
Zgodnie z obowiązującą konsty-
tucją wyboru prezydenta dokona-
ło Zgromadzenie narodowe, czyli 
połączone izby sejmu i senatu. Ze 
względu na trudności w dokonaniu 
jakichkolwiek wspólnych ustaleń 
zgłoszono aż pięciu kandydatów. 
Oprócz Narutowicza byli to Mau-
rycy Zamojski, Stanisław Wojcie-
chowski, Ignacy Daszyński i Jan 
Niecisław Baudouin de Courtenay. 
zaproponowani odpowiednio przez 
prawicę, ludowców, lewicę i mniej-
szości narodowe. Udziału w wybo-

rach odmówił natomiast naturalny 
kandydat na to stanowisko, dotych-
czasowy Naczelnik Państwa Józef 
Piłsudski, twierdząc, że jego zda-
niem pozycja prezydenta jest zbyt 
słaba i uniemożliwia samodzielne 
działanie. Początkowo najsilniejszą 
pozycję miał Zamojski, jednak ko-
lejne głosowania nie przynosiły roz-
strzygnięcia. Ostatecznie zarówno 
część ludowców, jak i mniejszości 
narodowe zdecydowały się poprzeć 
zgłoszonego przez PSL „Wyzwole-
nie” Narutowicza.

KSI odznaczony Medalem 
Pro Patria
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9 grudnia. W 1922 roku Gabriel Narutowicz został 
pierwszym prezydentem II Rzeczpospolitej.

Przede wszystkim zdrowych Świąt.

Okres Świąt Bożego Narodzenia w Polsce to wielowiekowa tradycja która już po raz drugi zostaje ogra-
niczona przez ogólnoświatowy problem z pandemią dlatego zespól redakcyjny Kresowego Serwisu In-
formacyjnego życzy naszym czytelnikom przede wszystkim, zdrowia i ciepła rodzinnego. 

Ordynarna prowoka-
cja. Osadczy usunięty
Monument ten Fundacji Bramy 
Pojednania oraz Stowarzyszenia 
Instytutu Pamięci i Dziedzictwa 
Kresów o wysokości 20 m ma 
przyćmić pomnik Andrzeja Pityń-
skiego, ...strona 7

Nie będzie pojednania 
bez prawdy
Arcybiskup Światosław Szew-
czuk z Kijowa, uchylił się od 
spotkania z rodzinami pomordo-
wanych. Nie zaprosił ich też na 
panichidę, nabożeństwo żałobne 
w cerkwi w Warszawie, choć za-
prosił dygnitarzy.......strona 9

Kresowiacy na Żuła-
wach
Ciemno się robi, a jego jeszcze 
nie widać. Siądę tu, przed chatą, 
i poczekam na niego. Powinien 
niedługo wrócić z miasta. Będę 
lepiej słyszała, jak będzie jechał z 
tamtej strony. Co za dzień! Co za 
dzień! Co za przeklęty czas teraz 
nastał. Nieludzki jakiś…
Martwię się, co by......strona 24

Antypolonizm histo-
ryczny
Polska zbyt wielu czynnikom za-
granicznym przeszkadza. A to że 
przeszłość, że nasza historia jest 
wykorzystywana do fabrykacji 
negatywnych stereotypów - to 
oczywiste. Polska......strona 28

Niespełnione nadzieje 
na porozumnienie pol-
sko-ukraińskie
Z dokumentów archiwalnych do-
wiadujemy się, że w okresie dru-
giej wojny światowej na różnych
szczeblach prowadzone były roz-
mowy między.......strona 35

Oszmiańskie historie
– Antoni i Beniamina
Łokuciewscy
Powiat oszmiański za czasów 
Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów był największym z powiatów 
w województwie wileńskim. To 
właśnie na jego terenie – w Kre-
wie – zawarto układ, który dał 
początek unii polsko-litewskiej. 
Stąd wywodzi się.......strona 38

24 grudnia. W 1914 roku rozpoczął się rozejm 
bożonarodzeniowy w I wojnie światowej

24 grudnia 1914 roku rozpoczął 
się rozejm bożonarodzeniowy. Na 
zachodnim froncie, zwłaszcza w 
okolicach Ypres, żołnierze prze-
rwali ogień i udekorowali okopy 
świątecznymi ozdobami.

Tymczasowe zaprzestanie działań 
wojennych wychodziło najczęściej 
z inicjatywy żołnierzy i młodszych 
oficerów. 
Objęło nawet 100 tysięcy żołnierzy 
niemieckich i brytyjskich, uwięzio-
nych w czasie świąt Bożego Naro-
dzenia w okopach. W wielu miej-

scach między wrogimi oddziałami 
dochodziło do fraternizacji: rekruci 
wymieniali pozdrowienia, dzielili 
się jedzeniem, a nawet rozegrali 
mecz futbolowy. Porozumiano się 
także w sprawie zebrania ciał za-
bitych, które pozostawały na ziemi 
niczyjej.

W niektórych miejscach rozejm 
trwał nawet do 3 stycznia. Ponie-
waż nie był autoryzowany przez 
dowództwo, nie pisano o nim w 
prasie. Milczenie przerwał dopiero 
31 grudnia „The New York Times”

Moralność Kalego...?
W Burger Kingu pojawiła się nowa 
kanapka: „Goudomor”

W sieci fast food Burger King po-
jawiła się nowa kanapka. Burger 
nazywa się „Goudomor”, co obu-
rzyło mniejszość ukraińską, która 
zamieszkuje tereny Polski. Przed-
stawiciele wskazują, że nazwa ka-
napki przywołuje na myśl oburza-
jące skojarzenia. 

Na Ukrainie wiele placów, ulic i 
miast nosi imię ukraińskich ban-
dytów biorących udział w rzezi 
Polaków i to nikomu nie przeszka-
dza mimo protestów większość 
polskiej w Polsce. 

Petro Fedorowycz Olijnyk ps. 

„Enej”, ukraiński wojskowy, czło-
nek OUN, pułkownik UPA, w 
1943 roku kierował mordami lud-
ności polskiej na Wołyniu.

Według wspomnień świadków 
„Enej” był znany z bezwzględno-
ści i okrucieństwa; m.in. własno-
ręcznie odrąbywał głowy swoim 
ofiarom i tu też nie widać jakichś 
oburzających skojarzeń ze strony 
mniejszości ukraińskiej tym bar-
dziej, że od lat na terenie Polski 
koncertuje zespół młodzieżowy 
ukraiński o takiej samej nazwie.   

Andrzej Łukawski
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O tej inwestycji dużo się ostat-
nio mówi, nie tylko w Zamościu. 
„Wrota miłosierdzia – Brama 
Sprawiedliwych” – taki tytuł bę-
dzie nosił monumentalny pomnik, 
który być może stanie w sąsiedz-
twie zamojskiej Rotundy. Będą 

to stojące obok siebie trzy krzyże: 
grekokatolicki, prawosławny oraz 
łaciński. Każdy z nich o wysokość 
ponad 20 metrów.

O tej inwestycji już dużo się mówi  
a zważywszy na fakt olbrzymich 

pieniędzy będzie się mówiło jesz-
cze więcej czego dowodem jest 
bieżące wydanie Kresowego Ser-
wisu Informacyjnego. 

Taki pomnik chce wybudować 
Fundacja Brama Pojednania z 
Olszanki (woj. mazowieckie) 
wspólnie z lubelskim Instytutem 
Pamięci i Dziedzictwa Kresowe-
go. Upamiętniałby on Ukraińców, 
którzy ratowali życie Polaków 
podczas masowych zbrodni do-
konywanych przez ukraińskich 
nacjonalistów podczas II wojny 
światowej.

  - Ta inicjatywa wyszła z naszego 
środowiska i jest dla nas niezwy-
kle ważna – zapewnia prof. Wło-
dzimierz Osadczy, prezes Instytutu 
Pamięci i Dziedzictwa Kresowego 
w Lublinie. - Chcemy, aby także 
dzięki niej doszło do pojednania 
polsko-ukraińskiego w oparciu o 
prawdę.

Dużo mówi się jednak o kosztach 
tej inwestycji. Miałoby to być 10 
nawet do 20 mln zł. co w cza-
sie zbiórki społecznej na pomnik 
Rzezi Pityńskiego w Domostawie 
budzi szereg zrozumiałych kontro-
wersji.   

Zgromadziliśmy się  tu dzisiaj aby 
we wspólnym Marszu  zakomuni-
kować wszystkim,   że nigdy niko-
mu nie uda się  zatrzeć pamięći 
o ponad 250 tysiącach  polskich  
dzieci kobiet i starców zamordo-
wanych bestialsko przez ich ukra-
ińskich sąsiadów na Wołyniu i w 
Małopolsce Wschodniej w latach 
1939-1947.

Tak rozpoczęła swoje przemówie-
nie Katarzyna Sokołowska z Fun-
dacji Wpłyń Pamiętamy na wiecu 
po marszu „Polska Antybande-
rowska”.

Był to pierwszy taki marsz w Pol-
sce zorganizowany 11 listopada, w 
dniu uzyskania przez Polskę nie-
podległości.

Wobec wszechobecnej w prze-
strzeni medialnej Polski ukroin-
doktrynacji i przemycania do Pol-
ski niebezpiecznych pierwiastków 
nazistowskich uwolnionych spod 
ruin Reichstagu przez ukraiński 
nacjonalizm nie ma nic wspólnego 
z niepodległością w Polsce. 

Wy patrioci musicie pamiętać nie 
tylko o bohaterach, którzy przele-
wali krew za Ojczyznę ale przede 
wszystkich o tych  rodakach, któ-
rzy byli mordowani tylko dlatego 
że byli Polakami! 

Władza o nich zapomniała reali-

zując chorą niezrozumiałą dla 
nas pro ukraińską politykę pole-
gająca min na bezzwrotnej pomo-
cy finansowej dla Ukrainy, , na 
przyjęciu kilku milionów ukra-
ińcow do Polski  a tym samym 
postępującej  UKRAINIZACJI 
naszego kraju, na pomocy finan-
sowej  uczniom, pracownikom, 
rodzinom ukraińskim kosztem 
Polaków! mówiła dalej P. Kasia i 
jeszcze:  

 My nie mamy niepodległości nie-
stety. Będziemy ja mieli  wtedy gdy 
władza w Polsce wstanie z kolan i 
zażąda od Ukrainy potępienia lu-
dobójstwa, ukarania jeszcze żyją-

cych rezunów, i przede wszystkim 
zażąda  ekshumacji naszych bied-
nych barbarzyńsko zamordowa-
nych braci! To będzie wyznaczni-
kiem tego czy Polska jest krajem 
niepodległym!

Czy przesłanie marszu wrocław-
skiego przyniesie oczekiwane 
przez Środowiska Kresowe efekt 
nie wiadomo. To tylko jedno mia-
sto ale początek został zrobiony 
i należy czekać na inne miasta w 
Polsce które podchwycą hasło 
„Polska antybanderowska” bo tyl-
ko kiedy razem staniemy w praw-
dzie możemy stać się naprawdę 
państwem niepodległym.   
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Polska ANTYBANDEROWSKA.
Marsz - Wrocław 2021. 
Andrzej Łukawski

„Śledczy nie mogą 
znaleźć dowodów”. 
Andżelice Borys 
przedłużono areszt o 
trzy miesiące  
Redakcja

Pojednanie w oparciu o prawdę. 
Porozumienie w sprawie budowy 
pomnika już jest
Redakcja za Kurier Lubelski 

Prezes Związku Polaków na Bia-
łorusi pozostanie w areszcie śled-
czym do 25 lutego 2022 roku. Jest 
jedną z 888 więźniów politycznych 
reżimu Alaksandra Łukaszenki. 
Borys i Poczobut zostali zatrzy-
mani w ramach “sprawy Polaków” 
w Dniu Wolności – w świętowaną 
przez białoruską opozycję rocz-
nicę proklamowania Białoruskiej 
Republiki Ludowej w 1918 roku. 
Liderów mniejszości polskiej 
oskarżono o “działania mające 

na celu podżeganie do nienawiści 
narodowej i religijnej oraz siania 
niezgody na gruncie przynależno-
ści narodowej, religijnej, języko-
wej, a także rehabilitacji nazizmu 
dokonane przez grupę osób” (art. 
130.3 Kodeksu Karnego Białoru-
si). Chodzi o wydarzenia i publika-
cje propagujące wiedzę o polskim 
podziemiu antykomunistycznym 
na Grodzieńszczyźnie. Grozi im 
za to do 12 lat więzienia.

Kierownictwo i administratorzy 
polskiego FB wzięło sobie na cel 
wpisy przedstawicieli społeczno-
ści kresowej na FB i masowo wy-
kluczają autorów wpisów nawią-
zujących do historii a zwłaszcza 
za głoszenie prawdy historycznej. 
Nazywa się to banowaniem tj. blo-
kowaniem przeważnie na 30 dni  
za niewygodne dla mniejszości 
ukraińskiej wpisy. 

Polski FB to źródło wiedzy o Kre-
sach ponieważ na kilkudziesięciu 
grupach publikowane są treści 
których nie uświadczy się w szkol-

nych podręcznikach i ze świecą 
szukać w przestrzeni publicznej.      

Wpis nie trzyma standardów spo-
łeczności FB - taki komunikat 
pojawia się podczas „ceremonii 
nałożenia bana ale że są to kolejne 
wykluczenia za taka sama treść i to 
kilkakrotnie już banowaną nie jest 
ważne. 

Ważne dla kierownictwa FB są 
cenzorskie zapędy tylko jak to się 
ma do idei społecznościowych 
portali tego nie wiedza nawet naj-
starsi górale. 

Permanentna blokada 
prawdy historycznej na 
polskim FB. 
Redakcja
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W dniu 4.10.2021 r przy drodze 
prowadzącej na komunalny cmen-
tarz rzymskokatolicki w  Lublinie 
odsłonięto pomnik greckokato-
lickiego księdza Emiliana Kowcza. 
Zazwyczaj w takich miejscach sta-
wiany jest rzymskokatolicki krzyż, 
który ukazuje zwycięstwo Życia 
nad śmiercią. W Lublinie decyzją 
radnych miasta postawiono po-
mnik greckokatolickiego batiuszki. 
I nie wiadomo czy to się śmiać z 
tego czy też płakać. Pomnik wykuty 
w granicie przedstawia postać przy 
stole z rękoma opartymi na nim. 
Taka forma pomnika kojarzona jest 
raczej z osobą stojącą przy barze, 
bo kapłan przy sprawowaniu eu-
charystii nigdy takiej postawy nie 
przyjmuje. Przy takiej scenerii 
lublinianie muszą udawać się na 
cmentarz aby pożegnać w ostat-
niej drodze swoich najbliższych, 
przyjaciół i znajomych. Chronolo-
gię upamiętnienia ks. Kowcza w Lu-
blinie, opisałem w kwietniu 2021 r 
w artykule pt. Lublin-czy tu jeszcze 
jest Polska czy już Ukraina, który 
jest dostępny na stronach kreso-
wych. Zwróciłem się z prośbą o pu-
blikację  tego artykułu w lubelskich 
mediach lecz nikt nie odważył się 
w wolnej i niepodległej Polsce tego 
zamieścić. Inicjatorem budowy 
obelisku i pomnika ks. Kowcza na 
terenie byłego niemieckiego obozu 
koncentracyjny na Majdanku  jest 
ks. Stefan Batruch proboszcz grec-
kokatolickiej parafii Narodzenia 
NMP w Lublinie, który jest jedno-
cześnie prezesem Fundacji Kultury 
Duchowej Pogranicza. Aby w pełni 
zrozumieć postawę ks S. Batrucha i 
jego rzekomą troskę o pojednanie 
Polaków i Ukraińców warto zajrzeć 
na blog grekokatolickiego diakona, 
Ukraińca Piotra Siwickiego który 
pisze tak: „Media ciągle wspomi-
nają o księdzu greko-katolickim o 
nazwisku Batruch, który mówiąc 
głośno o pojednaniu kłania się 
„OUN-UPA”. Taką opinię posiada 
ks. Batruch we własnym środowi-
sku, która jest bardzo istotna aby 
zrozumieć dlaczego był tak silnie 
zaangażowany w upamiętnienie 

ks. Kowcza w naszym mieście. 
Ks. Kowcz w Armii Halickiej. Sym-
bolem dążeń niepodległościowych 
polskich i ukraińskich w końcu 
I wojny światowej były zaciekłe 
walki o Lwów. Walki te to ogrom-
ny wysiłek militarny Polaków aby 
odtworzyć granice Polski po 123 
latach zaborów na terenach, któ-
re przed rozbiorami wchodziły w 
skład I Rzeczypospolitej 
Po upadku państwa austriackiego 
1 listopada 1918 r rząd austriac-
ki zostawił w Galicji Wschodniej 
wiele żołnierskich pułków czysto 
ruskich ale wzmocnionych równie 
żołnierzami z pułków niemieckich 
i węgierskich, którzy oddali się 
pod władzę tzw. Narodowej Rady 
Ukraińskiej (ukonstytuowała się 
19.10.1918 na zjeździe we Lwo-
wie), która była tą siłą zbrojną przy 
pomocy której obejmowała rządy 
w całej Galicji Wschodniej.
Zachodnio-ukraińska Republika Lu-
dowa proklamowała niepodległość 
1 listopada 1918 r (prawne pod-
stawy państwa określała przyjęta 
13.11.1918 r tymczasowa usta-
wa) które obejmowało również 
tereny Galicji Wschodniej. ZURL 
stosunkowo szybko przeprowadzi-
ła mobilizację i zdołała zorganizo-
wać własne siły zbrojne – Armię 
Halicką (Hałyćka Armija)  co dało 
początkowo władzom republiki 
przekonanie o własnej sile militar-
nej. W nocy z 31 października na 1 
listopada 1918 r. oddziały  ukraiń-
skie opanowały strategiczne miej-
sca we Lwowie, najważniejszych 
gmachów publicznych i obiektów 
wojskowych. Ukraińcy zaatakowali 
Lwów w najgorszym dla Polski mo-
mencie nie istniało bowiem jeszcze 
niepodległe państwo polskie, za-
skoczeni Polacy nie byli przygoto-
wani na starcie. Walki o Lwów były 
pierwszym konfliktem, jaki musiała 
stoczyć odradzająca się Rzeczpo-
spolita i odegrały istotną rolę w 
procesie odbudowy państwa pol-
skiego. Złotymi zgłoskami na kar-
tach naszych dziejów narodowych 
zapisali się liczni młodzi bohatero-
wie, którzy stali się dla następnych 

pokoleń wzorem poświęcenia i 
patriotyzmu. Miasto zostało obro-
nione, choć Wojsko Polskie aż do 
kwietnia 1919 roku toczyło jesz-
cze boje z oddziałami Ukraińskiej 
Armii Halickiej starającej się opa-
nować polskie terytorium. Przez 
lata wymazywano z naszej historii 
dokonania mieszkańców Lwowa w 
walce o wolną Polskę, jak i świado-
mość polskości Kresów Wschod-
nich. Radni miasta Lublin honoru-
jąc pomnikiem osobę, która służyła 
w Armii Halickiej tym samym upo-
korzyli ofiary młodych lwowiaków, 
który swoje życie złożyli na ołtarzu 
ojczyzny. Zamach wojskowy Ukra-
ińców na ziemie polskie dokonany 
w nocy z 31.10/1.11.1918 r popar-
ło duchowieństwo unickie i wielu 
księży wzięło w nim czynny udział 
czego przykładem jest postać ks. 
E. Kowcza. Istniało powszech-
ne przekonanie, że duchowym 
sprawcą zrywu listopadowego był 
Metropolita A. Szeptycki. Spośród 
wielu duchownych unickich wy-
stępujących aktywnie przeciwko 
państwu polskiemu należy wy-
mienić ks. dr Stefana Juryka, który 
był najbardziej zaufanym doradcą 
Metropolity A. Szeptyckiego. Był 
on autorem odezwy do narodu z 
dnia 28.11.1918 r gdzie apelował 
do kapłanów unickich aby organi-
zowali lud do walki. Należy wymie-
nić ks. Józefa Cegielskiego który 
dawał taką naukę: „młodzieńcze 
ukraiński idź na pozycję, skoro ci 
tam zabraknie broni, to bij lachów 
kułakami” Metropolita A. Szeptyc-
ki nazwał jego „kapłanem wielu 
zasług”. Należy wymienić również 
greckokatolickiego księdza Andrija 
Bandery (ojca największego zbrod-
niarza Stepana Bandery) kapelana 
i oficera Armii Halickiej i w której 
to armii służył również ks. Emilian 
Kowcz. Ambony w Galicji były miej-
scem skąd księża uniccy głosili nie-
nawiść ku drugiemu obrządkowi 
katolickiemu i bratniemu narodo-
wi. W maju 1919 r wojska polskie 
opanowały Galicje Wschodnią i 
wtedy wyszły na jaw okrucieństwa 
i zbrodnie dokonane na Polakach 

przez Ukraińców i żołnierzy Armii 
Halickiej podczas ich półrocznego 
panowania w tym regionie. W celu 
zbadania okrucieństw ukraińskich 
powołana została specjalna sejmo-
wa komisja śledcza na czele z po-
słem Janem Zamorskim, który na 
posiedzeniu 66 Sejmu dnia 9 lipca 
1919 r ujawnił następujące zbrod-
nie: 
„Hańbiono kościoły - rabowano 
naczynia liturgiczne, w kościele 
zrobiono wychodek. Grano na 
organach a pijana dzicz tańczyła, 
gdy tego było im mało ciągnęli fi-
gurę Matki Bożej lub Pana Jezusa 
do studni aby napili się wody, tak 
było np.  we Fradze. Ściągano pie-
niądze od Polaków pod pozorem 
zamieniania monety austriackiej 
na ukraińską. Utworzono obozy 
jenieckie dla cywilów, których spę-
dzano do nie opalanych baraków, 
n.p w Tarnopolu boso przy mrozie 
przeszło 200 ludzi wypędzono do 
roboty. Podpalano wsie i mordo-
wano ludzi, szczególnie we wsiach 
które miały opinię wsi polskiej. 
Strzelano do ludzi ktokolwiek wy-
szedł z podpalonej chaty, padł za-
bity albo ranny. Po wypędzeniu do 
robót zwracano szczególną uwagę 
na dziewczęta, które następnie 
oddawano żołnierzom do użytku, 
zazwyczaj nasyciwszy swoje chucie 
żołnierze przeważnie mordowali 
swoje ofiary. We wsi Chodaczków 
Wielki cztery dziewczęta zostały 
zamordowane w ogrodzie, lecz 
przedtem oderżnięto im piersi 
a żołnierze ukraińscy podrzuca-
li nimi jak piłką. Wiadomym, że 
niewiastom stawiano granat we 
wstydliwe miejsce i rozrywano. 
Rozstrzeliwano jeńców polskich 
a księdza z Wiśniowca zakopano 
żywcem do góry nogami, grzeba-
nie żywcem powtarzało się bardzo 
często. Mordowali też niemowlęta. 
Podczas dokonanych ekshumacji 
stwierdzono że zwłoki odarte były 
z odzieży, wrzuceni żywcem, istnia-
ły ślady okrutnego znęcania nad 
ofiarami, wyrywano języki i palce. 
Najokrutniej postępowali żołnie-
rze półinteligenci, oficerowie, sy-
nowie popów. Jest to wytwór tej 
szkoły, która zaprawia młodzież 
na hajdamaków w pojęciu Tarasa 
Szewczenki”. Powyższe jest dużym 
skrótem, całość: (Zob. Mowy Sej-
mowe Nr 7 
O okrucieństwach hajdamackich). 
W takiej to Armii Halickiej słu-
żył greckokatolicki ksiądz Emilian 
Kowcz, który sprawował funkcję 
kapelana w stopniu setnika-ka-
pitana i musiał wiedzieć o po-
pełnionych zbrodniach dokona-
nych przez żołnierzy ukraińskich 
z AH na obywatelach polskiego 
pochodzenia. W życiorysie księ-
dza Kowcza możemy wyczytać, 
że wypowiadał się za pokojowym 
współistnieniem Polaków i Ukra-
ińców ale nie znajdziemy tam ani 
jednego zdania, że był przeciwny 
powyższym zbrodniom. 
Ks. Kowcz założyciel organizacji 
„Płast” która dokonywała ak-
cji sabotażowych w Małopolsce 

Wschodniej. 
Dwanaście lat po zaciekłych wal-
kach o Lwów przywódcy ukraińscy 
przystąpili znowu do realizacji pla-
nów utworzenia niezależnej Ukra-
iny z terenów należących do pań-
stwa polskiego. Lata 1919 – 1930 
nie były jednak okresem spokoju 
lecz bogate w działalność agita-
cyjną i akcje manifestacyjne (pod 
pretekstem praktyk religijnych) o 
charakterze politycznym, których 
organizatorami byli głównie du-
chowni grekokatoliccy i niektórzy 
przewódcy partii UWO ( Ukraińska 
Wojskowa Organizacja powstała w 
1920 r utworzyli ją byli oficerowie 
Ukraińskiej Armii Halickiej). UWO 
była nielegalną, sabotażową ter-
rorystyczną organizacją ukraińską 
działającą w II Rzeczypospolitej. 
Cerkiew grekokatolicka, która z 
mocy konkordatu zawartego w 
dniu 10.02.1925 r stanowiła hie-
rarchicznie odrębną prowincję 
kościelną w Polsce stała się dla 
ukraińskiego nacjonalizmu bazą 
antypolskich i antypaństwowych 
działań. Stosunek kleru greckoka-
tolickiego do państwa polskiego 
był na ogół nieprzychylny a nawet 
wrogi i wszelkie wysiłki władz pol-
skich na terenach południowo-
-wschodnich nie dawały pożąda-
nych rezultatów. Głównym celem 
kleru było oderwanie od Polski 
trzech województw Małopolski 
Wschodniej dlatego czyniły stara-
nia aby panował tam stan ciągłego 
wrzenia. 
W 1929 r powstała Organizacja 
Ukraińskich Nacjonalistów (OUN)  
w skład której weszły struktury 
UWO i te dwie organizacje (UWO 
i OUN) w drugiej połowie 1930 
r zorganizowały w Małopolsce 
Wschodniej na szeroką skalę akcje 
sabotażowe. Działalność sabota-
żowa polegała na: podpalanie bu-
dynków gospodarczych ludności 
polskiej, zebranych płodów rol-
nych oraz budynków administra-
cyjnych, dokonywano sabotażu na 
torach kolejowych i liniach ener-
getycznych, telefonicznych, doko-
nywano ataku na wozy pocztowe. 
Najwięcej wypadków było w tych 
powiatach w których istniały gim-
nazja ukraińskie bądź też silniejsze 
ukraińskie organizacje młodzieżo-
we, sportowe lub kulturalne jak 
„Sokiły”, Płasty”, „Łuhy” i „Pro-
swity”. Masowy udział w akcjach 
sabotażowych brała młodzież 
szkolna i akademicka. Od lipca do 
października ( 1930 r) w Przemy-
ślanach dokonano 4 akcji sabota-
żowych gdzie proboszczem wspól-
noty greckokatolickiego kościoła 
św. Mikołaja był ks. E. Kowcz. Rząd 
polski zastosował akcję represyj-
ną i pacyfikacyjną polegającą na 
przeszukaniu domów, obór, staj-
ni, stodół, piwnic we wskazanych 
miejscowościach gdzie wcześniej 
oddział wojskowy otoczył wieś 
posterunkami. Rewizje przyczyniły 
się do wykrycia dużej ilości broni, 
materiałów łatwopalnych, prochu 
strzelniczego oraz innych materia-
łów łatwopalnych. Aresztowano 
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1739 osób z czego 1143 spraw 
oddano sądom. Wśród areszto-
wanych byli duchowni greckoka-
toliccy o czym można przeczytać 
w piśmie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych nr PN.258/2/30/
tajne z dnia 22 listopada 1930 r 
do Ministerstwa Wyznań Religij-
nych i Oświecenia Publicznego: „ 
Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych komunikuje, iż podczas ak-
cji pacyfikacyjnej w Małopolsce 
Wschodniej zostali aresztowani na-
stępujący księża obrządku grecko-
-katolickiego, względnie słuchacze 
tegoż obrządku: (…) 2/ Na terenie 
Województwa tarnopolskiego w 
okresie akcji pacyfikacyjnej aresz-
towani zostali niżej wymienieni 
księża gr. kat. 1. Kowcz Emilian pro-
boszcz aresztowany w Przemyśla-
nach dnia 27.09.1930 za założenie 
nielegalnego stow. „Płast” dowody 
zeznania świadków. Odstawiony 
do Prok. Przy S. Okr. W Brzeżanach 
gdzie z aresztów śledczych został 
zwolniony 8.11.1930 i obecnie od-
powiada z wolnej stopy”. (Zob. F. 
Rzemieniuk - Walki polityczne gre-
kokatolickiego duchowieństwa). 
Powyższe dowodzi, że zaangażo-
wanie grekokatolików w w/w orga-
nizacje szło w parze 
z obniżeniem godności stanu ka-
płańskiego. Po serii terrorystycz-
nych akcji w 1930 r. został zde-
legalizowany „Płast”  ukraiński 
skauting. Ksiądz Kowcz wykorzy-
stywał młodzież do szerzenia wro-
gości do rządu i narodu polskiego, 
zakładał organizacje która dokony-
wała antypolskich akcji: napady, 
podpalenia działania zbrojne, dy-
wersja, dokonywał tego na terenie 
Rzeczypospolitej gdzie mieszkał i 
gdzie jadł polski chleb. 
Dlaczego grekokatolicy zwiększyli 
dni katorgi na Majdanku o sześć 
miesięcy dla ks. Kowcza. 
Prof. dr hab. Wiesław Jan Wysoc-
ki z Wydziału Nauk Historycznych 
UKSW w Warszawie w wydawnic-
twie uniwersytetu tom 14 z 1976 
r w opracowaniu „Życie religijne 
więźniów Majdanka” opartej na 
ogromnej literaturze pisze: (… wy-
padki spowiadania były sporadycz-
ne. Z relacji więźniów wynika, że 
udzielał rozgrzeszeń wspomniany 
poprzednio, nieznany z nazwiska, 

63 letni ksiądz grecko-katolicki z 
Rohatynia. 
On też pocieszał współwięźniów 
i zachęcał do cierpliwego znosze-
nia losu. Jednakże po przeżyciach 
w więzieniu lwowskim żył w Maj-
danku zaledwie dwa miesiące). W 
książce ks. Batrucha pt. „Błogosła-
wiony Emilian Kowcz Proboszcz 
Majdanka” jest udokumentowane 
dwa miesiące pobytu ks. Kowcza 
na Majdanku, są to kserokopie 
trzech kartek z dnia 18 stycznia 
1944 r, 27 stycznia 1944 r oraz 1 
marca 1944 r do syna ks. Serhija 
potwierdzające otrzymanie pacz-
ki żywnościowej. Natomiast w tej 
samej książce ks. Batruch podaje 
datę przybycia na Majdanek Ks. 
Kowcza w sierpniu 1943 r, wyni-
ka z tego że syn Serhij nie wysłał 
do ojca na Majdanek paczki żyw-
nościowej przez pól roku chociaż 
posiadał taką możliwość a władze 
obozu zezwalały - co za wyrod-
ny syn. To nie był syn wyrodny to 
kłamstwo ks. Batrucha posunięte 
do tego stopnia, że jedno przeczy 
drugiemu i to kłamstwo razi tym 
bardziej bo dotyczy osoby, którą 
Jan Paweł II wyniósł na ołtarze. 
Profesor Wysocki pisząc w w/w 
artykule że ks. Kowcz przybywał 
na Majdanku przez dwa miesiące 
bazował na wiarygodnych doku-
mentach i miał całkowitą rację. W 
lutym1943 r Polakom przybywa-
jącym na Majdanku zezwolono 
na pisanie i wysyłanie miesięcznie 
2 kart pocztowych lub listu, które 
miały ściśle określoną formę 
i treść. Więźniowie wysyłali karty 
pocztowe potwierdzające otrzyma-
nie paczki żywnościowej i mimo 
skąpych informacji często karty te 
były dla rodzin jedynym potwier-
dzeniem, że więźniowie żyją. Jak 
wiele instytucji Lublina oplatają 
macki ukraińskie doświadczyłem 
czyniąc starania o pomnik wołyński 
ale nie przepuszczałem że sięgają 
również struktury organizacyjnej 
Państwowego Muzeum na Maj-
danku. Pani Beata Siwek-Ciupak 
Kierownik Centrum Obsługi Zwie-
dzających umieściła w zeszytach 
Majdanka w 2008 r artykuł pt. 
„Więźniowie ukraińskiego pocho-
dzenia na Majdanku” opisując 
a jakże uwięzienie ks. Kowcza. 

Wszystkie daty pobytu na Majdan-
ku księdza zamieszczone w artyku-
le zostały skopiowane i wklejone 
do książki ks. Batrucha. Szukając 
odpowiedzi na pytanie jak to moż-
liwe aby na terenie byłego obozu 
na Majdanku były dwa upamięt-
nienia ks. Kowcza należy pójść i 
tą drogą rozważań. PCK i RGO ( 
Rada Główna Opiekuńcza) za zgo-
dą władz obozowych dostarczyło 
w latach 1942 – 1944 do KL Maj-
danek ponad 572 tys. kg. żywności, 
90 skrzyń lekarstw oraz wyposaże-
nie dla szpitala obozowego, były 
to dostawy ogólne bez scedowania 
na konkretne osoby. Wprawdzie 
oficjalnie pomoc społeczna mo-
gła być przeznaczona jedynie dla 
Polaków, ale działająca wewnątrz 
organizacja więźniów solidarnie 
otaczała opieką inne narodowości i 
dary dzielono miedzy całą społecz-
ność więźniarską.  
Proboszcz Majdanka niespotykane 
kłamstwo ks. Batrucha
Od 2004 r ks. Stefan Batruch gło-
si, że ks. Kowcz wśród więźniów 
Majdanka był nazywany 
„proboszczem”. 
W 1976 r Bożena Fiała opublikowa-
ła w rocznikach humanistycznych, 
tom XXIV, zeszyt 2 wyniki ogrom-
nej pracy naukowej p.t. „Zycie 
religijne więźniów w niemieckim 
obozie koncentracyjnym na Maj-
danku 1942-1944”. Praca ta opar-
ta jest na wspomnieniach ponad 
500 więźniów, które w większości 
znajdują się w archiwum na Maj-
danku ale również dotarła do osób 
żyjących jeszcze w tamtym czasie, 
którzy byli żywymi świadkami. Są 
w tym opracowaniu wymienieni 
prawie wszyscy kapłani rzymskoka-
toliccy, którzy przeszli przez bramy 
Majdanka ale nie ma tam nawet 
jednego zdania o ks. Kowczu. Się-
gnąłem więc do źródła, którą jest 
książka „Błogosławiony Emilian 
Kowcz Proboszcz Majdanka” aby 
się dowiedzieć na jakiej podstawie 
ks. Batruch od 2004 r głosi, że ks. 
Kowcz to „proboszcz Majdanka” 
sadząc, że tutaj znajdę odpowiedź 
na nurtujące mnie pytanie. Są w 
niej zawarte dwie relacje osób, 
które miały kontakt z ks. Kowczem. 
Pierwsza opisuje jak córka księdza 
o imieniu Lidia uciekając do Nie-

miec Zachodnich po zakończeniu 
II wojny światowej spotkała w 
Pradze pana Jana Kulikowskiego, 
który był z księdzem Kowczem na 
Majdanku. Opowiadał, że miał pro-
blemy z nogami, że zabrano jego 
do szpitala z którego nie wrócił, że 
wspierał moralnie więźniów, spo-
wiadał i udzielał komunii. I druga 
relacja opisuje jak córka księdza o 
imieniu Anna odszukała w amery-
kańskim Detroit Mykoła Zacuchne-
go, który był na Majdanku i widział 
jak ks. Kowcz z trudem pchał tacz-
kę załadowaną kamieniami.
Na bazie tych dwóch relacji ks. 
Batruch nadał tytuł księdzu „pro-
boszcz Majdanka”. Jest w tym ogro-
my tragizm ukazujący jak można 
manipulować osobami wierzącymi 
w Boga, które są w kościele grec-
kokatolickim. Tego robić nie wolno 
bo osoba, która jest wyniesiona 
na ołtarze kościoła musi posiadać 
jasny i klarowny przekaz ukazujący 
jaki heroizm wiary doprowadził ją 
do świętości. Przecież wszyscy ka-
płani będący na Majdanku godnie 
reprezentowali stan duchowny, 
organizowali nabożeństwa, modli-
twy, śpiewy, spowiadali i udzielali 
komunii. Grozą zieje fakt, że za ks. 
Batruchem w lubelskich mediach 
bezkrytycznie powielane jest to 
kłamstwo – „proboszcz Majdanka” 
( Gazeta Wyborcza, Kurier Lubel-
ski, Dziennik Wschodni, Panorama 
Lubelska). Ale jeszcze większym 
niebezpieczeństwem dla kościoła 
katolickiego jest to, że w mediach 
katolickich – Niedziela, Gość Nie-
dzielny, Nasz Dziennik, to kłam-
stwo ks. Batrucha jest powielane. 
Szczytem demagogii o „proboszczu 
Majdanka” była postawa ks. arcy-
biskupa Józefa Życińskiego (Metro-
polita Lubelski zm. 10.02.2011 r), 
który dla odsłonięcia „tabliczki” z 
nazwą ronda ks. Kowcza w Lublinie 
pisze do wiernych 15 lutego 2004 
list pasterski. Zastanawiającym jest 
jak to być może, że ks. Batruch był 
w stanie wygenerować taką propa-
gandę o „proboszczu Majdanka”. 
Niemożliwym jest aby w tym pro-
cederze działał san bo za nim po-
wtarzały ten „slogan” media świec-
kie i katolickie jednym głosem - kto 
za tym stoi?, kto to firmuje?, kto to 
opłaca?.
Gryps ks. Kowcza którego strofy 
widnieją na pomniku – nie istnieje. 
Gryps wysłany z Majdanka przez ks. 
Kowcza na, który powołuje się ks. 
Batruch i którego strofy wykuto na 
pomniku, nie został umieszczony 
w książce „Błogosławiony Emilian 
Kowcz…”. Największy dowód, który 
był inspiracją do budowy pomnika 
na terenie byłego obozu koncen-
tracyjnego na Majdanku nie został 
uwzględniony w w/w książce. Dla-
tego pytam się na jakiej podstawie 
wyryto na pomniku takie słowa: 
„Rozumiem, że robicie starania o 
moje uwolnienie. Proszę nic nie 
róbcie w tej sprawie. Wszyscy je-
steśmy tu równi „ Polacy, Żydzi, 
Ukraińcy, Rosjanie, Łotysze czy Es-
tończycy”. Jestem tu teraz jedynym 
kapłanem. Tutaj widzę Boga – Boga 
który jest Jeden dla wszystkich nas, 
bez względu na nasze religijne od-
mienności. Może nasze kościoły się 
różnią, lecz we wszystkich nich rzą-
dzi ten sam Wszechmogący Bóg”. 

Ks. Kowcz przybył na Majdanek już 
chory na początku 1944 r z więzie-
nia we Lwowie gdzie przebywał pól 
roku. W wyniku nie leczonej i źle 
oczyszczonej głębokiej rany, któ-
rej się nabył wcześniej, (zakażenie 
ropne prawej nogi) szybko rozwija-
ła się martwica tkanki (gangrena). 
Musiał bardzo cierpieć, bo w takim 
stanie chorobowym występuje 
gorączka, przyspieszony oddech, 
człowiek jest zamroczony i osła-
biony a jeszcze zmuszany był do 
pchania taczki załadowanej kamie-
niami. W stanie agonalnym czło-
wiek wierzący w cichości i pokorze 
powierza się modlitwie do Boga a 
nie obnosi się swoim cierpieniem 
i pisze górnolotne słowa. Jest rela-
cja, że ksiądz modlił się, spowiadał 
i podtrzymywał innych na duchu. 
Ks. Batruch nie umieścił grypsu ks. 
Kowcza w książce – dlaczego -  bo 
jego nie ma. Wyryte słowa na po-
mniku zostały napisane przez ks. 
Batrucha na al. Warszawskiej 71 
i stwierdzam to z całą odpowie-
dzialnością. Ks. Batruch pisząc ten 
gryps powinien sprawdzić fakty, 
bo ks. Kowcz nie był wówczas je-
dynym kapłanem na Majdanku, 
był jeszcze ks. Witold Kiedrowski, 
który podczas ewakuacji Majdan-
ka został wywieziony transportem 
13 IV 1944  do Auschwitz. Na po-
mniku wyryto słowa aby rodzina 
nie robiła starań o uwolnienie ks. 
Kowcza gdy przebywał na Majdan-
ku. Przecież ksiądz był w więzieniu 
we Lwowie pól roku to dlaczego 
nie zostały uwzględnione w książce 
starania rodziny o jego uwolnienie 
tam gdzie był blisko domu. Ks. S. 
Batruch postawił dwa upamiętnie-
nia ks. Kowcza na terenie byłego 
obozu koncentracyjnego na Maj-
danku i wyrył słowa na pomniku, 
które mówią o tym, że tutaj wszy-
scy więźniowie byli równi. Skoro 
byli równi w okresie funkcjono-
wania obozu to ten status dotyczy 
wszystkich ofiar i należy również 
dzisiaj z godnością honorować i nie 
upamiętniać jednej osoby. Wszyst-
kie ofiary Majdanka upamiętnia 
jeden „Pomnik-Mauzoleum” bo 
wszyscy byli tutaj równi.  Dzisiaj 
niestety tylko jeden więzień ma 
dwa upamiętnienia i jest to jaw-
nym szyderstwem z 360 tysięcy 
więźniów Majdanka. 
Następnym kłamstwem w książce 
ks. Batrucha jest  fakt jak przed-
stawia się uwolnienie Żydów przez 
ks. Kowcza z płonącej synagogi w 
Przemyślanach, w której czytamy: 
„Pewnego dnia do synagogi, w któ-
rej modliły się dziesiątki osób, nie-
mieccy żołnierze wrzucili bomby 
zapalające. Zamknęli drzwi i pilno-
wali, by nikt nie uciekł z płonącego 
budynku. Żydzi, którzy wyrwali się 
z okrążenia z płaczem przybiegli 
do ks. Kowcza a on bez wahania 
pobiegł ratować ludzi. Doskonale 
znał język niemiecki więc gdy się 
znalazł przy synagodze, krzyknął 
do żołnierzy, by poszli precz. To 
dziwne bo posłuchali – wsiedli na 
motocykle i odjechali”. Jednym 
słowem „cud” a jak wyglądała 
rzeczywistość. W dniu 4.07.1941 
r żołnierze niemieccy wraz z miej-
scowymi nacjonalistami ukraiński-
mi przeprowadzili pogrom Żydów 
dokonując okropnego ich bicia 

/ Katedra Katolicka czy to Cerkiew
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i okradania z wszelkiej kosztow-
ności. Aby Żydzi nigdy nie upomi-
nali się o swój majątek Niemcy z 
Ukraińcami postanowili ich wy-
mordować, zamknęli więc Żydów 
w synagodze a następnie podpa-
lili budynek. Relacje świadków tej 
zbrodni opisane są w książce „Józef 
Wyspiański - Barbarzyństwo OUN-
UPA”: „Niemcy wraz z Ukraińcami 
spędzili kilkunastu Żydów do sy-
nagogi, oblali budynek benzyną i 
podpalili. Ludzie palili się żywcem. 
Dookoła synagogi stały piętrowe 
domki, których ściany były wyko-
nane z drewna i ubitej gliny. One 
również zaczęły się palić. Z jednej 
posesji wybiegł starszy brodaty Żyd 
z ubraniem w ogniu, upadł na uli-
cę, wołając wody. Obok niego stał 
esesman z psem, szczując na Żyda. 
W pewnym momencie podszedł 
do rannego Żyda - Ukrainiec z Prze-
myślan, S. Kobyłeckij, i z bańki polał 
jego głowę naftą. Buchnął wulkan 
ognia, a Żyd krzyczał z bólu na całe 
gardło. rel. Genowefa Czajkowska”. 
Inna relacja: „W czasie palenia 
żydowskiej bożnicy (1941 r.) wi-
działem dwóch Ukraińców z Prze-
myślan, o znanych mi nazwiskach, 
jak wrzucali Żyda do płonącej sy-
nagogi. Krzyk palącego się Żyda był 
straszny i pamiętam go do dzisiaj. 
rel. Jerzy Peszko”. Kiedy synagoga 
zaczęła się dość intensywnie palić 
wraz z sąsiednimi drewnianymi 
domami - Niemcy na motorach od-
jechali. Wtedy grupa mieszkańców 
Przemyślan otworzyła zablokowa-
ne drzwi synagogi i wyprowadzo-
no poparzonych Żydów. Gdzie jest 
więc bohaterstwo ks. Kowcza – oto 
był w tej grupie mieszkańców Prze-
myślan, którzy odryglowali drzwi 
synagogi.
Przemyślany Już w pierwszych 
dniach wojny 1939 r w powiecie 
przemyślańskim, Ukraińcy napada-
li i mordowali wracających z frontu 
polskich żołnierzy, którzy udawali 
się do domów. „We wrześniu 1939 
r (…)
( również) ostrze ataków ukraiń-
skich kierowało się przede wszyst-
kim w osadników i kolonistów 
polskich, służbę leśną oraz zie-
mian. W jednym z meldunków 
konspiracyjnych podkreślono też, 
że na terenie pow. Przemyślany, 

Brzeżany, Podchaje, Rohatyn, Bu-
czan w 1939 r. Ukraińcy zamordo-
wali nadto około 2000 Polaków, 
spośród uciekinierów z innych 
dzielnic Polski” (Zob. G. Hryciuk 
– Zmiany ludnościowe i narodo-
wościowe w Galicji Wschodniej 
i na Wołyniu w latach 1939-48). 
Z chwilą rozpoczęcia wojny nie-
miecko-sowieckiej (22.06.1941 r.)  
rozpoczęły się morderstwa i terror 
Polaków dokonanych przez OUN-
-UPA w powiecie przemyślańskim 
(okupacja niemiecko-ukraińska). 
Już na początku lipca 1941 r. z 
okolicznych wiosek przyjechali do 
Przemyślan ukraińscy chłopi, aby 
rabować mieszkania Polaków i Ży-
dów. Do tego faktu odniósł się ks. 
Batruch w książce „Błogosławiony 
Emilian Kowcz…” pisząc: „We wsi 
Korosne (5 km od Przemyślan) ktoś 
ograbił kilka budynków miejsco-
wych Polaków. Ksiądz Kowcz zde-
cydowanie potępił takie działania 
parafian – Czy tak was wychowa-
łem w ciągu tych dwunastu lat? 
– oburzył się podczas kazania(…) 
Wydawało mi się że wychowałem 
was na dobrych parafian a zro-
biłem z was hołotę Wstyd mi za 
was przed Bogiem(…)”. Jak zostali 
wychowani parafianie przez ks. 
Kowcza wskazuje opracowanie: (J. 
Wyspiański - Osoby zamordowane 
przez nacjonalistów ukraińskich w 
pow. Przemyślany w latach 1939-
1945). Czytamy m.in. „Wybór daty 
napadu banderowców na niektó-
re wioski znajdujące się w pow. 
przemyślańskim nie był przypad-
kowy - najczęściej wybierano dni 
przy świąteczne, w których Polacy 
nie spodziewali się ataku. Prze-
prowadzano je znienacka, grupą 
kilkusetosobową, korzystając z 
miejscowych przewodników, któ-
rzy wskazywali polskie gospodar-
stwa”. Poniżej przedstawiam kilka 
przykładów z w/w książki obrazu-
jących jak bandyci ukraińscy znę-
cali się nad Polakami, wielu z nich 
to wychowankowie ks. Kowcza. W 
nawiasie ograniczyłem się tylko 
do podania jednej nazwy miejsco-
wości w powiecie przemyślańskim 
w którym taki sposób zbrodni na-
stąpił: wrzucanie żywych ludzi do 
płonącego domu (Przemyślany), 
darcie skóry na plecach 

i kończynach (Rozworzany), 
ćwiartowanie siekierą (Ciemie-
rzyńce), wbijanie kołka do gardła 
(Krosienko),  podrzynanie gardła 
(Żędowice), rozprucie brzucha 
nożem (Białe), obcinanie głowy 
(Niedzieliska), przebijanie widła-
mi (Świerż), zbiorowe gwałcenie 
przywiązanej do drzewa dziewczy-
ny (Majdan Lipowski), nasadzanie 
dzieci na sztachety (Tuczna). W 
powiecie przemyślańskim znane są 
nazwiska 1184 osób narodowości 
polskiej, które zostały m.in. w ten 
sposób zamordowane. Ksiądz gre-
kokatolicki z Przemyślan poniósł 
śmierć męczeńską z rąk Niemców 
i został beatyfikowany i upamięt-
niony dwoma pomnikami, nato-
miast księża katoliccy w powiecie 
przemyslańskim ponieśli śmierć 
męczeńską z rak Ukraińców i do 
dnia dzisiejszego są w zapomnie-
niu. Oto przykład: 9.02.1944 r 
w miejscowości Wołków powiat 
Przemyślany został bestialsko za-
mordowany pod figurką kościelną 
katolicki ksiądz Józef Kaczorowski 
z rąk nacjonalistów ukraińskich. 
14.02.1944 r zostaje zorganizowa-
ny pogrzeb księdza na który przy-
bywa ksiądz Stanisław Kwiatkowski 
proboszcz parafii Świerż. W drodze 
powrotnej ksiądz wraz z kilkoma 
osobami zostaje zatrzymany przez 
Ukraińców. Dwie osoby zostają 
zastrzelone a ksiądz porwany do 
lasu. Następnego dnia ludzie szu-
kają po lasach księdza i odnajdują 
zamordowanego i widać na ciele 
jak okrutnie był torturowany, ślady 
okropnego bicia, na plecach wy-
cięty nożem krzyż, rany były posy-
pywane solą, były miejsca obdzie-
rania księdza ze skóry a na koniec 
przecięty piłą. 
Uroczystość odsłonięcia pomnika 
ks. Kowcza w Lublinie rozpoczęła 
się (4.10.2021 r) w Archikatedrze 
Lubelskiej od sprawowania litur-
gii według rytu bizantyjskiego w 
wersji ukraińskiej. Tak więc na 
kilka godzin za zgodą Metropoli-
ty Lubelskiego ks. abp Stanisława 
Budzika, Katedra Katolicka stała 
się Ukraińską Greckokatolicką 
Cerkwią, która jest współodpowie-
dzialna za ludobójstwo Polaków 
w latach 1939-47. Uroczystości 
przewodniczył zwierzchnik Ukra-

ińskiego Kościoła Greckokato-
lickiego arcybiskup Światosław 
Szewczuk. W 2018 r dziennikarz 
Krzysztof Tomasik przeprowadził 
z abp Szewczukiem obszerny wy-
wiad p.t. „Dialog leczy rany” w 
którym arcybiskup „banderyzmu 
nie traktuje jako nacjonalizm, ale 
jako patriotyzm stanowiący nie-
odłączny element ukraińskiej toż-
samości”, w jego ocenie „przyka-
zanie miłości bliźniego wcale nie 
wyklucza oddawania czci ludobój-
com bezbronnych dzieci, kobiet i 
starców”. Powyższe swoje słowa 
zwierzchnik Kościoła Greckoka-
tolickiego wcielił w życie w dniu 
21 sierpnia 2019 r gdy poświecił 
w Samborze (ziemia Lwowska) 
pomnik-krzyż upamiętniający za-
bitych przez Niemców członków 
OUN-UPA, którzy zorganizowali 
pogrom Żydów razem z Niem-
cami. Poświęcenie przez abp Ś. 
Szewczuka pomnika bandytów 
z UPA-OUN nie było przeszkodą 
aby po uroczystości w Archikate-
drze Lubelskiej poświęcić pomnik 
ks. Kowcza na Majdanku. Kościół 
greckokatolicki, na Ukrainie które-
go zwierzchnikiem jest arcybiskup 
Światosław Szewczuk nawet nie 
myśli o pokucie chrześcijańskiej za 
to, iż księża greckokatoliccy na 
ołtarzu Chrystusowym w okresie 
II wojny światowej świecili widły, 
siekiery i noże, którymi chwilę 
później banderowcy zarzynali Po-
laków. Dopóki Cerkiew greckoka-
tolicka nie stanie w prawdzie i nie 
odetnie się od błędów przeszłości, 
to działanie jej władz będzie nadal 
dzielić Polaków i Ukraińców, a nie 
łączyć. W uroczystości odsłonięcia 
pomnika ks. Kowcza na Majdanku 
wzięli udział: Biskup pomocniczy 
Archidiecezji Lubelskiej Mie-
czysław Cisło, Prezydent Miasta 
Lublin Krzysztof Żuk, Wicewo-
jewoda Lubelski Bolesław Gzik, 
Wicemarszałek Województwa 
Zbigniew Wojciechowski, Prze-
wodniczący Rady Miasta Lublin 
Jarosław Pakuła oraz ukraińskie 
delegacje, m. in. ukraińska organi-
zacja skautowa „Płast”.
Zakończenie Pomnik księdza Emi-
liana Kowcza postawiony na tere-
nie byłego obozu Konzentration-
slager Lublin (w tym miejscu gdzie 
stoi ponik znajdowały się koszary 
dla esesmanów) nigdy nie będzie 
symbolem pojednania narodu 
Polskiego i Ukraińskiego. Jest zbyt 
wiele dowodów na to, że postawa 
księdza w obliczu antypolskich po-
stępowań Ukraińców była bierna 
i bojaźliwa. Ksiądz służąc w Armii 
Halickiej jest również współodpo-
wiedzialny za zbrodnie dokonane 
przez żołdaków tej armii na naro-
dzie Polskim. Z całą stanowczością 
należy również potępić działalność 
księdza w czasach pokoju gdy za-
kładał organizację, która podej-
mowała akcje  sabotażowe w II 
Rzeczypospolitej. Ksiądz również 
nigdy nie odniósł się do zbrodni 
ukraińskich dokonywanych na Po-
lakach czy to przez żołdaków Ar-
mii Halickiej czy bandytów z OUN 
dokonywanych w roku 1939-42 na 
terenie powiatu przemyślańskego 
- późniejsze zbrodnie to czas gdy 
ksiądz był uwięziony. Powołam 
się jeszcze raz na blog greko-kato-

lickiego diakona, Ukraińca Piotra 
Siwickiego który pisze tak: „ przy-
puszczam, że Emilian Kowcz za kry-
tykę zbrodni zostałby zamordowa-
ny przez UPA albo przez SB OUN, 
po drugie, do dzisiaj nie byłby 
osobą błogosławioną, z powodów 
politycznych oczywiście, tak samo 
jak ksiądz Włodarczyk i około 
stu innych polskich kapłanów 
i kilkudziesięciu ukraińskich 
zamordowanych przez OUN-UPA”. 
Powyższy diakon greckokatolicki 
to przyszłość i nadzieja oraz dowód 
na to, że są w tym kościele du-
chowni którzy doprowadzić mogą 
do pojednania Polsko - Ukraiń-
skiego. Ksiądz Kowcz został aresz-
towany, uwieziony i oddał życie za 
pomoc Żydom - wystawiał świa-
dectwa chrztu. Za taką samą po-
moc Żydom zginęli na Majdanku 
katoliccy księżą, ks. Andrzej Osi-
kowicz, ks. Romuald Chłopecki i 
gdzie na Majdanku znajdziemy ich 
pomnik czy obelisk. W/w księża 
katoliccy pomagali Żydom bo tak 
nakazywało im sumienie, powo-
łanie kapłańskie, słowa ewangelii, 
nauka Chrystusa. Natomiast ks. 
Kowcz posiadał wyrzuty sumienia, 
że wystawia akty chrztu Żydom, 
więc udał się do Metropolity A. 
Szeptyckiego z zapytaniem - czy 
godnie postępuje?. Dlatego uwa-
żam, że w/w księża katoliccy za-
sługują na wyniesie na ołtarze a 
nie ks. Kowcz. Na terenie obozu na 
Majdanku postawiono dwa upa-
miętnienia Ukraińca ks. Kowcza- 
grekokatolika i należy zadać pyta-
nie jaki przekaz niesie ten fakt dla 
nowych pokoleń?. Nowe pokole-
nie, które przyjdzie po nas zada py-
tanie - dlaczego nie upamiętniono 
wyznawców innych religii, którzy 
tutaj zginęli: Judaizmu, Katolików, 
Prawosławnych, Protestantów, 
Badaczy Pisma Świętego. Zada-
dzą oni również pytanie, dlaczego 
nie upamiętniono więźniów 36 
narodowości, którzy tutaj zginęli: 
Żydzi, Polacy, Rosjanie, Białorusi-
ni, Niemcy, Anglicy, Ormianie, Cy-
ganie Gruzini, Kazachowie, Litwini 
(…). Jak wytłumaczymy fakt, że to 
ks. Stefan Batruch proboszcz grec-
kokatolickiej parafii w Lublinie w 
swoim szaleństwie i furii upamięt-
niał ks. Kowcza gdzie tylko mógł 
(rondo, obelisk, pomnik) i pomogli 
w tym jemu władze miasta Lublina, 
hierarchowie lubelskiego kościoła 
rzymskokatolickiego jak i dyrekcja 
muzeum na Majdanku. Dokonali 
tego nie zważając, że fałszują dla 
przyszłych pokoleń prawdziwy, 
przekaz historii o Majdanku. Jakie 
jest rozwiązane problemu przed, 
którym postawiono społeczność 
Lublina. Rozwiązaniem jest posta-
wienie 36 pomników upamiętnia-
jących 36 narodowości oraz 5 po-
mników wyznawców innych religii, 
którzy przeszli przez bramy obozu 
na Majdanku. Innym rozwiązaniem 
jest usunięcie obelisku i pomnika 
Ks. Kowcza ponieważ wszystkich 
upamiętnia jeden „Pomnik-Mau-
zoleum”.

Zdzisław Koguciuk Przewodni-
czący  Obywatelskiej Inicjatywy 
budowy Pomnika  „Ofiar Woły-
nia” w Lublinie

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

/ Abp Szewczuk święci pomnik ku czci OUN

https://bliskopolski.pl/leksykon/ii-rzeczpospolita/
https://bliskopolski.pl/leksykon/ii-rzeczpospolita/
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Zwracam się z uprzejmą prośbą 
o wsparcie prac związanych ze 
wzniesieniem pomnika „Rzeź Wo-
łyńska” Mistrza Andrzeja Pityń-
skiego w gminie Jarocin.  Atutem 
tej lokalizacji jest usytuowanie 
terenu pod pomnik  w bezpośred-
nim sąsiedztwie trasy szybkiego 
ruchu S 19 (Barwinek – Rzeszów 
– Lublin – Kuźnica Białostocka). 
Pomnik będzie górował nad oko-
licą. Z MOP Bukowa II (Miejsca 
Obsługi Podróżnych) można bę-
dzie można przejść  pod pomnik. 
Niecałe 300 m dzielić będzie miej-

sce pod pomnik od obecnej drogi 
krajowej Nr 19.                                                                                                                                        

 Pomnik, dla którego od lat nie 
było miejsca w Polsce będzie 
centralnym punktem Memoria-
łu Ofiar Ludobójstwa na Kresach 
Wschodnich, którego dopuścili się 
ukraińscy nacjonaliści w czasie II 
wojny światowej. Po uroczystości 
odsłonięcia i poświęcenia pomni-
ka „Rzezi Wołyńskiej” w dniu 11 
lipca 2022 roku, w II etapie pla-
nowana jest budowa Mauzoleum, 
w którym znajdą się sale ekspozy-
cyjne upamiętniające martyrolo-

gię mieszkańców wsi na Kresach 
Wschodnich.

Zbigniew Walczak – wójt gminy 
Jarocin i zarazem prezes Społecz-
nego Komitetu Budowy Pomnika 
„Rzeź Wołyńska” w Domostawie 
w gminie Jarocin.

Link do rzutki na po-
mnik „Rzeź Wołyń-
ska” Mistrza Andrzeja 
Pityńskiego w gminie 
Jarocin znajduje się 
TU i wystarczy tylko 
kliknąć.  

Niepokojące wieści o stanie zdro-
wia Andżelika Borys docierają do 
nas zza murów Więzienia Śledcze-
go nr  8 w Żodzinie, w którym jest 
przetrzymywana prezes Związku 
Polaków na Białorusi.

Ze źródeł, których nie możemy 
ujawnić, dowiadujemy się, że pre-
zes ZPB wygląda na bardzo chorą i 
potrzebuje pilnego zbadania przez 
lekarza z wykorzystaniem sprzę-
tu USG oraz innych badań m.in. 
krwi, które mogłyby wykluczyć 
bądź potwierdzić, że więziona 
przez ponad osiem miesięcy przez 
reżim Aleksandra Łukaszenki li-
derka polskiej mniejszości narodo-
wej na Białorusi ma zaawansowa-
ną chorobę natury gastrologicznej, 
schorzenie wątroby, bądź inną do-
legliwość.

Z docierających do nas opisów 
wyglądu Andżeliki Borys wyni-
ka, iż wygląda ona na bardzo wy-
cieńczoną, ma ziemisto-żółty ko-

lor cery, co mogłoby wskazywać 
m.in. na schorzenie wątroby, oraz  
intensywnie traci włosy.

Znająca blisko Andżelikę Borys re-
daktor gazety „Głos znad Niemna 
na uchodźstwie” Iness Todryk-Pi-
salnik wspomina, że jeszcze przed 
aresztowaniem Andżelika Borys 
często cierpiała na bóle głowy i żo-
łądka, a w sytuacjach stresowych 
wychodziły jej włosy.

Bez specjalistycznych badań le-
karskich nie można stwierdzić, czy 
zły stan zdrowia pani prezes jest 
konsekwencją obostrzenia już ist-
niejących u niej schorzeń, czy też 
jest objawem jakiejś nowo nabytej 
choroby.

Powszechnie wiadomo jest, że 
warunki sanitarne w celach biało-
ruskich więzień są dalekie od ide-
alnych. Znane są przypadki, kiedy 
do wieloosobowych cel trafiały 
osoby, cierpiące na choroby zakaź-

ne, mające, na przykład, wiruso-
we zapalenie wątroby, Covid-19, 
a nawet AIDS . Nie można zatem 
wykluczyć, że osłabiony organizm 
Andżeliki Borys uległ zakażeniu 
niezbadanym jak dotąd u niej wi-
rusem.

Jako bliscy współpracownicy An-
dżeliki Borys, których martwi po-
garszający się stan zdrowia naszej 
koleżanki, apelujemy do wpływo-
wych ludzi świata polityki, bizne-
su i wszystkich ludzi dobrej woli, 
mających możliwość kontakto-
wania się z decydentami we wła-
dzach Republiki Białorusi o użycie 
swoich kontaktów i podjęcie nie-
zwłocznych działań  na rzecz oka-
zania Andżelice Borys niezbędnej 
fachowej pomocy lekarskiej!

Bądźmy solidarni z liderką pol-
skiej mniejszości narodowej na 
Białorusi nie tylko słowem, lecz 
także czynem!

Pilne! Andżelika Borys 
potrzebuje natychmiastowej 
pomocy lekarskiej!
Redakcja za Znadniemna.pl

Zrzutka na Pomnik w Domostawie 
Społeczny Komitet Budowy Pomnika w Domostawie 
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Ordynarna prowokacja. Osadczy usunięty.
SUOZUN
Monument ten Fundacji Bramy 
Pojednania oraz Stowarzyszenia 
Instytutu Pamięci i Dziedzictwa 
Kresów o wysokości 20 m ma 
przyćmić pomnik Andrzeja Pi-
tyńskiego, który po wielu latach 
tułaczki wreszcie stanie w Domo-
stawie. Przedstawia orła z wycię-
tym na piersi krzyżem. W środku 
krzyża znajduje się dziecko nabite 
na widły.
Rotunda jest dla Polaków miej-
scem świętym. Niestety po 1989 
roku została już raz zbezczesz-
czona. Pod pretekstem ekshumacji 
rzekomych ofiar UB przeniesiono 
na nią z Jacni banderowskich lu-
dobójców skazanych prawomoc-
nymi wyrokami polskich sądów 
na karę śmierci. Spoczywają do 
dzisiaj jako „ofiary nieznane”. Te 
ofiary, które dla nas są ludobój-
cami, dla Ukraińców są herojami. 
Ukraina stawia im pomniki. Po-
mimo aktywności naszego Stowa-
rzyszenia żądającego uprzątnięcia 
tych szczątków ani wojewoda lu-
belski, ani też IPN nie wykonali 
czynności. Ponieważ ukraińscy 
kolaboranci w służbie niemieckiej 
na Rotundzie mordowali Pola-
ków złożyliśmy do IPN wniosek 
o śledztwo i ściganie morderców.
Teraz Rotunda ma być ponownie 
zbezczeszczona fałszywym po-
mnikiem. Ten pomnik jest częścią 
jakiegoś większego projektu. Na 
Majdanku 4 października 2021 od-
słonięto pomnik greckokatolickie-
go księdza Emiliana Kowcza.
Prezes Instytutu Pamięci i Dzie-
dzictwa Kresów Włodzimierz 
Osadczy został w dniu dzisiejszym 
uchwałą zarządu skreślony z listy 
członków naszego Stowarzysze-
nia.
Więcej w treści uchwały:
Uchwała
Zarządu Stowarzyszenia Upamięt-
niania Polaków Pomordowanych 
na Wołyniu z siedzibą w Zamościu 
nr 3 z dnia 10-11-2021 w sprawie 
zamiaru wzniesienia w Zamościu 
pomnika „sprawiedliwych Ukra-
ińców”.
Zarząd Stowarzyszenia Upamięt-
niania Polaków Pomordowanych 
na Wołyniu z siedzibą w Zamościu 
działając w imieniu członków wy-
raża zdecydowany sprzeciw prze-
ciwko zamierzonej inicjatywie.
Uzasadnienie:
Sama inicjatywa upamiętniania 
tzw. „sprawiedliwych Ukraiń-
ców” jest manipulacją na praw-
dzie historycznej i jest na wskroś 
fałszywa. Forsowana jest już od 
dłuższego czasu przez zewnętrzne 
ośrodki polityczne (przede wszyst-
kim Ukraińców z Kanady) a re-
alizowana przez różne fundacje, 
stowarzyszenia oraz lobbystów 
ukraińskich i Polaków mających 
ukraińskie korzenie.
Już w samym tytule projektu jest 
zadany fałsz historyczny mówiący 
o „bratnim narodzie ukraińskim”. 
W rzeczywistości i w prawdzie 
podmiotem, który w zamiarze ma 
być uhonorowany są obywatele 
narodowości rusińskiej, a nieco 

ściślej Małorusini wyznania grec-
kokatolickiego i prawosławnego 
zamieszkujący wspólnie z Polaka-
mi terytorium odzyskanej Rzecz-
pospolitej, będący ich sąsiadami 
i lojalnymi obywatelami państwa 
polskiego. W większości bez od-
rębnej świadomości narodowej, je-
dynym wyróżnikiem było wyzna-
nie. W okresie II wojny światowej 
jak też i historycznie wcześniej nie 
było państwa ukraińskiego. Po-
czątek jego powstania datuje się 
dopiero od 1991 roku. Jako datę 
powstania i świętowania swojej 
niepodległości Ukraińcy przyjęli 
datę podpisania paktu Ribbentrop-
-Mołotow, od kiedy to terytorium 
obecnej Ukrainy stało się benefi-
cjentem tego czwartego rozbioru 
Polski. Była natomiast tworzona 
ideologia faszystowska wzoro-
wana na niemieckim faszyzmie 
nazwana przez ich twórców ukra-
ińskim nacjonalizmem. Ideologia 
ludobójcza, bezwzględna, dopusz-
czająca dokonywanie mordów i 
bestialstw w sposób tak okrutny, 
że zadziwiała i przerażała nawet 
samych Niemców. W realizację 
tej ideologii zaangażowane były 
formacje zbrojne jak OUN-UPA 
ale też i powszechnie miejscowa 
ludność rusińska.
W sytuacji masowych mordów 
dokonywanych na Polakach czyn-
nikiem, który decydował o chęci 
niesienia pomocy i ratowania Po-
laków, swoich sąsiadów były war-
tości humanitarne, ogólnoludzkie. 
Wypływające z wznawianej wiary, 
dekalogu, który jednoznacznie dla 
wszystkich wyznań chrześcijań-
skich brzmi „nie zabijaj”. W żad-
nym przypadku nie było sytuacji, 
żeby to „Ukrainiec, który miał 
świadomość oraz odrębność reli-
gijną i narodową ratował swojego 
brata Polaka-katolika”. A taką fał-
szywą narrację próbuje się przypi-
sać tym niewątpliwie bohaterskim 
czynom. Ukrainiec nie tylko nie 
ratował, ale zgodnie wyznawanym 
skrajnie faszystowskim Dekalo-
giem ukraińskiego nacjonalisty 
mordował: żonę-Polkę, matkę-
-Polkę, a nawet dzieci zrodzone z 
Laszki. Narrację „sprawiedliwych 
braci Ukraińców” stanowczo od-
rzucamy. Z taką samą stanow-
czością uważamy, że ten heroizm 
nielicznych powinien być upa-
miętniony i uhonorowany. Jednak 
w prawdzie, bez manipulowania 
historią i nieświadomego wpisy-
wania się w realizację dalekosięż-
nego ukraińskiego celu politycz-
nego. W przestrzeni publicznej 
wypracowano już takie formy upa-
miętnień wierności przykazaniu 
„nie zabijaj”, oddania się z pełnym 
poświęceniem bliźnim, często 
narażając własne życie. Taką for-
mą jest na przykład wyróżnienie 
Virtus et Fraternitas, czyli Cnota i 
Braterstwo. Medal taki otrzymała 
np. Ołeksandra Wasiejko, zwana 
Babcią Szurą. Została uhonoro-
wana IMIENNIE. Wyróżnienia 
dokonał prezydent RP Andrzej 
Duda. Tak właśnie Żydzi honorują 
Polaków - imiennie. Członkowie 
Stowarzyszenia byli uczestnikami 
oddawania honoru Pani Wasiejko 

w Ostrówkach przez pracownika 
IPN dr Leona Popka. Taką właśnie 
personalną formą honorowania 
postuluje nasze Stowarzyszenie, 
w prawdzie, bez manipulacji histo-
rycznych i bez fałszywych celów 
politycznych. Czy kiedykolwiek 
słyszano żeby ktoś w Izraelu chciał 
stawiać Wrota Sprawiedliwym Po-
lakom ??? Ewangeliczne czyny 
winny być pamiętane. Nacjonali-
ści ukraińscy za tę ewangeliczną 
„miłość bliźniego” zabili jak się 
szacuje około 10 tys. własnych ro-
daków.
Forma jaka została zaproponowa-
na przez nieznane Kresowiakom 
organizacje Wrota Miłosierdzia 
oraz Instytut Pamięci i Dziedzic-
twa Kresów, a którą stanowczo od-
rzucamy, już w naszych relacjach 
spowodowała wiele złego. W isto-
cie doprowadza do jawnej wrogo-
ści pomiędzy narodami. Ukraińcy 
na przestrzeni dziejów zawsze byli 
nam wrodzy, od rzezi humańskiej i 
aż do „ludobójstwa wołyńskiego”. 
Po roku 1989 opanowali ze szko-
dą dla państwa polskiego wiele 
obszarów powodując w nich de-
strukcję. Zajmowali stanowiska 
ministrów Obrony Narodowej 
(trzykrotnie) Przy czym co jest 
szczególnie dla nas upokarzające, 
że był nim Janusz Onyszkiewicz, 
bratanek Myrosława Onyszkie-
wicza z Uhnowa, dowódcy kure-
nia UPA, który pacyfikował m.in. 
Tarnoszyn, Posadów, Podlodów 
dokonując okrutnych mordów. 
Ukraińcy obsadzili redakcje ga-
zet, media rządowe i prywatne, 
parlament – zarówno Senat jak 
też i Sejm. Za kadencji PO-PSL 
funkcjonował Ukraiński Klub Par-
lamentarny (16 posłów PO i jeden 
PSL) deklarując jawną wrogość 
wobec państwa polskiego. Zaj-
mują wiele ważnych stanowisk w 
polskim IPN. Wiele spustoszenia 
w różnych sferach życia dokonał 
Rzecznik Praw Obywatelskich 
Adam Bodnar. Równocześnie z 
tym ukraińskim „lobbingiem” 
działającym w Polsce trzeba ze-

stawić asymetryczne ograniczenie 
praw i prześladowanie Polaków 
zamieszkałych od pradziejów na 
terytorium dzisiejszej Ukrainy.
Należy z całą stanowczością przy-
pomnieć, że ludobójcza ideologia 
faszystowska ukraińskich nacjo-
nalistów stała się programem dzi-
siejszego państwa ukraińskiego. 
Ukraińskim ludobójcom stawia się 
pomniki, które wyrastają jak grzy-
by po deszczu, ich imieniem nazy-
wa się ulice i place. Za hymn pań-
stwowy Ukrainy przyjęto hymn 
UPA. Kolejne już pokolenie mło-
dych wychowuje się w duchu ban-
deryzmu. Ostatnio ogłoszono „rok 
bandery”, a na przypomnienie, że 
czczą ludobójców bezczelnie od-
powiadają, że „nikt im nie będzie 
wybierał bohaterów”.
Orędownikiem honorowania 
„sprawiedliwych Ukraińców” był 
także Instytut Pileckiego, który 
wielokrotnie i bardzo napastliwie 
usiłował włączyć w to nasze Sto-
warzyszenie. Wielokrotnie prosił o 
wyszukanie im i podanie nazwisk 
choć „ze dwóch sprawiedliwych 
Ukraińców”. Zawsze spotykali się 
z odmową ze strony pani Janiny 
Kalinowskiej. Pani Janina argu-
mentowała, że „najpierw Ukraina 
musi uznać popełnione na Pola-
kach ludobójstwo, następnie na-
leży się ich ofiarom ekshumacja 
i godny – katolicki pochówek. 
Mogiły, krzyże na nagrobkach” a 
dopiero później możemy podjąć 
temat”. Treść tej odmowy należy 
traktować jako testament zmarłej i 
powinność dla żyjących.
Jednak informację zaczerpniętą 
z prasy o tym jakoby w budowie 
pomnika „sprawiedliwych Ukraiń-
ców” chciał partycypować lubel-
ski IPN przyjęliśmy z niedowie-
rzaniem. Traktujemy ją jako błąd 
medialny lub jakąś wrogą mani-
pulację. Ostatnia deklaracja jaką 
usłyszeliśmy z ust dyrektora IPN 
na pogrzebie pani Janiny mówiła o 
upamiętnieniu Dzieci Wołynia.
Ukraińcy nigdy nie byli, nie są i 

nigdy nie będą państwem przy-
jaznym Polakom. Niezależnie od 
tego, czy działają z własnych su-
werennych motywacji, czy też są 
przedmiotem rozgrywanym przez 
siły globalne. Realizują swoje 
dalekosiężne, strategiczne cele 
wyznaczane przez ośrodek znaj-
dujący się w Kanadzie. Budowa 
takiego pomnika jest jedynie jed-
nym z elementów ich strategii. 
Gdybyśmy na nią przystali, to by 
znaczyło że nie wyciągnęliśmy 
wniosków z zabiegu jaki zastoso-
wali Niemcy zdejmując z siebie 
popełnione zbrodnie, a nawet czy-
niąc ofiarami jakichś „mitycznych 
nazistów”, którymi byli „nacjona-
liści”, a więc nie bez przyczyny 
„zwalcza się teraz tzw. „nacjona-
lizm polski”. Finalnie  nastąpiła 
tutaj zamiana sprawców i ofiar, de-
moniczne odwrócenie dobra i zła. 
Jeżeli przyzwolimy Ukraińcom, 
którzy zawsze wzorowali się na 
Niemcach na stosowanie podob-
nego zabiegu to na jego końcu, za 
kilkanaście lat w obiegu medial-
nym będzie funkcjonowała zbitka 
myślowa i przekaz PRowy: „nie 
było ukraińskiego ludobójstwa 
na narodach Europy, nie było lu-
dobójstwa Polaków, był konflikt, 
wojna polsko-ukraińska, byli źli 
Polacy i byli sprawiedliwi Ukra-
ińcy”. W świat pójdzie fałszywy 
przekaz, że „Ukraińcy nie mordo-
wali Polaków tylko ich ratowali”. 
Ta strategia już jest realizowana. 
W 2018 roku  – w rocznicę apo-
geum ukraińskiego ludobójstwa 
na Polakach – prezydent Ukrainy 
Petro Poroszenko przyjechał wraz 
z ponad 2 tysiącami Ukraińców do 
Sahrynia aby pokazać, że to nie 
Ukraińcy mordowali Polaków, ale 
odwrotnie. Nasze Stowarzyszenia 
zmaga się z takimi kłamstwami 
często przy bierności organów 
państwa polskiego.
Prosimy o głębszą refleksję nad 
treścią uchwały.  
W imieniu zarządu: 
Janusz Bernach

/ Zdjęcie członkowie Stowarzyszenia wykonali 3 lata temu w Uhnowie na domu, w którym mieszkał Myrosław Onyszkiewycz.
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26 listopada w wileńskiej galerii 
„Arka” zostanie otwarta wystawa 
multimedialna „Władysław Stare-
wicz – pionier światowej anima-
cji”, przygotowana przez Centrum 
Sztuki Współczesnej „Znaki Cza-
su” w Toruniu. Dopełnieniem pro-
jektu będzie druga wystawa w ga-
lerii „Meno parkas” w Kownie w 
ramach Europejskiej Stolicy Kul-
tury 2022. Partnerem projektu jest 
Instytut Polski w Wilnie. Wystawa 
wileńska (2021) postawi nacisk 

na międzynarodowy zasięg oraz 
znaczenie twórczości Władysława 
Starewicza. Prezentowana będzie 
do 31 grudnia 2021 r. 

„Sytuacja na granicy jest kontro-
lowana, na razie siły Litwy, Łotwy 
i Polski radzą sobie bez pomocy 
NATO, ale stale sa prowadzone 
konsultacje” – mówi Gediminas 
Kirkilas.

Jak powiedział, mamy wszelkie 
gwarancje, że się doczekamy po-
mocy NATO jeśli zajdzie taka po-
trzeba.

Dodał, że jest przesadą deklarowa-
nie, że Rosja nie ma nic wspólnego 
z kryzysem na granicy polsko-bia-
łoruskiej, o czym świadczą chociaż-
by wspólne ćwiczenia wojskowe 
Rosji i Białorusi.
Rosja, według Kirkilasa, ma spo-
ro interesów w zaistniałej sytuacji. 
To przede wszystkim – wywołanie 
chaosu wewnątrz Unii, podziałów 
w Europie.

„Salon Polityczny” – audycja publi-
cystyczna, nadawana w Radiu Znad 
Wilii – 103.8 FM od poniedziałku 
do piątku o godz. 8.15. Redaktorka 
Renata Widtmann omawia z zapro-

szonymi do studia gośćmi tematy z 
zakresu życia politycznego, gospo-
darczego i społecznego na Litwie, w 
Polsce i na świecie.

 Rodzinnymi wspomnieniami o 
życiu na Chmielnicczyźnie, zesła-
niu do Kazachstanu i powrocie na 
Ukrainę podzieliła się Halina Wi-
tiak z Polskiego Centrum Kultury 
i Edukacji im. prof. Mieczysława 
Krąpca w Tarnopolu.
Niestety nie udało się nam po-
rozmawiać z jej matką Zuzanną 
Wowk.
Na stepy
«Moi dziadkowie pochodzą z 
polskich rodzin zamieszkujących 
obwód chmielnicki. W latach 30. 
mieszkali we wsi Skazińce (dziś 
Jaseniwka w rejonie chmielnic-
kim obwodu chmielnickiego – 
aut.). Dziadek nazywał się Franci-
szek Wilczyński s. Jana, a babcia 
Anna Wilczyńska, c. Stefana. Nie 
wiem dokładnie, kiedy się uro-
dzili, ale wiadomo mi, że babcia 
Anna też miała panieńskie nazwi-
sko Wilczyńska. Mieli takie same 
nazwiska. Nasza rodzina była 
zamożna, miała gospodarstwo, 
uczęszczała do miejscowego ko-
ścioła» – mówi Halina Witiak.
Franciszek i Anna Wilczyńscy, 
lata 30. XX w.
W 1935 r. w rodzinie Wilczyń-
skich urodził się starszy syn An-
ton, a rok później, w 1936, młod-
szy Stanisław. W tym samym 
czasie rozpoczęły się represje 
przeciwko Polakom mieszka-
jącym na radzieckiej Ukrainie 
spowodowane pogorszeniem 
stosunków polsko-radzieckich i 
poszukiwaniem «wewnętrznych 
wrogów». Wilczyńscy, podobnie 
jak tysiące innych, zostali depor-

towani do Kazachstanu.
«W 1937 r. nasza rodzina wraz z 
braćmi i siostrami mojego dziad-
ka Franciszka została wywiezio-
na w wagonach towarowych na 
północ Kazachstanu, na stepy. 
Mieli szczęście, że wtedy nie było 
jeszcze zimno, a dziadek i babcia 
zdążyli wykopać ziemianki. Aby 
przeżyć, chodzili po polach i zbie-
rali wszystko, co dało się zjeść. Ci, 
którzy trafiali tutaj zimą, po pro-
stu zamarzali» – mówi pani Ha-
lina. Część osób ginęła jeszcze w 
drodze do Kazachstanu z powodu 
braku jedzenia i wody, którą do-
stawali raz dziennie lub nawet raz 
na kilka dni. U Wilczyńskich po 
przybyciu do Kazachstanu zmarł 
syn Stanisław. W 1939 r. urodzi-
ła się córka Zuzanna, matka pani 
Haliny.
Kazachstańskie zimy
«W Kazachstanie nasza rodzina 
została osiedlona w Konstanty-

nówce (dziś rejon Ajyrtau w ob-
wodzie północnokazachstańskim 
– aut.). Moi dziadkowie byli ludź-
mi wykształconymi i jakoś potra-
fili sobie poradzić na zesłaniu» 
– zauważa Halina Witiak. Depor-
towani do Kazachstanu Polacy 
otrzymywali status specjalnych 
przesiedleńców. Mieli ograniczo-
ne możliwości przemieszczania 
się i co miesiąc musieli się mel-
dować w komendanturze.
«Po przybyciu do Kazachstanu 
dziadek i babcia ugniatali noga-
mi słomę i obornik, robili cegły i 
budowali domki, które nazywano 
«mazankami». Każdej nocy po 
Konstantynówce chodzili woj-
skowi, pukając do domów i stra-
sząc ludzi. Mama opowiadała, że 
kiedy była mała, zbierała zamar-
znięte ziemniaki na polach i mie-
liła na kamieniu młyńskim kłosy, 
żeby się wyżywić» – mówi pani 
Halina.

Trwający sześć tygodni festiwal 
„Boże Narodzenie w stolicy” (lit. 
„Kalėdos sostinėje”) dostarczy 
mieszkańcom i gościom Wilna 
wiele światła i wrażeń. Dbając 
o bezpieczeństwo, w tym roku 
powraca długo wyczekiwane 
świąteczne miasteczko, bożona-
rodzeniowa bajka 3D, międzyna-
rodowy kiermasz charytatywny, 
bieg bożonarodzeniowy i lodo-
wisko w pobliżu Białego Mostu. 
A już w najbliższą sobotę zostaną 
zapalone światełka na głównej 
wileńskiej choince. Samorząd 
zachęca do oglądania tej uroczy-
stości bezpiecznie z domu – oglą-
dając transmisję w telewizji LRT.
„Niezwykłe i silne duchem „Boże 
Narodzenie w stolicy” powraca 
do najpiękniejszego świąteczne-

go miasta – Wilna. Mieszkańcy i 
goście miasta już niedługo będą 
mogli podziwiać świecące insta-
lacje, cieszyć się świątecznym 
miasteczkiem i piękną wileńską 
choinką, spacerując po Starym 
Mieście. Nasze maluchy zobaczą 
wytęsknioną bożonarodzeniową 
bajkę 3D. Nie mogąc wydostać 
się z uścisku pandemii, zapra-
szamy wilnian i gości stolicy do 
świętowania Bożego Narodze-
nia bezpiecznie i odpowiedzial-
nie. Ze swojej strony postaramy 
się stworzyć w mieście ciepłą, 
świąteczną i radosną atmosferę, 
abyśmy wszyscy mogli cieszyć 
się nadchodzącymi świętami” – 
powiedziała Edyta Tamošiūnaitė, 
wicemer Wilna z ramienia AWPL-
-ZChR.

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

Wicemer Edyta 
Tamošiūnaitė: Postara-
my się, aby w Wilnie za-
gościła ciepła, świątecz-
na i radosna atmosfera 
L24

Z prasy polonijnej 
Kirkilas o kryzysie migracyjnym 
i interesach Rosji  
ZNAD WILII 

Rodzinne historie: Kazachstańskie 
zesłanie Wilczyńskich    
MONITOR WOŁYŃSKI
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„Polski Disney” w Wilnie. 
Wystawa „Władysław Sta-
rewicz — pionier światowej 
animacji”
KURIER WILEŃSKI

mailto:redakcjaksi%40btx.pl?subject=


www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                                  1 grudnia 2021  - strona 9PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Nie będzie pojednania bez 
prawdy
Opracowanie ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski do książki Aleksandra Szumańskiego.
Arcybiskup Światosław Szewczuk 
z Kijowa, uchylił się od spotka-
nia z rodzinami pomordowanych. 
Nie zaprosił ich też na panichidę, 
nabożeństwo żałobne w cerkwi w 
Warszawie, choć zaprosił dygni-
tarzy państwowych i partyjnych. 
Nie pomodlił się też na mogiłach 
pomordowanych, choć był na Lu-
belszczyźnie, zroszonej krwią za-
bitych przez UPA.

Konflikty pomiędzy sąsiadującymi 
ze sobą Polakami i Ukraińcami (do 
XIX w. nazywanymi Rusinami) 
mają tysiącletnią historię. Aby ją 
opisać, trzeba byłoby sięgnąć aż 
do roku 981, kiedy to wielki ksią-
żę kijowski Włodzimierz najechał 
państwo Mieszka I, odrywając od 
niego Grody Czerwieńskie. Albo 
też do roku 1340, kiedy to król 
Kazimierz III Wielki ową ziemię 
przyłączył z powrotem do Pol-
ski. Trzeba byłoby pisać o kolej-
nych uniach polsko-litewskich, a 
zwłaszcza o tej zawartej w Lubli-
nie w 1569 r., kiedy to większość 
terenów obecnej Ukrainy przeszła 
z Wielkiego Księstwa Litewskiego 
do Królestwa Polskiego. Opisania 
wymagałyby powstania kozackie, 
w tym zapomniana dziś rzeź hu-
mańska w 1768 r. (ukraińscy haj-
damacy wymordowali wówczas 
dziesiątki tysięcy Polaków i Ży-
dów), rozbiory, polskie powstania 
narodowe, łącznie ze zwycięskim 
powstaniem „Orląt Lwowskich” 
w 1918 r., sojusz z atamanem Sy-
monem Petlurą, traktat w Rydze, 
pakt Ribbentrop-Mołotow, akcję 
„Wisła” i rozpad ZSRR. Nie ne-
gując ważności tych wydarzeń 
śmiem twierdzić, że główną ko-
ścią niezgody są nie tyle one, co 
ludobójstwo popełnione przez na-
cjonalistów z Organizacji Ukraiń-
skich Nacjonalistów i Ukraińskiej 
Powstańczej Armii (OUN - UPA) 
oraz SS „Galizien” i Ukraińskiej 
Policji Pomocniczej w czasie II 
Wojny Światowej (i tuż po niej) na 
obywatelach II Rzeczypospolitej. 
Chodzi tutaj także o stosunek do 
niego społeczeństwa i władz Pol-
ski i Ukrainy.

