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1 września 1939r. – Agresja Niemiec na Polskę
Bombardowanie Wielunia – seria 
ataków lotnictwa niemieckiego na 
polskie miasto Wieluń 1 września 
1939. Ataki były przeprowadzone 
przez bombowce nurkujące typu 
Ju 87B w ramach operacji Ost-
markflug, czyli ataku powietrz-
nego na Polskę. Jest ono często 
przywoływane jako przykład 
bestialstwa i nieuzasadnionego 
terroru niemieckiego lotnictwa. 
Nalot przeprowadzono nagle, 
bez wypowiedzenia wojny Pol-

sce przez III Rzeszę. Jego skut-
kiem było zniszczenie zabudowy 
miejscowości w 75 procentach, 
ze szpitalem i zabytkami włącz-
nie. Szacunki odnośnie do strat w 
ludności są bardzo rozbieżne.

Niektórzy przyjmują, że nalot na 
Wieluń rozpoczął II wojnę świa-
tową, jako rzekomo pierwszy 
chronologicznie akt agresji Nie-
miec wobec Polski, nie ma jednak 
w tej sprawie jednomyślności. 

12. 09. 1683 r.- Odsiecz 
wiedeńska - ratunek dla 
chrześcijańskiej Europy 

Wrześniowe rocznice  w  świadomości Polaków kojarzą się  raczej niewesoło, bo przede wszystkim z wy-
buchem II wojny światowej, atakiem Niemiec i Sowietów  na nasz kraj. Można jednak – i trzeba – rozpro-
szyć ten smutny nastrój, sięgając głębiej do ojczystych dziejów po ewidentny powód do dumy i chwały: 
znakomitą wiktorię wiedeńską Jana III Sobieskiego. … Dokończenia na stronie 18

Historia to fakty,
a „prawdopodobne”
to już legenda
W rocznicę zbrodni dokonanej 
9 lutego 1943 r. na ludności pol-
skiejw Parośli, IPN zaprezento-
wałtekst dr Joanny Karbarz-Wi-
lińskiejz Oddziałowego Biura Ba-
dańHistorycznych IPN w Gdań-
sku,pod tytułem : „Tylko w morzu
krwi...” – początek zbrodni ukra-
ińskich nacjonalistów na ludności 
polskiej Wołynia..........strona 7

Przemoc i chaos Syr-
nyka w powiecie sa-
nockim i okolicach
Książkę liczącą 688 stron wydał 
Instytut Pamięci Narodowej Od-
dział we Wrocławiu, gdzie prof. 
Jarosław Syrnyk jest głównym 
specjalistą w Oddziałowym Biu-
rze Badań Historycznych. Zaczy-
na się „Wprowadzeniem” oraz 
składa się z czterech nienumero-
wanych części; część pierwsza 
nosi tytuł „Nieoczywiste matryce
analizy”, która z kolei składa się z
2 rozdziałów: „Wybrane elementy
sieci relacji” oraz „Konflikt i 
przemoc”. Część druga „Bilans 
otwarcia” zawiera rozdziały od 3
do 5, część trzecia „Chronologia 
przemocy” rozdziały od 6 do 12;
część czwarta „Bilans zamknię-
cia” rozdziały.........strona 9

Szlakiem Krzyży 
Wołyńskich
RAFAŁÓWKA W POWIECIE
SARNY..........strona 19

Po 60 latach- wspo-
mnienia
Bezbłędnie wskazuję drogę do 
domu moich dziadków, chociaż 
w najbliższym sąsiedztwie zaszły
również pewne zmiany. Nie ma 
już budynku szkoły naprzeciwko
domu dziadków, do której chodzi-
łem jako dziecko. Nie ma remizy
strażackiej, w której.......strona 28

Nie okalały ich mury 
ani kolczaste druty
Czytając opracowania historycz-
ne, dotyczące Kresów Wschod-
nich, trudno nie natknąć się na 
fakty związane z gettami dla Ży-
dów, tworzonymi przez okupanta
niemieckiego. Jak wyglądały pra-
wie każdy potrafi sobie wyobra-
zić. Jednak w latach 1943 -1945
w wielu miejscach.........strona 31

Wspomnienia z So-
kala
W moim rodzinnym domu życie 
w Sokalu, na Kresach, było czę-
stym tematem wspomnień. Moi 
rodzice, Stefania i Władysław 
Hałasowie, urodzili się w Sokalu,
tu pobrali się i z pięciorgiem dzie-
ci mieszkali do tragicznego dla 
nich i wielu innych rodzin Pola-
ków, roku 1944, kiedy to zmu-
szeni zostali do ucieczki. Do tego 
czasu wiedli dostatnie i spokojne
życie. Obydwoje byli nauczycie-
lami, mama matematyki, tato, był
polonistą i pełnił zarazem funkcję
kierownika szkoły..........strona 33

Niezależny oddział
Józefa Malinowskiego
Tytułem wstępu kilka zdań z re-
lacji Władysława Malinowskiego 
z kol. Augustów na Wołyniu: „O 
tym co opowiem powinienwie-
dzieć cały świat - każdyczłowiek, 
a przeważnie Polacy- synowie 
córki, wnuki, prawnuki,każdy Po-
lak. O tym nie........strona 36

Pamiętny wrzesień
1943 r. w „Rzeczpo-
spolitej Zasmyckiej”
Nim jednak nastał wrzesień, 
to już sierpień dał się we znaki 
mieszkańcom Zasmyk, Janówki, 
Stanisławówki i Radomla, o ma-
łym Batyniu już nie wspomnę. 
Lipcowe zbrodnie bulbowców w
powiecie kowelskim przyczyniły
się do przeludnienia nie tylko Za-
smyk ale i.........strona 40

Kalendarium Ludo-
bójstwa. Sierp. 1946
We wsiach Jamna Dolna Jamna 
Górna pow. Dobromil: „1 wrze-
śnia w lesie broniewskim w walce
z UPA zginęło 10 żołnierzy WP. 
Pojawiają się także informacje, że
tego dnia na terenie Jamny Dolnej
i Górnej w walce..........strona 42

PROF. EUGENISZ 
ROMER
Eugeniusz Romer urodził się 3 
lutego 1871 roku we Lwowie. Za-
równo ojciec jak i matka pocho-
dzili ze starych rodzin szlachec-
kich. Rodzina ojca, gęsto rozsiana 
na Podkarpaciu aż po Sanockie, 
była tam osiadła co najmniej od 
końca XV w. Nigdy nie wybijała 
się majątkiem ani znaczeniem po-
litycznym, jednak.........strona 46

17 września 1939 r. - Agresja ZSRR na Polskę
Agresja ZSRR na Polskę – zbroj-
na napaść dokonana 17 września 
1939 przez ZSRR (bez określo-
nego w prawie międzynarodo-
wym Wikiźródła wypowiedzenia 
wojny) na Polskę, będącą od 1 
września 1939 w stanie wojny z 
III Rzeszą, element działań wo-
jennych kampanii wrześniowej 
– pierwszej kampanii II woj-
ny światowej. W historiogra-
fii radzieckiej miała określenie 
„wyzwoleńczy pochód Armii 
Czerwonej” (освободительный 
поход РККА), a w obecnej ro-

syjskiej – „polski pochód Armii 
Czerwonej” (польский поход 
Красной армии) lub „radziecka 
inwazja na Polskę” (советское 
вторжение в Польшу). 
W taki oto sposób został zreali-
zowany pakt Ribbentrop–Moło-
tow, który miał być umowa mię-
dzynarodową z 23 sierpnia 1939 
roku, będący formalnie paktem 
o nieagresji pomiędzy III Rzeszą 
i Związkiem Socjalistycznych 
Republik Radzieckich w wyni-
ku którego Polska znalazła się w 
kleszczach od zachodu i wschodu.
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Uroczystości w Borowicy
Redakcja

400 lat temu, 2 września 1621 roku 
rozpoczęła się zwycięska bitwa pod 
Chocimiem 
Redakcja 

17 sierpnia 2021 r. w Szczuczynie zmarł kpt. Alfred 
Szota „Krzak” - podkomendny mjr Jana Piwnika 
„Ponurego” w 7 batalionie 77. Pułku Piechoty 
AK. Alfred Szota urodził się 14 września 1929 r. 
w Grodnie. W czasie II wojny światowej wstąpił 
do AK i pod dowództwem „Ponurego” pełnił rolę 
łącznika i zwiadowcy. W 1948 r. jako 18-latek 
został aresztowany przez NKWD i skazany na 25 lat 
łagru. Zwolniony w 1955 r., pozostał na Kresach 
i zamieszkał w Szczuczynie, gdzie przez lata 
angażował się w prace nad utrwalaniem pamięci o 

Kresowych Żołnierzach AK na Białorusi.

/ Kpt. Alfred Szota „Krzak” / źródło: armiakrajowa-lagiernicy.pl

Odszedł na wieczną wartę  
na Kresach
Redakcja za Joanna Chudzicka

/ Autor Franciszek Smuglewicz (1745-1807). Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22013100

Bitwa stoczona w dniach 2 wrze-
śnia – 9 października 1621 roku 
pomiędzy armią Rzeczypospoli-
tej Jana Karola Chodkiewicza a 
armią turecką pod dowództwem 
sułtana Osmana II. Zamknięte w 
warownym obozie siły polsko-li-
tewsko-kozackie stanęły na dro-
dze armii osmańskiej pod miej-
scowością Chocim. 

Po stronie tureckiej miało być 
100-150 tys. wojska, w tym 30 
tys. janczarów, 13 tys. Mołda-
wian i Wołochów, około 115 
dział, w tym 15 oblężniczych, a 
nadto 100 tys. czeladzi. Opiera-
jąc się o te dane można przyjąć 
szacunkowo, że liczebność armii 
Rzeczypospolitej wynosiła 46-50 
tys. ludzi, zaś armii osmańskiej 
100-120 tysięcy.

Do pierwszego starcia doszło w 
pobliżu źródeł Prutu, gdzie Tata-
rzy zaskoczyli kilkusetosobowy 
podjazd kozacki. Ordyńcy, mimo 
znacznej przewagi liczebnej, nie 
mogli sobie poradzić z mołoj-
cami, więc wezwali na pomoc 
Turków. Po dość długiej walce 
Kozacy zostali pokonani, a oko-

ło trzydziestu pozostałych przy 
życiu na rozkaz sułtański zamor-
dowano. Doniósł o tym do obozu 
chocimskiego Teofil Szemberg, 
poseł hetmański do wielkiego 
wezyra. Wieść wywarła wielkie 
wrażenie. Kozaków znad Prutu 
przyrównywano do Spartan spod 
Termopil.

2 września koło południa armia 
sułtańska nadeszła pod Chocim. 
Zaraz zaczęto też rozbijanie na-
miotów celowo szeroko rozłożo-
nego obozu. Chciano Polakom 
ukazać wielkość armii sułtańskiej 
i osłabić ich wolę walki. Chod-
kiewicz nie lekceważył przeciw-
nika, ale dla poprawienia nastro-
jów swych żołnierzy mówił, że 
ilu Turków naprawdę jest policzy 
się szablą. Pewnością siebie i nie-
wzruszoną postawą budził zaufa-
nie wojska i wiarę w zwycięstwo.

Oblężenie zakończyło się tak-
tycznym zwycięstwem armii 
Rzeczypospolitej, ukoronowa-
nym podpisaniem traktatu po-
twierdzającego ustalenia traktatu 
w Buszy z 1617 roku.
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Mapa zbrodni w Sejmie
Redakcja
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Pod p/w tytułem, na str.5  „Naszego 
Dziennika”  z dnia 26 sierpnia 
2021 znajdziemy artykuł Zenona 
Baranowskiego o ukraińskim 
ludobójstwie. Można tam między 
innymi przeczytać: „To ważne, 
aby prawda o ludobójstwie 
była obecna w parlamencie – 
podkreślają organizatorzy.  W  
Sejmie  prezentowana  jest „Mapa  
miejscowości  II  RP,  w których 
Ukraińcy dokonali ludobójstwa  
na  Narodzie  Polskim”. 
(...)  Dodatkiem  do  mapy  o  
wymiarach 3 na 4 m są plansze 
z wykazem 4,5 tys. miejscowości, 
gdzie do-szło do ludobójstwa. 
Mapa prezentuje zbrodnie z lat 
1939-1947 dokonane na terenie 
województw: wołyńskiego 
,lwowskiego, tarnopolskiego, 
stanisławowskiego,  lubelskiego 
oraz poleskiego i krakowskiego, 
przez ukraińskich nacjonalistów 
z OUN, UPA, ukraińską dywizję 
Waffen SS Galizien, ukraińską 
policję oraz miejscową ludność 
ukraińską. Liczbę ofiar szacuje 
się na 135-200 tys. osób. Autor 
mapy chce pozostać anonimowy, 
aby uniknąć ewentualnych 
negatywnych działań wobec 
niego ze strony ukraińskiej. 
Podpisując się jako Duchy 
Kresów,  podkreśla, że  mapa  
ma na celu uświadomienie „o 
ogromie  i  zasięgu  dokonanego  
ludobójstwa na Narodzie 

Polskim, które  miało  miejsce  
w  latach 1939-1947”. Opisując 
mapę, zaznacza,  iż  odnotowane  
są  na niej  miejscowości  
udokumentowanych  i  
potwierdzonych zbrodni 
„zaplanowanych przez 
nacjonalistów ukraińskich 
spod czerwono-czarnej flagi,  
dokonanych  przy  współpracy  
z  narodem  ukraińskim,  który  
zamieszkiwał  tereny  wschodnie 
II  Rzeczypospolitej  Polskiej” 
(...) Autor mapy wskazuje, iż 
każdy  „punkt  na  mapie  oznacza 
miejscowość, w której znajduje 
się od kilku do kilkunastu 
zbiorowych  mogił”.  Podkreśla  
z oburzeniem, że zbrodnie te do 

dziś nie zostały rozliczone przez 
państwo  ukraińskie.  Nie  pozwala  
się  też  pochować  należycie 
ofiar. „Stwórca tego świata 
wszystko  widzi,  nie  można  go 
oszukać.  Zakaz  pochowania 
zamordowanych  niewinnych 
ludzi to zbrodnia wobec Boga” 
(...)   Z  racji  wakacji  sejmowych  
i ograniczeń wstępu do budynku 
sejmowego mapa zostanie 
przeniesiona do warszawskiego 
Muzeum  Niepodległości.  przy al. 
Solidarności  62. Jutro odbędzie 
się wernisaż tej ekspozycji w  
Muzeum  Niepodległości  w 
Warszawie o godz. 16.00. Mapa 
będzie tam prezentowana przez 
miesiąc.”

Zakrojona na szeroką skalę, po 
raz pierwszy w Polsce Akcja 
Plakatowa zrobiła dla upamięt-
nienia ofiar ludobójstwa więcej 
niż minister edukacji i inni.

Zrzutka na plakaty o tematyce 
ukraińskiego ludobójstwa na 
Polakach na 2022 rok.

W 2021 roku, Fundacja WO-
ŁYŃ PAMIĘTAMY zrealizo-
wała akcję plakatowania Polski, 
wysyłając do prawie 400 osób 
12 tysięcy plakatów. 

Na stronie fundacji www.funda-
cjawolynpamietamy.pl wkrót-
ce zostanie zamieszcza relacja 
zdjęciowa z całego wydarzenia 
w którym uczestniczyli wszyscy 
Ci, którym leży na sercu pamięć 
i prawda dla zamordowanych 
przez Ukraińców naszych Ro-
daków.

W związku z tym, że na pomoc 
państwa polskiego nie mogę li-
czyć to jestem zmuszona prosić 
Was o wsparcie akcji plakato-
wej, którą zamierzam ponow-
nie przeprowadzić w przyszłym 
roku. 

Na pewno będzie zdecydowanie 
większa od obecnej.

Katarzyna Sokołowska - Prezes 
Fundacji  „Wołyń Pamiętamy”

Link do zrzutki :

https://zrzutka.pl/plakaty

Zrzutka na plakaty o tematyce ukraińskiego 
ludobójstwa na Polakach na 2022 rok.
Redakcja za Fundacją Wołyń Pamiętamy

Ze smutkiem informujemy, że 28 sierpnia 2021r., w wieku 
91 lat zmarła 

znakomita śpiewaczka urodzona 23 stycznia 1930 roku 
w Landwarowie k. Wilna

Teresa Żylis-Gara
W rodzinnym Landwarowie przeżyła drugą wojnę 
światową, przemarsze frontów i zmieniające się 
granice. Po zakończeniu wojny cała rodzina „repa-

triowała” się do Polski centralnej, do Łodzi. 
Tu rozpoczęła naukę śpiewu - najpierw w szkole 
muzycznej średniego stopnia a następnie, od 1952 

roku, u Olgi Olginy.

W 1956 roku zadebiutowała w Operze Krakowskiej 
jako Halka. W 1960 wyjechała na 

Konkurs Muzyczny Radia Bawarskiego do 
Monachium. W kategorii oratoryjno-pieśniarskiej 
zdobyła brązowy medal i uzyskała propozycję anga-
żu ze strony kilku scen muzycznych w Niemczech. 
Wybrała niedużą, ale prężną operę w Oberhausen, 

która dawała jej możliwość doskonalenia głosu 
i rozwijania repertuaru. Potem były opery 

w Dortmundzie i Düsseldorfie.

W 1968 debiutowała w londyńskiej Covent Garden 
w Tosce w reżyserii Viscontiego. 

W 1969 Rudolf Bing zaangażował ją do 
nowojorskiej Metropolitan Opera, w której 

śpiewała przez 16 sezonów u boku tak wybitnych 
śpiewaków, jak Sherrill Milnes, Franco Corelli, 

Placido Domingo, Jose Carreras. Pytana 
o ulubionego reżysera odpowiadała: Franco 
Zefirelli, o dyrygenta: Carlo Maria Giulini.

Odeszła do Domu Pana
Redakcja za Polskie Radio.pl

Deszczowa pogoda pokrzyżowała 
plany organizatorom obchodów 
101. rocznicy bitwy pod Komaro-
wem. Zamiast inscenizacji wiel-
kiej batalii polsko-bolszewickiej 
odbyła się jedynie defilada z udzia-
łem około 150 kawalerzystów.

– Pola, na których miał odbyć się 
dynamiczny pokaz kawaleryjski, 
zamieniły się w grzęzawisko – 
tłumaczył organizator wydarzenia 
prezes Stowarzyszenia Bitwa pod 

Komarowem, Tomasz Dudek. 
– Konie zapadają się po pęciny. 
Podczas ostrej szarży możemy je 
po prostu pokaleczyć. Natomiast 
wszystkie oddziały stawiły się na 
miejscu podczas prezentacji. Nasi 
chłopcy są twardzi. Był nawet taki 
moment, że zaproponowałem pa-
łatki, żeby uniknąć przemoczenia 
munduru, ale koledzy powiedzieli, 
że absolutnie nie – opowiada To-
masz Dudek.

Zamiast rekonstrukcji
defilada 
Redakcja za radio.lublin.pl
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W kościele Nawiedzenia Naj-
świętszej Marii Panny w Lubszy 
na Opolszczyźnie, dekanat Brzeg 
Północ w niedzielę 22 sierpnia, 
zebrali się pielgrzymi 15 parafii z 
całej Polski na XXXI Pielgrzym-
ce Ruchu Dla Lepszego Świata 
pn. „Zgromadziliśmy się na świę-
tej wieczerzy”. 

Podczas niedzielnej uroczystej 
Eucharystii Abp Józef Kupny, 
Metropolita Wrocławski dokonał 
Rekoncyliacji Ubiorów Wizerun-
ku Matki Bożej z Czerwonogrodu 
(1604 r.). 

Na uroczystość ze swoim kreso-
wym sztandarem przybyła de-

legacja Zarządu Głównego To-
warzystwa Miłośników Kultury 
Kresowej we Wrocławiu na czele 
z Prezesem Towarzystwa Panem 
Ryszardem Marcinkowskim.

Wśród uczestników uroczystości 
był także Wikariusz Generalny 
Zakonu Templariuszy, Wielki 
Przeor Polski, Krzysztof Kurzeja.

Dzień wcześniej w sobotnie po-
południe przybywający do Lub-
szy pątnicy prezentowali swoje 
parafie i dokonania jakie odno-
towali podczas działań w religij-
nym Ruchu Dla Lepszego Świata.                                                                                          
Celem tegorocznego spotkania 
jest przeżycie dorocznego wy-
darzenia wiary, aby nawzajem 
uwrażliwić się na dynamiczne 
doświadczenie wspólnoty para-
fialnej, zdolnej promować war-
tość ewangelicznej jedności.                                  
Zaprezentowały się następujące 
parafie: 

1.  Parafia NMP Królowej Polski 
w Krośnie woj. podkarpackie

2. Parafia św. Jana Apostoła i 
Ewangelisty w Oleśnicy woj. dol-
nośląskie

3. Parafia św. Floriana Męczenni-
ka w Częstochowie

4. Parafia Niepokalanego Poczę-
cia NMP w Niemczy woj. dolno-
śląskie

5. Parafia św. Urszuli Ledóchow-
skiej w Malborku woj. pomorskie

6. Parafia Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny w Toruniu 

    woj. kujawsko- pomorskie

7. Parafia św. Mikołaja w Hrubie-
szowie woj. lubelskie

8. Parafia Przemienienia Pańskie-
go w Starokrzepicach pow. Kło-
buck, 

    woj. śląskie

9. Parafia św. Jana Chrzciciela i 
Św. Jana Ewangelisty Lublin Ka-
tedra

10. Parafia Maryi Matki Bożej w 
Jawidzu – Rokitnie pow. Łęczna                                           

      woj. lubelskie

11. Parafia św. Barbary w Łęcznej 
woj. lubelskie

12. Parafia św. Piotra i Pawła 
Majdan Stary pow. Biłgoraj woj. 
lubelskie

13. Parafia św. Bartłomieja Apo-
stoła w Szydłowicach pow. Brzeg 
woj. opolskie

14. Parafia św. Apostołów Piotra 
i Pawła Mąkoszycach pow. Brzeg 
woj. opolskie

15. Gospodarz – Parafia Nawie-
dzenia Najświętszej Marii Panny 

w Lubszy pow. Brzeg – Archidie-
cezja Wrocławska.

Rekoncyliacja - obrzęd litur-
giczny przywracający charakter 
sakralny zdewastowanym bądź 
sprofanowanym miejscom, ta-
kim jak kościoły, cmentarze i tym 
podobne. W przypadku Lubszy - 
poświęcenie ubiorów wizerunku 
Matki Boskiej.

W Czerwonogrodzie przez 4 wie-
ki królowała Czerwonogrodzka 
Pani w złotej koronie i srebrnej 
sukni ze złotymi gwiazdami. 
Ikona Matki Bożej została napi-
sana w 1604 roku. Przez wiele 
lat odbierała cześć i uwielbienie, 
o czym świadczyły wota składa-
ne przez lub wierny w świątyni 
Czerwonogrodzkiej.

Czerwonogród   najstarsza 
osada na Podolu wymieniana 
w latopisach już w IX wieku 
wzmiankowana później w 
kronikach jako Castrum rubrum : 
czerwony zamek. Był rezydencją 
ruskich książąt zniszczony przez 
Mongołów w latach 1240/1241, 
gdy Podole opanowali Litwini od 
księcia Olgierda otrzymali Czer-
wonogród książęta Koriatowi-
cze, którzy ufundowali pierwszy 

klasztor Dominikanów. 

Za Władysława Jagiełły tutej-
sze dobra należały kolejno do 
wojewody krakowskiego Spyt-
ka z Melsztyna oraz braci króla: 
Świdrygiełły i wielkiego księcia 
Witolda. Po włączeniu w 1434 
roku Podola do Korony Polskiej 
Czerwonogród stał się jednym 
z głównych ośrodków nowego 
województwa, siedzibą staro-
stwa niegrodowego oraz powia-
tu. Pierwszy starosta kasztelan 
kamieniecki Teodoryk Buczacki 
– Jazłowiecki wystarał się nawet 
w 1448 roku o magdeburskie 
prawo miejskie. Po pierwszym 
rozbiorze tutejsze dobra nabył od 
Austriaków Karol Poniński. To on 
wybudował mauzoleum rodzinne, 
gdzie po wojnie znalazła swoje 
miejsce Ikona Matki Bożej Czer-
wonogrodzkiej schowana pod 
płytą nagrobną. 

Sam obraz powstał w 1604 roku 
i jak podaje historia już w 1618 
roku otoczony był czcią i szacun-
kiem, „ … bo wota srebrne skradł  
niejaki Wysocki, którego za ten 
haniebny czyn powieszono w tym 
roku …”. 

W 1725 roku banda Bałuckiego 
w liczbie 5 bandytów ukradła z 
kościoła wota złote i srebrne spod 
obrazu i tych też powieszono. Cu-
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Rekoncyliacja Ubiorów Matki 
Bożej z Czerwonogrodu
Eugeniusz Szewczuk
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downa Ikona Matki Bożej Często-
chowskiej (tytułem miejsca Czer-
wonogrodzka ) co potwierdza spis 
inwentarza kościoła pw. Wniebo-
wzięcia NMP  w Czerwonogro-
dzie  z 1938 roku w głównym 
ołtarzu nadal odbierała cześć i 
uwielbienie. Ale nadeszły bardzo 

trudne dni. Kiedy z 2 na 3 lutego 
1945 roku bojówki nacjonalistów 
ukraińskich otoczyły wieś 
rozpoczęła się Golgota Wschodu. 
Część mieszkańców schroniła 
się w domu ludowym, w młynie 
i w kościele. Wieś spalono. 
Nie ocalał żaden z 79 domów. 

Zamordowano w bestialski 
sposób 125 mieszkańców, w całej 
wojnie zginęło ich około 212 
osób.  Związek Sowiecki nie bro-
nił ludności, a nawet na podsta-
wie fałszywych oskarżeń rodzin 
ukraińskich z Nyrkowa o napad 
i rabunek mienia,  12 obrońców 
Czerwonogrodu skazano na dłu-
goletnie więzienia i zsyłki w głąb 
ZSRR np. Pan Karasowski ponad 
8 lat spędził w Łagrach Gułagu 
m.in. na Uralu i Kołymie. Dzię-
ki wstawiennictwu Matki Bożej 
przetrwał tę gehennę.

… Ręką otula Syna, który nas 
Błogosławi,
Czerwonogrodzka Maryja, za 
nami w Niebie się wstawi.
Ogarnia lasy, pola i zgliszcza 
dawnych chat,
Mogiły zmarłych braci i krwawy 
ziemi ślad.
Choć wiele lat minęło i czas ukoił 
łzy, 
Lecz w sercach pozostanie pa-
mięć tragicznych dni…
W czasie opuszczania Czerwono-
grodu w 1945 roku major wojsk 
sowieckich kazał Panu kościelne-
mu oddać klucze od kościoła bo 
wiedział, że ikona jest zabytkowa i 
cenna. Rada kościelna : Bronisław 
Dmytruszyński, Marcin Wierz-
bicki, Stanisław Wierzbicki i ko-

ścielny Zalewski podjęła wtedy 
decyzję, by obraz schować. Całą 
historię – właściwie kradzieży z 
rąk towarzyszy radzieckich opi-
sała Siostra Szarytka Władysława 
Sobierajska w swoim pamiętniku. 
Dwa wozy po otrzymaniu „bu-
magi  pozwolenia” pojechały pod 
kościół. Jeden przywiózł ziem-
niaki, a drugi wywiózł Ikonę do 
kaplicy cmentarnej. Po wojnie w 
1947 został on z gwiazdek odarty 
i przeniesiony do  ukraińskiego 
domu w Nyrkowie, a następnie 
nawet do Zaleszczyk. Wiemy, że  
deska obrazu po latach leżenia na 
strychu uległa zniszczeniu. Pozo-
stały tylko sukienki i korony, któ-
re w czasie długich lat leżały pod 
podłogą w kuchni. Niezbadane są 
jednak wyroki Boże. Cały ubiór 
Matki Bożej dotarł w 2007 roku 
do Lubszy. Odnowienie wiązało 
się jednak z naszymi zasobami, a 
te na naszych wiejskich parafiach 
przecież wiemy nie są ogromne.  

Z pomocą Bożą i ludzką udało się 
odnowić ubiory i je położyć na 
kopii ikony Matki Bożej  Czer-
wonogrodzkiej, którą  w latach 
2010  do 2015 napisała we-
dle wszelkich prawideł ducho-
wych  Ikonografka Pani  Doro-
ta, Tamara Bartold z Wrocławia 
(członek Towarzystwa Miłośni-
ków Kultury Kresowej we Wro-

cławiu) korzystając ze zdjęcia 
naszej Pani Maryi z 1938 roku, 
które ze sobą wyżej wspomnia-
na Siostra Szarytka Władysła-
wa Sobierajska ze sobą na nasze 
zachodnie ziemie tu do Lubszy 
przywiozła. Dzisiaj zebrani od-
dają Jej Cześć i Uwielbienie, bo 
przecież to dzięki opiece Matki 
Bożej wielu naszych parafian się 
uratowało zarówno z pożogi wo-
jennej jak i powojennej. Możemy 
i my zatem do Niej się uciekać w 
naszej poezji i modlitwie :

… Kto nas ocalił w tę noc Grom-
niczną,
gdy siła bandy zetrzeć nas chcia-
ła.
To Matka Boska Czerwono-
grodzka,
Ona nas płaszczem swym osła-
niała.
Teraz spogląda na nas z obrazu 
i Błogosławi w trudach i tro-
skach,
Miej nas w opiece Nieustającej,
O Matko Boska Czerwonogrodz-
ka  !!! 
 jak pisała w swoim wierszu 
poetka Stanisława Wierzbicka  

tekst i zdjęcia:
Eugeniusz Szewczuk
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22 sierpnia w kościele Święte-
go Jana Nepomucena w Dubnie 
odbyła się podsumowująca kon-
ferencja oraz wybory nowego za-
rządu Dubieńskiego Towarzystwa 
Kultury Polskiej.
Podczas zebrania podsumowano 
poprzednie pięć lat działalności 
TKP, wybrano nowego prezesa 
organizacji, zarząd oraz komisję 
rewizyjną. Zgodnie z wynikami 
głosowania prezesem Towarzy-
stwa został Kazimierz Bober. 
Członkami zarządu w ciągu kolej-
nych trzech lat będą: Maria Boż-
ko, Ludmyła Zborszczyk, Iryna 
Ksiunina, Janina Kłymczuk, Lilia 
Pawłowa oraz Ałła Owsijczuk. W 
skład komisji rewizyjnej weszli: 
Anna Czuhalińska, Anatolij Ka-
czałkin oraz Jakiw Wagilewicz.
Kazimierz Bober przedstawił 
priorytetowe kierunki działalności 
Towarzystwa. Jest to m.in. współ-
praca z miejscowymi władzami, 
Państwowym Rezerwatem Histo-

rycznym w Dubnie, Dubieńskim 
Regionalnym Oddziałem Między-
narodowego Centrum Wdrażania 
Programów UNESCO oraz inny-
mi organizacjami.
Przed zakończeniem konferencji 
Maria Bożko, poprzednia prezes 
TKP, przedstawiła sprawozdanie 

z działalności organizacji oraz ży-
czyła nowemu prezesowi owocnej 
pracy, inspiracji oraz sił. W imie-
niu wszystkich uczestników kon-
ferencji Jakiw Wagilewicz podzię-
kował Marii Bożko za wieloletnią 
pracę na rzecz TKP i życzył dużo 
zdrowia na kolejne długie lata.

10 lat temu w Kostiuchnówce, 
gdzie już od końca lat 90. od-
bywały się obozy harcerskie, w 
miejscu starej szkoły powstało 
Centrum Dialogu.
«W tym wyjątkowym sierpnio-
wym czasie Kostiuchnówkа przy-
ciąga nas wszystkich i myślę, że 
dalej tak będzie» – powiedział 
hm. Jarosław Górecki, dyrektor 
Centrum Dialogu Kostiuchnów-
ka, inaugurując obchody Jubile-
uszu 10-lecia Centrum, a także 
obchody 105. rocznicy bitwy 
pod Kostiuchnówką i 23. edycji 
Harcerskiej Służby Pamięci na 
Wschodzie. Uroczystości odbyły 
się 21 sierpnia w Polskim Lasku 
pod Kostiuchnówką.
W ostatnim czasie pandemia stoi 
na przeszkodzie licznemu groma-
dzeniu się harcerzy i gości Cen-
trum Dialogu w Kostiuchnówce. 
W zeszłym roku sierpniowe uro-
czystości odbyły się w kameralnej 
atmosferze, natomiast w tym uda-
ło się zgromadzić trochę liczniej-
sze grono uczestników.
Do Polskiego Lasku przybyli: 
przewodniczący Maniewickiej 
Zjednoczonej Terytorialnej Hro-
mady Oleksandr Hawryluk wspól-
nie z sekretarzem Maniewickiej 
Sełyszcznej Rady Wołodymyrem 
Czerczykiem, naczelnik ZHP hm. 
Grzegorz Woźniak z delegacją z 
Głównej Kwatery ZHP oraz z Ko-
mendy Chorągwi Łódzkiej ZHP, 
delegacje Muzeum Józefa Piłsud-

skiego, województwa łódzkiego 
na czele z Jolantą Chełmińską, 
Straży Granicznej z Dołhoby-
czowa, Szkoły Podstawowej nr 
36 im. Zenona Wasilewskiego w 
Łodzi, Fundacji Centrum Dialo-
gu Kostiuchnówka, Towarzystwa 
Rodzin Kresowych, a także ro-
dzice uczestników harcerskiego 
obozu.
Zgromadzonych w imieniu Kon-
sula Generalnego RP w Łucku 
Sławomira Misiaka powitał atta-
ché Konsulatu Generalnego RP w 

Łucku Piotr Urbanowicz: «Przy-
wracanie pamięci historycznej to 
jedno z najważniejszych zadań 
polskiej służby dyplomatycznej 
i konsularnej na całym świecie. 
Sama pamięć historyczna bez dia-
logu, bez pracy i bez pielęgnacji 
nie wystarcza do wyciągania lek-
cji z historii. Ten dialog współ-
tworzy oraz inspiruje do niego 
Centrum Dialogu w Kostiuch-
nówce. Serce rośnie, kiedy może-
my tę naszą misję pełnić z takimi 
partnerami».

Jakie są rodzinne historie najstar-
szych Polaków z obwodu wołyń-
skiego, rówieńskiego i tarnopolskie-
go? Jaki był zbiorowy wizerunek 
polskiej wspólnoty zamieszkującej 
te i sąsiednie tereny w czasie trud-
nego XX wieku? O tym będziemy 
pisać w naszej nowej rubryce.
Dzisiaj na łamach «Monitora Wo-
łyńskiego» zaczynamy nową rubry-
kę – «Rodzinne historie». Publika-
cje te ukażą się dzięki projektowi 
«Rodzinne historie Polaków z ob-
wodu wołyńskiego, rówieńskiego i 
tarnopolskiego». W rzeczywistości 
będzie on dotyczył znacznie szer-
szych terenów, gdyż Polacy miesz-
kający obecnie we wspomnianych 
wyżej obwodach często pochodzą 
z innych regionów Ukrainy (jak 
na przykład bohaterka pierwszego 
tekstu Alina Rogozińska, która uro-
dziła się na Syberii w rodzinie wy-
wiezionej z obwodu żytomierskie-
go), a nawet z terenów dzisiejszej 
Polski oraz Białorusi lub wcześniej 
mieszkali i pracowali w innych ob-
wodach.
Z miejscowymi Polakami specjal-
nie dla «Monitora Wołyńskiego» 
będzie spotykał się historyk, dr 
Serhij Hładyszuk, posiadający do-
świadczenia rozmów ze świadkami 
historii w projektach «Wołyń 1943. 
Pojednanie przez trudną pamięć», 
«Shtetl Routes. Obiekty żydowskie-
go dziedzictwa kulturowego w tury-

styce transgranicznej» oraz «Ober-
tyn – opowieści o życiu miasteczka 
przed 1956 r.».
Swoimi opowieściami i wspomnie-
niami już podzielili się z nim Pola-
cy z Kowla i Tarnopola, Kamienia 
Koszyrskiego i Łucka. Przed nim 
podróże do innych miast i wsi oraz 
nowe rodzinne historie o zawieru-
sze wojennej i trudnych czasach 
powojennych, represjach i sowiec-
kiej rzeczywistości, a także o te-
raźniejszości miejscowej polskiej 
wspólnoty. O przetrwaniu i wza-
jemnej pomocy, człowieczeństwie, 
rodzinnych pamiątkach, współżyciu 
z przedstawicielami innych narodo-
wości, a nawet o tym, jak Polacy na 
Syberii śpiewali ukraińskie piosenki 
ludowe i grali w ukraińskim teatrze.
«Każda rodzinna historia jest wyjąt-
kowa, ale naszych bohaterów łączy 
to, że mimo różnych życiowych 
trudności wszyscy oni czczą pamięć 
przodków i pielęgnują ich tradycje» 
– mówi dr Serhij Hładyszuk.
Projekt «Rodzinne historie Pola-
ków z obwodu wołyńskiego, ró-
wieńskiego i tarnopolskiego» jest 
wspierany ze środków Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów w ra-
mach konkursu Polonia i Polacy za 
Granicą 2021. Jego realizacja jest 
możliwa dzięki projektowi Funda-
cji Wolność i Demokracja «Polska 
Platforma Medialna Wschód».

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

Rodzinne historie 
MONITOR WOŁYŃSKI

Z prasy polonijnej 
Nowy prezes Towarzystwa Kultury 
Polskiej w Dubnie 
MONITOR WOŁYŃSKI

Europejska droga do Kostiuchnówki  
MONITOR WOŁYŃSKI

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

/ Na zdjęciu z archiwum rodzinnego Aliny Rogozińskiej jej rodzice na Syberii (ojciec – dru-
gi po lewej w drugim rzędzie, mama – trzecia po lewej)

mailto:redakcjaksi%40btx.pl?subject=
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W rocznicę zbrodni dokonanej 9 
lutego 1943 r. na ludności polskiej 
w Parośli, IPN zaprezentował 
tekst dr Joanny Karbarz-Wiliń-
skiej z Oddziałowego Biura Ba-
dań Historycznych IPN w Gdań-
sku, pod  tytułem :  „Tylko w mo-
rzu krwi...” – początek zbrodni 
ukraińskich nacjonalistów 
na ludności polskiej Wołynia. 
(https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/
aktualnosci/137573,Tylko-w-mo-
rzu-krwi-poczatek-zbrodni-ukrai
nskich-nacjonalistow-na-ludnosci-
-polski.html).  

Artykuł bogaty zarówno w relacje 
świadków , jak i przywołujący 
opinie innych historyków. Nieste-
ty pojawiły się w nim słowa które 
zwróciły moją uwagę, a właści-
wie to zbulwersowały. Zacytuję  
je w zdaniach  napisanych przez 
w/w autorkę:” Zbrodnię w Parośli 
poprzedził atak UPA na miastecz-
ko Włodzimierzec, którego doko-
nał oddział zorganizowany praw-
dopodobnie przez urodzonego w 
1912 r. Hryhorija Perehiniaka 
„Dowbesza-Korobkę”. (...)  Do 
wioski sotnia „Dowbeszki-Ko-
robki” przybyła prawdopodobnie 
9 lutego nad ranem.”  Zastana-
wiam się  dlaczego zawodowy 
historyk użył zwrotu „prawdopo-
dobnie”?   Nim jednak podejmę 
próbę odpowiedzi zaprezentuję 
co w tym temacie mają do po-
wiedzenia inni autorzy.   San-
dra Błażejewska, prezentująca 
w Polskim Radiu opracowanie:” 
Zbrodnia w Parośli - począ-
tek rzezi wołyńskiej „ ( https://
www.polskieradio.pl/39/156/
Artykul /2258867,Zbrodnia-
w - P a r o s l i - p o c z a t e k - r z e z i -
wolynskiej ) podała, że: „ Istnieją 
rozbieżności dotyczące tożsamo-
ści sprawców pierwszej zbiorowej 
masakry na Polakach na Woły-
niu. Według badacza Grzegorza 
Motyki mordu dokonała sotnia 
(formalnie Oddział Wojskowy 
OUN) pod dowództwem Hryhori-
ja Perehiniaka pseudonim „Do-
wbeszka – Korobka”, który na 
północno – wschodnim Wołyniu 
sformował pierwszy oddział (sot-
nia) UPA. Władysław i Ewa Sie-
maszkowie podają, że sprawcami 
zbiorowego zabójstwa byli Ukra-
ińcy zamieszkujący wioski oka-
lające Parośle pod wodzą syna 
bądź synów duchownego (według 
różnych wersji syn duchownego 
prawosławnego z Włodzimierca 
lub ze wsi Kanonicze). Badacze 
zgadzają się jednak co do tego, 
że napad na wieś poprzedził atak 
UPA na posterunek policji po-

mocniczej we Włodzimiercu Wo-
łyńskim, przeprowadzony w nocy 
z 8 na 9 lutego 1943 roku. „

Prof. Grzegorz Hryciuk profesor 
Uniwersytetu Wrocławskiego i  dr 
Joanna Hytrek-Hryciuk histo-
ryczka współpracująca z Centrum 
Historii Zajezdnia, bez żadnych 
wątpliwości piszą w artykule : „ 
11 lipca: Krwawiąca rana Wo-
łynia „  (https://www.zajezdnia.
org/wh-110721 )   „ Do pierw-
szego masowego mordu na Po-
lakach doszło w lutym 1943 roku 
w Parośli. Zbrodnia ta była dzie-
łem oddziału OUN „Dowbeszki-
-Korobki”. Wyjątkowa brutal-
ność mordu (z wykorzystaniem 
m.in. siekier) odbiła się szerokim 
echem na całym Wołyniu.”

Łukasz Zalesiński w artykule za-
mieszczonym w Polska Zbrojna : 
„  Sądny dzień Parośli „   
(http://polska-zbrojna.pl/home/
articleshow/27484?t=Sadny-
-dzien-Parosli# ) napisał:   „Kiedy 
9 lutego nad ranem pojawił się 
tam oddział UPA, w obejściach 
przebywali też goście z sąsied-
nich miejscowości, którzy odwie-
dzali krewnych. Dokładnej liczby 
osób w Parośli nie sposób jednak 
określić – tłumaczy dr Leon Po-
pek, historyk z lubelskiego IPN-
-u. (...) Szacunki dotyczące liczby 
ofiar są niejednoznaczne. We-
dług historyków w Parośli sotnia 
„Dowbeszki-Korobki” zamordo-
wała od 149 do 173 osób. – Róż-
nice wynikają z tego, że badacze 
opierają się na relacjach jedy-
nych ocalałych świadków. A ci w 
chwili masakry byli dziećmi – za-
znacza dr Popek. Z życiem zdo-
łało ujść zaledwie ośmiu miesz-
kańców wsi. Ukraińcy zostawili 
ich, bo byli przekonani, że nie 
żyją. (...) Zbrodnia w Parośli dała 
początek wydarzeniom, które do 
historii przeszły pod nazwą rzezi 
wołyńskiej. „

Dr Marek Klecel:  „Zginęli, bo 
byli Polakami. Ludobójstwo na 
Wołyniu „  w Polityce.pl (https://
wpolityce.pl/historia/558131-dr-
klecel-zgineli-bo-byli-polakami-
ludobojstwo-na-wolyniu) stwier-
dził:  „ Na początku lutego 1943 
r. ukraińska sotnia OUN pod do-
wództwem Hrihorija Perehinia-
ka „Dowbesza-Korobki” wymor-
dowała niemal całą ludność pol-
skiej kolonii Parośla w powiecie 
Sarny.”  Reasumując nikt z w/w 
nie miał wątpliwości i nie użył 
słowa „prawdopodobnie”, dla-
czego zatem ten zwrot znalazł się 
w tekście  dr Joanny Karbarz - 

Wilińskiej?  Mogę podejrzewać, 
że czytała ona wcześniej artykuł 
z „Ukraińskiej Prawdy” (4. 02. 
2017 r) zatytułowany : Tytuł: Що 
сталося в Парослі? Хто приніс 
смерть у польську колонію на 
Волині / Co się stało w Parośli? 
Kto przyniósł śmierć do pol-
skiej kolonii na Wołyniu/ które-
go autorem jest Serhij Rabien-
ko. Autor najpierw stawia tezę 
potrzebną do gloryfikacji sotni 
Hrihorija Perehiniaka „Dowbe-
sza-Korobki”, że był  to pierw-
szy atak na Niemców we Wło-
dzimiercu (miasteczko i gmina w 
pow. sarneńskim), ale  następnie 
z dobranych „pod swoją  tezę” 
materiałów dobiera odpowied-
nią kombinację informacji, które 
opatruje komentarzami i interpre-
tacjami dopasowanymi do tezy. 

W efekcie tych celowych zabie-
gów dochodzi do zatytułowane-
go „Co pozostaje” wniosku, że o 
mordzie w Parośli nic nie wia-
domo: „Dostępne na dziś źródła 
nie pozwalają na jednoznaczną 
odpowiedź na pytanie, kto do-
konał mordu mieszkańców Pa-
rośli. Nie ma jasności ani co do 
dokładnej daty wydarzenia, ani 
co do sposobu mordu, ani nawet 
co do narodowościowego składu i 
liczby zabitych – według różnych 
danych jest to od 149 do 173 osób 
(od 17 do 21 rodzin). Wreszcie, 
żadne z istniejących źródeł nie 
zawiera danych wystarczających 
do tego, by w sposób udowod-
niony obwiniać o zabicie miesz-
kańców Parośli przez Hryhorija 
Perehijniaka lub jego sotnię”. 
Mamy tu do czynienia z fałszo-
waniem historii, polityką histo-
ryczną gloryfikującą OUN-UPA, 
której emanacją jest uchwalenie 
ustawy sankcjonującej kary za 
krytykę obu formacji. Pani dr J. 
Karbarz-Wilińska „prawdopo-
dobnie” przejęła się tymi pokręt-
nymi wywodami i stąd u niej takie 
a nie inne stanowisko. 

A przecież wystarczy zestawić po-
wszechnie znane dziś fakty: 1) Z 
7 na 8 lutego 1943 r. sotnia „Do-
wbeszki-Korobki” dokonała na-
padu na budynek policji  niemiec-
kiej we Włodzimiercu , zabierając 
służących w niej Kozaków oraz 
broń i amunicję (informacje o tym 
zdarzeniu podają emigracyjne na-
cjonalistyczne opracowania ukra-
ińskie); 2) 9 lutego 1943 r. miał 
miejsce mord w Parośli, odległej 
od Włodzimierca ok. 10 km, 
gdzie w jednym z domów oprócz 
domowników, Ukraińcy zamor-

dowali także Kozaków z Wło-
dzimierca, czego świadkiem byli 
„niedobici” w tym domu Witold 
Kołodyński wraz z siostrą Te-
resą; świadectwo Kołodyńskiego 
było opublikowali Siemaszkowie  
w Ludobójstwie… (ss. 1213-
1219) oraz wielu innych publika-
cjach, oraz świadectwa 8 pozo-
stałych ocalonych, którzy przeka-
zali swe przeżycia mieszkańcom 
okolicznych miejscowości. Po-
łączenie obu faktów – napadu 
we Włodzimiercu z mordem w 
Parośli jako ciągu jednej akcji 
banderowców nie podlega wąt-
pliwościom, bowiem nie ma śla-
dów jakichkolwiek innych akcji 
w tym czasie i w tej okolicy, w 
których byliby porwani Kozacy, 
zaś zamordowanych Kozaków 
u Kołodyńskich widziało wie-
lu dorosłych ludzi z sąsiednich 
miejscowości, nie tylko ocalone 
dzieci.  Serhij Rabienko chcąc 
ukryć fakt wymordowania Pola-
ków w Parośli przez bohaterska 
pierwszą sotnię UPA zaczął two-
rzyć legendę, pomijając niewy-
godne fakty historyczne. 

Owszem warto w tym miejscu 
wspomnieć, że pewne nieporo-
zumienie pojawiło się gdy:  Wła-
dysław Filar w opracowaniu „ 
Wołyń 1939-1944. Ekstermina-
cja czy walki polsko-ukraińskie 
„, napisał, że  mordy masowe 
rozpoczęły się 9 lutego napadem 
właśnie na wieś Parośle przez od-
działy Borowcia „Tarasa Bulby”, 
wchodzące w skład UPA . Podob-
nie uczynili Siemaszkowie w „ 
Ludobójstwo dokonane przez 
nacjonalistów ukraińskich na 
ludności polskiej Wołynia 1939-
1945” jako sprawców błędnie 
wskazując nacjonalistów ukraiń-

skich z ugrupowania Maksyma 
Borowcia „Tarasa Bulby”. Błąd 
wynikał z faktu, że kierowali się 
określeniami napastników przez 
miejscowych Polaków jako „bul-
bowców”, co również znalazło się 
w raporcie Okręgu AK Wołyń 
kryptonim „Hreczka” skierowa-
nym do Komendanta Głównego 
AK z sytuacji do dn. 20 kwietnia 
1943, w którym zbrodniarze są na-
zwani bulbowcami. Znam to okre-
ślenie zarówno z mojego domu 
jaki dziesiątków relacji innych 
osób; na ukraińskie bandy nie 
mówiono banderowcy a bulbow-
cy.  Bez względu na przynależ-
ność organizacyjną morderców, 
polska ludność nie miała żadnych 
wątpliwości, że sprawcami byli 
Ukraińcy, a fakt wymordowania 
Parośli „lotem błyskawicy” był 
przekazywany nawet w odległe 
miejsca Wołynia. Historycy któ-
rzy bez cienia wątpliwości piszą 
o odpowiedzialności banderow-
ców za zbrodnię w Parośli oprócz 
relacji świadków, dotarli również 
do archiwów z których wynika, że 
sowiecki wywiad ustalił nazwiska 
33 Ukraińców z Bielatycz, nale-
żących do OUN  Bandery, a lista 
ta datowana 12 marca 1943 r., a 
więc prawie miesiąc po likwidacji 
Parośli, jest opublikowana w po-
pularnej na Ukrainie pracy Iwana 
Biłasa, Represywno-karalna sys-
tema w Ukrajini 1917-1953, Ki-
jiw „Lwów” – „Wijśko Ukrajiny” 
1994, s. 377-378. Przynajmniej 
część banderowców z tej listy 
mordowała Polaków w Parośli. 

To są fakty dla których nieuza-
sadnione jest używanie określenia 
„prawdopodobnie”.

Historia to fakty, 
a „prawdopodobne” 
to już legenda
Bogusław Szarwiło
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 Nie od dzisiaj wiadomo, że wła-
dze polskie tolerują działalność 
ewidentnie probanderowskiego 
Związku Ukraińców w Polsce, 
pomimo, że kpi on w żywe oczy 
z państwa polskiego i naszej histo-
rii. Pisaliśmy po stokroć o tym, że 
„Nasze Słowo” ostentacyjnie glo-
ryfikujące UPA jest od lat sowicie 
dotowane przez MSWiA (np. w 
2017 roku 420.000 złotych!).
Każda próba odebrania tej dotacji 
dla pisma, które jawnie gloryfikuje 
zbrodnicze OUN - UPA, jest zby-
wana sloganami o konieczności 
dotowania „kultury” mniejszości 

narodowych. Zaiste jest to niewąt-
pliwie „kultura”. Nic więc dziwne-
go, że liderzy tego Związku, w tym 
zwłaszcza jego prezes, pan Piotr 
Tyma – pozwalają sobie na rzeczy, 
których nie odważyliby się robić w 
kraju kierującym się zasadą intere-
su narodowego i przestrzegającego 
prawa przez siebie stanowionego.

Oto próbka w wykonaniu Piotra 
Tymy w wywiadzie dla „Dziennika 
„Gazety Prawnej” (18.09.2020):

„Część środowisk kresowych 
wprost formułuje tezę, że należy 

dogadywać się z Rosją, bo Ukra-
ina jest większym zagrożeniem dla 
Polski - bo jest nacjonalistyczna, 
banderowska i nie wiem jaka tam 
jeszcze. Jak słucham dzisiejszych 
liderów kresowych, to za każdym 
razem mam wrażenie, że są przez 
kogoś inspirowani”.„Nie badano 
wątku, czy Sowieci w tych środo-
wiskach werbowali zakonspiro-
waną agenturę, czy nie popełnili 
zbrodni wojennych. W konferen-
cji zorganizowanej przy okazji 
wspomnianej wystawy w Kijowie 
brał udział ks.Tadeusz  Isakowicz-
-Zaleski”.

„Część działaczy kresowych ma w 
swojej biografii mało chwalebne i 
często ukrywane fakty - służbę w 
KBW albo w UB. Jest taki pan z 
Jarosławia, Łukasz Kuźmicz, któ-
remu IPN przedstawił 197 zarzu-
tów w związku z popełnieniem ko-
munistycznych zbrodni. To autor 
książek o walce z nacjonalistami 
ukraińskimi, wspiera kresowe ini-
cjatywy, walczy z „nacjonalizmem 
ukraińskim”. Uważam, że warto 
poznać prawdziwe biografie, a nie 
tylko te wykreowane”. „Spójrz-
my na nasze polskie podwórko. 
Pod koniec lat 90. PSL zorganizo-
wał konferencję, na którą zapro-
sił m.in. komunistów z Wołynia, 
opowiadających, że nacjonaliści 
są źli, że to ludobójcy. Z polskich 
uczestników zapamiętałem Boh-
dana Porębę, członka sławnego 
PRON, założyciela stowarzysze-
nia „Grunwald”. W 2013 r., gdy w 
Polsce debatowano nad uchwałą 
w 70. rocznicę rzezi wołyńskiej, 
do Warszawy przyjechał Wadim 
Kolesniczenko z Partii Regionów, 
który próbował przekonać posłów 
na Sejm RP do radykalnej uchwały 
przeciwko nacjonalizmowi ukraiń-
skiemu Wadim Kolesniczenko był 
znanym rzecznikiem moskiew-
skich interesów na Ukrainie, po 
Majdanie uciekł do Rosji”.
Tak oto, eksponent ewidentnie pro-
banderowskiego Związku Ukra-
ińców w Polsce zajął się lustracją 
polskich środowisk kresowych.
W tle są rzecz jasna„agenci Mo-
skwy”, choć on oczywiście „ni-
czego nie przesądza”,ale daje do 

zrozumienia.
Na liście jest sam ks. Tadeusz 
Isakowicz-Zaleski, który zajął się 
zbrodniami UPA nie wiedzieć dla-
czego. Sam w ordynarny sposób 
usprawiedliwia Banderę i jego 
kult udając, że ma do tego pato-
logicznego typa (tak sądzili nawet 
jego koledzy z OUN) stosunek 
neutralny. Ba, deprecjonuje chyba 
najbardziej obiektywną naukową 
biografię Bandery autorstwa Grze-
gorza Rossolińskiego-Liebe, nie-
mieckiego autora, którego trudno 
podejrzewać o stronniczość.
To co rzuca się w oczy czytając 
wynurzenia Piotra Tymy, to zbież-
ność jego„argumentacji” z tym, co 
często słyszymy i czytamy w na-
szych wewnętrznych dyskusjach. 
Ten gazetopolski styl („agenci 
Moskwy”, „ubecy”, „komuniści” 
itp. jakoś dziwnie blisko jest jego 
argumentacji - antykomunizm ma 
być ostatecznym punktem odnie-
sienia, ważniejszym niż polski in-
teres narodowy, ma być też uspra-
wiedliwieniem nawet najbardziej 
bestialskich zbrodni.
Owo przyzwolenie na tego typu 
narrację sprawia, że Piotr Tyma 
może spokojnie formułować swo-
je bezczelne insynuacje i być pew-
nym, że nic mu się nie stanie.
Od samego początku lustracyjno - 
antykomunistycznego szaleństwa 
miałem nieodparte wrażenie, że to 
temat podrzucony nam z zewnątrz, 
także przez środowiska bande-
rowskie. Dla normalnego Polaka 
żołnierz KBW i WP walczący po 
wojnie z UPA jest patriotą, dla 
„patriotów antykomunistycznych” 
jest zdrajcą. Na tym polega sukces 
banderyzmu na polskim podwór-
ku.

I jeszcze o Wadimie Kolesniczen-
ko.
Piotr Tyma jak zawsze posługuje 
się półprawdami lub kłamstwami. 
Wadim Kolesniczneko  przyjechał 
do Polski w 2013 r. z petycją 148 
deputowanych Partii Regionów, 
którzy apelowali do polskiego Sej-
mu o przyjęcie uchwały potępia-
jącej banderyzm i jego zbrodnie. 
Był oficjalnym przedstawicielem 
państwa ukraińskiego, partii wów-
czas rządzącej! Z entuzjazmem 
przyjmowali go posłowie nie tyl-
ko PSL, ale także PiS i PO. On 
już wówczas przeczuwał, co może 
stać się na Ukrainie. A z Kijowa 
musiał uciekać, bo po prostu ra-
tował życie (w tym czasie zginęło 
w niejasnych okolicznościach 7 
deputowanych Partii Regionów). 
Uciekł na Krym. Pan Tyma się w 
tym przypadku „przejechał”, bo 
powiedział, że „uciekł do Rosji”.

Niech tak będzie…

Jan Engelgard „Głos” Toronto nr 
39; 23 - 30 09. 2020

BEZCZELNY PIOTR TYMA
 „Głos” Toronto nr 39; 23 - 30 09. 2020
Aleksander Szumański

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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/ Piotr Tyma swoją postawą szkodzi Związkowi Ukraińców – Ks.Tadeusz Isakowicz-Zaleski. 
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Książkę liczącą 688 stron wydał 
Instytut Pamięci Narodowej Od-
dział we Wrocławiu, gdzie prof. 
Jarosław Syrnyk jest głównym 
specjalistą w Oddziałowym Biu-
rze Badań Historycznych. Zaczy-
na się „Wprowadzeniem” oraz 
składa się z  czterech nienume-
rowanych części; część pierwsza 
nosi tytuł „Nieoczywiste matryce 
analizy”, która z kolei składa się z 
2 rozdziałów: „Wybrane elemen-
ty sieci relacji” oraz „Konflikt i 
przemoc”. Część druga „Bilans 
otwarcia” zawiera rozdziały od 3 
do 5, część trzecia „Chronologia 
przemocy” rozdziały od 6 do 12; 
część czwarta „Bilans zamknię-
cia” rozdziały od 13 do 14, oraz 
„Zakończenie”.      
We „Wprowadzeniu” J. Syrnyk 
stwierdza, że książkę tą „ można 
uznać za kontynuację zagadnień 
podjętych w wydanej w 2018 r. 
pracy Trójkąt bieszczadzki. Ty-
siąc dni i tysiąc nocy anarchii w 
powiecie leskim (1944 – 1947)”  i 
zastanawiając się „nad mechani-
zmem dokonujących się zmian” 
stwierdza: „Wiele wcześniejszych 
obserwacji prowadziło mnie do 
postawienia roboczej hipotezy, że 
ów mechanizm może mieć dużo 
wspólnego z przemocą”. 
Prof. Syrnyk odkrył więc, że w 
powiecie sanockim w okresie 
„sierpień 1944 – lipiec 1947” ist-
niała „przemoc”. Nie zauważył 
tejże „przemocy” w okrasie od 1 
września 1939 roku do sierpnia 
1944 roku?    
Na s. 13 J. Syrnyk stawia pytanie: 
„Tylko gdzie w tym wszystkim jest 
Człowiek? I gdzie w tym wszyst-
kim jest Prawda?” Odpowiedź 
daje w przypisie: „Istnieje dość 
obsceniczne powiedzenie ilustru-
jące wielość prawd. Nie o nich 
jednak mówię, bo to są  racze 
sądy niż prawdy. Pytam o Praw-
dę, a zatem (znów!) o Absolut ze 
świadomością, że chwilowy błysk 
odpowiedzi, jej cień, nawet jeśli 
się pojawi, będzie mógł zaspoko-
ić albo ukoić tylko mnie samego. 
Pytam, trzymając się kurczowo, 
choć nierygorystycznie, jedynego 
dającego mi nadzieję wyjątku. 
Tym wyjątkiem jest pozostawione 
przez jak najbardziej realnego, 
historycznego człowieka – Jezusa 
z Nazaretu – przykazanie Miłości. 
Miłości, którą rozumiem jako po-
łączenie tolerancji, poszukiwania, 
odwagi i pokory. Ale też Miłości 
będącej synonimem i atrybutem 
Prawdy”.    
Nie wiem, dlaczego prof. Syrnyk 
tak istotne refleksje zamieścił w 
przypisie, natomiast dalej pisze 
czcionką pogrubioną rzeczy po-
wszechnie oczywiste: „Przemoc 
staje się antytezą Miłości”; „Prze-
moc bowiem rodzi krzywdę”. 
Nie wiadomo, jaki cel miał J. 
Syrnyk opisując od strony 28 do 
90 teorię ANT Bruno Latoura 
oraz nawiązując do co najmniej 
kilkudziesięciu innych teorii z 
przeróżnych dziedzin nauki i in-

terdyscyplinarnych. Zabrakło 
chyba tylko psychoanalizy Freuda 
i egzystencjalizmu Kierkegaarda 
i Nitzschego.  Ale zabrakło także 
nawiązania do encyklik papie-
skich, czyżby w nich nic nie było 
o Człowieku, Miłości i Prawdzie? 
Są natomiast wypowiedzi osób 
spoza Kościoła na temat Kościoła. 
Komu ma służyć ten zlepek dywa-
gacji teoretycznych zaczerpnięty 
od kilkudziesięciu naukowców, 
bo raczej nie zwykłemu odbior-
cy, w tym mieszkańcom powiatu 
sanockiego i okolic. Czy jest to 
skrypt, z którego będą zobowią-
zani korzystać studenci historii i 
nauk pokrewnych? 
J. Syrnyk na s. 29 pisze: „Problem 
przemocy i chaosu staje się dyna-
miczną cechą lokalnej sieci rela-
cji, którą tworzą aktanci – ludzie, 
idee, zdarzenia, budynki, zwierzę-
ta, rzeki, góry, klimat itd.” Jest to 
tak głęboko naukowe, że aż bez-
dennie głupie. Bo tym aktantem 
jest każde ziarnko pisaku, każda 
kropla wody, wiatr nad połonina-
mi i mgła w dolinach, ale mam 
czelność stwierdzić, że to nie one 
spowodowały śmierć ponad tysią-
ca Polaków w powiecie sanockim 
i okolicach. 
Na studiach przekazywano nam, 
że badanie naukowe powinno od-
powiedzieć na trzy pytania: Co 
TO jest? Z czego się TO  wzięło? 
Co z TEGO może być? 
Ale prof. Leon Koj uczył mnie 
logiki, nie historii. A historia nie 
musi kierować się logiką, może 
nawet nie powinna?    
Na s. 80 – 86 opisując różne teo-
rie nt. ludobójstwa oczywiście 
prof. Syrnyk nawet nie wymienia 
prof. Ryszarda Szawłowskiego i 
opracowanej przez niego definicji 
genocidum atrox, tj ludobójstwa 
okrutnego.  Czyżby nie mieściła 
się ona wśród aktantów teorii re-
lacji sieci ANT? 

W rozdziale 3 „Polityzacja – po-
wiat sanocki i okolice w latach 
1918 – 1933” J. Syrnyk na s. 95 
– 105 zajmuje się strukturą naro-
dowościową powiatu sanockiego. 
Pisze: „W spisie z 1921 r. pytano 
również o przynależność narodo-
wą. W tym przypadku dominowały 
odpowiedzi wskazujące na naro-
dowość polską (prawie 55 tys.) 
nad ukraińską (określaną jako ru-
sińska – 44 tys.). Oznaczałoby to, 
że albo ok. 7tys. grekokatolików 
zadeklarowało w trakcie spisu na-
rodowość polską (co oznaczałoby 
ok. 14 proc. ich ogółu), albo też 
wyniki spisu nie były miarodajne. 
Na tę drugą ewentualność wska-
zywałyby dotyczące poszczegól-
nych gromad.” 
Dalej prof. Syrny podaje nie tylko 
przykłady takich rozbieżności, ale 
zamieszcza na s. 97 – 101 tabelę 
z wykazem miejscowości powiatu 
sanockiego, aby je dokładnie wy-
kazać. Nie wiem, czy prof. Syrnyk 
nie zna ustaleń historyków w tym 
zakresie, czy je celowo pomija. 

Jeszcze w roku 1900 we Lwowie 
było 29 327 grekokatolików, z 
czego 15 159 Rusinów. Pozostałe 
14 168 grekokatolików stanowi-
li Polacy. O Polakach grekoka-
tolikach w Galicji pisze Jędrzej 
Giertych: „[…] w sposób szcze-
gólnie wybitny zjawisko Pola-
ków greko-katolików zaznaczyło 
się w zaborze austriackim, gdzie 
cerkiew unicka skasowaną nie 
była (skasował ją dopiero rząd 
sowiecki w 1946 roku). Każdy 
człowiek ze starszego pokolenia 
znający stosunki lwowskie i w 
ogóle „wschodniogalicyjskie”, 
wie że wielu było i we Lwowie i 
poza Lwowem greko-katolików, 
którzy mówili w swoich rodzinach 
po polsku i uważali się za Pola-
ków. Byli to zwłaszcza członkowie 
inteligencji. Także i całkiem nie 
mało grecko-katolickich księży 
uważało się za Polaków i rozma-
wiało ze swoimi żonami i dziećmi 
po polsku.” /.../ „Cały łańcuch wsi 
polskich grecko-katolickich istniał 
nad Sanem, w ziemi Przemyskiej i 
Jarosławskiej. Nie kwestionowa-
li tego faktu także i Ukraińcy. Na 
kilka lat przed wojną odwiedza-
łem muzeum ukraińskie we Lwo-
wie i widziałem tam mapę etno-
graficzną, zajmującą całą ścianę, 
na której było to uwidocznione. 
Mapa ta, narysowana ręcznie, 
pokazywała każdą wieś w formie 
kółeczka, w którym oznaczone 
były wycinkami poszczególne gru-
py etniczne. Greko-katolicy mowy 
polskiej oznaczeni byli odrębnym 
kolorem. Widać było na tej mapie 
jak na dłoni, że długi łańcuch tych 
wsi miał ludność prawie czysto 
polsko-greko-katolicką. Wiem o 
tych wsiach nie tylko z tej mapy.” 
Tadeusz Jagmin w broszurze „Po-
lacy grekokatolicy na Ziemi Czer-
wieńskiej” (Lwów, 1939) pisał, iż 
„w niepodległym Państwie Pol-
skim nie ma już kazań i nauki re-
ligii grekokatolickiej w języku pol-
ski dla polskiej ludności, a Polak 
nie ma prawa wstępu do semina-
rium grekokatolickiego bez wyrze-
czenia się swojej narodowości.” 
Pismo „Polak-Grekokatolik” w 
1936 w tym redagowanym przez 
profesora T. Stupnickiego piśmie 
wykazuje się znaczącą liczebność 
Polaków-grekokatolików: „Pola-
cy grekokatolicy to nie tylko owe ½ 
miliona według spisu z 1931 roku 
ale jeszcze 1,02 miliona Byłaków, 
jakieś 1,02 miliona zruszczonych 
kolonistów polskiego pochodze-
nia w Małopolsce Wschodniej. 
Razem co najmniej 1,5 miliona.” 
Natomiast prezes Związku Pola-
ków grekokatolików ks. Miodoń-
ski, zapowiadał, „że co najmniej 
milion grekokatolików, dziś jesz-
cze zaliczanych do < Ukraińców 
> odzyska dla polskości, i to w 
niedługim czasie.”Za „czystych 
Ukraińców” uznawał tylko „700 
000 grekokatolików spośród 3,5 
miliona dusz obrządku greckie-
go.” („Polak Greko-Katolik”, 
1939, nr 9, str. 2).  Co do Rusinów, 
to działania duchowieństwa wo-

bec nich opisuje następująco prof. 
Bogumił Grott: „Wprowadzało 
bowiem przymus angażowania się 
duchowieństwa grekokatolickiego 
w sprawę kształtowania postaw 
nacjonalistycznych w społeczno-
ści ruskiej i przekształcenia ich 
w aktywnych Ukraińców.” Prof. 
Grott pisze też o „perspektywicz-
nym wykluczeniu elementu świa-
domości swej polskości ze stanu 
kapłańskiego w cerkwi greko ka-
tolickiej.” Los niepodatnych na 
ideologię ukraińską Rusinów w 
łonie Kościoła grekokatolickiego 
opisuje Rusiński poseł na Sejm, 
Mychajło Baczyńskij, w swo-
im wystąpieniu sejmowym z 21 
stycznia 1931: „Grecko-katolicka 
cerkiew została po wojnie zamie-
niona na agitacyjną ukraińską 
trybunę polityczną, z której są 
siane nie słowa miłości bliźniego, 
lecz słowa nienawiści.” 
„Dzisiaj jedną z tez Kłamstwa 
Ukraińskiego jest nie tylko przy-
porządkowywanie wszystkich 
Rusinów w poczet Ukraińców (w 
myśl reskryptu cesarza Karola, 
który nakazywał czynić to przy-
musowo), ale też przedstawianie 
grekokatolicyzmu jako wyznania 
„stricte ukraińskiego” od zarania. 
Historia pokazuje, że charakter 
kościoła narodowego cerkiew 
grekokatolicka nabrała relatywnie 
niedawno, wcześniej wykluczając 
z tej wspólnoty nieprawomyśl-
nych wiernych. Apogeum działal-
ności cerkwi grekokatolickiej w 
służbie nacjonalizmu ukraińskie-
go nastąpiło w tragicznych latach 
II wojny światowej.: (Jerzy Brzę-
czyszczykiewicz: Polacy-greko-
katolicy: ofiary wielkiej polityki; 
w: https://kresy.pl/kresopedia/
polacy-grekokatolicy-ofiary-wiel-
kiej-polityki/ ;10 kwietnia 2012)    
Dlatego dalszymi dywagacjami 
prof. Syrnyka w tym zakresie nie 
warto zajmować się. 
Na s. 105 prof. Syrnyk powie-
la antypolską manipulację, którą 
zamieścił już w książce „Trójkąt 
bieszczadzki. Tysiąc dni i tysiąc 
nocy anarchii w powiecie leskim 
(1944 – 1947), Rzeszów 2018, 
gdzie na s. 82 cytuje fragment ar-
tykułu z pisma Związku Szlachty 
Zagrodowej, nr 5 z 1939 roku, na 
temat badań krwi  „osób pocho-
dzących spośród naszej szlachty 
zagrodowej (np. służących w woj-
sku) – i okazało się, że ich krew 
należy do grupy, która najczęściej 
występuje u Polaków, a różni się 
całkowicie od krwi Rusinów”. 
[...] Niechże teraz człowiek z taką 
krwią nie wiem jak krzyczy, że on 
„ukrainiec” [sic] – co mu wolno 
– ale prawda zostanie prawdą.” 
Zdaniem Syrnyka „Pobudka” 
„odwoływała się w swej propa-
gandzie do rasistowskiej koncep-
cji „czystości krwi”. 
Obecnie Syrnyk dodaje: „W uży-
wanej w okresie międzywojennym 
retoryce nie brakowało odwołań, 
które z dzisiejszej perspektywy 
trudno byłoby nazwać inaczej niż 

rasistowskie. Naczelnik Wydziału 
Bezpieczeństwa (prawdopodob-
nie ze Lwowa) na posiedzeniu 
Podkomitetu ds. łemkowskich, 
które odbyło się w czerwcu 1935 
r., zalecał, aby przy organizacji 
kolonii młodzieżowych „nie mie-
szać Polaków z Łemkami” . Autor 
nie podał argumentacji, a niewąt-
pliwie była. Zapewne chodziło o 
uniknięcie konfliktów, być może 
uczono innych pieśni, itp. Rasi-
stowskie to może być widzenie 
w tym rasizmu. Syrnyk pisze da-
lej: „W wydawanej w Przemyślu 
„Pobudce”, organie prasowym 
wspieranego przez władze Związ-
ku Szlachty Zagrodowej, odwoły-
wano się do koncepcji „czystości 
krwi”, opisując np. wyniki badań 
krwi „osób pochodzących spo-
śród […] szlachty zagrodowej”, 
które miały pokazać, że „ich 
krew należy do grupy, która naj-
liczniej występuje u Polaków, a 
różni się całkowicie od krwi Rusi-
nów”, konstatując przy okazji, że 
„krwi swojej człowiek zmienić nie 
może”.  Opuścił więc zwrot o ba-
daniach osób „służących w woj-
sku”, a każdy powinien wiedzieć, 
w jakim celu są one prowadzone 
także obecnie na całym świecie. 
Tymczasem artykuł nawiązywał 
do pracy naukowej Ludwika Hir-
szelda nad grupami krwi i wpro-
wadzenia ich oznaczeń jako  0, A, 
B i AB, przyjęte na całym świecie 
w 1928. Wraz z żoną prowadził 
on również badania nad występo-
waniem grup krwi w zależności 
od pochodzenia i narodowości, 
dając początek nauce zwanej dziś 
seroantropologią. Wykazały one, 
że grupa A występuje częściej u 
Europejczyków (Anglicy: 46% 
A, 10% B), a grupa B u Azjatów 
(Hindusi: 27% A, 48% B). Jego 
autobiograficzna książka Historia 
jednego życia (1946) była swego 
rodzaju protestem wobec nacjo-
nalizmu i rasizmu, wobec pod-
porządkowywania nauki zbrodni-
czym rządom totalitarnym. 
W maju 2013 roku w niemieckim 
tygodniku „Der Spiegel” ukazał 
się tekst  Franka Thadeusza „Der 
Blutwahn” (Szaleństwo krwi), 
który ogłosił, że odpowiedzial-
ność za narodziny teorii stano-
wiących późniejszy fundament 
nazistowskich tez o czystości krwi 
ponosi polski immunolog Ludwik 
Hirszfeld. Dziennikarz powołał 
się na publikację szwajcarskiej hi-
storyczki z Uniwersytetu w Zury-
chu Myriam Spörri. W monografii 
„Reines und gemischtes Blut: Zur 
Kulturgeschichte der Blutgrup-
penforschung, 1900–1933” (Czy-
sta i mieszana krew: Kulturowa 
historia badań nad grupami krwi 
1900–1933) stwierdziła, że polski 
uczony, kierując się eugenicznymi 
przekonaniami, wprowadził „po-
jęcie czystości krwi”. A co więcej, 
określając występowania grup 
krwi wśród różnych społeczności, 
stworzył teorię praras. Wedle niej 
posiadacze grupy A wywodzili się 
z północy oraz zachodu Eurazji, a 
ludzie z grupą B osiedli na wscho-
dzie i południu. Po czym wę-
drówki plemion doprowadziły do 
zmieszania obu grup krwi. Spörri, 
powołując się na artykuł Hirsz-
felda zamieszczony w 1919 r. na 
łamach czasopisma „Lancet” oraz 
jego późniejsze wspomnienia, 
uznała, że propagował rasistow-
skie teorie o większej wartości 
krwi aryjskiej. I dał początek póź-
niejszemu szaleństwu III Rzeszy. 
„Większości lekarzy nad Renem 
czymś niewyobrażalnym wyda-
wało się zmieszanie krwi Niemca 
z krwią człowieka narodowości 
żydowskiej. Również transfuzje 
między mężczyznami i kobietami 
były dla doktorów rzeczą mocno 
podejrzaną, obawiali się bowiem, 
że wraz z owym »sokiem życia« 
męski biorca mógłby nabrać cech 

