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80. Rocznica utworzenia Armii Krajowej

/ Struktura terytorialna ZWZ-AK na obszarze II RP ( ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/38719,Powstanie-Armii-Krajowej.html )
Pojęcie „Armia Krajowa” każdemu z Polaków kojarzy się z  dniem 27 września, w tym dniu  bowiem 
obchodzimy w Polsce Dzień Polskiego Państwa Podziemnego, święto żołnierzy AK. Natomiast data 14 
lutego 1942 r. jest znana bardziej historykom. Tego dnia  Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał 
rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, uważaną za największe i najlepiej 
zorganizowane podziemne wojsko, działające w okupowanej Europie, podczas II wojny światowej.  
Dalszy ciąg na str. 15

Konflikt Rosja-Ukra-
ina BBC: powstaje so-
jusz Wielkiej Brytanii,
Polski i Ukrainy.
W obliczu zagrożenia płynącego
ze strony Rosji może zostać ogło-
szony w tym tygodniu nowy so-
jusz trójstronny, który połączy 
Wielką Brytanię, Ukrainę i Polskę 
- podaje   ...strona 3

Insurekcje narodów 
tam mają swój począ-
tek, gdzie sprawiedli-
wość zdeptano, a skoń-
czą się tam, „gdzie nie-
wola skona.”
Echa z powstania styczniowego 
– składamy tę książkę na zatra-
conych, zapomnianych mogiłach 
bojowników powstania stycznio-
wego. Oby wszystko,  ..strona 5

Szlakiem krzyży wo-
łyńskich WYRKA - 
Most na Soszniki
Tuż za Wyrką płynie maleńka 
rzeczka, kiedyś można było prze-
jechać na drugi brzeg jedynie po 
moście. Bo teren był niemelioro-
wany, a brzegi porastała szeroko, 
bardzo gęsta łoza.  ...strona 9

Nieskuteczne i nieme 
stanowisko Instytutu 
Pamięci Narodowej w 
sprawie współpracy 
polsko-ukraińskiej w 
kontekście ekshumacji, 
pochówków i upamięt-
nień ofiar wojen i ludo-
bójstwa
Od czasu opublikowania przez 
Annę Cieślak z IPN tekstu dołą-
czonego do artykułu  ...strona 13

Ten czerstwy i wiecznie 
żywy duch polski!
Polska Zachodnia (Katowice 
1933 ), korespondent z Pragi do-
nosi: Entuzjastyczne  ...strona 16

Oszmiańskie historie 
-waleczny ród Miney-
ków
Powiat oszmiański za czasów 
Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów był największym z powiatów
w województwie wileńskim. To 
właśnie na jego ..strona 29

Moje partyzanckie 
ścieżki na Wołyniu. 
cz.2
Prawie dwumiesięczny postój w 
Ossie wcale nie był nudny. Cały 
czas było szkolenie, przychodził 
kapral od „Jastrzębia”, były zaję-
cia na ujeżdżalni. ...strona 34

Moje Kresy. Stanisław 
Skrzypnik, cz.1
Duża, licząca ponad 450 gospo-
darstw wieś na Podolu - Bura-
kówka, powiat zaleszczycki w 
województwie tarnopolskim. Jest
bardzo mroźny  ...strona 36

Kalendarium Ludo-
bójstwa. Rok 1947
Kalendarium na str....38

Muzyka w Barwy Kre-
sów wpisana - Zarębski
W Barwach Kresów wydania 
lutowego przedstawiam urodzo-
nego 28 lutego 1885 roku w Ży-
tomierzu Juliusza Zarębskiego. 
Przedwcześnie zmarły Zarębski
był pianistą i kompozytorem, 
twórcą słynnego Kwintetu forte-
pianowego . ...strona 44

28 lutego 1944r. Zbrodnia w Hucie Pieniackiej
Zbrodnia w Hucie Pieniackiej – 
dokonana 28 lutego 1944 to akcja 
pacyfikacyjna na polskiej ludno-
ści cywilnej w Hucie Pieniackiej, 
w wyniku której śmierć ponio-
sło około 850 osób. Pacyfikacji 
dokonali, według śledztwa IPN, 
ukraińscy policjanci z jednego ba-
talionów 4 Pułku Policji SS (niem. 
Galizisches SS Freiwilligen Regi-
ment 4) pod niemieckim dowódz-
twem, wraz z okolicznym od-
działem Ukraińskiej Powstańczej 
Armii (najprawdopodobniej sotnia 
Dmytra Karpenki, ps. „Jastrub” z 
kurenia „Siromanci”, podległego 

III Okręgowi Wojskowemu Łyso-
nia) i oddziałem paramilitarnym 
składającym się z nacjonalistów 
ukraińskich, pod dowództwem 
Włodzimierza Czerniawskiego. 
Huta Pieniacka liczyła wówczas 
172 gospodarstwa i około 1000 
mieszkańców, we wsi znajdowało 
się również spora liczba ucieki-
nierów (m.in. z Wołynia), którzy 
opuszczali miejsca zamieszkania 
obawiając się fali morderstw do-
konywanych przez nacjonalistów 
ukraińskich i wspomagających ich 
miejscowych ukraińskich chło-
pów. Ocalało około 160 osób. 

I rozbiór Polski – cesja teryto-
rium Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów dokonana w 1772 roku 
na rzecz Królestwa Prus, Monar-
chii Habsburgów i Imperium Ro-
syjskiego. Pierwszy z trzech roz-
biorów Polski, do których doszło 
pod koniec XVIII wieku. Bezpo-
średnim i wygodnym pretekstem 

dokonania rozbioru stała się nie-
udana próba porwania 3 listopada 
1771 króla Stanisława II Augusta 
przez spiskowców, związanych z 
konfederatami barskimi. Wszyst-
kie trzy dwory rozpętały kam-
panię, jakoby był to dowód na 
niezdolność Rzeczypospolitej do 
utrzymania porządku i jedności.

17 lutego 1772 r. Tajna konwencja i I rozbiór Polski

/ Drugi pomnik Polaków pomordowanych 
w Hucie Pieniackiej, ustawiony na miej-

scu wysadzonego krzyża w 2017 r.

Bez komentarza.
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W dniu 8 stycznia 2022 roku na wieczną wartę odszedł 

Franciszek Kiejdo
Urodził się 3 października 1922 roku w miejscowości Mordasy w 

powiecie oszmiańskim, województwo wileńskie.

W trakcie wojny był żołnierzem Armii Krajowej oszmiańskiej 8 
Brygady „Tura”. Przyjął pseudonim „Orzeł”. Brał udział m.in. 
w bitwach pod Graużyszkami, Murowaną Oszmianką i Wilnem. 
W tej ostatniej ranny. Po walkach o Wilno zatrzymany przez 
Sowietów i prowadzony w kierunku Miednik. Zbiegł z kolumny 
i przez kilka miesięcy się ukrywał. Wiosną 1945 roku aresz-
towany przez NKWD i wywieziony do Bobrujska. Poddany 
wielokrotnym przesłuchaniom i torturom, kilka miesięcy później 
uciekł z obozu. Do PRL - u wyjechał późną jesienią 1945 roku. 
Początkowo zamieszkał w Kajnitach koło Pieniężna, a następnie 
w Bartoszycach.

Za swoją działalność niepodległościową odznaczony m.in. Odzna-
ką Weterana Walk o Niepodległość, Krzyżem Armii Krajowej 
oraz Krzyżem Zesłańców Sybiru.

Msza żałobna odbyła się 13 stycznia o godzinie 11:30 w kościele 
pod wezwaniem Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Bartoszy-
cach.

Śp. Franciszek Kiejdo spoczął na Cmentarzu Komunalnym w 
Bartoszycach przy ulicy Kętrzyńskiej.

Niech odpoczywa w pokoju!

Franciszek Kiejdo 
Odszedł do Domu Pana
Redakcja

Duda: W obliczu zagrożenia Ukraina 
może liczyć na polskie wsparcie  
Andrzej Łukawski  za prezydent.pl 
Na stronie prezydent.pl pojawiła 
się deklaracja wsparcia Ukrainy 
przez prezydenta Dudę. 

Czytam w niej m.in.:  

W obliczu zagrożenia Ukraina 
może liczyć na polskie wsparcie. 

W związku z powyższym tekstem, 
na społecznościowych portalach 
zawrzało. Wielu dyskutantów kre-
sowych grup zadaje pytanie,  czy-
im tak naprawdę prezydentem jest 
Andrzej Duda?

Ukraina nie jest członkiem Unii 
Europejskiej, nie jest członkiem 
NATO i już blisko 80 lat jej histo-
rycy i politycy zakłamują historię 
wzajemnych naszych relacji. Przy 
okazji, pozwalają sobie na kre-
owanie historii na nowo na pod-
stawie nieistniejących i wymyślo-
nych faktów. 

Od wielu lat polskie rodziny kreso-
we  żyją w traumie po zamordowa-
nych przez Ukraińców krewnych. 
Ponad 90% zamordowanych nie 
miało godnego pochówku a więc 
nie ma grobu nad którym rodziny 

mogłyby wreszcie pomodlić się za 
ich wieczne odpoczywanie i za-
palić „Światełko pamięci”. Mimo 
obietnic Żełenskiego, przerwane 
ekshumacje Polaków nie są wzno-
wione a na terenie Ukrainy nadal 
odbywają się nazistowskie marsze  
gloryfikujące OUN i UPA.

Dlaczego zatem z ust Dudy pada 
bezrefleksyjnie  obietnica wspar-
cia państwa które nic nie chce zro-
bić w sprawie zabójców Polaków 
nie wiem. 

Przecież włoski faszyzm, niemiec-
ki nazizm, Sowiecki  komunizm to 

totalitarne systemy które już daw-
no zostały potępione jednak istnie-
jący na Ukrainie nacjonalizm wraz 
z rodzącym się z gruzów Reichsta-
gu nazizm jest jakby niewidoczny 
dla Dudy i dla następujących po 
sobie w ostatnim 30. leciu rządów 
w Polsce. 

Jak się do tego doda fakty wstrzy-
mania przez Ukraińców pociągów 
z Chin, wysadzanych pomników 
upamiętniających ludobójstwo 
czy zakaz importu mięsa z polski  
to pytanie o lekarza na sali jest ze 
wszech miar uzasadnione.      

Marszałek Sejmu zainaugurowała III 
edycję konkursu „Polskie serce pę-
kło. Katyń 1940”  
Redakcja za Sejm.gov.pl

– To znakomita forma upowszech-
niania prawdy o Katyniu – mówiła 
marszałek Sejmu Elżbieta Witek 
podczas inauguracji III edycji kon-
kursu „Polskie serce pękło. Katyń 
1940”. – Niestety do dnia dzisiej-

szego zdarzają się jeszcze takie 
informacje w obiegu publicznym, 
które potwierdzają kłamstwo ka-
tyńskie – dodała. W konkursie, 
którego pomysłodawczynią i ini-
cjatorką jest Marszałek Sejmu, 

uczestniczyć może młodzież uczą-
ca się w szkołach ponadpodstawo-
wych oraz – po raz pierwszy – stu-
denci. Prace konkursowe można 
nadsyłać do 11 marca.

Konkurs skierowany jest do mło-
dzieży uczącej się w szkołach po-
nadpodstawowych położonych na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej 
oraz studentów studiów stacjonar-
nych i niestacjonarnych uczelni 
wyższych położonych na terenie 
RP.

Modzież ze szkół ponadpodstawo-
wych rywalizuje w trzech katego-
riach:

- plastycznej (stworzenie projektu 
medalu na temat „Katyń – Pamię-
tamy”),

- literackiej (przygotowanie pracy 
na temat „Etos ofiar Zbrodni Ka-
tyńskiej w odniesieniu do współ-
czesności”,

- tekst piosenki.

Studenci studiów stacjonarnych 
lub niestacjonarnych mogą złożyć 
pracę kategorii: scenariusz lekcji 
na temat: „Katyń-Pamiętamy” – 
(45 minutowy konspekt zajęć lek-
cyjnych).

Prace muszą zostać przygotowa-
ne w języku polskim, realizować 
i składać mogą je autorzy indywi-
dualni.

Nagrodą za zajęcie pierwszego 
miejsca w każdej z kategorii jest 

laptop, zdobywca drugiego miej-
sca otrzyma tablet, a trzeciego 
miejsca -czytnik e-booków. Przy-
znane zostaną również wyróżnie-
nia za zajęcie od 4 do 10 miejsca.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 
11 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat 
konkursu wraz z regulaminem 
znajdują się na stronie www.kon-
kurskatynski.pl.  Wszelkie pyta-
nia prosimy kierować pod adres 
e-mail: konkurs@sejm.gov.pl lub 

telefonicznie od poniedziałku do 
piątku w godz. 8:30-15:30 tel. 22 
694 16 13.

--

To tyle ad. aktywności Pani mar-
szałek Witek w sprawie Katynia 
i podpowiadamy, że w sprawie 
Wołynia, Małopolski Wschodniej, 
Lubelszczyzny i Podkarpacia nie 
było żadnego konkursu mimo iż 
liczbę ofiar szacuje się dzisiaj na 
setki tysięcy zmordowanych przez 
Ukraińców Polaków.
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W obliczu zagrożenia płynącego 
ze strony Rosji może zostać ogło-
szony w tym tygodniu nowy sojusz 
trójstronny, który połączy Wielką 
Brytanię, Ukrainę i Polskę - podaje 
ukraińska redakcja BBC, powołu-
jąc się na źródła zaznajomione ze 
sprawą. Strony uzgadniają szcze-
góły umowy - informuje nadawca. 

W tym tygodniu może pojawić 
się nowy sojusz w dziedzinie bez-
pieczeństwa i polityki, łączący 
Wielką Brytanię, Polskę i Ukra-
inę. Źródła ukraińskiej redakcji 
BBC podają, że do Kijowa może 
przybyć brytyjski premier Borys 
Johnson. We wtorek w ukraińskiej 
stolicy wizytę złoży zaś polski pre-
mier Mateusz Morawiecki. BBC 
twierdzi, że może być to związane 
z ogłoszeniem powstania nowego 
sojuszu. „Poważnie pracujemy 
nad tą opcją, ale rozmowy trwają, 
uzgadniamy szczegóły” - przeka-
zało źródło w biurze prezydenta 
Ukrainy.

Nowy układ zapowiedziany przez 
Wielką Brytanię

Głównym zadaniem nowego so-
juszu ma być przeciwdziałanie 
rosyjskiemu zagrożeniu i wspólna 
praca na rzecz przyszłości euro-

pejskiego bezpieczeństwa - pisze 
BBC. Jak dodaje, podstawami do 
jego stworzenia są narastające za-
grożenie na ukraińskich granicach 
oraz fakt dostarczania broni Ukra-
inie przez Wielką Brytanię.

Jako pierwsza o nowym sojuszu 
mówiła minister spraw zagranicz-
nych Wielkiej Brytanii Liz Truss 
21 stycznia w czasie swojej wizy-
ty w Australii - wskazuje serwis. 
Według BBC Ukraina zainicjo-
wała nowy format współpracy 
na początku grudnia. Ma być to 
część strategii małych sojuszy.

Trójstronny sojusz „wygląda lo-
gicznie”

Serhij Sołodki z ukraińskiego 
centrum Nowa Europa ocenia, że 
sojusz „wygląda logicznie”. Ki-
jów otrzymuje od Londynu jedno 
z największych wsparć w sekto-
rze wojskowym i bezpieczeństwa, 
a Polska jest zainteresowana, by 
Ukraina wzmacniała swój po-
tencjał obronny - zwraca uwagę 
BBC. „Pogłębienie współpracy 
tych trzech państw wydaje się na-
turalne. W końcu są tam dwa kra-
je, które poważnie traktują zagro-
żenie ze strony Rosji i w różnym 
stopniu je odczuły” - dodaje. 

Według ukraińskiego eksperta 
do spraw brytyjskich Ołeksandra 
Krajewa taki sojusz jest częścią 
brytyjskiej strategii przywrócenia 
wpływu na świecie i w regionie 
po brexicie. Dodaje, że Londyn, 
Warszawa i Kijów dodatkowo ak-
tywnie przeciwdziałają rosyjskie-
mu zagrożeniu. Krajew zaznacza 
jednocześnie, że wszystkie te trzy 
stolice mają też pewne „preten-
sje” do Unii Europejskiej.

Eksperci nie wykluczają też, że 
inne kraje wschodniej flanki będą 
chciały dołączyć do nowego for-
matu. „Mapa nowego sojuszu, 
która przedstawia logistykę do-
starczania brytyjskiej broni na 
Ukrainę, jest pierwszym i naj-
bardziej oczywistym skutkiem 
jego funkcjonowania” - podkreśla 
BBC.

Na tle zagrożenia rosyjską agre-
sją Londyn dostarczył do Kijowa 
wyrzutnie przeciwpancernych 
pocisków kierowanych NLAW. 
Według mediów brytyjskich loty 
z uzbrojeniem odbyły się okręż-
ną drogą - przez Morze Północ-
ne oraz nad Danią i Polską, gdyż 
Niemcy nie wyrażają zgody, by 
broń była transportowana przez 
ich przestrzeń powietrzną.

Twitter 

Speaking at the @LowyInstitute  
today, #UK Foreign Secretary @
trussliz

 outlined the formation of a new 
‘Trilateral’ between the UK, #Po-

land and #Ukraine. What does this 
new group look like? And what is 
its geostrategic purpose? We depict 
it here in this helpful geopolitical 
#map!

Przetłumaczone z angielski przez @
LowyInstitute

 , #UK minister spraw zagranicznych 
@trussliz  przedstawił zarys tworze-
nia nowego „trójstronnego” między 
Wielką Brytanią #Poland i #Ukraine 
. Jak wygląda ta nowa grupa? A jaki 
jest jego cel geostrategiczny? Przed-
stawiamy to tutaj w tym pomocnym 
geopolitycznym #map !