JAK UGASIĆ PUNKTY ZAPAL-
NE

Na ten temat napisano już bardzo 
wiele, ale wciąż tlą się (a czasa-
mi wręcz wybuchają ostrym pło-
mieniem) liczne punkty zapalne, 
utrudniające proces pojednania. 
Jakie są to punkty, które dla dobra 
obu narodów należałoby zagasić? 
Pozwolę sobie opisać je z perspek-
tywy tych, którzy doświadczyli 
piekła „czerwonych nocy”. Kilka 
lata temu w Mauzoleum Pomor-
dowanych Kresowian w Łężycy k. 
Zielonej Góry święciłem kolejne 
epitafia. W tym także tablicę pa-
miątkową, poświęconą pięciolet-
niej Stasi Stefaniak, córce Polaka i 
Ukrainki, zamordowanej jak wiele 

innych dzieci z mieszanych rodzin 
przez banderowców (fundatorem 
tablicy był Piotr Szelągowski, 
który, choć jest rodowitym Wiel-
kopolaninem, pielęgnuje od lat o 
pamięć o pomordowanych Kreso-
wianach).  

Po mszy świętej odbyło się spotka-
nie z mieszkańcami gminy, którzy 
swymi korzeniami wywodzą się z 
różnych części Kresów Wschod-
nich. Na pytanie, jakie trzeba by-
łoby spełnić warunki, aby nastą-
piło pojednanie, prawie wszyscy 
twierdzili, że z Ukraińcami jako 
narodem nie są skłóceni. Lubią 
ich kulturę, mają wśród nich przy-
jaciół i krewnych, a w ich żyłach 
(dotyczy to także i mnie) płynie 
obok polskiej sporo krwi ukraiń-
skiej. Mają jednak oni ogromny 
żal tak do banderowców, nazywa-
nych „wrzodem na ukraińskim cie-
le”, jak i do tych, co kultywują ich 
tradycję. Najbardziej utkwiło mi w 
pamięci kilka zdań, wypowiedzia-
nych przez starszą kobietę, która w 
chwili ataku UPA na jej rodzinną 
wioskę pod Tarnopolem miała nie-
spełna 10 lat. Ona cudem ocalała, 
ale napastnicy siekierami zarąbali 
czworo jej krewnych. Używając 
specyficznego kresowego języka 
tak mówiła: „Żeby >bandery< da-
lej nie kłamały, żeby dały pocho-
wać kości naszych ludzi, żeby dały 
na mogiłach postawić krzyże”. Te 
słowa to meritum problemu, które 
postaram się rozwinąć.

PO PIERWSZE, PRAWDA

Na pierwszym miejscu, co warto 
podkreślić, owa sędziwa osoba 
postawiła prawdę. Chciałoby się 
rzec za Ewangelią wg św. Jana 
„Poznacie Prawdę, a Prawda was 
wyzwoli”. Z prawdą jednak tak po 
stronie polskiej, jak i ukraińskiej, 
jest w tej kwestii ogromny kłopot. 
Dominują bowiem pół-prawdy, 
przemilczenia, a nawet kłamstwa. 
Dotyczy to przede wszystkim zde-
finiowania krwawych wydarzeń. 
Znakomita większość historyków, 
w tym też część ukraińskich (jak 
na przykład nie żyjący już dziś 
Wiktor Poliszczuk) posługując 
się terminologią prawnika Rafała 
Lemkina (polskiego Żyda z Kre-
sów), stwierdza, że było to ludo-
bójstwo. Takie samo, jak zagłada 
Ormian w 1915 r. w Turcji, czy 
Holokaust Żydów. Dlatego też 
IPN prowadząc swoje śledztwa, 
posługuje się wyłącznie tym termi-
nem. Jednak Sejm polski ze wzglę-
du na tzw. mit Jerzego Giedroycia 
oraz ideologię Unii Demokratycz-
nej, której gorliwymi wyznawcami 
byli między innymi Tadeusz Ma-
zowiecki, Jacek Kuroń, Bronisław 
Geremek (właściwie: Benjamin 
Lewertow),  Bronisław Komorow-
ski i Henryk Wujec, do tej pory – 
co jest jednym z największych pa-
radoksów polityki historycznej III 

Rzeczypospolitej – nie ma odwagi, 
aby nazwać zbrodnię po imieniu.

Mieliśmy tego jaskrawy przykład 
w lipcu 2013 r., kiedy to posło-
wie, zebrani w siedemdziesiątą 
rocznicę „Krwawej Niedzieli” na 
Wołyniu, w przyjętej uchwale sło-
wo ludobójstwo, zgodne z prawdą 
historyczną, zastąpili pokrętnym 
sformułowaniem „czystki etnicz-
nej o znamionach ludobójstwa”. 
Za tą zmianą pod wpływem presji 
wywartej przez ministra spraw za-
granicznych Radosława Sikorskie-
go, były PO i Ruch Palikota. Za 
prawdą zwartym szeregiem opo-
wiedziały się PiS, SP, PSL, SLD 
oraz grupka Jarosława Gowina. 
Niestety zwyciężyli ci pierwsi. Tak 
jak w Sodomie i Gomorze zabra-
kło zaledwie 10 głosów. Pozostał 
więc nierozwiązany konflikt, który 
już wkrótce powróci ze zdwojoną 
siłą.

Owo głosowanie pokazuje najle-
piej jak ogromny problem, choć 
od upadku komunizmu minęło 
już ćwierć wieku, mają polscy 
politycy z opowiedzeniem się za 
prawdą. Problem ma także wielu 
publicystów „Gazety Wyborczej” i 
„Tygodnika Powszechnego”, któ-
rzy wbrew faktom historycznym 
próbują ludobójstwo klasyfikować 
jako „sprawę wołyńską” lub „woj-
nę polsko-ukraińską”. To tak, jak-
by zagładę getta warszawskiego w 
1943 r. nazwać „sprawą warszaw-
ską” lub „wojną niemiecko-ży-
dowską”, bo przecież rozpaczliwie 
broniący się Żydzi zabili kilkuna-
stu esesmanów. 

Trzeba w tym miejscu dodać, że 
udział nacjonalistów ukraińskich 
w zagładzie Żydów też jest prze-
milczany. Jest on w znikomym 
stopniu obecny (lub go nie ma pra-
wie wcale) w publicystyce na przy-
kład Adama Michnika, Seweryna 
Blumsztajna, Jerzego Pomianow-
skiego (wcześniejsze nazwisko: 
Birnbaum), Dawida Wildsteina, 
Ludwiki Wujec (żony Henryka, 
z domu: Okrent) Jana Tomasza 
Grossa, czy Anny Applebaum, 
wpływowej żony Radosława Si-
korskiego – osób, które skądinąd są 
bardzo wrażliwe na wszelkie prze-
jawy antysemityzmu. Co więcej, 
z tekstów Anny Applebaum bije 
wręcz zauroczenie nacjonalizmem 
ukraińskim. Za wschodnią granicą 
z kolei podobną postawę przejawia 
potężny magnat medialny Ihor Ko-
łomojski, od lat szefujący Zjedno-
czonej Wspólnocie Żydowskiej na 
Ukrainie. Na szczęście większość 
środowisk żydowskich w Europie 
Wschodniej i Izraelu, nie tylko 
pamięta, ale i reaguje na współcze-
sne zagrożenie z strony środowisk 
banderowskich.

PODZIELONA PRAWICA

Chociaż we wspomnianym głoso-

waniu PiS zachował się jak nale-
żało, to jednak sam prezes Jaro-
sław Kaczyński od lat uporczywie 
odmawia udziału w upamiętnieniu 
ofiar ludobójstwa. Podobnie postę-
pował jego brat, prezydent Lech 
Kaczyński, który w sojuszu z pre-
zydentem ukraińskim Wiktorem 
Juszczenko i jego obozem poli-
tycznym pokładał duże nadzieje; 
jak się później okazało fałszywe.  

Również wiele osób z otoczenia 
obu braci bądź „rozmywało” pro-
blem ludobójstwa, bądź wprost 
sprzyjało nacjonalistom ukraiń-
skim. Dr hab. Leszek Jazownik, 
profesor Uniwersytetu Zielono-
górskiego, i jego żona, dr Maria 
Jazownik, w swym doskonałym, 
a zarazem bardzo odważnym,  ar-
tykule pt. „W kręgu tzw. uchwały 
prowidu Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów” wymieniają w 
tym kontekście następujące osoby: 
Elżbietę Jakubiak i Adama Bielana 
(po 2010 r. oboje w kanapowym 
PJN), Michała Kamińskiego i 
Pawła Zalewskiego (dziś PO) oraz 
Bogumiłę Berdychowską, która 
występowała przeciwko budowie 
pomnika w Warszawie ku czci po-
mordowanych , a także Pawła Ko-
wala, o którym piszą:

Wiceprzewodniczący klubu parla-
mentarnego PiS, a także eurodepu-
towany PiS, który systematycznie 
krytykował rezolucję Parlamentu 
Europejskiego z 25 lutego 2010 
roku, potępiającej uhonorowa-
nie Bandery tytułem Bohatera 
Ukrainy, a w roku ubiegłym piel-
grzymował po kraju, głosząc kult 
Wiktora Juszczenki, uznawanego 
przez niego za najbardziej „proza-
chodniego polityka” Ukrainy.

Paweł Kowal po zdradzeniu Ja-
rosława Kaczyńskiego i po sro-
motnej porażce w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego stał się 
jednym z najbardziej zagorzałych 
zwolenników wepchnięcia Polski 
w konflikt zbrojny na Ukrainie. 
Nie kryje on także swojej fascyna-
cji nacjonalizmem ukraińskim.

Dziwne było też zachowanie szefa 
klubu PiS, Marka Kuchcińskiego, 
który pomimo apelu Stowarzy-
szenia Obrońców Pamięci Orląt 
Przemyskich nie chciał oddać or-
deru przyznanego mu przez pre-
zydenta Juszczenkę, gloryfikatora 
UPA. Z kolei Przemysław Żuraw-
ski vel Grajewski, namaszczony 
na ministra spraw zagranicznych 
w wirtualnym rządzie prof. Pio-
tra Glińskiego, wprost twierdził, 
że uchwała sejmu o ludobójstwie 
na Kresach jest jakoby – uwaga! 
– sprzeczna z polską racją stanu. 
Pełna żenada.

Nie lepsze poglądy ma też prof. 
Andrzej Nowak z Krakowa, który 
w „miodoustych” wypowiedziach 
dyskredytował osoby broniące 

prawdy o ludobójstwie. Ogromne 
wolty w tej sprawie czyni także 
ściśle związana z PiS (i od niego 
całkowicie uzależniona) „Gazeta 
Polska”, postępując niejednokrot-
nie w myśl zasady Lecha Wałęsy: 
„Jestem za, a nawet przeciw”. Te-
raz jednak wyłącznie „przeciw”, 
przez co upodabnia się ona do 
„Gazety Wyborczej”.

Przykładem jest ocenzurowa-
nie polemiki prof. dr hab. Bogu-
sława Pazia ze wspomnianym 
Przemysławem Żurawskim vel 
Grajewsjim. Że nie wspomnę o 
ideologicznych komentarzach wy-
pisywanych pod moimi artykułami 
przez redaktora naczelnego Toma-
sza Sakiewicza czy o dwukrotnym 
zablokowaniu mojego felietonu, 
który pt. „Banderowcy w nowym 
rządzie Ukrainy” jest jednym z 
rozdziałów niniejszej publikacji. 
Środowisko tego pisma, w tym 
Katarzyna Hejke, Jerzy Targalski i 
Marcin Wolski (obaj ostatni to byli 
członkowie PZPR), sformułowało 
nawet tezę, którą można sprowa-
dzić do słów „Lepsza Ukraina ban-
derowska niż sowiecka”. Aż strach 
się bać.

Każdy, kto uważa inaczej jest ob-
rzucany inwektywami typu „ruski 
agent”, „agent wpływu”, „zdraj-
ca” czy „pożyteczny idiota”. Vide: 
atak Jerzego Targalskiego na Ewę 
Siemaszko, laureatkę „Nagro-
dy Kustosz Pamięci Narodowej” 
IPN. To działanie, wraz z wiarą 
w przeróżne teorie spiskowe, ma 
charakter wręcz sekciarski. Środo-
wisko to jest przy tym całkowicie 
bezkrytyczne wobec polityki USA 
(i Izraela). Tak jakby sprzedanie 
komunistom przez Amerykanów 
w Jałcie i Poczdamie zarówno Pol-
ski, jak i całej Europy Środkowo-
-Wschodniej, nie miało żadnego 
znaczenia.

Jeżeli chodzi o media katolickie i 
prawicowe, to rzetelne teksty au-
torstwa Ewy Siemaszko, Rafała 
Ziemkiewicza, Waldemara Ły-
siaka, Aleksandra Szychta, Alek-
sandra Szumańskiego, Grzegorza 
Brauna, Stanisława Michalkie-
wicza i innych znawców tema-
tu publikują „Nasz Dziennik”, 
„Niedziela”, „Do Rzeczy”, „Naj-
wyższy Czas”, „Nasza Polska” „ 
Warszawska Gazeta” oraz portale 
internetowe Kresy.pl, Prawy.pl, 
(ojcowie pallotyni), Blogmedia24.
pl i Katolickiego Stowarzyszenia 
Dziennikarzy. Do tego trzeba do-
dać większość pism i rozgłośni 
diecezjalnych i zakonnych oraz 
media związane z Ruchem Naro-
dowym i Młodzieżą Wszechpol-
ską. Tego, niestety, nie da się po-
wiedzieć o „Gościu Niedzielnym”, 
Telewizji Republika, „Więzi” i 
portalu Fronda.pl, które w tej kwe-
stii ulegają poprawności politycz-
nej i zauroczeniu Majdanem. 
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Co do działań organów państwo-
wych, to Maria i Leszek Jazow-
nikowie w cytowanym artykule 
stwierdzają:

W okresie PRL-u nie wolno było 
pisać o zbrodniach dokonywanych 
przez ukraińskich nacjonalistów. 
Nie prowadzono więc systema-
tycznych badań nad tą problema-
tyką. Później sytuacja niewiele się 
zmieniła. W okresie 24 lat funk-
cjonowania tzw. wolnej Polski na-
sza prokuratura nie była w stanie 
doprowadzić do zatrzymania ani 
jednego zbrodniarza wojennego 
spośród masowo ujawniających 
się na Ukrainie członków UPA. 
Jest to zdumiewające, zważywszy, 
że – jak słusznie zauważa dr Lu-
cyna Kulińska – w UPA nie było 
ludzi niewinnych, bowiem chrzest 
bojowy w tej formacji polegał na 
wykonaniu krwawej egzekucji.

UKRAIŃCY LĘKAJĄ SIĘ 
PRAWDY

Osobną kwestią jest postawa spo-
łeczności ukraińskiej w naszym 
kraju. W lipcu 2013 r. odbywało 
się na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim sympozjum poświęco-
ne księżom rzymskokatolickim, 
pomordowanym przez UPA na 
Wołyniu. Niejako „na powitanie” 
uczestników na oficjalnej stronie 
greckokatolickiego seminarium 
duchownego w Lublinie, które-
go klerycy są studentami KUL-u, 
ukazał się paszkwil pt. „Wodewil 
i happening. Rzecz o pojednaniu”. 
Wcześniej ukazał się inny pasz-
kwil pt. „Wołyń. Ludobójstwo 
jako Nobel za cierpienie”. Oba 
teksty, autorstwa ks. prefekta Bog-
dana Pańczaka, zostały zdjęte do-
piero po interwencji u arcybiskupa 
lubelskiego, Stanisława Budzika, 
który w liście skierowanym do 
mnie napisał: „Przyznaję Księdzu 
rację, że miejscem takiej polemiki 
nie powinna być strona interneto-
wa seminarium greckokatolickie-
go w Lublinie”. Niemniej jednak 
nadal pozostaje pytanie, w jakim 
duchu wychowywani są klerycy 
ukraińscy, którym KUL i archidie-
cezja lubelska udzielają gościny?

Z kolei w czasie dyskusji w TVP 
Historia, prezes Związku Ukraiń-
ców w Polsce Piotr Tyma  (organi-
zacji ogromnie wpieranej z pienię-
dzy polskiego podatnika) na moje 
wyraźne pytanie, czy to co działo 
się na Wołyniu w 1943 r. było ludo-
bójstwem czy nie? odpowiedział, 
że nie. Ręce opadają. Co więcej, w 
tym roku napisał on skargę do Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji, 
atakując prof. dr. hab. Czesława 
Partacza za jego prace naukowe 
o ludobójstwie oraz red. Andrzeja 
Rudnika z Radia Koszalin za wy-
emitowanie audycji pt. „W snach 
uciekam przed śmiercią” (zawie-
rającej relacje osób ocalałych z 
zagłady). Jest to tym bardziej ku-
riozalne, że sam Piotr Tyma nie ma 
żadnego dorobku ani naukowego, 
ani publicystycznego; chyba że za-
liczyć do niego skargi ustawicznie 
pisane na lewo i prawo. 

Nie lepiej jest na Ukrainie, gdzie 
dochodzi do jeszcze większej po-
laryzacji. Dla większości miesz-
kańców części południowej i 

wschodniej kraju banderowcy byli 
i są zbrodniarzami. Z kolei w za-
chodniej (czyli między Bugiem a 
Zbruczem) są uważali za bohate-
rów. Widać to w wielu miastach, 
gdzie na cokołach zburzonych po-
mników Lenina stawia się pomniki 
terrorysty Stepana Bandery i kata 
Wołynia, Romana Szuchewycza 
(„Czuprynki”). To efekt działal-
ności nacjonalistycznej (czytaj: fa-
szystowskiej) „Swobody”. Począt-
kowo była to partia marginalna, 
wspierana zresztą przez pieniądze 
z Rosji. Sytuacja zmieniła się, gdy 
na jej czele stanął Ołeh Tiahnybok, 
człowiek wykształcony (skończył 
medycynę i prawo), słynący z 
kwiecistych, pełnych demagogii 
przemówień.

W 2010 r. „Swoboda” zwyciężyła 
na Ukrainie Zachodniej w wybo-
rach samorządowych, a w 2012 r. 
weszła do parlamentu w Kijowie, 
zyskując 11% głosów. W obec-
nym roku odniosła kolejny sukces, 
wprowadzając do nowego rządu 
kilku swoich aktywistów. Z kolei 
szef partii, Ołeh Tiahnybok, na-
zywający Polaków „okupantami”, 
stał się jedynym z trzech liderów 
Majdanu. Teraz siedzi on cicho, 
ale wkrótce powróci do swojej re-
toryki. To źle wróży na przyszłość. 
Jak bowiem pisał jeden z history-
ków: „Jeszcze nigdy w historii nie 
udało się zbudować pojednania 
pomiędzy narodami w oparciu 
o kłamstwo lub przemilczenie”. 
Święte słowa.

KOŚCI OFIAR NADAL NIE PO-
CHOWANE

Inny punkt zapalny to brak godne-
go pochówku ofiar. Wydawałoby 
się, że w XXI w. w Europie po-
winno to być już dawno załatwio-
ne. Niestety, tak nie jest. Pomimo 
upływu dziesiątków lat nadal ko-
ści wielu obywateli polskich są 
za Bugiem rozsypane po lasach 
i jarach lub leżą nadal w „dołach 
śmierci”. Poza tym, zaledwie na 
ok. 12% mogił, których jest kilka 
tysięcy, są ustawione krzyże i pa-
miątkowe tablice. Działanie Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa w Warszawie, hamowane 
często naciskami politycznymi, 
jest tutaj nadzwyczaj powolne i 
mało zdecydowane. Co najwyżej 
kilka lub kilkanaście upamiętnień 
rocznie. W takim tempie, to i sto 
lat będzie za mało. Dlatego też 
łaciński metropolita we Lwowie, 
abp. Mieczysław Mokrzycki, ape-
luje ustawicznie do swoich współ-
braci z kościołów wschodnich, 
aby wsparli te działania. Niestety, 
odzew jest znikomy. We wspól-
nej deklaracji Kościoła polskiego 
i Cerkwii greckokatolickiej z 26 
czerwca 2013 r. zawarto wpraw-
dzie zdanie „Widzimy też potrze-
bę godnego upamiętnienia ofiar w 
miejscach ich śmierci i najwięk-
szego cierpienia”, ale w praktyce 
na tym się tylko skończyło. Warto 
dodać, że biskupi-sygnatariusze, 
wzorem polityków, uchylili się 
napisania prawdy o ludobójstwie. 
Nie wspomnieli nawet, że dzień 
11 lipca 1943 r., zwany „Krwawą 
Niedzielą”, to napad na dziesiątki 
świątyń rzymskokatolickich, w 
których zamordowano tysiące mo-

dlących się wiernych, w tym wielu 
kapłanów.

Nawiasem mówiąc, episkopat 
Polski wciąż nie chce rozpocząć 
beatyfikacji 160 duchownych za-
bitych przez banderowców. Je-
dynym wyjątkiem jest niedawno 
otworzony proces beatyfikacyjny 
ks. Ludwika Wrodarczyka, oblata, 
proboszcza w Okopach na Woły-
niu, przerżniętego przez Ukraiń-
ców piłą na pół. Z kolei Cerkiew 
greckokatolicka nie chce odciąć się 
od kultu Bandery (syna unickiego 
księdza) ani też powiedzieć praw-
dy o udziale części jej duchow-
nych w działaniach UPA i SS „Ga-
lizien”. Dla przykładu, w mordach 
w polsko-ormiańskim mieście w 
Kutach nad Czeremoszem wziął 
udział greckokatolicki ksiądz, któ-
ry później został redaktorem radia 
„Swoboda” w Kanadzie.

Trzeba też dodać, że główny sy-
gnatariusz listu ze strony grecko-
katolickiej, arcybiskup Światosław 
Szewczuk z Kijowa, uchylił się od 
spotkania z rodzinami pomordo-
wanych. Nie zaprosił ich też na 
panichidę, nabożeństwo żałobne w 
cerkwi w Warszawie, choć zapro-
sił dygnitarzy państwowych i par-
tyjnych. Nie pomodlił się też i nie 
zapalił zniczy na mogiłach pomor-
dowanych, choć był na Lubelsz-
czyźnie, zroszonej krwią zabitych 
przez UPA.

PRZYKŁADY POZYTYWNE 
- BORÓW, KAŁKÓW, WSCHO-
WA

Są jednak też pozytywne działa-
nia, najczęściej oddolne. Do nich 
należą budowa i odsłonięcie, prak-
tycznie na terenie całego kraju, 
pomników upamiętniających ofia-
ry, w tym w Chełmie, Prabutach, 
Kłodzku, Babicach i Bogdanowi-
cach k. Głubczyc, Baborowie na 
Opolszczyźnie (dzięki staraniom 
burmistrz Elżbiety Kielskiej), 
Gromniku k. Tarnowa (przy zespo-
le szkół), Smardzowie k. Wrocła-
wia (upamiętnienie pomordowa-
nych mieszkańców Barysza) oraz 
w Dzierżoniowie. W tym ostatnim 
mieście z inicjatywy Stowarzy-
szenia Kresowian Ziemi Dzier-
żoniowskiej, kierowanego przez 
Edwarda Bienia, powstały aż trzy 
pomniki – przy kościele, na cmen-
tarzu i przy Rondzie Kresowian.

POMNIK LUDOBÓJSTWA 
KRESOWIAN NA CMENTA-
RZU RAKOWICKIM W KRA-
KOWIE.RZEŹBA POMNIKA 
AUTORSTWA PROF. CZESŁA-
WA DŹWIGAJA.

Do rangi symbolu urosły zmagania 
o pomnik na Cmentarzu Rakowic-
kim w Krakowie, ustawiony przez 
Jerzego Korzenia i Towarzystwo 
Pamięci im. Pierwszego Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego. Z po-
mnika tego pod wpływem nagonki 
zorganizowanej przez PO i gazetę 
Adama Michnika chciano usunąć 
słowo „ludobójstwo”. Odbyło się 
w tej sprawie głosowanie w radzie 
miejskiej, które na szczęście, choć 
zaledwie jednym głosem, wygrali 
zwolennicy prawdy. Na pomni-
ku tym umieszczony został także 
słynny napis; „Nie o zemstę, lecz 
o prawdę wołają ofiary”, który stał 

mottem wszystkich walczących o 
prawdę o Kresach.

Pomnikiem „żywym” z kolei jest 
Dom im. Dzieci Kresów w Lubi-
nie, prowadzony przez Fundację 
im. Brata Alberta, a oddany do 
użytku w siedemdziesiątą rocznicę 
apogeum ludobójstwa na Wołyniu. 
Mieszczą w nim się warsztaty te-
rapii zajęciowej dla osób niepeł-
nosprawnych intelektualnie. Jego 
przebudowa została sfinansowana 
przez Kresowian i ich sympaty-
ków tak z Kraju, jak i Belgii, Ka-
nady i USA.

Do upamiętnień niematerialnych 
z pewnością należą doroczne Dni 
Kultury Kresowej w Kędzierzy-
nie-Koźlu, organizowane przez 
Witolda Listowskiego i tamtejsze 
Stowarzyszenie Kresowian, oraz 
konferencje naukowe, organizo-
wane przez profesorów Leszka 
Jazownika i Bogusława Pazia. A 
także publikacje tak wybitnych 
specjalistów jak wspomniani Ewa 
Siemaszko i prof. Czesław Par-
tacz oraz dr. Jerzy Kozakiewicz, 
pierwszy ambasador polski w Ki-
jowie, dr Leon Popek, prof. Bo-
gumił Grott, dr Lucyna Kulińska, 
ks. prof. Józef Marecki czy dr hab. 
Andrzej Zięba, krytyk działalności 
arcybiskupa greckokatolickiego 
Andrzeja Szeptyckiego.

Osobnym wydarzeniem, które bar-
dzo mocno scementowało środo-
wiska kresowe i patriotyczne był 
pierwszy od czasów wojny Marsz 
Pamięci w Warszawie, który 11 
lipca 2013 r., w rocznicę „Krwa-
wej Niedzieli” na Wołyniu, wyru-
szył z kościoła św. Aleksandra na 
placu Trzech Krzyży do pamiąt-
kowej tablicy na Domu Polonii na 
Krakowskim Przedmieściu. Brało 
w nim udział kilka tysięcy osób z 
całej Polski. Prezydent Bronisław 
Komorowski i minister Andrzej 
Kunert się nie pojawili, organizu-
jąc własne niszowe uroczystości 
na bardzo odległym od centrum 
Warszawy Skwerze Wołyńskim.

Są też inicjatywy, które służą po-
jednaniu polsko-ukraińskiemu. 
Podam trzy przykłady.

Pierwszym jest gmina Borów k. 
Strzelina, do której po wojnie 
przesiedlono osoby wypędzone 
ze zniszczonego przez UPA Ko-
rościatyna k. Monasterzysk (po-
wiat Buczacz). Dzięki wspólnemu 
wysiłkowi wójta Waldemara Gro-
chowskiego i nauczyciela historii 
Mariana Grabasa oraz rady gmi-
ny, zespołu szkół i parafii zebrano 
sporą kwotę, za którą na zbioro-
wej mogile pomordowanych w 
dawnym Korościatynie, zwanym 
dziś Krynicą, wzniesiono okazały 
krzyż z dwoma tablicami, po pol-
sku i po ukraińsku, z nazwiskami 
ofiar. W uroczystości poświęce-
nia wziął udział tamtejszy ksiądz 
greckokatolicki wraz z wiernymi. 
Co roku do pracy przy grobach 
przyjeżdżają tutaj uczniowie z bo-
rowskich szkół. Z kolei na kościele 
w Borowie obok tablicy upamięt-
niającej ofiary jest także tablica 
poświęcona tym sprawiedliwym 
Ukraińcom, którzy ratowali Pola-
ków.

Drugim jest Kaplica Wołyńska, 

będąca częścią Golgoty Narodu 
Polskiego w sanktuarium maryj-
nym w Kałkowie-Godowie k. Sta-
rachowic. W niej to z inicjatywy 
Antoniego i Eugeniusza Mariań-
skich oraz Leona Karłowicza po-
wstało szereg tablic, w tym też jed-
na w języku polskim i ukraińskim, 
dedykowaną tym Ukraińcom, 
którzy zostali zamordowani przez 
UPA za ratowanie swych polskich 
sąsiadów. 3 maja 2012 r. miałem 
zaszczyt ją poświęcić. Trzeba tutaj 
dodać, że władze III RP nie dbają 
o pamięć o sprawiedliwych Ukra-
ińcach i nie naśladują w tym zakre-
sie władz Izraela, które pamiętają 
o wybawicielach swoich rodaków. 
Wyjątkiem był śp. rzecznik praw 
obywatelskich Janusz Kochanow-
ski, który zainicjował działania 
w sprawie nadania medalu wzo-
rowanego na izraelskim medalu 
„Sprawiedliwy wśród Narodów 
Świata”. Niestety, po tragicznej 
śmierci rzecznika jego następczyni 
nie podjęła dalszych kroków i owa 
szlachetna inicjatywa upadła.

Trzecim jest Wschowa, miasto 
w którym Stowarzyszenie „Huta 
Pieniacka” pielęgnuje pamięć o 
nieistniejącej już wsi o tej nazwie 
(w centrum miasta ustawiony jest 
okazały pomnik z nazwami wy-
mordowanych miejscowości). 
Jego członkowie i sympatycy, 
wspierani przez Międzynarodo-
wy Motocyklowy Rajd Katyński, 
co roku wyjeżdżają tam, gdzie 
leżała zrównana z ziemią i wy-
mordowana przez Ukraińców z 
SS „Galizien” miejscowość, aby 
dbać o pomnik i okoliczne cmen-
tarze. Wyjazdy te przynoszą dobre 
owoce. 25 sierpnia 2013 r. greko-
katolicy z ukraińskiej wsi Hołu-
bica, sąsiadującej dawniej z Hutą 
Pieniacką, przekazali do klasztoru 
franciszkańskiego we Wschowie 
monstrancję, która w czasie na-
padu została zrabowana z huciań-
skiego kościoła (dziś po nim nie 
ma ani śladu).

W czasie przekazywania przewod-
nicząca stowarzyszenia, Małgorza-
ta Gośniowska-Kola (córka jednej 
z nielicznie ocalałych) zaznaczyła, 
że uroczystość jest symboliczna i 
przejmująca, gdyż po 70 latach, 
rzymscy katolicy i grekokatolicy 
gromadzą się wokół monstrancji. 
Powiedziała także:

Wasz gest, nasza wspólna modli-
twa, pokazują, że wszyscy tu obec-
ni chcą dobra. Dziękujemy wam, 
że pokazaliście, że ostatecznie 
zawsze zwycięża dobro. Niech ta 
droga do Huty Pieniackiej zawsze 
będzie drogą ku dobru i prawdzie.

Chciałoby się powiedzieć, sza-
nowni politycy, pojedźcie do Ko-
rościatyna i Borowa oraz Kałko-
wa-Godowa, Huty Pieniackiej i 
Wschowy, a zobaczycie tę drogę, 
która najlepiej prowadzi do pojed-
nania pomiędzy dwoma słowiań-
skimi i chrześcijańskimi narodami. 

 Opracowanie ks. Tadeusz Isako-
wicz - Zaleski do książki Aleksan-
dra Szumańskiego.
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Urodził się Warszawie  19 sierp-
nia 1894 jako czwarte dziecko 
Karola i Pauliny z Waszków. 
Chrzest otrzymał 9.09.1894 w 
kościele św. Karola Boromeusza 
w Warszawie należącym wów-
czas do parafii św. Andrzeja. W 
domu otrzymał staranne wy-
chowanie religijne i patriotycz-
ne. Szczególnie bliski był rodzi-
com duch powstania stycznio-
wego i losy polskich zesłańców, 
które nieodłącznie związane 
były z historia rodziny. 

W ROSJI NAD DOŃCEM

Karol Rossowski jako cenio-
ny inżynier w 1904 roku przyjął 
prace w fabryce Solvay w Lisi-
czańsku nad Dońcem w Rosji, 
w jednym z zakładów koncernu 
chemicznego. Rossowscy wraz 

z dziećmi wyruszyli w nieznane 
1500 kilometrów od Warszawy. 
Dziesięcioletni Mieczysław kon-
tynuował naukę w oddalonym 
o 60 km. mieście Bachmut zna-
nym z wydobycia soli kamien-
nej, zamieszkałym główne przez 
kolonistów z Serbii. Po dwóch 
latach, Rossowscy zaniepoko-
jeni o przyszłość dzieci wrócili 
do Polski. Karol podjął pracę w 
charakterze urzędnika w hu-
cie Bernarda Hantke w Rakowie 
k. Częstochowy (obecnie ISD 
Huta Częstochowa).  Wybuchła I 
wojna światowa. Mietek uczył się 
w prywatnym gimnazjum Czesła-
wa Bagińskiego w Częstochowie. 
Wojenna zawierucha sprawiła, że 
młodzieniec trafił do Włocławka, 
gdzie kontynuował edukację w 
miejscowym liceum. Pięć lat póź-
niej dwudziestopięcioletni mło-
dzieniec wstąpił do Seminarium 

Duchownego w Łucku, gdzie w 
1923 r., otrzymał święcenia ka-
płańskie z rąk biskupa Ignace-
go Dubowskiego. Wkrótce 24 
czerwca 1923 r. Raków świętował 
prymicję, podczas których kapłan 
w parafialnym kościele odprawił 
Mszę Świętą.  

OD SZUMSKA DO ZDOŁBU-
NOWA

Pierwszą placówką księdza Mie-
czysława Rossowskiego był 
Szumsk k. Krzemieńca, gdzie w 
latach 1923–1925 był prefektem 
w szkole. Związany z Kościół pa-
rafialnym, pw. Niepokalanego Po-
częcia NMP należącym do najcie-
kawszych kościołów na Wołyniu 
przede wszystkim  ze względu na 
architekturę. Podziw budziły wie-
że, z których bijąc e dzwony na-
pełniały duchem wiary  i odwagi 
z niej płynącej.    
Kolejnym miejscem księdza 
Mieczysława była parafia  pw. 
św. Apostołów Piotra i Pawła  w  
Zdołbunowie, gdzie w latach w 
latach 1925–1928 pracował jako 
katecheta. To co charakteryzo-
wało księdza Mieczysława to 
pobożność, pracowitość i zaan-
gażowanie. W latach 20-tych zo-
stało wykonane w Zdołbunowie 
zdjęcie Pauliny i Karola Rossow-
skich z dziećmi Jadwigą, Jerzym, 
Mieczysławem, Marią, Janem i 
Józefą. Z Szumskiem  związała 
się siostra Józefa, która wyszła za 
maż za kapitana Wojska Polskie-
go  Jerzego  Auterhoffa,  Polaka 
pochodzenia austriackiego, wła-
ściciela  majątku „Zamczysko” 
oddalonego  o 6 km. od Szumska. 
Jerzy  Auterhoff   był człowie-
kiem szlachetnym, działaczem 
społecznym. W latach W latach  
1929–1939 pełnił funkcję wójta  
gminy Szumsk.

BUDOWNICZY KOŚĆIO-
ŁÓW W KĄTACH  - HORYN-
GODZIE

Decyzją władz kościelnych wy-
słano ks. Mieczysława Rossow-
skiego w 1928 na nowo utwo-
rzoną parafię w Kątach (Kutach) 
wydzieloną z parafii w Szumsku. 
Wieś położona  dziesięć kilome-
trów od Szumska zamieszkana 
była głównie przez Polaków. To 
tutaj w 1943 istniała mocna sa-
moobrona, która dała schronienie 
blisko 2 tysiącom Polaków przed 
grasującymi bandami OUN-UPA. 
Młody proboszcz energicznie 
zabrał się do pracy. Nawiązał 
współpracę z chętnymi mieszkań-
cami, a szczególnie nauczycielem 
Tadeuszem Bemem inicjatorem 
nie tylko budowy kościoła, ale 
i szkoły. Wkrótce powstają ko-
lejne instytucje takie jak  Kasa 
Stefczyka, Spółdzielnia Spożyw-
ców „Jedność” ze sklepami wie-
lobranżowymi i spożywczymi, 

oraz Dom Ludowy. Rozwijało się 
życie religijne i kulturalne.  Tade-
usz Bem był wielkim wsparciem 
proboszcza. Prowadził Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży Mę-
skiej i Żeńskiej, liczące ok. 150 
osób, które miedzy innymi wysta-
wiało  przedstawienia teatralne, z 
których dochód przeznaczany był 
na budowę świątyni. W końcu po-
wstaje Ochotnicza Straż Pożarna, 
z prezesem Bemem. 
Biskup nie oszczędzał młodego 
proboszcza. Już 1932 r. zostaje 
proboszczem  parafii  p.w. Naj-
świętszej  Maryi  Panny Jazło-
wieckiej w Horyńgrodzie k. Rów-
nego,  na le wym brzegu Horynia. 
Był tu  pałac Czetwertyńskich, 
rozebrany po II wojnie światowej. 
Ten sam los spotkał kościół znisz-
czony wcześniej przez Rosjan  
na skutek represji po powstaniu 
styczniowym. Wierni gromadzili 
się w kaplicy cmentarnej fundacji 
Czetertyńskiego.  
 Na pomoc pospieszył niezawod-
ny  14. Pułku Ułanów Jazłowiec-
kich ze Lwowa. To tutaj powsta-
ła po  wojnie z bolszewikami w 
1920 r. Osada Krechowiecka, 
zamieszkiwana przez osadników 
wojskowych utrzymujących kon-
takty ze swoimi pułkami. 
W 1937 r. zawiązał się  komitet 
budowy kościoła pw. NMP Jazło-
wieckiej w Osadzie Jazło wieckiej 
oraz domu przy tym kościele dla 
Sióstr Niepokalanek. Patronat nad 
budową przy jęli: prymas Polski 
August kardynał Hlond oraz mar-
szałek WP Edward Rydz-Śmigły. 
W sierpniu 1939 r., miało się od-
być poświęcenie kamienia wę-
gielnego. Niestety wybuch wojny 
zniweczył ten plany. Osadnicy w 
większości zostali 10 lutego 1940 
roku wywiezieni na Syberię, a 
materiał budowlany został rozgra-
biony przez ludność ukraińską.

BEREŻNE N./SŁUCZĄ

 Kolejnym wezwaniem dla czter-
dziestoczteroletniego księdza jest 
Bereźne nad Słuczą. W 1938 roku 
biskup Adolf Szelążek powołał 
księdza Mieczysława na funkcję 
dziekana dekanatu kostopolskie-
go, którą sprawuje do 1945 do 

chwili wyjazdu do Polski,
Zaraz po objęciu parafii 17 wrze-
śnia 1938 roku  nowy proboszcz 
zaszczycony jest zorganizowa-
niem uroczystości obchodów 
50-lecia kapłaństwa księdza bpa 
Adolfa Szelążka. Gościem szcze-
gólnym jest  prymas Polski ks. 
kardynał August Hlond. Wyda-
rzenie to zbiegło się z agresją So-
wietów na Polskę. 
Tymczasem w Bereźnm szukają 
schronienia uciekinierzy z Pol-
ski. Żołnierze Korpusu Ochrony 
Pogranicza opuszczają miasto. 
Ks. Mieczysław Rossowski notu-
je w zapiskach „(...) 23 września, 
wkraczają  do Bereznego wojska 
rosyjskie. Polscy uciekinierzy gło-
dują; oddałem do rzeźni krowę na 
rzecz głodujących rodaków, wy-
starczyło to tylko na jeden dzień; 
dałem jeszcze świnię utuczoną, 
nagotowałem kapuśniaku i każ-
dy dostał po kawałeczku mięsa, 
więcej już dać nie mogłem, bo na 
plebanii kilkanaście osób, którym 
także trzeba było coś przygoto-
wać. (...) 
Niestety jeszcze we wrześniu 
przychodzi smutna informacja o 
bracie Jerzym rannym 17 wrze-
śnia podczas obrony  Lublina.  
Kapitan Jerzy Rossowski umiera 
od ran 2 października. Kolejny 
dramat ma miejsce 1 listopada 
1939 r. kiedy ks. Mieczysława 
wraz z matką, bratem i gospody-
nią Marią Gąsiorowską eksmitują 
z plebani enkawudziści. Pomoc 
wyrzuconym zapewnia Teofil 
Dywiszka właściciel nieczynne-
go browaru. Sowieci organizują 
kolejne wywózki na Sybir. Ksiądz 
Rossowski dowiaduje się, że ten 
okrutny los spotkał jego ukochaną 
siostrę Józefę i bratanicę Danusię 
z Szumska. Z tego co się dowie-
dział, enkawudziści przyszli w 
nocy dali siostrze dwie godziny 
czasu na spakowanie i wywieźli w 
nieznane. W 1943 roku „Zamczy-
sko„ Dom i zabudowania go-
spodarcze zostały spalone przez 
OUN-UPA. Po wojnie ukazały 
się jej wiersze „Wiersze pisane w 
Kazachstanie”,  zostały opubliko-
wane w piśmie  „My, Sybiracy”  
(Łódź  1991),   a wspomnienia 
„Podróż  w nieznane”  na  łamach  
„Głosów  Podolan”  (Warszawa  

KS. PRAŁAT KANONIK MIECZYSŁAW 
ALEKSANDER ROSSOWSKI. Patriota, społecznik
Ryszard Frączek

/ Jerzy Rossowski w mundurze służbowym kapitana 85 pp

/ Rossowski Mieczyslaw Swiadectwo Urodzenia

/ Nakaz eksmisji wyd. przez NKWD, 1939
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2005).  
Ksiądz Mieczysław przeciwności  
jest dzielny. Organizuje zbiórki 
wysyłając zesłańcom paczki z  
żywnością i odzieżą.  Ukrywa po-
szukiwanych, organizuje pomoc 

ZBRODNIE OUN UPA

Z dniem 17 stycznia 1942 biskup 
Adolf  Szelążek podniósł kapła-
na go do godności honorowego 
kanonika kapituły ołyckiej. W 
związku z brakiem kapłanów 25 
listopada 1943 powierzył mu tak-
że parafię w  Kostopolu.  Zosta-
je  opiekunem  prześladowanych 
i męczonych przez  OUN UPA.  
Bereżne stają się centrum terro-

ru. Banderowcy napadają na ko-
lejne wioski wokół miasteczka. 
W nocy z 25 na 26 marca 1943 r. 
UPA napadła na polskich osadni-
ków we wsi Lipniki  k. Berezne-
go. Wioska zostaje spalona. W 
bestialskim mordzie  zginęło. 156 
osób. Plebania ks. Rossowskiego 
udzielała schronienia uciekinie-
rom  z różnych stron. Między in-
nymi znajduje tu opiekę  rodzina 
Hermaszewskich z późniejszym 
kosmonautą Mirosławem Herma-
szewskim, cudownie wyrwanym 
śmierci. Hermaszewscy zostają 
na plebani do 1945 roku. 
Zaniepokojony sytuacja Bp Adolf  
Szelążek w liście z 30.09.1943 r 
do ks. M. Rossowskiego: „Naj-
ukochańszy księże kanoniku, Do-

wiedziałem się o niebezpieczeń-
stwie, jakie przeszedłeś – o szczę-
śliwym uniknięciu tego niebez-
pieczeństwa, o ciężkich ofiarach 
wśród Twoich parafian, a moich 
diecezjan. (...) Jakkolwiek podzi-
wiam bohaterski hart Twej duszy i 

poświęcenie życia swego dla zba-
wienia dusz i dla sprawy Chry-
stusa Pana, jednak jeżeli uznasz, 
że trzebaby usunąć się z Berezna, 
że Pan Bóg nie wymaga – abyś 
wystawiał się na śmierć pewną 
– usunięcie się uważać trzeba bę-
dzie za zupełnie usprawiedliwio-
ne”. Ksiądz Mieczysław nie zwa-
ża na te słowa. Jest przekonany, 
że potrzebują go parafianie.  
Stałem gościem księdza Rossow-
skiego był kapucyn ojciec Serafin 
Kaszuba (obecnie trwa proces 
beatyfikacyjny zakonnika ). Oj-
ciec Serafin, który kilkakrotnie 
uniknął śmierci z rąk banderow-
ców był proboszczem Dermanki. 
Mimo zagrożenia rokrocznie or-
ganizował pielgrzymkę do Matki 
Boskiej w Kzimierce, nazywanej 
wołyńską Częstochową. 
Miesiąc przed wyjazdem do Pol-
ski a 25 maja 1945  ks. Mieczy-
sław Rossowski przyjął funkcję 
czasowego administratora diece-
zji żytomierskiej. 6 czerwca 1945 
z ostatnim transportem ekspa-
triantów  opuścił Bereźne. 

LATA POWOJENNE

W Polsce zgłosił do diecezji łódz-
kiej. Trudno powiedzieć dlaczego 
akurat tutaj. Może powodowała 
to zbliżona nazwa obecnej die-
cezji  do diecezji łuckiej, której 
oddał blisko 30 lat swojego ży-

cia. Ordynariusza biskup Włodzi-
mierz Jasiński 25 czerwca 1945 
r.  powierzył mu  parafię Modl-
na k. Łodzi, zdewastowana przez 
Niemców, którą odbudował.  W 
1949 r. ks. biskup Adolf Szeląż-
ka nadał mu  oficjalnie godność 
prałata kapituły ołyckiej. W 1960 
r. został kapelanem przy kościele 
Chrystusa Króla w Zgierzu. Od 
1968 r. do śmierci był rezydentem 
przy parafii Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Łodzi.  
Zmarł w  drugi dzień Bożego Na-
rodzenia 1982 roku. Pochowany 
29 grudnia w rodzinnym grobie  
na cmentarzu w Modlnej. 

Bibliografia:
- Józef Jasiński: Wspomnie-
nia o śp. ks. prał. Mieczysławie 
Rossowskim w epoce jego życia 
1894–1982. Niepublikowany 
maszynopis, Grudziądz 1957, s. 
18–23.
- Bp Adolf  Szelążek  list do księ-
dza Mieczysława Rossowskiego  z 
30.09.1943 r.
- Materiały  Do Wołyńskie-
go  Słownika Biograficznego 
pod red.  ks. Witolda 
Józefa Kowalowa  „Woła-
nie Z Wołynia”  Biały Dunajec– 
Ostróg 2012 

Ryszard Frączek
kontakt@naszekresy.pl

/ Rossowski Mieczyslaw_Testimonium_1923

/ Zdołbunów. Rodzina Rossowskich: siedzą przy stoliku Paulina i Karol Rossowscy (urzędnik), wokół nich ich dzieci: siedząca z lewej 
Jadwiga Rossowska (urzędniczka), stoją od lewej - Jerzy Rossowski (zawodowy wojskowy, poległ w 1939 r.), ks. Mieczysław Rossowski, 
wówczas proboszcz parafii w Zdołbunowie, Maria Rossowska (nauczycielka), Jan Rossowski, Józefa Rossowska (nauczycielka). Własność 

D. Małeckiej.zdjęcie ze www.nawolyniu.pl/zdjecia/zdolbunowski/1.htm

/ ks. prał. Mieczysław Rossowski, Modlna, 1950 z wikipedii zdjęcie z www.nawolyniu.pl/zdjecia/zdolbunowski/1.htm
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czytelnicy czytają musi mieć aprobatę zespołu redakcyjnego. 
Stoimy na stanowisku, że każdy ma prawo do wyrażania własnego zdania i czyni to świadomie.

Gdy niegdyś jednego z większych, 
co ostatnie prowadzili bunty i po-
wstania pytałem, który z wiesz-
czów najwięcej wpłynął, najwię-
cej działał, gdy miecze na naszej 
ziemi zadzwoniły, stwierdzał mi 
zawsze, że naszym poetą jest Sło-
wacki.
„Miłość Ojczyzny, oto słońce 
świetne,
Dla serc, co dumne, sieroce, szla-
chetne,
Całe się czystym miłościom odda-
dzą.
Jako żórawie, co łańcuch prowa-
dzą,
Świetniejsze serca wylatują przo-
dem,
Umrą ich dusze, lecąc przed na-
rodami!”
Gdy teraz patrząc na trumnę wiem 
tak, jak wszyscy zebrani, że Sło-
wacki idzie, to wiem, że idzie tam, 
gdzie głazy na naszym gościńcu 
stoją, świadcząc nieledwie chro-
nologicznie przez imiona o naszej 
przeszłości. Idzie między Włady-
sławy i Zygmunty, idzie między 
Jany i Bolesławy. Idzie nie z imie-
niem, lecz z nazwiskiem, świad-
cząc także o wielkości pracy, i 
wielkości ducha Polski. Idzie, by 
przedłużyć swe życie, by być nie 
tylko z naszym pokoleniem, lecz 
i z tymi, którzy nadejdą, Idzie, 
jako Król Duch.
(Tu, Marszałek Piłsudski zwrócił 
się do otaczających nosze z trum-
ną oficerów, z następującymi sło-
wami: )
„W imieniu Rządu Rzeczypo-
spolitej polecam Panom odnieść 
trumnę do krypty królewskiej, 
by królom był równy”.
Było to wielkie serc podniesienie 
i wstrząs dusz całego narodu, któ-
ry powrót prochów Słowackiego 
wywołał. A stało się to jak zwy-
czajnie –za sprawą Józefa Piłsud-
skiego, który żadnej nie prze-
oczył sposobności, ażeby naród, 
zapadający w małość i duszną 
niemrawość postawić twarzą w 
twarz z wielkością przeznaczeń. 
(…) Na pierwszych polskich 
okrętach wieźliśmy Słowackiego 

przez odzyskane morze. Spoty-
kały słowiańskiego witezia, któ-
rego mieczem, lemieszem i ber-
łem było słowo, statki rybackie. 
Spotykaliśmy pociąg Jego kwia-
tami i wianiem proporczyków, 
sztandarami pułków i delegacji 
społecznych, salwami i modłami 
na każdej stacji, śpiewami szkół 
i świstami syren fabrycznych. Za 
trumną nie szli pokutnicy, mę-
czenniki i płaczki żałobne, tylko 
rząd, sejm i senat, wojsko i kler, 
delegacje z wszystkich krań-
ców - i kto żyw. Połowę kwiatów 
czerwcowych oddała Jemu zie-
mia.  Wieźliśmy je wagonami z 
całej Polski. I nie był to sen Ma-
tejki ani Wyspiańskiego o daw-
nym splendorze, kiedy Zygmunt 
dzwonił, tylko Rzeczpospolita w 
ciele i krwi, w zdrowiu, krasie i 
pysze, w rozkwitającej chwale 
szła za swoim Królem-Duchem 
- komentowała triumfalny po-
wrót prochów Juliusza Słowac-
kiego pani Jankowska-Orynżyna 
w tygodniku Głos Prawdy (1927, 
nr 200).
 
Juliusza Słowackiego doskona-
le znały i szanowały pokolenia 
moich przodków Polaków.  Z 
promocji książki na ekranach 
pojazdów warszawskiej komuni-
kacji wynika, że i  współczesne 
pokolenie ma okazję  Go poznać. 
I to w wielkiej masie pasażerów. 
Reklamowana jest książka  pani 
Marty Justyny Nowickiej zatytu-
łowana: Słowacki. Wychodzenie z 
szafy. Komentarz na ekranie ko-
munikacji warszawskiej jak i na 
stronach i w świetlicach Krytyki 
Politycznej brzmi:
Czy w historii polskiej litera-
tury znajdzie się miejsce dla 
queerowego dandysa, którego 
portret Marta Nowicka odma-
lowuje w swojej książce?
Najbardziej niszcząca cecha 
kultury masowej: zohydzenie 
przeszłości i dorobku pokoleń 
– napisał prof. Ryszard Kantor w 
miesięczniku kulturalnym WPIS 
w cyklu: Przeciw globalizacji 
kultury. 

Kultura popularna, dominująca w 
konsumpcyjnym społeczeństwie 
cywilizacji europejskiej/euroame-
rykańskiej, dociera dzięki środ-
kom masowego przekazu do naj-
dalszych krańców świata. Bywa 
czasem odrzucana przez kultury 
pozaeuropejskie, ale częściej 
przyswajana. Taki model staje się 
powoli dominujący w domniema-
nym raju globalnej popkultury. 
Proces ten ogólnie zowie się glo-
balizacją.
Termin ten pojawił się począt-
kowo na gruncie nauk ekono-
micznych - wedle prof. Jerzego 
Żvżvńskiego - „jako koncepcja 
rozwoju społeczno-ekonomicz-
nego, mającego określone zało-
żenia polityczne i filozoficzno-
-ideologiczne, kierowanego przez 
ponadnarodowe koncerny i 
międzynarodowe elity instytucji 
finansowych, odnoszącego się do 
całego świata w celu umocnie-
nia porządku kapitalistycznego”. 
Cytowany autor podkreśla, że 
dla realizacji strategii globaliza-
cji wykorzystuje się najnowsze 
zdobycze i ustalenia psychologii 
społecznej, ekonomii, socjologii 
i nauk politycznych, słowem cały 
współczesny arsenał socjotechni-
ki, a mówiąc bez owijania w ba-
wełnę - manipulacji społecznej.
(…) Sytuacja, gdy organy pań-
stwowe powołane do zadań, które 
ogólnie określę mianem narodo-
twórczych, ich nie wypełniają 
albo nawet działają przeciw na-
rodowemu interesowi, wymaga 
szczególnej aktywności samego 
narodu, a zwłaszcza najbardziej 
świadomych jego członków- kon-
tynuuje prof. Ryszard Kantor.

Zwracam się do Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, Ministerstwa 
Edukacji oraz licznie powołanych 
instytutów narodowych i samo-
rządów o zapobieganie lanso-
wania treści masowej kultury 
odrzucającej bądź zohydzającej 
przeszłość i dorobek pokoleń, 
produkowanej przez wrogich Pol-
sce przedstawicieli mniejszości 

narodowych wspieranych przez 
rodzimych klakierów.
Młodzież, nie znając , nie chcąc 
znać, przeszłości swojej grupy 
społecznej(narodu), nie znając 
albo znając jedynie powierzchow-
nie macierzystą kulturę, nie inte-
resuje się jej treściami. Gdy prze-
kaz kultury między generacjami 
zanika, powstaje pustka, w którą 
z łatwością wchodzą lekkie, łatwe 
i przyjemne treści kultury maso-
wej - (prof. Ryszard Kantor).
Z transportu publicznego korzy-
stają dzieci, młodzież i studenci i 
znajdują tam właśnie takie treści.
W numerze z 1927 r. Głosu Praw-
dy zacytowany został list członka 
zarządu komitetu gruzińskiego w 
Warszawie :
W nieśmiałym hołdzie.
I dla mnie, a raczej dla nas, Gru-
zinów, ta czarna trumna, świetna 
wielkością Jej treści i mienia - to 
nie tylko symbol genialności Po-
ety, Króla Ducha, ale i znak wido-
my zwycięstwa wiekuistej praw-
dy, w jaką ufał i na której się nie 
zawiódł, walcząc o nią - Naród 
dzisiaj wolny. Niechaj nie będzie 
wzięte mi za złe - szczere wy-
znanie. My, przybysze, bezdom-
ni tułacze, czerpiąc wrażenia, w 
dniu oczekiwanego, przez osiem-
dziesiątków lat Święta Polski, w 
blaskach jego znaleźliśmy otuchę 
i dla siebie, w możliwości świę-
ta  znękanej Gruzji.
Choć nie w tej chwale, choć nie 
w tej świętości na jaką zasłużył 
ogromem ducha genialny Harfiarz 
Polski i nam wygnańcom dalekiej 
Gruzji wolno będzie kiedyś do-
stąpić w cichem utęsknieniu brze-
gów Wolnej Ziemi.
Dzisiaj choć tylko w radosnem 
podnieceniu, lecz dobrze świa-
domi, że i nas dopuszczono do 
uczestnictwa w triumfalnej ma-
nifestacji ducha, przybranej, a 
drogiej nam Ojczyzny, złożyć 
możemy hołd uczuć i kwietny 
imieniem Gruzji jeszcze niewol-
nej.
Z mocy, którą królewską dłonią 
rozdawał hojnie rodakom wielki 
Emigrant paryski, i my krzepić 

będziemy nasze serca tułacze,
A. Godzjaszwili.
 
Bronisław Wildstein komentując 
dzieło Adama Bujaka „Życie ma-
lowane światłem” napisał :
Współcześnie przeżywamy głę-
boki kryzys sztuk przedstawiają-
cych, głęboki kryzys tradycyj-
nych sztuk, bowiem przestały być 
one sztukami przedstawiającymi, 
zerwały więź z czymś, co Grecy 
nazywali mimesis, a co było pod-
stawowym zadaniem sztuki. Mi-
mesis, czyli twórcze naśladow-
nictwo rzeczywistości, było dla 
Greków zjawiskiem bardziej zło-
żonym niż mogłoby się dziś wy-
dawać. Oznaczało naśladowanie 
świata wizualnego, ale znaczyło 
również naśladowanie dzieła bo-
gów, dzieła stworzenia. Twórca 
od wieków próbował, oczywiście 
na swoją miarę, oddawać, odwzo-
rowywać pracę Boga - tę kreacyj-
ną, niezwykłą pracę Boga, który 
nas stworzył, dał nam ten świat i 
osadził w nim.
W tej chwili oderwaliśmy się od 
tego bardzo mocno, jakby odrzu-
cona została owa idea mimesis. 
Twórcy uniesieni nowoczesną 
pychą uważają. że są w stanie 
sami kreować rzeczywistość i 
świat, a nie twórczo go naśla-
dować. Że są w stanie tak Bo-
sko, z niczego - ex nihilo – upra-
wiać  kreację. Że niezależnie od 
Stwórcy sami mogą być twórca-
mi. Dotyczy to również fotogra-
fów. Efektem takiej postawy jest 
zerwanie wszelkich więzi między 
twórcą a odbiorcą, zniszczenie 
standardów, a nawet zakwestio-
nowanie idei piękna. Idea ta nie 
jest czymś, co sami wymyślamy 
- my ją percypujemy ze świata. 
(Bronisław Wildstein).

Uodpornijmy siebie i młode po-
kolenia na „dzieła” masowej kul-
tury  uniesionych nowoczesną 
pychą kreatorów rzeczywistości 
przeszłej i współczesnej, stero-
wanych przez twórców nowego 
porządku świata.

Fragment mowy Marszałka 
Piłsudskiego u trumny 
Słowackiego na Wawelu 28 
czerwca 1927 roku:
Bożena Ratter
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W lipcu 1945 roku (świadkowie 
nie podali dnia): We wsi Brze-
żawa pow. Dobromil upowcy 
uprowadzili Mikołaja Grodeckie-
go, który zaginął. We wsi Grą-
ziowa pow. Dobromil: „W lipcu 
1945  powieszono gajowego z 
Griąziowej Jana Łukasiewicza”. 
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s. 217). 
We wsi Kobylnica pow. Luba-
czów zamordowali Józefa Doro-
bę oraz Rozalię Szałaj lat 19. We 
wsi Leszczyny pow. Dobromil 
uprowadzono Jerzego Czabanow-
skiego, lat 21, o którym słuch za-
ginął. Zamieszkały w Grąziowej, 
uprowadzony w czasie powrotu z 
Przemyśla. We wsi Perespa pow. 
Łuck w areszcie NKWD współ-
więźniowie nacjonaliści ukraiń-
scy zamordowali 18-letniego Po-
laka Franciszka Mańczaka, który 
powrócił na Wołyń po ekspatriacji 
do Polski, ponieważ zakochał się 
w ukraińskiej dziewczynie. We 
wsi Rudka pow. Jarosław Ukra-
ińcy z SKW z Cieplic, Dobrej, 
Dobczy i Piskorowic obrabowali 
gospodarstwa polskie oraz zamor-
dowali 4 Polaków. 

J. Syrntk pomija także zbrodnie 
popełnione na Polakach w sierp-
niu 1945 r. 
W sierpniu 1945 roku zanotowa-
no 38 napadów, poniżej przykła-
dy. 
4 sierpnia we wsi Łastówki pow. 
Drohobycz banderowcy zamor-
dowali Karolinę Woźny. We wsi 
Sielnica pow. Przemyśl Ukraińcy 
z SKW uprowadzili i zamordo-
wali 2 Polaków. „Kurasz Jan, ur. 
17.06. 1892 r., miejscowy sołtys, 
został związany drutem kolcza-
stym i wrzucony żywcem do stud-
ni w Bachórzem” (Siekierka..., s. 
724). 
12 sierpnia we wsi Jabłonica 
Ruska pow. Brzozów upowcy 
zamordowali 3 Polaków oraz 2 
uprowadzili. 
13 sierpnia we wsi Maćkowice 
pow. Przemyśl został zamordo-
wany przez miejscowych bande-
rowców Stanisław Kość. 
16 sierpnia w okolicy wsi Rze-
pedź pow. Sanok w walce z UPA 
poległo 8 żołnierzy WP. 
17 sierpnia we wsi Cewków pow. 
Lubaczów zamordowali Józefa 
Jabłońskiego ur. 1933 r. i drugie-
go chłopca o nazwisku Otulak ur. 
1933 r.  
18 sierpnia we wsi Ujkowice pow. 
Przemyśl upowcy obrabowali go-
spodarstwa polskie oraz zamordo-
wali 13 Polaków i 2 Ukraińców.  
W nocy z 20 na 21 sierpnia we 
wsi Hola pow. Włodawa upowcy 
zamordowali 15 Polaków. 
22 sierpnia we wsi Iskań pow. 
Przemyśl około godziny 22:00 
grupa 12 uzbrojonych w karabiny 
ludzi napadła dom polskiej rodzi-
ny Teodozji Bacza i zabiła jej cór-
kę Helenę Bacza w wieku 20 lat, 
narodowości polskiej. „Morder-

stwa dokonali w bestialski sposób, 
bijąc swą ofiarę łożyskami karabi-
nów. Po dokonaniu samobójstwa 
[sic] położono trupa w przygoto-
waną furmankę, przywieźli nad 
San i tam utopili. Z banderowców 
rozpoznany został Sluzae (sic) 
Milko [Omelan], Pleczeń Milko 
[Omelan Płeczeń, który ukrywał 
się w bunkrze aż do ogłoszenia 
amnestii], Bustwat Michał i Bu-
stwat Iwan z Iskani, oraz Kocaba 
z Ruskiej Wsi. Oprócz tego wy-
padku ci sami banderowcy zabi-
li w czerwcu 1945 roku Anielę 
Czura, Marczak Marię i Kurasza 
Kazimierza, wszyscy narodo-
wości polskiej.”(http://suozun.
org/dowody-zbrodni-oun-i-upa-
/n_groza-pod-bircza/?fbclid=Iw). 
We wsi Szklary pow. Sanok UPA 
żywcem spaliła 2 Polaków a 4 
osoby zostały ciężko poparzone. 
W nocy z 26 na 27 sierpnia we wsi 
Czanyż pow. Kamionka Strumiło-
wa: „W nocy z 26 na 27 sierpnia 
1945 roku, Kupiak ze swą bandą 
napadł na wieś Czanyż. Zamordo-
wano tam 11 osób, wśród których 
Kupiak osobiście zamordował 
dwie kobiety. Majątek zamordo-
wanych rozgrabiono. Zeznania 
świadka Falińskiej Susabowskiej: 
„Przed ucieczką Kupiaka do Pol-
ski, kiedy z nim przebywałam 
we Lwowie, zjawiła się krewna 
Kupiaka i przywiozła wyroby 
ze złota, dolary, futra i wiele in-
nych, cennych rzeczy, które dla 
niego przechowywała. Wszystko 
to zabrał on ze sobą, gdy uciekł 
za granicę. We Wrocławiu, przy 
mnie, sprzedał jedno futro za 
10000 zł.”  W październiku 1945 
roku Kupiak z dokumentami eks-
patrianta na nazwisko Władysław 
Brodziak, wyjechał do Polski, za-
bierając ze sobą zagrabione złoto, 
dolary i inne cenne mienie pomor-
dowanych przez niego ludzi. W 
maju 1946 roku uciekł z PRL do 
Czechosłowacji, a stamtąd przez 
Niemcy, Anglię do Kanady i osie-
dlił się w Toronto”. (Bronisław 
Szeremeta: „Watażka jego zbrod-
nie i zakłamane wspomnienia”). 
W sierpniu 1945 roku (świadko-
wie nie podali dnia):  
We wsi Chlebowice Świrskie 
pow. Przemyślany: „Kiedy Adaś 
poszedł rano do sadu po jabłka, 
wyszli z ukrycia czekający na 
niego banderowcy, zabrali go i 
zamordowali na pastwisku, pod-
rzynając mu w bestialski sposób 
gardło. Okaleczonego stawiali 
na nogi i kazali śpiewać: „Jesz-
cze Polska nie zginęła”. Widział 
tę scenę pastuch, który opowie-
dział o tym siostrze Adasia. Ciało 
chłopca zawlekli do lasu i zako-
pali. Siostra nie znalazła grobu 
swego, 14-letniego brata”. (Zofia 
Bakota; w: Komański..., s. 774). 
We wsi Horożanka pow. Podhajce 
„ukraińscy powstańcy” uprowa-
dzili 22-letnią Marię Rachmil i 
ślad po niej zaginął; wywieziona 
w 1942 roku na przymusowe ro-
boty do Niemiec powróciła do wsi 
i okazało się, że jej rodzice już 

„repatriowali się” do Polski. 
We wsi Petlikowce Stare pow. 
Buczacz pozostała 75-letnia mat-
ka (Tekla Grubizna) czekając na 
powrót syna (Karol Grubizna, lat 
34) z wojska, inni Polacy wyje-
chali do Polski. Gdy wrócił tego 
samego dnia z tobołkami ruszyli 
do Buczacza. Na skraju wsi za-
trzymali ich „ukraińscy powstań-
cy” i zamordowali: syna rozebrali 
z munduru do bielizny, związali 
ręce i nogi drutem kolczastym, 
ułożyli na drzwiach nabitych do 
góry ostrymi gwoździami i depta-
li po jego ciele na oczach matki, 
aż skonał, potem zamordowali 
matkę. 
We wsi Siedliska pow. Brzozów 
upowcy uprowadzili Polkę Wandę 
Kotlarz z d. Zając, żonę Ukraińca, 
zmasakrowali jej twarz i zamor-
dowali, zwłoki jej po kilku dniach 
wyłowiono z Sanu. Modu doko-
nano za zgodą jej męża. We wsi 
spalili też drewniany kościółek.  
We wsi Wołodź pow. Brzozów 
na drodze między wsią Siedliska 
a wsią Poręba znaleziono zwło-
ki uprowadzonego 16-letniego 
Polaka: ręce miał przybite gwoź-
dziami do dwóch rosnących obok 
siebie drzew a w bok ciała miał 
wbity zardzewiały bagnet, skonał 
w męczarniach.   
Latem 1945 roku we wsi Bircza 
Stara pow. Przemyśl na drodze, 
podczas powrotu z kościoła w 
Birczy, upowcy uprowadzili 2 Po-
laków; rodzeństwo, 24-letniego 
Piotra Chrobaka i jego młodszą 
siostrę Annę Chrobak  –  i ślad 
po nich zaginał. We wsi Brusno 
Nowe pow. Lubaczów: „Mi-
chał Bąk zamordowany został w 
okrutny sposób w lesie bruśnień-
skim, uprowadzony z pola, gdzie 
chciał zebrać trochę zboża. Przed 
śmiercią był torturowany, wyrwa-
no mu język, wydłubano oczy, po-
kłuto całe ciało. Ręce miał zwią-
zane drutem kolczastym”. (http://
na.horyniec.info/mord-dokonany-
-przez-bandy-ukrainsk…)  

We wrześniu 1945 roku odnoto-
wano 57 napadów, poniżej przy-
kłady.    
9 września we wsi Chyrzyna pow. 
Przemyśl upowcy zamordowali 2 
Polaków, w tym 23-letnią kobietę. 
We wsi Odrzechowa pow. Sanok: 
„Śledztwo w sprawie zbrodni 
przeciwko ludzkości dokonanej 
w zamiarze zniszczenia polskiej 
grupy narodowej a polegającej 
na zabójstwie przy użyciu broni 
palnej w dniu 9 września 1945 r. 
w Odrzechowej woj. podkarpac-
kiego przez nacjonalistów ukraiń-
skich, pod dowództwem Wasyla 
M. ps. Ren 10 osób o nieustalonej 
tożsamości (S 74/10/Zi). 
11 września we wsi Rokszyce 
pow. Przemyśl w zasadzce UPA 
zginęło 5 żołnierzy WP.    
W nocy z 14 na 15 września we 
wsi Nowa Grobla pow. Jarosław 
zamordowali 17 żołnierzy WP z 

3 DP. We wsi Oleszyce pow. Lu-
baczów sotnia „Bałaja”, wsparta 
przez SKW, zaatakowała stację 
kolejową, opanowała ją i spaliła. 
Jednocześnie uderzono na 1 ba-
talion 7 pp, stacjonujący w odle-
głych o 4 km Oleszycach. Kilku 
upowcom udało się wedrzeć na 
kraniec wsi i podpalić kilkana-
ście domów i stodół. Polacy mieli 
dwóch zabitych i czterech ran-
nych. 
15 września we wsi Odrzechowa 
pow. Sanok upowcy z  kurenia 
„Rena” obrabowali gospodar-
stwa polskie i łemkowskie oraz 
zamordowali 10 Łemków za od-
mowę współpracy z UPA. We wsi 
Pikulice pow. Przemyśl bande-
rowcy schwytali dwóch żołnierzy 
Wojska Polskiego zwolnionych 
ze służby z powodu ran odniesio-
nych na froncie. Antoni Buszta 
(ur. 1906 r.) i Marcin Pelczar (ur. 
1902 r.) zostali po torturach żyw-
cem wrzuceni w ogień. (http://
suozun.org/dowody-zbrodni-
-oun-i-upa/n_upa-nie-byla-armi-
a-to-byla-banda-mordujaca-
bezbronne-i-niewinne-ofiary-w-
tym-takze-ukraincow/ ).
16 września we wsi Dusowce 
pow. Przemyśl upowcy zamordo-
wali 2 Polaków i spalili ich ciała 
razem z domem. We wsi Wróblik 
Szlachecki pow. Sanok obrabo-
wali dom i zamordowali Anasta-
zję Mucyk. 
17 września we wsi Walawa pow. 
Przemyśl upowcy zamordowali 8 
Polaków, w tym dzieci lat 6, 8 i 
13. 
18 września we wsi Stare Sioło 
pow. Lubaczów zamordowali w 
następstwie podpalenia 280 go-
spodarstw we wsi i spalenia żyw-
cem kilka rodzin polskich. 
24 września w miasteczku Krasi-
czyn pow. Przemyśl zamordowali 
17 Polaków, w tym 5 osób spalili 
żywcem oraz 5 uprowadzonych 
zaginęło bez wieści. 
25 września we wsi Wielopole 
pow. Sanok został zamordowany 
przez UPA gajowy Marcin Pasz-
kiewicz. 
W nocy z 25 na 26 września we 
wsi Rokszyce pow. Przemyśl 
upowcy spalili 30 gospodarstw 
polskich oraz zamordowali 8 Po-
laków. 
28 września we wsi Lalin pow. 
Sanok Ukraińcy spalili wieś i za-
mordowali 2 Polaków a 10 pora-
nili. We wsi Odrzechowa pow. Sa-
nok zostali złapani w lesie przez 
UPA i ślad po nich zaginął dwaj 
gajowi ze wsi Nowotaniec: Wa-
cław Sawka i Andrzej Materniak. 
29 września we wsi Wojtkowa 
pow. Przemyśl: „W Wojtkowej 
29 września 1945  sotnie „Burła-
ki” i „Łastiwki”, które swoje bazy 
miały w okolicznych wsiach, 
dokonały napadu na miejscowy 
posterunek MO oraz Zarząd Gmi-
ny. Po długiej walce posterunek 
zdobyto i spalono. E. Ginalski  
podaje, że w napadzie UPA pod 

dowództwem Jarosława Hamiłki 
(prawdopodobnie agenta NKWD, 
pełniącego wówczas funkcje re-
ferenta gospodarczego okręgu 
OUN), zginęło 15 milicjantów i 
20 wieśniaków. Witold Garbar-
czyk w swoich wspomnieniach 
zapisał, że w czasie napadu zginę-
ło 35 Polaków, w tym 5 milicjan-
tów. W meldunkach ukraińskich 
niekiedy podaje się datę napadu 
na 28 września 1945 r. Wg innych 
źródeł, banderowcy uprowadzili 
wówczas komendanta posterunku 
MO, a zastępcę plut. Wilczka za-
strzelili. Ponadto zastrzelili 6 pol-
skich mieszkańców Wojtkowej i 
spalili wszystkie budynki. Z kolei 
inne meldunki ukraińskie mó-
wią, że 28 września 1945 r. sotnia 
„Burłaki” napadła na Wojtkową. 
Śmierć poniosło 12 milicjantów, a 
2 uprowadzono do lasu. Ponadto 
zamordowano 7 mieszkańców wsi 
narodowości polskiej. Spalono 
budynki posterunku MO, poczty 
oraz wiele zabudowań wiejskich. 
Banderowcy zdobyli kilkanaście 
sztuk broni palnej, dużo amuni-
cji i archiwum MO. Milicjantami 
prawdopodobnie byli zakonspi-
rowani żołnierze rozwiązanego 
Zgrupowania AK „Warta”. Sytu-
acja była na tyle poważna, że 30 
września do Wojtkowej, wskutek 
błagań kilku mężczyzn, którzy 
udali się o pomoc po wymordo-
waniu i spaleniu wsi, przyjechało 
z Sanoka 3 czołgi z wojskiem i 60 
konnych żołnierzy. Wieczorem 
żołnierze powrócili do Sanoka, 
obawiając się napadu. Wojtkowa 
została opuszczona. Ukraińscy 
mieszkańcy wsi uciekli do lasu. W 
drodze powrotnej, po drugiej stro-
nie wzniesienia za Nowosielcami 
Kozickimi, od strony Ropienki i 
Wańkowej, banderowcy zaatako-
wali wycofujących się żołnierzy 
WP. Napastnicy po krótkiej walce 
się wycofali.” (Andrzej Zapałow-
ski: Granica w ogniu. Warszawa 
2016, s. 217 – 218). 
We wrześniu 1945 roku we wsi 
Babica pow. Przemyśl Ukraińcy 
zamordowali Polaka o nazwisku 
Mirzołek wracającego z przymu-
sowych robót w Niemczech; we 
wsi Bachów pow. Przemyśl ob-
rabowali gospodarstwa polskie i 
zamordowali 3 Polaków; we wsi 
Czerniawka pow. Jarosław upo-
wcy zamordowali 10 Polaków, w 
tym 3 żołnierzy WP. 

Na s. 343 J. Syrnyk po raz kolejny 
sięga do sąsiedniego powiatu le-
skiego do wsi Kalnica  „gdzie 24 
września 1945 r. żołnierze WP za-
mordowali co najmniej 26 osób”. 
W „Trójkącie bieszczadzkim” na 
s. 267 pisał on: „Według raportu 
ukraińskiego podziemia w nocy z 
22 na 23 września na trasie Bali-
gród – Cisna oddział UPA dokonał 
zasadzki na żołnierzy i milicjan-
tów, w trakcie której zginął jeden 
żołnierz. Według polskiego rapor-
tu oddział UPA dokonał napadu 
na miejscowość Mchawa. Z kolei 
według doniesienia informatora 
PUBP  ps. „Szarak”, mieszkańca 
pobliskiej Kalnicy (narodowości 
polskiej), bieg zdarzeń przedsta-
wiał się w sposób następujący: 
24 września do wioski Kalnica 
przyszło dwudziestu żołnierzy 
w celu pobrania kontyngentu. 
Zostali oni ostrzelani z kierunku 
domostw trzech gospodarzy. W 
wyniku ostrzału jeden żołnierz 
zginął, reszta się wycofała. Na-
stępnego dnia do wsi wkroczyło 
wojsko, ubezpieczane przez dwa 

Przemoc i chaos Syrnyka 
w powiecie sanockim 
i okolicach cz4. 
Stanisław Żurek
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czołgi. W wyniku ostrzału zaczę-
ły płonąć budynki w dolnej części 
wsi. Dalej mamy dość zagadkowy 
fragment, wyglądający jakby był 
napisany w celu usprawiedliwie-
nia dokonanej przez wojsko pacy-
fikacji: W czasie pożaru twierdzę 
stanowczo, że nie było we wsi ani 
jednego budynku, w którym nie 
byłoby eksplozji amunicji i gra-
natów, co jest dowodem, że cała 
ludność wioski przechowywała 
broń i amunicję czyli byli człon-
kami lub zwolennikami Ukraiń-
skiej Powstańczej Armii. Według 
cytowanego informatora w cza-
sie akcji wojska miało zginąć 26 
osób cywilnych (a dzień wcze-
śniej siedmiu członków UPA), zaś 
dowódcą oddziału, który stoczył 
walkę w dniu 24 września był Mi-
kołaj Sekiełyk, „były komendant” 
policji w Baligrodzie.” Następnie 
podaje: „Według różnych źródeł 
żołnierze Wojska Polskiego zabili 
tu od 26 do 49 osób. Ustalono (w 
różnym zakresie) dane dotyczą-
ce 22 ofiar”. Jako źródło podaje 
w języku ukraińskim artykuł B. 
Huka zamieszczony w gazecie 
„Nasze Słowo”. Dodaje także, 
że „pierwszy raport ukraińskiego 
podziemia donosił o ośmiu ofia-
rach...”  Jeśli Huk, przy swoich 
zdolnościach doliczył się 22 ofiar, 
i jeszcze do tego „w różnym za-
kresie”, to faktycznie nie było ich 
nawet osiem. 

J. Syrnyk wymienia na s. 346: 
„25 września bojówka SB OUN 
zamordowała Józefa Skrzypca z 
Wujskiego za przeniesienie me-
tryki do kościoła. 28 września 
w czasie ostrzału przez bande-
rowców wsi Lalin pociskami 
zapalającymi, zastrzelony został 
człowiek. Tego samego dnia ban-
derowcy uprowadzili dwóch ga-
jowych z Nowotańca, Andrzeja 
Materniaka i Wacława Sawkę.” W 
przypadku Andrzeja Masterniaka 
nie omieszkał jednak powołać się 
na Litopys UPA, gdzie napisano 
„jakoby rozwieszał na domach 
mieszkańców Woli Sękowej kart-
ki z żądaniem „wyniesienia się” w 
ciągu czternastu dni”.  
 