Przemoc i chaos Syrnyka 
w powiecie sanockim 
i okolicach 
Jarosław Syrnyk:  Przemoc i chaos. Powiat 
sanocki i okolice: sierpień 1944 – lipiec 1947. 
Analiza antropologiczno-historyczna  IPN 2020  
Stanisław Żurek
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płci przeciwnej” – napisał Tha-
deusz, nie omieszkując wskazać, 
kto jest temu winien. „Podstawy 
owego fanatyzmu stworzyli wła-
śnie Hirszfeldowie (Ludwik wraz 
z żoną Hanną – red.) swoimi ba-
daniami poświęconymi grupom 
krwi.” – podkreślał niemiecki 
dziennikarz. Dodając, że „ówcze-
śni badacze, tacy jak Hirszfeld, 
traktowali jako rzecz całkowicie 
oczywistą, że poszczególne grupy 
krwi są oznaką bardziej lub mniej 
wartościowych właściwości zwią-
zanych z daną rasą. Byli przeko-
nani, że z krwi odczytać można też 
cechy osobowości”. (Za: Andrzej 
Krajewski: Krew Hirszfelda. Jak 
Niemcy z polskiego naukowca 
zrobili twórcę idei, na których 
oparł się nazizm; w: https://wia-
domosci.dziennik.pl/historia/
ludzie/artykuly/551354,ludwik-
hirszfeld-nazizn-grupy-krwi-
czystosc-rasy-spiegel.html; 2 
czerwca 2017) 
Były to zarzuty ujawniające brak 
podstawowej wiedzy u niemiec-
kiego dziennikarza chociażby na 
temat przeprowadzania transfuzji 
krwi. Być może chciał on tak-
że obarczyć za rasizm polskiego 
Żyda, co wskazywałoby na rasizm 
u niemieckiego dziennikarza. 
Prof. Syrnyk nic o tym nie wie-
dział, czy poszedł jego tropem?   
Artykuł w „Spieglu” oburzył pol-
skich badaczy, dla których Hirsz-
feld to nie tylko wielki uczony 
godny Nobla (w 1950 r. był no-
minowany do tej nagrody m.in. 
za wyjaśnienie zjawiska konfliktu 
serologicznego między matką a 
płodem), ale i ciężko doświad-
czony przez życie człowiek, któ-
ry przeżył pobyt w warszawskim 
getcie. Naukowcy z wrocław-
skiego Instytutu Immunologii i 
Terapii Doświadczalnej PAN im. 
Ludwika Hirszfelda wytknęli au-
torowi tekstu błędy merytoryczne, 
zamieszczając wpis pod angielską 
wersją artykułu na stronie interne-
towej „Spiegla”. 
Znamienny dla stosunku nacjona-
listów ukraińskich do rodzin mie-
szanych jest przypadek pewnego 
Polaka, męża Ukrainki, w Cho-
rupaniu na Wołyniu, który jako 
nauczyciel zasłużył się lokalnej 
społeczności ukraińskiej, poma-
gając w załatwianiu spraw urzę-
dowych i czyniąc język ukraiński 
językiem wykładowym. Fanatycy 
nacjonalistyczni nie byli jednak 
zdolni tego docenić. Gdy jego 
żona próbowała go obronić przed 
napastnikami, przypominając jego
proukraińską postawę, została 
przez jednego z bojówkarzy ude-
rzona kolbą karabinu ze słowami: 
Ty zipsuwała ukrajinśku krow. 
(Siemaszko Władysław, Siemasz-
ko Ewa: Ludobójstwo dokonane 
przez nacjonalistów ukraińskich 
na ludności polskiej Wołynia 
1939 – 1945; Warszawa 2000, s. 
84–85.) Warte uwagi jest to, że 
słowa te wypowiedzieli miejscowi 
chłopi, a nie działacze OUN wy-
sokiego szczebla, co świadczyło-
by o przeniknięciu szowinistycz-
no-rasistowskiej ideologii do naj-
niższych warstw społeczeństwa 
ukraińskiego w wyniku prowa-
dzonej przez OUN agitacji. O sze-
rzonej nienawiści i pogardzie nie 
tylko do samoistnych Polaków, 
ale też do rodzin mieszanych w 
ogóle i ich ukraińskich członków 
świadczą także krążące w 1943 
r. po Wołyniu określenia: kryżaki 
(krzyżaki), czyli małżeństwa pol-
sko-ukraińskie, i pokurczi (pokur-
cze), tj. dzieci z tych małżeństw. 
„O barbarzyńskim, a nawet 
bardzo pierwotnym rozumieniu 
„zmycia hańby” związku z Po-
lakiem, opowiedziała mi w 2010 
r. przedstawicielka trzeciego po-
kolenia poszkodowanej rodziny, 
zastrzegając, by nie podawać do 

publicznej wiadomości persona-
liów jej ani ofiar „oczyszczenia” 
ze związków z narodowością pol-
ską, a nawet miejscowości, w któ-
rej to się stało. Bojówkarze z UPA 
zabiwszy Polaka – głowę rodziny, 
aby „usunąć” ślady polskości, 
dokonali zbiorowego gwałtu na 
Ukraince – żonie zamordowanego 
oraz na ich dwu córkach. Kobie-
ty przeżyły tę zbrodnię, opuściły 
miejsce zamieszkania i w końcu 
wojny emigrowały do Ameryki. 
Akt seksualny z przemocą był ro-
zumiany jako „fizyczne” elimino-
wanie polskości i „oczyszczenie 
zabrudzonej” rasy.” (Ewa Sie-
maszko: Zbrodnie OUN-UPA na 
Kresach Wschodnich a sytuacja 
rodzin polsko-ukraińskich; w: 
Ewa Siemaszko, Zbrodnie OUN-
-UPA na Kresach Wschodnich …; 
zbrodniawolynska.pl) 
Warto zauważyć, że prowadzo-
ne od kilku lat naukowe badania 
genetyczne DNA dotyczące po-
chodzenia także można wykorzy-
stywać do celów rasistowskich. 
Określając haplotyp (pulę genów 
odziedziczoną po rodzicach) okre-
ślimy do jakiej haplogrupy osoby 
przynależą i tym samym skąd 
pochodzą, czyli ich pochodzenie 
biogeograficzne.  
J. Syrnyk w „przypisach” (s 115) 
powtórzył informację ze swojej 
książki „Trójką  bieszczadzki” 
podając, że dowódcy żandarmerii 
w Komańczy, Szczurowskiemu, 
Polacy wycięli język i  zastrzelili. 
Powołuje się na książkę Bohdana 
(Bogdana) Horbala, który z kolei 
powołuje się na ks. Pantelejmona 
Szpylkę. Bogdan Horbal urodził 
się w 1965 r. w Legnicy jako po-
tomek ofiar akcji „Wisła” deporto-
wanych z Łemkowszczyzny. Stu-
diował historię na Uniwersytecie 
Wrocławskim, gdzie obronił pracę 
doktorską „Działalność politycz-
na Łemków na Łemkowszczyźnie 
(1919-1921)”. Prawdopodobnie 
chodzi o wspomnienia  o. Szpyl-
ki „Wyzwolni zmahannia Schid-
noji Łemkiwszczyny w 1918 r.” 
(z 1967 r.). Tymczasem nie mógł 
on być świadkiem tego zabójstwa, 
gdy już 22 stycznia 1919 r. został 
aresztowany przez Polaków, na-
tomiast walka w Komańczy mia-
ła miejsce 27 stycznia. Ponadto 
żadne inne źródło nie wymienia 
Szczurowskiego, natomiast jako 
dowódca żandarmerii podawany 
jest Andrij Kyr z Komańczy - ku-
piec, były oficer austriacki. Jest to 
więc raczej „bajka z tysiąca dni i 
jednej nocy” zaadaptowana na po-
trzeby „tysiąca dni i tysiąca nocy 
w powiecie leskim”. Ale przecież 
Komańcza należała i należy do 
powiatu sanockiego. Taka „na-
ukowa precyzja” pozwalająca ma-
nipulować zaliczanie lub pomija-
nie poszczególnych wsi do powia-
tu leskiego może dotyczyć około 
stu miejscowości i co najmniej 
kilkuset „weryfikowanych ofiar”. 
Oczywiście tak „ciekawy” przy-
padek Szczurowskiego Syrnyk 
zamieszcza także w książce opi-
sującej powiat sanocki: „Przemoc 
i chaos. Powiat sanocki i okolice: 
sierpień 1944 – lipiec 1947 r. Ana-
liza antropologiczno-historyczna” 
(Wrocław-Warszawa 2020, s. 115) 
podając, że wspomnienia Szpylki 
opublikował ostatnio Bogdan Huk 
w książce ”Trzy miesiące wolno-
ści. Ukraińska Republika Koma-
niecka na Łemkowszczyźnie 1918 
– 1919, Przemyśl 2019). Republi-
ka Komaniecka nigdy nie miała 
w nazwie „Ukraińska”, nigdy nie 
było też Ukrainy na Łemkowsz-
czyźnie. 
J. Syrnyk tak skrupulatnie do-
cierający do źródeł ukraińskich i 
bezkrytycznie z nich korzystający 
nie ujawnia takiej dociekliwości 
w korzystaniu ze źródeł polskich. 
„Gazeta Lwowska” nr 57 z 9 mar-
ca 1919 r. podaje: „Stwierdzono 

ponad wszelką wątpliwość, że w 
czasie walk grupy bryg. Minkie-
wicza w kierunku Łupkowa i Ba-
ligrodu chłopi strzelali zza chałup 
do naszych oddziałów przyczem 
pojmanego do niewoli kapra-
la Czownickiego zmasakrowali 
i obcięli mu język, zaś wachmi-
strza Śliwińskiego obrabowali 
ze wszystkiego, sierpem odcięli 
mu kawałek języka i pokaleczy-
li kolbami.” (Barbara Wójcik: O 
pożytkach czytania (cudzych) li-
stów czyli wojenna codzienność 
Ustrzyk Dolnych w koresponden-
cji Tekli i Stanisława Klagów”; w 
„Bieszczad” nr 23, 2019 – 2020, 
s. 187)  
Od str. 116 J. Syrnyk zajmuje się 
relacjami polsko-ukraińskimi w 
okresie poprzedzającym drugą 
wojnę światową. 
Na s. 126 pisze: „Jednym z na-
rzędzi wykorzystywanych w celu 
podejmowania działań wymie-
rzonych w społeczność ukraińską 
były przepisy dotyczące strefy 
nadgranicznej”. 
Major Straży Granicznej dr Piotr 
Kozłowski w opracowaniu: 
Wpływ  Rusi Zakarpackiej na 
stan bezpieczeństwa wewnętrz-
nego II RP  w świetle materiałów 
Straży Granicznej 1936 – 1939, 
pisze:  „Nie bez znaczenia dla 
stanu bezpieczeństwa Polski był 
fakt, iż działające w tym czasie na 
terenie Polski organizacje ukraiń-
skie korzystały z „bezpiecznego 
azylu” po stronie Czechosłowacji 
na terenie Rusi Zakarpackiej. W 
dużej mierze na tę sytuację miały 
wpływ niezwykle złożone stosun-
ki polityczne, jakie panowały w 
okresie międzywojennym pomię-
dzy Polską, a Czechosłowacją. W 
tym czasie licząca ponad 984 km 
wspólna granica polsko – cze-
chosłowacka, która przebiegała 
przez tereny górzyste była nie-
zwykle trudna do zabezpieczenia 
przez polskie służby graniczne. 
Szczególną rolę w utrzymaniu 
łączności nacjonalistów z ośrod-
kami zagranicznymi odgrywały 
Karpaty, przez które wiodły szlaki 
przemytnicze z Polski do Czecho-
słowacji oraz z krajów Europy za-
chodniej do Polski. Szlaki te wy-
korzystywano do przerzutu ludzi, 
broni i amunicji, pieniędzy oraz 
materiałów propagandowych dla 
działających nielegalnie na tere-
nie Rzeczypospolitej: Ukraińskiej 
Organizacji Wojskowej oraz po-
wstałej w 1929 roku Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów. Przez 
Karpaty na Ruś Zakarpacką ewa-
kuowano zagrożonych aresztowa-
niem przez władze polskie spraw-
ców różnego rodzaju zamachów 
terrorystycznych dokonanych 
na terenie Polski. Co ciekawe ze 
szlaków wytyczonych w Karpa-
tach korzystali również do swoich 
celów komuniści. /.../ O realnie 
występującym zagrożeniu ze stro-
ny Karpato – Ukrainy dla Polski 
niech świadczy przytoczony przez 
Wiesława Romanowskiego w 
książce poświęconej Stefanowi 
Banderze fragment artykułu, jaki 
się ukazał w styczniu 1939 roku 
w ukraińskiej prasie emigracyjnej 
„Nowyj Szljach” wychodzącej 
w Kanadzie, w którym zostały 
przedstawione zamierzenia ruchu 
narodowego na najbliższy okres: 
„(…) w 1939 roku przychodzi ko-
lej na Polskę. Pierwszym etapem 
była Ukraina Karpacka, która 
wzmocniła się, okrzepła, a na naj-
bliższym etapie czeka Ukraińców 
walka o niepodległość pozosta-
łych zachodnio ukraińskich ziem”. 
W związku z tym, w interesie geo-
politycznym Polski było podjęcie 
wszelkich niezbędnych działań 
zmierzających do tego, aby nie do-
puścić do powstania niepodległej 
Karpato – Ukrainy. Cel ten można 
byłoby zrealizować jedynie po-
przez wyrażenie zgody na aneksję 

powyższego obszaru przez jedno 
z państw graniczących z Rusią Za-
karpracką, a tym samym zezwolić 
na rewizję traktatu wersalskiego. 
Spośród ówczesnych sąsiadów 
Karpackiej Ukrainy ani Polska 
ani Rumunia nie posiadały żywot-
nych interesów gospodarczych i 
politycznych na tym obszarze. To 
z kolei powodowało, iż oba kraje 
nie były zainteresowane podję-
ciem działań na rzecz przyłącze-
nia całego terytorium Rusi Zakar-
packiej do obszaru swoich państw. 
W przypadku Polski aneksja Rusi 
Zakarpackiej, zamieszkałej w ol-
brzymiej większości przez Rusi-
nów, powiększyłaby tylko liczbę 
Ukraińców zamieszkujących ob-
szar ówczesnego państwa. Wzrost 
liczby Ukraińców, wpłynąłby nie-
wątpliwie niekorzystnie na sytu-
ację wewnętrzną Polski. Jedynym 
wówczas racjonalnym rozwiąza-
niem z punktu widzenia polskiej 
racji stanu, było poparcie węgier-
skich rewizjonistycznych żądań 
powrotu tych ziem do Węgier. U 
schyłku lat trzydziestych aspiracje 
niepodległościowe Rusinów na 
Rusi Zakarpackiej doprowadziły 
do bratobójczych walk pomiędzy 
różnymi frakcjami Ukraińców, 
starć Siczy Zakarpackiej z woj-
skami węgierskimi, a w końcowej 
fazie do walk pomiędzy Węgrami 
a Słowakami. Destabilizacja tego 
obszaru, jaka nastąpiła na przeło-
mie lat 1938/1939, miała bezpo-
średnie konsekwencje dla bezpie-
czeństwa wewnętrznego Polski. 
Masowy napływ do kraju uchodź-
ców cywilnych z rejonów obję-
tych walkami, wymagał podjęcia 
przez państwo polskie szeregu 
działań w celu zapewnienia ładu i 
porządku w strefie nadgranicznej 
przylegającej do obszaru objętego 
działaniami zbrojnymi, organiza-
cji pomocy humanitarnej, organi-
zacji ośrodków detencyjnych dla 
uchodźców oraz organizacji i za-
bezpieczenia konwojów z uchodź-
cami przez terytorium Polski do 
Czech i Niemiec. Były to dość 
kosztowne przedsięwzięcia po-
dejmowane przez stronę polską, 
które dodatkowo obciążyły bu-
dżet państwa powoli przestawia-
jącego swoją gospodarkę na tory 
wojenne. /.../ Jedną z form umoż-
liwiających legalne przekroczenie 
granicy polsko – czechosłowac-
kiej w okresie międzywojennym 
była umowa o małym ruchu gra-
nicznym, zawarta pomiędzy Rze-
czypospolitą i Czechosłowacją. 
Zgodnie z zapisami konwencji, 
ludność z pasa granicznego (do 
30 km od linii granicznej) mogła 
przekroczyć granicę na podstawie 
przepustek granicznych. Prze-
pustki te po zasięgnięciu opinii 
organów Straży Granicznej były 
wydawane przez właściwe dla 
miejsca zamieszkania starostwa 
powiatowe. Było to ułatwienie 
szczególnie istotne dla miejsco-
wej ludności rozdzielonej nową 
granicą państwa. Z możliwości 
przekroczenia granicy w ramach 
małego ruchu granicznego, korzy-
stało również podziemie ukraiń-
skie, które tą drogą utrzymywało 
kontakt z Rusią Zakarpacką. /.../ 
W połowie lat trzydziestych nie-
zwykle prestiżową sprawą dla 
polskich służb specjalnych było 
ustalenie i zatrzymanie sprawców 
zamachu na ówczesnego ministra 
spraw wewnętrznych Bronisława 
Pierackiego, który został dokona-
ny w dniu 15 czerwca 1934 roku. 
W działaniach tych brał udział 
również wywiad Straży Granicz-
nej, ustalając trasy przerzutu or-
ganizatorów zamachu, ale także 
próbując poprzez sieć informato-
rów dotrzeć do środowisk ukraiń-
skich na Zakarpaciu. /.../ Na pod-
stawie informacji pochodzących 
z różnych źródeł ustalono, iż na 
początku listopada 1939 roku na 
terenie Rusi Zakarpackiej rozpo-

częto formowanie sił zbrojnych 
autonomicznej Ukrainy Karpac-
kiej – Siczy Karpackiej. Prowa-
dząc rozpoznanie na tym kierun-
ku, wkrótce wywiad SG bardzo 
szybko posiadał rozpoznanie, co 
do osób i ośrodków tworzenia się 
armii karpackiej. W raportach wy-
wiadowczych oraz meldunkach 
sytuacyjnych Wschodnio – Ma-
łopolskiego Inspektoratu Okręgo-
wego Straży Granicznej zaczęły 
się pojawiać informacje o „ochot-
nikach” z Polski udających się na 
Zakarpacie. /.../ Według danych 
szacunkowych wywiadu Straży 
Granicznej do końca 1938 roku z 
terenu Polski do Siczy Zakarpac-
kiej przeniknęło ok.1300 ochot-
ników ukraińskich w tym także 
żołnierze służby czynnej, którzy 
zdezerterowali z wojska polskiego 
i zbiegli do Czechosłowacji. /.../ Z 
materiałów Straży Granicznej wy-
nika niezbicie, że Ruś Zakarpacka 
w tym okresie stanowiła istotne 
i realne zagrożenie dla państwa 
polskiego.”  (Kozłowski Piotr; 
Wpływ Rusi Zakarpackiej na stan 
bezpieczeństwa wewnętrznego II 
RP w świetle materiałów Straży 
Granicznej 1936-1939, Biuletyn 
Centralnego Ośrodka Szkolenia 
nr 1-2/2013, Koszalin 2013, s. 79 
– 104.)  
Sicz Karpacka (Zakarpacka) zo-
stała utworzona z początkiem 
listopada 1938 na podstawie de-
kretu rząd Augustyna Wołoszyna, 
istniała do końca kwietnia 1939 
roku, kiedy została ostatecznie 
rozbita przez wojska węgierskie. 
Początkowo formacja liczyła 2 
tys. żołnierzy, z czasem dzięki 
dopływowi ochotników między 
innymi z Polski liczyła ok. 6 tys. 
żołnierzy. Wikipedia podaje: 
„Struktura dowództwa Siczy była 
dualistycza. Legalnie i jawnie 
działała Komenda Główna pod 
dowództwem Kłympusza, mają-
ca charakter polityczny. Jednak 
oprócz niej działał tajny Sztab 
Wojskowy Siczy Karpackiej, w 
którego skład wchodzili między 
innymi Mychajło Kołodzynśkyj, 
Zenon Kossak, Ołeh Olżycz, Ro-
man Szuchewycz, Jewhen Sta-
chiw, Hryhoryj Barabasz, Iwan 
Butkowśkyj, Osyp Karaczwskyj, 
Jurij Łopatynski. Grupę 200 in-
struktorów, rekrutujących się spo-
śród Niemców Sudeckich, przy-
słała na Ruś  Abwehra. /.../ Jedyną 
kampanią, w której Sicz wzięła 
udział, była obrona przed inwazją 
węgierską, trwająca od 14 marca 
do 18 marca 1939. Mimo zajadłej 
obrony siczowcy zostali szybko 
rozbici przez przeważające liczeb-
nie wojska węgierskie. Odosob-
nione grupy siczowców toczyły 
walki partyzanckie z regularnym 
wojskiem węgierskim do końca 
kwietnia 1939. Ostatecznie więk-
szość siczowców uciekła do Nie-
miec, Polski, Rumunii lub nawet 
na sowiecką Ukrainę.” (https://
pl.wikipedia.org/wiki/Sicz_Kar-
packa )   
Oczywiście tych informacji Ja-
rosław Syrnyk nie podaje. Za 
Julianem Tarnowyczem podaje 
natomiast, że „rządowe, polskie 
czasopismo „Monitor” ogłosiło 
setki nazwisk ukraińskiej mło-
dzieży z Łemkowszczyzny, którzy 
przeszli na Karpacką Ukrainę”, w 
tym z Polan Surowicznych, Wisło-
ka Wielkiego, Surowicy, Czerteża, 
Jurowców, Kostarowców, Beska, 
Zawadki Rymanowskiej, Siemu-
szowej, Morochowa, Komańczy, 
Łupkowa, Osławicy, Prusieka, 
Zahutynia, Płonnej, Pakoszówki 
i Dobrej Szlacheckiej” (s. 126 – 
127)  
Jeżeli więc przepisy dążące do 
uszczelnienia granicy polsko-
-czechosłowackiej, kiedy nadal 
ludność z pasa granicznego (do 
30 km od linii granicznej) mogła 
przekroczyć granicę na podstawie 
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przepustek granicznych i było to 
ułatwienie szczególnie istotne dla 
miejscowej ludności rozdzielonej 
nową granicą państwa, zdaniem 
Syrnyka było wymierzone „w spo-
łeczność ukraińską”, to taki wnio-
sek bardzo wymownie świadczy 
celach jego opracowania. 
O ile Bogdan Huk w swojej „hi-
storiografii rozumiejącej” stosuje 
wobec Polski, Polaków i Kościoła 
rzymskokatolickiego metodę cepa 
lub siekiery, to Jarosław Syrnyk 
robi to „w rękawiczkach”, tyle, 
że nie białych a czerwonych, nie 
tych nakładanych na ręce ale tych 
zdejmowanych z rąk. Od czasu 
tworzenia nacjonalizmu ukraiń-
skiego w II połowie XIX wieku do 
chwili obecnej liderzy tego ruchu, 
politycy, działacze, publicyści, hi-
storycy, działający na Ukrainie i 
emigracji (głównie w Kanadzie i 
USA) oraz dość licznie w Polsce, 
zdążyli już zastosować około 362 
metod manipulacyjnych i obecnie 
mogą je już tylko powielać. Zależ-
nie od dyspozycji intelektualnych 
i osobowościowych. Na co innego 
stać chociażby magistra filolo-
gii ukraińskiej, inne możliwości 
ma profesor uczelni wyższej, czy 
pracownik IPN, i na Ukrainie i w 
Polsce. 
Na przykładzie chociażby sprawy 
języka nauczania można dokład-
nie zanalizować różnicę polityki 
polskich władz z tego czasu w sto-
sunku do obecnie obowiązujących 
na Ukrainie. Na s. 127 J. Syrnyk 
pisze o tzw. plebiscytach szkol-
nych, które miały zadecydować, 
jaki język będzie obowiązywał w 
danej szkole, „czy szkoła będzie 
polska, utrakwistyczna czy ukra-
ińska.” Agitację i naciski prowa-
dziła zarówno strona polska jak i 
ukraińska, a dotyczyło to zwłasz-
cza dużej ilości dzieci z mał-
żeństw mieszanych, posko-rusiń-
skich, które nacjonaliści ukraiń-
scy potraktowali jako małżeństwa 
polsko-ukraińskie. Jest oczywiste 
dla każdego logicznie myślącego, 
że dla Państwa Polskiego wobec 
nasilającej się antypolskiej dzia-
łalności faszystowskiej de facto 
Organizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów, przy jej coraz ściślejszej 
współpracy z wywiadem III Rze-
szy Niemieckiej w sytuacji zagro-
żenia niemiecką agresją, był to 
bardzo ważny element. Przecież 
w II RP powiat sanocki był poło-
żony w części środkowej państwa 
i tworzenie na tym terenie V ko-
lumny było groźne. Ale nie dla 
prof. J. Syrnyka, który w ten spo-
sób utożsamił się z opcją nacjona-
lizmu ukraińskiego. Czy można 
w ten sposób wysnuć wniosek, że 
totalnie sprzeciwia się obecnej po-
lityce Ukrainy, która aktami praw-
nymi zlikwidowała problem nauki 
dzieci mniejszości narodowych, 
w tym polskiej i np. węgierskiej? 
Nie mogła tak uczynić II RP sto 
lat wcześniej, ale wprowadziła 
terror „plebiscytów szkolnych”?    
Na s. 129 – 130 J. Syrnyk powo-
łuje się na wspomnienia Ukraiń-
ca mieszkającego w Polsce, we 
wsi Pakoszówka, Włodzimierza 
Marczaka. I rzecz intrygująca, że 
korzysta z książki „Ukrajineć w 
Polszczi” wydanie „Lwiw – San-
jok” w 2008 roku. Jestem w po-
siadaniu jego książki „Ukrainiec 
w Polsce” wydanej w 2000 roku w 
Sanoku przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Sanoku, zredagowa-
ną przez Leszka Puchałe, liczącej 
400 stron (ISBN 83-909787-6-8). 
Sam Autor (zmarły w 2016 roku) 
w „Posłowiu” na s. 387 dziękuje 
m.in. ”za bezinteresowne recen-
zje: Panu prof. Janowi Skoczyń-
skiemu, red. Bogdanowi Hukowi 
i Panu Igorowi Hałagidzie. Dzię-
kuję bardzo za zrozumienie mo-
jemu drukarzowi Panu Adamowi 
Kołodziejowi. Szczególne podzię-
kowanie składam Panu Leszko-

wi Puchale, za redakcję książki i 
pracownikom Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Sanoku, a szcze-
gólnie Pani Annie Strzeleckiej, ca 
wytrwałość w „plewieniu” i przy-
gotowanie tekstu do druku. Niech 
Pan Bóg nigdy nie poskąpi Wam 
Drodzy moi Przyjaciele i Dobro-
dzieje swoich obfitych łask, oraz 
obdarowuje Was zdrowiem na 
długie, długie i szczęśliwe życie.” 
Tej książki nie ma nawet wykazie 
w wikipedii. Ale nie ma w nim 
także książki „Ukrainiec z Polski 
podróżuje” (ISBN 83-909787-7-
6), bez daty wydania, opisujące 
podróż Autora na Ukrainę w roku 
1994. ( https://pl.wikipedia.org/
wiki/W%C5%82odzimierz_Mar-
czak ) Zapewne biblioteka Uni-
wersytetu Wrocławskiego książki 
te posiada, dlaczego więc pro-
fesor z tejże uczelni nie zechciał 
skorzystać z wydania polskiego, 
wcześniejszego o 8 lat, ale wolał 
wydanie w języku ukraińskim? 
Czy odpowiedź na to pytanie 
można by odnaleźć w porównaniu 
treści ich tekstu? Nie wiem, nie 
posiadam wydania ukraińskiego. 
Na s. 133 J. Syrnyk w rozdziale 
4 „Okupacja (1939 - 1944) pisze: 
„Wraz z oddziałami niemieckimi 
wkraczającymi od południa na na 
teren Polski weszły liczące kilka-
set żołnierzy Wojskowe Oddziały 
Nacjonalistów, tzw. Legion Susz-
ki (Legion Ukraiński). Poza tym 
w wielu miejscach (m.in. Galicji 
Wschodniej) dochodziło do prób 
rozbrajania żołnierzy i policjan-
tów, napaści na ludność polską. Z 
drugiej jednak strony zdarzały się 
także pacyfikacje cywilów ze stro-
ny uchodzących przed Niemcami 
żołnierzy”. W przypisie podaje: 
„Zynowij Knysz przytacza relację 
porucznika Jewhena Norym-Hu-
towicza powołując się na książ-
kę Knysza: „Pered pochodom 
na schid. Spohady i materiały do 
dijannja Orhanizaciji Ukrajinś-
kych Nacjonalistiw u 1939-1941 
rokach, cz. I Toronto [bdw], s. 
113.” Konkretów nie podaje, ale 
przecież każdy polski czytelnik 
książkę tę posiada i może sobie 
sprawdzić, co Norym-Hutowicz 
pisze. Polskich źródeł odnoszą-
cych się do Legionu Ukraińskiego 
oczywiście nie ma. 
Razem z wojskami niemieckimi 
w agresji na Polskę od 9 września 
1939 roku udział wzięły zbrojne 
formacje ukraińskie, w tym sfor-
mowany przez Abwehrę Legion 
Ukraińskich Nacjonalistów pod 
dowództwem członków prowi-
du OUN Romana Suszki i Osy-
pa  Bojdunyka, składający się z 
dwóch batalionów (kureni) i liczą-
cy około 600 żołnierzy, którego  
jeden z pododdziałów dotarł aż 
pod Lwów. Kureniami dowodzili:  
por. Osyp Karaczewśkyj „Swobo-
da” oraz  por. Jewhenij Hutowicz 
„Norim”. Ich przemarsz przez 
Brzegi Dolne w Bieszczadach 
opisał w „Gazecie Bieszczadz-
kiej” Witold Mołodyński. „Ktoś 
z Ustrzyk przyleciał i powiedział, 
że za Austriakami idą jeszcze „si-
czowcy” z Rusi Zakarpackiej. Po 
około godzinie nasz dom był okrą-
żony przez żołnierzy w ciemnozie-
lonych mundurach. Przy każdym 
oknie stanęli żołnierze z nałożo-
nymi na karabiny bagnetami. Na 
ich furażerkach widniały tryzuby. 
Do mieszkania wszedł jakiś „star-
szyna”, a za nim trzech żołnierzy 
z karabinami na plecach. „Skoro 
tak, to nie jest tragicznie – pomy-
ślałem. – Pewnie będą pytać, co u 
nas robili Austriacy”. Oni jednak 
spytali, gdzie jest broń. Chodzi-
ło im pewnie o strzelbę ojca. Ale 
strzelby w domu już nie było.”  
Dzień wcześniej w Ustrzykach 
Dolnych pojawiły się wojska 
niemieckie. Okazało się, że ich 
dowódcą jest generał, pod które-

go komendą służył w wojsku au-
striackim podczas pierwszej woj-
ny światowej ojciec Mołodyńskie-
go. Na froncie serbskim uratował 
mu nawet życie. Dowiedziawszy 
się o tym generał złożył wizytę 
w domu Mołodyńskich, a jego 
ojca przywitał słowami :”Mój 
Boże, Józefie, po tylu latach mo-
żemy się znów spotkać. Wybacz, 
że w takich okolicznościach...” 
Skąd „siczowcy” wiedzieli, że 
Mołodyński posiadał strzelbę? 
Zapewne od miejscowych Ukra-
ińców.  Zapewne też donieśli im 
o „przyjacielskiej wizycie” nie-
mieckiego generała u swojego by-
łego podwładnego, stąd nie tylko 
nic nie zarekwirowali, ale nawet 
nie zrobili rewizji. Zwłaszcza gdy 
dowiedzieli się jeszcze, że „ojciec 
pojechał z oficerem niemieckim 
do miasta” (Witold Mołodyński: 
Komunikat nadzwyczajny. „Gaze-
ta Bieszczadzka, nr 6 z 2010 r.). 
„Siczowcy” odeszli w kierunku 
Krościenka. Mołodyński pisze da-
lej: „Na szlabanie, gdzie od drogi 
Krościenko – Ustrzyki D. odcho-
dziła droga do Jasienia, stało kil-
kanaście osób miejscowych, ale 
byli też ludzie z uciekinierki. Oka-
zało się, że niedaleko w siedzibie 
„Sokoła” (Obecnie Ustrzycki 
Dom Kultury) zainstalował się 
oddział Ukraińców. Zatrzymywali 
oni wszystkich przechodniów, le-
gitymowali ich, a niektórych pro-
wadzili do budynku na dokładną 
rewizję zabierając im wartościow-
sze rzeczy, przede wszystkim biżu-
terie i zegarki” (jw., nr 10 z 2010 
r). Nie wiadomo, co stało się z za-
trzymanymi uciekinierami. Fak-
tem jest, że w tym czasie w okoli-
cy nacjonaliści ukraiński dokonali 
kilku morderstw na miejscowych 
Polakach.  
Część Legionu Ukraińskich Na-
cjonalistów (sotnia pod dowódz-
twem por. Jewhena Noryn-Huto-
wyna) pod koniec września 1939 
roku Niemcy skierowali do wsi 
Wołkowyja i Cisna, pow. Lesko, 
aby „oczyszczać Łemkowszczy-
znę od niedobitków polskiej ar-
mii i pojedynczych jej żołnierzy, 
którzy skrycie przedzierają się 
lasami na Węgry i do Rumuni”. 
Przy pomocy wieśniaków Huto-
wyn zorganizował ukraińską straż 
chłopską, która przeczesywała 
Bieszczady i wyłapywała Pola-
ków, którzy chcieli przedostać się 
przez granicę. Do połowy 1941 
roku, gdy oddział ten skierowany 
został do Krynicy, aby utworzyć 
na jego bazie batalion „Roland”, 
pojmali oni w tym rejonie 1564 
osoby, z których co najmniej 450 
zostało zamordowanych. 
„Przeczesywanie” objęło także 
dwory, folwarki, plebanie, leśni-
czówki, gajówki i wszelkie inne 
„samotnie”. Por. Hutowycz roz-
kaz „oczyszczenia Łemkowszczy-
zny z niedobitków polskiej armii” 
wykonał do końca. Jego kureń 
został później wymieniony w nie-
mieckim rozkazie. Potem, zgodnie 
z rozkazem, żołnierzy ukraińskich 
odkomenderowano do Krynicy, 
gdzie zostali rozbrojeni i zdemo-
bilizowani. Zdemobilizowani uzy-
skali szansę dalszej służby pod 
niemieckimi rozkazami w policji 
pomocniczej lub w specjalnej 
Ukraińskiej Sotni Szkoleniowej 
w Zakopanem. Dowodził nią ze 
strony niemieckiej hauptsturmfuh-
rer Walter Kriiger, przełożonym 
ukraińskim był natomiast Mykoła 
Łebed’. Czego tam uczono, ujaw-
nił W. Szczyhelśkyj. Z jego pisem-
nej relacji wynika, że Ukraińska 
Sotnia Szkoleniowa liczyła około 
120 osób, którym wpajano pro-
pedeutykę szpiegostwa i kontrwy-
wiadu, metodykę przesłuchań po-
dejrzanych i sposób „umacniania 
systemu nerwowego”. Ten ostatni 
„przedmiot” obfitował w pokazy 
praktyczne. „Okazy” łapano nocą 

na ulicach Zakopanego, „zwie-
rzyną łowną” najczęściej byli 
Żydzi. Sprowadzani do szkoły byli 
„przesłuchiwani jako podejrzani” 
i poddawani przemyślnym tortu-
rom.” Szczyhelśkyj pisze jeszcze 
o jeszcze jednym ważnym szcze-
góle, a mianowicie o przenikaniu 
z niemieckiego polecenia, a tak-
że na osobny rozkaz przywódz-
twa OUN, byłych legionistów do 
szeregów organizującego się pol-
skiego, antyhitlerowskiego ruchu 
oporu - „co dawało nadzwyczajne 
wyniki”. „Przebrani w ubrania 
cywilne legioniści-policjanci, zna-
jący język polski, stali się groźni 
dla polskiego ruchu oporu, który 
zaczął działać od pierwszego dnia 
okupacji.” (Edward Prus: Rycerze 
żelaznej ostrogi. Oddziały woj-
skowe ukraińskich nacjonalistów 
w okresie II wojny światowej, 
2000)
Stąd np. relację Noryn-Hutowy-
na z Komańczy podaną przez J. 
Syrnyka na s. 138 zaczerpniętą z 
cytowanej już wyżej  ukraińskiej 
książki Z. Knyszyna wydanej w 
Toronto można potraktować jako 
dalszy ciąg ouenowskich legend 
propagandowych. 
O czym nie pisze J. Synyk w swo-
jej „historiografii uetycznionej” 
dotyczącej powiatu sanockiego i 
okolic?  
12 września 1939 roku we wsi Ja-
wornik Ruski pow. Dobromil oraz 
wsi Ulucz pow. Brzozów: „Już 
w czasie kampanii wrześniowej 
bojówki OUN współpracowały 
z nacierającymi Niemcami. W 
Jaworniku Ruskim oraz Uluczu 
zamordowały w sumie 6 żołnie-
rzy Wojska Polskiego. Po polsko 
– niemieckiej bitwie pod Birczą 
12 września 1939 roku, ukraiń-
scy nacjonaliści pilnowali złożo-
nej w miejscowym kościele broni 
i wskazywali Niemcom, co bar-
dziej znanych, polskich działaczy 
społecznych i politycznych. ,,Nad 
uciekinierami w drodze znęcali się 
Ukraińcy i wielu pomordowali”. 
(Grzegorz Piwowarczyk: Praw-
dziwa tragedia Birczy. W: https://
kresy.pl/kresopedia/historia/praw-
dziwa-tragedia-birczy/ ; 4 listopa-
da 2018). 
„Niemcy wkroczyli do Przemyśla 
14 września., a na ich cześć bra-
mę tryumfalną postawiła ludność 
ukraińska. Już następnego dnia 
zaproszono ks. biskupa grekokato-
lickiego Jozafata Kocyłowskiego i 
dr W. Zahajkiewicza na spotkanie 
z Adolfem Hitlerem w okolicy Ja-
rosławia, który przyleciał samolo-
tem w celu rozważenia powołania 
rządu ukraińskiego na obszarach 
położonych na wschód od Sanu. 
Spowodowało to manifestację w 
dniu 16 września na przemyskim 
rynku ludności ukraińskiej, dekla-
rującej przyjaźń między Niemcami 
a Ukrainą, w czasie której wzno-
szono między innymi hasła „Sła-
wa Hitleru”. Równocześnie tego 
samego dnia Niemcy zaprosili na 
rozmowę w sprawie utworzenia 
rządu polskiego Wincentego Wito-
sa. Po jego odmowie internowano 
go 16 września w Sądzie Grodz-
kim w Jarosławiu” (Piotr Jarosz-
czak: http://www.kki.pl/pioinf/
przemysl/prz_glow.html ). 27 
września Niemcy powołali nowe 
władze miejskie z burmistrzem – 
sędzią narodowości ukraińskiej 
- dr Grzegorzem Łuczakowskim.
14 września 1939 roku we wsi 
Buszkowice pow. Przemyśl miej-
scowi Ukraińcy zamordowali 5 
żołnierzy polskich, których zwło-
ki zakopali obok wodnego młyna. 
We wsi Ulucz pow. Brzozów: 
„Dalsze łapanki żołnierzy pol-
skich organizowali już sami 
Ukraińcy z Ulucza. Schwytanych 
żołnierzy mordowano i odziera-
no z odzienia. Często nagie ciała 
dla szyderstwa przywiązywano 

do leśnych drzew. Tak przywią-
zanego do drzewa nieszczęśnika 
widziałem na własne oczy w lesie 
niedaleko naszego pola na Duby-
skach. Naoczny świadek, Wasyl 
Charydczak (Rusin) o przydomku 
Datko, nasz dobry sąsiad, prze-
kazał mojemu ojcu relację z tego 
co widział w nocy 14 września 
1939 r. za stodołą Panykiwskiego 
(Rusina). Ów Wasyl Charydczak 
miał zwyczaj (hobby) obserwować 
w nocnej porze, co działo się na 
polach i wśród zabudowań sąsia-
dów na Krajnikach. Wiedział on o 
kradzieżach snopków zbóż z pól, 
kur z kurników itp. Owej nocy w 
stodole Panykiwskiego (było to 
ostatnie zabudowanie na końcu 
Krajników) zanocowało czterech 
polskich żołnierzy, bez broni. W 
nocy stary Panikywski i jego trzej 
synowie siekierami wymordowali 
śpiących żołnierzy. Wasyl Charyd-
czak obserwował, jak wynoszono 
nagie ciała ludzkie do wykopa-
nego dołu i tam ich zasypano. 
Relację tę przekazał mojemu ojcu 
w ścisłej tajemnicy. Umówili się 
obaj, że ten, który przeżyje wojnę 
przekaże tę sprawę odpowiednim 
władzom. Losy obu wtajemniczo-
nych potoczyły się tak, że do dnia 
dzisiejszego nikt tą sprawą się 
nie zajął.” (Bronisław Zielecki: 
Moje życie czyli Historia Polaka 
z Ulucza. Warszawa 2014 r. Za: 
http://docplayer.pl/24841458-B-
ronislaw-zielecki-moje-zycie-
czyli-historia-polaka-z-ulucza-
warszawa-2014-r.html#show_
full_text ). 
We wsi Pawłokoma pow. Brzozów 
ukraiński nacjonalista nauczyciel 
Mikołaj Lewicki złożył donos do 
Niemców na 12 Polaków, że po-
siadają broń i w nocy ostrzelali 
żołnierzy niemieckich. Niemcy 
aresztowali 5 Polaków, groziło im 
rozstrzelanie;  okazało się, że ofi-
cer niemiecki prowadzący śledz-
two zna jednego z aresztowanych, 
gdyż razem służyli w wojsku au-
striackim podczas pierwszej woj-
ny światowej.  Śledztwo przepro-
wadził dokładnie i zwolnił aresz-
towanych. Po dwóch tygodniach 
Niemcy cofnęli się i Pawłokoma 
znalazła się pod okupacją sowiec-
ką. Wówczas miejscowy Komitet 
Ukraiński doniósł do NKWD, że 
część Polaków jest osadnikami 
wojskowymi, którzy walczyli w 
1920 r. NKWD zesłało na Sybir 7 
polskich rodzin liczących 40 osób. 
Z tej grupy ocalało 10 osób;  
„W tych pierwszych dniach oku-
pacji, w nocy z 15 na 16 września 
(sobota), Niemcy spalili bożnice 
żydowskie stojące przy ul. Zam-
kowej i zakazali Żydom mieszka-
jącym w ich pobliżu wychodzić z 
domów. Nazajutrz, aby ich jeszcze 
bardziej upokorzyć, rozkazano im 
sprzątać ulice. Przez Sanok zaczę-
ły też przeciągać w coraz większej 
liczbie kolumny jeńców polskich 
prowadzonych ze wschodu na 
zachód. Od początku okupacji 
bardzo negatywną rolę odgrywa-
li niektórzy spośród miejscowych 
Ukraińców - ujawniając przy tym 
swoje antypolskie nastawienie i 
wrogość wobec Polaków, a przy-
jaźń i oddanie wobec Niemców. 
Wyrazem tego było przywitanie 
wkraczających okupantów chle-
bem i solą przez przedstawicieli 
ukraińskiej inteligencji. Do Sa-
noka z okolicznych wsi poczęła 
napływać ludność ukraińska – 
odświętnie ubrana i w radosnych 
nastrojach - która dopuszczała 
się rabunków mienia Polaków i 
Żydów. W mieście odbywały się 
też pochody Ukraińców - pod 
niebiesko-żółtymi flagami, w takt 
śpiewanych pieśni. Za takie przy-
witanie Niemcy odwdzięczyli się, 
rozdzielając wśród miejscowych 
Ukraińców ważne stanowiska 
w mieście. Burmistrzem został 
mianowany dr Stefan Wańczyc-
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ki - adwokat, a stanowiska w 
zarządzie miejskim objęli m.in.: 
Wasyl Bławacki, Stefan Car i dr 
Włodzimierz Karanowicz. W urzę-
dach wprowadzono język ukraiń-
ski (ruski), a wszyscy urzędnicy 
miejscy, pod groźbą utraty pracy, 
otrzymali polecenie nauczenia się 
go. Ukraińcy gorliwie wyłapywali 
też polskich żołnierzy z rozbitych 
oddziałów i dostarczali do władz 
niemieckich. 21 września został 
aresztowany w swoim mieszkaniu 
burmistrz Maksymilian Słuszkie-
wicz. Było to spowodowane do-
nosem, w którym zarzucano mu 
działalność na szkodę Niemiec. 
Obok burmistrza zatrzymano 
jeszcze m.in.: adwokata Jana Pie-
trzkiewicza, sędziego Zygmunta 
Kruszelnickiego i Antoniego Na-
bywańca - wszyscy zginęli w obo-
zach koncentracyjnych. W mieście 
panowało wówczas powszechne 
przekonanie, a nawet pewność, że 
sprawcami tych aresztowań byli 
Ukraińcy, którzy uważali wówczas 
Sanok za swoją własność i posta-
nowili oczyścić go z wpływowych 
Polaków. 26 września represje do-
tknęły Żydów. W myśl specjalnego 
zarządzenia kilkadziesiąt rodzin 
żydowskich musiało przenieść się 
na drugi, wschodni brzeg Sanu. 
Po 20 września Sanok ponownie 
zapełnił się niemieckimi oddziała-
mi wojskowymi, które w pośpiechu 
wycofywały się na lewy - „sanoc-
ki” - brzeg Sanu, aby zrealizować 
postanowienia niemiecko-sowiec-
kich ustaleń dotyczących przebie-
gu linii granicznej między sowiec-
ką i niemiecką strefą okupacyjną. 
Według nich San miał stanowić 
granicę między tymi strefami. 
Fakt ten pogrzebał również na-
dzieje Ukraińców na powstanie 
niepodległej Ukrainy pod egidą 
III Rzeszy i spowodował wielkie 
przygnębienie wśród sanockich 
nacjonalistów ukraińskich. Woj-
ska sowieckie na przedmieścia 
Sanoka, leżące na prawym brze-
gu Sanu, dotarły wieczorem 30 
września. W tym pierwszym mie-
siącu okupacji niemieckiej Sa-
nok znajdował się pod zarządem 
wojskowym, a teren miasta okre-
ślano roboczo jako „zajęty były 
polski obszar”. We wrześniu do-
piero kształtowały się okupacyjne 
władze cywilne. Stan taki trwał 
do 12 października 1939 r., kiedy 
wydano dekret o utworzeniu Ge-
neralnego Gubernatorstwa - cał-
kowicie podporządkowanego III 
Rzeszy dziwnego tworu będące-
go rodzajem niemieckiej kolonii. 
Sanok, wraz z powiatem, został 
do niego włączony. Dla naszego 
miasta okres okupacji niemieckiej 
trwał do początków sierpnia 1944 
r. (Andrzej Romaniak: Sanocki 
wrzesień;  http://tygodniksanocki.
eu/archiwum/2015/TS36.pdf ) 
We wsi Ulucz pow. Brzozów: 
„Utworzona na Sanie grani-
ca państwowa między ZSRR i 
Niemcami uniemożliwiła polskim 
uciekinierom z września 1939 r. 
powrót do swych domów. Prze-
prowadzaniem takich osób przez 
dobrze strzeżoną granicę zajmo-
wali się w Uluczu chciwi zysku 
niektórzy Ukraińcy. Za takie usłu-
gi trzeba było słono płacić. Jako 
opłatę pobierano przedwojenną 
polską walutę, która była jeszcze 
w obiegu u obu okupantów, biżu-
terię, zegarki, wartościowe odzie-
nie (kurtki skórzane), itp. Wśród 
przeprowadzanych osób byli prze-
ważnie sędziowie, adwokaci, na-
uczyciele. Po zapłaceniu żądanej 
kwoty osoby te były wyprowadza-
ne nocą w łoziny nad Sanem i tam 
ich mordowano. Po zdjęciu odzie-
nia ciała zamordowanych wrzuca-
no do rzeki. Ilu takich nieszczęśni-
ków zamordowano w Uluczu chy-
ba już nikt się nie dowie. Przecieki 
o takich morderstwach pochodziły 
od osób, które o tym wiedziały i w 

czasie sąsiedzkich kłótni te spra-
wy ujawniały w formie pogróżek.” 
(Bronisław Zielecki..., jw.). 
„Delegacje ukraińskie z okolicz-
nych miejscowości przybywały do 
Sanoka witać władze niemieckie, 
a przy okazji rabowały polskie i 
żydowskie mienie, sklepy, drobne 
warsztaty rzemieślnicze itp. ter-
roryzując Polaków i Żydów. Od 
momentu zajęcia Sanoka przez 
Niemców miejscowi Ukraińcy, 
jak też bardzo licznie przybyli 
Ukraińcy z terenów wschodnich 
objęli znaczną część stanowisk w 
administracji politycznej i gospo-
darczej aż po organizację kilku 
spółdzielni. W okresie tym na te-
renie Sanoka rozpoczyna działal-
ność Ukraiński Komitet Pomocy, 
pod nazwą Українська Народна 
Рада, niem. „Ukrainischer Volks-
rat”. W mieście tworzą się struk-
tury ukraińskiej rady narodowej, 
kierowanej przez doktora Wan-
czyckiego, który będzie działał do 
wiosny 1940. W ręce tej władzy 
przechodzą także tzw. „strzelcy 
siczowi” jako zalążek aparatu po-
rządkowo-policyjny. Ukraińców 
zaczęto przyjmować do służby w 
policji, gestapo, straży więzien-
nej i przemysłowej. W ten sposób 
do wiosny 1940 utworzono sieć 
Ukraińskich Komitetów Pomo-
cy i delegatur rejonowych, prze-
kształconych następnie w agendy 
terenowe powoływane za zgodą 
Niemców, oficjalnie od 22 maja 
1940, faktycznie działającego w 
rzeczywistości od listopada 1939 
Ukraińskiego Centralnego Komi-
tety w Krakowie. Bardzo szybko 
dla swoich dzieci Ukraińcy utwo-
rzyli też szkołę w Sanoku oraz 
szkołę zawodową. Podjęte sta-
rania o otwarcie szkoły polskiej, 
wskutek sprzeciwu Ukraińców 
napotykały liczne trudności. Po 
odwołaniu z pełnionej funkcji aż 
do lipca 1944 Stepan Wanczycki 
wchodził w skład zarządu miej-
skiego Sanoka wraz z dr Wasylem 
Bławackim i Stepanem Carem, 
ponadto we władzach byli prof. 
Bażałuk, Bugiera, pierwszą pol-
ską szkołę uruchomiono dopie-
ro 1 października 1940. Podczas 
przybycia do Sanoka Hansa Fran-
ka małżonki adwokatów Wan-
czyckiego i Bławackiego były w 
komitecie witających gubernato-
ra chlebem i solą. W lipcu 1944 
Wanczycki ewakuował się do 
Niemiec, a następnie wyemigro-
wał do Australii. Był działaczem 
ukraińskiego życia publicznego 
w Sydney; kontynuował również 
działalność dziennikarską. W 
1952 podczas odbywającego się 
w Sydney III. Kongresu Ukraiń-
ców w Australii wszedł w skład 
zarządu kierowanego przez Sawę 
Jaśkewycza (zm. 1996) i byłego 
członka 14 Dywizji Grenadierów 
SS. Union of Ukrainian in Aus-
tralia”. (https://pl.wikipedia.org/
wiki/Stepan_Wanczycki )  
„Tylko w okolicach Komańczy od 
początku grudnia 1939 r. do maja 
1940 r. aresztowano 80 uchodź-
ców, w Baligrodzie 43, w Bukow-
sku 24 i wielu innych w Zagórzu. 
W Świątkowej w pow. jasielskim 
wiejska straż ukraińska zatrzy-
mała i wydała w ręce Niemców 5 
uchodźców. Podobnie działo się 
w Barwinku, w rejonie Dukli, w 
okolicach Rymanowa” - podaje 
A. Daszkiewicz w książce Ruch 
oporu w rejonie Beskidu Niskiego 
1939 - 1944 (Warszawa 1975, s. 
44 - 50). Wielu uciekinierów szu-
kając przewodników bądź noclegu 
w chatach ukraińskich było pod-
stępnie mordowanych a ich do-
bytek (często znacznej wartości) 
zagrabiony.  Na samym terenie 
obecnej części Bieszczadów miej-
scowi bojówkarze OUN i chłopi 
ukraińscy zamordowali około 100 
Polaków - uciekinierów. Wiosną 
1940 roku na polach znajdowano 

liczne ich zwłoki, poszarpane już 
przez dzikie zwierzęta. 
Zapewne nie będzie już można 
dotrzeć do wszystkich danych 
dotyczących strat ludności pol-
skiej poniesionych w wyniku ko-
laboracji Ukraińców z okupantem 
niemieckim i sowieckim. Ilu Po-
laków zadenuncjowali „sąsiedzi” 
Ukraińcy, ilu aresztowali i zaka-
towali milicjanci i policjanci ukra-
ińscy oraz inne ich formacje mi-
litarne na służbie niemieckiej. Ilu 
Polaków zginęło zamordowanych 
lub zdradzonych chociażby pod-
czas prób przedzierania się przez 
góry, aby dostać się przez „zielo-
ną granicę” do Armii Polskiej na 
Zachodzie. 
W 1940 roku w miejscowości Bu-
kowsko pow. Sanok na podstawie 
donosu Ukraińców Niemcy za-
mordowali 6 Polaków.
14 kwietnia 1940 roku w mia-
steczku Zagórz pow. Sanok aresz-
towany został przez gestapo z do-
nosu policji ukraińskiej proboszcz 
ks. Władysław Wójcik, który  
zginął 20 października 1940 r. w 
obozie w Oświęcimiu. Na pleba-
ni zorganizowany został jeden 
z  punktów przerzutowych dla 
przechodzących przez „zieloną 
granicę” na Węgry (http://www. 
parafia-zagorz.pl/verbum/17ver-
bum-preview-pages.pdf).  
W nocy z 5 na 6 lipca 1940 roku 
na górze Gruszka koło Leska 
Niemcy rozstrzelali około 115 
osób przywiezionych samochoda-
mi z więzienia w Sanoku.  „Ofia-
rami byli Polacy pochodzący z 
różnych regionów kraju. Zazwy-
czaj były to osoby zatrzymane 
podczas próby nielegalnego prze-
kroczenia granicy Generalnego 
Gubernatorstwa. Dziesięcioro 
zamordowanych pochodziło z te-
renu powiatu sanockiego. Wśród 
ofiar byli oficerowie Wojska Pol-
skiego, w tym były kpt. Czesław 
Wawrosz, kpt. dr Grzegorz Woź-
niakowski (ur. 1909, we wrze-
śniu 1939 naczelny lekarz 1 puł-
ku Strzelców Konnych), kpt. Jan 
Drabik], por. Kazimierz Bielnicki 
(ur. 1898, adwokat ze Skarżyska-
-Kamiennej, a ponadto zginęli 
m.in. profesor Józef Rec i dwaj 
wychowankowie (Jerzy Hertig, 
Tadeusz Nunberg) z Gimnazjum 
Męskiego w Sanoku, Fryderyk 
Sedlak (rządca majątku w Mycz-
kowie), Zygmunt Skarżyński (sę-
dzia Sądu Grodzkiego), Tadeusz 
Twardowski (drukarz z Poznania) 
oraz jako jedyna kobieta wśród 
ofiar, Leokadia Górska. Część za-
mordowanych została wcześniej 
zadenuncjowana przez członków 
Organizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów, współpracujących z 
Niemcami i przez ukraińską po-
licją pomocniczą”. (https://po-
wiat-sanok.pl/aktualnosci/zapra-
szamy-na-obchody-80-rocznicy-
zamordowania-w-nocy-5-6-
lipca-1940-roku-112-wiezniow-
sanockiego-wiezienia-na-gorze-
gruszka-1573%2Cdrukuj/ ) 
W mieście Przemyśl: „28 czerw-
ca 1941 roku wojska niemieckie 
zajęły strefę okupacyjną sowiec-
ką położoną po prawej stronie 
Sanu. 7 lipca 1941 roku na prze-
myskim rynku zorganizowano 
manifestację z udziałem ludności 
ukraińskiej z okazji zajęcia całego 
miasta przez wojska niemieckie. 
Na trybunie obok przedstawicieli 
Komitetu Ukraińskiego i wojska 
niemieckiego znajdowali się du-
chowni grekokatoliccy wraz z bi-
skupem Jozafatem Kocyłowskim. 
Nieco wcześniej Kyr Jozafat wy-
dał bankiet na cześć oficerów nie-
mieckich, zaś 7 lipca 1941 w swo-
im liście pasterskim pisał między 
innymi: „Sława wielkiemu fuhre-
rowi Adolfowi Hitlerowi, wyzwo-
licielowi i najlepszemu przyjacie-
lowi ukraińskiego narodu” (Piotr 

Jaroszczak:  http://www.kki.pl/
pioinf/przemysl/prz_glow.html).  
15 listopada 1941 do powiatu sa-
nockiego włączono 9 gmin poło-
żonych na wschód od Sanu, m.in. 
Lesko i Ustrzyki Dolne, natomiast 
wyłączono gminę Rymanów, 
Jaśliska oraz komisariat brzo-
zowski razem z gminami, które 
przyłączono do nowo powstałego 
powiatu krośnieńskiego. Powiat 
sanocki graniczył z dwoma pań-
stwami: Słowacją oraz Węgrami. 
10 lutego 1942 roku we wsi Posa-
da Jaćmierska pow. Sanok Ukra-
iniec gestapowiec Leo Humeniuk 
zastrzelił Polaka. Łącznie miał on 
na sumieniu tortury i morderstwa 
wielu Polaków. Latem 1944 roku, 
podczas ofensywy Armii Czerwo-
nej, został złapany przez partyzan-
tów AK i przekazany władzom so-
wieckim, którym uciekł z aresztu i 
zatarł za sobą ślad. 
W lutym 1942 roku we wsi Paw-
łokoma pow. Brzozów ukraiński 
nauczyciel Lewicki złożył do-
nos do Niemców, że Polacy mają 
broń. Policja ukraińska aresztowa-
ła 5 Polaków, w tym dwie kobiety. 
Na miejscy poddano ich torturom, 
m.in. połamano im ręce i nogi. 
Broni nie znaleźli, ale zabrali ich 
ze sobą i ślad po Polakach zaginął. 
18 września 1942 roku we wsi 
Posada Jaćmierska pow. Sanok 
Ukraińcy zamordowali Henryka 
Stankiewicza. 
15 grudnia 1942 roku we wsi 
Wernejówka pow. Sanok zamor-
dowany został Stanisław Decow-
ski  ur. 1912 r. leśniczy lasów dóbr 
ks. Czartoryskich. Niesłusznie 
oskarżony o kłusownictwo, choć 
podczas rewizji w zabudowaniach 
leśniczówki znaleziono podaro-
wane mięso i ukrytą dubeltówkę, 
pamiątkę po ojcu też leśniczym. 
Okazało się, że rewizję przepro-
wadzono w efekcie donosu Ru-
sina Chamerskiego sołtysa wsi. 
Rozstrzelany za wsią przez hitle-
rowców z placówki w Jaśliskach 
razem z sąsiadem Stanisławem 
Pakoszem, który przyniósł mięso. 
W 1942 roku miejscowości Bu-
kowsko pow. Sanok policjanci 
ukraińscy aresztowali 20 Pola-
ków, którzy zostali zamordowani. 
18 października 1943 roku we wsi 
Rzepedź pow. Sanok został zabity 
leśniczy Kubik August Ignacy ur. 
1896 r. W latach okupacji zatrud-
niony w Nadleśnictwie Komań-
cza. Po sprzeczce z policjantem 
ukraińskim ograbiającym podróż-
nych przy prowadzonej kontroli 
dokonywanej w pociągu relacji 
Zagórz - Łupków, został przez 
niego zastrzelony po wyjściu z 
żoną z wagonu na peron przystan-
ku kolejowego w Rzepedzi. 
9 listopada 1943 roku we wsi Bło-
zew Górna koło Nowego Miasta 
oraz w dworze w Wołczy pow. 
Dobromil upowcy zamordowali 
14 Polaków: 13 osób z rodzin Su-
chajów i Sychorów oraz pomoc 
domową Sychorów. Suchaj Mar-
cin miał rozpłataną ostrym narzę-
dziem czaszkę, jego żona Ludwi-
ka miała kilkanaście ran kłutych 
i wybite zęby, syn Marian miał 7 
ran kłutych, córka Zofia miała kil-
kanaście ran kłutych, córka Anna 
miała kilkanaście ran kłutych i 
ślady bicia po całym ciele, syn 
Eugeniusz został zastrzelony. Ich 
zamężna córka Maria Grabowska, 
lat 25, miała kilkanaście ran kłu-
tych; jej córeczka Krystyna, lat 4, 
miała złamaną szczękę i rozpruty 
brzuszek. 
28 listopada 1943 roku we wsi 
Adamówka pow. Jarosław poli-
cjanci ukraińscy rozstrzelali 18 
Polaków oraz we wsi Majdan Sie-
niawski rozstrzelali 22 Polaków. 
W 1943 roku we wsi Bukowsko 
pow. Sanok upowcy uprowadzili 
i zamordowali 21-letniego Kazi-

mierza Bubę, natomiast policjanci 
ukraińscy aresztowali i przekazali 
gestapo 4 Polaków, którzy zostali 
zamordowani. 
O powyższych zbrodniach Syrnyk 
nie pisze, natomiast dość obszer-
nie opisuje sytuację polityczną na 
terenie byłego powiatu sanockie-
go pod okupacją sowiecką oraz 
w samym w powiecie sanockim 
pod okupacją niemiecką. Wynika 
z niej, że OUN i ukraińskie orga-
nizacje społeczne i gospodarcze 
prowadziły samodzielną politykę 
omalże niezależną od administra-
cji sowieckiej i niemieckiej (acz-
kolwiek za jej zgodą) i nie była 
ona skierowana przeciwko ludno-
ści polskiej – nawet, gdy chodzi 
o policję ukraińską. W zupełnie 
innym świetle przedstawia nato-
miast policję polską.(s. 155 – 198) 
Co prawda pisze na s. 155 - 156: 
„Po wkroczeniu Niemców została 
powołana w Sanoku Ukraińska 
Rada Narodowa (URN). Na jej 
czele stanęli dwaj adwokaci - dr 
Wasyl Bławacki i dr. Stefan Wiń-
czycki. Jeszcze jesienią 1939 r. 
prowid OUN rozpoczął starania o 
utworzenie legalnej reprezentacji 
ukraińskiej w GG. /.../ Ostatecznie 
przyjęła ona nazwę Ukraiński Ko-
mitet Centralny” - ale nie ma tutaj 
refleksji, czy była to jawna kola-
boracja obywateli polskich naro-
dowości ukraińskiej z okupantem 
niemiecki, czyli zwykły akt zdra-
dy, czy też była to rzecz normalna, 
a więc i moralna, dla społeczności 
ukraińskiej. 
W tym czasie w Sanoku często 
przebywał Roman Szuchewycz 
oraz był także Andrij Melnyk. „W 
planach obu frakcji OUN Sanok 
miał być jednym z miejsc kon-
centracji grup skierowanych na 
wschód po oczekiwanym wybuchu 
wojny. Banderowska frakcja OUN 
zorganizowała w sumie cztery 
ośrodki, skąd miały wyruszyć na 
wschód tzw. grupy marszowe, ma-
jące do wykonania zadania pro-
pagandowe lub, w zależności od 
możliwości, ustanawiać zalążki 
ukraińskiej władzy”. (s. 159) Jak 
wiadomo z dokumentów, te „gru-
py marszowe” dokonały na swo-
ich trasach przemarszu wielu mor-
dów ludności polskiej i żydow-
skiej, być może na tym polegały 
owe „zadania propagandowe”. 
Na s. 160 Syrnyk pisze: „W zu-
pełnie odmienny sposób rozwijała 
się na terenie powiatu sanockiego 
działalność organizacji polskich. 
Jak zauważył Zynowij Knysz, 
ramy funkcjonowania oficjalnych 
polskich i ukraińskich ugrupo-
wań były identyczne, tyle że Po-
lacy „nie chcieli z nich korzystać 
na większą skalę [...[ przenosząc 
punkt ciężkości społecznych or-
ganizacji na poziom nielegalny.” 
Czyli po prostu Polacy nie kolabo-
rowali z Niemcami, ale prowadzili 
działalność w podziemiu. 
Nie jest zgodna z prawdą teza 
Synyka na s. 167, że „ukraiń-
ski” policjant eskortujący grupę 
żydów do getta jest w literaturze 
historycznej w Polsce traktowany 
jako uczestnik zagłady, tymczasem 
„polski” policjant uczestniczący 
w identycznym zdarzeniu nazywa-
ny jest nierzadko biernym wyko-
nawcą”. Niemcy unikali brania do 
takich akcji policjantów polskich, 
bo nie ufali w rzetelność wykona-
nia tego zadania. Poza tym opinię 
kształtował widoczny sposób jego 
wykonania: brutalne traktowanie, 
wręcz katowanie eksportowanych 
osób, w tym także zabójstwa, 
uczestnictwo w egzekucjach, 
itp. Na terenie powiatu leskiego 
i sanockiego nie napotkałem ani 
jednej relacji o tym, żeby polscy 
policjanci eskortowali Żydów do 
getta, natomiast są dziesiątki ta-
kich relacji odnośnie policjantów 
ukraińskich. 
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Syrnyk nie zajmuje się terrorem 
policji ukraińskiej wobec ludności 
polskiej, w ogóle niewiele pisze 
na jej temat. 
Na opis działalności policji pol-
skiej przeznaczył kilka stron (167 
– 172), natomiast policji ukraiń-
skiej 2 strony (172 – 173). Korzy-
stał z akt władz komunistycznych, 
z których wynika, że znacznie 
gorzej śledczy traktowali byłych 
policjantów polskich niż ukra-
ińskich. Syrnyk wymienia tylko 
dwa przypadki oskarżeń posta-
wionych policjantom ukraińskim 
(właściwie pisze o członkach 
UHP zapewne przyjmując, iż każ-
dy czytelnik wie, że to skrót od 
Ukrainische Hilfspolizei), jeden 
wstąpił w jej szeregi w wyniku 
szantażu innych policjantów ukra-
ińskich (o tym, czy oni też zostali 
„przymuszeni” nie wspomina), 
drugi zeznawał, że w ten sposób 
chciał uniknąć poboru do SS Ga-
lizien.   
W przypadku policji polskiej nie 
używa nazwy niemieckiej Polni-
sche Polizei im Generalgouverne-
ment , ani tym bardziej skrótu. Nie 
podaje też, że już 30 października 
1939 r., dowódca SS i policji w 
Generalnym Gubernatorstwie Fre-
drich Wilhelm Krüger wydał za-
rządzenie wzywające urzędników 
i funkcjonariuszy polskiej policji 
do zgłaszania się w najbliższym 
urzędzie niemieckiej policji lub 
starostwie. Termin wyznaczono 
na 10 listopada. Tym, którzy ter-
minu tego nie dochowają grożono 
„najsurowszymi karami”. Punkt 
10 zarządzenia z 17 grudnia 1939 
roku podawał, że: „polska policja 
jest zobowiązana do wykonywa-
nia rozkazów służb niemieckich, a 
nieprawidłowe wykonanie rozka-
zu lub odmowa jego wykonania są 
karane natychmiastowym odwo-
łaniem, specjalnymi karami lub 
natychmiastową karą śmierci”.
Policja ukraińska składała się z 
ochotników, swoje posterunki 
miała m. in. w Cisnej , Zatwarnicy, 
Baligrodzie, Polanie, Wołkowyi. 
Po wyparciu Sowietów tych po-
sterunków w Bieszczadach było 
12, w miejscowościach: Lesko, 
Baligród, Cisna, Czarna, Lutowi-
ska, Łukowe, Olszanica, Polany, 
Stuposiany, Wola Michowa, Woł-
kowyja i Zatwarnica. Jej szefem 
był komendant powiatowy w Sa-
noku Martyn Wasyl Mizerny, któ-
ry w 1941 ukończył szkołę oficer-
ską policji w Nowym Sączu, a od 
1943 roku został dowódcą kurenia  
pod pseudonimem „Ren”. Policja 
granatowa miała swoje posterunki 
w Sanoku, Pisarowcach, Zarszy-
nie, Bukowsku i Mrzygłodzie. 
Poza Ukrainische Hilfpolizei po-
wołano inne formacje ukraińskie 
pozostające w służbie niemiec-
kiej, jak: Werkschutz, Bahnschutz, 
Polizeiwach - Batalione, oraz 
formacje SS. W 1941 roku wła-
dze niemieckie utworzyły z woj. 
wołyńskiego Komisariat Rzeszy 
Ukraina. Województwa: tarno-
polskie, stanisławowskie i część 
lwowskiego włączyli do General-
nej Guberni jako Dystrykt Galicja. 
W skład załogi kripo wchodziło 6 
Niemców, 21 Ukraińców oraz 3 
Polaków,  „gorliwych sługusów” 
i Stanisław Wójcik z Bażanów-
ki, tłumacz kripo, w późniejszym 
okresie członek BCh. W paździer-
niku 1941 roku policja granatowa 
w powiecie sanockim liczyła 132 
Polaków oraz 56 Ukraińców („si-
czowyków”), natomiast w 1943 
roku było już tylko 68 policjantów 
polskich oraz 170 ukraińskich. 
Oczywiście  Syrnyk nic nie pisze 
o działalności policji ukraińskiej, 
która terroryzowała ludność pol-
ską, składała donosy, aresztowała, 
rekwirowała, dokonywała rewizji, 
prowadziła łapanki osób na roboty 
do Niemiec, dokonywała brutal-
nych pobić oraz zabójstw. 

Na s. 173 Syrnyk pisze: „Innym 
przykładem pokazującym, jak bar-
dzo współczesne opisy przeszło-
ści zależą od perspektywy, którą 
prezentuje ich autor, jest kwestia 
formowania się, w tym także na 
terenie powiatu sanockiego, 14 
Dywizji Waffen SS „Galizien”.  
Jaką więc perspektywę prezentuje 
Jarosław Syrnyk? Jest to perspek-
tywa ukraińskiego nacjonalisty 
Borysa Newerlego: „W kwietniu 
lub maju 1943 r. centralne kierow-
nictwo nacjonalistów ukraińskich 
i centralny Komitet tychże Ukra-
ińców w Krakowie poleciło płk. 
[Stefaniwowi] prowadzić werbu-
nek oraz zorganizować ukraiń-
ską dywizję w okręgu Sanok. Płk. 
Stefaniw werbował ludzi w nastę-
pujący sposób: jeździł po wsiach 
i dawał zarządzenia starostom 
[sic! - chodzi zapewne o sołty-
sów – przyp. J. S.], którzy według 
odpowiedniego spisu spisu winni 
wiedzieć, którzy Ukraińcy powin-
ni wstąpić do SS-Galizien dywizji. 
Zaznaczam, że pobór był narzu-
cony z góry. Dobrowolnie nikt się 
nie zgłosił [wyróżn. - J. S.]. Ja po-
magałem płk. Stefaniwowi w ten 
sposób, że robiłem spisy określo-
nych członków ukraińskiej dywizji 
i przesyłałem je do centralnych 
władz w Krakowie, które poprzez 
niemiecki urząd wojskowy powo-
ływali tych Ukraińców wymie-
nionej dywizji. Ogółem w okręgu 
Sanok było ich około 500”. (s. 173 
– 174)  
W przypisie Syrnyk podaje, że jest 
to wyciąg z protokołu przesłucha-
nia Borysa Newerlego z okresu 
jego pobytu w Polsce (AIPN Rz. 
072/1, t. 84; Praga, 5 IX 1955 r., k. 
10 – 11). Wynika, że prof. Syrnyk 
uwierzył w te naiwne tłumaczenia 
Newerlego, gdyż nawet zamieścił 
jedno zdanie pogrubioną kursywą. 
Wbrew oczywistym faktom hi-
storycznym chce przekonać czy-
telnika, że SS „Galizien” -”Hały-
czyna” nie składała się z ochotni-
ków, ale z przymusowego poboru 
dokonanego przez... sołtysów wsi 
na polecenie „centralnego kierow-
nictwa nacjonalistów ukraińskich 
i centralnego Komitetu tychże 
Ukraińców w Krakowie”.  
Pewna liczba Ukraińców zgłosiła 
się do służby w jednostkach war-
towniczych SS. Część z nich we-
szła potem w skład załóg obozów 
koncentracyjnych i zagłady, mię-
dzy innymi w Sobiborze, Treblin-
ce, Oświęcimiu i na Majdanku. 
Problem ten jest prawie nie zbada-
ny. „Ukraińcy mieszkający w Gali-
cji przyjęli pozytywnie informację 
o formowaniu dywizji ogłoszoną 
28 kwietnia 1943 r. Choć Niemcy 
nie poczynili żadnych koncesji po-
litycznych, tworzenie ukraińskie-
go SS powszechnie odebrano jako 
pierwszy krok w stronę powsta-
nia własnego państwa. Nic więc 
dziwnego, że nie było żadnych 
problemów z naborem ochotni-
ków. Do punktów werbunkowych 
zgłosiło się około 80 tys. osób, z 
czego prawie 50 tys. zakwalifi-
kowano jako zdolnych do służby 
wojskowej. Z nich jednak tylko 
kilkanaście tysięcy przeszkolono. 
Wiele osób odpadło, ponieważ 
miało mniej niż wymagane 165 
cm wzrostu (z czasem minimalny 
wzrost rekrutów do dywizji okre-
ślono na 160 cm). O entuzjazmie 
panującym wśród przynajmniej 
części ludności ukraińskiej Gali-
cji świadczy fakt, że na przykład 
w Mościskach zgłosiło się 20% 
wszystkich Ukraińców mieszkają-
cych w tym mieście. Zdarzały się 
wypadki, że przekazywano ochot-
nikom sztandary ukraińskich jed-
nostek z czasów pierwszej wojny 
światowej. Często też tłumaczo-
no skrót SS jako Strzelcy Siczowi 
(była to nazwa ukraińskiej forma-
cji wojskowej z lat 1914–1919, 
będącej odpowiednikiem Legio-

nów Piłsudskiego). W szeregach 
dywizji znaleźli się również nie-
którzy członkowie rozwiązanego 
batalionu „Nachtigall”. Napły-
wowi ochotników sprzyjał fakt, że 
wstąpienie do SS ratowało przed 
wywozem na przymusowe roboty 
do Rzeszy. Inicjatywę formowania 
dywizji poparł Ukraiński Central-
ny Komitet z Wołodymyrem Ku-
bijowyczem na czele. W kwietniu 
utworzono złożony z dwóch Niem-
ców i dwunastu Ukraińców Za-
rząd Wojskowy (Wijskowa Upra-
wa – WU), który miał zatroszczyć 
się o potrzeby kulturalne, narodo-
we i materialne żołnierzy dywizji 
i ich rodzin. Na czele WU stanął 
płk Alfred Bisanz, a w jego skład 
weszli między innymi gen. Wiktor 
Kurmanowycz, ojciec Wasyl Łaba 
i Mychajło Chronowjat. Do wia-
domości o tworzeniu ukraińskiej 
jednostki ze zrozumieniem odniósł 
się metropolita Andrzej Szep-
tycki. Dzięki temu dywizja, jako 
jedna z nielicznych jednostek SS, 
otrzymała opiekę duszpasterską. 
Posługę kapłańską pełniło w niej 
dwunastu kapelanów wojskowych. 
/.../  Napływ ochotników do dywi-
zji osłabł dopiero na początku 
1944 r. pod wrażeniem klęsk We-
hrmachtu. Dopiero wówczas ko-
misje werbunkowe uciekły się do 
przymusu. Duża część Ukraińców 
zwerbowanych siłą trafiła jednak 
nie do Dywizji SS „Hałyczyna”, 
lecz do innych oddziałów, między 
innymi do Dywizji SS „Wiking” i 
„Hohenstaufen”. Ci, którzy zna-
leźli się w Dywizji SS „Wiking”, 
brali udział w grudniu 1944 r. w 
ciężkich walkach pod Budapesz-
tem”.  (Grzegorz Motyka: Dywi-
zja SS „Galizien” („Hałyczyna”) 
„W maju 1943 roku rozpoczęto 
werbunek Ukraińców do tzw. SS-
-Galizien – czyli Legionu Galicyj-
skiego Waffen SS. Odpowiedzialny 
w kierownictwie SS za uzupełnia-
nie stanów i tworzenie nowych 
jednostek szef Głównego Urzędu 
SS Gottlob Berger zawiadomił 
Himmlera w piśmie z 3 czerw-
ca 1943 r., że zgłosiło się 81 999 
ochotników. Spośród nich, po ba-
daniach lekarskich, do wcielenia 
zakwalifikowano 52 875 ludzi. Do 
poboru stanęło 42 000, zakwalifi-
kowano 27 000, wyreklamowano 
1400, karty powołania otrzymało 
25 600, wezwano 19 047, stawi-
ło się 13 245, z obozów szkole-
niowych zwolniono jako chorych 
1487, na różnego rodzaju kursach 
i szkoleniu rekruckim znajdowało 
się 11 578 osób. W okresie 1–13 
listopada 1943 r. planowano wcie-
lić dodatkowo 6150 ludzi.” (Pełny 
wykaz z podziałem na powiaty 
patrz: T. Hunczak, U mundyrach 
voroha, Kyiv 1993, s. 37)  
Na s. 174 Syrnyk pisze: „W ra-
mach przygotowań do poboru 
9 maja 1943 r. zorganizowana 
została wielka manifestacja w 
Sanoku. Przemawiali m.in. sta-
rosta Hofstaedter, administrator 
AAŁ (Apostolska Administracja 
Łemkowszczyzny – przy. S.Ż.) 
ks. Malinowski, przewodniczący 
UKP (Ukraińskie Komitety Po-
mocy – przyp. S.Ż.) Biłaniuk i płk. 
Stefaniw.” Fotografia wykonana 
9.05.1943 r. (znajduje się w inter-
necie) przedstawia uroczystości 
w sali Towarzystwa Gimnastycz-
nego „Sokół” zorganizowane w 
związku z powstaniem Dywizji 
Strzeleckiej SS „Galizien”. Wi-
doczna jest  widownia zapełniona 
funkcjonariuszami oraz aktywi-
stami ukraińskimi. Na drugim pla-
nie scena ze stołem prezydialnym. 
W środku (w mundurze) starosta 
sanocki dr Anton Johan Hofstetter. 
Wokół siedzą aktywiści ukraiń-
scy: pierwszy od lewej przewod-
niczący Okręgowego Komitetu 
Ukraińskiego dr Biłaniuk, trzeci 
od prawej płk dr Hnat Stefaniw 
– przedstawiciel Zarządu Wojsko-

wego (Wijskowa Uprawa) „Gali-
cja”. 
Dalej Syrnyk pisze: „Kilka dni 
później, 15 maja, ukraińskoję-
zyczna prasa gadzinowa donosiła, 
że rozpoczął się nabór „ochotni-
ków”. „Pierwszy zgłosił się […] 
pułkownik UHA Stefaniw, następ-
nie przewodniczący UDK dr Biła-
niuk, potem kombatanci, dyrekto-
rzy i urzędnicy Związku Spółdziel-
czego, młodzież szkolna itd.”        
4 lipca 1943 roku w Przemyślu 
greckokatolicki biskup Jozafat 
Kocyłowski w towarzystwie ks. 
Wasyla Hrynyka wziął udział w 
nabożeństwie dla ochotników do 
ukraińskiej dywizji SS Galizien, 
które odbyło się na miejskim sta-
dionie sportowym przy obecnej 
ulicy Sanockiej.  
Na s.193 Syrnyk wymienia trzy 
morderstwa, których mieli doko-
nać bliżej nieokreśleni „Polacy”. 
W 1939 roku we wsi Lachowa 
gospodarza o nazwisku Briański. 
Jako źródło podaje S. Stebelśkyj, 
Kriz’ smich zaliza, Toronto-Lwiw 
2000, s. 65. Ta książka Stepana 
Stebelskiego „Chrina” „Przez 
śmiech żelaza” została wydana 
w Polsce w 2012 roku, ale chy-
ba Autor lepiej przyswaja język 
ukraiński; nikt poza tym ukraiń-
skim krwawym watażką tego za-
bójstwa nie wymienia. Drugie to 
zabójstwo dokonane 14 kwietnia 
1940 r. we wsi Szklary; zastrzelo-
ny został ks. greckokatolicki Jaro-
sław Szczyrba „w wyniku napadu 
bandy z miejscowości Lubatowa”. 
Syrnyk podaje źródło ukraińskie, 
ale sprawcy nie są znani. O kolej-
nym morderstwie pisze: „W nocy 
z 8 na 9 września 1943 r. w wy-
niku napadu bojówki polskiego 
podziemia zabity został greckoka-
tolicki ksiądz Dymitr Nimykowycz 
z Grabówki”. W tym przypadku 
Syrnyk powołuje się na relację 
Włodzimierza Marczaka, oczy-
wiście z wydania ukraińskiego 
jego książki, gdzie  podał on, że 
siostra księdza zgwałcona i zwią-
zana słyszała rozmowę księdza z 
oprawcami prowadzoną po pol-
sku. Ciekawe jest, że inne źródła 
ukraińskie podają, iż Dymitr Ni-
myłowicz był księdzem greckoka-
tolickim we wsi Jabłonica Ruska. 
Na forum gazeta.pl 01. 07. 2010  
internauta tawnyroberts pisze: „Z 
tego co mi wiadomo, to wytrwał 
on w Jabłonicy do 1944 roku. 
Możliwe, że z jakimiś przerwa-
mi”. (https://forum.gazeta.pl/foru-
/w,165,113016486,113016486,Ja-
blonica_Ruska_czasem_tylko_
wiatr_przystanie_.html )  
Na s. 194 Syrnyk podaje: „W 
ostatnich dniach marca i na po-
czątku kwietnia (1944 r. - przypis 
S.Ż.) Gestapo przeprowadziło sze-
reg aresztów w rejonie sanockim. 
Aresztowania były ukierunkowane 
przeciwko narodowo uświado-
mionemu elementowi ukraińskie-
mu – nie tylko inteligencji ale i 
chłopom. Liczba aresztowanych 
według powiatów wyglądała tak: 
powiat sanocki 25 osób (z tego we 
wsi Odrzechowa na donos Pola-
ków aresztowano 19 chłopów), 
miasto Sanok – 6 osób. […] Ba-
ligród miasto i okolice 7 osób. 
[…] Liczba aresztowanych nie 
jest duża, ale jak na warunki Łem-
kowszczyzny nadzwyczaj wielka. 
Wszyscy aresztowani przebywają 
w sanockim więzieniu. Wspomnia-
ne areszty odbyły się przy staran-
nym przygotowaniu i przy udziale 
gestapowca Humeniuka (Ukra-
iniec). […]  Polacy wykorzystują 
ten moment dla zniszczenia <<rę-
koma Gestapo>> ukraińskiego 
elementu. Np. rozrzucili prowoka-
cyjne ulotki między sobą i zwróco-
ne do siebie, żeby wszyscy Polacy 
w ciągu kilku godzin opuścili te-
ren i podpisali to [jako] OUN (m. 
Odrzechowa i okolice). Polacy, a 
przede wszystkim Polacy w nim 

odpowiedzieli na te ulotki areszto-
waniami.” 
Syrnyk oczywiście podaje źródło 
ukraińskie „Ounowśkyj zwit pro 
podiji na Peremyszlszczyni na-
prykinci  bereznja -  - na początku 
kwitnia 1944 roku, 13 IV 1944 r.”        
Informacja o tyle kłamliwa co 
i nielogiczna. Polacy mieli roz-
rzucić ulotki wzywające ich do 
opuszczenia domów w ciągu kilku 
godzin poszywając się pod OUN, 
a następnie „odpowiedzieli na te 
ulotki aresztowaniami” Ukraiń-
ców „przy starannym przygoto-
waniu i przy udziale gestapowca 
Humeniuka (Ukraińca)” Jaki 
cel miał prof. Syrnyk publikując 
te bzdury, bo chyba nie chciał 
ośmieszyć „ouenowśkyj zwit”? 
Polacy dysponowali więc bardzo 
dobrym wywiadem odnośnie „na-
rodowo uświadomionego elemen-
tu ukraińskiego”, w tym 19 chło-
pów w Odrzechowej oraz akcję 
staranne przygotowali wspólnie z 
Gestapo! Dlaczego nawiązując do 
książki Siekierki, Komańskiego i 
Bulzackiego nie podał informacji 
dotyczącej wsi Odrzechowa znaj-
dującej się na s. 954 dotyczącej 
zamordowania 15 września 1945 
roku przez kureń „Rena” 10 Łem-
ków za odmowę współpracy z 
UPA? 
Znam ponad sto relacji świadków 
o ulotkach wzywających Polaków 
do opuszczania swoich rodzin-
nych domów , gdyż znajdują się 
na „ziemi ukraińskiej”, ale dopie-
ro od Syrnyka dowiedziałem się, 
że były to prowokacje Polaków, 
którzy wkrótce potem chyba sami 
się okrutnie wymordowali?  
W liście do mnie z dnia 8 wrze-
śnia 2004 roku p. Janina Dąbek 
opisała krótko gehennę Polaków 
z Seredniego Małego po napadzie 
dokonanym nocą z 29 na 30 mar-
ca 1944 r. Jest znamienne, że do 
wspomnień tych wraca niechęt-
nie, gdyż ciągle jeszcze sprawiają 
jej wielką przykrość. Pani Janina 
pisze m. in.: „W trzy miesiące póź-
niej (tj. pod koniec czerwca lub na 
początku lipca 1944 r. – przypis 
S.Ż.) wszystkie polskie domy w Se-
rednim i Polanie zostały oblepio-
ne plakatami głoszącymi, że Pola-
cy 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 Sered-
niego opuściły swoje domy i czym 
kto mógł wyruszyły w głąb Polski. 
/.../ W ucieczce nie zajechaliśmy 
daleko, zbliżał się front i wojska 
niemieckie zatrzymały podróżują-
cych. Słyszeliśmy też, że Ukraińcy 
planowali napad na zgrupowa-
nych Polaków, gdyż stanowili ła-
twy łup, a napaść nie obwiniałaby 
Ukraińców z Seredniego i Polany. 
Na szczęście dla uciekinierów, 
przez okolice Polany i Seredniego 
przemieszczała się wtedy grupa 
polskich partyzantów pod do-
wództwem Mikołaja Kunickiego. 
Dowiedziawszy się o wypędzeniu 
Polaków, Kunicki udał się do księ-
dza grekokatolickiego Władymira 
Wesełego z żądaniem, pod groźbą 
spalenia wsi, aby ten sprowadził 
Polaków z powrotem i zapewnił 
im bezpieczeństwo. Ksiądz wtedy 
wysłał za nami swego zaufanego 
diaka z prośbą o powrót. Żywność 
nam się kończyła, dalej nie pozwa-
lał jechać front – nie było wyboru, 
wróciliśmy. W 1945 roku, po na-
szej repatriacji na Ziemie Zachod-
nie, radzieckie władze aresztowa-
ły księdza Wesełego. Znaleziono 
u niego dokumenty dowodzące 
działalności przeciwko Polakom 
(i władzy radzieckiej). Znaleziono 
też maszynę drukarską z czcionka-
mi, którymi były drukowane wcze-
śniej wspomniane plakaty. Znale-
ziono też same plakaty. Po aresz-
towaniu słuch o nim zaginął.” ( S. 
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Żurek, UPA w Bieszczadach, wyd. 
II, 2010, s. 41 – 42)  
„Na drzwiach domów bezbronnej 
ludności polskiej zamieszkującej 
Bieszczady pojawiły się nakleja-
ne nocą karteczki z wezwaniem, 
aby w ciągu 24 godzin opuścili 
swoje domostwa, bo w razie nie-
posłuszeństwa czeka ich śmierć” 
– pisze Andrzej Potocki w książce 
Wokół bieszczadzkich zalewów  
(Krosno 2001).
„Zachodziło poważne niebezpie-
czeństwo, że na Lubelszczyźnie, 
w rejonach zamieszkanych przez 
społeczności polskie i ukraińskie 
(w tym na ziemi hrubieszowskiej, 
którą ukraińscy nacjonaliści także 
uznawali za „własną”) nastąpi 
próba przeniesienia scenariusza 
wyniszczania polskiej ludności – 
zgodnie z praktykami UPA z Wo-
łynia i Galicji Wschodniej. Już we 
wrześniu 1943 roku na Lubelsz-
czyźnie pojawiły się ulotki wzywa-
jące Polaków do opuszczenia tych 
ziem” (G. Motyka, Od rzezi…, s. 
293). 
Na s. 195 Syrnyk pisze: „Wśród 
aresztowanych znalazł się ko-
mendant powiatowy Ukrainische 
Hilfspolizei Wasyl Mizernyj... […] 
Niemcy traktowali aresztowanych 
jako zakładników. Dziesięciu z 
nich […] zostało rozstrzelanych 
24 kwietnia 1944 r. w Tarnowie 
po dezercji załogi posterunku 
Ukrainische Hilfspolizei w Luto-
wiskach”. 
Wasyl Martyn Mizerny (Mizer-
nyj) został z więzienia wypusz-
czony (Ukraińcy twierdzą, że 
uciekł), jak też owych 19 chłopów 
z Odrzechowej. Niemcy wypuścili 
po prostu swojego agenta Abwe-
ry, który po przeszkoleniu wziął 
udział w walkach w 1939 roku na 
Ukrainie Karpackiej. 
„Należy w tym miejscu zwrócić 
uwagę jeszcze na dwa nazwiska 
Ukraińców z Polski ze względu na 
to, że spotkamy je później w Zakie-
rzońskim Kraju na stanowiskach 
dowódczych UPA. Są to Wasyl Mi-
zernyj, który w UPA jako dowódca 
kurenia nosił pseudonim „Ren”, 
oraz Włodzimierz Szczyhelśkyj - 
dowódca sotni UPA o pseudoni-
mie „Burłaka”. W Siczy Karpac-
kiej Mizernyj był dowódcą czoty 
(plutonu), a następnie sotni (kom-
panii), Szczyhelśkyj natomiast do-
wodził rojem (drużyną), a później 
czotą. Był jeszcze na Zakarpaciu 
Ołeksa Hasin, „Łycar”, członek 
sztabu głównego UPA, później 
jego szef. Walczyli oddzielnie i 
zmagali się uczciwie przez całe 
trzy długie doby, aby następnie, 
kryjąc się przed niewolą węgier-
ską lub szubienicą (pod tym wzglę-
dem Madziarzy byli bezwzględni), 
pomknąć w różne strony. Mizernyj 
z niewielką grupką kierował się w 
stronę Słowacji. Ruch ten był ła-
twy do przewidzenia przez dowód-
ców węgierskich, dlatego właśnie 
wbijając się klinem w Zakarpacie, 
posuwali się głównie w pobliżu 
tej granicy. Kilka razy rozbity i 
rozproszony, Mizernyj zawrócił w 
stronę przeciwną, na granicy ru-
muńskiej został znów ostrzelany, 
więc znowu zawrócił i swoją „za-
karpacką przygodę” zakończył 
w Małopolsce Wschodniej, gdzie 
ukrywał się aż do września 1939 
roku. Wiele też strachu napędzi-
li Węgrzy Szczyhelśkiemu, który 
także chciał uciec do „zaprzyjaź-
nionej” Słowacji, ale ostrzelany 
raz i drugi, pomknął w Karpaty. 
Tu też nie miał szczęścia, strzela-
li doń i jego kompanów żołnierze 
polskiego pogranicza. W końcu 
znalazł się w niewoli rumuńskiej, 
skąd wydostała go, podobnie jak 
innych siczowców, Abwehra.”  
(Edward Prus: Rycerze żelaznej 
ostrogi. Oddziały wojskowe ukra-
ińskich nacjonalistów w okresie II 
wojny światowej, 2000)  

W 1941 Mizerny ukończył szkołę 
oficerską policji w Nowym Sączu 
i został powiatowym komendan-
tem policji ukraińskiej w Landkre-
is Sanok. W lipcu 1944 roku z Ga-
licji Wschodniej przybył okręgo-
wy prowidnyk OUN „Łuhowyj” 
(NN) na czele 100 osobowego 
oddziału Służby Bezpieczeństwa. 
Po przybyciu zaczął reorganiza-
cję istniejących sotni, nad jedną 
z nich 8 sierpnia komendę objął 
Wasyl Mizerny „Ren” w stopniu 
porucznika.. Jarosław Hamiwka 
ujawnił, że „Łuhowyj” to Włady-
sław Hołub.  Z Żernicy Wyżnej 
upowskie sotnie wyruszyły na 
wschód zakładając obóz na Bu-
kowym Berdzie. Po spotkaniu z z 
dowództwem Drohobyckiego OW 
UPA  „Makiwka”, Mizerny został 
dowódcą kurenia „Łemkowsz-
czyzna”, ale zwykle używano na-
zwy kureń „Rena”. „Ren” wcielił 
siłą w swoje szeregi oddział UPA 
OUN Melnyka niedaleko Wołosa-
tego. Liczebność kurenia wynio-
sła ogółem około 2000 osób. Tutaj 
15 lub 16 sierpnia w leśniczówce 
Brenzberg położonej na grzbiecie 
Jeleniowatego (Jasieniowa) SB 
OUN dowodzona przez referenta 
(Mikołaj Dudek „Osyp”) zamor-
dowała 74 Polaków, głównie ko-
biety i dzieci, uciekinierów zza 
wschodniego brzegu Sanu. 24 
września w celu uniknięcia strat w 
czasie frontu kureń zaczął marsz z 
Bukowego Berda na południowy-
-wschód, do tzw. Czarnego Lasu 
w wysokich partiach Karpat w ob-
wodzie stanisławowskim USRR. 
„Ren” z Czarnego Lasu powrócił 
w październiku-listopadzie 1944 r. 
W styczniu 1946 r. awansował do 
stopnia majora. Pod koniec 1947 
przedostał się na teren Ukraińskiej 
SRR. W latach 1947–1949 był ofi-
cerem sztabu grupy UPA-Zachód. 
Zginął w walce z NKWD w 1949 
w powiecie Turka.  
Na s. 195 Syrnyk pisze: „Wpływ 
na sytuację kształtującą się po 
prawej stronie Sanu wywołały 
wydarzenia w Jaworniku Ru-
skim, formalnie poza granicami 
powiatu sanockiego. 25 kwietnia 
1944 r. polscy partyzanci przepro-
wadzili tam atak na posterunek 
Ukrainische Hilfspolizei, w wyni-
ku którego śmierć poniósł jeden z 
policjantów. W tym samym dniu 
zabito żonę i siedmioletnie dziec-
ko innego policjanta, Wołodymy-
ra Mastalira (Mastalerza), zginął 
też jeden funkcjonariusz (Stepan 
Tełefanko) i jeden z napastników. 
Oprócz ataku na posterunek do-
szło do podpalenia i grabieży na 
terenie wsi. Od postrzału zginął 
jeden z mieszkańców, Dmytro So-
roczuk. Donoszono także o trzech 
innych ofiarach, które zginęły w 
ogniu.” 
Źródło oczywiście jest ukraińskie. 
Jawornik Ruski rzeczywiście był 
„formalnie poza granicami powia-
tu sanockiego”, bowiem należał 
do powiatu dobromilskiego, po-
tem do powiatu przemyskiego. 
„Już w czasie kampanii wrześnio-
wej bojówki OUN współpracowa-
ły z nacierającymi Niemcami. W 
Jaworniku Ruskim oraz Uluczu 
zamordowały w sumie 6 żołnie-
rzy Wojska Polskiego. Po polsko 
– niemieckiej bitwie pod Birczą 
12 września 1939 roku, ukraiń-
scy nacjonaliści pilnowali złożo-
nej w miejscowym kościele broni 
i wskazywali Niemcom, co bar-
dziej znanych, polskich działaczy 
społecznych i politycznych. Nad 
uciekinierami w drodze znęcali się 
Ukraińcy i wielu pomordowali”. 
(Grzegorz Piwowarczyk: Praw-
dziwa tragedia Birczy. W: https://
kresy.pl/kresopedia/historia/praw-
dziwa-tragedia-birczy/ ; 4 listopa-
da 2018).  
Pan profesor zignorował nawet 
wikipedię polską, chociaż prawie 
wszystkie teksty na tematy ukraiń-

skie tworzyli w niej  nacjonaliści 
ukraińscy. Wikipedia podaje: „W 
kwietniu 1944 r. policja ukraińska 
z Jawornika Ruskiego aresztowała 
pięciu mieszkańców Pawłokomy 
pod zarzutem przynależności do 
AK i posiadania broni. Areszto-
wanymi byli: Jan Kuś, Jan Radon, 
Jan Ulanowski, Maria Ulanow-
ska i Katarzyna Kocyło oraz Jana 
Chrapka z Dylągowej. 25 kwiet-
nia próby odbicia aresztowanych 
dokonał oddział AK dowodzony 
przez ppor. Aleksandra Grubę ps. 
„Sęp”. Podczas ataku na posteru-
nek w Jaworniku Ruskim został on 
spalony wraz kilkoma sąsiednimi 
budynkami. Zabito jednego i ra-
niono dwu policjantów oraz zabi-
to kilku stawiających opór Ukra-
ińców mieszkańców wsi, w tym 
sołtysa. Aresztowanych Polaków 
jednak nie uwolniono, ponieważ 
na posterunku już ich nie było.
W 2015 w okolicy Jawornika Ru-
skiego odkryto zbiorową mogiłę. 
Wstępne ustalenia mówiły o kilku 
pochowanych osobach, ostatecz-
nie w wyniku ekshumacji wydoby-
to szczątki 14 osób, a także łuski 
po nabojach, dewocjonalia i pol-
ski guzik wojskowy. Szczątki nosi-
ły ślady złamań. W wyniku badań 
archiwalnych ustalono, że 24 lip-
ca 1945 roku w okolicy doszło do 
potyczki żołnierzy ze szkoły pod-
chorążych w Przemyślu (28 Pułku 
Piechoty) z oddziałem Ukraińskiej 
Powstańczej Armii 14 żołnierzy 
znajdowało się na liście strat jako 
zaginionych. W znajdujących się 
w archiwalnych sprawach kar-
nych wyjaśnieniach Włodzimie-
rza Szczygielskiego pseudonim 
Burłak znajdują się odniesienia 
do mającej w tym miejscu potycz-
ki, wzięcia do niewoli i zabicia 
14 żołnierzy Wojska Polskiego; 
odpowiedzialność jego zdaniem 
ponosił Michał Duda pseudonim 
Hromenko. W wyniku badań gene-
tycznych potwierdzono tożsamość 
kilku ofiar: Feliks Gołębiowski 
(ur. 1924), por. Tadeusz Wienc 
(ur. 1923), kpr Mieczysław Szym-
czak (ur. 1922), Walenty Żurek (ur. 
1924); noty identyfikacyjne wrę-
czono w Pałacu Prezydenckim.”  
(https://pl.wikipedia.org/wiki/Ja-
wornik_Ruski ). 
Nawet inne źródło ukraińskie 
podaje niższą liczbę zabitych 
wówczas Ukraińców, co utrwalił 
Bogdan Huk. „Wtedy [w czasie 
okupacji – B.H.] znajdował się 
w Jaworniku Ruskim posterunek 
ukraińskiej policji pomocniczej. 
Właśnie on stał się obiektem na-
padu w dniu 24 kwietnia 1944 r. 
zorganizowanej bandy polskiej, 
w wyniku czego spalony został 
posterunek, rany odniosło 3 po-
licjantów, zginęło 3 gospodarzy, 
spłonęły 5 domów.” 
(https://www.apokryfruski.org/
kultura/nadsanie/jawornik-ruski/ ) 
Komendantem policji ukraińskiej 
w Jaworniku Ruskim przez pe-
wien czas był Włodzimierz Szczy-
gielski, później „Burłaka” dowód-
ca  sotni UPA. 
24 lipca 1945 roku we wsi Ja-
wornik Ruski pow. Dobromil 
(pow. Przemyśl) w zasadzce UPA 
zostało wziętych do niewoli 14 
młodych żołnierzy ze szkoły pod-
chorążych w Przemyślu, z 28. 
Pułku Piechoty. Ich grób został 
odnaleziony w 2015 roku. Histo-
ryk dr hab. Andrzej Zapałowski 
ujawnił, że odnalezienie ciał było 
możliwe tylko dzięki determi-
nacji i prywatnemu finansowa-
niu wstępnych badań przez kilka 
osób z Dynowa. Dzięki podjętym 
przez siebie działaniom, około 
kilometra od Jawornika odkryli 
zamaskowaną jamę z ludzkimi 
kośćmi. W grudniu 2015 roku zło-
żono zawiadomienie do Oddzia-
łowej 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, zlokalizowane powyżej 
jamy grobowej o wymiarach 2×3 
m. Ciała zamordowanych wrzuco-
no do niej chaotycznie, w dwóch 
warstwach. Przy dwóch szkiele-
tach odkryto szkaplerze, pierw-
szy z wizerunkami Matki Boskiej 
Częstochowskiej i św. Antoniego 
Padewskiego, drugi z Najświęt-
szym Sercem Jezusa i MB Karme-
litańską. Przy innym szkielecie, 
w zaciśniętych paliczkach dłoni 
znaleziono sygnet z inicjałami: w 
dużą literę H wpisano literę K. Za-
bita osoba do końca trzymała go w 
dłoni zapewne wiedząc, że dzięki 
temu zostanie później rozpozna-
na. Uprowadzeni polscy żołnierze 
przed śmiercią byli maltretowani, 
na co wskazały badania specjali-
stów z Pomorskiego Uniwersyte-
tu Medycznego w Szczecinie. Na 
kościach znaleziono liczne ślady 
uszkodzeń, pęknięcia i złamania, 
które w ocenie biegłych powsta-
ły na skutek postrzałów i silnych 
uderzeń, prawdopodobnie pobi-
cia. Zgadzałoby się to z informa-
cjami 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 niewoli 
14 Polaków, ale odpowiedzialność 
za ich zamordowanie zrzucił na 
„Hromenkę”. Zdaniem prokurator 
IPN, w egzekucji polskich żołnie-
rzy brała udział zapewne Żandar-
meria Polowa sotni „Hromenki”, 
licząca około 7 osób. Nie udało 
się jednak nawet ogólnie ustalić 
ich personaliów. W rozmowie z 
PAP prokurator Śmiechowska 
powiedziała, że w śledztwie ws. 
zbrodni UPA w Jaworniku Ru-
skim, 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)    
Nie jest prawdą, jak chce J. Syrnyk  
że: „Wpływ na sytuację kształtują-
cą się po prawej stronie Sanu wy-
wołały wydarzenia w Jaworniku 
Ruskim”, ale aresztowanie przez 
policję ukraińską z Jawornika 
Ruskiego pięciu Polaków w Paw-
łokomie. Następnie „wpływ na 
sytuację po prawej stronie Sanu” 
miało uprowadzenie 21 stycznia 
1945 roku z Pawłokomy trzyna-
stu osób, których los pozostaje 
nieznany. Poszukując ich mogiły 
odkryty został grób 14 młodych 
żołnierzy Wojska Polskiego ze 
szkoły podchorążych, wziętych 
do niewoli, torturowanych i roz-
strzelanych. Mordowania jeńców 
zabrania konwencja międzynaro-
dowa i czyn ten zakwalifikowany 
został jako akt ludobójstwa. Nie 
można więc traktować UPA ani 
jako żołnierzy, ani jako partyzan-

tów, ale jako grupę zbrodniarzy 
wojennych, czyli bandę.  
Syrnyk nie podaje, że w tej wsi 
w 1945 roku UPA zamordowała 
8 Polaków, w tym 8 lutego ok. 
godz. 24.00 ci „partyzanci” wrzu-
cili żywcem do studni małżeństwo 
polskie oraz 5-osobową rodzinę 
(rodziców z trójką ich dzieci). Że 
za rok 15 lutego zamordowali ro-
dzinę Cemgierów, rodziców i ich 
dwie małoletnie córki. 
W pamiętniku Jan Zaleski, nieży-
jący już ojciec księdza Tadeusza 
Isakowicza-Zaleskiego, napisał: 
„Kresowian zabito dwukrotnie, 
raz przez ciosy siekierą, dru-
gi raz przez przemilczenie. A ta 
druga śmierć jest gorsza od tej 
pierwszej”. Tymczasem obecna 
polityka historyczna prowadzona 
na Ukrainie i w Polsce nie tylko 
zamilcza dokonane przez OUN-
-UPA ludobójstwo, ale kłamiąc i 
manipulując faktami nie tylko już 
usprawiedliwia zbrodniarzy, ale 
ich gloryfikuje i uznaje za boha-
terów. Jest to więc perfidna forma 
zabijania po raz trzeci ofiar ludo-
bójstwa ukraińskiego. Dokonu-
ją go nie tylko probanderowscy 
politycy i dziennikarze, ale także 
historycy, w tym z tytułami pro-
fesorów. A prof. Syrnyk nazywa 
to „uetycznieniem historiografii”!       