FB

Szanowni Państwo! Nie wiem czy 
zdajecie sobie sprawę, że jutro nasze 
władze państwowe z opuszczenia 
Wielkiej Brytanii wciągają Polskę 
do wojny z Rosją. Premier Mora-
wiecki jedzie do Kijowa podpisy-
wać sojusz z Ukrainą i Anglią. Tak 
jak gwarancje angielskie w 1939. 
Będą ginąć nasze dzieci za bande-
rowką Ukrainę. Nikt nas nie pytał 
o zdanie. NATO, USA, NIEMCY, 
EU- nie będą się bić za Ukrainę 
tylko Polacy! Nawet ONZ gdzie 
od jutra przewodzi w Radzie Bez-
pieczeństwa Rosja. Kto pozwolił na 
taką straszną rzecz- na zniszczenie 
i ograbienie Polski- i wciągnięcie 
w cudzą wojnę, prowadzoną przez 
nieprzyjazny nam kraj , naszej uko-
chanej Ojczyzny??? Dlaczego po 
cichu i znienacka dokonuje się na 
nas wyrok? Jaki straszny wewnętrz-
ny wróg podejmuje takie decyzje? 
Sprowadzają na nas NIESZCZĘ-
ŚCIE! KTO ZAPOMINA HISTO-
RIĘ, POWTARZA JĄ!

Z ostatniej chwili - PILNE
Konflikt Rosja-Ukraina BBC: 
powstaje sojusz Wielkiej Brytanii, 
Polski i Ukrainy
Redakcja; twitter.com; TVN24 BIS; BBC; FB 

/ 2:43 PM · 21 sty 2022·Twitter Web App

/ A jeszcze nie tak dawno w skali historii Chamberlain po powrocie z Niemiec machał kar-
teczką i obwieścił że uratował pokój 
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Litewski Sejm przyjął ustawę 
dot. pisowni nielitewskich na-
zwisk. Do sprawy odniósł się eu-
roposeł Waldemar Tomaszewski.

– Decyzja jest pozytywna i trzeba 
to wyraźnie podkreślić. General-
nie sprawy jednak nie rozstrzyga. 
Do zapisywania nazwisk zostały 
wprowadzone trzy litery: „w”, „x” 
i „q”. Polacy liter „x” i „q” raczej 
w nazwiskach nie mają, więc w 
zasadzie otrzymaliśmy jedną lite-
rę. W polskiej pisowni i gramatyce 
mamy o wiele więcej liter, nali-
czyliśmy ich 9 (ć, ł, ń, ó, ś, ź, ż, 
dź, dż), które nie pojawiają się w 
alfabecie litewskim (…), tak więc 
nazwiska większości Polaków w 
dalszym ciągu nie będą zapisywa-
ne oryginalnie. We wczorajszym 

głosowaniu nasi posło-
wie zgłosili poprawkę, 
żeby pisać nazwiska ze 
wszystkimi znakami, 
które są w alfabecie 
łacińskim. Popraw-
ka została jednak od-
rzucona – podkreślił 
przewodniczący Akcji 
Wyborczej Polaków na 
Litwie-Związek Chrze-
ścijańskich Rodzin.

– Bez naszego uporu i natarczywo-
ści nie dostalibyśmy nawet jednej 
literki. Tutaj nie ma dobrej woli, 
żeby sprawa została załatwiona. 
Polem do sukcesu jest nasza dobra 
samoorganizacja. Wiemy, że musi-
my brać nasz los we własne ręce. 
Nasze organizacje pomagają nam 

w tym, żeby naciskać na władze, 
aby rozstrzygnęły nasze sprawy. 
Nie chcemy niczego nadzwyczaj-
nego. Jesteśmy w Unii Europej-
skiej i chcemy, aby europejskie 
standardy dot. mniejszości naro-
dowych po prostu obowiązywały 
– oznajmił polityk.

Grodno wydało na świat wiele zna-
komitych i znanych Polaków. Jed-
nym z nich był profesor Stanisław 
Kościałkowski. Urodził się on 24 
października 1881 roku. Jego rodzi-
cami byli Józef Kościałkowski i Lu-
dwika z Eysymontów. Ojciec był le-
karzem grodzieńskim, w 1863 roku 
działaczem powstańczym i zesłań-
cem syberyjskim. Stanisław wycho-
wywał się w patriotycznej rodzinie. 
Uczył się w gimnazjum rosyjskim 
w Grodnie, które ukończył ze zło-
tym medalem w 1900 roku. Jak pi-
sze Leonid Żytkowicz:
z powodu donosu nauczyciela hi-
storii E. Orłowskiego omal nie 
został usunięty z wilczym biletem z 
ostatniej klasy za odezwanie się w 
księgarni po polsku.

W tymże roku rozpoczął studia na 
Wydziale Historyczno-Filologicz-
nym Uniwersytetu Warszawskiego, 
ale w styczniu 1901 przeniósł się na 
Wydział Filozoficzny Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie 

studiował historię i filologię pol-
ską. Przygotował pod kierunkiem 
Wincentego Zakrzewskiego pracę 
doktorska pt. Rola polityczna An-
toniego Tyzenhauza. Działalnością
polityczną i społeczną Antoniego 
Tyzenhauza (1733-1765), starosty 
grodzieńskiego od 1765 roku i mar-
szałka powiatu grodzieńskiego, Ko-
ściałkowski zajmował się później 
wiele lat.

23 stycznia w Towarzystwie Od-
rodzenia Kultury Polskiej im. Ju-
liusza Słowackiego w Krzemieńcu 
świętowano Dzień Babci i Dzień 
Dziadka. Na spotkanie zawitał 
m.in. dziadek rekordzista mający 
27 wnuków.

Rano odbyła się msza święta w 
intencji zdrowia i pomyślności 
wszystkich żyjących babć i dziad-
ków oraz spokoju wiecznego tych, 
którzy odeszli. Następnie w siedzi-

bie TOKP spotkali się przedstawi-
ciele trzech pokoleń – Babć, Dziad-
ków, ich dzieci i przede wszystkim 
wnuków. Bohaterami oczywiście 
byli najstarsi oraz ich wnukowie i 
wnuczki.
W radosnej atmosferze członkowie 
Towarzystwa spędzili popołudnie. 
Były konkursy (np. zwijanie włócz-
ki, odgadywanie melodii, projekto-
wanie wzoru szalika dla wnuczka 
i wiele innych), śpiewy i wspólne 
spotkanie przy kawie i ciastku. 

Było również dużo wspomnień i 
opowiadań o rodzinie.
Rekordzistą, jeżeli chodzi o licz-
bę wnuków, okazał się pan Antoni 
Kamiński, który ma ich aż 27 – po-
trafił wymienić imiona wszystkich. 
Uczestnicy spotkania określili też, 
z czego składa się Super Babcia i 
Super Dziadek: najważniejsze są 
ich serca, które są czułe, cierpliwe 
dla wszystkich wnuków oraz życz-
liwe. Zgromadzeni rozeszli się do 
domów pełni ciepła i radości.

We wtorek, 25 stycznia o godz. 
17.00, na placu Katedralnym za-
pali się specjalny zegar w postaci 
instalacji świetlnej, odliczający 
czas do nowego stulecia Wil-
na. Symboliczny zegar zapali 
4,5-metrowy świetlny Człowiek 
Zegarmistrz. Kiedy zegar wybi-
je urodziny Wilna, do obchodów 
700-lecia Wilna zostanie już tylko 
rok.
Świecącego się zegarmistrza 
można także będzie spotkać 
podczas Wileńskiego Festiwalu 
Świateł. Ulice, budynki, place i 
skwery wileńskiej Starówki roz-
błysną jaskrawym blaskiem. Au-
torami instalacji świetlnych są 

nie tylko artyści litewscy. Swoje 
pozdrowienia w postaci instalacji 
przysłali ich twórcy z Australii, 
Kanady, Hiszpanii, Niderlandów, 
Francji.
Podziwiać instalacje świetlne w 
wielu punktach miasta goście wy-
darzenia będą mogli w dniach 25-
29 stycznia w godz. 17.00-23.00. 
Impreza ta tradycyjnie gromadzi 
tłumy gości. W tym roku organi-
zatorzy, powołując się na skom-
plikowaną sytuację epidemiolo-
giczną, apelują o przestrzeganie 
podstawowych zasad bezpieczeń-
stwa – zakładanie maseczek, 
przestrzeganie odległości, unika-
nie dużych skupisk ludzi.

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

Wilno obchodzi 
699. urodziny
KURIER WILEŃSKI

Z prasy polonijnej 

W 140. ROCZNICĘ URODZIN
- STANISŁAW 
KOŚCIAŁKOWSKI.   
ZNAD WILII 

W Krzemieńcu spotkali się przedsta-
wiciele trzech pokoleń   
MONITOR WOŁYŃSKI

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Waldemar Tomaszewski: Decyzja jest 
pozytywna, ale nie kończy sprawy 
o pisowni nazwisk nielitewskich! 
L24
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Echa z powstania stycznio-
wego – składamy tę książkę na 
zatraconych, zapomnianych mo-
giłach bojowników powstania 
styczniowego. Oby wszystko, co 
wyższe, szlachetniejsze spoczywa 
w owych grobach, przyświecało 
życiu przyszłych pokoleń – pisał 
Marian Dubiecki w 1922 roku w 
Zamościu.
Pamiętam dotąd chwile owych 
wiosen,
Gdy serca nasze paliła tęsknota,
A bór nam szumem dębów swych 
i sosen 
Śpiewał, jak stary rycerz wajde-
lota, 
Rycerskie dzieje naszych ojców 
chwały, 
Które nas czarem swoim upaja-
ły.,.
1 wszystko, wszystko wciąż mówi-
ło o Niej, 
O nieśmiertelnej, co w grobowcu 
czeka 
Na odwalenie kamiennego wie-
ka...
ADAM ASNYK
 
Ginęliśmy w XVIII wieku jako 
państwo, stary gmach Rzeczypo-
spolitej rozpadał się, potrzebował 
gwałtownie odnowienia, rozpo-
czynaliśmy jego przebudowę, 
która się nawet świetnie zapowia-
dała, sąsiedzi wschodni i zachodni 
wstrzymali pracę naszą  - ale jako 
naród nie zginęliśmy. Już we trzy 
łata po upadku państwa zaczyna-
my marzyć o zmartwychwstaniu 
Tej, co „nie zginęła”. Ten żywioł 
nadziei nie znikał w duszy społe-
czeństwa w ciągu wielu dziesiąt-
ków lat. 
„Insurekcje narodów tam mają 
swój początek, gdzie sprawie-
dliwość zdeptano, a skończą się 
tam, „gdzie niewola skona.”.. Jest 
to wyraz cierpiącej ludzkości... 

Przyjdzie czas, w którym naród 
polski upomni się o to co mu się 
należy... Tak mówił jeden z przed-
niejszych ludzi, podczas „insurek-
cji” listopadowej… I rzeczywiście 
nadszedł ten czas w postaci po-
wstania styczniowego.
Był to objaw samorzutny spo-
łeczeństwa, które jeszcze swem 
życiem niezbyt odległe było od 
doby, brzemiennej wielu nadzie-
jami wojen Napoleońskich, dla 
którego tradycje czasów przed-
rozbiorowych były tak bliski-
mi, jak dla dzisiejszej młodzie 
powstanie Styczniowe ... Jeszcze 
w Warszawie ówczesnej żył nieje-
den starzec, który słyszał w latach 
swych dziecięcych jęk wyrzyna-
nej Pragi przez żołdaków Suworo-
wa, a Wilno dobrze pamiętało, jak 
Jasiński wypędził Moskwę poza 
Ostrą Bramę.
Nie tylko owo szybkie rozszerze-
nie się powstania Styczniowego 
po całym obszarze zaboru rosyj-
skiego .. każdy z dwóch innych 
zaborów uznawał za swe naro-
dowe. 
Stawali w szeregach ofiarnych i 
możni i ubodzy,  ordynaci i sza-
raczek zaścianka; i jeden i drugi 
niósł swój grosz do skarbnicy 
potrzeb narodu... Podobnie i w 
zbrojnych szeregach i w zabie-
gach, trudach organizacji cywil-
nej, obok synów starych rodów, 
widziano pracujących, walczą-
cych, ginących - młodzieńców, 
starców, ludzi dojrzałych i pa-
cholęta, zaledwie dobiegające 
do dni młodości, którzy wyszli z 
pod ubogiej, małomiasteczkowej 
strzechy lub z warsztatu rzemieśl-
nika...
 
W dwa dni po wybuchu powstania 
styczniowego otrzymała skonsy-
gnowana poprzednio młodzież 

lwowska polecenie przygotowa-
nia się do wymarszu, a po upływie 
dni sześciu wyruszyła pierwsza 
partya uczniów z profesorem E. 
Slaskim na czele na plac boju - pi-
sał Józef Białynia Chołodecki we 
Lwowie w 1912 roku (Do dziejów 
powstania styczniowego).
I rozpoczął się zaciąg dalszych 
ochotników w szeregi powstań-
cze, rozpoczęło się zbieranie za-
sobów pieniężnych, przemycanie 
broni, strzeliwa, mundurów, przy-
borów szpitalnych i formowanie 
oddziałów. Równocześnie pod-
trzymywano, podniecano ducha 
patryotycznego przez zebrania, 
nabożeństwa i śpiewy, a po uli-
cach Lwowa rozbrzmiewało usta-
wicznie echo marszu.  Akcyę pro-
wadzono otwarcie, a że nie brakło 
przytem zdrajców i denuncyantów 
nawet wśród grona pozornych pa-
tryotów, miały organa rządowe 
najdokładniejszą o wszystkiem 
wiadomość… że na czele naro-
dowego komitetu stoją Adam ks. 
Sapieha , Dr. Franciszek Smol-
ka i Dr Floryan Ziemiałkowski.. 
Antoni hr. Golejewski  przebywa 
w hotelu Żorża i zbiera tam pie-
niądze na rzecz powstania…17 
marca 1863 nadał krawiec Fran-
ciszek Bałutowski  na dworcu we 
Lwowie trzy skrzynie z mundura-
mi i uzbrojeniem dla powstańców 
pod adresem kupca i posła do Sej-
mu Antoniego Juśkiewicza,  za-
wiązało się we Lwowie formalne 
konsorcyum przemysłowców i 
rękodzielników dla tego rodzaju 
dostaw i na czele stoi Bałtowski… 
 
Duchowieństwo w powstaniu 
Styczniowem tak wielki, po-
wszechny udział wzięło, jak w 
żadnem z poprzednich, chociaż 
wróg srożył się i pastwił nad niem, 
wcale nie ukrywając, iż jednym z 

głównych celów Moskwy w Pol-
sce jest ustalenie prawosławia 
nad Wisłą — jak go już zaszcze-
piono między Dnieprem a Bu-
giem, i poniesienie jego sztandaru 
nad Łabę, w głąb Europy.
Duchowieństwo polskie ówcze-
sne, szczególnie w Królestwie, na 
Żmudzi i w innych prowincjach 
Rzeczypospolitej, również świec-
kie, jak i zakonne, zszeregowało 
się w obronie ideałów narodo-
wych i religijnych, wstrzymy-
wało nacisk schizmy na Polskę, 
broniło wschodnich szańców 
katolicyzmu... W tej szlachetnej 
obronie poniosło ono strat nie-
mało. Wieszano księży za to, że 
nieśli słowo pociechy religijnej; 
tracono ich również w Warszawie, 
na stokach cytadeli, w Wilnie, na 
Łukiszkach i w miastach mniej-
szych; dziesiątkami wysyłano ich 
na Sybir... 
 
Mamy do czynienia z papieżem, 
którego imię jest nierozerwalnie 
związane z losem porozbiorowej 
Polski. Nasze elity identyfikują 
się z nim jako naszym obrońcą, 
choć wyzwolenia przynieść nam 
nie mógł. Role obrońcy Polski i 
Polaków potwierdził wielokrotnie 
przemawiając publicznie – profe-
sor Marek Kornat gość Tomasza 
Kolanka w programie „Rozmowa 
PCh24” przypomina postać pa-
pieża Piusa IX. 
Papież Pius IX popierał powsta-
nie styczniowe jako narodowy 
protest przeciw zniewoleniu pań-
stwa.  Stolica Apostolska nie pro-
wadzi działań tylko słowami, pro-
wadzi inicjatywę dyplomatyczną.
Święty Sebastian Józef Pelczar 
pisze w biografii papieża: Je-
den tylko Pius IX był szczerym 
przyjacielem Polski. Na wieść 
o spaleniu Miechowa (17 lute-
go 1863 r.), śle przez Leona hr. 
Rzewuskiego znaczny zasiłek nie-
szczęśliwym mieszkańcom (3000 
fr.). Szesnastego marca prekoni-
zuje pięciu nowych biskupów pol-
skich, i przy tej sposobności tak 
się odzywa do grona kardynałów: 
„Obecne smutne położenie Polski 
pobudziło pasterską Naszą troskli-
wość, jaką zawsze względem tego 
katolickiego królestwa żywimy, iż 
pomiędzy innemi postanowiliśmy 
zaradzić osieroceniu niektórych 
tego królestwa dierezy”j …
Wkrótce potem — na początku 
kwietnia — wstawia się do cesa-
rza austryackiego i do cesarza 
Francuzów, aby „tarczą swej po-
tęgi osłonili nieszczęśliwych kato-
lików polskich, jęczących pod uci-
skiem prawosławia rosyjskiego” 
i pisze dziwnie silny list do cara 
Aleksandra (pod d. 22 kwietnia 

1863).
Jest wolą Ojca św. — oto jego 
słowa, które sam dopisał do Invito 
sagro kard. wikarego Patriziego - 
ażeby z tej okoliczności zanoszono 
osobne modły za nieszczęśliwą 
Polskę, którą widzi z boleścią 
wydaną w tej chwili na łup tylu 
mordów i krwi przelewu. Naród 
polski, który był zawsze katolickim 
i tworzył niejako przedmurze na-
przeciw napadom błędu, zasługuje 
ze wszech miar, by się zań modlo-
no, ażeby z trapiących go klęsk zo-
stał wyzwolony i ażeby nie tracąc 
nigdy charakteru swego, wytrwał 
niezachwianie przy posłannictwie, 
danem mu od Boga, posłannictwie 
nie tylko strzeżenia ale zachowa-
nia nietykalnie i nienaruszenie, 
przy jednomyślnej całego kraju 
zgodzie, chorągwi wiary katolic-
kiej i religii ojców swoich.
 