W październiku 1945 r. odnoto-
wano 94 napady, poniżej przykła-
dy. 
1 października 1945 roku w przy-
siółku Łączki należącym do wsi 
Sielnica pow. Przemyśl upowcy 
zamordowali 8 Polaków. 
3 października we wsi Iskań pow. 
Przemyśl upowcy spalili wieś i 
zamordowali 3 Polaków. We wsi  
Myczkowce pow. Lesko zamor-
dowali 15 Polaków i spalili ich 
domy. We wsi Solina pow. Lesko 
zamordowali 11 Polaków i spalili 
ich domy. 
4 października we wsi Bihale 
pow. Lubaczów upowcy zamor-
dowali 2 Polki: na drodze Miękisz 
- Czerniawka Marię Dobrowolską 
lat 17 oraz zakłuli nożami we wła-
snym domu Janinę Pasek lat 20. 
W nocy z 4 na 5 października we 
wsi Bartkówka pow. Brzozów 
upowcy obrabowali i spalili 150 
gospodarstw polskich oraz za-
mordowali 9 Polaków. IPN Rze-
szów: „W toku śledztwa ustalono, 
że Bartkówka była wsią zamiesz-
kałą wyłącznie przez rodziny pol-
skie. Spalona została w nocy z 4 
na 5 października 1945r. wraz z 
sąsiednimi wioskami: Dylągową, 
Pawłokomą i Sielnicą. Polecenie 

wydał w ramach tzw. akcji od-
wetowej Michał G. ps. „Konyk”, 
dowódca UPA na Pogórzu Prze-
myskim. 4 października około 
godziny 22.00 oddziały UPA oto-
czyły wytypowane do zniszczenia 
wioski. Sotnie Włodzimierza Sz. 
ps. „Burłak” i Grzegorza J. ps. 
„Łastiwka” otoczyły Dylągową 
i Sielnicę. Sotnia Michała D. ps. 
„Hromenko” podzielona na kilka 
grup o godzinie 22.00 na sygnał 
świetlny z rakiety wkroczyła do 
Pawłokomy i Bartkówki. Więk-
szość mieszkańców pogrążona 
była we śnie. Sprawcy, często 
grożąc bronią zabierali zwie-
rzęta gospodarskie, rzeczy oso-
biste, pieniądze, odzież i sprzęt 
gospodarstwa domowego. Od 
kul napastników i na skutek po-
żaru zginęli: Romuald S., Józef 
S., Stanisław K., Agnieszka R., 
Teresa S., Krystyna H., Jakub P., 
Andrzej P. i Katarzyna S. Strze-
lając do ratujących dobytek oraz 
uciekających sprawcy usiłowali 
pozbawić życia Wiktorię K. oraz 
innych mieszkańców. Jan W., 10 
letni chłopiec, uderzony został 
przez napastnika kolbą karabi-
nu w plecy. Cios był tak silny, 
że spowodował uszkodzenie na-
rządów wewnętrznych pokrzyw-
dzonego a w następstwie jego 
śmierć. Józef M. uderzony został 
również kolbą karabinu w głowę. 
Kazimiera K. otrzymała cios ka-
rabinem w plecy, a sprawca zabrał 
jej odzież. Mieszkańcy uciekając 
z płonącej wioski przeprawiali się 
przez rzekę „San” promem lub 
w tzw. „bród”. Część potraciła 
uratowany z pożaru dobytek. Po 
kilku godzinach oddziały UPA 
wycofały się z Bartkówki. Spa-
lone zostały budynki mieszkalne, 
gospodarcze, zwierzęta, sprzęty 
gospodarstwa domowego, zapa-
sy zboża i paszy dla zwierząt. Z 
całej wioski ocalało jedynie kilka 
domów. ” Oraz: „W nocy z 3 na 
4 października 1945 roku na Bart-
kówkę napadły nacjonalistyczne 
grupy ukraińskie. Skutkiem tego 
napadu była śmierć 23 osób i spa-
lenie ok. 200 sztuk bydła i trzo-
dy chlewnej. Mieszkańcy wioski 
uciekając przed wrogiem, lekko 
ubrani, przedostali się przez San, 
w którym woda była wysoka i 
zimna. Znaleźli pomoc w Pol-
skim Komitecie Opiekuńczym, 
który dostarczył im ubrań oraz 
raz dziennie wydawał posiłki.”  
(http://www.bliskiesercu.dynow.
pl/pl/hist_bart.html). We wsi Dy-
lągowa pow. Brzozów upowcy z 
sotni „Burłaki” i „Łastiwki” oraz 
chłopi ukraińscy z sąsiednich wsi 
obrabowali i spalili większość go-
spodarstw polskich oraz zamor-
dowali 30 Polaków a 20 poranili. 
We wsi Pawłokoma pow. Brzo-
zów upowcy zamordowali 5 Pola-
ków i spalili wieś. „W nocy z 4 na 
5 X 1945 r. bojówki UPA dokona-
ły napadu na Pawłokomę. Spaliły 
większość budynków polskich i 
poukraińskich oraz zamordowały 
pięcioro napotkanych Polaków: 
m.in. Katarzynę Trojan, 12-letnie-
go Zbigniewa Bielca i 12-letnie-
go Józefa Łacha.” (Ks. Stanisław 
Nabywaniec, ks. Jan Rogula..., 
jw.) We wsi Sielnica pow. Prze-
myśl obrabowali i spalili kilka-
naście gospodarstw polskich oraz 
zamordowali 16 Polaków, kilka 
rodzin. 
5 października we wsi Brzuska 
koło Birczy pow. Przemyśl upo-
wcy obrabowali i spalili wieś oraz 
zamordowali 13 Polaków, których 

do pozostania we wsi namówił 
greckokatolicki ksiądz Oleksy 
Bilik zapewniając, że nic im nie 
grozi; współpracował on z OUN-
-UPA. We wsi Krystynopol pow. 
Sokal sotnia UPA „Koczowyki” 
zamordowała 15 Polaków, którzy 
nie schronili się na noc do klasz-
toru, natomiast posterunek MO 
obronił się tracąc 2 obrońców. We 
wsi Sufczyna koło Birczy pow. 
Przemyśl po wysiedleniu Ukra-
ińców upowcy spalili większość 
gospodarstw i zamordowali 18 
Polaków. 
6 października we wsi Cewków 
pow. Lubaczów upowcy zamor-
dowali 8 Polaków, w tym 4-let-
niego chłopca i 4 kobiety. We wsi 
Cieplice pow. Jarosław zamordo-
wali 9 Polaków oraz spalili wraz 
z domem za „zdradę Ukrainy”  
Ukrainkę Katarzynę Fedorko, lat 
80. Natomiast w walce z UPA po-
legł Władysław Jamroziewicz, ur. 
w 1926 r., milicjant z posterunku 
w Adamówce.  We wsi Pawłosiów 
pow. Jarosław upowcy obrabo-
wali gospodarstwa polskie oraz 
spalili 4 domy, w których spło-
nęło żywcem 3 Polaków. We wsi 
Piskorowice pow. Jarosław spalili 
gospodarstwa polskie oraz opusz-
czone po wysiedleniu poukraiń-
skie i zamordowali 6 Polaków.   
7 października we wsi Dobra 
Szlachecka pow. Sanok Ukraińcy 
zamordowali rolnika Władysława 
Nycza, lat 20. 
8 października w miejscowości 
Bircza pow. Przemyśl na cmenta-
rzu komunalnym znajduje się mo-
giła 7 żołnierzy WP, którzy zgi-
nęli 8.X1.1945 roku z rąk UPA. 
We wsi Cewków pow. Lubaczów 
Ukraińcy zamordowali  zamordo-
wali Zofię Kudłę, Mariana Bande-
ra lat 20, Zofię Tabor. 
11 października we wsi Dudyńce 
pow. Sanok podczas napadu UPA 
na dom Jana Grzyba została za-
mordowana jego żona.  
13 października we wsi Pielnia 
pow. Sanok upowcy obrabowali i 
spalili gospodarstwa polskie oraz 
zamordowali 3 Polaków a 6 pora-
nili. 
W nocy z 16 na 17 października 
we wsi Kobylnica Wołoska pow. 
Jaworów upowcy spalili kilkana-
ście gospodarstw polskich i za-
mordowali  Iwonę Faszczynę. 
17 października we wsi Nowa 
Grobla pow. Jarosław zamordo-
wali Katarzynę Pochodaj lat ok. 
23. 
W nocy z 19 na 20 października 
we wsi Polchowa pow. Przemyśl 
upowcy spalili 2 gospodarstwa 
polskie oraz zamordowali 3 rodzi-
ny; tj. 15 Polaków. W Polchowej 
około godz. 23.00 około 60 oso-
bowy oddział z sotni „Hromenki” 
zamordował 12 osobową rodzinę 
Wawrzków oraz nocującego w 
ich domu Wasyla Haluki. Zamor-
dowanymi były następujące oso-
by noszące nazwisko Wawrzko: 
Anna, Paweł, Michał, Władysław, 
Katarzyna, Salomea, Jan, Józef, 
Tadeusz, Weronika, Maria i Ro-
zalia. Po dokonanej zbrodni ciała 
zostały spalone w dwóch domach 
należących do zamordowanych. 
Zrabowano także 5 sztuk bydła, 
ubrania oraz sprzęty domowe. 
Według zeznań członków rodziny 
zamordowanych w morderstwie 
brali m.in. udział następujący 
banderowcy: Dionizy Horbowy, 
Paweł Łoś „Rubacz” (dowódca 
III czoty), Milik, Wasyl Kozior 

(Koziara?) oraz Wasyl Chomka. 
Ciało jednej z ofiar było nabite 
na brony. Ciała zamordowanych 
pochowano na terenie cmenta-
rza w Dubiecku. (http://suozun.
org/dowody-zbrodni-oun-i-upa-
/n_upa-nie-byla-armia-to-byla-
banda-mordujaca-bezbronne-i-
niewinne-ofiary-w-tym-takze-
ukraincow/ ).  
W nocy z 22 na 23 października w 
miasteczku Bircza pow. Przemyśl 
w nocy UPA dokonała pierwszego 
napadu na Birczę. Atak odparto z 
dużymi stratami własnymi. Na 
cmentarzu komunalnym znajduje 
się mogiła 12 żołnierzy WP, któ-
rzy zginęli 22.X.1945 r. w obro-
nie miasteczka. Ponadto znajduje 
się tutaj także mogiła 3 żołnierzy 
WP, którzy zginęli z rąk UPA w 
obronie miasteczka 23.X.1945 
r. Także na tym cmentarzu znaj-
duje się mogiła 8 cywilnych 
mieszkańców zamordowanych 
23.X.1945 r. przez Ukraińską Ar-
mię Powstańczą .  (.http://w.kki.
com.pl/pioinf/przemysl/zabytki/
narodowej/ofiary1.html ). Oraz: 
„/.../ miasteczko zaatakował ku-
reń UPA „Podkarpacie” z byłego 
województwa stanisławowskiego, 
dowodzony przez Pawłę Wcyka, 
ps. „Prut”, sotnia „Karmeljuka” 
z powiatu samborskiego, czota 
„Horbowego” z rozpuszczonej 
sotni U-3, dowodzonej do lata 
1945 r. przez „Buryja” i okolicz-
ne SKW (ok. 700 osób), których 
bojownicy byli ubrani w mundury 
polskie, niemieckie i radzieckie. 
W miasteczku znajdowały się 
wówczas sztab 28pp, 3 Batalion 
Piechoty i kompania zwiadu. 
Całością dowodził ppłk Alek-
sander Wygański. Walki trwały 4 
godziny i pociągnęły za sobą 17 
(19?) ofiar spośród żołnierzy WP 
i 8 osób cywilnych (3 kobiety, 4 
mężczyzn oraz jedno dziecko) a 2 
funkcjonariuszy MO zostało ran-
nych. Wg innych danych zginęło 
9 żołnierzy, 11 osób cywilnych a 
5 zostało rannych.” (Andrzej Za-
pałowski: Granica w ogniu. War-
szawa 2016, s. 220 – 221). We wsi 
Kuźmina pow. Przemyśl upowcy 
z sotni „Burłaki” zabili 18 Pola-
ków: 8 cywili i 10 żołnierzy WP. 
Źródła ukraińskie podają datę 22 
października i liczbę ofiar: 90 cy-
wilnych Polaków i 11 żołnierzy 
WP, ponadto 100 osób zostało po-
ranionych a wieś spalona.    
23 października we wsi Zalesie 
pow. Przemyśl upowcy obrabo-
wali i spalili gospodarstwa pol-
skie oraz zamordowali 15 Pola-
ków, w tym 2 rodziny z dziećmi.  
24 października we wsi Jawornik 
pow. Sanok upowcy zamordowali 
5 Polaków, w tym 3 kobiety. W 
pobliżu miasta Sanok UPA  roz-
strzelała 2 żołnierzy WP wziętych 
do niewoli. 
27 października we wsi Tarnaw-
ka koło Żohatyna pow. Dobromil 
upowcy z sotni „Burłaki” spalili 
gospodarstwa polskie i zamordo-
wali 6 Polaków, w tym 17-letnią 
dziewczynę i 2 milicjantów.  We 
wsi Wola Krzywiecka pow. Prze-
myśl upowcy zamordowali 3 Po-
laków. We wsi Wolica pow. Sanok 
uprowadzili i zamordowali rolni-
ka Michała Piechowicza.   
W nocy z 26 na 27 października 
we wsi Korytniki pow. Przemyśl 
upowcy obrabowali i spalili wieś 
oraz zamordowali 19 Polaków. 
Stefania Szal, z domu Stecyk rela-
cjonuje: „Pewnej nocy z 26 na 27 
października 1945 r., na polskie 

domy napadła banda UPA. Spaliła 
prawie wszystkie budynki we wsi 
i zamordowała prawie wszyst-
kich napotkanych Polaków. Nie-
których zastrzelili z karabinów, a 
niektórych wrzucali żywcem do 
ognia. Zginęło wtedy około 20 
osób, w tym byli mężczyźni, ko-
biety, dzieci i starcy (głównie re-
patrianci ze wschodu). Zdarzenie 
to miało miejsce pod wieczór, kie-
dy to na nagle znikąd zrobiło się 
jasno (widno). Bardzo się przelę-
kłam, gdyż nie wiedziałam co się 
dzieje. Po chwili zrozumiałam, że 
na wioskę napadli banderowcy. 
/.../ Wtedy wpadłam na pomysł, 
aby schronić się w miejscowej 
ruinie piwnicy (lepiance ziem-
nej dla bydła) nieopodal plebani, 
mieszczącej się przy samej ulicy, 
którą to banderowcy wracali z łu-
pem po napadzie na wieś Korytni-
ki. W trakcie ucieczki do tej kry-
jówki napotkaliśmy miejscowego 
repatrianta Stanisława Mosura, 
który postanowił do nas dołączyć. 
Przez dziurkę od klucza piwnicy 
wraz z moim bratem Edwardem 
(niestety już zmarłym) i Stanisła-
wem Mosurem, widziałam łuny 
ognia palących się budynków 
oraz jęki mordowanych i konają-
cych mieszkańców wsi. Mój brat 
postanowił położyć się na podło-
dze piwnicy i udawać trupa, gdyż 
jak stwierdził, gdyby banderowcy 
zaglądnęli do środka piwnicy za-
uważyli by trupa i by nie reago-
wali. Natomiast ja i Stanisław 
Mosur siedzieliśmy skuleni w obu 
rogach piwnicy. Nazwisk ofiar nie 
pamiętam, ponieważ nie znałam 
tam przybyłych ludzi (w większo-
ści repatriantów) oraz z uwagi na 
zbyt długi okres czasu jaki upły-
nął od tych tragicznych zdarzeń. 
Jedyną zapamiętaną osobą, którą 
znałam, gdyż pochodził on ze wsi 
Boratycze był Michał Szkółka w 
wieku około 45 lat, który pozosta-
wił po sobie wdowę Marię (cudem 
ocalała z rzezi, gdyż nie przyznała 
się, że to jej mąż), syna Jana (nie-
mowlę) oraz córkę Annę. Ponad-
to banderowcy wrzucili do ognia 
dwóch nieznanych mi żołnierzy 
przebranych za cywilów, którzy 
powrócili z wojny. Ludzie błaga-
li o litość i darowanie życia, ale 
Ukraińcy mordowali, upajając się 
nienawiścią, byli gorsi niż dzikie, 
wygłodniałe zwierzęta. Nie daro-
wali nikomu życia. Symboliczną 
dla mnie postacią był Wieliczuk 
- Polak pochodzący z Tarnopola 
(repatriant), którego dom znajdo-
wał się przy samym potoku, i o ile 
razy banderowcy starali się spalić 
jego domostwo, to on tyle raz je 
gasił, oczywiście niezauważenie. 
Skryty był w pobliskich gąszczach 
przy potoku i miał stały dostęp do 
wody, dlatego też dom jego ocal. 
Gdyby go oprawcy spostrzegli 
najprawdopodobniej by już nie 
żył. Dom, w którym mieszkałam 
w Korytnikach, został częściowo 
szczęśliwym trafem uratowany, 
gdyż w bardzo bliskiej odległo-
ści (2-3 metrów), po sąsiedzku 
mieszkała w drugim domu siostra 
banderowskiego przywódcy o na-
zwisku Wójtowicz. Zbrodniarze 
podpalając poszczególne budyn-
ki, podpalili i ten w którym i ja 
mieszkałam wraz z rodziną. Ale 
zauważyli, że płomienie z domu 
zaczynają dochodzić do zabudo-
wania siostry przywódcy bande-
rowców i szybko go ugasili, tak 
też pożar spowodował jedynie 
opalenie bocznych okien jednej 
z ścian domu. Oczywiście dom 
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był splądrowany; w trakcie od-
jazdu banderowców pozostawili 
(zgubili) na progu domu jedynie 
koc. Po tym zdarzeniu wsi już nie 
było, prócz trzech zachowanych 
domów (naszego, siostry bande-
rowca i wspomnianego Wieli-
czuka) oraz Cerkwi Grekokato-
lickiej; pozostało pogorzelisko 
ze sterczącymi kominami. /.../ Do 
dziś jeszcze słyszę w głowie piski 
dzieci, krzyki gwałconych brutal-
nie kobiet oraz bestialsko zabija-
nych mężczyzn oraz starców ludzi 
niczemu winnych. Po tych zda-
rzeniach powróciłam już na stałe 
do Przemyśla, gdzie już znajdo-
wała się moja rodzina.” (Stefania 
Szal: Pamięć - drogą do wyzwole-
nia; w: http://www.nawolyniu.pl/
wspomnienia/szal.htm ). 
26 lub 27 października we wsi 
Borysławka koło Rybotycz pow. 
Dobromil po wysiedleniu Ukraiń-
ców upowcy spalili zabudowania 
wsi i zamordowali 6 starszych Po-
laków, którzy nie opuścili wsi. We 
wsi Kopyśno koło Rybotycz pow. 
Dobromil podczas palenia wsi po 
wysiedleniu Ukraińców zamordo-
wali 6 starszych Polaków, którzy 
nie opuścili swoich gospodarstw. 
W nocy z 27 na 28 października 
we wsi Wapowce pow. Przemyśl 
upowcy spalili 90 gospodarstw i 
zamordowali 4 Polaków, w tym 
kobietę. 
30 października we wsi Jodłów-
ka pow. Jarosław: „W nocy 30 
października 1945 silna banda 
ukraińska napadła na polską wieś 
Jodłówka w okolicach Pruchnika 
- 19 km od Jarosławia. Wieś czę-
ściowo spalono, zamordowanych 
zostało kilkanaście osób.” (dr 
Lucyna Kulińska: Przyczynek do 
rozważań nad koniecznością zre-
alizowania operacji „Wisła”). 
W październiku 1945 roku 
(świadkowie nie podali dnia): 
We wsi Jamna Górna koło Rybo-
tycz pow. Dobromil podczas pale-
nia wsi po wysiedleniu Ukraińców 
upowcy zamordowali 4 starszych 
Polaków, którzy nie opuścili swo-
ich gospodarstw. We wsi Lacho-
wa koło Kuźminy pow. Dobromil 
podczas palenia wsi zamordowali 
5 Polaków. W kol. Makowa oraz 
we wsi Makowa Rustykalna koło 
Rybotycz pow. Dobromil pod-
czas palenia wsi po wysiedleniu 
Ukraińców zamordowali 15 Po-
laków. We wsi Makowisko pow. 
Jarosław upowcy zamordowali 
na drodze do Jarosławia 24-let-
nią Jadwigę Sopel „Ciupak” oraz 
we wsi Jana Janeczko sołtysa. 
We wsi Słobódka Janowska pow. 
Trembowla Michał Kędzierywicz 
przed tzw. repatriacją pojechał 
do swojego domu po jakiś sprzęt 
i potem znaleziono tylko jego 
odciętą głowę. We wsi Sieniawa 
pow. Sanok miejscowi Ukraińcy 
zamordowali rolnika Pawła Suro-
wiaka, lat 30. We wsi Trójca koło 
Rybotycz pow. Dobromil podczas 
palenia wsi po wysiedleniu Ukra-
ińców upowcy zamordowali 7 Po-
laków. 
We wsi Zalesie pow. Przemyśl: 
„W październiku 1945 roku UPA 
dwa razy napadła na Zalesie w 
powiecie przemyskim. Była to 
kara za nie złożenie przez tamtej-
szych mieszkańców kontrybucji. 
Banderowcy spalili 68 zabudo-
wań gospodarczych, wcześniej 
rabując mienie Polaków. W cza-
sie napadu zginęło 8 osób, w 
tym dwie spłonęły, dwie raniono. 
Uprowadzono także 5 Polaków, 

którzy mieli pędzić skradzione 
bydło.” (Grzegorz Piwowarczyk: 
Prawdziwa tragedia Birczy. W: 
https://kresy.pl/kresopedia/histo-
ria/prawdziwa-tragedia-birczy/ ; 
4 listopada 2018). 

W listopadzie 1945 roku odnoto-
wano 65 napadów, poniżej przy-
kłady. 
1 listopada we wsi Jurowce pow. 
Sanok został zamordowany przez 
UPA Mieczysław Płatek, ur. w 
1924 r. 
2 listopada we wsi Kuźmina pow. 
Dobromil upowcy z sotni „Hro-
menki” zmordowali 11 Polaków.  
10 listopada we wsi Bircza Sta-
ra pow. Przemyśl sotnia „Bira” 
ograbiła polskie domy zmuszając 
Polaków do ucieczki, liczba ofiar 
łącznie z drugim napadem 29 li-
stopada wynosiła 12 osób. 
11 listopada we wsi Ujkowce 
pow. Przemyśl spalili 92 budynki 
i zamordowali 10 Polaków.   
14 listopada we wsi Zboiska pow. 
Sanok miejscowi banderowcy 
uprowadzili i zamordowali Wła-
dysława Leszczyńskiego, pra-
cownika majątku. 
15 listopada we wsi Markowce 
pow. Sanok Ukraińcy zamordo-
wali Jakuba Ambickiego a jego 
syna ciężko poranili. We wsi 
Prusiek pow. Sanok upowcy ob-
rabowali i postrzelili 5-osobową 
rodzinę Ziembickich, która zmar-
ła po kilku godzinach z upływu 
krwi, gdyż nie miał kto im po-
móc. „Jesień 1945 - oddział UPA 
z sotni Chrina dokonuje mordu na 
rodzinie Ziembickich. Giną dwaj 
bracia Jan i Tadeusz Ziembiccy, 
ich matka, siostra i 6-letni brat zo-
stają ranni. Ojciec rodziny ratuje 
się ucieczką.” (https://pl.wikipe-
dia.org/wiki/Prusiek).  „Maj 1946 
- żołnierz polski, chor. Stanisław 
Książek z 34 Pułku Piechoty sta-
cjonującego w Sanoku, w tym 
czasie najprawdopodobniej nale-
żący już do Samodzielnego Ba-
talionu NSZ Antoniego Żubryda, 
zastrzelił mieszkańca Prusieka 
narodowości ukraińskiej, posą-
dzonego o nasłanie band UPA na 
rodzinę Ziembickich.” (https://
pl.wikipedia.org/wiki/Prusiek 
).Na drodze ze wsi Prusiek do Za-
hutynia pow. Sanok upowcy za-
strzelili Bronisława Sokoła.  
W nocy z 15 na 16 listopada we 
wsi Pikulice pow. Przemyśl Ukra-
ińcy pobili i wrzucili żywcem do 
płonącej stodoły 4 Polaków, w 
tym 23-letnią Anielę Siedlecką.  
17 listopada we wsi Żohatyn pow. 
Przemyśl podczas palenia wsi po 
wysiedleniu Ukraińców upowcy 
zamordowali 8 Polaków, w tym 
młynarza. 
19 listopada we wsi Sielnica pow. 
Przemyśl spalili 19 domów i za-
mordowali 16-letniego Polaka. 
W nocy z 19 na 20 listopada we 
wsi Łukawica pow. Lesko  zamor-
dowali 3 polskich kolejarzy, ogra-
bili wagony i zniszczyli je oraz 
uszkodzili tory kolejowe. 
22 listopada we wsi Surochów 
pow. Jarosław nocą 22 sotnia 
M-2, pod osobistym dowództwem 
„Zalizniaka”, uderzyła na most 
kolejowy na rzece Szkło w Suro-
chowie. Dwie czoty zaatakowały 
most (pierwsza na prawym, a dru-
ga na lewym brzegu), zaś trzecia 
czota związała walką oddziały 
WP stacjonujące w sile batalionu 
w pobliskim folwarku. Sygnałem 

do akcji był wybuch „torpedy”. 
Po trzech godzinach UPA wy-
sadziła most (użyto do tego celu 
600 kg materiału wybuchowego) 
i wycofała się. WP miało dwóch 
zabitych i jedenastu rannych, a 
UPA trzech poległych. 
29 listopada we wsi Bircza Stara 
pow. Przemyśl podczas drugiego 
napadu zamordowali 2 Polaków, 
w tym 35-letnią Katarzynę Kulon 
powiesili na ścianie stodoły, po-
tem jej zwłoki wrzucili do studni, 
skąd zostały wydobyte wiosną 
1948 roku. We wsi Boguszów-
ka koło Birczy pow. Przemyśl 
upowcy z sotni „Burłaki” spalili 
wszystkie zagrody oraz zamor-
dowali 10 Polaków. We wsi Ko-
rzeniec koło Birczy pow. Prze-
myśl upowcy z sotni „Burłaki” 
obrabowali i spalili wieś oraz za-
mordowali 8 Polaków a 6 zostało 
rannych. We wsi Rudawka koło 
Birczy pow. Przemyśl podczas 
kolejnego napadu upowcy spalili 
część gospodarstw polskich oraz 
zamordowali 7 Polaków i 2 Ukra-
ińców. We wsi Wola Korzeniecka 
pow. Przemyśl podczas palenia 
wsi po wysiedleniu Ukraińców 
upowcy zamordowali 10 Polaków 
a 5 poranili.  
W nocy z 29 na 30 listopada w 
miasteczku Bircza pow. Przemyśl 
nastąpił drugi atak UPA na Birczę. 
W miasteczku znajduje się mogiła 
9 nieznanych z imienia żołnierzy 
WP , którzy zginęli z rąk UPA 30 
XI 1945 r. podczas drugiego na-
padu na miasteczko.  (http://w.
kki.com.pl/pioinf/przemysl/za-
bytki/narodowej/ofiary1.html ). 
30 listopada we wsi Dobrzanka 
koło Kuźminy pow. Dobromil 
podczas palenia wsi upowcy z 
sotni „Burłaki” zamordowali 5 
Polaków, a los pozostałych około 
40 Polaków nie jest znany. 
W listopadzie 1945 roku (świad-
kowie nie podali dnia): We wsi 
Bachów pow. Przemyśl upowcy 
obrabowali gospodarstwa polskie 
oraz zamordowali 8 Polaków. 
Do wsi Petlikowce Stare pow. 
Buczacz  powrócił z przymuso-
wych robót w Niemczech Józef 
Skotnicki, ale Polacy stąd już 
wyjechali na Ziemie Odzyskane. 
„Ukraińscy powstańcy” zapro-
wadzili go nad rzekę Stypę, roze-
brali i tłukli łopatami, a następnie 
zakopali płytko w ziemi. Gdy 
odzyskał świadomość odgrzebał 
się i po kilku godzinach dotarł do 
Podzameczka. W pobliżu domu 
znajomych zemdlał, ale znala-
zła go gospodyni. Odwieziony 
został do szpitala w Buczaczu, 
gdzie po kilku dniach odzyskał 
przytomność i ujawnił, że opraw-
cami byli Ukraińcy, jego szkolni 
koledzy. Po pięciu dniach dwóch 
upowców próbowało zabić go w 
szpitalu, ale spłoszył ich perso-
nel. Przewieziono go do szpitala 
wojskowego w Czortkowie, gdzie 
był leczony przez 2 miesiące. We 
wsi Podlesie (Reichau) pow. Lu-
baczów wymordowali członków 
rodziny Safianów. 

W grudniu 1945 roku odnotowa-
no 54 napady, poniżej przykłady:   
4 grudnia we wsi Brusno Stare 
pow. Lubaczów w zasadzce UPA 
zginęło 15 żołnierzy WP.  
W nocy z 4 na 5 grudnia w miej-
scowości Krasiczyn pow. Prze-
myśl upowcy spalili 126 budyn-
ków oraz zamordowali 3 Polaków. 
We wsi  Śliwnica pow. Przemyśl 

zamordowali kilkunastu Polaków. 
W nocy z 6 na 7 grudnia we wsi 
Sanoczek pow. Sanok upowcy 
obrabowali i spalili gospodarstwa 
polskie oraz zamordowali 2 Pola-
ków. 
W nocy z 16 na 17 grudnia we 
wsi Zahutyń pow. Sanok upowcy 
uprowadzili i zamordowali 12 Po-
laków: 11 cywilnych oraz podofi-
cera WP.  
17 grudnia koło wsi Kopysno 
pow. Przemyśl: „Według danych 
zawartych w archiwach Wojska 
Polskiego, 17 grudnia 1945 r. na 
drodze prowadzącej z Rybotycz, 
w lesie „Grabnik”, kompania fizy-
lierów z 28 pułku piechoty 9 DP 
wysłana do Kopysna jako ochro-
na zbioru kontyngentu została 
zaatakowana przez sotnię UPA 
„Burłaki”. W zasadzce poległo 2 
oficerów i 3 szeregowców [...], 
3 szeregowców zostało rannych. 
Zginęło kilku członków UPA. O 
wszystkim zaalarmowano 1 bata-
lion 28 pułku piechoty stacjonu-
jącego w Rybotyczach. Na pod-
stawie danych UPA, w zasadzce 
zginęło 3 żołnierzy, 5 udało się 
uciec, a 3 rannych dostało się do 
niewoli. Dwóch wziętych do nie-
woli oficerów (ppor. Jan Darmo-
graj i ppor. Zenon Radulewicz) na 
podstawie wyroku sądu polowe-
go zwołanego przez komendanta 
oddziału U-4 (kryptonim jednej 
z czterech sotni, na czele których 
stał por. „Konyk”) rozstrzelano. 
/.../ Z zeznań mieszkańców Ko-
pysna wynika, iż napadu na gru-
pę żołnierzy dokonali przebrani 
w cywilne ubrania członkowie 
oddziału UPA, przez co uznano, 
iż stali za tym mieszkańcy Ko-
pysna. Jak twierdzą świadkowie 
tamtych wydarzeń, w domu jed-
nego z mieszkańców Kopysna 
przed akcją przebywali członko-
wie UPA biorący w niej udział. 
Zdaniem świadków tamtych wy-
darzeń, w odwecie za atak UPA 
na kompanię fizylierów Kopysno 
miało zostać spacyfikowane. Na 
szczęście nie doszło do tego dzię-
ki rozsądkowi jednego z oficerów 
Wojska Polskiego z 1 batalionu 
stacjonującego w Rybotyczach, 
który zebrawszy na placu obok 
cerkwi wszystkich mieszkańców, 
w ostateczności podjął decyzję o 
zarekwirowaniu im jedynie bydła 
i trzody. Każdy kto mógł, oddał 
wojsku to, co posiadał. Opuszcza-
jąc Kopysno z zarekwirowanym 
dobytkiem, żołnierze napotkali 
w pobliżu Rybotycz nadciągający 
oddział (prawd. 218 pograniczne-
go pułku wojsk NKWD), który 
miał dokonać pacyfikacji. Poin-
formowano ich jednak, że pro-
blem został już rozwiązany, przez 
co wieś jej uniknęła.” (http://ko-
pysno.pl/historia.html ). 
20 grudnia koło wsi Cisowa pow. 
Przemyśl  w lesie zaatakowano 
samochód 2 batalionu 26 pp. Żoł-
nierze eskorty strat nie ponieśli i 
zdołali się wycofać. Banderowcy 
zabili na miejscu dwie kobiety, 
które podróżowały tym samocho-
dem. Dwóch cywili uprowadzo-
no. Maszyna została uszkodzona. 
Pościg 2 batalionu 26 pp nie dał 
rezultatu. Informacji o śmiertel-
nych ofiarach nie podał w swoim 
sprawozdaniu Stanisław Torba, 
przewodniczący Gminnej Rady 
Narodowej w Birczy, który jechał 
tym samochodem na posiedzenie 
Komisji Ziemskiej w Przemyślu. 
(Dr Artur Brożyniak: Trzeci na-
pad Ukraińskiej Powstańcze Ar-

mii na Birczę 6/7 stycznia 1946 
r.). 
21 grudnia we wsi Krowniki pow. 
Przemyśl zamordowali 3 Pola-
ków.
24 grudnia (Wigilia) we wsi Ba-
bica nad Sanem pow. Przemyśl 
upowcy uprowadzili z drogi i za-
mordowali 8 Polaków. 
W nocy z 26 na 27 grudnia we 
wsi Kruhel Mały pow. Przemyśl 
upowcy obrabowali i spalili wieś 
oraz zamordowali 3 Polaków. We 
wsi Kruhel Wielki pow. Przemyśl 
zamordowali 6-osobową rodzi-
nę polską: matkę Dutkowską z 5 
dzieci. Inni: „zginęła Polka – Dut-
kowska, matka pięciorga dzieci. 
Ponadto zraniono jedną osobę i 
zrabowano 11 krów. W trakcie 
napadu spalono także ponad 55 
domów mieszkalnych, 36 stodół 
ze zbożem i paszą oraz 18 staj-
ni.” (Andrzej Zapałowski: Gra-
nica w ogniu. Warszawa 2016, 
s.164 – 165). We wsi Prałkowice 
pow. Przemyśl obrabowali i spa-
lili 63 gospodarstwa polskie oraz 
zamordowali 4 Polaków, w tym 
kobietę i żołnierza WP; rannych i 
poparzonych zostało 11 Polaków. 
W mieście Przemyśl w wyniku 
ostrzału z moździerzy przez UPA 
zginęło 2 Polaków a 3 zostało ran-
nych.  
W nocy z 29 na 30 grudnia we 
wsi Nowosielce - Gniewosz pow. 
Sanok upowcy spalili 200 gospo-
darstw polskich, stacje kolejową i 
zamordowali 21 Polaków, w tym 
kobiety. 
30 grudnia we wsi Łodzina pow. 
Sanok upowcy uprowadzili 
18-letniego Polaka, po którym 
ślad zaginął. W miejscowości Za-
łuż pow. Sanok podczas napadu 
na stację kolejową UPA zamor-
dowała 2 Polaków, pracowników 
stacji. 
We wsi Zahutyń pow. Lesko pod 
koniec grudnia 1945 roku upowcy 
z sotni „Chrina” uprowadzili oko-
ło 15 Polaków, których następnie 
zamordowała Służba Bezpeky 
OUN. „Gdy 19 grudnia [1945 r.] 
WP wzięło do niewoli „Derka-
cza” (NN) w Zahutyniu, partyzan-
ci „Chrina” uprowadzili kilkuna-
stu Polaków z żądaniem wymiany 
jeńców. Gdy do niej nie doszło, 
przekazano Polaków SB, co za-
pewne oznaczało wyrok śmierci”. 
(„Litopys”, t. 33, s. 232 – 233). 

W roku 1945 (bez określenia do-
kładniejszej daty) m. in.:  
We wsi Bihale pow. Lubaczów 
na drodze Miękisz-Czerniawka 
zamordowali Marię Dobrowolską 
ur. 1928 r. oraz Janinę Pasek ur. 
1925 r. We wsi Borownica pow. 
Przemyśl: „Śledztwo w sprawie 
zabójstwa sześcioosobowej rodzi-
ny o nazwisku P. o nieustalonych 
imionach w 1945r. w Borownicy 
woj. podkarpackiego.” (IPN Rze-
szów S 44/09/Zi). 
W  mieście Brzozów został spa-
lony żywcem przez oprawców z 
UPA leśniczy Jerzy Ochocki lat 
50.  
We wsi Cygany pow. Borszczów 
zamordowali ponad 33 Polaków; 
uprowadzali, torturowali, dziew-
częta gwałcili i potem dobijali; 
wiadomo, że dwie osoby prze-
cięli piłami stolarskimi. We wsi 
Czerwona Woda pow. Jarosław 
zamordowali 5 Polaków (w tym 
90-letnią Helenę Chodoń) oraz 
powiesili Ukraińca Mikołaja Kró-
la za „zdradę Ukrainy”. We wsi 
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Dobra pow. Jarosław pod koniec 
1945 roku zamordowali 14 Po-
laków. We wsi Hruszatyce pow. 
Przemyśl zamordowali 7 Pola-
ków, w tym kobiety. We wsi Hru-
szowice pow. Jaworów: „W 1945 
r. w Hruszowicach banderowcy 
zamordowali Wacława Żuraw-
skiego, Juliana Feszaka z żoną z 
Przemyśla oraz pięcioosobową 
rodzinę Halwów.” (Andrzej Zapa-
łowski: Granica w ogniu. Warsza-
wa 2016, s. 125).  
We wsi Jaśliska pow. Sanok upro-
wadzili i zamordowali 2 Polaków. 
We wsi Jurowce pow. Sanok upo-
wcy spalili wieś; żywcem spłonę-
ło 3 Polaków. We wsi Karlików 
pow. Sanok zamordowali Michała 
Sochackiego, ur. 1922 r., rolnika.   
We wsi Nowosielica pow. Śnia-
tyń banderowcy zamordowali 
koło 70 Polaków. „Nadszedł rok 
1945. [...] Ogłoszono Polakom, 
że kto chce, może wyjeżdżać do 
Polski. Z tego faktu skorzystali 
znów banderowcy. Przebrani w 
mundury rosyjskie wkroczyli do 
gminy w miejscowości Nowosie-
lica. Tam mieszkała cała rodzina 
mojej matki. Banderowcy zrobili 
tam zebranie, na które przybyli 
Polacy chętni do wyjazdu do Pol-
ski. Kiedy zapełniła się sala i nikt 
już nie przychodził, rozpoczęli 
załatwianie spraw związanych z 
wyjazdem. Z karabinu maszyno-
wego postrzelili nogi zebranych 
tak, żeby nikt nie mógł uciekać. 
Wówczas Ukraińcom kazali 
przynosić słomę. Narzucali na 
rannych i spalili żywcem wraz z 
budynkiem. Potem rozbiegli się 
po wsi, aby wymordować jesz-
cze tych, którzy na zebranie nie 
przybyli. Moja kuzynka Helena, 
gdy zobaczyła, że gmina się pali, 
a w kierunku ich domu idą bande-
rowcy, chwyciła ośmiomiesięcz-
ne dziecko i uciekła do lasu. [...] 
Banderowcy natomiast szaleli w 
Nowosielicy. Złapali m. in. starą 
babcię Dajhamer. Wywlekli ją na 
podwórko i powiesili na płocie. 
Dzieci rozdzierali za nóżki lub za-
bijali, tłukąc główką w futrynę”. 
(Wanda Jaskółowska, fragmenty 
relacji znajdującej się w Ośrodku 
KARTA, sygn. AW II/157/ł). 
We wsi Mateuszówka pow. Bu-
czacz: „W 1945 roku rodziny z 
Mateuszówki i innych wiosek 
wsiadły do wagonów. Po dziesięć 
rodzin i jedna krowa w wagonie. 
- Jak pociąg ruszył, wszyscy uklę-
kliśmy i zaśpiewaliśmy „Serdecz-
na Matko”, to dziś mi się chce 
płakać. Jaki to był płacz, jaki to 
był lament... Jechaliśmy nie wia-
domo gdzie... Ale żywi... - dodaje 
pani Józefa. Wyjechali pod koniec 
lutego. Po dwóch miesiącach, 
z tygodniowymi postojami na 
bocznicach, dotarli do Biłgoraja 
w województwie lubelskim. PS 
Na prośbę bohaterki tekstu zmie-
niliśmy jej imię.” (Renata Hry-
niewicz: Przyjaźń, mord, noce w 
śniegu... Są rany, które krwawią 
do dziś; w: https://plus.gazetalu-
buska.pl/przyjazn-mord-noce-w-
sniegu-sa-rany-ktore-krwawia-
do-dzis/ar/13369168 ). 
We wsi Radawa pow. Jarosław 
zamordowali 15 Polaków, w tym 
powiesili kobietę. We wsi Ryma-
cze pow. Luboml zamordowa-
li 16-letnią dziewczynę polską 
Eugenię Lewandowską. We wsi 
Ryszkowa Wola pow. Jarosław 
zamordowali 5 Polaków; w tym 
kobietę i mężczyznę powiesili. 
We wsi Sidorów pow. Kopyczyń-

ce zamordowali ponad 55 Pola-
ków, w tym: 40-letniej kobiecie 
o nazwisku Nitka wycinali płaty 
skory i solili ranę, po czym dobili 
ją pałkami; 30-letniemu Włady-
sławowi Zimermanowi powbijali 
gwoździe do uszu; 17-letniego 
chłopca zamurowali żywcem w 
piwnicy. Uprowadzili 6 Polaków, 
powiązali drutem kolczastym i 
furmanką wywieźli do pustego 
pożydowskiego domu we wsi 
Krzyweńkie. Byli to: Jan Przyby-
ło, żołnierz WP, który przyjechał 
do domu na przepustkę; 50-letni 
Mikołaj Kruk, 69-letnia Józefa 
Kalwara i jej 76-letni mąż Michał, 
60-letni Józef Bonar i jego 16-let-
ni syn Stanisław. W tym domu 
Janowi Przybyle odcięli głowę, 
którą w czapce z orzełkiem posta-
wili na piecu, a pozostałym kazali 
nago przed nią defilować. Józefie 
Kalwar ucięli pierś, a jej mężowi 
kazali ją ssać. Pozostałym 4 męż-
czyznom wycięli genitalia, a ciała 
skłuli bagnetami. 
We wsi Smolnik nad Osławą pow. 
Sanok Ukraińcy zamordowali 
3 starszych Polaków, którzy nie 
opuścili wsi.      . 
We wsi Tarnawka koło Żohatyna 
pow. Przemyśl pod koniec 1945 
roku banderowcy zamordowali 
4 Polaków, w tym ojca  i jego 2 
synów. 
We wsi Trzcianiec pow. Przemyśl 
upowcy obrabowali 5 gospo-
darstw polskich i zamordowali 
12 Polaków. Oraz: UPA powiesiło 
dwoje młodych ludzi narodowo-
ści ukraińskiej /Babickich/ za to 
że ich brat uciekł przed mobiliza-
cją do UPA i schował się w Prze-
myślu. (ZZ, PiD MO, s 306). 
We wsi Wapowce pow. Przemyśl 
upowcy zamordowali 2 Polaków: 
kobietę oraz żołnierza WP, który 
przyjechał na spotkanie z żoną 
przesiedloną z Kresów. We wsi 
Werchrata pow. Rawa Ruska za-
mordowali 23 Polaków, głównie 
kobiety i dzieci. We wsi Wietlin 
pow. Jarosław zamordowali 4 Po-
laków, w tym jednego powiesili.
We wsi Wola Matiaszowa pow. 
Lesko zaginęły 2 polskie rodziny 
liczące 7 osób.  
We wsi Wola Wielka pow. Luba-
czów zamordowali 3 Polaków: 
18-letniego chłopca (był to Józef 
Kogut) przez cały dzień trzymali 
w psiej budzie a wieczorem za-
katowali go drągami; 45-letniego 
mężczyznę bojówkarze z SKW 
ukamienowali na terenie Huty 
Lubyckiej;74-letniego mężczy-
znę banderowcy uprowadzili do 
wsi Huta – Złomy a na miejsce 
egzekucji ciągnęli go za sznurek 
przywiązany do genitaliów  i po 
torturach powiesili go. We wsi 
Zawadka Rymanowska pow. Sa-
nok na drodze do Rymanowa zo-
stał zamordowany Stefan Hołod, 
sołtys wsi Zawadka. 
W 1945 roku we wsi Szczawne 
pow. Sanok bojówkarze z SB-
-OUN zamordowali 14 Ukraiń-
ców za krytykę mordów na Po-
lakach. Niestety, żaden historyk 
ukraiński nie interesuje się ukra-
ińskimi ofiarami SB OUN i UPA. 

Na s. 385 w rozdziale 10 „Ty-
giel sytuacyjny – krwawa zima 
1945/1946” J. Syrnyk pisze: 
„Ważnym elementem wpływają-
cym na kształt zdarzeń było to, że 
w miejsce wysiedlonych rodzin 
ukraińskich często osiedlano ro-
dziny „repatriowane” z ZSRR.” 

Było to oczywiste, w ramach re-
alizacji umowy polsko-sowieckiej 
z 9 września 1944 r. domy polskie 
na na Kresach zajmowała wysie-
dlana ludność ukraińska, nato-
miast domy ukraińskie w Polsce 
zasiedlać miała ludność polska 
wysiedlana z Kresów. 
Dalej Syrnyk pisze: „Kierownic-
two OUN i dowództwo UPA mo-
gły się spodziewać, że – wcześniej 
czy później – dynamika wysiedleń 
ulegnie z mianie. Choć nadzieje 
na wybuch III wojny światowej 
były już w tym czasie praktycznie 
pogrzebane, OUN nie ogranicza-
ła się do pasywnego oczekiwania 
na to, co przyniesie każdy kolejny 
tydzień, do strategii defensywne-
go reagowania. Podjęto – także 
na obszarze powiatu sanockiego, 
leskiego i przemyskiego – działa-
nia, które mogły (o ile zakończy-
łyby się sukcesem) w istotny spo-
sób utrudnić realizacją wysiedleń. 
Miały one ponadto zapewnić po-
zostającym w podziemiu oddzia-
łom czas na wypracowanie strate-
gii dotyczącej tego, czy i w jakiej 
formie należy prowadzić dalszą 
walkę. Celem taktycznym UPA 
UPA na południu powiatu leskie-
go i sanockiego było utrzymanie 
w stanie perforacji południowej 
granicy państwowej biegnącej 
szczytami Karpat. Chodziło o 
zapewnienie oddziałom party-
zanckim w miarę bezpiecznego i 
spokojnego „zaplecza” na terenie 
Słowacji, a także utrzymanie ka-
nału wymiany handlowej, zaopa-
trzenia w amunicję broń itd. W 
oczywisty sposób prowadziło to 
do starć z żołnierzami WOP.” 
Ta „wymiana handlowa” polegała 
na przepędzaniu na Słowację stad 
bydła i koni z napadanych i obra-
bowywanych wiosek polskich.     

Na s. 396 Syrnyk pisze dalej: „Na 
przełomie 1945 i 1946 r. kwe-
stia wysiedleń i opór ze strony 
UPA były ze sobą ściśle związa-
ne. Chęć przeciwdziałania wy-
siedleniom mogły towarzyszyć 
planowanym przez UPA atakom 
na Wołkowyję (w pow. leskim) i 
Birczę (w pow. przemyskim). W 
tym ostatnim przypadku istotną 
rolę odegrał jednak jeszcze, jak 
się wydaje, czynnik emocjonal-
ny, chęć rewanżu za działania 
podejmowane przez wojsko i mi-
licję (właśnie w oparciu o bazę w 
Birczy) wobec ludności cywilnej 
(przede wszystkim powiatu prze-
myskiego, ale także sanockiego). 
Pod koniec grudnia 1945 r. doszło 
do akcji UPA w miejscowości 
Nowosielce, 10 km na zachód od 
Sanoka. Stała się ona przy tym 
wyraźnym, ale słabo dotychczas 
dostrzeganym w literaturze ogni-
wem sekwencji zdarzeń, akcji 
i reakcji, których ostatecznym 
skutkiem stała się śmierć kilku-
set osób w ciągu trzech kolejnych 
miesięcy.” 
Syrnyk nie pisze o tym, że na 
decyzję mógł mieć wpływ także 
czynnik polityczny. Otóż prze-
bieg granicy polsko-sowieckiej 
nie został jeszcze dokładnie 
ustalony, a Nikita Chruszczow 
proponował Stalinowi włączenie 
do ZSRR Chełmszczyzny i Ja-
rosławia. Zapewne OUN łudził 
się, że opanowanie terenów przy-
granicznych będzie stanowiło 
kartę przetargową w wytyczeniu 
granicy. Stąd atak na Cisnę, jako 
najbardziej wysuniętą na wschód 
miejscowość zamieszkałą jeszcze 

przez ludność polską, oraz atak na 
Birczę. Następnie Syrnyk zajmu-
je się „brutalną akcją WP we wsi 
Lachowa 1 stycznia 1946 r., oraz 
5 stycznia 1946 r. we wsi Dobra 
Szlachecka. Źródła – oczywiście 
ukraińskie – tak, jak w przypadku 
dalszych opisów działań WP. 

Co dalej pomija w swojej „uetycz-
nionej historiografii” J. Syrnyk? 
W styczniu 1946 roku odnoto-
wano 48 napadów UPA, poniżej 
przykłady. 
1 stycznia  1946 roku we wsi Huta 
– Poręby pow. Brzozów upowcy 
wymordowali nie ustaloną liczbę 
Polaków: „Był pierwszy dzień 
stycznia 1946 r. W środku nocy 
usłyszała gwałtowne ujadanie 
psów, później ich wycie i nieludz-
kie krzyki mordowanych ludzi. 
- Zosiu, gdzie jesteś? Zosiu!!! - 
usłyszała wołanie matki. Mama 
złapała pod rękę niewidomego 
dziadka i czteroletnią córeczkę 
siostry. I tak jak stali, wyskoczyli 
w czwórkę za chałupę i uciekli w 
pola, w mrok nocy. Buchał ogień i 
gryzący dym, słychać było strzały 
i jęki konających ludzi, zawodze-
nie kobiet. Nie pamięta, jak długo 
uciekali. Pędzili co tchu, przez 
las. Byle dalej od wsi, byle szyb-
ciej. Nie czuli zmęczenia, strach 
dodawał im sił. Matka dziękowała 
Panu Bogu za ocalenie i za to, że 
jej drugiej córki nie było w domu. 
Była „na służbie” w odległej wsi i 
to ją uratowało. Mała siostrzenica 
nie zobaczyła już swojej mamy 
ani ojca. Matkę zamordowali 
Ukraińcy. Przed śmiercią łamali 
ją kołem, żeby powiedziała, gdzie 
jest jej mąż. Nie powiedziała. 
Niestety, ukraińscy bandyci i jego 
znaleźli, i zamordowali. Siostrze-
nicę wychowywała mama Zosi 
i druga ciotka. Ocalenie znaleźli 
we wsi Dylągowa” (relacja Zo-
fii Koniecznej, w: http://www.
niedziela.pl/artykul/58908/nd/
Kobieta-ze-Wschodu). Tego dnia 
wieczorem Dylągowa została 
spalona. „Dnia 1.I.1946 r. banda 
UPA sotni „Hromenki” dokona-
ła napadu na gr. Dylągowa pow. 
Brzozów, gdzie obrabowała kil-
kudziesięciu gospodarzy, zabiła 9 
osób, 5 osób uprowadziła i raniła 
kilkanaście osób, spaliła 87 zabu-
dowań” (Edward Prus: Operacja 
„Wisła”. wyd.  IV, Wrocław 2006, 
s. 274). We wsi Leszczawa Dolna 
pow. Przemyśl uprowadzili 5 Po-
laków, którzy zaginęli. 
W nocy z 1 na 2 stycznia we wsi 
Sielnica pow. Przemyśl podczas 
kolejnego napadu upowcy do-
szczętnie obrabowali polskie go-
spodarstwa (konie, bydło, świnie, 
żywność, odzież itp.) oraz zamor-
dowali 6 Polaków. 
6 stycznia we wsi Deszno koło 
Rymanowa pow. Sanok: „W dniu 
6.I.1946 r. oddział UPA spalił w 
Desznie k. Rymanowa - 46 do-
mów. Zginęło 6 osób” (Prus..., s. 
274). Napadu dokonały w nocy 
sotnie UPA „Didyka” i „Chrina”. 
We wsi Górki pow. Brzozów zo-
stał zamordowany przez upo-
wców sołtys wsi Julian Winczow-
ki: „Kontaktuję się z Państwem w 
sprawie wydarzeń z 6.01.1946r. 
Przeglądałam Państwa stronę 
internetową dotyczącą mordów 
UPA na Polakach w okresie wo-
jennym i powojennym i zdziwił 
mnie brak informacji o morder-
stwie sołtysa wsi Górki (koło 
Brzozowa) Juliana Winczow-
skiego. Nie było ani wydarzenia 

ani nazwiska w spisie ofiar. Jest 
to mój pradziadek, mój dziadek, 
który zmarł parę lat temu, opo-
wiadał mi jak osobiście widział 
to morderstwo we własnym domu 
w wieku 17 lat. Proszę o uzupeł-
nienie tych informacji na stronie. 
Informacja ta była podana w ga-
zecie Podkarpacie w latach 80’ 
lub 90’.”  (Natalia Winczowska  
16.07.2015 ; http://www.stankie-
wicze.com/ludobojstwo/czytelni-
cy_2.html).   
W nocy z 6 na 7 stycznia w miej-
scowości Bircza pow. Przemyśl 
nastąpił trzeci atak UPA. „W 
styczniu 1946 roku Mychajło 
Halo ,,Konyk”, dowódca kurenia, 
na odprawie w Grąziowej nakazał 
zniszczenie Birczy. W Łomnej za-
powiedziano, że w ciągu pół go-
dziny Bircza spłonie. Możliwe, że 
plan napadu opracował referent 
SB I Okręgu „Chołodnego Jaru”. 
Od wschodu miały zaatakować 
sotnie „Burłaka” i Hrihorija Jan-
kowskiego „Łastiwki”, a od za-
chodu sotnie Mychajły Kuczera 
„Jara” i „Hromenki” (w jego za-
stępstwie dowodził Dmytro Kar-
wański ,,Orski”), które miały 
przypuścić główny atak. Osobi-
ście dowodził tam kurenny My-
chajło Halo ,,Konyk”. Ich atak 
ruszył od strony Nowej Wsi. ,,Ko-
nyk” i ,,Orski” szli na czele nie-
wielkiego oddziału, który po 
przełamaniu pierwszej linii pol-
skich okopów wdarł się do miasta. 
Pozostali banderowcy zostali za-
trzymani przez polski ostrzał. 
Grupa ,,Konyka”, w czasie ich 
rajdu w kierunku rynku w Birczy, 
podpaliła dom, w którym spłonęło 
5 osób, najprawdopodobniej ucie-
kinierów ze spalonej przez UPA 
Rudawki. Ostatecznie banderow-
cy z grupy głównodowodzącego 
,,Konyka” przeszli koło mykwy i 
weszli na schody koło kamienicy, 
gdzie znajdował się sztab obroń-
ców Birczy. Niestety nie było w 
nim, przebywającego wówczas w 
Przemyślu, Leona Lubeckiego – 
dowódcy garnizonu w Birczy. Był 
to dzielny, jeszcze przedwojenny 
oficer o poglądach endeckich, 
którego w 1947 roku dotknęły re-
presje komunistyczne. W jego za-
stępstwie nieudolnie dowodził 
por. Arsenij Kuźmiczenko, so-
wiecki oficer narodowości ukraiń-
skiej, który podawał się za Pola-
ka. Celem ,,Konyka” był zapewne 
sztab. Banderowcy weszli na 
schody i prawdopodobnie próbo-
wali wejść do budynku kamienicy 
przez okna. Polscy żołnierze kol-
bami i ostrzałem z broni maszy-
nowej bronili wejścia do budyn-
ku. Banderowcy zostali otoczeni. 
Rano na schodach doliczono się 
20 zabitych banderowców. Tam 
zapewne zginął ,,Konyk”. /.../ Bi-
twa o Birczę została wygrana 
przez Polaków. Nie doszło do za-
powiedzianego ludobójstwa. Do 
dzisiaj żyją świadkowie tamtych 
wydarzeń, którzy mówią, że przy 
ciałach banderowców znaleziono 
sznury i wódkę. Czy mieli oni 
świętować wschodnią Wigilię 
przez wieszanie Lachów? Zapo-
wiadali zniszczenie miasta, grozi-
li mordem ludności. Ilu członków 
UPA zginęło? W artykule ,,Trage-
dia Birczy” podano, że 23 bande-
rowców. Moim zdaniem nie moż-
na tak klarownie podać liczby 
ofiar. W źródłach pojawiają się 
różne dane. Możliwe, że na scho-
dach w centrum Birczy zginęło 20 
banderowców, a 10 kolejnych ciał 
odnaleziono na obrzeżach mia-
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steczka. Zapewne część poległych 
zostało zabranych przez wycofu-
jących się banderowców. W opra-
cowaniu ukraińskiego historyka 
Eugeniusza Misiło pojawia się 
liczba 23, ale przynajmniej jeden 
z podanych banderowców nie zgi-
nął w Birczy. ,,W tej bitwie zginę-
ło bardzo dużo banderowców.” – 
podaje kronika parafialna. To 
zawsze będzie niewiadoma. Pan 
Karbowiak podał, że ekshumacja 
ujawniła, że tylko na dwóch 
szkieletach były widoczne ślady 
ran od walki. Pozostali banderow-
cy mieli być wzięci do niewoli i 
zamordowani kolbami lub strza-
łem w tył głowy. Autor artykuł 
stwierdził jednoznacznie, że zo-
stali zamordowani po dostaniu się 
do niewoli. Oddziałowa Komisja 
Ścigania Zbrodni przeciwko Na-
rodowi Polskiemu w Rzeszowie, 
czyli prokuratora IPN–u stwier-
dziła – w przeciwieństwie do Ar-
kadiusza Karbowiaka – że nie da 
się jednoznacznie stwierdzić, czy 
pochowani w Birczy banderowcy 
zostali zamordowani po wzięciu 
do niewoli. Śledztwo o sygn. akt 
S 2/02/Zk zostało umorzone „wo-
bec braku dowodów wskazują-
cych na to, iż członkowie UPA 
zginęli w dniu 7 stycznia 1947 r. 
w wyniku tortur i egzekucji”. /.../ 
Należy dodać, że członkowie 
UPA w myśl prawa polskiego i 
międzynarodowego nie byli żoł-
nierzami lecz tylko terrorystami.” 
(Grzegorz Piwowarczyk: Praw-
dziwa tragedia Birczy; w: https://
kresy.pl/kresopedia/historia/
prawdziwa-tragedia-birczy/ ; 4 li-
stopada 2018). „Po upadku komu-
nizmu Polacy i Ukraińcy w Bir-
czy i okolicznych 
miejscowościach, żyli zgodnie. 
Jednak sprawa napadów powróci-
ła. Z inicjatywy Związku Ukraiń-
ców w Polsce w latach dziewięć-
dziesiątych XX w. rozpoczęto 
poszukiwania szczątków człon-
ków UPA, którzy zginęli w czasie 
napadu na miasteczko. Równo-
cześnie strona ukraińska żądała 
pozwolenia na upamiętnienie 
banderowców jako żołnierzy 
ukraińskich, co wywołało sprze-
ciw mieszkańców, którzy podczas 
napadów utracili bliskich i mienie 
znacznej wartości. Ponadto nale-
ży przypomnieć, że Michał Galo 
„Konyk” i Dymitr Karwański 
„Orski” pełnili służbę w szere-
gach 14 Dywizji SS. Pośród 
członków UPA znaczny procent 
stanowili byli policjanci ukraiń-
scy w niemieckiej służbie, któ-
rych starano się przedstawić jako 
bohaterów. (A Karwańska-Bajak., 
Ukraijno wyznaj..., s. 82 i in.).  W 
tym samym czasie w Birczy byli 
milicjanci, w tym komendant Jó-
zef Winiarski, dostali anonimy z 
pogróżkami. W 1999 r. odnalezio-
no i ekshumowano szczątki 28 
uczestników III napadu na Birczę. 
(OKŚZpNP, S 2 /02/zk, Akta 
główne śledztwa w sprawie zabój-
stwa osób narodowości ukraiń-
skiej w Birczy w styczniu 1946 r., 
Protokół przesłuchania świadka, 
12 IV 2002, k. 133-137). Wobec 
sprzeciwu polskich mieszkańców 
nie pochowano ich w Birczy, lecz 
w 2000 r. Przemyślu-Pikulicach, 
obok internowanych przez RP 
żołnierzy Ukraińskiej Republiki 
Ludowej, zmarłych podczas epi-
demii na przełomie 1920 i 1921 r.  
Protokół z ekshumacji banderow-
ców w Birczy podpisany przez 
archeologa prof. Andrzeja Kola i 
antropologa dr. Andrzeja Flor-

kowskiego zawierał sugestię, że 
członkowie UPA w Birczy zostali 
zamordowani w egzekucji. Na 
podstawie wspomnianego doku-
mentu prezes Związku Ukraiń-
ców w Polsce zgłosił do IPN moż-
liwość popełnienia przestępstwa 
polegającego na zabójstwie osób 
narodowości ukraińskiej ze 
względu na ich przynależność et-
niczną. Śledztwo w sprawie pro-
wadziła OKŚZpNP IPN w Rze-
szowie. Powołany w toku 
postępowania niezależny biegły 
prof. dr hab. Franciszek Frel z 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
oparciu o dokumenty z ekshuma-
cji uznał, że nie jest w stanie po-
twierdzić wersji o egzekucji. Stro-
na ukraińska nie zdołała 
przedłożyć innych dowodów. Po-
wołani świadkowie stwierdzili, że 
widzieli ciała wielu martwych 
banderowców bezpośrednio po 
walce. Śledztwo S2/02 zk zostało 
11 października 2004 r. umorzo-
ne. Prokurator Marek Sowa, 
uznał, że nastąpiła konieczność 
obrony życia mieszkańców Bir-
czy. Natomiast wnioski co do eg-
zekucyjnego charakteru stwier-
dzonych na szkieletach obrażeń 
są, w znacznej mierze nieupraw-
nione. (OKŚZpNP, S 2 /02/zk, 
Akta główne śledztwa w sprawie 
zabójstwa osób narodowości 
ukraińskiej w Birczy w styczniu 
1946 r., t. 5, Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa, 11 X 2004 r., 
b.p.). Około 8 listopada 2017 r. na 
Grobie Nieznanego Żołnierza w 
Warszawie zamontowano nowe 
tablice z nazwami dwudziestu 
miejscowości na Wołyniu i Lu-
belszczyźnie oraz w Małopolsce 
Wschodniej, w których doszło do 
obrony przed napadami nacjonali-
stów ukraińskich. Wśród nich 
znajdowała się Bircza. Odsłonię-
cia miał rzekomo dokonać osobi-
ście prezydent RP Andrzej Duda. 
Jednak tablice zostały podmienio-
ne, a w nowej inskrypcji pominię-
to napis „Bircza 1945-1946”. 10 
listopada 2017 r. w przeddzień 
Święta Niepodległości ówczesny 
Minister Obrony Narodowej An-
toni Macierewicz odsłonił nowe 
tablice na Grobie Nieznanego 
Żołnierza w Warszawie, bez Bir-
czy. Powyższe działania zostały 
zauważone i nagłośnione przez 
środowiska kresowian. Podmianę 
tablic z oburzeniem przyjęli 
mieszkańcy Birczy i całego woje-
wództwa. Wyrazem tych nastro-
jów były uchwały podejmowane 
przez samorządy. W podobnym 
tonie wypowiedziały się środowi-
ska kresowian, kombatantów, w 
tym żołnierzy 27 Wołyńskiej Dy-
wizji AK i organizacje patriotycz-
ne. Przy tym zostały sformułowa-
ne zarzuty o braku suwerenności 
polskiej polityki historycznej. W 
odpowiedzi na interpelację po-
słów Piotra Zgorzelskiego i Mie-
czysława Kasprzaka z Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, MON 
udostępniło notatkę z 2 marca 
2018 r., z której wynikało, że usu-
nięcie Birczy z tablicy nastąpiło w 
wyniku decyzji Ministra Obrony 
Narodowej Antoniego Maciere-
wicza. Ministerstwo informowało 
również, że wszelkie czynności w 
niniejszej sprawie były wykonane 
w oparciu o ustalenia zespołu eks-
perckiego w skład, którego wcho-
dzili przedstawiciele Instytutu Pa-
mięci Narodowej, Urzędu ds. 
Kombatantów i Osób Represjono-
wanych, MON, Wojskowego Biu-
ra Historycznego, Dowództwa 

Garnizonu Warszawa, Muzeum 
Wojska Polskiego, Światowego 
Związku Żołnierzy AK, Ogólno-
polskiego Związku Żołnierzy Ba-
talionów Chłopskich oraz środo-
wisk naukowych. W czasie 
publikacji notatki Antoni Macie-
rewicz nie był już ministrem 
Obrony Narodowej.” (Dr Artur 
Brożyniak: Trzeci napad Ukraiń-
skiej Powstańcze Armii na Birczę 
6/7 stycznia 1946 r.; za:   https://
k r e s y w e k r w i . n e o n 2 4 . p l /
post/144226,trzeci-napad-band-
upa-na-bircze-6-7-stycznia-
-1946-r ). W miejscowości Bircza 
pow. Przemyśl na cmentarzu znaj-
duje się grób 6 osób NN, którzy 
zginęli z rąk UPA 7 I 1946 r. We 
wsi Daszawa pow. Sanok upowcy 
podpalili zabudowania polskie a 
w płonących domach żywcem 
spaliło się 5 Polaków, w tym 2 
dzieci. W miasteczku Rymanów 
pow. Sanok wrzucili żywcem do 
podpalonego budynku dozorcę 
Jana Penara. We wsi Wołtuszowa 
pow. Sanok zamordowali małżeń-
stwo Jana i Marię Inglot.  
7 stycznia we wsiach: Deszno, 
Sanoczek i Królik Polski pow. 
Sanok  „7.I.1946 r. oddział UPA 
spalił całkowicie miejscowości 
Deszna k. Rymanowa, Sanoczek, 
Królik. Zabili kilkunastu gospo-
darzy”. (Prus..., s. 274). 
11 stycznia w miejscowości Cisna 
pow. Lesko  upowcy zamordowa-
li 13 Polaków: 4-osobową rodzi-
nę Macieszków spalili żywcem 
(matkę oraz jej dzieci: 19-letnią 
Anię, 16-letnią Jadzię oraz 10-let-
niego Zbyszka), 4-osobową rodzi-
nę Jędrzejczaków (matkę i troje 
dzieci, z których najstarsze liczy-
ło 10 lat), 3 przedwojennych poli-
cjantów (nożami ścinali im skórę 
z karku i rąk, ucięli języki, nosy i 
genitalia, a ciała wrzucili w ogień) 
oraz żonę jednego z policjantów, 
zastrzelili też 1 milicjanta prze-
bywającego w domu. Milicjan-
ci przebywający na posterunku 
obronili się po dziesięciu godzi-
nach walki, ale na drugi dzień 
ewakuowali się do Baligrodu.  
„Za dowodzącego całą operacją 
należy uznać Modesta Ripećkie-
go „Horysława”, nadrejonowego 
referenta SB OUN w nadrejo-
nie „Beskyd”. Modest Ripećkyj 
(Модест Ріпецький) uciekł w 
1947 r. do Niemiec. Tam, oprócz 
kontynuowania zbrodniczej dzia-
łalności w SB OUN, obronił 
pracę doktorską „Wpływ hydro-
lizatów organicznych na toleran-
cję promieni rentgenowskich u 
szczurów”. Pracował jako lekarz 
w USA, miał synów Andrija i Ju-
rija. Zainicjował i do końca życia 
redagował ocenzurowane z praw-
dy o zbrodniach Litopysy UPA. 
Zmarł 28.06.2004. Spalone żyw-
cem dzieci i porżnięci nożami po-
licjanci obciążają jego sumienie. 
Ponieważ nigdy nie wyraził skru-
chy, nie wyznał prawdy, i jego 
potomkowie są dumni z dokonań 
„bohatera” - z pewnością otrzy-
mał 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. (IPN BU 
1554/61, k. 21-25. Maszynopis w 
języku ukraińskim). We wsi Ho-
czew pow. Lesko upowcy zamor-
dowali 5 Polaków, spalili urząd 

gminy, szkołę, pocztę i most. We 
wsi Królik Polski pow. Sanok 
spalili wieś i zamordowali 24 Po-
laków, w tym 2 mężczyzn, resz-
ta to kobiety i dzieci. We wsiach 
Lipowiec i Królik Wołoski  pow. 
Lesko upowcy podczas palenia 
tych wsi zamordowali 7 Polaków. 
13 stycznia we wsi Dybków 
pow. Jarosław upowcy powiesi-
li Ukrainkę Milenię Gałusz, ur. 
14.03.1924 r., z powodu chęci 
wyjścia za mąż za Polaka.  
14 stycznia we wsi Czerce pow. 
Jarosław banderowcy powiesili 
na drzewie Mikołaja Króla za to, 
że przeszedł z wyznania grecko-
katolickiego na rzymskokatolic-
kie (ASP,SPJ, sygn. 46, k. 24).  
15 stycznia we wsi Łysjaczije 
pow. Trembowla: „W dniu 15 
stycznia 1946 r. we wsi Łysjaczi-
je, w rejonie Trembowla, banda 
UPA zamordowała 60 Polaków 
i spaliła 60 należących do nich 
domów.” (https://www.facebook.
com/StowarzyszenieUOZUN/
photos/p.2802816773375085/280
2816773375085/?type=3 ) 
19 stycznia we wsi Serednie Wiel-
kie pow. Lesko w zasadzkę UPA 
dostał się 80-osobowy oddział 
WOP, którym dowodził kpt. Pil-
wiński. Zdumiewa lekkomyśl-
ność, wręcz głupota dowódców i 
żołnierzy. „Uderzyła nas dziwna  
cisza, brak jakichkolwiek oznak 
życia. Nie było widać nigdzie lu-
dzi, kury, gęsi, kaczki znajdowa-
ły się w kojcach, wystawionych 
daleko od domów, mimo mrozu 
z obór  wyprowadzono bydło i 
owce. Wyglądało to tak, jakby 
mieszkańcy spodziewali się ry-
chłej walki. Ten spokój powinien 
był wzmóc naszą czujność, tym-
czasem spowodował jej osłabie-
nie. Żołnierze zaczęli schodzić 
z posterunków, pozostawiając 
na wzgórzach 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 16 żołnierzy, jeden 
oficer i 1 milicjant z Cisnej, Jan 
Sikora – który do końca osłaniał 
odwrót wojska i swoich kolegów. 
Źródła ukraińskie podają, że zabi-
tych zostało 30 Polaków. 
22 stycznia we wsi Raczkowa 
pow. Sanok upowcy zamordowali 
sołtysa Michała Biłasa. 
24 stycznia we wsi Wisłok Wielki 
pow. Sanok upowcy obrabowali 
i spalili wieś oraz zamordowa-
li 6 Polaków. Oraz: „został za-
mordowany z żoną przez UPA 
leśniczy o nazwisku Smoliński; 
po rozpruciu brzucha wysoko 
ciężarnej żonie, wsadzono płód 
do otwartej jamy brzusznej leśni-
czego, skonali w okrutnych mę-
czarniach”  (Edward Orłowski; 
w:  http://www.krosno.lasy.gov.
pl/documents/149008/17558056/
martyrologium+le%C5%9Bni-
k%C3%B3w+2013.pdf).  
28 stycznia we wsi Siemuszowa 
pow. Sanok bojówka SB OUN 
powiesiła Paulinę Majko oraz 
uprowadziła jej siostrę, pannę, 
Zofię Kadubiec, której ciała nie 
odnaleziono.   
W styczniu 1946 roku we wsi Ho-
łubica pow. Brody Ukraińcy zabi-
li siekierą Michała Biniewicza, lat 
35, ożenionego z Ukrainką  (dla-
tego nie „repatriował się”). We 
wsi Nakwasza pow. Brody „par-
tyzanci” z UPA wrzucili do studni 

i w niej utonęły 3 Polki: Rozalię 
Kozak  lat 60 (matkę Antoniego, 
który w tym czasie był w Wojsku 
Polskim),  jej synową Annę Ko-
zak lat 30 oraz 2-letnią wnuczkę 
Aleksandrę Kozak.   
We wsi Ulucz pow. Brzozów 
UPA zamordowała sołtysa Wasy-
la Szlachtycza i jego żonę.  „W 
styczniu 1946 r. Szlachtyczowie 
byli u sąsiada na chrzcinach, skąd 
zostali przez bandytów z UPA wy-
prowadzeni do swojego ogrodu i 
tu ich powieszono na jabłoni. Dla 
szyderstwa zdjęto z nich dolne 
części ubioru. Na drzewie wisieli 
kilka dni, po czym bandyci UPA 
pozwolili bratankowi zamordo-
wanych, Mikołajowi Szlachty-
czowi zdjąć wisielców. Po zała-
dowaniu ich na sanie, nakazali 
bandyci zawieźć zamordowanych 
nad San i tu pod lód wrzucono 
oboje wisielców. Mieszkańcom 
Ulucza ogłoszono, że nie byli 
godni pochówku w ukraińskiej 
ziemi. Czym narazili się oboje 
Szlachtycze bandytom UPA, tego 
sam bratanek nie wiedział. Oboje 
Szlachtyczowie byli już w pode-
szłym wieku i znani byli jako oso-
by stateczne i kulturalne. Wasyl 
Szlachtycz dobrze gospodarował 
na swym dość obszernym łanie 
ziemi i nie miał z sąsiadami żad-
nych zatargów. Jego jedyną chyba 
winą było to, że zgodził się być 
sołtysem.” (Bronisław Zielecki..., 
jw.). 
J. Syrnyk oczywiście podaje wer-
sje ukraińskie. Na s. 390 pisze: 
„Równolegle do działań podję-
tych przez wojsko, a ściślej w 
nocy z 6 na 7 stycznia, doszło do 
akcji dwóch sotni UPA („Didyka” 
i „Chrina”) w rejonie Rymanowa 
(Wołtuszowa i Deszno). Celem 
ataku były tartak oraz willa, w 
której kwaterowało wojsko. Atak 
tłumaczono też koniecznością 
spalenia domów po wysiedlonych 
do ZSRR mieszkańcach, a także 
potrzebą ukarania nowych osad-
ników przybyłych tu ze wschodu. 
Oskarżano ich o to,że „napadali 
na okoliczne, jeszcze nie wysie-
dlone wsie, grabili i terroryzowali 
ludność i w ten sposób starali się 
zmusić ją do wyjazdu do ZSRR. 
Opis akcji UPA na Deszno i Wo-
łuszową znaleźć można m.in. we 
wspomnieniach Iwana Herasymi-
wa oraz w raporcie UPA.” 
Nie ma żadnych raportów czy też 
relacji dotyczących owych „napa-
dów, grabieży i terroryzowania” 
spokojnej ludności. Ale propa-
gandyści banderowscy jak zawsze 
posługiwali się hasłem „odwetu”. 
I dalej Syrnyk przytacza bande-
rowskie wersje wydarzeń, w tym 
o krwawych wyczynach żołnierzy 
WP. Jednym z nich była pacyfika-
cja Zawadki Morochowskiej. 
Ukraińskie „Nasze Słowo” opu-
blikowało raport wywiadowczy 
WP.  
„25 stycznia 1946 r., Sanok – Ra-
port wywiadowczy sztabu 34 puł-
ku dla dowódcy 8 dywizji piecho-
ty Wojska Polskiego o operacji 
pułkowych grup operacyjnych we 
wsi Zawadka Morochowska
Na podstawie rozpoznania jakie 
nam przyniosła Grupa „Poraż”, 
która na skutek silnego oddziału 
banderowskiego wycofała się z 
miejscowości Zawadka Moro-
chowska w dniu wczorajszym, 
tracąc przy tym 2 moździerze 82 
mm i 30 min, 2 km kabla telefo-
nicznego, 2 wozy taborowe i 2 
pary koni taborowych, stwierdzo-
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no, że grupa banderowska licząca 
około 2000 ludzi, uzbrojona w 
wielką ilość broni maszynowej, 
składała się ze zmobilizowanych 
w ostatnich dniach mężczyzn 
w miejscowościach Morochów, 
Mokre, Czaszyn, Zawadka Mo-
rochowska. Oddział ten był za-
kwaterowany w miejscowości 
Zawadka Morochowska, gdzie w 
domach były dwupiętrowe łóżka, 
stajnie zaś i stodoły zajęte były 
przez konie wierzchowe, należące 
do band. Na podstawie fotogra-
fii i kwitów znalezionych przy 
jednym z zabitych stwierdzono, 
że miejscowość Zawadka Mo-
rochowska była siedzibą sztabu 
banderowskiego. W związku z 
tym zostały zorganizowane trzy 
współdziałające ze sobą Grupy 
Operacyjne w ogólnej sile 290 
ludzi, które rozpoczęły akcję w 
wyżej wymienionym rejonie dziś 
o 9:00 rano. W wyniku przepro-
wadzonej w dniu dzisiejszym ak-
cji stwierdzono, że banderowcy, 
których spotkano w dniu wczo-
rajszym w miejscowości Zawad-
ka Morochowska, wycofali się w 
kierunku południowym, miejsco-
wość Płonna. W czasie tej akcji 
Grupa Operacyjna z 36. Komen-
dantury WOP została ostrzelana 
przez uzbrojoną ludność cywilną 
w miejscowości Zawadka Moro-
chowska. W wyniku powstałej 
walki wybuchł pożar, podczas 
którego dało się słyszeć silne i 
częste detonacje, co świadczyło, 
że we wsi tej była zmagazynowa-
na broń banderowców. W wyniku 
akcji prowadzonej przez Grupę 
Operacyjną „Bukowsko” w dniu 
24 stycznia 1946 r. w miejscowo-
ści Karlików znaleziono materiał 
saperski oraz magazyn mundu-
rowy w dzwonnicy koło cerkwi, 
zabito 5 banderowców, 1 ranny, 
14 zatrzymanych, zdobyto 1 PPSz 
i 1 KB ucięty. Tego samego dnia 
odnaleziono 2 krowy pochodzą-
ce z napadu banderowców na 
miejscowość Nowosielce (9278). 
W tymże dniu podczas akcji na 
miejscowość Karlików zabito 30 
banderowców i spalono magazyn 
amunicji i broni. W załączeniu 
przesyłam szkic operacji w dniu 
25 I i drogę wycofania bandy.
II Pomocnik P.o. Szefa Sztabu Lu-
dwikow Bereznicki ppor.
Źródło: CAW IV.521.8.9, Meldu-
nek zwiadowczy do dowódcy 8. 
drezdeńskiej Krzyża Grunwaldu 
dywizji piechoty im. B. Głowac-
kiego-II Oddziału z 25.01.1946 r., 
k. 100.
Po raz pierwszy opublikowano w: 
B. Huk, „Bohaterzy” Wijśka Po-
lśkoho w Zawadci Morochiwśkij, 
„Nasze Słowo” 2017, nr 5, s. 9.” 
„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 Zawadkę 
Morochowską tak nagle i bez 
jednego strzału, że w ciągu 10-20 
minut wyrżnęli, dosłownie wy-
rżnęli 68 kobiet, dzieci i starców 
„. (Paweł Smoleński; w: Gazeta 
Wyborcza, 02.10.1998). 
Za dwa miesiące część żołnierzy 
pacyfikujących Zawadkę Moro-
chowską UPA wzięła do niewo-

li. Przesłuchiwany podporucz-
nik Bronisław Kuźma, dowódca 
pierwszej kompanii 2 batalionu w 
34 pp. zeznał: „Dowódcą naszego 
34 pułku piechoty [jest] sowiecki 
oficer, pułkownik Pluto. Dowódca 
2-go batalionu, do którego należy 
moja 5-a kompania, także so-
wiecki oficer, kapitan Gutowski. 
Razem ze swoim batalionem bra-
łem udział w licznych operacjach 
wysiedlenia Ukraińców ze wsi, w 
szczególności, wsi Przybyszów. 
Mieliśmy kategoryczny rozkaz 
wyganiać wszystkich Ukraińców 
i konfiskować ich własność, które 
mieliśmy obowiązek dostarczyć 
do kwatery naszego kapitana w 
barakach…[…] 23 lub 24 stycz-
nia otrzymaliśmy rozkaz wyru-
szyć do wsi Morochów, Mokre i 
Zawadka Morochowska. Kapitan 
Gutowski nakazał szukać broni, 
ale jednocześnie konfiskować 
buty i wszystko, co można było 
zabrać. Sprzedaliśmy [te rzeczy] 
we wsiach Morochów i Mokre. Po 
tym skierowaliśmy się na Zawad-
kę Morochowską. […] Zgodnie z 
rozkazami Gutowskiego, oni [tak 
w źródle, z kontekstu wynikałoby 
raczej my – przyp. J.S.] robili tam 
to samo, co i w innych wioskach. 
Ale niespodziewanie nas zaatako-
wali banderowcy i zaczęła się po-
tyczka. Z naszej strony zostało za-
bitych trzynastu, ośmiu rannych, 
straciliśmy swoje podwody z 
amunicją. Na drugi dzień pułkow-
nik Pluto wydał rozkaz drugiemu 
batalionowi spalić Zawadkę Mo-
rochowską.” (Jarosław Syrnyk; 
w: https://przystanekhistoria.pl/
pa2/teksty/69852,Jeszcze-raz-o-
-Zawadce-Morochowskiej.html ). 
Jest to niewątpliwa zbrodnia żoł-
nierzy WP dokonana pd dowódz-
twem sowieckim i z udziałem od-
działu NKWD. 

W lutym 1946 roku odnotowano 
42 napady UPA, poniżej przykła-
dy.  
4 lutego we wsi Darowice pow. 
Przemyśl upowcy spalili wieś i 
zamordowali 2 Polaków.  We wsi 
Młodowice pow. Przemyśl upo-
wcy spalili wieś i zamordowali 
8 Polaków a 6 zostało rannych i 
poparzonych. 
6 lutego we wsi Wielopole pow. 
Sanok upowcy zamordowali Ka-
rola Misio.   
7 lutego we wsi Krzywe pow. 
Brzozów upowcy zamordowali 
21-letniego Antoniego Dobrzań-
skiego.  We wsi Mrzygłody Lu-
byckie gm. Lubycza Królew-
ska pow. Tomaszów Lubelski: 
„07.02.1946 r. zostali uprowadze-
ni i zamordowani przez bojów-
karzy z sotni „Żeleźniaka” Bzdel 
Ignacy l. 54, jego córka Emilia 
l. 22 i synowie: Jan l. 15 i Bazy-
li l. 12.” (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; 
Seria – tom 8). We wsi Tyrawa 
Wołoska pow. Sanok w walce z 
upowcami poległ Tadeusz Żoł-
nierczyk z samoobrony. 
12 lutego we wsi Mokre pow. 
Sanok upowcy uprowadzili 4 Po-
laków, którzy zaginęli. We wsi 
Pawłokoma pow. Brzozów upo-
wcy uprowadzili 13 Polaków, z 
których 8 po torturach zamordo-
wali w rejonie wsi Wola Wołodz-
ka.  „12 II 1946 r. w nocy banda 
UPA uprowadziła z Pawłokomy 
13 osób. Z grupy tej zwolniła czte-
roosobową rodzinę Fedzugów, a 
jednej osobie, Emilowi Micha-
likowi, udało się wytłumaczyć, 

że jego ojciec był Ukraińcem i 
dzięki temu ocalał. Pozostałych 
osiem osób: Jan Marszałek (37 
lat), Józef Pantoł (25 lat), Wła-
dysław Ulanowski (24 lata), An-
drzej Żańczak (lat 45) oraz cztery 
osoby o nieustalonej tożsamości 
zostały zamordowane w rejonie 
Woli Wołodzkiej. Po ucieczce 
banderowców Emil Michalik ze-
znał, że „powiązano ich sznura-
mi i popędzono razem przez las 
dylągowski do przysiółka Huty 
w sołectwie Poręby, po drodze 
ich kopano butami i bito kolbami 
karabinów. Po przybyciu do przy-
siółka Huty czteroosobowa rodzi-
na Fedzugów została zwolniona. 
Pozostałych dziewięciu mężczyzn 
popędzono dalej aż do Wołodża i 
tam związanych trzymano pod 
strażą przez cały dzień. Wieczo-
rem odprowadzono do Woli Wo-
łodzkiej, gdzie dokonano przesłu-
chań z zastosowaniem różnych 
tortur, jak np. nożami kaleczono 
ciało i posypywano solą. Po prze-
słuchaniu wszystkich ośmiu męż-
czyzn półżywych wyprowadzono 
na pole i tam zamordowano. Jego 
przesłuchiwano jako ostatniego, 
a gdy powiedział, że jego ojciec 
był Ukraińcem, zwolniono go, 
mówiąc, by cały czas pozostawał 
w domu, ponieważ gdy nadejdzie 
odpowiedni czas, to powołają go 
do służby w UPA”. Ten jednak po 
przesłuchaniu zbiegł i schronił się 
na Przedmieściu Dynowskim.” 
(Ks. Stanisław Nabywaniec, ks. 
Jan Rogula..., jw.)
13 lutego we wsi Siedliska pow. 
Brzozów miejscowi Ukraińcy 
oraz z SKW z Jawornika Ruskie-
go obrabowali gospodarstwa pol-
skie oraz zamordowali Jana Bucz-
ka i Józefa Dziwika. 
15 lutego we wsi Jawornik Ruski 
pow. Przemyśl upowcy zamordo-
wali 4-osobową rodzinę polską 
Cemglerów z 2 małoletnich dzie-
ci. Na przysiółku Zastawne koło 
Mołodycza pow. Jarosław WP w 
walce z częścią sotni M-l straciło 
około 20 żołnierzy. 
18 lutego we wsi Bartkówka pow. 
Brzozów: IPN Rzeszów; sygn. 
S 59/09/Zi - śledztwo w sprawie 
zbrodni przeciwko ludzkości po-
legającej na zabójstwie przez nie-
ustalonych sprawców przy użyciu 
broni palnej w dniu 18 lutego 
1946r. w Bartkówce woj. podkar-
packiego Stanisława B. oraz kra-
dzieży mienia w postaci 4 krów, 
3 koni, odzieży i żywności. „W 
dniu 18 lutego 1946r. wieczór do 
domu Stanisława B. w Bartkówce 
weszło trzech uzbrojonych męż-
czyzn. Wypili stojący w kuchni 
słój ze śliwowicą, a następnie 
wszystkich zapędzili do piwnicy. 
Z domu zabrali odzież, pościel, 
sprzęty gospodarstwa domowego 
oraz zboże, które załadowali do 
sań. Z obory wyprowadzili 3 ko-
nie i 4 krowy. Następnie wywo-
ływali po nazwisku uwięzionych 
w piwnicy. Wychodzących ude-
rzali kolbą karabinu. Stanisław B. 
rozpoznał jednego ze sprawców. 
Kiedy o tym powiedział, napast-
nicy związali mu ręce z tyłu i ka-
zali uciekać. Otrzymał wówczas 
6 strzałów z broni palnej, powo-
dujących natychmiastową śmierć. 
Śledztwo w tej sprawie umorzono 
22 lipca 2009r. wobec braku cech 
zbrodni przeciwko ludzkości i 
przedawnienia karalności.”  W 
Bartkówce banderowcy zamordo-
wali 40-letniego Stanisława Bud-
nika. (Ks. Stanisław Nabywaniec, 
ks. Jan Rogula..., jw.) 

20 lutego we wsi Ryszkowa Wola 
pow. Jarosław został zamordowa-
ny Stanisław Szczebliwilk. 
23 lutego we wsi Stary Dzików 
pow. Lubaczów zamordowali w 
bestialski sposób Annę Hałęłę ur. 
1924 r. i Marię Martyniuk lat 29. 
W nocy z 27 na 28 lutego we wsi 
Uherce Mineralne pow. Lesko 
upowcy zamordowali 5 Polaków 
i spalili 4 budynki. 
28 lutego we wsi Kamienne pow. 
Sanok upowcy zamordowali 2 Po-
laków, natomiast w walce poległo 
20 żołnierzy WP a 30 zostało ran-
nych. We wsi Korzeniec koło Bir-
czy pow. Przemyśl zamordowali 4 
Polaków, w tym 3 kobiety. 
W lutym 1946 roku we wsi Ho-
łuczków pow. Sanok upowcy 
uprowadzili i zamordowali 5 Po-
laków.  
Na początku 1946 roku we wsi 
Ulucz pow. Brzozów banderow-
cy zabili 18-letnią Marię Milcza-
nowską. (Z. Morajko, Z rzeźbą w 
życiorysie. O Adolfie Milczanow-
skim opowieść, „Nasza Gmina 
Dydnia”, Nr 4:2006, s. 10.)

J. Syrnyk odnotowuje, że 16 lute-
go 1946 r. we wsi Zahutyń z rąk 
UPA zginęło 1 lub 2 żołnierzy WP 
a jeden został wzięty do niewoli; 
koło wsi Morochów w walce z 
UPA poległo według raportu upo-
wskiego 24 żołnierzy, 6 osób uję-
to (w tym 4 cywili) i po przesłu-
chaniu przez SB OUN 4 Polacy 
zostali rozstrzelani, w tym 3 rol-
ników; 22 lutego we wsi Płonne w 
zasadzce UPA zginęło 5 żołnierzy 
WP ; 25 lutego w ataku UPA na 
stację kolejową w Mokrym zginę-
ło 7 żołnierzy a 2 pracownicy ko-
lei zostali uprowadzeni; 27 lutego 
w rejonie Wolicy upowcy ujęli 7 
żołnierzy WP, w tym 2 oficerów 
(s. 402 – 404).   

W marcu 1946 roku odnotowano 
65 napadów UPA, poniżej przy-
kłady.  
5 marca we wsi Oleszyce Stare 
pow. Lubaczów upowcy spalili 
27 domów, 7 stodół i 5 stajni oraz 
żywcem spalili 5 Polaków, w tym 
3 kobiety. We wsi Szczawne pow. 
Sanok upowcy zamordowali 5 
Polaków: 2 kolejarzy i 3 milicjan-
tów.   
7 marca we wsi Makowiska pow. 
Jarosław: „W dniu 7 III 1946 r. 
banda UPA sotni „Kruka” w miej-
scowości Makowiska pow. Jaro-
sław, spaliła 177 zabudowań go-
spodarstw chłopskich oraz zabiła 
kilka osób” (Prus..., s. 276). 
8 marca we wsi Lubycza Królew-
ska pow. Tomaszów Lubelski-
:„Nocą 8/9 marca sotnia „Szuma”, 
wsparta przez sotnię „Dowbusza” 
oraz oddział SKW „Oczereta”, 
przeprowadziła jednoczesne ude-
rzenie na Lubyczę Królewską, 
Lubyczę Kniazie i Teniatyska. 
W miejscowościach tych stacjo-
nował 8 pp: w Lubyczy Królew-
skiej sztab pułku i 3 batalion, w 
Lubyczy Kniazie 2 batalion i w 
Teniatyskach 1 batalion. Celem 
ataku było zniszczenie stacji ko-
lejowej oraz rozpędzenie zgroma-
dzonej tam ludności ukraińskiej. 
Atak rozpoczął się ok. godz. 1. 
Na Lubyczę Królewską upowcy 
przypuścili szturm od strony po-
łudniowej, zmusili do odwrotu 
polskie ubezpieczenia i wdarli 
się do wioski. /.../  Straty polskie 
były bardzo duże. 15 żołnierzy 

zginęło, 13 zostało rannych. Utra-
cono: 2 cekaemy, 8 pistoletów 
maszynowych, 4 karabiny i 3 pi-
stolety. Spłonęło 5 wagonów, 10 
zabudowań w Lubyczy Królew-
skiej i 20% zabudowań Lubyczy 
Kniazie. UPA miała 11 zabitych 
i 15 rannych. Zginęło także ok. 
20 osób cywilnych.” (Motyka..., 
s. 340 – 341, Tak było w Biesz-
czadach). W mieście Tomaszów 
Lubelski: „Od jesieni 1945 r. za-
cząłem uczyć się w gimnazjum w 
Tomaszowie Lubelskim. Tu byłem 
świadkiem napadu UPA dokona-
nego w nocy z 8 na 9 marca 1946 
r. W nocy najpierw usłyszeliśmy, 
a potem zobaczyliśmy, jak koło 
budynku naszej bursy przebiega 
wielu uzbrojonych mężczyzn. 
Niebawem w bliższej i dalszej od-
ległości rozległa się strzelanina. 
Jak się okazało, był to napad na 
miejscową jednostkę wojskową 
i komendę milicji obywatelskiej, 
zlokalizowane kilkaset metrów 
od bursy. Dość dobrze widzieli-
śmy płonące zabudowania koszar 
oraz sylwetki atakujących. Wielu 
napastników strzelało do napad-
niętych spod naszego budynku. 
W ataku tym zginęło 16 żołnie-
rzy, rany odniosło kilkudziesię-
ciu mieszkańców Tomaszowa. 12 
żołnierzy uprowadzono i słuch po 
nich zaginął. Najprawdopodob-
niej zostali zamordowani.” (Ma-
rian Kargol: Naoczny świadek; w: 
https://www.tygodnikprzeglad.pl/
naoczny-swiadek/ ).  
10 marca koło wsi Komańcza 
pow. Sanok UPA ostrzelała pociąg 
osobowy zabijając 5 osób.     
11 marca na terenie powiatu Ja-
rosław w lesie w zasadzce sotni 
„Kruka” zginęło 12 żołnierzy z 
28 pp 9 DP; imienny wykaz za-
bitych znajduje się w książce Sz. 
Siekierki i innych, na s. 285. W 
miasteczku Radymno pow. Jaro-
sław w walce z UPA poległo 10 
żołnierzy WP. Ich wykaz imienny 
znajduje się w książce Sz. Siekier-
ki i innych, na s. 250. 
12 marca we wsi Hruszowice 
pow. Jarosław: „W wyniku ataku 
banderowcy pojmali i następnie 
zamordowali ppor. WP Zbigniewa 
Krzestowskiego, s. Stanisława, ur. 
w 1921 r., oficera 40pal lub 28pp, 
kpr. Mikołaja Kipiela, s. Makare-
go, ur. w 1923 r. w Zawadkach k. 
Białej Podlaskiej z 40pal i sierż. 
Olgierda Wasowicza, s. Jakuba, 
ur. w 1908 r. na terenach wschod-
nich II RP.”. (Andrzej Zapałow-
ski: Granica w ogniu. Warszawa 
2016, s. 126). 
13 marca we wsi Nienadowa pow. 
Przemyśl banderowcy uprowa-
dzili 12 Polaków, uciekinierów 
ze wsi Tarnawka po jej spaleniu, 
i ich zamordowali.  
14 marca we wsi Wólka Zapa-
łowska pow. Jarosław w zasadz-
ce UPA poległo 17 żołnierzy WP.  
We wsi Stare Sioło pow. Luba-
czów w zasadzce UPA zginęło 16 
żołnierzy WP. We wsi Ustrzyki 
Górne pow. Lesko w potyczce z 
UPA poległo 2 żołnierzy WOP.  
15 marca we wsi Mrzygłód  pow. 
Sanok upowcy zamordowali Mie-
czysława Marzeckiego.
17 marca we wsi Orzechówka 
pow. Brzozów upowcy uprowa-
dzili i zamordowali Władysława 
Masłyka.     
18 marca we wsi Witryłów pow. 
Brzozów upowcy uprowadzili 2 
Polaków: Jana Pelca z synem Pio-
trem, którzy zaginęli bez wieści. 
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19 marca we wsi Mokre pow. Sa-
nok podczas napadu upowców na 
pociąg zastrzelili oni 4 Polaków, a 
10 uprowadzili i zaginęli oni bez 
wieści. 
20 marca we wsi Łupków pow. 
Sanok sotnie „Stacha” i „Brody-
cza” ostrzelały strażnicę WOP w 
Łupkowie i tamtejszy posterunek 
kolejowy MO oraz zamordowały 
5 Polaków, cywili. We wsi Jasiel 
pow. Sanok w wyniku ataku UPA 
zginęło bądź zostało zamordo-
wanych po poddaniu się 89 żoł-
nierzy WOP i 5 milicjantów z 
Komańczy oraz we wsi upowcy 
wymordowali 2 polskie rodziny 
liczące 8 osób (łącznie 102 Pola-
ków). Podczas ewakuacji zagro-
żonej placówki WOP w Jasielu 
(Beskid Niski) nastąpił atak sotni: 
„Chrina”,  „Didyka” i „Myrona” 
(wg G. Motyki), inni podają także 
sotnię „Bira”. Według archiwum 
WOP w Jasielu broniło się 108 
żołnierzy WOP i 5 milicjantów 
z Komańczy, banderowców było 
ponad 500-set. Do niewoli do-
stało się  104 żołnierzy WOP (w 
tym 11 rannych) i 5 milicjantów. 
Już 21 marca zamordowany zo-
stał dowódca strażnicy chor. Wła-
dysław Papierzyński.  „Ukraińcy 
przywiązali łańcuchem jedną jego 
nogę do gałęzi jodły, a drugą do 
uprzęży konia. Ciało zostało roze-
rwane w powietrzu” (Jan Rajchel: 
„Trudne dni Jasiela”; w: Gazeta 
Bieszczadzka  nr 25 z 10.12.2015 
r.). Jego żona bezskutecznie usi-
łowała dowiedzieć się od władz 
wojskowych o losie męża, praw-
dę poznała dopiero w 1975 roku 
z publikacji książkowej Teofila 
Bieleckiego i Jana Ławskiego 
„Gdy umilkły ostatnie strzały”, 
wydanej w 1969 roku. .Następnie 
jeńców poprowadzono do Wi-
słoka Wielkiego, pozostawiając 
w Jasielu rannych 11 żołnierzy, 
po zabraniu im umundurowania. 
W nocy z 20 na 21 marca 5 ofi-
cerów i 5 milicjantów było prze-
słuchiwanych z zastosowaniem 
brutalnych tortur połączonych z 
okaleczaniem. Rano zostali oni  
zaprowadzeni na wzgórze Berdo 
i zabici strzałami w tył głowy. 
Tego i  następnego dnia według 
sporządzonej listy rozstrzelanych 
zostało dalszych 31 podoficerów i 
żołnierzy, których zwłoki zostały 
później (tj. 18 czerwca 1946 r.) 
odnalezione dzięki szeregowemu 
Pawłowi Sudnikowi, który jako 
jedyny zdołał zbiec z miejsca kaź-
ni i potem go odnaleźć. 22 marca 
odprowadzono do Karlikowa 5 
jeńców i zwolniono ich. Pozosta-
łych rozstrzelano prawdopodob-
nie w lesie koło Wisłoka Górne-
go, grobu ich nie odnaleziono, 
ale też i nie szukano go. Ze 113 
osobowej załogi (108 żołnierzy 
i 5 milicjantów) ocalało łącznie 
19 żołnierzy (2 uciekło podczas 
walki, 11 pozostawiono rannych, 
5 uwolniono oraz Paweł Sudnik). 
W czerwcu 1946 roku specjalnie 
wyznaczona komisja udała się z 
szer. Sudnikiem w rejon Wisłoka, 
gdzie udało się odnaleźć zbioro-
wy grób, a w nim 36 zwłok tyl-
ko w bieliźnie, ze skrępowanymi 
rękami i nogami. A powinno być 
w nim 41 ciał (5 oficerów, 5 mili-
cjantów i 31 żołnierzy). Tymcza-
sem w książce A. Baty „Biesz-
czady. Szlakiem walk z bandami 
UPA” znajduje się kserokopia 
dokumentu „Opis wypadku” z 
dnia 28.11.1946 roku. Komendant 
Wojewódzki MO w Rzeszowie, 
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 
milicjantów. Śledztwo w tej spra-
wie podjęła Okręgowa Komisja 
Scigania Zbrodni  przeciwko Na-
rodowi Polskiemu w Rzeszowie 
dopiero 27 kwietnia 2015 roku. 
Dowództwo Wojska Polskiego, 
w większości sowieckie, ukrywa-
ło straty ponoszone w walkach z 
UPA, a przez następne 70 lat pań-
stwowe instytucje naukowe ten 
temat omijały.  
21 marca we wsi Ulucz pow. 
Brzozów w zasadzce UPA zginęło 
19 żołnierzy WP, część rannych 
utopiła się w Sanie.  
W nocy z 21 na 22 marca we wsi 
Komańcza pow. Sanok po opusz-
czeniu przez żołnierzy zagrożonej 
strażnicy WOP upowcy ją spalili i 
zabili we wsi 6 Polaków. O znisz-
czeniach dokonanych przez UPA 
w nocy z 21 na 22 marca 1946 
roku przez UPA, „Rocznik Sanoc-
ki” tom IV podaje: „Na przestrze-
ni od Komańczy do Czaszyna 
cała linia kolejowa zdemolowana. 
Wszystkie mosty spalone, słupy 
telegraficzne ścięte i spalone na 
stosie. Miejscami całe odcinki 
toru kolejowego wraz z podkła-
dami wrzucone do rzeki. Między 
m. Mokre a m. Czaszyn strącono 
z nasypu kolejowego cysternę z 
ropą i wagon pancerny oraz lo-
komotywę, które następnie spa-
lono. Mosty drogowe, począwszy 
od Komańczy aż po Tarnawę, 
wszystkie spalone. /.../ Atak na 
gromadę Komańcza z 21 na 22 
marca miał również tragiczne 
skutki. Banderowcy przebrani po 
części w polskie mundury spalili 
budynek sanatorium kolejowego 
(w Letnisku), budynek byłego sta-
rosty Klimowa, komisariat Straży 
Granicznej, budynek nauczycielki 
Drozdowej, w którym mieściła 
się prywatna polska szkoła oraz 
mleczarnia. Ponadto spalona zo-
stała strażnica kolejowa, budy-
nek milicjanta Hirscha, budynek 
wójta Kasiewicza, budynek dok-
tora Hellera w którym mieścił się 
komisariat MO, stację i dwa  ma-
gazyny kolejowe. Nauczycielka 
Drozdowa została spalona wraz 
z budynkiem szkoły, zginęła rów-
nież jej siostra nazwiskiem Kułak. 
Upowcy uprowadzili i zastrzeli-
li także milicjantów Błaszczaka 
i Latuska, porucznika Gerasika 
oraz kolejarza Gońcę. UPA za-
mierzała spalić również klasztor 
Nazaretanek - na usilną prośbę 
przełożonej klasztoru udało się 
upowców od tego zamiaru od-
wieść” (http://www.twojebiesz-
czady.net/komancza.php). W 
rzeczywistości klasztor nie został 
spalony, ponieważ często ukry-
wali się w nim ranni upowcy. W 
pożarze domu zginęły kierownik 
szkoły Ludwika Drozd i jej siostra 
nauczycielka Maria Kułak (W. 
Wesołkin: „W dorzeczu Osławy. 
Część VII”; w: „Bieszczad” nr 
212/2016).   
26 marca we wsi Kożuszne pow. 
Sanok w zasadzce UPA poległo 
około 60 żołnierzy WP, w tym 
część po poddaniu się została 
zarąbana siekierami. Atakował 
kureń „Rena” liczący około 500 
upowców. Przed całkowitą zagła-
dą uratowała Polaków rozszalała 
burza śnieżna, osłaniająca uciecz-

kę małymi grupami. Gdy następ-
nego dnia, z dwoma batalionami, 
na miejsce walki przybył dowód-
ca 34 pp ppłk Pluta – oczom jego 
ukazał się przerażający widok: 
wieś Kożuszne w zgliszczach, 
na ziemi popiół, krew i ciała po-
ległych. Niektórzy z nich mieli 
rozbite siekierami głowy, odrąba-
ne ręce i nogi, a nawet wydłubane 
bagnetami oczy. 
26 marca we wsi Szczawne pow. 
Sanok UPA uprowadziła i zamor-
dowała Romana Ilnickiego, lat 23. 
We wsi Ułazów pow. Lubaczów 
zamordowali Annę Nieckarz i 
Annę Niebieśniak. We wsi Wisłok 
Wielki pow. Sanok upowcy za-
mordowali Bronisława Michenko.  
W nocy z 26 na 27 marca we 
wsi Nielepkowice pow. Jarosław 
upowcy uprowadzili do lasu Jana 
Szumigraja, rolnika lat 40 i go za-
mordowali.   
W marcu 1946 roku we wsi Ho-
łuczków  pow. Sanok powiesili 2 
Polaków oraz we wsi Królik Pol-
ski zamordowali 4 Polaków. We 
wsi Nowosielce Kozickie pow. 
Przemyśl zamordowali 2 Pola-
ków. We wsi Ostrów pow. Sokal 
uprowadzili milicjanta Mikołaja 
Piotrowicza. „Po jakimś czasie 
znaleziono strasznie zmasakro-
wane ciało Mikołaja Piotrowicza. 
Był bez odzienia, tylko koło szyi 
resztki podkoszulka. Miał wyrwa-
ny język, wydłubane oczy, obcię-
te uszy i przyrodzenie, połamane 
ręce i nogi, począwszy od palców. 
Włosy jego były siwiuteńkie – po-
siwiał podczas zadawanych tor-
tur” (Józefa Paszkowska a d. Te-
tera; w: Siekierka..., s. 1073). We 
wsi Pawłokoma pow. Brzozów 
upowcy zamordowali 3 Polaków. 
W lesie koło wsi Surmanówka 
pow. Jarosław UPA w zasadzce 
zastrzeliła 15 żołnierzy WP. 
W kwietniu 1946 roku odnoto-
wano 48 napadów UPA, poniżej 
przykłady. 