Prof. Syrnyk nie wymienia, że w 
styczniu 1944 roku we wsi Fa-
lejówka pow. Sanok w wyniku 
donosu Ukraińców gestapowcy 
aresztowali 5 Polaków i rozstrze-
lali ich 20 marca. Ani tego, że 4 
marca we wsi Rzepedź pow. Sa-
nok policjanci ukraińscy zastrzeli-
li ukrywającego się Polaka NN z 
Przemyśla. Nie dotarł do ukraiń-
skich dokumentów, że tego same-
go dnia co w Jaworniku Ruskim, 
czyli 25 kwietnia we wsi Cisowa 
pow. Dobromil został zamordo-
wany w lesie przez UPA leśniczy 
Kazimierz Muszyński, lat 21. 
„Powieszony w lesie przez UPA 
na pętli z drutu kolczastego po 
wcześniejszym zmasakrowaniu 
(wydłubane oczy, ucięty język)”. 
(https://www.krosno.lasy.gov.pl/
documents/149008/33416974/
Cz.+III+Martyrologium+le)   Tak-
że w kwietniu 1944 r. we wsi 
Maćkowice pow. Przemyśl upo-
wcy powiesili 17 Polaków. 
„Do mieszkającej w Medyce 
rodziny Maców przyjechał na 
Święta Wielkanocne ze Wschod-
niej Małopolski, grom. Życzyce, 
gmina Rawa Ruska, Marszałek 
Andrzej. We czwartek, po świę-
tach u wymienionych zjawiła się 
policja ukraińska, przeprowadziła 
rewizję, sterroryzowała mieszkań-
ców, skuła Marszałka Andrzeja i 
wyprowadziła go z domu. Wkrót-
ce potem donieśli pp. Pawucki 
Michał i Stańko Władysław, że na 
polecenie policji ukraińskiej zako-
pali zwłoki ich krewnego z 3-ma 
ranami postrzałowymi. Wedle 
twierdzenia Mac Stefanii zamor-
dowany miał przy sobie zdjęcia 
fotograficzne pomordowanych 
przez Ukraińców w jego okoli-
cy Polaków.” (1944, 24 kwietnia 
– Notatka przesłana Prezesowi 
RGO w Krakowie. Dotyczy ukra-
ińskich antypolskich wystąpień w 
Galicji. W: B. Ossol. 16722/2, s. 
143 - 144). 
W maju we wsi Bzianka pow. Sa-
nok z donosu miejscowego Ukra-
ińca policjanci ukraińscy areszto-
wali Władysława Madeja u które-
go znaleziono radiostację, został 
on przez Niemców zamordowany. 
7 czerwca  1944 r. we wsi Kro-
ścienko pow. Dobromil w przysiół-
ku Połanki miejscowi policjanci 
ukraińscy oraz chłopi ukraińscy z 
SKW  zamordowali 2 rodziny pol-
skie Krawców i Łaszkiewiczów 
liczące 10 osób. „Szczątki pomor-
dowanych i spalonych zebrano 
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do jednej trumny i pochowano w 
nieznanym mi miejscu. Tak więc 
członkowie „bohaterskiej UPA” 
w bestialski sposób wymordowali 
„wrogów narodu ukraińskiego”. 
Tymi wrogami była moja rodzi-
na – moja babcia sparaliżowana 
staruszka, leżąca od dwóch lat w 
łóżku, pięcioro dzieci w wieku od 
2 do 14 lat, trzy kobiety i wiejski 
cieśla”. (Tadeusz Łaszkiewicz; 
w: Siekierka..., s. 160 – 161).
„W pierwszych dniach czerwca 
zginęło w Krościenku dalszych 
dwunastu Polaków – wobec gro-
zy sytuacji Delegatura Polskiego 
Komitetu Opiekuńczego w Kro-
ścienku została zlikwidowana.” 
(1944, czerwiec – Notatka PolKO 
w Przemyślu zawierająca infor-
mację o mordach i uprowadze-
niach dokonywanych na ludności 
polskiej w powiecie przemyskim. 
W: B. Ossol. 16722/1, s. 165). 
W czerwcu we wsi Besko  pow. 
Sanok zamordowali 2 Polaków. 
We wsi Posada Dolna pow. Sanok 
esesmani ukraińscy z SS „Gali-
zien – Hałyczyna” zastrzelili na 
cmentarzu 4 miejscowych Pola-
ków. 
10 lipca 1944 r. dowódca UPA w 
Galicji Wschodniej Wasyl Sydor 
„Szelest”, wydał rozkaz, w któ-
rym zalecił „ciągle uderzać w Po-
laków aż do wyniszczenia ich do 
ostatniego z tych ziem” /.../  Kie-
rownictwo ruchu banderowskiego 
uznało, iż jest możliwe zarówno 
dokonanie czystki, jak i wygranie 
całej sprawy propagandowo. Dla-
tego z jednej strony bezwzględnie 
dalej realizowano politykę faktów 
dokonanych, a z drugiej zawczasu 
przygotowywano strategie propa-
gandowe, mające nie tylko uspra-
wiedliwić ukraińskie poczynania, 
ale wręcz odpowiedzialność za 
nie przerzucić na stronę polską.” ( 
Motyka Grzegorz: Ukraińska par-
tyzantka 1942 – 1960; Warszawa 
2006, s. 378, 380).  
11 lipca 1944 r. we wsi Tarnaw-
ka koło Żahotyna pow. Dobro-
mil został zastrzelony na plebani 
proboszcz ks. Jan Mazur „przez 
dwóch ukraińskich bandytów, 
przebranych za policjantów, 
członków OUN/UPA.”  (http://
www.swzygmunt.knc.pl/MAR-
TYROLOGIUM/POLISHRELI-
GIOUS/vPOLISH/HTMs/POLI-
SHRELIGIOUSmartyr1735.htm 
). 
12 lipca 1944 r. we wsi Borownica 
pow. Dobromil dwaj banderowcy 
weszli na plebanię i zastrzelili ks. 
Józefa Kopcia.  „Pierwszą ofia-
rą, zamordowaną 12 lipca 1944 
r. przez uluczańskich bandytów, 
był ksiądz rzymskokatolicki z 
Borownicy Józef Kopeć. W tym 
dniu dwóch bandytów z Ulucza 
odwiedziło księdza. Przedstawili 
się jako wysłannicy z pismem od 
księdza z Tarnawy. Jeden z ban-
dytów sięgnął do kieszeni, niby po 
list, wyciągnął pistolet i na oczach 
gospodyni oddał kilka strzałów do 
księdza zabijając go na miejscu, 
po czym obaj mordercy opuścili 
plebanię udając się w kierunku 
Ulucza. Na drodze spotkała tych 
bandytów mieszkanka Borownicy 
Waleria Kozłowska, która rozpo-
znała jednego z nich, gdyż utykał 
on na jedną nogę. Tymi bandyta-
mi byli Michał Serednicki i Wasyl 
Choma, obaj z Ulucza. Na trzeci 
dzień po tej haniebnej zbrodni 
przyjechała do Borownicy rodzina 
księdza z Dynowa z eskortą żoł-
nierzy niemieckich. W czasie mszy 
pogrzebowej dwóch żołnierzy le-
żało z karabinem maszynowym 
w okopie oddalonym od kościoła 
około 30 m osłaniając w ten spo-
sób uczestników pogrzebu przed 
ewentualnym atakiem banderow-
ców. Na mszy pogrzebowej byli 
wszyscy mieszkańcy Borownicy i 
Polacy z Ulucza, wśród których 
widziałem dziadka Stefana Cze-

bieniaka Jana Polańskiego. Po 
mszy kondukt pogrzebowy wyru-
szył na furmankach w kierunku 
Dynowa. Konduktowi przez całą 
drogę towarzyszyła eskorta nie-
miecka. Nowy ksiądz przybył do 
Borownicy dopiero w końcu wrze-
śnia 1944 r”. (Bronisław Zielecki: 
Moje życie czyli Historia Polaka z 
Ulucza. Warszawa 2014 r.). 
Pomiędzy 22 a 24 lipca 1944 r. w 
leśniczówce Wisłok Wielki nadle-
śnictwo Komańcza  pow. Sanok 
został zamordowany wraz ze słu-
żącą przez UPA leśniczy Adam 
Chrzanowski, ur. 1910 r. 
24 lipca 1944 r. koło miejscowo-
ści Moderówka i Iwonicz woj. 
rzeszowskie w lesie Grabińskim 
ukraińscy esesmani z SS „Gali-
zien – Hałyczyna” zamordowali 
72 Polaków z więzienia w Jaśle. 
„W poniedziałek, 24 lipca, 1944 
roku o czwartej nad ranem, w Le-
sie Grabińskim, blisko Iwonicza, 
bandyci z ukraińskiej dywizji SS 
Galizien, czyli 14. Waffen-Grena-
dier Division der SS – dowodzeni 
przez Niemca Engelsteina i Ukra-
ińca Władimira Najdę – zamor-
dowali strzałami w tył głowy 72 
Polaków, głównie żołnierzy AK 
i BCh, przywiezionych do lasu z 
więzienia w Jaśle: 38 mieszkań-
ców Lubatowej, pochowanych po 
wojnie we wspólnej mogile przy 
kościele parafialnym, 3 z Iwoni-
cza, 2 z Krościenka Niżnego, 2 z 
Brzostka, 2 z Korczyny, 1 z Kro-
sna, 1 z Sanoka, 1 ze Strzeszyna, 
2 z Biecza, 20 nierozpoznanych, 
pochowanych w Iwoniczu.” (Piotr 
Szubarczyk: Zbrodnia w Lesie 
Grabińskim; Nasz Dziennik z 24 
lipca 2013). 

W okresie czerwiec – lipiec 1944 
roku we wsiach Wola Wołodzka 
pow. Brzozów, Brownica pow. 
Dobromil, Leszczawa Dolna pow. 
Dobromil, Tarnawka pow. Do-
bromil, Żohatyn pow. Dobromil 
oraz Kreców pow. Sanok bojówka 
Służby Bezpeky OUN dowodzona 
przez Jurija Stelmę „Szuhaja”za-
mordowała kilku leśników oraz 
zarządcę Liegenschaftu. 
W lipcu 1944 r. we wsi Laskówka 
pow. Brzozów w wyniku donosu 
Ukraińców gestapowcy zastrzelili 
5 Polaków podejrzanych o przy-
należność do AK.
25 sierpnia 1944 r. w Przemyślu 
banderowcy zamordowali na-
uczycielkę Stanisławę Gliwę oraz 
we wsi Toki pow. Jasło policjanci 
ukraińscy razem z Niemcami za-
mordowali 19 Polaków. 
26 sierpnia 1944 r. we wsi Małko-
wice pow. Przemyśl upowcy za-
mordowali 6 Polaków. „Szczegól-
na rolę odgrywało tu zabójstwo 
dokonane 26 sierpnia 1944 roku w 
Małkowicach przez UPA na Pola-
kach: Maria Warchoł c. Ludwika i 
Katarzyny Nowak, ur. 19 XII 1920 
r. w Malawie k. Rzeszowa, Broni-
sław Warchoł s. Ludwika i Kata-
rzyny Nowak, ur. 14 X 1912 r. w 
Malawie k. Rzeszowa, Władysław 
Warchoł s. Ludwika i Katarzyny 
Nowak, ur. 20 X 1907 w Malawie 
k. Rzeszowa oraz Helena War-
choł c. Ludwika i Katarzyny No-
wak, ur. 15. I.1924 r. w Malawie 
k. Rzeszowa”. (dr hab. Andrzej 
Zapałowski: Akcje  odwetowe 
polskiego podziemia na ludności 
ukraińskiej w powiecie przemy-
skim na początku 1945 roku. W: 
Ludobójstwo OUN-UPA na Kre-
sach Południowo-Wschodnich; 
Kędzierzyn-Koźle 2017, tom 9)  

Syrnyk tych faktów nie podaje. 
Za to na s. 195 - 196 można prze-
czytać informacje oparte wyłącz-
nie o źródła ukraińskie: „Akcji 
wymierzonych w przedstawicieli 
ludności ukraińskiej było w tej 
okolicy więcej: 25 kwietnia 1944 

r. nieokreślona „polska bojówka” 
ubrana w niemieckie mundury na-
padła w Hłudnie na Józefa Noha-
wycię. 27 kwietnia 1944 r. w Brzo-
zowie zabita została Ukrainka, 
która sprzeciwiała się antyukra-
ińskim hasłom wykrzykiwanym 
przez tłum. 7 lub 12 lipca 1944 r. 
w wyniku – jak to określono w źró-
dle – egzekucji dokonanej przez 
bliżej nieokreśloną osobę został 
zastrzelony greckokatolicki ksiądz 
Michał Hajduk z Hłudna. Ksiądz 
ten prawdopodobnie należał do 
OUN. 18 lipca 1944 r. polska bo-
jówka zamordowała ks. Bogdana 
Semkiwa w Desznie. Pod koniec 
lipca 1944 r. polski ruch oporu za-
bił ks. Mykołę Hołowicza z Beska. 
Na przełomie lipca i sierpnia 1944 
r. zabito greckokatolickiego księ-
dza Eugeniusza Kołeńskiego”. 
Gdyby prof. Syrnyk uważnie 
przeczytał „weryfikowaną” przez 
niego książkę Siekierki, to na s. 
79 znajduje się tam informacja: 
„Aktywnym działaczem OUN 
był wikariusz ks. Michał Hajduk, 
przyjaciel nauczyciela Lewic-
kiego ounowskiego aktywisty z 
Pawłokomy. W latach 1941 - 1943 
tenże unicki ksiądz, na swych ka-
zaniach w cerkwiach w Hłudnie i 
Warach nawoływał do rozprawy z 
Polakami i wspierania „naszych 
aniołeczków”, tzn. hitlerowskich 
Niemców. W czerwcu 1944 roku, 
kierownictwo terenowe AK wyda-
ło wyrok śmierci na ks. Michajło 
Hajdiuka, który wykonano na dro-
dze koło lasu Żurawiec. W odwe-
cie UPA zamordowała ks. Józefa 
Kopcia z Borowicy i ks. Jana Ma-
zura z Tarnawki. Trzech wyroków 
śmierci nie zdołano wykonać. Ks. 
proboszcz Gabriel Marszałek z 
Borownicy wyjechał i podczas 
napadu był nieobecny na plebanii, 
natomiast ks. Franciszek Pościak i 
ks. Kazimierz Pyś z parafii Dylą-
gowa, w porę ostrzeżeni, schronili 
się w Dynowie”. 
Odnośnie wsi Deszno na portalu 
www. magurskiewyprawy iner-
nauta o nicku Anonymous 23 li-
stopada 2010 r. podał: 
„Jeśli chodzi o czas wojenny to 
na początku października 1939 
roku został usunięty z szkoły pol-
ski nauczyciel Kazimierz Wais, 
a okupacyjna władza niemiecka 
wymieniła go na ukraińskiego na-
uczyciela. Dopóki żył proboszcz 
unicki Wachanianin nie było ja-
kiś większych niepokojów. A po 
śmierci jego przybył do Deszna 
ksiądz Bohdan Semkiw i  pró-
bował wzniecić u mieszkańców 
nastroje antypolskie. Miejscowi 
Łemkowie jednak nie byli podatni 
na jego nauki. Po kilkunastu mie-
siącach posługi został zastrzelony 
przez partyzantów z AK. Oczywi-
ście w historii Ukrainy opisane, że 
zrobiły to polskie bandy. Kilkana-
ście osób zgłosiło się w 1943 do 
formowanej 14 Dywizji SS ‚’ Ga-
lizien ‚’, a po wyzwoleniu także 
Armii Czerwonej, gdyż Sowieci 
uważali Łemków za naród ruski. 
W roku 1945 na mocy porozumie-
nia miedzy RP a ZSRR wysiedlo-
no Łemków na tereny USRR. A 
6 stycznia 1946 roku miał miej-
sce napad sotni prawdopodobnie 
‚’Chrynia ‚’, gdzie spalono zabu-
dowę łemkowską jak i polską. Ta 
data to prawdopodobnie koniec 
wielowiekowej historii Rusinów 
w Desznie.” (http://www.magur-
skiewyprawy.pl/2019/10/odkry-
wanie-emkowszczyzny-deszno.
html ) Internauta nie napisał, że 
wówczas w ogniu zabudowań 
spaliło się żywcem 5 Polaków, 
w tym Franciszek Fronczak lat 5 
oraz Kazimierz Knap, lat 13 z pol-
skich rodzin - uciekinierów przed 
rzeziami UPA w 1943 roku z po-
wiatu Stryj z Siemiginowa i Syno-
wódzka Wyżnego. 

Wkroczenie Niemców do Beska 
9 września 1939 roku wywołało 
radość u nacjonalistycznie nasta-
wionej części ludności ukraiń-
skiej. Najeźdźcom Polski Ukraiń-
cy zgotowali serdeczne powitanie: 
przygotowano bramy powitalne, 
rozlegały się strzały na wiwat, a 
także bito triumfalnie w dzwony 
cerkwi greckokatolickiej. Niemcy 
powitanie Ukraińskie zrozumie-
li opacznie, jako sygnał do ataku 
na nich i rozpoczęli ostrzeliwanie 
wsi. Nazajutrz oddziały niemiec-
kie rozpoczęły pacyfikację wsi (z 
powodu oskarżeń o sabotaż i wro-
gi stosunek do Niemców), zabija-
jąc i mordując miejscową ludność. 
Żołnierze niemieccy jeździli po 
wiosce na motocyklach i wrzucali 
do domu granaty: 40 zabudowań 
wsi spłonęło. 20 lub 21 mężczyzn 
w wieku od 20 do 40 lat zebrali 
żołnierze Wehrmachtu i rozstrze-
lali na szosie z Krosna do Sano-
ka, zwłoki ich zostały rozjechane 
czołgami i zakopane w pobliskim 
rowie. Ofiarą tej masakry padł 
także ksiądz greckokatolicki Mi-
chał Wieliczko (właściwie Michał 
Wełyczko) (https://pl.wikipedia.
org/wiki/Besko ) Poza Ukraińca-
mi wśród ofiar było 2 Polaków. 
Ciekawe jest, że tej zbrodni nie 
wymienia portal www.apokryw-
ruski; ani także dotyczącej ks. 
Mykoły Hołowicza. Podaje ją 
natomiast portal internetowy na-
pogórzu:  „W okresie okupacji 
z pewnością doszło do eskalacji 
konfliktów narodowościowych 
(„grzebanie Polski” w maju 1942, 
egzekucja księdza Mikołaja Ho-
łowacza przez AK w lipcu 1944). 
W 1945 roku ukraińskich miesz-
kańców wsi wysiedlono do ZSRR. 
Besko opuściło ponad 1300 osób 
zabrawszy ze sobą wyposażenie 
cerkwi i dzwon. (http://napogorzu.
blogspot.com/2020/01/besko-jar-
-wisoka-i-schody-donikad.html) 
„W czasie II wojny światowej za-
jęcie Beska przez Niemców spo-
wodowało, że polscy nauczyciele 
zostali usunięci. Na ich miejsce 
przyszli nauczyciele ukraińscy. 
Na stanowisko kierownika szkoły 
mianowano ks. Hołowacza, nie-
chętnie nastawionego do Polaków. 
Ukraińcy zajęli także całkowicie 
szkołę.” (https://www.zsbesko.pl/
historia.html )  
Ks. Eugeniusz Kołeński poza 
ukraińskim źródłem  J. Syrnyka, 
które nie podaje miejscowości,  
nigdzie nie występuje. 

Te historie banderowskich bajko-
pisarzy J. Syrnyk kontynuuje na s. 
196 : „Do końca okupacji miano, 
według ukraińskich źródeł, wy-
ręczać się Niemcami w akcjach 
antyukraińskich. Mieszkaniec Za-
wadki Morochowskiej zeznawał 
przed śledczym SB OUN, że: „W 
sierpniu 1944 r. Niemcy spalili 
nam wieś za to, że w naszej wsi 
niby to przebywała bolszewicka 
partyzantka. W rzeczywistości do 
naszej wsi bolszewiccy partyzan-
ci nie przychodzili, a nagadali o 
tym Polacy z Niebieszczan, którzy 
często zabijali i rozbrajali Niem-
ców. Również mówili Niemcom, że 
to wszystko dzieje się w Zawadce 
Morochowskiej”. 
Trudno ocenić, czy jest to naiw-
ność, głupota, czy cynizm. 
„W lipcu krótko kwaterował tu 
nieznany oddział partyzancki, 
potem zaś na początku sierpnia 
przeszło tędy zgrupowanie AK 
dowodzone przez A. Winogradz-
kiego „Korwina”. Niemcy w 
odwecie za wspieranie partyzan-
tów spalili zabudowę wsi, poza 
cerkwią, szkołą i jeszcze jednym 
budynkiem. Gdyby nie tutejsza 
nauczycielka prawdopodobnie 
mieszkańcy zostaliby rozstrzela-
ni. Czy faktycznie udzielono tutaj 
partyzantom pomocy, trudno po-

wiedzieć. Zapewne ich nakarmio-
no, to była zresztą norma w tych 
czasach. Do końca wojny miesz-
kańcy mieszkali w ziemiankach, 
a wielu nie zdążyło odbudować 
domów przed opuszczeniem osa-
dy.”  (http://lemkowyna.blogspot.
com/2019/02/zawadka-moro-
chowska.html )  Tym „nieznanym 
oddziałem partyzanckim” był 
prawdopodobnie sowiecki oddział 
Prokopiuka, który szedł śladem 
oddziału AK, ale nie nawiązywał 
z nim kontaktu. A Niemcy akurat 
słuchali tego, co „nagadali” Pola-
cy z Niebieszczan, „którzy często 
zabijali i rozbrajali Niemców”.  

Dalsza tragedia w Zawadce Moro-
chowskiej miała miejsce w 1946 
roku. 
Fragment relacji dziennikarza 
Gazety Wyborczej, działacza 
związku Ukraińców w Polsce: 
„Rankiem 24 stycznia 1946 
roku oddział Wojska Polskiego 
w sile 120 ludzi uzbrojonych w 
12 karabinów maszynowych i 
dwa moździerze wszedł do Za-
wadki Morochowskiej. Męż-
czyźni uciekli do lasu, we wsi 
zostały tylko kobiety i dzieci. 
- Wojsko niby szukało banderow-
ców, ale po prawdzie to plądro-
wali chałupy, z dobytku brali co 
lepsze, kładli na furmanki, jeśli 
kto bronił swego, to strzelali i je-
chali dalej - wspomina Józef Żu-
rat. - Wzięli Mokre, Morochów, 
poszli na Zawadkę. Nie wiedzie-
li, że w Lesie Bukowskim, po-
wyżej wsi, stoi sotnia „Chrina”. 
Porucznik „Chrin” meldował 
majorowi „Renowi”: „Kiedy do 
oddziału doleciał płacz i jęk ka-
towanych kobiet, starców i dzieci, 
dowódca sotni, mimo przewa-
gi liczebnej wroga, postanowił 
przyjść wsi z pomocą (...). Bój 
zakończył się o godz. 14 naszym 
zwycięstwem, a wróg wycofał się 
w kierunku wsi Niebieszczany. 
Straty wroga: 5 zabitych i 9 ran-
nych. Straty własne: 1 zabity”.  
Trzy dni później „Chrin” pisał: 
„Bandyci polscy po haniebnej 
dla nich porażce w dniu 24 I 46 
r., zebrawszy około 5 kompanii 
Wojska Polskiego, 2 auta NKWD, 
kompanię Lachów z Niebieszczan 
i Poraża, zaatakowali Zawadkę 
Morochowską 25 I 46 r. o godz. 
8 rano. Od strony lasu [wysta-
wiono] silne posterunki, po czym 
żołnierze z szumowinami z Nie-
bieszczan zaatakowali Zawad-
kę Morochowską tak nagle i bez 
jednego strzału, że w ciągu 10-20 
minut wyrżnęli, dosłownie wy-
rżnęli 68 kobiet, dzieci i starców 
(...). Widok przerażający. Czegoś 
podobnego nie widziałem nigdy w 
życiu. Okrucieństwo gorsze niż w 
czasach Nerona albo Hunów (...). 
Nikt nie zdążył powiadomić nas o 
napadzie, gdyż został przeprowa-
dzony po cichu. Moi żołnierze są 
oburzeni. Chociaż mam ich nie-
wielu, byłem gotów pójść bić się 
do końca (...). Świadomy element 
domaga się odwetu”. (Paweł Smo-
leński: Ukraińcy w Polsce. Histo-
ria stosunków polsko-ukraińskich 
; w: http://www.lemko.org/gazeta/
Gazeta32901_3.html )   
Dokument polski: „24 stycznia 
1946 r., Sanok – Fragment raportu 
wywiadowczego sztabu 34 pułku 
dla dowódcy 8 dywizji piechoty 
Wojska Polskiego o boju Grupy 
Operacyjnej „Poraż” z oddzia-
łem UPA we wsi Zawadka Mo-
rochowska. Grupa Operacyjna 
„Poraż” po przeprowadzeniu akcji 
w rejonie Morochów, gdzie zabi-
to dwóch banderowców oraz w 
miejscowości Mokre, gdzie zabito 
też dwóch banderowców, natknę-
ła się w miejscowości Zawadka 
Morochowska na banderowską 
bandę w sile około 2000 ludzi. W 
wyniku stoczonej walki zabito 21 
banderowców, zdobyto 1 nagan 
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oraz zabrano dokumenty u jedne-
go zabitego. Straty własne: 3 ran-
nych w tym 1 ciężko, 2 moździe-
rze 82 mm, 30 min, 2 km kabla 
telefonicznego, 2 wozy taborowe 
i 2 pary koni taborowych. Podczas 
akcji stwierdzono, że we wszyst-
kich domach danej wsi są pousta-
wiane dwupiętrowe łóżka, w staj-
niach zaś i w stodołach dużo koni 
wierzchowych. Z chwilą ukazania 
się wojska naszego na tamtych 
terenach wszyscy mężczyźni z 
miejscowości Morochów, Mokre, 
Czaszyn, Zawadka Morochowska 
zostali zmobilizowani przez ban-
derowców. Siedzibą sztabu, punk-
tem zbornym, zaopatrzeniowym 
i amunicyjnym jest miejscowość 
Zawadka Morochowska. O godzi-
nie 17.30. Grupa „Poraż” powró-
ciła do miejsca postoju Olchowce 
po stoczonej walce, która trwała 
od godziny 13. do 14. W dniu ju-
trzejszym zostanie wysłana grupa 
ta do miejscowości Zawadka Mo-
rochowska przy najprawdopodob-
niejszym wzmocnieniu jej ze stro-
ny stacjonujących w miejscowo-
ści Sanok wojsk Armii Czerwonej 
z zadaniem odbicia straconej bro-
ni i wyniszczenia znajdujących się 
tam band. II Pomocnik P.o. Szefa 
Sztabu Ludwikow Bereznicki 
ppor.” (https://www.apokryfruski.
org/kultura/lemkowszczyzna/za-
wadka-morochowska/ ) 

Dokument ukraiński: „1946 luty 
1,m.p. [Sanockie] – Tłumaczenie 
na język polski sprawozdania in-
formacyjnego „Stepowej” doty-
czącego mordów Wojska Polskie-
go na ukraińskich mieszkańcach 
wsi Zawadka Morochowska
We wsi Zawadka Morochowska 
nasz oddział stoczył walkę z ban-
dytami rabującymi wieś. Złoczyń-
cy zostawili wszystko – moździe-
rze,furmanki z mieniem i amuni-
cją, uciekli w kierunku polskiej 
wioski Niebieszczany. Następ-
nego dnia zebrali większe siły na 
czele z sowieckimi oficerami sta-
cjonującymi w sąsiednich wsiach, 
wpadli do wsi i zamordowali 66 
osób oraz spalili prawie wszystkie 
chałupy.” (Sanockie w styczniu 
1946,w: M. Siwicki, Dzieje kon-
fliktów polsko-ukraińskich, t. III, 
Warszawa 1994, s. 321–323.) 

Na s. 196 - 197 prof. Syrnyk kon-
tynuuje cytowanie kłamstw ukra-
ińskich faszystów. Tym razem jest 
nim Mykoła Sydor Czrtoryjskij, 
który w grupie 8 Ukraińców uciekł 
z „z SS” i 26 lipca 1944 roku tra-
fił do domu Ukraińca w Sieniawie 
(powiat krośnieński). Tutaj prze-
brali się w ubrania cywilne (skąd 
Ukrainiec miał osiem pasujących 
na nich kompletów?). Zostawi-
li mu 8 karabinów, 6 granatów 
i skrzynkę amunicji sowieckiej. 
Ukrainiec zakopał 6 karabinów i 
6 granatów „do jamy w boisku”, 
zostawił więc sobie „pod ręką” 
2 karabiny i skrzynkę amunicji. 
Czartoryjskij trafił na pewien czas 
do Komańczy. Syrnyk powołu-
jąc się na jego książkę wydaną w 
„New York 1970” pisze: „Tam po-
dobno usłyszał, że 27 lipca bliżej 
nieokreśleni „Polacy” mieli doko-
nać mordu na siedemnastu ukra-
ińskich rodzinach z Moszczańca. 
Już wcześniej dochodziły do niego 
pogłoski o mordowaniu przez Po-
laków uciekinierów ze wschodu, 
których przez podstawione osoby 
znające język ukraiński zwabiano 
do oddalonych od miasteczek wsi, 
np. pod pozorem udzielenia pomo-
cy, schronienia itp.”    
O mordzie siedemnastu rodzin 
ukraińskich w Moszczańcu nikt 
poza Czartoryjskim nie słyszał 
i nie ma o tym w żadnym innym 
źródle ukraińskim i polskim, a 
zabójstwo ok. 60 – 70 osób nie 
mogłoby pozostać bez żadnego 

śladu. Takie akcje propagandowe, 
w sumie prymitywne i skierowane 
do społeczności ukraińskiej były 
prowadzone przez OUN już w 
okresie międzywojennym. Pisze 
o tym wymieniany już wcześniej 
Ukrainiec Włodzimierz Marczak 
ze wsi Pakoszówka powiat sanoc-
ki, w książce Ukrainiec w Polsce 
(Sanok, 2000 r.). „Gdy miałem 
lat szesnaście, sam zaprenumero-
wałem gazetę „Batkiwszczyzna”. 
Zawierała ona treści wybitnie 
nacjonalistyczne. Wychwalała 
Niemców i wszystko co niemiec-
kie. Nacjonalistyczna propaganda 
ukraińska specyficznie interpreto-
wała rozmaite zdarzenia. Nawet 
bunt chłopów w powiecie leskim 
tłumaczono w ten sposób, że pol-
scy panowie chcą, by Rusini przy-
prowadzali im swoje żony na noc 
poślubną i z powrotem zamierza-
ją wprowadzić pańszczyznę. /.../ 
Cała ta propaganda potęgowała 
nacjonalizm wśród młodzieży 
ukraińskiej”. (s. 77). Dalej Mar-
czak pisze: „Pod koniec 1942 
roku i w następnych latach oku-
pacji, zaczęło przechodzić przez 
wioskę wielu uciekinierów Pola-
ków, którzy opowiadali o różnych 
okropnościach, jakie działy się na 
Wołyniu i we wschodniej Galicji. 
W rozmowie z emisariuszami ze 
wschodu zwracaliśmy uwagę, 
że za to wszystko Polacy mogą 
wziąć odwet na naszych terenach. 
Kolportowano i objaśniano pewne 
dokumenty, w których było napi-
sane, że po wojnie Polacy w poro-
zumieniu z bolszewikami, wysie-
dlą Ukraińców z całej zachodniej 
Ukrainy na Sybir, a nawet będą 
ich likwidować jak Niemcy Ży-
dów. Dlatego organizacja podjęła 
kroki o depolonizacji wschodnich 
terenów przedwojennej Polski. 
Ażeby zmusić Polaków do opusz-
czenia tych ziem, trzeba było po-
siać wśród nich ogromny strach”. 
(s. 131)  
Ciekawe jest, czy te fragmenty 
książki znajdują się w wydaniu 
ukraińskim, na które powołuje się 
J. Syrnyk. Marczak nie podaje, 
co to były za „rożne okropności, 
jakie działy się na Wołyniu i we 
wschodniej Galicji”, ale potwier-
dza, że były one powszechnie 
znane także w powiecie sanoc-
kim. Że ludność ukraińska bała 
się polskiego odwetu za te „okrop-
ności”. Ujawnia perfidne kłam-
stwa ukraińskich „emisariuszy ze 
wschodu”, którzy kolportowali 
i „objaśniali dokumenty”, jakie 
mieli spreparowane do tej akcji 
propagandowej. To już nie były 
tylko wieści „ze słyszenia”, jak 
u ukraińskiego esesmana Czarto-
ryjskiego (jego nazwisko też jest 
intrygujące). Czy J. Syrnyk dotarł 
do owych dokumentów „emisa-
riuszy ze wschodu”?  

Na Wielkim Zjeździe UHWR 
(Ukraińskiej Głównej Rady Wy-
zwoleńczej), który odbył się w 
dniach 11 – 15 lipca 1944 roku 
w leśniczówce koło wsi Sprynia 
pow. Sambor, na prezydenta Ukra-
iny wybrany został Kiryło Ośmak, 
a na jednego z wiceprezydentów 
o. Iwan Hrynioch. Premierem 
i Generalnym Sekretarzem ds. 
Wojskowych został Roman Su-
chewycz. Prezydent Ośmak został 
aresztowany 13 września przez 
Sowietów i zmarł w więzieniu w 
1960 r. Podczas zjazdu UHWR 
kierownictwo ruchu banderow-
skiego uznało, iż „jest możliwe 
zarówno dokończenie czystki jak 
i wygranie całej sprawy propa-
gandowo. Dlatego z jednej strony 
bezwzględnie dalej realizowano 
politykę faktów dokonanych, a 
z drugiej zawczasu przygotowy-
wano strategie propagandowe, 
mające nie tylko usprawiedliwić 
ukraińskie poczynania, ale wręcz 
odpowiedzialność za nie przerzu-

cić na stronę polską. /.../ Negu-
jąc możliwość popełnienia przez 
Ukraińców jakichkolwiek zbrodni 
wojennych, jednocześnie skrzętnie 
notowano wszelkie ukraińskie tra-
gedie z zamiarem ich propagando-
wego wykorzystania. Starano się 
zbrodniami na Polakach obciążyć 
Niemców i Sowietów”. (Grzegorz 
Motyka: Ukraińska partyzantka 
1942 – 1960, Warszawa 2006, s. 
380). 

Rozdział 5 swojej książki „Wie-
lowładza (1944 – 1947)” J. Syr-
nyk rozpoczyna od podrozdziału 
zatytułowanego „The Day After” 
nawiązując do filmu Nicolasa 
Meyera z 1983 r. opisującego ży-
cie w niewielkiej miejscowości 
Lawrence po konflikcie nuklear-
nym między Stanami Zjednoczo-
nymi a Związkiem Sowieckim. 
Tak kojarzy mu się obraz powia-
tu sanockiego po przejściu frontu 
sowiecko-niemieckiego w okresie 
sierpień – wrzesień 1944 roku. Ta 
analogia, mimo wszystko, absolut-
nie nie pasująca do rzeczywistości 
wskazuje, że jest to „historiografia 
science fiction”, chociaż bazująca 
na faktach, ale tutaj walki nie na-
leżały do wyjątkowo krwawych. 

Na s. 217 Syrnyk podaje stan 
milicji w powiecie sanockim: w 
listopadzie 1944 r. - 229 osób, 
w grudniu 1944 r. - 215 osób, w 
październiku 1945 r. - 2 oficerów, 
35 podoficerów, 114 szeregow-
ców i pracowników cywilnych. 
„31 grudnia 1946 r. stan milicji 
wynosił 107 funkcjonariuszy w 
dziesięciu posterunkach na terenie 
powiatu”. Nie wymienił, ilu z nich 
zginęło z rąk UPA.  
Na s. 221 podaje: „W połowie 
1946 r. powołano w powiatowej 
komendzie MO prowadzony przez 
Mariana Czecha zespół, którego 
celem była ostateczna likwidacja 
grupy Żubryda, a także grasują-
cych na terenie koniokradów”. 
To był główny cel władz komuni-
stycznych. 
W drugiej połowie lipca 1945 
roku na terenie powiatu sanockie-
go rozlokowano Wojsko Polskie - 
34 pp 8 Drezdeńskiej Dywizji Pie-
choty. Z części żołnierzy wydzie-
lono Wojska Ochrony Pogranicza 
(WOP), a siedzibami ich strażnic 
zostały Wołkowyja, Cisna i Ko-
mańcza, obsadzone w październi-
ku 1945 r. 
Opisując „polskie podziemie” 
Syrnyk opiera się w zasadzie wy-
łącznie na materiałach służb ko-
munistycznych (s. 224 – 230), na-
tomiast opisując „OUN, UHWR i 
UPA” na materiałach ukraińskich. 
Powołując się na zeznania refe-
renta OUN ds. SB Piotra Fedo-
riwa  ps. „Dalnycz” , na s. 232 
stwierdza: „Wynika z nich, że co 
najmniej od przełomu 1945 i 1946 
r. kierownictwo OUN w Polsce 
musiało być zorientowane, iż do 
wybuchu kolejnej wojny świato-
wej nie dojdzie”. Podaje, że Ste-
pan Bandera poprzez kurierów 
na przełomie grudnia 1945 r. i 
stycznia 1946 r. oraz w kwietniu 
1946 r.” „W sztafetach, które pisał 
Bandera do krajowego prowodu 
OUN >Zakerzońskiego Kraju<, 
zwracał on uwagę na to, że zanosi 
się na stabilizację w Europie i nie 
będzie prędko III wojny, wobec 
czego polecał on nastawić organi-
zację >OUN< i >UPA< na długo-
trwałą pracę konspiracyjną.” 
Następnie, na s. 233 pisze: „Wie-
dza, którą dysponowało kierow-
nictwo OUN, nie przekłada się 
jednak wprost na decyzje przez nie 
podejmowane. /.../ Nabór, a wła-
ściwie już przymusowa mobiliza-
cja do oddziałów UPA prowadzo-
na była jeszcze pod koniec 1946 r., 
przy czym rekrutów informowano 

przy okazji o zbliżającej się woj-
nie amerykańsko-sowieckiej. Jed-
nocześnie od jesieni 1946 r. siatka 
OUN przygotowywała się do prze-
niesienia pracy do głębokiej kon-
spiracji. W październiku tego roku 
wydano nakaz zbierania wzorców 
dokumentów potrzebnych do za-
meldowania się i zalegalizowania 
w nowych miejscach. Rozkaz ten 
był ściśle tajny, a instrukcję ro-
zesłaną do referentów SB miano 
natychmiast zniszczyć.” 
Wynika stąd, że krajowy prowod 
OUN „Zakerzońskiego Kraju” co 
najmniej przez cały 1946 rok nie 
wykonał głównego „polecenia” 
swojego przywódcy. Do „głębo-
kiej konspiracji” przeszło zapew-
ne kilkuset działaczy OUN, w tym 
także do Urzędu Bezpieczeństwa, 
MO i PZPR. Trudno wnioskować, 
aby większość tych „głęboko za-
konspirowanych” nie korzystała z 
pomocy... tajnych służb polskich 
oraz sowieckich. Co najmniej 
kilkadziesiąt takich przypadków 
zostało ujawnionych, zapewne w 
archiwach jest jeszcze sporo do-
kumentów na ten temat, pomimo 
ich systematycznego niszczenia. 
Nie interesują one jednak polskich 
historyków. 
 
Na s. 235 Syrnyk pisze: „Doko-
nane przez oddziały ukraińskie 
masakry ludności, jak chociażby 
w leżącej niedaleko od Sanoka, 
choć formalnie na terenie powia-
tu przemyskiego Borownicy, miały 
charakter odwetowy i wiązały się 
z działaniami skierowanymi wcze-
śniej przeciwko ludności ukraiń-
skiej. Inne akcje miały charakter 
celowy – ofiarami padały osoby 
posądzone przez członków OUN 
np. o sprzyjanie nowym władzom 
czy współpracę z nimi”.     
Mordy na ludności polskiej dla fa-
szystów ukraińskich zawsze były 
„odwetami”, nawet te z września 
1939 roku oraz ludobójcze rze-
zie na Wołyniu i w Małopolsce 
wschodniej z lat 1943 – 1944. 
Przecież bojówki OUN i UPA ni-
gdy nie mordowały niewinnych 
Polaków; a przede wszystkim 
winne były kobiety i dzieci, dlate-
go w większości ich dosięgła „za-
służona kara” z rąk bohaterskich 
ukraińskich partyzantów i chłop-
skiej „czerni”. 
Np. w nocy z 16 na 17 września 
1939 roku w osadzie Młynek pow. 
Łuck  Ukraińcy ze wsi Smerdyń 
pow. Łuck napadli na sąsiednią 
polską osadę Młynek, zamieszka-
łą głównie przez emerytów gór-
ników ze Śląska i wymordowali 
wszystkich mieszkańców, łącznie 
około 50 Polaków. Wśród ofiar 
były dzieci, wnuki osadników, 
przybyłe na wakacje ze Śląska. 
W nocy z 17 na 18 września 1939 
roku we wsi Sławentyn pow. Pod-
hajce bojówka OUN ograbiła i 
spaliła zagrody polskie mordując 
85 Polaków. „Z opowiadań oca-
lałych mieszkańców wsi wiem, że 
napad rozpoczęli oni od uroczystej 
mszy w cerkwi, w której miejsco-
wy ksiądz grekokatolicki poświę-
cił przeznaczone do mordowania 
Polaków karabiny, kosy, widły, 
siekiery i noże, głosząc „żeby żni-
wa były obfite”. W mordzie brali 
udział niektórzy nasi sąsiedzi. 
Większość zamordowanych Po-
laków zginęła od ciosów siekier, 
noży i wideł, a tylko nieliczni zo-
stali zastrzeleni, głownie ci, którzy 
próbowali ratować się uciecz-
ką. Pierwszą ofiarą zbrodni była 
Pani Gutowska, żona kierownika 
szkoły, która mieszkała w pobliżu 
cerkwi. Była w ostatnim miesiącu 
ciąży. Oprawcy nożem rozpruli 
jej brzuch. Jej córeczkę Romcię 
zakłuto nożami. Florian Kustrio, 
zięć Anny Denegi, był torturowa-
ny, obcięto mu język, nos, uszy, 
palce u ręki i nóg. Ukrainiec Pere-

kop, który ukrył Polaka – Włady-
sława Świdera, za to, że nie chciał 
wydać jego kryjówki, został za-
rąbany siekierą” (Janina Mazur; 
w: Komański Henryk, Siekierka 
Szczepan: Ludobójstwo dokonane 
przez nacjonalistów ukraińskich 
na Polakach w województwie tar-
nopolskim 1939 – 1946; Wrocław 
2004, s. 760). W nocy z 18 na 19 
września 1939 roku we wsi Szum-
lany pow. Podhajce: „Zamordo-
wano rodziny właścicieli folwar-
ków Gilewskiego i Gołembskiego, 
po 3 osoby, rodzinę kierownika 
szkoły Engela (4 osoby) oraz oko-
ło 20 innych rodzin polskich. Ban-
dzie przewodził ukraiński ksiądz 
z Trościańca powiat  Brzeżany. 
/.../ W liście wysłanym 17 grudnia 
1941 r. przez polskiego rządcę z 
dworu w Szumlanach Jana Sera-
fina do Polskiego Komitetu Pomo-
cy w Brzeżanach, pisał on: „We 
wrześniu 1939 r. Ukraińcy zamor-
dowali w Sławentynie miejscową 
nauczycielkę p. Zdebową, z domu 
Małaczyńską. Mordowali ją w 
sposób wyrafinowany. Egzekucja 
trwała w mieszkaniu nauczyciel-
ki od zmroku do świtu. Powodem 
mordu był fakt, że Zdebowa była 
Polką”. /.../ Mord w Szumlanach 
rozpoczął się od sprofanowania 
rzymskokatolickiego kościoła. 
Banda rozbiła drzwi kościoła, z 
którego wyniesiono następnie ob-
razy, chorągwie, szaty liturgiczne 
i wszystko, co się w nim znajdowa-
ło. W akcji brała udział młodzież 
męska i żeńska. Następnie pocięto 
na części przedmioty, nadające się 
na przeróbkę spódnic, chustek itp., 
przy czym przy podziale dochodzi-
ło do bójek, a zwyciężał silniejszy. 
Z kolei uformował się pochód. 
Kilku z mołojców ubrało się w 
niezniszczone jeszcze szaty litur-
giczne, wsiadło na konie i wśród 
szyderczych okrzyków, śmiechów i 
dzikiej wesołości ruszono na wieś. 
Zabrano oczywiście kielichy, ko-
munikanty i inne świętości, które 
rozrzucano po drodze. Nie nale-
ży zapominać, że zarówno świę-
tokradcy, jak cała zresztą wieś 
byli katolikami, a tylko obrządku 
greckiego. Ta profanacja trwała 
trzy dni, żadnej władzy wtedy nie 
było. W międzyczasie mordowano 
nocą rodziny polskie i rabowano 
ich dobytek. W tym to czasie wy-
mordowano wszystkich Polaków 
w Szumlanach” („Antypolska ak-
cja nacjonalistów ukraińskich w 
Małopolsce Wschodniej w świetle 
dokumentów Rady Głównej Opie-
kuńczej 1943 – 1944”, wstęp i 
opracowanie L. Kulińska i A. Ro-
liński, Kraków 2003, s. 12 – 14).  
H. Komański i Sz. Siekierka na s. 
270 podają, że miejscowi Ukraiń-
cy z inicjatywy OUN, używając 
siekier, wideł, kołków oraz paląc 
żywcem, wymordowali 46 Pola-
ków, w tym całe rodziny (m.in. ro-
dziców dyrektora szkoły, 5-osobo-
wą rodzinę z 2-letnim dzieckiem 
spalili żywcem). Masakrę prze-
rwało wejście Armii Czerwonej. 
Taki scenariusz ukraińskich „od-
wetów” dokonywanych w więk-
szości na polskich kobietach i 
dzieciach trwał praktycznie do 
końca operacji „Wisła” w 1947 r.   
IPN Rzeszów podaje: „Wiosną 
1944 r. w Borownicy - malowni-
czo położonej miejscowości na 
pogórzu przemysko -dynowskim 
zamieszkiwało 766 Polaków i 
42 Ukraińców. Ponadto czasowo 
przebywały tam rodziny polskie z 
sąsiedniej miejscowości Żohatyń, 
którym banderowcy kazali opu-
ścić domostwa oraz inni uchodźcy 
z Wołynia. Dnia 12 lipca 1944 r. 
dwóch młodych Ukraińców za-
strzeliło na plebani księdza Józe-
fa Kopcia, a wcześniej w lutym, 
banderowcy zamordowali czte-
rech mężczyzn, mieszkańców 
Borownicy. W wyniku znacznego 
zagrożenia atakami UPA przynie-
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siono do wsi Borownica z sąsied-
niego Żohatynia siedzibę gminy 
oraz posterunek MO. Na terenie 
miejscowości Borownica na prze-
łomie 1944/1945 r. utworzony zo-
stał oddział samoobrony, którego 
dowódcą został były partyzant z 
Wołynia Jan Kotwicki, ps. „Śle-
py”. Oddział liczył około 80 osób. 
Kierownictwo OUN „Chłodnyj 
Jar” na naradzie w Posadzie Ry-
botyckiej, odbytej w dniach od 
13 do 15 kwietnia 1945 r. podjęło 
decyzję o napadzie i zniszczeniu 
dwóch miejscowości: Borownicy 
i Dylągowej. O ataku na nie zde-
cydowało położenie tych miejsco-
wości, obie otoczone były przez 
wsie zamieszkałe przez ludność 
ukraińską, a ponadto ich położe-
nie utrudniało przemieszczanie 
się band UPA z bazy wypadowej 
w Uluczu, gdzie często kwatero-
wała sotnia „Hromenki” Michajła 
Dudy. W napadzie miała wziąć 
również udział sotnia „Chrynia” 
Stepana Stebelskiego oraz miej-
scowy Oddział Ukraińskiej Sa-
moobrony „Kuszczowych Widdi-
łów”, składający się z chłopstwa 
ukraińskiego zwanego „czernią”. 
Napad zaplanowano na godzinę 
trzecią rano 20 kwietnia 1945 r. 
a dowódcą akcji został Michajło 
Duda, dowódca sotni „Hromen-
ko”.
Około godz. 4 rano sotnia „Chry-
nia” ostrzelała pociskami zapala-
jącymi i granatnikami przysiółek 
Czarny Potok, a po pokonaniu 
polskiej samoobrony przystąpiła 
do akcji palenia i niszczenia zabu-
dowań oraz mordowania miesz-
kańców. Następnie ok. 4.30, w 
czasie obfitych opadów deszczu, 
sotnia „Chrynia” atakuje w okoli-
cach kościoła przysiółek Czechy, 
który był miejscem schronienia i 
obrony polskiej ludności. Bande-
rowcy jednak nie zdołali pokonać 
polskich obrońców, którzy schro-
nili się w kościele i na plebani. W 
przysiółkach: Czarny Potok, Cze-
chy i Zmuliska banderowcy spali-
li 100 zabudowań i zamordowali 
ponad 100 osób, w tym zidentyfi-
kowano jedyne 62 mieszkańców 
Borowicy. Około godziny 6 rano z 
nieznanych powodów banderow-
cy wycofali się z Borownicy a w 
dniu następnym milicja i wojsko 
polskie ewakuowało pozostałych 
mieszkańców do Birczy, którzy 
dopiero w 1947 r. powrócili do 
miejsca swego zamieszkania.” 
(https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/ua-
lnosci/130436,Upamietnienie-mie
szkancow-Borownicy-pamiatkow
a-tablica-informacyjna.html ) 
Na s. 249 Syrnyk pisze: „Bardzo 
sprawny pobór do przeprowadził 
do swego oddziału Stepan Stebel-
ski „Chrin”. Po przybyciu na na 
teren 8 DP zaczyna drogą przymu-
sowego poboru wcielania do swe-
go oddziału organizować sotnię. 
Pobór przeprowadzał w południo-
wej i południowo-wschodniej czę-
ści terenu powiatu sanockiego. W 
ten sposób stworzył sotnię, której 
dowództwo objął sam. W jesieni 
1945 r. sotnia jego liczy 180 – 200 
ludzi. Przymusowy pobór odbywał 
się również później. Donoszono o 
tym np. z gromady Wolica (14 na 
15 marca 1946 r.) i nie tylko. Zda-
rzały się przypadki mordowania 
mężczyzn odmawiających wstą-
pienia do oddziału partyzanckie-
go. Jedną z ofiar był Stefan Cho-
myszak z Polan Surowicznych. Zo-
stał zabity strzałem w tył głowy”. 

Syrnyk nie zauważył, że oddzia-
łu utworzonego z przymusowego 
poboru nie można określać jako 
oddział partyzancki. 
Jedna sotnia ‚Chrina” liczyła więc 
więcej osób, niż cała milicja w po-
wiecie sanockim. 
C.D.N.
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 W tym roku ukazała się książka 
, której autorką jest  Małgorzata 
Witko zatytułowana: „Wyrka. 
Utracony wołyński raj” . Nie 
mieliśmy okazji zapoznania się  
z treścią tej pozycji, ale zapo-
znaliśmy się z  kilkoma  recen-
zjami  osób które ją przeczytały 
(https://www.taniaksiazka.pl/
wyrka-utracony-wolynski-raj-
-malgorzata-witko-p-1533139.
html) i dlatego uważamy za 
słuszne gorąco ją polecić. Nim 
przywołamy opinie czytelników 
prezentujemy opis wydawcy. 

„Wyrka. Utracony wołyński raj” to 
książka o miejscu, które pozostało 
na zawsze w ludzkich sercach. Wieś 
na Kresach Wschodnich ma w so-
bie pewną wyjątkowość, a prze-
trwała tylko dlatego, że osoby z nią 
związane postanowiły opowiedzieć 
jej historię. Jak to się stało, że miej-
sce to straciło na znaczeniu? Dla-
czego wołyński raj został odebrany 
tym, którzy do niego przynależeli? 
 
Zosia przyjechała do Wyrki z ro-
dziną, córką i mężem. Ten ostatni 
miał prowadzić na miejscu szkołę. 
Miejsce okazało się na tyle wy-
jątkowe, że Zosia bardzo szybko 
się zaaklimatyzowała. Sąsiedztwo 
lasów sprawiało, że krajobraz na-
około był niemal idealnie sielski. 
Ośmiolatka Wanda wychowuje 
się właśnie we wsi. Jej marzeniem 
jest, by kiedyś stać się aktorką. 
Podobnie jak inne dzieci z okoli-
cy, nie wyobraża sobie życia gdzie 
indziej. To tutaj czuje się najle-
piej, bawi się, uczy, poznaje świat. 
 
Niestety, gdy do Wyrki wkracza-
ją wojska, wszystko się zmienia, a 
wszelkie plany stają pod znakiem 
zapytania. Wraz z początkiem II 
wojny światowej, bandy UPA za-
czynają polować na Polaków. 
Mieszkańcy nie mogą się poddać 
- nie tylko, by zachować własne ży-
cie, ale i tożsamość. Kiedy opusz-
czali swoją ojczyznę, nie mieli 
pojęcia, czy kiedykolwiek do niej 
wrócą bądź czy w ogóle ją jeszcze 
zobaczą.”

Należy przyznać, że wydawca  
zaprezentował bardzo ciekawie 
wydaną książkę. Jednak najlepszą 
oceną jest opinia czytelników  do 
których trafiła ta kresowa histo-
ria. Oto kilka z nich (https://www.
taniaksiazka.pl/wyrka-utracony-
-wolynski-raj-malgorzata-witko-
-p-1533139.html).
 Pani Katarzyna J.  między innymi  
pisze: „ Małgorzata Witko zderzyła 
się z ogromnie trudnym i bolesnym 
tematem. Za pomocą fabularyzo-
wanego reportażu przedstawiła 
losy mieszkańców wsi Wyrka, poło-
żonej na Kresach Wschodnich. (...) 
Rzeż Wołyńska, do której doszło 
na Kresach Wschodnich jest nadal 
wielką, niezabliźnioną raną i choć 
na jej temat powstało już wiele 
książek i filmów, to mam wrażenie, 
że i tak nigdy nie ukoimy bólu tam-
tych ludzi. Możemy jedynie wysłu-
chiwać tych, którzy jeszcze mogą 
mówić i przekazywać tę wiedzę 

kolejnym pokoleniom. (...) Książka 
Małgorzaty Witko poruszyła mnie 
do głębi. Chociaż nie pierwszy 
raz zetknęłam się z tematyką Rzezi 
Wołyńskiej, sposób w jaki autorka 
przedstawiła swoich bohaterów 
wywołał we mnie mnóstwo emocji. 
(...)  .Wyrka, to niezwykle ważna 
książka i chociaż opowiada histo-
rię jedną z setek podobnych wsi, 
to jest pięknym hołdem złożonym 
wszystkim ofiarom tej okrutnej 
zbrodni.”  Pan Kacper S. zauwa-
ża, że „ „Wyrka. Utracony wołyń-
ski raj” to pasjonująca opowieść o 
polskiej wsi leżącej w dawnym wo-
jewództwie wołyńskim. Małgorzata 
Witko na podstawie wspomnień 
dawnych mieszkańców wioski uka-
zuje idylliczny obraz polskiej osady 
i starannie odwzorowuje rytm ży-
cia jej polskich, ale też ukraińskich 
mieszkańców. W książce świetnie 
opisane zostały zwyczaje, tradycje 
i obrzędy wyrczan. (...)  W tej hi-

storii Witko umiejętnie splata losy 
wielu wyrczańskich rodzin uwikła-
nych w jeden z najbrutalniejszych 
epizodów II wojny światowej. Ich 
członkowie w obliczu trudnej sy-
tuacji byli zmuszeni radzić sobie z 
codziennymi problemami, troska-
mi, rozterkami, a przede wszystkim 
własnymi słabościami, by nie dać 
sobie utonąć w odmętach sąsiedz-
kiej nienawiści i okrucieństwa, któ-
re zrodziło  się z  wcześniejszej przy-
jaźni.” Niestety wśród tych opinii 
trafiają się i takie które dowodzą, 
ze nie wszyscy czytają dokładnie. 
Przykładowo zacytujemy kilka 
zdań które o tym świadczą: „ Wy-
rka to niewielka wieś na Wileńsz-
czyźnie. (...) Polacy, Białorusini, 
Żydzi żyją w zgodzie i harmonii, do 
czasu.”  Sądzimy, ze tego nie trze-
ba komentować. Wyrka to wieś na 
Wołyniu w powiecie kostopolskim, 
która zostałaby zapomniana, gdyby 
nie ludzie, którzy do dziś opowia-

dają jej historię, a młode pokolenia 
przekazują ją  dalej. Tak uczyniła 
pani Małgorzata Witko pisząc 
swoją książkę. Na zakończenie 
zaprezentujemy opinię   pani 
Małgorzaty B.  w całości, bo trud-
no  cokolwiek z niej  ująć: „ Dawno 
nie czytałam tak pięknej, a jedno-
cześnie tak przejmujące książki. 
Jest to niesamowicie opisana hi-
storia, która na pewno zostanie ze 
mną na długo, jeśli nie na zawsze. 
Przyznam szczerze, że fabuła jest 
bardzo smutna, ale jednocześnie 
daje czytelnikom dużą naukę. Sama 
fabuła wciąga i zaciekawia. Chce 
się po prostu czytać tę książkę. 
Przyznam szczerze, że po skończe-
niu tej powieści, jeszcze długo dużo 
się działo w mojej głowie, a i łza 
wzruszenia i smutku pojawiła się 
niejednokrotnie. Jeśli nie boicie się 
smutnych historii, które nie zawsze 
mają pozytywny koniec, to dajcie 
szansę tej pozycji.„

By nie zapomniano
Redakcja
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Odsiecz wiedeńska 
- ratunek dla chrześcijańskiej Europy 
Bogusław Szarwiło
...dokończenie ze strony 1

Dziś można by powiedzieć, 
że Turcy rozpoczęli wojnę z  
Rzeczpospolitą właśnie na Kre-
sach Wschodnich.  Już w 1672 
r.  zaatakowali  Polskę wyczer-
paną wojnami ze Szwecją, Rosją 
i Kozakami . To na Kresach zdo-
byli  Kamieniec Podolski i opa-
nowali Podole.  Po tym doszło 
do zawarcia  „haniebnego po-
koju w Buczaczu”  w  paździer-
nik 1672 r., którego de facto nie 
uznał polski Sejm. W 1673 r. 
armia Rzeczypospolitej pod 
wodzą ówczesnego hetmana 
Jana Sobieskiego pokonała 
Turków w słynnej bitwie pod 
Chocimiem. Mimo, ze wojna 
skończyła się rozejmem,  to obie 
strony szykowały się do kolejnej 
konfrontacji. Jan III Sobieski, 
już jako król Polski, próbował 
utworzyć koalicję: początko-
wo z Francją i Szwecją  Wobec   
dziwnej polityki  prowadzonej 
przez Ludwika XIV Polska pró-
bowała stworzyć porozumienie 
polsko-habsbursko-rosyjskie, 
ale ani car, ani cesarz nie byli 
tym zainteresowani. Dopiero 
w efekcie koncentracji wojsk 
tureckich Leopold I zaczął za-
biegać o przymierze z Polską.  
1 kwietnia 1683 r. zawarto 
dwustronne przymierze prze-
ciwko Osmanom. Gwarantem 
traktatu został papież Innocenty 
XI. W traktacie ustalono m.in.: 
„w obliczu zagrożenia którego-
kolwiek z miast (Kraków albo 
Wiedeń) druga strona pospieszy 
na pomoc; na utrzymanie wojsk 
polskich cesarz i papież wyasy-
gnują subsydia pieniężne”. 31 
marca armia turecka wyru-
szyła do Belgradu pod wodzą 
sułtana Mehmeda IV, tam zaś 
połączyła siły z oddziałami 
z pobliskich prowincji. Do-
wódcą wyprawy został wielki 
wezyr Kara Mustafa, który 
wraz z ok. 150-tysięczną armią 
skierował się na Węgry. Chciał 
w ten sposób zmylić przeciw-
nika: długo nie było jasne, czy 
uderzenie zostanie skierowane 
przeciwko Polsce czy Austrii. 
W Székesfehérvárze do armii 
tureckiej dołączyli Tatarzy, któ-

rzy wcześniej obozowali pod 
Kamieńcem Podolskim, trzy-
mając w szachu Rzeczpospolitą. 
W węgierskim Székesfehérvárze 
na wielkiej radzie wojennej wy-
znaczono cel: Wiedeń. Armia tu-
recka wyruszyła w głąb Austrii 
w stronę twierdzy Jawaryn.  7 
lipca wojska austriackie przy-
jęły bitwę pod Petronell, po 
czym książę Lotaryński zde-
cydował o wycofaniu się pod 
Wiedeń. W stolicy Austrii wy-
buchła panika. Cesarz Leopold 
I zwrócił się o natychmiastową 
pomoc do wszystkich sojusz-
ników, w tym do króla Pol-
ski, zwłaszcza że 16 lipca ar-
mia Mustafy wyparła z okolic 
Wiednia wojska austriackie 
i otoczyła miasto. Załoga Wied-
nia, dowodzona przez generała 
Starhemberga, broniła się przez 
cały lipiec i sierpień. Po dwóch 
miesiącach oblężenia liczebność 
obrońców spadła z początko-
wych 16 tys. do niespełna 5 tys. 
żołnierzy. Między 4 a 9 września 
Turcy znaleźli się na odległość 
strzału z rusznicy od zamku 
cesarskiego. Jan III Sobieski 
zdołał zgromadzić ok. 27 tys. 
wojsk koronnych, w tym 24 
chorągwie husarii. Trasa mar-
szu prowadziła przez Śląsk, Mo-
rawy i Czechy.  3 września woj-
ska sprzymierzone spotkały 
się w Tulln nad Dunajem. Tam  
Sobieski przejął dowodzenie 
nad całością wojsk austriac-
kich, niemieckich i polskich, 
liczących łącznie blisko 70 tys. 
żołnierzy (w tym ok. 31 tys. 
jazdy). Sojusznicy zaakcep-
towali jego plan operacyjny. 
Koncentracja wszystkich wojsk 
nastąpiła na prawym brzegu Du-
naju, na równinach pod Tulln 
(40 km na północny zachód od 
Wiednia), po przeprawieniu 
wojsk 6–8 września przez rzekę. 
Wojska austriacko-niemieckie 
otrzymały rozkaz nacierania na 
Turków poprzez pagórkowaty 
teren wzdłuż prawego brzegu 
Dunaju . W tym czasie Sobie-
ski, korzystając z miejscowych 
przewodników węgierskich, ca-
łość polskich wojsk koronnych, 
w tym 14 tys. jazdy, poprowa-
dził skrycie okrężną drogą przez 

bezdroża Lasu Wiedeńskiego. Ta 
przeprawa wielkiej masy ludzi 
i koni (objuczonych dodatkowo 
rozłożonymi 28 armatami) przez 
leśne gęstwiny podwiedeńskich 
wzgórz trwała dwa dni.  Bitwa 
rozpoczęła się rankiem 12 
września, ale rozstrzygające 
natarcie jazdy miało miejsce 
późnym popołudniem. Kara 
Mustafa nie spodziewał się 
tak silnego kontrataku. Będąc 
pewny wartości swoich wojsk, 
nie poczynił większych przygo-
towań do obrony. Obóz turecki 
nie został wystarczająco umoc-
niony – zabezpieczono jedy-
nie odcinek między wioskami 
Nussdorf a Schafberg. Niemcy 
i Austriacy atakowali na lewym 
skrzydle na łagodnych stokach 
wzgórz między Kahlenbergiem 
i Leopoldsbergiem, w bezpo-
średnim sąsiedztwie Dunaju. 
Polacy przedzierali się dalej 
przez bezdroża Lasu Wiedeń-
skiego. Turcy nie skupili tam 
większych sił, ponieważ z tej 
strony nie spodziewali się ata-
ku. Na skraj Lasu Wiedeńskie-
go wojska Sobieskiego wyszły 
dopiero w godzinach popołu-
dniowych. Znajdował się tam 
rozległy teren doliny rzeczki 
Wiedenki, opadający łagodnie 
w kierunku oblężonego miasta. 
Bliżej usytuowane było wiel-
kie obozowisko tureckie i po-
spiesznie formujące się oddzia-
ły. W winnicach porastających 
stoki ukrywały się oddziały jan-
czarów. Jan III Sobieski rozka-
zał więc generałowi Marcinowi 
Kątskiemu wysunąć do przodu 
piechotę i artylerię, aby oczy-
ścić teren. Po kilkugodzinnej 
walce piechurzy wyparli woj-
ska tureckie i otworzyli drogę 
kawalerii. Kolejną strategicznie 
ważną decyzją Sobieskiego było 
wysłanie chorągwi husarskiej 
porucznika Zbierzchowskiego 
na rozpoznanie terenu – czy aby 
nie kryje rowów, wilczych do-
łów etc. Chorągiew przedarła 

się cwałem między stanowiska-
mi tureckimi, prowadząc do ich 
dezorganizacji, ale i ponosząc 
duże straty. Rozpoznanie po-
twierdziło dane wywiadowcze, 
że szarża jazdy z tej strony jest 
możliwa. Dopiero około godzi-
ny 18, a zatem już pod wieczór, 
Sobieski dał znak do rozpoczę-
cia generalnego szturmu. Do 
szarży ruszyła husaria hetma-
nów Stanisława Jabłonowskie-
go i Mikołaja Sieniawskiego, 
a także pułki dowodzone bez-
pośrednio przez króla; szar-
żowała również kawaleria 
austriacka i niemiecka. W ata-
ku brało udział ponad 20 tys. 
jeźdźców, ta  szarża sprawiła, 
że szyki tureckie się załamały, 
a wojska rzuciły do ucieczki. 
Pierwsi w rozsypkę poszli Ta-
tarzy, potem spahisi, wreszcie 
piechota janczarska, dotąd 
oblegająca Wiedeń, ale ścią-
gnięta dla ratowania frontu. 
W końcu do ucieczki rzucił się 
także Kara Mustafa ze świtą. 
Sobieski  udowodnił, że słusz-
nie był  zwany przez Turków 
„Lwem Lechistanu”.

Po zdobyciu głównego obozu 
Sobieski zatrzymał swe wojska, 
ponieważ cel, jakim było oswo-
bodzenie Wiednia, został osią-
gnięty. Straty Turków wyniosły 
ok. 24 tys. zabitych (w tym bez-
pośrednio w bitwie ok. 10 tys.) 
oraz 5 tys. rannych, podczas gdy 
wojska sprzymierzone straciły 
1500 zabitych (w różnych źró-
dłach podawane są różne liczby, 
nawet do 4 tys. poległych w bi-
twie) i ok. 2500 rannych. Znacz-
na część armii tureckiej zdołała 
ujść z pogromu, tracąc jednak 
część uzbrojenia, wszystkie 
działa oraz zapasy wojenne. Po 
klęsce wiedeńskiej imperium 
osmańskie nie przeszło więcej 
do ofensywy, a wielki wezyr 
Kara Mustafa za przegraną bi-
twę i całą nieudaną wyprawę 
wojenną  przypłacił życiem.  

Wielkie zwycięstwo antyturec-
kiej koalicji pod wodzą polskie-
go monarchy miało przełomowe 
znaczenie nie tylko dla Rzecz-
pospolitej Obojga Narodów, ale 
całej Europy. 

Dzięki Rzeczpospolitej trzyma-
jącej straż na wschodniej rubie-
ży Europy mógł Zachód przez 
całe stulecia żyć spokojnie z 
dala od realnych zagrożeń pły-
nących ze Wschodu: najpierw ze 
strony walczącego islamu, póź-
niej zaś – zbrodniczego komuni-
zmu.  Polska jako duże europej-
skie państwo stanowiła przed-
murze chrześcijańskiego świata 
powstrzymując zagrożenia po-
jawiające się na wschodzie. W 
roku 1678 papież Innocenty XI 
napisał : Polonia praevalidum 
ac illustre Christianae Repu-
blicae propugnaculum (Polska 
potężną i znamienitą obroną 
świata chrześcijańskiego). A 
warto zapamiętać, że  w ciągu 
tysiąca lat swego istnienia Pol-
ska odparła ponad dziewięćdzie-
siąt mniejszych lub większych 
inwazji azjatyckich na Zachód 
i w końcu pod Wiedniem zadała 
Imperium Osmańskiemu decy-
dującego ciosu. Dlatego  należy  
przypominać nasze narodowe 
dzieje obejmujące tysiąc lat, z 
czego co najmniej sześć wieków 
Rzeczpospolita była  w blasku 
potęgi i chwały, kiedy  zajmo-
wała pozycję niekwestionowa-
nego mocarstwa, roztaczające-
go protektorat nad sąsiadami. 
To czas kiedy, elektor pruski na 
klęczkach składał hołd lenny 
polskiemu królowi, a elity mo-
skiewskie mówiły po polsku, a 
do tego na Kremlu stacjonował 
polski garnizon. 

Tego wszystkiego nie wolno 
beztrosko między bajki wkła-
dać. Nie wolno odcinać wła-
snych korzeni tylko dlatego, że 
nie pasują do koncepcji polity-
ków  uznających tylko to” co 
jest tu i teraz”. 
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Parafia w Rafałówce powsta-
ła w 1925 roku. Wybudowano 
wtedy kościół pw. Apostołów 
Piotra i Pawła oraz Plebanię. 
Poza kolonią usytuowano drugi 
cmentarz parafialny. Tuż przy 
stacji w czasie Wojny Świato-
wej powstał cmentarz wojenny. 
Przed wybuchem kolejnej woj-
ny w 1939 chowano tam jedynie 
zasłużone osoby. W rocznice 

śmierci Piłsudskiego odbywały 
się na cmentarzu uroczystości 
państwowe. Umieszczono tu 
również symboliczną mogiłę 
żony i dziecka Antoniego Lasz-
kiewicza, utopionych na Sty-
rze koło Czartoryska, których 
zwłok nie udało się wyłowić.  
Pomimo kilkunastu lat jego 
funkcjonowania, cmentarz mie-
ścił wielokroć mniej zmarłych 

niż oddalone kilka kilometrów 
od Rafałówki Doły Śmierci, 
które pomieściły w kilka dni 
2700 zamordowanych Żydów.

MILICJA ZŁOŻONA Z ŻY-
DÓW I UKRAIŃCÓW

Kiedy Sowieci wkraczali do 
Rafałówki, w kościele poło-
żonym z południowej strony 
torów, odbywały się modły za 
Ojczyznę. Ksiądz nakazał nie-
zwłocznie rozejść się wiernym 
do domów. Nie było wiadomo, 
co niesie nowa władza, witana 
owacyjnie przez Ukraińców i 
Żydów, szybko poczuła się jak 
u siebie. 

Niedobitki Wojska Polskiego, 
koczowały w lesie, żołnierzy 
czekała długa droga do domu. 
Antonina Winiarska, nic nie 
wiedziała o losie męża będą-
cego w niewoli Niemieckiej. 
Wynosiła jedzenie żołnierzom, 
mając nadzieję, że i jej mężo-
wi ktoś pomoże. Żyd milicjant 
zgłasza to Sowietom, oni aresz-
tują kobietę, dzieci pozostają 
same w domu. Na szczęście po 
kilku dniach została zwolniona, 
a potraktowana, jako wdowa 
otrzymała pracę przy kuchni 
wojskowej. Sowieci, co przy-
znają wszyscy, otaczali opieką 
biednych, dzieci i wdowy. Nie 
przeszkadzało im jednak, roz-
kułaczać bogatszych i czynić z 
nich żebraków.

Już wiadomo, kogo trzeba było 
się obawiać. Milicja złożona 

z Żydów i Ukraińców rządziła 
w terenie. Czwartek był dniem 
targowym w Rafałówce, chłopi 
z obawą zjeżdżali się na targ, 
mając za przestrogę liczne re-
kwizycje „urzędowe”. Wiedzie-
li jak milicjanci zabierali wóz z 
końmi Izydorowi Szelążkowi, 
twierdząc, że jest własnością 
państwową i dla państwa jest 
potrzebny. Wdzięcznemu, Kazi-
mierzowi Brzozowskiemu kaza-
li ściągać z siebie płaszcz prze-
ciwdeszczowy i puścili, a mogli 
aresztować razem z płaszczem. 
Brali, co chcieli, ale z umiarem, 
najwyżej połowę sera, lub kilka 
słoików miodu. Za skonfisko-
wanego prosiaka to nawet po-
częstowali byłego właściciela 
papierosem, ale worek jutowy 
musiał dołożyć.  