I słusznie też powiedział Józef Pił-
sudski, że rok 1863 stoi na przeło-
mie naszych dziejów: „stara Pol-
ska umiera - nowa się rodzi. Od 
tej bowiem chwili, kiedy ostatni 
z „kryjaków” ksiądz Brzózka na 
Podlasiu i ksiądz Mackiewicz na 
Żmudzi, ze wszech stron osaczeni, 
życie swe złożyli na ołtarzu walk 
o Wolność - stara Polska przeszła 
w okres nowego życia i chociaż lat 
trzeba było pięćdziesiąt, by znów 
cały naród do walki czynnej się 
sposobił, to jednak kiedy ta chwila 
nadeszła - stanęła młodzież polska 
u ordynku i w Legjonach I. II. i III. 
Brygady nie tylko sztandary wol-
ności i imienia Polski podniosła w 
górę ale przygotowała się do tego 
by w 1918 r. od szańców Lwowa 
rozpocząć ostatni bój o Niepod-
ległość i Wolność.
I miała ten honor, że na tych szań-
cach Lwowa - biła się razem z 
Weteranami 1863 r., którym ani 
strudzone życie, ni wiek - nie stały 
na przeszkodzie, by stare, podziu-
rawione kulami sztandary 1863 
r. wznieść znów ku chwale Orła 
Białego i przekazać je wreszcie 
najmłodszym żołnierzykom!
Niechaj więc w sześćdziesiątą 
szóstą rocznicę tego Czynu, po-
chylą się kornie czoła nasze przed 
tymi, których siwizną przeprószo-
ne włosy, okryte granatową czap-
ką z Orłem białym — dają nam 
wzór cnoty obywatelskiej i rycer-
skiej i przekazanie „Czuj duch! Z 
bronią u nogi - strzeż swych gra-
nic i swej Wolności!

Cześć im za to i sława!
Z. Zygmuntowicz (W 66 rocznicę 
Powstania Styczniowego 1863-
1929 weteranom lwowskim w hoł-
dzie)

Insurekcje narodów tam mają swój 
początek, gdzie sprawiedliwość 
zdeptano, a skończą się tam, 
„gdzie niewola skona.”
Bożena Ratter

/ Powstanie Styczniowe - Wojciech Kossak
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Książka Marka A. Koprowskiego 
„Śmierć banderowcom. Krwawa 
rozprawa z OUN-UPA” zwyciężyła 
w konkursie Historii Zebrane
Redakcja

Wsparcie budowy Pomnika „RZEŹ WOŁYŃSKA”  
autorstwa prof. Andrzeja Pityńskiego.
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Wpłaty prosimy dokonywać z dopiskiem „darowizna na cele statutowe”

Książka Marka A. Koprowskiego 
„Śmierć banderowcom. Krwawa 
rozprawa z OUN-UPA” zwycięży-
ła w konkursie Historii Zebranej, 
otrzymując, głosami internautów, 
tytuł najlepszej książki historycz-
nej II półrocza 2021 r. w kategorii: 
„W rolach głównych”. 
To sprawiło, że zakwalifikowała 
się do ścisłego finału i bierze udział 
w konkursie na najlepszą książkę 
roku 2021
Ukraińskie podziemie OUN-UPA 
przestało istnieć w 1954 roku, kie-
dy ostatni przywódca został wy-
dany przez swoich w ręce KGB. 
Od tej pory resztki struktur były 
szybko rozpracowywane i likwi-
dowane.
Sowietom nie udało się jednak w 
pełni wytępić ruchu, który obecnie 
na Ukrainie już otwarcie przeży-
wa swój renesans. Budzi to prze-
rażenie wielu Polaków, których 
przodkowie zostali bestialsko po-
mordowani na Kresach przez ban-
derowców.
Wielu badaczy zajmujących się 
od lat heroizacją ukraińskiego na-
cjonalizmu, nie chce jasno ocenić 
postawy arcybiskupa Szeptyckiego 
wobec UPA. Metropolita, który 
wielokrotnie piętnował zbrodnie, 
u kresu życia potępił winnych im 
banderowców. Uznał ich za nie-
szczęście dla Ukraińców i chciał 
dogadać się z Sowietami. Jednak 
działalność UPA, liczącej na wy-
buch III wojny światowej, znaczą-
co to utrudniała.
Cerkwi przyszło zapłacić za dwu-
znaczną postawę wobec ukra-
ińskiego nacjonalizmu i nadziei 
pokładanych w ekspansji Adolfa 
Hitlera na wschód. Część duchow-
nych przeszła na prawosławie, a 
część do podziemia, stając się, de 
facto, banderowską przybudówką. 
Sowieckie służby bezpieczeństwa, 
wiedząc o wsparciu udzielanym 
OUN-UPA przez Cerkiew, potrak-
towały ją jako poplecznika ukraiń-
skiego nacjonalizmu - cel do bez-
względnego zniszczenia.

Autor szczegółowo opisuje proces, 
podczas którego Sowieci próbowa-
li zdusić opór masowymi represja-
mi. Paradoksalnie, jednocześnie 
wymierzali sprawiedliwość zbrod-
niarzom, których ręce splamiła 
polska krew na Wołyniu i w Ma-
łopolsce Wschodniej. Sowieckie 
organy odegrały więc mimo woli 
rolę mścicieli za rzezie na ludności 
polskiej.
Kiedy wojna stopniowo dogasała, 
OUN usiłowała przypominać świa-
tu o swoim istnieniu, jednak wcze-
śniejszy terror sprawił, że straciła 
społeczne poparcie. Jej członkowie 
nie mogli liczyć na jakąkolwiek 
pomoc ze strony chłopów, a nawet 
zaczęli się bać ich donosów.
Książka odsłania kulisy działania 
OUN-UPA na przełomie lat czter-
dziestych i pięćdziesiątych oraz ich 
rywalizację z sowieckimi organa-
mi bezpieczeństwa. Oparta została 
na obszernej literaturze polskiej, 
rosyjskiej i ukraińskiej, w której 
ważną rolę odgrywają dokumenty 
NKWD, MGB i KGB.
Marek Koprowski jest jednym z 
najciekawszych polskich popula-
ryzatorów historii.
Marek A. Koprowski
Pisarz, dziennikarz, historyk zaj-
mujący się losami Polaków na 
Wschodzie. Plonem jego wypraw 
i poszukiwań jest wiele książek, 
z czego kilkadziesiąt ukazało się 
nakładem Wydawnictwa Repli-
ka. Za serię pod wspólnym tytu-
łem Wołyń otrzymał Nagrodę im. 
Oskara Haleckiego w kategorii 
,,Najlepsza książka popularnonau-
kowa poświęcona historii Polski 
w XX wieku”. Jest też laureatem 
nagrody ,,Polcul - Jerzy Boniec-
ki Foundation” za działalność na 
rzecz utrzymania kultury polskiej 
na Wschodzie.
Głosowanie pod linkiem: 
https://historiazebrana.pl/ksiazka-
,6196452?fbclid=IwAR2i5kHjhZT-
FOuzxf3I_xXZwySdEiY8wCFPxy-
eDV8RlUefFDRpEuYS1MEbc

Zag�osuj https://historiazebrana.pl/ksiazka,6196452?fbclid=IwAR2i5kHjhZTFOuzxf3I_xXZwySdEiY8wCFPxyeDV8RlUefFDRpEuYS1MEbc
Zag�osuj https://historiazebrana.pl/ksiazka,6196452?fbclid=IwAR2i5kHjhZTFOuzxf3I_xXZwySdEiY8wCFPxyeDV8RlUefFDRpEuYS1MEbc
Zag�osuj https://historiazebrana.pl/ksiazka,6196452?fbclid=IwAR2i5kHjhZTFOuzxf3I_xXZwySdEiY8wCFPxyeDV8RlUefFDRpEuYS1MEbc
Zag�osuj https://historiazebrana.pl/ksiazka,6196452?fbclid=IwAR2i5kHjhZTFOuzxf3I_xXZwySdEiY8wCFPxyeDV8RlUefFDRpEuYS1MEbc
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BANDERSZTAT. FASZYSTOWSKO 
- UKRAIŃSKI LWÓW Z PIKIETĄ 
ANTYBANDEROWSKĄ W TLE
Aleksander Szumański 10 lat temu.

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

http://wkrakowie.wordpress.
com/2011/05/28/pikieta-anty-
banderowska-przed-stadio-
nem-cracovii/

REPORTAŻ FILMOWY DR 
JÓZEF WIECZOREK

TEKST ALEKSANDER SZU-
MAŃSKI

Z okazji 68 rocznicy utworze-
nia 14 Dywizji Grenadierów 
Waffen SS „Galizien”, której 
powstanie wspierał  hitlerow-
ski generalny gubernator Hans 
Frank, 28  kwietnia 2011 odbył 
się we Lwowie marsz „nacjona-
listów autonomicznych”.

Na czele marszu, który wyru-
szył spod lwowskiego pomnika 
Stepana Bandery, przy koście-
le św. Elżbiety,  w kierunku 
placu Wolności, szedł koordy-
nator akcji, radny Rady Miej-
skiej Lwowa z partii „Swobo-
da” Jurij Mychalczyszyn. W 
komentarzu wygłoszonym dla 
dziennikarzy określił akcję jako 
„tradycyjną”, ponieważ już w 
ubiegłym roku podobny marsz 
się odbył jako „parada wyszy-
wanek” (czyli ozdobionych cha-
rakterystycznym haftem koszul 
ukraińskich).

„To jest - patriotyczna młodzież 
Lwowa, która popiera idee spra-
wiedliwości społecznej i naro-
dowej, która troszczy się o to,    
aby Ukraińcy zachowali swoją 
pamięć historyczną, która wy-
stępuje przeciwko temu, aby bo-
jownicy o niepodległość Ukrainy 
byli piętnowani jako wspólnicy 
nazistowscy i wrogowie państwo-

wości ukraińskiej” – powiedział 
Mychalczyszyn.

Odnośnie Dywizji „SS Gali-
zien”” Mychalczyszyn podkre-
ślił: „To są nasi bohaterowie, z 
których jesteśmy dumni, któ-
rych będziemy bronić i których 
dzieło będziemy kontynuować”.

„W rzeczywistości my nie sło-
wami, ale czynem udowadnia-
my, że Lwów - to Bandersztadt, 
to stolica ukraińskiego nacjona-
lizmu” - dodał.

Bezpośrednio w trakcie przemar-
szu, uczestnicy skandowali hasła 
„SS Galizien” - dywizja bohate-
rów!”,” Melnyk, Bandera- bo-
haterowie Ukrainy, Szuchewycz, 
Bandera - bohaterowie Ukra-
iny!”, „jedna rasa, jeden naród, 
jedna ojczyzna!”,  „pamiętaj , 
cudzoziemcze, tutaj gospodarzem 
jest  Ukrainiec!” ,”Twoja obo-
jętność - twoje niewolnictwo!”,” 
Bandera przyjdzie, zaprowadzi 
porządek!”

Ponieważ niektórzy uczestni-
cy akcji ukrywali twarze pod 
ciemnymi maskami, jeden z 
nich wyjaśnił, że „są śledzeni 
przez służby specjalne”  i ukry-
wają swoje twarze dla własnego 
bezpieczeństwa i bezpieczeń-
stwa swoich rodzin.

W piątek 27 maja Sejm RP miał 
podjąć uchwałę przyjętą przez 
aklamację ustanawiającą 11 
lipca DNIEM PAMIĘCI MĘ-
CZEŃSTWA KRESOWIAN.

Nie doszło jednak do ustano-
wienia  uchwały  planowanej na 

ów dzień, czyżby w rozumieniu 
zbieżności z wizytą radnych 
partii Swoboda?

„Dziennik Polski” z  27 maja 
2011 r. donosi:

„… na zaproszenie Rady Miasta 
Krakowa do stolicy Małopolski 
przyjedzie 23 osobowa delegacja 
radnych Lwowa. Będzie wśród 
nich 10 radnych z partii „Swo-
boda”, formacji nacjonalistycz-
nej, skrajnie antypolskiej,  / fa-
szystowskiej – dopisek autora /, 
głoszącej potrzebę rewizji grani-
cy polsko – ukraińskiej. Liderzy 
„Swobody” chcą przyłączenia do 
„Wielkiej Ukrainy” części tery-
torium Polski, znajdującego się 
teraz na obszarze 19 powiatów... 

…przeciwnicy wizyty radnych ze 
Swobody złożyli zawiadomienie 
do prokuratora generalnego „o 
planowanym przyjeździe do Pol-
ski osoby podejrzanej o przestęp-
stwo polegające na zaprzeczaniu 
zbrodni ludobójstwa, gloryfika-
cji  faszyzmu i nacjonalizmu”.

 Ich zdaniem przewodniczący de-
legacji Iwan Grynda zaprzecza 
zbrodniom SS „Galizien” w Hu-
cie Pieniackiej, a ponadto gene-
ralnie wychwala SS. Przypomi-
nają również, że inny z członków 
delegacji Andriej Chomickyj gło-
si hasła rasistowskie pisząc np. 
„Murzyni rasa czarna – to rasa 
zdegenerowana”. Autorzy za-
wiadomienia powołują się m.in. 
na art. 256 „Kodeksu karnego”, 
który zabrania propagowania 
faszyzmu, nazizmu, komunizmu, 
oraz rasizmu.

Wiesław Tokarczuk jeden z ini-
cjatorów wysłania zawiadomie-
nia do prokuratora generalne-
go, zwraca uwagę, że jest ironią 
losu, iż w czasie, gdy miłośnicy 
i gloryfikatorzy ludobójców z 
OUN – UPA, SS „Galizien” i 
Stepana Bandery będą przeby-
wali  w Krakowie, Sejm Rzeczy-
pospolitej ustanowi przez akla-
mację 11 lipca Dniem Pamięci 
Męczeństwa Kresowego. 

„Sejm RP oddaje hołd ofiarom 
zbrodni o znamionach ludobój-
stwa, popełnionej przez Ukraiń-
ską Powstańczą Armię na ludno-
ści polskiej Kresów Wschodnich” 
– czytamy w projekcie uchwały. 
W jego uzasadnieniu autorzy 
przypominają, że Organiza-
cja Ukraińskich Nacjonalistów 
(OUN) i Ukraińska Powstańcza 
Armia(UPA) wymordowały po-
nad 200 tysięcy obywateli pol-
skich z Kresów, Wołynia i Ma-
łopolski Wschodniej.

„Była to najokrutniejsza maso-
wa zbrodnia, jaką odnotowano w 
historii naszych dziejów, bowiem 
zwyrodniali szowiniści ukraińscy 
mordowali bezbronną ludność 
polską, nie oszczędzając nikogo, 
od niemowląt w łonie matki, do 
starców” – piszą. Przypomina-
ją, że te morderstwa nie zostały 
ukarane, ani potępione. Powo-
łują się też na uchwałę Sejmu z 
lipca 2009 r., w której zawarta 
była dyspozycja, „by tragedia 
Polaków na Kresach Wschod-
nich II Rzeczypospolitej została 
przywrócona pamięci historycz-
nej współczesnych pokoleń”. 

Delegacja radnych ze Lwowa 
przyjechała z okazji Dni Lwowa 
w Krakowie. W stolicy Małopol-
ski przebywać będzie do 29 maja 
2011 r.”

W sobotę 28 maja na stadionie 
„Cracovii”  odbył się  mecz pił-
karski pomiędzy radnymi Lwo-
wa i Krakowa.

Po meczu  w krakowskim ma-
gistracie  radni – PO -  wydali  
bankiet na cześć swoich lwow-
skich faszystowskich kolegów.

Radni z klubu PIS zbojkotowali 
te imprezy na znak sprzeciwu 
wobec udziału w nich faszystów 
z ukraińskiej faszystowskiej 
partii „Swoboda”.

Partia Swoboda powstała 13 
października 1991 pod nazwą 
Socjal - Nacjonalistyczna Partia 
Ukrainy. Założyli ją członkowie 
kół weteranów radzieckiej in-
terwencji w Afganistanie, człon-
kowie organizacji młodzieżowej 
Spadczyna pod kierownictwem 
Andrija Parubija, członkowie 
bractw studenckich ze Lwowa 
skupieni wokół Ołeha Tiahny-

boka, oraz członkowie Warty 
Ruchu, działający pod przy-
wództwem Jarosława Andrusz-
kiwa oraz Jurija Kryworuczki. 
Oficjalnej rejestracji partii do-
konano w dniu 16 października 
1995 roku. Pierwszym liderem 
partii został Jarosław Andrusz-
kiw. Partia wydawała gazetę 
„Socjal-Nacjonalista”. Pod na-
zwą Socjal-Nacjonalistyczna 
Partia Ukrainy partia wystę-
powała do 14 lutego 2004 roku, 
kiedy to na IX zjeździe zmieni-
ła nazwę na obecną; zmianom 
uległa wówczas również sym-
bolika partii (zarzucono logo - 
ideogram IN, od Idea Narodu, 
trawestacja symbolu Wolfsan-
gel - na rzecz dłoni stylizowanej 
na trójząb), nastąpiła również 
zmiana na stanowisku lidera 
partii - Andruszkiwa zastąpił 
Ołeh Tiahnybok.

Z tą partią solidaryzuje się za-
pewne większość parlamentar-
na związana z Platformą Oby-
watelską, skoro na jej cześć i w 
imię  „poprawności politycznej” 
w dniu wizyty  członków Swo-
body w Krakowie  Sejm RP nie 
podjął stosownej planowanej 
uchwały ustanowienia 11 lipca 
DNIEM PAMIĘCI MĘCZEŃ-
STWA KRESOWIAN 

Tymczasem w sobotę, 28 maja 
br. o godz. 10.00 w Krakowie, 
przed wejściem  na stadion KS 
„Cracovia” przy ul. Kałuży, 
miała miejsce  pikieta antyfa-
szystowska pod hasłem „Kra-
ków nie dla faszystów bande-
rowców”.

http://wkrakowie.wordpress.
com/2011/05/28/pikieta-anty-
banderowska-przed-stadio-
nem-cracovii/

Chodziło o mecz piłki nożnej 
reprezentacji rad miejskich 
Krakowa i Lwowa.  Protesto-
wali mieszkańcy Krakowa za-
niepokojeni fraternizacją kra-
kowskich radnych z Platformy 
Obywatelskiej z faszystami – 
banderowcami ze Lwowa . W 
delegacji lwowskiej rady wyka-
zywano  10 radnych z rządzącej 
we Lwowie faszystowskiej par-
tii „Swoboda”  (do niedawna: 
Socjalistyczno-Nacjonalistycz-
na Partia Ukrainy), (por. blog 
księdza Tadeusza Isakowicza – 
Zaleskiego ).