2 kwietnia we wsi Krzywcza pow. 
Przemyśl w zasadzce UPA zabiła 
18 żołnierzy WP, w tym 4 ofice-
rów.   

4 kwietnia we wsi Nadolany pow. 
Sanok upowcy spalili wieś i za-
mordowali kilku Polaków. „W 
meldunku operacyjnym 26 OT 
Łemko za kwiecień 1946 znajduje 
się wzmianka o tym że 4 kwiet-
nia 1946 oddz. U-1 przeprowadził 
akcję palenia polskich wsi Nowo-
taniec i Nadolany. Był to odwet 
za spalenie wsi ukraińskich przez 
żołnierzy WP. Tego samego dnia 
oddz. U-5 spalił Bukowsko”. (Eu-
geniusz Misiło: Repatriacja czy 
deportacja: przesiedlenie Ukra-
ińców z Polski do USRR 1944-
1946. Archiwum Ukraińskie, str. 
102, 116.) Za akcje wojska UPA 
karało więc cywilną ludność pol-
ską. We wsi Nowotaniec pow. 
Sanok spalili wieś i zamordowa-
li kilku Polaków. „Podpalacze 
korzystając z tego zamieszania i 
przerażenia rabowali co się dało, 
ściągając nawet buty z nóg, za-
bierając było i różne rzeczy. W 
Nowotańcu pozostała tylko ple-
bania, szkoła i dwa domy pry-
watne. Ocalenie szkoły należy 
zawdzięczać ówczesnemu kie-
rownikowi Tadeuszowi Leji, któ-
ry zdołał ugasić palące się podłogi 
w mieszkaniu szkolnym przez co 
poparzył sobie ręce. Zaś w oca-
leniu plebani zasłużył się ówcze-
sny proboszcz ks. Józef Kruczek, 
który ugasił podpaloną plebanię”. 

(http://nowotaniec.cba.pl/index.
php?p=historia-nowotanca )  

W nocy z 4 na 5 kwietnia we wsi 
Bukowsko pow. Sanok podczas 
kolejnego napadu upowcy obra-
bowali i spalili 570 gospodarstw 
oraz zamordowali 9 Polaków, w 
tym 4-osobową rodzinę Matusz-
kiewiczów z 2 dzieci spalili żyw-
cem wraz z domem.

7 kwietnia we wsi Nowa Grobla 
pow. Jarosław upowcy uprowa-
dzili 25-letniego milicjanta Jana 
Smoleńca, wydłubali mu oczy, 
obcięli uszy, skłuli bagnetami i 
powiesili w lesie za nogi. Oraz: w 
lesie „Czerniawka” zamordowali 
milicjanta z rodziny polsko-ukra-
ińskiej Jana Smolińca lat 25. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa.). 

W nocy z 7 na 8 kwietnia we wsi 
Leszczawa Dolna banderowcy 
zabili Stanisława i Jana Niebiesz-
czańskiego. 

10 kwietnia we wsi Osławica 
pow. Sanok upowcy zamordowali 
Jana Błyszczaka, rolnika. 

14 kwietnia we wsi Uhnów pow. 
Tomaszów Lubelski upowcy z 
sotni „Zeleźniaka” podczas na-
padu na stację kolejową zabili 
30 żołnierzy WP i spalili 10 wa-
gonów kolejowych, w których 
zginęło 18 Ukraińców – przesie-
dleńców. 

W nocy z 14 na 15 kwietnia we 
wsi Płonne pow. Sanok Ukraińcy 
z SB-OUN powiesili 2 Polaków i 
1 Ukraińca. 

15 kwietnia we wsi Babice nad 
Sanem pow. Przemyśl upowcy 
uprowadzili z drogi 17-letniego 
Jana Pawłowicza, który zaginął 
bez wieści. We wsi Mołodycz 
pow. Jarosław został zamordo-
wany przez UPA gajowy Henryk 
Węglarz, żołnierz AK  oraz w za-
sadzce zginęło 10 żołnierzy WP.     

16 kwietnia we wsi Dobra pow. 
Jarosław w lesie został zamor-
dowany przez UPA Stanisław 
Palimąka, ur. w 1920 r., oraz Jan 
Ożga, ur. w 1923 r., milicjant. Na 
drodze Uhnów – Rzeczyca pow. 
Lubaczów w zasadzce UPA zgi-
nęło 12 żołnierzy WP (Motyka..., 
s 349, Tak było w Bieszczadach.). 

W nocy z 16 na 17 kwietnia we 
wsi Krzywcza pow. Przemyśl 
upowcy oraz chłopi ukraińscy z 
SKW zamordowali 9 Polaków. 
„Banderowcy podając się za 
członków AK zażądali poddania 
się załogi i złożenia broni. We-
dług protokołu przesłuchania Jana 
Feduniaka, to Wiktor Majcher, 
komendant posterunku, otworzył 
drzwi i milicjanci się poddali. 
Posterunek znajdował się w mu-
rowanym budynku i jego obrona 
miała szanse powodzenia. /.../ 
Banderowcy rozbroili i uprowa-
dzili komendanta posterunku, 
Wiktora Majchra i milicjantów: 
Stanisława Grodeckiego, Wła-
dysława Kopczyka, Władysława 
Chrobaka, Jana Feduniaka. /.../ 
W Krzywczy został złapany przez 
banderowców Stanisław Rogosz 
z Woli Krzywieckiej. Posiadał 
on przy sobie granaty ręczne. 
Członkowie UPA podejrzewali, 
że był on członkiem ORMO lub 
samoobrony i brał udział walce 
przeciw nim. Na pomoc miesz-
kańcom Krzywczy ruszyła samo-
obrona z Babic. Oddział poruszał 
się drogą i wszedł na stanowiska 

ubezpieczającej akcję czoty 510, 
dowodzonej przez Włodzimierza 
Daszko „Marko”. Doszło do krót-
kiej wymiany ognia. Strona pol-
ska została zmuszona do odwro-
tu. Na miejscu zginął Franciszek 
Jurkiewicz, a inny członek sa-
moobrony Jan Pawłowicz został 
złapany i uprowadzony. Ponadto 
banderowcom udało się zdobyć 
RKM i karabin. Banderowcy 
uprowadzili ze sobą Jana Pawło-
wicza z Babic i Stanisława Rogo-
sza z Woli Krzywieckiej, którym 
zarzucono posiadanie broni palnej 
i strzelanie do członków UPA. W 
sprawie uwolnienia Stanisława 
Rogosza interweniował katecheta 
ks. Stanisław Lorenc. Kapłan roz-
mawiał z „porucznikiem” UPA w 
mundurze oficera WP. Z analizy 
dokumentów wynika, że żaden z 
uczestników napadu na Krzywczę 
w tym czasie nie posiadał stopnia 
oficera UPA. Mundur oficera WP 
nosił Włodzimierz Szczygelski, 
starszy sierżant UPA i dowódca 
sotni. Należy przypuszczać, że 
ks. Stanisław Lorenc rozmawiał 
ze Szczygelskim. Kapłan przy-
pomniał swoje wstawiennictwo 
za ludnością ukraińską w czasie 
napadu z wiosny 1945 r. Osob-
nik ów odpowiedział, że zatrzy-
manych zwolnić może jedynie 
komendant. Pomimo tego, po na-
leganiach kapłana, dał słowo ho-
noru, że ich zwolni. /.../ W czasie 
napadu na Krzywczę na miejscu 
zabito jednego członka samoobro-
ny z Babic i uprowadzono 7 osób. 
Mieszkańcom Krzywczy zabrano 
6 krów, 8 koni, 2 świnie, ubrania, 
obuwie, żywność i inne rzeczy 
wartościowe. Ponadto obrabowa-
no spółdzielnię i prywatny sklep. 
Po akcji sotnia „Burłaki” wycofa-
ła się razem z łupem do wsi Kup-
na, za San. Następnie przeszli na 
południe, w okolice wioski Grą-
ziowa. Po drodze banderowcy za-
skoczyli jednego żołnierza 9 DP 
WP śpiącego na warcie. Zabrano 
mu RKM i uprowadzono. Dalszy 
los żołnierza nie jest znany. Wło-
dzimierz Szczygelski „Burłaka” 
w raporcie do dowództwa z na-
padu na Krzywczę, świadomie 
zataił fakt zatrzymania dwóch 
członków samoobrony, których 
w akcie zemsty członkowie UPA 
zamordowali. Zapewne nastąpi-
ło to za przyzwoleniem, a może 
nawet na rozkaz Szczygelskiego. 
Jana Pawłowicza i Stanisława 
Rogosza zamordowano zapewne 
w okolicach Kupnej, ciała ukry-
to w lesie lub wrzucono do Sanu. 
Należy zaznaczyć, że morderstwo 
Jana Pawłowicza i Stanisława Ro-
gosza nastąpiło wbrew wewnętrz-
nym instrukcjom UPA, zgodnie 
z którymi jeńcy mieli być prze-
kazywani SB. W tym przypadku 
przekazanie niewątpliwie nie na-
stąpiło. Raport UPA wspomina, 
tylko o 5 milicjantach, podobnie 
jak raport Służby Bezpieczeństwa 
OUN. Pominięcie w raporcie i ze-
znaniach Szczygelskiego kwestii 
pojmania członków samoobrony 
niewątpliwie było podyktowane 
chęcią ukrycia mordu. Milicjan-
tów przekazano SB, według wła-
ściwości terytorialnej ich stałego 
miejsca zamieszkania. Wiktora 
Majchra i Jana Feduniaka prze-
jęła bojówka rejonu I OUN kryp. 
„A-1”. 18 kwietnia 1946 r. Jan Fe-
duniak, był przesłuchiwany przez 
referenta SB rejonu I, Wasyla Ha-
rabacza „Oracz”. Zachował się 
protokół przesłuchania. Niestety 
nie udało się odnaleźć protokołu 
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przesłuchania Wiktora Majchra. 
Zamordowanie Wiktora Majchra 
i Jana Feduniaka nastąpiło praw-
dopodobnie 18 kwietnia 1946 r., 
w lesie koło Aksmanic. Wyrok 
śmierci wydał Wasyl Harabacz, a 
wykonała go bojówka SB dowo-
dzona przez NN „Sokił”. Ciała 
ukryto w lesie. Stanisława Gro-
deckiego, Władysława Kopczyka 
i Władysława Chrobaka, przejęła 
bojówka rejonu III OUN kryp. 
„W-III”. W czasie konwojowania 
Stanisław Grodecki podjął próbę 
ucieczki i został zastrzelony przez 
nieustalonego członka bojówki 
SB rejonu III. Pozostali dwaj mi-
licjanci byli przesłuchiwani przez 
śledczego SB OUN, lecz ich pro-
tokołów nie zdołano odnaleźć. 
Władysław Kopczyk i Władysław 
Chrobak zostali zamordowani 
prawdopodobnie 17 kwietnia lub 
w następnych dniach. Mordu do-
konano na polecenie Wołodymira 
Chomy „Karło”, referenta SB re-
jonu III. Wyrok wykonała bojów-
ka SB dowodzona przez Stefana 
Jarisza „Pietia”. Mordu prawdo-
podobnie dokonano w lesie w po-
bliżu Jawornika Ruskiego, tam też 
ukryto ciała.” (Artur Brożyniak: 
Zarys działalności Posterunku 
Milicji Obywatelskiej Krzywcza 
w latach 1944-1947; w: https://
www.krzywcza.eu/dzialalnosci-
-pmo-w-krzywczy-1944-1947.
html ). 

18 kwietnia koło wsi Aksmanice 
pow. Przemyśl: „W rejonie Be-
renderowic SB-OUN przepro-
wadzała liczne przesłuchania, a 
następnie mordowała tam zatrzy-
mane osoby. Tam prawdopodob-
nie zamordowano także zatrzy-
manych milicjantów z Krzywczy. 
5 września właśnie w tym lesie, w 
rejonie Aksmanic, w bunkrze od-
naleziono zwłoki 2 osób w zupeł-
nym rozkładzie. Jeden z denatów 
miał na sobie mundur formacji 
Lasów Państwowych.” (Andrzej 
Zapałowski: Granica w ogniu. 
Warszawa 2016, s. 199). We wsi 
Uhnów pow. Tomaszów Lubelski: 
„Podczas moich odwiedzin u ro-
dziców w Uhnowie 18 kwietnia 
1946 r. zaatakowana została sta-
cja kolejowa Zastawie na przed-
mieściu Uhnowa. Napastnicy – 
jak później ustalono, był to kureń 
Żeleżniak – obrabowali grupę 
przesiedleńców i zniszczyli skła-
dy pociągów. Banda ta, wspierana 
przez jednostki UPA z okolicz-
nych wsi – w sumie ponad 150 
ludzi bardzo dobrze uzbrojonych 
w broń automatyczną i maszyno-
wą – postanowiła także zaatako-
wać miasto, mimo że stacjonował 
w nim niewielki garnizon wojska 
polskiego (w sile mniej więcej 
kompanii). Aby dojść z Zastawia 
do centrum, napastnicy musieli 
przejść przez most na rzece So-
łokija. Znajdował się tam duży 
murowany młyn wodno-motoro-
wy, który posłużył obrońcom jako 
skuteczny punkt oporu. Osadziła 
się w nim część wojska, milicji i 
członków tzw. obrony cywilnej. 
Napastników zdołano powstrzy-
mać i odeprzeć. W akcji po stronie 
obrońców brało udział także kil-
kunastu juniorów – chłopców w 
wieku 16-18 lat, którzy ochoczo 
wykonywali zadania łączników 
między poszczególnymi placów-
kami obrony. Byłem jednym z 
nich. W wyniku napadu zabitych 
zostało ponad 30 osób (głównie 
wojskowych, ale też kilku cywi-
lów), drugie tyle było rannych. 
Napastnicy zdążyli podpalić kilka 

stodół i budynków gospodarczych 
na skraju miasta.” (Marian Kar-
gol: Naoczny świadek; w: https://
www.tygodnikprzeglad.pl/naocz-
ny-swiadek/ ). We wsi Ulhówek 
pow. Rawa Ruska zostały zamor-
dowane przez UPA Maria Piękna i 
Kunegunda Piękna.  

20 kwietnia w przysiółku Brzozo-
wiec należącym do wsi Czaszyn 
pow. Sanok Ukraińcy zamordo-
wali 5 Polaków: Olchowskiego, 
jego 2 synów, kobietę idącą z Tar-
nawy Dolnej i żołnierza WP.  

25 kwietnia we wsi Wereszczyn 
pow. Włodawa w zasadzce UPA 
zabiła 22 żołnierzy WP.  

26 kwietnia we wsi Smolnik 
pow. Lesko  „sotnia „Didyka” 
zaatakowała oddział WP wysie-
dlający wieś Smolnik. Upowcy 
zostali odparci, ale w meldunku 
atak uznali za sukces, podając, że 
zabili 25 żołnierzy WP”. Polski 
dokument podaje, że w rzeczy-
wistości zostało rannych kilkuna-
stu żołnierzy, natomiast zginęło 
10 upowców. Wynika stąd, że w  
Smolniku upowcy zabili 25 osób 
cywilnej ludności cywilnej. 

W kwietniu we wsi Hrebenne 
pow. Tomaszów Lubelski został 
pobity Jan Kozak, uprowadzony 
do lasu i żywcem pogrzebany w 
dole. We wsi Rzepedź pow. Sanok 
upowcy zamordowali 2 Polaków: 
sołtysa Andrzeja Sopinkę i Józefa 
Turzańskiego, lat 55, rolnika.  

W rozdziale 11 „Przesilenie”, 
na s. 425 J. Syrnyk pisze: „5 
kwietnia w Komańczy żołnierze 
zastrzelili ks. Oresta Wenhryno-
wycza. Wcześniej zginął jego 
syn Ołeksandr, u którego rzeko-
mo znaleziono pistolet. Według 
jednej wersji księdza zabrano do 
rozpoznania syna i przy tym bar-
dzo bito, aż stracił przytomność. 
Potem zaczął uciekać i wtedy go 
zastrzelono.” Źródło: „Litopys 
UPA”, t. 34. Nie podaje, że na ple-
banii kryli się upowcy i doszło do 
walki z żołnierzami a syn księdza 
zginął podczas wycofywania się 
oddziału UPA.  

Na s. 426 Syrnyk dalej cytuje le-
gendy banderowskie: „Czwartą 
ofiarą był mężczyzna, którego 
żołnierze aresztowali i przypro-
wadzili jako „banderowca” do 
Bukowska, gdzie miał zostać 
ukamieniowany przez mieszkań-
ców”. Źródło: „Litopys UPA”, t. 
34. Nazwiska domniemanej ofiary 
nie podano. 

Na s. 429 pisze dalej: „6 kwietnia 
w rejonie Moszczańca doszło do 
potyczki bojówki SB z żołnierza-
mi. Dwóch żołnierzy zginęło. 10 
kwietnia upowcy wykonali wy-
rok śmierci (przez powieszenie) 
za zdradę narodu ukraińskiego na 
dwóch mieszkańcach Surowicy. 
Ofiarami byli Iwan Błaszczak i 
Stefan Gawroński. 14 kwietnia 
bojówka SB OUN „Hucuła” po-
wiesiła trzech mieszkańców Płon-
nej – Jozyfa Macedońskiego, Ilka 
(czyli Eliasza) Turko (przezwisko: 
Wesenkiw) i Jędrzeja Chrząszcza. 
Uznano ich za donosicieli (we-
dług innej wersji – agitatorów), 
chociaż, jak uważa Stefan Anie-
siewicz, w grę mogły wchodzić 
jakieś osobiste rozgrywki. We-
dług Petera Hosjana cała trójka 
została zabita za donoszenie jesz-
cze z czasów okupacji”.  

W maju 1946 roku odnotowano 
61 napadów UPA, poniżej przy-

kłady. 

W nocy z 5 na 6 maja we wsiach 
Sośnica i Święte pow. Jarosław 
upowcy spalili 280 gospodarstw 
oraz zamordowali 5 Polaków, w 
tym 75-letnią kobietę spalili żyw-
cem.  

6 maja we wsi Leszczawa Dolna 
pow. Przemyśl upowcy obrabo-
wali gospodarstwa polskie, spalili 
większość wsi (230 gospodarstw)  
oraz zamordowali 4 Polaków a 7 
poranili.   

8 maja we wsi Leszczawa Dol-
na pow. Przemyśl za ucieczkę 
Władysława Halickiego przed 
poborem do UPA, banderowcy 
powiesili jego siostry i brata (trzy 
osoby). (https://pl.wikipedia.org/
wiki/Leszczawa_Dolna )   

10 maja we wsiach Kamienne 
i Płonne pow. Sanok w walce z 
UPA zginęło 12 żołnierzy WP.    

12 maja na trasie kolejowej 
Uchnów – Korczów pow. Luba-
czów: „Dnia 12 V 1946 r. sotnia 
„Szuma” bandy UPA , dokonała 
napadu na transport kolejowy z 
wojskiem na odcinku Uchnów – 
Korczów pow. Lubaczów (obec-
nie pow. Biłgoraj). W wyniku 
strzałów i podłożonych min wy-
kolejony został pociąg składający 
się z 50-ciu wagonów, przy czym 
zginęło około 50-ciu żołnierzy WP 
a kilkudziesięciu zostało rannych. 
Wszystkie 50 wagonów zostało 
spalonych”  (Prus...., s. 280 - 281, 
Operacja...) Edward Prus cytuje 
„Wykaz czynów przestępczych 
dokonanych przez bandy UPA w 
latach 1944 – 1947”, opracowany 
w Wydziale „C” Wojewódzkiego 
Urzędu Spraw Wewnętrznych w 
Rzeszowie. 

13 maja we wsi Habkowce pow. 
Lesko upowcy zamordowali 19 
osób jadących samochodem Ko-
misji Przesiedleńczej, w tym 3 
Łemków.   

19 maja we wsi Krasne pow. Ja-
rosław Ukraińcy z sąsiedniej wsi 
Dobcza obrabowali gospodarstwa 
polskie, pobili i zamordowali 2 
Polaków. 

W nocy z 26 na 27 maja we wsi 
Temeszów pow. Brzozów upo-
wcy z sotni „Hromenki” oraz 
chłopi ukraińscy z SKW z Ulucza 
obrabowali polskie gospodarstwa 
i popalili je oraz zamordowali 8 
Polaków, w tym Ukrainiec o na-
zwisku Pocałuń postrzelił ks. Jó-
zefa Skrablaka, który odwieziony 
do szpitala zmarł na drugi dzień. 

W nocy z 27 na 28 maja we wsi 
Dudyńce pow. Przemyśl upowcy 
spalili wszystkie gospodarstwa i 
zamordowali kilku Polaków. We 
wsi Ratnanica pow. Przemyśl spa-
lili wszystkie gospodarstwa i za-
mordowali kilku Polaków.  

We wsi Ulucz pow. Brzozów:  
„Tragiczniejszy los spotkał pod-
oddział stacjonujący w okresie 
przedreferendalnym we wsi Tyra-
wa Solna. Wiosną 1946 r. podod-
dział ten pomaszerował (nie wia-
domo po co) drogą polną, wzdłuż 
Sanu po jego prawej stronie, przez 
Dobrą do Ulucza. Pasąc konia po 
drugiej stronie rzeki obserwowa-
łem ten przemarsz. Na czele je-
chał na koniu dowódca w stopniu 
chorążego a za nim gęsiego ma-
szerowali jego żołnierze w liczbie 
około 30. Nieśli trzy karabiny ma-
szynowe i broń osobistą (karabiny 
i pistolety maszynowe). Szli do 

Ulucza bez elementarnego rozpo-
znania. W Uluczu w tym czasie 
kwaterował cały kureń (batalion) 
UPA. Banderowcy wpuścili cały 
pododdział do środka wsi, zwa-
nego Kątem. Dowódca oddalił się 
na koniu od swoich żołnierzy i w 
tym momencie z chat wyskoczyło 
kilku banderowców i bez jednego 
wystrzału pochwycili go żywcem. 
/.../ Pojmanego żywcem dowódcę 
oddziału przyprowadzili bande-
rowcy na Krajniki, do domu Mi-
kołaja Polańskiego. Tam zdjęto z 
niego mundur i ubrano w podarte 
łachmany. Związano mu ręce łań-
cuchem i poprowadzono do lasu. 
Miejscowa młodzież i dzieci szli 
za prowadzonym chorążym, okła-
dając go kijami. Ślad po nim za-
ginął. Po kilku dniach, przyjechali 
do Hłomczy rodzice zaginionego. 
Wysłali przez posłańca list do 
banderowców, z prośbą o uwol-
nienie syna. Żadnej odpowiedzi 
nie było. Po zlikwidowaniu band 
UPA, jeden z mieszkańców Ulu-
cza twierdził, że gdyby wojsko 
wzięło zakładników, to chorąży 
byłby zwolniony. Zrozpaczeni 
rodzice postanowili szukać syna 
poprzez Czerwony Krzyż. W roku 
1948 otrzymali wiadomość, że 
syn mieszka we Wrocławiu. Po-
wiadomiona o tym milicja zatrzy-
mała owych rodziców, uniemożli-
wiając im wyjazd pod wskazany 
przez PCK adres. Osobnikiem o 
nazwisku chorążego okazał się 
jeden z dowódców UPA. Został 
on zatrzymany. Zatrzymał on do-
kumenty po zamordowanym żoł-
nierzu i w ten sposób chciał sobie 
zapewnić spokojne życie.” (Bro-
nisław Zielecki: Moje życie czyli 
Historia Polaka z Ulucza, Warsza-
wa 2014). 

W czerwcu 1946 roku odnoto-
wano 65 napadów UPA, poniżej 
przykłady  

1 czerwca we wsi Hermanowice 
pow. Przemyśl upowcy obrabo-
wali gospodarstwa polskie i za-
mordowali 7 Polaków. 

4 czerwca w mieście powiatowym 
Lubaczów zamordowali Juliana 
Szajowskiego i trzy inne nieznane 
osoby.  

8 czerwca we wsi Huwniki pow. 
Dobromil upowcy spalili wieś i 
zamordowali 10 Polaków, którzy 
nie opuścili swoich gospodarstw. 

15 czerwca we wsi Darowice pow. 
Przemyśl „została zamordowana 
przez banderowców, strzałem w 
tył głowy Polka H. Wańczowska. 
Wg innych źródeł kobieta zosta-
ła uprowadzona 14 czerwca i za-
strzelona w dniu następnym na 
terenie jej ogrodu. Helena Wań-
czowska, c. Jana i Pauliny, ur. 28 
XII 1924 r. w Kniażycach. Za-
mieszkała w Darowicach. Upro-
wadzona przez banderowców 14 
VI 1946 r. Zastrzelona przed do-
mem w Darowicach 15 VI 1946 
r. (rana głowy). Zlikwidowana 
przez SB OUN jako domniema-
na informatorka agentka UBP. 
Za zabójstwo odpowiedzialny re-
ferent SB Nadrejonu „Chołodny 
Jar”, Wasyl Capiak, ps. „Potap”. 
Później zamordowano również 
jej rodziców: Jana (zastrzelo-
ny 9 XII 1946 r. w Przemyślu) i 
Paulinę (torturowana, następnie 
powieszona 8 VIII 1946 r. przed 
domem)”. (Andrzej Zapałowski: 
Granica w ogniu. Warszawa 2016, 
s.172). We wsi Hureczko pow. 
Przemyśl zamordowali Anastazję 
Wojtko.  

16 czerwca we wsi Łodzinka 
Górna pow. Dobromil obrabowa-
li gospodarstwa polskie, spalili 8 
budynków i zamordowali 2 Po-
laków: nauczyciela i jego matkę; 
oraz 2 Polaków poranili. We wsi 
Mchawa pow. Lesko zamordowa-
li Katarzynę Kochan, lat 42.

18 czerwca we wsi Cewków pow. 
Lubaczów „podczas napadu ban-
dy UPA zostali zamordowani: 
Bander Kazimierz, ur. 1909 r.; 
Kudła Zofia, c. Wojciecha, ur. 
24.02.1915 r.; Tabor Julia, c. Woj-
ciecha, ur. 1919 r.; Tabor Stefania, 
c. Wojciecha, ur. 3.03.1922 r.” 
(Siekierka..., s. 473).  

19 czerwca we wsi Maćkowice 
pow. Przemyśl obrabowali gospo-
darstwa polskie oraz zamordowali 
6 Polaków. We wsi Olszany pow. 
Przemyśl w nocy obrabowali i 
spalili wieś oraz zamordowali 12 
Polaków. We wsi Ujkowce pow. 
Przemyśl obrabowali gospodar-
stwa polskie oraz zamordowali 9 
Polaków. 

W nocy z 19 na 20 czerwca we 
wsi Orzechowce pow. Przemyśl 
obrabowali i spalili wieś oraz za-
mordowali 15 Polaków, w tym 
kobiety. 

22 czerwca we wsi Zalesie pow. 
Przemyśl obrabowali gospodar-
stwa polskie oraz zamordowali 4 
Polaków.   

23 czerwca w mieście Lubaczów 
upowcy poranili Władysława 
Niechciarza i zamordowali jego 
żonę Annę Niechciarz oraz Annę 
Niebieśniak.  

W nocy z 26 na 27 czerwca we 
wsi Ulucz pow. Brzozów dwie 
sotnie UPA przeprowadziły ak-
cję na komisję wyborczą ochra-
nianą przez 40 żołnierzy Wojska 
Polskiego, podczas akcji zginęło 
czterech żołnierzy. 

27 czerwca we wsi Dobra Szla-
checka pow. Sanok upowcy za-
mordowali 4 Polaków. Koło wsi 
Kniażyce pow. Przemyśl w lasach 
Brylińce – Koniusza w zasadzce 
UPA zginęło ponad 30 żołnierzy 
WP, a ci co dostali się do niewo-
li zostali bądź spaleni żywcem, 
bądź zamordowani w inny okrut-
ny sposób. Ofiarami była też lud-
ność cywilna. UPA zamordowała 
17 cywilnych mieszkańców wsi 
Kniażyce i okolic, w tym 14 Po-
laków i trzech Ukraińców, którzy 
na siłę wcieleni do UPA zdezer-
terowali za co zostali publicznie 
rozstrzelani. „Tak wysoka liczba 
zabitych wynikała z wymordo-
wania przez ukraińskich bojow-
ników 16 rannych żołnierzy. 
/.../ Najbardziej prawdopodobna 
wersja jest ta, którą zamieścił 
tygodnik miasta i powiatu prze-
myskiego „Nowe Horyzonty” z 7 
lipca 1946 r., w którym ukazał się 
nekrolog, podający poległych w 
„obszarze” Fredropola. We wspo-
mnianym nekrologu podkreślono, 
że … „Bestialscy bandyci znęcali 
się w okrutny sposób nad zamor-
dowanymi i rannymi, masakrując 
tępymi narzędziami poszczegól-
ne części ciała. Masowy pogrzeb 
bohaterskich żołnierzy odbył się 
28 VI 1946 r. który zmienił się w 
wielką manifestację społeczeń-
stwa, domagającego się ostatecz-
nej likwidacji band ukraińskich 
nacjonalistów.” Ogółem w ataku 
UPA zginęło lub zostało zamordo-
wanych 26 żołnierzy 28pp WP.” 
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s.172 - 
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174). We wsi Łabowa koło Kry-
nicy: „Najbardziej spektakularną 
akcją, dokonaną przez „Smyr-
nego” było spalenie wsi Łabowa 
koło Krynicy, wspólnie z oddzia-
łem Modesta Rypeckiego „Hory-
sława”, przybyłym ze wschodu. 
Pod datą 27.06.46 r. „Smyrnyj” 
zanotował w dzienniku: „Prze-
prowadzamy wspólną akcję z 
bojówkami Hor. (Modesta Rypec-
kiego „Horysława” – przyp. B. 
H.) na wieś Łabowa. Rozbrajamy 
posterunek milicji i palimy budy-
nek. Likwidujemy także budynek 
gminny, pocztę i palimy wszyst-
kie chaty pozostałe po wysiedlo-
nej ludności ukraińskiej. Część 
zajęli już Polacy.” Następnego 
dnia zanotowano w dzienniku: 
„Prowadzimy dwie wielkie bitwy 
z polskim wojskiem i UB (…) 
Pierwszy bój o godzinie pierwszej 
po południu, a drugi o szóstej wie-
czorem. Po naszej stronie nie ma 
żadnych strat ani rannych. Nato-
miast po stronie wroga ponad 10 
zabitych i kilkunastu rannych”. 
[Bohdan Halczak (Zielona Góra), 
Michal Šmigel (Bańska Bystrzy-
ca): Działalność oddziału UPA 
Mychajło Fedaka „Smyrnego” 
na Łemkowszczyźnie, w latach 
1945-48 21 września 2011 ]  

28 czerwca we wsi Silca pow. 
Przemyśl upowcy zamordowali 
na drodze 6 Polaków, w tym 3 mi-
licjantów. 

W czerwcu we wsi Dylągowa pow. 
Brzozów upowcy zamordowali 
małżeństwo Anastazję i Stanisła-
wa Radoń, które osierociło 8 ma-
łoletnich dzieci. We wsi Polchowa 
pow. Przemyśl banderowcy przy-
wiązali do drzewa 5-osobową 
rodziną Tereszczaków, rodziców 
i trójkę dzieci, a potem torturowa-
li, w tym przypalając ogniem. Na 
koniec makabrycznie okaleczone 
ciała związali drutem kolczastym 
i wrzucili do Sanu. Szczątki te 
na własne oczy widzieli w wo-
dzie koło Nienadowej 11-letni 
wówczas Tomasz Blecharczyk, 
15-letni Teodor Grzegorzek i 
14-letni Edward Szymański. 
(http://suozun.org/dowody-zbrod-
ni-oun-i-upa/n_upa-nie-byla-
armia-to-byla-banda-mordujaca-
bezbronne-i-niewinne-ofiary-w-
tym-takze-ukraincow/ ).   

Na terenie powiatu przemyskie-
go: „W czerwcu 1946 r. bojów-
ka SB-OUN przeprowadzała li-
kwidację osób stwarzających wg 
niej zagrożenie dla ukraińskiego 
podziemia. Na terenie powiatu 
(czasami brak miejsca likwidacji 
osób) zamordowała następujące 
osoby: Ukrainkę Stefanię Kro-
wiak (jako informatorkę WP), 
Polkę Annę Bodnar (jako infor-
matorkę WP), Polkę Katarzynę 
Pelikan (jako informatorkę WP i 
MO), Polkę Eugenię Góral (jako 
informatorkę WP), Polkę H. Wań-
czowską (jako informatorkę WP), 
Polaka Józefa Decyniaka (jako 
zwiadowcę MO), st. szer. WOP 
Jana Kondraciuka, szer. WOP J. 
Szramę, Polaka Jana Brożynę (ur. 
1927 r. w Tarnawce, zamieszka-
łego na przysiółku Załaski koło 
Tarnawiec), Polaka Stanisława 
Dudycza (ur. 1926 r. w Piątkowej, 
zamieszkałego w Nienadowej), 
Polaka Władysława Dudycza (ur. 
1924 r. w Piątkowej, zamieszka-
łego w Nienadowej), Polaka Jana 
Kurasza (ur. 1918 r. w Tarnawce) 
oraz Polaka Karola Brożynę (ur. 
1913 r. na przysiółku Załazek 
koło Piątkowej)”. (Andrzej Zapa-

łowski: Granica w ogniu. Warsza-
wa 2016, s.177). 

W lipcu 1946 roku odnotowano 
39 napadów UPA, poniżej przy-
kłady. 

7 lipca we wsi Dubiecko pow. 
Przemyśl upowcy obrabowa-
li sklepy, spalili budynek sądu i 
gminy oraz zamordowali 3 Pola-
ków. 

W nocy z 14 na 15 lipca we wsi 
Wołkowyja pow. Lesko UPA za-
mordowała 32 Polaków a 4 upro-
wadzonych zaginęło bez wieści. 
„Dwie grupy uderzyły na obiekty 
zajmowane przez wojsko i mili-
cję, zaś trzecia zaczęła palić domy 
i zabijać mieszkańców narodo-
wości polskiej. Ze szczególnym 
okrucieństwem sprawcy pozbawi-
li życia: Stefanię P. – poprzez za-
kłucie bagnetem, Aleksandra W. 
– wykrojone nożem serce, ścią-
gnięta z nadgarstków skóra, Anto-
niego P. – przebicie twarzy bagne-
tem, Franciszka J.– cios w skroń 
i poderżnięcie nożem gardła. 
Trzech nieustalonych z imienia i 
nazwiska żołnierzy zostało ciężko 
rannych. W czasie trwającej do 
godz. 15oo walki, sprawcy spalili 
ok. 80 budynków mieszkalnych i 
gospodarczych wraz z dobytkiem 
należących do ludności polskiej. 
Śledztwo umorzono 27 sierp-
nia 2007 r. wobec niewykrycia 
sprawców czynu”. (IPN, sygn. akt 
S 69/07/Zi). „Nocą z 14/15 lipca 
1946 kureń UPA „Rena” skon-
centrował swoje siły wokół Woł-
kowyi w celu likwidacji zgrupo-
wania WOP. O godz. 0.30 w nocy 
dokonano napadu na wieś połą-
czonego z atakiem na strażnicę 
WOP równocześnie z kilku stron, 
od Terki, Zawozu, Polańczyka i 
Górzanki. Po pierwszym nieuda-
nym szturmie UPA nastąpiły na-
stępne prowadzone z niezwykłą 
zaciętością. Atakujący starali się 
rozdzielić załogę na dwie części. 
Równocześnie specjalna bojówka 
SB UPA podpaliła wioskę i rozpo-
częła mordowanie polskiej ludno-
ści. Wybranych Polaków wiązano 
i wrzucano żywcem do płonących 
budynków, a niektórym - przed 
wrzuceniem w ogień - humani-
tarnie podcinano gardła. W tak 
okrutny sposób zamordowano 
wówczas 32 osoby. Ok. godz. 
4.30 broniąca się strażnica odpar-
ła ostatni atak. W strażnicy zgi-
nęło wówczas dwóch żołnierzy 
(oficer Rosjanin i milicjant), a 6 
było rannych. Wycofując się upo-
wcy uprowadzili do lasu 15 osób 
cywilnych i ślad po nich zaginął. 
Nie wiadomo do dziś gdzie i jaką 
śmiercią zginęli. Napastnicy spa-
lili wówczas we wsi 27 polskich 
domów.”.  (https://pl.wikipedia.
org/wiki/Wo%C5%82kowyja)   

15 lipca we wsi Zapałów pow. 
Jarosław zamordowani zostali 2 
Polacy: Jan Dudek  i Piotr Małek. 

19 lipca we wsi Cisowa pow. Prze-
myśl Ukraińcy zamordowali Jana 
Linczowskiego, ur 24.06.1924, 
rolnika. We wsi Pobiedno pow. 
Sanok upowcy z sotni „Chrina” 
obrabowali i spalili 51 domów 
polskich oraz zamordowali 3 Po-
laków, 1 ciężko poranili a 6 zosta-
ło poparzonych.  

W nocy z 20 na 21 lipca we wsi 
Sowiny pow. Szprotawa Ukra-
iniec zamordował 6-osobową ro-
dzinę Misków. „Poćwiartowane 
ciała pływały w piwnicy we krwi. 
Wydłubane oczy. Jednej z kobiet 

oprawca zadał ponad czterdzieści 
ran kłutych. Skala zwyrodnie-
nia mogła porazić nawet osoby 
obyte z okrucieństwem wojny” 
- opowiadał funkcjonariusz MO 
Czesław Kowalczyk. Innemu z 
milicjantów krew wlała się do 
buta. Nic dziwnego, że przez kil-
ka dekad miejsce zbrodni zyska-
ło mroczne miano „czerwonej 
piwnicy”. I jeszcze przekonanie, 
że była to zbrodnia na tle naro-
dowościowym, że zamieszani w 
nią musieli być - ze względu na 
skalę okrucieństwa - przesiedleni 
ukraińscy nacjonaliści. Czesław 
Kowalczyk zanotował, że zwłoki 
Misków leżały tuż obok wejścia. 
Natomiast ciała ich czwórki dzie-
ci złożone zostały w stos, w głę-
bi pomieszczenia. Rodzice mieli 
skrępowane ręce, ich korpusy no-
siły ślady licznych ciosów nożem, 
były pokryte sińcami, a zakrwa-
wiony naskórek pod paznokciami 
zabitych świadczył, że walczyli z 
mordercą. Najwięcej ciosów - aż 
41 - otrzymała właśnie najstarsza 
córka Misków. Napastnik wydłu-
bał jej również lewe oko. /.../ We-
dług ustaleń śledztwa sprzed po-
nad 70 lat, do bestialskiej zbrodni 
doszło w nocy z 20 na 21 lipca 
1946 roku w Szprotawie-Iławie 
(Sowiny), na przedmieściu Szpro-
tawy, w domu przy ulicy Polnej 6 
[inne wersje mówią o nr 4]. Za-
mordowano 6-osobową rodzinę 
Misków, Stanisława i Annę oraz 
ich dzieci: Bonifacego (lat 21), 
Łucję (lat 18), Stanisławę (lat 12) i 
Władysława (lat 4). Ich ciała zna-
leziono rankiem 21 lipca 1946 r. w 
piwnicy, w którym mieszkali. W 
toku śledztwa aresztowano cztery 
osoby: 3 osoby cywilne i milicjan-
ta z Powiatowej Komendy MO w 
Szprotawie, Stefana Troszczenko. 
Troszczenko po aresztowaniu tra-
fił do więzienia we Wrocławiu, 
gdzie jeden z więźniów rozpoznał 
go jako Stefana Locha – znane-
go mu ukraińskiego nacjonalistę, 
który w czasie II wojny świato-
wej należał do kolaboracyjnej 
formacji Waffen-SS Galizien. Po 
wojnie trafił na Środkowe Nad-
odrze. W Szprotawie służył jako 
milicjant i zakochał się w Łucji 
Miskównie. Resztę już znamy. - 
Teraz jesteśmy już pół kroku od 
poznania całej prawdy - kończy 
Boryna. - Ale pojawiają się kolej-
ne pytania. Dlaczego człowiek z 
taką kartoteką, na dodatek winny 
krwawej zbrodni w Szprotawie, 
po krótkim czasie wychodzi na 
wolność? Jak to możliwe? Czy 
poszedł na współpracę i dyspono-
wał jakimiś kluczowymi informa-
cjami? Dlaczego jako zbrodniarz 
wojenny i milicjant odpowiadał 
przed sądem cywilnym? Czy Mi-
skowie i zabójca się znali, zanim 
zamieszkali w Szprotawie? Czy 
wiedzieli coś o przeszłości mor-
dercy i to był prawdziwy powód 
śmierci całej rodziny?” (Dariusz 
Chajewski: Szprotawskie „Ar-
chiwum X”. Czerwona piwnica 
nadal skrywa tajemnicę zbrodni 
sprzed lat; w: https://polskatimes.
pl/szprotawskie-archiwum-x-
czerwona-piwnica-nadal-skrywa-
tajemnice-zbrodni-sprzed-lat/ar/
c1-14254503 ; 7 lipca 2019 ). We 
wsi Żohatyn pow. Przemyśl upo-
wcy uprowadzili i zamordowali w 
lesie 3 Polaków, w tym kobietę i 
19-letniego Kazimierza Lekkie-
go. 

22 lipca we wsi Tarnawka pow. 
Przemyśl zostało zamordowane 
na drodze przez UPA małżeństwo 

Maria i Piotr Gerula, lat 31.  

24 lipca w miejscowości Bir-
cza pow. Przemyśl na cmentarzu 
komunalnym ma grób 12 żoł-
nierzy, którzy zginęli w obronie 
ludności polskiej 24 VII 1946. 
We wsi Budomierz pow. Jawo-
rów bojówkarze UPA przebrani 
w mundury żołnierzy WP upro-
wadzili i zamordowali Antoniego 
Pacanowskiego lat 31 oraz Jana 
Godzinę. We wsi Jawornik Ruski 
pow. Dobromil (pow. Przemyśl) 
w zasadzce UPA zostało wziętych 
do niewoli 14 młodych żołnierzy 
ze szkoły podchorążych w Prze-
myślu, z 28. Pułku Piechoty. Ich 
grób został odnaleziony w 2015 
roku. Historyk dr hab. Andrzej 
Zapałowski ujawnił, że odnale-
zienie ciał było możliwe tylko 
dzięki determinacji i prywatnemu 
finansowaniu wstępnych badań 
przez kilka osób z Dynowa. Dzię-
ki podjętym przez siebie działa-
niom, około kilometra od Jawor-
nika odkryli zamaskowaną jamę z 
ludzkimi kośćmi. W grudniu 2015 
roku złożono zawiadomienie do 
Oddziałowej Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu w Rzeszowie, która 
zarządziła prace ekshumacyjne. 
W toku prac przeprowadzonych 
w lipcu 2016 roku odsłonięto 14 
szkieletów, a prawdopodobnie 
także miejsce egzekucji, zloka-
lizowane powyżej jamy grobo-
wej o wymiarach 2×3 m. Ciała 
zamordowanych wrzucono do 
niej chaotycznie, w dwóch war-
stwach. Przy dwóch szkieletach 
odkryto szkaplerze, pierwszy z 
wizerunkami Matki Boskiej Czę-
stochowskiej i św. Antoniego Pa-
dewskiego, drugi z Najświętszym 
Sercem Jezusa i MB Karmelitań-
ską. Przy innym szkielecie, w za-
ciśniętych paliczkach dłoni znale-
ziono sygnet z inicjałami: w dużą 
literę H wpisano literę K. Zabita 
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 Uniwersy-
tetu Medycznego w Szczecinie. 
Na kościach znaleziono liczne 
ślady uszkodzeń, pęknięcia i zła-
mania, które w ocenie biegłych 
powstały na skutek postrzałów i 
silnych uderzeń, prawdopodobnie 
pobicia. Zgadzałoby się to z infor-
macjami z odnalezionego raportu 
UPA, wskazującymi, że żołnierze 
WP byli przed śmiercią przesłu-
chiwani i zapewne torturowani. 
Według relacji jednego ze świad-
ków przesłuchanych w ramach 
śledztwa, w stronę lasu jawornic-
kiego prowadzono grupę Polaków 
„jedynie w samej bieliźnie, bez 
obuwia, skrępowanych za ręce”. 
Badania i śledztwo IPN pozwoliły 
też ustalić, że Polaków pojmano i 
zamordowano najprawdopodob-
niej z rozkazu Michała/Mychajło 
Dudy „Hromenki”, na co wska-
zuje raport jednego z ukraińskich 
dowódców Wasyla Mizernego 
„Rena” oraz wyjaśnienia złożone 
w postępowaniu karnym przez 
Włodzimierza Szczygielskiego 
ps. „Burłaka”, który przyznał, że 
podczas starcia wzięto do niewoli 
14 Polaków, ale odpowiedzial-
ność za ich zamordowanie zrzucił 
na „Hromenkę”. Zdaniem proku-
rator IPN, w egzekucji polskich 
żołnierzy brała udział zapewne 
Żandarmeria Polowa sotni „Hro-
menki”, licząca około 7 osób. 

W rozmowie z PAP prokurator 
Śmiechowska powiedziała, że w 
śledztwie ws. zbrodni UPA w Ja-
worniku Ruskim, popełnionej w 
lipcu 1946 roku na 14 żołnierzach 
28. Pułku Piechoty WP, przyjęta 
jest kwalifikacja zbrodni ludo-
bójstwa. – Ta zbrodnia obrazuje 
skalę przemocy UPA wobec Po-
laków – uzasadniła prok. Śmie-
chowska. – Skala tych zdarzeń 
była tak ogromna, że te ofiary 
– 14 polskich żołnierzy – są jak 
gdyby namacalnym przykładem 
tego, w jaki sposób postępowano 
w tamtym czasie z osobami na-
rodowości polskiej. (Za portalem 
Kresy.pl) 

26 lipca we wsi Malawa koło Bir-
czy pow. Przemyśl uprowadzili 
Józefa Kaczmarskiego, sołtysa, 
który zaginął bez wieści. We wsi 
Wysocko pow. Jarosław upowcy 
zamordowali 5 żołnierzy WP sta-
nowiących ochronę majątku.  

27 lipca we wsi Bachów pow. 
Przemyśl zamordowali 3 Pola-
ków, w tym 2 kobiety: Zofię Król 
i Katarzynę Pawłowską, lat 20.  

J. Syrnyk podaje: „Partyzanci 
konsekwentnie palili wsie opusz-
czone przez ludność ukraińską. 3 
lipca UPA spaliła wieś Szczawne” 
(s. 461). 18 lipca w Kulasznem 
spalono kilka domów. 20/21 lip-
ca UPA spaliła Pobiedno, około 
40 budynków, zginął mieszkaniec 
Wojciechowski. 23 lipca w Łub-
nem UPA zaatakowała żołnierzy 
i cywilów zbierających zboże na 
polu. Zabili dwóch żołnierzy. 24 
lipca w rejonie Brzozowca UPA 
zabiła kilku żołnierzy. 25 lipca 
we wsi Jawornik Ruski, według 
wersji upowskiej zginęło 51 żoł-
nierzy, 83 zostało rannych, a 14 
wzięto do niewoli. UPA miała 9 
zabitych. Rzeszowska bezpieka 
podała, ze zabito ponad 50 ban-
dytów, straty wojska 13 zabitych. 
31 lipca sotnia „Chrina” w rejonie 
Surowicy zabiła 4 żołnierzy a 5 
zostało rannych. (s. 461).  

W sierpniu 1946 roku zanoto-
wano 29 napadów UPA, poniżej 
przykłady. 

6 sierpnia we wsi Żydowskie 
pow. Jasło: Pod datą 6.08.1946 r. 
„Smyrnyj” zapisał: „Zasadzka na 
pograniczników z Żydowskiego. 
Sześciu zabitych, kilku schwyta-
nych. Została ciężko ranna przy 
tym siostra mojego starszego ko-
legi szkolnego, która wracała z 
Gorlic, z przedweselnych zaku-
pów. Miała wychodzić za mąż. 
Polacy siłą posadzili ją na swoją 
furmankę, aby się osłonić. Ciężko 
ranna w pierś, zmarła po kilku go-
dzinach. (…) Podczas strzelaniny 
nie zważaliśmy na kobietę, będąc 
przekonani, że porządne dziew-
czyny nie jeżdżą z Polakami.” 
(Bohdan Halczak /Zielona Góra/, 
Michal Šmigel /Bańska Bystrzy-
ca/: Działalność oddziału UPA 
Mychajło Fedaka „Smyrnego” 
na Łemkowszczyźnie, w latach 
1945-48 ; 21 września 2011). 

8 sierpnia we wsi Darowice pow. 
Przemyśl banderowcy powiesili 
na drzewie, obok jej domu, Polkę 
Paulinę Wańczowską, c. Józefa, 
ur. 1900. Przy okazji zrabowano 
jej konia i krowę. 

13 sierpnia we wsi Siedliska pow. 
Brzozów bojówka SKW z Jawor-
nika Ruskiego oraz miejscowi 
banderowcy ograbili polskie za-
grody oraz zamordowali 3 Pola-
ków, w tym Michała Tuckiego, 
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lat 60. 

16 sierpnia we wsi Siedliska pow. 
Brzozów miejscowi  Ukraińcy 
oraz z SKW z Jawornika Ruskie-
go po raz kolejny obrabowali go-
spodarstwa polskie oraz zamordo-
wali 3 Polaków.  

20 sierpnia we wsi Dłużniów pow. 
Sokal banderowcy uprowadzili 5 
Polaków, poborowych do wojska, 
którzy zaginęli bez wieści. 

22 sierpnia w mieście Lubaczów 
Ukraińcy zamordowali 3-osobo-
wą rodzinę polską: Jana, Anasta-
zję i Olgę Łopuch.   

26 sierpnia na drodze ze wsi We-
tlina do wsi Ustrzyki Górne pow. 
Lesko UPA zaatakowała oddział 
WP 34 pp zabijając 5 żołnierzy a 
16 zostało rannych.   

W sierpniu we wsi Czaszyn pow. 
Sanok upowcy ograbili polskie 
gospodarstwa, spalili szkołę, 
Dom Ludowy, karczmę oraz za-
mordowali 4 Polaków. We wsi 
Jamna Górna pow. Dobromil za-
mordowali Michała Borowskiego 
i Sławomira Borowskiego. We 
wsi Łodzinka Górna pow. Dobro-
mil spalili wieś i zamordowali 4 
Polaków.

We wrześniu 1946 roku zanoto-
wano 39 napadów UPA, poniżej 
przykłady. 

1 września we wsiach Jamna Dol-
na  Jamna Górna pow. Dobromil: 
„1 września w lesie broniewskim 
w walce z UPA zginęło 10 żołnie-
rzy WP..” (Andrzej Zapałowski: 
Granica w ogniu. Warszawa 2016, 
s. 241) 

6 września we wsi Siedliska pow. 
Brzozów upowcy obrabowali i 
spalili gospodarstwo polskie oraz 
zamordowali 3-osobową rodzinę 
polską o nazwisku Chodocki.  

8 września we wsi Siedliska pow. 
Brzozów spalili kilka budynków i 
zamordowali 6 Polaków. 

9 września we wsi Młodowice 
pow. Przemyśl: „9 września w 
Młodowicach banderowcy po-
wiesili na przydrożnej wierzbie 
Polkę Katarzynę Senczyszyn za 
kontakty z żołnierzami WOP ze 
Stanisławczyka. Wg relacji Anny 
Hryniszyn (zm. w 2007 r.), K. 
Senczyszyn wraz z dwoma kole-
żankami, wracając z zabawy do 
Malhowicach, dowidziała się, iż 
szukają ich banderowcy pod za-
rzutem współpracy z WP. A. Hry-
niszyn 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 zła-
pali i powiesili.” (Andrzej Zapa-
łowski: Granica w ogniu. Warsza-
wa 2016, s. 180 - 181). 

W nocy z 10 na 11 września we 
wsi Hłomcza  pow. Sanok UPA 
zamordowała 3 Polaków. „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_id=4126&opinie-
=dodaj_opinie&ak=news_c&pa-
n=n&dod=artykul). We wsi Ło-
dzina pow. Sanok: „Spalono tu 62 
budynki 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). We 
wsi Witryłów pow. Brzozów upo-
wcy z sotni „Burłaki” oraz chłopi 
ukraińscy z SKW z Ulucza obra-
bowali i spalili 65 gospodarstw 
polskich oraz zamordowali 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, Ada-
ma Kurzacza, Tadeusza Pelca, 
Józefa Skrzypskiego i Marię Wi-
tuszyńską, a kilka innych zostało 
rannych.” (Andrzej Romaniak, 
w: jw.). „Razem z sotniami UPA 
szła cywilna ludność ukraińska 
na rabunek palonych wiosek. W 
tych rabunkach przodowała ukra-
ińska ludność z Ulucza. Wśród 
rabujących uluczan rozpoznano: 
Cecylię Cykłyńską, Emilię Cy-
kłyńską, Emilię Kreczko, Marię 
Kułyk i wiele innych osób. Wśród 
atakujących banderowców rozpo-
znano: Romana Sowę z Jawor-
nika, Wasyla Chomę z Ulucza, 
Teofila Poliwkę - syna diaka z 
Ulucza, Stebelskiego z Kuźminy, 
Jana Iwanickiego z Gruszówki 
oraz Piotra Charydczaka, Micha-
ła Dorockiego, Michała Sered-
nickiego, Jana Kułyka, Mikołaja 
Badyrę, Wasyla Kłyma, Mikołaja 
Kucyłę, Mikołaja Tchira, Wasyla 
Morajkę, Wasyla Czarneckiego 
wszyscy z Ulucza. Nie jest to peł-
na lista ulczańskich banderowców 
biorących udział w napadzie na 
Hłomczę, Łodzinę i Witryłów w 
nocy z 10 na 11 września 1946 
r.”  (Bronisław Zielecki: Moje 
życie czyli Historia Polaka z Ulu-
cza, Warszawa 2014). Stanisław 
Wolsan  w książce „Witryłów i 
okolice w latach 1939-1946” po-
daje, że w wyniku napadu zginęło 
7 osób, w tym Tadeusz Pelc, syn 
Jana, chłopczyk w wieku 6-7 lat 
- zastrzelony koło swojego domu. 
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, na-
tomiast PUBP w Brzozowie przy-
jął zgłoszenie o napadzie, ale póź-
niej przez dwie godziny nawet nie 
przyjmował telefonów. Dopiero w 
dzień kilku funkcjonariuszy przy-
jechało oglądać zgliszcza po spa-
lonych zabudowaniach. Wolsan 
pisze: „W napadzie banderowców 
na Witryłów sotnię Włodzimie-

rza Szczygielskiego, pseudonim 
„Burłaka”, wspomagali m.in. tak-
że mieszkańcy Ulucza. Jako przy-
kład przytoczę relację jednego z 
mieszkańców Witryłowa o nazwi-
sku 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 rzadko uży-
wano siennika, wystarczała tylko 
słoma przykryta prześcieradłem z 
konopnego lub lnianego płótna). 
Kaliniecki rozpoznał chłopaka, 
zawołał go po imieniu i po rusku 
powiedział: „Twój ojciec i ja jeste-
śmy dobrymi znajomymi 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 rozpo-
znał Kalinieckiego. Porwał wia-
dro z wodą stojące w izbie, zalał 
palące się łóżko i szybko wyszedł. 
Dom ocalał.”  We wsi Pętna pow. 
Gorlice upowcy obrabowali pol-
skie gospodarstwa i uprowadzili 5 
Polaków w wieku 18 – 25 lat, po 
których ślad zaginął. 

12 września we wsi Wysocko 
Wyżne pow. Turka uprowadzili 
z drogi 2 Polaków, rodzeństwo, i 
zamordowali w lesie: „Wysoczań-
ski Marian, ur. 17.04.1923 r. i jego 
siostra Natalia, ur. 13.02.1925 r.; 
ich zwłoki odnaleziono na po-
czątku 1947 roku w lesie, były 
skrępowane drutem kolczastym” 
(Siekierka..., s. 1110). 

16 września we wsi Końskie pow. 
Brzozów upowcy spalili zabudo-
wania i zamordowali 7 Polaków.   

19 września we wsi Rybotycze 
pow. Przemyśl „zabrano z mia-
steczka 15 kwintali zboża i 4 
furmanki, które następnie zwró-
cono do wsi. Niewykluczone, że 
w trakcie rekwizycji żywności 
śmiertelnie pobito Annę Tyczyń-
ską.” (Andrzej Zapałowski: Gra-
nica w ogniu. Warszawa 2016, s. 
242). Anna Tyczyńska, ur. 15 VII 
1887 r. Prawdopodobnie zgwał-
cona i śmiertelnie pobita w Ry-
botyczach przez banderowców. 
W wyniku odniesionych obrażeń 
zmarła 20 IX 1946 r., pochowana 
na cmentarzu w Rybotyczach. 

21 września we wsi Kniażyce koło 
Fredropola pow. Przemyśl: „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). 

26 września we wsiach Kniażyce 
i Koniusza pow. Przemyśl: „We 
wrześniu  w Koniuszy  bande-
rowcy uprowadzili sołtysa Jó-
zefa Jakimca oraz 2 mężczyzn. 
Uprowadzenia dokonali funkcjo-
nariusze ukraińskiego SB-OUN 
pod dowództwem W. Harbacza, 
ps. „Oracz”, którzy zamordowa-
li podejrzanego o współpracę z 
WP Ukraińca Iwana Szumnego 
oraz podejrzanych o współpracę 
z WP Polaków: Nazara Sabata, 
zamieszkałego w Kniażycach, 
Ludwika Ukarmę, zamieszkałego 
w Kniażycach i Michała Jakimca 
– sołtysa wsi Koniusza.” (Andrzej 
Zapałowski: Granica w ogniu. 
Warszawa 2016, s. 182).  

We wrześniu we wsi Koniusza 
pow. Przemyśl upowcy uprowa-
dzili 3 Polaków, którzy zaginęli. 
We wsi Wola Krzywiecka pow. 
Przemyśl upowcy spalili wieś i 
zamordowali 4 Polaków. 

A jak J. Syrnyk tłumaczy atak na 
Hłomczę, Łodzinę i Witryłów? 
Na s. 453 pisze: „W nocy z 10 na 
11 września zdarzyła się napaść 
na trzy miejscowości – Hłom-
czę i Łodzinę w powiecie sanoc-
kim oraz Witryłów w powiecie 
brzozowskim. Do pacyfikacji, 
szczególnie ukierunkowanej na 
Witryłów, UPA przygotowywała 
się od dość dawna. Atak na wsie 
tłumaczony był chęcią zemsty za 
działania wojska i cywilów, po-
dejmowane wobec ukraińskich 
mieszkańców pozostałych po 
wysiedleniu. Niewykluczony jest 
również motyw zemsty osobistej 
względnie chęci zatarcia śladów 
wcześniejszych zbrodni. Mogłaby 
o tym świadczyć notatka z kwiet-
nia 1046 r. sporządzona przez kpt. 
Władysława Jabłońskiego. Infor-
mował w niej dowództwo 34pp o 
postępach śledztwa prowadzone-
go w sprawie zabójstwa Jana Pel-
ca z Witryłowa, Antoniego Fika i 
Konstantego Regana z Łodziny, 
do których doszło w pierwszej 
połowie 1946 r.” 

Jak zwykle, Syrnyk powołując się 
na dokumenty ukraińskie usiłuje 
usprawiedliwić zbrodnie. Nie ma 
żadnych relacji potwierdzających 
działania cywilów podejmowane 
wobec ukraińskich mieszkań-
ców pozostałych po wysiedle-
niu, a wojsko prowadziło akcję 
wysiedlania zgodnie z umową 
polsko-sowiecką i za te działania 
w niczym nie odpowiadała lud-
ność cywilna. Chodziło zatem o 
likwidację świadków ukraińskich 
zbrodni. 

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

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

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

Ciemno się robi, a jego jeszcze 
nie widać. Siądę tu, przed chatą, 
i poczekam na niego. Powinien 
niedługo wrócić z miasta. Będę 
lepiej słyszała, jak będzie jechał 
z tamtej strony. 
Co za dzień! Co za dzień! Co za 
przeklęty czas teraz nastał. Nie-
ludzki jakiś…
Martwię się, co by to było, jak-
by nasi ludzie ze wsi wykryli, 
że Stepan naprawdę pojechał do 
Łucka nie tylko po to, by sprze-
dać siano… 
Ale żeby zawieźć do miasta dzie-
ciaki Zosi ukryte pod tym sia-
nem… 
Zabili by go od razu, nas wszyst-
kich by zabili, a chatę z dymem 
puścili… Zarezali by nas jak nic! 
Lachów przecież nie wolno rato-
wać, mają zginąć, zniknąć zupeł-
nie z  tej ziemi. Tak mówią teraz. 
Ale Matka Boska wyraźnie mi 
powiedziała: zrób to, nakarm te 
dzieci, ukryj je w bezpiecznym 
miejscu, a włos ci z głowy nie 
spadnie. Nic się nie stanie ani to-
bie, ani twojej rodzinie.
We śnie przyszła do mnie Naj-
świętsza Panienka, taka sama 
jak na ikonie, co ją mamy u nas 
w chacie. Długą suknię miała na 
sobie, taką fałdzistą, i chustkę 
na głowie. Wysoka była, a taka 
piękna, że och! Trzy razy mi się 
ukazywała. Pierwszej nocy po-
wiedziała mi, że cała trójka dzie-
ci Zosi siedzi w stogu za wsią. I 
żebym rano wzięła garnek z ka-
szą i poszła ich nakarmić. Nooo, 
myślę sobie, jak sama Matka 
Boska przychodzi do człowieka, 
to trzeba jej słuchać. Komu za-
wierzyć na tym podłym świecie, 
jak nie samej Bożej Materi? Bo 
księdzu naszemu to ja już nic a 
nic nie wierzę! Do cerkwi chodzę 
co niedzielę, modlę się, ofiarę 
daję, ale jego już nie szanuję. Bo 
co to za ksiądz, co kazał chłopom 
przynieść noże, kosy i sierpy na 
mszę? On je potem poświęcił, 
żeby dobrze Lachów rżnęły. Tymi 
poświęconymi nożami nasi mieli 
ich zabijać! To przecież nie po 
Bożemu! Przecież jest wyraźnie 
powiedziane. Piąte przykazanie 
mówi: „Nie zabijaj!”. Pan Jezus 
mówił: „Miłujcie nieprzyjacioły 
wasze”, że niby wrogów swoich 
też trzeba szanować. Ja tam sama 
Lachów nie lubię, ale żeby zaraz 
ich zabijać? I to Zosię, com z nią 
do szkoły chodziła? To nie w po-
rządku jest! 
No więc, jak Matka Boska ka-
zała mi tam do nich pójść, to ja 
zaraz jak się przebudziłam, wsta-
łam, jeszcze przed obrządkiem, 
wzięłam dzbanek mleka, trochę 
kaszy i poszłam. Dopiero świta-
ło, nikogo we wsi nie spotkałam, 
bo ludzie jeszcze nie powstawa-
li. Znalazłam ich w tym stogu. 
Siedzieli w środku zagrzebani w 
sianie i trzęśli się z zimna. Bo to 
świt dopiero był. 

– Gdzie jest mama, gdzie mama? 
Kiedy wróci? – pytali. A ja nic im 
nie powiedziałam, bo i co miałam 
powiedzieć. Wiedziałam, co się 
stało z ich mamą, ale nie chcia-
łam, by się już dowiedzieli, że jej 
nie ma. 
Drugiej nocy też mówiła, że mam 
im zanieść coś do jedzenia. 
A trzeciej nocy powiedziała, że 
mam ich wywieźć wozem do 
miasta, bo tam jest ich rodzina.  
Oni się nimi dalej zajmą. Ja wie-
działam, że Zosi ciotka z rodziną 
uciekła ze wsi do Łucka. Nasi lu-
dzie mówili, że na dworcu siedzą 
i czekają na zmiłowanie. Niemcy 
mają ich stąd na roboty do Rze-
szy wywozić, tylko na razie wa-
gonów dla nich brakuje. 
Ojoj, wozem mam ich wywieźć! 
Toż to Stepan będzie do tego 
potrzebny! A ja nie chciałam 
nic mu mówić. W ogóle nikomu 
nie chciałam mówić, bo to moja 
sprawa z Matką Boską jest, a nie 
kogoś innego. Po co chłop ma za 
dużo wiedzieć? 
Zosia… 
Poznałam ją jak miałam siedem 
lat i do szkoły poszłam. Szkoła 
była polska, ale my też do niej 
chodziliśmy. Polacy w tej szko-
le różni byli. Nauczycielka była 
dobra, ale niektórzy uczniowie 
śmiali się z nas, że my, Ukraiń-
cy, ciemne chłopy jesteśmy, a oni 
z panów, ze szlachty pochodzą. 
Oni byli zawsze ci lepsi, a my ci 
gorsi. 
- Ty głupia jesteś! Mój dziadek 
po grzbiecie twojego dziadka na 
konia wsiadał! – mówił zawsze 
do mnie jeden taki Lach, najmoc-
niejszy w gębie.
I to prawda była. Mój dziadek 
urodził się jako chłop pańszczyź-
niany. A chłopi musieli panów 
słuchać i robić na nich. Bo jak 
nie chcieli robić, to pan mógł ich 
gdzieś sprzedać i już. Jak dziadek 
był chłopakiem, to koło dworu się 
kręcił, na polowaniach za panem 
torbę z nabojami i strzelbę no-
sił. Kozakiem dworskim był, tak 
się to nazywało. A pan w pałacu 
mieszkał, na porcelanie jadał i 
parle franse z gośćmi mówił. Po-
wozem ze stangretem do swoje-
go kościoła w mieście jeździł, w 
pałacu bale wyprawiał. Naszych 
na pokoje nigdy nie wpuszczali. 
Dziadek to w czeladnej przeważ-
nie siedział, albo w kuchni dla 
służby, bo tam baby dobre rzeczy 
jeść gotowały. Nieraz od pana w 
pysk dostał, aż się krwią zalał. 
Ale sobie nie krzywdował, bo w 
sumie źle mu u pana nie było. 
- Pana prawo bić, sługi prawo 
słuchać – mówił dziadek, jak 
opowiadał o tamtych czasach. 
Potem, jak car zniósł pańszczy-
znę, to naszym we wsi się popra-
wiło. Ziemię dostaliśmy, domy 
lepsze zaczęliśmy stawiać. A 
tamtym się pogorszyło. Zbied-
nieli. Pan całą prawie ziemię 
latami sprzedawał po kawałku. 

W końcu trochę resztówki mu 
zostało, jeden folwark i ten pa-
łac, co go w tamtą wojnę spalili. 
Potem jak zmarł, to jego syn w 
takim małym domku w ogrodzie 
zamieszkał. Ożenił się, jemu też 
syn się urodził. A ja z tym sy-
nem do szkoły chodziłam. Tak to 
było…
Ojciec Zosi rządcą był u państwa. 
Też szlachcic, ale bez ziemi, bo 
cały majątek stracił. Zosia za-
wsze mówiła, że biedny był i 
musiał u kogoś pracować, by na 
chleb zarobić. Chodził zawsze na 
zielono ubrany, w myśliwskim 
ubraniu, długich butach z chole-
wami, nieraz jak był zły, to się 
po tych butach szpicrutą uderzał. 
Ale nigdy nikogo nie bił, tylko 
tak straszył. 
Jak poszłam do szkoły, to jakoś 
tak wyszło, że usiadłam z Zosią 
w jednej ławce. Weszła, do klasy. 
Stałam w drzwiach, taka prze-
straszona, a ona mówi: „Chodź, 
dziewczynko, usiądź koło mnie. 
Tu jest wolne miejsce”. Tak do 
mnie powiedziała. Zaraz potem 
weszła nauczycielka i ona też ka-
zała mi szybko siadać, bo będzie 
lekcje zaczynać. Tom usiadła. 
Zosia od razu mi się spodoba-
ła. Niby pańskie dziecko, a taka 
swojska i miła była. Ładna do 
tego, taka mała czarnulka z war-
koczami, a w tych warkoczach 
białe wstążki z koronki miała. 
Dobrze to pamiętam, bo strasznie 
mi się te wstążki podobały. 
Ciężko mi było w tej szkole, bo 
ja nie wszystko od razu rozu-
miałam po polsku. Coś tam niby 
rozumiałam, bo dziadek mnie 
uczył. Ale on znał tylko to, co 
się tyczyło lasu, pola i kuchni… 
Żadnych uczonych słów polskich 
nie znał. A u nas w domu to się 
przecież po ukraińsku mówiło. I 
ta Zosia jak ja czegoś na lekcji 
nie rozumiałam, to mi zawsze 
szeptała: „ja ci potem wytłuma-
czę, Wierka, o co chodzi”. Poma-
gała mi w lekcjach, podpowiada-
ła w szkole. Nauczycielka nasza 
niby dobra była, ale też sroga. A 
jak ktoś czegoś nie wiedział, to 
linijką po palcach nas biła. Jak 
się lekcji nie odrobiło, to w ko-
zie po lekcjach zostawiała. Więc 
ja z Zosią uczyłam się jak tylko 
mogłam. Bo ja nie zawsze do 
szkoły chodziłam, nieraz trzeba 
było w domu zostać i w polu po-
magać. Ale Zosia to nawet nieraz 
na pole do mnie przychodziła. 
Raz kiedyś, w czasie sianokosów 
przyszła i przyniosła ze sobą taką 
piękną bajkę o sierotce Marysi i 
krasnoludkach. Siadłyśmy sobie 
w kopce siana i ona mi to czytała. 
Ale najbardziej to mi się podoba-
ły książki o Indianach. Lubiłam 
słuchać o wodzach indiańskich, 
a już najbardziej mi się podoba-
ło braterstwo krwi, jak oni sobie 
przecinali rękę i swoją krew mie-
szali, aby być braćmi krwi. 
- My możemy też tak zrobić! 

Chcesz? Zostaniemy przyjaciół-
kami i siostrami krwi! To będzie 
znaczyło, że zawsze będziemy 
dla siebie dobre i zawsze będzie-
my sobie pomagać, cokolwiek by 
się stało, dobrze? – powiedziała 
raz Zosia. 
- Dobrze, ale jak to zrobimy? – 
spytałam.
- A ot, tak – mówi Zosia. I wy-
ciąga metalową spinkę z włosów. 
Ta spinka miała taki ostry koniec. 
Zosia wbiła go sobie w mały pa-
lec i wycisnęła kropelkę krwi.
- Teraz twoja kolej – powiedziała. 
Zrobiłam to samo. Kiedy na 
moim palcu pokazała się krew, 
przycisnęłyśmy nasze palce do 
siebie. I te malutkie kropelki na-
szej krwi zmieszały się ze sobą. I 
tak zostałyśmy tymi siostrami… 
Zlizałam potem tę zmieszaną 
krew z palca. Nie wiedziałam, 
moja ona, czy Zosi. Była taka 
słodka… 
Oj, takie dziecinne głupoty to 
były, dziecinada jakaś. Mojemu 
ojcu to się w ogóle nie podobało, 
że ja z Zosią tyle czasu spędzam. 
On w ogóle nie chciał, bym ja 
do szkoły chodziła. Mówił, że 
dziewczynom szkoła niepotrzeb-
na, że i jak zaraz za mąż wyjdę 
i dzieci będę rodzić. Po co mi 
szkoła. Posyłał mnie jednak, bo 
inaczej karę do urzędu by musiał 
płacić. A grosza to u nas nigdy 
nie było. Zawsze biedni byliśmy. 
Ja właściwie to butów swoich nie 
miałam. Od wiosny do jesieni 
biegałam boso, a zimą to jakieś 
stare, za duże buty po matce za-
kładałam i tak do szkoły lecia-
łam. 
Tylko cztery klasy tej szkoły za-
kończyłam. Tyle co, u nas we wsi 
było. Bo na dalszą naukę to trze-
ba by było do miasta już chodzić. 
Ale przez te cztery lata to ja się 
nauczyłam czytać, pisać i racho-
wać, wiersze po polsku mówić i 
piosenki śpiewać, na mapie po-
kazać, gdzie Wisła płynie i War-
szawa leży, nasza stolica. 
A na koniec roku szkolnego, po 
czwartej klasie, pojechałam z 
Zosią i jej rodzicami do miasta, 
znaczy do Łucka. Bo ja nigdy w 
żadnym innym mieście nie by-
łam, tylko w Łucku. Zosia przy-
szła ze swoją mamą do moich 
rodziców prosić, bym mogła z 
nimi jechać. U nas akurat przy 
sianokosach się pracowało, bo 
to przecież czerwiec był. Ojciec 
nie chciał się zgodzić, ale mat-
ka zaczęła go prosić: „A niech 
Wierka choć trochę zobaczy, jak 
żyją ludzie w mieście”. No to 
w końcu się zgodził. Jechałam 
z nimi bryczką, słońce świeci-
ło, jadłyśmy po drodze kanapki, 
które zrobiła jej mama i popija-
łyśmy słodką herbatą z butelki. 
Obie miałyśmy białe sukienki. Ta 
Zosi była ładniejsza, z jedwabiu, 
uszyta w mieście przez prawdzi-
wą krawcową. Ale moja z płótna, 
z wyszywanymi wzorami, też nie 

była najgorsza. Tylko butów nie 
miałam i strasznie się tego wsty-
dziłam. Wyszorowałam poprzed-
niego dnia wieczorem nogi, ale i 
tak widać było, że stale chodzę 
boso, bo łydki miałam całe po-
drapane, pięty popękane, a pa-
znokcie zniszczone i połamane. 
Podobało mi się w Łucku, choć 
tam prawie same drewniane 
domy były jak u nas na wsi, a nie 
murowane. Byłam z nimi na za-
kupach i na lodach w cukierni, a 
na koniec poszliśmy do kina. 
A wcześniej matka Zosi zapro-
wadziła nas do Żyda i kupiła mi 
buty w jego sklepiku! Nigdy tego 
nie zapomnę! Moje pierwsze, 
prawdziwe buciki. Takie miejskie 
pantofle, żebym mogła w nich w 
niedzielę do cerkwi pójść. Ładne 
takie, z miękkiej skórki, czarne, 
zapinane na paseczek. Nigdy 
tego dnia nie zapomnę. Mam tu 
gdzieś schowaną pamiątkę z Łuc-
ka. Bo jak szliśmy główną ulicą, 
to fotograf zrobił nam zdjęcie na 
ulicy. Widać tam z tyłu rodziców 
Zosi, a z przodu idziemy my, 
dwie dziewczynki, trzymamy się 
za ręce i wyglądamy jak siostry 
z jednej rodziny. Nie byłyśmy 
do siebie podobne, bo Zosia była 
mała i czarna, a ja wysoka, wyż-
sza od niej, chuda i jasna, ale i tak 
wyglądałyśmy jakbyśmy były z 
jednej rodziny. Ja tak nawet po-
tem myślałam, a jak by to było, 
gdybym ja w polskiej rodzinie 
urodziła się, a nie w ukraińskiej? 
Jakie byłoby moje życie? Czy 
byłabym inna jako polska pa-
nienka? Czy lepiej mi być ukra-
ińską chłopką czy Polką? A jaka 
bym była, jakbym miała takich 
rodziców jak Zosia? Tak się wte-
dy zastanawiałam. 
A potem to się jakoś nagle 
wszystko skończyło. Ja całe lato 
w polu robiłam, najpierw były 
sianokosy, potem żniwa, a jesie-
nią wykopki… Z Zosią się pra-
wie już wcale nie widywałyśmy. 
Ona zresztą wyjechała potem do 
miasta, do gimnazjum tam po-
szła. 
A ja? Piętnaście lat miałam, jak 
Stepan zaczął starać się o mnie. 
Rok później rodzice mnie za nie-
go wydali. Nie powiem, złego 
męża nie mam. Stepan to dobry 
chłop, choć w myśleniu trochę 
powolny. Najważniejsze, że sie-
rotą był, więc jak poszłam do nie-
go, to od razu panią domu byłam. 
Żadnej teściowej na głowie nie 
miałam. Nikogo nie musiałam 
słuchać. Nikt mi nie rozkazywał. 
A on potrzebował gospodyni, 
żeby ktoś mu dom poprowadził i 
w gospodarstwie pomógł.
Dzieci już miałam dwoje malut-
kich, jak Zosia z miasta po ma-
turze wróciła. Spotkałyśmy się 
parę razy na drodze, trochę roz-
mawiałyśmy, ale nie tak jak kie-
dyś. Raz przyszła do mnie i pre-
zenty przyniosła dla moich dzieci 
i dla mnie. Stepan strasznie się 
wściekł wtedy. 
- Mało ci naszych bab do gada-
nia, musisz się z tą Laszką się 
zadawać! – krzyczał. I te wszyst-
kie ładne rzeczy od Zosi do pieca 
zaraz wrzucił. 
- Jakaż ona dla ciebie „Zosia”? 