Życie wracało do normy „po-
kojowej”. Ukrainiec Smoradzki 
uczy w szkle języka rosyjskie-
go, twierdząc „nie będzie już 
Polski”, jednakowo poniewie-
ra dzieci polskie i ukraińskie. 
Ukraińcom do współrządzenia 
nie potrzeba było Żydów, szyb-
ko próbowali ich odsunąć od 
funkcji. Za wszystkie biedy, 
dostawy obowiązkowe, prace 
przymusowe zw. narad, za dono-
sy, skargi i Sybir, obwiniani byli 
Żydzi. Winien czy nie, ludzie 
traktują ich jak wroga. Wreszcie 
przestają z Żydami rozmawiać, 
aby coś za dużo nie powiedzieć. 
Dla wielu Żydów jest to bardzo 
krzywdzące, na ich argumenty 
i wyjaśnienia nikt nie reaguje, 
dopiero co witali Sowietów. 
Zamknięte żydowskie sklepy, 

RAFAŁÓWKA 
W POWIECIE 

SARNY

gmina Stydyń,
powiat Kostopol, 
woj. wołyńskie, 

parafia Huta Stepańska

/ Rafałówka cmentarz

/ Ostatnie nagrobki żołnierskie na cm. w Rafałówce
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potworzone w ich miejsce ko-
operatywy, zakaz handlu inne-
go jak spółdzielczy, prowadził 
Żydów do ruiny. Nie mając go-
spodarstw rolnych, w zamian 
za jedzenie oddają pochowane 
zapasy ze sklepów, ale wielu 
zapasów w ogóle nie ma. Żydzi 
zapożyczają się u gospodarzy, 
tak jak kiedyś zapożyczali się u 
nich. Zaczynają żebrać wspar-
cia, o które jest bardzo trudno. 
Sowieci traktując wszystkie na-
rody „równo” wyciskają z Ży-
dów ostatnie soki. Wreszcie i 
oni sami są deportowani na Sy-
bir, jako wydumani przeciwnicy 
komunizmu.

GETTO DLA ŻYDÓW.

Niespodziewane bombardo-
wanie stacji, śmierć kilku osób 
i przejście wojsk Niemieckich, 
zwiastowało kolejną zmianę 
władzy. Z niewoli ucieka i wra-
ca do domu, mąż Winiarskiej, 
Stefan. Niemcy nie dochodzą 
jego przeszłości, zatrudniają go 
za tłumacza, biegle włada ich 
językiem.

Kulturalny naród zakłada 
twór, zapomniany przez wieki, 

ale nie nowy, Getto dla Żydów. 
Duża części Rafałówki zostaje 
ogrodzona, Niemcom brakuje 

stali na czołgi, ale nie na druty 
kolczaste.  Handel z zamknięty-
mi tam Żydami, choć zakazany 

był jedynym źródłem Ich zaopa-
trzenia. Zza drutów wyglądały 
wychudzone postacie głodnych 
ludzi. Handel polegał na wy-
mianie. Żydzi oddawali swoją 
odzież, obuwie, naczynia, biżu-
terię i ostatnie dolary. Otrzymy-
wali w zamian jedzenie, lub byli 
podle oszukiwani, skargi mogli 
zanosić jedynie do Boga. Ukra-
ińscy wartownicy z oddziału 
Schutzmannschaft mieli wtedy 
swoje Złote Żniwa.  Kiedy nie 
mieli już, co wymieniać, nastał 
w Getcie głód i śmierć. Niewie-
lu z nich miało chęć i siłę próbo-
wać ucieczki, kiedy w sierpniu 
1943 r. prowadzono Ich na za-
gładę, stracili wszelką nadzieję. 

Po Stefanię Sosnowską z Wy-
rki wtedy kilkunastoletnią pa-
nienkę, przybiegła jej koleżan-
ka, córka sąsiada „jedź z nami do 
Rafałówki” powiedziała. Pośród 
innych wozów droga szybko mi-
nęła, sąsiad niedługo załatwiał 
sprawę. Szucmani sprzedali sza-
fę po Żydach, chłopi pomogli 
załadować i zaraz z powrotem, 
żeby czasem coś się nie wyda-
rzyło. Refleksje przyszły, kiedy 
rozładowali ją z wozu i trzeba 
było wymyć stężałą krew, która 
obficie wypełniała jej wnętrze. 
Później też zrozumiała prorocze 
słowa niemieckiego żołnierza, 
który przyglądał się biernie za-
ładunkowi szafy. Ten po polsku 
w gwarze śląskiej powiedział do 
sąsiada „a po tobie, kto to będzie 
brał?”

PRZYJDĘ I WAS ZABIJĘ.

Panasiuka Michajła synowie, 
Semen i Artem byli przy szuc-
manach, rozstrzeliwali Żydów 
z wielką gorliwością, po wojnie 
zostali straceni razem z ojcem. 
Semen ukrywał się od wiosny 
1944 w Wojsku Polskim, z któ-
rego zbiegł. Wrócił do Kowla, 
gdzie był zawiadowcą na stacji, 

tam poznał go rafałowski Żyd. 
Został osądzony i stracony. Na-
dzieja córka Panasiuka, była na 
robotach w Niemczech, tam wy-
szła za mąż za Polaka i wróciła z 
nim do Rafałówki, gdzie szybko 
został zamordowany.

Jak już banderowcy mordowali 
Polaków, do Winiarskich przy-
chodził, jako sąsiad wspomnia-
ny Panasiuk, obawiał się silnego 
Stefana, ale ciągle naśmiewał 
się i straszył „przyjdę i was za-
biję”. Stefan go wypędzał, a on 
na drugi dzień dalej przycho-
dził, dzieci bardzo przeżywały 
jego niechciane wizyty. 

 
W domu rodzinnym ze Ste-

fanem mieszkała jeszcze jego 
matka i leżący, kaleki brat An-
toni. Nie widząc możliwości 
przetrwania, już po przyjściu 
w lipcu 1943 r. uciekinierów z 
Huty Stepańskiej, zadecydowa-
li, uciec pociągiem do Kowla. 
Ukryci w wagonie ze zbożem 
pojechali jak planowali. W 
domu został kaleka, pod opieką 
sąsiadów Ukraińców. Po dwóch 
dniach przyjechali po niego, 
sąsiedzi nie wyszli z domów, 
Antoni leżał na swoim łóżku 
zamordowany, pierś jego była 
podziurawiona ranami kłutymi. 

Za Winiarskimi uciekł nie cze-
kając, co będzie dalej, Stani-
sław Laszkiewicz z synem, ten 
z kolei ożeniony był za Ukrain-
kę, a ta jak opętana, nie mając 
w domu braci sama nosiła się z 
zamiarem zabicia obuch.

W Rafałówce nie ma żadne-
go upamiętnienia związanego z 
Polakami, nad historią rozciąga 
się płaszcz milczenia i zapo-
mnienia. Kiedy znikną poje-
dyncze groby, księga polska się 
zamknie.

c.d.n. Janusz Horoszkiewicz
kontakt@naszekresy.pl

/ Tu był kościół w Rafałówce

/ Po lewej stronie był kościół w Rafałowce
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Pod koniec listopada 1945 roku 
utworzone zostały strażnice WOP 
w Jasielu, Woli Michowej, Łup-
kowie i w Radoszycach. Często w 
drewnianych, krytych słomą, sta-
rych chałupach  i w ziemiankach. 
Na początku grudnia odeszła z Ci-
snej samodzielna grupa operacyj-
na ze Słupska. 

3 grudnia we wsi  Huzele UPA za-
mordowała Józefa Germaka. Nocą 
z 11 na 12 grudnia UPA zaatako-
wała posterunek MO w Cisnej, 
który zlokalizowany został na 
wzgórzu Betlejemka (Kamion-
ka), opuszczonym przez wojsko. 
G. Motyka twierdzi, że ataku do-
konała czota „Taraska” z sotni 
„Myrona”. S. Myśliński oraz J. Ja-
strzębski twierdzą, że napad miał 
miejsce o świcie 15 grudnia. Artur 
Bata natomiast podaje... obydwie 
daty. W książce Bieszczady. Szla-
kiem walk z bandami UPA (Rze-
szów 1984) cytuje wspomnienia 
komendanta posterunku Edwar-
da Martingera: „15 grudnia rano 
mieliśmy jechać, razem z Micha-
łem Iwanickim, na odprawę do 
Leska. Nocowaliśmy więc we wła-
snych domach. Wstałem, gdy było 
jeszcze ciemno. Zbudził mnie jakiś 
ruch we wsi.” W książce Biesz-
czady w ogniu (Rzeszów 1987) 
fragment ten brzmi: „11 grudnia 
miałem jechać, wraz z Michałem 
Iwanickim, do Leska. Spałem tej 
nocy w domu, co się wtedy zdarza-
ło nieczęsto. Wstałem wcześnie, 
około wpół do piątej  i nie czekając 
na podwodę, która miała zajechać 
pod dom, wyszedłem na zewnątrz 
i ruszyłem w stronę posterunku, 
odległego o jakieś 400 metrów. 
Nagle  w  ciemnościach coś się  
poruszyło,  zobaczyłem między 
domami jakieś sylwetki, usłysza-
łem przytłumione głosy. Ostrożnie 
podszedłem bliżej i z przerażeniem 
stwierdziłem że banderowcy oko-
pują się i urządzają stanowiska 
cekaemów, zwrócone w kierun-
ku Kamionki. Następne momenty 
decydowały o wszystkim  –  jeśli 
mnie rozpoznają, zginę i ja i cała 
załoga. Nasunąłem czapkę na czo-
ło i przeszedłem spokojnie między 
krzątającymi się bandytami. Któ-
ryś oddał mi honory. Następnie 
zacząłem się czołgać. Cały czas 
myślałem, kiedy zaatakują i śpie-
szyłem się tak, że zdzierałem skórę 
na łokciach i kolanach. Wreszcie 
szczęśliwie dotarłem na posteru-
nek – milicjanci jeszcze spali. Za-
rządziłem alarm, wydałem rozkaz 

przeniesienia broni i amunicji na 
Kamionkę. Robiliśmy to wszystko 
w gorączkowym pośpiechu. Upły-
nęło zaledwie 10 minut od zajęcia 
stanowisk obronnych i oto na po-
sterunek i umocnienia Kamionki 
spadła lawina ognia cekaemów i 
erkaemów. Po tym przygotowa-
niu około stu striłciw rzuciło się 
do ataku. Zażarta bitwa trwała do 
godziny 7.30....” Zginął milicjant 
Michał Iwanicki, który nocował w 
domu we wsi, oraz  8 upowców, a  
20 z nich zostało rannych. Na po-
sterunku żaden milicjant nie został 
nawet ranny. Po walce nie znale-
ziono żadnego zabitego upowca. 
Po pewnym czasie ujęty jeden z 
napastników wyjawił, że idącym 
do ataku przywiązywano do pa-
sów linki. Kiedy któryś zginął lub 
został ciężko ranny, wyciągano 
go za linkę spod ognia, z miejsc, 
gdzie nikt by się nie przedostał (A. 
Bata). Po walce upowcy udali się 
w kierunku Połoniny Wetlińskiej, 
w rejon Suchych Rzek, gdzie znaj-
dował się wówczas obóz „Bira”. 

Na s. 282 – 283 J. Syrnyk cytuje 
relację milicjanta Antoniego Stan-
kiewicza, który po przeczytaniu 
książki Stanisława Myślińskiego 
„Strzały pod Cisną” (Warszawa 
1978) ma wiele zastrzeżeń „co 
do wiarygodności faktów opisy-
wanych przez autora” - i zaczyna 
„wspomnienia od 15 grudnia 1945 
roku, tj. od pierwszego napadu na 
posterunek milicji w Cisnej przez 
oddziały UPA”. Powiela więc nie-
prawdziwą datę napadu i nie wno-
si nic nowego do przebiegu wyda-
rzeń. Następny atak UPA na Cisnę 
miał miejsce 11 stycznia 1946 
roku i można mieć wątpliwości, 
czy w składanych po latach rela-
cjach uczestników wydarzeń nie 
ma pomieszania pewnych faktów.   

„Dnia 17.XII.1945 r. banda UPA w 
gr. Mchawa pow. Lesko, napadła 
na patrol żołnierzy WP, z których 
dwóch zabiła na miejscu a jeden 
żołnierz został ciężko ranny.” (E. 
Prus, s. 273). J. Syrnyk podaje na 
s. 283 – 284, że potyczka była 16 
lub 17 grudnia, natomiast 17 grud-
nia WP dokonała pacyfikacji wsi 
paląc od 31 do 41 domów i zabija-
jąc sześć lub siedem osób, w tym 
prawdopodobnie dwie narodowo-
ści polskiej, a z wykazu wynika, 
że były to kobiety. „Z ognia ura-
towała się Rozalia Wiwsianyk.” 
Dokument w j. ukraińskim. Nie 
wiadomo, dlaczego wymieniona 

została jako uratowana z ognia 
jedna osoba i jak zginęło wymie-
nionych w tym dokumencie sześć 
osób.   

„Dnia 19.XII.1945 r. o godz. 11.oo 
banda UPA dokonała napadu na 
przejeżdżających żołnierzy WP 
na trasie Lesko – Hoczew. W wy-
niku napadu dwóch żołnierzy zo-
stało zabitych i dwóch rannych. 
(E. Prus, s. 273 oraz J.  Syrnyk, s. 
283) ). 20 grudnia między Łuka-
wicą a Załużem miejscowa bojów-
ka SB-OUN uprowadziła dwóch 
milicjantów, których rozstrzela-
ła. (Syrnyk, s. 284). 23 grudnia 
w Woli Michowej zabity został 
„przez nieznanych sprawców” Fe-
dor Feś. Nieco wcześniej zabity 
tu został Wasyl Feś i Piotr Feś. (J. 
Syrnyk, s. 285).  

W książce „W kręgu Łun w Biesz-
czadach Grzegorz Motyka na s. 69 
pisze: „Gdy 19 grudnia [1945 r.] 
WP wzięło do niewoli „Derkacza” 
(NN) w Zahutyniu, partyzanci 
„Chrina” uprowadzili kilkunastu 
Polaków z żądaniem wymiany jeń-
ców. Gdy do niej nie doszło, prze-
kazano Polaków SB, co zapewne 
oznaczało wyrok śmierci”. Jako 
źródło podaje „Litopys”, t. 33, s. 
232 – 233. 

24 grudnia we wsi Olchowa UPA 
zamordowała 2 Polaków: Karola 
Boczniaka i NN. 

W drugi dzień Świąt Bożego Na-
rodzenia lub tuż po z aresztu w 
Lesku zbiegło trzech zatrzyma-
nych wcześniej członków UPA. 
J. Syrnyk pisze: „Zachodzi w tym 
miejscu pytanie, czy – a w zasa-
dzie kto pomógł aresztowanym w 
ucieczce. Nie mniej istotne wydaje 
się również pytanie jak „zmoty-
wowano” tych, którzy umożliwili 
banderowcom ucieczkę, czy doko-
nano przekupstwa, czy zastosowa-
no szantaż, a może odwołano się 
do znajomości, koligacji rodzin-
nych?” (Syrnyk, s. 285). W nocy 
z 30 na 31 grudnia 1945 roku w 
zasadzce między Manastercem a 
Załużem rój „W” zabił pięciu żoł-
nierzy WP, w tym dwóch oficerów. 
„Żołnierzy tych kilka dni później 
pochowano w Lesku. W trakcie 
pogrzebu ksiądz rzymskokatolic-
ki zaapelował o współpracę a nie 
zemstę, bo tylko to może być dro-
gą do pokoju.” (Syrnyk, s.286) W 
tym czasie w Nowosielcach „dzia-
łania podjęła UPA. W ich wyniku 

śmierć poniosło ok. dwudziestu 
cywilnych mieszkańców (być może 
część z nich była repatriantami z 
bardziej na wschód położonych 
rejonów dawnego województwa 
lwowskiego” (Syrnyk s. 286) 

Istnieją dwie relacje ukraińskie od-
nośnie zdobycia przez UPA poste-
runku milicji w Wołkowyi. J. Syr-
nyk na s. 286 – 287 twierdzi, że 31 
grudnia dokonał tego oddział UPA 
pod dowództwem Romana Hro-
belskiego „Brodycza”, posterunek 
zdobyto bez walki i nikt nie zgi-
nął. Cytuje zeznanie „Brodycza” 
złożone 2XI 1948 roku z którego 
wynika, że komendant posterun-
ku MO już wcześniej kilkakrotnie 
spotkał się referentem SB Chy-
trym” o pseudonimie „Udarnik”. 
Spotkali także tego dnia i w jed-
nym z domów w Wołkowyi „gdzie 
dłuższy czas rozmawiali na różne 
tematy. Komendant częstował 
wódką. Potem wszyscy wyszli z 
mieszkania, a poszli na placówkę 
MO. W międzyczasie komendant  
dał rozkaz MO, ażeby nie strzela-
li i ściągnął wszystkie posterunki 
ubezpieczające placówkę. Na pla-
cówce porozmawiał z wszystkimi 
członkami MO sam ”Udarnik” 
i referent do spraw politycznych 
„Taras”, później wszystkich zwol-
niono zabierając tylko broń i spa-
lono placówkę.” Syrnyk stwierdza, 
że przekaz „Brodycza „diametral-
nie różni się on od sprawozdań 
formalnych, które ci sami ludzie 
pisali do swoich zwierzchników”. 
Tych „sprawozdań formalnych” 
jednak nie cytuje. 

Grzegorz Motyka w książce „Tak 
było w Bieszczadach”  (Warsza-
wa 1999) na s. 304 pisze: „Nocą 
1/2 stycznia 1946 r. rozbrojono 
posterunek MO, spalono budynek 
zarządu gminnego i szkołę w Woł-
kowyi” W przypisie podaje źró-
dło: CA MSW, X6 k. 50 – 68, oraz 
dodaje: „Według J. Dmytryka upo-
wcy schwytali komendanta poste-
runku, po czym, prowadząc go pod 
lufą, weszli z nim na posterunek i 
rozbroili załogę oraz miejscową 
samoobronę. Część milicjantów 
wypuszczono, wybranych zlikwi-
dowano. (I. Dmytryk, W lisach 
Łemkiwszczyny, „Suczasnia”, 
Monachium  1977, s. 173)”. Mo-
tyka przytacza także wersję „Bro-
dycza”, natomiast Syrnyk o wersji 
Dmytryka nie wspomina. Po pro-
cesie przed sądem WSR Rzeszów 
Hrobelski został rozstrzelany 8 II 

1949, IPN umieścił go w Indek-
sie  REPRESJONOWANYCH W 
PRL Z POWODÓW POLITYCZ-
NYCH. „Brodycz” z wiadomych 
względów unikał przyznawania 
się do zbrodni na Polakach, co mu 
i tak nie pomogło, Dmytryk mógł, 
gdyż uciekł z Polski, aczkolwiek 
zbrodnie te motywuje banderow-
skimi kłamstwami. Ma jednak 
wielu uczniów, swoich rodaków, 
w tym praktycznie wszystkich hi-
storyków działających w Polsce.    

W wielu przypadkach nie udało się 
określić dokładnej daty morderstw 
dokonanych przez Ukraińców. 
W 1945 roku dotyczy to zbrodni 
dokonanych w kilkunastu miej-
scowościach: we wsi Czaszyn 3 
osoby, we wsi Kołonice miejscowi 
Ukraińcy zamordowali 6 mieszka-
jących tu Polaków, we wsi Polana 
UPA wymordowała 14 Polaków, 
we wsi Radziejowa banderowcy 
po torturach przywiązali do ko-
nia i ciągnęli po ziemi a następnie 
zamordowali Polaka (sołtysa wsi, 
NN), we wsi Cisowiec 5-osobową 
rodzinę polską, w Roztokach Dol-
nych 2 Polaków We wsi Sukowate 
2 starszych Polaków nie opuści-
ło wsi i zaginęło bez wieści. We 
wsi Wola Matiaszowa bez wieści 
zaginęły 2 polskie rodziny miesz-
kające tutaj w 1944 roku, liczące 
7 osób. We wsi Wola Michowa  
UPA zamordowała Polaka Tade-
usza Kruczka ( lat 21), w Smolni-
ku nad Osławą 3 Polaków, starsze 
osoby, które nie opuściły wsi. We 
wsi Solinka zaginęło bez wieści 2 
Polaków, osoby starsze, a we wsi 
Stężnica  6 starszych Polaków,  
którzy nie opuścili wsi. W Za-
wozie UPA zamordowała Polaka 
Grzegorza Markuca (Na Rubieży, 
nr 29). Z. Konieczny podaje, że 
milicjant Grzegorz Markuc zginął 
w Zawozie 30.04.1946 r. W 1945 
roku w Woli Matiaszowej UPA 
powiesiła sołtysa Ukraińca „za 
wysługiwanie się władzom” oraz 
w Zatwarnicy zastrzeliła Ukraiń-
ca Seredę za udzielanie pomocy 
ukrywającym się Polakom.  We 
wsi Berechy Górne pow. Lesko 
zamordowany został gajowy An-
drij Buchwak. Pochodził ze zna-
nej z rodziny kamieniarzy, któ-
ra osiadła tu w II poł. XIX w. Z 
pochodzenia Rusin. Do wybuchu 
wojny pracował w lasach majątku 
Serwatowskich ze Lwowa. Lojal-
ny wobec Polaków. Przepadł bez 
wieści. Domniemana działalność 
UPA. Rodzina opuściła te strony. 
(https://www.krosno.lasy.gov.pl/
documents/149008/33416974/z.
+III+Martyrologium+le%C5%
9Bnik%C3%B3w+Podkarpac
ia+1938-49.pdf/) 

W przeciwieństwie do władz pol-
skich banderowscy przywódcy za-
troszczyli się o dokumentowanie 
ofiar ukraińskich poniesionych z 
rąk Polaków. W dniu 22.12.1945 r. 
Jarosław Staruch napisał instruk-
cję nakazującą „spisywać wszyst-
kie akty polskiego i bolszewickie-
go terroru przeciwko Ukraińcom”, 
fakty, daty, nazwiska, miejscowo-
ści, „do akcji załączyć całą ukraiń-
ską inteligencję”. (IPN Rz 072/1 t. 
229, k. 27-28.) 

„Za zdradę narodu ukraińskiego” 
UPA w okresie lipiec – grudzień 
1945 roku zamordowała 49 swo-
ich rodaków z ludności cywilnej, 
w tym 14 we wsi  Szczawne oraz 
20 w Rabem i Huczwicach, nato-
miast w całym 1945 roku    około 
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70 Ukraińców. Na początku 1946 
roku, jak podaje Siekierka na s. 
406, bojówka SB-OUN zabiła 14 
Łemków za odmowę zgłoszenia 
się do UPA, co Syrnyk kwituje-
,że relacja „wydaje się mało wia-
rygodna”, gdyż UPA stosowała 
tylko indywidualne „narzędzia 
celowane” uznając daną osobę „za 
zdrajcę”. Nie podaje jednak „listy 
zdrad”, a była ona szeroka – od 
ostrzeżenia sąsiada Polaka przed 
napadem, udzielenie mu schronie-
nia czy innej pomocy, jakakolwiek 
krytyka UPA, posiadanie polskie-
go małżonka, po”donos” do władz 
polskich, czyli poinformowanie o 
planowanym napadzie na ludność 
polską.  

W 1945 roku w Bieszczadach z 
rąk UPA zginęło ponad 300 osób 
polskiej ludności cywilnej oraz 
35 milicjantów i 20 żołnierzy WP, 
łącznie 355 Polaków. Straty ukra-
ińskie w roku 1945 wynosiły 25 
członków UPA poległych w walce 
z milicjantami, ale te dane mogą 
być niepełne. Nie znane są też 
straty UPA poniesione w potycz-
kach z Wojskiem Polskim, w tym 
podczas atakowania garnizonów. 
Wydają się one być jednak  nie-
wielkie. 

Z rąk polskich prawdopodobnie 
nie zginęła ani jedna osoba ukra-
ińskiej ludności cywilnej. 

Z listu starosty powiatowego w 
Lesku Tadeusza Pawłusiewicza  
do wojewody rzeszowskiego z 2 
stycznia 1946 r. dotyczącego do-
wódcy 36 pułku 8 dywizji Wojska 
Polskiego, płk. Nikołaja Kirylu-
ka – Ukraińca, wyłania się obraz 
krwawego watażki, którego za-
pewne NKWD zainstalowało w 
polskim wojsku – pisze Andrzej 
Potocki w książce Bieszczadzkie 
losy. Starosta zarzucał Kirylukowi 
dokonywanie licznych areszto-
wań, wręcz łapanek, niewinnych 
ludzi w celu wymuszenia okupu, 
oraz liczne kradzieże, branie pod-
wód bez uzasadnienia, gwałcenie 
kobiet, które kazał sobie przypro-
wadzać na kwaterę. Oskarżył go 
też o prowokowanie upowców 
do ataków na żołnierzy i ludność 
polską (G. Motyka). Skąd żołnie-
rze polscy znali język ukraiński? 
W lipcu 1944 roku w WP służyło 
1171 żołnierzy i 234 oficerów na-
rodowości ukraińskiej. „Ostatnio 
w czasie spalenia gromady Mcha-
wa w gminie Baligród – za zabicie 
dwóch żołnierzy polskich przez 
banderowców – spalono 40 go-
spodarstw ukraińskich. Ale za co 
spalono przy tym 14 gospodarstw 
polskich i zabito pięciu Polaków, 
skoro Polacy byli zupełnie niewin-
ni i stale przez banderowców prze-
śladowani?” (A. Potocki: Biesz-
czadzkie losy).

Na początku 1946 roku we wsi 
Solinka SB-OUN zamordowała 
14 Łemków i spaliła ich zabudo-
wania, za to, że odmówili zgłosze-
nia się jako poborowi do UPA. W 
Żubraczem za nie zgłoszenie się 
mężczyzn do UPA wymordowała 
3 rodziny ukraińskie (10 osób). W 
Wołkowyi 4 Ukraińców przecięła 
piłami na pół a w Rajskiem wy-
mordowała 2 rodziny ukraińskie 
(8 osób) pod zarzutem współpracy 
z Wojskiem Polskim.  

„Gromada Wołkowyja stanowi 
ośrodek w 90 procentach polski. 
Ludność przerażona ostatnimi 
wypadkami jest bez żadnego za-

bezpieczenia. Ogarnia ją panika 
przed bandami. Zamierza uciekać, 
a bandy jej nie wypuszczają gro-
żąc śmiercią. Zamierzają ją trzy-
mać jako zakładników na wypadek 
wysiedlania ludności ukraińskiej z 
sąsiednich gromad” (A. Potocki: 
Bieszczadzkie losy). 

Liczba członków UPA w WO 
(Wojskowym Okręgu – przypis 
S.Ż.) „San” wynosiła ok. 1600 w 
końcu 1946 r.” (J. Sztendera: Ba-
dania nad dziejami UPA w PRL 
– podaję za: A.L. Sowa). W Biesz-
czadach strażnice Wojsk Ochrony 
Pogranicza utworzone  jesienią 
1945 roku liczyły po 30 – 50 żoł-
nierzy. Strażnice umieszczano 
często w zwykłych chatach kry-
tych słomą. Wopistom brakowało 
żywności, mundurów, obuwia, a 
nawet amunicji. Trudności te po-
głębiły się wraz z nadejściem zimy 
(G. Motyka). Do marca 1946 roku  
UPA i WOP  wzajemnie unikały 
walk. Dowództwo WOP przyję-
ło zasadę, że zaprowadzanie po-
rządku w terenie należy do zadań 
Milicji Obywatelskiej, natomiast 
wojsko strzeże granicy. Jednakże 
strzeżenie granicy także nie było 
skuteczne, oddziały UPA przekra-
czały ją bez żadnych przeszkód. 
Do lata 1946 roku jedyną zaporą 
były wojska NKWD.  

Nocą z 1 na 2 stycznia UPA rozbro-
iła posterunek MO w Wołkowyi, 
spaliła budynek gminy i szkołę, 
część milicjantów rozstrzelano (J. 
Dmytryk, podaję za G. Motyką).

4 stycznia 1946 r. między Olszani-
cą a Ropienką uprowadzony został 
„najpewniej przez bojówkę SB-
-OUN” prezes gminnego komitetu 
PPS Karol Jun i następnie zamor-
dowany. (Syrnyk, s. 295) 5 stycz-
nia sotnia „Bira” uszkodziła most 
w Huzelach i zabiła 2 wartowni-
ków. W walce o Birczę 7 stycz-
nia 1946 r. wśród poległych byli 
w większości młodzi mężczyźni, 
m. in.: niespełna 17-letni Roman 
Hawrylak z Rabego i niewiele 
starsi od niego: Michał Kormyło 
z Caryńskiego, Wasyl Woźniak z 
Lutowisk i Teodor Maniw ze Sko-
rodnego. Pchnięto ich na pierwszą 
linię. Szli pod lufy karabinów za-
mroczeni alkoholem... (A. Potoc-
ki). 11 stycznia w Hoczwi UPA 
zabiła 5 osób, spaliła urząd gminy, 
szkołę, pocztę i most. 11 stycznia 
sotnia „Chrina” spaliła wysiedlo-
ne i zajęte przez polskich repa-
triantów wsie Lipowiec i Królik 
Wołoski oraz część Królika Pol-
skiego. Polskie straty oceniono na 
siedmiu zabitych – pisze Grzegorz 
Motyka. Nie wyjaśnia jednak, co 
to były za „polskie straty”? Walki 
tam nie toczono, ludność była cy-
wilna. Co innego, gdy dotyczy to 
ludności ukraińskiej – wówczas 
„straty” są  „zbrodnią”. „Oddziały 
WP dopuściły się w styczniu 1946 
r. wielu zbrodni” -  i podaje 5 przy-
kładów, gdzie w 4 przypadkach 
zginęło po kilka osób, oraz Za-
wadke Morochowską. 24 stycznia 
jeden z batalionów 34 pułku za-
mordował w Wisłoku Górnym sie-
dem osób i spalił 36 chat. Osoby te 
zostały rozstrzelane za posiadanie 
broni. W Zawadce Morochow-
skiej miała miejsce pacyfikacja, w 
jej wyniku wymordowano ponad 
50 osób. Ukraińcy już wówczas 
wykorzystali ten fakt do celów 
propagandowych w Ameryce, 
obecnie czynią to także w Polsce. 
W tej wsi często kwaterowała sot-
nia  „Chrina”. Ona też przepędzi-

ła stąd wojsko polskie. Niektórzy 
świadkowie twierdzą, że „dzieła” 
WP dokończyła SB-OUN-UPA, 
gdyż nie represjonowani przez 
WP Ukraińcy  byli podejrzewani o 
współpracę. 

11 stycznia UPA zaatakowała Ci-
snę.  Zdaniem G. Motyki była to 
sotnia „Myrona”. „Najpierw zaję-
to wioskę; podpalono w niej szko-
łę, urząd gminy, kilka zabudowań, 
być może zabito parę osób, na 
które już wcześniej wydano wy-
roki (podkreślenie – S.Ż.). Potem 
dopiero przystąpiono do szturmu 
na posterunek” (G. Motyka). 

S. Myśliński twierdzi, że Cisnę 
zaatakował kureń „Rena”. Spalił 
szkołę, urząd gminy, dwór oraz 8 
gospodarstw polskich. Żywcem 
spłonęła 4-osobowa rodzina Ma-
cieszków: matka oraz jej dzieci 
- 19-letnia Ania, 16-letnia Jadzia 
i 10-letni Zbyszek. Od wybuchu 
wrzuconego do domu granatu 
zginęła rodzina Jędrzejczaków: 
matka i troje dzieci, najstarsze 
liczyło 12 lat. Nieobecność męż-
czyzn wskazywałaby, że byli oni 
albo na posterunku milicji wśród 
obrońców (straż wiejska), lub po-
wołani zostali do wojska. Zginęli 
trzej złapani przedwojenni grana-
towi policjanci: Holik, Ochniarz i 
Hosz. Zawlekli ich teraz pod pło-
nące dworskie zabudowania. Tam, 
w blasku pożaru, przystąpiono 
do wymierzania sprawiedliwości: 
ostrymi nożami ścinano nieszczę-
snym skórę z karku i rąk, ucięto 
języki, uszy, narządy płciowe... 
Żona Holika musiała przypatry-
wać się temu, dopóki sama nie po-
dzieliła losu męża. Bestialsko oka-
leczone ciała wrzucono w końcu 
w ogień (S. Myśliński: Strzały pod 
Cisną). Zginęło także kilku człon-
ków straży wiejskiej, zamienio-
nej potem na ORMO. Posterunek 
ostrzegł Ukrainiec Hryćko Pana-
siuk. Jego brata „strzelcy „Hrynia” 
powiesili na drucie kolczastym 
na oczach żony i dzieci.  Podob-
nie zginął sołtys wsi Buk, Paweł 
Owsianik, który w Cisnej schro-
nił się przed UPA. Posterunku 
broniło 9 milicjantów (Myśliński 
podaje, że 10-ciu), oraz 15 człon-
ków straży wiejskiej. W obronie 
dużą rolę odegrały umiejscowione 
wcześniej na przedpolu miny, któ-
re teraz za pomocą rozciągniętych 
drutów obrońcy detonowali. „Na 
oczach załogi posterunku rabowa-
no dobytek, mordowano ludzi. Nie-
którzy mieszkańcy uciekli do lasu, 
część usiłowała przedostać się do 
Baligrodu. /.../ Po przeszło dzie-
sięciu godzinach walki, bandyci 
zabrawszy 27 zabitych i rannych, 
ustąpili od oblężenia i wycofali 
się w lasy” (A. Bata: Bieszczady. 
Szlakiem walk z bandami UPA).  

M. Bilska zamieściła wspomnie-
nia jednego z milicjantów (zapew-
ne Krzysztofa Duciaka, byłego 
partyzanta o pseudonimie „Gri-
sza” z oddziału Kunickiego). Po-
daje on mylną datę napadu (luty), 
oraz wymienia nazwiska dwóch 
członków warty cywilnej, którzy 
ostrzegli posterunek o napadzie. 
Byli to Ukraińcy Łower i Koziń-
czuk. Kozińczuk zginął, natomiast 
Łower ocalał, gdyż ukrył się w 
wychodku w fekaliach. Gdy po-
tem szedł do domu, wszystkie psy 
wyjąc uciekały mu z drogi (M. Bil-
ska). Twierdzi też, że po południu 
wrócił z Baligrodu komendant 
Martinger z częścią patrolu. Zade-
cydował o ewakuacji posterunku 

do Baligrodu. „Szliśmy gęsiego, 
lasami, zachowując tylko łączność 
wzrokową” (M. Bilska). Zapew-
ne Duciak szedł na ubezpiecze-
niu, gdyż inni autorzy twierdzą, 
że milicjanci mieli co najmniej 
jedną podwodę. J. Łysakowski w 
książce „Gorące wzgórze” pisze, 
że w Cisnej zginął jeden Ukra-
iniec ze straży wiejskiej oraz je-
den milicjant, który przebywał w 
swoim domu w Majdanie - zabił 
go siostrzeniec należący do UPA.  
Komendant Martinger wezwał 
sołtysa wsi Cisna i przekazał mu 
informacje do dowództwa UPA o 
tym, że „milicjanci opuszczają po-
sterunek, w którym nie będzie za-
łożonych żadnych min i innych pu-
łapek – oraz, że w Cisnej i w okoli-
cy zostają rodziny milicjantów. /.../ 
jeśli naszym rodzinom włos z gło-
wy spadnie, jeśli im zrobią jakąś 
krzywdę, jeśli nawet kogoś uderzą, 
albo ograbią, to wtedy my spalimy 
wszystkie chałupy w Cisnej i nie 
tylko w Cisnej, ale w Majdanie, w 
Żubraczym, w Dołżycy.” Istnieją 
różnice w opisie napadu na Cisnę 
11 stycznia 1946 r. wśród autorów 
relacji, ale dotyczą one szczegó-
łów przebiegu wydarzeń.   

Około północy sotnie „Bira” i 
„Brodycza” wraz z oddziałami sa-
moobrony przegrupowały się do 
rejonu Cisnej. Na pogrążoną we 
śnie osadę posypały się granaty. 
Zapłonęły zabudowania, składy 
drzewa i magazyny żywnościowe. 
Ogień obejmował coraz to nowe 
budynki. Słychać było przeraź-
liwy ryk palącego się żywcem 
bydła, nawoływania ludzi. Miesz-
kańcy biegali wokół, usiłując oca-
lić coś z dobytku. Żandarmeria  
„Rena” rozprawiała się z Polaka-
mi i Ukraińcami, których uznano 
za wrogów Samostijnej Ukrainy. 
Ich imienne listy sporządzono już 
wcześniej. Wyciągano ludzi z po-
ścieli i mordowano pojedynczo 
lub całymi rodzinami. Ginęli od 
kul lub toporów. (H. Dominiczak: 
Żołnierze granicznych dróg). S. 
Myśliński podaje, że ewakuację 
zarządził zastępca komendanta 
plutonowy Faliszewski. Polecił on 
sprowadzić kilka sań, na które za-
ładowano akta i broń. Po minięciu 
Jabłonek, naprzeciw Kołonic, zo-
stali ostrzelani przez konną grupę 
z sotni „Stacha”. Bluznęli więc w 
odpowiedzi krótkimi seriami z kil-
ku erkaemów.  Rozważali wysła-
nie gońca do Baligrodu z prośbą o 
pomoc, ale zrezygnowali ocenia-
jąc, że jest to posyłanie na pewną 
śmierć. 

Tymczasem w książce A. Baty 
Bieszczady w ogniu znajduje się 
fragment wspomnień Edwarda 
Martingera: „Po odparciu ataku, 
zwróciłem się, za pośrednictwem 
gońca, do jednostki wojskowej w 
Baligrodzie z prośba o udzielenie 
nam pomocy. Dowódca nie mógł 
nam pomóc, szczupłe siły, jakimi 
dysponował, wystarczały zaledwie 
na ochronę Baligrodu. Tego dnia 
wieczorem spakowaliśmy wszyst-
kie akta, broń i amunicję, jaka 
nam jeszcze została, wszystko to 
załadowaliśmy na podwody i cała 
załoga posterunku wycofała się do 
Baligrodu.” 

Jest pewne, że Martingera nie było 
w Cisnej ani 11 stycznia, podczas 
ataku UPA, jak też następnego 
dnia, podczas ewakuacji.  

J. Jastrzębski pisze: „Spadli na 
wieś 11 stycznia wieczorem. Kil-

kuset striłciw „Bira” i „Hry-
nia” pod dowództwem samego 
„Rena”. Najpierw zabrali się za 
wieś, spalili szkołę, dwór, gminę, 
potem polskie gospodarstwa. Za-
częła się rzeź ludzi: kobiety, dzie-
ci, starcy ginęli mordowani w be-
stialski sposób. Ich jęki i radosne 
wrzaski oprawców dochodziły do 
nas, a my nic nie mogliśmy zro-
bić” („Strzelał każdy dom i każde 
drzewo”). Potwierdza, że decyzję 
o ewakuacji podjął zastępca Fa-
liszewski. „Przed posterunkiem 
stanęły podwody ściągnięte z oko-
licy od tych Ukraińców, którzy nie 
byli nam przychylni. /.../ Sanki i 
konie Polaków spłonęły poprzed-
niej nocy, niekiedy z ich właścicie-
lami. /.../ Do Baligrodu dotarliśmy 
niemal bez przeszkód. Tylko raz, 
za Jabłonkami, ostrzelał nas ja-
kiś banderowski oddział (wczoraj 
dowiedzieliśmy się, że była to sot-
nia „Stacha”). Odpowiedzieliśmy 
im ogniem z pepesz i korzystając 
z zamieszania, zdołaliśmy zbiec.”  
„CISNĘ w nocy z 11/12.01.1946 
atakowała sotnia UPA Wołodymy-
ra Hoszki „Myrona”, wzmocniona 
czotą Wasyla Stupki „Taraska” 
i bojówkami SB OUN – nadrejo-
nową Jurija Stelmy „Szuhaja” 
i rejonową N.N. „Bukowego”. 
Wspólną akcję BSB z sotnią UPA 
koordynował osobiście nadrejono-
wy referent SB OUN w nadrejojnie 
„Beskyd” Modest Ripećkyj „Ho-
rysław”. To jemu i jego bojówka-
rzom należy się cała „chwała” za: 
spalenie żywcem czteroosobowej 
rodziny Macieszków, matki, 19-let-
niej Ani, 16-letniej Jadzi oraz 
10-letniego Zbyszka; zamordowa-
nie przez wrzucenie granatu rodzi-
ny Jędrzejczaków, matka i trójki 
dzieci, z których najstarsze miało 
10 lat; zmasakrowanie nożami i 
wrzucenie w płomienie konających 
ale jeszcze żywych trzech przed-
wojennych policjantów; zamordo-
wanie żony jednego z tych trzech 
policjantów; zamordowanie jed-
nego z milicjantów MO (był aku-
rat w domu, poza posterunkiem).   
Modest Ripećkyj (Модест 
Ріпецький) uciekł w 1947 r. do 
Niemiec. Tam, oprócz kontynu-
owania zbrodniczej działalności 
w SB OUN, obronił pracę doktor-
ską „Wpływ hydrolizatów orga-
nicznych na tolerancję promieni 
rentgenowskich u szczurów”. Pra-
cował jako lekarz w USA, miał sy-
nów Andrija i Jurija. Zainicjował 
i do końca życia redagował ocen-
zurowane z prawdy o zbrodniach 
Litopysy UPA. Zmarł 28.06.2004. 
Spalone żywcem dzieci i porżnięci 
nożami policjanci obciążają jego 
sumienie. Ponieważ nigdy nie wy-
raził skruchy, nie wyznał prawdy, 
i jego potomkowie są dumni z do-
konań „bohatera” - z pewnością 
otrzymał swoją nagrodę - w piekle. 
Uczestnik mordu w Cisnej, Fedir 
(Teodor) Stołycia, członek bojów-
ki SB OUN „Bukowego”, zmarł 
w Polsce, za swoje zbrodnie od-
siedział tylko kilka lat więzienia, 
ponieważ ukrył swoją przynależ-
ność do SB OUN. To on osobiście 
podpalał domy, w których płonęły 
żywcem kobiety i dzieci.  (TWA-
RZE LUDOBÓJCÓW Z CISNEJ.

ht tps : / /www.facebook.com/
S t o w a r z y s z e n i e U O Z U N /
posts/2534607663529332?__
tn__=K-R )  

„Wieści z terenu za styczeń 1946. 
Sotnia Myrona zrobiła akcję w Ci-
snej,w której brali również udział 

https://www.facebook.com/StowarzyszenieUOZUN/posts/2534607663529332?__tn__=K-R
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BSB nadrejonu i II rejonu. Zada-
niem akcji było zniszczyć MO i 
spalić wszystkie budynki urzędo-
we. BSB miały zabrać wszystkie 
dokumenty z MO, aresztować kilku 
milicjantów i ludzi podejrzanych o 
współpracę z NKWD i MO, którzy 
ukrywali się pod bokiem MO. Z 
przyczyn, że sotnia MO nie zdo-
była, bo ta była silnie okopana w 
bunkry, z których ostrzeliwali się, 
BSB swoje zadanie wykonała tylko 
częściowo: zlikwidowała Kozin-
czaka Jurka z Buka, który ukrywał 
się w Cisnej, zabrała mu karabin, 
spaliła 5 budynków urzędowych, 
zabrała dwa rowery, przeprowa-
dziła rewizję u podejrzanego o do-
nosicielstwo – Jacyniaka Mykoły, 
gdzie znalazła 2 karabiny (podej-
rzanego w chacie nie było) i aresz-
towała podejrzaną o współpracę 
z NKWD. Sotnia straciła w akcji 
jednego zabitego i dwóch rannych. 
Akcja trwała od 23:00 do 2:00 w 
nocy. […] W nocy z 13/14.I. BSB 
w liczbie 6 plus jeden wziąwszy 
ze sobą jedną czotę sotni Myrona 
popaliła w Cisnej resztę budynków 
urzędowych, które jeszcze pozo-
stały, jak również posterunek MO. 
BSB spaliła wtedy 7 budynków i 
aresztowała poszukiwanego przy 
pierwszej akcji Jaceniuka Myko-
łę.” (IPN BU 1554/61, k. 21-25. 
Maszynopis w języku ukraińskim. 
Nadrejon „Beskyd” Referat SB). 

Tych relacji J. Syrnyk nie wymie-
nia, chociaż chyba je zna.  

W Cisnej w nocy z 11 na 12 stycz-
nia zginęło co najmniej  12 osób 
polskiej ludności cywilnej (wy-
mienione imiennie!), 1 milicjant 
(w Majdanie) oraz 2 Ukraińców 
(jeden ze straży wiejskiej i sołtys 
wsi Buk).  

J. Syrnyk na s. 296 podaje rela-
cję Edwarda Mrtingera, w której 
stwierdził on, że atak został od-
party „bez żadnych strat w zało-
dze posterunku jak też w cywilnej 
ludności”. Ponieważ nie było go w 
Cisnej podczas ataku nie mógł wi-
dzieć ofiar ludności cywilnej.   

12 stycznia do Baligrodu wrócił 
z czterodniowego rajdu oddział 
wojska. „Porucznik Gruszewski 
relacjonował: Razem z kompanią 
KBW porucznika Suchockiego 
przeczesaliśmy rejony wsi Mcha-
wa, Kalnica, Serednie Wielkie, 
Czaszyn, Kulaszne. Zapuściliśmy 
się nawet pod Turżańsk i Prełuki. 
Niestety... nie spotkaliśmy bande-
rowców, choć ich ślady są wszę-
dzie” (H. Dominiczak). A. Bata 
pisze: w nocy z 11 na 12 stycznia 
bandyci zniszczyli kilkanaście 
mostów kolejowych na trasie Za-
górz  –  Łupków oraz wycięli po-
nad 200 słupów telegraficznych 
(Bieszczady w ogniu). Dywersja 
UPA odbywała się więc „pod no-
sem” maszerującego wojska. 

12 stycznia do Baligrodu dotarli 
milicjanci z Cisnej. „Ogłoszono 
alarm. Okazało się jednak, że na 
odbicie Cisnej można posłać nie-
spełna stu żołnierzy z grup porucz-
nika Chruszczyka i porucznika 
Wierzbiana. /.../ Żołnierze minęli 
Bystre i, po przejechaniu mostu 
na Hoczewce, znaleźli się w Łub-
nem. Wieś ta, położona w dolinie, 
była na wpół spalona i słabo za-
ludniona. /.../ Żołnierze dotarli do 
Jabłonki. I ta wieś była na wpół 
spalona i zupełnie wyludniona. 
Za Jabłonkami zostali zaatakowa-
ni przez przeważające siły sotni 

„Stacha” i „Hrynia”  Wojsko wy-
cofało się do Baligrodu. Przez dwa 
dni z rzędu banderowcy czekali na 
wzgórzach pod Jabłonką. Spodzie-
wali się odwetu i marszu żołnierzy 
na Cisną. Ściągnęli tutaj nawet 
kilka oddziałów samoobrony. Woj-
sko jednak nie nadchodziło. Ban-
derowcy zablokowali tę drogę w 
głąb Bieszczadów. Kurinny „Ren” 
triumfował. Jeszcze w tym samym 
dniu zjechał ze swym sztabem do 
Cisnej. W kilka dni później, na 
wzgórzu Kamionka, ustawiono w 
czworobok sotnie. Odbywała się 
uroczystość przyłączenia Cisnej 
do Wełykoj Samostinnoj Ukrainy”. 
H. Dominiczak zamieszcza opis 
tej uroczystości. Trudno ocenić, na 
ile prawdziwy. Faktem jest, że od 
Baligrodu na wschód zapanowała 
władza OUN-UPA. 

O tym, że żołnierzy i milicjantów 
uratował wówczas przed klęską 
szczęśliwy zbieg okoliczności, że 
jadący na saniach cekaem z obsłu-
gą nie zdążył jeszcze zjechać ze 
wzgórza i w momencie ataku UPA 
rozpoczął ostrzał banderowców 
– pisze S. Myśliński. To szere-
gowcy Walawko i Rytuba, którzy 
przepuścili plutony, by swobodnie 
zjechać na dół na sankach, słysząc 
strzały upowców, zajęli natych-
miast stanowiska ogniowe. W 
najbardziej dramatycznej chwili 
pociągnęli długą serią po bandy-
tach.  Twierdzi on, że w sumie 
walka żołnierzy była zwycięska, 
ale wobec strat dwóch zabitych i 
kilku rannych oraz wyczerpania 
się amunicji, postanowiono wró-
cić do Baligrodu.  

J. Łysakowski, w swojej książce 
pisanej także w formie pamiętnika 
jednego z milicjantów, stwierdza: 
„W sześć tygodni później wróci-
liśmy do Cisnej. Z wojskiem. Tym 
razem bez boju. Nikt nie bronił 
Jabłońskiej Góry. Wróciliśmy na 
zgliszcza posterunku. Spalono 
jeszcze kilka innych budynków. Ale 
żadnego z naszych, rodzinnych! I 
nikogo z naszych nie ruszono! 
Przychodzili, czasem grozili, kaza-
li robić dla siebie wełniane skar-
pety, zabrali trochę żywności, ale 
zostawili ludzi przy życiu.” 

Odmienny obraz znajduje się u S. 
Myślińskiego: „Około dwóch ty-
godni trwała „władza” upowskich 
sotni „Rena” w Cisnej. Ciężkie 
to były dni dla całej okolicznej 
ludności. W pełne grozy opowie-
ści tych, co przeżyli, trudno dziś 
wprost uwierzyć. W końcu stycznia 
wspólną akcją jednostki 8 dywizji 
piechoty i przemyskiego oddziału 
Wojsk Ochrony Pogranicza – przy 
aktywnym współudziale terenowej 
Milicji Obywatelskiej – zlikwido-
wano „władzę” UPA w tej miej-
scowości.”  

Milicjant z Cisnej, Gustaw Mar-
szałek, w książce M. Bilskiej 
wspomina: „Dopiero w 6 tygo-
dni potem wróciliśmy do Cisnej. 
Szliśmy z 3 stron. Od Wołkowyi 
prowadził milicjant Wołoski, obec-
nie oficer MO. Od strony Żubra-
czego milicjant Stankiewicz, do 
dziś pracownik MO. A od strony 
Baligrodu, lasami – ja. Szliśmy 
nocą. W Cisnej nie zastaliśmy już 
upowców. Przez 6 tygodni pobytu 
nasze rodziny musiały ich karmić 
i ubierać. Nikogo jednak nie zabili 
z Polaków.”  

Z kolei G. Motyka podaje: „Na 
początku lutego 1946 r. 8 DP, 

wspólnie z WOP, przeprowadziła 
zakrojoną na szeroką skalę opera-
cję przeciwko UPA w tzw. wyrostku 
ciśnieńskim (obszar na wschód od 
Cisnej). „Przeczesano” tereny do-
tąd całkowicie kontrolowane przez 
upowców. Ukraińskie sotnie, nie 
przyjmując walki, wycofały się w 
inne rejony Bieszczadów, ewentu-
alnie przeszły na Słowację. Prze-
kraczanie granicy nie sprawiało 
im żadnych problemów – według 
świadectwa jednego z członków 
sotni „Chrina” banderowcy z 
czechosłowacką strażą graniczną 
zachowywali całkiem poprawne, 
jeśli nie wręcz przyjacielskie sto-
sunki. W wyniku tej akcji WP odzy-
skało Cisnę. Przystąpiono wkrótce 
do odbudowy dróg, mostów oraz 
linii telefonicznych na odcinku 
Lesko – Baligród – Cisna. Zde-
cydowano się też na rozwinięcie 
dwóch strażnic WOP na wschód 
od Cisnej. Na ich miejsce wybrano 
Wetlinę i Berehy Górne.” 

Wojsko Polskie do Cisnej zapewne 
weszło w ostatnich dniach stycz-
nia, natomiast milicjanci wrócili 
tutaj pod koniec lutego. Wcześniej 
wzięli udział w wyprawie do Cho-
cenia i Seredniego Wielkiego. H. 
Dominiczak podaje, że akcja ta 
spowodowana była informacjami 
zawartymi w przechwyconych 
tajnych dokumentach UPA, jakie 
przenosił kurier ujęty przez woj-
sko na Górze Markowskiej pod 
Baligrodem. Ujawnił on też, że w 
Seredniem Wielkim przebywa ze 
swoim sztabem kurenny „Ren”. 
Wnioskowano, że przygotowu-
je on atak na Baligród. Na akcję 
przeciwko niemu 19 stycznia 
wyszły dwie kompanie żołnierzy, 
kompania wopistów i pluton mi-
licjantów. Dowódcą mianowany 
został kapitan Polkiewicz. 

Inną wersję podaje A. Bata (Biesz-
czady. Szlakiem walk z bandami 
UPA), zamieszczając wspomnie-
nia milicjanta z Cisnej, Krzysztofa 
Duciaka: „Jeszcze w czasie poby-
tu w Baligrodzie nadeszła infor-
macja, że w dniu święta Jordan 
(gr-kat. Trzech Króli), w Sered-
niem Wielkim ma się odbyć ślub 
jednego z członków UPA. Łatwo 
było przewidzieć, że na weselu 
nie braknie jego kolegów z lasu. 
Dowódca garnizonu wyznaczył do 
akcji około stu żołnierzy oraz na-
szą załogę.” 

M. Bilska zamieściła wspomnie-
nia milicjanta biorącego udział w 
tej akcji. Twierdzi on, że była to 
„wyprawa po prowiant”. „Otóż 
któregoś dnia dowódca stacjo-
nującej w Baligrodzie jednostki 
Wojska Polskiego, podpułkow-
nik Kamiński wydal rozkaz, aby 
100-osobowy oddział żołnierzy 
wraz z milicją zarekwirował po-
trzebną żywność. Na dowódcę 
oddziału wyznaczony został stary 
frontowiec – Rosjanin o nazwisku 
Smirnow czy coś takiego. Nazwi-
ska dobrze nie przypominam so-
bie, natomiast doskonale pamię-
tam, że umiał  wprost fenomenal-
nie kląć. Prócz tego kapitana było 
jeszcze dwóch oficerów Polaków, 
z których jednym był porucznik 
Gąsiak. Nas, milicjantów, pod do-
wództwem Faliszewskiego Włady-
sława, wyruszyło chyba dziesięciu. 
Wybraliśmy dwie ukraińskie wsie 
Choceń i Serednie Wielkie, leżą-
ce niedaleko siebie. /.../ Podczas 
przygotowań prawdopodobnie po-
pełniliśmy błąd, który nas w efek-
cie drogo kosztował. Wzięliśmy na 

dzień przed wyruszeniem 4 fur-
manki od miejscowych ludzi, któ-
rzy nie omieszkali poinformować o 
tym swoich pobratymców z UPA.”  

G. Motyka podaje, że 80-osobo-
wym oddziałem WOP dowodził 
kpt. Pilwiński. Zdumiewa lekko-
myślność, wręcz głupota dowód-
ców i żołnierzy. „Uderzyła nas 
dziwna  cisza, brak jakichkol-
wiek oznak życia. Nie było widać 
nigdzie ludzi, kury, gęsi, kaczki 
znajdowały się w kojcach, wysta-
wionych daleko od domów, mimo 
mrozu z obór  wyprowadzono by-
dło i owce. Wyglądało to tak, jakby 
mieszkańcy spodziewali się rychłej 
walki. Ten spokój powinien był 
wzmóc naszą czujność, tymcza-
sem spowodował jej osłabienie. 
Żołnierze zaczęli schodzić z poste-
runków, pozostawiając na wzgó-
rzach tylko nielicznych kolegów, 
zarekwirowano kilka sztuk bydła, 
przywiązano je do wozów” (A. 
Bata: Bieszczady. Szlakiem walk 
z bandami UPA).  Wtedy nastąpił 
atak UPA. Polacy podają straty od  
8-miu  (A. Bata) do 18 osób (M. 
Bilska: 16 żołnierzy, jeden oficer 
i 1 milicjant z Cisnej, Jan Sikora 
– który do końca osłaniał odwrót 
wojska i swoich kolegów). Źró-
dła ukraińskie podają, że zabitych 
zostało 30 Polaków. Wziętych do 
niewoli 25 żołnierzy z por. Gą-
siakiem banderowcy wypuścili, 
gdy ppłk Kamiński zagroził, że 
w innym wypadku zniesie z po-
wierzchni ziemi Choceń i Sered-
nie Wielkie (A. Bata: Bieszczady. 
Szlakiem walk z bandami UPA; 
M. Bilska: Ognie nad Solinką). 

Po dwóch dniach żołnierze z do-
wódcą powrócili do Baligrodu. 
W niewoli byli bici i przesłuchi-
wani. G. Motyka opierając się na 
kronice napisanej przez „Chri-
na”, stwierdza: „Kilku żołnierzy 
zostało wziętych do niewoli. Po 
krótkim śledztwie, rozbrojeniu, za-
braniu mundurów i związaniu im 
rąk... słomą, puszczono wolno” (S. 
Chrin /S. Stebelskyj/, Zimoju w 
bunkri: Spohady – chronika 1947 
– 1948, „Do zbroi”, Monachium 
1950).  

Podobno bitwa w Seredniem 
Wielkim zapobiegła atakowi UPA 
na Baligród. 

W Woli Michowej jest placów-
ka WOP-u. Po prowiant wopiści 
przyjeżdżają do Cisnej. Nie mniej, 
niż  w dziesięciu  i  z kimś  z do-
wództwa,  bo droga między oby-
dwiema miejscowościami jest – ze 
względu na grasujące bandy – 
trudna do przebycia i już niejeden 
bochenek chleba został zroszony 
żołnierską krwią (J. Jastrzębski). 
Jednym z dowódców banderow-
skich w okolicy Maniowa był Mu-
syk, podczas okupacji niemieckiej 
policjant na posterunku policji 
ukraińskiej w Cisnej.  

26 stycznia we wsi Łukowe upo-
wcy zabili 2 żołnierzy WP i 1 kole-
jarza. Pod koniec stycznia niemal 
wszystkie posterunki meldowały 
o szeroko zakrojonej akcji UPA, 
mającej na celu sparaliżowanie 
komunikacji. Palono i burzono 
mosty drogowe. 

Po atakach UPA i zabójstwach 
żołnierzy WP, dokonały one ak-
cji odwetowych we wsiach Kar-
lików, Zawadka Morochowska i 
Wisłok Dolny. Wsie te leżały w 
powiecie sanockim, ale J. Syrnyk 

informację zamieszcza w „trójką-
cie bieszczadzkim” czyli w po-
wiecie leskim, gdyż leżą blisko od 
Seredniego Wielkiego (5, 11 i 17 
km w linii prostej” (s. 301). Na s. 
302 J. Syrnyk stwierdza: „Moim 
zdaniem, masakra mieszkańców 
Zawadki Morochowskiej dopro-
wadziła, choć nie od razu, do do 
całkowitej destabilizacji sytuacji 
w Bieszczadach”. 

Wcześniejsze masowe morder-
stwa banderowskie na ludności 
polskiej destabilizacji nie spo-
wodowały? Czyżby zapewniały 
stabilizację, gdyż od Cisnej aż do 
granicy polsko-sowieckiej Pola-
ków już w żadnej miejscowości 
nie było? Pełną stabilizację w 
Bieszczadach zapewniły więc do-
piero przesiedlenia.  

„Polityczny raport za czas od 
29.04. - 25.05.45.[Rejonu I]. [...] 
Ze względu na to, że cała cywilna 
polska ludność zabrała się całko-
wicie z terenu tego rejonu, [rejonu 
I] nie można mówić o jej stosunku 
do Ukraińców. […] 26.05.1945. 
„Sjanowyj”. (IPN Rz 072/1, t. 
15, k. 283-285.)  „Raport za czas 
1.01.46 – 30.06.46. [ Z rejonu I]. 
[…] 5/ Odcinek polski – ze wzglę-
du na to, że na raportowanym 
terenie nie ma ludności polskiej, 
sprawa nie jest aktualna. […] Po-
stój, 10.07.46, „Kosar”. (IPN Rz 
072/1 t. 5, k. 254–256.) 

Według spisu powszechnego prze-
prowadzonego w 1921 roku tery-
torium Bieszczadów, określane w 
raportach OUN jako rejon I nad-
rejonu „Beskyd”, zamieszkiwa-
ło ponad 3200 Polaków. W roku 
1944 wszyscy oni „zniknęli”. Ni-
gdy się nie dowiemy, ilu osobom 
udało się uratować ucieczką... 

Wielu Polaków ginęło w tym cza-
sie w Bieszczadach bezimiennie. 
Janusz. Jastrzębski zamieszcza 
wyznanie banderowca, który w 
Smolniku piłą przeciął ojca mili-
cjanta z Cisnej.  Morderca nosił 
pseudonim „Pursok”.

2 lutego we wsi Łukowe UPA 
uprowadziła i zamordowała 3 
milicjantów. E. Prus podaje datę 
uprowadzenia i mordu  2/3 stycz-
nia, dodaje też, że „zrabowano 
znajdującą się broń na posterunku 
MO (E. Prus, s. 274). Natomiast 2 
lutego poległ milicjant Szczepan 
Podsobiański. W Stańkowej w po-
tyczce z UPA zginęło trzech żoł-
nierzy WP. 8 lutego we wsi Wań-
kowa UPA zamordowała robotni-
ka naftowego Jana Kaczmarka. 10 
lutego we wsi Dołżyca zabite zo-
stały 2 osoby, a  15 lutego 1 osoba. 

14 lutego przeprowadzony został 
w Polsce spis powszechny ludno-
ści. Nie odbył się on w gminach 
bieszczadzkich: Stuposiany, Za-
twarnica, Tarnawa Niżna, Wołko-
wyja, Cisna, Baligród i Łukowe ( 
pow. Lesko) oraz w gminie Wojt-
kowa (pow. Przemyśl).  

21 lutego w Berezce w potyczce 
z UPA zginęło kilkunastu żołnie-
rzy a jeden dostał się do niewoli 
(Syrnyk, s. 308, nie pisze o jego 
dalszym losie.) Nocą z 27 na 28 
lutego we wsi Uherce Mineralne 
UPA dokonała napadu na polskie 
gospodarstwa, spaliła 4 budynki, 
zginęło 5 Polaków – osób cywil-
nych.  

W lutym utworzone zostały straż-
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nice WOP w Cisnej, Wetlinie i Be-
rehach Górnych.  Warunki zakwa-
terowania w Berehach Górnych 
były złe. Stare, sięgające gontami 
ziemi chaty świeciły oczodołami 
wybitych okien i powyrywanych 
z futrynami drzwi. „Mniej kłopo-
tów miał w Wetlinie podporucz-
nik Kaczkowski. Na wyniosłym 
wzgórzu nie opodal siedemna-
stowiecznej cerkwi górującej nad 
tą okolicą, znajdował się okazały 
murowany budynek” (H. Domi-
niczak). Był to dom popa i w nim 
zakwaterowało wojsko. 

2 marca w okolicach Komańczy 
UPA zabiła milicjanta Pawła Pio-
trowskiego. 5 marca UPA napadła 
na stację kolejową Szczawne, za-
mordowała 2 kolejarzy i 3 mili-
cjantów oraz spaliła 134 zagrody, 
natomiast we wsi Postołów w za-
sadzce w lesie zginęło 2 żołnierzy 
WP. 5 marca zostały spalone trzy 
majątki w gromadach: Brelików, 
Serednica i Wańkowa. Podpaleń 
dokonali banderowcy w sile 50 
osób, uzbrojonych w automaty.   

10 marca UPA ostrzelała pociąg 
osobowy koło Komańczy zabija-
jąc 5 osób. 5 marca w Ustrzykach 
Górnych poległ 1 żołnierz WP, a 
14 marca poległo 2 żołnierzy. W 
połowie marca, wobec zagrożenia 
ze strony UPA, braku żywności i 
amunicji, przeciętego połączenia 
telefonicznego, załoga strażnicy 
przeniosła się do Wetliny. 

12 marca we wsi Leszczowate 
uprowadzony został przez  SB 
OUN poborca podatkowy Stani-
sław Stefanow  i zamordowany 18 
marca.  

Od stycznia w Bieszczadach prze-
bywał dowódca WO „San”, kpt. 
„Orest”  (Myrosław Onyszke-
wycz). Dowództwo OUN-UPA 
podjęło decyzję o opanowaniu 
„Zakerzoni” i... oczekiwaniu na 
trzecią wojnę światową. Przepro-
wadził on wizytacje sotni oraz 
przygotowany został plan likwida-
cji placówek WOP i posterunków 
MO. 

20 marca podczas ewakuacji pla-
cówki WOP w Jasielu (Beskid 
Niski) nastąpił atak: sotni „Chri-
na”, „Didyka” i „Myrona” (wg G. 
Motyki); sotni „Bira”, „Hrynia” 
i ”Myrona” (wg A. Baty), sot-
ni „Bira” i „Brodycza” z kurenia 
„Rena” oraz „Kryłacza” i „Hro-
menki”  z kurenia „Bajdy” (wg 
H. Dominiczaka) -   „połączonych 
sotni  „Rena” i „Bajdy” (wg My-
ślińskiego); sotni „Hrynia”, „Bira” 
i „Myrona” (wg J. Jastrzebskie-
go). Żołnierzy było 99-ciu, ban-
derowców około 500-set. Dwóch 
żołnierzy zginęło (!), 3 uciekło do 
Czechosłowacji, 94 dostało się do 
niewoli. Oficerowie z dowódcą 
(por. Gierasik) oraz 4 milicjanci 
zostali uprowadzeni do lasu i tam 
rozstrzelani (11 osób). Następne-
go dnia według sporządzonej listy 
rozstrzelanych zostało dalszych 
36 żołnierzy, których zwłoki zo-
stały później (tj. 18 czerwca 1946 
r.) odnalezione – dzięki szerego-
wemu Pawłowi Sudnikowi, który 
jako jedyny zdołał zbiec z miejsca 
kaźni i potem go odnaleźć. Około 
20 żołnierzy wypuszczono. Resztę 
(26 żołnierzy) wymordowano w 
innym miejscu, którego nie od-
naleziono. Z 94 żołnierzy ocalało 
21, czyli zamordowanych zostało  
73 żołnierzy. Ale w publikacjach 
pojawia się liczba 60-ciu zamor-

dowanych. 13 ofiar „rozpłynęło 
się” gdzieś historykom i publicy-
stom. Dane podaję za G. Motyką. 
J. Syrnyk na s. 312 podaje: „20 
marca w rejonie Jasiela w powie-
cie sanockim (obecnie nieistnieją-
ca wieś w powiecie krośnieńskim) 
ok. 120 żołnierzy polskich wpadło 
w zasadzkę zorganizowaną przez 
UPA. Część zginęła w walce, część 
została zamordowana w ramach 
„egzekucji”. Z pewnością przeży-
ło zaledwie 19 żołnierzy.”   

Zdaniem H. Dominiczaka sotenny 
„Hryń” („Chrin”) osobiście skato-
wał i zastrzelił dowódcę por. Gier-
natowskiego. W książce A. Baty 
Bieszczady. Szlakiem walk z ban-
dami UPA, znajduje się kseroko-
pia dokumentu „Opis wypadku” 
z dnia 28.11.1946 roku.  Komen-
dant Wojewódzki MO w Rzeszo-
wie, ppłk Orłowski pisze m. in.:  
W dniu 18.6.1946 r. odnaleziono 
grób 60-ciu pomordowanych żoł-
nierzy między którymi znajdowa-
ły się zwłoki zaginionych w dniu 
26.III. 46 r. milicjantów Posterun-
ku M.O. Komańcza.  Z imienia i 
nazwiska wymienia on 5-ciu mili-
cjantów. 

20 marca sotnie „Stacha” i „Bro-
dycza” zaatakowały strażnicę 
WOP w Łupkowie i tamtejszy po-
sterunek kolejowy MO. Upowcy 
zamordowali 5 Polaków, cywili.  
21 marca w Smolniku poległ żoł-
nierz Kazimierz Kozłowski. Tego 
dnia mjr Frołow polecił dowódcy 
strażnicy w Komańczy, ppor. Han-
dlerowi, aby przeniósł załogę do 
Radoszyc, po czym łączność zo-
stała przerwana. Rozkaz wykona-
ny został tego samego dnia. Upo-
wcy spalili opuszczoną placówkę 
i zabili we wsi 3 osoby polskiej 
ludności cywilnej. 

W nocy z 21 na 22 marca w Ko-
mańczy w pożarze domu zginęły 
kierownik szkoły Ludwika Drozd 
i jej siostra nauczycielka Maria 
Kułak (W. Wesołkin: „W dorzeczu 
Osławy. Część VII”; w: „Biesz-
czad” nr 212/2016).  

22 marca dowódca strażnicy WOP 
w Woli Michowej, chor. Zając, nie 
czekając na rozkaz ewakuował 
załogę  do Łupkowa. Następne-
go dnia, po naradzie dowódców 
w Radoszycach, skoncentrowano 
wszystkie załogi strażnic w Łup-
kowie, łącznie 113 ludzi pod do-
wództwem por. Trzęsikowskiego. 
22 marca UPA dokonała ataku 
na Wolę Michową, gdzie zginęło 
dwóch milicjantów, a 20 żołnie-
rzy z 37 pp z Sanoka zaginęło bez 
wieści.  

Dnia 23.III.1946 r. banda UPA do-
konała napadu na gr. Liszna pow. 
Lesko, gdzie zrabowała całe mie-
nie mieszkańców, pobiła sołtysa 
i uprowadziła 6-ciu mężczyzn do 
lasu, których dalszy los nie jest 
znany (E. Prus, e. 277). 23 marca 
strażnica w Wetlinie podjęła próbę 
odblokowania placówki. Pluton 
żołnierzy został zaatakowany po 
przejściu ok. 2 km, pod Smere-
kiem. Dwóch żołnierzy zostało za-
bitych (z opisu walki zamieszczo-
nej przez H. Dominiczaka w książ-
ce „Żołnierze granicznych dróg” 
wynika, że trzech), oraz dwóch lub 
trzech uprowadzonych i następnie 
zamordowanych, trzech było ran-
nych. Żołnierze wycofali się do 
Wetliny. Nocą z 23 na 24 marca 
wopiści z Wetliny wysłali łącznika 
do najbliższej strażnicy sowieckiej 

w Dwerniku. Był nim miejscowy 
Ukrainiec. Banderowcy zamordo-
wali mu żonę, bo była Polką, oraz 
syna za to, że ukrywał się przed 
poborem do sotni. Strażnicę ata-
kowały sotnie „Bira”  i „Brody-
cza”, wspomagane przez oddziały 
samoobrony „Sołokija” i „Bohu-
na”. Sotnia „Brodycza” użyła w 
walce moździerzy. W krytycznym 
momencie walki, 25 marca, z po-
mocą dotarły pododdziały 34 pp 
oraz grupa wopistów. W Wetlinie 
powitano ich jak wybawców. Za-
łogę strażnicy wycofano do Ci-
snej. Okazało się, że łącznik dotarł 
do placówki sowieckiej, która dro-
gą radiową przekazała meldunek 
stronie polskiej w Lesku. Nieco 
inną wersję na s. 312 podaje J. 
Syrnyk. 23 marca na drodze Kal-
nica – Strubowiska w zasadzkę 
UPA wpadło 5 żołnierzy WOP, 
dwóch zostało rannych, żołnierzy 
rozbrojono, m.in. zabrano karabin 
PPSz. „Dowódca strażnicy WOP 
z Wetliny zażądał zwrotu karabinu 
dodając w wysłanym do oddziału 
UPA piśmie, że nie chce „bratniej 
wojny”. „Brodycz” w odpowiedzi  
na pismo urządził następnego dnia 
kolejną zasadzkę, w której zginęli 
tym razem dwaj żołnierze WOP 
(Józef Bałchanowicz i Czesław 
Łatyszonek). Strażnica WOP w 
Wetlinie została 25 marca 1946 r. 
ewakuowana do Baligrodu.” 

Nocą z 23 na 24 marca UPA do-
konała napadu na stację kolejową 
w Komańczy, Spaliła budynki sta-
cji, komisariat straży granicznej, 
posterunek MO, 3 polskie domy 
mieszkalne i kilkanaście wagonów 
kolejowych. Podczas napadu zgi-
nęło 8 Polaków, w tym por. Gie-
rasik z WOP i dwie kobiety  (Sie-
kierka, s. 946).  

25 marca o godzinie czwartej rano 
nastąpił atak UPA na Polaków 
zgromadzonych w Łupkowie (wo-
piści, milicjanci, ludność cywil-
na). G. Motyka powołując się na J. 
Dmytryka podaje, że ataku doko-
nała sotnia „Didyka”, wzmocnio-
na bojówką SB i grupą „Jasena” z 
SKW, która po pierwszych strza-
łach opuściła stanowiska i uciekła. 
Atak został odparty, ale obrońcom 
kończyła się amunicja. Poproszeni 
o „pożyczkę” Czesi stwierdzili, że 
nie mają odpowiednich zapasów, 
ale w zamian zaproponowali ewa-
kuację Polaków przez granicę na 
swoją stronę. Wobec beznadziej-
nej sytuacji dowództwo polskie 
zgodziło się. 26 marca z terenu 
Czechosłowacji wjechał pociąg 
pancerny oraz wagony towarowe. 
Tym transportem kolejowym Po-
lacy ewakuowali się przez granicę 
do Czechosłowacji. 

Tymczasem na odsiecz placów-
kom WOP 25 marca z Sanoka ru-
szyło zgrupowanie liczące około 
160 żołnierzy pod dowództwem 
majora Frołowa. Całkowity brak 
rozpoznania lokalizacji i sił UPA 
doprowadziły do narzucenia Po-
lakom walki w odkrytym terenie 
pod wsią Kożuszne. Atakował 
kureń „Rena” liczący około 500 
upowców. Poległo 60 żołnierzy, 
100 wydostało się z okrążenia w 
małych, rozbitych grupkach (A. 
Bata: Bieszczady. Szlakiem walk 
z bandami UPA). Przed całkowitą 
zagładą uratowała Polaków roz-
szalała burza śnieżna, osłaniająca 
ucieczkę małymi grypami. Major 
Frołow z kapitanem Kozyrą oraz 
około 50 żołnierzami przebili się 
w kierunku Komańczy. Kpt. Ko-

zyra relacjonował potem: „Kiedy 
weszliśmy na pasmo wzniesień 
około 2 km od Łupkowa, ujrze-
liśmy płonącą strażnicę. Wysła-
ni zwiadowcy stwierdzili, że w 
dniach 25 i 26 marca załoga straż-
nicy biła się z banderowcami i pod 
wieczór przeszła granicę czecho-
słowacką.” Grupa Frołowa podą-
żyła jej śladem przechodząc na 
teren Czechosłowacji.  

Gerhard od opisu likwidacji straż-
nic WOP zaczyna swoją powieść 
Łuny w Bieszczadach. Pisze on: 
„Dowódca kompanii kapitan Wie-
czorek dotarł do Komańczy. Z 
pięciu placówek, jakie minął po 
drodze, zostały tylko dopalające 
się zgliszcza. Wszędzie widział 
na wpół zwęglone trupy ludzi z 
obsady. Zabrał trzech żołnierzy z 
placówki w Mokrem. Ocaleli, bo 
w chwili natarcia bandytów znaj-
dowali się na patrolu. Znalazł też 
ciężko rannego strzelca Karasiń-
skiego z placówki w Komańczy. 
Bandyci wzięli go do niewoli, po-
twornie okaleczyli i pozostawili na 
miejscu. Rannym zaopiekowała 
się rodzina Kuźminów z Komań-
czy. Żołnierz został wykastrowany 
przez „powstańców UPA” Ukraiń-
ska rodzina Kuźminów za pomoc 
udzieloną polskiemu żołnierzowi 
została potem prze tych „powstań-
ców” zamordowana.  

Książkę Gerharda  krytykuje cała 
„poprawność polityczna”. Przed-
stawiony w niej obraz nie pasuje 
do prowadzonej obecnie rehabi-
litacji „powstańców”, „partyzan-
tów”, bądź „żołnierzy” UPA. Pisa-
łem o tym w recenzji książki  G. 
Motyki  Tak było w Bieszczadach, 
stwierdzając m.in.: Mam jednak 
wrażenie, że bliższy prawdy jest 
Gerhard, chociaż jest to tylko 
powieść w stylu „Ogniem i mie-
czem”. Jakże inaczej wyglądałyby 
stosunki polsko-ukraińskie gdyby 
na Wołyniu w ramach usuwania 
Polaków spłonęły tylko ich domy, 
a oni zostaliby wysiedleni. Jak to 
było w Bieszczadach.  

Gdy następnego dnia, z dwoma 
batalionami, na miejsce walki 
przybył dowódca 34 pp ppłk Plu-
ta - oczom jego ukazał się prze-
rażający widok: wieś Kożuszne 
w zgliszczach, na ziemi popiół, 
krew i ciała poległych ponad 40 
żołnierzy. Niektórzy z nich mieli 
rozbite siekierami głowy, odrąba-
ne ręce i nogi, a nawet wydłubane 
bagnetami oczy (S. Myśliwski, A. 
Bata). G. Motyka podaje, że na 
polu bitwy znaleziono dziesięć 
ciał żołnierzy zamordowanych 
przez UPA.  Ale byli to żołnierze 
„zamordowani przez UPA”, a nie 
polegli w walce! 

Następnie G. Motyka zamieszcza 
sielankowy obraz Świąt Wielka-
nocnych, jakie spędził „Chrin” 
(„nasz łemkowski chrzan” – bo 
„chrin” znaczy po ukraińsku 
„chrzan”) w Myczkowcach. Tym-
czasem Artur Bata pisze: „Hryń” 
był człowiekiem wyjątkowo bru-
talnym, alkoholikiem, bali się 
go panicznie wszyscy podwład-
ni (Bieszczady. Szlakiem walk z 
bandami UPA). „Hryń” to kiedyś 
schwytanym żołnierzom ręką ge-
nitalia wyrywał, żeby pokazać, że 
jest silniejszy od „Sokoła” – opo-
wiadał zaopatrzeniowiec „Rena” 
schwytany w Żubraczem przez 
milicjantów z Cisnej  (J. Jastrzęb-
ski).

J. Gerhard twierdzi, że „Hryń” 
był przed wojną fornalem w ma-
jątku pana Czerwińskiego pod 
Tarnopolem. Dużo pił, wyróżniał 
się szczególnym okrucieństwem. 
W czasie jednej z bójek zabił sie-
kierą ojczyma. Był to rok 1938, w 
więzieniu zetknął się z nacjonali-
stami ukraińskimi. Po wkroczeniu 
Niemców zarąbał siekierą pana 
Czerwińskiego, wstąpił do policji 
ukraińskiej i uczestniczył w po-
gromach Żydów. Miał bezwładną 
lewą rękę, po przypadkowym po-
strzeleniu przez swojego podko-
mendnego podczas jakiejś akcji na 
Zamojszczyźnie. We wsi  Mików, 
położonej obok kwatery „Hrynia” 
na Chryszczatej, przebywała jego 
żona Maria Lewicka z kilkumie-
sięcznym (lato 1946 r.) synem  Jej 
ojciec był adwokatem i działaczem 
Ukraińskiej Narodowej Demokra-
cji. Potem wyjechała razem z sy-
nem i ślad po niej zaginął. Tadeusz 
Petrowcz w książce Od Czarnoho-
ry do Białowieży (Lublin 1986) 
pisze, że prawdopodobnie spotkał 
ją w 1947 roku w Złockiem. Na-
zywała się Maria Kamińska, prze-
bywała razem ze swoim małym 
synkiem w rodzinie Połypczuków 
związanej z ruchem nacjonalistów 
ukraińskich w Krynicy. Autor opi-
suje dziwne zachowanie się tych 
ludzi i ich tajemnicze zniknięcie 
przed operacją „Wisła”. 

26 marca w Szczawnem UPA 
uprowadziła i zamordowała Ro-
mana Ilnickiego, lat 23. 30 marca 
w okolicy wsi Serednie Wielkie 
sotnie „Chrina”, „Bira” i „Myro-
na” stoczyły walkę z oddziałem 
WP tracąc 7 zabitych. Ciężkie 
straty ponieśli także Polacy. W 
marcu w Bystrem k. Baligrodu 
UPA zamordowała 3 Polaków, 
mieszkańców wsi. 

Na s. 314 – 315 J. Syrnyk pisze: 
„Gdy wojsko zarekwirowało by-
dło kilku ukraińskim mieszkań-
com Stańkowej, pod prośbą o ich 
zwrot podpisało się ok. 80 Pola-
ków. „Wszystkie prośby  osobi-
ście doręczyłem dowódcy pułku 
Komarowi (Moskal)” - zeznawał 
przed śledczymi SB-OUN Piotr 
Hołubowski. Co ciekawe – niektó-
rym rodzinom bydło rzeczywiście 
zwrócono.”  Natomiast na s. 316 
podaje: „W trakcie jednej z akcji 
prowadzonych na północy powia-
tu leskiego na początku stycznia 
1946 r. złapany został przez przy-
padek członek OUN, który nie-
dawno przybył z Niemiec. Gdy już 
byli poza wsią – czytamy w ukra-
ińskim sprawozdaniu – konspira-
tor zaproponował  żołnierzowi 20 
dolarów i złoty pierścionek. Żoł-
nierz po zabraniu wspomnianych 
rzeczy dał konspiratorowi szansę 
na ucieczkę”. Dalej Syrnyk pisze: 
„Rozpracowywano duchownych 
rzymskokatolickich, chociaż – jak 
stwierdzono w jednym z dokumen-
tów – nie posiadano w ich otocze-
niu żadnej agentury: /.../ ponieważ 
ludność tutejszego powiatu jest 
bardzo wierząca i religijna, po 
drugie w powiecie leskim nie ma 
wiele /sic!/ księży”.  

Do tego obrazu „anarchii” w po-
wiecie leskim należy dodać uwa-
runkowania koleżeńskie. „Według 
Ołeksy Konopodśkyja znajomy-
mi z czasów szkolnych mieli być 
m.in. Stepan Stebelski „Chrin”i 
dowódca „batalionu śmierci” kpt. 
Michalski. „Ja jego śmierci nie 
chcę – miał według Konopadśky-
ja mówić Michalski – bo i ja chcę 
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żyć, ale przez niego mi nie dają 
spokoju. Przekażcie mu, niech się 
przeniesie na trochę inne tere-
ny, bo ja nie mam odpoczynku”. 
(przypis na s. 317 oparty na źródle 
ukraińskim).  

Tymczasem postawa banderow-
ców był bezlitosna. Na s. 318 J. 
Syrnyk pisze: „Mimo niebezpie-
czeństwa grożącego ze strony ban-
derowców, traktujących „prze-
niesienie metryki” w kategoriach 
narodowej zdrady, do tego rodzaju 
zdarzeń dochodziło bez przerwy. O 
tym, że zagrożenie ze strony ban-
derowców było realne, świadczyć 
może wiele przypadków. Jeden z 
nich miał miejsce właśnie wiosną 
1946 r. (w nocy z 29 na 30 marca) 
w miejscowości Zwierzyń, gdzie 
został zabity przez UPA Michał 
Safat, Ukrainiec, „który zmienił 
narodowość”. Sądząc po treści 
powstałego w latach 60. XX w. 
dokumentu kościelnego, na terenie 
powiatu leskiego mogło dojść w 
połowie lat 40. XX w. do konwersji 
kilkuset rodzin.”  

„Władze polskie przypisały ban-
derowcom kilka przypadków upro-
wadzeń, m.in. mieszkańca Bóbrki, 
Michała Kozdrowskiego, Michała 
Muszyńskiego z Olchowej (jego 
rodzinę obrabowano) i Stanisła-
wa Lorenza z Nowosiółek” (Syr-
nyk, s. 319) W przypisie podał: „ 
Kozdrowski nie był przypadkową 
ofiarą, lecz dawnym milicjantem. 
Aresztowany przez bojówkę SB-
-OUN 3 kwietnia 1946 r.”  