Należy z całą stanowczością 
podkreślić iż pikieta owa nie 
odbyła się z inspiracji jakiejkol-
wiek partii politycznej, a nosiła 
wyłącznie znamiona wyrażenia 
protestu mieszkańców Krako-
wa, którym napluto ponownie w 
twarz   zapraszając  faszystów i 
nacjonalistów w ich najbardziej 
obrzydliwej postaci gloryfika-
torów zbrodniczych formacji 

/ Pikieta antybanderowska przeciwko udziałowi w towarzyskim meczu piłkarskim członków faszystowskiej „Swobody”,  która na Ukrainie 
gloryfikuje morderców Polaków i Żydów. (fot. Józef Wieczorek)

http://wkrakowie.wordpress.com/2011/05/28/pikieta-antybanderowska-przed-stadionem-cracovii/
http://wkrakowie.wordpress.com/2011/05/28/pikieta-antybanderowska-przed-stadionem-cracovii/
http://wkrakowie.wordpress.com/2011/05/28/pikieta-antybanderowska-przed-stadionem-cracovii/
http://wkrakowie.wordpress.com/2011/05/28/pikieta-antybanderowska-przed-stadionem-cracovii/
http://wkrakowie.wordpress.com/2011/05/28/pikieta-antybanderowska-przed-stadionem-cracovii/
http://wkrakowie.wordpress.com/2011/05/28/pikieta-antybanderowska-przed-stadionem-cracovii/
http://wkrakowie.wordpress.com/2011/05/28/pikieta-antybanderowska-przed-stadionem-cracovii/
http://wkrakowie.wordpress.com/2011/05/28/pikieta-antybanderowska-przed-stadionem-cracovii/
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nazistowsko – ukraińskich na 
mecz i bankiet.  Partia „Swobo-
da” to apologeci ukraińsko – hi-
tlerowskich  batalionów śmierci 
SS „Galizien” – OUN Melnyka, 
jak również 31 ( wołyńskiego 
) batalionu SD. Podczas gdy 
UPA była tworem Bandery, to 
dywizja SS „Galizien” powoła-
na została przez Niemców przy 
współdziałaniu z OUN Melny-
ka.

Batalion „Nachtigall” (niem. 
Słowiki) – niemiecki batalion 
złożony z Ukraińców, działa-
jący w roku 1941, w czasie II 
wojny światowej. Oficjalna na-
zwa niemiecka: „Sondergruppe 
Nachtigall”. Przez propagandę 
ukraińską wraz z batalionem 
„Roland” określany był mia-
nem Drużyn Ukraińskich Na-
cjonalistów.

4 lipca 2011 obchodzić będziemy 
70 rocznicę mordu 45 profeso-
rów lwowskich wyższych uczel-
ni dokonanego na Wzgórzach 
Wuleckich we Lwowie przez 
ten ukraińsko – hitlerowski ba-
talion śmierci. Przypomnę, iż 
wówczas m. in. został stracony 
trzykrotny premier rządu II RP 
Kazimierz Bartel, oraz Tadeusz 
Boy – Żeleński. 

Domniemam, iż po 4 lipca 1941 
roku w podobnych dramatycz-
nych okolicznościach został za-
mordowany mój Ojciec  Mau-
rycy Marian Szumański docent 
medycyny Uniwersytetu Jana 
Kazimierza.

Być może został rozstrzelany 
w drugiej egzekucji przez ba-
talion ukraińsko – hitlerowski 
„Nachtigall” ( „Słowiki” ) na 
dziedzińcu Zakładu Abrahamo-
wiczów, a zwłoki z tej egzekucji 
wywieziono ciężarówką za mia-
sto, gdzie spalono je w pobli-
skim lesie, jak setki ofiar.

W ten sposób Ukraińcy i hi-
tlerowcy, nauczeni odkryciem 
stalinowskich dołów śmierci 
w Katyniu, usiłowali zatrzeć 
ślady własnych zbrodni. Pod-
palony stos, zawierający oko-
ło 2000 zwłok, pochłonął ciała 
lwowskich uczonych i ich towa-
rzyszy. Popiół przesiany ze spa-
lonych zwłok i zmielone resztki 
kości rozrzucono na pobliskich 
polach.

Egzekucji dokonali żołnierze 
ukraińsko - hitlerowskiego ba-
talionu „Nachtigall” pod do-
wództwem nacjonalisty ukra-
ińskiego Romana Szuchewicza 
(„Tarasa Czuprynki”). 

Nie ma wspomnień rodzin po-
mordowanych, nie istnieją gro-
by straconych profesorów, jako, 
że nastąpiło w październiku 
1943 roku całospalenie zwłok.

Dzisiaj zamiast przygotowań 
do godnego uczczenia pamię-
ci 70 rocznicy  pomordowania 
profesorów lwowskich wyż-
szych uczelni i ubiegania się 
przez polskie władze o należny 
ich pamięci pomnik na zboczu 
Kadeckiej Góry – Wzgórz Wu-
leckich,  zaprasza się na bankiet 
potomków i akolitów tych mor-
derców.

Kierowana z zagranicy działal-
ność OUN w okresie międzywo-
jennym polegała na aktach ter-
rorystycznych , dywersyjnych 
i sabotażowych skierowanych 
przeciwko polskiej władzy. Za-
mordowany został m.in. poseł 
Tadeusz Hołówko, minister 
Bronisław Pieracki i szereg po-
licjantów. Z rąk Romana Szu-
chewycza (Tarasa Czuprynki 
) zginął kurator szkolny Stani-
sław Sobiński. 

OUN posiadała na terenie Pol-
ski swoje laboratoria chemiczne 
w których produkowano bomby 
i posiadała składy broni, prowa-
dziła na szeroką skalę akcje sa-
botażowe – jej członkowie pod-
palali folwarki, niszczyli zboże, 
linie telefoniczne i telegraficzne. 
Celem zdobycia pieniędzy do-
konywali napadów rabunko-
wych na urzędy i ambulanse 
pocztowe, a nawet na pojedyn-
czych listonoszy. Obok tego do-
konywane były zabójstwa rów-
nież Ukraińców, którzy lojalnie 
wykonywali obowiązki wobec 
państwa polskiego. Z rąk ukra-
ińskich zginął poeta ukraiński  
Sydir Twerdochlib, dyrektor 
gimnazjum ukraińskiego we 
Lwowie – Iwan Babij, dyrektor 
seminarium nauczycielskiego w 
Przemyślu – Sofron Matwijas, 
ginęli wójtowie ukraińscy.

„Celem strategicznym maksi-
mum nacjonalizmu ukraińskiego 
jest zbudowanie imperium ukra-
ińskiego i ekspansja w nieskoń-
czoność. 

Sprowadza się to do zbudowania 
jednonarodowego ( sobornego /) 
państwa ukraińskiego na wszyst-
kich ukraińskich terytoriach et-
nograficznych. 

Przy czym przynależność do 
ukraińskiego terytorium etno-
graficznego OUN określa w spo-
sób arbitralny:

Chodzi o państwo obszarze 
1.200.000 km kwadratowych, 
sięgające od „KRYNICY W 
KRAKOWSKIEM NA ZA-
CHODZIE DO GRANIC CZE-
CZENII NA WSCHODZIE. 
WEDŁUG OCEN OUN, W 
SKŁAD OBECNIE ISTNIE-
JĄCEGO PAŃSTWA UKRA-
IŃSKIEGO MAJĄ BYĆ WŁĄ-
CZONE TERYTORIA NALE-

ŻĄCE OBECNIE DO POLSKI 
(PODLASIE, CHEŁMSZCZY-
ZNA ŁEMKOWSZCZYZNA, 
NADSANIE)” wg. Wiktora Po-
liszczuka „Ludobójstwo nagro-
dzone”-Toronto 2003 - Oakville, 
ON, Canada, L6J 6S7.

Dla porównania według stanu 
na dzień 31 grudnia 2010 r. geo-
graficzna powierzchnia teryto-
rium Polski wynosi 312.600 km 
kwadratowych.

Lwów leży na terytorium t.zw. 
Czerwieńskich Grodów, które 
według najstarszej kroniki, kro-
nikarza ruskiego NESTORA z 
981 roku - Włodzimierz Wielki 
zawojował na Polakach. W owej 
kronice znajduje się pierwsza 
wzmianka o terenach na któ-
rych założono LWÓW : „…po-
szedł Włodzimierz na Lachów 
i zajął im grody ich Przemyśl, 
Czerwień i inne grody mnogie, 
które do dziś są pod Rusią…”

Odtąd ziemia ta należała przez 
dłuższy czas do książąt ruskich, 
aczkolwiek często przecho-
dziła pod polskie panowanie, 
bądź to bezpośrednio za Bole-
sława Chrobrego i Bolesława 
Śmiałego, bądź też pośrednio, 
jako lenno Polski, jak za Lesz-
ka Białego. Czasem popadała 
w zależność od Węgier ( Bela i 
Koloman ), a od roku 1239 stała 
się państwem - lennem chanów 
tatarskich, od której to zależ-
ności uwolnił ją dopiero KAZI-
MIERZ WIELKI.

Niewątpliwie Lwów, to matecz-
nik kompleksu ukraińskiego 
nacjonalizmu. Im bardziej na-
cjonaliści ukraińscy próbują 
podkreślić jego „odwieczną” 
ukraińskość, tym bardziej sobie 
zaprzeczają. Zamienianie histo-
rycznych polskich nagrobków 
na Cmentarzu Łyczakowskim 
we Lwowie na ukraińskie, po-
przez niszczenie polsko – języcz-
nych  napisów, czy niszczenie 
litografii doprowadza jedynie 
do  dewastowania i bezczeszcze-
nia Cmentarza Łyczakowskiego  
jako zabytku, zagraża  skreśle-
niu Lwowa z listy światowego 
dziedzictwa Unesco, a na pew-
no nie służy  podkreśleniu jego 
„wiekowej ukraińskości”.

To samo dotyczy wmurowywa-
nia żeliwnych tablic na elewa-

cjach starych lwowskich kościo-
łów, jako ukraińskich cerkwi,  
czy   lwowskich zabytkowych 
ciągów monumentalnych bu-
dynków, informujących, iż jest 
to obiekt ukraiński, wybudowa-
ny w  wiekach minionych. 

Ukraińskości nie dopomoże 
również „chrzest na Ukraińca” 
św. Jana Pawła II.

„Najbardziej znanym społecznie 
problemem związanym z „za-
znaczeniem terenu” jest kwestia 
Cmentarza Obrońców Lwo-
wa, zwana  Cmentarzem Orląt. 
Pierwsza nazwa jest „znielubio-
na” przez władze Lwowa. Spory o 
nekropolię ocierają się o kwestię 
czy stanowi ona pomnik chwały 
oręża polskiego, czy cmentarz  
wojenny. To miejsce jako unikal-
ny zabytek lwowski boleśnie oba-
la „wyssane z palca” tezy o od-
wiecznie „ukraińskim”  Lwowie.

Jest zwieńczeniem symboliki 
przez setki lat polskiej historii 
miasta, oraz tożsamości auto-
chtonicznych mieszkańców, na 
którą zarówno sowieci, jak na-
cjonaliści ukraińscy mieli i mają 
jedną odpowiedź: „Lwów został 
założony przez księcia Daniela 
(Daniłę) na cześć syna Lwa. Ma 
to być jedyny, słuszny i uznawa-
ny dowód ukraińskości – powsta-
ły zresztą, gdy ona jeszcze nie 
istniała. Cokolwiek by nie robić 
, nikt nie zmieni historii Polski 
przez  zwalczanie polskich zabyt-
ków we Lwowie, czy zmieniając 
lwowskie kościoły na cerkwie.

Jednak jakichkolwiek argumen-
tów by nie używać, znów usłyszy-
my o księciu Danielu, który za-
łożył Lwów, opisywanym niemal 
w ten sposób, jakby już na wiele 
wieków przed powstaniem  hym-
nu Ukrainy  podśpiewywał go so-
bie zarówno w czasie łowów jak i 
w innym czasie. 

Argument ten ignorujący kil-
kaset lat historii, zakrawa na to 
samo oszołomstwo, którym wy-
kazują się na szczęście śladowe 
ilości Polaków, mówiących o sło-
wiańskim (polskim ) Berlinie.

Kolejnym przykładem był frag-
ment dwujęzycznego planu 13 hi-
storycznego seminarium. U góry 
znajdował się podpis ukraiński 
pisany „grażdanką”, pod spodem 
polskie tłumaczenie:

 Wiktoria Sereda ( Lwiw ), Lucy-
na Kulińska ( Krakiw ); Wktoria 
Sereda (Lwiw), Lucyna Kulińska 
( Kraków). Jak widać Kraków w 
tłumaczeniu na ukraiński prze-
robić można, ale Lviva w tłu-
maczeniu na polski Lwów już 
nie”.  (według Aleksander Szycht

za www.polskiekresy.pl ).

W styczniu b.r. w czasie obcho-
dów rocznicy bitwy pod Kruta-
mi odbył się we Lwowie marsz 
nacjonalistów ukraińskich z po-
chodniami. Uczestnicy marszu 
wznosili antypolskie okrzyki zna-
ne już przecież z przeszłości:

„Smert Lachom – sława Ukra-
inie”

„Lachy za San”

„Riazy Lachiw”

„Lachow budut rizaty i wiszaty”

„Dosyć już Lachy paśli się na 
ukraińskiej ziemi, wyrywajcie 
każdego Polaka z korzeniami”.

„Polak musi być świnią, bo się 
Polakiem urodził” – wieszczył 
„nasz wieszcz” – Czesław Miłosz, 
a za nazwanie Matki Boskiej  
przez Miłosza  pogańską boginią 
Sejm RP ogłosił rok 2011 rokiem 
Miłosza, zapewne też w hołdzie 
miłoszowej pogańskiej bogini.

Jaki prezydent taki zamach – 
ergo –  jaki prezydent taki Sejm.   

Zapewne więc już  niedługo 
Lviv tłumaczony będzie jako 
Banderstadt, wpływając nieod-
wracalnie na ukraińskość tego 
miasta. 

  Aleksander Szumański - tekst

Józef Wieczorek - reportaż

 Oto foto reportaż dr Józefa 
Wieczorka  z pikiety anty - ban-
derowskiej z dnia 28 maja 2011 
roku

przed stadionem KS „Craco-
via” w Krakowie:

http://wkrakowie.wordpress.
com/2011/05/28/pikieta-anty-
banderowska-przed-stadionem-
-cracovii/
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/ Marsz banderowców na Ukrainie. „Lwów nie dla polskich panów” - RMF FM
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Tuż za Wyrką płynie maleńka 
rzeczka, kiedyś można było 
przejechać na drugi brzeg 
jedynie po moście.  Bo teren 
był niemeliorowany, a brzegi 
porastała szeroko, bardzo 
gęsta łoza. Za mostem po lewej 
stronie był młyn (wiatrak), na 
którym banderowcy umieścili 
karabin maszynowy. Kiedy 
część ludności, w otoczonej i 
walczącej Hucie Stepańskiej 

wpadła w panikę, przed 
świtem 18 lipca 1943 r. wtedy 
zaczęła uciekać. Samowolnie 
bez wiedzy dowództwa, udała 
się właśnie tą drogą. W gęstej 
mgle banderowcy strzelali 
do uciekających, na oślep. 
Rozegrały się wtedy dantejskie 
sceny, ilu było zabitych nikt 
nigdy się nie doliczył. Bóg tylko 
imiona Ich zna. 
 

PŁACZ DZIECI
 Jest bardzo wiele opowieści, co 
tu się wydarzyło. Ukrywający 
się w zaroślach słyszeli płacz 
pozostawionych dzieci, kłótnie 
kobiet Ukraińskich o majątek 
z porozbijanych w panice 
wozów i głosy banderowców 
przeszukujący zarośla. Jedną z 
opowieści jest relacja śp. Zenona 
Włoszczyńskiego, wtedy dziecka. 
Opowiadał jak mama przywiązała 
mu do nadgarstka krową na 
sznurku, żeby nie uciekła, bo to 
był Ich jedyny majątek. Pamiętał 
strzały i jak spłoszona krowa 
ciągnęła go po polach na zabicie. 
Kiedy oprzytomniał zobaczył 
stojące nad nim Ukrainki, 
polewające Go wodą i rękę, na 
której nie było skóry. Chciał Im 
się wyrwać, ale go nie puściły, 
po opatrzeniu krwawiącej ręki, 
podprowadziły go za Soszniki i 
pokazały drogę do Rafałówki.
Tym też mostem, Niemcy 
wyprowadzali 26 lipca 
ukrywających się w lasach 
pod Romaszkowym Polaków. 
W tej grupie był też mój Tata 
Szczepan, opowiadał o trupach 
czarnych, które leżały na drodze. 
Wyprowadzani musieli je 
odsuwać z drogi drągami żeby 
blisko nie podchodzić, trupy 
potwornie śmierdziały, a konie 
nie chciały iść[1].

Aby zrozumieć, co stało się na 
moście 18 lipca 1943 r. i jak do 
tego doszło, muszę wrócić się 
w czasie do wcześniejszych 
wydarzeń, poprzedzających 
ten dzień. Plan samoobrony 
rejonów Huty i Wyrki zakładał 
obronę napadniętych wsi, 
z jednoczesną pomocą ze 
strony niezaatakowanych wsi. 
Dowództwo miało nadzieję, że 
uda się odeprzeć atak. Zakładano, 
że napad będzie wyglądał tak, 
jak to miało miejsce w stosunku 
do innych zlikwidowanych 
wcześniej miejscowości. Nikt 
nie przypuszczał, że banderowcy 
zaatakują wszystkie okoliczne 
wsie i kolonie jednocześnie. Nie 
chodziło tu o nieroztropność 
dowództwa, a o skromne siły 
samoobrony. Starcie z „czernią” 
z okolicznych wielkich wsi 
ukraińskich nie pozostawiało 
złudzeń, czyje będzie zwycięstwo. 
Polacy nie mieli najmniejszej 
szansy odparcia zmasowanego 
ataku, co najwyżej zgromadzić się 
w Hucie i tam rozpaczliwie bronić. 
A przy pierwszej nadarzającej się 
okazji uciekać do torów, gdzie 
byli Niemcy.
  Kilka dni przed atakiem na 
Hutę i Wyrkę, banderowcy 
11 lipca 1943 r. dokonali 
masowych mordów na Polakach 
w powiatach horochowskim i 

włodzimierskim . Duża odległość 
i nieposiadanie środków 
łączności, przy jednoczesnym 
prawie całkowitym zablokowaniu 
naszych wsi, spowodował brak 
wiedzy o tych napadach. W 
naszych wsiach nie wiedziano o 
skali mordów Krwawej Niedzieli. 
Dotarły wprawdzie informacje o 
tym poprzez Niemców ze stacji 
w Rafałówce, ale odebrane były 
jak wiadomości o napadanych 
wcześniej wsiach, w pobliskiej 
okolicy.
Banderowcy do unicestwienia 
rejonów samoobrony Huty 
Stepańskiei i Wyrki przygotowali 
się z wielka starannością. W 
tym celu od kilku miesięcy 
prowadzone były ciągłe 
ćwiczenia „czerni’. Chłopi 
ukraińscy zostali zwerbowani do 
SKW (Samooboronni Kuszczowi 
Widdiły), ich zadaniem była 
obrona swoich wsi i wspieranie 
UPA w napadach. Każdy 
mężczyzna musiał brać czynny 
udział w tej formacji. Na 
wezwanie zabierał narzędzie do 
walki takie jak widły, siekierę, 
pikę lub zwyczajną pałę i wstawiał 
się w wyznaczonym miejscu.
 