Kresowiacy na Żuławach
Alicja Łukawska
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To polska pani, a ty prosta baba 
jesteś, znaj swoje miejsce, nie 
pchaj się między panów! – wołał 
potem rozeźlony. 
Mówiłam już, że on taki powolny 
w myśleniu jest. Co mu do głowy 
rodzice kiedyś nakładli, to tylko 
to powtarza. A jak zaczął jeszcze 
na te zebrania wiejskie chodzić, 
o Ukrainie samostijnej się nasłu-
chał, to już w ogóle w głowie mu 
się poprzewracało. Lachów by 
tylko za San wyganiał, zabijał i 
wycinał. Głupio tak gadał, jak-
by oszalał nagle. Ale nic mu nie 
mówiłam, nie chciałam w domu 
swarów. 
Trochę prawdy w tym było, co 
mówił Stepan. No, bo gdzie ja do 
Zosi? 
W jednym wieku jesteśmy, ale 
ja prosta baba w chustce, długiej 
spódnicy i wyszywanej koszuli, a 
ona? Modna pani z miasta. Wło-
sy obcięte, ufryzowane, jasne 
pończoszki, buciki na obcasach, 
kapelusik z woalką… Piękna 
taka i elegancka…
Ona po maturze jeszcze gdzieś 
wyjechała, chyba do Lwowa, na 
nauczycielkę miała się uczyć. 
Ale tam kawaler nadarzył się 
jej, zaręczyli się i za mąż szybko 
wyszła. Ten jej mąż, znaczy pan 
Józef, to też pan z panów był, 
elegancki, w garniturze, chociaż 
w ogóle to podobno ubogi, jak 
mówili. Majątku własnego nie 
miał. Ale inżynierem rolniczym 
był, więc po Zosi ojcu miejsce 
rządcy objął u nas. Nasi ludzie 
to go od razu znielubili, bo od 
razu nowe porządki wprowadził. 
Maszyn różnych do pracy w polu 
nakupował, a chłopów z roboty 
pozwalniał. Już nie byli w mająt-
ku potrzebni do sianokosów czy 
żniw. Paru tylko całe wielkie pole 
obrobiło, razem z tą maszyną. To 
i nasi nie mieli gdzie grosza do-
robić. A bieda była straszna, jak 
zwykle u nas. 
Zosia córkę najpierw urodziła, 
potem drugą, a na końcu syna. 
Źle im nie było. Może nie żyli 
w bogactwie, ale mieli o wiele 
lepiej niż my. Ja jej często nie 
widywałam, tyle co czasem na 
drodze we wsi, albo w cerkwi. 
Bo oni do naszej cerkwi jeździli, 
tylko w większe święta katolic-
kie jechali bryczką do kościoła w 
mieście, bo tu w okolicy kościoła 
katolickiego nigdy nie było. Nasz 
pop bardzo im sprzyjał, bo często 
mu groszem sypnęli, jakąś ofiarę 
mu dali. 
Z czasem nasi ludzie coraz bar-
dziej nienawidzili Zosię i jej 
męża. Bo to jednak Lachy. Co 
Lachy, to Lachy. Jacyś aktywiści 
z miasta do nas na zebrania wiej-
skie przyjeżdżali, książki ukraiń-
skie i jakieś broszury przywozili. 
Stepan na te zebrania chodził, 
przynosił te broszury. Tam było 
napisane: „Pamiętaj Lasze, że do 
Wisły to nasze” i inne takie hasła. 
Potem, jak ministra Pierackie-
go zabili, a Banderę w Berezie 
Kartuskiej posadzili, to się nasze 
chłopy zaczęli spotykać wieczo-
rami, w tajemnicy, nie wiem, co 
oni tam razem robili. Stepan nie 
chciał mi nic mówić, bo to niby 
tajemnica była. Gadał tylko, że 

niedługo Lachów to w ogóle nie 
będzie, że trzeba ich wszystkich 
pozabijać. 
- Jak to wszystkich? Baby z 
dziećmi też? – pytałam go. A 
on na to, że jak wszystkich to 
wszystkich. Od najmłodszych do 
najstarszych. Nawet kobiety cię-
żarne. Tak mu na tych zebraniach 
powiedzieli. 
Pana Józefa, to jest męża Zosi, 
zabili jako pierwszego. Dokład-
nie nie wiem kto, ale się domy-
ślam. To było jeszcze we wrze-
śniu 1939 roku, jak wojna zaczę-
ła się, ta, co jest teraz. Bałagan 
taki wtedy zrobił się. Tam gdzieś 
Niemcy weszli do Polski, a tu u 
nas na Wołyniu jeszcze spokój 
był. Ale już nikt nie pilnował 
porządku, znaczy tego polskiego 
porządku. To nasi zaczęli robić 
swoje porządki. Pana Józefa na-
padli w lesie, jak jechał konno. 
Ściągnęli go na ziemię, zarezali, 
pokroili na kawałki i wrzucili do 
studni koło domu Zosi. Ona jak 
to zobaczyła, to narobiła krzyku, 
ale i tak nikt jej nie pomógł. Po-
tem chodziła po wodę do sąsia-
dów. 
A jak parę dni później weszli 
Sowieci, to zaraz zabili naszego 
pana. W jego majątku kołchoz 
urządzili, a Zosię wyrzucili z 
domu z dzieciakami. Poszła wte-
dy na skraj wsi do domu takiej 
biednej wdowy i wynajęła u niej 
izbę. Cicho siedziała tam z dzie-
ciakami to na nią nie zwracali 
uwagi. Do pracy w kołchozie na 
pole wychodziła. Jak prosta baba 
chustkę sobie wiązała na głowie. 
To było dla niej szczęście w nie-
szczęściu, że pan Józef już nie 
żył. Bo jakby żył, to na pewno 
Sowieci wywieźli by ich wszyst-
kich na Sybir. A tak to Zosia ci-
chaczem przechowała się jakoś 
tutaj. Jak wiejska baba, w chu-
stce, na pole do pracy z innymi 
wychodziła. Spotykałam ją cza-
sem, ale nie rozmawiałyśmy ze 
sobą wiele. Ona taka smutna stale 
chodziła… Nam było wtedy źle, 
ale jej było chyba jeszcze gorzej. 
Wszyscy odetchnęliśmy, jak w 
1941 Sowieci uciekli stąd przed 
Niemcami. 
- Teraz to będzie znowu normal-
nie – mówili starsi, co to pamię-
tali Niemców jeszcze z tamtej 
wojny. – Oni wtedy żyć nam dali, 
to i teraz też tak będzie. 
Nasi to nawet bramę powitalną 
dla tych Niemców we wsi zro-
bili. Sołtys z żoną z kwiatami 
ich witał. Potem nasi chłopcy do 
wojska poszli, to było niemieckie 
wojsko, ale też nasze. SS- Hały-
czyna nazywało się. A Stepan to 
się wtedy zapisał do policji. Ja 
mu sama mówiłam, by to zrobił, 
bo zawsze lepiej być z władzą 
niż przeciw władzy. A przede 
wszystkim: oni broń naszym 
dawali. Byle jaka ta broń i stara 
była, ale zawsze była. Zapolować 
można było z niej, a i do czego 
innego zawsze użyć można. Byle 
tylko amunicja była… 
Stepan najpierw był w tej poli-
cji, a potem też do UPA przystą-
pił. Niby z początku nie chciał, 
wzbraniał się, bo wiedział, czym 
to pachnie, że może mu będą ka-

zali ludzi zabijać. Ale oni powie-
dzieli, że jak nie chce to dobrze, 
ale niech uważa, bo mu zaraz 
żonkę i dzieci zarezają, a dom 
podpalą. Bo jak nie z nami, to 
przeciw nam! A może Lachom 
sprzyja? Wróg! Więc on się zgo-
dził pójść z nimi i nic nie sprzeci-
wiać się. Zresztą, sama mu kaza-
łam. Tak dla nas lepiej! 
Teraz Stepan mówi, że on sam 
jeszcze nikogo nie zabił. Ale 
widział jak tamci zabijają. I to 
po nocach mu się śni. Te trupy 
z obciętymi głowami, rozpłata-
nymi brzuchami, te małe dzieci 
na sztachetach płotów… Raz mi 
przyniósł cały tobół babskich 
szmat z takiej wyprawy do pol-
skiej wsi. Sukienki jakieś, koszu-
le, spódnice, wszystko we krwi. 
Kazał wyprać i nosić. Ale ja nie 
chciałam. Zakopałam to wszyst-
ko w ogrodzie. 
- Nie będę nosić szmat po tru-
pach! Nie przynoś mi tego wię-
cej! – krzyczałam do niego. On 
mnie walnął wtedy mocno orczy-
kiem po plecach, trzasnął drzwia-
mi i wyszedł z domu. 
W końcu i na naszą wieś przyszła 
kolej z tym zabijaniem. To było 
latem 1943 roku. U nas wiele 
Lachów nigdy nie było. Razem z 
Zosią i jej dziećmi to może tylko 
ze dwadzieścia osób tylko zosta-
ło. 
Dokładnie to ja nie wiem, kto jej 
to zrobił. To znaczy domyślam 
się, kto, ale tego nikomu nie po-
wiem, nawet samej sobie nie po-
wiem, bo się boję. 
To było w niedzielę. Oni już się 
nas tak bali, że we własnych do-
mach wcale nie siedzieli, tylko 
kryli się jak zwierzęta po lasach, 
po zaroślach, po stogach. Prze-
mykali się tylko cichaczem do 
swoich domów, by nakarmić świ-
nie, wydoić krowy, coś przeprać 
czy ugotować. Zosia z dziećmi 
też gdzieś uciekła. Nie wiedzia-
łam, gdzie jest. No i którejś nie-
dzieli, z cerkwi akurat wróciłam, 
obiad w chacie gotowałam…
- Ludzie, ludzie, pomocy! Ra-
tunku! – usłyszałam nagle taki 
krzyk. Potem jeszcze jeden. A 
później to już tylko wycie. Żad-
nych słów. Głos wydał mi się 
znajomy jakiś. 
- Kto to może być? – pomyśla-
łam. 
Odstawiłam garnek z ognia i 
wyszłam z chaty. Po cichutku, 
pomalutku podeszłam za róg 
i ostrożnie wyjrzałam. Z dale-
ka zobaczyłam kobietę w jasnej 
sukni powaloną na ziemię. Kil-
ku chłopów trzymało ją za ręce 
i nogi, szmatę na ustach jej trzy-
mali, a jeden ją gwałcił. Potem 
się zmieniali. Jakiś czas to trwa-
ło. A jak skończyli, to zaczęli się 
naradzać, od czego zacząć. Jeden 
chciał najpierw głowę jej odci-
nać, coś się tam kłócili. W koń-
cu obcięli jej tę głowę, przecięli 
brzuch na pół i jelita wyciągać 
zaczęli. Smród taki zrobił się, 
jakby kto się zesrał. A potem to 
już tylko krew czułam. Taki me-
taliczny zapach świeżej krwi, 
jakby prosiaka zabili. Oni jeszcze 
stali i kopali ją, sprawdzali czy 
oddycha. Ona pewnie już zresz-

tą nie żyła, chwała Bogu! Kto by 
wyżył przy takich ranach? 
Potem poszli.
Ja jeszcze trochę odczekałam za 
rogiem i wyszłam. Byłam cieka-
wa, co to za kobieta. A to moja 
Zosia była! Ciało w ranach było, 
ale twarz nie ruszona. Łatwo 
poznać można było. Wtedy za-
marłam! Jakby we mnie piorun 
strzelił! 
Ona pewnie tu przeprać coś przy-
szła, bo obok leżał tobołek z 
dziecinnymi rzeczami. Ten dom 
był na uboczu, najbliżej lasu i 
całkiem pusty. Widocznie mu-
sieli ją zauważyć jak szła do wsi, 
napadli i zabili. A co ona komu 
winna? 
Brzuch mnie wtedy rozbolał i 
mdłości poczułam, jakbym w 
ciąży była. W jednej chwili na 
pięcie odwróciłam się i do domu 
z powrotem pobiegłam. Zwymio-
towałam po drodze w ogrodzie, 
a potem długo jeszcze nudności 
czułam.
W nocy jakoś usnąć nie mogłam. 
Uklękłam w końcu i za duszę 
Zosi pomodliłam się. Klęczałam 
przed naszą ikoną Matki Boskiej, 
co to w rogu naszej izby wisi. Po-
tem położyłam się i usnęłam. 
I wtedy Matka Boża ukazała mi 
się tak, jakby z tej ikony żywcem 
zeszła. W takiej samej chustce na 
głowie i szacie do ziemi. 
- Wiero, wstań i idź do stogu za 
chatą Parafiniuków. Tylko cicho 
wyjdź i nie gadaj z nikim po dro-
dze – powiedziała. 
W tym stogu miały być schowane 
dzieci Zosi. Miałam zanieść im 
coś do jedzenia. Dałam im tę ka-
szę, o której mówiłam wcześniej. 
- Wiero, wstań i idź do stogu za 
chatą Parafiniuków – powiedzia-
ła do mnie Matka Boska drugiej 
nocy. 
Ale ja wtedy nie wstałam. Ba-
łam się. Stepan jeszcze dobrze 
nie usnął, kręcił się w łóżku, bo 
noc gorąca była i pierzynę stale 
odrzucał na moją stronę. Czeka-
łam aż uśnie, ale w końcu sama 
zasnęłam. Obudziłam się, jak już 
koguty piały i jasno się robiło. 
Już było za późno, by tam cho-
dzić. Ktoś by mógł mnie zoba-
czyć.
- Wiero, wstań i idź do stogu za 
chatą Parafiniuków. Obudź Ste-
pana, weźcie wóz i konia. Niech 
Stepan zawiezie te dzieci do Łuc-
ka na dworzec. Tam jest ich ciot-
ka i wujowie. Zrób tak, a włos 
wam z głowy nie spadnie. Macie 
na to moje słowo – powiedziała 
mi Matka Boska trzeciej nocy.
- Jaka ciotka? Jacy wujowie? – 
pomyślałam. 
Aaa, to pewnie chodzi o tę ciotkę 
Zosi, co to była siostrą jej mat-
ki? W sąsiedniej wsi mieszkała 
z rodziną. Synów miała kilku, to 
pewnie ci wujowie są… 
Nie mam pojęcia, skąd Matka 
Boska wiedziała, że ta ciotka z 
synami na dworcu w Łucku sie-
dzi. W głowę zachodzę, skąd o 
tym mogła wiedzieć, skoro nikt 
w okolicy nie wiedział, gdzie 
oni uciekli. Wtedy w Łucku dużo 
Lachów skryło się pod opieką 
Niemców. Niektórzy to nawet z 
krowami pouciekali do miasta, 

żeby mieć mleko dla dzieci. Nasi 
jeździli ze wsi sprzedawać im 
siano dla tych krów. A i trochę 
na przeszpiegi, co się z Lachami 
dzieje.
Nie wiedziałam, co robić. Ale… 
Skoro Matka Boska tak kazała, to 
trzeba iść! 
- Ale jak mnie ktoś zauważy? Jak 
mi głowę odetną tak jak Zosi? A 
jak ja Stepana namówię, jak go 
przekonam, żeby z nimi poje-
chał? – zastanawiałam się. 
Ciemno jeszcze było, do świtu 
daleko. Ale czasu do namysłu 
wiele nie było. 
- Co robić? Co robić? – myślałam 
gorączkowo. 
- Stepan, Stepan, śpisz? Obudź 
się?
- A czego ty chcesz, babo? Toż to 
jeszcze ciemno! – wymruczał on 
i odwrócił się na drugą stronę. 
- Wstawaj, póki jest czas! – szar-
pałam go za ramię. – Wstawaj! 
Jest robota!
- Jaka robota!
- Zarobić można dobrze! Siano w 
mieście za drogie pieniądze La-
chy skupują! Toż my też mamy 
siano, jeszcze na wozie leży od 
wczoraj. Do stogu nie złożo-
ne. Pojedziesz zaraz do Łucka i 
sprzedasz!
- A czemuś mi wcześniej nie mó-
wiła?
- Dowiedziałam się wczoraj od 
ludzi, alem zapomniała. Teraz się 
ocknęłam i mi się przypomniało. 
Wstawaj, mówię ci, ubieraj się i 
jedź. Ja tobie garnek z kaszą dam 
od wczoraj, to sobie po drodze 
pojesz. 
Stepan marudził jeszcze chwilę, 
ale w końcu wstał. Ubrał się i 
wyszedł z chaty po konia na łąkę. 
A ja w tym czasie tylko chustkę 
ciepłą na koszulę zarzuciłam i 
ogrodami poleciałam szybko do 
tego stogu.
- Dzieci, dzieci, jesteście tutaj? 
Śpicie? – wołałam szeptem, jak 
tam wlazłam. W środku ciemno 
było, nic nie widziałam. Słysza-
łam, jak oddychają i sapią. Wy-
macałam ich głowy. 
- Cicho, cichutko, to ja, Wiera. 
Wstawajcie, zaraz stąd wycho-
dzimy - mówiłam do nich.
Dziewczynki były cicho, ale naj-
młodszy chłopiec zaczął płakać. 
Wzięłam go na ręce i pokołysa-
łam. Uspokoił się i przytulił do 
mnie. 
A ja stałam po ciemku i słucha-
łam, czy Stepan już nadjeżdża. 
Musiał tędy jechać, nie było in-
nej drogi do miasta. 
- Stój! – zawołałam. 
- A co ty tu robisz, babo? Kaszy 
mi miałaś dać na drogę. Głodny 
będę. 
- A co tam kasza! Dzieci wska-
kujcie na wóz, o tędy, w te dziu-
ry, przykryjcie się dobrze sianem. 
I cicho, cichutko bądźcie, nic nie 
mówcie! Nie płaczcie przypad-
kiem! – zarządziłam. 
- Co to za dzieci? Czyje? Skąd 
one się tu wzięły? – zaniepokoił 
się Stepan. 
- Ty nic nie mów, tylko już jedź! 
Zawieziesz je do pani Łukaszew-
skiej na dworzec w Łucku. 
- Ale kto to jest? To jakieś pań-
skie dzieci pewnie? Lachy?
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- Lachy nie Lachy! Matka Boska 
kazała je do Łucka je dostarczyć! 
I ty musisz to zrobić. Szybko 
jedź, nigdzie nie zatrzymuj się, z 
nikim nie gadaj! Tylko nie przez 
wieś, ale tędy, lasem. Tu droga 
gorsza ale bezpieczniejsza niż 
tam, koło cerkwi. Tutaj o tej po-
rze nikogo nie spotkasz!
- A jak spotkam? Jak mnie zabi-
ją? Na stracenie mnie, babo, po-
syłasz! Jakby nasi to zobaczyli…
- Nic nie zobaczą. Włos ci z gło-
wy nie spadnie. To mówię ci ja, 
żona twoja Wiera. Matka Boska 
mi tak powiedziała i tobie też 
kazała to powiedzieć. Do pani 
Łukaszewskiej na dworcu, pa-
miętaj! Przysięgnij mi tutaj, że 
ich tam zawieziesz! I że nikomu 

nic o tym nie powiesz, choćby 
cię kroili nożem! Zawieziesz ich 
tam, sprzedasz siano i wrócisz do 
domu. I na zawsze o tym zapo-
mnisz. Przysięgnij mi tu zaraz! 
Na głowę swojej matki przysię-
gnij! Na Matkę Boską przysię-
gnij!
- No, przysięgam, przysięgam – 
mamrotał Stepan. 
- A kto przysięgi nie dopełni, to 
wiesz, co się stanie? 
- No…
- To jedźcie już! Wio! – zawoła-
łam na koniec do konia. 
Stepan zaciął go batem i pojecha-
li. I tak go wyprawiłam z tymi 
dziećmi Zosi. 
Pędem do chaty wróciłam. Cały 
dzień normalnie mi przeszedł. 

Na zewnątrz nic naszym dzie-
ciom nie pokazałam. Spokojną 
udawałam, wszystko normalnie 
w domu i w ogrodzie robiłam. 
Ale w środku aż mi się gotowało. 
Teraz moi już śpią, a ja siedzę i 
czekam na Stepana. O, czy to nie 
on już jedzie? Nie mam sił już 
tak czekać!

Malborski epilog tej historii
Dzieci Mariana i Zofii Paszkow-
skich, czyli Janina, Maria i Ka-
zimierz Paszkowscy, z Nieświcza 
uratowane przez Wierę Wilkow-
ską z ludobójstwa na Wołyniu 
przeżyły wojnę. Trójka rodzeń-
stwa została jednak rozdzielona. 
Kiedy Polacy musieli opuścić 
Wołyń, to starsze dziewczynki 
pojechały z ciocią Barbarą Łuka-
szewską i jej rodziną do wioski 
Stara Kościelnica (gmina Miło-
radz) na Żuławach (Łukaszew-
scy osiedli tam jako osadnicy), 
a najmłodszy braciszek trafił na 
Lubelszczyznę, bo zaopiekowali 
się nim inni krewni. 
Przez wiele lat rodzeństwo nie 
miało ze sobą żadnego kontaktu. 
Spotkali się dopiero jako ludzie 
dorośli. Siostry odnalazły brata 
dopiero w latach 70. Mniej wię-
cej w tym samym czasie dobra 
Ukrainka Wierka została zapro-
szona do Polski. Odwiedziła obie 
uratowane przez siebie dziew-
czynki, które miały wtedy swoje 
gospodarstwa rolne w Starej Ko-
ścielnicy, miały mężów i dzieci. 
Jednak po powrocie do siebie na 
Ukrainę nie chwaliła się swoim 

heroicznym czynem przed swo-
imi rodakami. Podobno do końca 
zachowała to w tajemnicy. Miała 
ku temu swoje powody, być może 
bała się rodaków, wśród których 
nadal żyły nacjonalistyczne na-
stroje?
Historię cudownego uratowania 
swojej matki (to ta młodsza z 
sióstr Paszkowskich) przez Ukra-
inkę Wierkę usłyszałam z ust Sta-
nisławy Naumczyk, córki Marii 
z domu Paszkowskiej. Sympa-
tyczna Stasia jest właścicielką 
zakładu optycznego w Malborku. 
Właściwie Stasia opowiadała mi 
to wszystko za każdym razem, 
kiedy szłam do niej po nowe 
okulary. Za każdym razem była 
równie przejęta. Zawsze mówiła, 
że gdyby nie bohaterstwo i zde-
cydowanie Wiery, to by tu jej nie 
było. - Jakby moja matka została 
zamordowana przez Ukraińców, 
to nie siedziałabym tu z tobą. 
Bo przecież moja matka została-
by zabita w dzieciństwie i ja nie 
miałabym szansy się urodzić – 
podkreślała za każdym razem. 
Mord dokonany przez Ukraiń-
ców na Polakach z Nieświcza 
został opisany w książce Ewy i 
Władysława Siemaszków „Ludo-
bójstwo dokonane przez nacjo-
nalistów ukraińskich na ludności 
polskiej Wołynia 1939-1943”. 
Nieświcz w gminie Czaruków 
(powiat Łuck) na Wołyniu to 
była niegdyś duża wieś, w któ-
rej żyło 25 polskich rodzin. W 
styczniu 1944 roku Ukraińcy z 
UPA zamordowali tam pięć osób, 

w tym wdowę po Marianie Pasz-
kowskim, zabitym we wrześniu 
1939 roku. Siemaszkowie poda-
ją, że osieroconym potomstwem 
Paszkowskich zaopiekowała się 
ukraińska rodzina Wilkowskich, 
ale nie wspominają o tym, że 
Wilkowska zrobiła to dlatego, że 
miała widzenie Matki Boskiej. 
Tę ciekawą informację przekazu-
je w swej ustnej wersji tej historii 
wyłącznie Stanisława Naum-
czyk, która wiele słyszała o tym 
od swej matki, a także od samej 
Wiery. Właścicielem majątku w 
Nieświczu, gdzie pracował jej 
dziadek, był Wincenty Omieciń-
ski. 
Opowiadanie Stasi zainspirowa-
ło mnie do napisania literackiej 
wersji tej historii. Chciałam opo-
wiedzieć ją tak, jakby to zrobiła 
Wiera, prosta i pobożna ukraiń-
ska kobieta. Usiłowałam zrozu-
mieć motywy jej postępowania, 
które było tak różne od postę-
powania jej rodaków. Niektóre 
rzeczy dodałam, trochę zmyśli-
łam, ale sedno tej historii jest 
prawdziwe. Akcję tych wydarzeń 
przeniosłam ze stycznia 1944 
roku (wtedy naprawdę zamordo-
wano Zofię Paszkowską) na lato 
1943, kiedy szalała największa 
fala ludobójstwa na Wołyniu. 
Celem tego opowiadania była 
próba zrozumienia i uzasadnie-
nia decyzji Wiery. Bardzo trud-
nej decyzji, która przecież mogła 
kosztować ją życie. 

Alicja Łukawska

/ 5 grudnia 1943 roku sotnia UPA przypuściła atak na wieś Nieświcz w powiecie łuckim. 
Uciekający przed bandytami Polacy skryli się w pod wezwanim świętego Macieja Aposto-
ła. Odcięci od żywności i wody bronili się przez kilka dni. Gdy skończyła im się amuni-
cja spuścili na sznurze jednego mężczyznę, który przyprowadził w ostatniej chwili pomoc 
samoobrony z Antonówki Szepelskiej. Zginęło 30 Polaków. W roku 1944 kościół został 

zburzony przez upowców. Foto: Historia Polski dzień po dniu FB
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Docierając do  Ludwipola mija-
my po prawej stronie Hlubków 
z ruinami zamku nad Słuczą i 
kierujemy się na  północny za-
chód.  Jadąc równiną wśród 
wijącej się polami Słuczy docie-
ramy do Mowkina, leżącego na 
pograniczu Polesia i Wo łynia, 
nad rzeką Słucz, w piaszczystej, 

mało zaludnionej okolicy. 
Sama nazwa miejscowości wią-
że się podobno z częstymi wy-
lewami Słuczy, która rozlewała 
się po okolicy czyniła wszystko 
co napotkała nas drodze mo-
krym. 

HISTORIA
Pierwsze dane o wsi pochodzą z 
1565 r. Właścicielem był ks. Bo-
husz Fiodorowicz Korecki, staro-
sta łucki, bracławski i winnicki. 
Mokwin przez wieki często zmie-
niał właścicieli. W  1594 r. dzie-
dzicem był kasztelan bracławski 
Aleksan der Siemaszko. Następ-
nie w 1631 roku przeszedł do rąk 
Stanisława z Żurowa Daniłowi-
cza starosty czerwonogrodzkie-
go. Od 1683 r. właścicielem jest  
Anna Daniłowiczówna  zamęż-
na za Janem Cetnerem, starostą 
lwowskim. Następnie  dobra te 
były własnością Józefa Cetnera, 
kasztelana wołyńskiego i jego 
brata Franciszka. Wkrótce Cet-
nerowie od dali Mokwin swej sio-
strze Teofili, zamężnej z Józefem 
Potoc kim. Następnie  W 1744 r. 
Mokwin kupił  książę Stanisła-
wow Lubomirski, dziedzic Rów-
nego, ten zaś w 1755 r. odsprzedał 
Walentemu Trzebuchowskiemu 
h. Ogończyk. Następny dziedzic 
Mokwina, Józef Kalasanty, jako 
nieżonaty, zapisał Mok win krew-
nemu, Władysławowi Walewskie-
mu h. Roch II. Ten również bez-
żenny przekazał w testamencie 

Kościoły na Kresach.
MOKWIN Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

gmina Bereźne, 

powiat Kostopol, 

woj. wołyńskie
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bratankowi, Bronisławowi Wa-
lewskiemu, żonatemu z Apolonią 
Łodzia-Ponińską, dziedziczką 
Hubkowa i Siedliszcz.. Po śmier-
ci Bronisława Ponińsko-Walew-
skiego około 1918 roku dobra 
mok wińskie, obejmujące około 
200 ha użytków rolnych, ok. 1200 
ha lasu i papiernię odziedziczyły 
córki. 

CZASY WALEWSKICH
Przejeżdżając przez Mokwin 
szosą od Luwipola zauważa-
my w dole wśród drzew cha-
rakterystyczne ruiny kościoła i 
resztki parku dworskiego. Dwór 
zbudował w drugiej połowie 
XVIII na miejscu parku Walenty 
Trzebuchow ski.. 
Z materiałów zebranych przez 
Romualda Aftanazwgo dowiadu-
jemy się: „
Nie zachowały się żadne materia-
ły ikono graficzne przedstawiają-
ce dwór w Mokwinie. Ponieważ 
cała rodzina Walewskich-Poniń-
skich wymarła wkrótce po 1939 
r., a dom zamienił się w gruzy już 
przed kilkudziesięciu laty wraz z 

całą jego zawartością, znajomość 
dworu z ko nieczności oprzeć mu-
simy tylko na trzech la konicznych 
wzmiankach opublikowanych 
wcześniej. Jedna z nich mówi, że 
Mokwin miał „ładny dwór muro-
wany i dużą murowaną kap licę”, 
druga, iż we wsi tej znajdowały 
się „po rządne, murowane budyn-
ki ekonomiczne, du ża karczma 
zajezdna, a szczególnie obszerny 
i ładny dwór wiejski z takąż kapli-
cą, wyróżnia jącą Mokwin od in-
nych okolicznych wsi pole skich”. 
Wreszcie z trzeciej notatki dowia-
dujemy się, że „Mokwin była to 
wieś z dużą cerkwią, piętrowym 
na kształt kamieniczki do mem 
dziedzica, smutnie na piaszczystej 
wy dmie rzuconym”. Przechodzą-
cy z pokolenia na pokolenie w ro-
dzinie musiał też dwór mokwiński 
mieć zabytkowe urządzenie i pa-
miątki rodzinne.”
Wg opowieści miejscowych znaj-
dował o się tu wejście do podzie-
mi, które prowadziły do papierni i 
cegielnicy za Słuczą. Za Walew-
skich dwór nazywany był przez 
miejscowych pałacem. Dwie 
fontanny po bokach wieczorami 

oświetlały piękne latarnie. Dzie-
dzic Walewski miał hodowlę 
psów, a ogrodzie była menażeria. 
Dalej rozciągał się piękny sad.  
Podczas pierwszej wojny świato-
wej, przez Mokwin przechodziła 
linia frontu.  Dwór został całko-
wicie zniszczony. Ocalała tylko 
je dna z oficyn i resztki parku pro-
wadzące do Słuczy, po których 
dzisiaj nic nie zostało
Za własności Walewskich we wsi 
otwarto fabrykę sukna, cegiel-
nię i fabrykę papieru założoną a 
1898 na ternie młyna Walewskich 
szybko przyjęła nazwę Mokwin 
Papiernia S.A. Produkowała 
głównie bibułkę do papierosów z 
celulozy i szmat. 
 Od 1866 roku Mokwin stał się 
ośrodkiem miejskim, w 1867 roku 
otwarto szkołę parafialną. W 1882 
r. zaczęła działać poczta.
W lipcu 1917 r. Walewskich wy-
pędzono z majątku. W lutym 1918 
r. Do wsi wkroczyły wojska au-
stro-niemieckie. W latach 1919-
1920 przez Mokwin dwukrotnie 
przetoczyła się fala wojny polsko-
-rosyjskiej. 

ŚWIĄTYNIA
Kościół Mokwinie, p.w. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego, muro-
wany z 1750 r. był filią parafii 
p.w.  św. Kajetana w Bereźnem. 
Został wybudowany staraniem 
księcia Stanisława Lubomir-
skiego, konsekrowany w 1830 r. 
przez bpa Kacpra Cieciszowskie-
go W 1939 r. po wejściu Sowie-
tów  kościół został zamknięty. Po 
wojnie  służył jako skład miejsco-
wego kołchozu. Dzisiaj jest pusty 
i zdewastowany. Wyrwane okna i 
drzwi, dziurawy dach, zdewasto-
wane podziemia sprawiają przy-
gnębiający obraz.  Poobijane tyn-
ki obsmarowane często niecenzu-
ralnymi napisami są śladami po 
tutejszych wandalach. Ceglane 
ściany i sklepienie przetrwały 
dzięki pokryciu wapiennymi tyn-
kami, które likwidują  wilgoć.   
Tylko przepiękna bryła kościoła i 
puste po figurach nisze na froncie 
głównym mówią o złotych cza-
sach świątyni. Na dachu z szcze-
lin wyrastają karłowate drzewka 
i gołębie przysiadające na mu-

rach to obecni strażnicy świątyni.  
Dziś  mury i piwnice kościoła słu-
żą miejscowym dzieciom za plac 
zabaw. 
W Mokwinie były też dwie  drew-
niane świątynie. Jedna przenie-
siono do innej wsi, a druga pra-
wosławna drewniana cerkiew 
św. Michaiła z 1895 roku została 
wysadzona w powietrze przez So-
wietów w 1960 lub 1961r. Starsi 
mieszkańcy wspominają że przy-
jechali nocą zabili popa wraz z 
żoną i zakopali pod kasztanami za 
cerkwią tuż pod ziemią. Dodają 
jeszcze że potomkowie człowie-
ka, który się do tego przyczynił 
rodzą się niemi.

OSADNICY 
Osadnictwo na Wołyniu rozwinę-
ło się po wojnie Polsko-Bolsze-
wickiej w 1920 r. Na podstawie 
ustawy o wykonaniu reformy rol-
nej z 15 lipca 1920 r., pierwszeń-
stwo otrzymali żołnierze. Osady 
wojskowe powstawały w oddali 
od skupisk miejskich najczęściej  
jako nowe kolonie  liczące zwykle 
do kilkunastu  osadników. Brak 
infrastruktury, a przed wszystkim 
dróg zmuszały na tworzenie śro-
dowiska społecznego od począt-
ku. Ułatwiało to współpracę  i 
zacieśnianie więzi z miejscowymi 
najczęściej Ukraińcami. Na oko-
licznych nieużytkach, budowano 
domy  coraz częściej murowane 
otoczone kwiatami,   powstawały 
sady i ogrody. Tworzono szkoły, 
stowarzyszenia, domy ludowe. 
Ludność ukraińska  korzystała z 
tych dobrodziejstw, wprowadza-
jąc podobne rozwiązania  na swo-
im terenie. Zawierano mieszane 
małżeństwa. Osadnicy  mieszkali 
nie tylko w Mokwinie, ale także 
w okolicznych wsiach (Lipni-
ki, Białka, Józefówka, Chołopy, 
Chotyń. Z uwagi, że żadna z oko-
licznych wiosek nie miała wła-
snego kościoła katolickiego więc 
korzystano z kościoła w Mokwi-
nie. 

ZBRODNIE
Mokwin i okolice nie uniknęło 
straszliwej fali ludobójstwa.  W 
latach 1942 1943 z rąk banderow-
ców zginęło 15 Polaków. Na po-
czątku stycznia 1943 r. Ukraińcy, 
pracownicy papierni podstępnie 

zaprosili na przyjecie dyrektora 
zakładu Antoniego Gniewosza i 
kierownika poczty Mieczysław 
Zycha. Polaków zamordowano. 
15 marca upowcy zamordowali 
rodzinę właścicieli wiatraka mły-
narza Hieronima Wierucha z żoną 
Weroniką i dzieci Józefa, Anielę, 
Rozalię, Janinę i Wandę.  Jeden z 
największych w okolicy mordów 
dokonali banderowcy w Lipni-
kach. Wieś nocą z 26 na 27 marca 
zaatakował „Dubowy” . Odziały 
upowców z rezunami (chłopami), 
uzbrojonymi w siekiery i widły 
dobijały dzieci starców i kobiety. 
Podpalono domostwa. Upowscy 
strzelali do uciekających z karabi-
nów maszynowych. Jeden z kara-
binów bandyci umieścili na wia-
traku. Miejscowa samoobrona nie 
dawała rady. Zarządzono odwrót. 
Pod osłona przeprowadzono do 
pobliskiego majątku blisko 500 
Polaków. Z rąk oprawców zginęło 
około 180 osób. We wsi mieszka-
ła rodzina Romana i Kamili Her-
maszewskich z dziećmi w tym 
półtorarocznym synem Mirosła-
wem późniejszym kosmonautą. 
Uciekająca matka z dzieckiem 
na rękach została ranna w głowę. 
Straciła przytomność, kiedy się 
ocknęła stwierdziła brak dziecka. 
Na  drugi dzień ojciec przeszukał 
pole i znalazł dziecko. Rodzina 
do czasu ekspatriacji w 1945 r. 
mieszkała m.in. na plebani pro-
boszcza Mieczysława Rossow-
skiego.  
Ryszard Frączek
kontakt@naszekresy.pl
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Polska zbyt wielu czynnikom za-
granicznym przeszkadza. A to że 
przeszłość, że nasza historia jest 
wykorzystywana do fabrykacji 
negatywnych stereotypów - to 
oczywiste.  Polska jest na celow-
niku naszych wrogów w szcze-
gólności wówczas, gdy przypo-
mina o sobie, domaga się swoje-
go i broni swoich racji. Nie bez 
znaczenia jest katolicyzm polski 
, który w liberalnych kołach za-
chodu zwłaszcza,  postrzegany 
jest jako najistotniejszy  atrybut 
polskości.  Należy atakować Po-
laków za to przywiązanie do ko-
ścioła- profesor Marek Kornat, 
gość programu PCH24, odpo-
wiada na pytanie skąd bierze się 
antypolonizm historyczny. 
W uzupełnieniu do rozmowy 
PCH24 dodam, iż Polaków za 
przywiązanie do katolicyzmu 
obrządku łacińskiego atakowały 
wrogie Rzeczypospolitej mniej-
szości narodowe. Ukraiński 
zamach stanu 1 XI 1918 r. we 
Lwowie a zarazem w całej Mało-
polsce Wschodniej, zainicjował 
konflikt zbrojny, w którym naj-
większe ofiary ponosiła polska 
ludność cywilna identyfikująca 
się w olbrzymiej większości z 
Kościołem rzymskokatolickim, 
szykanowana przez Ukraińców. 
Jakkolwiek sam konflikt zbroj-
ny nosił w sobie wystarczająco 
tragiczny ładunek strat i ofiar, 
to jego złożoność wzmacniał 
dodatkowo aspekt wyznanio-
wo-religijny – napisał ks. Jó-
zef Wołczański we wstępie do 
relacji O stanie archidiecezji 
lwowskiej porządku łacińskiego 
w czasie napadu „ukraińskiego” 
1918/1919. (Studia sandomier-
skie, tom XVII, 2010r.)
Ukraińcy niezadowoleni z prze-
granej wojny zainicjowali na 
Zachodzie Europy kampanię 
oszczerstw skierowanych pod 
adresem Kościoła rzymskoka-
tolickiego prowincji lwowskiej, 
jak również polskiego rządu i 
wojska. Działania te miały zdys-
kredytować polskie władze w 
oczach Zachodu jako wrogie 
względem ukraińskiej mniejszo-
ści narodowej, zamieszkującej 
południowo-wschodnią Rzecz-
pospolitą. W obronie prawdy 
wystąpił bezpośredni świadek 
wydarzeń, metropolita lwowski 
abp Józef Bilczewski zlecając w 
1920 r. opracowanie memoriału, 
traktującego o bezpardonowej 
taktyce eksterminacji polskie-
go społeczeństwa. Przystąpiono 
do inwentaryzacji poniesionych 
strat tak w wymiarze biologicz-
nym, materialnym, jak również 
kulturowym. 
Jedną z publikacji powstałą w 
tamtym czasie jest cytowana po-
niżej relacja O stanie archidiece-
zji lwowskiej porządku łacińskie-
go 1918/1919 .
Istotne miejsce w publikowanym 
dokumencie zajmuje próba wska-
zania inspiratorów eksterminacji 
Polaków, a co się z tym wiąże 

dewastacji obiektów kultury ma-
terialnej o łacińskiej prowenien-
cji w Małopolsce Wschodniej. 
W tym względzie panuje całko-
wita pewność: winę za ten stan 
rzeczy ponosiło duchowieństwo 
greckokatolickie na czele z me-
tropolitą Andrzejem Szeptyckim. 
Autor pisze: „[...] nienawiść 
«Ukraińców» do latynizmu i 
polskości, to w znacznej mie-
rze owoc pracy przeważającej 
całości duchowieństwa unicko- 
«ukraińskiego», które w swej 
działalności politycznej kroczyło 
i kroczy właśnie drogą skrajnej 
nienawiści do obrządku łaciń-
skiego i bratniej narodowości 
polskiej”. 
Aż nadto dobrze wiedzieli 
„Ukraińcy” o tym, że lud polski 
we wschodniej Małopolsce zrósł 
się - że tak powiemy - z obrząd-
kiem łacińskim, że przywiąza-
nie do wiary świętej katolickiej 
w tym obrządku zespoliło się w 
sercu ludu polskiego z uczuciem 
miłości Ojczyzny w jedną i nie-
rozerwalną całość…że uczucia 
narodowe u ludu polskiego na 
Kresach da się zniszczyć najła-
twiej wtedy, jeśli się go oderwie 
od obrządku łacińskiego…przez 
pozbawienie ludu polskiego jego 
przewodników i ojców ducho-
wych…
Destrukcyjna praca szła w róż-
nych kierunkach, czy to w nisz-
czeniu wszystkiego, co by ze-
wnętrznie świadczyło o polskim 
charakterze kraju i jego miesz-
kańców, czy to w krzywdzeniu 
tak materialnym, jak moralnym 
ludności polskiej, czy też wresz-
cie w niszczeniu fizycznego ży-
cia Polaków. W drukowanych 
odezwach, przeznaczonych dla 
żołnierzy i w dziennikach agi-
towano: …Pamiętaj, że dopóty 
nie będzie spokoju ani dobra na 
ukraińskiej ziemi, jak długo tu 
żyć będzie polskie nasienie [...]. 
Pamiętaj [...], że ich księża to 
czarne, jadowite skorpiony, któ-
re podburzają i ryją pod nami, 
na naszej własnej ziemi [...]. 
Ukraiński żołnierzu! Bij lackiego 
gada, gdzie go dopadniesz”…
Pierwszą ofiarą „Ukraińców” 
spośród 6 zamordowanych księ-
ży archidiecezji lwowskiej był 
proboszcz w Sokolnikach, ks. 
Wincenty Czyżewski. Został 
rozstrzelany 11 listopada 1918 r. 
gdy w delegacji udał się wraz z 
wójtem i nauczycielem do wojsk 
„ukraińskich” , by oszczędzono 
życie i mienie mieszkańców wsi. 
Oprócz strat w wymiarze biolo-
gicznym, odnotowano dotkliwe 
zniszczenia materialne: 45 ko-
ściołów nosiło ślady ostrzeli-
wań artyleryjskich, zniknęło z 
powierzchni ziemi wiele pomni-
ków polskich postaci historycz-
nych, zdemolowano liczne sie-
rocińce i przytułki, w miastach 
zdepolonizowano nazwy ulic, 
patronów szkół oraz innych in-
stytucji publicznych.
25 lat później, 10 lipca 1943 

roku, poeta Zygmunt Rumel jako 
delegat Polskiego Państwa Pod-
ziemnego został rozerwany koń-
mi przez Ukraińców, bandytów z 
UPA. Ludobójstwo na Polakach 
różnych stanów, niszczenie i gra-
bież polskiego majątku w latach 
1939-1947 były efektem niena-
wiści Ukraińców do Polaków i 
Kościoła obrządku łacińskiego. 
„W tej samej chwili dobiega 
mnie strwożony głos Krysi. Szła 
oddzielnie, inną alejką. Stoi nad 
grobem, którego płytę zdobiła 
jeszcze przedwczoraj kamienna 
figurka Matki Boskiej. Teraz 
jest to już tylko kupa gruzu-ktoś 
potłukł ją mozolnie obuchem 
młotka, raz koło razu, solennie 
i systematycznie. A pomiędzy 
tymi grudkami kamienia – jesz-
cze wilgotna od rosy łodyżka 
błękitnego bławatka. Pięć me-
trów dalej nazwisko na płycie 
zryte jakimś ostrym narzędziem, 
i to tak starannie, że nigdy już 
nikt nie odczyta, czyjego spo-
koju strzegła ta lastrikowa pły-
ta. I znów różyczka. Do bramy 
wejściowej aż osiem takich ta-
jemniczych znaków zapytania, 
rozpiętych na szlaku brama – 

grobowiec Lewickich. Pomału 
zaczynałem pojmować kod tego 
szyfru, rozpisanego w intencji, 
abym go mógł odczytać jako 
adresat: po coś tu, bratku, przy-
jeżdżał?- pisał Jerzy Janicki o 
swojej wizycie na grobie mat-
ki pochowanej  na cmentarzu w  
Buczaczu. 
Ale gdy układali się do snu tego 
wieczoru gospodarz Danyłko po-
wiedział: 
- Znajesz szczo, Jurko? Ne spy 
siohodni pid wiknom.  
Nie śpij pod oknem…Oto jaką na 
wszelki wypadek wyciągnął lek-
cję z dzisiejszej przygody. Tak 
zapewne, by nie spać pod oknem, 
doradzano czterdzieści lat temu 
i tym w niedalekich stąd Duli-
bach albo w Nowosiółce, albo w 
Jazłowcu, ale tam nie usłucha-
no życzliwych rad i dlatego ich 
głowy zdobiły potem sztache-
ty płotu, tak je precyzyjnie jak 
garnki do suszenia na sztache-
ty nadziano. Albo niemowlaki 
przybite za język do kantu stołu 
też tak niepotrzebnie dyndały, bo 
nie usłuchały, by nie spać pod 
oknem. Bardzo urozmaicone i 
przemyślne bywały metody na 

tych, którym zachciało się sy-
piać pod oknem. Ale prawdziwa 
sztuka zawsze z czasem na psy 
schodzi, dlatego już nie drew-
niane piły, nie widły w modzie, 
a zwykły prostacki młotek. No, 
może jeszcze tylko te kwiatki 
przypominają, że nie ze wszyst-
kim zaginęła fantazja i pomysło-
wość.” (Jerzy Janicki Czkawka). 
Każdego dnia rozbijane są ka-
mienne płyty i figurki , ryte pol-
skie nazwiska i emblematy na 
grobach znakomitych Polaków 
pochowanych na cmentarzu Ły-
czakowskim we Lwowie i na ty-
siącu innych polskich cmentarzy 
na Ukrainie. Usuwane są pomni-
ki polskich postaci historycz-
nych, depolonizowane nazwy 
ulic i placówek różnego autora-
mentu.
Te same zjawiska obserwuje-
my w Polsce, w której kościoły 
mniejszości ukraińskiej i żydow-
skiej nie są atakowane. Kto zleci, 
tak jak uczynił to abp Józef Bil-
czewski, opracowanie memoria-
łu, traktującego o inspiratorach 
bezpardonowej taktyki ekster-
minacji polskiego narodu? 

Antypolonizm historyczny 
Bozena Ratter

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI



www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                                  1 grudnia 2021  - strona 29

W krwawym zakolu Krycińskiego.Cz.2
Stanisław Kryciński ,,Pogórze Przemyskie w krwawym zakolu Sanu”, 
wydawnictwo Libra, Rzeszów 2020. 
Stanisław Żurek
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W sierpniu 1944 r. we wsi Ulucz 
pow. Brzozów obrabowali mają-
tek dworski i uprowadzili 2 Po-
laków (zarządcę i pracownika), 
którzy zaginęli bez wieści. Oraz: 
„ W sierpniu 1944 r. banderowcy 
zamordowali mieszkańca Ulu-
cza, Kozłowskiego”  (Ks. Stani-
sław Nabywaniec, ks. Jan Rogula 
[Uniwersytet Rzeszowski] NAD 
BŁĘKITNYM SANEM I... NAD 
SYNYM SJANOM. I TAK TEŻ 
BYŁO W RELACJACH POL-
SKO-UKRAIŃSKICH DO 1947 
R. Za:  ref_15_XBS_Nad Błękit-
nym Sanem i ... Nad Synym Sja-
nom. I …; www.pogorzedynow-
skie.pl )  

„Za dowód o zgodnym współżyciu 
mieszkańców Ulucza może świad-
czyć przykład rodziny Zieleckich. 
Mój pradziadek Adolf Zielecki 
ożenił się w Uluczu z Rusinką Ma-
rią Sawczak. Jego wnuk Józef, mój 
ojciec, pojął za żonę Rusinkę Pela-
gię Gulaczek. Dwóch przyrodnich 
braci mojego ojca Piotr i Stanisław 
ożenili się w Uluczu również z Ru-
sinkami. Siostra mojej mamy Ka-
tarzyna (Rusinka) wyszła za mąż 
za Polaka, Polańskiego. Tak więc, 
dwie siostry (Rusinki) wyszły za 
mąż za Polaków. Takie mieszane 
małżeństwa w Uluczu były po-
wszechne. Często takie rodziny 
obchodziły podwójne święta Wiel-
kanocne i Bożego Narodzenia. 
Różniące się nieco religie małżon-
ków nie stanowiły przeszkody w 
ich pożyciu rodzinnym. /.../ Mama 
pochodziła z rodziny ruskiej i była 
wyznania grekokatolickiego. Jej 
ojciec, a mój drugi dziadek, Grze-
gorz Gulaczek zmarł w 1916 roku. 
Matka mojej mamy Maria, druga 
moja babcia, zmarła w 1937 roku. 
Babcia Gulaczek miała pięć córek: 
Marcelę, Katarzynę, Hanię, moją 
mamę Pelagię oraz Zosię. Hania, 
pierwsza narzeczona mojego ojca, 
wyjechała, w 1913 roku, do Ame-
ryki i tam pozostała. Marcela, ma-
jąc 16 i pół roku, wyszła za mąż za 
mieszkańca Ulucza, Szlachtycza. 
Z Katarzyną ożenił się Polański 
(Polak). W chwili ślubu Kasia mia-
ła także 16 i pół roku. Zosia wyszła 
za mąż za wdowca Dziubę. 
Wszystkie siostry mamy (oczywi-
ście za wyjątkiem Hani) mieszkały 
w Uluczu. Przykład związków 
małżeńskich w rodzinie mojej 
mamy, gdzie dwie siostry wyszły 
za mąż za Polaków, świadczy o 
tym, że w owym czasie nie było 
konfliktów na tle narodowościo-
wym. Mieszane małżeństwa w 
Uluczu były w tym czasie po-
wszechne. Był zwyczaj, że w mał-
żeństwach, w których ojcem był 
Polak a matką Rusinka, ich syno-
wie byli chrzczeni w kościele, a 
córki w cerkwi. W przypadku gdy 
ojcem był Rusin a matką Polka 
było odwrotnie. Ten sam zwyczaj 
dotyczył uczęszczania dzieci na 
lekcje religii w szkole. Zgodnie z 
tym zwyczajem, mój najstarszy 
brat Władek był ochrzczony w ko-
ściele rzymskokatolickim w Bo-
rownicy, a siostra Paulina w cer-
kwi grekokatolickiej w Uluczu. W 

1926 roku moja matka, nie chcąc 
mieć mieszanych dzieci, przeszła 
na wyznanie rzymskokatolickie. 
Swoją metrykę urodzenia oraz cór-
ki Pauliny przeniosła z cerkwi w 
Uluczu do kościoła w Borownicy. 
Pozostałe moje rodzeństwo było 
chrzczone w kościele. Pragnę tu 
podkreślić, że nikt mojej mamy do 
tego posunięcia nie namawiał.” 
Zielecki pisze dalej:  „Po przejściu 
wojsk niemieckich władzę w Ulu-
czu przejęła uzbrojona milicja 
ukraińska. Na kancelarii wiejskiej 
wywieszono dużych rozmiarów 
dwie flagi niemiecką i ukraińską. 
Stefan Czebieniak na stronie inter-
netowej pisze: Później była taka 
pustka Niemcy poszli na wschód, a 
tu nikogo, żadnej władzy. No i 18 
września przyszli sowieci. Pisze 
on dalej, że władzę w Uluczu spra-
wował selsowiet (Mich Ukrainiec, 
Bachorski Polak i Chaschiel Żyd). 
W takiej krótkiej relacji mamy 
cztery kłamstwa. Po pierwsze, w 
Uluczu była władza ukraińska, po 
drugie, sowieci przyszli do Ulucza 
nie 18 września a 10 października, 
po trzecie Mich był Polakiem i po 
czwarte, w Uluczu nie powstał sel-
sowiet lecz selrada. Parę wersów 
dalej Czebieniak pisze, że Mich i 
Chaschiel byli aresztowani przez 
Niemca. Nieprawda, aresztowania 
dokonała policja ukraińska. Wła-
dzą cieszyli się Ukraińcy w Uluczu 
do 10 października. W tym dniu 
przybył do Ulucza sowiecki zwiad 
na koniach. W nocy zostały zdjęte 
z kancelarii obie flagi niemiecka i 
ukraińska a ukraińska milicja roz-
brojona. Po zwiadzie konnym 
przybyła do Ulucza piechota i ka-
waleria sowiecka, a z nimi NKWD.  
/.../ Stefan Czebieniak podaje w 
internecie, że Ulucz umierał trzy 
razy. Pierwszy raz, gdy przyszli 
sowieci w 1939 roku, drugi raz, 
gdy w 1941 roku przyszli Niemcy 
i trzecie umieranie zaczęło się 
znów, gdy do Ulucza w 1944 roku 
przyszli Moskale. W tym opisie 
brak jest jakiejkolwiek logiki. 
Przecież obu okupantów Ulucz wi-
tał kwiatami i oklaskami, jako wy-
zwolicieli od znienawidzonej Pol-
ski. Tu jednak Stefan Czebieniak 
okresu przedwojennej Polski nie 
wymienia jako okres umierania 
Ulucza. W tym okresie Czebienia-
kom dobrze się żyło, mieli młyn a 
później pobudowali tartak, który 
przynosił niezłe dochody. Mój oj-
ciec korzystał zarówno z młyna, 
jak i z tartaku Michała Czebienia-
ka (z przydomkiem Kiszczanyn)”. 
/.../ Noc z czwartego na piątego 
kwietnia 1945 r. ja nazywam nocą 
długich noży, porównując ją do 
wydarzeń w Niemczech w roku 
1933. W tę właśnie noc bandyci 
UPA postanowili zlikwidować w 
Uluczu wszystkich Polaków płci 
męskiej. Swą zbrodniczą działal-
ność rozpoczęli od strony Gru-
szówki. Uprowadzili w tę noc ko-
lejno: ojca i syna Krowiaków z 
Dołu, ojca i syna Kłopotowskich, 
Władysława Polańskiego rodzone-
go brata matki Stefana Czebienia-
ka, Wasyla Polańskiego o przy-
domku Polak z Krajników i dwóch 
Polańskich z Mohylic. Swą zbrod-

niczą działalność uprowadzania 
Polaków z Ulucza zakończyli ban-
derowcy na moim przyrodnim 
stryju Stanisławie Pilipie z Krajni-
ków. Stryj w porę zdołał uciec z 
domu przez okno. Banderowcy 
zabrali mu tylko konia. Uprowa-
dzonych Polaków ukraińscy ban-
dyci zamordowali w lesie na Kraj-
nikach. Miejsce ich pochówku jest 
do tej pory nieznane. Dalszych 
uprowadzeń banderowcy zanie-
chali gdyż nastał ranek. W tym 
okresie jeszcze ukraińscy bandyci 
nie dokonywali uprowadzeń w 
dzień. Tak więc Zieleccy, Zygmunt 
Jasiński, Piotr Pilip i Józef Kro-
wiak mieszkańcy końcowej części 
Krajników zostali ocaleni. Reszta 
ocalałych Polaków z Ulucza, w 
dniu 5 kwietnia 1945 r. w panice 
opuściła Ulucz. 20 kwietnia, rów-
nocześnie z napadem UPA na Bo-
rownicę, ukraińscy bandyci wy-
mordowali wszystkie polskie 
rodziny w przysiółkach Ulucza 
Czerteżu i Pasiekach w sumie 18 
osób. W maju została w nocy upro-
wadzona Emilia Wiśniowska (Po-
lka) wraz z córką i synem, której 
mąż (Ukrainiec) przebywał w tym 
czasie na przymusowych robotach 
w Niemczech. Czym naraziła się 
Ukraińcom, tego nikt nie wie. Tych 
troje skazańców prowadzono 
ścieżką przez Krajniki do lasu. 
Mieszkańcy Krajników słyszeli 
głośny lament Emilii Wiśniow-
skiej. Płacz ten musiał również sły-
szeć Wasyl Czarniecki. Jego dom 
był na trasie ścieżki, którą prowa-
dzono na śmierć tych troje nie-
szczęśników. Jednak w obszernych 
relacjach na stronach interneto-
wych o Uluczu nic o tym nie 
wspomina. Nie wspomina też nic o 
dziesięcioletniej dziewczynce, 
córce Polki Wiktorii Urban, którą 
kobiety uluckie zasiekały motyka-
mi na polach Ulucza. W czerwcu 
1945 r. powiesili Uluczanie Polkę, 
Marię Michaliczko o przydomku 
Kominiarka i jej dwie małe córecz-
ki. Kilka dni później, w przysiółku 
dobrzańskim Za lasem, tuż obok 
Ulucza została powieszona Wanda 
Krowiak (Polka). /.../ W dniu 20 
kwietnia 1945 r., napadły i spaliły 
polską wieś Borownicę oraz za-
mordowały 63 osoby. Miejscowa 
milicja złożona z 24 mężczyzn pod 
dowództwem plut. Jana Kotwic-
kiego obroniła tylko część wioski 
w rejonie kościoła i plebanii. Plut. 
Jan Kotwicki, żołnierz Pierwszej 
Armii Wojska Polskiego, po utra-
cie jednego oka w walkach z 
Niemcami pod Dęblinem, został 
przez władze polskie w Przemyślu 
skierowany, jesienią 1944 r. do 
zorganizowania posterunku milicji 
w Borownicy. Po spaleniu wsi 
plut. Kotwicki objął dowództwo 
samoobrony w Birczy. W czasie 
napadu całego kurenia w dniu 7 
stycznia 1946 r. na Birczę, dzielny 
dowódca samoobrony wraz z pod-
oddziałem WP rozgromili napast-
ników. Poległo dość dużo bande-
rowców wraz z dowódcą kurenia 
Konykiem. /.../ Pacyfikacji Pawło-
komy dokonali partyzanci polscy 
pod dowództwem porucznika Jó-
zefa Bissa (ps. Wacław ), działają-

cy w rejonie Dynowa. Był to praw-
dopodobnie odwet za 
uprowadzenie i zamordowanie je-
denastu Polaków przez Ukraińców 
z Pawłokomy w styczniu 1945 r., a 
także za wymordowanie Polaków 
we wsiach Jabłonicy, Wołodzi i 
Gruszówce. Naoczny świadek 
morderstw w tych wioskach, 
Szulc, zeznał, że Polacy z tych wsi 
zostali utopieni w Sanie. Wcze-
śniej każdemu z nich, także jemu, 
obcięto ręce. Mimo takiego okale-
czenia chłopak ten dotarł do wsi 
polskiej Temeszowa, gdzie po wy-
leczeniu zamieszkał. W obcinaniu 
rąk i topieniu Polaków brali udział 
także mieszkańcy Pawłokomy.”  
(Bronisław Zielecki: Moje życie 
czyli Historia Polaka z Ulucza. 
Warszawa 2014 r.). 

9 września PKWN i Ukraińska 
SRR podpisały umowę o wzajem-
nej wymianie ludności. Ukraińska 
zamieszkała w Polsce miała wyje-
chać do ZSRR, natomiast polska i 
żydowska zamieszkała na terenach 
USRR -  do „Polski Lubelskiej”. 
Przesiedlenie miało być dobro-
wolne. Granica nie była jeszcze 
dokładnie uzgodniona. Stanowić 
ją miała tzw. linia Curzona, czyli 
w praktyce jej przebieg wynikał 
z układu Ribbentrop – Mołotow. 
Przywracano więc granicę istnie-
jącą od 28 października 1939 r. 
do 22 czerwca 1941 r. pomiędzy 
III Rzeszą a  ZSRR, z korektą na 
wschód od Leska, pozostawiając 
Polsce Przemyśl. O uzgodnieniach 
„wielkiej trójki” w Teheranie do-
konanych w grudniu 1943 roku 
nie wiedział nie tylko ogół Pola-
ków, ale nawet prezydent i premier 
Rządu Polskiego w Londynie. Po-
lacy mieszkający na Kresach (w 
tym w Wilnie i Lwowie) łudzili 
się jeszcze licząc na sprzymierzo-
nych aliantów, zwłaszcza na USA. 
Prawdziwa „linia Curzona” zosta-
wiała Lwów po polskiej stronie, 
ale sfałszował jej przebieg i taką 
wersję przekazał bolszewikom w 
1920 roku sir Lewis Namier Bern-
stein (Żyd z Galicji, nazywający 
się wcześniej Ludwik Bernstajn-
-Znamierowski), doradca brytyj-
skiego premiera George’a Lloyda. 
Depesza brytyjska do Sowietów 
nie zawierała linii demarkacyjnej 
ustalonej na konferencji alianc-
kiej 10 lipca 1920 roku w belgij-
skim mieście w Spa i podpisanej 
przez premiera Polski, Władysła-
wa Grabskiego. Na jej fałszywej 
wersji swoje żądania oparł Jó-
zef Stalin. Nie jest to więc „linia 
Curzona”, ale „linia Bernsteina”. 
Wynika stąd , że nazywanie przez 
banderowców ziem położonych na 
zachód od tej linii jest także fałszy-
we i powinni oni je określać jako 
„Zabernsteinia”, a nie „Zakurzo-
nia” , oraz „Zabernsteiński Kraj”, 
a nie „Zakurzoński Kraj”. 
22 września 1944 roku  we wsi 
Kwaszenina pow. Dobromil został 
porwany i zamordowany w rejonie 
Bryliniec przez 11-osobową grupę 
UPA w mundurach niemieckich 
i po cywilnemu gajowy Andrzej  
Wieczorek lat 45 gajowy. (Edward 

Orłowski..., jw.)
28 września w leśnictwie Cisowa 
pow.  Przemyśl zamordowany zo-
stał przez UPA w czasie powrotu z 
Olszan do miejscowości Brylińce 
leśniczy Kazimierz Gołębiowski, 
ur. 1923 r., ciała nigdy nie odnale-
ziono, symboliczny grób ma w Za-
wadce. (Edward Orłowski..., jw.) 
We wrześniu 1944 r. we wsi Ak-
smanice pow. Przemyśl zginął 
18-letni maturzysta z tej wsi. 
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s.157). 

4 października 1944 r. we wsi Kru-
hel Wielki pow. Przemyśl bandero-
wiec o nazwisku Myśliwiec ze wsi  
Prełkowice zamordował Józefa 
Fedeka. 
7 października w nadleśnictwie 
Krasiczyn pow. Przemyśl został 
zamordowany przez UPA robotnik 
leśny Józef Legenć (Edward Or-
łowski..., jw.). 
8 października w Birczy pow. 
Przemyśl na cmentarzu mają gro-
by: Hutman Jakub ur. 1902 oraz 
Budnik Stanisław ur. 1923, którzy 
zginęli z rąk UPA. 8 X 1944. 
We wsi Ulucz pow. Brzozów „27 
X 1944 r. ok. godz. 19oo kilku-
nastu banderowców ubranych w 
mundury niemieckie i sowieckie 
zastrzeliło w domu, strzałem w 
serce, Mikołaja Polańskiego, soł-
tysa Ulucza. Również w Uluczu 
27 X 1944 r. banderowcy zabili 
niejakiego Krowiaka”. (Ks. Stani-
sław Nabywaniec, ks. Jan Rogu-
la..., jw.) 
We wsi Rybotycze pow. Dobro-
mil w październiku 1944 porwano 
Paulinę Wilgucką i Michała Ku-
śnierewicza. (Andrzej Zapałowski: 
Granica w ogniu. Warszawa 2016, 
s. 211). We wsi Towarnia pow. Do-
bromil banderowcy zamordowali 
30 Polaków. 

3 listopada 1944 r. we wsi Sufczy-
na pow. Przemyśl zamordowali 
4-osobową rodzinę polską, trzech 
braci: Bolesława (6 lat), Mieczy-
sława (10 lat), Zbigniewa (16 lat) 
i ich ojca Michała Dorociaka. Mat-
ka była wówczas w Przemyślu. 
We wsi Jabłonica Ruska pow. 
Brzozów zamordowali Polaka, 
gajowego. „Milczanowski Fran-
ciszek gajowy Jabłonica Ruska k/
Brzozowa NP Dydnia 14 XI 1944 
lub 17 XI 1944 Wyszedł 12 XI 
1944 r. z domu do pracy i już nie 
powrócił. Został zamordowany w 
Ropience przez UPA. Jego ciało 
odnaleziono 30 XII 1944 r. na tere-
nie gromady Siedliska.”   (Edward 
Orłowski..., jw.) 
We wsi Obarzym pow. Brzozów 
zamordowali 3 chłopców polskich.  
„W listopadzie 1944 r. banderow-
cy zamordowali w Obarzymie Syl-
westra Kocana, niejakiego Różań-
skiego i Zdzisława Rybczaka, w 
Witryłowie zaś Jana Pelczarskiego 
i Antoniego Przystasza”. (Ks. Sta-
nisław Nabywaniec, ks. Jan Rogu-
la..., jw.)  We wsi Piątkowa pow. 
Dobromil upowcy zamordowali 4 
Polaków, w tym małżeństwo. W 
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mieście Przemyśl Ukraińcy za-
mordowali Antoniego Grocha. We 
wsi Rudawka koło Birczy pow. 
Dobromil na początku listopada  
1944 roku banderowcy uprowa-
dzili 6 Polaków, którzy zaginęli 
bez wieści. We wsi Witryłów pow. 
Brzozów uprowadzili 2 Polaków, 
którzy zaginęli.  „W listopadzie 
1944 r. banderowcy zamordowali 
w Obarzymie Sylwestra Kocana, 
niejakiego Różańskiego i Zdzisła-
wa Rybczaka, w Witryłowie zaś 
Jana Pelczarskiego i Antoniego 
Przystasza”. (Ks. Stanisław Naby-
waniec, ks. Jan Rogula..., jw.) 

W nocy z 3 na 4 grudnia we wsi 
Kniażyce pow. Przemyśl został 
zamordowany przez UPA Paweł 
Narożnowski lat 45, stróż pałacy-
ku myśliwskiego Kniażyce, razem 
z żoną Katarzyną, synem Janem l. 
14 i córką Ireną l. 2. Pochowany 
w zbiorowym grobie z rodziną na 
cmentarzu parafialnym w Kniaży-
cach.. 
4 grudnia w leśniczówce Krzecz-
kowa nadleśnictwo Krasiczyn 
pow. Przemyśl został zamordo-
wany przez UPA leśniczy Miko-
łaj Chwostyk. We wsi Sólca pow. 
Przemyśl wymordowali 6-osobo-
wą rodzinę Piotra Ostała (wg in-
nych źródeł bojówka UPA zamor-
dowała rodzinę o innym brzmieniu 
nazwiska a mianowicie Ostapów, 
których posądzano o współpracę 
z NKWD. Przy życiu miał pozo-
stać chłopczyk o imieniu Iwan). 
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s. 213). 
„14 XII 1944 r. został napadnięty 
przez UPA na granicy wsi Siedli-
ska i Poręby 18-letni Feliks Śli-
niak. Związanego chłopaka ban-
derowcy uprowadzili do Malawy 
k. Birczy, gdzie w bestialski spo-
sób zamordowali, wydłubując mu 
wcześniej oczy i łamiąc ręce. Ciało 
chłopca wrzucili do rzeki, gdzie po 
kilku dniach zostało odnalezione” 
(Ks. Stanisław Nabywaniec, ks. 
Jan Rogula..., jw. )  
16 grudnia we wsi Jabłonica Ru-
ska pow. Brzozów banderowcy za-
mordowali Franciszka Brewczaka. 
„16 XII 1944 r. grupa banderow-
ców przyszła do domu Franciszka 
Brewczyka w Jabłonicy Ruskiej w 
celu jego uprowadzenia. Pomimo 
że ten ukrył się na strychu w sianie, 
został odnaleziony. Banderowcy 
związali mu ręce i uprowadzili. 
Następnego dnia zmasakrowane 
ciało znaleziono w Sanie.”  (Ks. 
Stanisław Nabywaniec, ks. Jan 
Rogula..., jw.)  
We wsi Siedliska pow. Brzozów: 
„21 XII 1944 r. ok. godz. 18.00 kil-
kunastu banderowców przyszło do 
domu rodziny Syczów w Siedli-
skach. Uprowadzili z niego do po-
bliskiego lasu, a następnie do Woli 
Wołodzkiej Władysława Sycza (35 
lat), jego żonę Anielę (która była 
w ciąży) i troje dzieci – córkę 6 lat 
i dwóch synów w wieku 5 i 3 lat. 
Po okrutnych torturach, łamaniu 
rąk, wydłubaniu oczu, zostali za-
mordowani. Ich ciała ukryto pod 
gałęziami. Następnego dnia soł-
tys Siedlisk odnalazł je w okolicy 
Woli Wołodzkiej”  (Ks. Stanisław 
Nabywaniec, ks. Jan Rogula..., jw.) 
We wsi Poręby pow. Brzozów: 
„W nocy z 21 na 22 XII 1944 r. 
w Porębach ok. 50 banderowców 
napadło od strony Jawornika Ru-
skiego na dom Michała Dudycza. 
Dudycz wraz z synem zdołali się 
ukryć w schowku znajdującym się 

pod stodołą. W domu została żona, 
którą w okrutny sposób pobito, 
aż do utraty przytomności, chcąc 
uzyskać wiadomości, gdzie ukrył 
się mąż z synem. Ta jednak mimo 
okrutnego pobicia ich nie wydała. 
Wtedy Ukraińcy oblali dom ropą 
i podpalili go. Kobieta, nie odzy-
skawszy przytomności, zmarła.
„ (Ks. Stanisław Nabywaniec, ks. 
Jan Rogula..., jw.)  
22 grudnia w miasteczku Bircza 
pow. Przemyśl zabity został przez 
Ukraińców Baryła Andrzej ur. 
1906.  
29 grudnia we wsi Rudawka koło 
Birczy pow. Dobromil obrabowali 
polskie gospodarstwa, część spa-
lili oraz zamordowali 8 Polaków; 
matkę z córką spalili żywcem w 
ich domu, 50-letnią kobietę upro-
wadzili do lasu i tam zamordowali. 
W okresie listopada i grudnia 1944 
roku we wsiach: Bachów, Horta, 
Jabłonica Ruska, Jawornik, Ko-
tów, Obarzyn, Piątkowa, Poręby, 
Siedliska, Sufczyn, Ulucz, Zahu-
tyn w pow. Przemyśl miały miej-
sce mordy dokonane przez Ukraiń-
ców na ludności polskiej. 
W nocy z 29 na 30 grudnia we wsi 
Harta pow. Brzozów banderowcy 
uprowadzili 2 Polaków, którzy za-
ginęli bez wieści.
31 grudnia w Leśnictwie Cisowa 
nadleśnictwo  Krasiczyn zamor-
dowany został przez UPA  gajowy 
Tadeusz Huk. 
We wsi Hujsko pow. Przemyśl: 
„W grudniu 1944 w Hujsku (wów-
czas jeszcze wioska pod kontrolą 
radziecką) zamordowano jednego 
Polaka.” (Andrzej Zapałowski: 
Granica w ogniu. Warszawa 2016, 
s. 213). 
We wsi Hurko pow. Przemyśl 
zostali zamordowani przez ban-
derowców: Władysław Kaduk, 
Katarzyna Kaduk, Michał Kaduk, 
Marian Petryczko i Franciszek 
Sawicki. (Andrzej Zapałowski: 
Granica w ogniu. Warszawa 2016, 
s.144 -145). 
W 1944 roku w Birczy pow. Prze-
myśl ukraińscy funkcjonariusze z 
posterunku w Birczy, którzy byli 
jednocześnie członkami OUN, 
brali udział w aresztowaniu w 
1944 roku Romana Segelina oraz 
małżeństwa Katarzyny i Michała 
Gerulów, którzy zostali później za-
mordowani za ukrywanie Żydów. 
(Grzegorz Piwowarczyk: Praw-
dziwa tragedia Birczy. W: https://
kresy.pl/kresopedia/historia/praw-
dziwa-tragedia-birczy/ ; 4 listopa-
da 2018). We wsi Boratycze pow. 
Przemyśl miejscowi Ukraińcy 
uprowadzili Polaka, który zaginął. 
„W Boratyczach, w leśniczów-
ce mieszkał praktykant leśnictwa 
wraz z żoną i trójką dzieci. W 1944 
roku w ciągu dnia przyszło do jego 
domu kilku uzbrojonych (przebra-
nych) banderowców, którzy zwró-
cili się do niego, aby wydał im 
drewno. Początkowo nikt niczego 
złego nie podejrzewał, aż do chwi-
li, kiedy to leśniczy chciał założyć 
kurtkę. Na to przebrani banderow-
cy odzywają się, żeby kurtkę zo-
stawił żonie. Po tych słowach żona 
i dzieci wpadły w furię i zaczęły 
płakać i prosić o litość. Niestety 
banderowcy byli nieobliczalni. 
Zabrali go ze sobą (żonę z dziećmi 
pozostawili przy życiu) i poszli z 
nim do lasu. Jego żona usłyszała 
tylko po chwili strzał. Godzinę po-
tem rozpoczęto poszukiwania jego 
zwłok, ale nie odnaleziono ich. 
Pracownik leśnictwa zaginął bez 

wieści.” (Stefania Szal: Pamięć - 
drogą do wyzwolenia; w: http://
www.nawolyniu.pl/wspomnienia/
szal.htm ). 

A może po ”pierwszych czterech 
miesiącach 1945 roku” Polacy 
mieszkający na Pogórzu Przemy-
skim zaznali spokoju? Poniżej 
przykłady. 
1 maja 1945 roku w Birczy pow. 
Przemyśl na cmentarzu ma grób 
Kozimor Szczepan (Stefan) ur. 
1924, który zginął z rąk UPA 1 V 
1945. We wsi Ujkowce pow. Prze-
myśl upowcy zamordowali Marię 
Lewicką. 
2 maja we wsi Kupna pow. Prze-
myśl Ukraińcy zamordowali Teo-
dora Półkowskiego, lat 24. 
10 maja we wsi Brzeżawa koło 
Birczy pow. Przemyśl upowcy 
spalili większość gospodarstw pol-
skich i zamordowali 18 Polaków. 
15 maja we wsi Barycz pow. Prze-
myśl banderowcy zamordowali 
Marcina Szpitala, lat 64. (Andrzej 
Zapałowski: Granica w ogniu. 
Warszawa 2016, s. 121). 
W nocy z 23 na 24 maja we wsi 
Leszczawa Górna pow. Przemyśl 
upowcy obrabowali i spalili 17 go-
spodarstw polskich oraz zamordo-
wali 7 Polaków. 
25 maja we wsi Rudawka pow. 
Przemyśl zamordowali 9 Polaków 
oraz zrabowali ich mienie. We wsi 
Wola Krzywiecka pow. Przemyśl 
zamordowali Stanisława Kwaśne-
go, lat 29. 
26 maja we wsi Leszczawka koło 
Kuźminy pow. Dobromil uprowa-
dzili Tomasza Strawńskiego, który 
zaginął bez wieści. 
29 maja we wsi Trzciniec pow. 
Dobromil „Lubieński Antoni - tor-
turowany i uprowadzony do lasu 
zaginął. W czasie ujęcia przewo-
ził korespondencję z Wojtkowej” 
(http://www.rodaknet.com/rp_wy-
cislak_28.htm). 
W maju 1945 roku we wsi Ba-
chów pow. Przemyśl banderowcy 
zamordowali 5 Polaków, w tym 
kobietę. We wsi Kopysno pow. 
Przemyśl: „W maju 1945 r. Mi-
kołaj Gierczak z Kopysna został 
zamordowany przez bojówkę SB 
OUN Rejonu „B II”, Nadrejonu 
„Chołodny Jar” za podejrzenia o 
współpracę z WP i NKWD. Za za-
bójstwo był odpowiedzialny refe-
rent SB o pseudonimie „Roman”. 
(http://kopysno.pl/historia.html ). 
W Nadleśnictwie Krasiczyn pow. 
Przemyśl został zamordowany ga-
jowy Stanisław Polański. (Edward 
Orłowski, w: jw.). We wsi Mać-
kowice pow. Przemyśl miejscowi 
Ukraińcy zamordowali Marię So-
chę. We wsi Malawa pow. Prze-
myśl upowcy spalili część gospo-
darstw polskich i zamordowali 
8 Polaków. We wsi Ulucz  pow. 
Brzozów została w nocy uprowa-
dzona Emilia Wiśniowska (Polka) 
wraz z córką i synem, której mąż 
(Ukrainiec) przebywał w tym cza-
sie na przymusowych robotach 
w Niemczech. Czym naraziła się 
Ukraińcom, tego nikt nie wie. 
Tych troje skazańców prowadzo-
no ścieżką przez Krajniki do lasu. 
Mieszkańcy Krajników słyszeli 
głośny lament Emilii Wiśniow-
skiej. Płacz ten musiał również 
słyszeć Wasyl Czarniecki. Jego 
dom był na trasie ścieżki, którą 
prowadzono na śmierć tych troje 
nieszczęśników. Jednak w obszer-
nych relacjach na stronach inter-

netowych o Uluczu nic o tym nie 
wspomina. Nie wspomina też nic 
o dziesięcioletniej dziewczynce, 
córce Polki Wiktorii Urban, którą 
kobiety uluckie zasiekały motyka-
mi na polach Ulucza. (Bronisław 
Zielecki: Moje życie czyli Historia 
Polaka z Ulucza. Warszawa 2014 
r.) 

1 czerwca 1945 roku we wsi Iskań 
pow. Przemyśl SB OUN zabiła 
Anielę Czurę za rzekome donosi-
cielstwo do NKWD i współpracę 
z AK. Następnego dnia, 2 czerw-
ca, zamordowano jej córkę Marię 
Marczak i zięcia, Polaka, Michała 
Marczaka. Natłok zarzutów oraz 
ich konstrukcja sugerują, że część 
z nich lub wszystkie zostały zmy-
ślone. Wieś Iskań znajdowała się 
na terenie III rejonu, a referentem 
SB był tam Włodzimierz Choma. 
Przypuszczalnie niektóre oskarże-
nia były świadomie fabrykowane 
przez kuszczowych wywiadow-
ców po to, by użyć SB do pry-
watnych porachunków. (Artur 
Brożyniak: Uwagi o pracy Służby 
Bezpieczeństwa Organizacji Ukra-
ińskich Nacjonalistów w świetle 
sprawozdania referenta I okręgu 
OUN za maj–czerwiec 1945 roku; 
w: http://www.polska1918-89.
pl/pdf/uwagi-o-pracy-sluzby-
bezpieczenstwa-organizacji-
ukrainskich-nacjonalis,4014.pdf ). 
Łącznie zamordowano 2 Polaków 
i 2 Ukrainki; prawdopodobnie 
mordu dokonali synowie księdza 
unickiego Michajło Huka.  
6 czerwca w pobliżu miasta Prze-
myśl banderowcy zamordowali 3 
chłopców polskich, byli to: Baryk 
Zbigniew ur. 15 III 1929, Otwi-
nowski Jerzy ur. 7 IV 1929, Pieron 
Zbigniew ur. 17 VII 1929. 
11 czerwca we wsi Duńkowiczki 
pow. Przemyśl miejscowi Ukra-
ińcy zamordowali Katarzynę Wil-
czek. We wsi Ruska Wieś pow. 
Przemyśl upowcy zamordowali 
Antoniego Kurasza. 
12 czerwca w Birczy pow. Prze-
myśl na cmentarzu ma grób Lasz-
kiewicz Edward ur.1916, który 
zginął z rąk UPA 12 VI 1945 r. (htt-
p://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/
zabytki/narodowej/ofiary1.html ).  
16 czerwca we wsi Hurko pow. 
Przemyśl został zamordowany 
przez banderowców Jan Matylak. 
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s. 147).
18 czerwca we wsi Polchowa pow. 
Przemyśl  banderowcy zabili 2 Po-
lki. (APP sygn. 80. Meldunek MO 
w Przemyślu z 19 VI 1945 r., k. 17; 
AIPN-Rz-051/217. Napady i akcje 
zbrojne sotni „Burłaka”, k.126). 
We wsi Ruska Wieś pow. Przemyśl 
zamordowali 2 Polki, które powra-
cały z Tarnawki.    
19 czerwca na drodze z miastecz-
ka Bircza do Przemyśla upowcy 
uprowadzili Katarzynę Szelewę, 
matkę 6-ga dzieci, którą zamordo-
wali. 
20 czerwca we wsi Batycze pow. 
Przemyśl Ukraińcy uprowadzili i 
zamordowali 3 Polaków: Annę i 
Jakuba Grendusa oraz Zofię Mil-
czanowską ur. 22.05.1923 r.    
22 czerwca we wsi Babica nad 
Sanem pow. Przemyśl Ukraińcy 
zamordowali 3 Polaków. 
W czerwcu 1945 roku we wsi 
Ulucz pow. Brzozów „W czerwcu 
1945 r. powiesili Uluczanie Polkę, 
Marię Michaliczko o przydomku 
Kominiarka i jej dwie małe córecz-

ki. Kilka dni później, w przysiółku 
dobrzańskim Za lasem, tuż obok 
Ulucza została powieszona Wanda 
Krowiak (Polka)”. (Bronisław Zie-
lecki..., jw.). 

5 lipca 1945 r. koło miasteczka 
Krasiczyn pow. Przemyśl w za-
sadzce upowcy z sotni „Burłaki” 
zabili 9 Polaków, milicjantów. 
„Stodoliński Władysław ur. 1901 
r. leśniczy Lasy dóbr biskupstwa 
przemyskiego w Dybawce powiat 
Przemyśl. W obliczu zagrożenia 
wsi jako ochotnik wstąpił 17 VII 
1944 r. do obsady miejscowego 
MO. Zamordowany przez UPA w 
okolicy Krasiczyna 5 VII 1945. 
Sus Michał ur. 1903 r. pracownik 
tartaku Krasiczyn powiat Przemyśl 
Uczestnik kampanii wrześniowej 
1939 r., w niewoli niemieckiej do 
1941 r. Do Krasiczyna wrócił w 
1942 r. Zamordowany przez UPA  
5 VII 1945. Rodzeń Adam ur. 1901 
r. robotnik leśny Krasiczyn Powiat 
Przemyśl Syn Józefa. Po tzw. „wy-
zwoleniu” w obliczu zagrożenia 
wsi jako ochotnik wstąpił do obsa-
dy miejscowego posterunku MO. 
Uprowadzony i zamordowany 
przez UPA  5 VII 1945. (Edward 
Orłowski..., jw.)  
7 lipca we wsi Pawłokoma pow. 
Brzozów Ukraińcy z SKW za-
mordowali Karolinę Kaszycką po-
wracającą z przymusowych robót 
z Niemiec i zagrabili jej skromne 
mienie. W odnalezionym w 1983 
roku w okolicy Birczy archiwum 
nadrejonu „Chołodnyj Jar” znaj-
dowała się notatka, którą sporzą-
dził 11 lipca 1945 roku strzelec 
SKW „Śmich”. „Dotyczy: Strzelec 
SKW, 1-go kuszcza, rejonu czota 3 
„Czarnomore”. Sprawa: Likwida-
cja Kaszyckiej Karoliny, Polki, ze 
wsi Pawłukomy, która wracała z 
Niemiec i dnia 7.07.1945 r. zosta-
ła zlikwidowana przez strzelców 
SKW „Śmicha” i „Jastruba” z roz-
kazu kuszczowego „Jara”. Zezna-
nia: Kuszczowy „Jar” dał rozkaz 
„Jastrubowi” i mi, żebyśmy obaj 
zlikwidowali Kaszycką Karolinę. 
Wychodząc pamiętałem rozkaz 
dany „Jastrubowi”, że jeżeli będą 
materiały tekstylne i bielizna, to 
„Jastrub” może je sobie zabrać. 
Zaraz po tym wyszliśmy. W tej 
chacie, gdzie przebywała wyżej 
wymieniona Polka byli następują-
cy ludzie: Iwan Mudryk, Dmytro 
Sokił i Anna Potoczniak – żona 
Polaka z tej chaty. Po zabraniu rze-
czy, jakie nadawały się na koszule, 
wróciliśmy na kwaterę. Po drodze 
„Jastrub” zaniósł te rzeczy  do jed-
nej Polki we wsi Kotów, aby ta 
uszyła koszule. Wychodząc od Ka-
szyckiej Karoliny, kazaliśmy jej, 
aby za godzinę wyniosła się ze wsi. 
Po przyjściu na kwaterę „Jastrub” 
zgłosił „Jarowi”, że zabrał od niej 
materiały na koszule, które dał za-
raz do uszycia. Po godzinie „Jar” 
kazał nam iść, wyprowadzić Polkę 
do lasu i zlikwidować (przez roz-
strzelanie). „Jastrub” wyprowadził 
ją z chaty, przekazał ją Mudryko-
wi Iwanowi, aby ten odprowadził 
ją pod las. W lesie zatrzymaliśmy 
ją i zlikwidowali: rzeczami, jakie 
miała przy sobie podzieliliśmy się. 
„Jastrub” zabrał dla siebie rzeczy: 
prześcieradło, półtora metra płót-
na, damską bluzkę, sweter, szalik, 
pończochy, które dał Kusznowej 
Tani. Ja zabrałem dla siebie nastę-
pujące rzeczy: sweter, sukienkę, 
szalik, skarpetki. O tych rzeczach 
nie zgłosiliśmy „Jarowi”. W dwa 
dni później „Jar” pytał „Jastruba”, 
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gdzie są rzeczy i ile ich było. „Ja-
strub” zgłosił „Jarowi” tylko takie 
rzeczy: dwa prześcieradła i poń-
czochy”. (Edward Prus: Atamania 
UPA, Wrocław 1996, s. 91). 
12 lipca w miasteczku Bircza pow. 
Przemyśl banderowcy zamordo-
wali Edwarda Laszkiewicza.  
W nocy z 17 na 18 lipca we wsi 
Lipa koło Birczy pow. Przemyśl 
banderowcy spalili 3 domy polskie 
i uprowadzili Michała Chrobaka 
do lasu, gdzie został zamordowa-
ny. 
19 lipca we wsi Stubieńko pow. 
Przemyśl banderowcy zamordo-
wali 3 Polaków, braci, podczas 
zbioru żyta na polu. 
20 lipca w miejscowości Bircza 
pow. Przemyśl na cmentarzu ma 
grób Bartosiewicz Zdzisław ur. 
1926, który zginął z rąk UPA 20 
VII 1945. We wsi Temeszów pow. 
Brzozów został zamordowany 
przez UPA  gajowy Józef Kot. 
24 lipca we wsi Małkowice pow. 
Przemyśl Ukraińcy zamordowali 
20-letnią Czesławę Kunę.  
28 lipca we wsi Lipa pow. Prze-
myśl upowcy zamordowali Piotra 
Steca oraz powiesili Ukrainkę Pe-
lagię Niezgocką, żonę Polaka, któ-
ry uciekł do Birczy.  
30 lipca we wsi Lipa pow. Prze-
myśl zamordowali 8 Polaków, a 
pozostałych wypędzili zabraniając 
powrotu. We wsi Ruska Wieś pow. 
Przemyśl zamordowali Stanisława 
Radonia, ciężko poranili jego ojca 
i dotkliwie pobili jego matkę. 
31 lipca w miasteczku Bircza pow. 
Przemyśl zastrzelili 2 Polaków ja-
dących furmanką. 
We wsi Grąziowa pow. Dobro-
mil: „W lipcu 1945  powieszono 
gajowego z Griąziowej Jana Łu-
kasiewicza”. (Andrzej Zapałow-
ski: Granica w ogniu. Warszawa 
2016, s. 217). We wsi Leszczyny 
pow. Dobromil uprowadzono Je-
rzego Czabanowskiego, lat 21, o 
którym słuch zaginął. Zamieszka-
ły w Grąziowej, uprowadzony w 
czasie powrotu z Przemyśla. We 
wsi Stubienko pow. Przemyśl: „W 
miesiącu lipcu 1945 r. w Stubien-
ku banderowcy zamordowali pra-
cujących przy żniwach trzech bra-
ci Szpitalów: Józefa ur. 17 marca 
1921 r.49, Andrzeja ur. 7 czerwca 
1928 r. i Kazimierza. Podawane 
jest także inne imię Tadeusz s. 
Marcina ur. 7 czerwca 1928 r., któ-
ry faktycznie zginął z rąk UPA 25 
lipca 1945 r. w Baryczy (zapew-
ne chodzi o tę samą osobę). Józef 
Szpital, ur. 17 III 1912 r., zginął w 
kwietniu, zatem jest to inna osoba. 
Andrzej Szpital, ur. 18 III 1923 r., 
zginął 28 IV 1945 r. Chodzi o An-
drzeja Szpitala, ur. 7 VI 1928 r.” 
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s. 121).

4 sierpnia 1945 r. we we wsi Siel-
nica pow. Przemyśl Ukraińcy z 
SKW uprowadzili i zamordowali 
2 Polaków. „Kurasz Jan, ur. 17.06. 
1892 r., miejscowy sołtys, został 
związany drutem kolczastym i 
wrzucony żywcem do studni w 
Bachórzem” (Siekierka..., s. 724). 
12 sierpnia we wsi Jabłonica Ru-
ska pow. Brzozów upowcy zamor-
dowali 3 Polaków oraz 2 uprowa-
dzili. 
13 sierpnia we wsi Maćkowice 
pow. Przemyśl został zamordowa-
ny przez miejscowych banderow-
ców Stanisław Kość. 

18 sierpnia we wsi Ujkowice pow. 
Przemyśl upowcy obrabowali go-
spodarstwa polskie oraz zamordo-
wali 13 Polaków i 2 Ukraińców.  
22 sierpnia we wsi Iskań pow. 
Przemyśl około godziny 22:00 
grupa 12 uzbrojonych w karabiny 
ludzi napadła dom polskiej rodziny 
Teodozji Bacza i zabiła jej córkę 
Helenę Bacza w wieku 20 lat, na-
rodowości polskiej. „Morderstwa 
dokonali w bestialski sposób, bijąc 
swą ofiarę łożyskami karabinów. 
Po dokonaniu samobójstwa [sic] 
położono trupa w przygotowaną 
furmankę, przywieźli nad San i 
tam utopili. Z banderowców roz-
poznany został Sluzae (sic) Milko 
[Omelan], Pleczeń Milko [Omelan 
Płeczeń, który ukrywał się w bun-
krze aż do ogłoszenia amnestii], 
Bustwat Michał i Bustwat Iwan z 
Iskani, oraz Kocaba z Ruskiej Wsi. 
Oprócz tego wypadku ci sami ban-
derowcy zabili w czerwcu 1945 
roku Anielę Czura, Marczak Ma-
rię i Kurasza Kazimierza, wszy-
scy narodowości polskiej.” (http://
suozun.org/dowody-zbrodni-oun-
-i-upa/n_groza-pod-bircza/?fbcli-
d=Iw). We wsi Szklary pow. Sanok 
UPA żywcem spaliła 2 Polaków a 
4 osoby zostały ciężko poparzone. 
W sierpniu 1945 r. we wsi Bircza 
Stara pow. Dobromil (pow. Prze-
myśl) został uprowadzony przez 
banderowców do lasu Michał 
Chrobak, ur. 10.01.1909r, który za-
ginął bez wieści. We wsi Siedliska 
pow. Brzozów upowcy uprowa-
dzili Polkę Wandę Kotlarz z d. Za-
jąc, żonę Ukraińca, zmasakrowali 
jej twarz i zamordowali, zwłoki 
jej po kilku dniach wyłowiono z 
Sanu. Modu dokonano za zgodą jej 
męża. We wsi spalili też drewnia-
ny kościółek. We wsi Wołodź pow. 
Brzozów na drodze między wsią 
Siedliska a wsią Poręba znalezio-
no zwłoki uprowadzonego 16-let-
niego Polaka: ręce miał przybite 
gwoździami do dwóch rosnących 
obok siebie drzew a w bok ciała 
miał wbity zardzewiały bagnet, 
skonał w męczarniach.   
Latem 1945 roku we wsi Bircza 
Stara pow. Przemyśl na drodze, 
podczas powrotu z kościoła w Bir-
czy, upowcy uprowadzili 2 Pola-
ków; rodzeństwo, 24-letniego Pio-
tra Chrobaka i jego młodszą siostrę 
Annę Chrobak  –  i ślad po nich 
zaginał.     