5 kwietnia WP dokonało rewizji 
na plebani greckokatolickiej w 
Komańczy. Znaleziono 4 ukry-
wających się banderowców oraz 
kilka sztuk broni. Żołnierze roz-
strzelali banderowców, probosz-
cza greckokatolickiego Iłariona 
Węgrzynowicza oraz jego do-
rosłego syna. 9 kwietnia, przed 
północą, znaczne siły upowców z 
kurenia „Rena”  zaatakowały zało-
gę strażnicy 37 komendy WOP w 
Cisnej. Po dwóch godzinach walki 
nadeszła pomoc z Baligrodu. Sot-
nie „Hrynia”, „Bira” i „Stacha” 
wycofały się do lasów, zabrawszy 
swoich zabitych i rannych.  Wobec 
częstych ataków sotni  upowskich 
na tę miejscowość, dowódca 8 
dywizji piechoty, w drugiej poło-
wie kwietnia, przydzielił załodze 
37 komendy WOP dwa czołgi 
T-34. Miały one wspierać działa-
nia żołnierzy w walkach z UPA. 
17 kwietnia na trasie Baligród – 
Cisna w zasadzce zginął żołnierz 
WP. 

Wiosna  1946 r. ponownie  zazna-
czyła się pasmem sukcesów UPA 
w Bieszczadach. W tym okresie 
sotnie UPA rozbiły wszystkie 
przygraniczne polskie placówki 
WOP. Zniszczono stację Łupków 
i zablokowano tunel kolejowy. 26 
kwietnia 1946 r. w rejonie Smolni-
ka, w walce z UPA poważne straty 
poniosły oddziały WP. Do niewoli 
dostało się 150 polskich żołnierzy. 
Część z nich zwolniono, resztę 
rozstrzelano w ramach represji za 
wyjątkowo okrutnie przeprowa-
dzoną przez siły WP pacyfikację 
Zawadki Morochowskiej (A.L. 
Sowa). Trzeba więc zapytać, czy 
w ramach represji „żołnierze 
UPA” mogli mordować wziętych 
do niewoli jeńców? 

Jednak większość autorów walkę 
pod Smolnikiem datuje na marzec 
1947 roku.   

26 kwietnia we wsi Ropienka 
banderowcy uprowadzili Teodora 
Kociubę. Został on przesłuchany 
przez referenta SB-OUN „Arka-
dija” i chociaż zaprzeczył podej-
rzeniom o donos do władz został 
zamordowany. 

28 kwietnia oddział UPA wyszedł 
z lasów Chryszczatej, podkradł się 
pod samą wieś Smolnik, gdzie za-
trzymał się 1 i 2 batalion 34 po. W 
czasie zwijania obozu przez żoł-
nierzy, banderowcy zaatakowali. 
Siły UPA liczyły 150 – 200 ludzi. 
Żołnierze nie dali się zaskoczyć. 
Zginęło 13 banderowców. Straty 
polskie wynosiły 4 ciężko rannych, 
w tym jeden oficer, oraz 3 lekko 
rannych. G. Motyka powołując się 
na źródła ukraińskie twierdzi, że 
atakowała sotnia „Didyka”, którą 
dowodził wówczas „Korp”. Za tę 
porażkę „Ren” mianował nowego 
sotennego, którym został Roman 
Hrobelski „Brodycz”. 30 kwietnia 
ma miejsce kolejny nieskuteczny 
atak UPA na placówkę WOP w Ci-
snej. W kwietniu we wsi Rzepedź 
pow. Sanok upowcy zamordowali 
2 Polaków: sołtysa Andrzeja So-
pinkę i Józefa Turzańskiego, lat 
55, rolnika.  

1 maja przeniesiono do Wołkowyi 
załogi czterech strażnic, zgrupo-
wane dotąd w Olszanicy, gdzie w 
walce z UPA poległ milicjant Ka-
zimierz Borek, natomiast w gmi-
nie Komańcza UPA spaliła 50 go-
spodarstw. 2 maja sotnia „Chrina” 
w okolicach wsi Huczwice zaata-
kowała pododdział WP i zdobyła 
działo 76 mm. O jego utracie pisze 
J. Gerhard, umiejscawiając akcję  
w Dołżycy, pod górą Ryczywół, 
przy skrzyżowaniu drogi na Buk 
i Terkę. Popsuł się samochód cią-
gnący działo i przesuwający się za 
kolumną wojska oddział UPA sko-
rzystał z okazji. Zginęło 6 żołnie-
rzy, 2 zostali uprowadzeni do lasu. 
W meldunku ukraińskim straty 
polskie oceniono na 37 zabitych. 
Działo ciągnęły konie bocznymi 
drogami zboczem Łopiennika, 
Durnej i Berda. Żołnierze ruszyli 
w pościg. Na zboczach Berda żoł-
nierze lewego skrzydła tyraliery 
odkryli trupa mężczyzny. Trup był 
zupełnie nagi. Głowę miał prawie 
odrąbaną od tułowia, ręce zwią-
zane drutem na plecach, genitalia 
wycięte. Był to bombardier Łucki.  
Działo trafiło do obozu „Chrina” 
na Chryszczatą. Upowcy zgubili 
jednak zamek i stało ono bezuży-
teczne. 3 maja we wsi Wola Mi-
chowa UPA ostrzelała posterunek 
MO i zamordowała 10 Polaków, 
mieszkańców wsi. 4 maja na tra-
sie Baligród – Wołkowyja zostali 
uprowadzeni przez UPA Józef Sta-
ręga i Tadeusz Kuflewski z WOP.  
W nocy z 5 na 6 maja w ataku UPA 
na Olszanicę poległo wg Siekierki 
11 żołnierzy WP oraz 9 osób cy-
wilnych, wg Syrnyka 2 żołnierzy 
WP i jedna osoba cywilna. „W 
nocy z dnia 6 - 7.V.1946 r. o godz. 
23.oo banda UPA dokonała napa-
du na odcinek kolejowy między Ol-
szanicą a Ustianową pow. Lesko, 
ostrzeliwując stację kolejową w 
Olszanicy i mosty, w wyniku obro-
ny tych obiektów przez oddział WP 
zabitych zostało dwóch żołnierzy” 
(Prus, s. 280). W Hoczwi zamor-
dowany został przez bojówkę SB-
-OUN Antoni Herbetko. 11 maja 
we wsi Hoczew banderowcy za-
mordowali 5 Polaków i spalili 4 
domy. W przypisie 596, na s. 325 
J. Syrnyk stwierdza: „Informacja 

ta wydaje się mało prawdopodob-
na”  I zapewne  po raz kolejny 
Autorowi „wydaje się”. „11 maja 
UPA zaatakowała w rejonie wsi 
Kołonice żołnierzy wysiedlających 
mieszkańców Żubraczego.” (Syr-
nyk, s. 323, w przypisie podaje za  
źródłem ukraińskim, że zginęło 3 
żołnierzy). Tego dnia koło Kalnicy 
na minach założonych przez UPA 
wyleciały w powietrze dwie fur-
manki z cywilną ludnością ukraiń-
ską. 12 lub 13 maja w rejonie Woł-
kowyi pododdział z sotni „Myro-
na” pod dowództwem „Taraski” 
zaatakował kolumnę wojskową, 
w wyniku czego zginął prawdopo-
dobnie jeden z żołnierzy. (Syrnyk, 
s. 323, a w przypisie stwierdza, że 
źródło ukraińskie podaje, że zgi-
nęło 19 żołnierzy, w tym 2 majo-
rów i 2 poruczników). 13 maja we 
wsi Habkowce UPA zamordowała 
19 osób jadących samochodem 
Komisji Przesiedleńczej, w tym 3 
Łemków. Na Rubieży nr 23 poda-
je, że zabito 10 osób. 

„13 maja zginęła z rąk żołnierzy 
piętnastoletnia dziewczyna, miesz-
kanka Wańkowej” (s. 325  - 326, 
źródło: Litopys UPA, t 34.) Infor-
macja mało wiarygodna, nie poda-
no nawet nazwiska dziewczyny, 
aby jej nie zweryfikować? Nie 
ma wzmianki o okolicznościach 
zabójstwa. 14 maja w Zawoi  po-
wieszono publicznie kalekę Jurka 
Owełkę  z ostrzeżeniem,  że  los  
ten  czeka wszystkich,  którzy nie 
wyjadą  –  podaje G. Motyka. Jed-
nak wieś ta była wysiedlana dopie-
ro za rok?! Informację tę powtarza 
Syrnyk na s. 325 powołując się 
na J. Pisulińskiego, ale pomija o 
zbojkotowaniu wysiedlenia. Opar-
ta jest ona o relacje Ukraińców 
wysiedlonych do ZSRR, podane 
w źródle ukraińskim. Tymczasem 
w pracy S. Krycińskiego  Biesz-
czady. Słownik historyczno-krajo-
znawczy  (część 2: Gmina Cisna) 
nie ma o tym wzmianki, a na pew-
no taki fakt odnotowałby. Wieś 
wysiedlona została dopiero pod 
koniec kwietnia 1947 roku, ostrze-
żenie z rocznym wyprzedzeniem 
jest nonsensem. Wieś ta zasiedlo-
na została na przełomie XVIII i 
XIX wieku przez Polaków. Nie 
mieli oni kościoła i chodząc do 
cerkwi posługiwali się już tylko 
miejscową gwarą ruską. W czasie 
wysiedleń potraktowani zostali 
jako Ukraińcy i musieli opuścić 
swoją wieś. 

„15 maja oddział „Myrona” 
miał zaatakować żołnierzy, którzy 
uprzednio dokonali pacyfikacji 
Wetliny, paląc tu 46 domostw. Do 
potyczki doszło w okolicy wsi Do-
łżyca.” (Syrnyk, s. 323) Nie ma 
wzmianki o ofiarach. 

„W dniu 18 maja konwój w sile 
plutonu WP, ochraniający kolum-
nę przesiedlanej ludności ukraiń-
skiej do ZSRR ze wsi Krywe, Przy-
słup i Kalenica (Kalnica – S.Ż.) 
został napadnięty pod Jabłonką 
(Jabłonkami – S.Ż.) przez sotnię 
„Hrynia”. Zginęło 4 żołnierzy, 
dwóch zostało ciężko rannych. 
Do niewoli dostało się następnych 
4 żołnierzy, których upowcy za-
mordowali w pobliskim lesie”  (S. 
Myśliński). G. Motyka pisze: „Za-
atakowanym natychmiast pospie-
szyli z pomocą pozostali żołnierze 
eskorty (liczby ich niestety nie zna-
my). Po krótkiej wymianie strza-
łów Ukraińcy wycofali się do lasu, 
porywając jeńców (zostali oni 
najprawdopodobniej zamordowa-

ni)”. W czasie walki, korzystając 
z zamieszania, część eskortowanej 
ludności zbiegła w lasy. „Tego sa-
mego dnia inny pododdział UPA 
(nr 502) zaatakował żołnierzy w 
rejonie wsi Tyskowa” (Syrnyk, s. 
324 – w przypisie podaje, że dane 
ukraińskie mówiły o 1 lub nawet 
18 zabitych żołnierzach). „Z kolei 
pododdziały sotni U-3 zaatako-
wały żołnierzy przeprowadzają-
cych akcję w Berezce. Zniszczone 
zostało auto wojskowe, być może 
zginął jeden z żołnierzy”. (Syrnyk, 
s. 324) 

„W nocy z 18 na 19 maja doszło 
do napadu na żołnierzy ochra-
niających most w Manastercu. W 
trakcie wycofywania się partyzan-
ci UPA mieli spalić aż około 100 
gospodarstw w tej wsi. Raport mi-
licyjny nie doniósł o ofiarach.” (s. 
324, natomiast w przypisie Syrnyk 
podaje: „W odniesieniu do całego 
roku 1946 r. miało tu zginąć 12 
Polaków. Informacja mało wia-
rygodna Siekierka et al, op. cit. 
, s. 393.” Gdyż dotyczy zamor-
dowanych osób cywilnych? „20 
maja doszło do napadu UPA na 
jednostkę wojskową w Wetlinie. W 
czasie walki spłonęło kilkanaście 
zabudowań. Tego samego dnia 
doszło również do potyczki  mię-
dzy UPA i wojskiem oraz milicją w 
Dołżycy. Dwóch żołnierzy zostało 
rannych.”  (Syrnyk, s. 324) „24 
maja doszło do potyczki oddziału 
UPA (U-3) z żołnierzami wysie-
dlającymi ludność w Bereźnicy 
Niżnej. Kilku żołnierzy mogło zgi-
nąć, z pewnością siedmiu zostało 
rannych” (s. 326; w przypisach 
Syrnyk podaje, że źródło polskie 
mówi o śmierci siedmiu żołnierz, 
a ukraińskie nawet dziesięciu żoł-
nierzy; dlaczego te dane są  tylko 
w przypisie?).  

W nocy z 26 na 27 maja zamor-
dowany został przez bojówkę 
SB-OUN sołtys wsi Zahoczewie 
Dymitr Winnicki vel Wiśniewski. 
„30 maja doszło do napadu na 
polskich mieszkańców wsi Żubra-
cze, w trakcie którego uprowadzo-
ny został były milicjant Wilhelm 
Woźnica”. (Syrnyk, s. 326; dopie-
ro w przypisie jest informacja, że 
figuruje on w wykazie funkcjona-
riuszy MO i SB poległych w wal-
ce z bandami UPA.) W maju we 
wsi Wetlina zamordowali 1 Polkę, 
żonę Ukraińca, oraz ich syna.

 

1 czerwca MO z Cisnej oraz WP 
na górze Łopiennik złapali 1 ban-
derowca oraz znaleźli 3 cekaemy, 
2 erkaemy, granaty, miny i amu-
nicję. W dniu następnym odkryli 
magazyn broni UPA, a w nim: 1 
erkaem, 3 cekaemy, 3 karabiny, 1 
automat, 3 maszyny do pisania, 
księgi metrykalne oraz 120 ksią-
żeczek wojskowych pomordowa-
nych żołnierzy. Na s. 328 Syrnyk 
podaje „8 czerwca w zasadzce 
pod Dołżycą miało zginąć szes-
nastu żołnierzy. Dane te są mało 
wiarygodnie /.../, ukraińskie źró-
dła zazwyczaj znacznie zawyżały 
straty przeciwnika. Polskie zresz-
tą postępowały podobnie”. I tych 
danych zapewne już nie da się 
w pełni zweryfikować. Na tejże 
stronie Syrnyk pisze: „10 czerw-
ca żołnierz Wojska Polskiego z 
nieustalonych przyczyn zastrzelił 
N.N. mężczyznę czekającego na 
stacji kolejowej na wysiedlenie. 
Być może ofiarą był Iwan Sycz z 
Wetliny, który nie chciał oddać 

żołnierzowi krowy.”  Natomiast w 
przypisach podaje: „Incydent ten 
opisują mieszkańcy Wetliny wysie-
dleni do ZSRR”  i opis znajduje się 
w artykule ukraińskim zamieszo-
nym na portalu internetowym mia-
sta Turka. Następnie pisze: „Spra-
wa śmierci Iwana Sycza nie jest 
do końca jasna. Istnieje zapisek 
sporządzony przez powiatowego 
komendanta MO, z którego mogło-
by wynikać, że sprawcami śmierci 
Sycza byli banderowcy. W innym 
dokumencie /.../ w czasie ataku 
UPA na stację Lesko-Łukawica , 
na której stały transporty ludności 
zginęło zginęły trzy osoby (dwie 
kobiety i mężczyzna)”. Dlaczego 
raport polski Syrnyk zamieszcza 
tylko w przypisach?  

11 czerwca w okolicach Kalni-
cy koło Cisnej na minę najechały 
dwa wozy z ludnością cywilną 
i trzema żołnierzami, w wyniku 
czego wszyscy ponieśli śmierć. 
Litopys UPA, tom 33, podaje datę 
14 czerwca oraz liczbę 40 ofiar 
śmiertelnych i 20 osób rannych 
(Syrnyk, s.328). „Według rapor-
tów UPA tego samego dnia doszło 
do podobnego zdarzenia w rejonie 
wsi Przysłup w pow. sanockim, 
choć tutaj akurat ofiarami mieli 
być wyłącznie wojskowi.” (Syr-
nyk, s. 328 – 329). „12 czerwca 
w okolicach Zawadki-Trzciańca 
miała miejsce potyczka oddziału 
UPA U-6 z spec-oddziałem (gru-
pą manewrową) Wojska Polskie-
go (dowodzoną prawdopodobnie 
przez Mikołaja Dachowa). Według 
danych ukraińskiego podziemia, 
zapewne znacznie zawyżonych, 
w jej wyniku zginąć miało aż 
siedemnastu żołnierzy. Bardziej 
wiarygodnie brzmi natomiast in-
formacja o stratach własnych – 
siedem osób.” (Syrnyk, s. 329) 13 
czerwca banderowcy uprowadzili 
Władysława Olijarczyka; jego los 
pozostaje nieznany. (s. 329 – 330; 
Syrnyk nie podał miejscowości). 
16 czerwca we wsi Mchawa UPA 
zamordowała Katarzynę Kochan, 
lat 42. 19 czerwca w rejonie wsi 
Kiełczawa w potyczce z UPA zgi-
nął żołnierz WP. (Syrnyk, s. 329). 
20 czerwca w Lesku Ukraińcy za-
mordowali 3 Polaków. 20 czerwca 
w Roztokach Dolnych zgiął żoł-
nierz WP, który powracał z wie-
cu agitacyjnego w Baligrodzie w 
związku z tzw. referendum ludo-
wym wyznaczonym na 30 czerw-
ca 1946 r. (Syrnyk, s. 330) 

We wsi Tarnawa Wyżna pow. Tur-
ka (Bieszczady) w I połowie 1946 
roku został zamordowany przez 
UPA Wasyl Niemiec leśniczy la-
sów dworskich majątku Witolda 
Kostyrkiewicza w Tarnawie Wy-
żnej. Z pochodzenia Ukrainiec, lo-
jalny wobec właściciela majątku dr 
Witolda Kostyrkiewicza (Kostur-
kiewicza ?), który prowadził biuro 
notarialne w Samborze. Nastawio-
ny przyjaźnie do Polaków. Miesz-
kał na uboczu wsi na tzw. Czerte-
żu.   (https://www.krosno.lasy.gov.
pl/documents/149008/33416974/
z.+III+Martyrologium+le%C5
%9Bnik%C3%B3w+Podkarpac
ia+1938-49.pdf)    

Na s. 332 Syrnyk pisze: „Ani na 
chwilę nie zaprzestano prowadzo-
nego przez cywilną siatkę OUN i 
podporządkowane jej bojówki po-
boru czy wręcz niekiedy rekwiro-
wania żywności. Powodowało to 
nierzadko wrogie reakcje ze strony 
ludności.” /.../ „Wiosną i latem 
1946 r. trwało także uzupełnia-

https://www.krosno.lasy.gov.pl/documents/149008/33416974/Cz.+III+Martyrologium+le�nik�w+Podkarpacia+1938-49.pdf/6f35ab4c-8a26-04fa-5211-645408ada92e
https://www.krosno.lasy.gov.pl/documents/149008/33416974/Cz.+III+Martyrologium+le�nik�w+Podkarpacia+1938-49.pdf/6f35ab4c-8a26-04fa-5211-645408ada92e
https://www.krosno.lasy.gov.pl/documents/149008/33416974/Cz.+III+Martyrologium+le�nik�w+Podkarpacia+1938-49.pdf/6f35ab4c-8a26-04fa-5211-645408ada92e
https://www.krosno.lasy.gov.pl/documents/149008/33416974/Cz.+III+Martyrologium+le�nik�w+Podkarpacia+1938-49.pdf/6f35ab4c-8a26-04fa-5211-645408ada92e
https://www.krosno.lasy.gov.pl/documents/149008/33416974/Cz.+III+Martyrologium+le�nik�w+Podkarpacia+1938-49.pdf/6f35ab4c-8a26-04fa-5211-645408ada92e
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nie stanów osobowych oddziałów 
UPA. Odbywało się to  w tym cza-
sie najczęściej na drodze przymu-
sowego poboru.”  

A przecież od zakończenia wojny 
w Europie minął już ponad rok.

Hasło „Zbrodnia w Terce” w 
Wikipedii: „Jedną z głównych 
przyczyn nasilenia wzajemnych 
uprzedzeń między ukraińskimi i 
polskimi współmieszkańcami Ter-
ki była działalność miejscowych 
księży greckokatolickich (ks. Jo-
sefa Kecuna i Lwa Salwyckiego) 
polegająca na podjudzaniu i na-
woływaniu do wrogości wobec 
Polaków. W drugiej połowie lipca 
1944 na terenie Bieszczad ukaza-
ły się obwieszczenia ukraińskich 
nacjonalistów wzywających Pola-
ków do opuszczenia wiosek w cią-
gu jednego dnia, bez możliwości 
zabrania dobytku, za niewykona-
nie tego nakazu zgodnie z treścią 
obwieszczenia groziła śmierć.. W 
związku z niestosowaniem się do 
powyższych gróźb, nacjonaliści 
ukraińscy dokonali m.in. mordu 42 
Polaków mieszkańców Baligrodu. 
Planowano także wymordować 
polskich mieszkańców Terki /…/ 
4 lipca 1946 roku bojówki OUN 
uprowadziły 5 mieszkańców Ter-
ki; jednego Polaka i 4 Ukraińców 
(którzy zmienili wyznanie na rzym-
skokatolickie). Pośrednio w wyni-
ku powyższego zdarzenia, kapitan 
Lucjan Zubert (zastępca dowódcy 
do spraw liniowych 36 Komen-
dy) 6 lipca wydał rozkaz wzięcia 
zakładników. Tego samego dnia 
wieczorem przystąpiono to wyko-
nywania rozkazu, według ustaleń 
UPA zebrano 43 zakładników, z 
których co najmniej ¼ uciekła w 
drodze do miejsca docelowego, 
którym była Wołkowyja. Dzięki 
wstawiennictwu cywilnych Pola-
ków uwolniono kolejnych kilka 
osób. Nazajutrz wystosowano ul-
timatum z żądaniem wypuszczenia 
osób uprowadzonych przez bojów-
ki ukraińskie, w zamian za pusz-
czenie wolno przetrzymywanych 
ukraińskich mieszkańców Terki. 
Tego samego dnia wieczorem (7 
lipca) bandy ukraińskie przypro-
wadziły dwóch zakładników (Po-
laka i jednego z Ukraińców) do 
Terki i powiesili na przydrożnym 
drzewie, uprzednio rozbijając im 
głowy kolbami. Następnego dnia, 
po otrzymaniu wiadomości o za-
mordowaniu dwóch osób, podjęto 
decyzję o rozstrzelaniu zakładni-
ków. Akcją kierował osobiście kap. 
Lucjan Zubert. 8 lipca zakładnicy 
zostali doprowadzeni ponownie 
do Terki (podczas marszu udało 
się zbiec jednej osobie) i zapędze-
ni do drewnianego domu. Tutaj 
uwolniono kolejnych 5 osób, a 3 
mężczyzn zabrano na cmentarz do 
kopania grobu dla powieszonych 
przez SB OUN, poza tym z chaty 
zbiegł jeden chłopiec Wasyl So-
niak, który przeżył masakrę a po-
tem jego zeznania zostały spisane i 
porównane z zeznaniami żołnierzy 
WOP z Wołkowyi. W chacie pozo-
stało 20 osób (nie licząc chłopca, 
któremu udało się uciec): przede 
wszystkim kobiety i dzieci. Bestial-
stwa tego dokonało bezpośrednio 2 
żołnierzy pochodzących z Kresów 
Wschodnich, którzy podobno mie-
li się zgłosić do wykonania tego 
zadania na ochotników, ponieważ 
ich bliscy zostali zamordowani 
przez podziemie ukraińskie. Pozo-
stali żołnierze pilnowali otoczenia 
budynku. Morderstwa dokonano 

na tych cywilach ukraińskich przy 
użyciu pistoletu maszynowego i 
obrzuceniu wnętrza budynku gra-
natami, następnie chatę oblano 
benzyną i podpalono. Zginęło 20 
niewinnych osób. Prócz wspo-
mnianych ofiar żołnierze po tym 
zdarzeniu zamordowali kolejnych 
7 ukraińskich mieszkańców Terki, 
oraz 3 mężczyzn odprowadzonych 
wcześniej na cmentarz. Żołnierze 
WOP zabili w sumie 30 osób i spa-
lili kilkanaście gospodarstw.

W 1999 roku, w sprawie tej Dele-
gatura IPN w Rzeszowie prowa-
dziła śledztwo nr S 7/00/Zk, w toku 
którego udało się ustalić jednego 
sprawcę – był nim Hryhorij Ło-
szycia, Ukrainiec, współpracują-
cy z żołnierzami Odcinka WOP w 
Wyłkowyi, nie postawiono mu za-
rzutów bowiem już nie żył (zmarł 
w 1991r.). Zarzuty przedstawiono 
także dwóm byłym żołnierzom 36 
Komendy Odcinka WOP, lecz z 
braku dostatecznych dowodów 
winy prokuratura zmuszona była 
odstąpić od oskarżenia” (https://
pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnie-
_w_Terce )  Na jabłoni powieszeni 
zostali Jan Gankiewicz i Michał 
Łoszyn.  

Ze sprawozdania Stefana Gole-
sza – nadrejonowego prowidnyka 
UPA wynika, że zamordowanych 
zostało 20 zakładników: strzelano 
do nich z automatów, obrzucono 
granatami, a potem chałupę pod-
palono. Następnie jeszcze wopiści 
zastrzelili trzech starców i dwóch 
chłopców lat 20 i 23 (zapewne 
członków UPA) złapanych na gó-
rze Korb nad wsią, czyli łącznie 25 
osób. 

Wikipedia podaje, że 8 lipca we 
wsi Teka pow. Lesko żołnierze 
WOP umieścili w drewnianym 
domu 21 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 obla-
no benzyną i podpalono. Zginęło 
20 niewinnych osób. Prócz wspo-
mnianych ofiar, żołnierze po tym 
zdarzeniu zamordowali kolejnych 
7 ukraińskich mieszkańców Terki, 
oraz 3 mężczyzn, odprowadzonych 
wcześniej na cmentarz. Żołnie-
rze WOP zabili w sumie 30 osób 
i spalili kilkanaście gospodarstw. 
W 1999 roku w tej sprawie Dele-
gatura IPN w Rzeszowie prowa-
dziła śledztwo nr S 7/00/Zk, w toku 
którego udało się ustalić jednego 
sprawcę – był nim Hryhorij Łoszy-
cia, Ukrainiec, współpracujący z 
żołnierzami Odcinka WOP w Wy-
łkowyi. Nie postawiono mu zarzu-
tów, bowiem już nie żył (zmarł w 
1991). Zarzuty przedstawiono tak-
że dwóm byłym żołnierzom 36 Ko-
mendy Odcinka WOP, lecz z braku 
dostatecznych dowodów winy pro-
kuratura zmuszona była odstąpić 
od oskarżenia.” (https://pl.wikipe-
dia.org/wiki/Zbrodnie_w_Terce ) 

Na s. 340 J. Syrnyk pisze: „Ogrom-
ne znaczenie dla rozkładu sieci 
relacji miały akcje podjęte przez 
wojsko wobec cywilnych miesz-
kańców, tak jak miało to miejsce 

w Terce. W tym sensie mord ter-
czan należy traktować nie tylko w 
kategoriach symbolicznych, jako 
akt barbarzyńskiego okrucień-
stwa, ale także jako istotny etap 
„w grze” prowadzonej przez Woj-
sko Polskie i UPA. Nie chodziło w 
niej o pokonanie upowców, ale o 
ich fizyczną eliminację. Kwestią 
otwartą pozostaje pytanie jak da-
leko rozciągana była definicja po-
jęć upowiec/banderowiec zarówno 
w umysłach żołnierzy, milicjantów, 
bezpieki i cywilnych obywateli na-
rodowości polskiej, jak i przede 
wszystkim – decydentów politycz-
nych w Warszawie i Moskwie. 
Pytanie na tyle zasadne, że doty-
kające samego jądra problemu 
ukraińskiego, jego ontologicznej 
wartości. Co istotne, granice po-
jęcia banderowiec, nie tylko rzu-
towały na funkcjonowanie tzw. 
kwestii ukraińskiej tuż po II wojnie 
światowej w Polsce, czy przede 
wszystkim w ZSRR, ale również 
dziś mają aktualny walor.” 

Zdumiewa ta nadzwyczajna troska 
ze strony ukraińskich historyków, 
dziennikarzy, polityków i działa-
czy o morale i stan umysłów oby-
wateli narodowości polskiej -  i to 
na przestrzeni wieków, zarówno 
w Rzeczypospolitej Obojga na-
rodów, w II RP i aktualnie w III 
RP.  Wołodymyr Pawliw, Lwów w 
artykule: „Ukraińskie psychozy” 
pisze: „Ukraińskie psychozy” Ga-
licjan mają długą tradycję. Można 
je nawet teraz podzielić na trzy 
kategorie: psychozy związane z 
ukraińską historią, z okresem nie-
podległości państwowej, i z praw-
dopodobnym zbliżeniem Ukrainy 
z Unią Europejską.  Psychoza - to 
naruszenie aktywności umysłowej, 
przy której reakcje psychiczne są 
rażąco sprzeczne z realną sytu-
acją. Znajduje to odzwierciedlenie 
w zaburzeniu postrzeganiu real-
nego świata i w dezorganizacji 
postępowania. Na przykład, gdy 
krzyczą „Heil!” pod portretami 
Bandery i Szuchewycza, a potem 
wyłażą ze skóry, aby udowodnić, 
że ci na portretach nie byli faszy-
stami. Stoją w kolejce po wizy do 
pracy pod konsulatami europejski-
mi i wzdychają nad „homosiami” 
i „brakiem duchowości” w UE. 
Mówią, że za Zbruczem - sami 
Moskale, aby następnie z pianą na 
ustach udowadniać, że Ukraina 
jest jedna i niepodzielna. /.../ Tu-
taj warto postawić trudne pytanie: 
czy opanowany przez „psychozy 
ukraińskie” Galicjanin rzeczywi-
ście jest człowiekiem o mentalno-
ści europejskiej, którą „reklamu-
jemy” wśród naszych europejskich 
przyjaciół? Jego zachowanie skła-
nia do odmiennej opinii, i z pew-
nością nie służy sprawie zbliżenia 
z Europą. Przede wszystkim cho-
dzi o psychiczne niedostosowanie, 
które przejawia się w propagan-
dzie nazistowskich i neonazistow-
skich symboli i modelów zacho-
wań. Następnie - o zaliczanie w 
dyskursie publicznym do kategorii 
„okupantów” wielu narodów eu-
ropejskich, z którymi żyliśmy od 
wieków, kształtowaliśmy i rozwi-
jaliśmy się ramię w ramię, obok 
siebie, i którym w rzeczywistości 
wiele zawdzięczamy. Wieloletnia 
galicyjska retoryka antypolska, 
werbalne przejawy antysemity-
zmu, wrogie ekscesy galicyjskich 
nacjonalistów w stosunku do po-
mnika węgierskiego na przełęczy 
Werećkiej lub ataki na węgier-
skich nastolatków w Użhorodzie 

(a tam nacjonalizm ukraiński jest 
jednoznacznie postrzegany jako 
„galicyjska zaraza”) - wszystko 
to czyni właśnie Galicję tym re-
gionem Ukrainy, który może być 
najbardziej kłopotliwy dla Euro-
py. /.../ Kto wie, może żywotność 
„psychoz ukraińskich” wśród 
Galicjan związana jest z niemoż-
nością i niechęcią do przyjęcia na 
siebie odpowiedzialności za swój 
własny los historyczny, wzięcia się 
do czasochłonnej i żmudnej pracy 
przy budowaniu własnego dobro-
bytu, bezpieczeństwa i przyszło-
ści.” (Wołodymyr Pawliw, Lwów 
/Zaxid.net, 11.11.2013/; za: http://
ww.kresy.co/artykuly/psychozy.
htm ). 

Trzeba dostrzec te „ukraińskie 
psychozy” ujawniane przez Ukra-
ińców działających w Polsce. 
Niezależnie od tego, jak głębokie 
mają podłoże psychiczne i czy 
są one wynikiem wieloletniej in-
doktrynacji zbrodniczą ideologią 
integralnego nacjonalizmu ukra-
ińskiego. Psychiatria twierdzi, że 
zjawisko zwane „psychozami” 
powoduje tak głębokie zmiany 
w strukturze mózgu, że leczenie 
jest nieskuteczne. Skuteczne są 
klarowne przepisy prawne i sku-
teczne działanie „państwa prawa”. 
Dlatego w Niemczech nie ma upa-
miętnień Hitlera czy Goebbelsa, 
natomiast na Ukrainie pomników 
Bandery, Szuchewycza czy Klacz-
kiwśkiego jest więcej niż koszy na 
śmieci. 

Syrnyk także nie widzi potrzeby 
zajmowania się „barbarzyńskim 
okrucieństwem” dokonanym 
przez „ukraińskich powstańców” 
na dwustu tysiącach polskiej 
ludności cywilnej, ale z ogrom-
ną troską pochyla się nad takim 
okrucieństwem w stosunku do 
dwudziestu osób narodowości 
ukraińskiej. To „uetycznienie hi-
storiografii” dokonywane przez 
Syrnyka, obejmuje już od dawna 
wiele innych dyscyplin, np. socjo-
logię (ważny problem „uetycznie-
nia” prowadzonych wywiadów), 
politykę, filozofię, psychologię, a 
nawet turystykę, 

W nocy z 14 na 15 lipca we wsi 
Wołkowyja ukraińscy powstań-
cy zamordowali 32 Polaków a  4 
uprowadzonych zaginęło bez wie-
ści. „Około godz. 24oo oddziały 
UPA zaatakowały Wołkowyję. W 
wiosce 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 nazwiska 
żołnierzy zostało ciężko rannych. 
Nacjonaliści ukraińscy usiłowali 
dokonać zabójstwa Ludwika W. i 

mężczyzny o nazwisku K., ale na 
skutek zacięcia broni udało im się 
zbiec. W czasie trwającej do godz. 
15oo walki, sprawcy spalili ok. 80 
budynków mieszkalnych i gospo-
darczych wraz z dobytkiem nale-
żących do ludności polskiej. Śledz-
two umorzono 27 sierpnia 2007 r. 
wobec niewykrycia sprawców czy-
nu”. (IPN, sygn. akt S 69/07/Zi). 
„Nocą z 14/15 lipca 1946 kureń 
UPA „Rena” skoncentrował swoje 
siły wokół Wołkowyi w celu likwi-
dacji zgrupowania WOP. O godz. 
0.30 w nocy dokonano napadu na 
wieś połączonego z atakiem na 
strażnicę WOP równocześnie z kil-
ku stron, od Terki, Zawozu, Polań-
czyka i Górzanki. Po pierwszym 
nieudanym szturmie UPA nastą-
piły następne prowadzone z nie-
zwykłą zaciętością. Atakujący sta-
rali się rozdzielić załogę na dwie 
części. Równocześnie specjalna 
bojówka 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)   

Syrnyk weryfikuje straty stwier-
dzając na s. 334, że w nocy z 14 
na 15 lipca w Wołkowyi podczas 
napadu sotni UPA U-3 zginęło 
18 osób, w tym dwóch napastni-
ków. Grzegorz Motyka podaje, że 
„ok. godz. 0.30 zbliżających się 
upowców pierwszy zauważył st. 
szer. Matuszczak. Chwilę potem 
otworzył do nich ogień z erka-
emu, alarmując cały garnizon. /.../ 
Natarcie szło jednocześnie z kilku 
stron. Pierwszą grupę, od wsi Ter-
ka, prowadził 17-letni chłopak z 
przymocowaną do ręki dla wska-
zania kierunku białą szmatą, dru-
ga grupa szła od wsi Zawóz,  trze-
cia od Polańczyka,  czwarta zaś 
od Górzanki. /... / W tym samym 
czasie specjalna grupa banderow-
ców podpaliła wioskę, po czym 
rozpoczęła mordowanie polskiej 
ludności. Wybrane osoby wiązano 
i żywcem rzucano w ogień, niektó-
rym „humanitarnie” podcinano 
wpierw żyły. Zginęło w ten sposób, 
według jednych danych – jedena-
ście, według innych – trzydzieści 
dwie osoby, cztery osoby uprowa-
dzono. Być może byli to wyłącznie 
członkowie ORMO” (G.  Moty-
ka..., s. 376; Tak było w Biesz-
czadach).  Siekierka na s. 415 od-
nośnie wsi Wołkowyja podaje, że 
nocą z 14 na 15 lipca UPA zamor-
dowała tutaj: 3 Polaków z Zawo-
zu, 3 Polaków z Terki, 36 Polaków 
cywilnych, mieszkańców wsi, 2 
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żołnierzy WP;  spalonych zostało 
15 gospodarstw.   

15 lipca we wsi Wołkowyja upo-
wcy zamordowali Polkę, Roza-
lię Pacławską, lat 21. W nocy z 
15 na 16 lipca we wsi Bukowiec  
pow. Lesko zamordowany został 
Michał Fryczek. „W dniu 16 lip-
ca 1946r. na trasie miejscowości 
Stężnica – Wołkowyja zaginął 
Antoni P., który szedł do Wołko-
wyi odwiedzić rodzinę. Ponieważ 
tereny te były opanowane przez 
oddziały nacjonalistów ukraiń-
skich przypuszczano, że poniósł 
śmierć z ich rąk.. Śledztwo w tej 
sprawie zakończono 27 sierpnia 
2007r. wydaniem postanowienia 
o jego umorzeniu” (IPN, sygn. 
akt S 69/07/Zi). W nocy z 16 na 
17 lipca nastąpił ponowny atak na 
Wołkowyję, zginęło 3 żołnierzy 
WP oraz 6 zostało rannych. (Syr-
nyk, s. 335). Źródło ukraińskie 
podaje, że zginęło 77 osób. Raport 
MO, że zostało zabite 34 osoby (2 
żołnierzy i 32 osoby cywilne) oraz 
uprowadzono 15 osób. PUBP w 
Lesku podało, że zginęło 19 osób 
(1 oficer i 5 żołnierzy oraz 13 osób 
cywilnych). (Syrnyk, s. 325, przy-
pis). 

18 lipca w Zawadce zostali upro-
wadzeni i zamordowani przez 
UPA: Konopelski Zdzisław rolnik, 
Konopelski Władysław (członek 
PPS), Konopelski Tadeusz (http://
www.rodaknet.com/rp_wyci-
slak_28.htm). 24 lipca we wsi 
Brzozowiec podczas walki z UPA 
zginęło 9 osób: 8 żołnierzy WP 
oraz 1 osoba cywilna (Syrnyk, s. 
336) Tego dnia we wsi Łubne UPA 
uprowadziła jednego żołnierza 
WP (Syrnyk, s. 336) 25 lipca we 
wsi Przysłup k. Cisnej banderow-
cy uprowadzili i zamordowali soł-
tysa Antoniego Pasławskiego. 26 
lipca  we wsi Ustianowa w walce 
z UPA poległ milicjant Stanisław 
Stach. W nocy 31 lipca połączone 
sotnie „Rena” i „Bajdy” dokonały 
równoczesnych napadów na poste-
runki MO w Baligrodzie, Kopal-
nianym, Zahoczewie. Po ciężkiej 
walce posterunki w Kopalnianym i 
Zahoczewie zostają rozbite. Zało-
ga w Baligrodzie, mimo strat, zdo-
łała się obronić. Pod Tworylnem 
sotnia Bira ostrzelała kolumnę 
okolicznych mieszkańców prze-
chodzących przez granicę Związ-
ku Radzieckiego: mężczyzn, ko-
biety, dzieci, starców, furmanki 
załadowane dobytkiem, krowy,  
konie,  owce,  kosze z kurami,  
toboły statków domowych, wory 
z zeszłorocznym ziarnem. „Prze-
szło godzinę trwała masakra. /.../ 
Siedemnaście osób cywilnych 
zabitych, dwadzieścia jeden ran-
nych” (J. Gerhard). Latem oddział 
WP zlikwidował obóz żandarmerii 
UPA położony w małej dolince 
pod Zawojem, nad rzeką Wetlinką. 
Zginęło kilku żandarmów i ich do-
wódca „Berkut”.

Rozbieżne są relacje dotyczące  
rozprawy sotni „Bira” z ukraińską 
wioską Huczwice.  Zdzisław Ko-
nieczny podaje, że razem z Ukra-
ińcami ze wsi Rabe zamordowa-
nych zostało 20 osób. UPA spaliła 
żywcem mężczyzn, starsze kobie-
ty i dzieci, a na młodych kobietach 
i dziewczętach dokonali gwałtów 
(Stosunki polsko-ukraińskie..., s. 
388). Była to kara za oddanie pań-
stwu polskiemu obowiązkowych 
kontyngentów. Gerahrd twierdził, 
że za koszenie trawy na łąkach 
wysiedleńców.    

 Pisząc o literaturze  opowiadają-
cej o Kresach II Rzeczpospolitej, 
zauważyć należy, że w  ostatnich 
latach w polskiej beletrystyce, 
wreszcie jest to temat mocno eks-
ploatowany. Jednak najczęściej 
powodem tej eksploatacji jest sen-
tyment, jakim kresowianie i ich 
potomkowie   darzą kresową prze-
strzeń. Z reguły to są wspomnie-
nia gdzie , oprócz martyrologii 
narodu polskiego,  malowany jest 
obraz  bohatera kresowego – czło-
wieka posiadającego szczególne 
cechy charakteru,  Polaka- pa-
trioty. Ostatnio zainteresowałem 
się  książką Tomasza Wandzela 
,,Chłopiec z Kresów”, ponieważ 
jest ona diametralne  inna od tych 
co do tej pory czytałem. Nim jed-
nak coś więcej napiszę pozwolę 
sobie zaprezentować kilka słów 
o autorze. Tomasz Wandzel uro-
dził się w Głuchołazach w roku 
1975. Już od najmłodszych lat 
ukochał górskie wyprawy. Stra-
cił wzrok jako 23-latek. Szybko 
jednak doszedł do siebie i posta-
wił na samodzielność. Studiował 
na UMK w Toruniu, publikując 

w prasie studenckiej. W roku 
2004 zamieszkał wraz z żoną i 
dziećmi w Prabutach. Pisał z po-
czątku reportaże i krótkie formy 
prozatorskie. Zajął I miejsce w 
ogólnopolskim konkursie na re-
portaż prasowy im. Macieja Szu-
mowskiego. Jego powieściowym 
debiutem był „Dom w chmu-
rach”. Kolejna znakomicie przy-
jęta powieść Tomasza Wandzela 
to „Hycel”. Jest również autorem 
książek kryminalnych - należy do 
nich powieść „Czyste zło”, pierw-
sza z tak zwanej „Trylogii wro-
cławskiej”.  
Zapewne nie tylko mnie zasko-
czyła książka o chłopcu z Kresów. 
Skąd u tego autora taki temat? Są-
dzę, że odpowiedzią na to pytanie 
jest zamieszkanie autora z rodzi-
ną w Prabutach i bliski kontakt 
z Prabuckim Stowarzyszeniem 
Kresowiaków. Stowarzyszenie to 
doprowadziło do wydania książ-
ki „Wspomnienia prabuckich 
Kresowian”. W słowie wstęp-
nym znajdziemy takie oto zdanie 
„Dziękuję Barbarze Próchnickiej, 
Jędrzejowi Krasińskiemu i Toma-

szowi Wandzlowi, że cierpliwie 
spisywali historię prabuckich 
Kresowian „. Oznacza to, że nasz 
autor miał możliwość zapoznania 
się z relacjami świadków doty-
czącymi historii Kresów.

Nim przejdę do własnej oceny tej 
pozycji, przedstawię krótki opis  
od wydawcy:
„Chłopiec z Kresów” to oparta 
na prawdziwych wydarzeniach 
opowieść z czasów II wojny 
światowej. Ośmioletni Hen-
ryk ucieka z domu wuja i przez 
wiele lat tuła się po świecie. 
Jest rok 1943. Wschodnie woje-
wództwa dawnej Rzeczypospolitej 
targane są wojenną zawieruchą. 
Najpierw okupacja sowiecka, 
później naziści. Społeczne niepo-
koje podsycane przez wszystkich 
najeźdźców pragnących wzbu-
dzić nienawiść między polskimi a 
ukraińskimi sąsiadami. Wkrótce 
tak zwana rzeź wołyńska staje się 
apogeum przemocy. Przemocy, o 
której nigdy nie będzie dane nam 
zapomnieć. Henryk ma osiem lat. 
W myśl dawnej tradycji zostaje 
oddany do swojego wuja na tak 
zwane przezimowanie. Podczas 
zabawy w oborze udaje mu się 
przypadkiem zaprószyć ogień, od 
którego cały budynek staje w pło-
mieniach. Przestraszony chłopiec 

ucieka w obawie przed spodzie-
waną karą. Tak oto rozpoczyna 
się wieloletnia tułaczka małego 
Henryka. Wędruje od miejsca do 
miejsca, od człowieka do człowie-
ka. 
Po wojnie trafia do Francji, póź-
niej zaś do Algierii. Spotyka na 
swej drodze ludzi, którzy małemu 
tułaczowi okazują zadziwiająco 
dużo serca. „Chłopiec z Kresów” 
to historia prawdziwa. Tak, po-
wieść ta ukazuje prawdziwe dzieje 
wędrówek małego Henryka, jego 
zadziwiających, skomplikowa-
nych losów. Na tle burzliwych wy-
darzeń z czasów II wojny świato-
wej oraz lat następujących po niej 
Tomasz Wandzel snuje kolejne 
wątki swej zadziwiającej opowie-
ści. Mówi o tęsknocie za rodziną, 
która została na Kresach i o pró-
bach jej odnalezienia. Mówi o na-
dziei i wierze w zwyczajną, ludzką 
życzliwość. Inspirowana prawdzi-
wymi wydarzeniami powieść jawi 
się nam czymś na kształt antytezy 
słynnego „Malowanego ptaka” 
Jerzego Kosińskiego. Oba utwo-
ry zresztą równie gorąco poleca-
my!”

Ten skrót treści jeszcze nie do 
końca pozwala zauważyć „inne 
ujęcie” losów Henryka, trzeba 
przeczytać książkę do końca by 
się o tym dowiedzieć.  Tomasz 
Wandzel spisując wspomnienia, 
do tworzonej przez Stowarzy-
szenie książki , usłyszał od brata 
tytułowego bohatera, prawdzi-
wą i zaskakującą  historię losów 
ośmiolatka, który zgubił się swo-
im rodzicom na kilkadziesiąt lat!  
Autor zdecydował się poświęcić 
najwięcej czasu na opowieść 
o dzieciństwie Henryka, który 
niestety nie wykazał  cechami 
charakterystycznymi dla wy-
chowania na Kresach. Chłopiec 
swoim zachowaniem zaprzeczył 
wszystkiemu, czego doświadczył 
w domu i co zostało mu wpojone 
przez matkę. 
Zaskakujący jest fakt, że oba-
wa przed karą za spowodowanie 
pożaru, nie wrócił do rodzinne-
go domu a wolał pozostać rzy 
obcych ludziach – niemieckich 
żołnierzach.  Szokujące jest, że 
strach był mocniejszy niż tęskno-
ta? Trudno to sobie to wyobrazić. 
W tym momencie zaczęła się jego 
niesamowita tułaczka, która trwa-
ła kilka lat i jest sednem tej opo-
wieści.  
Decyzje dziecka zdecydowały 
o jego losach wplątanych w wo-
jenną zawieruchę, które zawiodły 
go nie tylko do obcych ludzi ale i 
krajów. Trudno to sobie wyobra-
zić jak przetrwał, ale miał szczę-
ście trafiając na dobrych ludzi. 
Jako dojrzały człowiek, może nie 
z tęsknoty a z czystej ciekawości 
, postanawia odnaleźć swoich ro-
dziców. 
Autor który nie znał Kresów 
chyba nie wie na czym polega-
ła magia tamtych stron i czasów. 
W zdecydowany sposób ograni-
czył informacje o miejscach ak-
cji skupiając  bardziej uwagę na 
fabule książki i na tym właśnie 
polega to „inne ujęcie”.  Należy 
jednak  wyraźnie  powiedzieć, że 
manipuluje uczuciami czytelnika. 
Wszystkie historie, w których bo-
haterem jest  dziecko, większość 
z nas przeżywa dużo mocniej. Tak 
czy inaczej warto  jednak przeczy-
tać opowieść o chłopcu z Kresów. 

Inne Ujęcie
Bogusław Szarwiło
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Bezbłędnie wskazuję drogę do 
domu moich dziadków, chociaż 
w najbliższym sąsiedztwie zaszły 
również pewne zmiany. Nie ma 
już budynku szkoły naprzeciwko 
domu dziadków, do której chodzi-
łem jako dziecko. Nie ma remizy 
strażackiej, w której odbywały 
się zabawy. Nie ma alei bzów 
prowadzącej do dworu pana Iwa-
nickiego, (dawnego właściciela 
Iwanicz, w którym mieszkały 
przed wojną cztery rodziny Cze-
chów), nie ma także dworu. Po 
dużej stodole, należącej niegdyś 
do zabudowań dworskich, pozo-
stał tylko wysoki słup z bocianim 
gniazdem. Widocznie z rozebra-
nej stodoły przeniesiono je w 
tym samym miejscu na słup. Ku 
mojemu zaskoczeniu w gnieździe 
widzę bociana – jest zatem zajęte! 
Ileż to pokoleń bocianich przewi-
nęło się przez tych 60 lat, jakie 
upłynęły od opuszczenia przeze 
mnie Iwanicz. Bociany wracają 
do rodzinnych stron, mają tu swo-
je gniazda. A ludzie? Nie mogą, i 
nie mają do czego wracać.

Wchodzę na podwórze. W ogro-
dzie pracują dwie kobiety, proszę 
jedną z nich. Podchodzi starsza, 
przedstawiam się i mówię, że w 
tym domu mieszkali moi dziad-
kowie i tu się urodziłem, a tam na 
Osieczniku był nasz dom. Słyszę, 
o Boże, ja pamiętam pana ojca – 
był tu nauczycielem, a także was 
i waszą siostrę. Zaczęliśmy roz-
mawiać, kobieta wiele pamięta-
ła, choć była sporo młodsza ode 
mnie. Ja też, jak przez mgłę pa-
miętam jej rodzinę. I tak rozma-
wiamy spokojnie, bez żadnych 
emocji. Wtem nadchodzi sąsiadka 
– patrzy na mnie jakoś dziwnie, 
przygląda się i przygląda, i nagle 
woła na mnie tak, jak wołała mnie 
zdrobniale moja matka – Dusiek! 
Przez całą drogę i po przyjeździe 
tu na miejsce panowałem nad 
emocjami i wzruszeniem. Ale to, 
co się stało, zupełnie mnie roz-
kleiło, i nie tylko mnie, ale i ją, i 
moich ukraińskich kolegów. Rzu-
ciliśmy się w objęcia, a łzy polały 
się same. Okazało się, że nazywa 
się Pryśniocha, jest rówieśnicą 
mojej siostry i razem chodziły do 
szkoły. Poznała mnie ponieważ w 
starszym już wieku jestem bardzo 
podobny do ojca.  Rozmowa na-
brała dynamiki. Mówiliśmy bez-
ładnie, po polsku, po ukraińsku. O 
wszystkim: o młodości, o wojnie, 
o naszych rodzinach, o dzieciach. 
Wspominaliśmy tamte dawne lata 
młodzieńcze, wspólne niezapo-
mniane przeżycia, jak chodzili-
śmy wieczorami i śpiewali ukra-
ińskie dumki, a także polskie i 
czeskie pieśni. Pamiętała wszyst-
ko: moich rodziców, siostrę, a na-
wet to, że moja babcia Maria Szy-
munkowa zamawiała kurzajki. 
Padały pytania o powojennych lo-
sach naszych znajomych - miesz-
kańców Iwanicz. Okazuje się, że 
tylko nieliczni z dawnych czasów 
mieszkają w Iwaniczach. Ser-

deczna i niewymuszona atmosfe-
ra naszego spotkania przypomi-
nała przedwojenne zgodne współ-
życie na tym terenie Polaków, 
Ukraińców, Czechów. Nie dzieli-
ła nas ani narodowość, ani religia. 
Wydawało się, że ta rozmowa nie 
będzie miała końca. Pytałem, dla-
czego tyle nieszczęścia stało się w 
1943 roku. Co się zatem zdarzyło, 
że dzika nienawiść wzięła górę i 
doprowadziła do zbrodni? Kto 
ponosi winę za rozpętanie krwa-
wej czystki na Wołyniu, w której 
masowo ginęła niewinna ludność 
nie tylko polska ale i ukraińska? 
Nie umieliśmy jednoznacznie wy-
tłumaczyć to sobie.

Nastroje antypolskie miejscowej 
ludności ukraińskiej nasiliły się 
zaraz na początku okupacji so-
wieckiej. Podsycane przez propa-
gandę sowiecką wystąpiły z całą 
siłą konflikty na tle narodowościo-
wym i klasowym. Utożsamianie 
tzw. „polskiego jarzma” z poję-
ciem Polski i Polaków wytwarza-
ło atmosferę wrogości Ukraińców 
do wszystkiego co polskie. Roz-
począł się terror i prześladowania 
Polaków (aresztowania, wywózki 
na Sybir). Nastroje prosowieckie 
ludności ukraińskiej trwały jed-
nak krótko, bowiem represje ze 
strony władzy sowieckiej z cza-
sem objęły nie tylko Polaków ale 
także Ukraińców. Nacjonaliści 
ukraińscy, którzy z zadowoleniem 
przyjęli klęskę państwa polskie-
go, spotkali się z brutalnym prze-
śladowaniem. Narastały wśród 
nich tendencje antysowieckie o 
wyraźnym zabarwieniu nacjonali-
stycznym, które zaczęły obejmo-
wać coraz szersze rzesze ludności 
ukraińskiej. Coraz więcej zwolen-
ników zaczęła uzyskiwać Organi-
zacja Ukraińskich Nacjonalistów 
(OUN) głęboko zakonspirowana 
na terenie Wołynia.

Terror wobec ludności polskiej 
nasilił się podczas okupacji nie-
mieckiej. W polityce narodowo-
ściowej na Wołyniu Niemcy opar-
li się na elemencie ukraińskim, 
wykorzystując antagonizmy ist-
niejące między Ukraińcami i Po-
lakami. Stąd też ludność polska 
Wołynia poddana była nie tylko 
terrorowi okupanta niemieckiego 
ale także zdecydowanie antypol-
skiej administracji i policji ukra-
ińskiej w służbie niemieckiej. 
Nacjonaliści ukraińscy rozpoczęli 
zakrojoną na dużą skalę agitację 
antypolską wśród ludności ukra-
ińskiej w ramach  przygotowań 
do „rewolucji narodowej”, mają-
cej doprowadzić do niepodległej 
Ukrainy. W swej propagandzie 
nawiązywano do tradycji buntów 
chłopskich i powstań kozackich 
w XVII-XVIII ww., wskazując 
na Polaków jako głównych wro-
gów stojących na drodze do nie-
podległej Ukrainy. Na skutki tak 
prowadzonej agitacji nie trzeba 
było długo czekać. W 1942 roku 
na Wołyniu początkowo zaczęły 

się zabójstwa Polaków zatrudnio-
nych w leśnictwie i administracji 
rolnej, a następnie dotknęło to tak-
że pojedynczych rodzin polskich. 
Zagrożenie ludności polskiej na-
rastało. Od marca 1943 roku na-
stąpiły już zorganizowane napady 
UPA i bojówek OUN na wioski 
i osady, podczas których miały 
miejsce masowe rzezie bezbron-
nej ludności polskiej. Rozpoczęte 
we wschodnich powiatach Woły-
nia, stopniowo objęły wszystkie 
powiaty. Rok 1943 - to apogeum 
bestialskich rzezi na Wołyniu, to 
rok pogromu i niszczenia wszyst-
kiego co polskie.                    

 Tragiczne wydarzenia dotarły 
również do naszej miejscowości. 
Byliśmy w środku tych wydarzeń. 
W owym czasie mieszkałem z ro-
dzicami w Iwaniczach leżących 
na linii kolejowej Włodzimierz 
Wołyński – Sokal i przeżyłem 
grozę narastania zagrożenia ze 
strony nacjonalistów ukraińskich 
oraz rzezie wsi polskich w lip-
cu w powiecie włodzimierskim. 
Wszystko zaczęło się od przed-
wiośnia 1943 roku, które przynio-
sło niepokojące wieści o napadach 
na Polaków dokonywanych przez 
zbrojne oddziały nacjonalistów 
ukraińskich. Początkowo mówio-
no o zabójstwach pojedynczych 
osób i ich rodzin gdzieś daleko od 
nas na wschodnim Wołyniu, póź-
niej coraz częściej o masowych 
rzeziach całych wsi, i coraz bliżej 
i bliżej. To siało grozę, powietrze 
stawało się bardziej gęste, a my 
zastanawialiśmy się, co będzie 
dalej. Gdzieś na początku mar-
ca poszła do lasu stacjonująca 
w Iwaniczach policja ukraińska. 
Został tylko posterunek niemiecki 
przy stacji. Niemcy pilnowali ko-
lei i młyna, nie zapuszczali się w 
teren. W końcu i u nas w najbliż-
szym sąsiedztwie były pierwsze 
ofiary. Zamordowani zostali: w 
nocy z 18 na 19 marca 1943 roku 
w Zabłoćcach (gm. Grzybowica) 

- zarządca majątku Jan Figiel i 
organista parafii rzymsko-katolic-
kiej Józef Łebkowski (odnalezio-
no ich związanych drutem kolcza-
stym, pokłutych nożem po całym 
ciele, z wydłubanymi oczami i 
poobrzynanymi członkami – do-
piero po 10 dniach); 19 marca w 
Żdżarach (gm. Grzybowica) – na-
uczyciel Kazimierz Maderski (za-
strzelony 8-ma kulami); 20 marca 
w Lachowie (gm. Poryck) -  le-
śniczy Jerzy Dołhmut (porucznik 
WP) oraz zarządca majątku Piotr 
Berhat; 28 marca w kol. Nowiny 
(gm. Grzybowica) – Franciszek 
Baran i dwóch jego synów: Euge-
niusz i Feliks. Mordów dokonali 
policjanci ukraińscy, którzy zbie-
gli ze służby niemieckiej. Sytu-
acja w naszym rejonie stawała się 
groźna, należało się liczyć, że w 
najbliższym czasie może dojść i 
u nas do masowych mordów. Na 
naradach w naszym domu, które 
prowadził por. Jerzy Krasowski, 
komendant konspiracyjnej siatki 
AK, często zastanawiano się nad 
tym, jak zapobiec nieszczęściu 
i obronić rozrzucone w terenie 
rodziny polskie przed napadami. 
Brakowało broni, a jedyna roz-
sądna propozycja, aby zgroma-
dzić ludność w kilku większych 
wsiach i zorganizować tam samo-
obronę nie znalazła zrozumienia 
wśród zdecydowanej większości 
Polaków. Zbliżały się żniwa i 
przed zebraniem plonów nikt nie 
chciał opuścić swojego gospodar-
stwa. Ludzie pokładali nadzieję 
w ukraińskich sąsiadach licząc, 
że nie dopuszczą do zbrodni i 
obronią. Po marcowych zabój-
stwach w naszej okolicy było na 
ogół spokojnie, i to uśpiło naszą 
czujność. Jeszcze wtedy, mimo 
atmosfery strachu, nic nie zapo-
wiadało nadejścia tego strasznego 
11 lipca.

  Na początku lata w naszym rejo-
nie rządziła już UPA. Pamiętam, 
jak parę dni przed 10 lipca 1943 

roku uzbrojeni upowcy, poruszali 
się swobodnie, jeździli furman-
kami od domu do domu, zbierali 
kontyngent, tłuszcze, chleb, sa-
mogon. Uspokajali wszystkich 
zapewniając, że są silni i nie boją 
się Niemców. Na drogach rozsta-
wili patrole, które nie pozwalały 
przechodzić ze wsi do wsi. Nad 
ranem 11 lipca ktoś gwałtownie 
zastukał do okna. To znajomy 
ojca przybiegł z pobliskiej ko-
lonii Gurów z wiadomością, że 
Ukraińcy napadli na śpiącą wieś i 
zabijają wszystkich bez wyjątku. 
A więc przyszło to najgorsze. Po-
spiesznie zebraliśmy się i pobie-
gliśmy do czeskich Iwanicz No-
wych, pół kilometra od naszego 
domu. Od strony Gurowa słychać 
było strzały. Ukrywaliśmy się u 
czeskich gospodarzy dzień i na-
stępną noc. Do nas dołączył także 
Jerzy Krasowski. Andrej Marty-
niuk, dobry znajomy ojca, i kilku 
innych Ukraińców z Iwanicz Sta-
rych przyszło, żeby nas uspokoić.  
Pilnują, osłaniają, ale radzą jak 
najszybciej wyjechać do miasta.

 Stojąc tu na podwórku przed 
domem, w którym się urodzi-
łem, i jednocześnie w miejscu, 
które przed sześćdziesięciu laty 
opuściliśmy z całą naszą rodziną 
pozostawiając wszystko ratując 
tylko życie, w myślach moich 
odżyły wydarzenia z ostatnich 
chwil mojego pobytu tu, w tej 
rodzinnej wsi. Pamiętam, jak w 
pierwszym dniu ukrywania się u 
Czechów odszukał nas Ukrainiec 
Aleksy Finiak, teść Jerzego Kra-
sowskiego, i przed nadchodzącą 
nocą zaproponował swemu zię-
ciowi i mnie nocleg u niego w 
domu. Uzasadniał to tym, że bez-
pieczniej będzie jeżeli rozdzie-
limy się i nie będziemy wszyscy 
w jednym miejscu. Propozycja 
wydawała się logiczna więc wy-
raziliśmy zgodę. Przypominam 
sobie, że tylko moja matka miała 
do tego zastrzeżenia i była prze-
ciwna rozłączeniu rodziny. Ale 
ojciec ją przekonał. Po zapadnię-
ciu zmroku ścieżkami przez łąki 
udaliśmy się do domu Aleksego 
Finiaka, odległego około pół ki-

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

Po 60 latach- wspomnienia
Władysław Filar

/ Prof. Władysław Filar z książką (wspomnieniami) Wołyń 1939-1947 



www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                                1 września 2021  - strona 29HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
lometra. Gospodarz ulokował 
nas w małym pokoiku, w  którym 
okno wychodziło na podwórze, 
skąd było widać główną drogę 
biegnącą przez wieś. Rozmowa 
z gospodarzami jakoś nie kleiła 
się, wszyscy byliśmy jacyś spięci. 
Kiedy zostaliśmy sami Krasow-
ski postanowił, że będziemy na 
zmianę czuwać. Ale jakoś nikomu 
z nas nie spieszyło się do spania. 
Było już po północy, kiedy na-
gle usłyszeliśmy turkot jadących 
wozów i rozmowy. Na drodze uj-
rzeliśmy furmanki, które zatrzy-
mały się przed podwórzem oraz 
uzbrojonych mężczyzn kierują-
cych się w stronę domu Finiaka. 
Nie mieliśmy żadnych wątpliwo-
ści – byli to upowcy, którzy za 
chwilę wejdą do domu. Decyzja 
była natychmiastowa – może nas 
uratować tylko ucieczka. Na za-
pleczu domu wpadłem w gąszcz 
konopi, dobiegłem do łąki, po-
konałem rów z wodą i znalazłem 
się wśród łanów zbóż. Ale nie 
zwolniłem biegu, biegłem dalej, 
aby tylko oddalić się od ewentu-
alnego pościgu. W końcu bardzo 
wyczerpany zatrzymałem się. 
Wokół mnie tylko zboża i cisza, 
nie ma Krasowskiego, który wi-
docznie obrał inną drogę uciecz-
ki. Nie wiedziałem gdzie jestem, 
miałem tylko świadomość, że 
znajduję się na rozległych polach, 
które ciągną się między Iwani-
czami, Romanówką i Gurowem. 
Zamierzałem wrócić do Iwanicz 
czeskich i dołączyć do rodziny, 
ale straciłem zupełnie orientację i 
nie wiedziałem w jakim kierunku 
się udać. Obawiałem się, że mogę 
wyjść na Romanówkę lub Gurów 
i tam natknąć się na upowców. 
Kiedy tak rozmyślałem doszło do 
mnie z oddali szczekanie naszego 
psa „Miśka”, który pozostał przy 
domu. Był to duży pies, a jego 
charakterystyczny głos poznał-
bym wszędzie. Obrałem kierunek 
na nasz opuszczony dom. Z za-
chowaniem ostrożności, powoli i 
w skupieniu doszedłem do miej-
sca skąd widać było zarysy zabu-
dowań. Byłem zatem już prawie 
w domu. Nie miałem jednak od-
wagi, aby wejść chociaż na chwi-
lę na podwórko i podziękować 
„Miśkowi”. Obawiałem się, że 
upowcy mogą tam na nas czekać. 
Z ciężkim sercem, dużym łukiem 
obszedłem zabudowania i znany-
mi ścieżkami przez łąki udałem 
się w kierunku czeskich Iwanicz. 
Zaczęło już świtać. Wchodząc 
na podwórze domu, w którym 
przebywali rodzice i siostra zo-
baczyłem jakąś poruszającą się 
postać. Była to moja matka, która 
niepokoiła się o mnie, nie spała i 
czekała na mój powrót. Wróciłem 
szczęśliwie, cały przemoczony 
(przy pokonywaniu rowu i od 
rosy zbóż), wyczerpany i załama-
ny psychicznie. Po pewnej chwili 
pojawił się także Jerzy Krasow-
ski, cały i zdrowy. Byliśmy zatem 
znowu w komplecie.

 Po śniadaniu, odbyła się krótka 
narada z udziałem Andreja Mar-
tyniuka. Z naciskiem nalegał, aby 
niezwłocznie wyjechać do miasta, 
bo oni tu nie będą w stanie obronić 

nas przed obcymi. Nie wróciliśmy 
już do naszego domu. Z małymi 
tylko węzełkami z żywnością na 
drogę poszliśmy łąkami wzdłuż 
skraju wsi do stacji kolejowej. 
Andrij Martyniuk z innymi Ukra-
ińcami szli opłotkami, równolegle 
z nami, jako nasza obstawa.

 Na stacji w Iwaniczach były już 
tłumy uciekinierów. Dopiero tu 
zorientowaliśmy się, co naprawdę 
się dzieje. Opowiadali przerażają-
ce rzeczy. Relacje świadków rzezi 
były straszliwe, jeszcze gorące, 
świeże, w wyobraźni słychać było 
w nich krzyki mordowanych. Wte-
dy dotarła do nas świadomość, że 
żyjemy dzięki zdecydowanej po-
stawie Andreja Martyniuka, który 
zorganizował ochronę i wyprowa-
dził nas z miejsca bezpośredniego 
zagrożenia. Tu dowiedzieliśmy 
się o szczegółach krwawych wy-
darzeń. Otóż, o północy w noc 
poprzedzającą napady, w ukraiń-
skich wsiach odbyły się zebrania 
mieszkańców. Zwołali je przybyli 
z lasu uzbrojeni upowcy, którzy 
kazali mężczyznom stawić się 
we wskazanym miejscu z bronią, 
siekierami, kosami, z czym kto 
miał. Tłumaczyli, że jest to prób-
na mobilizacja przed atakiem na 
stację kolejową Iwanicze, obsa-
dzoną jeszcze przez Niemców, i 
na pobliskie posterunki graniczne 
z Generalną Gubernią. Kiedy już 
wszyscy zebrali się oświadczono 
im, że dla wywalczenia wolnej 
Ukrainy trzeba zlikwidować Po-
laków. Uchwalili w tej sprawie 
rezolucję, i poprowadzili wszyst-
kich na polskie wsie. W ten spo-
sób, podstępem zmuszono ich do 
zbrodni - mordów i gwałtów na 
swoich polskich sąsiadach. Je-
stem pewien, że wielu z miejsco-
wych Ukraińców uczestniczyło 
w napadach pod groźbą śmierci 
z rąk upowców. Nie wykluczam 
oczywiście, że wśród nich byli 
także Ukraińcy – nacjonaliści, 
powiązani z OUN, że niektórzy 
mogli mieć osobiste porachunki 
z Polakami lub chcieli się wzbo-
gacić.

Dopiero na podstawie relacji ucie-
kinierów – świadków rzezi, ze-
branych na stacji, można było zo-
rientować się co naprawdę się sta-
ło, jaka jest skala tych krwawych 
wydarzeń. Rzeź 11 lipca 1943 r. w 
powiecie włodzimierskim rozpo-
częła się około godz. 3-ciej rano 
od polskiej wsi Gurów obejmując 
swoim zasięgiem: Gurów Wielki, 
Gurów Mały, Wygrankę, Zdża-
ry, Zabłoćce, Sadową, Nowiny, 
Zagaje, Poryck, Oleń, Orzeszyn, 
Romanówkę, Lachów, Gucin i 
inne. O rozmiarach zbrodni doko-
nanych w powiecie włodzimier-
skim świadczą następujące dane: 
we wsi Gurów na 480 Polaków 
ocalało tylko 70 osób; w Porycku 
wymordowano prawie całą lud-
ność polską - ponad 200 osób; w 
kolonii Orzeszyn na ogólną licz-
bę 340 mieszkańców zginęło 270 
Polaków; we wsi Sadowa spośród 
600 Polaków tylko 20 udało się 
ujść z życiem; w kolonii Zaga-
je na 350 Polaków uratowało się 
tylko kilkunastu. Wsie i osady 

polskie ograbiono i spalono.[1] W 
dniu 11 lipca 1943 roku wymor-
dowano ludność polską zebra-
ną na Mszy św. w kościołach: w 
Porycku, Krymnie, Kisielinie. W 
samym powiecie włodzimierskim 
w lipcu 1943 roku zamordowano 
około 3000 osób i spalono kil-
kadziesiąt wsi.[2] W tym samym 
okresie w powiecie horochow-
skim spalono 29 wsi polskich, w 
powiecie łuckim - 8, w powiecie 
dubieńskim - 16.[3] Do września 
1943 roku na terenie diecezji łuc-
kiej UPA zniszczyła 11 kościołów 
rzymsko-katolickich w: Hucie 
Stepańskiej, Sokólu, Chrynowie, 
Porycku, Kisielinie, Zaturcach, 
Stepaniu, Kazimiercach, Wojt-
kiewiczach, Wyrce, i Swojczowie 
oraz 1 kościół grecko-katolicki w 
Żabczach.[4]

Jan Cichocki, nauczyciel w Żdża-
rach, w sprawozdaniu sporzą-
dzonym dla Komendy AK we 
Lwowie z września 1943 roku 
tak oto opisuje tragiczne wyda-
rzenia 11 lipca 1943 roku, jakie 
spotkały ludność polską w na-
szym rejonie:”(…) O godz. 11 w 
nocy [10 lipca] przyjechali z lasu 
milicjanci, względnie partyzanci, 
uzbrojeni od stóp do głów, broń 
mieli ręczną. Po spożyciu kolacji 
w oznaczonych domach, zrobili 
zebranie, na którym oświadczy-
li, że chcąc mieć wolną Ukrainę, 
należy w pierwszym rzędzie wy-
tępić wszystkich Polaków. (…) 
Ta rezolucja była uchwalona po 
wszystkich wsiach o jednej i tej 
samej porze. Zaraz po zebraniu 
udały się hordy chłopów wraz z 
bandytami do polskich domów i 
na polskie kolonie. Na dwie pol-
skie kolonie Gurów i Wygrankę 
położone w południowej części 
pow[iatu] włodzimierskiego szli 
chłopi ze Żdżar, Iwanicz i Roma-
nówki, z północy z Myszowa, z 
zachodu z Zabłociec i Bielicz. O 
godzinie 2 minut 30 po północy w 
dniu 11 lipca 1943 r. rozpoczęła 
się rzeź. Każdy dom okrążyło nie 
mniej jak 30-50 chłopów z tępym 
narzędziem i dwóch z bronią pal-
ną. Kazali otworzyć drzwi, albo 
w razie odmowy rąbali drzwi. 
Rzucali do wnętrza domu ręczne 
granaty, rąbali ludność siekiera-
mi, kłuli widłami, a kto uciekał 
strzelali doń z karabinów maszy-
nowych. Niektórzy ranni męczyli 
się po 2 lub 3 dni zanim skonali, 
inni ranni zdołali resztkami sił 
dotrzeć do granicy powiatu sokal-
skiego. Od godziny 2 min. 30 w 
nocy do godz. 11-ej przed połu-
dniem były doszczętnie wymor-
dowane położone w pobliżu sie-
bie następujące kolonie polskie: 
Nowiny, Gurów Duży, Gurów 
Mały, Wygranka, Zygmuntówka i 
Witoldówka. Zginęło tam strasz-
ną śmiercią ponad 1000 osób. Po 
morderstwie zaraz po południu te-
goż dnia nastąpił rabunek. Chło-
pi z sąsiednich wsi przychodzili 
i zabierali konie, wozy, ubrania, 
pościel, krowy, świnie, kury – 
inwentarz żywy i martwy. Jeden 
bogaty chłop ze wsi Zabłoćce 
mając 40 ha ziemi, zabudowania 
murowane, zabrał 15 maszyn do 
szycia. Po rabunku jedli obiad na 

tejże kolonii. Po spożyciu obia-
du przeszli drogą przez kolonię i 
śpiewali, że Lachów wymordo-
wali. Do kilku domów pozwlekali 
z drogi i podwórzy zwłoki i zapa-
lili całe zagrody. We wsi Zabłoć-
ce został zamordowany o godz. 
9-ej rano ksiądz proboszcz ś.p. 
Józef Aleksandrowicz. Zginął on 
śmiercią męczeńską. Prócz niego 
zginęli: służąca jego staruszka, 
organista, 30 osób służby fol-
warcznej, 8 osób rodziny Serwa-
towskiej, rodziny Kalinowskich, 
Puszczałowskich, Sadowskich i 
in., razem około 65 osób”.[5] W 
sprawozdaniu pisze także o so-
bie:”(…) Teraz o własnej uciecz-
ce. Nadmieniam, że urodziłem się 
i wychowałem na Wołyniu w po-
wiecie włodzimierskim. Przez 26 
lat pracowałem na niwie kultural-
no-oświatowe w tymże powiecie, 
cieszyłem się wśród miejscowej 
ludności najlepszym zaufaniem, 
będąc dla nich ojcem i nauczycie-
lem, doktorem, sędzią, wójtem. 
Pomagałem na każdym kroku do-
brą radą, toteż miałem prawie w 
każdej wsi znajomych, przyjaciół, 
kumów, dobrych sąsiadów, którzy 
wierzyli mi i zawsze zwracali się 
do mnie o poradę i o wszystkich 
wypadkach mi donosili, ja zaś sta-
rałem się przekonywać ludność, 
kto jest winien w tych wypadkach 
i jakie mogą być w przyszłości 
z tego konsekwencje. Ludność 
zawsze mnie zapewniała, że nic 
złego bez ich wiedzy stać mi się 
nie może. Wszyscy jednogłośnie 
potępiali rabunki, morderstwa 
i palenie zagród. Jednak, mimo 
wszystko, w tragicznym dniu 11 
lipca wszyscy wiedzieli o tym co 
się działo wokół mnie, ale nikt z 
najlepszych przyjaciół – sąsiadów 
nie chciał mnie ostrzec. Od 4- ch 
miesięcy w domu nie nocowa-
łem, tylko po polach w krzakach 
i tragicznej nocy też nie spałem 
w domu. Gdy 11 lipca o godz. 
2 min. 30 w nocy usłyszałem 
w pobliskich koloniach strzały, 
udałem się do sąsiednich domów 
i pytałem co się dzieje, odpo-
wiedź jednak brzmiała jednogło-
śnie: <nic nie wiemy>. Ale pół 
godziny przed napadem na mój 
dom, człowiek, który był złodzie-
jem, szereg razy karany za różne 
przestępstwa, w ostatniej chwili 
przybiegł do mego domu, płacząc 
jak małe dziecko i o wszystkim 
mnie opowiadał co było w nocy 
postanowione na zebraniu i co 
dookoła się dzieje – prosił mnie, 
by o ile mi się uda ujść z rodziną 
żywym, bym kiedyś w życiu i o 
nim wspomniał, mówił mi też, że 
był pewny, że najbliżsi sąsiedzi 
i przyjaciele mnie powiadomili, 
jednak nic mi do ostatniej chwili 
nie mówią, więc widzą[c] zbli-
żającą się śmierć moją i rodziny, 
spieszył by mnie ostrzec. I tylko 
zawdzięczając jemu uszedłem 
z rodziną żywcem. (…) Zosta-
wiłem sparaliżowanego brata w 
domu, gdyż nie mogłem go ze 
sobą zabrać. Zostawiłem krowy, 
świnie, jałownik, indyki, kury, 
inwentarz martwy jak młocarnie, 
kieraty, sieczkarnię, pługi, brony 
itd., 5q pszenicy, 3q żyta, umeblo-
wanie, pasiekę, sad, duży ogród, 

25 morgów obsianego pola. Od-
chodząc powiedziałem: bierzcie 
wszystko, tylko dajcie jeść memu 
choremu bratu, którego ze sobą 
zabrać nie mogę, doglądajcie go a 
za to macie wszystko – jednak po 
dwu tygodniach brat mój zmarł 
śmiercią głodową, gdyż wszystko 
było obrabowane, a choremu nikt 
nie chciał nic dać jeść. Tak mi 
zapłacili Ukraińcy za 26 lat pra-
cy nad podniesieniem kultury, za 
bezinteresowną pracę społeczną, 
a w końcu pytanie, które zawsze 
sobie stawiam, czy można im 
wierzyć?”[6]               

Do stacji kolejowej w Iwaniczach 
wciąż przybywało uciekinierów 
ocalałych z rzezi. Wszyscy cze-
kaliśmy na pociąg, który mógłby 
nas zabrać do miasta. Szczęśliwie 
się złożyło, że z kierunku Sokala 
nadjechał pociąg towarowy. I tym 
pociągiem, oblepionym dosłow-
nie uciekinierami, pojechaliśmy 
do Włodzimierza. Tu byliśmy już 
bezpieczni. Ale już nigdy nie wró-
ciliśmy do rodzinnego domu.

 Niezatarte wspomnienia ostat-
nich tragicznych dni przed opusz-
czeniem na zawsze rodzinnego 
domu prześladowały mnie długo 
po wojnie. Nie potrafiłem doko-
nać rzeczowej oceny zachowania 
się Aleksieja Finiaka wobec swe-
go zięcia Jerzego Krasowskiego 
i mnie, kiedy przyjął nas na noc 
w swoim domu z 11 na 12 lipca 
1943 roku. Podejrzewałem, że 
chciał w ten sposób wydać nas 
w ręce upowców. W 2003 roku 
nawiązałem kontakt z Jerzym 
Krasowskim i poprosiłem, aby 
wypowiedział się w tej sprawie. 
Oto co napisał w liście do mnie: 
„Piszesz w liście swoim, abym 
przypomniał Tobie, co pamiętam 
z wydarzeń i przeżyć naszych w 
dniach 10-12.07.[1943 r.] w Iwa-
niczach. Postaram się odtworzyć 
chronologicznie moje przeżycia 
w tych dniach. Noc z 10 (sobota) 
na 11.07. (niedziela) spędziłem 
u Szymunka [Jarosława] – moja 
stała kwatera. Nocowałem tam, 
ponieważ dziecko grymasiło, to 
Olga[7] zdecydowała abym tę noc 
spędził na starej kwaterze. Żona 
pana Szymunka [Wiera] zbudziła 
mnie około godz. 23.00, ponie-
waż jakiś oddział konny przejeż-
dżał przez Nowe Iwanicze. Ubra-
łem się i wyszedłem. Spotkałem 
Łokwenca starszego. Od niego 
dowiedziałem się, że był to od-
dział ukraiński, który pojechał w 
kierunku Nowin. Po pewnym cza-
sie usłyszeliśmy krzyki i strzały 
oraz turkot furmanek z kierunku 
Myszowa. Przeprowadziłem roz-
mowę z Łokwencem, że w razie 
niebezpieczeństwa przechowa 
Olę z dzieckiem w swoim domu. 
Po północy poszedłem zamiast 
do Was, do Oli. Rano 11.07. (nie-
dziela) Ola zbudziła mnie i po-
wiedziała, że drogą na stację ko-
lejową uciekają kobiety z dziećmi 
na rękach. Po śniadaniu chciałem 
pójść do Czerniakowa[8] dowie-
dzieć się co z moją rodziną. Ola 
mi odradziła, mówiąc abym po-
czekał parę dni na wiadomość z 
domu. Wieczorem tego dnia Ola i 
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ja poszliśmy do brata Martyniuka 
(starszego), który mieszkał u wy-
lotu ze wsi Iwanicze [Stare]. Był 
on skrajnym nacjonalistą. Ola od 
córki Martyniuka dowiadywała 
się o poczynaniach miejscowych 
Ukraińców. Na podwórzu Mar-
tyniuka zobaczyliśmy furmankę 
oraz osiodłane dwa konie. Ola 
skontaktowała się z córką Marty-
niuka i zdenerwowana przybiegła 
do mnie i po drodze powiedzia-
ła mi „Jura Ty musisz uciekać”. 
Przekonałem Olę, że w razie nie-
bezpieczeństwa ma udać się do 
Łokwenca razem z dzieckiem. 
Po rozstaniu z Olą poszedłem do 
Was, lecz nie zastając nikogo w 
domu, poszedłem do Szymunka 
gdzie spotkaliśmy się. Rodzice 
Twoi powiedzieli, że zostają w 
Iwaniczach, natomiast my obaj 
pojedziemy do Włodzimierza.” 
To zgadzałoby się też z moimi 
wspomnieniami tego dnia, bo 
początkowo moim rodzicom wy-
dawało się, że mogą zostać w 
Iwaniczach wśród Czechów, a 
ja z Jerzym Krasowskim musi-
my wyjechać do Włodzimierza. 
Dalej Jerzy Krasowski pisze: 
„(…) Gdy byliśmy już na stacji, 
do mnie przybiegła Ola mówiąc, 
że ojciec jej Finiak Aleksy został 
aresztowany przez UPA, ją wy-
słali po mnie, jak wrócę zwol-
nią ojca. Wytłumaczyłem Oli, że 
mój powrót niczego nie załatwi, 
zginiemy wszyscy. Powiedziała 
mi, że matka z dzieckiem udała 
się do Łokwenca, niezauważona 
przez nikogo. Powiedziałem Oli, 
że nie może wracać do domu, 
niech ucieka do Łokwenca. Ja 
natomiast jadę do Włodzimierza 
i za parę dni skontaktuję się z 
nią. W dniach 15-16. 07. byłem 
w Iwaniczach. Idąc z oddziałem 
na Nowiny zaszedłem do Ło-
kwenca i zobaczyłem się z Olą. 
Czy Finiak mógł nas zdradzić i 
wydać UPA? Uważam, że nie. W 
rozmowie ze mną mówił, że coś 
okropnego się dzieje. A odnośnie 
moich rodziców to powiedział mi, 
że będąc na Czerniakowie z Mar-
tyniukiem Andrejem rozmawiali 
z sąsiadami, i że Worobiej [Ukra-
iniec] zobowiązał się wobec nich 
do przechowania [rodziców] w 
schronie, który ma wykopany w 
stodole.”[9] Po wojnie Jerzy Kra-
sowski nie odnalazł swojej żony. 
Doszła do niego wiadomość, że 
Olga z dzieckiem w  grupie in-
nych kobiet została rozstrzelana 
przez żandarmów niemieckich w 
Dołhobyczowie, po opuszczeniu 
Iwanicz. Po latach okazało się 
jednak, że Olga z synem przeżyli. 