SIEKIERNICY
 Takie alarmy ćwiczyli wiele 
razy. Kiedy mieli atakować 
nasze wsie „czerń” o tym niebyła 
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WYRKA
- Most na Soszniki

gromada Wyrka, 
gmina Stepań, 
powiat Kostopol, 
woj. wołyńskie
parafia Wyrka (pd 1934r.)

/ Wyrka tą drogą uciekali Hucianie rankiem 18 VII 1943 r. Wysokie drzewa pod lasem to 
cmentarz w Wyrce.

/ Wyrka droga ucieczki Hucian na Soszniki

/ Wyrka Most i droga na Soszniki

/ Rzeczka Wyrka, kiedyś nie do przebycia furmanką
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poinformowana. W Werbczu 
Wielkim wyznaczone były 
„rutynowe” ćwiczenia, a „czerń” 
miała wstawić się na godzinę 
15.00. Przybyli tam Ukraińcy z 
Butejek, Wielichowa, Werbcza 
Wielkiego i Małego razem ponad 
300 „siekierników”, wtedy jeszcze 
nie wiedzieli, że będą atakować. 
Po kilku godzinach dołączył 
do nich tłum „siekierników” z 
Korostu i Kryczylska.
Prowadzona była mobilizacja we 
wszystkich wsiach ukraińskich 
tj. wokół Antonówki, Horodzca, 
Polic, Ośnicy Małej i Wielkiej, 
Telcz, Lipna, Złażnego i 
Japołoci. Zgromadziło się 
tysiące „siekierników” i setki 
banderowców, a przed nimi był 
ten sam cel.
Przybyli do Werbcza czekali 
kilka godzin, pilnowani byli 
przez uzbrojonych banderowców. 
Potem wszyscy zostali rozdzieleni 
na dziesiątki, a dziesiąty z nich 
był „dziesiętnikiem” podległym 
„setnikowi” i odpowiadał za 
pozostałych oraz nimi dowodził. 
Po spisaniu nazwisk, zostali 
poinformowani, że jeśli ktoś 
ucieknie to zamordują całą 
rodzinę. Każdy dziesiętnik 
otrzymał zapałki do podpalania. 
Przed nocą zostali wyprowadzeni 
na stanowiska do ataku, a z 
nastaniem ciemności, po sygnale 
wystrzelonej rakiety, poganiani 
przez banderowców ruszyli do 
ataku. W obliczu takiej nawały 
na nic zdała się obrona, pozostała 
tylko ucieczka do Huty. Gdzie 
przed świtem dotarli prawie 
wszyscy z wielu kolonii wokół 

Wyrki. Tym samym załamał 
się plan obrony. W Hucie po 
pierwszej nocy brakowało już 
amunicji i los jej był przesądzony.
Pobyt uciekinierów w Hucie 
trwał jedną dobę. Ludność 
zgromadzona wokół szkoły i 
kościoła myślała tylko o ucieczce, 
nie o pozostaniu. Obrońcy będący 
na stanowiskach bojowych nie byli 
obecni pomiędzy ludnością. W 
zaciętych walkach międzyczasie 
odparli kolejne ataki. Nocą ktoś 
rozpuścił plotkę, że opuścili 
schrony i nikt już nie broni wsi. A 
kolejny napad to kwestia czasu i 
będzie masowa rzeź bezbronnych. 
Panika narastała z każdą godziną. 
Ojcowie przychodzili po cichu 
do szkoły, gdzie przebywały ich 
żony z dziećmi i zaczęli zabierać 
swoje rodziny, aby były blisko 
zaprzężonych wozów jak trzeba 
będzie uciekać. Formowali 
kolumnę do ucieczki, choć nie 
było wtedy żadnej komendy, ani 
planu.
Było jeszcze zupełnie ciemno jak 
wozy ruszyły. Każdy chciał jechać 
z przodu, uciekający panicznie 
obawiali się mroku, za którym 
czyhali banderowcy. Trwało to do 
czasu, aż Franciszek Pomerański 
z kilkoma chłopcami z Halinówki 
przerwał ten wyjazd[2]. Zanim się 
to stało zdołało wyjechać ponad 
100 furmanek, przy których 
podążał jeszcze tłum na nogach, 
razem około 1000 osób.
Kolumna w wielkim pośpiechu 
kierowała się przez Siedlisko 
do Rafałówki. Nikt jednak nie 
zaatakował uciekających, którzy 
spokojnie dotarli do Wyrki 

oddalonej o 5 kilometrów. 
Zaczęło się rozwidniać, jednak 
ze względu na bardzo gęsta mgłę 
i dymy palonych wsi nie było 
widać dalej jak na kilka metrów. 
Kiedy przód rozciągniętej 
kolumny docierał do mostu, we 
wsi Stanisław Dziekański widząc 
świnię wziął karabin i strzelił 
jej w głowę, po czym wrzucili 
ja na wóz. To zaalarmowało 
banderowców, przebywających 
na Rakowej Szyi.

PRZEDSIONEK PIEKŁA
 W pierwszych minutach 
najprawdopodobniej Polacy 
sami strzelali nie wiedząc gdzie 
i do kogo strzelają. Później 
dopiero włączyli się banderowcy 
i rozpoczęta została tragiczna 
strzelanina, która apogeum miała 
przy moście. Największe straty 
powodował karabin maszynowy 
z wiatraka i dopiero po jego 
likwidacji przez uzbrojonych 
uciekinierów, którzy salwami 
strzelali w jego stronę nieco się 
uspokoiło. Spanikowanego tłumu 
jednak nikt nie kontrolował. 
Ludzie uciekali we wszystkie 
strony, a duża część zawróciła z 
powrotem do Huty. W najgorszej 
sytuacji byli nieznający terenu, 
błądzili nie wiedząc, w którą 
stronę uciekać. Błądzili i padali 
od ciosów siekier.  
Uciekający pozbawieni byli wielu 
normalnych odruchów ludzkich, 
zatracili też podstawowe wartości 
rodzinne i sąsiedzkie. Uciekając 
myśleli jedynie o swoim 
ratunku. Widmo okrutnej śmierci 
odbierało rozum.  Wydarzyły się 
straszne rzeczy. Ukryci w lasach 
zabijali płaczące dzieci. Sąsiedzi 
odpędzali sąsiadów z miejsc, 
które wydawały im się, że są 
bezpieczniejsze. Przedsionek 
piekła, takie określenie jest 
najwłaściwsze, do tego co tam się 
działo.
Opiszę los tylko jednej rodziny, 
aby oddać tamtą atmosferę, kiedy 
ludzkie życie było na krawędzi 
unicestwienia.
Pomiędzy uciekającymi z Wyrki 
do Huty, znalazły się rodziny 
Dziekańskich i Brzozowskich. 
Łączyło te rodziny małżeństwo 
Michała Dziekańskiego z 

Franciszką Brzozowską. Mieli 
oni 6 letnią córkę Jadzię. 
Pomiędzy uciekającymi nie 
było jednak Michała, który 
osłaniając ucieczkę, będąc 
członkiem samoobrony pozostał 
w Wyrce. W ciągu dnia nie 
dotarł do zmartwionej rodziny.  
Nadchodząca noc była straszna 
dla jego żony i córki, musieli 
szukać schronienia, a wokoło 
toczyła się walka. W chaosie 
nocnej ucieczki tym razem w 
drugą stronę tj. z Huty w kierunku 
Rafałówki, rodziny starały się 
trzymać obok siebie. Razem z 
Franciszką, uciekały rodziny 
sióstr męża Narcyzy, Dominiki i 
Walerii oraz brata Władka. Pod 
Wyrką Franciszka pozostawiła 
z nimi córkę Jadzię i poszła 
szukać męża. Spotkali się pod 
domem, pakowali szybko odzież 
i jedzenie, a w tym momencie 
we mgle usłyszeli banderowców. 
Michał przez otwarte okno 
wysadził żonę, każąc jej uciekać, 
sam stanął do walki. Uciekająca 
Franciszka słyszała strzelaninę za 
plecami. Aż do końca wojny nikt 
nie wiedział, że Michał przeżył.
 
UKRYŁA SIĘ W ZBOŻU
 Dalsze wydarzenia toczyły się 
gwałtownie. Tuż po powrocie 
Franciszki do czekającej rodziny 
na ich wóz natrafili banderowcy. 
Jedni odprzęgali konie, a inni 
ruszyli szukać ukrywających się. 
Panowała w dalszym ciągu bardzo 
silna mgła. Dominika przytuliła 
swoją córkę Nelę i ukryła się 
w zbożu. Narcyzie udało się 
uciec. Waleria też uciekała, ale 
została złapana. Podawała się za 
Ukrainkę, wtedy zaprowadzili ją 
do Werbcza Wielkiego i tam po 
wyjaśnieniu, że kłamie obcięli jej 
język, piersi i zadźgali nożami.
Franciszka uciekała niosąc na 
rękach córkę Jadzię. Ścigał je 
młody banderowiec, strzelając 
ranił w udo Jadzię i szybko 
dopędził bezbronną kobietę, 
która prosiła żeby nie zabijał ich 
siekierą. Nie musiał ich zabijać, 
nikt nie widział że je złapał, ale 
nie okazał łaski. Banderowiec 
chwilkę się zastanowił, kazał 
żeby siadła i wzięła córkę na 
kolana. Odszedł kilka metrów i 
strzelił, aby jedną kulą zabić obie. 
W momencie strzału, Franciszka 
odsunęła córkę na bok i tym 
momencie została zabita, a Jadzia 
udawała, że nie żyje.
Przy zabitej matce Jadzię znalazły 
ciotki Narcyza i Dominika z 
mężem Ksenofontem oraz stryjek 
Władek. Opatrzyli jej ranę, 
dali zjeść i posadzili na wóz. 
Powiedzieli, że pójdą szukać 
konia i wrócą po nią. Kiedy 
odeszli wspólnie zdecydowali, że 
zostawią dziecko, uzasadniali to 
obawą, że wyda ich po przez płacz 
z powodu rannej nogi. Poszli i nie 
wrócili, a ona czekała. Nie mogąc 
się doczekać szła i kładła się koło 
zabitej mamy, a potem wracała do 
wozu. Głód zaspokajała jedząc 
surowe zboże, a wodę piła z 
kałuży. Tak minęło kilka dni.
Aby wykosić zboża wokół 
Wyrki, banderowcy organizowali 
chłopów i pędzili ich na żniwa. Nie 
orali, nie siali, ale zbierali. Leżącą 
przy zabitej matce Jadzię znalazł 

nauczyciel z Werbcza Wielkiego. 
Przychodził kilka razy sprawdzać, 
co Jadzia robi. Zostawiał jej 
jedzenie, a ona udawała zabitą. 
Po kilku dniach wziął ją na ręce 
od rozkładających się zwłok 
matki i zaniósł do rosnącej gryki. 
Po drodze powiedział, że wie, 
że ona nie jest martwa. Zostawił 
ją tam i dalej poszedł kosić, 
a ona dalej wróciła do matki. 
Żniwiarze przychodzili zaglądali 
i odchodzili, prowadzili dyskusje 
co zrobić. Nauczyciel obawiał 
się o własne życie, ponieważ 
pilnujący ich banderowiec 
twierdził, że dziecko trzeba zabić. 
Jedynie autorytet nauczyciela 
ratował ją przed śmiercią.
Po kilku następnych dniach 
nauczyciel zdecydował się, mimo 
śmiertelnego zagrożenia zabrać 
Jadzię. Wielokrotnie prowadzone 
były rozmowy bezpośrednio 
przy niej, na temat jej zabicia, 
a ona wszystko to rozumiała. 
Szczególnie jeden banderowiec 
nachodził nauczyciela, 
uporczywie nalegając na 
zabicie dziecka, a nauczyciel 
przekonywał go i ten odchodził.
 
NIE WYBACZYŁ 
Cała historia Jadzi, którą 
dokładnie opisała w długim 
liście skierowanym do mnie 
jest niezwykła. Opisała pobyt 
u Ukraińców, przygarnięcie w 
1944 r. przez woźnego sądowego 
z Sarn, Tanakę i odnalezienie. Z 
konieczności historię zakończę 
opisem śmierci ojca, Michała. 
Michałowi siostry i brat mówili, 
że Jadzia została zabita z matką, 
nie odważyli się powiedzieć 
prawdy. Kiedy dowiedział się 
prawdy, największy żal miał do 
brata Władka i nigdy mu tego 
nie wybaczył. Kiedy przyszła 
na niego ostatnia godzina, kiedy 
umierał, Władek stał za drzwiami, 
a ksiądz nakłaniał do przebaczenia 
i pojednania. Na nic zdały się 
prośby, pozostał nieugięty, nie 
wybaczył.
Prowadząc wywiady zdobyłem 
okrutną wiedzę. Jednego razu 
rozmawiałem z mieszkańcem 
Wyrki. Urodził się w 1939 r. i 
nic z Wołynia nie zapamiętał. 
Zapytałem czy wie, że jego siostrę 
niemowlaka wyrwał z rąk matki 
sąsiad i utopił w kałuży, aby nie 
zdradziła miejsca gdzie siedzą. 
Odpowiedział, że wiedział o 
siostrze, która zmarła, ale myślał, 
że sama zmarła.
Dziś tego nie można pojąć, może 
zrozumieć to tylko ten, kto uciekał 
przed siekierą i widłami.
1 O wyprowadzeniu kolumny 
szukaj w tematach: Ożgowo i 
Romaszkowo
2 O roli Franciszka Pomerańskiego 
czytaj w tytule: Huta St. Stary 
cmentarz
3 Po wojnie Jadzi Dziekańskiej 
udało się ustalić, że ratował ją 
nauczyciel, nazwiska jednak nie 
zapamiętała.
4 Opis oparłem na wspomnieniach 
Jadzi Dziekańskiej, wywiadzie 
ze Stefanem Dziekańskim oraz 
kilkoma innymi świadkami. 
To co o Jadzi napisał w swojej 
książce „Krwawe Żniwa … „ Cz, 
Piotrowski jest półprawdą.
 
Janusz Horoszkiewicz 

[1] O wyprowadzeniu kolumny 
szukaj w tematach: Ożgowo i 
Romaszkowo

/ Stawiamy krzyż przy Moście na rz. Wyrka, miejsce ostrzelania kolumny

/ Wyrka Most, krzyż poświęca Ojciec Andrij Krawczuk
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Chołoniewicze, to duża ukra-
ińska wieś w dawnej polskiej 
gminie Silno. Przed wojną we 
wsi nie było cerkwi, wierni 
chodzili do Lipna, poza wsią 
jednak posiadała własny cmen-
tarz. Polaków mieszkało tam 
bardzo mało, jednak wieś oto-
czona była polskimi koloniami. 
Dla potrzeb wiary, starą XVIII 
wieczną kaplicę przemiano-
wano na kościół. Tak powstała 
w 1924 r. parafia, umożliwia-
jąc ludności bliższy dostęp do 
kościoła. Wcześniej odległości 
były bardzo wielkie, najbliższe 
kościoły znajdowały się w De-
rażnym, Kołkach i Stepaniu. 
Cmentarz katolicki wyświęcono 
tuż za prawosławnym. Jedynie 
krzyże i inaczej dekorowane 
groby świadczyły o różnej wie-
rze tam pochowanych[1].           
MIŁOŚĆ MA SWOJE PRAWA.
Wszystkie pogrzeby stanowiły 
wielkie wydarzenie w środowi-
sku, długo rozpamiętywano zmar-
łych, omawiano przyczyny śmier-
ci, a w uroczystościach pogrze-
bowych uczestniczyła cała wieś. 
Niektóre pogrzeby elektryzowały 
senną okolicę. Jednym z takich 
był pogrzeb w 1928 r. Antoniego 
Pomerańskiego. On to z wzajem-
nością, zakochał się w córce Pani 
Reginy Dmochowskiej, właści-
cielką lasów koło Chołoniewicz. 
Kiedy Pan Dmochowski dowie-
dział się o wszystkim, stanowczo 
był temu związkowi przeciwny. 
Ubliżył Stanisławowi ojcu An-
toniego, słowami „za wysokie 
progi, dla twojego syna”. Pome-
rański zabronił synowi spotkań, 
zdecydowanie, jak na człowieka 
honorowego przystało.
Miłość jednak ma swoje prawa. 
Mimo zakazu poszedł na spotka-
nie, Panienka Dmochowska[2] 
czekała na okopach z I Wojny 
Światowej. Nie uszło to uwadze 
ojca, który poszedł za synem i 
spoliczkował go na oczach uko-
chanej. Ten będąc już kawalerem 
po wojsku, a mając wielki szacu-
nek do ojca, nie podniósł, ani ręki 