1 września 1945 r. we wsi Kłoko-
wice pow. Przemyśl upowcy za-
mordowali Ignacego Ferlana. 
6 września w Birczy pow. Prze-
myśl zostali zabici przez UPA 
3 żołnierze WP:  Miraszewski 
Edward ur. 1923, Mrozek Włady-
sław ur. 1924, Sidor Wacław ur. 
1924, którzy mają  groby na cmen-
tarzu wojskowym w Przemyślu.
W nocy z 8 na 9 września we 
wsiach Malawa i Brzeżawa pow. 
Przemyśl: „W nocy z 8/9.09.1945 
grupa ukraińskich nacjonalistów 
zamordowała sołtysa wsi Malawa, 
Jana Mielnika, i sołtysa wsi Brze-
zawa. Po dokonanym morderstwie 
wybito szyby w domach opuszczo-
nych przez Polaków. Obaj zamor-
dowani sołtysi byli narodowości 
ukraińskiej”.  (http://suozun.org/
dowody-zbrodni-oun-i-upa/n_gro-
za-pod-bircza/?)  
9 września 1945 r. we wsi Chyrzy-
na pow. Przemyśl upowcy zamor-
dowali 2 Polaków, w tym 23-letnią 
kobietę.  
11 września we wsi Rokszyce pow. 

Przemyśl w zasadzce UPA zginęło 
5 żołnierzy WP.    
14 września we wsi Pikulice pow. 
Przemyśl banderowcy schwytali 
dwóch żołnierzy Wojska Polskie-
go zwolnionych ze służby z po-
wodu ran odniesionych na fron-
cie. Antoni Buszta (ur. 1906 r.) i 
Marcin Pelczar (ur. 1902 r.) zostali 
po torturach żywcem wrzuceni w 
ogień. (http://suozun.org/dowody-
-zbrodni-oun-i-upa/n_upa-nie-byl-
a-armia-to-byla-banda-mordujaca-
bezbronne-i-niewinne-ofiary-w-
tym-takze-ukraincow/ ).
16 września we wsi Dusowce pow. 
Przemyśl upowcy zamordowali 2 
Polaków i spalili ich ciała razem z 
domem. 
17 września we wsi Walawa pow. 
Przemyśl upowcy zamordowali 8 
Polaków, w tym dzieci lat 6, 8 i 13. 
24 września w miasteczku Krasi-
czyn pow. Przemyśl zamordowali 
17 Polaków, w tym 5 osób spalili 
żywcem oraz 5 uprowadzonych 
zaginęło bez wieści.  
W nocy z 25 na 26 września we wsi 
Rokszyce pow. Przemyśl upowcy 
spalili 30 gospodarstw polskich 
oraz zamordowali 8 Polaków. 
29 września we wsi Wojtkowa 
pow. Przemyśl: „W Wojtkowej 29 
września 1945  sotnie „Burłaki” i 
„Łastiwki”, które swoje bazy mia-
ły w okolicznych wsiach, dokona-
ły napadu na miejscowy posteru-
nek MO oraz Zarząd Gminy. Po 
długiej walce posterunek zdobyto 
i spalono. E. Ginalski  podaje, że 
w napadzie UPA pod dowództwem 
Jarosława Hamiłki (prawdopodob-
nie agenta NKWD, pełniącego 
wówczas funkcje referenta gospo-
darczego okręgu OUN), zginęło 
15 milicjantów i 20 wieśniaków. 
Witold Garbarczyk w swoich 
wspomnieniach zapisał, że w cza-
sie napadu zginęło 35 Polaków, w 
tym 5 milicjantów. W meldunkach 
ukraińskich niekiedy podaje się 
datę napadu na 28 września 1945 
r. Wg innych źródeł, banderowcy 
uprowadzili wówczas komen-
danta posterunku MO, a zastępcę 
plut. Wilczka zastrzelili. Ponadto 
zastrzelili 6 polskich mieszkań-
ców Wojtkowej i spalili wszystkie 
budynki. Z kolei inne meldunki 
ukraińskie mówią, że 28 września 
1945 r. sotnia „Burłaki” napadła 
na Wojtkową. Śmierć poniosło 
12 milicjantów, a 2 uprowadzono 
do lasu. Ponadto zamordowano 7 
mieszkańców wsi narodowości 
polskiej. Spalono budynki poste-
runku MO, poczty oraz wiele za-
budowań wiejskich. Banderowcy 
zdobyli kilkanaście sztuk broni 
palnej, dużo amunicji i archiwum 
MO. Milicjantami prawdopodob-
nie byli zakonspirowani żołnierze 
rozwiązanego Zgrupowania AK 
„Warta”. Sytuacja była na tyle 
poważna, że 30 września do Wojt-
kowej, wskutek błagań kilku męż-
czyzn, którzy udali się o pomoc 
po wymordowaniu i spaleniu wsi, 
przyjechało z Sanoka 3 czołgi z 
wojskiem i 60 konnych żołnierzy. 
Wieczorem żołnierze powrócili 
do Sanoka, obawiając się napadu. 
Wojtkowa została opuszczona. 
Ukraińscy mieszkańcy wsi uciekli 
do lasu. W drodze powrotnej, po 
drugiej stronie wzniesienia za No-
wosielcami Kozickimi, od strony 
Ropienki i Wańkowej, banderow-
cy zaatakowali wycofujących się 
żołnierzy WP. Napastnicy po krót-
kiej walce się wycofali.” (Andrzej 
Zapałowski: Granica w ogniu. 
Warszawa 2016, s. 217 – 218). 

We wrześniu 1945 roku we wsi 
Babica pow. Przemyśl Ukraińcy 
zamordowali Polaka o nazwisku 
Mirzołek wracającego z przymu-
sowych robót w Niemczech; we 
wsi Bachów pow. Przemyśl obra-
bowali gospodarstwa polskie i za-
mordowali 3 Polaków.  

1 października 1945 roku w przy-
siółku Łączki należącym do wsi 
Sielnica pow. Przemyśl upowcy 
zamordowali 8 Polaków. 
3 października we wsi Iskań pow. 
Przemyśl upowcy spalili wieś i za-
mordowali 3 Polaków. 
We wsi Bartkówka pow. Brzozów: 
„W nocy z 3 na 4 października 
1945 roku na Bartkówkę napadły 
nacjonalistyczne grupy ukraińskie. 
Skutkiem tego napadu była śmierć 
23 osób i spalenie ok. 200 sztuk 
bydła i trzody chlewnej. Miesz-
kańcy wioski uciekając przed wro-
giem, lekko ubrani, przedostali się 
przez San, w którym woda była 
wysoka i zimna. Znaleźli pomoc 
w Polskim Komitecie Opiekuń-
czym, który dostarczył im ubrań 
oraz raz dziennie wydawał po-
siłki.”  (http://www.bliskiesercu.
dynow.pl/pl/hist_bart.html). Oraz: 
„Zmordowani przez bandę „Hro-
menki” 3-4.10.1945 r.: Hadam 
Agnieszka żona Jakuba l. 75 spa-
liła się w domu; Kozioł Stanisław 
syn Franciszka l. 30 zastrzelony 
zaraz po powrocie z wojska; Prycz 
Jakub syn Jana l. 60 zastrzelony, 
gdy uciekał furmanką do Dynowa; 
Rebizak Agnieszka l. 70 spaliła 
się w domu; Rebizak Tekla córka 
Wojciecha l. 72 spaliła się w domu; 
Sarnicki Roman syn Andrzeja l. 
52 zastrzelony; Sarnicki Józef 
syn Michała l. 10 ojciec uciekając 
miał go na rękach; Sarnicka Teresa 
żona Michała l. 36 zastrzelona pod 
domem; Sarnicka Karolina wdo-
wa po Janie l. 66 zastrzelona za 
domem.” (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  
Seria – tom 8). 
W nocy z 4 na 5 października we 
wsi Bartkówka pow. Brzozów 
upowcy obrabowali i spalili 150 
gospodarstw polskich oraz zamor-
dowali 9 Polaków. IPN Rzeszów: 
„W toku śledztwa ustalono, że 
Bartkówka była wsią zamieszkałą 
wyłącznie przez rodziny polskie. 
Spalona została w nocy z 4 na 5 
października 1945r. wraz z sąsied-
nimi wioskami: Dylągową, Pawło-
komą i Sielnicą. Polecenie wydał 
w ramach tzw. akcji odwetowej 
Michał G. ps. „Konyk”, dowódca 
UPA na Pogórzu Przemyskim. 4 
października około godziny 22.00 
oddziały UPA otoczyły wytypowa-
ne do zniszczenia wioski. Sotnie 
Włodzimierza Sz. ps. „Burłak” i 
Grzegorza J. ps. „Łastiwka” oto-
czyły Dylągową i Sielnicę. Sotnia 
Michała D. ps. „Hromenko” po-
dzielona na kilka grup o godzinie 
22.00 na sygnał świetlny z rakiety 
wkroczyła do Pawłokomy i Bart-
kówki. Większość mieszkańców 
pogrążona była we śnie. Spraw-
cy, często grożąc bronią zabierali 
zwierzęta gospodarskie, rzeczy 
osobiste, pieniądze, odzież i sprzęt 
gospodarstwa domowego. Od kul 
napastników i na skutek pożaru 
zginęli: Romuald S., Józef S., Sta-
nisław K., Agnieszka R., Teresa S., 
Krystyna H., Jakub P., Andrzej P. 
i Katarzyna S. Strzelając do ratu-
jących dobytek oraz uciekających 
sprawcy usiłowali pozbawić życia 
Wiktorię K. oraz innych miesz-
kańców. Jan W., 10 letni chłopiec, 

uderzony został przez napastnika 
kolbą karabinu w plecy. Cios był 
tak silny, że spowodował uszko-
dzenie narządów wewnętrznych 
pokrzywdzonego a w następstwie 
jego śmierć. Józef M. uderzony zo-
stał również kolbą karabinu w gło-
wę. Kazimiera K. otrzymała cios 
karabinem w plecy, a sprawca za-
brał jej odzież. Mieszkańcy ucieka-
jąc z płonącej wioski przeprawiali 
się przez rzekę „San” promem lub 
w tzw. „bród”. Część potraciła ura-
towany z pożaru dobytek. Po kilku 
godzinach oddziały UPA wycofały 
się z Bartkówki. Spalone zostały 
budynki mieszkalne, gospodarcze, 
zwierzęta, sprzęty gospodarstwa 
domowego, zapasy zboża i paszy 
dla zwierząt. Z całej wioski ocala-
ło jedynie kilka domów.” We wsi 
Dylągowa pow. Brzozów upowcy 
z sotni „Burłaki” i „Łastiwki” oraz 
chłopi ukraińscy z sąsiednich wsi 
obrabowali i spalili większość go-
spodarstw polskich oraz zamor-
dowali 30 Polaków a 20 poranili. 
We wsi Pawłokoma pow. Brzozów 
upowcy zamordowali 5 Polaków i 
spalili wieś. „W nocy z 4 na 5 X 
1945 r. bojówki UPA dokonały 
napadu na Pawłokomę. Spaliły 
większość budynków polskich i 
poukraińskich oraz zamordowały 
pięcioro napotkanych Polaków: 
m.in. Katarzynę Trojan, 12-letnie-
go Zbigniewa Bielca i 12-letniego 
Józefa Łacha.” (Ks. Stanisław Na-
bywaniec, ks. Jan Rogula..., jw.) 
We wsi Sielnica pow. Przemyśl 
obrabowali i spalili kilkanaście go-
spodarstw polskich oraz zamordo-
wali 16 Polaków, kilka rodzin. 
5 października we wsi Brzuska 
koło Birczy pow. Przemyśl upo-
wcy obrabowali i spalili wieś oraz 
zamordowali 13 Polaków, których 
do pozostania we wsi namówił 
greckokatolicki ksiądz Oleksy 
Bilik zapewniając, że nic im nie 
grozi; współpracował on z OUN-
-UPA. We wsi Sufczyna koło Bir-
czy pow. Przemyśl po wysiedleniu 
Ukraińców upowcy spalili więk-
szość gospodarstw i zamordowali 
18 Polaków. 
8 października w miejscowości 
Bircza pow. Przemyśl na cmenta-
rzu komunalnym znajduje się mo-
giła 7 żołnierzy WP, którzy zginęli 
8.X1.1945 roku z rąk UPA . (.htt-
p://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/
zabytki/narodowej/ofiary1.html 
).  Koło wsi Kalwaria Pacławska 
pow. Przemyśl: „8 października 
1945 r. w lesie koło Leszczyn, czy-
li 2 km od Kalwarii Pacławskiej, 
banderowcy ostrzelali pododdział 
WP. Ranny został jeden oficer oraz 
zabity jeden koń. Wg innych źró-
deł na terenie powiatu Przemyśl w 
tym dniu śmierć ponieśli Stanisław 
Gaweł, lat 25 oraz następujący żoł-
nierze z 30pp: szer. Julian Droż-
dżewicz, s. Józefa, ur. 1922 r. w 
Sypieniu, szer. Bronisław Banasik, 
s. Heleny, ur. 1922 r. w Ryni, kpr. 
Kazimierz Gawdziś, s. Dominika, 
ur. 1923 r. w Mazurkach, Paweł 
Gaweł, s. Szymona, ur. 1920 r. w 
Pielni, sierż. Aleksander Kołodko, 
s. Aleksandra, ur.1921 r. w Ho-
roszczy, szer. Romuald Lekczyk, s. 
Wincentego, ur. w 1921 r. w Głu-
chowie, kpr. Piotr Rudmiczuk, s. 
Jana, ur. 1925 r. w Morsach, kpr. 
Jan Skaradziński, s. Franciszka, 
ur. 1921 r. w Kiszelnicach, szer. 
Olgierd Waśkiewicz, s. Jakuba, ur. 
1908 r. w Olszanicy, Leon Woj-
ciechowski s. Jana, ur. 1924 r. w 
Krzyszkowie.” (Andrzej Zapałow-
ski: Granica w ogniu. Warszawa 
2016, s. 218 - 219).
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W nocy z 19 na 20 października 
we wsi Polchowa pow. Przemyśl 
upowcy spalili 2 gospodarstwa 
polskie oraz zamordowali 3 rodzi-
ny; tj. 15 Polaków. W Polchowej 
około godz. 23.00 około 60 oso-
bowy oddział z sotni „Hromenki” 
zamordował 12 osobową rodzinę 
Wawrzków oraz nocującego w 
ich domu Wasyla Haluki. Zamor-
dowanymi były następujące oso-
by noszące nazwisko Wawrzko: 
Anna, Paweł, Michał, Władysław, 
Katarzyna, Salomea, Jan, Józef, 
Tadeusz, Weronika, Maria i Ro-
zalia. Po dokonanej zbrodni ciała 
zostały spalone w dwóch domach 
należących do zamordowanych. 
Zrabowano także 5 sztuk bydła, 
ubrania oraz sprzęty domowe. 
Według zeznań członków rodziny 
zamordowanych w morderstwie 
brali m.in. udział następujący ban-
derowcy: Dionizy Horbowy, Pa-
weł Łoś „Rubacz” (dowódca III 
czoty), Milik, Wasyl Kozior (Ko-
ziara?) oraz Wasyl Chomka. Ciało 
jednej z ofiar było nabite na brony. 
Ciała zamordowanych pochowano 
na terenie cmentarza w Dubiecku. 
(http://suozun.org/dowody-zbrod-
ni-oun-i-upa/n_upa-nie-byla-
armia-to-byla-banda-mordujaca-
bezbronne-i-niewinne-ofiary-w-
tym-takze-ukraincow/ ).  
W nocy z 22 na 23 października w 
miasteczku Bircza pow. Przemyśl 
w nocy UPA dokonała pierwszego 
napadu na Birczę. Atak odparto 
z dużymi stratami własnymi. Na 
cmentarzu komunalnym znajduje 
się mogiła 12 żołnierzy WP, któ-
rzy zginęli 22.X.1945 r. w obro-
nie miasteczka. Ponadto znajduje 
się tutaj także mogiła 3 żołnierzy 
WP, którzy zginęli z rąk UPA w 
obronie miasteczka 23.X.1945 r. 
Także na tym cmentarzu znajduje 
się mogiła 8 cywilnych mieszkań-
ców zamordowanych 23.X.1945 r. 
przez Ukraińską Armię Powstań-
czą.  (http://w.kki.com.pl/pioinf/
przemysl/zabytki/narodowej/ofia-
ry1.html ). Oraz: „/.../ miasteczko 
zaatakował kureń UPA „Podkarpa-
cie” z byłego województwa stani-
sławowskiego, dowodzony przez 
Pawłę Wcyka, ps. „Prut”, sotnia 
„Karmeljuka” z powiatu sambor-
skiego, czota „Horbowego” z roz-
puszczonej sotni U-3, dowodzonej 
do lata 1945 r. przez „Buryja” i 
okoliczne SKW (ok. 700 osób), 
których bojownicy byli ubrani 
w mundury polskie, niemieckie 
i radzieckie. W miasteczku znaj-
dowały się wówczas sztab 28pp, 
3 Batalion Piechoty i kompania 
zwiadu. Całością dowodził ppłk 
Aleksander Wygański. Walki trwa-
ły 4 godziny i pociągnęły za sobą 
17 (19?) ofiar spośród żołnierzy 
WP i 8 osób cywilnych (3 kobiety, 
4 mężczyzn oraz jedno dziecko) a 
2 funkcjonariuszy MO zostało ran-
nych. Wg innych danych zginęło 
9 żołnierzy, 11 osób cywilnych a 
5 zostało rannych.” (Andrzej Za-
pałowski: Granica w ogniu. War-
szawa 2016, s. 220 – 221). We wsi 
Kuźmina pow. Przemyśl upowcy z 
sotni „Burłaki” zabili 18 Polaków: 
8 cywili i 10 żołnierzy WP. Źródła 
ukraińskie podają datę 22 paź-
dziernika i liczbę ofiar: 90 cywil-
nych Polaków i 11 żołnierzy WP, 
ponadto 100 osób zostało poranio-
nych a wieś spalona.    
23 października we wsi Zalesie 
pow. Przemyśl upowcy obrabo-
wali i spalili gospodarstwa polskie 
oraz zamordowali 15 Polaków, w 
tym 2 rodziny z dziećmi.   

W nocy z 26 na 27 października 
we wsi Korytniki pow. Przemyśl 
upowcy obrabowali i spalili wieś 
oraz zamordowali 19 Polaków. 
Stefania Szal, z domu Stecyk re-
lacjonuje: „Pewnej nocy z 26 na 
27 października 1945 r., na polskie 
domy napadła banda UPA. Spaliła 
prawie wszystkie budynki we wsi 
i zamordowała prawie wszystkich 
napotkanych Polaków. Niektórych 
zastrzelili z karabinów, a niektó-
rych wrzucali żywcem do ognia. 
Zginęło wtedy około 20 osób, w 
tym byli mężczyźni, kobiety, dzie-
ci i starcy (głównie repatrianci 
ze wschodu). Zdarzenie to mia-
ło miejsce pod wieczór, kiedy to 
na nagle znikąd zrobiło się jasno 
(widno). Bardzo się przelękłam, 
gdyż nie wiedziałam co się dzie-
je. Po chwili zrozumiałam, że na 
wioskę napadli banderowcy. /.../ 
Wtedy wpadłam na pomysł, aby 
schronić się w miejscowej ruinie 
piwnicy (lepiance ziemnej dla 
bydła) nieopodal plebani, miesz-
czącej się przy samej ulicy, którą 
to banderowcy wracali z łupem 
po napadzie na wieś Korytniki. W 
trakcie ucieczki do tej kryjówki 
napotkaliśmy miejscowego repa-
trianta Stanisława Mosura, który 
postanowił do nas dołączyć. Przez 
dziurkę od klucza piwnicy wraz 
z moim bratem Edwardem (nie-
stety już zmarłym) i Stanisławem 
Mosurem, widziałam łuny ognia 
palących się budynków oraz jęki 
mordowanych i konających miesz-
kańców wsi. Mój brat postanowił 
położyć się na podłodze piwnicy i 
udawać trupa, gdyż jak stwierdził, 
gdyby banderowcy zaglądnęli do 
środka piwnicy zauważyli by tru-
pa i by nie reagowali. Natomiast 
ja i Stanisław Mosur siedzieliśmy 
skuleni w obu rogach piwnicy. 
Nazwisk ofiar nie pamiętam, po-
nieważ nie znałam tam przybyłych 
ludzi (w większości repatriantów) 
oraz z uwagi na zbyt długi okres 
czasu jaki upłynął od tych tragicz-
nych zdarzeń. Jedyną zapamiętaną 
osobą, którą znałam, gdyż pocho-
dził on ze wsi Boratycze był Mi-
chał Szkółka w wieku około 45 lat, 
który pozostawił po sobie wdowę 
Marię (cudem ocalała z rzezi, gdyż 
nie przyznała się, że to jej mąż), 
syna Jana (niemowlę) oraz córkę 
Annę. Ponadto banderowcy wrzu-
cili do ognia dwóch nieznanych mi 
żołnierzy przebranych za cywilów, 
którzy powrócili z wojny. Ludzie 
błagali o litość i darowanie życia, 
ale Ukraińcy mordowali, upaja-
jąc się nienawiścią, byli gorsi niż 
dzikie, wygłodniałe zwierzęta. Nie 
darowali nikomu życia. Symbo-
liczną dla mnie postacią był Wie-
liczuk - Polak pochodzący z Tar-
nopola (repatriant), którego dom 
znajdował się przy samym potoku, 
i o ile razy banderowcy starali się 
spalić jego domostwo, to on tyle 
raz je gasił, oczywiście niezau-
ważenie. Skryty był w pobliskich 
gąszczach przy potoku i miał stały 
dostęp do wody, dlatego też dom 
jego ocal. Gdyby go oprawcy 
spostrzegli najprawdopodobniej 
by już nie żył. Dom, w którym 
mieszkałam w Korytnikach, został 
częściowo szczęśliwym trafem 
uratowany, gdyż w bardzo bliskiej 
odległości (2-3 metrów), po są-
siedzku mieszkała w drugim domu 
siostra banderowskiego przywód-
cy o nazwisku Wójtowicz. Zbrod-
niarze podpalając poszczególne 
budynki, podpalili i ten w którym 
i ja mieszkałam wraz z rodziną. 
Ale zauważyli, że płomienie z 

domu zaczynają dochodzić do 
zabudowania siostry przywódcy 
banderowców i szybko go ugasili, 
tak też pożar spowodował jedynie 
opalenie bocznych okien jednej z 
ścian domu. Oczywiście dom był 
splądrowany; w trakcie odjazdu 
banderowców pozostawili (zgu-
bili) na progu domu jedynie koc. 
Po tym zdarzeniu wsi już nie było, 
prócz trzech zachowanych domów 
(naszego, siostry banderowca i 
wspomnianego Wieliczuka) oraz 
Cerkwi Grekokatolickiej; pozosta-
ło pogorzelisko ze sterczącymi ko-
minami. /.../ Do dziś jeszcze słyszę 
w głowie piski dzieci, krzyki gwał-
conych brutalnie kobiet oraz be-
stialsko zabijanych mężczyzn oraz 
starców ludzi niczemu winnych. 
Po tych zdarzeniach powróciłam 
już na stałe do Przemyśla, gdzie 
już znajdowała się moja rodzina.” 
(Stefania Szal: Pamięć - drogą do 
wyzwolenia; w: http://www.nawo-
lyniu.pl/wspomnienia/szal.htm ). 
26 lub 27 października we wsi Bo-
rysławka koło Rybotycz pow. Do-
bromil po wysiedleniu Ukraińców 
upowcy spalili zabudowania wsi 
i zamordowali 6 starszych Pola-
ków, którzy nie opuścili wsi. We 
wsi Kopyśno koło Rybotycz pow. 
Dobromil podczas palenia wsi po 
wysiedleniu Ukraińców zamordo-
wali 6 starszych Polaków, którzy 
nie opuścili swoich gospodarstw. 
27 października we wsi Tarnaw-
ka koło Żohatyna pow. Dobromil 
upowcy z sotni „Burłaki” spalili 
gospodarstwa polskie i zamordo-
wali 6 Polaków, w tym 17-letnią 
dziewczynę i 2 milicjantów.  We 
wsi Wola Krzywiecka pow. Prze-
myśl upowcy zamordowali 3 Po-
laków. „Jan Siemaszko, torturowa-
ny, - wydłubano mu oczy, miał 30 
ran kłutych” .  
W nocy z 27 na 28 października 
we wsi Wapowce pow. Przemyśl 
upowcy spalili 90 gospodarstw i 
zamordowali 4 Polaków, w tym 
kobietę. 
W październiku 1945 r. we wsi 
Jamna Górna koło Rybotycz pow. 
Dobromil podczas palenia wsi po 
wysiedleniu Ukraińców upowcy 
zamordowali 4 starszych Pola-
ków, którzy nie opuścili swoich 
gospodarstw. We wsi Lachowa 
koło Kuźminy pow. Dobromil 
podczas palenia wsi zamordowali 
5 Polaków. W kol. Makowa oraz 
we wsi Makowa Rustykalna koło 
Rybotycz pow. Dobromil podczas 
palenia wsi po wysiedleniu Ukra-
ińców zamordowali 15 Polaków. 
We wsi Stubno pow. Przemyśl 
Ukraińcy zamordowali Feliksa 
Wojnarowicza. We wsi Trójca koło 
Rybotycz pow. Dobromil podczas 
palenia wsi po wysiedleniu Ukra-
ińców upowcy zamordowali 7 Po-
laków. We wsi Zalesie pow. Prze-
myśl: „W październiku 1945 roku 
UPA dwa razy napadła na Zalesie 
w powiecie przemyskim. Była to 
kara za nie złożenie przez tamtej-
szych mieszkańców kontrybucji. 
Banderowcy spalili 68 zabudowań 
gospodarczych, wcześniej rabując 
mienie Polaków. W czasie napadu 
zginęło 8 osób, w tym dwie spło-
nęły, dwie raniono. Uprowadzono 
także 5 Polaków, którzy mieli pę-
dzić skradzione bydło.” (Grzegorz 
Piwowarczyk: Prawdziwa tragedia 
Birczy. W: https://kresy.pl/kreso-
pedia/historia/prawdziwa-trage-
dia-birczy/ ; 4 listopada 2018). 

2 listopada 1945 r. we wsi Kuźmi-
na pow. Dobromil upowcy z sotni 

„Hromenki” zmordowali 11 Pola-
ków.  
10 listopada we wsi Bircza Stara 
pow. Przemyśl sotnia „Bira” ogra-
biła polskie domy zmuszając Pola-
ków do ucieczki, liczba ofiar łącz-
nie z drugim napadem 29 listopada 
wynosiła 12 osób. 
11 listopada we wsi Ujkowce pow. 
Przemyśl spalili 92 budynki i za-
mordowali 10 Polaków.   
W nocy z 15 na 16 listopada we 
wsi Pikulice pow. Przemyśl Ukra-
ińcy pobili i wrzucili żywcem do 
płonącej stodoły 4 Polaków, w tym 
23-letnią Anielę Siedlecką.  
17 listopada we wsi Żohatyn pow. 
Przemyśl podczas palenia wsi po 
wysiedleniu Ukraińców upowcy 
zamordowali 8 Polaków, w tym 
młynarza. 
19 listopada we wsi Sielnica pow. 
Przemyśl spalili 19 domów i za-
mordowali 16-letniego Polaka. 
20 listopada we wsi Orły pow. 
Przemyśl Ukraińcy zamordowali 
Kazimiera Pycia. 
29 listopada we wsi Bircza Stara 
pow. Przemyśl podczas drugiego 
napadu zamordowali 2 Polaków, 
w tym 35-letnią Katarzynę Kulon 
powiesili na ścianie stodoły, potem 
jej zwłoki wrzucili do studni, skąd 
zostały wydobyte wiosną 1948 
roku. We wsi Boguszówka koło 
Birczy pow. Przemyśl upowcy 
z sotni „Burłaki” spalili wszyst-
kie zagrody oraz zamordowali 10 
Polaków. We wsi Korzeniec koło 
Birczy pow. Przemyśl upowcy z 
sotni „Burłaki” obrabowali i spalili 
wieś oraz zamordowali 8 Polaków 
a 6 zostało rannych. We wsi Ru-
dawka koło Birczy pow. Przemyśl 
podczas kolejnego napadu upowcy 
spalili część gospodarstw polskich 
oraz zamordowali 7 Polaków i 2 
Ukraińców. We wsi Wola Korze-
niecka pow. Przemyśl podczas 
palenia wsi po wysiedleniu Ukra-
ińców upowcy zamordowali 10 
Polaków a 5 poranili.  
W nocy z 29 na 30 listopada w 
miasteczku Bircza pow. Przemyśl 
nastąpił drugi atak UPA na Birczę. 
W miasteczku znajduje się mogiła 
9 nieznanych z imienia żołnierzy 
WP , którzy zginęli z rąk UPA 30 
XI 1945 r. podczas drugiego na-
padu na miasteczko.  (http://w.kki.
com.pl/pioinf/przemysl/zabytki/
narodowej/ofiary1.html ). 
30 listopada we wsi Dobrzanka 
koło Kuźminy pow. Dobromil 
podczas palenia wsi upowcy z 
sotni „Burłaki” zamordowali 5 Po-
laków, a los pozostałych około 40 
Polaków nie jest znany. 
W listopadzie 1945 roku we wsi 
Bachów pow. Przemyśl upowcy 
obrabowali gospodarstwa polskie 
oraz zamordowali 8 Polaków. We 
wsi Krzeczkowa pow. Przemyśl 
zamordowali 2 Polaków. 

W nocy z 4 na 5 grudnia 1945 r. 
w miejscowości Krasiczyn pow. 
Przemyśl upowcy spalili 126 bu-
dynków oraz zamordowali 3 Po-
laków. We wsi  Śliwnica pow. 
Przemyśl zamordowali kilkunastu 
Polaków. 
17 grudnia koło wsi Kopysno pow. 
Przemyśl: „Według danych zawar-
tych w archiwach Wojska Polskie-
go, 17 grudnia 1945 r. na drodze 
prowadzącej z Rybotycz, w lesie 
„Grabnik”, kompania fizylierów z 
28 pułku piechoty 9 DP wysłana 
do Kopysna jako ochrona zbioru 
kontyngentu została zaatakowa-

na przez sotnię UPA „Burłaki”. 
W zasadzce poległo 2 oficerów i 
3 szeregowców [...], 3 szeregow-
ców zostało rannych. Zginęło 
kilku członków UPA. O wszyst-
kim zaalarmowano 1 batalion 28 
pułku piechoty stacjonującego w 
Rybotyczach. Na podstawie da-
nych UPA, w zasadzce zginęło 
3 żołnierzy, 5 udało się uciec, a 
3 rannych dostało się do niewoli. 
Dwóch wziętych do niewoli ofice-
rów (ppor. Jan Darmograj i ppor. 
Zenon Radulewicz) na podstawie 
wyroku sądu polowego zwołanego 
przez komendanta oddziału U-4 
(kryptonim jednej z czterech sot-
ni, na czele których stał por. „Ko-
nyk”) rozstrzelano. /.../ Z zeznań 
mieszkańców Kopysna wynika, iż 
napadu na grupę żołnierzy doko-
nali przebrani w cywilne ubrania 
członkowie oddziału UPA, przez 
co uznano, iż stali za tym miesz-
kańcy Kopysna. Jak twierdzą 
świadkowie tamtych wydarzeń, 
w domu jednego z mieszkańców 
Kopysna przed akcją przebywali 
członkowie UPA biorący w niej 
udział. Zdaniem świadków tam-
tych wydarzeń, w odwecie za atak 
UPA na kompanię fizylierów Ko-
pysno miało zostać spacyfikowa-
ne. Na szczęście nie doszło do tego 
dzięki rozsądkowi jednego z ofice-
rów Wojska Polskiego z 1 batalio-
nu stacjonującego w Rybotyczach, 
który zebrawszy na placu obok 
cerkwi wszystkich mieszkańców, 
w ostateczności podjął decyzję o 
zarekwirowaniu im jedynie bydła 
i trzody. Każdy kto mógł, oddał 
wojsku to, co posiadał. Opuszcza-
jąc Kopysno z zarekwirowanym 
dobytkiem, żołnierze napotkali w 
pobliżu Rybotycz nadciągający 
oddział (prawd. 218 pogranicz-
nego pułku wojsk NKWD), który 
miał dokonać pacyfikacji. Poinfor-
mowano ich jednak, że problem 
został już rozwiązany, przez co 
wieś jej uniknęła.” (http://kopy-
sno.pl/historia.html ). 
20 grudnia koło wsi Cisowa pow. 
Przemyśl  w lesie zaatakowano 
samochód 2 batalionu 26 pp. Żoł-
nierze eskorty strat nie ponieśli i 
zdołali się wycofać. Banderowcy 
zabili na miejscu dwie kobiety, 
które podróżowały tym samocho-
dem. Dwóch cywili uprowadzo-
no. Maszyna została uszkodzona. 
Pościg 2 batalionu 26 pp nie dał 
rezultatu. Informacji o śmiertel-
nych ofiarach nie podał w swoim 
sprawozdaniu Stanisław Torba, 
przewodniczący Gminnej Rady 
Narodowej w Birczy, który jechał 
tym samochodem na posiedzenie 
Komisji Ziemskiej w Przemyślu. 
(Dr Artur Brożyniak: Trzeci napad 
Ukraińskiej Powstańcze Armii na 
Birczę 6/7 stycznia 1946 r.). 
21 grudnia we wsi Krowniki pow. 
Przemyśl zamordowali 3 Polaków.
24 grudnia (Wigilia) we wsi Babi-
ca nad Sanem pow. Przemyśl upo-
wcy uprowadzili z drogi i zamor-
dowali 8 Polaków. 
W nocy z 26 na 27 grudnia we 
wsi Kruhel Mały pow. Przemyśl 
upowcy obrabowali i spalili wieś 
oraz zamordowali 3 Polaków. We 
wsi Kruhel Wielki pow. Przemyśl 
zamordowali 6-osobową rodzi-
nę polską: matkę Dutkowską z 5 
dzieci. Inni: „zginęła Polka – Dut-
kowska, matka pięciorga dzieci. 
Ponadto zraniono jedną osobę i 
zrabowano 11 krów. W trakcie 
napadu spalono także ponad 55 
domów mieszkalnych, 36 stodół 
ze zbożem i paszą oraz 18 stajni.” 
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(Andrzej Zapałowski: Granica 
w ogniu. Warszawa 2016, s.164 
– 165). We wsi Prałkowice pow. 
Przemyśl obrabowali i spalili 63 
gospodarstwa polskie oraz zamor-
dowali 4 Polaków, w tym kobietę i 
żołnierza WP; rannych i poparzo-
nych zostało 11 Polaków. W mie-
ście Przemyśl w wyniku ostrzału 
z moździerzy przez UPA zginęło 2 
Polaków a 3 zostało rannych.  
W grudniu 1945 roku we wsi Kraj-
na koło Birczy pow. Dobromil 
podczas palenia wsi po wysiedle-
niu Ukraińców upowcy zamordo-
wali 2 Polaków. 

W roku 1945 we wsi Barycz pow. 
Przemyśl banderowcy zamordo-
wali 5 Polaków. We wsi Borow-
nica pow. Przemyśl: „Śledztwo 
w sprawie zabójstwa sześciooso-
bowej rodziny o nazwisku P. o 
nieustalonych imionach w 1945r. 
w Borownicy woj. podkarpackie-
go.” (IPN Rzeszów S 44/09/Zi). 
W miasteczku Bircza pow. Prze-
myśl znajdują się groby cywilnych 
mieszkańców narodowości pol-
skiej, którzy zginęli podczas walk 
i napadów UPA, są to: Gąska Wła-
dysław ur. 1926 (syn Zofii); Gąska 
Zofia ur. 1903 (matka Władysła-
wa); Harłacz Katarzyna ur. 1908; 
Turczyk Władysław. 
We wsi Bircza Stara pow. Do-
bromil (pow. Przemyśl) upowcy 
obrabowali i spalili gospodarstwa 
polskie oraz zamordowali 15 Po-
laków. W mieście Brzozów został 
spalony żywcem przez oprawców 
z UPA leśniczy Jerzy Ochocki 
lat 50. We wsi Grochowce pow. 
Przemyśl miejscowi Ukraińcy za-
mordowali 25-letniego Stanisława 
Cieplaka. We wsi Hruszatyce pow. 
Przemyśl zamordowali 7 Polaków, 
w tym kobiety. We wsi Kupiatycze 
pow. Przemyśl miejscowi  Ukra-
ińcy zamordowali 3 Polaków. We 
wsi Kupna pow. Przemyśl Ukraiń-
cy zamordowali 3 Polaków, w tym 
2 kobiety. We wsi Leszczawa Dol-
na pow. Przemyśl Karol Kapuściń-
ski wraz z Janem Kaczmarskim 
zostali złapani przez UPA, wy-
wiezieni, a potem zabici (https://
pl.wikipedia.org/wiki/Leszczawa_
Dolna ) We wsi Maćkowice pow. 
Przemyśl powiesili 2 Polaków. W 
nadleśnictwie Nowe Sady pow. 
Przemyśl został uprowadzony i 
zamordowany przez UPA w lesie 
składnicowy Mieczysław Trą-
bars, miejsce spoczynku nieznane. 
(Edward Orłowski..., jw.). We wsi 
Roztoka koło Kuźminy pow. Prze-
myśl zamordowali 4 Polaków. We 
wsi Tarnawka koło Żohatyna pow. 
Przemyśl pod koniec 1945 roku 
banderowcy zamordowali 4 Pola-
ków, w tym ojca  i jego 2 synów. 
We wsi Trzcianiec pow. Przemyśl 
upowcy obrabowali 5 gospodarstw 
polskich i zamordowali 12 Pola-
ków. Oraz: UPA powiesiło dwoje 
młodych ludzi narodowości ukra-
ińskiej /Babickich/ za to że ich brat 
uciekł przed mobilizacją do UPA 
i schował się w Przemyślu. (ZZ, 
PiD MO, s 306). We wsi Wapow-
ce pow. Przemyśl upowcy zamor-
dowali 2 Polaków: kobietę oraz 
żołnierza WP, który przyjechał na 
spotkanie z żoną przesiedloną z 
Kresów. We wsi Wola Maćkowa 
pow. Przemyśl zamordowany zo-
stał przez UPA gajowy (leśniczy?) 
Buczek Marian lat 35. (Edward 
Orłowski..., jw.). 

1 stycznia  1946 roku we wsi Huta 
– Poręby pow. Brzozów upowcy 

wymordowali nie ustaloną licz-
bę Polaków: „Był pierwszy dzień 
stycznia 1946 r. W środku nocy 
usłyszała gwałtowne ujadanie 
psów, później ich wycie i nieludz-
kie krzyki mordowanych ludzi. 
- Zosiu, gdzie jesteś? Zosiu!!! - 
usłyszała wołanie matki. Mama 
złapała pod rękę niewidomego 
dziadka i czteroletnią córeczkę 
siostry. I tak jak stali, wyskoczyli 
w czwórkę za chałupę i uciekli w 
pola, w mrok nocy. Buchał ogień i 
gryzący dym, słychać było strzały 
i jęki konających ludzi, zawodze-
nie kobiet. Nie pamięta, jak długo 
uciekali. Pędzili co tchu, przez las. 
Byle dalej od wsi, byle szybciej. 
Nie czuli zmęczenia, strach do-
dawał im sił. Matka dziękowała 
Panu Bogu za ocalenie i za to, że 
jej drugiej córki nie było w domu. 
Była „na służbie” w odległej wsi i 
to ją uratowało. Mała siostrzenica 
nie zobaczyła już swojej mamy ani 
ojca. Matkę zamordowali Ukraiń-
cy. Przed śmiercią łamali ją kołem, 
żeby powiedziała, gdzie jest jej 
mąż. Nie powiedziała. Niestety, 
ukraińscy bandyci i jego znaleźli, 
i zamordowali. Siostrzenicę wy-
chowywała mama Zosi i druga 
ciotka. Ocalenie znaleźli we wsi 
Dylągowa” (relacja Zofii Ko-
niecznej, w: http://www.niedziela.
pl/artykul/58908/nd/Kobieta-ze-
-Wschodu). Tego dnia wieczorem 
Dylągowa została spalona. We wsi 
Leszczawa Dolna pow. Przemyśl 
uprowadzili 5 Polaków, którzy za-
ginęli. We wsi Leszczawa Górna 
pow. Przemyśl został zamordowa-
ny przez UPA robotnik leśny Józef 
Skrętkowski, lat 40. 
W nocy z 1 na 2 stycznia we wsi 
Sielnica pow. Przemyśl podczas 
kolejnego napadu upowcy do-
szczętnie obrabowali polskie go-
spodarstwa (konie, bydło, świnie, 
żywność, odzież itp.) oraz zamor-
dowali 6 Polaków 
2 stycznia we wsi Dylągowa pow. 
Brzozów podczas drugiego napadu 
upowców z sotni „Burłaki” i „Ła-
stiwki” oraz chłopów ukraińskich 
z sąsiednich wsi Jawornik Ruski, 
Piątkowa i Siedliska, spalili resztę 
zabudowań i plebanię oraz zamor-
dowali 9 Polaków a 5 poranili.
We wsi Górki pow. Brzozów zo-
stał zamordowany przez upowców 
sołtys wsi Julian Winczowki: 
„Kontaktuję się z Państwem w 
sprawie wydarzeń z 6.01.1946r. 
Przeglądałam Państwa stronę in-
ternetową dotyczącą mordów UPA 
na Polakach w okresie wojennym 
i powojennym i zdziwił mnie brak 
informacji o morderstwie sołtysa 
wsi Górki (koło Brzozowa) Julia-
na Winczowskiego. Nie było ani 
wydarzenia ani nazwiska w spisie 
ofiar. Jest to mój pradziadek, mój 
dziadek, który zmarł parę lat temu, 
opowiadał mi jak osobiście wi-
dział to morderstwo we własnym 
domu w wieku 17 lat. Proszę o 
uzupełnienie tych informacji na 
stronie. Informacja ta była podana 
w gazecie Podkarpacie w latach 
80’ lub 90’.”  (Natalia Winczow-
ska  16.07.2015 ; http://www.stan-
kiewicze.com/ludobojstwo/czytel-
nicy_2.html).  
W nocy z 6 na 7 stycznia w miej-
scowości Bircza pow. Przemyśl 
nastąpił trzeci atak UPA. „W 
styczniu 1946 roku Mychajło Halo 
,,Konyk”, dowódca kurenia, na od-
prawie w Grąziowej nakazał znisz-
czenie Birczy. W Łomnej zapo-
wiedziano, że w ciągu pół godziny 
Bircza spłonie. Możliwe, że plan 

napadu opracował referent SB I 
Okręgu „Chołodnego Jaru”. Od 
wschodu miały zaatakować sotnie 
„Burłaka” i Hrihorija Jankowskie-
go „Łastiwki”, a od zachodu sotnie 
Mychajły Kuczera „Jara” i „Hro-
menki” (w jego zastępstwie dowo-
dził Dmytro Karwański ,,Orski”), 
które miały przypuścić główny 
atak. Osobiście dowodził tam ku-
renny Mychajło Halo ,,Konyk”. 
Ich atak ruszył od strony Nowej 
Wsi. ,,Konyk” i ,,Orski” szli na 
czele niewielkiego oddziału, który 
po przełamaniu pierwszej linii pol-
skich okopów wdarł się do mia-
sta. Pozostali banderowcy zostali 
zatrzymani przez polski ostrzał. 
Grupa ,,Konyka”, w czasie ich 
rajdu w kierunku rynku w Birczy, 
podpaliła dom, w którym spłonęło 
5 osób, najprawdopodobniej ucie-
kinierów ze spalonej przez UPA 
Rudawki. Ostatecznie banderow-
cy z grupy głównodowodzącego 
,,Konyka” przeszli koło mykwy i 
weszli na schody koło kamienicy, 
gdzie znajdował się sztab obroń-
ców Birczy. Niestety nie było w 
nim, przebywającego wówczas w 
Przemyślu, Leona Lubeckiego – 
dowódcy garnizonu w Birczy. Był 
to dzielny, jeszcze przedwojen-
ny oficer o poglądach endeckich, 
którego w 1947 roku dotknęły re-
presje komunistyczne. W jego za-
stępstwie nieudolnie dowodził por. 
Arsenij Kuźmiczenko, sowiecki 
oficer narodowości ukraińskiej, 
który podawał się za Polaka. Ce-
lem ,,Konyka” był zapewne sztab. 
Banderowcy weszli na schody i 
prawdopodobnie próbowali wejść 
do budynku kamienicy przez okna. 
Polscy żołnierze kolbami i ostrza-
łem z broni maszynowej bronili 
wejścia do budynku. Banderowcy 
zostali otoczeni. Rano na scho-
dach doliczono się 20 zabitych 
banderowców. Tam zapewne zgi-
nął ,,Konyk”. /.../ Bitwa o Birczę 
została wygrana przez Polaków. 
Nie doszło do zapowiedziane-
go ludobójstwa. Do dzisiaj żyją 
świadkowie tamtych wydarzeń, 
którzy mówią, że przy ciałach 
banderowców znaleziono sznury i 
wódkę. Czy mieli oni świętować 
wschodnią Wigilię przez wiesza-
nie Lachów? Zapowiadali znisz-
czenie miasta, grozili mordem lud-
ności. Ilu członków UPA zginęło? 
W artykule ,,Tragedia Birczy” po-
dano, że 23 banderowców. Moim 
zdaniem nie można tak klarownie 
podać liczby ofiar. W źródłach po-
jawiają się różne dane. Możliwe, 
że na schodach w centrum Birczy 
zginęło 20 banderowców, a 10 ko-
lejnych ciał odnaleziono na obrze-
żach miasteczka. Zapewne część 
poległych zostało zabranych przez 
wycofujących się banderowców. 
W opracowaniu ukraińskiego hi-
storyka Eugeniusza Misiło poja-
wia się liczba 23, ale przynajmniej 
jeden z podanych banderowców 
nie zginął w Birczy. ,,W tej bitwie 
zginęło bardzo dużo banderow-
ców.” – podaje kronika parafialna. 
To zawsze będzie niewiadoma. 
Pan Karbowiak podał, że ekshu-
macja ujawniła, że tylko na dwóch 
szkieletach były widoczne ślady 
ran od walki. Pozostali banderow-
cy mieli być wzięci do niewoli i 
zamordowani kolbami lub strza-
łem w tył głowy. Autor artykuł 
stwierdził jednoznacznie, że zosta-
li zamordowani po dostaniu się do 
niewoli. Oddziałowa Komisja Ści-
gania Zbrodni przeciwko Narodo-
wi Polskiemu w Rzeszowie, czyli 
prokuratora IPN–u stwierdziła – w 

przeciwieństwie do Arkadiusza 
Karbowiaka – że nie da się jedno-
znacznie stwierdzić, czy pochowa-
ni w Birczy banderowcy zostali 
zamordowani po wzięciu do nie-
woli. Śledztwo o sygn. akt S 2/02/
Zk zostało umorzone „wobec bra-
ku dowodów wskazujących na to, 
iż członkowie UPA zginęli w dniu 
7 stycznia 1947 r. w wyniku tortur 
i egzekucji”. /.../ Należy dodać, że 
członkowie UPA w myśl prawa 
polskiego i międzynarodowego 
nie byli żołnierzami lecz tylko ter-
rorystami.” (Grzegorz Piwowar-
czyk: Prawdziwa tragedia Birczy; 
w: https://kresy.pl/kresopedia/hi-
storia/prawdziwa-tragedia-birczy/ 
; 4 listopada 2018). „Michał Galo 
„Konyk” i Dymitr Karwański „Or-
ski” pełnili służbę w szeregach 
14 Dywizji SS. Pośród członków 
UPA znaczny procent stanowili 
byli policjanci ukraińscy w nie-
mieckiej służbie, których starano 
się przedstawić jako bohaterów. (A 
Karwańska-Bajak., Ukraijno wy-
znaj..., s. 82 i in.).  W tym samym 
czasie w Birczy byli milicjanci, w 
tym komendant Józef Winiarski, 
dostali anonimy z pogróżkami.” 
(Dr Artur Brożyniak: Trzeci na-
pad Ukraińskiej Powstańcze Ar-
mii na Birczę 6/7 stycznia 1946 r.; 
za:   https://kresywekrwi.neon24.
pl/post/144226,trzeci-napad-band-
upa-na-bircze-6-7-stycznia-1946-r 
). W miejscowości Bircza pow. 
Przemyśl na cmentarzu znajduje 
się grób 6 osób NN, którzy zginęli 
z rąk UPA 7 I 1946 r. 
We wsi Ulucz pow. Brzozów 
UPA zamordowała sołtysa Wasyla 
Szlachtycza i jego żonę.  „W stycz-
niu 1946 r. Szlachtyczowie byli u 
sąsiada na chrzcinach, skąd zostali 
przez bandytów z UPA wyprowa-
dzeni do swojego ogrodu i tu ich 
powieszono na jabłoni. Dla szy-
derstwa zdjęto z nich dolne części 
ubioru. Na drzewie wisieli kilka 
dni, po czym bandyci UPA pozwo-
lili bratankowi zamordowanych, 
Mikołajowi Szlachtyczowi zdjąć 
wisielców. Po załadowaniu ich na 
sanie, nakazali bandyci zawieźć 
zamordowanych nad San i tu pod 
lód wrzucono oboje wisielców. 
Mieszkańcom Ulucza ogłoszono, 
że nie byli godni pochówku w 
ukraińskiej ziemi. Czym narazili 
się oboje Szlachtycze bandytom 
UPA, tego sam bratanek nie wie-
dział. Oboje Szlachtyczowie byli 
już w podeszłym wieku i znani 
byli jako osoby stateczne i kultu-
ralne. Wasyl Szlachtycz dobrze 
gospodarował na swym dość ob-
szernym łanie ziemi i nie miał z 
sąsiadami żadnych zatargów. Jego 
jedyną chyba winą było to, że zgo-
dził się być sołtysem.” (Bronisław 
Zielecki: Moje życie czyli Historia 
Polaka z Ulucza. Warszawa 2014 
r.). 

4 lutego 1946 r. we wsi Darowice 
pow. Przemyśl upowcy spalili wieś 
i zamordowali 2 Polaków.  We wsi 
Młodowice pow. Przemyśl upo-
wcy spalili wieś i zamordowali 8 
Polaków a 6 zostało rannych i po-
parzonych. We wsi Rokszyce pow. 
Przemyśl zamordowali 3 Polaków.
7 lutego we wsi Krzywe pow. 
Brzozów upowcy zamordowali 
21-letniego Antoniego Dobrzań-
skiego.   
12 lutego we wsi Pawłokoma pow. 
Brzozów upowcy uprowadzili 13 
Polaków, z których 8 po torturach 
zamordowali w rejonie wsi Wola 
Wołodzka.  „12 II 1946 r. w nocy 

banda UPA uprowadziła z Pawło-
komy 13 osób. Z grupy tej zwolniła 
czteroosobową rodzinę Fedzugów, 
a jednej osobie, Emilowi Michali-
kowi, udało się wytłumaczyć, że 
jego ojciec był Ukraińcem i dzię-
ki temu ocalał. Pozostałych osiem 
osób: Jan Marszałek (37 lat), Józef 
Pantoł (25 lat), Władysław Ula-
nowski (24 lata), Andrzej Żańczak 
(lat 45) oraz cztery osoby o nieusta-
lonej tożsamości zostały zamordo-
wane w rejonie Woli Wołodzkiej. 
Po ucieczce banderowców Emil 
Michalik zeznał, że „powiązano 
ich sznurami i popędzono razem 
przez las dylągowski do przysiół-
ka Huty w sołectwie Poręby, po 
drodze ich kopano butami i bito 
kolbami karabinów. Po przybyciu 
do przysiółka Huty czteroosobowa 
rodzina Fedzugów została zwol-
niona. Pozostałych dziewięciu 
mężczyzn popędzono dalej aż do 
Wołodża i tam związanych trzy-
mano pod strażą przez cały dzień. 
Wieczorem odprowadzono do 
Woli Wołodzkiej, gdzie dokonano 
przesłuchań z zastosowaniem róż-
nych tortur, jak np. nożami kale-
czono ciało i posypywano solą. Po 
przesłuchaniu wszystkich ośmiu 
mężczyzn półżywych wyprowa-
dzono na pole i tam zamordowano. 
Jego przesłuchiwano jako ostat-
niego, a gdy powiedział, że jego 
ojciec był Ukraińcem, zwolniono 
go, mówiąc, by cały czas pozosta-
wał w domu, ponieważ gdy nadej-
dzie odpowiedni czas, to powołają 
go do służby w UPA”. Ten jednak 
po przesłuchaniu zbiegł i schronił 
się na Przedmieściu Dynowskim.” 
(Ks. Stanisław Nabywaniec, ks. 
Jan Rogula..., jw.)
13 lutego we wsi Siedliska pow. 
Brzozów miejscowi Ukraińcy oraz 
z SKW z Jawornika Ruskiego ob-
rabowali gospodarstwa polskie 
oraz zamordowali Jana Buczka i 
Józefa Dziwika. 
15 lutego we wsi Jawornik Ruski 
pow. Przemyśl upowcy zamordo-
wali 4-osobową rodzinę polską 
Cemglerów z 2 małoletnich dzieci. 
18 lutego we wsi Bartkówka pow. 
Brzozów: IPN Rzeszów; sygn. 
S 59/09/Zi - śledztwo w sprawie 
zbrodni przeciwko ludzkości po-
legającej na zabójstwie przez nie-
ustalonych sprawców przy uży-
ciu broni palnej w dniu 18 lutego 
1946r. w Bartkówce woj. podkar-
packiego Stanisława B. oraz kra-
dzieży mienia w postaci 4 krów, 3 
koni, odzieży i żywności. „W dniu 
18 lutego 1946r. wieczór do domu 
Stanisława B. w Bartkówce weszło 
trzech uzbrojonych mężczyzn. 
Wypili stojący w kuchni słój ze 
śliwowicą, a następnie wszyst-
kich zapędzili do piwnicy. Z domu 
zabrali odzież, pościel, sprzęty 
gospodarstwa domowego oraz 
zboże, które załadowali do sań. Z 
obory wyprowadzili 3 konie i 4 
krowy. Następnie wywoływali po 
nazwisku uwięzionych w piwni-
cy. Wychodzących uderzali kolbą 
karabinu. Stanisław B. rozpoznał 
jednego ze sprawców. Kiedy o tym 
powiedział, napastnicy związa-
li mu ręce z tyłu i kazali uciekać. 
Otrzymał wówczas 6 strzałów z 
broni palnej, powodujących na-
tychmiastową śmierć. Śledztwo 
w tej sprawie umorzono 22 lipca 
2009r. wobec braku cech zbrodni 
przeciwko ludzkości i przedaw-
nienia karalności.”  W Bartkówce 
banderowcy zamordowali 40-let-
niego Stanisława Budnika. (Ks. 
Stanisław Nabywaniec, ks. Jan 
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Rogula..., jw.) 
28 lutego we wsi Korzeniec koło 
Birczy pow. Przemyśl zamordo-
wali 4 Polaków, w tym 3 kobiety. 
Na początku 1946 roku we wsi 
Ulucz pow. Brzozów banderow-
cy zabili 18-letnią Marię Milcza-
nowską. (Z. Morajko, Z rzeźbą w 
życiorysie. O Adolfie Milczanow-
skim opowieść, „Nasza Gmina 
Dydnia”, Nr 4:2006, s. 10.)

2 marca we wsi Prałkowice pow. 
Przemyśl upowcy zabili 4 żołnie-
rzy WP . 
13 marca we wsi Nienadowa pow. 
Przemyśl banderowcy uprowadzili 
12 Polaków, uciekinierów ze wsi 
Tarnawka po jej spaleniu, i ich za-
mordowali.  
17 marca we wsi Orzechówka 
pow. Brzozów upowcy uprowa-
dzili i zamordowali Władysława 
Masłyka.     
18 marca we wsi Witryłów pow. 
Brzozów upowcy uprowadzili 2 
Polaków: Jana Pelca z synem Pio-
trem, którzy zaginęli bez wieści. 
W marcu 1946 r. we wsi Nowo-
sielce Kozickie pow. Przemyśl 
zamordowali 2 Polaków. We wsi 
Pawłokoma pow. Brzozów upo-
wcy zamordowali 3 Polaków. 

2 kwietnia we wsi Krzywcza pow. 
Przemyśl w zasadzce UPA zabiła 
18 żołnierzy WP, w tym 4 ofice-
rów. 
W nocy z 7 na 8 kwietnia we wsi 
Leszczawa Górna pow. Przemyśl 
upowcy zamordowali 2 Polaków. 
Inni: We wsi Leszczawa Dolna 
banderowcy zabili Polaków: Sta-
nisława i Jana Niebieszczańskie-
go. (https://pl.wikipedia.org/wiki/
Leszczawa_Dolna ) 
15 kwietnia we wsi Babice nad 
Sanem pow. Przemyśl upowcy 
uprowadzili z drogi 17-letniego 
Jana Pawłowicza, który zaginął 
bez wieści. 
W nocy z 16 na 17 kwietnia we 
wsi Krzywcza pow. Przemyśl upo-
wcy oraz chłopi ukraińscy z SKW 
zamordowali 9 Polaków. „Bande-
rowcy podając się za członków 
AK zażądali poddania się załogi i 
złożenia broni. Według protokołu 
przesłuchania Jana Feduniaka, to 
Wiktor Majcher, komendant poste-
runku, otworzył drzwi i milicjanci 
się poddali. Posterunek znajdował 
się w murowanym budynku i jego 
obrona miała szanse powodzenia. 
/.../ Banderowcy rozbroili i upro-
wadzili komendanta posterunku, 
Wiktora Majchra i milicjantów: 
Stanisława Grodeckiego, Wła-
dysława Kopczyka, Władysława 
Chrobaka, Jana Feduniaka. /.../ W 
Krzywczy został złapany przez 
banderowców Stanisław Rogosz 
z Woli Krzywieckiej. Posiadał on 
przy sobie granaty ręczne. Człon-
kowie UPA podejrzewali, że był on 
członkiem ORMO lub samoobro-
ny i brał udział walce przeciw nim. 
Na pomoc mieszkańcom Krzyw-
czy ruszyła samoobrona z Babic. 
Oddział poruszał się drogą i wszedł 
na stanowiska ubezpieczającej ak-
cję czoty 510, dowodzonej przez 
Włodzimierza Daszko „Marko”. 
Doszło do krótkiej wymiany ognia. 
Strona polska została zmuszona do 
odwrotu. Na miejscu zginął Fran-
ciszek Jurkiewicz, a inny członek 
samoobrony Jan Pawłowicz został 
złapany i uprowadzony. Ponadto 
banderowcom udało się zdobyć 
RKM i karabin. Banderowcy upro-

wadzili ze sobą Jana Pawłowicza z 
Babic i Stanisława Rogosza z Woli 
Krzywieckiej, którym zarzucono 
posiadanie broni palnej i strzela-
nie do członków UPA. W sprawie 
uwolnienia Stanisława Rogosza 
interweniował katecheta ks. Stani-
sław Lorenc. Kapłan rozmawiał z 
„porucznikiem” UPA w mundurze 
oficera WP. Z analizy dokumentów 
wynika, że żaden z uczestników 
napadu na Krzywczę w tym czasie 
nie posiadał stopnia oficera UPA. 
Mundur oficera WP nosił Włodzi-
mierz Szczygelski, starszy sier-
żant UPA i dowódca sotni. Należy 
przypuszczać, że ks. Stanisław 
Lorenc rozmawiał ze Szczygel-
skim. Kapłan przypomniał swo-
je wstawiennictwo za ludnością 
ukraińską w czasie napadu z wio-
sny 1945 r. Osobnik ów odpowie-
dział, że zatrzymanych zwolnić 
może jedynie komendant. Pomimo 
tego, po naleganiach kapłana, dał 
słowo honoru, że ich zwolni. /.../ 
W czasie napadu na Krzywczę na 
miejscu zabito jednego członka sa-
moobrony z Babic i uprowadzono 
7 osób. Mieszkańcom Krzywczy 
zabrano 6 krów, 8 koni, 2 świnie, 
ubrania, obuwie, żywność i inne 
rzeczy wartościowe. Ponadto ob-
rabowano spółdzielnię i prywatny 
sklep. Po akcji sotnia „Burłaki” 
wycofała się razem z łupem do wsi 
Kupna, za San. Następnie prze-
szli na południe, w okolice wioski 
Grąziowa. Po drodze banderowcy 
zaskoczyli jednego żołnierza 9 DP 
WP śpiącego na warcie. Zabrano 
mu RKM i uprowadzono. Dalszy 
los żołnierza nie jest znany. Wło-
dzimierz Szczygelski „Burłaka” 
w raporcie do dowództwa z na-
padu na Krzywczę, świadomie 
zataił fakt zatrzymania dwóch 
członków samoobrony, których w 
akcie zemsty członkowie UPA za-
mordowali. Zapewne nastąpiło to 
za przyzwoleniem, a może nawet 
na rozkaz Szczygelskiego. Jana 
Pawłowicza i Stanisława Rogosza 
zamordowano zapewne w okoli-
cach Kupnej, ciała ukryto w lesie 
lub wrzucono do Sanu. Należy 
zaznaczyć, że morderstwo Jana 
Pawłowicza i Stanisława Rogosza 
nastąpiło wbrew wewnętrznym in-
strukcjom UPA, zgodnie z którymi 
jeńcy mieli być przekazywani SB. 
W tym przypadku przekazanie 
niewątpliwie nie nastąpiło. Raport 
UPA wspomina, tylko o 5 milicjan-
tach, podobnie jak raport Służby 
Bezpieczeństwa OUN. Pominięcie 
w raporcie i zeznaniach Szczygel-
skiego kwestii pojmania członków 
samoobrony niewątpliwie było 
podyktowane chęcią ukrycia mor-
du. Milicjantów przekazano SB, 
według właściwości terytorialnej 
ich stałego miejsca zamieszkania. 
Wiktora Majchra i Jana Feduniaka 
przejęła bojówka rejonu I OUN 
kryp. „A-1”. 18 kwietnia 1946 r. 
Jan Feduniak, był przesłuchiwany 
przez referenta SB rejonu I, Wasy-
la Harabacza „Oracz”. Zachował 
się protokół przesłuchania. Nieste-
ty nie udało się odnaleźć protokołu 
przesłuchania Wiktora Majchra. 
Zamordowanie Wiktora Majchra 
i Jana Feduniaka nastąpiło praw-
dopodobnie 18 kwietnia 1946 r., 
w lesie koło Aksmanic. Wyrok 
śmierci wydał Wasyl Harabacz, a 
wykonała go bojówka SB dowo-
dzona przez NN „Sokił”. Ciała 
ukryto w lesie. Stanisława Gro-
deckiego, Władysława Kopczyka 
i Władysława Chrobaka, przejęła 
bojówka rejonu III OUN kryp. 
„W-III”. W czasie konwojowania 

Stanisław Grodecki podjął próbę 
ucieczki i został zastrzelony przez 
nieustalonego członka bojówki 
SB rejonu III. Pozostali dwaj mi-
licjanci byli przesłuchiwani przez 
śledczego SB OUN, lecz ich pro-
tokołów nie zdołano odnaleźć. 
Władysław Kopczyk i Władysław 
Chrobak zostali zamordowani 
prawdopodobnie 17 kwietnia lub 
w następnych dniach. Mordu do-
konano na polecenie Wołodymira 
Chomy „Karło”, referenta SB re-
jonu III. Wyrok wykonała bojów-
ka SB dowodzona przez Stefana 
Jarisza „Pietia”. Mordu prawdo-
podobnie dokonano w lesie w po-
bliżu Jawornika Ruskiego, tam też 
ukryto ciała.” (Artur Brożyniak: 
Zarys działalności Posterunku Mi-
licji Obywatelskiej Krzywcza w 
latach 1944-1947; w: https://www.
krzywcza.eu/dzialalnosci-pmo-w-
-krzywczy-1944-1947.html ). We 
wsi Wola Krzywiecka pow. Prze-
myśl upowcy uprowadzili i za-
mordowali 20-letniego Stanisława 
Rogoża. 
18 kwietnia koło wsi Aksmanice 
pow. Przemyśl: „W rejonie Beren-
derowic SB-OUN przeprowadzała 
liczne przesłuchania, a następnie 
mordowała tam zatrzymane osoby. 
Tam prawdopodobnie zamordo-
wano także zatrzymanych mili-
cjantów z Krzywczy. 5 września 
właśnie w tym lesie, w rejonie 
Aksmanic, w bunkrze odnaleziono 
zwłoki 2 osób w zupełnym rozkła-
dzie. Jeden z denatów miał na so-
bie mundur formacji Lasów Pań-
stwowych.” (Andrzej Zapałowski: 
Granica w ogniu. Warszawa 2016, 
s. 199). 
28 kwietnia we wsi Korytniki pow. 
Przemyśl Ukraińcy zamordowali 
Jana Sitnika. 

6 maja we wsi Leszczawa Dolna 
pow. Przemyśl upowcy obrabo-
wali gospodarstwa polskie, spalili 
większość wsi (230 gospodarstw)  
oraz zamordowali 4 Polaków a 7 
poranili. 
8 maja we wsi Leszczawa Dol-
na pow. Przemyśl za ucieczkę 
Władysława Halickiego przed 
poborem do UPA, banderowcy 
powiesili jego siostry i brata (trzy 
osoby). (https://pl.wikipedia.org/
wiki/Leszczawa_Dolna ) 
9 maja we wsi Sufczyna pow. 
Przemyśl upowcy zamordowali 
Jana Burdziaka.  
We wsi Leszczawa Dolna pow. 
Przemyśl: „Dnia 10 V 1946 r. 
banda UPA w czasie napadu na 
gromadę Leszczawa Dolna pow. 
Przemyśl zabiła 3 osoby, zrabowa-
ła bydło i żywność mieszkańcom 
oraz spaliła 230 zabudowań go-
spodarczych” (Prus..., s. 281). 
20 maja we wsi Kupna pow. Prze-
myśl upowcy skrytobójczo zamor-
dowali 5 żołnierzy WP. 
W nocy z 27 na 28 maja we wsi 
Dudyńce pow. Przemyśl upowcy 
spalili wszystkie gospodarstwa i 
zamordowali kilku Polaków. We 
wsi Ratnanica pow. Przemyśl spa-
lili wszystkie gospodarstwa i za-
mordowali kilku Polaków. We wsi 
Temeszów pow. Przemyśl spalili 
290 gospodarstw oraz  zamordo-
wali 8 Polaków. „W nocy z 27 na 
28 V 1946 r. bandy ukraińskie na-
padły na Temeszów i spaliły go. Od 
strzałów padło kilka osób, a kilka 
innych znalazło śmierć w płomie-
niach. Setki osób zostało bez da-
chu nad głową.” (S. Nabywaniec, 
Kartki z przeszłości wsi Krzywe, 

Rzeszów 2005, s. 88–89). W cza-
sie tego napadu zostali zamordo-
wani: rodak temeszowski kapłan z 
archidiecezji lwowskiej obrz. łac. 
ks. Józef Skrabalak, Franciszek 
Skrabalak, Jadwiga Kułak, Fran-
ciszek Dziamba, Bronisław Kawa-
łek, Jan Kociszewski, Józef Bluj i 
kolega z wojska Franciszka Skra-
balaka – Hezbulewicz..(APROS, 
zespół 145, PKOS w Brzozowie, 
sygn. 7, Sprawozdanie PKOS w 
Brzozowie z 1946 r., Sprawozda-
nie za okres 1.04–31.07.1946, s. 3; 
Ibidem, sygn. 28, Udzielanie po-
mocy dla mieszkańców wsi znisz-
czonych przez banderowców w l. 
1945–1946, Pismo PKOS w Brzo-
zowie do Wojewódzkiego Komite-
tu Opieki Społecznej w Rzeszowie 
z 29.05.1946 r., s. 1.)  
W maju  we wsi Kopyśno pow.  
Przemyśl bojówka SB-OUN za-
mordowała Polaka M. Gierczaka. 
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s. 233). 
Oraz: „W maju 1946 r. /.../ działała 
aktywnie bojówka SB-OUN pod 
kierownictwem referenta nadrejo-
nowego W. Capiaka, ps. „Potap”. 
Za współpracę z organami państwa 
polskiego bojówka zamordowała 
m.in.: Polaka Mikołaja Gierczaka 
z Kopyśna, a Polak Jan Mirowski 
został uznany za zabitego, Ukra-
ińca Mikołaja Herczaka jako do-
nosiciela UB, Ukraińca Wasyla 
Stacha (gajowego z Kormanic) 
podejrzanego o donosicielstwo. 
Zabójstwem J. Mirowskiego i W. 
Stacha kierował Wasyl Harbacz, 
ps. „Oracz”. Zabito także Polaka 
Michała (?), Ukraińców: Dmytra 
Szmiłyka, Andrzeja Michajleća i 
Wasyla Litwinowa, jak również 
Polaków: Kazimierza Zazulę i F. 
Ferlińskiego.” (Andrzej Zapałow-
ski: Granica w ogniu. Warszawa 
2016, s.169 – 170). We wsi Stu-
bienko pow. Przemyśl upowcy za-
mordowali 3 Polaków.  
Wiosną 1946 r. we wsi Leszczaw-
ka pow. Przemyśl upowcy spalili 
wieś i zamordowali 14 Polaków. 
We wsi Ulucz pow. Brzozów:  
„Tragiczniejszy los spotkał podod-
dział stacjonujący w okresie przed-
referendalnym we wsi Tyrawa Sol-
na. Wiosną 1946 r. pododdział ten 
pomaszerował (nie wiadomo po 
co) drogą polną, wzdłuż Sanu po 
jego prawej stronie, przez Dobrą 
do Ulucza. Pasąc konia po drugiej 
stronie rzeki obserwowałem ten 
przemarsz. Na czele jechał na ko-
niu dowódca w stopniu chorążego 
a za nim gęsiego maszerowali jego 
żołnierze w liczbie około 30. Nie-
śli trzy karabiny maszynowe i broń 
osobistą (karabiny i pistolety ma-
szynowe). Szli do Ulucza bez ele-
mentarnego rozpoznania. W Ulu-
czu w tym czasie kwaterował cały 
kureń (batalion) UPA. Banderowcy 
wpuścili cały pododdział do środ-
ka wsi, zwanego Kątem. Dowód-
ca oddalił się na koniu od swoich 
żołnierzy i w tym momencie z chat 
wyskoczyło kilku banderowców i 
bez jednego wystrzału pochwycili 
go żywcem. Żołnierze tego zdarze-
nia nie zauważyli. Dopiero jeden z 
nich, przechodząc między chata-
mi zauważył, jak stojący w progu 
swego domu chłop coś gestykuluje 
rękami, chcąc w ten sposób ostrzec 
przed niebezpieczeństwem. Żoł-
nierze zorientowali się, że coś jest 
nie w porządku i zaczęli się wyco-
fywać. W tym momencie zostali, 
ze wszystkich stron, ostrzelani 
gradem pocisków. Doświadczeni, 
frontowi żołnierze podpalili kilka 
zabudowań i w ten sposób stwo-

rzyli zamieszanie wśród bande-
rowców. Większa część żołnierzy 
wycofywała się przez pola w kie-
runku Witryłowa, który leży po 
drugiej stronie Sanu. Akcją wyco-
fywania kierował dzielny sierżant. 
Połowa grupy prowadziła ogień 
do ścigających ich banderowców 
a druga część wycofywała się na 
dogodne pozycje. Teraz ci prowa-
dzili ogień a reszta się wycofywa-
ła. Takimi skokami zbliżali się do 
Sanu. W tym czasie, z Witryłowa 
pośpieszyła na pomoc wycofu-
jącym się żołnierzom, uzbrojona 
grupa miejscowej samoobrony. 
Ustawione nad Sanem karabiny 
maszynowe skutecznie studziły 
zapały ścigających banderowców. 
Żołnierze byli uratowani. Podczas 
wycofywania padło dwóch zabi-
tych. Jeden z żołnierzy ukrył się w 
piwnicy rozebranego żydowskiego 
domu. Zbierające łuski miejscowe 
dzieciaki, zauważyły ukrywają-
cego się żołnierza i natychmiast 
powiadomiły banderowców, a ci 
postanowili zlikwidować tego żoł-
nierza. Do wykonania tego zadania 
zgłosił się jeden z banderowców, 
mieszkaniec Ulucza. Skrycie pod-
szedł do włazu piwnicy i zaczął 
na oślep strzelać. Żołnierz siedział 
cicho i na ostrzał nie odpowiadał. 
Banderowiec podszedł bliżej wła-
zu i wtedy otrzymał serię z pisto-
letu maszynowego. Padł trupem 
na miejscu. Następnego ochotnika 
już nie było. Postanowiono zli-
kwidować nieszczęsnego żołnie-
rza granatami ręcznymi. Żołnierz 
dwukrotnie zdołał odrzucić wrzu-
cone do środka granaty, ale trzeci 
rozerwał się w jego ręce. Słysząc 
wybuch granatu w piwnicy, ban-
derowcy zbliżyli się do włazu, 
myśląc, że żołnierz nie żyje. Ten 
jednak nadal strzelał, trzymając 
broń w jednej ręce. W końcu udu-
szono go dymem wrzucanych do 
środka, palących się wiązek sło-
my. Był to trzeci poległy żołnierz. 
Ośmiu zdołało się w porę wycofać 
drogą w kierunku Dobrej. Tych 
żołnierzy widziałem, biegnących 
przez Hłomczę w kierunku Mrzy-
głodu. /.../ Pojmanego żywcem 
dowódcę oddziału przyprowadzili 
banderowcy na Krajniki, do domu 
Mikołaja Polańskiego. Tam zdjęto 
z niego mundur i ubrano w podar-
te łachmany. Związano mu ręce 
łańcuchem i poprowadzono do 
lasu. Miejscowa młodzież i dzieci 
szli za prowadzonym chorążym, 
okładając go kijami. Ślad po nim 
zaginął. Po kilku dniach, przyje-
chali do Hłomczy rodzice zagi-
nionego. Wysłali przez posłańca 
list do banderowców, z prośbą o 
uwolnienie syna. Żadnej odpo-
wiedzi nie było. Po zlikwidowaniu 
band UPA, jeden z mieszkańców 
Ulucza twierdził, że gdyby woj-
sko wzięło zakładników, to chorą-
ży byłby zwolniony. Zrozpaczeni 
rodzice postanowili szukać syna 
poprzez Czerwony Krzyż. W roku 
1948 otrzymali wiadomość, że syn 
mieszka we Wrocławiu. Powiado-
miona o tym milicja zatrzymała 
owych rodziców, uniemożliwiając 
im wyjazd pod wskazany przez 
PCK adres. Osobnikiem o nazwi-
sku chorążego okazał się jeden z 
dowódców UPA. Został on zatrzy-
many. Zatrzymał on dokumenty 
po zamordowanym żołnierzu i w 
ten sposób chciał sobie zapewnić 
spokojne życie.” (Bronisław Zie-
lecki..., jw.).

C.d.n
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Niespełnione nadzieje na 
porozumnienie polsko-ukraińskie  
Władysław Filar
 Z dokumentów archiwalnych do-
wiadujemy się, że w okresie dru-
giej wojny światowej na różnych 
szczeblach prowadzone były roz-
mowy między przedstawicielami 
polskiego podziemia niepodległo-
ściowego i ukraińskiego podzie-
mia nacjonalistycznego. Niestety, 
nie osiągnięto żadnego istotnego 
porozumienia w tak ważnej dla 
obu stron sprawie, jaką była walka 
przeciwko wspólnemu wrogowi 
- okupantowi niemieckiemu. Nie 
zdołano także powstrzymać krwa-
we antypolskie akcje ukraińskich 
nacjonalistów, które dokonywane 
w 1943 roku na skalę masową do-
prowadziły do eksterminacji lud-
ności polskiej Wołynia. Warto za-
stanowić się, jakie były przyczyny 
takiego stanu rzeczy, i czy istniały 
realne możliwości porozumienia?

 Ład ustanowiony w Europie 
po pierwszej wojnie światowej 
przyniósł Polsce niepodległość, 
wywalczoną w ciężkich bojach z 
Ukraińcami o Lwów i bolszewic-
ką nawałą. Walcząca o niepodle-
głość Ukraina została nie zauwa-
żona przez zwycięskie państwa 
przy ustalaniu pokoju w Europie. 
Zdecydowana większość etnicz-
nych ziem ukraińskich włączona 
została do Związku Sowieckiego. 
Tylko w Małopolsce Wschodniej i 
na Wołyniu, które to ziemie przy-
padły Polsce, pozostały liczne 
skupiska ludności ukraińskiej. Na 
przegraną walkę o niepodległość 
Ukrainy wpływ miało przede 
wszystkim rozbicie wewnętrz-
ne wśród politycznych działaczy 
ukraińskich oraz słabe poparcie 
ze strony społeczeństwa ukraiń-
skiego, którego część (głównie 
ludność wiejska) uległa agitacji 
bolszewików. Hasła „ziemia chło-
pom, cała władza w ręce Rad”, 
jakie głosili bolszewicy podczas 
rewolucji w Rosji, były wówczas 
chwytliwe i przyciągnęły znaczne 
masy ukraińskich chłopów. Sojusz 
Piłsudskiego z Petlurą i wyprawa 
na Kijów nie przyniosły pozytyw-
nego rozwiązania sprawy niepod-
ległości Ukrainy. Odradzająca się 
po ponad stuletniej niewoli Polska 
była za słaba, aby mogła skutecz-
nie pomóc Ukrainie.

Zupełnie inaczej swoją przegraną 
ocenili czołowi działacze ukraiń-
scy. Przegrana Zachodnio-Ukra-
ińskiej Republiki Ludowej w 
wojnie z Polską, niepowodzenie 
wyprawy armii polskiej i armii 
ukraińskiej na Kijów w 1920 roku, 
postanowienia traktatu ryskiego 
przyznające Wołyń i Małopolskę 
Wschodnią Polsce wywołały po-
ważny wstrząs duchowy wśród 
ukraińskiego młodego pokole-
nia. Reakcja młodych środowisk 
ukraińskich na upadek ukraiń-
skiej państwowości sprowadziła 
się do zdecydowanego odrzuce-
nia starej ideologii liberalnego 
ruchu reprezentowanego w XIX 
stuleciu przez M. Drahomanowa 
oraz liderów ukraińskiego ruchu 
niepodległościowego na początku 
XX wieku przez M. Hruszewśkie-
go, W. Wynnyczenka i S. Petlury i 

poszukiwania nowych dróg w po-
wojennej rzeczywistości. Uznano, 
że demokratyczne i socjalistyczne 
idee powodują międzypartyjne 
rozgrywki, prowadzą do nieefek-
tywnego kierownictwa i braku 
wyraźnego ukierunkowania w re-
alizacji celów, co w konsekwencji 
prowadzi do porażki. Odrzucono 
zatem hasła dobrosąsiedzkiego 
istnienia i współpracy i swoją 
uwagę zwrócono na pojawiające 
się w Europie ruchy nacjonali-
styczne o zabarwieniu faszystow-
skim. W ten sposób pojawiła się 
nowa, skrajna forma ukraińskie-
go nacjonalizmu, który nazwano 
integralnym nacjonalizmem. Or-
ganizacyjne ujęcie ukraińskiego 
ruchu nacjonalistycznego kształ-
towało się stopniowo począwszy 
od ośrodka wojskowej organizacji 
utworzonej przez Radę Strzelców 
Siczowych, który następnie prze-
mianowano na Ukraińską Organi-
zację Wojskową (UWO), do Orga-
nizacji Ukraińskich Nacjonalistów 
(OUN) powołanej na Kongresie w 
Wiedniu w 1929 roku. Utworzona 
OUN przyjęła ideologię Dmytra 
Doncowa, której istota polegała 
na mobilizowaniu człowieka do 
bezwzględnej walki o „wielką 
niepodległą Ukrainę”, przy czym 
najważniejszym celem było zdo-
bycie niezależnego państwa, i to 
za każdą cenę. Jako sojusznika w 
walce o wolną Ukrainę widziano 
Niemcy, które dążyły do rewizji 
postanowień Wersalskiej Umowy 
z 1919 roku. Za wroga uznano 
na 1 miejscu Rosję, a na 2 Pol-
skę, która (według nacjonalistów) 
przyczyniła się do utraty państwo-
wości, i była główną przeszkodą 
na drodze do niepodległości Ukra-
iny. Rozbudowując swoje struktu-
ry organizacyjne na terenie Polski 
przygotowywano zdemobilizowa-
nych weteranów Strzelców Siczo-
wych w Małopolsce Wschodniej 
oraz internowanych w Czechosło-
wacji do antypolskiego powstania, 
a także do przeprowadzania akcji 
terrorystyczno-sabotażowych 
ukierunkowanych na destabiliza-
cję polskiego państwa. Zapocząt-
kowana przez UWO działalność 
terrorystyczna, kontynuowana 
następnie przez OUN, w okresie 
międzywojennym polegała na 
sabotażach, napadach na urzędy 
państwowe oraz zabójstwach po-
litycznych. W latach 1935-1936 
w Warszawie i Lwowie odbyły 
się liczne procesy uczestników 
zamachów oraz członków krajo-
wej egzekutywy OUN. Wśród są-
dzonych był Stepan Bandera (od 
stycznia 1933 roku przewodniczą-
cy krajowej egzekutywy OUN) i 
Mykoła Łebed’ organizator zama-
chu na ministra Pierackiego.

 Po klęsce wrześniowej 1939 roku 
działacze OUN znaleźli schronie-
nie i opiekę na terenie III Rzeszy. 
Tam, pod kierownictwem Abweh-
ry szkolono kadry ukraińskich na-
cjonalistów do przyszłych zadań 
dywersyjnych i wywiadowczych. 
Jednocześnie kierownictwo OUN 
tworzyło własne, konspiracyjne 
struktury przygotowywane do 

przejęcia administracji na Ukra-
inie po wkroczeniu tam Niemców. 
Przeszkolone kadry już od grudnia 
1940 roku prowadziły na teryto-
rium sowieckiej Ukrainy aktywną 
działalność terrorystyczną i roz-
poznawczo-dywersyjną na rzecz 
III Rzeszy. Kierownictwo OUN, 
podejmując współpracę z Niem-
cami hitlerowskimi liczyło na to, 
że pod ich protektoratem będzie 
można utworzyć państwo ukraiń-
skie. Politycy ukraińscy tworzący 
propolski odłam centroprawico-
wego Ukraińskiego Zjednocze-
nia Narodowo-Demokratycznego 
(UNDO – Ukrajinśke Nacjonalne 
Demokratyczne Objednannija) 
oraz petlurowcy pozostawali w 
cieniu i nie mieli wpływu na bieg 
wydarzeń.             

 Zaraz po klęsce wrześniowej, 
polskie władze na uchodźstwie 
określając cele dalszej wojny za-
kładały m.in. utrzymanie integral-
ności terytorialnej Rzeczypospo-
litej Polskiej po zwycięskim jej 
zakończeniu. Zrealizowanie tego 
celu zależało od ułożenia popraw-
nych stosunków z mniejszościami 
narodowymi, a przede wszystkim 
stosunków polsko-ukraińskich na 
Wołyniu i w Małopolsce Wschod-
niej. Już 28 listopada 1939 roku 
Komitet Ministrów dla Spraw 
Kraju powziął uchwałę w sprawie 
ukraińskiej, w której stwierdzał, że 
„Rząd nie tylko dopuszcza możli-
wość porozumiewania z niepodle-
głościowym ruchem ukraińskim, 
lecz uznaje potrzebę stworzenia 
wspólnego frontu polsko-ukra-
ińskiego zwróconego przeciwko 
okupantom”.[1] W ustalonych 
wytycznych ramowych dla akcji 
porozumiewawczej przyjęto, że a) 
„Powstanie niepodległe państwo 
ukraińskie, a w sprawie granic 
wschodnich tego państwa Pola-
cy przyjmą każde najdalej idą-
ce rozwiązanie, określone przez 
stronę ukraińską. b) Niepodległe 
państwo ukraińskie będzie sfede-
rowane z Rzeczypospolitą Polską 
na zasadach równości. Przebieg 
granicy między Polską i Ukrainą 
zależny będzie od stopnia ścisło-
ści ustroju federalnego. c) Mniej-
szość ukraińska w ramach Rze-
czypospolitej Polskiej, mniejszość 
polska w ramach państwa ukraiń-
skiego korzystać będą w pełni z 
praw narodowych i kulturalnych 
na zasadach wzajemności”.[2] Ale 
praktyczna realizacja powyższej 
uchwały została wstrzymana, bo-
wiem ówczesny premier Rządu 
Władysław Sikorski uważał, że 
jest to powrót do piłsudczykow-
skiej polityki federalizmu i pro-
meteizmu. Natomiast w sprawie 
kierunków polityki zagranicznej 
Rząd polski 18 grudnia 1939 roku 
wydał deklarację, w której zawar-
to bardzo ogólne stwierdzenia do-
tyczące równouprawnienia i spra-
wiedliwości społecznej wobec 
mniejszości narodowych.[3] W 
tym czasie na Wołyniu i w Mało-
polsce Wschodniej, okupowanych 
przez Związek Sowiecki, znaczna 
część społeczeństwa ukraińskiego 
pozostająca pod wpływem OUN, 

a także propagandy sowieckiej, 
zajmowała wrogą postawę wo-
bec Polaków. Stąd też w sprawie 
ukraińskiej Komendant Główny 
ZWZ w instrukcji dla Komendy 
Okupacji Sowieckiej ograniczył 
się tylko do polecenia: „Z orga-
nizacjami ukraińskimi można na-
wiązywać ostrożne kontakty. Bez 
osobnych instrukcji nie czynić 
nic, co by angażowało Rząd pol-
ski pod względem politycznym”.
[4] W związku ze spodziewanym 
konfliktem między Niemcami i 
Związkiem Sowieckim, w wy-
tycznych dla obszarów i okręgów 
okupacji sowieckiej wydanych 29 
września 1940 roku gen. Rowecki 
zwrócił uwagę, aby „licząc się z 
ograniczonymi zasobami elemen-
tu polskiego [na terenie działania 
obszarów i okręgów] przygoto-
wać odpowiednie podłoże poro-
zumienia przyjacielskiego wobec 
wspólnego wroga z Ukraińcami”.
[5] Ale jednocześnie przestrzegał, 
że „porozumienie to nie może w 
niczym przesądzać z góry warun-
ków naszego przyszłego współ-
życia”.[6] W zadaniach zaś na 
najbliższy okres polecał: „Wejść 
w życie narodu ukraińskiego (…), 
nawiązać z nim wspólną nić poro-
zumienia, nie tyle w płaszczyźnie 
dawnej państwowości polskiej, 
ile otwierającą możliwość bra-
terskiego porozumienia się w ob-
liczu wspólnego wroga”. I dalej 
wyjaśniał: „Akcję tę prowadzić 
ostrożnie, biorąc pod uwagę, że 
więcej nam chodzi o informację, 
co się u nich dzieje, wykorzysta-
nie ich do wspólnej akcji przeciw 
bolszewikom, niż o przesądzanie 
przyszłego współżycia”.[7] Takie 
stanowisko odnośnie stosunków 
z Ukraińcami potwierdził gen. 
Sosnkowski 3 listopada 1940 
roku w przesłanej do Kraju in-
strukcji zalecającej „jak najwięk-
szą ostrożność w utrzymywaniu 
z nimi kontaktów”, które „nie 
mogą powodować żadnych zo-
bowiązań natury politycznej lub 
wojskowej”.[8] 13 czerwca 1941 
roku, a więc tuż przed atakiem 
Niemiec na Związek Sowiecki, 
gen. Sosnkowski przesłał rozkaz 
do komendanta ZWZ-1 we Lwo-
wie, w którym m.in. jeszcze raz 
nakazał: „Nie rozmawiać z Ukra-
ińcami na płaszczyźnie politycz-
nej – to należy do Rządu. Przy 
ewent[ualnych] próbach ze strony 
Ukraińców przyjąć oświadczenie 
do wiadomości, nie udzielając ze 
swej strony na ten temat żadnych 
informacji”.[9]

 Działania Rządu polskiego na 
uchodźstwie w sprawie ukraiń-
skiej w latach 1939-1941 były bar-
dzo ostrożne. Wynikało to z tego, 
że Rząd nie miał sprecyzowanej 
koncepcji rozwiązania tego pro-
blemu. Nie miał rozeznania w sy-
tuacji emigracji ukraińskiej, która 
rozbita i skłócona wewnętrznie 
nie cieszyła się autorytetem wśród 
społeczeństwa ukraińskiego. Nie 
miał także dostatecznej wiedzy o 
rosnącym znaczeniu OUN i po-
parciu jakie uzyskała ona w oku-
powanym kraju od Ukraińców. 