 Będąc w Iwaniczach w maju 
2003 roku zostawiłem gospoda-
rzom mieszkającym w domu mo-
ich dziadków swój adres i numer 
telefonu. Można sobie wyobrazić, 
jakie było moje zaskoczenie, kie-
dy pewnego dnia po powrocie do 
Warszawy odezwał się telefon 
i usłyszałem słowa”: „tu Jare-
ma Krasowski”. Pytał mnie, czy 
nie mam adresu jego ojca Jerze-
go Krasowskiego. W rozmowie 
podał wiele szczegółów z życia 
swego ojca, co przekonało mnie, 
że rzeczywiście rozmawiam s sy-

nem Jerzego. Podałem mu zatem 
telefon domowy Jerzego Kra-
sowskiego. W ten sposób przy-
czyniłem się do spotkania po 60-
ciu latach ojca z synem, których 
tragiczne wydarzenia wołyńskie 
w okresie wojny ich rozdzieliły. 
Jarema świetnie orientował się 
w tym, co wówczas działo się w 
Iwaniczach, znał dokładnie prze-
życia swoich rodziców. Widocz-
nie jego matka Olga dokładnie 
opowiadała o wszystkim, starając 
się przekazać jemu pełną wiedzę 
o ojcu i jego pochodzeniu. Przy-
jazd Jaremy do Polski, spotkanie 
z ojcem i przeprowadzone rozmo-
wy pozwoliły odtworzyć obraz 
tragicznych dni lipcowych 1943 
roku w Iwaniczach. To od niego 
uzyskałem nieznane mi dotąd in-
formacje o wydarzeniach, jakie 
miały miejsce już po opuszcze-
niu przez nas Iwanicz. Oto jego 
relacja – wspomnienia z Iwanicz: 
„Mojego dziadka Finiaka Alek-
sieja zamęczyli banderowcy w 
Zabłoćcach. Na podstawie opo-
wiadań ludzi, jemu poobcinali 
uszy, odrąbali ręce i nogi, wydłu-
bali oczy. Poddany był torturom 
przez trzy dni, a potem zakopali 
go w lesie. Ludzie z Zabłocic, 
którzy to widzieli, opowiedzieli o 
tym mamie i jej siostrze Sianie, a 
także wskazali gdzie został zako-
pany. One pojechały tam ale nie 
było już ciała dziadka. Banderow-
cy [w międzyczasie] przenieśli 
ciało w inne miejsce, a tych ludzi, 
którzy mamie o tym powiedzieli 
zabili. Jednak po jakimś czasie 
odnaleziono ciało dziadka w lesie 
koło Bilicz. Obecnie jest pocho-
wany na cmentarzu w Iwaniczach 
Nowych.” Rozmowa z Jaremą i 
jego relacja o męczeńskiej śmierci 
Aleksego Finiaka rozwiała moje 
wątpliwości co do intencji Alek-
sieja Finiaka w stosunku do swe-
go zięcia Jerzego Krasowskiego i 
mnie, kiedy nocowaliśmy u niego 
w domu. Nie chciał nas wydać 
upowcom – chciał nas ochronić 
przed nimi. Za to poniósł straszli-
wą śmierć z rąk tych zbirów.

Banderowcy mordowali Ukra-
ińców nie tylko za udzielanie 
pomocy Polakom. Mordowano 
także mieszane rodziny polsko-
-ukraińskie. Po rzeziach Pola-
ków w naszym rejonie w lipcu 
1943 roku, we wsiach Zabłoćce 
i Żdżary pozostały polskie rodzi-
ny spokrewnione z Ukraińcami. 
Oświadczono im, że muszą przy-
jąć wiarę prawosławną, to wtedy 
zachowają życie. Zmuszeni sytu-
acją i związkami rodzinnymi speł-
nili ten wymóg – przeszli na pra-
wosławie. Po dwóch miesiącach, 
17 września 1943 roku bojówki 
OUN i oddziały UPA z udziałem 
miejscowych Ukraińców otoczy-
ły domy, w których mieszkały ro-
dziny mieszane i wszystkich wy-
mordowano. Ze 117 osób z rodzin 
mieszanych uratowała się tylko 
jedna osoba.[10]

Olga Krasowska przeżyła wielką 
osobistą tragedię – z rąk Ukra-
ińców zginął jej ojciec, nie wró-
cił po wojnie do niej mąż. Ale 
zachowała się jak bohaterka. 

Samotnie stawiała czoła prze-
ciwnościom, jakie ją spotykały. 
Dzięki jej determinacji przeżyła 
wraz z kilkumiesięcznym synem 
trudny okres dominacji OUN i 
UPA na tym terenie, znajdując 
schronienie u Czecha Łokwenca 
w Iwaniczach Nowych. Mimo 
trudności i grożącego jej niebez-
pieczeństwa z uporem i różnymi 
drogami dopięła celu, i w końcu 
odnalazła zmasakrowane zwłoki 
ojca. Przyjście władz sowieckich 
nie rozwiązało wszystkich jej pro-
blemów życiowych – pojawiły się 
nowe związane z wychowaniem 
syna. Jarema miał ciężkie dzie-
ciństwo i życie. Był szykanowany 
przez rówieśników tylko dlatego, 
że miał ojca Polaka, przezywano 
go „ty Polaczok”. Środowisko, 
w którym przebywał też go nie 
uznawało, grożono mu śmiercią. 
Mając 14 lat został zmuszony do 
opuszczenia domu rodzinnego i 
wyjechać w nieznane, daleko od 
Iwanicz. Znalazł się w głębi Ro-
sji, tam ukończył szkołę i wstąpił 
do Marynarki Wojennej, w której 
przesłużył 17 lat. Ożenił się, ma 
dorosłą córkę, która mieszka w 
Talinie i z wykształcenia jest sto-
matologiem. Ma na imię Ola (po 
babci), i mimo wyjścia za mąż 
pozostała przy swoim panieńskim 
nazwisku – Krasowska. Jarema z 
samozaparciem i wiarą poszuki-
wał ojca, o którym wiedział tyl-
ko z przekazów matki. Tragiczne 
losy Wołyniaków porozrzucanych 
po wojnie po całym świecie  ukła-
dały się rozmaicie. Los dał nie-
którym szansę na odnalezienie 
swoich bliskich. Spotkało to także 
Jaremę. Po 60-ciu latach cudem 
wprost odnalazł ojca i dotrzymał 
obietnicę daną matce. Olga – mat-
ka Jaremy, niestety nie doczekała 
się tego dnia, zmarła w 1997 roku 
i została pochowana na cmentarzu 
w Iwaniczach Nowych. Całą tę 
rodzinną historię przekazał mnie 
Jerzy Krasowski, którego co roku 
odwiedza nie tylko syn Jarema ale 
i wnuczka Ola z odległego Talina. 
Zawsze, kiedy wracałem myślami 
do tego spotkania ojca z synem 
po 60 latach, zastanawiałem się 
czy to był tylko zbieg przypadko-
wych okoliczności, czy też z łaski 
Najwyższego jakaś siła nadprzy-
rodzona w odpowiednim czasie 
skierowała mnie do Iwanicz, co 
zapoczątkowało i doprowadziło 
do połączenia rodziny Jerzego 
Krasowskiego. Wierzę, że tak 
było. Bo i jak tu nie wierzyć skoro 
cała ta historia jest taka niezwy-
kła.

Mojego domu rodzinnego na 
Osieczniku już nie ma. Przetrwał 
najgorsze, nie został spalony 
przez Ukraińców jak inne polskie 
domy. Po przyjściu władzy so-
wieckiej w naszym domu mieścił 
się kołchozowy ośrodek wetery-
naryjny. Ale rok temu dom zo-
stał rozebrany, a wokół na przy-
ległych naszych polach stoją już 
nowe domy i różne zabudowania. 
Przez pole biegnie linia kolejowa 
łącząca Iwanicze z Nowowołyń-
skiem – nowym ośrodkiem prze-
mysłowym, gdzie czynne są ko-
palnie węgla. Na miejscu naszego 

gospodarstwa nic dziś nie przy-
pomina dawnych czasów. Tylko 
dom dziadków, w którym urodzi-
łem się, stoi jak dawniej. Ale tyl-
ko dom. Nie ma bowiem dawnego 
dużego podwórka, stajni, stodoły, 
spichlerza, kurnika, psiej budy. 
Nie ma śladu po sadzie i wyso-
kiej starej czereśni-dziczki, która 
każdego roku rodziła obficie czar-
ne małe ale bardzo słodkie owo-
ce. Jest droga prowadząca przez 
wieś i spory plac przed domem 
dziadków. Niby to samo, nawet 
niektóre domy po obu stronach 
drogi są te same. Ale czegoś tu 
brakuje. Tylko łąki ciągnące się 
pasem szerokim od Zabłocic aż 
do Porycka są tak samo piękne i 
urzekające jak dawniej, pełne róż-
nokolorowych kwiatów i zieleni.                                       

 Czesi, dawni mieszkańcy Iwa-
nicz, zaraz po wojnie wyjechali 
do Czechosłowacji. Za moich 
czasów Iwanicze była to duża 
miejscowość, która dzieliła się na 
Iwanicze Stare zamieszkałe przez 
ludność ukraińską i Iwanicze 
Nowe z ludnością czeską. Dziś są 
to w całości tylko Iwanicze (cen-
trum rejonowe). Około 1,5 km na 
południe od Iwanicz Starych po-
łożona była druga czeska wioska 
– Dolinka. W obu czeskich wio-
skach było dużo młodzieży, która 
często z różnych okazji urządzała 
wspólne spotkania i zabawy z tań-
cami, naprzemian w Iwaniczach i 
Dolince. Byłem z nimi zaprzyjaź-
niony i mile widziany zarówno 
przez młodych, jak i starszych 
mieszkańców. Miałem wśród nich 
serdecznych przyjaciół: Bohumi-
ła Szymunka, Vladimira Zunę i 
Jozefa Łokwence. Domyślali się, 
że należę do jakiejś konspiracyj-
nej organizacji, chociaż nigdy o 
tym nie rozmawialiśmy, ani o to 
mnie nie pytali. Ale pewnego razu 
w rozmowie z Bohumiłem Szy-
munkiem doszliśmy do wniosku, 
aby na spotkaniach młodzieżo-
wych nie ograniczać się tylko do 
zabawy i tańców, lecz wprowa-
dzić pewne elementy edukacyjne 
popularyzujące historię narodu 
czeskiego, kształtujące postawy 
patriotyczne. Mnie pomysł ten 
podobał się, gdyż miałem nadzie-
ję na przyciągnięcie i włączenie 
w ten sposób czeskiej młodzieży 
do naszej działalności konspira-
cyjnej. Postanowiliśmy zacząć 
od opracowania czegoś w po-
staci gazetki w języku czeskim 
(pisanej odręcznie), w której za-
mieszczane byłyby różne (w tym 
i żartobliwe) informacje z życia 
miejscowej młodzieży, ale także 
poważniejsze opracowania. Tekst 
gazetki miał być odczytywany na 
spotkaniach w przerwach między 
tańcami. Opracowanie tekstów 
z życia młodzieży nie sprawiało 
większych trudności – materiału 
było dużo. Natomiast opraco-
wania o tematyce historycznej 
przysporzyło nam już pewne 
trudności. Okazało się jednak, że 
u starszego pokolenia Czechów 
przechowywane były pieczoło-
wicie przez lata takie materiały, 
z których nie omieszkaliśmy sko-
rzystać. Pamiętam, że pierwszym 
moim opracowaniem był tekst o 

wielkim czeskim kompozytorze 
Bedrzichu Smetanie. W ten spo-
sób „wydaliśmy” trzy „numery” 
gazetki. Odczytywane w czasie 
zabaw spotkały się one z wielkim 
zainteresowaniem młodzieży. 
Nie powiodło się jednak wcią-
gnąć młodzież czeską do naszej 
organizacji. Przeszkodziły w tym 
tragiczne wydarzenia, które nie-
bawem nadeszły, rozdzieliły nas 
i zupełnie pokrzyżowały nie tylko 
takie plany. A może pracę z Cze-
chami zaczęliśmy za późno?

 Wspomnienia tłoczyły się nie-
uporządkowane jedno za drugim 
i kotłowały się w mojej głowie. 
Każdy, nawet mały szczegół za-
chowany tutaj z lat mojej młodo-
ści, a także puste miejsca po tym 
co kiedyś tu było, pobudzały do 
refleksji. Nieubłagany czas naglił 
do powrotu. I z takim bagażem 
wspomnień o tym co minęło bez-
powrotnie opuściłem Iwanicze. 
W drodze powrotnej wciąż prze-
śladowała mnie myśl, że coś we 
wsi nie było tak jak dawniej. Dro-
ga przez wieś taka sama, domy 
po obu stronach drogi i mały plac 
przed szkołą także. A jednak cze-
goś brakowało. Kiedy tak rozmy-
ślałem – nagle przyszło olśnienie: 
nie ma stodół, w których każdy 
gospodarz gromadził skoszone 
zboża, bowiem w kołchzowej go-
spodarce nie były gospodarzom 
potrzebne – zostały po prostu 
rozebrane. Właśnie, brak stodół i 
obszernych zagród przy domach 
nie pasował mnie do zapamięta-
nego obrazu mojej rodzinnej wsi.
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Akta narodowościowe (1942-
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Czytając opracowania historycz-
ne, dotyczące Kresów Wschod-
nich, trudno nie natknąć się na 
fakty związane z gettami dla Ży-
dów, tworzonymi przez okupanta 
niemieckiego. Jak wyglądały pra-
wie każdy potrafi sobie wyobra-
zić. Jednak w latach 1943 -1945  
w wielu miejscach na Kresach i 
polska ludność miała swoje getta, 
co prawda nie okalały ich mury 
ani kolczaste druty, ale okalała je 
czyhająca męczeńska śmierć z rąk 
ukraińskich sąsiadów. Mówią o 
nich relacje  ocalałych z Wołynia 
i Podola. Jedną z nich jest relacja: 
Stanisława Leszczyńskiego  (ur. 
w 1927 r.)z Germanówki na Po-
dolu.  Był  naocznym świadkiem 
napadu ukraińskich nacjonali-
stów na wesele jego krewnych 
- Stefanii Szczerby i Bolesława 
Poniatowskiego w Germakówce 
13 lutego 1944 r. Zamordowano 
wtedy kilkadziesiąt osób, w tym 
jego ojca i babkę . Wspomina, że 
jesienią 1944 r. na terenie Podo-
la, po okresie względnego spo-
koju związanego z pojawieniem 
się oddziałów Armii Czerwonej, 
nacjonalistyczne podziemie ukra-
ińskie zaktywizowało się ponow-
nie. Banderowcy opanowali więk-
szość wsi, w których powołali do 
życia swoje władze administra-
cyjne.  Bojówki OUN i oddziały 
UPA napadały na dziesiątki miej-
scowości, mordując setki osób. 
Położenie Polaków zamieszkują-
cych obszar w widłach Dniestru i 
Zbrucza pogorszało się znacznie . 
Władza Sowietów ograniczała się 
praktycznie do większych ośrod-
ków.  Polacy masowo uciekali do 
miast, w których znajdowały się 
garnizony Armii Czerwonej lub 
stacjonowały tzw. bataliony nisz-
czycielskie (ros. istriebitielnyje 
bataliony, IB) - formacja powo-
łana przez władze sowieckie do 
zwalczania niemieckiej dywersji 
oraz antysowieckiego podziemia. 
W warunkach Wołynia i Podola, 
naturalnym zapleczem kadro-
wym dla IB stawali się Polacy, 
oni też w omawianym okresie 
stanowili większość „żołnierzy” 
IB. Istriebitielnyje bataliony były 
takimi tylko z nazwy. Służyli w 
nich zarówno chłopcy w wieku 
przedpoborowym (roczniki 1927-
1928), jak i mężczyźni powyżej 
50 roku życia, przy czym starsi 
wykorzystywani byli głównie do 
służby wartowniczej.  Na Podolu 
werbunek do IB był zbliżony do 

obowiązującego przy mobilizacji 
do służby wojskowej. Mężczyźni 
otrzymywali wezwanie do stawie-
nia się w sowieckich wojskowych 
komisjach uzupełnień, skąd kie-
rowano ich na  przeszkolenie, a 
następnie do większej miejscowo-
ści będącej siedzibą władz rejono-
wych, w pobliżu miejsca zamiesz-
kania. Na Wołyniu IB opierały 
się na młodocianych członkach 
wcześniej istniejących oddziałach 
samoobrony polskiej. Jak opo-
wiadał mi jeden z członków mojej 
rodziny będący w IB ich oddzia-
ły po prostu nadal broniły swo-
ich miejscowości przed atakami 
OUN-UPA. Stanisław Leszczyń-
ski, którego fragment wspomnień 
jest prezentowany poniżej, zna-
lazł się w IB w Mielnicy. Opisuje  
wydarzenia rozgrywające się na 
jego terenie jesienią 1944 r. oraz 
zimą 1944/1945 r.  Mielnica była 
nieustannie zagrożona tym, że 
banderowcy mogą wpaść i doko-
nać pogromu na wielu tysiącach 
istnień. I stali mieszkańcy, i ucie-
kinierzy znaleźli się w jednako-
wej sytuacji oblężonego miasta, 
wszystkim groziła rzeź. Wychodzi-
liśmy więc na patrole, zalegaliśmy 
w ukryciu w różnych miejscach, 
czuwaliśmy z maksymalną czujno-
ścią. Byliśmy stale zmęczeni, nie-
wyspani i głodni. Nie ściągaliśmy 
z nóg rozpadających się resztek 
obuwia, kładliśmy się najczęściej 
gdzie popadło, bez zdejmowania 
przepoconych łachów. Ja zazwy-
czaj miałem za poduszkę talerzo-
wy magazynek mojego erkaemu 
Diegtiariowa. Moje stopy niezno-
śnie cuchnęły, w bieliźnie rozmno-
żyły się wszy, a do tego w krocze 
i pod pachami pod skórę powła-
ziły mendy. Pozbyłem się ich do-
piero w 1945 roku - wygolił mi je 
brzytwą lekarz w Niepołomicach. 
Pomimo tego pełniliśmy naszą 
służbę bez najmniejszych oporów 
i narzekań. Często sami rwaliśmy 
się do niej. Często myśmy inicjo-
wali działania, gdy się pojawiało 
zagrożenie albo gdzieś w okolicy 
był napad. Ludzie traktowali nas 
zupełnie poważnie, bo prócz nas 
na mielnickiej ziemi nie było ni-
kogo, kto mógłby ich bronić. Czy 
ufali w naszą skuteczność? Różnie 
to bywało, ale czas utwierdzał nas 
wszystkich, że coś dla nich zna-
czymy. Tylko na ile można było 
ufać sile, jaką później stanowiły 
dwa tylko z nazwy bataliony na-
przeciwko niepoliczonym, nieroz-

poznanym siłom morderców?  

Te nasze bataliony to była tylko 
buńczuczna nazwa. Nasz, przy ko-
mendzie Rajwojenkomatu, nigdy 
nie liczył więcej niż stu chłopacz-
ków. Przybyły w końcu w 1944 r. 
batalion przy NKGB też nie był 
liczniejszy, z tym, że tam było kil-
kudziesięciu żołnierzy, z różnych 
powodów wycofanych z frontu. 
Często byli to podleczeni inwali-
dzi. Nie dysponowaliśmy żadną 
łącznością. Tylko w komendzie był 
jeden telefon na korbkę. Bezu-
stannie telefoniści wrzeszczeli w 
tubkę swoje: Ało, ało, dajtie mnie 
Czertkow! Dajtie mnie Tiernopol! 
[Halo, halo, dajcie mi Czortków! 
Dajcie mi Tarnopol!] - i tak cały-
mi godzinami, wrzeszczano w roz-
klekotany aparat, by połączyć się 
w jakiejkolwiek sprawie na odle-
głość 20, 30 czy 80 kilometrów. 
Nie było żadnej łączności z oko-
licznymi miejscowościami. Nie 
można było dokądkolwiek posłać 
gońca, bo już by nie wrócił. Nie 
było samochodów. Nawet konne-
go zaprzęgu nie było. W nagłej 
potrzebie rekwirowaliśmy chłop-
skie furmanki groźbą karabinowej 
lufy. Najczęściej jednak wszędzie 
tylko na własnych nogach, obła-
dowani żelastwem broni, pokony-
waliśmy dziesiątki kilometrów 
polnymi drogami, lasami. Nie mo-
gliśmy rozpalić ogniska, by się 
ogrzać, podsuszyć przemoknięte 
łachmany i rozlatujące się obu-
wie. Bardzo często w najwyższej 
czujności i gotowości pociągnię-
cia za spust trzymanej na brzuchu 
broni, wyszarpnięcia zza pasa 
granatu. Mieliśmy w batalionie 
sanitariuszkę, Wierę Jakowną, 
która najczęściej nam towarzyszy-
ła w pochodach i bitwach. Leka-
rzem był stary Ukrainiec, który 
nie opuszczał swojego niby-szpi-
talika w Mielnicy, bo tam zawsze 
ktoś z naszych leżał. Zgrzybiały, 
stale marudzący, nie miał w isto-
cie czym leczyć. Pamiętam go, 
gdy mi leczył ranę głowy: Dajtie 
mnie riwanolcziku, riwanolcziku 
mnie dajtie [Dajcie mi rivanoliku, 
rivanoliku mi dajcie]. Tak mi wte-
dy tę ranę zapaskudził, że zapu-
chły mi oczy, powiększyła się cała 
głowa i potem bóle przez całe lata 
mi dokuczały.  Bywało, żeśmy się 
też rozbójniczo zachowywali. 
Idziemy przez wieś, a tu na traw-
niku stadko gęsi trawkę skubie. 
Seria z automatu, podbiegamy, 

jeszcze trzepoczące się gęsi uwią-
zujemy do pasów i idziemy dalej. 
A gdzieś na postoju w którejś na-
stępnej wsi oddawaliśmy „upolo-
wane” ptaki kobietom do ugoto-
wania. W Nowosiółce Biskupiej, 
w listopadzie 1944 r. byliśmy na 
akcji. Zamordowano tam kilkana-
ście osób. Poszliśmy za późno, ale 
z odwetem. Przez jakiś czas trzy-
małem straż przy domu Adamow-
skich. Rozłożyłem swoją maszyn-
kę przy studni i wszedłem do 
domu, czy nie znajdę czegoś do 
jedzenia. Dom był pusty, ludzie 
ukryli się przed nami. Znalazłem 
pod ławą przy ścianie koszyk z 
jajkami. Wyjąłem ich z kosza ze 12 
sztuk i łapczywie wypiłem na su-
rowo. Potem, gdy się czołgałem 
po śniegu, ulewały mi się z ust. 
Kilkakrotnie podczas całego okre-
su mojej służby otrzymaliśmy mię-
sne konserwy z napisem:swinaja 
tuszonka [duszona wieprzowina]. 
Były to przemieszane ze smalcem 
mięsne tłustości, ale wtedy był to 
rarytas. Raz spałaszowałem taką 
puszkę w jedno popołudnie i mia-
łem za swoje przez całe miesiące. 
Sowieci otrzymywali je od USA w 
ramach tzw. Lend Leasu, ale za-
raz na puszkach naklejali fałszy-
we banderole i dopiero wtedy wy-
dawali je żołnierzom. Bo jakże to, 
żeby kraj, gdzie wszystkiego tak 
mnogo pod wodzą wszechmocne-
go Stalina, miałby sołdatów kar-
mić jakąś amerykańską konser-
wą? Sołdat dostaje sowieckie 
konserwy.  Idziemy w słotny dzień 
przez ogrody, rośnie na grządce 
kapusta. Kopnięciem nogi ode-
rwaną główkę pod pachę i przez 
dłuższy czas marszu zjadało się tę 
główkę razem z kaczanem. Już po-
nad dobę nie miałem niczego w 
ustach. Banderowy przeszukują 
okolicę za nami. Jesteśmy już bar-
dzo głodni, a w oddali, na ośnie-
żonym polu widnieją kopki sno-
pów kukurydzy. Podskoczył jeden 
do tych kopek i przyniósł zmarz-
nięte kolby. Rzucamy się na nie i 
w lesie ogryzamy z tych kolb 
zmrożone ziarna. Wpadam do 
chaty, a tam na stole napoczęty 
chleb. Pod pachę i dołączam do 
oddalającego się oddziału. Po 
dziś dzień nie upuszczę z ręki 
chleba, by go z szacunkiem nie 
podnieść.  Maszerujemy brzegiem 
rozlanego Dniestru. Rzucony w 
rzekę granat powoduje, że się lu-
stro wody zabiela brzuszkami ryb. 
Nawrzucaliśmy ich sporo do pa-
łatki, ale nie było szansy, by je 
przygotować do jedzenia. Zmar-
nowaliśmy ryby, i te z pałatki, i te 
wywrócone brzuszkami w rzece. 
Ale przecież ludność, której tyle 
napłynęło do miasta, też głoduje i 

bieduje we wszystkim. Dziś wiele 
się pisze o zorganizowanych przez 
Niemców gettach - i słusznie. Ale 
czy ktoś dziś uwierzy, że w wielu 
miejscach polska ludność na 
Kresach też miała swoje getta, 
wcale nie lżejsze od żydowskich? 
Nie okalały ich mury ani kolcza-
ste druty. Okalała je czyhająca 
męczeńska śmierć. Czy to tak 
trudno sobie wyobrazić warunki 
egzystencji tysięcy ludzi przez 
sześć miesięcy w niedużej wołyń-
skiej wsi Przebraże? W Mielnicy 
może nawet 10 tys. nie miało 
gdzie nabyć najprostszego poży-
wienia, nie miało w zimie czym się 
ogrzać. Łamano meble na opał, 
panował powszechny głód. Żad-
nego lekarza ani skąd nabyć naj-
prostszego leku. Dokuczliwie bra-
kowało soli. W jakże niskiej cenie 
było wtedy ludzkie życie!  Jakiś 
czas po naszym odejściu z Germa-
kówki bestialsko zamordowano 
pięć miejscowych dziewczynek. 
Znam to z relacji kilku osób i rela-
cje te są w pełni wiarygodne. 
Mam je nagrane na taśmie i spi-
sane. Przekazały mi je: Wanda 
Nagórska z domu Konopska, Łu-
cja Pasałka, Stanisława Szczerba, 
a ponadto przed wielu laty o wielu 
szczegółach mówił mi mój wuj, 
Szczepan Czarnecki - w tym rów-
nież o mordzie na tych dziewczę-
tach. Wszystkie relacje, z drobny-
mi różnicami, w najważniejszym 
są zgodne. Najbardziej szczegóło-
wą relacją jest opowiadanie Wan-
dy Nagórskiej. Wedle niej, ona 
również miała być ofiarą tego 
mordu, ale udało się jej ukryć za 
wagonem kolejowym. To była nie-
dziela. Dziewczęta już dochodziły 
do stacji kolejowej w Germaków-
ce. Miały odjechać do Czortkowa 
na jakiś kurs przygotowujący do 
zawodu. Nagle zza pobliskich bu-
dynków wybiegło kilku ukraiń-
skich wyrostków. Był wśród nich 
również Dmytro Husak, który na-
igrawał się z rozrzuconych na tra-
wie zwłok Fanci Rappówny. 
Schwycili dziewczęta pod ramio-
na i zaczęli prowadzić w głąb wsi. 
Podobno jakaś polska niewiasta 
była nawet zgorszona, że te pol-
skie panienki tak się z Ukraińcami 
pod ramiona prowadzą. Nie mo-
głem się dowiedzieć, czy one się 
jakoś broniły, ale przecież nie mo-
gło być inaczej. Zawleczono te 
dziewczynki do któregoś z domów 
w pobliżu gminnej rady i tam je 
zamknięto. Potem zgromadziło się 
ich wielu i tłumnie gwałcono te 
prawie jeszcze dzieci; niektóre z 
nich były naszymi szkolnymi kole-
żankami, miały po 15-16 lat. Pa-
stwiono się nad nimi bardzo dłu-
go, a gdy się już nasycili, bestial-
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Nie okalały 
ich mury ani 
kolczaste 
druty
Bogdan Lwow
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sko zamordowali. Pani Stanisła-
wa Szczerba informuje mnie, że 
matka porwanej Stasi Hegerówny, 
dowiedziawszy się o porwaniu 
córki, poszła z rozpaczliwym krzy-
kiem” „oddajcie mi dziecko” do 
urzędu gminnego. Nikt jej więcej 
nie widział, nikt nie wie, co się z 
nią stało.   W kilka tygodni po na-
szym przeniesieniu do Mielnicy 
znalazły się tam również moja 
matka i siostra. Był to jeszcze 
czas, kiedy co odważniejszym ko-
bietom udawało się dostać do 
Germakówki po żywność. Przez 
nie przekazałem wiadomość, któ-
ra dalej dostała się do Krzywcza 
- gdzie jestem i że proszę matkę, 
by się pilnie przeniosła z Nusią do 
Mielnicy. Dziadek Czarnecki za 
butelkę samogonu uprosił sowiec-
kiego kierowcę, który miał jechać 
do Kamieńca Podolskiego, żeby 
podrzucił matkę z Nusią za Iwanie 
Puste i w ten sposób w pewne 
przedpołudnie obie znalazły się w 
Mielnicy. Życzliwi państwo Szy-
dłowscy przyjęli je na kwaterę i 
mieszkały tam aż do czasu wyjaz-
du za San. Byliśmy więc niedaleko 
od siebie, ja czasami z patrolu 
oderwałem się na chwilę, by je zo-
baczyć i podać coś z zaoszczędzo-
nego swego jedzenia. Sprawa 
była o tyle trudna, że one z domu 
uciekły w tym, co miały na sobie, 
bez czegokolwiek do jedzenia, 
żadnego dodatkowego przy-
odziewku. W całym miasteczku już 
na dobre zapanował głód i bieda, 
więc nawet wyżebranie czegokol-
wiek było prawie niemożliwe. 
Wyjście z miasta do okolicznej wsi 
groziło pojmaniem i męczeńską 
śmiercią. Myśmy w naszej stoło-
wej mieli też cieniutko, czasami 
coś na sobie zaoszczędziłem - naj-
częściej nie jadłem do cieniutkiej 
zupki chleba - więc się nim z nimi 
dzieliłem.  Za jakiś czas matce 
ktoś załatwił za parkiem doryw-
czą pracę przy opatrywaniu bydła 
w ukraińskim gospodarstwie, za 
co przynosiła litr mleka i podkra-
dane krowom otręby. Trochę po-
magał im też pan Poluszyński, z 
którego synem Bolesławem służy-
łem w jednej drużynie batalionu. 
Ale i on już nie miał z czego po-
magać, z każdym dniem sytuacja 
stawała się bardziej dramatyczna. 
Trwało upalne lato [1944 r.], po 
sadach wprawdzie rosły na drze-
wach owoce, ale były oskubywane 
przez głodujące dzieci, gdy się tyl-
ko nadawały do ugryzienia. Za 
ogrodami płynął leniwie Dniestr, 
a w nim bogactwo ryb. Ale nie 
było śmiałka, żeby usiąść na brze-
gu z wędką albo zaciągnąć sieć. 
Zewsząd wyzierał paraliżujący 
strach, dochodziły straszne wie-
ści. W okolicznych wioskach ginę-
li albo znikali bez wieści ludzie, 
którzy wierzyli, że jakoś im się 
uda. Czasem ktoś w rozpaczy wy-
mykał się z oblężonego miasta do 
swojej zagrody na wsi i ślad po 
nim ginął. Na przykład 70-letnia 
staruszka Bilińska, która ukrywa-
ła się z rodziną w Borszczowie, 
poszła do swojego domu w Ger-
makówce. Została zakatowana, 
zarąbano też siekierą 80-letnią 
Joannę Cybulską w jej sadzie, gdy 
zbierała spod drzew spady owo-
ców. Zmasakrowano siostry Kro-
pielnickie, Zofię Masłowską i wie-

le innych kobiet, które próbowały 
coś wykraść z domów dla głodują-
cych rodzin. Myśmy ostrzegali i 
czasem zawracaliśmy ludzi pró-
bujących się wydostać z Mielnicy, 
ale wciąż pojawiały się zrozpa-
czone ryzykantki i nie zawsze się 
nam udawało zapobiec tragedii. 
Natomiast nie byliśmy jeszcze w 
stanie wyruszyć na ratunek poza 
miasto. Byliśmy w groźnym oto-
czeniu, często trzeba było biec na 
skraj miasta, skąd od siedzącego 
w okopie patrolu przybiegał go-
niec i alarmował. Wiele razy od-
pędzaliśmy ogniem podchodzą-
cych zbirów i trzeba przyznać, że 
się nam to dość łatwo udawało. 
Pamiętam ciemną noc. Jest stan 
zagrożenia. Cały batalion jest pod 
bronią. A my we trzech jesteśmy 
na tzw. czujce. Leżymy w rowie i 
nasłuchujemy. Jest cicho, żadne-
go szczeknięcia psa, żadnego 
ludzkiego głosu, nawet drzewa w 
parku stoją bez szmeru listowia. 
Aż tu od dołu, od strony Dniestru 
dochodzi do nas jakiś brzęk i szur-
ganie czegoś po szosie. Po chwili 
wyraźnie słychać człapanie koń-
skich kopyt. Z cicha wołamy 
„stój”, a szurganie i stukanie ko-
pyt nie ustaje. „Stój!” - nadal su-
nie. Szczęknęły zamki broni - może 
to powstrzyma. Bez skutku. Oczy-
wiście palce na cynglach, oczy 
wpatrzone w ciemność, ale nie 
strzelamy. Dzwonienie żelastwa i 
stukot kopyt tuż, tuż. Mamy po-
rządnego pietra, ręce się trzęsą, 
czuję na sobie zimny pot. I nagle 
zjawia się przed nami samotny 
koń. Idzie ze spuszczonym łbem, a 
z karku zwierzęcia zwisający łań-
cuch z drewnianym kołkiem wle-
cze się po szosie. Gdzieś się ze-
rwało zwierzę z uwięzi i sobie po-
szło, by nam napędzić takiego 
strachu. Ujęliśmy konia i tym łań-
cuchem uwiązaliśmy do telefo-
nicznego słupa, by nie siał trwogi. 
Stale męczyło nas biedowanie lu-
dzi. Sami byliśmy wygłodniali, ale 
kilka tysięcy snujących się wygło-
dzonych starców, kobiet, a zwłasz-
cza dzieci bardzo nas gnębiło. 
Pewnego ranka Kazik zapropono-
wał, żebyśmy zaczęli coś działać, 
bo jeśli ludzi nie wymordują ukra-
ińscy nacjonaliści, to zaczną 
umierać z głodu i biedy. Kazik 
Berładyn pochodził z Bilcza Zło-
tego nad Seretem, często wspomi-
nał o związkach jego rodziny z 
rodem księcia Sapiehy. Wpraw-
dzie to ja byłem dowódcą drużyny, 
ale faktycznie tośmy jego słuchali. 
Był wśród nas najstarszy wiekiem 
i miał już wiele doświadczenia z 
pierwszego najazdu Sowietów. 
Poza tym miał poza sobą jakieś 
klasy gimnazjum, pochodził z in-
teligenckiej rodziny, gdy myśmy 
byli wiejskimi chłopaczkami z kil-
koma klasami szkoły powszech-
nej. Otóż Kazik zaproponował ni 
mniej ni więcej, tylko zmuszenie 
Ukraińców do zaopatrywania 
miasta w żywność. Ba, łatwo to 
powiedzieć. Po kilkudniowych po-
ufnych rozmowach znaleźliśmy 
sposób.  Zaczęliśmy od najbliższej 
miejscowości. Oczywiście, działo 
się to poza jakąkolwiek wiedzą so-
wieckiego dowództwa. W sąsied-
nich Chudykowcach był wodny 
młyn. Właścicielem był albo byli 
Ukraińcy. To tym strumieniem, 

nad którym uratowaliśmy nauczy-
cielki, płynęła na młyńskie koła 
tzw. młynówka. Nocą podczas pa-
trolu przedłużyliśmy naszą trasę i 
podeszliśmy pod młyn. Zastukali-
śmy w zaryglowane od środka 
drzwi i ukazał się młynarz. Czy 
możemy wejść? Podumał chwilkę 
i - proszu [proszę].- Bo my w ta-
kiej sprawie: wiecie, panie młyna-
rzu, że w mieście głodują ludzie? 
- Ni, niczoho ne znaju [Nie, nic 
nie wiem]. - A czy wiecie, z czyje-
go powodu głodują? - Ne znaju 
[Nie wiem]. - No to pójdziecie z 
nami, zamieszkacie w Mielnicy 
tylko dwa tygodnie, to się wszyst-
kiego dowiecie. - Ja niczemu nie 
winien, ja się do niczego nie mie-
szam, ja pilnuję swego. - A wiecie, 
że w mieście głoduje bardzo wielu 
ludzi, głodują dzieci i ci ludzie też 
chcieli tylko pilnować swego i też 
do niczego się nie mieszali. A ich 
wasi siekierami. - Młynarzu, trze-
ba ratować ludzi, tam dzieci z gło-
du umierają. Waszą sprawą bę-
dzie dostarczenie do domu Tokar-
czuka, co to zaraz na skraju 
mieszka, pięciu korców mąki i o 
tym nie może nikt się dowiedzieć, 
bo za to wasi na kolczasty drut i 
do Dniestru doprowadzą. - A skąd 
ja wam wezmę pięć korców mąki? 
Mój młyn ledwie sapie, nikt nie 
przyjeżdża do przemiału. - A my-
śmy nie przyszli się targować. Je-
śli nie spełnicie naszej prośby, 
młyna w ogóle którejś nocy za-
braknie. Wybierajcie. Żegnamy, 
panie młynarzu. Mąka ma być za 
trzy dni. Dostarczył młynarz - naj-
pierw dwa korce, po paru dniach 
dowiózł następne trzy. Nocą na 
podwórze uprzedzonych Tokar-
czuków podjeżdżał wóz, bez słowa 
zrzucano worki i w pośpiechu od-
jeżdżano. Nikt się nie dowiedział, 
kto to sprawił i kto mąkę dostar-
czył. Nie mogło to dojść do wiedzy 
Sowietów, bo byłby wielki kłopot. 
Dzielono potem tę mąkę jakoś po-
między najbardziej potrzebują-
cych - myśmy się do tego nawet 
nie zbliżali, tylko dyskretnie ob-
serwowaliśmy. Jeszcze kilkakrot-
nie takich wymuszeń dokonaliśmy 
- pamiętam, że jednego razu jesie-
nią był to wóz ziemniaków. Pod 
koniec 1944 r. byliśmy na tyle 
umocnieni, że wychodziliśmy z 
odsieczą do napadniętych miej-
scowości poza Mielnicę. Wtedy 
też dopuszczaliśmy się wymuszeń 
i rabunków. Ale tylko na własne 
spożycie, bo istniał groźny zakaz 
jakichkolwiek kradzieży. Jednak 
zdarzały się sytuacje, że trzeba 
było ten zakaz omijać. Nawet so-
wieccy dowódcy, gdy byli z nami, 
przymykali na to oczy i razem z 
nami zjadali to, cośmy porwali 
albo wymusili. Zdarzył się przy-
padek, że skośnooki Uzbek, który 
od jakiegoś czasu był w naszym 
batalionie, podczas akcji znalazł 
w kufrze ukraińskiego domu bu-
telkę wódki. Od razu znaczną 
część tej wódki wypił i porządnie 
się zalał. A do tego podobały mu 
się jeszcze płyty gramofonowe, 
które też były w tym kufrze. Wziął 
biedak te płyty pod pachę i pory-
kując, plątał się po polu. A my 
musieliśmy się gwałtownie z tej 
wsi wycofać. Zauważyłem tego 
brudasa, podbiegłem po niego i 
dowlokłem do oddziału. Omal nie 

kosztowało mnie to utratę życia: 
Wasianin, nie wiedząc, że ja po 
niego tylko tam pobiegłem, usta-
wił nas obu przed szereg i ledwo 
mu wytłumaczyłem, a koledzy to 
potwierdzili, że ja po tego Azjatę 
pobiegłem, żeby go ratować. Ka-
zał mi wstąpić do szeregu, a w 
tego chłopca ciągle celował auto-
mat. Struchleli, milczeliśmy. Za-
trzeszczała seria, ale nad głową 
Uzbeka. To był carski oficer, nie 
był złym człowiekiem. 
Wieś Dźwiniaczka leży zaledwie 
kilka kilometrów na południe od 
Mielnicy. Z tej wsi stale podcho-
dzili i próbowali nas dostać. Wła-
śnie południowy skraj miasta był 
przez nas nieustannie ubezpiecza-
ny. Dniem i nocą czuwaliśmy na 
zmianę, okopani w najprawdziw-
szych transzejach okopów. Dźwi-
niaczka była ich siedliskiem i 
miejscem prób napadu na Mielni-
cę. Za Dźwiniaczką były zaraz 
inne wsie, w których co jakiś czas 
bezkarnie mordowano ludzi. Oni 
całym obszarem niepodzielnie 
władali, wprawiali się do coraz 
okrutniejszego wyżywania się na 
ofiarach. Im wymyślniejszą tortu-
rę zastosował rezun, tym stawał 
się ważniejszy, otrzymywał nagro-
dy. Toteż np. na polecenie urzędu-
jących ukraińskich gminnych 
urzędników w Dźwiniaczce ukra-
iński mąż powiesił własną żonę, 
bo była Polką. W Dźwinogrodzie, 
w młynie Ukraińca, na oczach za-
prowadzonych tam rodziców, 
tłumnie gwałcono ich młodziutką 
córkę, następnie w okrutnych mę-
kach pozbawiono wszystkich troje 
życia. Nawet dzieci wprawiano do 
morderczego rzemiosła. Oto w Fi-
lipkowcach grupa ukraińskich 
chłopaczków - jeszcze na dobrą 
sprawę dzieci - schwytała za ręce 
polskiego chłopczyka - miał nie 
więcej niż 7-8 lat -i zaprowadziła 
na brzeg rzeczki Niczławy. Wci-
snęły te ukraińskie dzieci głowę 
polskiego dziecka do wody i trzy-
mały tak długo, aż skonało. Za-
częliśmy nakłaniać nasze sowiec-
kie dowództwo Rajwojenkomatu, 
żeby zrobić wypad na jedną z tych 
wsi i ukarać zbirów za te bestial-
stwa. Nasze nalegania odniosły w 
końcu skutek. Porozumiano się z 
dowództwem batalionu NKGB i 
pewnego deszczowego poranka 
wyruszyliśmy w sile ponad 100 
żołnierzy na Dźwiniaczkę. Kiedy 
zbliżaliśmy się do tej wsi, rozcią-
gnięto nas w tyralierę i na razie 
posuwaliśmy się - jak się to mówi-
ło - „na cały wzrost”. Po paruset 
metrach podchodzenia lunęły na 
nas pociski z maszynowej broni. 
Padłem na rozmokłą łąkę i przy-
warłem najciaśniej do ziemi. Tu i 
ówdzie ozwały się jęki rannych. 
Padł rozkaz: skokami do przodu, 
ogień na cerkiew. Zza konarów 
drzew, w oddali wystawały bania-
ste wieże cerkwi. To z jednej z nich 
zajadle bił w naszą stronę pule-
miot [karabin maszynowy]. Pode-
rwałem się, podbiegłem parę kor-
ków i znów plasnąłem w mokrą 
trawę. Po mojej lewej stronie 
biegł Lonio Blum, kilkunastoletni 
żydowski sierota, który się ostał z 
pogromu Żydów sprzed dwóch 
lat. Przylgnął do nas i z czasem 
zrównał się z nami w służbie. Lu-
biliśmy go za jego dzielność i z 

uszanowania tego, co przeszedł. 
Był chudzinką, więc na stołówce 
odlewaliśmy ze swoich misek do 
jego miski po trochę lurowatej 
zupy i podrzucaliśmy kawałeczki 
chleba. Lonio zawsze z miłym 
uśmiechem za to nam dziękował. 
Poderwaliśmy się znowu, podsko-
czyłem kilka kroków i zapadłem w 
trawę. Ale Lonio jakby mnie wy-
przedził, podskoczył jeszcze raz i 
dziwnie pacnął twarzą na ziemię. 
Podczołgałem się i zobaczyłem z 
tyłu głowy Lonia dużą dziurę. Bo z 
tej cerkwi pocisk trafił go dokład-
nie w środek czoła. Natłukliśmy 
ich trochę, padło też kilku na-
szych. Bój trwał niedługo. Bo gdy-
śmy już byli pośród pierwszych 
zabudowań, nagle zniknęli. Po 
prostu rozbiegli się po domach, 
wielu zniknęło w podziemnych 
schronach, które po czasie odkry-
liśmy. NKGB aresztowało cały za-
rząd gminny, ale co się potem z 
aresztowanymi stało, nie dowie-
dzieliśmy się. Mogliśmy zmusić 
dźwiniackiego Ukraińca do pod-
stawienia wozu dla przewiezienia 
zwłok Lonia, ale zadeklarowali-
śmy sowieckim dowódcom, że go 
poniesiemy. W szkole znaleźliśmy 
jeszcze polskie nosze i na nich 
nieśliśmy na zmianę ciało nasze-
go Żydka Lonia, przez sześć kilo-
metrów. Potem pochowaliśmy Lo-
nia na środku rynku w Mielnicy, 
wielu z nas płakało nad jego gro-
bem. Nie było na to komendy, ale 
samorzutnie wystrzeliliśmy w po-
wietrze wiele salw. Każdy z nas 
czuł, że te salwy nie są na jego 
cześć, ale są to salwy dla naszego 
Lonia. Wybili mu całą rodzinę, 
sam był lekko draśnięty kulą i 
przeżył. Teraz, gdy mógł szukać 
schronienia i opieki u sowieckich 
władz, podjął się z nami obrony 
śmiertelnie zagrożonej polskiej 
ludności.             

Te wspomnienia są dowodem na 
to, ze ludobójstwo na ludności 
polskiej rozpoczęte w 1943 r. na 
Wołyniu, pod okupacją niemiec-
ką, trwało nadal mimo wkrocze-
nia wojsk sowieckich. Mało tego 
pomimo rozpoczęcia akcji eks-
patriacyjnej „za Bug” - na tere-
ny kontrolowane przez PKWN 
- terror OUN-UPA wobec lud-
ności polskiej nie ustawał. Na 
Podolu jedna z najbardziej 
makabrycznych zbrodni OUN-
-UPA z początku 1945 r. miała 
miejsce w Głęboczku (przed-
wojenny powiat borszczowski). 
Bandyci ukraińscy wymordowali 
w sposób nieludzki 28 osób spo-
śród  cywilnej ludności polskiej. 
Niektóre dzieci przybijano do 
parkanów (przyczepiane były 
uszy, dłonie, stopy)”. Drastyczne 
informacje zawarte są  w opraco-
waniu  Józefa Opackiego ps.„Mo-
hort” (Obwodowy Delegat Rządu 
RP w Czortkowie) , co potwier-
dzają również relacje  świadków. 
Wysiedlenie Polaków z Kresów 
Wschodnich w latach 1944–1946 
– fala przymusowych przesiedleń 
ludności polskiej ze wschodnich 
terenów II Rzeczypospolitej w 
nowe granice Rzeczypospolitej 
Polskiej , dla wielu Polaków z 
Wołynia i Podola, były jedynym 
ratunkiem, ucieczką przed siepa-
czami z OUN-UPA.
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Wspomnienia z Sokala
Janina Bosak (z d. Hałas)

W moim rodzinnym domu życie 
w Sokalu, na Kresach, było czę-
stym tematem wspomnień. Moi 
rodzice, Stefania i Władysław 
Hałasowie, urodzili się w Soka-
lu, tu pobrali się i z pięciorgiem 
dzieci mieszkali do tragicznego 
dla nich i wielu innych rodzin Po-
laków, roku 1944, kiedy to zmu-
szeni zostali do ucieczki. Do tego 
czasu wiedli dostatnie i spokojne 
życie. Obydwoje byli nauczycie-
lami, mama matematyki, tato, był 
polonistą i pełnił zarazem funkcję 
kierownika szkoły. Byli zacnym 
ludźmi, szanowanymi i lubianymi 
również przez Ukraińców. Moje 
starsze rodzeństwo przyszło na 
świat przed II wojną światowa, 
również w rodzinnym Sokalu. Ja 
urodziłam się po wojnie, w Har-
cie, w pow. dynowskim i losy mo-
jej rodziny znam  z opowiadań. 
Tato często wspominając mówił, 
że mieszkali jak w raju. Ich dom 
przy ulicy Odsieczy Wiednia, był 
przestronny, wygodny, z piękną 
werandą, otoczony olbrzymim, 
pięknym sadem. Niedaleko Soka-
la mieli podmiejską posiadłość ze 
stadniną koni.  Kiedyś zapytałam 
ojca, czy  nie chciałby odwiedzić 
tamte strony, on spojrzał na mnie 
ze smutkiem i odrzekł: „Nie Jasiu, 
bo by mi serce pękło z rozpaczy. 
Wyobraź sobie córko, że stoisz 
przed swoim domem, który nie 
jest już twój. Jak byś się wtedy 
czuła?   Pamiętam doskonale Jego 
słowa. Kiedy do Sokala weszła 
Armia Czerwona (bolszewicy) 
ojciec otrzymał „prikaz” zdjęcia 
krzyży  w szkole, pod groźba wy-
wózki na Sybir. To było niewyko-
nalne. Moja mama, która znana 
była ze swoistego poczucia hu-
moru, obok krzyża powiesiła por-
tret Stalina. Przyjechał Naczelnik 
na lustrację, spojrzał na portrety 
i powiedział: „Ci dwaj się nigdy 
nie pogodzą”, na co moja mama 
odpowiedziała: „ Jak będą razem 
wisieć, to się pogodzą”. Mój oj-
ciec jednak został zwolniony z 
pracy, jego miejsce zajął nowy 

kierownik, z zawodu kowal, a 
moja rodzina została wpisana na 
listę zesłańców na Sybir. Mama 
uczyła w dalszym ciągu i często 
musiała pomagać kierownikowi, 
który nie miał pojęcia o uczeniu 
matematyki i kierowaniu szko-
łą. Rozwiązywała mu zadania i 
uczyła uczyć dzieci. Któregoś 
dnia kierownik powiedział do 
mamy : „To wy Polaki takie mą-
dre, a mnie powiedzieli, że takie 
durne, że ja, kowal, mogę być kie-
rownikiem”. Ten człowiek, kiedy 
dowiedział się, że rodzina moja 
ma być zesłana na Sybir, stanął w 
jej obronie i powiedział, że jeżeli 
Stefania z rodziną zostanie zesła-
na, to on zrzeka się kierownictwa, 
bo bez niej sobie nie poradzi, bo 
ona mu bardzo pomaga i bez niej 
nie dałby rady uczyć ani prowa-
dzić szkoły. Nie ważne są pobud-
ki, które nim kierowały, ważne, 
że rodzina odzyskał spokój. Pa-
miętam też takie wspomnienie: 
Ukraińcy donieśli na Gestapo, że 
rodzice mają ukrytą broń. Uzbro-
jeni w karabiny Niemcy wypro-
wadzili wszystkich przed dom, na 
rozstrzelanie. W ostatniej chwili 
ojciec podszedł do gestapowca i 
powiedział, czystą niemiecczy-
zną, że to doniesienie może być 
sprawką Ukraińców, którzy naj-
pierw Polakom podrzucają broń, 
a potem donoszą. Zdezorientowa-
ny Niemiec nie wiedział jak ma 
zareagować, gdyż zdziwiło go, 
że ktoś, w takim miejscu, mówił  
w jego ojczystym języku. Ge-
stapowiec odłożył broń mówiąc 
„sprawdzimy”. Chciano, po tym 
zajściu, wpisać ojca na volkslistę, 
ale tato, który był ranny w czasie 
wojny bolszewickiej i utykał na 
nogę powiedział: „Do czego wam 
się przyda kulawy Niemiec?” No 
i dali spokój. Nawet gdyby był 
zdrowy i sprawny też odmówił-
by. Był Polakiem i patriotą. To, że 
mój ojciec znał j. niemiecki, było 
zasługą mojej babci Marii Has-
smann, mamy mojego taty, która 
pochodziła z Bawarii i nauczyła 

syna literackiego j. niemieckiego. 
Nastały niespokojne czasy. Mło-
dzi chłopcy wstępowali w szeregi 
bandy UPA i byli bardzo wrogo 
nastawieni do Polaków. Dokucza-
li, uprzykrzali życie, grozili, że 
w nocy ich „zaryzajut”. Sąsiadka 
mojej rodziny, kiedy się dowie-
działa, że jej synowie planują ich 
zamordować  powiedziała: ” Naj-
pierw zabijcie mnie, a potem Ha-
łasów”. Moja rodzina była lubia-
na i szanowana także przez Ukra-
ińców. Oni też pomogli im uciec, 
kiedy sytuacja zaogniła się. Nocą, 
w pośpiechu, sąsiad, Ukrainiec, 
zawiózł ich na  stację skąd ko-
lejką wąskotorową, w bydlęcym 
wagonie, wyruszyli w uciążliwą 
podróż w kierunku zachodnim. 
Niemcy wycofując się ze Związ-
ku Sowieckiego bombardowali 
różne obiekty, szczególnie stacje 
kolejowe. Jedna z bomb uderzyła 
blisko kolejki, którą jechała moja 

rodzina. Ojciec rozpłakał się i po-
wiedział:” Uciekliśmy spod ukra-
ińskiego noża i od Sybiru, ale tu 
zginiemy”. Wtedy moja mama 
wyjęła z szafki obraz cudowniej 
Matki Bożej Sokalskiej ( jedną z 
niewielu rzeczy które udało im się 
zabrać ze sobą) i wszyscy zaczęli 
się modlić o ocalenie. Wierzymy, 
że to Matka Boska ich uratowała. 
Szczęśliwie dotarli do Bachórz 
i docelowo, do Harty, gdzie za-
mieszkali  najpierw u rodziny, 
w jednej izbie, w której nie było 
nawet podłogi. Tu też było nie-
bezpiecznie i trzeba było kryć się 
w lesie, bo Ukraińcy często pod-
chodzili nocą i palili wsie. Tak 
spłonęła, jednej nocy, cała wieś 
Pawłokoma, za Sanem, razem 
z mieszkańcami. Po zakończe-
niu działań wojennych rodzice 
w Harcie zorganizowali szkołę  i 
w niej zamieszkali. Tato był kie-
rownikiem, mama nauczycielką. 
Poprawiły się im warunki miesz-
kaniowe. Ojciec jakoś nie przy-
stawał do nowego ustroju i kiedy 
nie wykonał polecenia zdjęcia 
krzyży w szkole oświadczając, 
że został wychowany w wierze i 
nigdy nie podniesie ręki na krzyż, 
został zwolniony z pełnionej 
funkcji kierowniczej, ale uczył w 
dalszym ciągu. Mieszkańcy wsi 
długo nie mogli się do nich prze-
konać, nie bardzo chcieli żeby 
„jakieś ruskie uczyły ich dzieci” i 
ten przydomek „Ruskie” przywarł 
do nich do czasu, kiedy szkołę 
opuścili pierwsi absolwenci któ-
rzy wspaniale zdawali egzaminy 
do szkół średnich. Pod koniec lat 
70. ubiegłego wieku, po śmier-
ci rodziców, ze swoją rodziną: 
mężem i dwiema córkami, prze-
prowadziłam się do Jarosławia. 
Tu poznałam swoją rodzinę, pp. 
Kuczerowskich i Zadorożnych, 

pochodzących również z Sokala. 
Mama wujka Marcina Kucze-
rowskiego ( z domu Burchardt) i 
mama mojego taty (z domu Has-
smann) pochodziły z Bawarii. Od 
wujka dowiedziałam się, że kiedy 
Niemcy wkroczyli do Sokala, to 
chcieli nasze rodziny wpisać na 
volkslistę, ale nikt nie wyraził 
na to zgody. Jestem z tego dum-
na.  Któregoś dnia zwierzyłam się 
wujkowi, że chciałabym pojechać 
do ZSRR i zobaczyć ten Sokal. 
On, z lekkim oburzeniem powie-
dział: „Dziecko, ty nie pojedziesz 
do żadnego ZSRR, ty pojedziesz 
do Polski”. 

Do Sokala pojechałam z Wład-
kiem, najstarszym bratem. Przy-
jechaliśmy w ostatniej chwili, bo 
nasz dom, w najbliższym czasie, 
przeznaczony był do rozbiórki. 
Stanęłam na pięknej werandzie od 
ulicy i ze wzruszeniem ucałowa-
łam wejściowe drzwi. W miejscu 
sadu wznosiły się bloki dużego 
osiedla mieszkaniowego. Wzru-
szające było spotkanie z rodziną. 
Muszę jeszcze dodać, że mój oj-
ciec był żołnierzem wyklętym, 
walczył u boku Marszałka Piłsud-
skiego, ale o tym się nie wspomi-
na, albo bardzo niechętnie. Dwaj 
bracia ojca – Jan i Józef uciekli z 
Syberii i pod wodzą gen. Andersa. 
przeszli cały szlak bojowy.  Nie 
wrócili do ojczyzny, obawiając 
się represji. Wujek Józek wyje-
chał do Ameryki, a wujek Janek 
pozostał w Anglii.

P/w wspomnienia redakcja po-
brała z „Jarosławskiej Księgi 
Kresowian” http://jaroslawskak-
siegakresowian.pl/janina-bosak-
-z-d-halas-wspomnienia-z-soka-
la/
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W Karczemce mieszkali tylko 
Polacy i Niemcy
Nazywam się Feliks Bobowski, 
urodziłem się 11 czerwca 1915 
roku. Ojciec Rafał Bobowski, 
matka Maria z domu Gnitecka, 
mam pięcioro rodzeństwa: Jana, 
Aleksandra, Katarzynę, Anielę 
i Hannę. Mieszkałem wraz z ro-
dzicami w żydowskiej Antonów-
ce (1) , gmina Tuczyn, powiat 
rówieński. Była to wieś leżąca 
osiem kilometrów od Kostopola 
(znajdowała się tam cerkiew). W 
Kostopolu była parafia, stał tam 
drewniany kościół, ale jakiś rok 
przed II wojną światową ukoń-
czono budowę kościoła muro-
wanego, znajdował się tam także 
cmentarz, na którym pochowani 
zostali moi dziadkowie (obec-
nie na jego miejscu jest poligon 
wojskowy). Po pierwszej wojnie 
światowej panowała u nas wiel-
ka bieda. Wtedy miałem pięć 
lat. Pamiętam, jak wojsko ruskie 
uciekało przed Polakami. Tak my 
mieszkaliśmy i biedowaliśmy. 
Ojciec był robotnikiem leśnym i 
zajmował się karczowaniem lasu, 
wypalał także węgiel drzewny. 
Całymi dniami te ziemie karczo-
wał i oczyszczał. Mieliśmy jesz-
cze hektar ziemi, to jakoś trzeba 
było z tego wszystkiego wyżyć. 
Szkół ja żadnych nie skończy-
łem. Ot, zaledwie dwie klasy w 
Antonówce w wynajętej na po-
trzeby szkoły sali. Trzeba było w 
gospodarstwie pomagać. Ja kro-
wy pasałem, a na pieńku lekcje 
odrabiałem. W tej Antonówce to 
mieszkali tylko Polacy i Ukraiń-
cy. Nawet zgodnie nam się żyło, 
póki te bandy nie zaczęły napa-
dać. Na początku wojny mojego 
starszego brata Aleksandra po-
wołano do polskiego wojska, po 
wkroczeniu Sowietów zginął pod 
Wałczem na Wale Pomorskim i 
tam został pochowany. W 1937 
roku ożeniłem się z Janiną Ma-
siewicz ur. w 1916 r., pochodzącą 
z pobliskiej Karczemki. Poznali-
śmy się w lesie Ukraińca, który 
miał tam kuźnię, pracował w niej 
mój kuzyn Gnitecki, było to miej-
sce spotkań młodzieży. Chodzi-
liśmy także na zabawy, zawsze 
robiliśmy składki na muzykanta 
(skrzypka), piliśmy samogon i 
piwo. Ślub wzięliśmy w kościele 
w Tuczynie. Wesele było duże, 
trwało 2-3 dni, na bimber w cią-
gu tygodnia przerobili wóz mąki, 
babcia Gnitecka nawet tańczyła 
na stole, a była w bardzo pode-
szłym wieku. W 1938 r. urodził 
się syn Tadeusz, w 1940 r. córka 
Bronisława (kolejne dzieci uro-
dziły się już w Prabutach: Adam - 
1947, Aleksander - 1948, Henryk 
- 1950, Teresa - 1955, Agnieszka 
- 1957). Po ślubie poszedłem na 

gospodarkę do żony. Była to duża 
gospodarka we wsi Karczem-
ka (2) , w całości mieli 44 dzie-
sięciny ziemi, a my od teściów 
dostaliśmy cztery dziesięciny. 
Ziemia była tam bardzo dobra, 
uprawialiśmy głównie zboże. W 
Karczemce mieszkali tylko Pola-
cy i Niemcy. Jak wybuchła woj-
na, to Hitler swoich zabrał, a my 
dalej tam mieszkaliśmy. Na nie-
szczęście jeszcze się dom spalił 
i musieliśmy mieszkać w takiej 
chałupie zrobionej z chlewika. 
Ruskie to wszystkich wywozili. 
Mój szwagier Marian Dola był 
komendantem Związku Strzelec-
kiego w Karczemce (też należa-
łem do tego związku), to go w lu-
tym 1940 roku na Sybir wywieź-
li, a tydzień później przyjechali 
po jego żonę Hannę i troje dzieci. 
Wywieźli ich w innym kierunku 
niż szwagra. Tych osadników, 
którzy walczyli przy Piłsudskim, 
też wywieźli. Zostali tylko takie 
biedne, a tych wszystkich boga-
tych to na Sybir wywieźli. Jak 
później przyszli Niemcy, to do 
końca wywieźli tych Niemców, 
co jeszcze po rozpoczęciu wojny 
zostali. Wtedy sołtys przydzielił 
nam mieszkanie po jednym takim 
wywiezionym. Dom był bardzo 
duży. Po jednej stronie korytarza 
było nasze mieszkanie, a po dru-
giej stronie mieszkał Ukrainiec. 
Tyle, że spokoju też długo nie 
było, bo zaczęły banderowskie 
bandy napadać na wsie i ludzi 
mordować. Pewnego wieczora 
zachodzi do mnie ten ukraiński 
sąsiad i mówi, że w nocy będzie 
napad i że musimy uciekać. Ja 
mu na to: „Jak uciekać? Ja mam 
konia, bydło, owce.” Ten Ukra-
iniec powiada: „Albo dobytek, 
albo życie.” To był dobry czło-
wiek i obiecał zająć się żywym 
dobytkiem. Ja zapakowałem 
żonę i dzieci na wóz i uciekłem 
do Kostopola. Następnego dnia 
ten Ukrainiec przyjechał po ko-
nia i wóz. W tym Kostopolu na 
początku nie było jeszcze tak źle. 
Ten ukraiński sąsiad zabijał moje 
owce i przywoził mi mięso, mle-
ko, śmietanę. Ale po trzech mie-
siącach złapali go Ukraińcy, jak 
wiózł mi żywność i zabili go na 
miejscu. Te bandy nienawidziły 
wszystkich, którzy pomagali Po-
lakom, nawet swoich za to ubi-
jali. Przez dwa lata pracowałem 
w kamieniołomach w Janowej 
Dolinie (3) , robiłem pobruczek. 
Nocowałem w pobliskiej wiosce 
Peremence, aby nie dojeżdżać 
codziennie z Kostopola. Janowa 
Dolina była pięknym miejscem, 
budynki mieszkalne zostały do-
piero pobudowane. Z góry rozta-
czał się piękny widok. Moja sio-
stra Aniela została zamordowana 
przez banderowców. Mieszkała 

w wiosce ukraińskiej koło Kosto-
pola. W dzień mordu pracowała z 
synem na łące, grabili siano, kie-
dy nagle z lasu wyszli banderow-
cy i zakłuli ich bagnetami. Jak 
Ruskie weszły z powrotem do 
Kostopola, to od razu mnie i mo-
jego brata Janka do wojska zgar-
nęli i na front wysłali. Było to w 
roku 1944. Zabrali nas do Sum 
do I Armii Wojska Polskiego pod 
dowództwo Zygmunta Berlinga. 
Służyłem w piechocie między 
innymi z Nikorowskim. Z Sum 
przyjechaliśmy do Kiewierc. Tam 
się organizowaliśmy. Z armią 
przeszedłem całą Polskę, dosze-

dłem aż do Berlina. W czasie Po-
wstania Warszawskiego staliśmy 
w Pilawach, a później przeszli-
śmy już na Warszawę i dalej na 
Łódź, gdzie się dzieliliśmy. Szli-
śmy dalej, za Poznaniem, w Zło-
czowie ( raczej w Złotowie-red) 
była ciężka walka w lesie, tam 
oberwaliśmy, ja zostałem ranny, 
do dzisiaj mam niesprawny palec 
u ręki. Kierowaliśmy się dalej na 
Koszalin, Kołobrzeg, aż do nie-
mieckiej granicy, tam zaczęło się 
robić bardzo ciężko. Dotarliśmy 
do Berlina i walczyliśmy o jego 
zdobycie. Doszliśmy do Łaby 
i wojna się skończyła. Dzięki 

Bogu obaj przeżyliśmy wojnę. 
Żona wraz z moimi rodzicami zo-
stała w Kostopolu, wynajmowali 
tam mieszkania, raz w jednym, 
raz w drugim miejscu. Po wojnie 
żona przyjechała transportem z 
Kostopola do Iłowa, to jest koło 
Działdowa. Tam się osiedlili, 
mieszkali w małym pokoiku. Po 
wojnie trafiłem do Katowic, mia-
łem dostać mieszkanie w Byto-
miu, cały czas pisaliśmy do siebie 
z żoną, która namawiała mnie na 
przyjazd do Iłowa, więc dołączy-
łem do niej. Odwiedził nas kuzyn 
i powiedział, że w Prabutach jest 
nasza rodzina - Słowińscy, Suli-
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kowscy, dlatego latem 1945 roku 
przyjechaliśmy do Prabut. Dosta-
liśmy domek na ulicy Kasztano-
wej, trochę ziemi - 18 ha (trochę 
dokupiłem i wziąłem w dzierża-
wę), najpierw ziemię obrabiałem 
końmi, potem kupiłem ciągnik i 
tak gospodarowałem. Po naszym 
przyjeździe do Prabut zastaliśmy 
ruiny, jak uczyłem się na prawo 
jazdy, to musiałem gruz na uli-
cach omijać. Powoli uprzątano 
miasto, cegły czyszczono i na 
wagonach wywożono na War-
szawę. Burmistrzem był Bazyli 
Szafrański, Jerzy Wiśniewski z 
Sypanicy przewodniczył Radzie 
Rolniczej. Z pierwszych księży 
pamiętam ks. Klimuszkę oraz ks. 
Bernackiego. Przez 12 lat byłem 
szewcem, bo przed wojną fach 
zdobyłem na Wołyniu, uczyłem 
się od brata Aleksandra, dyplom 
otrzymałem po egzaminie w Iła-
wie. W 1984 roku kupiłem dom i 
kawałek ogrodu przy obwodnicy. 
Nigdy na Wołyniu nie byłem, 
nie ma sensu tam jeździć. Mam 
żal do Ukraińców, przecież za-
mordowali mi siostrę, my musie-
liśmy uciekać, zostawiać wszyst-
ko, ale byli też dobrzy Ukraińcy, 
tacy, jak ten sąsiad, który urato-
wał nam życie. W moim życiu 
wydarzyło się wiele i nawet nie 
wiadomo, kiedy człowiekowi te 
sto lat przeleciało.
1) Antonówka - kolonia ukraiń-
sko-polsko-niemiecka licząca 80 
zagród (40 ukraińskich i po 20 
polskich i niemieckich). Liczba 
ofiar zbrodni nacjonalistów ukra-
ińskich: 23 Polaków. (w: E.Sie-
maszko, W. Siemaszko, Ludobój-
stwo dokonane..., s. 197).
2) Karczemka - Kolonia Kar-
czemka - kolonia, w której żyło 12 
polskich rodzin, 8 niemieckich do 
1940 r. i 2 ukraińskie. (w: E.Sie-
maszko, W. Siemaszko, Ludobój-
stwo dokonane..., s. 714).
3) Janowa Dolina - powiat kosto-
polski. „Miejscowość ta powsta-
ła w 1928 roku jako nowoczesne 
osiedle robotnicze przy nowo 
utworzonej kopalni bazaltu. Z 
odległym o 16 kilometrów Kosto-
polem łączyła ją linia kolejowa. 
Janową Dolinę zamieszkiwało 
przed wojną około dwóch i pół 
tysiąca osób, ale na początku 
1943 roku liczba ta zwiększyła 
się, ponieważ do osady napły-
nęły setki uciekinierów. (…) W 
osadzie stacjonował także garni-
zon niemiecki. (…) Nocą z 22 na 
23 kwietnia 1943 roku nastąpił 
najbardziej krwawy atak UPA w 
Wielkim Tygodniu.” (w: G. Moty-
ka, Od rzezi Wołyńskiej..., s. 114). 
„Liczba ofiar zbrodni nacjonali-
stów ukraińskich - 607 Polaków” 
(w: E.Siemaszko, W. Siemaszko, 
Ludobójstwo dokonane..., s. 236).
Mój ojciec z Ukraińcami grał w 
karty
Nazywam się Stefania Cyganow-
ska. Urodziłam się 31 stycznia 
1930 roku we wsi Podberezie, 
powiat łucki, województwo wo-
łyńskie. Jestem córką Antoniego i 
Tekli. Mój tato był mieszkańcem 
Podberezia, a mama przyjechała 
z centralnej Polski. Ojciec mo-
jej mamy był leśniczym i został 

pobity w lesie. Niestety następ-
nego dnia umarł. Ponieważ moja 
babcia nie mogła sama zarobić 
na wykończenie domu, który 
budowali, wysłała swoje córki 
do pracy właśnie na Wołyń i w 
ten sposób się poznali. Mój tato 
był trenerem koni w pobliskim 
majątku. Jednak po ślubie kupił 
gospodarstwo we wsi Korszów i 
tam zamieszkali. Korszów1 był 
typowo ukraińską, dużą wioską. 
Byliśmy tam jedyną polską ro-
dziną. Obok były dwie polskie 
wsie Dziadowiec i Przyparów. 
Przed wojną nasze relacje z ukra-
ińskimi sąsiadami były dosko-
nałe. Mój ojciec był wyjątkowo 
zgodnym człowiekiem. Jak to się 
mówi „Psu z drogi się nawinął”. 
Z Ukraińcami grywał w karty. 
Czasami w ten sposób spędzali 
całe zimowe noce. Wiosną i latem 
było inaczej, bo musiał pracować 
na gospodarce. Do pierwszej kla-
sy zaczęłam chodzić w Korszo-
wie, ale ponieważ mieszkaliśmy 
na uboczu wsi, zimą nie dawałam 
rady sama dochodzić do szkoły i 
w sumie to spędziłam w niej tyl-
ko kilka miesięcy. 
Jak wybuchła wojna i wkroczyli 
Ruskie, to nałożyli na nas bar-
dzo wysokie podatki. Mojemu 
ojcu zabrali konia i krowę wła-
śnie za niezapłacony podatek. 
Było zboże, ale co z tego, skoro 
nikt nie chciał go kupować. Ru-
scy równo traktowali i Polaków, 
i Ukraińców. Wszystkich równo 
łupili. Jak Ruskie kazali się do 
kołchozu zapisywać, to mój oj-
ciec odmówił. Wtedy dostał pi-
smo, że razem z rodziną zostanie 
wywieziony na Syberię. Mama 
napiekła sucharów, przygotowała 
ubrania, bo Ruskie wywozili no-
cami. Pukali i kazali w piętnaście 
minut być gotowym do wyjazdu. 
Nas mieli wywieźć w środę, a w 
niedzielę Niemcy napadli na Ru-
skich. Tato wyszedł rano przed 
dom, bo usłyszał jakiś hałas. Zo-
baczył, jak ruskie wojsko ucieka 
takim wąwozem, a niemieckie 
samoloty do nich strzelają. Przy-
biegł do domu, wszystkich nas 
wyściskał i powiedział, że ni-
gdzie nie będziemy jechać. Po 
wkroczeniu Niemców nie było 
wcale lepiej. Też trzeba było 
wysokie kontyngenty oddawać. 
Wtedy jakoś udawało się ojcu 
wywiązywać z kontyngentów i 
Niemcy zabrali tylko jedną kro-
wę. Te wszystkie napady i mor-
dowania to w dużej mierze przez 
Niemców. Oni mówili Ukraiń-
com: „Bijcie Polaków, a dosta-
niecie Samostyjną Ukrainę”. Mo-
jego tatę zamordowali 19 mar-
ca 1943 roku. To była niedziela. 
Tato poszedł na zebranie do soł-
tysa. Po zebraniu jeszcze pograł 
z miejscowymi Ukraińcami w 
karty i ruszył do domu. To było 
gdzieś po dziewiątej wieczorem. 
Przed nim szło czterech miejsco-
wych chłopaczków. Jak oni zoba-
czyli, że jedzie banda, to szybko 
uciekli w pobliskie sady. Nato-
miast tato miał zranioną nogę, bo 
go koń szarpnął i nie zdążył się 
ukryć. Nad ranem moja babcia 
poszła go szukać do sołtysa. Ten 
powiedział, że wyszedł razem z 

czterema miejscowymi chłopaka-
mi. Ale oni nie chcieli nic powie-
dzieć. Mówili, że szedł za nimi, 
ale co się z nim stało, tego nie 
wiedzą. Mama natychmiast po-
wiadomiła rodzinę od strony taty. 
Około trzeciej po południu przy-
szła do nas ukraińska sąsiadka i 
mówi do mamy: „Galiniecka, wy 
szukacie męża, a idźcie zobacz-
cie koło mojego pola pełno krwi 
jest”. Poszliśmy, ja też tam by-
łam i widziałam. Było wydeptane 
miejsce, całe zakrwawione i śla-
dy kół też znaczone krwią. Jed-
nak na drodze ślad się urywał. Z 
tego, co ludzie gadali, to wiemy, 
że ojca zawieziono na taką pol-
ską kolonię Dziadowiec i tam w 
rzece utopiono. Gdy byliśmy już 
w Łucku, to Ukrainki, które przy-
jeżdżały na targ, gadały, że trzy 
tygodnie po tej rzece pływał. Ale 
nie było nawet mowy, żeby tam 
pojechać i szukać ciała. Ukraińcy 
od razu by każdego zabili. Po tym 
jak tatę zamordowali, przeprowa-
dziliśmy się do babci. Tam dwa 
razy przyszedł ukraiński bandyta 
i pytał o mamę. Prawdopodobnie 
chciał ją zabić. Ale babcia scho-
wała mamę pod łóżko, a bandycie 
powiedziała, że mama wyjechała 
do Łucka. 
W kilka dni później uciekliśmy 
do takiej wsi Orynów. Jak jecha-
liśmy do tej wsi, to przed przejaz-
dem kolejowym wyszedł z lasu 
Ukrainiec. Podszedł do wozu i 
powiedział, że my mamy zsiąść, 
a mama ma go odwieźć do lasu. 
Moja babcia zaczęła go prosić: 
„Panie Gadomski, na litość bo-
ską. Ona ma troje dzieci, ja nie 
będę ich sama chować, już jestem 
na to za stara”. Ten Ukrainiec 
spojrzał na zegarek, a mama w 
tym momencie  zdzieliła konie 
batem. Ukrainiec zdążył strzelić, 
ale na szczęście nie trafił. Konie 
przejechały przez tory i spłoszo-
ne biegły drogą. Mama zsunęła 
się z wozu i gdyby nie babcia i 
szwagierka, to wpadłaby pod 
koła. Wujkowie i jeszcze dwóch 
innych nie jechali z nami, ale 
szli lasem, bo Ukraińcy, jakby 
zobaczyli mężczyznę, to od razu 
by go zabili. Ten wujek wszyst-
ko widział i razem z pozostały-
mi wyskoczyli na drogę i złapa-
li tego konia. Do tego Orynowa 
zjeżdżali na noc Polacy z oko-
licznych wsi. Tam był uzbrojony 
oddział samoobrony i wszyscy 
spali w murowanym budynku 
właściciela majątku. Ukraińcy 
napadli na nas w nocy. Podcho-
dząc palili wszystkie drewniane 
stodoły i obory. Była grupa sie-
demnastu ludzi, którzy zamiast 
schronić się w tym murowanym 
budynku, postanowiła spać w po-
bliskiej oborze. Gdy te budynki 
zaczęły płonąć, przenieśli się do 
sadu do takiej piwnicy. Ale jakiś 
Ukrainiec ich tam wytropił. Pod-
szedł i mówi: „Bracia wychodź-
cie, Ukraińcy napadają, musimy 
uciekać”. Z tych siedemnastu 
osób jedynie dwóch mężczyzn 
zdążyło się schować w pobliskie 
zarośla. Pozostałych położono 
na ziemi i zabijano siekierami, 
widłami, piłami. Była wśród 
nich taka Marysia Donysów, na-

rzeczona jednego z Ukraińców. 
Gdy ten do niej podszedł, ona 
zaczęła go prosić o litość. Ten 
strzelił jej z pistoletu w obojczyk. 
Leżała ona wśród tych pomordo-
wanych aż do rana. Dopiero, gdy 
Ukraińcy się wycofali, Polacy 
poszli zobaczyć, co tam się sta-
ło. Z wszystkich przeżyła tylko 
ta Marysia i dwóch, co schowali 
się w zaroślach. Pozostali zosta-
li zmasakrowani. To była mie-
szanina ludzkiego mięsa, krwi i 
kości. Z Orynowa uciekliśmy do 
Łucka. Dopiero, gdy przyszły 
żniwa przyjechaliśmy do Oryno-
wa zbierać zboże. Ten murowany 
budynek został w międzyczasie 
spalony i pozostały same ścia-
ny. Mieszkaliśmy więc w tych 
ruinach, a jak padał deszcz, cho-
waliśmy się pod taki blaszany 
daszek. Wtedy po raz drugi na-
padli na nas Ukraińcy. Niemcy 
kazali wszystkim uciekać do cer-
kwi, a sami odpierali atak. Tyle 
że tym razem Ukraińcy strzelali z 
automatów. Nie wszyscy jednak 
zdołali dotrzeć do cerkwi. Było 
takie młode małżeństwo, które 
schroniło się w wędzarni. Ukraiń-
cy ich zamordowali, a kobietę do-
datkowo strasznie zmasakrowali. 
To małżeństwo miało maleńkie 
dziecko, którego bandyci nie zna-
leźli. To dziecko wdrapało się na 
martwą matkę i ssało jej pierś. 
Dzięki temu przeżyło. Po tym 
napadzie już na stałe wyjecha-
liśmy do Łucka i tam mieszka-
liśmy. Do Korszowa, gdzie było 
nasze gospodarstwo, już nigdy 
nie wróciliśmy. Tylko mój wujek 
pojechał tam latem. Było to po 
tym, jak Ukraińcy zabili w Kor-
szowie dwóch Niemców. Wtedy 
Niemcy pojechali wziąć odwet. 
Przy okazji powiedzieli, że kto 
ma tam gospodarkę, to może po-
jechać z nimi i zobaczyć, czy coś 
po niej zostało. Niemcy jechali i 
wszystko, co było na ich drodze, 
podpalali, a uciekających Ukra-
ińców zabijali. Mój wujek złapał 
takiego młodego Ukraińca i kazał 
mu powiedzieć, gdzie jest cia-
ło taty. Ten Ukrainiec przyznał, 
że zostało wrzucone do rzeki na 
Dziadowcu. Jednak zaraz zja-
wił się jakiś Niemiec i po prostu 
zastrzelił tego Ukraińca. Wujek 
bardzo żałował, że zatrzymał 
tego chłopaka. Gdyby tego nie 
zrobił, może tamten by uciekł. 
Niemcy spalili całą wieś w tym 
również nasz dom. Pamiętam, że 
w Boże Narodzenie 1943 roku 
Ukraińcy napadli na Gnida-
wę. Stamtąd pochodził mój mąż. 
Zamordowali dziewięć rodzin. 
Polacy krzyczeli, wzywali po-
mocy, bo obok była cegielnia, w 
której stacjonowali Niemcy. Ale 
oni sobie popili przy okazji świąt. 
Gdyby nie jeden pijany Niemiec, 
który szedł i strzelał w powie-
trze z automatu, to całą wieś by 
wymordowali, a tak zostali wy-
płoszeni. W styczniu 1944 roku, 
gdy Niemcy uciekali przed nad-
chodzącym frontem, na kilka go-
dzin Łuck był miastem niczyim. 
Wtedy przybiega do nas rosyjski 
partyzant i mówi, że Ukraińcy już 
wchodzą do miasta i będą mordo-
wać. Mama zabrała nas i pobie-

gliśmy do murowanego budynku 
szkoły. Ale w takich sytuacjach 
moja mama traciła pamięć i mój 
kilkumiesięczny brat został tam, 
gdzie mieszkaliśmy. W budynku 
mama załamuje ręce, że dziecko 
zostało. Jeden z mężczyzn mówi, 
że nie pójdzie, bo się boi. Moja 
starsza siostra pobiegła i szczę-
śliwie przyniosła do nas małe-
go Antosia. Wszystkie kobiety i 
dzieci zostały ulokowane na pię-
trze, a mężczyźni z tym, co kto 
miał, obstawili na parterze drzwi 
i okna. Tam siedzieliśmy od po-
południa do czwartej nad ranem. 
Wtedy usłyszeliśmy radzieckie 
czołgi. Ale mimo to postanowi-
liśmy jeszcze nie opuszczać tego 
miejsca. Dopiero około dziesią-
tej rano zjawił się jakiś radziecki 
żołnierz i powiedział, że miasto 
jest wolne. Do czasu repatria-
cji mieszkaliśmy już w Łucku. 
Transport, którym  jechaliśmy 
do Polski, był bardzo duży. Tak 
duży, że jedna lokomotywa nie 
dawała rady ciągnąć wagonów. 
Gdy wjechaliśmy na Polesie, 
transport został podzielony. Moja 
rodzina jechała w tej części, która 
została. Myśleliśmy, że pewnie 
znowu Ukraińcy na nas napadną, 
ale tym razem tak się nie stało. Po 
kilku godzinach przyjechały dwie 
lokomotywy i ruszyliśmy dalej. 
Jechaliśmy w takich węglarkach, 
a trwało to chyba z sześć tygodni. 
Po przyjeździe do Katowic oka-
zało się, że w naszym wagonie 
zapaliła się panewka i na czas 
naprawy musieli nas odłączyć 
od transportu. Dopiero po kilku 
dniach ruszyliśmy dalej, ale już 
z innym transportem. Najpierw 
trafiliśmy do Malborka. Dopiero 
z Malborka przyjechaliśmy do 
Prabut. Zamieszkałam na ulicy 
Polnej i rozpoczęłam pracę w 
szpitalnej kuchni, gdzie przepra-
cowałam 21 lat. Inni Kresowiacy 
otrzymali zadośćuczynienie za 
mienie pozostawione na Woły-
niu, ale ci, którzy nie posiadali 
żadnych dokumentów, tak jak 
my, nic nie dostali. Mam tylko 
jedno marzenie, żeby pojechać 
w miejsce, gdzie utopiono mo-
jego tatę i choćby na tę wodę 
spojrzeć i wianek w nią rzucić.
 1) Korszów - wieś ukraińska, w 
której żyła jedna polska rodzina 
(w: E.Siemaszko, W. Siemaszko, 
Ludobójstwo dokonane..., s. 598).
P/w wspomnienia pochodzą z 
książki „Wspomnienia prabuc-
kich kresowian „ zawierającej  27 
wywiadów z osobami, które uro-
dziły się na Wołyniu. Przedstawia 
ich losy na Kresach Wschodnich, 
z czasów wojny i przesiedlenia 
oraz z czasów powojennych zwią-
zanych z organizowaniem nowe-
go życia w Prabutach. Publikacja 
powstała w oparciu o materiały, 
wywiady, zdjęcia z najstarszymi 
mieszkańcami Miasta i Gminy 
Prabuty, pamiętającymi okres 
wojny i przesiedlenia. Książka 
została wydana przez Miasto i 
Gminę Prabuty we współpracy z 
Prabuckim Stowarzyszeniem Kre-
sowiaków (http://www.prabuty.
pl/wp content/uploads/2019/07/
Wspomnienia_prabuckich_kre-
sowian.pdf )
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Tytułem wstępu  kilka zdań z 
relacji Władysława  Malinow-
skiego z kol. Augustów na Wo-
łyniu : „O tym co opowiem powi-
nien wiedzieć cały świat - każdy 
człowiek, a przeważnie Polacy 
- synowie córki, wnuki, prawnu-
ki, każdy Polak. O tym nie wol-
no nigdy zapomnieć, pomimo, 
że historia milczy o tej strasznej 
zagładzie rzeszy Polaków za Bu-
giem, z Wołynia, jego ekstermi-
nacji - kompletnego bestialskiego 
wymordowania - rzezi najpry-
mitywniejszej, dokonanej przez 
Ukraińców. Świat zna jedną  
eksterminację ludzi - Żydów przez 
Niemców i o tym głośno krzy-
czy. Drugą taką eksterminacją lu-
dzi - Polaków - w skali światowej, 
była eksterminacja ludzi narodo-
wości polskiej - nieopisane ich 
mordy na  ziemiach wschodniej 
Polski, (...) o której cicho, nic się 
nie mówi. Ja, który przeżyłem to 
piekło i widziałem na własne oczy, 
będę krzyczał - może ktoś usłyszy 
- opublikuje, rozpowie, że każdy  
kawałek ziemi nazwanej obecnie 
Ukrainą jest znaczony Polską 
krwią i na każdym jej skrawku 
leżą polskie kości.” Relację  pana 
Władysława i kilku innych świad-
ków, dotyczące konkretnych wy-
darzeń, zostaną zaprezentowane 
nieco później. W tym miejscu 
przypomnę udokumentowane 
przez historyków fakty.  11 lip-
ca 1943 r. polska krew lała się 
strumieniami w dziesiątkach 
miejscowości Wołynia. Bandy-
ci  z OUN- UPA uderzyli niemal 
równocześnie na 99 polskich wsi 
i miasteczek. W ciągu nocy i na-
stępnego dnia liczba zmasakro-
wanych siół wzrosła do 167. Rze-
zie trwały także przez następne 
dni. 13 i 14 lipca napadnięto na 
19 miejscowości powiatów horo-
chowskiego i włodzimierskiego, 
14 i 15 lipca osiem miejscowości 
powiatu krzemienieckiego. 15 i 
16 lipca fala zbrodni znów wez-
brała w powiatach horochowskim 
i włodzimierskim, w których za-
atakowano 29 miejscowości. Od 
16 do 18 lipca UPA zlikwidowała 
całkowicie 33 wsie i kolonie pol-
skie w powiecie kostopolskim i 
sarneńskim wokół Huty Stepań-
skiej. A 30 i 31 lipca uderzyła na 
22 miejscowości powiatu sarneń-
skiego (gminy Antonówka, Rafa-
łówka i Włodzimierzec). Łącznie 
we wszystkich napadach lipco-
wych zostało zamordowanych co 
najmniej 10,5 tysiąca Polaków, 
w co najmniej 520 miejscowo-
ściach, czyli więcej niż w czasie 
całego pierwszego półrocza 1943 
roku.