do obrony. Panience powiedział 
„żegnaj, więcej się nie spotka-
my”, wrócił do domu i wypił całą 
butelkę esencji octowej. Pił na 
oczach małego brata Edwarda[3]. 
Umierał w męczarniach trzy dni. 
Panna z rozpaczy wstąpiła do za-
konu. Wiele razy widziana była w 
habicie przy grobie ukochanego.
ZNAK KRZYŻA 
Na cmentarzu pochowanych jest 
niewiele ofiar banderowskich. 
Polacy, którzy mogli szybko 
uciekli, a zbitych zakopywano 
w miejscu zabicia. Jeden z ostat-
nich pochówków odbył się tu 
w pierwszych dniach kwietnia 
1943 r. już po spaleniu Halinów-
ki, Grzegorz Chorążyczewski z 
Koźla przywiózł na cmentarz i 
zakopał, swojego zmarłego syn-
ka. Kiedy jechał przez Lipno, 
Ukraińcy uzbrojeni w siekiery 
zatrzymali go do kontroli. Otwarli 
trumnę i zaglądali, co jest w środ-
ku, potem się naradzili i pozwolili 
przejechać. Kiedy miał wracać z 
powrotem, przeszedł koło niego 
nieznany Ukrainiec udając jakby 
tylko przypadkowo tamtędy prze-
chodził. Powiedział Grzegorzowi, 
że w Lipnie na niego czekają i go 
zabiją. Wskazał mu wolną drogę 
pod Znamierówkę, którędy może 
wrócić. Chorążyczewski musiał 
podjąć decyzję, mogła to być 
pułapka. Ukrainiec widząc za-
wahanie, przeżegnał się, co było 
równoznaczne z przysięgą.  Znak 
krzyża go przekonał, pojechał tak 
jak mu radził obcy i szczęśliwie 
wrócił do domu. Za kilka dni żona 
Naumowicza, Olga przywiozła na 
cmentarz zwłoki męża Bolesława 
i dr Sehena[4].
     Szczególnie okrutny los spo-
tkał rodzinę Piotra Lebiedziuka, 
pagórek wspólny dla obu cmen-
tarzy łączy tą opowieść. Dla pol-
skiej kolonii Halinówka, Sowieci 
w 1939 r. wyznaczyli Ukraińca 
Lebiedziuka z Chołoniewicz na 
sielgołowę. Był on ożeniony z 
Czeszką, Zenobią z domu Wesoła. 
Okazał się przyzwoitym i dobrym 
człowiekiem. Jak przyszli Niem-

cy nikt z Polaków nie sprzeciwiał 
się i dalej pozostał sołtysem. Nie 
popierał banderowców, współczuł 
mordowanym Polkom, pomagał 
w ucieczce jeszcze żywym, któ-
rzy ocaleli po likwidacji polskich 
osiedli w tamtej okolicy, w dniu 
28 marca 1943 r. Nie spodobało 
się to banderowcom, po wsi za-
częto opowiadać jak to odmawia 
wstąpienia do UPA i nie ma na 
niego rady. Przyszli jednak jesie-
nią 1943 r. i zabrali go z sobą, na 
oczach rozpaczającej żony i za-
trwożonych dzieci. Wszelki ślad 
po nim zaginął.
     Zenobia dowiadywała się o 
męża, nikt jednak nic nie mówił. 
Jednego razu zobaczyła jadącą 
na wozie Ukrainkę zw. Smolicha, 
miejscowi określali ją, jako Sędzi-
na[5]. To właśnie ona powiedzia-
ła, że sąd wydał na Piotra wyrok 
i go wykonano, powiedziała też, 
że ciało leży na kolonii Ładesa. 
Tam napotkana kobieta, kopiąca 
kartofle, pytana o zabitego odpar-
ła jej „idź poszukaj w brzezinie”. 
Rozkładające się zwłoki, powią-
zane drutem kolczastym leżały w 
zaroślach[6].
BANDYCI BYLI ICH KREW-
NYMI
Żona, choć Czeszka, będąca pod 
opieką rodziny Lebiedziuków[7], 
przeżyła z dziećmi do przyj-
ścia Sowietów w styczniu 1944 
r. Zrozpaczona kobieta szukała 
sprawiedliwości, ale Sowieci mie-
li ważniejsze sprawy na głowie, 
wojna jeszcze się nie kończyła, 
kazali czekać. Mordercy męża, 
którym się odgrażała jednak nie 
czekali, aż spełni swoje obietnice.
Przyszli w noc lutową 1944 r., na 
rozpaczliwe ponaglania matki, 
większe dzieci wyrwane ze snu 
zaczęły uciekać. Jej dziesięcio-
letni syn Wołodia, ocalony, jako 
jedyny z całej rodziny, wybiegł za 
próg i otrzymał uderzenie kolbą 
w głowę. Leżał jak zabity, oprzy-
tomniał jak był już dzień. Ból gło-
wy odbierał mu świadomość. W 
takim oszołomieniu, półprzytom-
ny wszedł do domu. Na podłodze 
leżały okrwawione ciała matki i 
11 letniej siostry Zosi. Ręka matki 
wyciągnięta była w stronę córki, a 
córki w stronę matki. W poduszce 
leżał okrwawiony 3 letni brat Wa-
sia, chrapliwie płakał, chciał jeść. 
Włodia nabrał zupy i zaczął go 
karmić, a zupa wylewała się przez 
poderżnięte gardło. Wtedy Wo-
łodia poszedł do taty siostry zw. 
Michałkowa, po ratunek. Idąc i 
przewracając na śniegu przez całą 
wieś nikogo nie spotkał, wszy-
scy skryli się w swoich domach. 
Cała wieś wiedziała o mordzie, 
ale strach nie pozwolił im wyjść, 
bandyci byli ich krewnymi, sąsia-
dami lub znajomymi. Ciotka nie 
wiedząc, co począć, zakłopotana 
jego przyjściem, wysłała Włodię 
żeby poszukał siostry. Sama nie 
odważyła się iść. Poszedł obola-

ły, zdrętwiały z zimna, zapamiętał 
tą drogę jakby mu się to śniło. W 
ogrodzie zobaczył leżącą 12 letnią 
Marię, była zastrzelona, a ucieka-
ła razem z nim. Rodzina ciotki 
przed wieczorem, zabrała na sanie 

zamordowanych i zakopała ciała 
tuż przy polskim cmentarzu, przy 
grobie Piotra[8]. Na pogrzebie nie 
było nikogo więcej. Kilka dni po 
tym zmarł w cierpieniach również 
Wasia.

CHOŁONIEWICZE CMENTARZ
gromada Chołoniewicze, 
gmina Silno, powiat Łuck, 
woj. wołyńskie
parafia Chołoniewicze

/ Chołoniewicze kaplica na cmentarzu

/ Chołoniewicze grób Bolesława Naumowicza i Romana Sehena

/ 22A. Chołoniewicze krzyż na cmentarzu

/ 22A. Chołoniewicze krzyż na cmentarzu
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Ludzie w Chołoniewiczach o 
mordzie, po cichu zaczęli roz-
mawiać dopiero w latach osiem-
dziesiątych[9]. Jakie były oko-
liczności wymordowania Lebie-
dziuków, rodzina mieszkająca 
w Polsce dowiedziała się po w 
1962 r. Do Chołoniewicz wtedy 
udało się pojechać bratu Zenobii, 
Władysławowi Wesołemu. Zna-
na wszystkim Polakom babcia 
Sołohubiha[10] opowiedziała jak 
wyglądał mord. Wskazała też są-
siada Hryca, jako głównego mor-
dercę. Po wojnie uciekając przed 
NKWD wyskoczył z łóżka w sa-
mych kalesonach i siedząc w ro-
wie zamarzł. Kończąc stwierdziła 
„żył jak świnia i zdechł jak świ-
nia”. Dowiedział się również, ja-
kie piekło przeżyli zwykli ludzie 
od banderowców.  
WOŁODIA 
 Wojna się skończyła, a Włodia 
nikomu nie był potrzebny. Przez 
kilka lat mieszkał przy ciotce, 
pasł krowy i nie miał innego za-
jęcia. Ciągle był zagrożeniem dla 
utrzymującej go rodziny. Jego 
rówieśnicy zostali wezwani do 
służby wojskowej, a jego nikt nie 
wzywał, nikt się o niego nie py-
tał. Był, ale tak jakby go nie było, 

zrozumiał, że nie ma co szukać w 
tej wrogiej społeczności. Poszedł 
sam na komendę wojskową do 
Łucka. Tam okazało się, że takie-
go nie ma w spisach, nie istnieje. 
Wojskowi kazali mu wracać do 
domu, a on nie chciał. Jak więc 
mieli go przyjąć skoro nie ist-
nieje. Sprawa trafiła do samego 
komendanta, a to wzbudziło jego 
zainteresowanie. Stary, frontowy 
pułkownik kazał przyprowadzić 
Wołodię. Widząc w drzwiach 
zmizerniałego, obdartego chłop-
ca, najpierw zapytał czy dziś już 
coś jadł. Kiedy onieśmielony sy-
tuacją Wołodia milczał, dał mu 
swoje kanapki i zrobił herbatę. 
Włodia rozpoczął opowieść o 
swoim życiu, opisując dokład-
nie dzień po dni, wydarzenie po 
wydarzeniu. Oficer podniósł się 
z krzesła, staną za firanką przy 
oknie i ukradkiem wycierał łzy. 
Armia Czerwona przyjęła go w 
swoje szeregi i wykształciła, zo-

stał pilotem.
Kiedy Henryk Wesoły[11], jego 
kuzyn przyjechał do Chołonie-
wicz w 2010 r. razem z V Piel-
grzymką Hucian, był umówiony 
z Włodią, on tam przyjechał do 
rodziny z Łucka i czekał. Jak się 
dowiedział, że Henryk już jest 
na cmentarzu, złapał rower i po-
lną drogą pędził na spotkanie, 
a szczęśliwa rodzina biegiem w 
jego ślady. Było to bardzo wzru-
szające.  
Ukraińcy w czasie i po wojnie 
bali się banderowców żyjących 
po sąsiedzku. Dziś też się boją ich 
potomków. Jakby czas się zatrzy-
mał i czekał na dalsze wydarze-
nia. Młodzi Ukraińcy nie wiedzą, 
co się wydarzyło, nikt nie odwa-
żył się opowiadać.
[1] Opis opieram na wywiadach 
z: Helena Mrozińska rel. od 26 III 
2012 do 5 I 2018 r., Edward Po-
merański rel. od 31 XII 2011 do 
12 II 2017 r., Henryk Wesoły rel. 
23 IV 2012 do 25 VII 2017 r.
[2] Imiona niezapamiętane
[3] Edward do końca długiego 
życia, ciągle z żalem wspominał 
brata
[4] Opis przy: Chołoniewicze 
Studnia

[5] Prawdopodobnie nie ona, a jej 
mąż był „Sędzią” u banderowców
[6] W okolicy nie brakowało dru-
tu kolczastego, pochodził z oko-
pów I Wojny Światowej. Jest wie-
lokrotnie wymieniany w różnych 
opowieściach.
[7] Z relacji Wołodi Lebiedzuka 
wynika, że jeden z krewnych był 
ważnym banderowcem we wsi
[8] Rodzina Piotra Lebiedzuka 
żyje do dziś w Chołoniewiczach
[9] Syn zamordowanego nauczy-
ciela Bolesława Naumowicza, 
mieszkający w Kostopolu na grób 
taty przyjechał dopiero w latach 
siedemdziesiątych. Jak mi opo-
wiadał „kiedy bandyci już zmar-
li”. Szukaj: Chołoniewicze Stud-
nia
[10] O babci Sołohubisze szukaj 
przy: Chołoniewicze Studnia
[11] Historia rodziny Henryka 
Wesołego jest opisana pod Choło
Janusz Horoszkiewicz

/ Bolesław Naumowicz z żoną w Chołoniewiczach

/ Śp, Jewgienij Witold Naumowicz s. Bolesława

Międzynarodowe łańcuchy do-
staw prowadzące  przez Ukrainę 
do Polski zostały przerwane. Za-
trzymanie tranzytu, w tym prze-
wozu na Jedwabnym Szlaku to 
bezprecedensowa decyzja Ukra-
iny - Leszek Sykulski cytuje ofi-
cjalny komunikat członka zarządu 
PKP w Zamościu. Polska traci 
gospodarczo na tej blokadzie, 
która miała już miejsce w grudniu 
2021r. Zatrzymane są transporty 
z Chin do Polski ale o dziwo, tą 
sama trasą wjeżdżają pociągi z 
rosyjskim węglem, który Polska 
importuje. 
 
Ukraina zawsze zawierała soju-
sze z wrogami Rzeczypospolitej.  
Krytykę wrogiej i roszczeniowej 
postawy Ukraińców wobec pań-
stwa (Rzeczypospolitej) i kościo-
ła głosił bp Grzegorz Chomy-
szyn.  W jednym z oświadczeń 
w organie oficjalnym swojej die-
cezji „Wistnyk” potępia działal-
ność Rydnoj szkoły i Proświty, 
oraz inteligencji ukraińskiej, wy-
stępującej rzekomo w obronie 
Kościoła katolickiego dla swoich 
celów politycznych, a prowadzą-
cej w rzeczywistości akcję anty-
katolicką. Przytoczywszy szereg 
drastycznych przykładów szko-
dliwości dla Kościoła katolickie-
go obu tych instytucyj, biskup 
Chomyszyn kończy oświadczenie 
następującemi słowy: „I te nasze 
towarzystwa chwiejne i niepewne 
lub nawet wrogie dla Kościoła i 
wiary, ci nasi inteligenci, inde-
ferentyści liberalni, albo cynicy 
religijni mają jeszcze czoło uda-
wać się, nieraz domagać się, albo 
nawet dyktować duchowieństwu, 
aby dawało pieniądze”. (Katolik 
Polski, Katowice)
 
Mniejszość ukraińska zawsze 
domagała się i domaga. Pisze o 
tym Polska Zachodnia, Katowi-
ce, czwartek 29 listopada w 1928 
roku. 
Interes Państwa jako rozstrzy-
gający sprawdzian
Do jednych z najważniejszych 
zadań administracji Państwa 
należy walka z żywiołami de-
strukcyjnemu, od których nie 
są wolne nawet najsilniejsze i 
najlepiej urządzone organizmy 
państwowe zachodniej Europy. Z 
wywrotową robotą, inspirowaną 
i opłacaną czy to przez Berlin 
czy przez Moskwę, ma również 
do czynienia Polska. Knowania 
komunistów i destrukcyjna ro-
bota antypaństwowych odła-
mów mniejszości narodowych 
obliczona jest wprost na zgubę i 
zniszczenie Polski, to też tępie-
nie tego szkodnictwa jest jednym 
z ważnych obowiązków każdo-
razowego ministerstwa spraw 
wewnętrznych. W akcji prze-
ciwdziałania wrogiej robocie 
elementów antypaństwowych 
szczególną rolę odgrywa odpo-

wiednie użytkowanie t.zw. fun-
duszu dyspozycyjnego, którym 
ministerstwo z konieczności roz-
porządza w sposób poufny.
Fundusz dyspozycyjny, będący 
potrzebnym czynnikiem w resor-
cie każdego ministerstwa, stano-
wi w pracach ministerstwa spraw 
wewnętrznych pozycję wprost 
konieczną, bez niej bowiem ża-
den minister nie mógłby wyko-
nywać obowiązków, związanych 
z koniecznością zabezpieczenia 
państwa.
Skoro tedy Sejm zdobywa się 
na odmowę odmówienia fundu-
szu dyspozycyjnego ministrowi 
spraw wewnętrznych, choć wie, 
że zmiany na stanowisku ministra 
lub całego, solidarnego z nim, 
Rządu, przeprowadzić nie może, 
wówczas takie postępowanie Sej-
mu pozbawione jest wszelkiego 
poczucia odpowiedzialności.
Rząd, świadom swych obowiąz-
ków wobec Państwa, nie mógł 
ulec taktyce szpilkowania, za-
czerpniętej ze smutnego okresu 
sejmowładztwa. Dla zadowo-
lenia demonstracyjnego roz-
pędu opozycyjnych pp. posłów 
nie można Państwa narażać na 
kryzysy rządowe lub wieczną 
zmianę ministrów, którzy nie 
mają szczęścia podobać się ka-
pryśnym „suwerenom“.
Prosty rozum i podstawowy in-
stynkt państwowy dyktuje, że 
rząd, świadom swych zadań i 
odpowiedzialności za losy Pań-
stwa, nie mógł ulec metodzie sej-
mowych dokuczliwości. To też 
wybrał rząd drogę jedynie w tym 
wypadku możliwą i na wniosek p. 
Ministra Składkowskiego Rada 
Ministrów przyznała mu niezbęd-
ny fundusz dyspozycyjny.
Fakt ten uzasadnił p. Minister 
Szadkowski w onegdajszej swej 
mowie w sposób ujmująco szcze-
ry, męski i przekonywający:

„Miałem do wyboru - mówił 
Minister Składkowski - albo po-
pełnić wykroczenie formalne 
wobec panów, gdybym był tego 
wniosku nie postawił, albo prze-
stępstwo wobec najżywotniej-
szych interesów państwa. Nikt 
z panów nie wątpi, co wybrałem. 
Uważam, że Minister Spraw We-
wnętrznych, któryby się zgodził 
urzędować bez funduszu dys-

pozycyjnego, popełniłby zdradę 
stanu, gdyż Polska, mając za-
wiązane oczy, nie wiedziałaby, 
kto i którędy na nią dybie, a sumy 
wydawane przez czynniki obce 
na wrogą nam politykę wewnątrz 
kraju wielokrotnie przewyższają 
żądaną przeze mnie sumę fundu-
szu dyspozycyjnego”.
W oświadczeniu P. Ministra 
Składkowskiego, dotyczącym 
funduszu dyspozycyjnego brzmi 
mocno i nieodparcie argument 
rozstrzygający, sprawdzian decy-
dujący:
„Salus Rei publicae suprema 
lex esto“. -„Zbawienie Rzeczypo-
spolitej to najwyższe prawo”.
… poczucie podstawowych in-
teresów Państwa, oto miernik, 
którym winien się kierować każ-
dy poważny obywatel i polityk, a 
którym musi się kierować Rząd, 
chcący z pożytkiem kierować 
nawą państwową. Toteż w no-
wym sporze Rządu z opozycją 
sejmową, spowodowanym przez 
puste doktrynerstwo i system 
„opozycji za wszelką cenę“ cała 
zdrowa opinja publiczna stoi 
po strome męskiego i światłego 
oświadczenia P. Ministra Skład-
kowskiego, stoi po stronie Rządu, 
który ponad formułki stawia in-
teres Państwa i obronę jego bez-
pieczeństwa. ( Polska Zachodnia, 
Katowice, 1928)
 
„Opozycję za wszelką cenę” 
mamy i dzisiaj , tylko czy w Sej-
mie i Senacie czy Rządzie  mamy 
jeszcze  przedstawicieli polskie-
go narodu czy tylko żydowskiej, 
ukraińskiej i niemieckiej mniej-
szości, dla których Salus Rei pu-
blicae suprema lex esto nic nie 
znaczy?

Inteligentnie  i mężnie myśleli i 
działali nasi Rodacy w Rzeczypo-
spolitej, o tym wiedzieli odwiecz-
ni wrogowie i zgotowali im holo-
caust podczas II wojny światowej 
( i po jej zakończeniu).  
 