Komendantowi Głównemu ZWZ 
nakazano „jak największą ostroż-
ność” w kontaktach z ukraińskimi 
tajnymi organizacjami oraz zabro-
niono „rozmawiać z Ukraińcami 
na płaszczyźnie politycznej” pod-
kreślając, że to należy do Rządu. 
W ten sposób Komendant Główny 
ZWZ w kraju, który był najbliżej 
sprawy, został praktycznie z niej 
wyłączony, a rozwiązanie kwestii 
ukraińskiej było dopiero dyskuto-
wane w gronie fachowców rządo-
wych.

  Pierwsze kontakty ze stroną 
ukraińską w Kraju miały miejsce 
15 kwietnia 1940 roku w Krako-
wie, gdzie doszło do spotkania 
Stanisława Długockiego ps. „Sta-
nisław” (kierownika Biura Infor-
macji i Propagandy krakowskiego 
Okręgu ZWZ) z Wołodymyrem 
Kubijowyczem (prezesem Ukra-
ińskiego Centralnego Komitetu). 
Stronie polskiej chodziło o uzy-
skanie informacji dotyczących ce-
lów działania nacjonalistów ukra-
ińskich. Jednak już na początku 
rozmowy zostały przerwane, po-
nieważ Kubijowycz stawiał waru-
nek uznania prawa do niepodległej 
Ukrainy sięgającej po Gorlice, Za-
mość, Włodawę i Pińsk. Zgodnie 
z instrukcją Rządu polski delegat 
nie mógł podjąć takiej decyzji i 
rozmowy zostały przerwane.

 Wybuch wojny niemiecko-so-
wieckiej, nieudane próby utwo-
rzenia rządu ukraińskiego we 
Lwowie oraz rozczarowanie z 
tego powodu Ukraińców do Nie-
miec, stworzyło nową sytuację. 
Liczono, że powstaną warunki do 
zbliżenia z Ukraińcami. I rzeczy-
wiście, po tych wydarzeniach na-
stąpiło szereg spotkań polityków 
i działaczy obu stron, mających 
charakter sondażowy, w trakcie 
których starano się uzyskać infor-
macje dotyczące celów działania 
i możliwości porozumienia. Oto 
niektóre z nich: 10 sierpnia 1941 
roku miała miejsce rozmowa mię-
dzy przedstawicielem polskiego 
podziemia i adwokatem W. Hor-
bowym, członkiem rozwiązanego 
przez Niemców rządu Jarosława 
Stećki. Zajął on zdecydowanie 
proniemieckie stanowisko. Na 
pytanie, czy wobec faktów świad-
czących o negatywnym stosunku 
do sprawy ukraińskiej, Ukraińcy 
zamierzają zrewidować swój sto-
sunek do Niemców, W. Horbowyj 
odpowiedział kategorycznie i z na-
ciskiem, że: „(…) ukraińskie spo-
łeczeństwo będzie konsekwentnie 
popierać Niemców i utrzymywać 
orientację niemiecką, chociażby 
nawet po zajęciu Ukrainy Sowiec-
kiej nastąpiły poważne represje 
i prześladowania ukraińskiego 
ruchu niepodległościowego. (…) 
Zajęcie tego stanowiska nakazuje 
nam ukraińska racja stanu”.[10] 
Inny działacz OUN dr O. Czer-
kawśkyj z Jarosławia w paździer-
niku 1941 roku w następujący 
sposób wyraził się na temat pro-
gramu politycznego Ukraińców 
na wypadek klęski Niemiec: „(…) 
dla nas jest obojętne czy i jaką 



1 grudnia strona 36                                                                                                                                                                                                                                     www.ksi.btx.pl                   

rekompensatę weźmiecie [Pola-
cy] na Niemcach. Możecie sobie 
wziąć Prusy i więcej, my wam do 
tego chętnie pomoglibyśmy, ale 
tam gdzie my jesteśmy w więk-
szości (granica Sanu, Bugu, Pry-
peci), chcemy sami decydować”.
[11] W połowie października 1941 
roku do Warszawy przybył Borys 
Lewyćkyj jako oficjalny przed-
stawiciel OUN-B w celu uzgod-
nienia wspólnej polityki wobec 
Niemców. Ze względu na jego 
ograniczone pełnomocnictwa, 
spotkanie zakończyło się tylko 
obietnicą z jego strony spowo-
dowania zmian nastrojów wśród 
ludności ukraińskiej wrogo nasta-
wionych do Polaków, a od strony 
polskiej żądał zaprzestania nagon-
ki antyukraińskiej i uwzględnienia 
w przyszłych pertraktacjach po-
wstanie niepodległej Ukrainy.[12] 
W grudniu 1941 roku nawiązano 
także kontakty z przedstawiciela-
mi OUN-M. Rozmowy prowadził 
we Lwowie M. Żuławski przed-
stawiciel BIP z przewodniczącym 
UCK W. Kubijowyczem. Dla ure-
gulowania spraw terytorialnych 
Kubijowycz zaproponował roz-
graniczenie terytorium zamiesz-
kałym przez Polaków i Ukraińców 
po linii rzek: Bug, Zgniła Lipa i 
Łomnica, uważając przy tym za 
możliwe przesiedlenie ludności 
„na wzór niemieckich ekspery-
mentów”. W ten sposób uznawał 
w zasadzie nienaruszalność granic 
II Rzeczypospolitej, a tej części 
terytorium (z przeważającą lud-
nością ukraińską) pozostającym 
w granicach Polski proponował 
nadać szeroką autonomię na wzór 
dawnego Śląska[13].

 Przytoczone wyżej wypowiedzi 
czołowych działaczy ukraińskich 
nacjonalistów nie mogły zachęcić 
stronę polską do dalszych rozmów. 
Potwierdziły zdecydowanie nie-
miecką orientację oraz nieuzna-
wanie wschodniej granicy Polski 
z okresu przed 1 września 1939 
roku. Jedynie stanowisko W. Ku-
bijowycza w sprawie wschodniej 
granicy było inne, ale stanowiło 
całkowite zaprzeczenie koncepcji 
OUN-B przewidującej utworzenie 
niepodległego sobornego państwa 
ukraińskiego na wszystkich et-
nicznych ziemiach ukraińskich, 
stąd też nie mogło być traktowane 
poważnie. Zresztą, za zajęte w tej 
sprawie stanowisko Kubijowycz 
był ostro krytykowany, a kierow-
nictwo OUN-B przestrzegało go 
przed wtrącaniem się do spraw 
terytorialnych przyszłej Ukrainy. 

  Inicjatorem rozmów z OUN 
na szerszą skalę w tym czasie 
był gen. Kazimierz Sawicki (ps. 
„Prut”, „Opór”) – komendant Ob-
szaru Lwowskiego ZWZ-AK. Już 
w grudniu 1941 roku doszło do 
obustronnych kontaktów, ale nie 
przyniosły one oczekiwanych re-
zultatów. Wprawdzie strona ukra-
ińska zgodziła się z poglądem, że 
bratobójcza walka do niczego nie 
doprowadzi, ale nie zaproponowa-
no żadnych rozwiązań praktycz-
nych w tej sprawie. W połowie 
grudnia gen. Sawicki otrzymał 
od gen. Roweckiego dodatkową 
instrukcję, w której powtórzono 
znane już nakazy w sprawie pro-
wadzenia rozmów. Podkreślono 
jeszcze raz, że: „Niedopuszczalne 
[są] kontakty organizacyjne. Roz-
mowy mogą mieć tylko charakter 
informacyjny, żeby zorientować 
się w ich planach i nastrojach. Z 
naszej strony podkreślać koniecz-

ność współżycia obu narodów na 
jednym terenie, dobrą wolę zapew-
nienia życia kulturalnego, uznania 
prawa do bytu niepodległego za 
Zbruczem, podkreślać zagrożenie 
ze strony Niemiec i Rosji”[14]. 
Było to za mało, aby prowadzić 
rzeczowe i skuteczne rozmowy 
ze stroną ukraińską, wiązało ręce 
działaczom polskiego podziemia 
niepodległościowego na dłuższy 
czas. Dopiero pod koniec 1942 
roku z inicjatywy Jewhena Wre-
ciony, członka OUN-B, doszło do 
spotkania z przedstawicielem BIP 
Obszaru AK Lwów. Przedmiotem 
spotkania miało być omówienie 
możliwości ułożenia stosunków 
polsko-ukraińskich. Inicjatywa 
strony ukraińskiej w sprawie pod-
jęcia rozmów wynikała z sytu-
acji politycznej w jakiej znalazła 
się OUN-B, malejących szans na 
zwycięstwo Niemiec w wojnie i 
przyjętej nowej strategii wobec 
okupanta niemieckiego. Spotkania 
odbywały się z zachowaniem peł-
nej tajności, zgodnie z warunkiem 
strony ukraińskiej obawiającej się 
represji niemieckich. Pod adre-
sem Polski wysunięto postulaty 
warunkujące porozumienie, któ-
re dotyczyły: udzielenia poparcia 
dla OUN-B w walce o niepodle-
głą Ukrainę, poparcia wojskowe-
go przeciwko Rosji i ułatwienia 
OUN-B kontaktu z Zachodem. 
Dopiero po spełnieniu tych wa-
runków miały być prowadzone 
rozmowy na temat „granic w du-
chu Piłsudski – Petlura”[15]. Były 
to warunki nie do spełnienia, cho-
ciażby ze względu na to, iż Polska 
należała do koalicji antyhitlerow-
skiej, w skład której wchodził tak-
że Związek Sowiecki.

 W ten sposób rozmowy z nacjo-
nalistami ukraińskimi do końca 
1942 roku nie wyszły poza ramy 
sondażowe. Powodem takiego sta-
nu rzeczy był brak koncepcji roz-
wiązania problemu ukraińskiego 
na szczeblu Rządu polskiego na 
uchodźstwie. Również w Kraju 
występowały duże różnice stano-
wisk w kwestii ukraińskiej mię-
dzy Delegatem Rządu i Dowódcą 
ZWZ-AK. Pierwszy Delegat Rzą-
du RP Cyryl Ratajski reprezento-
wał ostry kurs wobec Ukraińców, 
natomiast gen. Stefan Rowecki 
stał na stanowisku pozytywnego 
rozwiązania sprawy ukraińskiej. 
Pogląd ten popierało BIPoraz par-
tie: SD, SL i PPS. Przeciwko po-
dejmowaniu rozmów z Ukraińca-
mi występowały SN i SP, a także 
negatywną postawę zajmowało 
Biuro Wschodnie.

  Ożywienie kontaktów ze stroną 
ukraińską nastąpiło w 1943 roku. 
Polityczny Komitet Porozumie-
wawczy (PKP) oceniając sytuację 
w Kraju i zaniepokojony nara-
stającymi antypolskimi akcjami 
(szczególnie na Wołyniu) przyjął 
14 lutego 1943 roku uchwałę żą-
dającą ogłoszenia w odezwach 
przez Rząd polski oraz pełno-
mocnika Rządu w Kraju ważnych 
deklaracji w stosunku do ludno-
ści ukraińskiej i białoruskiej, ze 
wskazaniem praw jakie będą słu-
żyć mniejszościom w państwie 
polskim.[16] Treść uchwały prze-
słano do Centrali 18 lutego 1943 
roku. Pod koniec marca 1943 roku 
na wspólnym posiedzeniu Komi-
tetu Politycznego Ministrów oraz 
Komitetu dla Spraw Krajowych 
uchwalono tezy w sprawie poli-
tyki ukraińskiej, które zostały za-
twierdzone na posiedzeniu Rady 

Ministrów 31 marca 1943 roku. 
Tekst uchwały Delegat Rządu w 
Kraju otrzymał 15 kwietnia 1943 
roku. W uchwale stwierdzono, że 
Rząd polski: stoi na stanowisku 
zapewnienia ludności ukraińskiej 
pełnego prawnego i faktycznego 
równouprawnienia w dziedzinie 
politycznej, kulturalnej, języko-
wej, gospodarczej i społecznej; 
gotów jest gwarantować Ukraiń-
com opiekę kulturalną ze strony 
Państwa oraz wszystkich swobód 
wyznaniowych kościołowi kato-
lickiemu obrządku geckiego i ko-
ściołowi prawosławnemu; gotów 
jest z całą życzliwością rozpatrzyć 
kwestię proponowanego przez 
Ukraińców statutu dla ludności 
ukraińskiej w ramach Rzeczypo-
spolitej Polskiej.[17] W uchwale 
zwrócono uwagę, że ma ona cha-
rakter instrukcji ramowej do roz-
mów z Ukraińcami. Jednocześnie 
Rząd oczekuje sprawozdania o 
reakcji czynników ukraińskich w 
Kraju, i od tego uzależnia publicz-
ne ogłoszenie zasad polityki w 
sprawach ukraińskich. Nie była to 
zatem deklaracja Rządu w kwestii 
ukraińskiej lecz ogólna instrukcja 
dla kierownictwa w Kraju ukie-
runkowująca prowadzenie roz-
mów ze stroną ukraińską. 

 Na początku 1943 roku nastąpiło 
ożywienie kontaktów polskiego 
podziemia niepodległościowego z 
OUN. Również ze strony OUN-B 
wystąpiły tendencje do rozmów. 
Ale w tym czasie wzrósł terror 
nacjonalistów ukraińskich wobec 
Polaków. We wschodnich powia-
tach Wołynia bojówki OUN i two-
rzone oddziały UPA rozpoczęły 
masowe mordy ludności polskiej, 
które przesuwały się na środkowe 
i zachodnie powiaty, stopniowo 
obejmując cały Wołyń. Taki stan 
rzeczy nie mógł sprzyjać zbliże-
niu. Wprawdzie 17 maja 1943 
roku doszło do spotkania gen. 
Kazimierza Sawickiego z przed-
stawicielem OUN-B Zimowijem 
Matłą ps. „Dnipr” lecz nie osią-
gnięto porozumienia. Rozmowa 
rozpoczęła się od sprawy mordów 
na Wołyniu. Matła wykluczył 
celową akcję OUN przeciwko 
Polakom, twierdząc, że oddziały 
UPA otrzymały instrukcję naka-
zującą ochronę Polaków, a nawet 
rozważano sprawę utworzenia 
oddziałów polskich. W świetle 
krwawych wydarzeń wołyńskich, 
jakie w tym czasie miały miej-
sce, było to oczywiste kłamstwo. 
Przedstawiciela OUN interesowa-
ła właściwie tylko uznanie przez 
stronę polską państwa ukraińskie-
go. Natomiast na wniosek wysła-
nia delegata OUN na rozmowy do 
Warszawy odpowiedział, że o tym 
musi porozumieć się z kierownic-
twem OUN-B[18].

  Porozumienia ze stroną ukraiń-
ską poszukiwano także na Woły-
niu. Wołyński Okręgowy Delegat 
Rządu Kazimierz Banach (ps. 
„Jan Linowski”) nawiązał począt-
kowo kontakty z grupą dawnych 
ukraińskich działaczy ludowych 
i samorządowych oraz z propol-
skim nurtem wśród Ukraińców 
– Wołyńskim Komitetem Ukra-
ińskim. W wyniku przeprowa-
dzonych rozmów Komitet wydał 
odezwę do Ukraińców, w której 
nawoływał do opamiętania się i 
„porzucenia w porę bratobójczej 
rzezi”. Nie odniosło to żadnego 
skutku, bowiem to środowisko nie 
miało dostatecznego wpływu ani 
autorytetu wśród społeczeństwa 

ukraińskiego.

 W połowie 1943 roku władze Pol-
skiego Państwa Podziemnego na 
Wołyniu z wielką troską śledziły 
rozszerzanie się w sposób lawi-
nowy masowych rzezi, i zdawały 
sobie sprawę z tego, że w najbliż-
szym czasie mogą one osiągnąć 
wprost niewyobrażalne rozmiary. 
W związku z tym, Okręgowy De-
legat Rządu K. Banach postano-
wił podjąć bezpośrednie rozmowy 
z dowództwem UPA działającej 
na Wołyniu. Pierwsze rozmowy 
odbyły się 7 lipca 1943 roku. Na 
kolejną rozmowę w dniu 10 lipca 
wydelegowano Zygmunta Rum-
la ps. „Poręba” – przedstawicie-
la Okręgowej Delegatury Rzą-
du, Krzysztofa Markiewicza ps. 
„Czart” – przedstawiciela Okręgu 
Wołyńskiego AK i Witolda Do-
browolskiego jako przewodnika. 
Do rozmów nie doszło. Wszyscy 
trzej parlamentariusze zostali be-
stialsko zamordowani we wsi Ku-
stycze pod Kowlem[19]. Następ-
nego dnia, tj. 11 lipca 1943 roku 
oddziały UPA z udziałem części 
miejscowej ludności ukraińskiej 
zaatakowały o świcie ponad 160 
wsi polskich w powiatach: wło-
dzimierskim, horochowskim i 
kowelskim, niosąc śmierć i po-
żogę[20]. Tragicznie zakończyła 
się również próba współdziałania 
AK z UPA w Dominopolu (pow. 
włodzimierski). Na wiosnę 1943 
roku przedstawiciele UPA ze szta-
bu Siczy z pobliskiego Wołczaku 
(rejon lasów Świnarzyńskich) 
namówili Polaków do wstępowa-
nia do polskiej partyzantki, która 
rzekomo na podstawie zawartego 
porozumienia polsko-ukraińskie-
go miała walczyć z Niemcami 
wspólnie z partyzantką ukraińską. 
Zwerbowano w ten sposób około 
90 młodych chłopców z pobli-
skich miejscowości i w Domino-
polu utworzono polski oddział, 
działającym pod patronatem UPA. 
W nocy z 10 na 11 lipca 1943 
roku polski oddział został wy-
prowadzony podstępnie do lasu, 
gdzie wszyscy zostali zamordo-
wani[21].

 We wschodnich powiatach Wo-
łynia, gdzie rozpoczęły się pierw-
sze masowe mordy, podejmo-
wane były próby porozumienia 
z nacjonalistami ukraińskimi na 
lokalnych, niskich szczeblach or-
ganizacyjnych. Chodziło przede 
wszystkim o powstrzymanie sze-

rzących się nieludzkich mordów 
Polaków. Na Zasłuczu, we wsi 
Nowiny 14 marca miały miejsce 
rozmowy między kierownictwem 
polskiej organizacji konspira-
cyjnej kierowanej przez por. L. 
Osieckiego i kierownictwem lo-
kalnej organizacji OUN-B[22]. 
W Karaczunie na Zasłuczu, z ini-
cjatywy Aleksandra Poleszczuka 
działacza ukraińskiego, przedsta-
wiciele polskiej samoobrony pro-
wadzili rozmowy z przedstawicie-
lami oddziału „Tarasa Bulby”[23]. 
W czasie tych spotkań występo-
wały rozbieżności w sprawie sto-
sunku do ludności polskiej między 
zwolennikami „Tarasa Bulby” i 
OUN-B. Obie strony oskarżały 
się wzajemnie i starały się prze-
rzucać odpowiedzialność za mor-
dy na stronę drugą. Rozmowy nie 
przyniosły poprawy położenia 
ludności polskiej na tym terenie. 
Mordy nie ustały, lecz po krótkiej 
przerwie przybrały na sile.

 17 lipca 1943 roku odbyła się 
kolejna rozmowa (przerwana 
w maju) przedstawiciela OUN-
-B Zinowija Matły ps. „Dnipr” z 
przedstawicielem Komendy AK 
Obszaru Lwów. Na interpelację 
w sprawie rzezi na Wołyniu stro-
na polska usłyszała odpowiedź, 
że na obszarach kontrolowanych 
przez OUN panuje spokój, przy 
czym OUN stara się wpływać 
na złagodzenie sporów na tym 
terenie[24]. Mijało się to z oczy-
wistą prawdą, bowiem właśnie 
w lipcu (począwszy od 11 lipca) 
przez zachodnie powiaty Woły-
nia przeszła fala masowych rzezi 
Polaków, zaplanowana i dobrze 
zorganizowana przez kierownic-
two OUN-UPA. Po tym spotka-
niu doszło do zerwania rozmów 
przez stropnę ukraińską. W lipcu 
miało miejsce jeszcze jedno wy-
darzenie, które wpłynęło ujemnie 
na kontakty ze stroną ukraińską. 
Otóż, konspiracyjna Krajowa Re-
prezentacja Polityczna wydała 30 
lipca 1943 roku odezwę do naro-
du ukraińskiego, która w swojej 
treści odbiegała znacznie od tez i 
instrukcji przesłanych przez Rząd 
do Kraju[25]. W odezwie znala-
zły się sformułowania trudne do 
przyjęcia przez stronę ukraińską. 
Odezwę ogłoszono w okresie, 
kiedy zabrakło polityków realnie 
oceniających problem ukraiński, a 
mianowicie: po aresztowaniu De-
legata Rządu Jana Piekałkiewicza 
(19.02.1943 r.) i gen. Stefana Ro-
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weckiego „Grota” (30.6.1943 r.) 
oraz po śmierci gen. Władysława 
Sikorskiego (4.7.1943 r.). Wzięły 
górę siły przeciwne prowadze-
niu pertraktacji z Ukraińcami. 
Od tego czasu kontakty polsko-
-ukraińskie utknęły w martwym 
punkcie. Warunki do wznowienia 
rozmów zaistniały dopiero po 
przejęciu tych spraw przez zorga-
nizowaną przy Delegaturze Rządu 
Radę Narodowościową, złożoną z 
przedstawicieli głównych stron-
nictw politycznych, reprezentanta 
wojska i rzeczoznawców. Siła-
mi SL, SD i BIP przeforsowano 
przyjęcie uchwały opartej ściśle 
na wytycznych otrzymanych w 
kwietniu 1943 roku z Londynu, a 
odrzucono skrajne stanowisko SN 
w kwestii narodowościowej[26]. 
Przyjęta uchwała zmniejszała w 
pewnym stopniu negatywne skut-
ki odezwy z 30 lipca i stwarzała 
warunki do wznowienia rozmów 
ze stroną ukraińską.   

 Oceniając rozmowy polsko-ukra-
ińskie w 1943 roku (do jesieni) 
stroną przejawiającą większą ak-
tywność w nawiązywaniu kontak-
tów była strona polska. Wynikało 
to z dążenia do powstrzymania 
szalejącego na Wołyniu i w Ma-
łopolsce Wschodniej terroru na-
cjonalistów ukraińskich wobec 
ludności polskiej. Natomiast kie-
rownictwo OUN-B ociągało się 
w podejmowaniu rozmów i przy-
jęciu konkretnych zobowiązań. 
Czas ten wykorzystywano na or-
ganizację UPA oraz likwidację fi-
zyczną żywiołu polskiego. Mówi 
o tym wyraźnie notatka Biura 
Narodowościowego dla Delega-
tury Rządu w sprawie ukraińskiej: 
„(…) Wszelkie próby porozumie-
nia z kierowniczymi kołami lud-
ności ukraińskiej rozbijały się do 
niedawna o zdecydowaną niechęć 
Ukraińców do jakichkolwiek roz-
mów wiążących. Wszelkie per-
traktacje miały jedynie charakter 
peryferyjno-informacyjny, nie 
dajacy żadnych rezultatów. Kie-
rownicze koła ukraińskie, z wła-
ściwą sobie krótkowzrocznością 
polityczną, stwarzały tak zwane 
fakty dokonane, czego wiadomym 
znakiem były wypadki wołyń-
skie”[27].

 W związku ze zbliżającym się 
frontem wschodnim, i pod groź-
bą zajęcia Wołynia i Małopolski 
Wschodniej przez Związek So-
wiecki, kierownictwo OUN-B 
zdecydowało się na rozmowy ze 
stroną polską i nawiązało kon-
takty z Komendą AK Obszaru 
Lwowskiego. We wstępnych roz-
mowach strona ukraińska wyrazi-
ła zgodę na szereg ustępstw, czego 
wyrazem było przyjęcie następu-
jących głównych tez: 1) Ukraińcy 
są obiektem konfliktu polsko-so-
wieckiego; 2) W konflikcie tym 
Ukraińcy zajmują stanowisko 
propolskie; 3) Województwa po-
łudniowo-wschodnie są integral-
ną częścią państwa polskiego; 
4) Są one terenem mieszanym 
narodowościowo; 5) W związku 
z powyższym Polska ma prawo i 
obowiązek występowania w obro-
nie tych ziem na arenie międzyna-
rodowej[28]. Nie trudno zauwa-
żyć, że zgadzając się na powyższe 
ustępstwa stronie ukraińskiej cho-
dziło o ochronę ludności przed 
spodziewanymi represjami władz 
sowieckich. Na początku listopa-
da 1943 roku do Lwowa udał się 
przedstawiciel Delegatury Rzą-
du, aby nakłonić przedstawiciela 

OUN do określenia stanowiska 
strony ukraińskiej w tej sprawie 
w postaci deklaracji. Do rozmów 
jednak nie doszło ze względu na 
tzw. „trudności techniczne” strony 
ukraińskiej. Dopiero 21 stycznia 
1944 roku OUN-B wznowiła kon-
takty ze stroną polską, proponując 
zakończenie rozmów lub przenie-
sienie ich na teren neutralny[29]. 
Nastąpiło to już po przekroczeniu 
byłej granicy polsko-sowieckiej 
przez Armię Czerwoną. Ale do 
spotkania doszło dopiero 10 lute-
go 1944 roku, w którym ze strony 
polskiej wziął udział Okręgowy 
Delegat Rządu oraz przedstawi-
ciel Okręgowej Komendy AK, a 
stronę ukraińską reprezentowali 
bliżej nieokreśleni delegaci OUN. 
Była to decydująca runda rozmów. 
Osiągnięto porozumienie, treść 
którego zawarto w dwunastu para-
grafach obejmujących ocenę aktu-
alnej sytuacji politycznej oraz wa-
runki współdziałania w dziedzinie 
politycznej i wojskowej[30].

 8 marca 1944 roku we Lwowie 
miało miejsce kolejne spotkanie 
już na wyższym szczeblu, bo-
wiem stronę polską reprezentował 
przedstawiciel Krajowej Delega-
tury Rządu Zygmunt Załęski ps. 
„J. Gnatowski”, a na czele dele-
gacji ukraińskiej stał I. Hrynioch 
przedstawiciel ścisłego kierownic-
twa OUN. Zabierając głos w dys-
kusji delegaci OUN stwierdzili, 
że „jedynie silna Ukraina zabez-
pieczy wielkość Polski”. W odpo-
wiedzi przedstawiciel Delegatury 
Rządu zauważył, że „naród polski 
krytycznie ocenia możliwość po-
wstania wolnej Ukrainy, ponie-
waż na większym obszarze ukra-
ińskie dążenia niepodległościowe 
są nikłe”. Usłyszeli także wiele 
cierpkich słów w sprawie rzezi 
na Wołyniu, m.in., że „nie wyda-
je się, by droga do niepodległości 
ukraińskiej miała być znaczona 
polską krwią”. W dalszej dyskusji 
nastąpiło usztywnienie stanowisk, 
i do konkretnych ustaleń nie do-
szło. Były to ostatnie rozmowy 
między Delegaturą Rządu i OUN 
przed zajęciem terenów Wołynia i 
Małopolski Wschodniej przez Ar-
mię Czerwoną. Nie doprowadzi-
ły one do wyjścia z impasu i nie 
zahamowały krwawej rozprawy 
nacjonalistów ukraińskich z lud-
nością polską. Po zerwaniu nego-
cjacji antypolskie akcje znacznie 
się nasiliły, głównie w Małoplsce 
Wschodniej, gdzie oddziały UPA 
prowadziły je z całą bezwzględ-
nością, bez żadnych zahamowań.

 Na drodze do porozumienia pol-
sko-ukraińskiego od samego po-
czątku piętrzyły się przeszkody 
trudne do pokonania. Wybuch 
drugiej wojny światowej zastał 
Polaków i Ukraińców po przeciw-
nych stronach barykady. Polska 
stanęła do walki z okupantami w 
ramach koalicji antyhitlerowskiej, 
natomiast nacjonaliści ukraińscy 
u boku III Rzeszy Niemieckiej 
widzieli szansę na utworzenie nie-
podległego państwa ukraińskiego. 
Wśród społeczeństwa ukraiń-
skiego panowały zdecydowanie 
antypolskie nastroje. Zbyt bliska 
była bowiem w czasie pamięć 
Ukraińców o przegranej wojnie o 
niepodległość podczas pierwszej 
wojny światowej, o co winę przy-
pisywano m.in. Polakom. Polity-
ka narodowosciowa II RP wobec 
Ukraińców w okresie międzywo-
jennym doprowadziła do wzrostu 
nienawiści do wszystkiego co pol-

skie. Było w niej wiele sprzeczno-
ści, niesprawiedliwych posunięć 
politycznych i administracyjnych. 
Dochodziło do naruszania praw i 
swobód obywatelskich, a nawet 
stosowania represji. Wszystko 
to było podatnym gruntem dla 
antypolskiej działalności OUN 
i spychało ludność ukraińską na 
pozycje skrajnego nacjonalizmu 
reprezentowanego przez tę or-
ganizację. Nie zdała egzaminu 
rozsądna „polityka wołyńska” 
wojewody Henryka Józewskie-
go, który dążył do pozyskania 
Ukraińców na lojalnych obywa-
teli Polski drogą rozładowania ich 
aspiracji nacjonalistycznych. Poli-
tyka ta przyczyniła się w pewnym 
stopniu do izolacji Ukraińców na 
Wołyniu od wpływu prężnego na-
cjonalistycznego ośrodka w Ma-
łopolsce Wschodniej. Ale jedno-
cześnie ubocznym zjawiskiem tej 
polityki było przebudzenie wśród 
Ukraińców Wołynia poczucia 
narodowego, co znalazło swoje 
ujemne skutki w latach okupacji. 
W ten sposób, w okresie poprze-
dzającym wybuch drugiej wojny 
światowej nie tylko odżyły stare 
ale pojawiły się nowe napięcia w 
stosunkach polsko-ukraińskich. 
Stosunek Ukraińców do państwa 
polskiego stawał się coraz bar-
dziej wrogi i agresywny. Z takim 
więc bagażem nierozwiązanych 
problemów weszliśmy w okres 
okupacji sowieckiej a następnie 
niemieckiej.

 Sytuacja ludności polskiej na 
Wołyniu w okresie okupacji so-
wieckiej była niezwykle trud-
na. Uprzywilejowana względem 
Ukraińców pozycja Polaków na 
Wołyniu w okresie międzwojen-
nym stanowiła doskonały pre-
tekst do pogłębienia nastrojów 
antypolskich. Z całą siłą wystą-
piły konflikty narodowościowe i 
klasowe podsycane przez wrogą 
antypolską propagandę sowiecką, 
rozpoczął się terror i prześladowa-
nia ludności polskiej oraz depor-
tacje obywateli polskich w głąb 
Związku Sowieckiego. W ciągu 
dwóch lat okupacji sowieckiej na 
Wołyniu dokonały się olbrzymie 
zmiany demograficzne, społeczne, 
ekonomiczne i polityczne. Lud-
ność polska Wołynia została po-
zbawiona najbardziej wartościo-
wego i patriotycznego elementu.

 W okresie okupacji niemieckiej 
nastąpił burzliwy rozwój ukraiń-
skiego ruchu nacjonalistycznego, 
a wraz z tym zupełnie otwar-
ta wrogość wobec Polaków. W 
swojej polityce narodowościowej 
Niemcy całkowicie oparli się na 
elemencie ukraińskim. Stanowi-
ska w administracji, samorządzie 
i policji pomocniczej zostały ob-
sadzone przez Ukraińców. Ukra-
ińcom nadano w ten sposób sta-
tus ludności uprzywilejowanej, z 
czego korzystali w pełni, zwłasz-
cza w stosunkach z Polakami. 
Zaostrzające się przeciwieństwa 
i antagonizmy między Polakami 
i Ukraińcami okupant wygrywał 
dla zapewnienia względnego spo-
koju na okupowanych terenach, 
neutralizując walkę wyzwoleńczą 
obu narodów.

  W tak żłożonych warunkach, przy 
wzrastającym napięciu i wrogości 
w stosunkach polsko-ukraińskich, 
droga do porozumienia była odle-
gła. W kierownictwie Polskiego 
Państwa Podziemnego w Kraju 
zdawano sobie sprawę z tego, jak 
ważne jest dla Polski rozwiązanie 

problemów narodowościowych i 
to nie tylko dla działalności pod-
ziemnej i walki z okupantami. 
Uważano, że w  czekającej Polskę 
rozgrywce ze Związkiem Sowiec-
kim o przyszłość Wołynia i Ma-
łopolski Wschodniej szczególne 
znaczenie będzie miało rozwią-
zanie problemu ukraińskiego, 
bowiem bez poparcia ze strony 
ludności ukraińskiej nie będzie 
możliwe osiągnięcie sukcesu. Stąd 
też kierownicze władze polskiego 
podziemia niepodległościowego 
wielokrotnie zwracały się do pol-
skich władz w Londynie o podję-
cie prób normalizacji stosunków 
polsko-ukraińskich. Polski Rząd 
na uchodźstwie w tym czasie nie 
miał sprecyzowanej polityki w 
kwestii ukraińskiej, a wszelkie 
inicjatywy ze strony podziemnych 
władz polskich w Kraju po pro-
stu blokował. Również w Kraju 
istniały poważne rozbieżności w 
sprawie polityki narodowościo-
wej, którym towarzyszyły długie 
spory i kłótnie różnych organiza-
cji i partii politycznych. A w tym 
czasie w szybkim tempie rozwi-
jała się sytuacja nie korzystna dla 
ludności polskiej Wołynia i Mało-
polski Wschodniej.  Kiedy po dłu-
gich dyskusjach władze polskie 
w Londynie zajęły stanowisko 
w sprawie ukraińskiej i uznały w 
zasadzie prawo narodu ukraiń-
skiego do niepodległości, było już 
za późno. Od wiosny 1943 roku 
bowiem bojówki OUN i oddziały 
UPA, przy wsparciu części miej-
scowej ludności ukraińskiej, pro-
wadziły na Wołyniu w skali ma-
sowej czystkę etniczną, której nikt 
nie był w stanie już powstrzymać.

 Na przeszkodzie porozumie-
nia polsko-ukraińskiego stała 
sprzeczność założeń i orientacji 
politycznej. Osiągnięcie porozu-
mienia utrudniało przede wszyst-
kim przeciwstawne stanowisko 
stron w sprawach terytorialnych, 
w których żadna ze stron nie uzna-
wała kompromisu. Rząd polski 
stał zdecydowanie na stanowisku 
nienaruszalności przedwojennych 
granic Polski, natomiast kierow-
nictwo OUN z taką samą konse-
kwencją dążyło do utworzenia nie-
podległej Ukrainy z włączeniem 
wszystkich etnicznie ukraińskich 
(wg. ich oceny) ziem, w tym Wo-
łynia i Małopolski Wschodniej. 
Istniały także przeszkody wynika-
jące z układu politycznego stron 
zaangażowanych w wojnie. Rząd 
RP na uchodźstwie ze względu na 
zachodnich sojuszników, związa-
nych sojuszem ze Związkiem So-
wieckim, nie mógł podejmować 
oficjalnie żadnych przedsięwzięć 
w sprawie popierania dążeń Ukra-
iny do niepodległości i przyszłości 
spornych terytoriów wschodnich. 
Ukraina była republiką sowiec-
ką, a Związek Sowiecki – człon-
kiem antyhitlerowskiej koalicji, z 
którym liczyły się Anglia i Stany 
Zjednoczone. Stąd podejmowa-
nie przez Rząd Polski problemu 
ukraińskiego i rozmowy z przed-
stawicielami nacjonalistycznego 
podziemia ukraińskiego, a także 
zawieranie ewentualnych układów 
mogło odbywać się tylko w trybie 
tymczasowym i w skali lokalnej.      
Poważną przeszkodą w podjęciu 
rzeczowych rozmów ze stroną 
ukraińską było również  rozbicie 
polityczne (istnienie kilku partii 
i organizacji zwalczających się 
wzajemnie) w ukraińskim ruchu 
nacjonalistycznym. A zatem za-
biegi polityczne drogą kontaktów 

i rozmów ze stroną ukraińską nie 
mogły doprowadzić do wyjścia z 
impasu, i nie zahamowały krwa-
wej rozprawy nacjonalistów ukra-
inskich z ludnością polską Woły-
nia i Małopolski Wschodniej. 
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Powiat oszmiański za czasów 
Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów był największym z 
powiatów w województwie 
wileńskim. To właśnie na jego 
terenie – w Krewie – zawarto 
układ, który dał początek 
unii polsko-litewskiej. Stąd 
wywodzi się królewska dynastia 
Jagiellonów. Tu urodziło się wielu 
wybitnych artystów, kapłanów i 
obrońców Ojczyzny.
W cyklu wspomnień przedstawię 
osoby i rodziny związane z 
przedwojenną historyczną 
„Oszmiańszczyzną”. Niekiedy 
będą to wątki nieznane, 
innym razem odświeżone, ale 
wzbogacone o nowe materiały 
z archiwów lub zbiorów 
prywatnych. Znacznej części 
nigdy nie publikowano. Kolejne 
artykuły pojawiać się będą w 
dwumiesięcznych odstępach.
Historia Łokuciewskich w 
ostatnich latach odżywała głównie 
za sprawą asa lotnictwa Witolda 
Łokuciewskiego, którego postać 
przypomniano w produkcjach 
filmowych „303. Bitwa o 
Anglię”, „Dywizjon 303. Historia 
prawdziwa” czy książkach m.in. 
„Sprawa honoru. Dywizjon 303 
Kościuszkowski. Zapomniani 
bohaterowie II wojny światowej” 
Lynne Olson i Stanleya Clouda 
oraz Bożeny Gostkowskiej 
„Tolo – muszkieter z Dywizjonu 
303” i „Opowieści z rodzinnych 
albumów”. O Łokuciewskich 
w kontekście Oszmiańszczyzny 
przyjęło się mówić jako 
o „osobach instytucjach”. 
Antoni Łokuciewski (ojciec 
Witolda) był marszałkiem 
Sejmu Wileńskiego, który w 
roku 1922 przyłączył ziemię 
wileńską do Rzeczypospolitej, 
oraz współtwórcą, dyrektorem 
i nauczycielem słynnego 
oszmiańskiego gimnazjum. 
Żona Antoniego przez wiele 
lat nauczała we wspomnianej 
szkole, a następnie poświęciła się 
sprawom społecznym. 
Nieocenioną pomoc w 
przygotowaniu artykułu 
otrzymałem ze strony Bożeny 
Gostkowskiej, córki Zofii 
Łokuciewskiej i Henryka 
Szutowicza, zawodowo 
zajmującej się fizyką jądrową, 
prywatnie zaś podtrzymywaniem 
rodzinnej spuścizny i wiedzy o 
przodkach. W trakcie naszych 
spotkań dotykałem „historii 
zdjęciami pisanej”. Ponad 
stuletnie albumy, fotografie i 

pamiątki rodzinne przybliżały 
opisywane postacie, jak i samą 
Oszmiańszczyznę, w którą 
wpisane są one już na zawsze.
Antoni Łokuciewski, syn 
Tomasza i Stefanii z Rogińskich, 
to postać dziś nieco zapomniana, 
a przecież jakże zasłużona w 
II Rzeczypospolitej. Urodził 
się w miejscowości Miżany 
(gmina Soły) na terenie powiatu 
oszmiańskiego 6 września 1885 
roku. Miał pięcioro rodzeństwa, 
trzech braci: Stefana, Michała i 
Jana, oraz dwie siostry: Jadwigę 
Siedlecką i Kamilę Połońską. 
Szkołę średnią ukończył w 
Wilnie, natomiast studia (kierunek 
matematyka) z wyróżnieniem 
na Uniwersytecie Moskiewskim 
w 1911 roku. Po zdobyciu 
dyplomu ożenił się z Beniaminą 
Pobiedzińską urodzoną 31 marca 
1887 roku w Wilnie. Beniamina, 
podobnie jak małżonek, 
ukończyła szkołę średnią w 
Wilnie, a filologię francuską na 
Uniwersytecie Moskiewskim. 
Wówczas nowożeńcy wyjechali 
do Kamieńskiej Stanicy nad 
Donem. Tam Antoni uczył 

matematyki w rosyjskim żeńskim 
gimnazjum i jednocześnie 
sprawował funkcję prezesa 
Polskiego Towarzystwa Pomocy 
Ofiarom Wojny. Organizował 
ochronki i szkółki dla polskich 
dzieci.
Ich pierwsze dziecko, córka 
Zofia, przyszło na świat w czasie 
wakacji spędzanych w Wilnie 
w roku 1912. Kolejne dzieci, 
Olgierd (zmarł we wczesnym 
dzieciństwie) i Witold „Tolo” 
(1917), rodziły się w Kamieńskiej 

Stanicy. W niej przeżyli rewolucję 
październikową. W roku 1918 
wrócili do Ojczyzny.
Współtwórca i dyrektor 
gimnazjum oszmiańskiego
Antoni Łokuciewski po powrocie 
w rodzinne strony chciał uczyć w 
polskiej szkole. Oszmiańszczyzna 
wciąż znajdowała się pod okupacją 
niemiecką. Wraz proboszczem 
i dziekanem oszmiańskim 
ks. Czesławem Górskim oraz 
gronem miejscowej inteligencji 
rozpoczął starania mające na celu 

powołanie polskiego gimnazjum. 
Wojskowe władze niemieckie 
wydały takie zezwolenie. 
Powstało Prywatne Gimnazjum 
im. Jana Śniadeckiego: 
„Stosownie do rozporządzenia 
Etapowej Komendy 137 z dn. 
19 sierpnia 1918 r. I. L. 2215 
zezwala się Przewielebnemu 
Dziekanowi Ks. Czesławowi 
Górskiemu i profesorowi 
Antoniemu Łokuciewskiemu na 
otwarcie polskiego gimnazjum w 
Oszmianie. Oszmiana 31 sierpnia 
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/ Dyrektor Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Oszmianie Antoni Łokuciewski, lata 30. 
XX wieku,  fot. zbiory rodziny Hrynkiewiczów

/ Beniamina i Antoni Łokuciewscy w Kamieńskiej Stanicy, 19 marca 1912 roku,  fot. zbiory 
Bożeny Gostkowskiej
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1918 roku. (-) Lehmann. Feldfebel 
– Leutnant i Komendant”[1].
Uroczyste otwarcie pierwszej 
polskiej szkoły średniej na 
Oszmiańszczyźnie nastąpiło 1 
października 1918 roku. Obecni 
byli na niej m.in. ks. dziekan 
Górski, malarz Ferdynand 
Ruszczyc, komendant Lehmann, 
Antoni Łokuciewski, który 
został dyrektorem szkoły, 
przedstawiciele lokalnej 
społeczności i młodzieży. W dniu 
otwarcia gimnazjum składało się 
z 3 klas i 68 uczniów. Pierwsze 
lata to okres bardzo trudny. 
Gdy odeszli Niemcy, wybuchła 
wojna polsko-bolszewicka. Po 
zakończeniu działań zbrojnych 
rozpoczęły się starania o nowy 
budynek, który otrzymano 
na obrzeżach miasta, nad 
rzeką Lejłubką. Podjęto prace 
remontowe, by 3 listopada 1922 
roku przenieść się do nowego 
miejsca, częściowo odnowionego. 
Jednocześnie twórcy szkoły 
zabiegali o to, aby upaństwowić 
gimnazjum, co nastąpiło rok 
później. Otrzymało też ono nową 
nazwę: Państwowe Gimnazjum 
Koedukacyjne Humanistyczne 
im. Jana Śniadeckiego w 
Oszmianie.
Marszałek Sejmu Wileńskiego

Po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości trwał proces 
kształtowania jej granic. Jesienią 
1920 roku władze państwa 
postanowiły rozwiązać kwestię 
przynależności Wileńszczyzny. Na 
spotkaniu Piłsudski – Żeligowski 
ten pierwszy przedstawił plan 
działań. Według niego Lucjan 
Żeligowski miał upozorować 
bunt swojej dywizji litewsko-
białoruskiej, składającej się z 
żołnierzy pochodzących z ziemi 
wileńskiej, Grodzieńszczyzny, 
Mińszczyzny i zająć Wilno. 

Formalnie akcja generała ściągała 
odpowiedzialność z władz 
Rzeczypospolitej. Jednostki 
podległe Żeligowskiemu 
opanowały Wileńszczyznę oraz 
jej stolicę w październiku 1920 
roku. Na obszarze tym utworzono 
Litwę Środkową. Jej status miał 
uregulować wyłoniony Sejm 
Wileński, do którego wybory 
odbyły się 8 stycznia 1922 roku.
Antoni Łokuciewski, zwolennik 
inkorporacji Wileńszczyzny 
do Polski, zdecydował się 
kandydować. Znalazł się na 
liście Rad Ludowych. Startował 
z Oszmiany – 4. okręgu 
wyborczego. Jako osoba już 
znana i ceniona uzyskał mandat 
poselski. Pierwsze posiedzenie 
Sejmu Wileńskiego nastąpiło 
1 lutego 1922 roku. Na drugim 
– 3 lutego – Łokuciewskiego 
wybrano marszałkiem sejmu.
20 lutego 1922 roku Sejm Wileński 
przegłosował uchwałę o wcieleniu 
Wileńszczyzny do Polski. Na 
106 posłów 96 głosowało za, 6 
wstrzymało się od głosu, 4 posłów 
było nieobecnych. W punkcie 
4. uchwały zapisano: „Ziemia 
Wileńska stanowi bez warunków 
i zastrzeżeń nierozerwalną część 
Rzeczypospolitej Polskiej”[2].

Na ostatnim posiedzeniu, przed 

jego zamknięciem, Łokuciewski 
powiedział: „Obrady nasze 
dobiegły końca. Zwyczajem 
starodawnym, w długich, nieraz 
trudnych obradach, wykazaliśmy 
dobrą wolę i uchwałę przyjęliśmy 
z jednomyślnością. Jestem 
przekonany, że w najbliższym 
terminie przedstawicielstwo, 
które wyjedzie do stolicy 
Rzeczypospolitej, w sposób 
prawny załatwi sprawę Ziemi 
Wileńskiej i Rzeczpospolita w 
najbliższej przyszłości obejmie 
ziemię naszą w sposób prawny. W 

tej chwili, zamykając naszą pracę, 
musimy z całą siłą potwierdzić 
nasze mocne stanowisko. Wola 
nasza jest niezłomna i wszyscy 
ci, co chcą, żeby ta sprawa 
była załatwiona pomyślnie, 
muszą naszą wolę uszanować. 
Uchwałę, którą przyjęliśmy tak 
jednomyślnie, zrealizujemy też z 
tą samą jednomyślnością”[3].

Antoni i Beniamina – czyli 
społeczna praca małżeństwa
Zakończenie obrad Sejmu 
Wileńskiego skierowało 
ponownie energię marszałka na 
prace związane z gimnazjum. 
Zarządzanie placówką, dobór 
kadr, tworzenie nowych 
organizacji i grup funkcjonujących 
w oszmiańskiej szkole średniej, 
rozbudowa i wyposażenie 
infrastruktury pochłaniały wiele 
czasu i wymagały niezwykłego 

zaangażowania. Tego dyrektor 
oczekiwał również od swoich 
pracowników dydaktycznych. 
Szczególnie zależało mu na 
podniesieniu poziomu nauczania 
i wiedzy młodzieży. Organizował 
lekcje pokazowe z udziałem 
całego grona pedagogicznego i 
sam takie prowadził z matematyki. 
Po wszystkim odbywały się 
dyskusje. Szkoła brała udział w 
uroczystościach państwowych 
i lokalnych. Beniamina 
Łokuciewska zastępowała męża 
w czasie jego nieobecności.
W roku 1923 na świat przyszedł 
Łokuciewskim syn Jerzy. 
Mieszkali w Oszmianie w 
sąsiedztwie gimnazjum.
Beniamina Łokuciewska uczyła 
w gimnazjum w latach 1918-1924 
języka francuskiego i historii. 
W roku 1924 zorganizowała w 
Oszmianie kursy dokształcające 
dla dorosłych i była ich 
kierowniczką. Po rezygnacji 
z pracy nauczycielskiej 
nadal prowadziła bardzo 
ożywioną działalność 
społeczną. Organizowała akcję 
„Kropla mleka”, opiekę nad 
więźniami, koła gospodyń 
wiejskich. Sprawowała funkcję 
przewodniczącej oszmiańskiego 
koła Związku Pracy Obywatelskiej 
Kobiet oraz – według Bożeny 
Gostkowskiej, jak i autorów 
monografii oszmiańskiego 
gimnazjum – radnej. Brała 
udział w przygotowaniu zjazdu 
gospodarczego w Oszmianie. 
Weszła w skład komitetu, którego 
zadaniem było urządzenie 
wystawy mającej na celu 
zaprezentowanie miejscowego 
rynku i dorobku powiatu. Za 
swoją służbę otrzymała Złoty 
Krzyż Zasługi.
Antoni Łokuciewski nie 
ustępował żonie w pracy 
społecznej. Okres dwudziestolecia 
międzywojennego to nieustanna 
działalność na rzecz lokalnej 
społeczności. Szczególnie bliska, 
oprócz edukacji, stała mu się 
praca samorządowa. Podobnie jak 
małżonka pełnił funkcję radnego 
w Oszmianie. Należał do Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. W 
jego oddziale powiatowym 
pełnił funkcję przewodniczącego 

sekcji samorządowej oraz pracy i 
wychowania spółdzielczego. Miał 
istotny wpływ na organizację i 
przebieg zjazdu gospodarczego 
w Oszmianie. Należał do BBWR 
i w imieniu Rady Powiatowej 
przywitał zebranych. Wszedł 
w skład prezydium zjazdu 
oraz wygłosił wykład na temat 
sytuacji gospodarczej regionu. 
Mówił wówczas: „Na ziemi 
oszmiańskiej powstała idea 
braterstwa i współżycia narodów 
na wschodzie i praojcowie nasi 
zrealizowali ją w XIV stuleciu… 
Lecz zerwano węzły braterstwa i 
współżycia narodów… Nienawiść 
i zemsta, złoto i wojna zabiły ideę! 
Ogarnęły nas nędza i ciemność… 
Dziedzice uszczuplonej 
Ojczyzny, zebraliśmy się, aby 
radzić o kryzysie gospodarczym 
i finansowym tego zakątka, 
który leży na skrzyżowaniu 
historycznych i handlowych 
(zamkniętych na razie) szlaków 
wschodniej Europy. Zebraliśmy 
się, gdy przesilenie gospodarcze 
całego Państwa dochodzi do 
granic maksymalnych. Pragniemy 
poznać przyczyny naszego 
lokalnego kryzysu, postawić 
diagnozę i wysunąć postulaty, 
zmierzające do usunięcia zła i 
stworzenia samowystarczalności 
powiatu, jako jednostki 
gospodarczej, nie przypadkowej, 
lecz organicznie związanej z 
ludnością i terenem…”[4].
W roku 1932 wspólnie z 
burmistrzem Józefem Zubielem 
opracował Pamiętnik Zjazdu 
Gospodarczego w Oszmianie 
w dniu 11 października 1931 
roku, który stanowi istotne 
źródło wiedzy na temat historii 
Oszmiańszczyzny oraz jej sytuacji 
ekonomicznej po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości. 
Kilka lat wcześniej wydał 
Rocznik Państwowego 
Gimnazjum Koedukacyjnego 
Humanistycznego w Oszmianie 
im. Jana Śniadeckiego.
We wrześniu 1935 roku 
kandydował również z list 
BBWR do Sejmu. W okręgu 
wyborczym nr 49, obejmującym 
powiaty oszmiański, wilejski, 
mołodeczański  nie uzyskał 
mandatu. Otrzymał jednak 

/ „Akt inkorporacji” ziemi wileńskiej do Rzeczypospolitej Polskiej. Fotografia pochodzi z: Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga pa-
miątkowa 1918 – 1928, wykonana przez Jana Bułhaka. Na akcie podpis m.in. marszałka Antoniego Łokuciewskiego

/ Znaczki pocztowe z okresu Litwy Środkowej, zbiory Tomasza Kiejdo
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znaczącą liczbę 18 859 głosów, 
uzyskując trzeci wynik.
Odznaczony Medalem 
Dziesięciolecia Odzyskanej 
Niepodległości oraz Brązowym 
Medalem za Długoletnią Służbę.
Łokuciewscy na emeryturze 
zamierzali osiąść w folwarku 
Przylesie (oficjalnie Zacisze), 
który w latach 20. po śmierci 
Tomasza Łokuciewskiego 
przypadł w spadku Antoniemu. 
Chcieli zorganizować tam 
gospodarstwo z prawdziwego 
zdarzenia, do którego dojeżdżali 
dotychczas z Oszmiany w okresie 
świątecznym i wakacyjnym. Miał 
się nim zająć syn Jerzy. Życie 
napisało jednak inny scenariusz…
Dzieci: Zofia, Witold, Jerzy
Wszystkie dzieci Łokuciewskich 
uczęszczały do oszmiańskiego 
gimnazjum. Najstarsza Zofia po 
zdaniu matury kontynuowała 
edukację w Wilnie (USB) na 
kierunku etnografia. Swojego 
męża Henryka Szutowicza 
poznała jeszcze w gimnazjum, 
gdzie uczył matematyki. 
Pracował w Oszmianie dwa 
lata, a następnie trafił do armii. 
Służbę wojskową odbywał w 
artylerii od 1 września 1929 do 15 
września 1930 roku. Ukończył ją 
w stopniu podporucznika. Później 
pracował w Izbie Skarbowej. Z 
Zofią pobrali się w roku 1933. 
Mieli jedną córkę Bożenę. 
Przed wojną Henryk Szutowicz 
pełnił funkcję naczelnika III 
Urzędu Skarbowego w Wilnie. 
Odznaczony Srebrnym Krzyżem 
Zasługi.
We wrześniu 1939 roku jako 
podporucznik rezerwy został 
zmobilizowany i walczył z 
Niemcami. Po zakończeniu 
działań wojennych udało mu 
się powrócić do Nowej Wilejki, 
gdzie mieszkali jego rodzice. Tam 
aresztowali go Sowieci 13 lipca 
1940 roku i osadzili w więzieniu 
na Łukiszkach. Dalsze losy są 
nieznane.
Zofia wiosną 1945 roku 
wyjechała do Lublina. Pracowała 
w księgowości. Zmarła w 
Warszawie w 1979 roku.
Witold zdał maturę w 
oszmiańskim gimnazjum w 
1935 roku, by po niej ochotniczo 
znaleźć się w wojsku. Ukończył 
kurs w Szkole Podchorążych 
Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu. 
Na początku stycznia 1936 roku 
wstąpił do Szkoły Podchorążych 

Lotnictwa w Dęblinie. Po 
promocji przydzielony został do 
112 Eskadry Myśliwskiej 1 Pułku 
Lotniczego w Warszawie. Wziął 
udział w walkach z Niemcami, 
a po wkroczeniu Sowietów 17 
września rzutem kołowym dotarł 
do Rumunii. Walczył we Francji, 
a po jej upadku odpłynął statkiem 
do Wielkiej Brytanii. Włączony 
do 303 Dywizjonu Myśliwskiego 
im. Tadeusza Kościuszki. W 
trakcie walk dwukrotnie ranny. 3 
lata spędził w niewoli. W czasie 
wojny zestrzelił na pewno 8 
samolotów, 3 ½ prawdopodobnie, 
co pozwoliło nazywać go asem 
lotnictwa myśliwskiego II wojny 
światowej. Na tzw. liście Bajana 
– liście pilotów polskich II wojny 
światowej – zajmuje 20 miejsce.
Dwa lata po zakończeniu wojny 
wrócił do Polski. Nie przyjęto go 
do wojska. Wyrzucony z pracy w 
Aeroklubie Lubelskim otrzymał 
nie tylko zakaz wstępu na lotnisko, 
ale nawet zakaz zbliżania się do 
niego. Do 1956 roku poddany 
szykanom i inwigilacji miał 
trudności ze znalezieniem zajęcia. 
Dopiero w roku 1956 został 
przyjęty do służby w lotnictwie 
ludowego Wojska Polskiego. W 
latach 1969-1972 pełnił funkcję 
attaché wojskowego, morskiego 
i lotniczego przy ambasadzie 
polskiej w Londynie. Miał żonę 
Wandę oraz 2 córki – Annę i 
Danutę. Za działalność wojskową 
i społeczną był wielokrotnie 
odznaczany. Upamiętniony m.in. 
ulicą w Warszawie. Spoczął 
na Powązkach Wojskowych w 
roku 1990. Sylwetka ostatniego 
dowódcy słynnego Dywizjonu 
303 zostanie zaprezentowana 
w oddzielnym artykule 
„Oszmiańskich historii”.
Jerzy ukończył tzw. małą 
maturę w roku 1939. Jego 
losy wojenne związane były 
z mamą, siostrą i jej córką. W 
okresie okupacji niemieckiej, 
w czasie której mieszkali w 
Przylesiu, związał się z państwem 
podziemnym. Walczył w składzie 
8 oszmiańskiej Brygady „Tura”, 
m.in. w operacji „Ostra Brama”. 
Przyjął pseudonim „Piorun”. 
Po wyjeździe z Wileńszczyzny 
podjął studia na kierunku 
weterynaria na Uniwersytecie 
Marii Curie-Skłodowskiej. Po 
roku zrezygnował i przeniósł się 
na KUL. Studiował ekonomię 
w Lublinie, następnie w 
Katowicach, w których osiadł na 

stałe. Zmarł w 1991 roku.
Nie doczekali emerytury w 
Przylesiu
Wrzesień 1939 roku rozdzielił i 
rozrzucił rodzinę Łokuciewskich. 
Syn i zięć walczyli z Niemcami. 
Gimnazjum w Oszmianie we 
wrześniu tego roku ruszyło z 
kilkudniowym opóźnieniem. 
Kiedy weszli Sowieci, szybko 
traciło polski charakter. Antoni 
Łokuciewski po wkroczeniu 
wojsk radzieckich odesłał żonę 
i najmłodszego syna Jerzego 
do Wilna. Sam w październiku 
został aresztowany. Początkowo 
przebywał w więzieniu w 
Oszmianie, później w Słucku. 
Dalej ślad się urywa. Najbliższym 
nie udało się ustalić czasu śmierci, 
miejsca zgonu i pochówku.
Beniamina mieszkała u córki 
w Wilnie, a po wybuchu wojny 
radziecko-niemieckiej obie 

przebywały do 1944 roku 
w Przylesiu. Po tym czasie 
ponownie wróciły do Wilna. Do 
Lublina seniorka rodu przyjechała 
z córką i wnuczką w marcu 1945 
roku. To dzięki niej przetrwały 
rodzinne albumy i nieliczne 
pamiątki. Zmarła 29 grudnia 
1958 roku. Bliscy pochowali ją 
na cmentarzu przy ulicy Lipowej. 
Miejsce spoczynku Beniaminy 
Łokuciewskiej jest jednocześnie 
symbolicznym grobem męża 
Antoniego i zięcia Henryka 
Szutowicza.
Autor tekstu wyraża wdzięczność 
za pomoc przy powstawaniu 
artykułu Bożenie Gostkowskiej 
oraz Michałowi Butkiewiczowi, 
administratorowi portalu 
Oszmianszczyzna.pl
Literatura:
Gostkowska Bożena, Tolo – 
muszkieter z Dywizjonu 303, 

AMF Plus Group, Warszawa 2007
Gostkowska Bożena, Opowieści 
z rodzinnych albumów 
Łokuciewskich, Warszawa 2017
Kiejdo Stanisław i zespół 
redakcyjny, Monografia 
Państwowego Gimnazjum im. 
Jana Śniadeckiego w Oszmianie, 
Gdańsk 1991
Łokuciewski Antoni, Zubiel 
Józef, Pamiętnik zjazdu 
gospodarczego w Oszmianie w 
dniu 11 października 1931 roku, 
Wilno 1932
Rocznik Państwowego 
Gimnazjum Koedukacyjnego 
Humanistycznego w Oszmianie 
im. Jana Śniadeckiego, Rok 
szkolny 1926/1927, Nakładem 
Funduszu Szkolnego 1927
Sprawy Nauczycielskie z lat 1932 
– 1938
Srebrakowski Aleksander, Sejm 
Wileński 1922 roku – idea i 
jej realizacja, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Wrocław 1993
Tygodnik Ilustrowany nr 8 z 18 
lutego 1922 roku
Kujawsko – Pomorska Biblioteka 
Cyfrowa Kurjer Bydgoski z dnia 
12 września 1935, Nr 211
https://www.polishairforce.pl/
Archiwalia:
CAW – Kolekcja akt żołnierzy 
polskich powracających z 
Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie

[1] Rocznik Państwowego 
Gimnazjum Koedukacyjnego 
Humanistycznego w Oszmianie 
im. Jana Śniadeckiego, Rok 
szkolny 1926/1927, Nakładem 
Funduszu Szkolnego 1927, s. 84.
[2] Srebrakowski Aleksander, 
Sejm Wileński 1922 roku – idea 
i jej realizacja, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Wrocław 1993, s. 104.
[3] Ibidem, s. 107.
[4] Łokuciewski Antoni, 
Zubiel Józef, Pamiętnik zjazdu 
gospodarczego w Oszmianie w 
dniu 11 października 1931 roku, 
Wilno 1932, s. 63.
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fot. zbiory Bożeny Gostkowskiej
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Kalendarium 
Ludobójstwa.
GRUDZIEŃ 1946 
oraz W ROKU 1946  
1946
Stanisław Żurek
   W nocy z 1 na 2 grudnia:   

We wsi Wołkowyja pow. Lesko 
UPA zamordowała 15 Polaków, 
w większości kobiety i dzieci. 

   3 grudnia:   

We wsi Bezmiechowa Górna 
pow. Lesko UPA zamordowała 3 
Polaków: Edwarda Horniatkiewi-
cza, milicjanta, jego narzeczoną 
Eugenię Derewecką, ur. w 1921 
r., oraz Jurka Dereweckiego. 

   4 grudnia:  

We wsi Makowsko pow. Jaro-
sław UPA uprowadziła i zamor-
dowała 1 Polaka, sołtysa.  

We wsi Tuszków pow. Hrubie-
szów: „04.12.1946 r. został zam. 
Sznajder Jan, któremu zrabowa-
no 2 wieprze.” (Prof. dr hab. Le-
szek S. Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw.; Seria – tom 8). 

   7 grudnia:  

We wsi Budomierz pow. Jawo-
rów UPA zamordowała 2 żołnie-
rzy 34 Komendy WOP w Luba-
czowie szer. Mieczysława Orłow-
skiego s. Szymona lat 23 i plut. 
Pawła Tatarczuka lat 21. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. 
akt S 37.2013.Zi; Postanowienie 
o umorzeniu śledztwa.). 

We wsi Cetynia Hołodowska 
pow. Lubaczów 7 grudnia 1946 
r. zamordowali szer. WP Mieczy-
sława Nikowskiego. (IPN Opo-
le, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa.). 

We wsi Tyrawa Wołoska pow. 
Sanok zamordowany został 
przez UPA Józef Zadarko, lat 32. 

We wsi Werchrata, na osiedlu 
Łużki  pow. Lubaczów UPA 
zamordowała 7 Polaków, w tym 
4-osobową rodzinę, ojca z 3 dzie-
ci: córką lat 15 oraz synami lat 14 
i 17. 

   13 grudnia:   

We wsi Zapałów pow. Jarosław 
zamordowany został przez Ukra-
ińców 24-letni Tadeusz Rusinko. 

   W połowie grudnia:   

We wsi Huta Brzuska pow. 
Przemyśl UPA obrabowała i spa-
liła wieś oraz zamordowała 21 
Polaków a 10 poraniła. 

   16 grudnia: 

We wsi Laszki pow. Jarosław na 
terenie osiedla Sieniawka został 
zamordowany przez UPA plut. 
Jan Kordylak, komendant MO w 
Laszkach. 

   18 grudnia:   

We wsi Komalówka pow. Stryj 
Ukraińcy zamordowali 2 Pola-
ków.  

   19 grudnia:   

We wsi Chotyniec pow. Jaro-
sław banderowcy zamordowali 
W. Łuszczyszyna, s. Jana, ur. 21 
stycznia 1925 r., wraz z małym 
synkiem. (Andrzej Zapałow-
ski: Granica w ogniu. Warszawa 
2016, s.132). 

W mieście Jarosław woj. rze-
szowskie znajduje się grób żoł-
nierza WP Zenona Krasowskiego 
ur 1926 r.,  który zginął w wal-
ce z UPA 19 grudnia 1946 roku  
(http://w.kki.com.pl/pioinf/prze-
mysl/zabytki/narodowej/ofiary1.
html) 

   22 grudnia:   

W mieście Jarosław woj. rze-
szowskie znajduje się grób żoł-
nierza WP Mariana Michalskiego 
ur. 1925, który zginął w walce z 
UPA 22 grudnia 1946 roku   (htt-
p://w.kki.com.pl/pioinf/prze-
mysl/zabytki/narodowej/ofiary1.
html)  

We wsi Młodowice pow. Prze-
myśl w zasadzce UPA zamor-
dowała Polaka, podporucznika, 
dowódcę strażnicy WOP. „22 
grudnia w Młodowicach o godz. 
19.00 na powracających z Prze-
myśla 5 żołnierzy WOP (dowód-
ca ppor. Roman Babij, st. strz. 
Trepiłowski, plut. Kozieronek, 
strz. Krawcyj i jeden młodociany 
strz. Jan Zwolinek), z jednego z 
domów otworzono ogień z kara-
binu maszynowego, zabijając do-
wódcę. Jednocześnie wystrzelono 
czerwoną rakietę nad cerkwią. 
Pozostali żołnierze wycofali się.  
W dniu następnym znaleziono 

zwłoki ppor. R. Babija. Zabite-
go oficera banderowcy rozebrali 
do bielizny. Wg innych źródeł do 
wspomnianego napadu doszło w 
dniu 23 grudnia”. (Andrzej Za-
pałowski: Granica w ogniu. War-
szawa 2016, s. 246). 

   23 grudnia:   

We wsi Żmijowiska pow. Luba-
czów UPA w pobliskim lesie za-
mordowała 13 Polaków: szewca z 
Dobromyśla i 7 członków rodzi-
ny, oraz 5 osób z Lipowca, w tym 
kobiety lat 19, 26 i 46. Oraz: We 
wsi Żmijowiska pow. Jaworów 
23 grudnia 1946 zamordowała 
Dymitra Szczebla lat 35; także: 
we wsi Wólka Żmijowska 21 lub 
23 grudnia 1946 r. zamordowała 
Ukraińca Dymitra Szczebla. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. 
akt S 37.2013.Zi; Postanowienie 
o umorzeniu śledztwa.). 

   26 grudnia:  

We wsi Basznia Dolna pow. Lu-
baczów UPA zamordowała mili-
cjanta Michała Kowalskiego lat 
22. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, 
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postano-
wienie o umorzeniu śledztwa.).

We wsi Pomorzany pow. Zbo-
rów zamordowany został Jan 
Niesłuchowski lat 80 oraz NN 
Ukrainka, lat około 70.  

W mieście Przemyśl na cmenta-
rzu wojskowym ma grób żołnierz 
WP Urbaniak Władysław ur. 
1924 , który zginął 26 XII 1946 
w Przemyślu. (http://w.kki.com.
pl/pioinf/przemysl/zabytki/naro-
dowej/ofiary1.html ). Urbaniak 
Władysław s. Wojciecha, kpr. sa-
nitariusz instruktor. Ranny na pa-
trolu 25.12.46, zmarł w szpitalu 
w Przemyślu 26.12.46. Cmentarz 
katolicki przy ul. Słowackiego w 
Przemyślu.  

   27 lub 28 grudnia: 

We wsi Rybotycze pow. Prze-
myśl: „27 lub 28 grudnia 1946 
r. w Rybotyczach 3 banderowców, 
ubranych w białe peleryny i mun-
dury WP, uprowadziło Michała 
Drabika. Porwany był z pocho-
dzenia Ukraińcem, ożenionym z 
Polką i uważającym się za Pola-
ka. Wg innych źródeł M. Drabika 
uprowadzono i zamordowano 31 

grudnia.” (Andrzej Zapałow-
ski: Granica w ogniu. Warszawa 
2016, s. 247 – 248). 

   28 grudnia 

We wsi Kupiatycze pow. Prze-
myśl: „4 osoby ubrane w pol-
skie mundury, rozmawiające po 
polsku i ukraińsku, naszły dom 
Karola Kocura. Poproszono go-
spodarza, aby wskazał im drogę 
do Niżankowic. Następnego dnia 
znaleziono jego zwłoki obok ku-
piatyckiego folwarku.” (Andrzej 
Zapałowski: Granica w ogniu. 
Warszawa 2016, s. 187). 

W Przemyślu w szpitalu zmarł 
kpr. Wojnałowicz Kazimierz 
s. Grzegorza, ur. 7.10.1926 w. 
Opałanówka woj. Żytomierz, ra-
niony w walce z banderowcami 
28.12.1946. 

   30 grudnia; 

W mieście Przemyśl: „30 grud-
nia w szpitalu w Przemyślu zmarł 
od ran odniesionych w walce z 
banderowcami strz. Franciszek 
Berda, żołnierz ze strażnicy nr 
160 w Stanisławczyku. F. Berda 
został ranny 28 grudnia ok. godz. 
20.00 w Łuczycach, w trakcie 
akcji przeciwko banderowcom.” 
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s. 187). 

   31 grudnia:  

We wsi Dzików Nowy pow. Lu-
baczów upowcy uprowadzili i 
zamordowali 2 Polaków. 

We wsi Piątkowa koło Żahoty-
na pow. Dobromil uprowadzi-
li 4 Polaków: 2 kobiety w tym 
jedną (27-letnią Julię Surowiec)  
z 2 małych dzieci, którzy zagi-
nęli bez wieści. Zapewne ich los 
znał miejscowy proboszcz parafii 
greckokatolickiej, ks. Jurij Saw-
czuk, który był kapelanem sotni 
„Burłaki”. 

We wsi Tarnawka koło Żahoty-
na pow. Dobromil uprowadzili 
Władysława Korezmowskiego, 
który zaginął.  

   W grudniu:  

We wsi Budzyń pow. Jarosław 
banderowcy zamordowali Jana 
Stupnia i żywcem spalili Michała 

Guzda z żoną.  (Andrzej Zapa-
łowski: Granica w ogniu. War-
szawa 2016, s.133). 

We wsi Chałupki Chotyniec-
kie pow. Jarosław banderowcy 
zamordowali Józefa Warchoła. 
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s.133). 

We wsi Duszatyń pow. Sanok 
(Bieszczady) pod koniec 1946 
roku zamordowali 2 Polaków. 

We wsi Huta Brzuska pow. 
Dobromil dokonali napadu na 
polskie gospodarstwa. Świadek, 
Jan Koterbicki, mający wówczas 
niespełna 13 lat, wspomina: „W 
1945 roku rozpoczęły się napady 
banderowców na polskie zagrody, 
taka nazwa morderców pozostała 
do dziś w mojej pamięci. Napa-
dów dokonywano późnym wie-
czorem lub w nocy. Kto nie zdążył 
opuścić domu był okaleczany lub 
mordowany. Napastnicy rabowa-
li bydło, konie, świnie, odzież i 
wszystko to co miało jakąś war-
tość. W miarę upływu czasu tych 
napadów było coraz więcej i 
odbywały się coraz częściej. Do 
dziś pamiętam noce przesiedzia-
ne, lub nieprzespane w ciągłym 
strachu o życie w kryjówkach, w 
wykopanych i zamaskowanych 
w ziemi dołach. Najgorsze były 
pory jesienno-wiosenne i desz-
czowe. Wtedy siedziało się w bło-
cie i wodzie. Ta gehenna trwała 
do grudnia 1946 roku. Wówczas 
banderowcy dokonali ostatnie-
go napadu na nasza wieś, którą 
całą spalili. Kto nie zdążył uciec 
tego zabili lub ranili. Do dzisiaj 
pamiętam ucieczkę mieszkańców 
ze spalonej wsi, nieraz w bieliźnie 
i boso. Nie mogłem wtedy iść, bo 
marzły mi nogi, byłem boso, nie 
zdążyłem nałożyć buty na nogi. 
Szliśmy z Huty Brzuskiej przez 
jakieś spalone wsie w kierun-
ku Sanu i miejscowości Babice. 
Stamtąd ktoś przewiózł nas łód-
ką na drugą stronę Sanu do wsi 
Babice. /.../ Te wszystkie przeży-
cia, stały się przyczyną różnych 
moich chorób, których leczenie 
trwało aż do 1953 roku. Pozosta-
łem jednak kaleką i dziś jestem 
na rencie inwalidzkiej”  (Jan Ko-
terbicki; w: Siekierka..., s. 149 – 
150; lwowskie). 

We wsi Łukowe pow. Lesko w 
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zasadzce UPA  zginął 7-osobowy 
patrol żołnierzy WP. 

   Zimą 1946 roku:  

We wsi Nakwasza pow. Brody 
zostały zamordowane: „Kozak 
Aleksandra ok. 2 lat, córka Anny 
i Antoniego. Kozak Anna ok. 30 
lat, żona Antoniego. Kozak Roza-
lia ok. 60 lat, matka A. Kozaka, 
zamordowana zimą 1946 r., ciało 
wrzucono do studni w Mykytiu-
kach. Antoni Kozak był w LWP 
i po wojnie pozostał w Polsce.” 
(http://podkamien.pl/viewpage.
php?page_id=246&c_start=0 ).

W okresie lat 1943 – 1946:  

We wsi Ułaszanka pow. Sławu-
ta (w okresie międzywojennym 
na terenie ZSRR przy granicy z 
Polską): We wsi Prykordonna 
Ułaszanka, zostali uprowadzeni 
przez grupę UPA dwaj leśnicy,  
bracia Jan i Stanisław Skałeccy,  
bestialsko maltretowani, obdar-
ci z odzieży i zamordowani na 
składzie drewna (Edward Orłow-
ski, w: http://www.krosno.lasy.
gov.pl/documents e%C5%9Bni-
k%C3%B3w+2013.pdf ). Oraz: 
Prykordonna Ułaszanka, 1943- 
1946. „Stali bandery prześlado-
wać, prześladować wszystkich, 
ot. Już tam gdzie mój brat był, 
Marian Sukulski, to jego zaczę-
li w nocy bić i palić. Zachodzą, 
mieszkania popalą i już. Raz w te 
strony, gdzie babcia żyła, przy-
szli. Poszli my do niej z siostrą: 
- Babciu, mama mówiła, żebyście 
szli do nas. A ona mówi: - Nie, 
jutro przyjdziecie, i ja już pójdę. 
Wyłażą kurczaki, to ja już zrobię 
wszystko, i jutro przyjdę. Ale jutro 
pali się w tę stronę! Już my mieli 
iść tam, żeby babcię zabrać, ale 
coś takiego stało się, że mama 
mówi: - Zjecie obiad i tam pój-
dziecie. Babci jeszcze tam nie 
ma, będziecie głodne. Gdyby my 
poszli, obiadu nie jedli, a poszli 
do babci, to byliby i nas tam po-
bili. Babcia moja była taka ład-
na pani. Wzięła już wązlik taki 
na śmierć dla siebie, ubranie. 
Schowała się w maliny, a w tych 
malinach wzięli nożem - 12 no-
żem ciosów w brzuch, i zakłuli ją. 
Wieczór już, spaliło się wszystko, 
wzięli konie, dwa braty i mama, 
pojechali. Jak pojechali - ot bab-
cia leży w malinach. Już nie ma 
babci.” /.../ „Przychodzi dzień to 
już Niemcy hadziajują. Wieczór, 
jeszcze słonko nie zaszło, jadą 
bandery. Tak przez wioskę taka 
pełna fura jedzie, chyba z dzie-
sięć takich, wszystkich w czar-
nym. Pojechali przez wioskę w 
dzień. Przeszło pewnie dwa czy 
trzy dni. A u nas, tam gdzie po-
palili wszystkich, byli dwaj Ska-
leccy. Oni byli leśnikami. Ich tam 
popalili i nie ma u nich jak żyć. 
A oni z bratem moim przyjaźnili 
się. My Polacy, to oni nie pójdą 
do Ukraińców, tylko do nas. A u 
nas duże mieszkanie było i oni 
do nas, do brata mego Kazika 
przyszli. Był jeden Janek, drugi 
Stasiek. Ich rodziców bandery 
pobili i popalili. Oni zachodzą 
do nas, ale że już z partyzanami 
znali się, to strach mieli, i chcieli 

już ujeżdżać. To ja już pamiętam 
ładnie, bo to w moich oczach było 
wszystko. Wywieźli ich, bandery, 
na taką drogę, i taki tern z kol-
cami, takie drzewa tam były. Za-
wieźli ich tam i słyszymy: bach, 
bach, bach! Strzelają ich. Czy oni 
ich postrzelali żywymi? Wszystkie 
odzienie zabrali z nich i na ten 
tern tak położyli, i ciągali ich po 
ternie żywych pewnie, bo jak już 
pobite, to po co ich będą ciągać. 
To już taka pomsta była. Taka 
krew po tych ternach! Pobili ich 
tam, popalili. Rano sąsiedzi mó-
wią: - Oni u was byli. Chowajcie, 
toż wam trzeba pogrzeb robić. 
Nikt nie pójdzie, ani rodzice, ani 
nikt. Kto tam pójdzie co zbierać? 
Ale w końcu my wszystkie dzieci i 
mama poszli, i jaki garnek gdzieś 
ostał się, to my te wszystkie kości 
zbierali. Jak teraz pamiętam, był 
taki Józek. U niego taki pasek sze-
roki był żółty. I to mięso nie spali-
ło się pod paskiem tym. On gruby 
był. Tak to mięso takie spieczone 
było. Tymi rękami my wszystko 
zbierali w te garnki, i zrobili taki 
jeden grób duży, i wszystko tam 
złożyli. Teraz tam zrobili taki po-
mnik duży. Przyjeżdżają z Polski i 
dbają o to wszystko.”  (Czesława 
Taska; w: http://w.e.l/.p?page=te-
maty&id=48&lang=pl ).  

  W latach 1944 – 1946:  

We wsi Boratyn pow. Jaworów 
UPA zamordowała 15 Polaków.  

We wsi Brusno Nowe pow. Lu-
baczów w okresie między 1944 a 
1946 r. zamordowali: Józefa Byra 
ur. 1880 r., Janinę Dutkiewicz ur. 
1910 r., Walentego Drzymałę ur. 
1880 r., Katarzynę Gałkę ur. 1890 
r., Tadeusza Gałkę ur. 1927 r., 
Jana Grysa ur. 1920 r., Władysła-
wa Gimuzdę ur. 1920 r., Antonie-
go Herdę ur. 1906 r., Józefy Haw-
ryliszyna ur. 1905 r., Józefa Hry-
cow ur. 1915 r., Zygmunta Kol-
buszewskiego ur. 1907 r. , Józefa 
Kolasę ur. 1875 r., Ludmiłę Kola-
sę ur. 1923 r., Szczepana Macią-
ga ur. 1874 r., Józefa Maciułę ur. 
1925 r., Mariana Maciułę ur. 1931 
r., Magdalenę Mazurkiewicz ur. 
1900 r., Michała Mazurkiewicza 
ur. 1910 r., Rudolfa Mazurkiewi-
cza ur. 1920 r., Jana Sopyłę ur. 
1917 r., Józefa Szajdeckiego ur. 
1921 r., Władysława Szczygła 
ur. 1925 r., Franciszka Tabakę ur. 
1912 r., Franciszka Ulickiego ur. 
1906 r., Andrzeja Wójcickiego ur. 
1925 r., Ewę Zborniak ur. 1890 r., 
Bronisława Zborniaka ur. 1934 r., 
Jana Zborniaka ur. 1876 r. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. 
akt S 37.2013.Zi; Postanowienie 
o umorzeniu śledztwa.). 

We wsi Budzyń pow. Jarosław 
UPA zamordowała 4 Polaków. 

We wsi Cieplice pow. Jaworów 
Ukraińcy z sąsiednich wsi Do-
bcza, Dobra i Piskorowice obra-
bowali i zamordowali 4 Polaków. 

We wsi Husaków pow. Mości-
ska UPA uprowadziła 6 Polaków, 
którzy zaginęli. 

We wsi Jabłonki koło Bali-

grodu pow. Lesko w majątku 
leśnym Felicji hrabiny Skarbek 
zamordowany został przez UPA 
gajowy Oszczep (imię nieznane), 
po wyjściu do pracy w lesie, za 
doniesienie o kradzieży drewna 
dokonanego przez miejscowych 
Ukraińców. Odnalezione po 
kilku dniach zwłoki pochowa-
no na cmentarzu w Kołonicach 
(Edward Orłowski..., jw.). 

We wsi Laszki pow. Jaworów 
UPA zamordowała 30 Polaków. 

We wsi Leszczawa Górna pow. 
Przemyśl zamordowała 13 Pola-
ków i 3 Ukraińców. 

We wsi Lipniki pow. Mościska 
zamordowała 8 Polaków. 

We wsi Łowce pow. Jaworów 
zamordowała 14 Polaków. 

We wsi Miłków pow. Lubaczów 
w okresie 1944-1946 w rejonie 
Miłkowa na drodze do Starego 
Sioła zabójstwa w zasadzce 16 
nieznanych żołnierzy WP. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. 
akt S 37.2013.Zi; Postanowienie 
o umorzeniu śledztwa.). 

We wsi Nowiny Horynieckie 
pow. Lubaczów w okresie mię-
dzy 1944 a 1946 r. zamordowali: 
Michała Buka ur. 1903 r., Anto-
niego Haliniaka ur. 1898 r., Kazi-
mira Haliniaka ur. 1894 r., Józefa 
Nazarko ur. 1900 r., Józefa Gudza 
ur. 1908 r., Macieja Nepelskiego 
ur. 1903 r., Józefa Górala ur. 1909 
r. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, 
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postano-
wienie o umorzeniu śledztwa.). 

We wsi Rybotycze pow. Dobro-
mil UPA uprowadziła i zamordo-
wała 15 Polaków. 

We wsi Tarnawka pow. Prze-
worsk miejscowi Ukraińcy za-
mordowali 7 Polaków. 

We wsi Wólka Horyniecka pow. 
Lubaczów w okresie między 
1944 a 1946 r. zamordowali Ma-
rię Nepalską ur. 1900 r. oraz An-
toniego Dydaka ur. 1916 r. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. 
akt S 37.2013.Zi; Postanowienie 
o umorzeniu śledztwa.). 

We wsi Zaradawa pow. Jawo-
rów UPA zamordowała 5 Pola-
ków.  

     W okresie od kwietnia 1944 
do lutego 1946 roku: 

W kol. Peresołowice pow. Hru-
bieszów: „Śledztwo w sprawie 
zbrodni ludobójstwa dokonanych 
w okresie od kwietnia 1944 r. do 
lutego 1946 r. w miejscowości 
Kolonia Peresołowice i innych 
miejscowościach województwa 
lubelskiego, polegającej na za-
bójstwie około 40 osób, a na-
stępnie podpaleniu zabudowań 
mieszkalnych i gospodarczych 
w miejscowości Brodzica, przez 
nacjonalistów ukraińskich, któ-
rzy dopuszczając się tych czynów 
działali w celu wyniszczenia pol-
skiej grupy narodowościowej” 
(IPN Lublin, S. 61/08/Zi ). 

   Bez podania daty (w latach 
1944 – 1946)  zostali zamordo-
wani przez UPA polscy leśniczy: 

we wsi Jasionów pow. Brody na 
Gajach Roztockich gajowy To-
masz Czarnecki; 

we wsi Kropiwnik k/Hołynia 
pow. Kałusz leśniczy Hawnanek 
(imię nieznane);  

w lasach na Kresach Wschod-
nich leśnik Jan Wolski, absol-
went Szkoły Leśnej w Białokry-
nicy;  

w nadleśnictwie Oleszyce pow. 
Lubaczów uprowadzony prze-
padł bez wieści gajowy Chlebka  
(imię nieznane); 

w powiatowym mieście Prze-
myślany leśniczy Józef  Dżawa-
ła; 

w leśniczówce Zaradawa Nad-
leśnictwa Sieniawa pow. Ja-
rosław został zamordowany we 
własnym domu gajowy  Zdzich 
(imię nieznane) (Edward Orłow-
ski..., jw.).  

W latach 1945 – 1946:  

We wsi Bełchówka pow. Sanok 
Ukraińcy zamordowali 2 Pola-
ków.  

We wsi Brylińce pow. Przemyśl 
Ukraińcy z SKW oraz upowcy 
zamordowali 10 Polaków.  

We wsi Dobra pow. Jarosław 
UPA zamordowała 11 Polaków.  

We wsi Duńkowce pow. Jaro-
sław zamordowała 2 Polaków.  

We wsi Kalwaria Pacławska 
pow. Dobromil zamordowała 5 
Polaków i 1 Ukraińca.  

We wsi Łukowe pow. Lesko za-
mordowała 19 Polaków. 

We wsi Kuryłówka pow. Łań-
cut zamordowała 5 Polaków.  

We wsi Młyny pow. Jaworów 
zamordowała 6 Polaków i 4 
Ukraińców. 

Na polu Myrycky nad Benda-
sem koło Podkamienia pow. 
Brody zamordowała Polaka, był 
to Franciszek Ziombra. 

We wsi Nagórzany pow. Sanok 
uprowadziła i zamordowała 5 Po-
laków.

We wsi Nehrybka pow. Prze-
myśl UPA spaliła wieś i zamor-
dowała 8 Polaków.  

We wsi Opaka pow. Lubaczów 
w 1945-1946 r. zamordowa-
ła Jana Szweca ur. 1921 r., Jana 
Gorzelnika ur. 1921 r., Marcina 
Ciska ur. 1892 r., Piotra Łuka-
siewicza lat 55 ur. 1891 r. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. 
akt S 37.2013.Zi; Postanowienie 
o umorzeniu śledztwa.). 

W miasteczku Rymanów pow. 
Sanok zamordowała 6 Polaków.  

We wsi Zaradawa pow. Jaro-

sław zamordowała 5 Polaków.  

We wsi Żurawica pow. Prze-
myśl zamordowała 9 Polaków. 

W roku 1946:  

We wsi Aksmanice pow. Prze-
myśl Ukraińcy zamordowali Pio-
tra Czuczkę.   

We wsi Bachlawa pow. Lesko 
UPA zamordowała 4 Polaków.  

We wsi Bachórz pow. Przemyśl 
UPA obrabowała i zamordowała 
2 Polaków.  

W miasteczku Baligród pow. 
Lesko zamordowała Alberta Cze-
lagę.  

We wsi Basznia Górna pow. 
Lubaczów zamordowała Józe-
fa Kamienieckiego. (IPN Opo-
le, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa.). 

W miasteczku Bircza pow. 
Przemyśl ma grób Pacławski 
Stanisław ur. 1914, który został 
zamordowany przez UPA w 1946 
r. 

We wsi Borchów pow. Luba-
czów UPA zamordowała Ma-
rię Gracha ur. 1902 r. i Rozalię 
Gracha ur. 1886 r. (IPN Opo-
le, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa.).

W miasteczku Cieszanów pow. 
Lubaczów zamordowała Ma-
riana Lisowskiego. (IPN Opo-
le, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa.). 

We wsi Chlebowice Świrskie 
pow. Przemyślany został za-
mordowany Rura Mikołaj, lat 43. 
(Józef Wyspiański: Skutki napa-
dów ukraińskich nacjonalistów w 
powiecie Przemyślany. w: Ludo-
bójstwo OUN-UPA na Kresach 
Południowo-Wschodnich, tom 
10, Kędzierzyn-Koźle 2018). 

We wsi Daszawa pow. Stryj zo-
stał zamordowany 26-letni Anto-
ni Balawajder w swoim domu.  