Atak na Adamówkę nastąpił 
dwa dni po masakrze w Kisieli-
nie, we wtorek, 13 lipca, między 
godz. 8.00 a 9.00. Pan Henryk  
Malinowski opowiada, że „ ban-
derowcy jechali z góry od pobli-
skich Twerdyń na taczankach, 

czyli lekkich, czterokołowych, 
zaprzężonych w konie wozach. 
Wzdłuż wozu, wsparta o przed-
nią i tylną oś, leżała szeroka, ela-
styczna deska, na której siedzieli 
okrakiem “bojcy”. Karabiny 
trzymali zwrócone w obie strony. 
Jeden obserwował okolicę przez 
lornetkę. Było ich kilkunastu, bo 
tylu wystarczyło na bezbronną 
wieś. Ponieważ zjeżdżali z góry, 
dokładnie widzieli, jak ludzie cho-
wają się, gdzie kto mógł, w trawę, 
w kapustę czy w kartofle. Powy-
ciągali ich stamtąd i zgromadzili 
po kilkunastu w kilku chałupach i 
stodołach, które podpalili.– Tego 
dnia zginął mój dziadek, mama i 
młodszy brat „ – mówi cicho ze 
smutkiem w głosie pan Henryk. 
– „ Przeżyłem, bo pasłem krowy 
z dala od domu. Miałem wtedy 9 
lat.”  Wśród ludzi uciekających 
ze wsi spotkał ciocię. Ucieka-
li przez pastwiska w kierunku 
torfowisk. Później zaszyli się w 
zboże, doczekali nocy i wróci-
li do wsi.– Zastała nas pustka – 
wspomina pan Henryk. –” Bydło 
pozabierali Ukraińcy, króliki, gęsi 
i kury gdzieś się rozbiegły, bo psy 
zaczęły grasować. Kilka obejść 
było spalonych, reszta splądro-
wana.” Spalona w stodole rodzina 
Henryka Malinowskiego została 
rozpoznana przez ocalałe z masa-
kry jego ciocię i babcię po zacho-
wanych fragmentach ubrań. Ciał 
nie można było zidentyfikować, 
ale namoknięte krwią ubrania nie 
spaliły się doszczętnie.–  I potem 
ludzie to rozgrzebywali, każdy 
swoje szmatki poznawał i groma-
dził do tych szmatek przynależne 
kości – wyjaśnia pan Henryk. –” 
Ja tego nie widziałem, gdyż ciot-
ka zostawiła mnie w jednej z są-
siednich wsi u jakiś Ukrainek na 
strychu z sianem. Coś okropnego, 
przez dwa dni myszy po mnie bie-
gały, byłem głodny, płakałem.” 
Jak większość ludzi z okolic Ki-
sielina pan Henryk wraz z cio-
cią i babcią uciekali w kierun-
ku Zasmyk. – „ Szliśmy nocami, 
dnie spędzając w głębokim lesie 
lub zaszyci w krzakach. Spotka-
nie Ukraińców oznaczało wtedy 
śmierć  „– mówi pan Henryk. 
Inny świadek: Henryk Pałka ( ur. 
1933 r.) syn  Bronisława sołtysa 
Adamówki, przyszedł  do domu z 
pastwiska na śniadanie, gdy do ro-
dziny dotarła wiadomość o ukra-
ińskim napadzie.  Natychmiast 
otrzymał polecenie, aby ostrzec 
swojego  brata i kuzyna Tadeusza 
Kucharczyka, którzy przebywali 
na łące. Gdy ponownie wracał do 
domu widział już wchodzących 
do wioski bandytów. Był również 
świadkiem schwytania rodziny 
Malinowskich - Heleny Mali-
nowskiej z synami Januszem i 
Henrykiem oraz ich dziadkiem 
Walentym Czemerysem. Wszy-
scy oni zostali bestialsko zamor-
dowani. Ocalała głowa rodziny, 
Władysław Malinowski, później 

został członkiem samoobrony 
w Zasmykach. Pałkowie z domu 
wzięli tylko dwa chleby i  doku-
menty potwierdzające własność 
gruntów. Następnie pospiesznie 
opuścili zabudowania i ukryli się 
w zaroślach na bagnistych łąkach, 
gdzie spotkali innych uciekinie-
rów. Natknęli się także na poste-
runek banderowców składający 
się na szczęście z przymuszonych 
do przystąpienia do bandy byłych 
żołnierzy sowieckich. Ci pozwo-
lili Polakom wyjść z okrążenia. 
Prawdopodobnie za ten czyn 
zostali później zabici. Rodzina 
Pałków dotarła do miasteczka 
Hołoby. Przy tamtejszym koście-
le zaopiekowały się nią  siostry 
zakonne.  Po około dziesięciu 
dniach za sprawą AK przerzucona 
została koleją do Kowla. Miasta i 
miejsca, w których stacjonowały 
jednostki niemieckie i węgierskie  
stały się ostoją dla Polaków. Mi-
chajło Fita, przywódcy napadu 
na Adamówkę, choć przeciwny 
zabijaniu Polaków stał na cze-
le bandy dokonującej mordów. 
Pod koniec 1942 r. zaopatrzył w 
broń przynajmniej dwóch swoich 
kolegów Polaków Czesława Pał-
kę i Władysława Malinowskie-
go, aby użyli jej do ewentualnej  
obrony przed pobratymcami. Jak 
się okazało dobrze przewidział 
sytuację.

Członek SB UPA Arsenij Bo-
żewśkyj zeznał: „W okresie służ-
by w UPA osobiście zabiłem 15 
osób. Pamiętam, w lipcu 1943 r. 
nasz oddział przybył do byłej po-
siadłości hrabiego Koszewskiego, 
gdzie mieszkało około 100 Pola-
ków, których zlikwidowaliśmy 
bezlitośnie przy użyciu broni pal-
nej i białej. Zlikwidowaliśmy całe 
rodziny, nie oszczędzając starców, 
kobiet i dzieci. Dzieci płakały, ko-
biety – matki, prosiły aby zosta-
wić ich dzieci przy życiu. Ale nie 
zwracaliśmy na te prośby uwagi i 
zabijaliśmy je, używając do tego 
broni i noży. Osobiście zastrzeli-
łem z karabinu w tej rozprawie 7 
ludzi”. A Stepan Janiszewśkyj 
„Dałekyj”, członek krajowego 
Prowidu OUN, oświadczył, że 
„Służba Bezpeky”, którą kiero-
wał, brała aktywny udział w ma-
sowym wyniszczaniu ludności 
polskiej oraz paleniu polskich 
osiedli. Podczas tych akcji „po 
zwierzęcemu zamęczono dużą 
liczbę ludności polskiej”. 

W tym czasie kierownictwo 
OUN-UPA prowadziło wciąż in-
tensywną propagandę antypolską 
wśród ludności ukraińskiej. W 
numerze 2. pisma „Do zbroji”, 
z sierpnia 1943 roku, wydawa-
nego przez Wydział Polityczny 
UPA, Bohdan Wusenko pisał: 
„Naród ukraiński wstąpił na 
drogę zdecydowanej rozprawy z 
cudzoziemcami i nie zejdzie z niej 
dopóki ostatniego cudzoziemca 

nie przepędzi do jego kraju albo 
do mogiły”. A w numerze 3. tego 
pisma, z września 1943 roku, My-
koła Michnowśkyj stwierdzał, że 
„dopóki na ukraińskim teryto-
rium będzie panować cudzozie-
miec, dotąd Ukraińcy nie złożą 
broni, dotąd wszystkie pokolenia 
Ukraińców pójdą na wojną. Woj-
na będzie prowadzona wszystki-
mi zasobami”. 

W sierpniu 1943 roku rzezie ob-
jęły powiaty: włodzimierski, ko-
welski, lubomelski, horochowski 
i ówieński. Pod koniec miesiąca 
mordy ponownie przybrały na 
sile. 29 sierpnia Polacy ginęli w 
co najmniej 54 miejscowościach 
tych powiatów, a 30 i 31 sierp-
nia w co najmniej 31 miejsco-
wościach. Sierpniowe ludobój-
stwo pochłonęło ponad 8 tysięcy 
ofiar. W powiecie włodzimier-
skim, jednego dnia – 29 sierpnia 
1943 roku upowcy, wsparci roz-
szalałą czernią, wymordowali sie-
kierami i widłami około 90 Pola-
ków we wsi Ziemlica, 150 w Gra-
binie, 140 w kolonii Jasionówka, 
około 100 w kolonii Słowikówka, 
około 200 w kolonii Sokołówka, 
około 140 w kolonii Soroczyn i 
69 w Mogilnie. W tym też dniu 
pięćdziesięciu bojówkarzy oraz 
150 miejscowych chłopów 
uzbrojonych w siekiery, kosy, 
widły, noże, cepy, szpadle, gra-
bie, orczyki i sierpy napadło ko-
lonię Władysławówka w gminie 
Mikulicze, przy czym „tłum 
mordujących popadł w szał be-
stialstwa, w którym ostatnie ofia-
ry były rozszarpywane i ćwiarto-
wane na kawałki, a nawet przez 
pomyłkę doszło do pobicia Ukra-
ińców mieszkających w kolonii. 
Potem nastąpiło rabowanie mie-
nia Polaków, przy którym nie 
obeszło się bez wzajemnego wy-
dzierania sobie zrabowanego 
mienia i w związku z tym bójek”. 
Jeden z ocalonych, Władysław 

Malinowski ( z Augustowa) , za-
pamiętał, że „Za kilka dni [ po 
lipcowej rzezi] Ukraińcy przysłali 
kartkę pisaną po polsku, ażeby się 
nie bać, sprzątnąć zboże z pola, 
nic nikomu się nie stanie. My-
śmy zboże pokosili i częściowo 
zwieźli do stodół. Przy końcu 
sierpnia w  dzień usłyszeliśmy 
krzyki, piski, wrzask, słowa „O 
Boże, o jej , ratunku”, od strony 
Władysławówki. Dość młody męż-
czyzna, w porwanym ubraniu i 
cały pokrwawiony, biegł z tamtej 
strony i krzyczał „rano bili - mor-
dują”. Zorientowaliśmy sie, że na 
wieś Władysławówkę napadli 
Ukraińcy i mordują Polaków - 
wieś odległa o około 1,5 km 
od nas. Ludność naszej wioski za-
częła uciekać w pole, do lasu, 
gdzie kto mógł, to sie chował. Ja 
uciekłem z trojgiem małych dzieci 
(2,4,10 lat) i żoną do lasu, około 
400 m. od domu mojego. Za dwie 
godziny na skraju lasu usłyszałem 
gwizdnięcie - wyszedłem i zoba-
czyłem, że przed lasem w rowie 
stoi Pawluk Józek, Ukrainiec z 
mojej wioski, kolega. Powiedział, 
że widział jak myśmy uciekali i 
gdzie. Przyniósł chleb, słoninę dla 
dzieci i powiedział ażeby cicho 
siedzieć, bo Ukraińcy mordują 
Polaków. Powiedział też, że idzie 
do wsi Władysławówka, gdzie od-
bywa się rzeź Polaków, zobaczyć 
co sie stało z jego ojcem zamiesz-
kałym we Władysławówce. Po tym 
przeszedł w to samo miejsce do 
lasu za jakieś 3 godziny, t.j. ok. 
godziny 14.00 - gwizdnął umó-
wiony znak. Ja wyszedłem i on 
podszedł do ukrytej mojej rodziny. 
Powiedział - „Siedźcie cicho” - 
nie wracajcie do domu, bo Ukra-
ińcy mordują wszystkich Polaków 
co do nogi w naszej okolicy” - 
Priwidnik ich powiedział, że taka 
rzeź jednocześnie jest przeprowa-
dzana , odbywa sie na całej Ukra-
inie, że jest nakaz wybicia wszyst-
kich lachiw - żeby nikt nie pozo-
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stał - komunistów i Żydów też.” 
Powiedział, że we Władysławów-
ce wybili wszystkich, 40 rodzin - 
ogółem 250 osób, leżą martwi , 
trupy. Zapytany jak to sie sta-
ło, opowiedział, że rano napadli 
na kolonię, 50 Ukraińców - UPA, 
uzbrojonych, otoczyło i „zdoby-
ło” wieś, podczas „zdobywania” 
wsi zastrzelili kilku Polaków, któ-
rzy uciekali. Pozostali bezbronni 
i sterroryzowani, zostali oddani 
Ukraińcom, którzy oczekiwali w 
rejonie wsi przed jej „zdoby-
ciem”. Była to zbieranina ludzi 
bez broni palnej, ze 150 osób, na-
wet pomiędzy nimi były kobiety - 
wszyscy posiadali kosy, sierpy, 
siekiery, widły, noże, cepy, szpa-
dle, grabie, kłonice, orczyki i 
inne narzędzia stosowane w rol-
nictwie. Tak na dany znak przez 
uzbrojonych Ukraińców rzuci-
li się na Polaków. Rozpoczęła się 
straszna rzeź, w tym zamieszaniu 
pobili i swoich. O tym opowie-
dział mi ojciec, a sam widziałem 
koniec tego mordu - najgorzej 
znęcali się nad ostatnimi Polaka-
mi - rozszarpywali ludzi, ciągali 
za ręce i nogi, a inni ręce te odży-
nali nożami, przebijali widłami, 
ćwiartowali siekierami, wieszali 
żywych i już zabitych, rozcinali 
kosami, wydłubywali oczy, obci-
nali uszy, nos, język, piersi kobiet 
i tak ofiary puszczali. Inni je ła-
pali i dalej męczyli aż do zabicia. 
Przy końcu ofiara była otoczona 
grupą ryzunów - widziałem, opo-
wiadał dalej, jak jeszcze żyjącym 
ludziom rozpruwali brzuchy, wy-
ciągano rękoma wnętrzności - 
ciągnęli kiszki, a inni ofiary trzy-
mali, jak gwałcili kobiety, a póź-
niej je zabijali, wbijali na kołki, 
stawiali żywe kobiety do góry no-
gami i siekierą  rozcinali na dwie 
połowy, topili w studniach. Po-
wiedział Pawluk, że nigdy w ży-
ciu nie widział i nie słyszał o ta-
kiej rzezi, i nikt kto tego nie wi-
dział, nigdy w to nie uwierzy, że 
jego pobratymcy to dokonali. Po 
wybiciu ofiar wszyscy rzucili się 
na dobytek - rabowali wszystko, 
nawet jedni drugim zabierali, były 
bratobójcze bójki. (...). Nie mo-
głem patrzeć się na dzieci z roz-
trzaskanymi głowami i mózgiem 
na ścianach, wszędzie trupy zma-
sakrowane, krew - aż czerwono, 
sam się pochlapałem, aż się rzy-
gać chciało, w zamieszaniu od-
szedłem - opowiadał Pawluk. My-
śmy siedzieli w tym lesie ze trzy 
dni. a on Pawluk Józef, Ukrainiec 
- przynosił jedzenie - chleb, słoni-
nę i inne. Mówił, że musimy ucie-
kać bo on nie może się narażać - 
Ukraińcy są czujni i za to mogą 
jego i jego rodzinę zabić. Myśmy 
usłuchali i jego i przez całą noc 
szliśmy do Włodzimierza - przez 
las, bagna. Rano dotarliśmy do 
Włodzimierza całkiem wykończe-
ni. Zatrzymaliśmy się u sio-
stry ciotecznej Pawliny. Tam był 
już mój syn Zbigniew. (,,,) Z Wło-
dzimierza w miesiącu lutym 1944 
wyjechałem do Hrubieszowa 
- przewieźli nas Niemcy samocho-
dami.  W Hrubieszowie spotkałem 
Cis Kajetana - lat 52, sąsiada z 
Augustowa, który powiedział, że 
nie zdążył uciec przed ryzunami 

do lasu - chmara rozjuszonych ry-
zunów już szła, więc schował się 
w kopę zboża tzw. „dziesiątkę” 
blisko domu Malinowskiego 
Franciszka, mego brata z Augu-
stowa. Widział przez szpary w 
snopkach jak cała rodzina Mali-
nowskich; żona Kazimiera, dzieci 
czworo (2, 3, 4 i 5 lat) i  teściowa 
usadowili się na wozie i czekali na 
ojca Malinowskiego Franciszka, 
który poszedł do mnie, brata Ma-
linowskiego Władysława, zoba-
czyć co z nim się dzieje. Na tej 
furmance Ukraińcy dopadli Po-
laków - rodzinę Malinowskich. 
Rozjuszona banda, jeszcze 
okrwawiona i rozgrzana we Wła-
dysławówce - widłami, siekiera-
mi, sierpami i kosami - zabijali, 
maltretowali te rodzinę, kobiety, 
żonę Malinowskiego i teściową - 
rozebrali do naga i gwałcili - chy-
ba gwałcili już nieżywe kobiety 
bo leżały bez ruchu i co rusz jakiś 
rezun kładł się na nie, były całe 
we krwi. Żywe dzieci podnosili na 
widłach do góry - straszny krzyk. 
Gdy Malinowski Franciszek pod-
chodził, jego dopadli i zmaltreto-
wali - zabili. Było ich dużo, około 
pięćdziesięciu, kilku miało broń 
palną - strzelali na wiwat. Kilku 
ryzunów poznałem - opowiadał 
sąsiad - mieszkali w przyległych 
wioskach, sąsiedzi. Ofiar było sie-
dem. Potem zaczęli grabić gospo-
darstwo, przeszukiwać i rozeszli 
się po wiosce. Część została, jakiś 
priwydnyk kazał zwłoki zakopać. 
Widziałem, mówił sąsiad jak wy-
brali miejsce - dołek koło drogi 
przy froncie mieszkania Malinow-
skiego Franciszka. Do tego dołka 
wrzucili 7 osób - liczyłem - trupy 
te jeszcze zmasakrowali, jak kto 
mógł i zasypali ziemią.  
Miejsce to jest dobrze znane - ko-
lonia Augustów - koło Włodzimie-
rza, dom stał na samym środku 
wsi, zwłoki zakopano płytko, przy 
samej drodze, vis a vis domu. Na-
wet dzisiaj można sprawdzić, bo 
kości długo leżą w ziemi.”  Polacy 
którym udało się przeżyć  rzeź ( 
często całej rodziny) przeszli 
straszną przemianę. Już nie byli 
tymi samymi ludźmi, co niegdyś. 
Nie każdy, widząc dzieci zarąba-
ne siekierą, albo obdarte ze skóry, 
albo wbite na pal, nie byli  w sta-
nie zapanować nad rodzącym się 
uczuciem nienawiści. Tego co 
niektórzy później czynili trudno 
w tym miejscu nazwać odwetem, 
jak piszą  niektórzy historycy. 
Akty ślepej zemsty były najczę-
ściej samowolną inicjatywą do-
wódców niewielkich oddziałów 
partyzanckich, grup cywilów 
bądź pojedynczych mścicieli. 
Ukraińskie ofiary cywilne stano-
wiły kilka procent wielkości ofiar 
polskich. W swojej relacji wspo-
mina Henryk Pałka :” Ocalały 
Władysław Malinowski został 
członkiem samoobrony w Zasmy-
kach i szukał  ukojenia swojego 
bólu w zemście. Na początku z 
kolegą, później samotnie robił 
wypady na Ukraińców, których 
podejrzewał o przynależność do 
banderowców i likwidował ich. „ 
Takich okaleczonych psychicznie 
ludzi, w Zasmykach, znalazło się 
znacznie więcej. O kilku mogę tu 

nieco napisać. Oprócz Władysła-
wa Malinowskiego w samoobro-
nie Zasmyk był również jego brat 
Józef Malinowski z Adamówki. 
Monika Śladewska w swojej 
książce (Z Kresów Wschodnich 
na Zachód ) wspomina że Józef 
Malinowski  ( oficer rezerwy WP) 
szkolił rekrutów do momentu 
ujawnienia jego tajemniczych 
wyprawach nocnych. Można za-
tem wnioskować, że to on towa-
rzyszył bratu Władysławowi w 
jego eskapadach. Wśród młodych 
ludzi znajdowali się i tacy, co w 
szoku po wymordowaniu bli-
skich, uciekli aż za Bug. Nocne 
koszmary i niezatarte wspomnie-
nia zmusiły ich do powrotu. Jedni 
szukali zemsty, inni po prostu 
śmierci, bo nie umieli żyć. Dlate-
go zdarzały się przypadki niekon-
trolowanych i nieracjonalnych 
działań. Komendant okręgu wo-
łyńskiego AK płk Kazimierz Bą-
biński „Luboń”: wydał rozkaz: 
„Zalecam prowadzenie walki 
z grupami ukraińskimi z całą bez-
względnością i surowymi rygora-
mi… Dla morderców kobiet 
i dzieci nie ma litości i pobłaża-
nia… Nie odwzajemniamy się 
w walce mordami kobiet i dzieci 
ukraińskich. Najbardziej katego-
rycznie powtarzam zalecenia 
i rozkazy dawane ustnie i na od-
prawach inspektorom i dowód-
com oddziałów partyzanckich, 
aby nie dopuszczali w walce 
lub po jej zakończeniu krzywdy 
kobiecie i dziecku ukraińskiemu. 
Z całą surowością będę pociągał 
do odpowiedzialności dowódców 
i żołnierzy, którzy by posunęli się 
do takich niegodnych czynów”. 
Por. Władysław Czermiński ps. 
„Jastrząb”, skierowany do Za-
smyk przez „Lubonia”, organizo-
wał nie tylko samoobronę ale i 
pierwszy w pow. kowelskim od-
dział partyzancki AK. Słysząc po-
głoski o  nocnych wyprawach 
Malinowskich wezwał Józefa 
Malinowskiego na rozmowę. Ma-
linowscy i kilku innych (mścicie-
li) odeszło z Zasmyk. Jak napisał 
w swoich wspomnieniach Tade-
usz Świder, członek samoobrony 
Lublatyna  ( gmina Turzysk): „ W 
Lublatynie stacjonował od mie-
siąca września nieduży, bo chyba 
12 osobowy uzbrojony oddział, a 
dowódcą tego oddziału był Mali-
nowski Józef. (...) Oddział stacjo-
nował w samym Lublatynie u 
Jaworskiego Wincentego. (...) 
Pamiętam, że w oddziale Mali-
nowskiego (...) byli z Antonówki, 
Malinowski Józef dowódca, Mali-
nowski Władysław, Jakubowski 
Franciszek, Dejak (imię niezna-
ne) Brudzicki Józef, Kosacki Bo-
lesław, N-N Roman, Kotala Anto-
ni, N-N Niuniek ( tak go nazywali 
), młody chłopak .” Oddział ten 
nie wchodził ani w skład samo-
obrony Lublatyna, ani nie przyna-
leżał do AK, to był oddział mści-
cieli. W większości młodzi ludzie, 
którzy potracili całe rodziny, ryl-
cami na kolbach karabinów ozna-
czali swe ofiary. Legenda wokół 
działań tej grupy budziła strach 
wśród ukraińskich mieszkańców, 
a i nie wszyscy  Polacy aprobowa-
li ich metody. Wiem to z przeka-

zów rodzinnych. Nie mniej wielu 
uważało i uważa, że to, co po 
stronie polskiej było patologią, 
w przypadku działań UPA sta-
nowiło normę.

 Nadszedł wreszcie  25 grudnia 
1943 r., pierwszy dzień Świąt Bo-
żego Narodzenia. Ukraińcy z 
OUN- UPA zaatakowali w pow. 
kowelskim 5 wsi polskich: Ra-
domle, Batyń, Janówkę, Stanisła-
wówkę i Zasmyki. Polacy spo-
dziewali  się tego napadu ale ra-
czej w wigilię a nie w święto. 
Napastnicy wykorzystali podstęp, 
udali Niemców, a tych dowódz-
two AK zakazało atakować. Jako 
Niemcy wjechali do środka wsi 
Radomle, wykorzystując fakt, że 
Polacy wycofali swoje patrole i 
pochowali broń, rozpoczynając 
rzeź mieszkańców. Zapłonęły 
pierwsze zabudowania Radomla. 
Jak to wyglądało wspomina: Ja-
nina Gruszka z domu Raczyńska 
( uciekinierka z Radowicz– w tym 
domu mieszkało nas sześć ro-
dzin): . Rano przygotowanie do 
śniadania, krzątanie, mieliśmy iść 
do kościoła do Zasmyk, ja jeszcze 
nie zdążyłam się ubrać do wyj-
ścia. Wtem wpada wujek Wałęga i 
krzyczy: „Boże, burki idą!”  ( jed-
no z potocznych  określeń Ukraiń-
ców  - red)Dopadamy okien, 
ogarnia nas przerażenie. Wiemy, 
co nam grozi, tyle ludzi, dzieci, co 
robić? Pan Świderski zaryglował 
drzwi, wziął widły i mówi: „Żywy 
żaden do domu nie wejdzie.” Po 
chwili uchylił drzwi, by zobaczyć 
co się dzieje na zewnątrz. W tym 
momencie pada strzał. Siostra 
Wanda stała oparta o drzwi, 
strasznie płakała, przyjechała bo-
wiem z Kowla wraz z mężem do 
nas na święta. Strzał trafia w nią, 
pada na twarz. Ojciec mój ze 
szwagrem odwracają ją, zdążyła 
tylko wymówić „tato” i kończy ży-
cie. Boże, jakie przerażenie ogar-
nęło wszystkich, co się działo w 
tym domu, lament, płacz, krzyk 
dzieci, jedni modlą się na kola-
nach, rozpacz ogarnia wszystkich. 
Wiedzieliśmy, że nadchodzi nasz 
koniec, koniec naszego życia na 
tej ziemi, jaki cud nas uratuje? 
Banderowcy trzymali się w pew-
nej bezpiecznej odległości od 
domu, jak przypuszczał pan Świ-
derski, nie byli pewni, czy nie 
mamy broni. Po chwili jeden ze 
sprawców przemknął pod oknem i 
podpalił przybudówkę. Pali się 
dom pełen ludzi. Ojciec mój miał 
doświadczenie wojskowe, był 4 
lata w niewoli u Niemców, wpada 
po schodach na strych myśląc, że 
może uda się ratować, ale cała 
górna część domu była już w pło-
mieniach. Kiedy schodził na dół, 
moja 12-letnia siostra Czesia ob-
jęła ojca za nogi, płacząc prosiła: 
„Ratuj nas tato”. Widziałam bla-
dą z bólu twarz ojca, jest bezrad-
ny, nie może nic zrobić by nas ra-
tować. Jaki to bolesny moment, 
szwagier siedzi nad zamordowa-
ną żoną i płacze. Co zrobić? Oj-
ciec podejmuje decyzję: „Musimy 
uciekać, ktoś się uratuje, a w 
ogniu zginiemy wszyscy.” Zaczę-
liśmy wyskakiwać jednym oknem, 
wypychając się nawzajem w pu-
szysty i głęboki śnieg. Widzę, jak 

między drzewami znika moja sio-
stra Czesia, a ja po prostu idę, 
nogi odmawiają mi posłuszeń-
stwa, jestem półprzytomna z prze-
rażenia. Naraz słyszę głos mamy, 
woła do mnie, oprzytomniałam na 
chwilę. Patrzę, mama leży na 
śniegu, jest ranna w rękę. Podbie-
gam do niej, zdejmuję chustkę, ale 
w pośpiechu źle zaciskam ranę. 
Musimy szybko iść, podnoszę 
mamę, prowadzę pod rękę. Cała 
kolonia w ogniu. Nikogo już nie 
widać, tylko my obie biegniemy w 
kierunku lasu, na północ. Pomy-
ślałam – udało nam się wyjść z 
płonącego piekła, jesteśmy już 
bezpieczne. Naraz słyszę tętent 
konia i krzyk: „Styjpolacza mor-
do”, puszczam rękę mamy, mama 
osuwa się pod drzewem, a ja ucie-
kam. Jak daleko odbiegłam, nie 
wiem. Kucnęłam w bezlistnych 
krzewach i czekam, co będzie da-
lej. Słyszę głos bandyty upowca, a 
potem mamy. Cisza. Strzału nie 
słyszę. Nie wiem, jak długo to 
trwało. Modliłam się: „Matko 
Boża zasłoń mnie, by mnie nie zo-
baczył bandyta.” Do dzisiaj nie 
wiem, jak to się stało, to był cud, 
gdybym nie opuściła mamy, nie 
wiem, czy obie byśmy przeżyły. 
Bandyta podjechał do mamy, 
zdjął karabin, mama nie prosiła o 
darowanie życia, chyba zemdlała. 
Odjechał. Ja bałam się powrócić 
do mamy, bo nie wiedziałam, co 
się wydarzyło, postanowiłam od-
czekać. W pobliżu były opuszczo-
ne domy, chciałam się ukryć w 
tych zabudowaniach.(…)Ojciec 
nie mógł uciekać, gdyż będąc wy-
sokiego wzrostu był bardzo wi-
doczny z daleka, postanowił, żeby 
ci, co nie mogą uciekać, udawali, 
że nie żyją, by leżeli w bezruchu. 
Obok mojego ojca leżały dwie 
córki wujka Wałęgi, Zosia i Gie-
nia, które cudem ocalały niezau-
ważone przez bandytów. Leżały 
bowiem pod krzakiem bzu, przysy-
pane pyłem z płonącego domu. 
(…)  Razem z moim ojcem patrzy-
ły, jak giną zastrzelone w tył gło-
wy matka i rodzeństwo. Józia 
ciężko ranna w głowę i nogi pa-
trzyła, jak płacze 9-cio miesięczne 
dziecko leżąc obok nieżyjącej już 
matki. Bandyta uderzając je kolbą 
karabinu dodał: „Ty naszewo 
brata muczysz.” Leżenie na  bez-
ruchu też nie okazało się ideal-
nym rozwiązaniem, nie wszystkich 
to uratowało, albowiem ukraiń-
skie zbiry biegały od osoby do 
osoby leżącej na śniegu i strzelały 
w tył głowy. W taki oto sposób zgi-
nęli najbliżsi: siostra mojej mamy 
i jej troje dzieci, babcia i sąsiad-
ka. Moja siostra Czesia dostała 
serię w głowę, uciekając w kie-
runku lasu, jak długo żyła, nie 
wiadomo, na drugi dzień znale-
ziono ją martwą. Do mojego ojca 
podchodzili trzy razy i za trzecim 
razem strzelili do niego. Pocisk 
trafił w kołnierz i ramię. Po pew-
nym czasie dostał dreszczy z zim-
na i upływu krwi. Leżąc tak na 
śniegu myślał, że jak przyjdą 
czwarty raz, to rozpoznają, że 
żyje, ale na szczęście nie zdążyli.” 
Tadeusz Świder: „ Oddział Mali-
nowskiego i kilku ludzi z samo-
obrony Lublatyna pierwsi udzieli-
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li pomocy napadniętej Radomli 
(...)  Wyjaśniam, że kiedy oddział 
Malinowskiego dotarł do Radom-
la, to Radomle było już opanowa-
ne przez Ukraińców i już paliły się 
zabudowania, byli też zabici. Od-
dział Malinowskiego bez dokład-
nego rozpoznania sytuacji i bez 
zajęcia dogodnych stanowisk 
wbiegł wprost na otwarty teren 
poza budynkami, skąd otrzymał 
silny ogień z ukrytych stanowisk 
ukraińskich. Niewątpliwie oddział 
Malinowskiego dużo pomógł dla 
Radomla, bo już w tej części wsi 
Ukraińcy nie spalili budynków no 
i udaremnił im dalsze plądrowa-
nie zagród i wyłapywanie ludzi. 
Byli już związani walką z Polaka-
mi. Jednakże ich siły były dużo 
większe i uzbrojenie mieli lepsze, 
posiadali dużo broni maszynowej, 
czego nie mieli Polacy. Chłopców 
z oddziału Malinowskiego okale-
czonych psychicznie pchała do 
przodu  żądza odwetu na zabój-
cach bliskich stanowiła podstawę 
determinacji w walce. Dlatego ich 
oddział wpadł z impetem, bez 
rozpoznania  w sam środek ataku-
jących rezunów. J. Gruszka 
wspomina : „ Ledwie zrobiłam 
kilka kroków, wtem – „Stój!” – 
zatrzymuje mnie dwóch młodych 
uzbrojonych mężczyzn w cywil-
nych ubraniach. Byłam pewna, że 
to są Ukraińcy. To już koniec – 
pomyślałam – ale niczego się ode 
mnie nie dowiedzą – o tym pamię-
tałam, tego nas uczono na szkole-
niach. Na żadne pytanie nie odpo-
wiadałam, postanowili mnie zli-
kwidować. Jeden uderza mnie pi-
stoletem w tył głowy i mówi: 
„Trzy kroki do przodu”. Krew 
odpływa mi od serca do nóg, 
dziwne uczucie, niezapomniane. 
Czekam. Żyję. Zmieniają decyzję. 
Każą mi iść przed sobą. Przyszli-
śmy znowu w środek kolonii. Za-
nim zdołałam zdać sobie sprawę, 
gdzie jestem, zobaczyłam znajome 
twarze, koleżankę Zosię Kowa-
lewską oraz mieszkańca Rado-
wicz Władysława Ostrowskiego. 
Wprost nie do wiary, jestem mie-
dzy swoimi, radość z tego, że żyję, 
uściski, trwa to chwilę, jestem 
oszołomiona. Wciągają mnie do 
pobliskiego rowu. W rowie jest już 
kilka osób – to samoobrona, kilku 
żołnierzy i nas dwie, miałam 
wówczas 16 lat. Z rowu nikt nie 
może się wychylić, gdyż jesteśmy 
pod obstrzałem, bandyci kryjąc 
się za drzewami mają nas na celu. 
Ktoś powiedział: „Nie możemy 
czekać na śmierć”, jeden ryzyku-
je, wychyla się, dostaje w sam 
środek czoła – młody chłopak. Po 
pewnym czasie drugi z automatem 
w ręku tuż obok mnie za bardzo 
się wychylił, dostaje w samo ser-
ce, pada przy mnie. Po raz pierw-
szy widzę, jak umiera młody żoł-
nierz. Zosia, bardziej przytomna, 
dopada do niego by ratować, ale 
na próżno, chłopak umiera.”  T. 
Świder : W oddziale Malinow-
skiego w  walce  w Radomlu zo-
stali zabici 4 żołnierze i ranny 
został dowódca Malinowski Jó-
zef. Reszta żołnierzy Malinow-
skiego i kilku z samoobrony Lu-
blatyna nadal skutecznie broniła 
się i nie dopuszczali Ukraińców 

Urodziłem się 20 lutego 1923r. 
w Dubience (powiat Hrubieszów, 
województwo lubelskie). Pod-
czas II wojny światowej byłem 
żołnierzem podziemia, w tym w 
Armii Krajowej (od lutego 1943r. 
do lipca 1944r.), Ludowego Woj-
ska Polskiego (od lipca 1944r. do 
maja 1945r.). Będąc w strukturach 
podziemnych, nie brałem udziału 
walce z bronią w ręku. Należa-
łem do placówki miejscowości 
kolonia Strzelecka. Byłem łącz-
nikiem do przekazywania oso-
bom zaufanym poleceń o ruchach 
wojsk niemieckich, oddziałów 
UPA i ukraińskiej policji. Nasze 
oddziały partyzanckie pomagały 
ludności polskiej przeżyć czer-
wone noce i dni przed rezunami, 
którzy mordowali ludność polską, 
rabowali dobytek i palili zabudo-
wania. W lutym 1944 r., nocą w 
drodze do oddziału z meldunkiem 
informującym o przyjeździe sape-
rów - kompanii warszawskiej, nad 
rzeką Bug wpadłem w zasadzkę 
hitlerowców i ukraińskiej policji. 
Po doprowadzeniu na komendę w 
Dubience, przez kilka dni i nocy 
w czasie przesłuchania bito i znę-
cano się nade mną. Okaleczonego 
na całym ciele, w miejscowości 
kolonia Siedliszcze zostałem od-
bity przez kolegów z mojego od-
działu AK przebranych w mundu-
ry żołnierzy armii hitlerowskiej. 
Nocą przeprowadzono mnie za 
Bug, na Wołyń do oddziału po-
rucznika „Małego” ( Stanisław 
Witamborski, dowódca komp. 
przeprawowej-red). Zdarzenie 
to opisano w książce pt.”Party-
zancki Kraj” autorstwa Jerzego 
Markiewicza (str. 430). Po wy-
leczeniu zostałem skierowany 
do kompanii „Błękitnych” por. 
„Motyla” ( Zbigniew Ścibor-Ryl-
ski -red), batalionu kpt. „Sokoła” 
(Michał Fijałka- red)  27 Wołyń-
skiej Dywizji AK. Tam otrzyma-
łem umundurowanie i uzbrojenie 
wojsk niemieckich, gdyż cała 
kompania posiadała niemieckie 
sorty mundurowe ( Była to jed-
na z kompanii batalionu policji 
pomocniczej numer 107 (Schut-
zmannschaft Battalion 107) sta-
cjonującego w Maciejowie, który 
w 1944 r. w pełnym rynsztunku 
przymaszerował  na koncentrację 
27 WDP AK-red). Brałem udział 

we wszystkich walkach jakie to-
czyła kompania, gdzie po stronie 
wroga uczestniczyło lotnictwo, 
czołgi, artyleria. W kwietniu 1944 
r. podczas walk i bombardowania 
zostałem ranny we wsi Mosur i 
przebywałem w szpitalu polo-
wym w miejscowości Stawki, 
Stacjonował tam oddział Armii 
Czerwonej. Po wyleczeniu ran 
wróciłem do kompanii.

 Okrążenie w lasach mosurskich 

W czasie okrążenia oddziałów 
27.Wołyńskiej Dywizji i oddzia-
łów Armii Czerwonej w lasach 
mosurskich otrzymaliśmy rozkaz 
przebicia się nocą przez tory ko-
lejowe obok miejscowości Jago-
dzin-Rymacze. Akcja trwała do 
chwili nadjechania pociągu pan-
cernego, z którego oświetlono re-
flektorami kierunek przejścia od-
działów i otworzono ogień z broni 
maszynowej. Końcowa kolumna 
żołnierzy została cofnięta do lasu. 
Pozostało wielu zabitych i ran-
nych, wśród nich i ja zostałem 
ranny. Nie mogłem wycofać się w 
głąb lasu za innymi i pozostałem 
w lesie sam przez okres ponad 
sześciu tygodni. Ranę opatrywa-
łem strzępami własnej koszuli. 
Pożywieniem była między inny-
mi końska surowa padlina. W tym 
czasie oddziały niemieckie do-
konywały obław za niedobitkami 

żołnierzy AK. Aby pozostać przy 
życiu kryłem się w niedostępnych 
bagnach. W strupach od wszy i 
komarów, smrodu ran na ciele 
czekałem wyzwolenia, gdyż nocą 
było słychać kanonadę artylerii 
od wschodu. Po nadejściu frontu 
w lipcu przewieziony zostałem 
przez Wojsko Polskie do szpitala 
w Chełmie. W książce Michała 
Fijałki pt. „27 Dywizja Piechoty 
AK” zostałem uznany za pole-
głego w lasach (str. 201). Po wy-
leczeniu przydzielono mnie do 56 
pułku IX brygady artylerii Woj-
ska Polskiego. Brałem udział w 
walkach na froncie od Warszawy, 
ofensywie w operacji berlińskiej 
do zakończenia wojny. Po wojnie 
przez okres czterech i pół lat słu-
żyłem w I Eskadrze Myśliwskiej 
Oficerskiej Szkoły Lotniczej w 
Dęblinie. Później przepracowa-
łem jako leśnik w sumie 26 lat. 
Pozostałe dziesięć lat byłem za-
trudniony w Sędziszowskiej Fa-
bryce Kotłów. Obecnie mam 80 
lat ( publikowane w 2010 r. -red)  
i jestem inwalidą wojennym w 
stopniu porucznika. Odznaczo-
ny zostałem sześcioma krzyża-
mi, siedmioma medalami, dzie-
więcioma różnymi odznakami. 
Udzielam się w pracy społecznej 
w Związku żołnierzy Armii Kra-
jowej i Związku Inwalidów Wo-
jennych RP. Otrzymane odzna-
czenia dotyczą udziału w walkach 

na froncie i pracy w cywilu. Za 
poniesione rany, ból, głód, wyla-
ną krew podczas służby w Armii 
Krajowej nie zostałem doceniony. 
Sam dowódca dywizji gen. Jan 
Wojciech Kiwerski zapewniał 
nas okaleczonych w bojach, że 
Wolna Ojczyzna nas wynagrodzi. 
Jego prochy po 45 latach z lasów 
mosurskich złożono na Warszaw-
skich Powązkach. Dość dużo mi-
nęło lat od tamtych dni okupacji 
kraju, w pamięci utkwiły słowa 
byłego dowódcy jednej z najlicz-
niejszej i najdłużej walczącej w 
latach 1943-1944 wielkiej jed-
nostki Armii Krajowej. Pomnik 
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
Armii Krajowej wzniesiono w 
Warszawie, przy trasie Alei Armii 
Krajowej, upamiętniający miejsca 
walk i zagładę Polaków na Woły-
niu. 

Edward Kołodziej ps. „Mig”, 
„Klon”,  wspomina czasy II woj-
ny światowej, kiedy walczył jako 
żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji 
AK. Tekst pierwotnie zatytuło-
wany  „ HISTORIA Z LASÓW 
MOSURSKICH”  opublikowano:  
Biuletynie  Informacyjny  Nr 2 
(106) Warszawa, kwiecień – czer-
wiec 2010  O W 27 WDP  AK   
Str.36. Wyszukał i wstawił „ku 
pamięci” B. Szarwiło.

Uznany za poległego
Edward Kołodziej

/ W niemieckim mundurze w obronie Polaków na Wołyniu 

do budynków. (...)  Otóż było tak, 
że ci zabici, Brudicki Józef, Ko-
sacki Bolesław, Roman (nazwi-
ska nie pamiętam), wszyscy z 
Omelówki Kotala Antoni leżeli 
na polu walki do czasu wyparcia 
Ukraińców z Radomla. Wówczas 
zostali zabrani na sanie i przewie-
zieni do Lublatyna do Bieleckiego 
Bolesława. Tam zrobiono trumny i 
krzyże i po świętach pochowani 
zostali na zasmyckim cmentarzu. 
To spisałem z zeznań Bieleckiego 
Józefa. (...) Natomiast ranny do-
wódca Malinowski Józef wycofał 
się z pola walki w krzaki za Ra-
domle w kierunku Lublatyna i tam 

został znaleziony przez grupę 
chłopców z Lublatyna . Leżał na 
wpół żywy, zmarznięty w śniegu. 
(...) Widziałem dokładnie, że Ma-
linowski był ranny w głowę w 
skroń z prawej strony. Twarz i szy-
ję miał zbroczoną krwią. Nie pa-
miętam, aby z nami rozmawiał, 
bardzo trząsł się z zimna. Po nie-
długim czasie przyjechał saniami 
mój ojciec Antoni Świder. Mali-
nowskiego włożyliśmy na sanie i 
mój ojciec go powiózł. Nie pamię-
tam dziś ( a ojciec mój nie żyje) 
dokąd dowiózł Malinowskiego, 
czy tylko do Radomla, czy do Za-
smyk do punktu szpitalnego.” Jak 

udało mi się ustalić Józef Mali-
nowski ostatecznie znalazł się w 
szpitalu 27 WDP AK w Kupiczo-
wie.  Niestety  nie wiem czy wyle-
czono go i jakie były jego dalsze 
losy. Podobnie nie znam losów 
pozostałych członków tego od-
działu.  Pamiętam jednak, że nim 
dotarłem do relacji T. Świdra, 
znałem przekaz o bohaterskiej 
śmierci całej dwunastki. Mówio-
no mi, że dzięki temu desperac-
kiemu atakowi uratowali bardzo 
wielu ludzi z Radomla.

Oprócz relacji świadków skorzy-
stałem z n/w źródeł :

http://www.radiomaryja.pl/bez-
-kategorii/kisielinska-epopeja/ 
https://wolyn.org/index.php/
informacje/1360-wladyslaw-
malinowski-z-kol-augustow-gm-
kisielin

https://wolyn.org/index.php/in-
formacje/1160-swiadectwa-rzezi-
wolynskiej-kisielin-adamowka-
pisarzowa-wola

Tadeusz Świder: „Okruchy  wspo-
mnień”  opublikowane w Biulety-
nie Informacyjnym Okręgu  Wo-
łyńskiego.  Nr.1 (69) marzec 2001

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

http://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/kisielinska-epopeja/
http://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/kisielinska-epopeja/
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Udało  się nam, następnego dnia 
skoro świt – tak najlepiej, bo 
banderowcy mogli jeszcze o tej 
porze spać po nocnych napadach, 
dotarliśmy do Janowa. Mama 
postarała się o lokum. Otrzyma-
liśmy pomieszczenie w dawnej 

żydowskiej kamienicy, byliśmy 
bezpieczni. Niestety przymierali-
śmy głodem, trudno było zdobyć 
jakąkolwiek pracę, czepiałam się 
więc różnej, aby tylko zdobyć 
parę groszy na chleb. Obierałam 
nawet ziemniaki na niemieckiej 

stołówce, która karmiła rannych 
niemieckich żołnierzy – rekonwa-
lescentów powracających z frontu 
wschodniego. To oni namówili 
nas, by jechać w głąb centralnej 
Polski, tam znajdzie się praca i 
lepsze warunki bytowania. Tu-
taj jest niebezpiecznie, zbliża się 
front i grasują banderowcy. Niem-
cy nie obronią was w tak małym 
garnizonie jakim jest Janów w 
przypadku napaści banderowców. 
Niebawem Niemcy w popłochu 
wyjechali, my pozostaliśmy sami. 
Spakowaliśmy najpotrzebniejsze 
rzeczy, wsiedli do jeżdżącego 
jeszcze pociągu i przez Lwów 
dotarliśmy do Kolbuszowej w 
dawnym województwie rzeszow-
skim. Znaleźliśmy lokum w piw-
nicznych pomieszczeniach na 
miejskim stadionie. Zanim przy-
szło nam tam zamieszkać, pilnie 
trzeba było dokonać odpchlenia 
tego pomieszczenia. W jaki spo-
sób tego dokonać ? jedna z pań 
pożyczyła nam blaszak, zagoto-
waliśmy wodę i tym ukropem zla-
liśmy lokum. Pomogło, mieliśmy 
tymczasowy lokal do zamieszka-
nia tylko, że panował tłok rodzin-
ny, bo sporo nas było. Zbliżał się 
front, jedna z niemieckich bomb 
trafiła w górne pomieszczenie nad 
nami, całe szczęście, że nic niko-
mu się nie stało, ale strachu było 
co niemiara. Czepiałam się różnej 
pracy, byłam nawet gospodynią w 
domu u pewnej pani kierowniczki 
młyna w Kolbuszowej. Miałam 
tak wikt i spanie. Brat Janek i Fra-
nek, siostra Anna i zamężna Wik-
toria z mężem mieszkali dalej na 
stadionie. Chcąc ze swoją rodzi-
ną zamieszkać oddzielnie siostra 
Wiktoria zwróciła się z prośbą 
do władz o przydzielenie innego 
lokalu. Otrzymała gołe pomiesz-
czenie w Rynku, spali na słomie 
przyniesionej z pobliskiego pola 
przez szwagra. Nakryć się to już 
nie mieli czym całe szczęście, że 
było lato. Przez cały jednak czas 
wszyscy nasi domownicy myśleli 
jakby tu nie bacząc na poczynania 
banderowców, powrócić na swo-
je w Walddorfie. W Kolbuszowej 
jakby o tym najgorszym co nas 
spotkało powoli zapominaliśmy. 
Razu pewnego cała rodzina ze-
brała się i pojechała do Białogóry 
koło Gródka (stamtąd pochodził 
mąż Wiktorii): Kościńscy, siostra 
Anna, brat Franek i mama. Mnie 
poniosło jeszcze do Rzeszowa do 
brata Janka, który międzyczasie 
znalazł pracę na gospodarstwie 
u bogatej polskiej rodziny. Przez 
miesiąc harowałam razem z nim 
i poznaną tam koleżanką. Pazer-
na gospodyni gotowała smaczne 
kęski wszystkim domownikom, 
nam zlewała serwatkę do beczki 
pod schodami i podawała ją po-
tem z pęczakiem. Ileż tego można 
było jeść – dzień w dzień to samo. 
Wygibus trochę byłam więc obie 
z koleżanką zbuntowałyśmy się. 
Następnego dnia do tejże beczki 
z serwatką wrzuciłam żabę. Od 
tamtej pory, to co jedli domowni-
cy, podawano i nam. A co, co to za 
jedzenie – pęczak z serwatką? Po 
miesiącu wyjechałam do swoich 
w Białogórze. Przypadkowo zna-

lazłam pracę u pewnego sowiec-
kiego wojskowego – Naczelnika 
tymczasowego więzienia w Ja-
nowie. Żona Naczelnika – Lidia 
Pomerczenko była redaktorką w 
miejscowej gazecie. Gospodyni 
potrzebowała pomocy – trzeba 
było posprzątać, smacznie ugo-
tować i podać. Dobrzy to byli 
ludzie, niezmiernie zadowoleni z 
mojej pracy, Lidia – żona wojsko-
wego i jej owdowiała siostra. Całe 
to towarzystwo zbyt dużo czasu 
wolnego nie miało, gdyż wszy-
scy pracowali. Gospodyni ciągle 
mnie wypytywała, gdzie tak do-
brze nauczyłam się wszystko ro-
bić, młoda jesteś, przecież masz 
dopiero 22 lata. Odpowiadałam 
– mama mnie wszystkiego tak na-
uczyła, to jej wszystko zawdzię-
czam. Do janowskiego więzienia 
nadzorowanego przez Pomer-
czenkę zwożono zakutych w kaj-
danki banderowców, tych którzy 
napadali na sowieckie posterunki 
i czerwonoarmistów. Żołnierzy 
sowieckich którzy w tym czasie 
ginęli na tamtym terenie chowa-
no na tymczasowym cmentarzu 
w miejskim parku. Niebawem 
mama zapisała się na wyjazd na 
Ziemie Zachodnie, czekała nas 
repatriacja. Gospodyni nie chcia-
ła mnie puścić, płakała. Bałam się 
sama pozostać w Janowie, cała 
nasza rodzina wyjeżdżała na Za-
chód. Teraz wiem, że gdybym tam 
została z mocy prawa stałabym 
się od razu sowiecką obywatelką, 
tak uniknęłam tego. W Białogórze 
było bezpieczniej niż w naszym 
Walddorfie, we wsi powstała sa-
moobrona. Po przejściu frontu w 

1944 roku Sowieci zabrali szwa-
gra Kościńskiego do wojska. 
Powrócił z wojny przed Bożym 
Narodzeniem w 1945 roku. Byli-
śmy już tutaj w Różynie koło Ło-
siowa. Z Białogóry cała rodziną 
wyjechaliśmy na zachód, ładując 
się na stacji Gródek. Przez Prze-
myśl, Katowice dojechaliśmy do 
stacji Poppelau (Popielów). Przez 
dwa tygodnie koczowaliśmy na 
bocznicy kolejowej, dopiero 29 
czerwca 1945 roku – pamiętam 
na Piotra i Pawła, dotarliśmy do  
Różyny. Pilnowaliśmy dobytku 
na stacji, a dwóch naszych na-
uczycieli Tomasz i Stanisław Ma-
zurowie pojechało szukać wioski 
do ewentualnego zamieszkania. 
Wieś miała być ładna i zadbana, 
blisko miasta i znaleźli. Do Róży-
ny zjechało się potem wielu na-
szych ludzi, także kresowiacy ze 
wsi Taurów w województwie tar-
nopolskim. Nasz transport dotarł 
do  Różyny pierwszy, potem zje-
chali następni repatrianci. Męża 
Jana Lenard urodzonego w 1910 
roku poznałam już tutaj w naszej 
pięknej Różynie. Pochodził z tego 
samego powiatu gródeckiego ze 
wsi Granica położonej w pobliżu 
Gródka Jagiellońskiego. Z ostat-
niej wojny powrócił ranny w nogę. 
W Różynie mieszkał z rodzicami 
i siostrami w domu w którym ja 
obecnie mieszkam. Nasza rodzina 
mieszkała opodal w dużym ład-
nym domu. Za mąż wyszłam w 
1947 roku. Zdrowie nie pozwala-
ło mężowi ciężko pracować, cho-
dził w ortopedycznym bucie, ale 
uwielbiał pracę na roli. Początko-
wo gospodarowaliśmy na 9 hekta-
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Moje Kresy. Agnieszka Lenard cz.3
Eugeniusz Szewczuk

/ 1960r.I Komunia Św.córki Teresy, Lenardowie stoją z lewej strony

/ Różyna 1947 ślub Agnieszki i Jana Lenard

/ Agnieszka z prawnukiem Marcinem
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rach, mąż jak nikt inny miał dryg 
do roboty. Mimo, że kuśtykał na 
nogę, potrafił szybciej zaorać pole 
niż niejeden zdrowy chłop. Z taką 
pasją do ziemi trzeba się urodzić 
i taką on miał. Para koni i praca 
od rana do wieczora, od wiosny 
do późnej jesieni. Ciężko było na 
początku, każdy grosz trzeba było 
wypracować żmudną pracą i jesz-
cze prawie darmo oddać państwu 
na obowiązkowe dostawy. Pierw-
szy urodził się syn Józef, gdy do-
rósł ożenił się z Alicją Żegalską. 
Mieszkają w Jeleniej Górze, mają 
dwie córki. Potem urodziła się 
Teresa, która poślubiła Tadeusza 
Niedzielskiego. Mają 5 synów i 3 
córki. Najstarsi z nich to Izabela i 
Wojtek. Młodszymi moimi wnu-
kami są: Daniel, Paweł, Tomek, 
Agnieszka, Grzesiek i Wiktoria. 
Najmłodszą z moich dzieci jest 
Urszula, która poślubiła Zbignie-
wa Terleckiego. Mają 2 synów 
i mieszkają w Łosiowie. Mąż 
zmarł w 1984 roku. Dzisiaj cieszę 
się z 12 wnuków i 14 prawnuków. 
Bardzo często wspominam tamte 
czasy, tamtą rodzinną ziemię, oj-
cowiznę. Pomaga mi w tym cór-
ka Teresa – poetka, której piękny 
wiersz dedykuję tym co nie zapo-
minają o ojczystych stronach.

Teresa Niedzielska                                                                                                                                      
„Ballada kresowa”

Gdzie moja ojczyzna, 
gdzie kraj mój miły,                                                                                                           
czy tam gdzie ojców, 
dziadów mogiły,                                                                                                           
czy tam nocą przy kurhanie 
w srebrnej zbroi rycerz stanie ?                                                                                
Dzikich pól zielona trawa i ko-
zacka butna sława.        

Czy w wiszarach na Jarynie 
z litej skały źródło płynie?                                                                
Gdzie parowy, białe jary, 
Jagielloński Gródek stary.                                                                                     
Czy nad Dniestrem rybak 
świśnie, brzegiem dzikie 
kwitną wiśnie?                                                 
Gdzie żupani i hetmani 
i ułani malowani,                                                                                                  
co na wojenkę z samą 
śmiercią szli pod rękę.                                                                         
Lwowskie Orlę cicho śpi, 
przy ratuszu czujne lwy.                                                                                  
Na wesołej Lwowskiej Fali 
Tońcio z Szczepciem bałakali.                                                                                
O tej Mani, o tej Róży, co 
to sznycli ma w bradrurze.                                                                          
Gdzie batiary honorowi i gdzie 
„Daj Boży zdrowi” każden powi.                                                           
W Stryjskim Parku na leszczynie 
słowik rzewnie łka.                                                                                     
W mej pamięci Jaśku Ciuchraj 
na organkach cicho gra.                                                                             
A teraz siedzę z dziećmi, 
z wnukami i śląskie słońce 
świeci nad nami.                                                 
Śpiewamy piosenkę o Gogolinie, 
o Karliku i Karolinie.                                                                                           
Lat tu minęło pół wieku i więcej,                                                                                                                
i tak niech w życiu jak 
i w piosence, w zdrowiu, 
miłości, szczęście los splata,                                                                                             
Szczęść Boże jeszcze na długie 
lata.

Wspomnień wysłuchał: Euge-
niusz Szewczuk                                                                  
Osoby pragnące dowiedzieć  się 
czegoś więcej o życiu na Kresach, 
nabyć moją książkę pt. „Moje 
Kresy” ze słowem wstępnym 
prof. St. Niciei, proszone są o 
kontakt ze mną tel. 607 565 427 
lub e-mail pilotgienek@wp.pl

/ Agnieszka z wnuczką Wiktorią córką Teresy

Nim jednak nastał wrzesień, 
to  już sierpień dał się we znaki 
mieszkańcom Zasmyk, Janówki, 
Stanisławówki i Radomla, o ma-
łym Batyniu już nie wspomnę. 
Lipcowe zbrodnie bulbowców  w 
powiecie kowelskim przyczyni-
ły się do przeludnienia nie tylko 
Zasmyk ale i pozostałych wiosek. 
Nie było dnia aby nie pojawili sie 
jacyś uciekinierzy, a były to za-
równo rodziny jak i pojedyncze 
osoby, którym wymordowano całe 
rodziny. Zasmyki  były dużą wsią 
liczącą około 100 gospodarstw, 
w tym kilka dużych. W niektó-
rych zabudowaniach mieszkało 
po dwie, trzy rodziny.  Długość 
Zasmyk przekraczała pięć kilome-
trów i to miejscami dość gęstej za-
budowy. Wioska stała się dla wielu 
uciekinierów jedyną nadzieją na 
przetrwanie. Mimo napływu mło-
dzieży tworzący się oddział party-
zancki AK pod dowództwem por. 
Władysława Czermińskiego ps. 
„ Jastrząb” nie stanowił znaczącej 
siły bojowej. Wszystko oczywiście 
ze względu na brak broni. Jastrząb 
jednak starał się na wszystkie moż-
liwe sposoby zarówno poszukiwać 
tej broni, jak i stwarzać pozory 
większej siły niż była w rzeczywi-
stości. 18 sierpnia 1943 r. wysłał 
jeden z  partyzanckich patroli do 
Julianowa za Turzyskiem. To tam 
został on osaczony i ujęty przez 
oddział UPA. Pojmani partyzanci 
byli torturowani w okrutny sposób. 
Ledwie żywych, pokrwawionych i 
zmasakrowanych, powiązanych 
drutem kolczastym przewiezio-
no do Suszybaby, gdzie zostali 
ostatecznie zamęczeni.: st .szer 
Jan Kwiatkowski „Mak”, szer. 
Mieczysław Bednarek „Mantel”, 
szr. Jarosz „Grab”, szer. Sztupiec 
oraz szer. Kościński. Uratowali 
się; dowódca patrolu kpr. Tadeusz  
Krawiec „Kmicic” oraz Leszek 
Kędziorek „Szczepcio”.  Uciekli 
dzięki desperackim wyczynom i 
donieśli „Jastrzębiowi” o ukraiń-
skich poczynaniach. Ukraińskie 
bandy jak watahy wilków pod-
chodziły coraz bliżej zasmyckiego 
ośrodka samoobrony. 22 sierpnia 
grupa mieszkańców Radowicz z 
gminy Turzysk postanowiła przy-
jechać do kościoła w Zasmykach 
i przy okazji dowieść prowiant 
swoim bliskim, którzy już 13 lip-
ca 1943r. uciekli z rodzinnej wsi. 
Jeden z wozów pojechał  drogą 
prowadzącą koło leśniczówki w 
Gruszówce i niestety tam został 
zaatakowany prze ukraińska bo-
jówkę. Zamordowali  7 osób ja-
dących furmanką ,w tym Adama 

Bartoszewskiego, lat 63, jego żonę 
Weronikę (Rozalię), lat 55; Ludwi-
kę Daszkiewicz, lat 59, oraz cztery 
osoby o nieustalonych nazwiskach. 
Zwłoki odnaleziono w strasznym 
stanie dopiero po 3 tygodniach od 
mordu. Druga furmanka pojechała 
inna drogą i szczęśliwie dotarła do 
kościoła. Jednak w powrotną dro-
gę, nie wiedząc o losie sąsiadów, 
ruszyli ich śladem. Tu  13 osób 
wpadło w łapy bandytów, którzy 
zamordowali, m.in. Marię Kiełba-
sę z synem Marianem (Józefem); 
Rozalię Kułakowską, lat 49, Sta-
nisława Malinowskiego, lat ok. 
50 i jego żonę Anielę, lat ok. 45, 
Ewę Młynek, lat 13. Następna nie-
szczęśliwa data to 23 sierpnia gdy 
na  kolonię Piórkowicze powróciło 
do swoich zagród kilka rodzin po 
żywność. Nie spodziewali się, a 
zostali  napadnięci przez bulbow-
ców i zamordowani: Koperska, lat 
35, żona Michała, Koperska, żona 
Karola, lat 40 i ich córka Maria, 
lat 10, Piotr Kursa, lat 58, Broni-
sława, żona Witolda Szarwiło, lat 
36, Matylda Szarwiło, lat 30 nieza-
mężna.  Dowództwo bazy zasmyc-

kiej, wstrząśnięte tymi zbrodniami 
wystosowało do Ukraińców pismo 
z ostrym protestem, bo Ukraińcy 
prowadzili z Polakami „dohawo-
ry” ( rozmowy o współpracy). No 
i wyszło szydło z worka, Ukraińcy 
29 sierpnia 1943 r., w odpowiedzi 
przysłali pismo w którym nie tłu-
macząc się z w/w napadów, posta-
wili  ultimatum „ albo Polacy do 
1 września złożą broń, albo oni 
spalą  Zasmyki” ( o losie  pozo-
stałych polskich wiosek, można 
się domyślić). Również tego sa-
mego dnia późnym wieczorem 
dotarł do Zasmyk, znajomy chłop 
ukraiński z Gruszówki donosząc 
o przygotowanym napadzie. We-
dług jego relacji koło leśniczówki 
w Gruszówce pojawiły się  uzbro-
jone dwie sotnie UPA i znaczna 
ilość  chłopstwa z wozami na 
spodziewane łupy, uzbrojonych 
w siekiery, widły, kosy, łopaty do 
mordowania ludności polskiej. ( 
szacowano na ok. 600 osób).  Nie 
było już żadnych wątpliwości,  że 
tym razem Ukraińcy uderzą na Za-
smyki. Dopiero co utworzony ( nie 
wiele ponad miesiąc) oddział par-

Pamiętny wrzesień 
1943 r. 

w „Rzeczpospolitej 
Zasmyckiej”

Bogusław Szarwiło

/ Stanisław Romankiewicz ps. „Zając”
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tyzancki AK , Jastrząba nie był 
ani tak liczebny, ani  tak uzbrojo-
ny aby przeprowadzić skuteczną 
obronę. Co prawda od 19 sierpnia 
1943r. przebywał w Zasmykach 
również  drugi oficer por. Michał 
Fijałka ( cichociemny) ps.„So-
kół”, skierowany tu przez mjr 
Jana Szatowskiego ps.  „Kowal” 
( Inspektorat AK w Kowlu) prze-
widziany na dowódcę następnego 
oddziału partyzanckiego, ale na 
razie bez żołnierzy. Był jeszcze 
30 osobowy oddział  pchr. Tade-
usza Korony ps. „Groński”. W 
domu Zamościńskiego odbyła się 
narada oficerów, zadecydowano, 
że zamiast obrony należy przepro-
wadzić akcję  wyprzedzającą dzia-
łania bulbowców. Postanowili z 
zaskoczenia zaatakować siły ukra-
ińskie zgromadzone w Groszów-
ce. Po szczegółowym przeglądzie 
oddziału, wieczorem 30 sierpnia 
1943 r., po uzupełnieniu amunicji, 
wydzieleniu chorych, oddział w 
liczbie 50 ludzi, razem z oddzia-
łem pchr. „Grońskiego”, okrężną 
drogą przez las Lityński ruszył na 
tyły wroga. Ten uciążliwy marsz 
trwał całą noc.  O świcie 31 sierp-
nia 1943 r. oddział przeszedłszy 
zaroślami opodal niewielkiego 
jeziora, dokonał nagłego ataku 
na uśpiony oddział bulbowców. 
Zaskoczenie było całkowite. Ukra-
ińcy nie spodziewali się Polaków 
atakujących ich ugrupowanie od 
tyłu, czyli od strony przeciwnej niż 
Zasmyki. Zaatakowano z bezpo-
średniej bliskości bronią ręczną i 
granatami, wypędzając ich z okolic 
leśniczówki w zarośla. W bezład-
nej strzelaninie nie stawiali oporu. 
Po momencie pierwszego zasko-
czenia  jednak ochłonęli i częścią 
swoich sił zajęli stanowiska ognio-
we. Wywiązała się ostra walka ale 
zakończona zwycięstwem strony 
polskiej. Niestety podczas pierw-
szego natarcia zginął szer. Stani-
sław Romankiewicz ps. „Zając”. 
W czasie walki ciężko ranny został 
również  st. szer.  Edmund Gawło-
wicz  ”Błysk” i lekko ranny w rękę 
Józef Turowski ps. „Ziuk”. W 
pierwszym boju oddziału „Jastrzę-
bia” zwycięstwo było całkowite. 
Groźne zgrupowanie banderow-
ców zostało rozbite i rozproszone 

przy stratach własnych: 1 zabity i 2 
rannych żołnierzy. Zdobyto ręczny 
karabin maszynowy, kilkanaście 
karabinów i sporo amunicji. Straty 
przeciwnika wyniosły kilkunastu 
zabitych i tylu rannych.. Uwierzo-
no już w możliwość obrony wła-
snymi siłami. Coraz więcej ludno-
ści zaczęło napływać do Zasmyk, 
coraz więcej młodzieży wstępowa-
ło do szeregów partyzanckich.
 1 września w samo południe od-
był się pogrzeb Stasia Roman-
kiewicza, poległego we wsi Gru-
szówka. Na uroczystość przybyły 
tłumy ludzi, a przy trumnie stanęli 
z bronią jego towarzysze walki.. 
Po egzekwiach ksiądz Michał Żu-
kowski wygłosił płomienne prze-
mówienie.  Oznajmił, że dzwon, 
ukryty i milczący od 17 września 
1939. właśnie teraz uderzy by  
obwieścić; powstanie skrawka 
wolnej, niepodległej Polski –” 
Rzeczpospolitej Zasmyckiej „, 
za którą oddał swoje młode ży-
cie Stasio Romankiewicz. Roz-
gromienie banderowskich sotni  
spowodowało z kolei szok wśród 
ludności ukraińskie, która z lę-
kiem szeptała o pogromie swoich 
striłciw, przekonując się, że rzezie 
bezbronnej ludności nie zawsze 
uchodzą  płazem. Pochówki zabi-
tych banderowców odbywały się 
bez pompy i rozgłosu, by nie siać 
defetyzmu i niechęci do atama-
nów OUN-UPA.  Zatem wrzesień 
1943 r. dla Polaków, rozpoczął się 
z jednej strony pogrzebem, ale z 
drugiej z nadzieją na przetrwanie. 
Okrzepnięty i nieco dozbrojony 
oddział Jastrzębia jednak nie miał 
kiedy odpoczywać. Do dowódz-
twa dotarły niepokojące wiadomo-
ści o przygotowywanym napadzie 
bulbowców na Osiecznik. 3 wrze-
śnia, o zmroku oddział pod do-
wództwem por. „Jastrzębia” i por. 
„Sokoła” wymaszerował , by rato-
wać przed zagładą ludność polską 
tej wioski, odległej od Zasmyk o 
20 kilometrów, oraz zbiegłej tam 
ludności z sąsiedniego Werbiczna, 
ocalałej z rzezi, której dokona-
li tam dzień wcześniej ukraińscy 
bandyci. Mimo problemów, bo 
akcję przeprowadzono pod ukra-
ińskim ostrzałem, ale w godzinach 
popołudniowych 4 września ko-

lumna wozów dotarła do Zasmyk. 
Większość ewakuowanych zatrzy-
mała się w kościele. Ludzie przed-
stawiali sobą okropny widok: byli 
krańcowo wyczerpani fizycznie i 
psychicznie, twarze mieli pokryte 
grubą warstwą kurzu i krwi z po-
tem i łzami.. Niestety były straty 
wśród uczestników, nie wrócił 
z wyprawy Tadeusz Golik ps. 
„Gwiazda” i Franciszek Siatka, 
mieszkaniec Osiecznika. 
Nie było jenak nadal czasu na od-
poczynek, bo 5 września wstrzą-
snęła ludnością Zasmyk wieść 
o wymordowaniu mieszkańców 
polskiej wsi Budy Ossowskie. 
Przyniosła ją kobieta z dwojgiem 
dzieci, które cudem ocalały z rze-
zi i dotarły do Zasmyk. „Jastrząb” 
natychmiast wyruszył z oddzia-
łem, by ratować ocalałych miesz-
kańców wsi, w której  wcześniej 
bezowocnie próbował zawiązać 
oddział  samoobrony.. Gdy przy-
był na miejsce, zastał jedynie stosy 
zmasakrowanych ciał. W polach 
i zaroślach odszukano zaledwie 
kilka dorosłych osób oraz kilko-
ro dzieci, które zdołały się ukryć 
przed bandytami. Część miesz-
kańców uratowała się ucieczką do 
Włodzimierza i Turzyska . Porażka 
bulbowców pod Gruszówką  mu-
siała zdenerwować bardzo: „ Ju-
rija Stelmaszczuka ps. „Rudyj”, 

odpowiedzialnego za oczyszcza-
nie z Polaków pow. kowelskiego. 
6 września do Zasmyk dotarła 
wiadomość, że w Radowiczach 
Ukraińcy wymordowali tych Po-
laków co  wcześniej nie zdecy-
dowali się na opuszczenie swoich 
gospodarstw. Dotarły również  
wieści o ponownym gromadzeniu 
się znacznych sił ukraińskich   za 
lityńskim lasem , co mogło ozna-
czać, że mają zamiar zaatakować 
Zasmyki i inne okoliczne wsie 
polskie .Całą akcja miał dowodzić 
sam „Rudyj” i to on zadecydował 
o ściągnięciu znacznych sił na ten 
teren. W rejonie Tuliczowa 10 km. 
od Zasmyk znalazł się kureń „Ho-
łubenki” -sotnie „Bajdy”, „Kubi-
ka” i „Zelazniaka”, kureń „Szczu-
ki” i kureń „Jaremy” oraz szkolna 
sotnia artylerii komandira  Rozwa-
żenko. ( Tak przynajmniej napisał 
Wiktor Poliszczuk w „Zbrodnie 
bez kary” ). Polskie wsie wystawi-
ły liczne czujki, a oddział „Jastrzę-
bia” był w stałej gotowości. Dwaj 
„ mądrzy ludzie”, jak nazywano 
„Jastrzębia” i „Sokoła”, usilnie 
główkowali co można w tej sytu-
acji zrobić? A trzeba powiedzieć, 
że była na prawdę trudna, jeśli 
nawet nie beznadziejna. Stan oso-
bowy oddziału bliski 150 osób, ale 
przy braku ciężkiej broni maszy-
nowej, nie gwarantował niestety 
bezpieczeństwa ludności cywilnej. 
Gdy słońce wzniosło się ponad 
olszyny,  mieszkańcy polskich 
wiosek usłyszeli od strony Piór-
kowicz  dalekie serie karabinów 
maszynowych i wybuchy. Na ho-
ryzoncie wzbiły się w niebo czarne 
słupy dymu. To przerwało naradę 
w dowództwie. Odległość z której 
dochodziły odgłosy walki i siła 
ognia, pozwalały na stwierdzenie, 
że walka toczy się w Radowiczach 
i to Niemcy  biją się z Ukraińcami.. 
Jak się potem okazało  kompania 
Wermachtu wysłana w teren, by 
rozpoznać stan zbiorów, natknęła 
sięi na sotnię „Bajdy” maszerującą 
w kierunku Kowla w celu odcięcia 
ewentualnej pomocy dla Zasmyk.. 
W tej sytuacji dowodzący cało-
ścią „Rudyj” rzucił do walki dwie 
sotnie : „Kubika” i „Zelaznego”. 
Późnym popołudniem bój ucichł, 
Niemcy wycofali się w kierunku 
Kowla. Dla Polaków nie oznaczało 
to wcale nic dobrego, bo w każdej 

chwili można było się spodziewać  
ukraińskiego ataku z za lityńskie-
go lasu, stan pogotowia trwał.  8 
września koło godz. 9-10 nagle 
od strony Piórkowicz rozległa się 
ponownie  ostra strzelanina, znacz-
nie głośniejsza, a więc bliższa niż 
poprzedniego dnia. Grały kara-
biny maszynowe, coraz częściej 
rozlegały się wybuchy granatów 
czy pocisków artyleryjskich. Za 
lityńskim lasem wzbiło się w nie-
bo kilka słupów czarnego dymu. 
Bój przybierał na sile. Ludność 
Zasmyk i okolicznych kolonii 
ogarniała trwoga. Wszyscy byli  
przekonani, że teraz to już na pew-
no walczą polscy partyzanci, po-
wstrzymując  ukraiński atak . Bój 
jednak nie przybliżał się, a wprost 
przeciwnie – oddalał, chociaż nie 
słabł Jak zaczęła  bić artyleria, 
można było się domyśleć, że jedną 
ze stron boju są  jednak Niemcy i 
raczej poradzą sobie z Ukraińca-
mi.  W południe goniec potwier-
dził  przypuszczenia, co uspokoiło 
znacznie ludność. Jak się potem 
okazało tego dnia  Niemcy przy-
byli w sile batalionu i zaatakowali 
Ukraińców w rejonie Radowicz i 
Tuliczowa. Jednocześnie „Rudyj” 
musiał udać się do sztabu, gdzie 
przybł niespodziewany gość.  Trzy 
wozy pancerne rozbiły najpierw 
sotnię UPA, która maszerowała 
już, by obejść Zasmyki od północy 
i uniemożliwić ludności polskiej 
ucieczkę do Kowla. Po kilkugo-
dzinnej bitwie Niemcy rozproszy-
li i wyparli blisko dwutysięczne 
zgrupowanie UPA w lasy Świnia-
żyńskie, a sami pozostali na za-
jętym terenie – w Radowiczach, 
Tuliczowie i Kupiczowie.  Niemcy 
w tych miejscowościach zorgani-
zowali terenowe garnizony, uforty-
fikowane i dobrze uzbrojone w to 
wliczając artylerię. Oczywiście, że 
placówki te miały przede wszyst-
kim za zadanie zabezpieczenie  
płynności dostaw żywności  dla 
armii niemieckiej.  Ta nowa sytu-
acja przyczyniła się do czasowego 
powstrzymania działań bojowych 
UPA wobec ludności polskiej. 
Pomijając napady na  grupy pra-
cujących  w polu polskich rolni-
ków, można powiedzieć, że w ten 
sposób nastał okres względnego 
spokoju.

/ Cmentarz w Zasmykach (Autor: nieznany)

/ Źródło: http://polska-zbrojna.pl/home/articleinmagazineshow/19947?t=Rzeczpospolita-Zasmycka
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Kalendarium 
Ludobójstwa.
Sierpień 1946
Stanisław Żurek
   1 września:   

We wsiach Jamna Dolna  Jamna 
Górna pow. Dobromil: „1 wrze-
śnia w lesie broniewskim w walce 
z UPA zginęło 10 żołnierzy WP. 
Pojawiają się także informacje, że 
tego dnia na terenie Jamny Dolnej 
i Górnej w walce z UPA polegli 
następujący żołnierze WP: ppor. 
Władysław Biesiada, ur. 1917, 
kpr. WP Wojciech Gałaś, ur. 1921 
r., szer. Stefan Karasz, ur. 1922 r, 
szer. Jan Oblizajek, s. Kaspra, ur. 
1922 r., szer. Zygmunt Pretkowski, 
s. Stanisława, ur. 1922 r., szer. Jó-
zef Sikora, s. Antoniego, ur. 1924 
r., szer. Franciszek Warwiński, 
s. Zygmunta, ur. 1922 r. Wszyscy 
zabici zostali pochowani w Bali-
grodzie.” (Andrzej Zapałowski: 
Granica w ogniu. Warszawa 2016, 
s. 241)

We wsi Uhnów pow. Tomaszów 
Lubelski upowcy zamordowali 2 
żołnierzy WP. 

   4 września:  

W mieście Jarosław woj. rze-
szowskie ma grób żołnierz WP 
Zacharczuk Tadeusz ur. 1924. 
który zginął z rąk UPA 4 IX 1946 
we wsi Cieplice. 

   W nocy z 4 na 5 września:  

Na stacji kolejowej we wsi Nowa 
Grobla pow. Lubaczów sotnia 
„Tuczy”  zabiła jednego Polaka, 
pracownika straży kolejowej oraz 
zarekwirowała 9 koni, 2 krowy i 
7 świń. 

   6 września:  

W mieście Jarosław woj. rze-
szowskie ma grób Józef Machała 
ur. 1914, który zginął z rąk UPA. 

We wsi Siedliska pow. Brzozów 
upowcy obrabowali i spalili go-
spodarstwo polskie oraz zamor-
dowali 3-osobową rodzinę polską 
o nazwisku Chodocki.  

   7 września:  

W mieście Przemyśl ma grób 
żołnierz WP  Ładoś Bronisław ur. 
1924, który zginął z rąk UPA 7 IX 
1946.   

   8 września:   

We wsi Czyrna pow. Nowy Sącz 
upowcy zamordowali Polaka, soł-
tysa.   

We wsi Dobra pow. Jarosław w 
walce z UPA poległ Jan Chamik, 
ur. 24.05.1894 r.  

We wsi Siedliska pow. Brzozów 
spalili kilka budynków i zamordo-
wali 6 Polaków 

   W nocy z 8 na 9 września:   

We wsi Mianowice pow. Hru-
bieszów Ukraińcy uprowadzili 
Jerzego Kliszczaka z koniem i tuż 
za wsią go zamordowali a konia 
zabrali. 

   9 września:   

We wsi Młodowice pow. Prze-
myśl upowcy powiesili 21-letnią 
Polkę, Katarzynę Senczyszyn. „9 
września w Młodowicach bande-
rowcy powiesili na przydrożnej 
wierzbie Polkę Katarzynę Sen-
czyszyn za kontakty z żołnierzami 
WOP ze Stanisławczyka. Wg rela-
cji Anny Hryniszyn (zm. w 2007 
r.), K. Senczyszyn wraz z dwoma 
koleżankami, wracając z zabawy 
do Malhowicach, dowidziała się, 
iż szukają ich banderowcy pod 
zarzutem współpracy z WP. A. 
Hryniszyn schowała się w szopie z 
drzewem na opał. Na drugi dzień 
wraz z koleżanką uciekły do Prze-
myśla, gdzie na stałe zamieszkały. 
K. Senczyszyn banderowcy złapali 
i powiesili.” (Andrzej Zapałow-
ski: Granica w ogniu. Warszawa 
2016, s. 180 - 181). 

   10 września: 

We wsi Dachnów pow. Luba-
czów banderowcy zamordowali 
Katarzynę Cecorę. (IPN Opo-
le, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa.). 

     W nocy z 10 na 11 września: 

We wsi Hłomcza  pow. Sanok 
UPA zamordowała 3 Polaków. „ 
Siły UPA oceniano, chyba prze-
sadnie, na ok. 2000 ludzi. Były 
to połączone bojówki UPA pod 
dowództwem „Hrynia”, „Jara”, 
„Burłaki” i „Łastiwki”. Spaliły 
one w Hłomczy 90 domów wraz 
z całym inwentarzem i dwa zbior-
niki ropy naftowej w tamtejszej 
kopalni. Zamordowano 3 osoby: 
Emila Romana (42 lata), jego 
córkę - 14 letnią Katarzynę Ro-
man oraz Cecylię Chudzikiewicz 
(38 lat), której ciało wrzucono 
do piwnicy palącego się domu.” 
(Andrzej Romaniak: „PRAWDA 
I PAMIĘĆ: 61. rocznica napa-
du UPA na Witryłów, Łodzinę i 
Hłomczę”; w: www2.esanok.pl/
index.php?var_=4126&opinie=d
odaj_e&ak=news_c&pan=n&dod
=artykul). „W nocy z 10-tego na 
11-tego września 1946 roku, usły-
szeliśmy gwałtowną strzelaninę. 