Masy chłopskie ukraińskie nigdy 
nie zdradzały chęci do oderwania 
się od Rosji i wszystkie próby pa-
trjotów ukraińskich w tym kierun-
ku kończyły się niepowodzeniem. 
Chwilowy tryumf swój Ukraińcy 
niepodległościowi zawdzięczali 
zawsze poparciu obcego mocar-
stwa: Polski, Turcji, Szwecji i 
Niemiec. Gdy pomoc ta zawo-
dziła, Ukraina wracała do Ro-
sji… Myśleć, że Ukraina w ręku 
polskim może stać się taranem do 
rozbijania Rosji to znaczy budo-
wać program na przyszłość, opar-
ty nie na przeszłości dziejowej i 
nie na prądach życiowych teraź-
niejszości, a na fantazji poetyc-
kiej, na koncepcji takiej Ukrainy, 
jakiej w rzeczywistości nie było i 
nie ma – przewidywał  Leon Ko-
złowski w 1922 roku.

„Salus Rei publicae 
suprema lex esto“
Bożena Ratter
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Od czasu opublikowania przez 
Annę Cieślak z IPN tekstu dołą-
czonego do artykułu minęło dwa 
lata ale współpracy dotyczącej 
tytułowego kontekstu jak nie było 
tak nie ma. 
W świetle międzynarodowych 
wydarzeń i działań  dotyczących 
Ukrainy, narracja w przestrze-
ni medialnej jak karuzela kręci 
się wokół możliwego konfliktu 
o Ukrainę i nowej Polskiej Racji 
Stanu polegającej na nieustannym 
przywoływaniu przez wszystkie 
ugrupowania polityczne giedroy-
ciowskiej  koncepcji w polityce 
wschodniej i pokazaniu Ukrainie, 
że może ona liczyć na polskie 
wsparcie. Sam Duda (pisałem o 
tym na stronie 2) podczas spo-
tkania z Żelenskim w Wiśle de-
klarował:  W obliczu zagrożenia 
Ukraina może liczyć na polskie 
wsparcie.
W tego rodzaju deklaracjach, de-
klaracjach śmiałych podpieranych 
nierzadko teorią że: „nie ma wol-
nej Polski bez wolnej Ukrainy” 
spowodowało to, że na plan dalszy 
przesunięta została kwestia bez-
pośredniego zagrożenia Polski na 
granicy z Białorusią. 
Mnie dziwi takie rozumowanie bo 
elity polityczne od lewa do prawa 
zajmują się potencjalnym konflik-
tem rodzącym się kilkaset km od 
Warszawy a nie widzą zagrożenia 
własnego kraju na białoruskiej 
granicy.
Mam wrażenie że działania polity-
ków ukierunkowane są na słupki 
sondażowe a nie na Polską Rację 
Stanu.   
Od 30 lat nie ma w Polsce Ustawy  
potępiającej ukraiński nacjona-
lizm, nie ma potępienia ludobój-

stwa ukraińskiego na Polakach, 
nie ma ustawowego święta upa-
miętniającego to ludobójstwo, nie 
ma ekshumacji ofiar ludobójstwa. 

IPN jest nieskuteczny w sprawie 
współpracy polsko-ukraińskiej w 
kontekście ekshumacji, pochów-
ków i upamiętnień ofiar wojen i 
ludobójstwa. 

A teraz cały tekst Anny Cieślak.  
  Instytut Pamięci Narodowej – 
Komisja Ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu za-
wsze się opowiadał za współpracą 
międzynarodową – również na 
polu pamięci narodowej – utrzy-
maną w duchu partnerstwa, 
wzajemnego szacunku i posza-
nowania prawdy. Państwa mają 
obowiązek pamięci o swoich oby-
watelach niewinnie pomordowa-
nych w czasach zniewolenia oraz 
o bohaterach walczących o wol-
ność i niepodległość.
    W XX wieku zarówno Polacy, 
jak i Ukraińcy byli ofiarami to-
talitarnych potęg oraz zbrodni  
ludobójstwa. Pamięć o nich jest 
także uniwersalnym wyzwaniem 
dla obu państw. Jej wyrazem jest 
dążenie do zapewnienia ofiarom 
zbrodni godnego pochówku oraz 
sprzeciw wobec jakichkolwiek 
form gloryfikacji struktur mili-
tarnych i organizacji, które były 
sprawcami  zbrodni wojennych, 
zbrodni przeciw pokojowi i zbrod-
ni przeciw ludzkości. Tak pojmo-
wany szacunek dla ofiar może i 
powinien łączyć oba państwa na 
niwie dobrosąsiedzkiej współpra-
cy.
    Tam gdzie konflikty wojenne 

stawiają przeciw sobie żołnierzy 
walczących o przeciwstawne inte-
resy, o ile są prowadzone przy za-
chowaniu zasad i prawideł wojny, 
bez zbrodni ludobójczego wynisz-
czania ludności, nie ma przeszkód 
dla wspólnej pamięci o poległych. 
Tak jak to ma miejsce na cmenta-
rzach wojennych z I wojny świa-
towej, gdzie obok siebie spoczywa-
ją żołnierze obu walczących stron.
    Polska szanuje ukraińskie dą-
żenia do pielęgnowania pamięci 
i miejsc pochówku tych żołnierzy 
ukraińskich, którzy brali udział 
we wzajemnych walkach ukraiń-
sko-polskich i polsko-ukraińskich 
w latach 1918-1919. Oczekujemy 
podobnego szacunku dla polskich 
ofiar konfliktów z tych lat – dla ich 
cmentarzy i ich prawa do godnego 

pochówku. Polska, jako państwo 
w tym konflikcie zwycięskie, które 
w okresie międzywojennym objęło 
swymi granicami sporne obszary, 
nigdy nie uznała za dopuszczalne, 
aby masowe zbrodnie na cywilach 
były drogą do ostatecznego prze-
sądzenia kwestii ich przynależno-
ści.
    Szczególnie ważne w dziejach 
polskich i ukraińskich jest przy-
pomnienie w tym roku stulecia 
wspólnego braterstwa broni w 
walce przeciwko bolszewickiej 
Armii Czerwonej o wolność obu 
narodów. Szacunek dla wspólnie 
przelanej krwi w obronie Europy 
przed sowieckim totalitaryzmem 
może i powinien być punktem 
odniesienia dla wspólnych ob-
chodów. Mogą one cementować 
dobrosąsiedzkie relacje we współ-
czesności. Podobnie wspólne za-
biegi powinny łączyć pamięć o 
ukraińskich i polskich ofiarach 
zbrodniczej polityki Związku So-
wieckiego w okresie międzywo-
jennym – w tym odkrywanie przed 
światem prawdy na temat Wiel-
kiego Głodu na Ukrainie i tzw. 
antypolskiej operacji NKWD.
    Kierując się tymi intencjami w 
ostatnich latach strona polska wy-
dała zgodę na budowę na swoim 
terytorium szeregu ukraińskich 
miejsc pamięci, m.in. tablicy Mi-
sji Wojskowej Armii Ukraińskiej 
Republiki Ludowej i Symona 
Petlury, skweru im. gen. Marka 
Bezruczki w Warszawie, kwatery 
żołnierzy ukraińskich na cmenta-
rzu w Łańcucie.
    Również w odniesieniu do II 
wojny światowej zarówno strona 

polska, jak też strona ukraińska 
powinny opierać się na szacunku 
dla faktów. Prawda o ukraińskich 
dążeniach niepodległościowych z 
tego czasu i o polskich dążeniach 
do odbudowy państwa, zniszczo-
nego przez dwa totalitaryzmy, 
oraz martyrologia obu narodów 
pod okupacjami, nie musi być 
przedmiotem sporu. Podobnie 
nie powinny obu narodów dzie-
lić wyzwania związane z dąże-
niem do zapewnienia godnych 
pochówków ofiarom ludobójstwa. 
Obowiązek przeprowadzenia eks-
humacji i pomoc w przeniesieniu 
szczątków niewinnie pomordo-
wanych mężczyzn, kobiet i dzieci 
z dołów śmierci do grobów, będą-
cych wyrazem pamięci i szacunku 
dla nich, również powinien łączyć 
oba narody. Jednak zarówno w 
interesie Ukrainy, jak i Polski 
oraz innych narodów, leży bez-
względne potępienie wszelkich 
form ludobójstwa.
    Dystans kilkudziesięciu lat od 
zbrodni dokonanych w latach 40. 
XX wieku już dzisiaj praktycznie 
uniemożliwia ściganie większo-
ści sprawców zbrodni. Nie zna-
czy to, że traci uniwersalny sens 
argumentacja z Konwencji ONZ 
o niestosowaniu przedawnienia 
wobec zbrodni wojennych i zbrod-
ni przeciw ludzkości, która mówi 
m.in. o tym, że „skuteczne kara-
nie zbrodni wojennych i zbrodni 
przeciw ludzkości stanowi ważny 
czynnik w zapobieganiu takim 
zbrodniom, ochronie praw czło-
wieka i podstawowych swobód, 
zwiększaniu zaufania, rozwoju 
współpracy między narodami i 
popieraniu międzynarodowego 

Nieskuteczne i nieme stanowisko 
Instytutu Pamięci Narodowej 
w sprawie współpracy polsko-ukraińskiej 
w kontekście ekshumacji, pochówków 
i upamiętnień ofiar wojen i ludobójstwa
Andrzej Łukawski za Anną Cieślak .
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pokoju i bezpieczeństwa”. Tam 
gdzie sprawcy zbrodni wojennych 
i zbrodni przeciw ludzkości już nie 
żyją, państwa i narody – właśnie 
w trosce o zapobieganie takim 
zbrodniom na przyszłość oraz w 
trosce o ochronę podstawowych 
praw człowieka – mają zarówno 
obowiązek przekazywania następ-
nym pokoleniom pamięci o ofia-
rach, jak i obowiązek potępienia 
sprawców tych zbrodni.
    Ukraińska Powstańcza Armia 
w okresie II wojny światowej pod-
jęła działania bezprecedensowe 
w dwudziestowiecznych dziejach 
stosunków ukraińsko-polskich i 
polsko-ukraińskich. Chcąc osta-
tecznie metodą faktów dokona-
nych przesądzić o utracie przez 
Polskę po zakończeniu okupacji 
niemieckiej ziem znajdujących się 
w składzie województwa wołyń-
skiego, lwowskiego, stanisławow-
skiego i tarnopolskiego, sięgnęła 
po wzorce ludobójstwa i rozpoczę-
ła zorganizowaną akcję wymor-
dowania polskich mieszkańców 
tych ziem.
    Państwa, które podpisały Kon-
wencję w sprawie zapobiegania 
i  karania zbrodni ludobójstwa, 
zgodziły się na potępienie tego 
rodzaju zbrodniczych metod roz-
wiązywania sporów o granice i 
terytoria. Antypolska akcja UPA 
była ludobójstwem.
    Rozumiejąc skomplikowanie 
historii, wielowątkowość różnych 
okoliczności napięć i sporów oraz 
skutki rozpętanej w czasie woj-
ny spirali nienawiści, pragniemy 
podkreślić, iż mamy świadomość, 
że tam gdzie toczy się wojna nie-
regularna, szczególnie łatwo o 
przypadki niesubordynacji, incy-
dentalne nadużycia czy działania, 
będące w skrajnej niezgodzie z 
instrukcjami dowództw i nadrzęd-
nych szczebli organizacyjnych. 
Jednak właśnie fakt, że decyzja 
o przeprowadzeniu masowych 
zbrodni na polskich cywilach 
oraz na tych Ukraińcach, którzy 
nie chcieli wziąć udziału w ludo-
bójstwie, była systemową decyzją 
kierowniczych ogniw UPA, zor-
ganizowaną odgórnie i skoordy-
nowaną akcją, nie pozwala nam 
na zgodę na jakiekolwiek formy 
gloryfikacji tej organizacji w prze-

strzeni publicznej.
    Jeżeli chcemy zachować szacu-
nek dla niewinnie mordowanych, 
w większości bezbronnych ofiar, 
jeżeli jesteśmy zainteresowani 
zapobieganiem zbrodniom ludo-
bójstwa na przyszłość oraz powo-
dowani troską o ochronę podsta-
wowych praw człowieka, ani w 
Polsce, ani w żadnym innym kra-
ju nie powinniśmy godzić się na 
upamiętnienia oddające hołd or-
ganizacjom odpowiedzialnym za 
systemowe ludobójstwo. Z podob-
nych względów nie powinno być 
miejsca dla podobnych wyrazów 
hołdu dla jakichkolwiek formacji 
i jednostek policyjnych będących 
na służbie Rzeszy  Niemieckiej.
    Partnerskie stosunki powin-
ny być oparte na wzajemności. 
Polska nie wprowadza żadnych 
utrudnień na wypadek wyraże-
nia przez stronę ukraińską woli 
przeprowadzenia ekshumacji 
szczątków członków ukraińskiej 
społeczności narodowej. Dekla-
rujemy pełną współpracę i udzie-
lenie zgód na takie działania 
strony ukraińskiej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. W ra-
mach wzajemności oczekujemy 
po prostu umożliwienia ekshuma-
cji ofiar nieludzkich zbrodni lub 
poległych żołnierzy oraz zgody na 
ich godny pochówek.
    Musi budzić zdumienie sytuacja, 
w której po raz kolejny za spełnie-
nie podstawowych obowiązków 
ekshumacji i pochówku niewin-
nie pomordowanej ludności cy-
wilnej oraz żołnierzy poległych w 
walkach z bolszewikami żąda się 
budowy obiektów gloryfikujących 
Ukraińską Powstańczą Armię i 
stawiania ku jej czci pomników.
    „Oświadczenie Ukraińskiego 
Instytutu Narodowej Pamięci 
(UINP) o współpracy polsko-
-ukraińskiej w dziedzinie przywra-
cania i zachowania pamięci naro-
dowej”, opublikowane 16.10.2020 
r., w zadziwiający sposób pomija 
szereg faktów.
    Obecnie spośród trzynastu sfor-
mułowanych we wrześniu 2019 
r. przez stronę polską wniosków 
o zgodę na prowadzenie prac po-
szukiwawczych, po dopełnieniu 
formalności w 8 przypadkach, 

jedynie w dwóch z nich strona 
ukraińska wydała zgodę (w odnie-
sieniu do dwóch miejsc pochów-
ku żołnierzy Wojska Polskiego 
poległych w obronie Lwowa we 
wrześniu 1939 r.). Nadal trwa blo-
kada przez ukraińskie instytucje 
poszukiwań w pozostałych lokali-
zacjach, w tym w miejscach, gdzie 
OUN i UPA dokonała ekstermi-
nacji Polaków.
    Biuro Poszukiwań i Identyfika-
cji IPN na podstawie uzyskanych 
zezwoleń w 2019 r. zlokalizowało 
we Lwowie-Zboiskach i Lwowie-
-Hołosku zbiorowe mogiły żołnie-
rzy Wojska Polskiego. Niestety, 
strona ukraińska z nieznanych 
powodów nie udzieliła zgody na 
złożone w lutym 2020 r. wnioski 
o ich ekshumację w celu godnego 
pochowania.
    Strona ukraińska nie wydała 
zgody na żadne inne poszukiwa-
nia na terenie Ukrainy, o które 
strona polska wystąpiła na począt-
ku 2020 r., dopełniając wszelkich 
procedur formalnych. Dotyczy to 
wniosków o zezwolenie na prace 
poszukiwawcze w Hucie Pieniac-
kiej, Kuklach, Polskiej Górze 
(Kostiuchnówce), Stanisłówce, 
Małych Hołobach, Tynnem.
    Nie uzyskano także zgody na 
ratowanie zdewastowanej na po-
czątku 2020 r. mogiły żołnierzy 
KOP w Kropiwnikach. W tym 
miejscu doszło do zbezczeszczenia 
miejsca pochówku. Sprawców nie 
pociągnięto do odpowiedzialno-
ści. 
    Ukraiński Instytut Narodowej 
Pamięci nie pochylił się nad spra-
wą akcji ukraińskich środowisk 
nacjonalistycznych polegającej 
na umieszczeniu otwarcie anty-
polskiej i zawierającej fałszywe 
treści tablicy bezpośrednio na 
zgliszczach Huty Pieniackiej.
    W odniesieniu do mogiły 
Ukraińców poległych w walce z 
NKWD, położonej na wzgórzu 
Monasterz, staraniem państwa 
polskiego zainstalowano na niej 
nową, dwujęzyczną tablicę. W 
zgodzie z polskim prawodaw-
stwem umieszczono inskrypcję 
zarówno w języku ukraińskim, jak 
i polskim. Polska dołożyła starań, 
aby zdewastowanemu obiektowi 

przywrócić charakter pochówku 
poprzez umieszczenie rzeczowej, 
godnej inskrypcji, która w sposób 
zgodny ze stanem wiedzy nauko-
wej oddaje charakter wydarzeń – 
bez stwierdzeń kontrowersyjnych 
dla obu stron. Tablica ta spełnia 
wszelkie wymogi odnośnie do 
miejsc pamięci, stawianych legal-
nie w Polsce i na Ukrainie.
    W ocenie Instytutu Pamięci Na-
rodowej nie ma przeszkód, aby ta 
inskrypcja w przyszłości została 
uzupełniona o nazwiska osób tam 
pochowanych. Utrudnia to dziś 
jedynie brak danych, które mo-
głyby potwierdzić rzetelność wcze-
śniej umieszczonej  tam listy. Stąd 
do chwili obecnej nie tylko nie są 
znane i potwierdzone personalia 
wszystkich tam pochowanych, 
ale nawet nie wiadomo, ile w rze-
czywistości spoczywa tam osób 
ani czy rzeczywista lokalizacja i 
rozmiar tej mogiły są chociażby 
w przybliżeniu zgodne z obecną, 
uformowaną w wiele dekad po 
wydarzeniach.
    Strona  polska jest w pełni 
otwarta na umożliwienie stronie 
ukraińskiej przeprowadzenia tam 
prac archeologicznych, ekshu-
macyjnych i identyfikacyjnych. 
W odróżnieniu od strony ukraiń-
skiej Polska nie stawia pod tym 
względem żadnych przeszkód ani 
nie stwarza utrudnień. Co więcej, 
deklarujemy pomoc i udział w 
pracach polskich ekspertów. We-
ryfikacja liczby tam pochowanych 
i prace nad ustaleniem ich tożsa-
mości uważamy za dobrą prakty-
kę, sprzyjającą także zachowaniu 
powagi miejsca.
    Przy okazji – wobec rozbieżno-
ści w ukraińskich dokumentach 
dotyczących liczby i personaliów 
pochowanych – byłaby możliwa 
weryfikacja ich działalności przed 
marcem 1945 roku.
    Budzi zdziwienie, że strona 
ukraińska od czasu realizacji prac 
ekshumacyjnych w Lubaczowie w 
2016 r. nie złożyła stronie polskiej 
ani jednego wniosku (zgodnie z 
obowiązującymi procedurami) o 
prowadzenie prac poszukiwaw-
czych czy ekshumacyjnych.
    Nadmieniamy przy tym, że bu-
dzi zdziwienie przywołanie przez 
UINP w kwestii Monasterza 
polskich przepisów dotyczących 
ochrony zabytków. Objęcie ochro-
ną prawną zabytkowego zespołu 
cerkwiska i cmentarza nastąpiło 
na mocy decyzji z 2.08.1993, do-
tyczącej pozostałości klasztoru 