We wsi Dąbków (Flesendorf) 
pow. Lubaczów zamordowali 
na początku 1946 r. w Niwkach 
w lesie  Józefa Jońca ur. 1901 
r. oraz Dominika Salwacha ur. 
1898 r.; w lesie bachorskim za-
mordowali mieszkankę Starego 
Dzikowa Stanisławę Ozimek c. 
Jana ur. 19191 r.;  pochodzącego 
z Jarosławia żołnierza AK - le-
śniczego używającego nazwiska 
„Celiński” oraz Andrzeja Hulaka 
ur. 1906 r. (IPN Opole, 21 grud-
nia 2018, sygn. akt S 37.2013.
Zi; Postanowienie o umorzeniu 
śledztwa.). 

We wsi Dobra pow. Jarosław 
uprowadzili i zamordowali 3 Po-
laków, w tym 2 kobiety (IPN BI 
065/9/1). Oraz w zasadzce UPA 
zamordowani zostali 2 żołnierze 
WP: kpr. Stanisław Mądry, ur. 
13.08. 1925 r., i kpr. Władysław 
Poręba, ur. w 1925 r.  
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We wsi Dobrowody pow. Pod-
hajce: „W tym czasie w Dobro-
wodach pow. Podhajce z rąk 
banderowców śmierć ponieśli: 
Piotr Wysocki - powrócił z robót 
przymusowych z Niemiec. Żona 
jego była Ukrainką. Mieszka-
li przy drodze na Dubowce w 
mieszkaniu opuszczonym przez 
Polaków. W 1946 roku został za-
strzelony, rzekomo przez NKWD, 
za współpracę z banderowcami. 
Do jego śmierci przyczyniła się 
żona. Po jego śmierci ukrywała 
się ona razem z banderowcami. 
Piotr Wiciak - wrócił po wojnie 
zwolniony z wojska. Żona jego 
była Ukrainką. Mieszkali w go-
spodarstwie opuszczonym przez 
Polaków (Jadwigę Kurtesz). W 
1946 roku rzekomo powiesił się. 
Do jego śmierci przyczyniła się 
również żona. Ukraińcy opowia-
dali, że najpierw został zamordo-
wany, a następnie powieszony, co 
miało upozorować samobójstwo. 
Niezidentyfikowana kobieta i 
mężczyzna. Pochodzili oni z in-
nej miejscowości. Zostali zamor-
dowani w oborze Zielińskich, na 
kolonii, przed wsią Kurniki. Wg 
Ukrainki Kowalskiej, mordu do-
konali banderowcy z Dobrowód, 
bracia Buczkowscy”. (Antoni 
Iżycki - Wrocław; w: Jan Biało-
wąs: „Krwawa Podolska Wigilia 
w Ihrowicy 1944 r. Lublin 2003, 
s. 102 -  103 oraz w: www.stan-
kiewicze.com/ludobojstwo.pl).  

We wsi Dolina pow.  Sanok 
Ukraińcy zamordowali 3 Pola-
ków.  

We wsi Dudyńce pow. Sanok 
zamordowali 3 Polaków.  

We wsi Duszatyń pow. Sanok 
pod koniec 1946 roku zamordo-
wali 2 Polaków. 

We wsi Dziewięcierz pow. Rawa 
Ruska w 1946 r. zamordowali 
Michała Dobosza s. Jana ur. 1917 
r. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, 
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postano-
wienie o umorzeniu śledztwa.). 

We wsi Dzików Stary pow. Lu-
baczów miejscowi Ukraińcy oraz 
upowcy zamordowali 14 Pola-
ków, w tym 5 kobiet;  24-letniego 
leśniczego Karola Cylińskiego i 
26-letnią Stanisławę Ozimek za-
mordowali miejscowi Ukraińcy. 
Oraz: We wsi Dzików Stary – Le-
biedzie pow. Lubaczów w 1946 
r. zamordowali Ewę Jabłońską. 
(IPN Opole, 21 grudnia 2018, 
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postano-
wienie o umorzeniu śledztwa.). 

We wsi Hołuczków pow. Sanok 
upowcy zamordowali 4 Polaków.  

We wsi Horyniec pow. Luba-
czów w 1946 r. zamordowali żoł-
nierza WP Ludwika Gilowskie-
go. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, 
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postano-
wienie o umorzeniu śledztwa)  

We wsi Hroszówka pow. Brzo-
zów obrabowali i spalili wieś 
oraz zamordowali 5 Polaków.  

We wsi Hryniowce pow. Tłu-
macz  „powstańcy ukraińscy” 

zakłuli nożami niemowlę, Jasia 
Szczepanowskiego (S. Jastrzęb-
ski..., s. 394, stanisławowskie; 
Siekierka..., s. 695, stanisławow-
skie).  

We wsi Jabłonica Ruska pow. 
Brzozów spalili kilka gospo-
darstw polskich i zamordowali 6 
Polaków. 

We wsi Jamna Dolna pow. Do-
bromil: „W 1946 r., w Jamnej 
Dolnej została zamordowana 
przez UPA Stefania Gościńska.” 
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s. 235).  

We wsi Kalnica koło Baligrodu 
pow. Lesko zamordowali 2 Pola-
ków. 

We wsi Karlików pow. Sanok 
zamordowali 3 Polaków i 1 Ukra-
ińca. 

We wsi Kiełczawa pow. Lesko 
zamordowali 2 Polaków. 

We wsi Kołonice pow. Lesko za-
mordowali 4 Polaków. 

We wsi Krasice pow. Przemyśl 
zamordowali 2 Polaków. 

We wsi Krowica Laskowa pow. 
Lubaczów w 1946 r. zamordo-
wali Michała Tworko ur. 1896 
r. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, 
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postano-
wienie o umorzeniu śledztwa.). 

We wsi Krzywcze pow. Prze-
myśl spalili wieś i zamordowali 
6 Polaków.  

We wsi Kupiatycze pow. Prze-
myśl zamordowali Karola Kocu-
ra. 

We wsi Kuźmina pow. Prze-
myśl został zamordowany przy 
domu przez UPA gajowy Michał 
Zarzycki, pochowany w Kuźmi-
nie. (Edward Orłowski..., jw.). 

We wsi Laszki pow. Jarosław 
upowcy zamordowali 4 Polaków. 

W miasteczku Lubaczów woj. 
rzeszowskie zamordowali 2 Po-
laków. 

We wsi Łomna koło Birczy pow. 
Przemyśl spalili wieś i zamordo-
wali rodzinę polską. 

We wsi Manasterz pow. Jaro-
sław zamordowali Jana Żołynia-
ka.  

We wsi Międzybrodzie pow. Sa-
nok spalili wieś i zamordowali 3 
Polaków. 

We wsi Mokre pow. Sanok spa-
lili wieś i zamordowali 2 Pola-
ków. 

We wsi Mołodycz  pow. Jaro-
sław zamordowali 2 Polaków. 

We wsi Monasterzec pow. Le-
sko spalili wieś i zamordowali 12 
Polaków. 

We wsi Morochów pow. Sanok 
spalili wieś i zamordowali 2 Po-
laków. 

We wsi Mrzygłód pow. Sanok 
zamordowali 6 Polaków, w tym 
6-letnią dziewczynkę. 

We wsi Mymoń pow. Sanok 
uprowadzili i zamordowali 3 Po-
laków. 

We wsi Nadolany pow. Sanok 
uprowadzili i zamordowali 3 Po-
laków. 

We wsi Narol pow. Lubaczów 
w 1946 r. zamordowali Szymo-
na Zuchowskiego ur. 1898 r., 
Kazimierza Kachela ur. 1880 r., 
Jana Witko ur. 1877 r., Grzego-
rza Bugiera ur. 1904 r., Wojcie-
cha Kurdziela ur. 1875 r., Leona 
Mazurkiewicza lat 35. (IPN Opo-
le, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa.). 

We wsi Nasiczne pow. Lesko 
zamordowany został przez UPA 
gajowy Gębala razem z jednym 
z dwóch synów,  mieszkał w ga-
jówce na Jalinie, gajówkę i zabu-
dowania gospodarcze spalono. 
(Edward Orłowski..., jw.).  

We wsi Nienadowa pow. Prze-
myśl upowcy uprowadzili i za-
mordowali 3 Polaków. 

We wsi Nowotaniec pow. Sanok 
obrabowali i zamordowali 6 Po-
laków. 

We wsi Oleszyce pow. Luba-
czów w 1946 r. zamordowali 
Andrzeja Wędrzyna lat 25. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. 
akt S 37.2013.Zi; Postanowienie 
o umorzeniu śledztwa.). 

We wsi Osławica pow. Sanok 
zamordowali 2 Polaków. 

W mieście Ottynia pow. Tłu-
macz na peryferiach zamordo-
wali 8-osobową rodzinę polską z 
6 dzieci, która nie wyjechała do 
Polski. 

We wsi Pakoszówka pow. Sa-
nok zamordowali Franciszka Tu-
rzańskiego.  

We wsi Pisarowice pow. Sanok 
uprowadzili i zamordowali 5 Po-
laków. 

We wsi Płonne pow. Sanok 
upowcy z sotni „Bira” obrabo-
wali gospodarstwa polskie oraz 
zamordowali 3 Polaków i 5 Ru-
sinów.  

We wsi Posada Górna pow. 
Sanok upowcy uprowadzili i za-
mordowali 5 Polaków.  

We wsi Posada Jaśliska pow. 
Sanok spalili wieś i zamordowali 
2 Polaków.  

We wsi Prusie pow. Lubaczów 
zamordowali 8 Polaków. 

We wsi Przybyszów pow. Sanok 
uprowadzili Piotra Osiuraka, soł-
tysa, którego zwłoki odnaleziono 
w studni we wsi Rzepedź. 

We wsi Puławy pow. Sanok spa-
lili wieś oraz żywcem 5 Polaków.  

We wsi Radróż pow. Rawa Ru-
ska zamordowali 1 Polaka i 2 
Ukraińców: Jana Jakimca s. Ste-
fana oraz Jacynę i Tarabana. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. 
akt S 37.2013.Zi; Postanowienie 
o umorzeniu śledztwa.) 

We wsi Rakowa pow. Sanok 
miejscowi Ukraińcy zamordowa-
li 3 Polaków. 

We wsi Romaszówka pow. 
Czortków upowcy zamordowali 
5 Polaków. 

We wsi Sieniawa pow. Sanok 
spalili wieś i zamordowali 5 Po-
laków. 

We wsi Sólca pow. Przemyśl 
zamordowali 2 Polaków: ojca z 
córką.  

We wsi Srogów pow. Sanok 
spalili wieś i zamordowali 6 Po-
laków. 

We wsiach Stróże Małe i Wiel-
kie pow. Sanok spalili połowę 
gospodarstw i zamordowali 2 Po-
laków. 

We wsi Strzemień pow. Żółkiew 
zamordowali Helenę Głuczkow-
ską.  

We wsi Surochów pow. Jaro-
sław zamordowali 5 Polaków.  

We wsi Szczawne pow. Sanok 
zamordowali 4 Polaków. 

We wsi Szczutków pow. Lu-
baczów w 1946 r. zamordowali 
Szymona Żelisko ur. 1897 r. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. 
akt S 37.2013.Zi; Postanowienie 
o umorzeniu śledztwa.). 

We wsi Śliwnica koło Krasiczy-
na pow. Przemyśl spalili wieś i 
zamordowali 6 Polaków.  

We wsi Tarnawa Dolna pow. 
Lesko upowcy upowcy podczas 
kolejnego rabunku pobili 15 Po-
laków, w wyniku czego 1 zmarł.

We wsi Tarnawa Górna pow. 
Lesko podczas napadu rabun-
kowego sotni „Chrina” i SKW z 
sąsiednich wsi ukraińskich pobili 
ciężko i poranili 25 Polaków, w 
wyniku czego zmarła jedna ko-
bieta.  

We wsi Tuchla pow. Jarosław 
zamordowali 3 Polaków. 

We wsi Tyrawa Wołoska pow. 
Sanok uprowadzili i zamordowa-
li 4 Polaków.  

We wsi Ulucz pow. Brzozów: 
„W 1946 roku Ukraińcy pozwo-
lili na powrót do Ulucza niektó-
rym wygnanym Polakom. Z tego 
pozwolenia skorzystali: Józef 
Milczanowski, Teodor Polański, 
Piotr Pilip z synem Edwardem i 
inni, których żony Ukrainki pozo-
stawały w domu. Pozwolenie na 
powrót wiązało się ze zobowiąza-
niem, że będą oni lojalni wobec 
banderowców i będą im pomagać 
w różnych sprawach. Tak np. Jó-
zef Milczanowski był wysyłany 
do Sanoka po zakupy lekarstw, 

soli, cukru, odzieży itp.. Lojal-
ność jego była kontrolowana 
przez jednego banderowca, który 
uczestniczył przy zakupach zleco-
nych towarów. Przeważnie tym 
kontrolującym był młody chłopak 
o nazwisku Mich. Żony lojalnych 
wobec UPA Polaków (Ukrainki) 
przenosiły brudną bieliznę ban-
derowców do prania na Łodzinę, 
gdzie zaufane osoby wykonywały 
te czynności. Na Łodzinie dwóch 
szewców naprawiało banderow-
skie obuwie. /.../  Członkowie 
takich polskich rodzin mogli swo-
bodnie się przemieszczać po lewej 
stronie Sanu i w ten sposób poma-
gać, w różny sposób, bandytom z 
UPA. Innym Polakom pozwala-
no odwiedzać swoje domostwa 
w Uluczu. Z takiego pozwolenia 
skorzystał Józef Krowiak z Kraj-
ników, mieszkający w tym czasie 
we wsi Końskie. W czasie powro-
tu z Ulucza w porze wieczornej 
na Końskie został zamordowany 
na polu za przysiółkiem Witryło-
wa. Podróżujący z Krowiakiem 
Szuba w jakiś dziwny sposób zdo-
łał uniknąć losu Krowiaka i o tym 
wypadku powiadomił rodzinę za-
mordowanego.” (Bronisław Zie-
lecki: Moje życie czyli Historia 
Polaka z Ulucza. Warszawa 2014 
r., s. 78; w:  http://docplayer.
pl/24841458-Bronislaw-zielecki-
moje-zycie-czyli-historia-polaka-
z-ulucza-warszawa-2014-r.htm-
l#show_full_text ) 

We wsi Ułazów pow. Lubaczów 
miejscowi Ukraińcy zamordowa-
li Józefa Pokrywkę, byłego ko-
mendanta „Strzelca”. 

We wsi Werchrata pow. Luba-
czów upowcy zamordowali 3 Po-
laków, w tym Marię Nepalską.  

We wsi Wielopole pow. Sanok 
spalili wieś i zamordowali 5 Po-
laków.  

We wsi Wola Sękowa pow. Sa-
nok spalili wieś oraz żywcem 2 
Polaków.  

We wsi Wołodź pow. Brzozów w 
II połowie 1946 roku spalili wieś 
i zamordowali 8 Polaków. 

We wsi Wróblik Szlachecki 
pow. Sanok spalili 120 gospo-
darstw oraz żywcem 6 Polaków.  

W miasteczku Zagórz pow. Sa-
nok uprowadzili i zamordowali 3 
Polaków. 

We wsi Zalesie pow. Lubaczów 
w 1946 r. zamordowali kilkuna-
stu nieznanych mieszkańców wsi. 
(IPN Opole, 21 grudnia 2018, 
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postano-
wienie o umorzeniu śledztwa.). 

We wsi Zboiska pow. Sanok 
zamordowali Michała Karnasia, 
rolnika, sołtysa.  

We wsi Żuków pow. Lubaczów 
w 1946 r. zamordowali Michała 
Melecha ur. 1905 r. (IPN Opo-
le, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa.). 

Stanisław Żurek 
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Sądziliśmy, że na tym pustym 
o tej porze roku polu zostanie-
my niebawem ostrzelani. Kątem 
oka zauważyłam za skrzydłem 
samolotu olbrzymią czerwoną 
gwiazdę, potem z samolotu po-
leciało na nas tysiące ulotek pi-
sanych w języku rosyjskim. Co 
w nich szczegółowo było napi-
sane już dzisiaj nie pamiętam, 
wiem tylko, że ta komunistyczna 
propagandowa ulotka zaczyna-
ła się słowami „ Polacy! Dzień 
wyzwolenia już blisko. Nie ma 
chwili do stracenia”. Po drodze 
do domu wstąpiliśmy jeszcze do 
ciotki Anastazji, a tam zamiast 
ruskich – Niemcy. Jeden z żoł-
daków wrzasnął raus!, wypędzili 
nas. To mój dom, ja tu mieszkam, 
nieśmiało odezwała się ciotka, 
raus! Cóż, zbieramy się do nas, 
na Mazurówkę. U nas to samo, 
ojca nie ma, w domu Niemcy. 
Obok naszego domu w niewiel-
kim sadzie tato miał zagrodę 
pszczelą. Bardzo głodni Niem-
cy powyciągali ramki z uli i je-
dzą nas miód, wszystko przede 
wszystkim niszcząc. Z naszego 
domu także zostaliśmy wszyscy 
wypędzeni. Spotkaliśmy naszą 
sąsiadkę Magdę która zabrała 
nas do siebie opowiadając po 
drodze, że wszyscy mężczyź-
ni ukryci są w zamaskowanej 
piwnicy przy stodole. W domu 

u Magdy także sporo ludzi, lecz 
nie to w tym momencie dla mnie 
było najważniejsze. Z bardzo 
bliska napatrzyłam się po raz 
pierwszy w życiu jak straszliwa 
jest śmierć, tą którą oglądałam 
– śmierć na wojnie. Pola, ulice 
i podwórka zasłane były trupami 
żołnierzy sowieckich i niemiec-
kich. Swoich Sowieci zaczęli 
zabierać dopiero po jakimś cza-
sie, niektórych Niemców musieli 
pochować mieszkańcy Łosiacza 
aczkolwiek trzeba przyznać, że 
szybko zbierali swoich gdy tylko 
nadarzała się okazja. Całe szczę-
ście dla nas, że było jeszcze 
zimno i trupy szybko nie ulega-
ły rozkładowi. Strach pomyśleć 
gdyby to działo się latem. 

Okrążonym w Łosiaczu Niem-
com nagle zachciało się chleba. 
Gdy zobaczyli w domach go-
spodarzy piece chlebowe, po-
stanowili skorzystać z okazji 
zaspokojenia głodu. Zaczepili 
akurat przechodzącą przez plac 
moją mamę i zaprowadzili ją do 
sąsiedniej zagrody, gdzie zmu-
szone w ten sam sposób dwie 
inne kobiety czyniły już przygo-
towania do wypieku, rozczynia-
jąc mąkę. Ostrzegły mamę, by 
czasami nie próbowała uciekać, 
gdyż bezwzględni hitlerowcy 
zagrozili każdej zastrzeleniem. 

Mama wyszła z wiadrem po 
wodę do pobliskiej studni i gdy 
jeszcze dodatkowo zobaczyła 
leżącą obok niej uciętą głowę 
żołnierza, ze strachu nie bacząc 
na grożące niebezpieczeństwo, 
przybiegła do nas do sąsiadki 
Magdy. Gdyby piekła chleb i 
tam została zapewne nic by się 
jej nie stało, lecz ta ucięta głowa 
nie dawała jej spokoju. Mama 
wielokrotnie o tym zajściu opo-
wiadała. Gdy front się odda-
lił, oswobodzono Borszczów 
i Czortków, życie w Łosiaczu 
powoli wracało do normy, ale 
spokoju nie zastaliśmy. Ojca i 
wszystkich innych zdolnych do 
służby wojskowej mężczyzn w 
wieku 18-50 lat, Sowieci zabra-
li do wojska. Punktem zbornym 
była Skała Podolska. Tam pieszo 
przeszli przez Zbrucz, załado-
wano ich na „szerokie tory” i po-
wieziono na szybkie wojskowe 
przeszkolenie. Ojca zobaczyłam 
dopiero po zakończeniu wojny 
na tzw. Ziemiach Zachodnich. 
Po przejściu frontu zaczęły się 
na borszczowskim Podolu ban-
derowskie mordy. Przybiegł 
kiedyś jakiś zadyszany osobnik 
ze wsi Grabowce i wrzeszczy 
na całą wieś – ludzie, ludzie u 
nas już palą i morduje ukraińska 
banda. Słychać było krzyki, wy-
cie psów, ukazała się łuna poża-
rów. Będący zapewne członkiem 
podziemnej komórki Armii Kra-
jowej bądź innej tajnej organiza-
cji, młody nasz organista Gerega 
zwołuje ludzi. Namawia orga-
nizujmy się, brońmy się przed 
banderowcami. Zaczęła się we 
wsi tworzyć jako taka samoobro-
na. Banderowcy dokładnie wie-
dzieli kim jest organista Gerega 
i co planuje dokonać. Pewnej 

letniej nocy 1944 roku, uzbro-
jona ukraińska banda napada na 
jego rodzinny dom. Nie zastając 
poszukiwanego w środku, za-
grodę podpalają. Młody Gerega 
przez okienko na strychu domu 
zdążył uciec z chaty i ukrył się 
na rosnącym tuż obok domu ol-
brzymim drzewie, chowając się 
wśród gęstych liści i gałęzi. 

Dom płonął, banderowcy wkoło 
latali szukając go, a on siedział 
nad nimi na wspomnianym drze-
wie. Rodzinkę organisty tym ra-
zem oszczędzono, szukali przede 
wszystkim za organistą. Rzeczy-
wiście istniała pilna potrzeba 
zorganizowania się, stworzenia 
samoobrony przed banderowca-
mi. Kto miał to jednak uczynić 
– kobiety? Prawie wszyscy męż-
czyźni ze wsi zostali zabrani na 
tę straszliwą wojnę. Tato pisał 
do nas – wojna się kończy, my 
już pod Berlinem, niebawem 
wracamy, pozostańcie w Łosia-
czu, nigdzie nie uciekajcie. Tak 
do mamy pisał tato nic nie wie-
dząc o banderowcach, ba nawet 
nie podejrzewając Ukraińców o 
mordowanie niewinnej polskiej 
ludności. Nie wiedział też, że u 
mamy trwała rozterka myślowa, 
pozostać - jak pisał ojciec, czy 
powoli pakować się i wyjeżdżać 
na Zachód. Pewnej nocy obudził 
wszystkich domowników huk i 
turkot jadących kamienistą dro-
gą furmanek. 

Okazało się, że głównym na-
szym traktem przemieszczała 
się ukraińska sotnia. W chwi-
lę potem banderowcy stukali 
do drzwi chałup i bez pardonu 
wchodzili do środka. Na własne 
oczy widziałam jak uzbrojeni 
po zęby ludzie w wysokich ba-

ranich czapach chodzili po ca-
łej wsi. Od razu pomyśleliśmy, 
niebawem zaczną wszystkich 
mieszkańców – Polaków mor-
dować. Przy okazji banderowcy 
chcieli żywcem złapać młodego 
Geregę. Po ostatniej napaści na 
jego rodzinny dom, organista 
przeniósł do tzw. organistówki 
sądząc, że w murowanym domu 
będzie miał lepsze schronienie i 
w razie napaści będzie mógł się 
w nim bronić przed banderow-
cami. W międzyczasie napadli 
na dom naszego sąsiada Kuki. 
Gospodarz domu, żołnierz Woj-
ska Polskiego przedwcześnie 
powrócił z frontu, gdyż ciężko 
ranny zwolniony został z dal-
szej służby wojskowej. Bande-
rowcy doskonale wiedzieli kim 
był Kuka i co wcześnie robił. 
Potwornie bito żołnierza, żąda-
jąc oddania polskiego munduru 
i broni jakoby ten posiadał po 
powrocie z wojny. Przestraszo-
na czteroletnia córka Kuki tak 
mocno płakała i wrzeszczała 
wniebogłosy, że banderowcy 
tylko straszliwie go pobili, nic w 
zamian nie zabierając i darowali 
mu życie. Od tamtej pamiętnej 
nocy żona Kuki spała u znajo-
mej Ukrainki, dwaj ich synowie 
w naszym domu, jednakże do 
pewnego czasu. Tej samej nocy 
kolbami karabinów zastukali do 
naszych drzwi, otworzyła mama. 
Do izby weszło pięciu drągali i 
od drzwi już mówią, że będą tu 
stacjonować. 

Niebawem do chałupy wszedł 
zapewne ich dowódca mówiąc 
do mamy – masz im dać dobrze 
zjeść i będą u ciebie nocować. 
Mama z ledwością wykrztusi-
ła – co mam to dam, jest trochę 

/  Figura Matki Boskiej przed kościołem w Łosiaczu
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/  Kościół św.Antoniego w Łosiaczu po renowacji

Moje Kresy. 
Weronika Antoniewicz. Cz.3  
Eugeniusz Szewczuk
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mleka, chleb. Dobrze, dawaj bo 
wszyscy głodni. Wszyscy wsta-
li i chóralnie odśpiewali „Szcze 
umerła Ukraina”. Zapamiętałam 
to do końca życia. Starszyna po-
szedł, oni zjedli trochę chleba, 
popili mlekiem, poukładali się 
pokotem na podłodze i zasypiali. 
Przed snem zażądali jeszcze, by 
nikt z domowników nie opusz-
czał domu. Rano mama musia-
ła iść po wodę do tej pamiętnej 

studni, nadeszła też sąsiadka 
Magda to mogły chwilę poroz-
mawiać. Słuchaj pełno ich w ca-
łej wsi, stacjonują prawie w każ-
dym domu, nie wiemy co będzie 
dalej. Kazali mamie ugotować 
dla nich smaczny obiad, rozma-
wiają po ukraińsku i obserwują 
co my robimy. Po południu zro-
bili w Łosiaczu wielki mityng. 
Zegnali  wszystkich mieszkań-
ców na plac koło Silrady, skrzy-
żowanie drogi koło Walidudów 

jak to się wtedy u nas mówiło, 
w Rynku. Przewodniczącym 
Silrady był wówczas Ukrainiec 
wyznaczony przez sowiecką 
władzę. Podobno bez jego zgo-
dy, banderowcy nie mieli pra-
wa tknąć polskich mieszkań-
ców takiej miejscowości, wieś 
nie mogła być wymordowana, 
a dobytek spalony. Tenże czło-
wiek, nazwiska którego już nie 
pamiętam, stawał zawsze w na-
szej obronie, w obronie Polaków 
przed Ukraińcami. Jego żona 
była polskiego pochodzenia, ale 
nie wiedzieli o tym banderowcy. 
Na plac spędzili wszystkich, sta-
ry czy młody, chory czy zdrowy. 
Mama prosiła „naszych” Ukra-
ińców aby ją zostawili w domu, 
mam dużo roboty, sieczki trzeba 
narżnąć, koniom i krowom jeść 
dawać pora. Możesz zostać, ale 
nie wolno ci się z nikim kontak-
tować. 

Na placu powiedzieli to samo, 
zabroniono wszystkim jakich-
kolwiek kontaktów pomiędzy 
sobą, nie wolno było opuszczać 
swoich zagród. Gdy potwierdzo-
no brak na wiecu Geregi wszy-
scy pognali pod kościół szukać 
organisty. Otoczyli budynek 
organistówki, wybuchła strzela-
nina. Najpierw zastrzelono ojca 
organisty, niebawem śmiertelnie 
postrzelili jego matkę. Do bro-
niącego się Geregi wysłano są-
siada Ukraińca z ultimatum, by 
się poddał. Gdy odpowiedź była 
negatywna, bo innej spodziewać 
się nie mogli, nie mając innego 
wyjścia zaczęli ukradkiem zno-
sić pod organistówkę snopy i 
wiązki słomy. Zaczęli obstawiać 
tym dom, by wykurzyć z niego 
Geregę. Wszystko podpalili, za-
jęły się drewniane belki domu, 
dach zaczął płonąć co zmusiło 
organistę do ucieczki, złapali go. 
Męczyli go okrutnie, żywcem 
zdzierali skórę i posypywali solą. 
Zabrali go do jednej z zagród w 
środku wsi, stosując w dalszym 
ciągu wymyślne tortury. Następ-
nie wywlekli go do lasu i tam 
skończył się żywot odważnego 

i mężnego naszego organisty z 
Łosiacza. Jak podają źródła pi-
sane prawdopodobnie było to 25 
października 1944 roku, bowiem 
tego dnia banderowcy zamordo-
wali 4 osobową rodzinę, a ich 
dom spalili. Po wojnie mój tato 
próbował dowiedzieć się czegoś 
więcej od gospodarza domu w 
którym męczono młodego Ge-
regę. Niczego się jednak nie do-
wiedział, gdyż mieszkańcy nie 
mieli odwagi o tym opowiadać. 
Rzeczywiście jak to było na tym 
miejscu, pozostanie na zawsze 
wielką tajemnicą, gdyż wszyscy 
świadkowie tej ponurej zbrodni 
prawdopodobnie już nie żyją. 
Ukraiński wójt zawzięcie bronił 
nas i nie zezwalał na spalenie 
naszej rodzinnej wsi. Mama z 
wujenką zawsze chodziły wo-
kół domu i pilnowały obejścia. 
Mnie i kuzynkę zaprowadzano 
każdego wieczoru do znajomej 
ukraińskiej rodziny, gdzie noc 
spędzałyśmy na zapiecku. 

Do domu wracałyśmy obie 
rano, wiadomo mordy i napady 
były zazwyczaj w porze nocnej. 
Mama z wujenką zawsze cho-
dziły wokół domu i pilnowały 
obejścia. Mnie i kuzynkę zapro-
wadzano każdego wieczoru do 
znajomej ukraińskiej rodziny, 
gdzie spędzałyśmy noc na za-
piecku. Do domu wracałyśmy 
obie rano, wiadomo mordy i 
napady były zazwyczaj w porze 
nocnej. Nasz ukraiński hołowa 
ciągle mawiał do banderowców 
– zabijcie najpierw mnie, po-
tem bierzcie się za Polaków, to 
nas ratowało przed najgorszym, 
ale do czasu. Pewnej nocy, wła-
ściwie o poranku, kiedy mama 
wstała oporządzić bydło w 
oborze, zauważyła przybitą na 
bramie naszej zagrody kartkę z 
napisem „Polacy uciekajcie, tej 
nocy na pewno przyjdą po was, 
chcą was zamordować”. Taki 
skrawek bardzo ważnej infor-
macji wisiał na bramie każdego 
polskiego domu, jak się później 
dowiedzieliśmy kartki te cich-
cem w nocy porozwieszał nasz 
ukraiński hołowa. 

Jeszcze tego samego dnia ol-
brzymi tabor złożony z furma-
nek wyruszył z Łosiacza w stro-
nę Skały Podolskiej. My także 
załadowaliśmy na wóz najcen-
niejsze rzeczy i ruszyliśmy z 
nimi. Wierzono, że wszystko się 
uspokoi i niebawem wrócimy na 
swoje. Nikomu nawet do głowy 
nie przyszło, że dla niektórych to 
pożegnanie z rodzinną wsią, oj-
czystym domem raz na zawsze. 
Dla mieszkańców co było na 
wschodzie najcenniejsze – kili-
my, kożuchy, pięknie zdobione 
ręcznie naczynia, pamiątko-
we obrazy, w kufrach wędzona 
kiełbasa, boczek i słonina. To 
co teraz nadawało się do jedze-
nia niebawem, gdy zrobiło się 
cieplej uległo zepsuciu, połowę 
tych zapasów zmuszeni byliśmy 
wyrzucić. Wszyscy którzy zro-
zumieli przesłanie hołowy o na-
tychmiastowej ucieczce i dbali 
o swoje bezpieczeństwo jeszcze 
tego samego dnia wyjeżdżali 

do Skały. Był początek zimnej 
wiosny 1945 roku, zamieszka-
liśmy w pożydowskich domach 
w których brakowało drzwi, 
okien, przede wszystkim szyb 
w oknach. W naszym jednym 
pomieszczeniu spały 4 rodziny, 
drugie załadowane było tym co 
przywieźliśmy z Łosiacza. Nie 
pamiętam gdzie na co dzień stał 
nasz koń, ale krasulę trzymali-
śmy w piwnicy domu. Najwięk-
szym problemem było wyprowa-
dzenie w wprowadzenie potem 
po stromym zejściu do piwnicy 
naszej żywicielki. 

Z pomocą pozostałych domow-
ników, nie tylko z naszą, ale z 
innymi także jakoś sobie radzi-
liśmy. Pasłam ją na łączce koło 
polowego lotniska w Skale Po-
dolskiej. W tamtych czasach 
imponowała mi odważna mama. 
Nie bacząc na mordy banderow-
ców wracała do wsi, pracowała 
w polu, przygotowywała rolę 
pod zasiew i inne uprawy. 

Ciągle jednak rozmyślała – wy-
jeżdżać czy pozostać jak prosił 
ojciec. Jeden transport na Za-
chód już wyjechał, by wyjechać 
następnym trzeba było zapisać 
się w urzędzie i czekać na swoją 
kolejkę. Po raz kolejny pojechała 
do wsi chcąc zabronować pole, 
robota szła wolno, ani się obej-
rzała nadszedł wieczór. Strach 
było wieczorem wracać do mia-
steczka ze względu na Ukraiń-
ców. Spotkała sąsiadkę która 
także postanowiła zanocować 
w Łosiaczu. Razem udały się do 
znajomej Ukrainki Katarzyny 
Fila prosząc o nocleg. Czemu 
nie, nocujcie na strychu, miejsca 
jest dosyć. Obie weszły tam po 
drabinie, ciemno i nagle… na 
górze leży uzbrojony bandero-
wiec. Nie bójcie się – mówi do 
nich, zabrał karabin i zszedł na 
dół. Mama znała go, wiedziała 
z jakiej ukraińskiej rodziny po-
chodził. W dzień spał, w nocy 
chodził z innymi i mordował. 
Bały się zejść, jeszcze bardziej 
pozostać na strychu, przecież 
mógł powiedzieć innym, że tam 
nocujemy. Co robić? Przez całą 
noc nie zmrużyły oka, nadsłu-
chiwały czy nie idą, panicznie 
bały się, ręce same składały się 
do modlitwy. Pan Bóg je wysłu-
chał, włos im z głowy nie spadł. 
Rano skoro świt przez nikogo nie 
zauważone powróciły do Skały. 
Po ogłoszeniu 9 maja 1945 roku 
zakończenia wojny, mama z in-
nymi rodzinami z nami miesz-
kającymi postanowiła, że opusz-
czamy ojcowiznę w Łosiaczu i 
wyjeżdżamy na Zachód. 

Cdn.

Wspomnień wysłuchał: 
Eugeniusz Szewczuk                                                                                  
Osoby pragnące dowiedzieć  się 
czegoś więcej o życiu na Kre-
sach, nabyć moją książkę pt. 
„Moje Kresy” ze słowem wstęp-
nym prof. St. Niciei, proszo-
ne są o kontakt ze mną tel. 607 
565 427 lub e-mail pilotgienek@
wp.pl 

/ Grób ks.Kazimierza Holickiego na cmentarzu w Łosiaczu
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TA CO PAN BUJA TA JA ZY 
LWOWA Z EMANUELEM 
SZLECHTEREM W TLE
Aleksander Szumański
Nocny pociąg trzecia klasa, w ku-
rytarzu ona on,
Ona postać rasa klasa, on jest z 
Wilna - szyk - bon ton!
Znaczy się ja panią kocham! Sa-
pie przy tym niby miech,
W uszko grucha, ona słucha, na-
gle ona głośno w śmiech!
Ta co pan buja, ta ja zy Lwowa!
Ta daj pan spokój, ta ja si na tym 
znam!
 te kawałki ja za murowa!
Ja w sprawach serca doświadcze-
ni mam!
Ta po co tracić naderemni słowa!
Jak pan mnie kocha, to wi pan co 
pan zrób?
Ta jedź pan ze mną do mego Lwo-
wa
I nim co bedzi, ta weź pan ze mną 
ślub.
Emanuel Szlechter autor tekstu i 
Henryk Wars muzyki, zapewne 
nie przypuszczali, iż stworzyli 
tym utworem jeden z większych 
lwowskich szlagierów, przebo-
ju radiowej „Wesołej Lwowskiej 
Fali” utworzonej w lipcu 1933 
roku przez Wiktora Budzyńskie-
go, a emitowanej w Radiu Lwów 
do września 1939 roku. Emanuel 
Szlechter postać wybitna, znana 
i niestety przez współczesnych 
zapominana i tylko okazjonalnie 
wspominana.
Emanuel Schlechter (Eman 
Schlechter, Olgierd Lech) (ur. 26 
marca 1906 we Lwowie, zginął 
w 1943 roku w czasie likwidacji 
getta lwowskiego) – polski literat, 
poeta liryk, twórca tekstów pio-
senek (z których wiele stało się 
wielkimi przebojami), scenarzy-
sta, librecista, satyryk, tłumacz, 
wokalista, kompozytor i reżyser.
Pochodził z rodziny żydowskiej. 
Jego ojciec był właścicielem re-
stauracji we Lwowie . Panieńskie 
nazwisko matki: Brecher. Mając 
14 lat Szlechter wstąpił do Mało-
polskich Oddziałów Armii Ochot-
niczej i w lecie 1920 uczestniczył 
w obronie Lwowa. Po zdaniu 
matury ok. 1923 roku rozpoczął 
studia prawnicze we Lwowie na 
Uniwersytecie Jana Kazimierza . 
Po studiach przez krótki czas pra-
cował w kancelarii adwokackiej.
Pierwsze teksty piosenek, któ-
re napisal Szlechter jeszcze jako 
student, śpiewane były (do mu-
zyki Leona Boruńskiego) w 1930 
roku w rewii „Parada gwiazd” w 
teatrze Morskie Oko (nagrane dla 
wytwórni Syrena Rekord przez 
Kazimierza Krukowskiego – Lop-
ka).

W 1931 roku Szlechter założył 
we Lwowie studencki teatrzyk 
Złoty pieprzyk. W jednym z jego 
pierwszych przedstawień (zaty-
tułowanym „Co słychać w wiel-
kim świecie”) wykonywana była 
piosenka „Żołnierska brać”, która 
była pierwszym sukcesem Szlech-
tera – autora. A potem? Przyszłe 
następne.
Utwór nagrany został przez” Chór 
Eryana” i zespół rewelersów „We-
soła piątka” i zdobył sporą popu-
larność.
Emanuel Szlechter udzielał się 
także jako wykonawca, śpiewa-

jąc w lwowskich kawiarniach 
„Muza” i „Roma”. Na fortepianie 
akompaniował mu Juliusz Ga-
bel. W tym czasie współpracował 
również jako dziennikarz i publi-
cysta z lwowską prasą.
Ok. 1932 r. przeprowadził się 
do Warszawy. W 1933 r. napisał 
scenariusz i teksty piosenek do 
pierwszego polskiego filmu z peł-
ną ścieżką dźwiękową – „Każde-
mu wolno kochać” w reż. Mieczy-
sława Krawicza.
Pracował dla teatru „Rex” pisząc 
piosenki, skecze, scenariusze i 
monologi satyryczne. W latach 
1933 – 1935 nagrywał płyty jako 
wokalista i gitarzysta. Występo-
wał pod własnym nazwiskiem lub 
pod pseudonimem Olgierd Lech.
Dokonał serii nagrań skompono-
wanych przez siebie, a stylizowa-
nych na utwory ludowe, piosenek 
żydowskich takich jak „Awremałe 
Melamed”, „Śpiewak sobotni”, 
„Rabi Eli-Melech”, „Alef Bet” i 
„Żydowskie wesele”.
Jedną z bardziej znanych piose-
nek Szlechtera tego rodzaju był 
„Srulek”. Nagrywał z orkiestrami 
firmowymi wytwórni „Columbia” 
i „Odeon” będąc kierownikiem li-
terackim obu wytwórni.
Od 1934 r. współpracował z te-
atrami: „La Bohème”, „Cygane-
ria” , Konradem Tomem , „Stara 
Banda” a od 1935 m.in. z „Cyru-
likiem Warszawskim” i „Małym 
Qui Pro Quo”.
Aktywnie działał jako członek, 
a potem we władzach Związku 
Autorów i Kompozytorów Sce-
nicznych, a od 1936 roku był 
członkiem Zarządu ZAIKS. Po 
niemieckiej i sowieckiej inwazji 
na Polskę we wrześniu 1939 r. 
Szlechter przebywał w okupowa-
nym przez Rosjan Lwowie, pracu-
jąc w Lwowskim Teatrze Miniatur 
jako aktor, autor i reżyser.
Kiedy Niemcy weszli do Lwo-
wa w czerwcu 1941 r. Szlechter 
znalazł się w lwowskim getcie, a 
potem w obozie koncentracyjnym 
przy ul. Janowskiej we Lwowie, 
(zwanym „Uniwersytetem zbi-
rów), gdzie zginął wraz z żoną 
i synem w 1942 roku, choć jest 
możliwe, że zdołał przeżyć jesz-
cze o rok dłużej.
Był autorem, lub współautorem, 
scenariuszy do wielu polskich fil-
mów przedwojennych:
„Antek policmajster” (z Konra-
dem Tomem i Michałem Waszyń-
skim,
„Będzie lepiej” (z Ludwikiem 
Starskim i Michałem Waszyń-
skim),
„Jadzia”( z Karolem Jarossym i 
Mieczysławem Krawiczem),
„Ja tu rządzę” (z Ludwikiem 
Starskim i Mieczysławem Krawi-
czem),
„Królową przedmieścia” (z Je-
rzym Nelem i Eugeniuszem 
Bodo),
„Piętro wyżej” (z Ludwikiem 
Starskim, Eugeniuszem Bodo i 
Leonem Trystanem),

„Szczęśliwa trzynastka” (z Lu-
dwikiem Starskim, Aleksandrem 
Pękalskim i Marianem Czau-
skim),
„Włóczęgi” (z Konradem Tomem 
i Michałem Waszyńskim).
W tym filmie wystąpili w rolach 
tytułowych Henryk Vogelfän-
ger – Tońcio i Kazimierz Wajda 
– Szczepcio. Przebojem muzycz-
nym tego filmu, a potem prze-
bojem wszystkich lwowian wy-
pędzonych ze swojego miasta i 
światowego kabaretu była piosen-
ka „Tylko we Lwowie” kompo-
zytora Henryka Warsa, autorstwa 
tekstu Emanuela Szlechtera.
Dla potrzeb filmu „Kochaj tylko 
mnie” Szlechter napisał dialogi, 
skomponował muzykę i wystąpił 
jako aktor.
Szlechter był autorem tekstów 
niezapomnianych przebojów fil-
mowych:
„Każdemu wolno kochać” (muz. 
Zygmunt Karasiński i Szymon 
Kataszek) z filmu „Każdemu wol-
no kochać” (1933),
„Odrobina szczęścia w miłości” 
(muz. Jerzy Petersburski), wyk. 
Tola Mankiewiczówna, z filmu 
„Co mój mąż robi w nocy” (1934),
„Takie coś” i „To nie ty” (muz. 
Henryk Wars), wyk. Eugeniusz 
Bodo, Tadeusz Olsza, z filmu „Ja-
śnie pan szofer” (1935),
„U di radi radi rida” (muz. Henryk 
Wars), wyk. Adolf Dymsza, z fil-
mu Antek policmajster (1935),
„Umówiłem się z nią na dziewią-
tą” i „Sex appeal” (muz. Henryk 
Wars), wyk. Eugeniusz Bodo, z 
filmu „Piętro wyżej” (1937),
„Czy tutaj mieszka panna 
Agnieszka” i „Najlepiej w głowie 
mieć szum” (muz. Henryk Wars), 
z filmu „Trójka hultajska” (1937),
„Zakochany złodziej” (muz. Hen-
ryk Wars), z filmu „Robert i Ber-
trand” (1938),
„Młodym być i więcej nic” (muz. 
Jerzy Petersburski), wyk. Lucyna 
Messal, z filmu „Szczęśliwa trzy-
nastka” (1938)
i piosenek z filmów:
„Wyrok życia” (1933), „Czarna 
perła” (1934), „Czy Lucyna to 
dziewczyna?” (1934), „Kocha, 
lubi, szanuje” (1934), „Kochaj tyl-
ko mnie” (1935) – „Mnie wystar-
czy słówko” wyk. Lidia Wysocka, 
„Dodek na froncie” (1936) - „A 
u mnie siup”, wyk. Adolf Dym-
sza, „Jego wielka miłość” (1936), 
„Skłamałam” (1937), „Książątko” 
(1937), „Królowa przedmieścia” 
(1938).
Inne znane jego piosenki:
„Ja mam czas, ja poczekam...” 
(muz. Mieczysław Mierzejewski) 
z 1935, wyk. Andrzej Bogucki,
„Nie raz, nie dwa, nie trzy” (muz. 
Adam Lewandowski), wyk. Al-
bert Harris,
„Szkoda lata” (muz. Adam Le-
wandowski) 1937, wyk. Andrzej 
Bogucki,

„Bez przesady” (muz. Zygmunt 
Wiehler), wyk. Stefania (Stefcia) 
Górska,
„Taka mała” (muz. Henryk Wars), 
wyk. Zofia Terne,
„Nie ja — nie ty!” (muz. Henryk 
Gold), wyk. Emanuel Szlechter 
oraz Edith Piaf (po przetłumacze-
niu tekstu na francuski),
„Nic o tobie nie wiem...”(muz. 
Henryk Gold), wyk. Mieczysław 
Fogg,
„Odrobinę szczęścia w miłości” 
(muz. Jerzy Petersburski), wyk. 
Stefan Witas,
„Co bez miłości wart jest świat” (z 
Konradem Tomem, muz. Henryk 
Wars).
Emanuel Szlechter był też auto-
rem piosenek lwowskich:
„Ta co pan buja” (muz. Juliusz 
Gabel)
„Moja gitara” (Rozśpiewany 
Lwów), (muz. Wiktor Tychowski 
i Eugeniusz Landowski)
„My dwaj - obacwaj”, wyk. 
Szczepcio i Tońko (Kazimierz 
Wajda i Henryk Vogelfänger) z 
filmu „Będzie lepiej” z 1936 roku.
„Dobranoc, oczka zmruż” i 
„Lwów jest jeden na świecie” 
znana bardziej jako „Tylko we 
Lwowie” (muz. Henryk Wars), 
wyk. Kazimierz Wajda i Henryk 
Vogelfänger, z filmu „Włóczęgi” 
z 1939 roku ( o którym wyżej). 
Piosenka ta była śpiewana później 
przez żołnierzy generała Włady-
sława Andersa na całym niemal 
świecie i stała się hymnem lwo-
wiaków zmuszonych do opusz-
czenia swego rodzinnego miasta.
Film „Serce batiara”, do którego 
Emanuel Szlechter napisał tytuło-
wą piosenkę (muz. Henryk Wars, 
1939) nie zdążył wejść na ekrany 
i w czasie wojny zaginął.
Emanuel Szlechter to nie tylko au-
tor tekstów piosenek, ale również 
librecista, scenarzysta, satyryk i 
tłumacz, także kompozytor i reży-
ser. Studiował we Lwowie na wy-
dziale prawa Uniwersytetu Jana 
Kazimierza . Po ukończeniu stu-
diów przez rok pracował w kan-
celarii adwokackiej. Twórczością 
literacką i kompozytorską zajmo-
wał się już w czasach studenckich. 
Najwcześniejszymi jego tekstami 

są utwory napisane do muzyki Le-
ona Boruńskiego do rewii „Parada 
gwiazd”, wystawionej przez teatr 
„Morskie Oko” we wrześniu 1930 
roku, wykonywane i nagrane w 
„Syrenie Record” przez Kazimie-
rza Krukowskiego – Lopka.
W 1931 r. Schlechter stworzył we 
Lwowie teatr akademicki „Złoty 
pieprzyk”. Jedną z pierwszych re-
wii jego autorstwa napisanych dla 
teatru był program „Co słychać w 
wielkim świecie”. Piosenka z re-
wii – „Żołnierska brać” – została 
nagrana w Warszawie przez chóry 
lwowskie: „Eryana” ( Jana Ernsta) 
oraz „Wesołą Piątkę” Zbigniewa 
Lipczyńskiego.
Piosenka „Żołnierska brać” stała 
się bardzo popularna wśród żoł-
nierzy, śpiewano ją na manew-
rach itd. Był to pierwszy sukces 
Schlechtera jako autora piosenek. 
Później pisał teksty dla podobne-
go teatrzyku – „Różowy monokl”. 
W okresie lwowskim występował 
jako piosenkarz z towarzyszeniem 
pianisty Juliusza Gabla, m.in. w 
kawiarniach: „Muza” i „Roma”. 
Był związany z rozgłośnią lwow-
ską Polskiego Radia, z audycją 
„Wesoła Lwowska Fala”, pisywał 
felietony w prasie.
Około 1932 r. przeniósł się na sta-
łe do Warszawy. W 1933 r. napisał 
scenariusz i piosenki do pierwszej 
polskiej operetki filmowej „Każ-
demu wolno kochać” (reż. Mie-
czysław Krawicz). Nawiązał stałą 
współpracę z teatrem „Rex”.
Szybko stał się wziętym autorem 
tekstów piosenek rewiowych i 
filmowych, skeczy, scenariuszy, 
utworów satyrycznych, monolo-
gów, utworów scenicznych i in-
nych.
W latach 1933–1935 jako piosen-
karz (a także gitarzysta) nagrywał 
pod własnym nazwiskiem lub 
pseudonimem Olgierd Lech płyty 
z piosenkami rewiowymi i filmo-
wymi w wytwórni „Columbia”.
Nagrał również serię płyt z wła-
snymi „piosenkami żydowskimi”, 
np. „Awremałe Mełamed”, „Śpie-
wak sobotni”, bardzo znaną „Rabi 
Eli-Melech”, „Alef Bet” (obrazek 
z chederu), „Żydowskie wesele”.
Szczególnym powodzeniem 
spośród tych piosenek (były to 
utwory stylizowane na ludowe) 
cieszyła się ballada „Srulek”. W 
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firmie „Columbia” Schlechter 
pełnił funkcję kierownika literac-
kiego. To samo stanowisko spra-
wował w latach 1935–1939 także 
w wytwórni „Odeon”. W 1934 r. 
nawiązał współpracę z teatrem 
„Cyganeria”, dla którego napi-
sał z Konradem Tomem komedię 
rewiową „Kobieta nr 5012”. Na-
stępnie pisał dla „Starej Bandy”, 
gdzie był współautorem rewii 
„W Starej Bandzie diabeł pali”, 
„Frontem do Hożej” i innych.
Pisał piosenki do wielu filmów, 
m.in. do „Parady rezerwistów”, 
„Kobiet na sprzedaż”, „Trójki hul-
tajskiej”,” Kocha, lubi, szanuje”,” 
Czy Lucyna to dziewczyna?”, 
Co mój mąż robi w nocy, (rów-
nież muzykę), „Jaśnie pan szo-
fer”, „Dodek na froncie”, „Jego 
wielkiej miłości”, „Skłamałam”, 
„Książątka”, „Wyroku życia”, 
„Robert i Bertrand”, „Czarnej 
perły”.
Skomponował i opatrzył tekstem 
tytułowy walc z filmu „Kochaj 
tylko mnie” (reż. Marta Flantz), 
a także całej ścieżki dźwiękowej 
tego filmu (współautor Włady-
sław Eiger).
Jest autorem scenariuszy filmów 
„Antek policmajster” (współ-
autor Konrad Tom, reż. Michał 
Waszyński),” Będzie lepiej” 
(współautor Ludwik Starski, reż. 
Michał Waszyński), „Jadzia” 
(współautor Karol Jarossy, reż. 
Mieczysław Krawicz), „Ja tu rzą-
dzę” (współautor Ludwik Starski, 
reż. Mieczysław Krawicz), „Kró-
lowa przedmieścia” (współautor 
Jerzy Nel, reż. Eugeniusz Bodo), 
„Piętro wyżej” (współautor Lu-
dwik Starski, Eugeniusz Bodo, 
reż. Leon Trystan), „Szczęśliwa 
trzynastka” (współautor Ludwik 
Starski, Aleksander Pękalski, reż. 
Marian Czauski),
Tłumaczył także i adaptował 
teksty piosenek zagranicznych, 
głównie niemieckich. W drugiej 
połowie lat 30-tych współpraco-
wał z teatrem „Cyrulik Warszaw-
ski” – był współautorem rewii 
inauguracyjnej pt. „Pod włos” 
(premiera 1 sierpnia 1935 r.).
3 lipca 1937 r. odbyła się w tym 
teatrze premiera farsy „Ciotka Ka-
rola”, do której dopisał piosenki. 
W 1938 r. napisał dla „Cyrulika” 
komedię muzyczną „Romans z 
urzędem skarbowym” (muz. Al-
fred Schütz, kompozytor muzy-
ki do „Czerwonych maków pod 
Monte Cassino” do tekstu Feliksa 
Konarskiego – „Refrena”).
Współpracę z „Cyrulikiem” kon-
tynuował do wybuchu II wojny 
światowej. Był także autorem tek-
stów dla „Małego Qui pro Quo” 
(współtworzył programy: „Stra-
chy na lachy”, „Nic nie wiadomo” 
.
Napisał teksty piosenek do ko-
medii muzycznej „Kot w worku” 
(muz. Alfred Schütz) dla „Teatru 
na Kredytowej” (1935 r.).
Aktywnie działał we władzach 
Związku Autorów i Kompozyto-
rów Scenicznych, m.in. w latach 
1935–1936 był członkiem Ko-
misji Punktacyjnej, zaś w latach 
1936–1937 wiceprezesem Sekcji 
Drobnych Utworów Literackich.
Jak wspominał członek ZAiKS-
-u, Mieczysław Idzikowski, Ema-
nuel Schlechter był „ruchliwym, 
dzielnym dyskutantem, gorliwym 
reprezentantem interesów swojej 
sekcji” („Biuletyn Jubileuszowy 
ZAiKS-u”, 1968 r.).
W 1936 r. został wybrany na 
członka Zarządu ZAiKS-u i funk-
cję tę sprawował do września 
1939 r.
Tuż przed wybuchem II Wojny 

Światowej jego utwory o antyhi-
tlerowskim charakterze włączył 
do swego repertuaru teatr „Ali 
Baba”.
We wrześniu 1939 r.Emanuel  
Schlechter z nalazł się we Lwo-
wie. Został zaangażowany do 
„Lwowskiego Teatru Miniatur” 
jako aktor, autor i reżyser. We-
dług relacji współzałożyciela 
tego teatru – kompozytora Artura 
Schütza – „po wkroczeniu Niem-
ców do Lwowa w 1941 r. Emanu-
el Schlechter przepłacił życiem 
za antyhitlerowskie satyry, jakie 
przed wybuchem wojny napisał 
dla teatrów warszawskich”.
Początkowo przebywał w getcie 
lwowskim, potem znalazł się w 
obozie przy ul. Janowskiej, o któ-
rym wyżej. W obozie współtwo-
rzył życie artystyczne, brał udział 
w wieczorach literackich, uczest-
niczył np. w obozowym wieczo-
rze sylwestrowym 31 grudnia 
1941 r. Zginął najprawdopodob-
niej w 1942 r. wraz z żoną i kilku-
letnim synem, choć niewykluczo-
ne, że udało mu się przetrwać aż 
do roku 1943.
Emanuel Schlechter był jednym 
z najbardziej utalentowanych 
autorów kabaretowych, przede 
wszystkim doskonałym twórcą 
piosenek. Dużo utworów z tek-
stami jego autorstwa – częstokroć 
wyprzedzającymi styl epoki – do 
dziś wytrzymało próbę czasu.
Teksty Emanuela Szlechtera nie 
rażą staroświecczyzną, są bieżą-
co wykorzystywane w filmach, 
przedstawieniach teatralnych itp. 
odwołujących się do okresu mię-
dzywojennego, nagrywane przez 
współczesnych wykonawców ( 
np. w latach1989 – 2013)
Umożliwia to bardzo dobry styl 
literacki tekstów, lekkość pióra, 
nowoczesność formy, niebanal-
ność pomysłów. Jego piosenkę” 
Nie ja, nie ty” przetłumaczono na 
język francuski i wykonywała ją 
Edith Piaf, rozsławiając nazwisko 
autora na całym świecie.
W dziejach polskiego kabaretu, 
rewii i filmu, nazwisko Schlechte-
ra zajmuje znaczące miejsce.
Jego karierze poświęcone jest ha-
sło w telewizyjnej wersji „Leksy-
konu Polskiej Muzyki Rozrywko-
wej”.
Emanuel Szlechter rozumiał 
również marzenia dorastających 
panienek, czemu dał wyraz w 
tekście piosenki z filmu „Co Mój 
mąż robi w nocy”:
ODROBINĘ SZCZĘŚCIA W MI-
ŁOŚCI
„O czym marzy dziewczyna,
Gdy dorastać zaczyna,
Kiedy z pączka się zmienia w 
kwiat.
Kiedy śpi, gdy się ocknie,
Za czym tęskni najmocniej,
Czego chce aby dał jej świat...
Odrobinę szczęścia w miłości,
Odrobinę serca czyjegoś,
Jedną małą chwilę radości,
Przy boku kochanego.
Stanąć z nim na ślubnym kobier-
cu,
Nawet łzami zalać się.
Potem stanąć sercem przy sercu
I usłyszeć: kocham cię.
Każda odda z ochotą
Nawet srebro i złoto,
I brylanty, i wszystko co ma.
Bez namysłu, najszczerzej,

Niech ktoś wszystko zabierze.
W zamian za to niech tylko da...
Odrobinę szczęścia w miłości,
Odrobinę serca czyjegoś,
Jedną małą chwilę radości
Przy boku kochanego.
Stanąć z nim na ślubnym kobier-
cu,
Nawet łzami zalać się.

Potem stanąć sercem przy sercu
I usłyszeć: kocham cię... „
Pierwszą artystką która zaśpiewa-
ła tę, (natychmiast szlagierową) 
piosenkę była Tola Mankiewi-
czówna, A potem śpiewał ją nie 
już nie tylko „cały Lwów”, śpie-
wała ją „cała Warszawa, cała Pol-
ska”.
Czy warto po latach wskrzeszać 
zapomniane lwowskie przeboje, 
stanowiące przecież zapominany 
element kultury polskiej?
Okazuje się, iż nie tylko warto, ale 
istnieje taka potrzeba. Udowodni-
ła to swoją działalnością Fundacja 
Ocalenia Kultury Kresowej (pre-
zes Karol Wróblewski ) , organi-
zująca w Krakowie każdego roku 
Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Lwowskiej i Bałaku Lwowskie-
go. Karol Wróblewski jest muzy-
kiem – wykonawcą (mistrzowski 
akordeon), a równocześnie kie-
rownikiem zespołu artystyczne-
go „Chawira” poświęcającego 
swój repertuar głównie lwowskiej 
„kinderskiej” piosence, tej anoni-
mowej „ulicznej” i tej renowowa-
nych twórców tekstów i kompo-
zycji, jak Marian Hemar, Emanuel 
Szlechter, czy Henryk Wars.
W repertuarze zespołu „Chawira” 
spotykamy często poezję i tę kla-
syczną i twórców współczesnych, 
jak również piosenkę patriotycz-
ną, nawet do tekstów współcze-
snych twórców. Wykonawcami 
koncertów jest zwykle utalen-
towana młodzież zdobywająca 
uznanie i należne wysokie noty w 
konkursach estradowych. Ma to 
znaczenie niebagatelne w dobie 
zapominania kultury kresowej i 
koniecznego jej ocalenia co jest 
obowiązkiem Fundacji i jej preze-
sa Karola Wróblewskiego.
W tym miejscu należy wspomnieć 
o występach w zespole „Chawi-
ra” renomowanych artystów, jak 
Wojciech Habela, aktor teatrów 
polskich, piosenkarz i pieśniarz, 
artysta sceniczny i estradowy, syn 
lwowskiego muzykologa Jerzego 
Habeli, współtwórcy profesjonal-
nego (jedynego!) opracowania 
historycznego piosenki lwowskiej 
we współautorstwie z Zofią Ku-
rzową „Lwowskie piosenki ulicz-
ne, kabaretowe i okolicznościowe 
do 1939 roku”. Często na estradzie 
spotykamy wybitnego pieśniarza i 
piosenkarza Opery i Operetki w 
Krakowie Franciszka Makucha, 
który zaskakuje urozmaiconym 
repertuarem artystycznym, nie tyl-
ko muzycznym, własnej reżyserii 
i twórczości, również poetyckiej. 
„Moje serce zostało we Lwowie” 
w wykonaniu Pana Franciszka z 
akompaniamentem własnym na 
gitarze zdobywa świat, jako, że 
koncerty zespołu „Chawira” od-
bywają się również za granicą, jak 
i w wielu miastach Polski, w tym 
w stolicy. Pamiętam koncert ze-
społu „Chawira” w Warszawie w 
2011 roku, w którym miałem za-
szczyt prowadzić konferansjerkę, 
zwaną dzisiaj „prowadzeniem”, 
gdy wytworna warszawska pu-
bliczność nie chciała wypuścić ze 
sceny Franciszka Makucha, śpie-
wającego poza lwowską, również 
piosenkę warszawską z lat okupa-
cji niemieckiej.
Na koncertach zespołu „Chawira” 
polską poezję klasyczną recyto-
wał niezapomniany Roman Hna-
towicz swoimi niepowtarzalnymi 
interpretacjami mówienia wier-
szem. Hnatowicz przez krytyków 
teatralnych uznawany był za naj-
lepszego w Polsce recytatora pol-
skiej poezji klasycznej.
Koncerty festiwalowe odbywają 
się w różnych miastach Polski, 
nie wyłączając oczywiście wspo-
mnianej Warszawy. Istnieje prze-
cież powinowactwo piosenki war-

szawskiej i lwowskiej. Piosenki 
te, chociaż powstawały w różnych 
okresach i posiadały też różne, pa-
triotyczne cele, łączy jedna myśl 
- Polska.
Piosenka warszawska prawie 
wyłącznie anonimowa, w czasie 
okupacji niemieckiej stanowiła 
nie bagatelny oręż w walce z oku-
pantem. W tych mrocznych latach 
śpiewała ją „cała Warszawa: jak 
np. „/…siekiera motyka pędzel 
alasz/ przegrał wojnę głupi malarz 
/.. .”.
Piosenka lwowska tworzona 
przez renomowanych artystów, 
jak Marian Hemar, Henryk Wars, 
Emanuel Szlechter, czy Jerzy Pe-
tersburski/ twórca m.in. sławnego 
„Tanga Milonga”/, była również 
podobnie do warszawskiej pio-
senką anonimową, piosenką ulicz-
ną. Lwowska piosenka powstawa-
ła do tragicznego września 1939 
roku i utrzymywała na wysokim 
poziomie kulturę kresową.
Warszawska piosenka uliczna 
powstawała po wrześniu 1939 
roku w znanej intencji. Piosenkę 
lwowską śpiewał nie tylko „cały 
Lwów”, ale i „cała Polska”, jak to 
określił w jednej ze swoich słyn-
nych lwowskich publikacji Jerzy 
Janicki - „Cały Lwów na mój 
głów”.
Stanisław Wasylewski pisał: „.. 
w tej tu rewii cudowności ojczy-
zny rozmaitych, zdanych przez 
przyrodę, pobudowanych przez 
człowieka, czymże się pochwalić 
zdołasz, miasto jedyne - zegarem 
bernardyńskim, Kopcem Unii 
Lubelskiej, ślubowaniem króla 
Jana Kazimierza u stóp Panienki, 
szmaragdami drzew, Czartowską 
Skałą, czy tym co dorzuciło do 
naszej artystycznej niepodległo-
ści, w teatrze, na sztaludze, ołów-
kiem artysty, wysiłkiem pisarza, 
czynem żołnierza - czy może 
„najsampierwej” /pisownia orygi-
nalna/ tym cmentarzem chłopiąt, 
który jest twoją Skałką i Wawe-
lem, Westminsterem i Termopila-
mi. A może pochwałą obcych, bo 
ta najbardziej popłaca, to chyba 
powiedzeniem marszałka Focha, 
który rzekł w czasie bytności swej 
we Lwowie:
„W chwili kiedy wykreślano gra-
nice Europy, biedząc się nad py-
taniem, jakie są granice Polski, 
Lwów wielkim głosem sam odpo-
wiedział - Polska jest tutaj”!
Lwów jako pierwsze i jedyne w II 
Rzeczypospolitej miasto polskie 
zostało odznaczone Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Virtuti Militari 
.
Uroczystej dekoracji dokonał 22 
listopada 1920 roku na placu Ma-
riackim we Lwowie u stóp pomni-
ka wieszcza Adama Mickiewicza 
sam naczelnik państwa Pierwszy 
Marszałek Polski Józef Piłsudski.
To najwyższe polskie odznaczenie 
wojskowe nadano bohaterskiemu 
miastu, które do dziś z dumą nosi 
dewizę „Semper Fidelis” W całej 
historii orderu, poza Lwowem, 
tylko jeszcze dwa inne miasta do-
stąpiły tego zaszczytu - Warszawa 
i Verdun.
Czy we Lwowie muzy śpiewały 
zawsze?
Ależ tak, przekonała się o tym 
po raz następny licznie zebrana 
publiczność przybyła 11 marca 
2011 na V Ogólnopolski Festi-
wal Piosenki Lwowskiej i Bałaku 
Lwowskiego Kraków 2011. Kon-
cert festiwalowy odbył się po raz 
pierwszy w sali Kasyna Oficer-
skiego przy ul. Zyblikiewicza 1 w 
Krakowie.
Jeden z najbardziej interesujących 
obiektów schyłku XIX wieku i 

początku XX wieku jest gmachem 
Kasyna Oficerskiego - obecnie 
Wojskowy Ośrodek Kultury w 
Krakowie. Jest to budynek piętro-
wy neorenesansowy o charakterze 
willi włoskiej.
Budynek Kasyna Oficerskiego za-
projektował znany krakowski ar-
chitekt Tomasz Pryliński w 1889 
r. nagrodzony orderem Franciszka 
Józefa w 1892r. za „ najgustow-
niejszy budynek w Krakowie”.
W tym reprezentacyjnym budyn-
ku gościło wiele znamienitych 
osobistości ze świata polityki, 
kultury i biznesu. Tu było stałe 
miejsce spotkań marszałka Józe-
fa PIŁSUDSKIEGO z władzami 
miasta Krakowa i z wojskiem.
Tu także w okresie powojennym 
/ od 1945 roku / w sali widowi-
skowej występował słynny teatr 
kabaretowy „Siedem kotów” z 
udziałem Ireny Kwiatkowskiej, 
Jerzego Jurandota, Stefanii Gro-
dzieńskiej, Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego, Karola Szpalskie-
go, Mariana Załuckiego, Jerzego 
Bieleni . Tu również Steven Spiel-
berg nagrywał fragment filmu 
„Lista Schindlera” (sceny w nie-
mieckiej restauracji).
Bałakową, sentymentalną pio-
senką Mariana Hemara „Tyle 
jest miast, tyle jest gwiazd” czyli 
„Boston o Lwowie „ festiwalo-
wy koncert otworzyć miała Wik-
toria Zawistowska uczestniczka 
wszystkich dotychczasowych od-
słon festiwalu ( od 2007 roku ), 
laureatka głównej nagrody festi-
walu” Kraków 2009”.
Miała otworzyć, ale nie otwo-
rzyła, ponieważ pomyliłem się 
w zapowiedzi anonsując Wojtka 
Habelę, który miał znacznie póź-
niej odtworzyć piosenkę Wiktora 
Budzyńskiego „Wio na piechotę 
do Lwowa”.
Uradowana publiczność zaczę-
ła się więc przygotowywać do 
spaceru i nawet padały pytania z 
sali, czy jeszcze zdążymy wrócić 
na zakończenie koncertu. No tak, 
przecież Lwów w linii prostej po-
łożony jest dwa, no może trzy kro-
ki od Krakowa.
Byłem zdecydowany i ja, nie po-
mogło zniechęcające westchnie-
nie mojej małżonki Alusi de Cron-
cos – Borkowskiej – Szumańskiej, 
przecież również lwowianki:
„Ta bój si Boga! Mróz na dwo-
rze”.
„ Co mi tam mróz, ja do Lwowa 
pragnę już” – odpowiedziałem.
Dyrektor festiwalu, prezes Fun-
dacji Ocalenia Kultury Kresowej 
Karol Wróblewski był również 
zaskoczony zmianą scenariusza, 
jako człowiek delikatny nie za-
trzymywał ogólnego zapału, tylko 
zapytał:
„A Wiktoria Zawistowska też 
idzie na piechotę do Lwowa”? 
Przecież miała śpiewać piosenkę 
Mariana Hemara „Boston o Lwo-
wie”?
Tylko wróble na dachu moich 
kamienic przy ul. Legionów 25 
i ul.Jagiellońskiej 4 we Lwowie 
wiedzą jak się to całe zamiesza-
nie festiwalowe „Kraków 2011” 
zakończyło.
Tylko na zakończenie koncer-
tu Wojtek Habela zapytał mnie: 
„Alek, ty byłeś chirny”?
I tak biedna Wiktoria Zawistow-
ska wreszcie dostała się na scenę, 
gdzie po mistrzowsku zaśpiewała 
zapowiedziany „Boston o Lwo-
wie”. Brawa publiczności trwały 
do uprzednio zapowiedzianej pio-
senki „Wio na piechotę do Lwo-
wa”, którą zaśpiewał Wojciech 
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Habela z towarzyszeniem zespołu 
„ Chawira”.
Nazwa zespołu „ Chawira” po-
chodzi z gwary ludowej połu-
dniowo - wschodnich kresów II 
Rzeczypospolitej i oznacza ciepły 
rodzinny dom.
Założony przez Karola Wróblew-
skiego / akordeonistę i wokalistę / 
zespół powstał w 2003 roku.
Zamierzeniem repertuarowym 
zespołu była popularyzacja pol-
skich piosenek z okresu mię-
dzywojennego, ze szczególnym 
uwzględnieniem piosenek kre-
sowych, patriotycznych, a także 
piosenek światowych z okresu 
pierwszej połowy XX wieku, w 
tym również jazzowych. Po wielu 
koncertach zespołu zawiązało się 
Towarzystwo Kresowe Chawira z 
prezesem p. Czesławą Karlińską 
ciotką „Bańdziuchową”.
Zespół występował nie tylko w 
kraju, jak wspomnieliśmy, ale 
również za granicą we Wiedniu, 
Linzu, Budapeszcie, Norym-
berdze. W 2006 roku został na-
grodzony „Złotym Liściem” za 
całokształt działalności na Ogól-
nopolskim Festiwalu Piosenki 
Retro im. Mieczysława Fogga w 
Krakowie.
Lwowski bałak to przecież nic in-
nego jak przedmiejska gwara. Ter-
min bałak nie figuruje w słowni-
kach poprawnej polszczyzny, nie 
odnajdziemy go również w ency-
klopediach. A jednak, jednak jest 
swoistym językiem na trwale wpi-
sanym w historię naszej mowy.
Medialnie, zapewne też i histo-
rycznie język bałaku zaistniał 
dzięki autorstwu Wiktora Budzyń-
skiego i tak urodziła się słynna „ 
Wesoła Lwowska Fala”. Pierwszą 
stałą, cotygodniową, półgodzin-
ną audycję rozrywkową lwowska 
rozgłośnia Polskiego Radia nada-
ła w dniu 16 lipca 1933 roku, a 
więc już ponad 80 lat temu.
Bałakiem w tej audycji posługi-
wali się przede wszystkim Tońcio 
i Szczepcio.
Tońko (Henryk Vogelfänger) - 
warszawski adwokat i Szczepcio 
(Kazimierz Wajda) - nie dokoń-
czony inżynier, stworzyli w au-
dycji lwowskiego radia „Wesoła 
Lwowska Fala „ duet, który prze-
szedł do klasyki lwowskiej pio-
senki batiarskiej, czy kinderskiej 
- jak kto woli.
Warto przy tym nadmienić, że to 
właśnie oni jako pierwsi zapisali 
medialnie i filmowo / fabularnie 
/ lwowski bałak . Najgłośniejsze 
ich filmy to „ Włóczęgi” i „Będzie 
lepiej „ (kilkakrotnie powtarzane 
w ostatnich latach w telewizji pol-
skiej).
Co ich łączyło charakterologicz-
nie - to dobroć, tkliwość, gołębie 
wprost serce, krótko mówiąc: 
„Serce batiara”. Taki też był tytuł 
ich trzeciego filmu, który nigdy 
nie dotarł na ekrany, ponieważ 
zrealizowany pod koniec lata 
1939, spłonął zaraz w pierwszych 
dniach wojny.
W wykonaniu Wojciecha Habeli 
i Karola Wróblewskiego z towa-
rzyszeniem zespołu „ Chawira” 
usłyszeliśmy piosenkę Emanuela 
Szlechtera - słowa , Henryka War-
sa - muzyka - „ My dwa obacwaj” 
z filmu „Będzie lepiej „ / po lwow-
sku „Bedzi lepi”/, nakręconego w 
1936 roku z udziałem Tońcia i 
Szczepcia. Piosenka została na-
grana na płytach i rozpowszech-
niana w radiu jako popularny fo-
xtrot - polka.
W niedługim czasie śpiewała ją 
lwowska ulica, a następnie „cała” 
Polska. Gdy „ Wesoła Lwowska 
Fala” rozpoczynała swoją co ty-

godniową radiową audycję, to 
rangą przeżycia były zakończone 
dyskusje, flirty, kłótnie, zajęcia 
domowe, czy głośne rozmowy. 
Dzieci nie udawały się na spoczy-
nek, nie odrabiały w tym czasie 
lekcji, a narzeczeni przestawali 
się całować.
Oto fragmenty tej piosenki:
„... Popamiętaj ty sy, Tońku!

Powiedz, Szczepciu, powiedz co?
To si tobi przyda,
Bo pamiętaj, ży ni bida,
Ale piniundz, to, nieszczęści, o!

Kto ma forsy, temu zdaji si,
Temu zdaji si, ży un król,
Żyji, piji i przydstawia si,
Kużdyn przy nim nul.
A gdy nagli forsa skończy si,
Zara skończy si cały bal,
Stenka, kwenka i zustai mu
Po ty forsi żal.
A my dwa, oba cwaj
Ni mamy nic i mamy raj!
Nam nic ni zrobi zło,
Bo trać jak ni masz co!
Kto ma forsy, ten kulegi ma,
Przyjacieli ma, wszysku ma,
Jest kuchany, żyju, piju z nim

Dzie si tylko da,
A gdy nagli forsa skończy si,
Wtedy wisza się na nim psy,
Nikt go nie zna, nikt ni kocha go
To ni ta co my!
Bo my dwa oba cwaj,
Bu takich ni ma cały kraj,
My dwaj ,ohoho!

To tak jak innych sto!...
I co było po tej piosence? Następ-
na? A właśnie, że nie!
Tylko co?
Ano „ My dwa ohoho! To tak jak 
innych sto”!
Nadeszła oczekiwana pora na pre-
zentację wspomnianego już przez 
autorów mistrza piosenki, zresztą 
nie tylko lwowskiej, Francisz-
ka Makucha solistę krakowskiej 
Opery i Operetki. Przed wejściem 
na estradę był stremowany / jak 
zresztą wszyscy / i prosił:
„ Alek, nie mów nic o mnie, podaj 
tylko nazwisko „.
Oczywiście miał rację, nazwisko 
przecież samo mówi, nie potrzeb-
na więc oracja. Nie stosując się 
jednak do decyzji pana Francisz-
ka, powtórzyłem to co napisałem 
o nim w „Kurierze” Chicago w 
poprzedniej korespondencji z „III 
Festiwalu Piosenki Lwowskiej 
i „Bałaku Lwowskiego Kraków 
2009”.
„...Sam mistrz piosenki, pieśniarz 
/ o Lwowie /, tymczasowo śpie-
wający w Krakowie o Lwowie, 
solista Opery i Operetki w Kra-
kowie, Franciszek Makuch”. Jak 
pan Franciszek zaśpiewał dwie 
obowiązkowe piosenki „ Boston 
o Lwowie „ Mariana Hemara i „ 
Mój sen o Lwowie „ Wanata i Je-
rzego Kopińskiego, to się dopiero 
rozkręcił kilkoma piosenkami, 
zmianami głosu, ubrania, kapelu-
sza i zapewne fryzury, wszystko 
jak leci, jak przystało na mistrza. 
A publiczność?
Nie chciała go wypuścić ze sce-
ny, podobnie zresztą jak przed-
tem Wojtka Habelę, który był we 
Lwowie na imieninach z Feliksem 
Konarskim i zaśpiewał: ..”inży-
nier „S” podpalił trzy firanki..” / 
„ Party w Londynie „ Feliksa Ko-
narskiego” /, na czym najbardziej 
ucierpiałem ja w swoim gadul-
stwie z wpadką ( zaplanowaną ? ).
Oczywiście było należące mi się 
zadośćuczynienie, tym razem z 
łezką autorską, prosto z Radia 
Lwów - luty 2011, gdzie popi-
sywał ja si przed Panią Redaktor 
Anią Gordijewską, pod kuratelą 
Pani Prezes Radia Lwów Teresą 

Pakosz i pod nieobecność / popis 
bez jej wiedzy / mojej szefowej, 
redaktor naczelnej „Lwowskich 
Spotkań „ Bożeny Rafalskiej:
NOWY ANCUG
Kupił ja sy ancug nowy
I do moi hulam baby
Piji likir bananowy
Babie daje swoju graby
I zakładam klawy bajer
Na harmoszce nowy sztajer
Baba si ze śmichu ścieli
Ta ja fruwam w karuzeli
Rach ciach ciach
Babe w piach
I jasny anieli

Koguś w morde szczeli
Baba w bałak daj sy spokój
Bo to ja cie w morde szczeli
Będziesz miał rozbity kinol
Ty drymbajło co w niedzieli
Pod kościołem zginasz graby
Nim do swoi hulasz baby
Pomalutku aż do skutku
Jak si hajdać zaczniesz w kółko
To pod hajrem cie upieszcze
Poznasz wtedy Antka Ziółko
Antyk ty na nerw zagrywasz
I hałukasz na bezdurno
Jestem Mańka a nie zgrywa
Z nami szlus  ja mówie równo
Jojkasz, jojczysz nie do wiary
Ja katulam si do ciebie
A ty mi potyrcze sadzisz
Mnie przy tobie tak jak w niebie
Antyk jesteś zawierucha
Co w ancugu do mnie drybasz
Ancug nowy zmiętolony
Jak pod chajrem wciąż przeby-
wasz
Kupił ja sy ancug nowy
I do innyj hulam baby
Co na rogu Kupernika
Stoi cięgiem bez bucika
Rach ciach, ciach
Babu w piach
I jasny anieli
Koguś w morde szczeli
      Aleksander Szumański
Gdy Wiktoria Zawistowska z to-
warzyszeniem zespołu „ Chawira 
„ przekonywała piosenką z reper-
tuaru Zuli Pogorzelskiej „ Panna 
Mania gra na mandolinie „, iż 
panna Marianna jest strasznie mu-
zykalna, do występu przygotowy-
wał się wówczas dziesięcioletni 
Paweł Paprocki.
W jego wykonaniu usłyszeliśmy 
„ Lwowski blues” piosenkę Ireny 
Paprockiej, mamę młodziutkiego 
artysty zaśpiewaną z jej akompa-
niamentem, a potem, potem „ Or-
lątko „ Artura Oppmana / Or-Ot /.
Ta wzruszająca piosenka poświę-
cona Lwowskim Orlętom, zawsze 
powoduje wzruszenie i nawet łzy. 
Tym razem młodziutkiego artystę 
publiczność nie chciała tak szyb-
ko wypuścić ze sceny. Brawom 
nie było końca. Sam chłopiec był 
wzruszony tak, jak jego mama 
Irena Paprocka, równocześnie 
akompaniatorka artysty i oczywi-
ście opiekunka artystyczna tego 
rozwijającego się talentu.
Dziewczęca, pełna wdzięku i 
skromności Dominika Pater z 
Chrzanowa, już znakomita pio-
senkarka i pieśniarka - uczennica 
Ireny Paprockiej z jej akompa-
niamentem zaśpiewała „ Wierne 
Madonny” Jerzego Michotka i 
„Preclarka z Pohulanki „ Wiktora 
Budzyńskiego. Młodziutka Domi-
nika bisowała, brawom nie było 
końca.
Gdy oczekiwałem szmoncesowej 

zmiany nastroju, gdy durny Icek 
dostanie drugi i trzeci raz w mordę 
od wyrozumiałego tatusia za to iż 
„ nie idzie być Rubinsteinem, któ-
ry idzie mieć sto tysięcy dularów 
w banku”, niespodzianie, nie za-
powiadani pojawili się na scenie 
Franciszek Makuch i Wojciech 
Habela w odświętnych strojach 
rabinackich, żywcem wziętych z 
Horacego Safrina „Przy szabaso-
wych świecach” i rozpoczęli dia-
log szmoncesowy, całkowicie lek-
ceważąc „Rubinsteina „ z Ickiem i 
tatusiem razem wziętych.
W tym miejscu należy przypo-
mnieć, iż słynnym odtwórcą nie-
mniej słynnego „” Rubinsteina” 
jest Wojciech Habela, władający 
szmoncesem z wprawą handełe-
sów z lwowskich „Krakidałów”.
Gdy oni szli rozmawiać o swoich 
„ curesach” / kłopotach / banko-
wych i handlowych i mówiąc w 
kółko nie przestawali liczyć pie-
niądzów, to przypomniałem sobie 
inny duet dialogowy z radiowej 
„Wesołej Lwowskiej Fali „ - Apri-
kozenkranza i Untenbauma, w 
których po mistrzowsku wcielali 
się Mieczysław Monderer i Adolf 
Fleischen.
Do dzisiaj tajemnicą niezgłębioną 
pozostaje, czy Aprikozenkranz i 
Untenbaum to byli goje wciela-
jący się w Żydów, czy też auten-
tyczni Żydzi z „ Krakidałów „, 
mówiący na co dzień wyłącznie 
szmoncesem.
W czasie modlitwy obowiązko-
wym elementem stroju Żyda są:
jarmułka (kipa) - okrągła czapecz-
ka uszyta z sześciu klinów mate-
riału, będąca oznaką szacunku dla 
Jahwe, musi być noszona także 
w czasie studiowania Tory, tałes 
(talit) - biały szal z czarnymi lub 
niebieskimi pasami oraz frędz-
lami, z najważniejszym najdłuż-
szym frędzlem w jednym z rogów, 
na którym wiąże się supełki; tałes 
może też być wyposażony w atarę 
- pas o długości około 1 m i szero-
kości od 6 do 12 cm, często pięk-
nie haftowany.
Uprawnionymi do noszenia tałesu 
są wyłącznie mężczyźni żonaci. 
Ponieważ Habela i Makuch są 
żonaci, byli więc uprawnieni do 
stroju w jakim wystąpili. Mają 
jednakże żony gojki, więc nie je-
stem taki pewny tych uprawnień.
Ja również mam żonę gojkę, dla 
pewności więc wystąpiłem jako 
prezenter męskiego streeptisu.
Goj ( z hebrajskiego = naród ) - 
określenie pojawiające się wie-
lokrotnie w Torze, tłumaczone 
najczęściej jako „narody” czyli 
zwykle nie - Żydów, kogoś spoza 
narodu Izraela.
Niektóre tłumaczenia Biblii po-
mijają słowo goj i zastępują je 
słowem „narody”, np. w Biblii 
Tysiąclecia (Księga Rodzaju }. 
„Od nich pochodzą mieszkańcy 
wybrzeży i wysp, podzieleni we-
dług swych krajów i swego języ-
ka, według szczepów i według 
narodów”). W Torze słowo goj 
pojawia się 550 razy.
Szmonces to inna niż bałak gwara, 
zresztą nie tylko lwowska, będąca 
zlepkiem nie ortograficznej i nie 
gramatycznej polszczyzny, para-
frazy języków jidysz i niemiec-
kiego. Szmonces posiada również 
swój zapis medialny w tekstach „ 
Lwowskiej Fali „, które podobnie 
jak w bałaku Tońcio i Szczepcio, 
odtwarzał po mistrzowsku inny 
duet dialogowy, o którym wspo-
mniałem. Mistrzem szmoncesu 
był również Lopek (Kazimierz 
Krukowski ),patrzcie, patrzcie, 
łodzianin.
Szmoncesowe teksty są na ogół 

znane, jak słynny już „Sęk” Kon-
rada Toma, prezentowany nie-
odłącznie w kabarecie „ Dudek” 
przez Edwarda Dziewońskiego i 
Wiesława Michnikowskiego, czy 
zupełnie już zapomniany „Ko-
szerny kozak”, opowiadania ży-
dowskie Stefana Wiecheckiego, 
czyli Wiecha budzące niebywały 
entuzjazm, czytelników i słucha-
czy.
Podam kilka tytułów „Koszerne-
go Kozaka”:
„Trup przed sądem”.” Żydzi w 
przeręblu”.” Samobójca w wan-
nie”. „Głowa spod łóżka”, „Mały 
Gigolo”, „Tajemnice buduaru”, 
„Flirt z jąkałą, ”Pchła w tramwa-
ju”, „Mord z litości”, „Rudy Icek 
pod łóżkiem” „Handełes ante por-
tas”. „Siekana wątróbka”. „Ryms 
w goja”. „Trup przy telefonie”.
Znane są również żydowskie dow-
cipy, na ogół śmieszne, jak np. o 
dwóch handełesach, z których je-
den bez przerwy liczył pieniądze. 
Ten drugi chcący pierwszego ode-
rwać od liczenia powiada:
Popatrz Moniek na drugą stro-
nę ulicy, jaka piękna dziewczyna 
idzie, ja z nią tej nocy spałem. U 
wa - usłyszał w odpowiedzi - gdy-
bym chciał to spałbym z nią co-
dziennie, to jest moja żona.
W przejściu do bramy kamienicy 
przy ul. Legionów 25, w której 
mieszkałem, w słynnym, nie ist-
niejącym już pasażu Hellera, stał 
wytrwale stary Żyd sprzedający 
rzekomo elastyczne białe jegie-
rowskie kalesony, reklamując je 
przez pozorowane rozciąganie 
z szmoncesowym zawołaniem - 
profesor Jegier, profesor Jegier.
- Na „ Krakidałach” , również 
stary Żyd sprzedawał kolorowe 
widokówki przedstawiające prze-
rażonego brodatego i pejsatego 
Żyda mającego z lewej strony ry-
czącego lwa, z prawej zaś pożar. 
Podpis pod obrazkiem brzmiał:
„ nysz ta hir, nysz ta hir „ co ozna-
cza po polsku: „ ani tam, ani tam 
„. Pocztówki szły jak woda.
„Wesołą Lwowską Falę” tworzyli 
jeszcze radca Strońć w osobie mi-
strza Wilhelma Korabiowskiego i 
występująca do 2012 roku, prawie 
100 - letnia mistrzyni, Włada Ma-
jewska, wykreowana oczywiście 
przez Wiktora Budzyńskiego.
W tym mistrzowskim poczcie za-
kwitali również Ada Sadowska, 
Teodozja Lisiewicz, Love Short, 
Czesław Halski, Juliusz Gabel, 
Alfred Schutz ( twórca muzyki do 
„ Czerwonych Maków pod Monte 
Cassino „ z tekstem Feliksa Ko-
narskiego ), o czym przypomina-
my raz jeszcze, Tadeusz Seredyń-
ski, Zbigniew Lipczyński, Izydor 
Dąb - tylu zapamiętaliśmy z Alą 
( współautorką tekstu, moją żoną 
gojką, herbu „Łabędź”).
Do zobaczenia w 2014 roku na 
następnym festiwalu, znowu w 
Warszawie.
Aleksander Szumański i Alina de 
Croncos – Borkowska - Szumań-
ska oboje ze Lwowa tymczasowo 
zamieszkali w Krakowie.
Dokumenty, źródła, cytaty:
http://www.rodaknet.com/rp_szu-
manski_75.htm
http://niepoprawni.pl/blog/2171/
ta-co-pan-buja-t...
https://pl.wikipedia.org/wiki/
Emanuel_Szlechter
http://nie-wierzcie-zegarom.blog-
spot.com/2012/02...
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Ten numer gazety 
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My gazety tak mamy - uwielbiamy reklamy

Marsz Pamięci w 78. rocznicę ludobójstwa - 11 lipca 2021

Poszukujemy wolontariuszy do 
prowadzenia serwisów. 
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