Przez okno zobaczyliśmy, że pali 
się sąsiednia wioska Łodzina oraz 
część naszej wsi od strony Łodzi-
ny. Wszyscy domownicy w pośpie-
chu opuścili dom. Ja zdążyłem za-
łożyć na gołe stopy buty, które sta-
ły zawsze obok łóżka, ale innego 
odzienia nie próbowałem nawet 
szukać (spaliśmy zawsze ubrani, 
w spodniach ale bez marynarek). 
Brat Alek zdążył założyć tylko je-
den but i, trzymając drugi w ręce, 
opuszczał mieszkanie. Ojciec zdą-
żył założyć buty i kurtkę zimową. 
Wybiegliśmy w trójkę. Bratu but 
wypadł z ręki, a ponieważ w jed-
nym bucie źle mu się biegło, kop-
nięciem zrzucił i ten. Wybiegliśmy 
przed dom i tu ostrzelano nas se-
rią z pistoletu maszynowego. Na 
szczęście, seria pocisków poszła 
nad nami i słyszeliśmy tylko ich 
odgłos, jak dziurawiły blaszane 
pokrycie dachu. Lokalną, wąską 
dróżką wybiegliśmy na główną 
drogę prowadzącą do Mrzygłodu. 
Próba ucieczki w tym kierunku 
nie powiodła się, bo od tej strony 
pozycje zajęli banderowcy. Pró-
bowaliśmy uciekać polną drogą 
poza wieś, ale i tu byli banderow-
cy. Wieś była okrążona. Pobiegli-
śmy więc, pomiędzy domami, w 
kierunku starej doliny Sanu. Tu 
również nas ostrzelano. Młodszy 
brat przypomniał sobie, że na 
skraju wioski jest piwnica po ro-
zebranej chacie. Obaj z bratem, 
bez namysłu wpadliśmy do tej 
piwnicy. Schody do wnętrza były 
częściowo zasypane gruzem, toteż 
z trudem dostaliśmy się do środka. 
Na dnie piwnicy była woda, sięga-
jąca do kostek. Po chwili, do piw-
nicy zsunęło się dwóch dorosłych 
mężczyzn, a za nimi kobieta z nie-
mowlęciem. Nasz los w tej piwni-
cy mógł być tragiczny. Banderow-
cy mogli obserwować, jak wpa-
damy do tej pułapki i wystarczyło 
wrzucić granat, aby pozbawić nas 
życia. Położenie pogarszał fakt, że 
było z nami małe dziecko, którego 
płacz banderowcy mogli usłyszeć. 
Znaliśmy z opowiadań takie przy-
padki z innych napadów UPA. Na 
szczęście dziecko ssało pierś i nie 
miało powodu do płaczu. Siedząc 
cicho w piwnicy, widziałem przez 
właz nogi biegających banderow-
ców, którzy z płonącymi pochod-
niami podpalali domy. Słychać 
było nawoływania i rozkazy ich 
dowódców. Po około dwóch go-
dzinach, usłyszeliśmy kilkakrotny, 
głośny rozkaz jakiegoś banderow-
skiego dowódcy: prawoje kryło 
wtikaj (prawe skrzydło uciekać). 
Strzelanina powoli cichła, słychać 
było wybuchy granatów, rozrywa-
jących się w płonących domach - 
ludzie i takie przedmioty trzymali 

w domu. Wydawało się, że bande-
rowcy odeszli, ale nikt z przeby-
wających w piwnicy nie miał od-
wagi wyczołgać się z naszej nory i 
zobaczyć, co się na zewnątrz dzie-
je. Nad ranem usłyszałem głos na-
szego ojca, który nas poszukiwał. 
Wyszliśmy z bratem z tej przeklę-
tej kryjówki i razem pobiegliśmy 
do naszego domu. Wszędzie było 
pełno ognia z dogorywających 
chat. Na głównej drodze spotkali-
śmy biegnących żołnierzy z bronią 
gotową do strzału. Byli to żołnie-
rze z grupy stacjonującej w od-
ległym o 1,5 km Mrzygłodzie. W 
trybie alarmowym próbowali się 
przedostać do naszej wioski, ale 
zostali zatrzymani ogniem dobrze 
zorganizowanego, banderowskie-
go ubezpieczenia. Uciekając z 
domu w trójkę, zostawiliśmy tam 
matkę i siostrę Wandę. Mamę zna-
leźliśmy po przybyciu na miejsce, 
gdzie teraz dopalały się zgliszcza 
naszego domu. Mama ukryła się 
w ogrodzie. W Hłomczy bande-
rowcy, z zimną krwią, zastrzelili 
na podwórzu Ukraińca Emila 
Roman i jego kaleką córkę Kata-
rzynę. W płonącym domu zginęła 
Cecylia Chudzikiewicz, bratowa 
mojego szwagra Michała. Wojsko 
zastrzeliło w Hłomczy jednego 
banderowca”. (Bronisław Zielec-
ki: Moje życie czyli Historia Po-
laka z Ulucza, Warszawa 2014 r.; 
w:  http://docplayer.pl/24841458-
Bronislaw-zielecki-moje-zycie-
czyli-historia-polaka-z-ulucza-
warszawa-2014-r.html#show_
full_text ). 

We wsi Łodzina pow. Sanok 
Ukraińcy z sąsiednich miejsco-
wości spalili wieś i zamordowali 
23 Polaków (Siekierka...., s. 950; 
lwowskie). „Spalono tu 62 bu-
dynki i zamordowano aż 9 osób. 
Zamordowani zostali: Andrzej Fik 
(22 lata), Mikołaj Fik (42 lata), 
Katarzyna Fik (53 lata), Mieczy-
sław Okriak (32 lata), Aleksander 
Fedyn (55 lat), Mikołaj Sawczak 
(58 lat), Mikołaj Hołowka (70 
lat), Mikołaj Bagan (45 lat) oraz 
Czesława Solecka (19 lat). Ta 
ostatnia otrzymała 14 pchnięć 
bagnetem. W napadzie brało też 
udział kilku mieszkańców wspo-
mnianego Ulucza, którzy zostali 
rozpoznani, a wśród napastni-
ków byli nawet bardzo młodzi 
chłopcy” (Andrzej Romaniak, w: 
jw.).  „Równocześnie z Hłomczą, 
zostały napadnięte przez bande-
rowców wsie Łodzina i Witryłów. 
Napaści dokonał kureń Bajdy w 
składzie czterech sotni, których 
dowódcami byli: Hromenko, Ła-
stiwka, Burłak i Kryłacz. Najtra-
giczniejszy był bilans tej akcji we 

wsi Łodzina, gdzie zamordowano 
13 osób, w tym męża mojej ku-
zynki Julii.” (Bronisław Zielecki: 
Moje życie czyli Historia Polaka 
z Ulucza, Warszawa 2014 r.; w:  
http://docplayer.pl/24841458-B-
ronislaw-zielecki-moje-zycie-
czyli-historia-polaka-z-ulucza-
warszawa-2014-r.html#show_
full_text ).

We wsi Witryłów pow. Brzozów 
upowcy z sotni „Burłaki” oraz 
chłopi ukraińscy z SKW z Ulu-
cza obrabowali i spalili 65 gospo-
darstw polskich oraz zamordowa-
li 7 Polaków (w tym 3 kobiety) a 
8 poranili. „Ok. godz. 23.30 roz-
legły się strzały i od strony Sanu 
rozpoczął się napad na Witryłów, 
a chwilę później na Hłomczę i 
Łodzinę. Witryłów, dzięki dobrze 
zorganizowanej samoobronie, 
zdołał się obronić i nie został spa-
lony w całości. Spalono jednak 56 
domów, zabudowania gospodar-
cze i zabudowania dworskie pp. 
Dwernickich. Zamordowano też 
w okrutny sposób 7 osób: Fran-
ciszkę Baran, Kazimierę Dzik, 
Antoniego Kozłowskiego, Adama 
Kurzacza, Tadeusza Pelca, Jó-
zefa Skrzypskiego i Marię Witu-
szyńską, a kilka innych zostało 
rannych.” (Andrzej Romaniak, 
w: jw.). Antoniego Kozłowskie-
go powiesili za nogi głową w 
dół, włożoną do zbiornika z ropą 
naftową. Tadeusz Pelc miał 6 – 7 
lat, Józef Skrzypski ponad 70 lat. 
„W Witryłowie zginęło siedem 
osób. Opór banderowcom w tej 
wsi zorganizowała kwaterująca 
tam grupa 11 żołnierzy polskich. 
Była to, pozostawiona do ochrony 
zabudowań część pododdziału, 
który w przeddzień napaści został 
wysłany na akcję przeciwko UPA. 
Żołnierze dzielnie odparli natar-
cie banderowców. Do walczących 
żołnierzy przyłączyła się część 
członków samoobrony. Połowa 
wsi Witryłów została uratowana. 
Razem z sotniami UPA szła cywil-
na ludność ukraińska na rabunek 
palonych wiosek. W tych rabun-
kach przodowała ukraińska lud-
ność z Ulucza. Wśród rabujących 
uluczan rozpoznano: Cecylię Cy-
kłyńską, Emilię Cykłyńską, Emi-
lię Kreczko, Marię Kułyk i wiele 
innych osób. Wśród atakujących 
banderowców rozpoznano: Ro-
mana Sowę z Jawornika, Wasyla 
Chomę z Ulucza, Teofila Poliwkę 
- syna diaka z Ulucza, Stebelskie-
go z Kuźminy, Jana Iwanickiego 
z Gruszówki oraz Piotra Charyd-
czaka, Michała Dorockiego, Mi-
chała Serednickiego, Jana Kuły-
ka, Mikołaja Badyrę, Wasyla Kły-
ma, Mikołaja Kucyłę, Mikołaja 
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Tchira, Wasyla Morajkę, Wasyla 
Czarneckiego wszyscy z Ulucza. 
Nie jest to pełna lista ulczańskich 
banderowców biorących udział w 
napadzie na Hłomczę, Łodzinę i 
Witryłów w nocy z 10 na 11 wrze-
śnia 1946 r.”  (Bronisław Zielec-
ki: Moje życie czyli Historia Po-
laka z Ulucza, Warszawa 2014 r.; 
w:  http://docplayer.pl/24841458-
Bronislaw-zielecki-moje-zycie-
czyli-historia-polaka-z-ulucza-
warszawa-2014-r.html#show_
full_text ).  Stanisław Wolsan  w 
książce „Witryłów i okolice w 
latach 1939-1946” podaje, że w 
wyniku napadu zginęło 7 osób:   
- Franciszka Baran - zastrzelona, 
a następnie wrzucona do wnętrza 
palącego się domu. Nie mam po-
twierdzenia czy była tylko ranna, 
czy też już nie żyła przed wrzu-
ceniem do ognia. Świadkowie, 
którzy to widzieli, byli zbyt da-
leko, ażeby mogli wypowiedzieć 
się jednoznacznie. F. Baran była 
Polką urodzoną i zamieszkałą w 
Witryłowie. Mąż Franciszki, Pan-
taleon Baran, pracował w majątku 
pp. Dwemickich jako „polowy”.  
- Kazimiera Dzik - zastrze-
lona we własnym domu. 
- Antoni Kozłowski - schwytany 
na terenie kopalni ropy naftowej, 
został wsadzony głową w dół do 
zbiornika częściowo napełnione-
go ropą naftową i w połowie ciała 
przyciśnięty pokrywą tego zbior-
nika, aby nie mógł się uratować. 
- Adam Kurzacz, nabywca części 
majątku pp. Dwemickich - za-
strzelony w chwili, gdy chciał 
wypuścić z obory bydło, aby 
je uchronić przed spaleniem. 
- Tadeusz Pelc, syn Jana, chłop-
czyk w wieku 6-7 lat - za-
strzelony koło swojego domu. 
- Józef Skrzypski, miał ponad 70 lat 
— zastrzelony koło swojego domu. 
- Maria Wituszyńska - zmar-
ła w czasie ucieczki z domu 
wskutek szoku spowodowa-
nego napadem banderowców.  
Rannych było kilka osób, w tym 
mała dziewczynka. Walka z ban-
derowcami trwała około dwóch 
godzin. Nikt nie pospieszył z po-
mocą, ani Milicja Obywatelska 
z Dydni, ani Powiatowy Urząd 
Bezpieczeństwa Publicznego z 
Brzozowa, mimo alarmów tele-
fonicznych z poczty w Dydni. 
Alarmowała naczelniczka Urzę-
du Pocztowego w Dydni p. Zo-
fia Dmitrzak, która pochodziła z 
Witryłowa i niepokoiła się o swo-
ją rodzinę (jej matka Kazimiera 
Dzik została zastrzelona przez 
banderowców w czasie napadu). 
MO w Dydni podobno była „za 
słaba” do udzielenia pomocy, 
natomiast PUBP w Brzozowie 
przyjął zgłoszenie o napadzie, ale 
później przez dwie godziny nawet 
nie przyjmował telefonów. Dopie-
ro w dzień kilku funkcjonariuszy 
przyjechało oglądać zgliszcza po 
spalonych zabudowaniach. Wol-
san pisze: „W napadzie bande-
rowców na Witryłów sotnię Wło-
dzimierza Szczygielskiego, pseu-
donim „Burłaka”, wspomagali 
m.in. także mieszkańcy Ulucza. 
Jako przykład przytoczę relację 
jednego z mieszkańców Witryłowa 
o nazwisku Kaliniecki, który miał 
dom w przysiółku Rzeki. Do jego 
domu w czasie napadu wbiegł 
młody chłopak i zapalił słomę w 

łóżku (w tym czasie na wsi rzad-
ko używano siennika, wystarczała 
tylko słoma przykryta przeście-
radłem z konopnego lub lniane-
go płótna). Kaliniecki rozpoznał 
chłopaka, zawołał go po imieniu 
i po rusku powiedział: „Twój oj-
ciec i ja jesteśmy dobrymi znajo-
mymi od wielu lat. Chodziłem do 
was do Ulucza już wtedy, gdy ty 
byłeś jeszcze małym dzieckiem, a 
ty chcesz mi teraz dom spalić?” 
Chłopak był bardzo zaskoczony, 
bo też rozpoznał Kalinieckiego. 
Porwał wiadro z wodą stojące w 
izbie, zalał palące się łóżko i szyb-
ko wyszedł. Dom ocalał.”  

We wsi Pętna pow. Gorlice upo-
wcy obrabowali polskie gospo-
darstwa i uprowadzili 5 Polaków 
w wieku 18 – 25 lat, po których 
ślad zaginął. 

   12 września:   

We wsi Ropienka pow. Lesko 
upowcy obrabowali gospodarstwa 
i zamordowali 5 Polaków, w tym 
2 kobiety; „zabici zostali: Rudiak 
Anna, Rudiak Zofia, Wojcieszyn 
Jan, Iwanicki Mikołaj, Tarnow-
ski Antoni” (http://www.rodaknet.
com/rp_wycislak_28.htm). 

We wsi Wysocko Wyżne pow. 
Turka uprowadzili z drogi 2 Po-
laków, rodzeństwo, i zamordowali 
w lesie: „Wysoczański Marian, ur. 
17.04.1923 r. i jego siostra Nata-
lia, ur. 13.02.1925 r.; ich zwłoki 
odnaleziono na początku 1947 
roku w lesie, były skrępowane 
drutem kolczastym” (Siekierka..., 
s. 1110, lwowskie). 

   13 września:   

We wsi Ropienka pow. Lesko 
upowcy zamordowali Grzegorza 
Bodnara. 

   14 września: 

We wsi Nowosiółki pow. Lesko: 
„W Nowosiółkach o godz. 18.00 
do 8-osobowego patrolu WOP, 
który ubezpieczał furmanki z 
Przemyśla, dołączył strz. Edward 
Markiewicz. O 20.20 E. Markie-
wicz zaszedł do mieszkania Ste-
fana Procaka. Po pewnym czasie 
weszło do niego 6 banderowców 
w polskich mundurach, którzy 
następnie zastrzelili żołnierza i 
Annę Procak (czasami błędnie 
podaje się nazwisko Janina Pro-
cakówna), która siedziała z nim 
na łóżku. Zwłoki zabitego zabrała 
rodzina.”  (Andrzej Zapałowski: 
Granica w ogniu. Warszawa 2016, 
s. 242)

   15 września:  

We wsi Krowica Hołodowska 
pow. Lubaczów upowcy zamor-
dowali Michała Kruka, szewca. 

We wsi Nowa Grobla pow. Jaro-
sław zamordowali Bazylego Sza-
łaja s. Michała, lat 34.  

   16 września:   

We wsi Końskie pow. Brzozów 
upowcy spalili zabudowania i za-
mordowali 7 Polaków. 

   18 września: 

We wsi Liszna pow. Lesko upo-
wcy obrabowali i spalili budynki 
należące do Polaków oraz zamor-
dowali 3 napotkanych Polaków.  

We wsi Ropienka pow. Lesko: 
„18.09.46 r. zostali zamordowani: 
Konopelski Tadeusz i Konopelski 
Władysław.” (Prof. dr hab. Leszek 
S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., 
jw.;  Seria – tom 8).  Patrz: 18 lip-
ca we wsi Zawadka... 

   19 września:  

We wsi Rybotycze pow. Prze-
myśl „zabrano z miasteczka 15 
kwintali zboża i 4 furmanki, któ-
re następnie zwrócono do wsi. 
Niewykluczone, że w trakcie re-
kwizycji żywności śmiertelnie po-
bito Annę Tyczyńską.” (Andrzej 
Zapałowski: Granica w ogniu. 
Warszawa 2016, s. 242). Anna Ty-
czyńska, ur. 15 VII 1887 r. Praw-
dopodobnie zgwałcona i śmiertel-
nie pobita w Rybotyczach przez 
banderowców. W wyniku odnie-
sionych obrażeń zmarła 20 IX 
1946 r., pochowana na cmentarzu 
w Rybotyczach. Nie zdołano uzy-
skać potwierdzenia okoliczności 
jej śmierci na podstawie innych 
źródeł. Prawdopodobnie jej zgon 
mógł mieć związek wydarzeniami 
z 19 IX 1946 r., kiedy to na Ry-
botycze napadła grupa UPA w sile 
ok. 100 osób, rabując 15 kwintali 
zboża. 

   21 września:  

We wsi Basznia Dolna pow. Lu-
baczów 21 września 1946 r. za-
mordowali Jana Szmaragę. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa.).

We wsi Kniażyce koło Fredro-
pola pow. Przemyśl zostali za-
mordowani przez UPA dwaj żoł-
nierze 28. Pułku Piechoty Wojska 
Polskiego. „21 września w rejonie 
Kniażyc pododdział 9DP stoczył 
walkę z częścią sotni „Burłaki”. 
W starciu poległo 2 szeregow-
ców z 28pp (szer. Józef Jakubski, 
s. Józefa, ur. 1921 r. w Słupi i 
szer. Janusz Szyszko, s. Józefa, ur. 
1926 r. w Szyszkach) a 2 oficerów 
z 2. Batalionu 28pp raniono. Wg 
źródeł ukraińskich w tym dniu o 
godz. 6.00 w zasadzce zorgani-
zowanej przez sotnię „Kryłacza” 
wskutek zaskoczenia pododdziału 
WP zginęło 7 żołnierzy, a 7 było 
rannych.”. (Andrzej Zapałowski: 
Granica w ogniu. Warszawa 2016, 
s. 181). 

   23 września: 

We wsi Ułazów pow. Lubaczów 
upowcy zamordowali 3 Polaków i 
1 Ukraińca. „Dnia 23 IX 1946 r. 
grupa członków bandy UPA sot-
ni „Szuma” dokonała napadu na 
gromadę Ułazów pow. Lubaczów, 
podczas którego zamordowała 4 
mieszkańców tej wioski” (Prus..., 
s. 287). Oraz: We wsi Ułazów 23 
września 1946 r. zamordowali 
Władysława Kopciucha s. Szcze-
pana ur. 1927 r., rolnika Stanisła-
wa Kopciucha s. Jana ur. 1927 
r., rolnika Pawła Kopciucha s. 
Józefa ur. 1923 r. oraz Ukraińca 
Iwana Filla s. Jana ur. 1920. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt 

S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa.). 

   26 września:

We wsiach Kniażyce i Koniusza 
pow. Przemyśl: „We wrześniu  
w Koniuszy  banderowcy upro-
wadzili sołtysa Józefa Jakimca 
oraz 2 mężczyzn. Uprowadzenia 
dokonali funkcjonariusze ukraiń-
skiego SB-OUN pod dowództwem 
W. Harbacza, ps. „Oracz”, któ-
rzy zamordowali podejrzanego o 
współpracę z WP Ukraińca Iwa-
na Szumnego oraz podejrzanych 
o współpracę z WP Polaków: 
Nazara Sabata, zamieszkałego w 
Kniażycach, Ludwika Ukarmę, 
zamieszkałego w Kniażycach i 
Michała Jakimca – sołtysa wsi 
Koniusza. Nazar Sabat, ok. l. 25, 
Polak zamieszkały w Kniażycach, 
pow. przemyski. Jego ojciec służył 
w Legionach Polskich. Przed woj-
ną w jego domu obywały się ze-
brania miejscowego koła Związku 
Szlachty Zagrodowej. Zatrzyma-
ny 26 IX 1946 r. w Kniażycach. 
Po przesłuchaniu zlikwidowany 
przez bojówkę SB-OUN I Rejo-
nu Nadrejonu „Chołodny Jar”. 
Podejrzany o współpracę z WP. 
Odpowiedzialny za zabójstwo 
referent rejonowy W. Harabacz, 
ps. „Oracz”. Tego samego dnia 
uprowadzono i zamordowano z 
Kniażyc Michała Krupika i Lu-
dwika Ukarmę. Ludwik Ukarma 
(błędnie Okarma), s. Józefa, Po-
lak zamieszkały w Kniażycach, 
pow. przemyski. Zatrzymany 26 
IX 1946 r. w Kniażycach. Po prze-
słuchaniu zlikwidowany przez bo-
jówkę SB–OUN, I Rejonu Nadre-
jonu „Chołodny Jar”. Podejrzany 
o współpracę z WP. Odpowie-
dzialny za zabójstwo referent rejo-
nowy W. Harabacz, ps. „Oracz”. 
Michał Krupik, Polak zamieszkały 
w Kniażycach. Uprowadzony 26 
IX 1946 r. z Kniażyc i zamordowa-
ny przez bojówkę SB-OUN, I Re-
jonu Nadrejonu „Chołodny Jar”. 
Tego samego dnia uprowadzono 
i zamordowano z Kniażyc N. Sa-
bata i L. Ukarmę. Był bratem za-
mordowanej przez banderowców 
P. Wańczowskiej (8 VIII 1946 r.). 
Podobno na jej pogrzebie głośnio 
wyraził swoje myśli na temat jej 
zamordowania.” (Andrzej Zapa-
łowski: Granica w ogniu. Warsza-
wa 2016, s. 182).  

   W nocy z 27 na 28 września:   

We wsi Polchowa pow. Prze-
myśl upowcy obrabowali i spa-
lili gospodarstwa polskie oraz 
zamordowali 5 Polaków: kobietę 
i 4-osobową rodzinę; Ukraińcy 
związali swoje ofiary drutem kol-
czastym i wrzucili żywcem do 
ognia. „Dokładnie 28 września 
1946 r. działacze OUN-UPA doko-
nali krwawej napaści na nieistnie-
jącą już dziś wieś Polchowa w gm. 
Dubiecko. Żywcem spalona zosta-
ła wówczas 14-osobowa rodzina 
Wawrzków.  Jedną z osób, które 
przeżyły krwawy mord w nieistnie-
jącej już dziś wiosce, był 11-letni 
wówczas Tomasz Blecharczyk. W 
swoich wspomnieniach nt. mordu 
w Polchowej pisał w Tygodniku 
„Przegląd”. 28 września 1946 r. 
śmierć z rąk banderowców ponio-
sła 14-osobowa rodzina Wawrz-

ków: Otoczyli domy i żywcem 
spalili mieszkańców. Ogromna 
skrzynia ze szczątkami spalonych 
ofiar przed pochówkiem została 
wystawiona na cmentarzu w Du-
biecku jako dowód upowskiego 
bestialstwa. Poszedłem tam ze 
swoim ojcem, żeby przekonać się, 
do czego byli zdolni nacjonaliści z 
OUN-UPA. Komuś, kto nie widział 
na własne oczy tej skrzyni z ludz-
kimi szczątkami, niełatwo jest dzi-
siaj uwierzyć w ten makabryczny 
obraz ofiar ludzkiego bestialstwa. 
Nacjonaliści ukraińscy wzorowali 
się na nazistowskim ludobójstwie, 
a w metodach działania często 
prześcigali nazistów, zwłaszcza 
w wyszukanych rodzajach tortur, 
których stosowali tyle, ile jest dni 
w roku. Zbiorowy grób tych ofiar 
istnieje na dubieckim cmentarzu. 
Temat ten podejmowany był wie-
le razy przez historyków. Wśród 
mordów dokonanych przez ban-
derowców w 1946 r. w Polcho-
wej, znajduje się także przypadek 
mordu, gdzie ofiarą mordu padła 
wówczas rodzina Tereszczaków. 
Zostali oni przywiązani do drze-
wa drutem kolczastym, wszyst-
kich podpalono żywcem, a później 
wrzucono do Sanu.” (Dubiecko: 
Rocznica ataku UPA na wieś 
Polchowa; w: http://dziejesiena-
podkarpaciu.pl/dubiecko-roczni-
ca-ataku-upa-wies-polchowa/ ). 
Dokument ukraiński podaje jako 
datę napadu 20 X1 945 r. 

   Na przełomie sierpnia i wrze-
śnia: 

We wsi Zapałów pow. Jarosław 
został uprowadzony i powieszony 
Stefan Dublanko. 

   We wrześniu:  

We wsi Chotylub pow. Luba-
czów we wrześniu 1946 r. za-
mordowali Józefa Kornagę oraz 
4 nieznanych żołnierzy WP. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa.). 

We wsi Koniusza pow. Przemyśl 
upowcy uprowadzili 3 Polaków, 
którzy zaginęli. 

We wsi Myczków pow. Lesko 
(Bieszczady) Ukraińcy z sąsied-
nich wsi Bereska, Bereźnica i 
Wola Miatiaszowa, wsparci przez 
UPA, napadli na polskie domy. 
Zrabowali bydło, konie, odzież, 
obuwie i żywność. Spalili dwór, 
Dom Letniskowy i zamordowa-
li 4 Polaków.  „W czasie nocne-
go napadu dokonanego przez 
Ukraińców z sąsiednich wiosek, 
został powieszony po bestial-
skim pobiciu i wydłubaniu oczu 
gajowy Piotr (Jan?) Jaworski” 
(Edward Orłowski, w: http://
www.krosno.lasy.gov.pl/docu-
ments/149008/17558056/martyro
logium+le%C5%9Bnik%C3%B3
w+2013.pdf ).  

We wsi Piwoda pow. Jarosław w 
walce z UPA poległo 2 żołnierzy z 
40 PALu 9 DP. 

We wsi Wola Krzywiecka pow. 
Przemyśl upowcy spalili wieś i 
zamordowali 4 Polaków. 

Stanisław Żurek 
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       Zofia Batycka, bo ona będzie 
bohaterką artykułu, urodziła się 
w 1907 roku we Lwowie, w pro-
minentnej i szanowanej rodzinie 
Janiny i Eugeniusza Batyckich. 
Rodzice starali się, by  córce ni-
czego nie brakowało – zadbali nie 
tylko o jej edukację , ale i wrażli-
wość kulturalną, zabierając często 
małą Zosię do teatru i opery. Być 
może to spowodowało, że i w 
domu sama organizowała teatrzy-
ki i przedstawienia. Nikt się nie 
spodziewał, że tym samym rozpa-
la w młodziutkiej Zofii miłość do  
aktorstwa. Ona sama zrozumiała 
to gdy jako 15- letnia już dziew-
czyna pierwszy raz znalazła  się 
na sali kinowej i obejrzała film z 
Mary Pickford i Douglas Fair-
banksem. Od tej pory kino stało 
się jej pasją, postanowiła sama  
trafić na ekran. W tym czasie  w 
Polsce to był bez wątpienia nie-
zwykły okres. Zachłyśnięci odzy-
skaną po ponad stu latach niepod-
ległością Polacy ruszyli nadrabiać 
ten czas. Stowarzyszenia arty-
styczne, grupy poetyckie, teatry, 

gazety, kina, kabarety – życie kul-
turalne II RP kwitło. A za nim siłą 
rzeczy ruszyło życie towarzyskie. 
Wielką estymą społeczeństwa 
cieszyło się kino, a w szczególno-
ści rodzące się co chwila gwiazdy 
i gwiazdki filmowe. Postać Han-
ki Ordonówny zainspirowała do 
walki o medialną sławę rzesze 
dziewcząt. Nasza Zosia kształci-
ła się w elitarnym IX Prywatnym 
Gimnazjum  Żeńskim Sióstr Ur-
szulanek  mieszczącym  się  przy  
ul.  św. Jacka 16 we Lwowie. Zo-
fię  cechowało zamiłowanie  do 
języków obcych, interesowała się 
muzyką, poezją i malarstwem, 
udzielała się oczywiście  na oka-
zjonalnych przedstawieniach 
szkolnych. W  czasach  gimnazjal-
nych zaczęła pisać drobne  sonety  
i  nowelki,  opuściwszy  zaś szko-
łę uczęszczała na lekcje muzyki 
i śpiewu. Posyłając córkę do  tej 
szkoły, ojciec Eugeniusz Batycki 
pragnął, aby oprócz wykształce-
nia książkowego nabyła przygo-
towania z zakresu prowadzenia 
gospodarstwa domowego. Nic 

jednak nie pociągało jej bardziej 
niż kino. W  niemal  wszystkich  
dostępnych  źródłach Batycka 
przedstawiana jest jako studentka 
lub absolwentka najstarszej pol-
skiej wszechnicy  ekonomicznej  
Wyższej  Szkoły  Handlowej (od  
1933  r. Szkoły  Głównej Handlo-
wej)  w  Warszawie. Faktem jest, 
że  Zofia w drugiej połowie lat 20. 
udała się  do  stolicy  i  zamiesz-
kała w zamożnym domu  inż.  
Franciszka  Lilpopa  –  wdowca 
wychowującego  wówczas  pię-
cioro  dzieci przy  al.  Róż  10.  
Z  córkami  Lilpopa:  Ha-liną  (ur.  
1904),  Felicją  (ur.  1908),  Anielą 
(ur. 1910)  oraz  Marią (ur. 1912),  
Batycka szybko nawiązała nić po-
rozumienia.

 Latem 1928 r. w najmodniej-
szym obok Krynicy uzdrowisku 
II RP – Truskawcu poznała Ba-
tycka będącego u progu wielkiej 
kariery operowej Jana Kiepurę.  
Czy była to przysłowiowa mi-
łość od pierwszego wejrzenia? W  
kwestii tej  pewności nie ma, nie  
ulega  jednak  wątpliwości,  że  
urokliwy i pewny siebie Kiepura 
na młodziutkiej Batyckiej wywarł 
wrażenie. Młodzi zapałali do sie-
bie uczuciem a ich rodziny już na-
wet myślały o ślubie. Rodzice jej, 
albo byli dość liberalni, albo Zosia 
bardzo uparta, ponieważ  pozwo-
lili córce rozpocząć pracę jako 
aktorka. A warto zwrócić uwagę, 
że nawet w tych szalonych latach 
dwudziestych podobna kariera 
nie była raczej mile widziana u 
panienki z dobrego domu. W ka-
rierze ślicznej Zosi niewątpliwie 
pomógł przyjaciel domu – Lu-
dwik Solski, znany aktor, cenio-
ny reżyser i łowca talentów, który 
przekonał rodziców, że warto dać 
córce szansę ukazania się publicz-
nie, skoro marzy o scenie i filmie. 
Panna Batycka była  urodziwa, 
zgrabna i czarująca, a do tego 
posiadała niezwykły tempera-
ment, który dodawał jej sztuce 
aktorskiej wyrazistej ekspresji, 
a to właśnie cenili ówcześni wi-
dzowie. Otrzymała możliwość 
zagrania w filmie „Grzeszna mi-
łość” w zastępstwie za M. Gor-
czyńską, polecona przez Kornela 
Makuszyńskiego. Potem wy-
stąpiła jeszcze m. in. w filmach: 
„Szlakiem hańby” (1929), „Du-
sze w niewoli” (1930).  Zofia bły-
skawicznie podbiła serca publicz-
ności, również krytyka dostrzegła 
jej urodę, talent, siłę ekspresji i 
fotogeniczność. Troskliwy ojciec, 
E. Batycki  postanowił  wybrać 
się w towarzystwie Zofii w kilku-
nastodniową podróż po Italii, aby 
córka trochę świata zobaczyła,  
towarzystwo  poznała  i  historii 
sztuki łyknęła. Kiepura wiedząc 
o wyprawie Batyckich zapropo-
nował widzenie w Wenecji, na 
które  jego wybranka bardzo li-
czyła. Tymczasem  romantycznie  
zapowiadające się spotkanie sta-
ło się zaczynem scysji pomiędzy  
Eugeniuszem  Batyckim  a  mło-
dym Kiepurą, który w ostatniej 

chwili z przyjazdu do  miasta na  
wodzie zrezygnował. Ostatecz-
nie z planów matrymonialnych 
Kiepury i Batyckiej  (a  raczej 
ich rodziców) nic nie  wyszło. 
Panuje przekonanie, że do rozpa-
du związku przyczyniła  się, albo 
zainicjowana  wtenczas  kariera  
filmowa  Batyckiej, albo Kiepury.   
W 1930 najpopularniejsze dzien-
niki: „Express Polarny” i „Ku-
rier Czerwony” ogłosiły konkurs 
na najpiękniejszą Polkę. Kandy-
datka musiała być „niezamężna i 
nieskazitelnego prowadzenia się”, 
w wieku od 18 do 25 lat. Do re-
dakcji przysłano ponad 5000 fo-
tografii. Zosia również przesłała 
swoje zdjęcie, wykonane nawia-
sem mówiąc, przez Benedykta 
Jerzego Dorysa, cenionego foto-
grafa, dzięki któremu rok wcze-
śniej tytuł najpiękniejszej zdobyła 
Władysława Kostakówna. Naj-
pierw wybrano 70 kandydatek, 
które poddano osądowi czytel-
ników. Potem wybrano finałową 
piętnastkę, wśród której znalazła 
się debiutująca w konkursie pięk-
ności Zofia Batycka. Na 15 finali-
stek aż 8 pochodziło z Warszawy.

 23-letnia Zofia pokonała je 
wszystkie i zdobyła koronę naj-
piękniejszej Polki 1930 roku. Na 
zwyciężczynię czekało już zapro-
szenie do konkursu Miss Europy, 
odbywającego się we Francji. Zo-
fia natychmiast stała się rozchwy-
tywana – posypały się zaprosze-
nia na ekskluzywne przyjęcia, 
szał wywiadów prasowych i ra-
diowych.  Dziennikarzom powie-
działa: „Jestem bardzo zmęczona 
i strasznie, strasznie wdzięczna.... 
– Wiem, że trudne mi przypadło 
w udziale zadanie, zwłaszcza że 
jestem zastępczynią tak uroczej 
Miss Polonii, jaką była pani Wła-
dysława Kostakówna, która zdo-

była sobie przebojem wszystkie 
serca... Jakżebym się czuła szczę-
śliwą, gdyby i mnie polubiono tro-
chę... Zrobię wszystko, co będzie 
w mej mocy, aby urodę Polek jak 
najgodniej reprezentować”. 

Wystąpiła  w filmach:  „Mo-
ralność pani Dulskiej” (1930), 
„Dziesięciu z Pawiaka” (1931) 
i w polsko-amerykański , filmie 
dźwiękowym  „Kobieta, która 
się śmieje” (1931). Reżyser Ry-
szard Ordyński  – wychowanek 
Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  
początkowo nauczyciel w Ja-
śle, Bochni i Krakowie, następ-

nie  pracownik  nowojorskiego  
Metropolitan  Opera  House,  
do  roli  głównej  zaangażował  
rozchwytywaną wtenczas  lwo-
wiankę,  swatając ją  na  ekra-
nie  z  jednym z  najpopular-
niejszych  amantów  przedwo-
jennego teatru, kina i estrady 
Aleksandrem Żabczyńskim. Jak 
żartowała  później  Batycka,  na-
reszcie otrzymała partnera filmo-
wego dorównującego jej wzro-
stem. 

We Francji Batycka o włos 
przegrała z Miss Grecji Aliki 
Diplarakou. 

Lwowianka najpiękniejszą Polką 1930 roku
Bogusław Szarwiło
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 We  wrześniu 1931 r. odbył  
się  premierowy  pokaz  drama-
tu  „ Dziesięciu  z  Pawiaka”  
–  szóstego i  ostatniego filmu 
z udziałem Batyckiej. Wyda-
rzenie swą obecnością uświetnił 
sam Józef Piłsudski. Dzieło po-
wstałe na podstawie wspomnień 
gen. Jana Jura- Gorzechowskie-
go, opowiadające o uwolnieniu 
więźniów politycznych z war-
szawskiego więzienia w 1906 r. 
wyreżyserował Ryszard Ordyń-
ski korzystając ze scenariusza 
Ferdynanda Goetla.  W rolach 
głównych wystąpili Adam Bro-
dzisz, Karolina Lubieńska i Bo-
gusław Samborski. Batyckiej w 
udziale przypadła niewielka 
kreacja Olgi Michajłowej,  bę-
dąca  okazją  do  zaprezentowa-
nia przez  aktorkę umiejętności 
wokalnych, poprzez wykonanie  
romansu cygańskiego. Podczas  
zdjęć  do  Kobiety,  która  się 
śmieje nasza Miss Polonia zwró-
ciła uwagę kierownika  europej-
skiego  oddziału  Paramountu  
Bacosa.  Nieszczędzący  kom-
plementów producent dowodził, 
że posiadała Batycka osobowość 
i pozycję godne prawdziwej  
gwiazdy,  połączone  z  pożąda-
nym wtenczas szwedzkim typem 
urody. Nie zastanawiając się dłu-
go, zaproponował aktorce nie-
zwykle  korzystny  sześcioletni  
kontrakt, w ramach którego 
oprócz zajmujących ról za oce-
anem w  użytkowanie  chciano 
przekazać jej dom w Hollywo-
od. Czy z tak niepowtarzalnej 

okazji można nie skorzystać? 
Owszem,  bowiem  Batycka kwe-
stię  ewentualnego  wyjazdu  do  
Los Angeles  postanowiła prze-
dyskutować z rodzicami, którzy 
doszli do wniosku, że pomysł był 
chybiony. W  przekonaniu  Euge-
niusza  Batyckiego  – Hollywood 
jego jedynaczce do niczego nie 
był potrzebny.  Batycka wów-
czas postąpiła zgodnie z wolą 
rodziców dziękując Bacosowi. 

Batycka reklamowała więc w 
Polsce kosmetyki Miraculum, 
krem Cleo i pastę do zębów Pri-
madont. Stała się jedną z najbar-
dziej rozpoznawalnych i popu-
larnych polskich gwiazdek. Wy-
trwale kontynuowała też karierę 
aktorską, krytyka i widzowie 
oszaleli na jej punkcie, stawia-
jąc Batycką na równi z Jadwi-
gą Smosarską, Marią Malicką i 
Norą Ney.  Natomiast  Zosia  tak 
zachłysnęła się sławą Miss Po-
lonii tak mocno, że uznała, iż 
chce królować już zawsze i nie 
chciała oddać korony. Wybuchł 
skandal. Wybory Miss Polonia 
1931 roku się nie odbyły. Mówi-
ło się, że Batyckiej wreszcie od 
tego błyskawicznego sukcesu i 
nieustannie prawionych komple-
mentów woda sodowa uderzyła 
do głowy. Zosia jednak o fabryce 
snów nie zapomniała, stosunko-
wo szybko udało się jej uzyskać  
ojcowskie pozwolenie  na  wy-
jazd  do Kalifornii. Ambitna i 
atrakcyjna Polka, wzorem  innej  
naszej  rodaczki  Poli Negri,  po-

stanowiła spróbować swych sił w  
centrum amerykańskiego prze-
mysłu filmowego.

 W styczniu 1932  r. Zofia  i  Ja-
nina  Batyckie  ze  Lwowa  wy-
ruszyły do  odległej  Kalifornii.  
Koszta  wynikające z podróży 
pokryła zapraszająca wytwórnia. 
Droga prowadziła przez Paryż 
i Hawr, z którego na pokładzie 
parowca dotarły panie do No-
wego Jorku,  zatrzymując się  w  
hotelu  Waldorf--Astoria,  a  na-
stępnie  z  Chicago udały  się do 
Los Angeles. Niestety nie był to 
najlepszy czas do podejmowania 
takich decyzji. Światowy kryzys 
gospodarczy dotknął również i 
„fabryki snów”
 Jedynym filmowym przeja-
wem obecności  aktorki  za 
oceanem były specjalne pokazy 
„Dziesięciu z Pawiaka” w kinie 
Vanderbilt na Broadwayu oraz 
w  Chicago i  Filadelfii.  Batycka  
dość szybko opuściła Los Ange-
les  i już wiosną 1932 przeby-
wała w Paryżu twierdząc, że na 
ekran  powróci  nieprędko,  o ile  
w  ogóle. Z  początkiem  następ-
nego  roku  o  karierze aktorskiej 
Miss Polonii zaczęto rozpisywać 
się  w  sposób  nieprzychylny 
twierdząc, że sprawiła wielbicie-
lom rozczarowanie, poszukiwa-
na przez wytwórnie i reżyserów 
rzuciła ekran. Tymczasem oka-
zało się, że  podczas przyjęcia w 
ambasadzie włoskiej w czerwcu 
1931 r. poznała lotnika por. 
Aldo Gerardiego, który następ-
nie w towarzystwie swej mat-
ki udał się do Lwowa, ta zaś w 
imieniu  syna  uprosiła  o  rękę  
Zofii.  W sierpniu 1933 r. poja-
wiła się oficjalna informacja, 
że Batycka wychodzi za mąż 
za Aldo Gerardiego – przed-
stawiciela fabryki samolotów i 
motorów Caproni. Młodzi pla-
nowali zamieszkać w  Mediola-
nie,  Rzymie  lub  Nowym  Jorku. 
To  wtedy  Zofia zdecydowała, 
że  czas  zakończyć  karierę  
artystyczną, bo małżeństwo  
jest  najważniejsze. Nieznane 
są  okoliczności  rozpadu  tego  
szczęśliwie  zapowiadającego się 
związku. Najwyraźniej wierzą-
cej w przeznaczenie  Batyckiej  
pisany  był  ktoś  inny. Pomimo 

wzmiankowanej wcześniej de-
klaracji – świata artystycznego 
zupełnie nie opuściła. Przykła-
dowo w roku 1935 wystąpiła 
w rewii Konterfekty i plotecz-
ki z dworu króla Stasia Stefa-
na Miczyńskiego we  Lwowie.  
Jednakże  w  drugiej  połowie lat  
30.  również  z  teatru  zniknę-
ła  na  dobre. W 1937 r. gościła 
na festiwalu operetkowym w 
Salzburgu budząc duże zainte-
resowanie. W listopadzie 1935 
r. w życiu Batyckiej pojawił  się   
natomiast Flamandczyk  Fra-
nçois  H.  Pittevil  –  dyrektor  
towarzystwa handlowego, któ-
ry wpierw został jej przyjacie-
lem, a wiosną  1938  r.  mężem.  
Informacje  prasowe na  temat  
przypieczętowanych  w  katedrze 
westminsterskiej w Londynie 
zaślubin były niezwykle lako-
niczne, prawdopodobnie Batyc-
ka – Sophia  Pittevil,  nie budziła 
już takiego zainteresowania  jak 
8  lat wcześniej. Z końcem lat 
30. w towarzystwie małżonka 
udała  się  do  miasta  Rubensa  
–  Antwerpii,  jak  czas pokazał  
–  żegnając  ukochany  Lwów  na  
zawsze.  Przerażająca  wojna 
oszczędziła  rodzinę  Batyckich, 
będąc  dla Zofii  czasem  silnego  
obciążenia  emocjonalnego. Na 
wyzwolenie czekała Antwerpia 
do  września 1944  r.  Niestety 
wtedy skończyło się jej małżeń-
stwo   wraz ze śmiercią  męża w 
1949 r.  Ponownie zwróciła Zofia 
swe myśli w stronę Kalifornii, 
jednak wyjazd do  Los Angeles  z 
filmem nie miał już nic wspólne-
go. W latach 50. okazjonalnie 
występowała na wieczorach  
artystyczno-literackich Sta-

nisława Kotwicza. Niezwykle 
bolesnym  doświadczeniem było 
odejście jej matki,  Janiny  Ba-
tyckiej,  okupione  przez Zofię 
depresją. Ukochana matka była 
również jej bratnią duszą i naj-
lepszą przyjaciółką. Mieszkając 
przy  ul. Franklina  zajmowała 
się  nauczaniem języków obcych, 
dalej pracując w Bac Street Anti-
ques w La Cienega Center w Los 
Angeles.  Obcując  z  antykami  
spełniła  się zawodowo,  rozwi-
jając jednocześnie  pasję do  za-
bytkowych  mebli  i  bibelotów, 
pośród których dorastała.  Sta-
rość najpiękniejszej Polki, byłej 
gwiazdy ekranu i salonów, była 
raczej gorzka. W Polsce zupełnie 
o niej zapomniano a wspomina-
no ją jedynie w kontekście skan-
dalu z koroną. Piękna, ambitna 
i żądna sławy Zofia umarła w 
Los Angeles w domu opieki 
społecznej w samotności, zapo-
mniana, 9 czerwca 1989 roku.

Do p/w wykorzystałem niżej pre-
zentowane artykuły:
1)  Zuzanna Ducka-Lubas „Zofia 
Batycka – Miss, co korony oddać 
nie chciała”
http://dziennik.com/archiwum/
weekend/zofia-batycka-miss-co-
-korony-oddac-nie-chciala/        
 2 )Sonia Miniewicz  „ Zofia Ba-
tycka: skradziona korona „
https://kobieta.onet.pl/zofia-ba-
tycka-skradziona-korona/bcely4
3) Kobieta która się śmiała. 
Wspomnienie o Zofii Batyckiej 
(1907-1989)
https://www.researchgate.net/pu-
blication/317340957_Kobieta_
ktora_sie_smiala_Wspomnienie-
_o_Zofii_Batyckiej_1907-1989
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PROF. EUGENISZ ROMER
Aleksander Szumański

Eugeniusz Romer urodził się 3 
lutego 1871 roku we Lwowie. 
Zarówno ojciec jak i matka po-
chodzili ze starych rodzin szla-
checkich. Rodzina ojca, gęsto 
rozsiana na Pod karpaciu aż po 
Sanockie, była tam osiadła co 
najmniej od końca XV w. Ni-
gdy nie wybijała się majątkiem 
ani znaczeniem politycznym, 
jednak znaczne i pełne starych 
książek biblioteki mieszczące 
się w ich siedzibach świadczy-
ły o intelektualizmie rodu Ro-
merów. Adam Romer (zmarł 
w 1616 r.) był komentatorem 
mów Cycerona, profesorem 
Uniwersytetu Ja giellońskiego, 
stryjeczny dziad Aleksander był 
historykiem i założył bibliote-
kę w Zabełziu, a jego bratanek 
Gustaw był jakiś czas docentem 
uniwersytetu monachijskiego. 
Nota bene najstarszy polski po-
mnik grobowy Krakowa, a jest 
to pomnik Stanisława Romera, 
znajdujący się w kościele Św. 
Krzyża, wyklucza wszelkie wąt-
pliwości co do staropolskości tej 
rodziny.
Dziad Eugeniusza Romera 
Henryk, powstaniec 1831 r. nie 
wytrzymał represji, stracił dzie-
dziczną wieś, zubożał, i po nie-
spokojnej tułaczce osiadł w Wie-
liczce, gdzie zmarł w 1873 roku. 
Ojciec Eugeniusza - Edmund, 
dzięki poparciu i protekcji dostał 
się, jako dziesięcioletni chłopiec, 

do Teresianum, ekskluzywnej 
szkoły pod Wiedniem, założonej 
przez cesarzową Marię Teresę 
w 1746 r. kształcącą szlachecką 
młodzież do państwowej służby 
administracyjnej, spełniającą 
tę samą rolę co akademie woj-
skowe w odniesieniu do armii. 
Po ukończeniu tej szkoły został 
odkomenderowany w roku 1867 
do służby w lwowskim namiest-
nictwie, od roku 1873 pracował 
w Rzeszowie, a od 1879 był za-
stępcą starosty w Krośnie; dość 
wcześnie przeszedł w stan spo-
czynku, umarł w 1895 roku.
Matka Eugeniusza Romera Irena 
z domu Kortyellyessy de Asguth 
pochodziła ze średniozamożnej 
szlachty węgierskiej z rumuńsko-
-serbskiego obszaru na południo-
wym-wschodzie Austro-Węgier, 
ale w rodzie tym była domieszka 
krwi serbskiej, chorwackiej, a 
nawet latyno-weneckiej. Gdy stu-
diujemy biografię Eugeniusza Ro-
mera i jego brata Jana, po I wojnie 
światowej generała Wojsk Pol-
skich, zadziwia nas głęboki polski 
patriotyzm cechujący życie obu 
braci od wczesnego dzieciństwa, 
tym bardziej, że ani ojciec, który 
w Teresianum został zgermanizo-
wany, ani Matka nie posługiwali 
się w domu, w okresie dzieciń-
stwa Eugeniusza i Jana, językiem 
polskim. Językiem używanym w 
domu był francuski i niemiecki. 
Być może stąd wywodzi się tole-

rancja narodowościowa E. Rome-
ra.
Eugeniusz Romer otrzymał świa-
dectwo dojrzałości gim nazjum 
klasycznego w Nowym Sączu w 
roku 1889. Studia uniwersytec-
kie w zakresie historii, geologii, 
geografii, mete orologii odbył w 
Uniwersytecie Jagiellońskim w 
Krakowie, w Halle n/S, i we Lwo-
wie, gdzie obronił doktorat z filo-
zofii (1894), a następnie zdał bar-
dzo trudny egzamin nauczycielski 
(1895), na wyraźne życzenie ojca, 
który uważał, że tylko zdanie tego 
egzaminu i zdobycie uprawnień 
profesora gim nazjalnego gwaran-
tuje stałą posadę i emeryturę.
Studia dodatkowe odbył w 
Wiedniu: glacjologię u prof. 
Pencka (1895), geologię u prof. 
Richthofera i meteorologię 
u prof. Betzolta w Berlinie, 
tam też półroczną praktykę w 
Państw. Instytucie Meteorolo-
gicznym pod kierunkiem As-
smanna i Bersona. Habilituje się 
w roku 1899 we Lwowie i będąc 
już profesorem UJK decyduje 
się zostać ponownie uczniem 
pracując przez z górą pół roku 
pod kierunkiem takiego mistrza 
w tektonice i morfologii jak 
prof. Lugeon w Lozannie.
W roku 1899 wstępuje w zwią-
zek małżeński z Jadwigą Ros-
sknecht, córką współzałoży-
ciela i dyrektora browaru w 
Okocimiu. Z tego małżeństwa 
urodziło się dwóch synów - Wi-
told (1900-1967) od 1946 roku 
profesor Politechniki Wrocław-
skiej i Edmund (1904-1988), po 
II wojnie światowej profesor 
Politechniki Śląskiej. Państwo 
Romerowie osiadają na stałe we 
Lwowie i cale swoje życie od tej 
pory wiążą z tym miastem.
Podczas wczesnych lat swojej 
pracy odbył prof. E. Romer sze-
reg podroży badawczych, po-
święconych przede wszystkim 
problemom rzeźby lodowcowej w 
Alpach, Pirenejach, Walii, Norwe-
gii, w Górach Skalistych Kanady i 
Alaski. Zawsze jednak zaintereso-
wany metodyką badań i dydakty-
ką odwiedził podczas tych podró-
ży znane ośrodki uniwersyteckie 
w Paryżu (Sorbona), Lyonie, Bor-
deaux, Montpellier, Strassburgu, 
Cambridge, Oxfordzie, Londynie, 
Pradze, Belgradzie, Zagrzebiu, 
Tokio, w USA - Harvard Univ., 
New Haven, Princetown i nowo-
jorskie Columbia University.
Główną dziedziną zainteresowań 
prof. E. Romera opartą na grun-
townej i bardzo rozległej wiedzy 
w wymienionych dziedzinach, 
była kartografia, którą zajął się 
już w końcu ub. stulecia, zdoby-
wając sobie imię w tej dziedzinie 
szeregiem prac krytycznych z za-
kresu kartografii. Przystępując do 
pracy nad atlasem szkolnym w 
roku 1904, stał się kartografem w 
całym tego słowa znaczeniu. Po 
latach napisze o nim prof. Jahn: „ 
- był rasowym kartografem, miał 
wyczu cie szerokiej przestrzeni 
geograficznej, był geografem glo-
bu.”
Podstawy naukowe i techniczne 
kartografii zdobył prof. Romer 
przede wszystkim w potężnym 

i sławnym wówczas austriackim 
Mil. Geogr. Institut w Wiedniu 
w latach 1904-1908 podczas 
druku 10 hipsometrycznych 
map, które złożyły się na pierw-
sze wydanie „Małego Atlasu 
Geograficznego” (1908). Była to 
wielka rewelacja w kartografii 
(izohipsy w różnych kolorach), 
a jednocześnie była pierwszą 
hipsometryczną syntezą kuli 
ziemskiej, opracowaną w jedno-
litej projekcji, która otworzyła 
profesorowi wszystkie drogi, a 
jego imię stało się szeroko zna-
ne.
Dzięki zdobytej popularności, w 
1910 roku prof. Romer zostaje 
zaproszony do uczestnictwa w 
wielkiej wyprawie badawczej z 
grupą pracowników Uniwersy-
tetu Lwowskiego w góry Sicho-
te-Aliń we wschodniej Syberii. 
Stało się to okazją do dalszej 
podróży geograficzno-krajo-
znawczej dokoła Azji. Wyprawa 
objęła również Japonię, Chiny, 
Indie, Himalaje i Cejlon. Ob-
serwacje geograficzne, morfolo-
giczne, klimatolo giczne dokona-
ne podczas tej wielkiej podróży 
służyły za temat do licznych ar-
tykułów, odczytów i spotkań.
Podczas dalszej działalności kar-
tograficznej prof Romer poszerzał 
swój światowy rozgłos licznymi 
publikacjami kartograficznymi 
począwszy od wspomnianego 
atlasu hipsometrycznego, po-
przez „Polski atlas statystyczny 
i geograficz ny” (1916), a skoń-
czywszy na z górą 250 mapach 
i atlasach, wydanych w latach 
1921-1939 przez założony przez 
niego we Lwowie Instytut Karto-
graficzny. Bibliografia prac prof. 
Romera obejmuje ponad 400 po-
zycji.
Prof Romer to przede wszystkim 
uczony, ale również -pedagog. 
Tak pisze o początkach swojej 
pracy dydaktycznej jako mło-
dy nauczyciel: „Jako nauczyciel 
postawiłem sobie za cel nie tyle 
wpajać pozytywną wiedzę geo-
graficzną moim uczniom, ile przez 
ożywioną zbiorową dyskusję 
budzić w nich pojęcia z zakresu 
świata zewnętrznego. Chciałem, 
by zdawali sobie sprawę z drogi, 
która od powstawania pojęć wie-
dzie, ze sposobów, które pojęciom 
nadają większą precy zję, przy 
ciągłym apelowaniu do zdrowe-
go, chłopskiego rozsądku. Co to 
była za rozkosz, gdy młode, prze-
sądem zdobytej już wiedzy nie 
zepsute umysły wprowadzałem 

elementarnym czytaniem mapy w 
dyskusję problemów z życia gór, 
rzek, morza, krajobrazu, człowie-
ka, państwa! Postawiwszy sobie 
jako cel naczelny nauczania geo-
grafii w szkole śre dniej umiejęt-
ność czytania mapy, uważałem, 
że sprawdzianem osiągnięcia celu 
będzie nie tyle wiedza, ile uzyska-
nie instrumentu, który powinien 
przez całe życie służyć do rozsze-
rzania i pogłębiania tej wiedzy”.
Prof Romer zawsze stronił od po-
lityki, gdyż jak pisał: „straciłem 
wiarę, że w polityce rzeczowe 
rozstrzygają względy”.
Jeszcze dobitniej wyraził swój 
pogląd na politykę w odpowiedzi 
prof Stanisławowi Grabskiemu, 
głównej po staci ze strony polskiej 
na pertraktacjach w Rydze w 1920 
roku, gdy ten zwierzył się jemu 
ze swego zamiaru powrotu do na-
uki: „Panie kolego, nie wierzę, że 
wróci Pan do nauki, gdyż polityka 
psuje dobre obyczaje i z prawdą 
się zawsze kłóci, z polityki do 
czystej nauki nie ma powrotu, bo 
nauka to poszukiwanie prawdy!”.
Mimo tego poglądu wiedza i 
pozycja Profesora Romera an-
gażowały go wielokrotnie do 
uczestniczenia w gremiach, które 
decydowały o ważkich dla Pol-
ski sprawach. Podczas I wojny 
światowej, gdy w roku 1916 było 
oczywistym, że zbliża się czas od-
rodzenia państwa polskiego prof. 
E. Romer przebywając w Wied-
niu przystępuje do opracowania 
wielkiego atlasu geograficzno-
-statystycznego, przedstawiające-
go obraz całej Polski pod każdym 
względem: fizjograficznym, naro-
dowościowym, gospodarczym i 
kulturalnym. Chodziło bowiem o 
podstawowe zagadnienie zupeł-
nie pomijane dotychczas przez 
świat, a tym bardziej zaborców: 
dokąd sięgają Polacy, gdzie są 
w większości, na jakim obszarze 
są rozsiani, a na jakim wyraźnie 
zostali zepchnięci, gdzie są dużą, 
dominującą siłą kulturalną, go-
spodarczą, organizacyjną. Jakie 
stąd mogą wynikać granice Pol-
ski, jakie jest jej położenie geo-
graficzne, więzy komuniacyjne, 
hydrograficzne, gdzie znajdują się 
żywotne dla przyszłego państwa 
polskiego zasoby mineralne? Na 
tle atlasu zarysował się obszar 
przyszłej Polski!
Atlas miał ogromne znaczenie dla 
przyszłych pertrakta cji pokojo-
wych, wszak państwo polskie nie 
istniało od przeszło stu lat, a infor-
macje o Polsce i Polakach docho-

/ POWSZECHNY ATLAS GEOGRAFICZNY [1939] - Romer, Eugeniusz 

/ Eugeniusz Romer (ok. 1893). Autor Aleksander Władysław Strauss - Biblioteka Naro-
dowa, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75737122
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dziły jedynie ze źródeł państw za-
borczych. Źródła te konsekwent-
nie umniejszały wszelkie wartości 
narodu polskiego, a zwłaszcza 
etniczny zasięg i znaczenie Pola-
ków w zaborach.
Ta, nadzwyczaj ważna działal-
ność prof Romera spowo owała, 
że uczestniczył on jako członek 
delegacji polskiej przy ustalaniu 
zachodniej granicy Polski w trak-
tacie wersalskim - upoważniony 
przez szefa delegacji Romana 
Dmowskiego referował sprawę 
polską premierowi Francji Cle-
menesceau, który miał bronić pol-
skiego punktu widzenia przy per-
traktacjach traktatu wersalskiego, 
odegrał istotną rolę w uzgadnianiu 
szczegółów topograficznych przy 
ustalaniu granicy wschodniej na 
konferencji w Rydze, po zakoń-
czeniu wojny polsko-sowieckiej 
w 1920 roku.
Profesor Romer miał w całym 
tego słowa znaczeniu po glądy de-
mokratyczne. Polski patriotyzm 
Romera nigdy nie był zasklepiony 
w ramach jakiejkolwiek elitarnej 
klasy. Przeciwnie, buntował się 
przeciw „wysoko urodzonym”. 
Ze swoim pochodzeniem szla-
checkim kojarzył obowiązki, a nie 
przywileje, szacunek dla innych 
wynikał z ich osobistej wartości, 
a nigdy z pochodzenia, Od tych 
„wysoko urodzo nych” wymagał 
znacznie więcej.
Jego poglądy nie zgadzały się z 
poglądami marszałka Piłsudskie-
go. Nieraz mówił z dezaprobatą 
o jego tendencjach autokratycz-
nych, o niedostępności dla ar-
gumentów swobodnej dyskusji, 
o upartym trwaniu przy własnej 
kon cepcji. Był wielkim przeciw-
nikiem wyprawy na Kijów, ma-
jąc duże wątpliwości, czy po tylu 
latach niewoli takie imperialne 
pociągnięcia są dia Polski poży-
teczne. Uważał, że trzeba przede 
wszystkim zająć się odbudową 
gospodarki i przemysłu.
Charakteryzując sylwetkę Pro-
fesora oddajmy głos jednemu z 
jego wychowanków, profesorowi 
Janowi Ernstowi, który studio-
wał u niego w końcu lat 20-tych: 
„Dyrektorem Instytutu Geografii 
był prof E. Romer, wielki uczony 
i świetny, kochany przez studen-
tów pedagog. Należał jeszcze do 
tej generacji geografów, którzy 
obejmowali umysłem cały za-
kres nauki i w każdej dziedzinie 
geografii pozostawili cenny swój 
wkład. Romera jako pedagoga 
cechował przede wszystkim entu-
zjazm dla poruszanych i wykłada-
nych problemów, którymi potrafił 

„zarazić” słuchaczy. Dotyczyło 
to wykładów, do których czasem 
nawet się nie przygotowywał, ale 
i częstych spotkań z pracownika-
mi Instytutu. Codziennie o 11-ej 
rano była tak zwana „herbatka”, 
na którą oprócz pracowników 
przychodzili także uczniowie. 
Romer poruszał wówczas temat, 
który przyszedł mu właśnie w tym 
momen cie na myśl i przykuwał 
uwagę wszystkich pełnymi suge-
stywności słowami. Serdeczność, 
zapał i humor Romera stwarzały 
w jego naukowym otoczeniu, w 
Instytucie szczególną atmosferę 
wzajemnej bliskości i przyjaźni. 
Tworzyła się niema! rodzina geo-
graficzna, pełna wdzięczności i 
kultu dla swego Profesora, które 
przetrwały przez wiele lat.”
Pozwolę sobie również przyto-
czyć fragmenty wspomnień prof. 
A. Jahna („Z Kleparowa w świat 
szeroki”) dotyczące E. Rome-
ra: „Ponad wszystkimi jaśniała 
gwiazda Eugeniu sza Romera. 
To właśnie on był tym, który na 
drzwiach uni wersyteckiego In-
stytutu Geograficznego umieścił 
napis:
„Profesor geografii”, co miało 
swój szczególny wyraz, ozna-
czało osobę i instytucję.”, i w 
innym miejscu; „Ten wybitny 
człowiek, o niepohamowanej 
energii działania i ambicji, jak 
gdyby nie mieścił się swoim 
formatem w rozpiętości życia 
uniwersyteckiego”, (dotyczyło 
to wcześniejszego przejścia Ro-
mera na emeryturę), i dalej: „...
miał jakiś szczególny, wręcz ma-
giczny, wpływ na ludzi. Ten krę-
py, średniego wzrostu człowiek, 
z wydatnym nosem i bystro 
patrzącymi oczami, był czymś 
stale zaaferowany, niespokojny, 
niecierpli wy, kapryśny.” ...”Mó-
wił wiele, trafiał w sedno rzeczy, 
lecz wszystko jakby przesiewał 
przez sito własnych odczuć i 
wyo brażeń...” „Romer ponad 
nauką stawiał sprawy społecz-
ne, sprawy narodu i państwa. 
Był patriotą wielkiego forma-
tu.” ...”Całą swoją wiedzę geo-
graficzną oddawał społeczeń-
stwu.”
I jeszcze inny obraz profesora 
Romera zaczerpnięty z książki 
jego syna Edmunda pt. „Geo-
graf trzech epok”:
„Jego uroda, temperament i 
intelekt tworzą zachwycającą i 
wyjątkowo pociągającą postać. 
Chyba nie ma studentki, która 
by się w nim nie podkochiwała, 
a niewiele jest kobiet, które by 
mu nie uiegły. A co najdziwniej-

sze, profesor żadnej studentki 
i chyba żadnej kobiety, poza 
żoną nie tknął. Wiem o tym na 
pewno, tego nie da się ukryć, za 
wiele młodych, pragnących oczu 
patrzy i obserwuje. Jego żona, 
budząca taki szacunek swym 
umiarem i godnością, jest rów-
nocześnie przedmiotem zazdro-
ści wielu spośród nas. Czasem 
dziwimy się, że taka spokojna, 
pozornie szara osoba może żyć z 
taką burzą. Tak widocznie miało 
być i zapewne tak jest dobrze.”
W roku 1929 Eugeniusz Romer, 
w sile wieku, mając dopiero 
58 lat przechodzi, jako profe-
sor Uniwersytetu Lwowskiego, 
na przedwczesną emeryturę, 
koncentrując się na pracy w 
Książnicy Atlas, spółce akcyj-
nej, założonej z jego inicjatywy 
we Lwowie w roku 1916, której 
był poważnym akcjonariuszem 
i wieloletnim przewodniczącym. 
W książnicy Atlas drukowano 
mapy i atlasy głównie według 
koncepcji Romera. Po woj-
nie Książnica Atlas wznowiła 
swoją działalność we Wrocła-
wiu, przekształcona w latach 
późniejszych przez władze w 
istniejące do dzisiaj Państwo-
we Przedsiębiorstwo Wydaw-
nictw Kartograficznych im. E. 
Romera. Do wybuchu II wojny 
światowej prof. Romer utrzy-
muje kontakty z uczelnią wy-
kładając, uczestnicząc w komi-
sjach przewodów doktorskich, 
habilitacyjnych i in. W su mie, 
patronował w latach 1911-1946 
dwunastu habilitacjom.
Wybuch drugiej wojny świato-
wej przerywa wszelką dziala-
ność zawodową Profesora. Po 
zajęciu Lwowa w 1941 roku 
przez Niemców sytuacja sta-
je się dla prof. Romera bardzo 
niebezpieczna, ze względu na 
groźbę prześladowania ze stro-
ny władz hitlerowskich za jego 
stanowisko przy ustalaniu za-
chodnich granic Polski w 1918 
roku. Kierowany niepokojem 
ukrył się w klasztorze Ojców 
Zmartwychwstańców przy ulicy 
Piekarskiej we Lwowie. Nie ule-
ga żadnej wątpliwości, że w ten 
sposób uniknął losu bestialsko 
przez hitlerowców pomordowa-
nych kilkudziesięciu lwowskich 
profesorów.
Miejsce ukrycia się prof. Ro-
mera było raczej przypadko we, 
bowiem jego stosunek do wiary 
był obojętnym a do nie których 
zasad i postępowania Kościoła 
nawet krytyczny. Gdy jednak 
znalazł się w klasztorze, mimo 

ukończonych 70 lat, zaczął z 
tak charakterystyczną dla sie-
bie pasją i dynamiką studiować 
teologię. Tak pisze o sobie z tego 
okresu; „Nie tylko moja sfera 
afekcyjna, cała umystowość, 
doznała rady kalnego przewro-
tu. Rzuciłem całą olbrzymią, 
zaawansowa ną pracę moją i bez 
cienia żalu zabrałem się do pra-
cy du chowej, zdobyłem z wiarą i 
nadzieją pokój, o którym nigdy 
nie śniłem, i dziś Jestem daleko 
zaawansowany w zupełnie in-
nej, w każdym calu w atmosfe-
rze tajników religijnych pogrą-
żonej pracy.”
Podczas trzyletniego pobytu w 
klasztorze przeczytał ok. 60 to-
mów dzieł teologicznych, i zna-
jąc doskonale język francuski, 
niemiecki i angielski, opanował 
biegle łacinę i przeczytał w tym 
języku ponad 2000 stron.
Zapragnął nawet przyjąć świę-
cenia kapłańskie, jednak na 
przeszkodzie stanęło przezna-
czenie. Mianowicie na propo-
zycję rządu polskiego w Londy-
nie prof. Romer zgodził się na 
przerzut drogą lotniczą do An-
glii, by tam służyć Jako ekspert. 
(Jan Ernst pisze, że celem prze-
rzutu miało być kandydowanie 
E. Romera na stanowisko Pre-
zydenta RP na emigracji). Or-
ganizacja podziemna przenosi 
go konspiracyjnie do Warszawy, 
gdzie oczekuje na przerzut do 
Anglii. Tok wypadków przeina-
czył i zniweczył wszelkie plany i 
zamierzenia. Lekarze powołani 
do zbadania stanu zdrowia Pro-
fesora przed lotem nie wyrazili 
zgody na tę podróż, licząc się z 
tym, że może on nie znieść trud-
nego lotu w warunkach wojen-
nych. Pozostaje więc w Warsza-
wie pod nazwiskiem Edmund 
Piotrowski, przeżywa Powstanie 
Warszawskie i gehennę obozu 
pruszkowskiego, skąd wydosta-
je się przy pomocy swojej bra-

tanicy Anny Romer-Pannenko-
wej, która dzięki bardzo dobrej 
znajomości języka niemieckiego 
pracowała w sanitarnej służbie 
obozu.
Po wojnie osiada w Krakowie, 
gdzie obejmuje katedrę geo-
grafii na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim oraz kierownictwo 
krakowskiego Instytutu Geo-
graficznego. Opiekuje się habi-
litantami i wznawia działalność 
publikacyjną z zakresu klima-
tologii, geomorfologii i pale-
ogeografii, czego wynikiem jest 
około 30 prac napisanych po 
wojnie. Swoją ogromną wiedzę 
stara się wykorzystać analizując 
i wyciągając wnio ski na temat 
ewolucji krajobrazu pod wpły-
wem działania wód i jego sieci 
rzecznej w oparciu o znajomość 
związków przyczynowych wy-
stępujących w tych procesach.
Intensywnie współpracuje w 
dziedzinie kartografii z otwar-
tą ponownie Książnicą Atlas we 
Wrocławiu. Wynikiem tego są 
nowe wydania Małego Atlasu 
Geograficznego. Pod redakcją 
E. Romera ukazał się cały sze-
reg mniejszych atlasów szkol-
nych i innych pomocy do nauki 
geografii oraz - już pośmiertnie 
- Atlas Geograficzny Świata, 
wydany w pięknej szacie gra-
ficznej.
Pierwsze poważne symptomy 
ubytku sił fizycznych poja wiają 
się w roku 1949. Pracuje w 
domu do ostatnich swoich dni, 
mimo pogarszającego się stanu 
zdrowia. Umiera dnia 28 stycz-
nia 1954 roku przeżywszy 83 
lata. Zostaje pochowany w Kra-
kowie na Salwatorze.
Profesor Eugeniusz Romer, 
światowej sławy uczony, wiel-
ki humanista i patriota należał 
niewątpliwie do grona najwy-
bitniejszych Polaków ostatniego 
stulecia.
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Dziwny jest ten świat
Dziwny jest ten świat

Gdzie jeszcze wciąż

Mieści się wiele zła

I dziwne jest to

Że od tylu lat

Człowiekiem gardzi człowiek

Dziwny ten świat

Świat ludzkich spraw

Czasem aż wstyd przyznać się

A jednak często jest

Że ktoś słowem złym

Zabija tak jak nożem

Lecz ludzi dobrej woli jest więcej

I mocno wierzę w to

Że ten świat

Nie zginie nigdy dzięki nim

Nie nie nie nie

Przyszedł już czas

Najwyższy czas

Nienawiść zniszczyć w sobie

Lecz ludzi dobrej woli jest więcej

I mocno wierzę w to

Że ten świat

Nie zginie nigdy dzięki nim

Nie nie nie nie nie

Nadszedł już czas

Najwyższy czas

Nienawiść zniszczyć w sobie

To nie jest przypadek, że w chłod-
nym okresie tegorocznego lata 
wybrałem do Barw Kresów tego 
muzyka i jeden z jego kultowych 
utworów jakim jest „Dziwny jest 
ten Świat”.

Choć „Barwy Kresów” i wpisana 
w nie muzyka jak najbardziej na-
dają się do analizy tego utworu to 
jednak powstrzymam się od upra-
wiania polityki  i skupię się tylko 
na Panu Czesławie i jego muzy-
ce a to tylko dlatego, że cenię go 
bardziej niż polityków którzy nie 
dorastają mu do pięt w ocenie tego 
do czego doprowadzili a do czego 
odwołuje się ten utwór. 

Czesław Niemen, a tak napraw-
dę Czesław Juliusz Niemen-Wy-
drzycki urodził się w Starych Wa-
siliszki (dziesiejsza Białoruś) w 
obwodzie grodzieńskim, w rejonie 
szczuczyńskim 16 lutego 1939r., 
w roku. Zmarł 17 stycznia 2004r., 
w Warszawie.

Był wspaniałym polskim kompo-
zytorem, multiinstrumentalistą, 
piosenkarzem i wokalistą rocko-
wym i autorem tekstów piosenek. 

Niemen to jeden z najważniej-
szych twórców muzyki w Polsce.

W II Rzeczypospolitej wieś Sta-
re Wasiliszki należała do gminy 
wiejskiej Wasiliszki, w powiecie 

szczuczyńskim (do 1929 roku w 
powiecie lidzkim), w wojewódz-
twie nowogródzkim.

Od śmierci artysty w 2004 roku 
toczyły się dyskusje na temat 
utworzenia Muzeum Czesława 
Niemena w domu rodzinnym Wy-
drzyckich. W czerwcu 2009 roku, 
w czasie spotkania Polsko-Bia-
łoruskiej Komisji Konsultacyjnej 
ds. Dziedzictwa Kulturalnego, ze 
strony polskiej wyszła inicjatywa, 
by muzeum powstało w ramach 
współpracy polsko-białoruskiej, 
a polskie Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego nad 
powstaniem muzeum objęło pa-
tronat. 

Otwarcie muzeum i odsłonięcie 
pamiątkowej tablicy na budynku 
odbyło się 20 lutego 2011 roku.

Rodzicami Niemena byli: Anna z 
domu Markiewicz (1897–1986) i 
Antoni Wydrzycki (1896–1960), 
wykonujący liczne prace rzemieśl-
nicze, m.in. strojenie fortepianów i 
naprawę zegarów. Miał też siostrę 
Jadwigę (1926-2020).

Czesław Niemen jako dziecko  
śpiewał już w szkolnym chórze 

oraz w chórze kościelnym gdzie 
grał na organach. 

 Wraz z chórem szkolnym kon-
certował w innych szkołach a w 
latach 1953–1954 uczęszczał do 
klasy fortepianu liceum pedago-
gicznego w Grodnie.

Wspominający go kolega ze szko-
ły muzycznej w Grodnie, Mikołaj 
Szyszygin powiedział, że Czesław 
uczęszczał z nim do uczelni mu-
zycznej w Grodnie przez rok, jed-
nak został z niej wyrzucony, gdyż 
opuszczał zajęcia. Razem grali na 
występach szkolnych: Szyszygin 
na domrze, a Wydrzycki na ba-
janie (rosyjska odmiana akorde-
onu). 

W 1958 poślubił w Grodnie Marię 
Klauzunik.

W tym samym roku został prze-
siedlony do powojennej Polski w 
ramach ostatniej fali masowych 
wysiedleń Polaków z Kresów 
Wschodnich. Rodzina Wydrzyc-
kich zdecydowała się ostatecznie 
na repatriację, by Niemen uniknął 
powołania do Armii Radzieckiej. 
Rodzina rok spędziła w obozie 
dla repatriantów w Drawsku Po-
morskim, a następnie zamiesz-
kała w Świebodzinie, Białogar-
dzie i ostatecznie Kołobrzegu, a 
Czesław znalazł się w Gdańsku, 
gdzie rozpoczął naukę w średniej 
szkole muzycznej, w klasie fago-
tu. Równocześnie występował w 
studenckich teatrach, kabaretach i 
klubie Żak w Gdańsku, śpiewając 
po hiszpańsku i polsku piosenki 
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Muzyka w Barwy Kresów 
wpisana - Wydrzycki  (Niemen)
Opracował Andrzej Łukawski

/ Czesław Niemen. - Foto Marek Karewicz

/ Muzeum Czesława Niemena w Starych Wasiliszkach (Białoruś), 26.09.2019, foto Jarosław Iwaniuk

/ Czesław Niemen, Wasiliszki Stare.Fot. kresy24.pl
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latynoamerykańskie, akompaniu-
jąc sobie na gitarze. Dwie z wy-
konywanych wówczas piosenek 
pojawiły się później na jego pierw-
szej płycie. Jednocześnie zarabiał, 
pracując dorywczo w porcie lub 
strojąc fortepiany. W tym okresie 
poznał i zaprzyjaźnił się z Helmu-
tem Nadolskim.

W 1960 urodziła się jego córka 
Maria i wraz z rodziną zamieszkał 
wówczas w Sopocie. Z pierwszą 
żoną rozwiódł się w 1971.

W 1962 poznał Franciszka Walic-
kiego, który zaczął go promować 
i organizować występy. W tym 
samym roku odniósł duży sukces 
na Festiwalu Młodych Talentów w 
Szczecinie i w nagrodę odbył trasę 
po kraju z zespołem Czerwono-
-Czarni. 

To właśnie Walicki z trudem prze-
konał Niemena, by zamiast piose-
nek latynoskich i rosyjskich zaczął 
grać rocka. 

Po odniesieniu pierwszych sukce-
sów w konkursach wykonawców 
amatorów, zaczął dzięki Walickie-
mu występować z zespołem Nie-
biesko-Czarni i komponować. 

10 października 1962 nagrał z nimi 
małą płytę, tzw. EP, z czterema 
utworami, w tym śpiewaną przez 
siebie piosenką „Lekcja twista”. 
Związał się uczuciowo z solistką 
zespołu Adą Rusowicz. W 1963 
wystąpił na I Festiwalu Polskiej 
Piosenki w Opolu z własną kom-
pozycją „Wiem, że nie wrócisz”, 
która przeszła niezauważona. Wy-
różniono go tam dopiero w 1964.

W grudniu 1963 wystąpił z grupą 
Niebiesko-Czarni w paryskiej sali 
Olympia. 

W tym okresie, za namową żony 
Franciszka Walickiego Czesławy, 
Wydrzycki zaczął posługiwać się 
pseudonimem artystycznym Nie-
men, jako nie tylko atrakcyjniej-
szym marketingowo w Polsce, ale 
także łatwiejszym do wymówienia 
dla cudzoziemców. W połowie lat 
70. oficjalnie zmienił nazwisko na 
Niemen-Wydrzycki[5]. Nazwisko 
Niemen Wydrzycki przyjął od 
rzeki Niemen, płynącej w pobliżu 
jego miejsca urodzenia. Stoso-
wał on jednak odmianę Niemena, 
Niemenem, inną niż w przypadku 
nazwy rzeki. Dziennikarz Andrzej 
Ibis-Wróblewski sugerował, że 
Wydrzycki powinien odmieniać 
swój pseudonim tak jak rzekę – 
Niemna, Niemnem. Artysta z tym 

się jednak nie zgodził.

Od 18 do 20 stycznia 1964 wraz 
z grupą Niebiesko-Czarni wystę-
pował przed koncertami Marleny 
Dietrich w Sali Kongresowej w 
Warszawie. W pierwszej części 
koncertu Marlene Dietrich usły-
szała utwór Niemena „Czy mnie 
jeszcze pamiętasz”, który w li-
stopadzie 1964 nagrała na płytę z 
własnym tekstem („Mutter, hast du 
mir vergeben”).

Jesienią 1966 wraz z muzykami 
formacji Chochoły utworzył ze-
spół Akwarele. W roku następnym 
odbył z nimi pierwszą trasę, rozpo-
czętą koncertem 16 stycznia 1967 
w Jeleniej Górze. Dokonał nagrań 
dla radia i na małą płytę, a w kwiet-
niu 1967 zarejestrował materiał na 
longplay Dziwny jest ten świat. 25 
czerwca 1967 wystąpił z piosenką 
tytułową z płyty „Dziwny jest ten 
świat” na festiwalu w Opolu, gdzie 
wzbudził wielkie zainteresowanie 
i otrzymał m.in. nagrodę Polskie-
go Radia. Piosenka „Dziwny jest 
ten świat” stała się najbardziej 
znanym z polskich protest songów 
i hymnem młodzieży końca lat 60.

W styczniu 1971 nowy skład za-
rejestrował materiał na podwójny 
album Niemen z ambitną muzyką 
w jazzrockowym duchu, wykorzy-
stując także dwa wiersze Norwida. 
Występował w kraju oraz m.in. w 
Czechosłowacji i Finlandii. W tym 
czasie Czesław Niemen uzyskał 
mieszkanie w Warszawie przy ul. 
Niecałej 8, finalizował też spra-
wę rozwodową. Pod koniec 1971 
wziął udział w nagraniu płyty z 
muzyką Andrzeja Kurylewicza. 
W ciągu całej swej kariery wie-
lokrotnie wspomagał różnych ar-
tystów w nagraniach i brał udział 

w zbiorowych przedsięwzięciach 
muzycznych czy muzyczno-te-
atralnych. Napisał wiele utworów 
dla innych wykonawców, m.in. dla 
Ady Rusowicz.

Jesienią 1971 Niemen zetknął 
się z awangardowym kontrabasi-
stą Helmutem Nadolskim. Z nim 
oraz z muzykami Silesian Blues 
Band stworzył Grupę Niemen, 
która działała od grudnia 1971 do 
sierpnia 1973. Występował z nią 
i nagrywał trębacz Andrzej Przy-
bielski. W styczniu 1972 w Mo-
nachium nagrano płytę Strange 
Is This World, w sierpniu 1972 w 
kraju dwie płyty częściowo impro-
wizowane Niemen Vol. 1 i Niemen 
Vol. 2, a w sierpniu 1973, również 

w Monachium, album Ode to Ve-
nus.

Grupa Niemen zakończyła swoją 
działalność koncertem w Białym-
stoku w sierpniu 1973. W następ-
nym miesiącu powstała grupa Nie-
men Aerolit, która nagrała m.in. 
materiał na pośmiertną płytę 41 
Potencjometrów Pana Jana, a w 
końcu roku 1974 płytę zatytułowa-
ną nazwą zespołu. Jego działalność 
przerwała śmierć perkusisty Piotra 
Dziemskiego w marcu 1975, którą 
Niemen głęboko przeżył. Zadedy-
kował mu płytę Katharsis, nagraną 
solo również w 1975.

W 1975 Niemen poślubił swą dru-
gą żonę Małgorzatę, z którą miał 
dwie córki Natalię (ur. 1976) i Ele-
onorę (ur. 1977). Występował solo 
i w zmieniających się składach, 
nagrywał sporo muzyki teatralnej, 
korzystając od 1977 roku ze studia 
Teatru Narodowego w Warszawie. 
Na przełomie lat 1976/77 nagrał 
podwójną płytę Idée Fixe, wydaną 
na początku 1978.

Minialbumy

    1964 – Locomotion

    1964 – Les Noir et Bleu – Les 
Idoles de Pologne

    1964 – Czas jak rzeka

    1964 – Hippy, Hippy Shake

    1964 – Jeszcze sen

    1966 – A Varsovie

    1966 – Sen o Warszawie

/ red. Sen o Warszawie  stał się dla 
kibiców Legii od roku 2004s ofi-
cjalnym Hymnem.

    1967 – Dziwny jest ten świat

    1978 – Sen srebrny Salomei

    1997 – Cegiełka na rzecz ofiar 
powodzi – Moja i twoja nadzieja 
(gościnnie)

Single

    1962 – Adieu Tristesse / El sol-
dado de levita
    1963 – Na swojską nutę
    1963 – W rytmie Madisona
    1968 – Obok nas / Baw się w 
ciuciubabkę
    1969 – Io senza lei / Arcobaleno
    1969 – Una luce mai accesa / 24 
ore spese bene con amore
    1970 – Oggi forse no / Domani
    1972 – Romanca Cherubina / 
Mazurek
    1972 – Strange is This World / 
We’ve Got The Sun
    1973 – Jolotschki, Sosjonotschki 
/ Tschornyje Browi, Karije Otschi
    1975 – Mleczna droga / Dorożką 
na Księżyc
    1979 – Nim przyjdzie wiosna 
/ Pokój
    1982 – Witaj przygodo zielona / 
Przeprowadzka
    1986 – High Horse / Pod Pa-
pugami
    2001 – spodchmurykapelusza
    2002 – Jagody szaleju

Pocztówki dźwiękowe
    1964 – Domek bez adresu
    1970 – Nie wiem czy to warto

    

1971 – Bema pamięci żałobny rap-
sod (bez chóralno – instrumental-
nego wstępu)
    1974 – Jodełki, sosenki
    1975 – Włóczęga
    1979 – Nim przyjdzie wiosna
Od wielu lat Czesław Niemen cier-
piał na nowotwór układu chłonne-
go, który próbował zwalczyć przy 

pomocy medycyny naturalnej. 
Zmarł 17 stycznia 2004 w Cen-
trum Onkologii w Warszawie z 
powodu powikłań związanych z 
zapaleniem płuc, na które zapadł 
w szpitalu. Ciało artysty, zgodnie 
z jego ostatnią wolą, zostało skre-
mowane.

Materiały wyszukał i opracował 
Andrzej Łukaswki

/ Płyta nagrobna Czesława Niemena. Katakumby cmentarza Powązkowskiego w Warszawie 
Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=190550
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/ Cz. Niemen. Foto:Autorstwa Гражина Рутовска, Archiwum Grażyny 
Rutowskiej, sygnatura: 40-9-144-9 - 

/ Gwiazda Czesława Niemena w Opolu. Foto: Adaś17 - Praca własna, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38499037
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