bazylianów, XVIII-XX w., w tym: 
piwnic, ogrodzenia z bramami, 
cmentarza wojennego z I wojny 
światowej, cmentarza ukraińskie-
go (wyznaniowego). Nie ma tam 
wymienionej mogiły, która – jak 
wyżej wspomniano – została ufor-
mowana dopiero w późniejszym 
okresie  staraniem Dymitra Bo-
gusza.
    W kontekście wzmiankowanych 
przez UINP zniszczeń ukraiń-
skich obiektów pamięci na terenie 
Polski, Instytut Pamięci Narodo-
wej informuje po raz kolejny, że 
zdecydowana większość z nich 
została wzniesiona nielegalnie, 
wbrew obowiązującym przepisom 
prawa, bez wiedzy i zgody odpo-
wiednich organów państwowych 
Rzeczypospolitej Polskiej i władz 
samorządowych. Strona polska 
proponowała dyskusję nad for-
mą i treścią nowych miejsc pa-
mięci, które mogłyby powstać w 
miejscu wcześniejszych, nielegal-
nych obiektów po wzajemnych 
uzgodnieniach ich wyglądu oraz 
inskrypcji – w trosce o wierność 
faktom i wyżej opisane zasady 
szacunku dla pamięci narodo-
wej – bez gloryfikacji organizacji 
i struktur odpowiedzialnych za 
zbrodnie przeciw ludzkości.
    Przeprowadzone w 2018 r. z 
inicjatywy Instytutu Pamięci Na-
rodowej prace archeologiczne na 
cmentarzu komunalnym w Hru-
szowicach dowiodły, iż podstawą 
wszelkich ustaleń co do formy i 
treści upamiętnienia winny być 
rzetelne badania naukowe.
    Trudno nie zauważyć, że wszel-
kie próby gloryfikacji formacji 
odpowiedzialnych za systemowe 
akcje ludobójstwa (w tym UPA) 
oraz tych działających wprost pod 
auspicjami Rzeszy Niemieckiej w 
latach II wojny światowej sprzy-
jają rozmywaniu jednoznacznej 
oceny zbrodni wojennych i zbrod-
ni ludobójstwa – również tych, 
które były zbrodniczym dziełem 
sowieckiego i niemieckiego tota-
litaryzmu.
    W stosunkach międzynarodo-
wych szacunek dla ofiar ludobój-
stwa i potępienie jego sprawców 
powinien być przedmiotem wspól-
nej troski i podstawą wzajemnych 
stosunków. 
--
Fotografie pochodzą m.in. z Ostró-
wek, Woli Ostrowieckiej i ekshu-
macji w Gaju, pow. kowelski. Au-
torem zdjęć jest Leon Popek
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.........dokończenie ze strony 1
Po agresji niemieckiej i sowiec-
kiej we wrześniu 1939 roku życie 
państwowe w Polsce zeszło do 
konspiracji.  W podziemiu odtwo-
rzono struktury władzy cywilnej 
oraz siłę zbrojną w postaci ZWZ. 
Od 14 lutego1942 roku była nią 
Armia Krajowa. De facto już w 
grudniu 1939 r. Naczelny Wódz 
zalecił scalenie całego podziemia 
w ramach ZWZ. Odpowiednia 
uchwała Rady Ministrów brzmia-
ła: „wszystkie istniejące w kraju 
organizacje pokrewne muszą 
się podporządkować ustanowio-
nym przez Naczelnego Wodza 

komendantom ZWZ”. 
Pierwszym Dowódcą AK zo-
stał generał Stefan Rowecki 
„Grot” – przedwojenny ofi-
cer, żołnierz I Brygady Legio-
nów Polskich, uczestnik walk 
z bolszewikami, od pierwszych 
chwil po kapitulacji wrześnio-
wej uczestnik konspiracji. Do-
prowadził do scalenia w Armię 
Krajową głównych odłamów 
konspiracyjnych. Tropiony przez 
Gestapo, został zdradzony przez 
hitlerowskich agentów i aresz-
towany 30 czerwca 1943 roku w 
lokalu konspiracyjnym na war-
szawskiej Ochocie. Odrzucił nie-
miecką ofertę współpracy. Praw-
dopodobnie został zamordowany 
tuż po wybuchu Powstania w 
Warszawie. Aby podkreślić apo-
lityczność wojskowej organizacji, 
przestała ona być Związkiem, a 
stała się Armią Krajową, częścią 
Polskich Sił Zbrojnych, walczą-
cych o niepodległość Ojczyzny. W 
latach 1942–1943 dowództwu AK 
zostały podporządkowane najwięk-
sze organizacje zbrojne, do tej pory 
uznające Rząd RP, lecz zachowują-
ce niezależność. Były to: Narodo-
wa Organizacja Wojskowa (NOW), 
siła zbrojna Stronnictwa Narodo-
wego i Bataliony Chłopskie (BCh), 
organizacja wojskowa Stronnictwa 

Ludowego. Podporządkowały się 
także mniejsze organizacje. Stan 
zaprzysiężonych żołnierzy AK 
przekroczyć miał wkrótce liczbę 
300 tysięcy osób. Poza Armią Kra-
jową pozostał niewielki odłam Na-
rodowych Sił Zbrojnych (tzw. gru-
pa „Szańca”, która dokonała rozła-
mu w NSZ w 1944 r.), w dalszym 
ciągu nieufny co do kierunku dzia-
łalności reszty podziemia. Ponadto 
NSZ uważały Związek Sowiecki za 
głównego wroga Polski, obok hitle-
rowskich Niemiec, i tak go trakto-
wały. Stąd opory w scaleniu z AK, 
deklarującą współpracę wywia-
dowczą i militarną z „sojusznikiem 
naszych sojuszników”. Praktycznie 
w ramach Armii Krajowej skupiła 
się niemal cała patriotycznie na-
stawiona część narodu polskiego. 
Dzięki zjednoczeniu wysiłku moż-
na było zaplanować bardzo śmiałe 
przedsięwzięcia militarne, np. plan 
powstania strefowego, mającego 
kryptonim „Burza”. Opierając się 
na setkach tysięcy żołnierzy-ochot-
ników, przygotowano plany odtwo-
rzenia Sił Zbrojnych, które miały 
kontynuować walkę zbrojną jako 
regularne wojsko.

W chwili największej zdolności 
bojowej, wiosną 1944 roku, siły 
Armii Krajowej liczyły około 380 
tysięcy żołnierzy i oficerów. Ka-
dra oficerska sprzed wojny była 
uzupełniana absolwentami tajne-
go szkolenia i przerzuconymi do 
kraju cichociemnymi. Wyraźnie 
też ukazywano, że istnieją trzy czę-
ści Polskich Sił Zbrojnych: Armia 
Polska na Zachodzie, Armia Polska 
w ZSRS i Armia Krajowa w oku-
powanej Polsce. Nazwa Armia Kra-
jowa jednoczyła także ludzi po jej 
formalnym rozwiązaniu. Organiza-
cje, które pozostały w konspiracji i 
prowadziły dalej pracę niepodległo-
ściową, walcząc z komunistycznym 
okupantem, przyjmowały nazwy 
typu: Ruch Oporu Armia Krajo-
wa, Armia Krajowa Obywateli czy 

Okręg Wileński Armii Krajowej. 
W relacjach z okresu powojennego 
zazwyczaj pojawiają się określenia: 
„to nasi akowcy” dla oznaczenia 
zbrojnego podziemia niepodległo-
ściowego. Także w późniejszym 
okresie nazwa AK była jednym z 
najważniejszych symboli niepod-
ległości. W ramach badań prowa-
dzonych przez IPN w całej Polsce 
udało się ustalić funkcjonowanie 
co najmniej 955 organizacji mło-
dzieżowych w okresie 1945–1956, 
szczególnie po rozbiciu podzie-
mia zbrojnego. Co najmniej jedna 

czwarta z nich w nazwie nawiązy-
wała do AK, a zdecydowana więk-
szość na etosie AK oparła swą dzia-
łalność.  Pamiętajmy, że część 
żołnierzy i oficerów nie podpo-
rządkowała się rozkazowi  z 19 
stycznia 1945 r., demobilizacji 
ostatniego dowódcy AK genera-
ła Okulickiego „Niedźwiadka” 
i prowadziła zbrojną walkę ze 
zdobywającymi władzę w Pol-
sce komunistami. Nazwa Armia 
Krajowa stała się na kilka najbliż-
szych lat, a może nawet dziesię-
cioleci, symbolem niepodległości 
i patronowała wielu zabiegom o 
jej odzyskanie. Dowódcy i żołnie-
rze Armii Krajowej przez wiele 
lat Polski Ludowej byli tępieni 
i prześladowani. Do 1956 roku 
wielu z nich znalazło śmierć lub 

straciło lata życia w ubeckich 
więzieniach. Później ciągle nale-
żeli do obywateli drugiej katego-
rii. Dopiero po 1989 roku Polska 
stara się oddać im należną cześć i 
znaczenie.  

80. Rocznica utworzenia Armii Krajowej
Bogusław Szarwiło

/ Gen. Władysław Eugeniusz Sikorski  

/ Gen. Stefan Rowecki „Grot” 

/ Żołnierze AK z Wołynia ( 27 WDP AK) : Okręg „Konopie”

/ Żołnierze AK z Okręgu  Wilno „Wiano”

/ Cichociemni- elita żołnierzy AK - Ich motto brzmiało:  „Tobie Ojczyzno! „

/ Furażerka Armii Krajowej

/ Ostatni dowódca AK gen. Okulicki 
„Niedźwiadek”
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Ten czerstwy i wiecznie żywy 
duch polski! 
Bożena Ratter
Polska Zachodnia (Katowice 
1933 ), korespondent z Pragi  
donosi:
Entuzjastyczne i serdeczne po-
witanie delegacji weteranów 
powstania 1863 r. w Pradze
Onegdaj wieczorem przybyło 
do Pragi pięciu weteranów po-
wstania roku 1863 pp. Malew-
ski, Wandalli, Milczarski, Świ-
derski i Tarnawski. Udają się oni 
ze sztandarem powstańczym do 
Hradec-Kralovy, na zaprosze-
nie miasta ,które w niedzielę 15 
bm. organizuje wystawę współ-
pracy czesko- polskiej, z oka-
zji 70 rocznicy powstania 1863 
roku. 
Na dworcu powitali przybywają-
cych: poseł polski w Pradze dr. 
Grzybowski z członkami posel-
stwa i konsulatu, attache woj-
skowy poselstwa ppłk. Czerwiń-
ski, komendant dywizji praskiej 
gen. Klecanda wraz z generalicją 
i korpusem oficerskim, przed-
stawiciele ministerstwa spraw 
zagranicznych, miasta Pragi, 
uniwersytetu praskiego, tow. 
czeskosłowacko - polskiego, sze-
regu organizacyj społecznych, 
członkowie koloniji polskiej itd.  
 
Tak w II RP kultywowali pamięć 
o narodzie i państwie przed-
stawiciele polskich  placówek 
dyplomatycznych (również sto-
warzyszeń).  Myślę, że i dzisiaj  
pracownicy MSZ w placów-
kach dyplomatycznych całego 
świata (i stowarzyszeniach suto 
opłacanych) przypominają świa-
tu o Powstaniu Styczniowym 
1863, zwłaszcza w ambasadach 
krajów,  które skutecznie przy-
czyniły się do tego, byśmy jako 
naród wykrwawiali się w po-
wstaniach przeciw kolonizacji 
Niemiec, Rosji i Austrii. 
Jako polski podatnik liczę na to. 

Minister Jan Józef Kasprzyk od 
wielu lat wytrwale, dostojnie i 
skutecznie kultywuje pamięć o 
polskim  narodzie i państwie. 
W obliczu ustawicznego ataku 
wrogów Polski potrzeba nam 
zjednoczyć większe siły działa-
jące jak p. Minister.
 
Od lat kilkudziesięciu nie ode-
tchnęli nigdy powietrzem ojczy-
stem, przeżyli rok 1831, 1849, 
1854 i 1863, ale ideał narodowy 
zachowali zawsze niezwiędły i 
świeży, przywiązanie do ojczy-
zny takie, jakie wynieśli z domu 
mając lat dwadzieścia – pisał w 
1902 roku Lubomir Gadon, autor 
3 tomowego dzieła Emigracja 
Polska o Polakach rozproszo-
nych po całym świecie. 
 
A co teraz  wyniesie młodzież 
mająca lat 20? Przywiązanie do 
epoki  Giereka po obejrzenie fil-
mu o nim i do żołnierzy radziec-
kich z serialu Czterej pancerni i 
pies? Przywiązanie  do wiedzy o 
Polsce i Polakach pochodzącej 
z archiwów PRL  i tzw. III RP 
rozpowszechnianej w dyskusjach 
telewizyjnych i radiowych, re-
portażach, filmach i do równie 
niszczycielskiej i bezbożnej ide-
ologii bolszewickiej XXI wie-
ku? Twórcy, dziennikarze mogą 
obecnie łatwo zgłębiać zasoby 
wiedzy zakazanej/niedostępnej  
w PRL choćby z zasobów cyfro-
wych bibliotek. Mogą poszerzyć 
wiedzę ponad tę, którą rozpo-
wszechniali w epoce Gierka. Co 
prawda polskie zasoby biblio-
teczne są ograniczone, zarówno 
wskutek zniszczenia/zagarnięcia 
ich przez Niemców , Rosjan, 
Ukraińców i komunistów tak, jak 
akta służb informacyjnych. 
 
Nie było nigdy dobitniejszego 

dowodu, że gwałtem i uciskiem, 
najsurowszą cenzurą i najprze-
bieglejszą policyą wyższy prąd 
duchowy nie daje się stłumić. 
Spiritus fiat ubi vult. Duch po-
wstaje, wzlatuje, rozlewa się — i 
nic go powstrzymać nie zdoła. 
Ten czerstwy i wiecznie żywy 
duch polski! Dzięki Ci Boże 
Wszechmocny, żeś go nam dał 
w takiej pełni życia i siły. On to 
nie daje nam upaść pod brzemie-
niem krzywd obcych i własnych 
błędów – pisał Lubomir Galon w 
1902 roku.
 
O gwałcie i ucisku po 1863r pi-
sała znakomita polska pisarka 
Maria Duni Kozicka, urodzona 
w Odessie, świadek rewolucji 
bolszewickiej na Kijowszczyź-
nie, nagrodzona w Genewie za 
powieść zaliczoną do najwybit-
niejszych dzieł beletrystycznych.
 
Ożywiły się bezbrzeżne prze-
strzenie Sybiru. Przez ośnieżono 
pustkowia, przez szkliwo lodu 
zamarzłych rzek — ciągnęły jak 
czarny, żałobny sznur wśród tej 
bieli — partje skazanych na ka-
torgę lub osiedlenie powstań-
ców. Skurczyły się pod cięgami 
konfiskat posiadłości polskie na 
kresach, wzbogacając jednocze-
śnie warujących na straży caratu 
„patrjotów” rosyjskich, legła na 
pozostałych wysoka, rozłożona 
na szereg lat kontrybucja, wszedł 
do szkoły, nakazany zamiast pol-
skiego, język wykładowy pań-
stwowy, usunięto z administracji 
i kolejnictwa urzędników Pola-
ków, zastępując ich napływo-
wymi Rosjanami, aby wzmocnić 
element, który i przedtem czuł 
swoją siłę wobec donacyj daw-
nych królewszczyzn, starostw, 
konfiskat - wobec taniego kre-
dytu w subwencjowanych przez 
rząd „szlacheckich bankach”, co 
ułatwiało nabywanie polskich, 
pozbawionych tego oparcia ma-
jątków..
 
Lubomir Galon w 1902 roku nie 
wiedział,  że gwałtem i uciskiem, 
najsurowszą cenzurą i najprze-
bieglejszą Policą doświadczy 
Rosja Polaków w czasie rewolu-
cji bolszewickiej i dotknie tych, 
którzy zostali, jak Maria Dunin 
Kozicka pisała: 
„Zagrożeni wydarciem podsta-
wy swego istnienia, otoczyli kre-

sowcy niezmierną, fanatyczną 
miłością tę resztę ziemi ojców 
i dziadów, jaką im rząd zabor-
czy zostawił, tę żywą historję 
„zdobyczy pługa polskiego” i 
wysiłków oręża przodków, tych 
rycerzy-rolników, którzy ongi tu 
- na rozgranicze dwóch światów 
kulturę łacińską, cywilizację Za-
chodu, przez trud mozolny, przez 
bój uporczywy z pogaństwem - 
tyle z zapałem nieśli .
Profesor Ferdynand Ossendow-
ski wspomina rok 1920:
Opisywałem Jenisej, jako rzekę, 
groźnie piękną, ale i straszliwą, 
gdyż widziałem ją, gdy niosła 
setki i tysiące zmiażdżonych ciał 
więźniów politycznych, zamor-
dowanych przez władze sowiec-
kie . Gdym wszystko to widział 
w r. 1920, rozpoczynając swoją 
ucieczkę z Syberji Sowieckiej 
do Polski przez Urjanchaj, Mon-
golję, Tybet, Chiny, Japonję i 
Stany Zjednoczone, nienawiścią 
zaczynało pałać moje serce, a 
słowa przekleństwa zawisały na 
ustach. Tę najpiękniejszą z rzek, 
jakie kiedykolwiek widziałem, 
zbezcześcili i splamili krwa-
wym, ohydnym mordem ludzie 
XX wieku. Kultura, cywilizacja, 
chrześcijaństwo... XX wiek, a 
tu, na Jeniseju, te tysiące nie-
winnych ofiar, zamordowanych 
w ponurych, krwawych lochach 
sądów rosyjskich.
A co stało się z ich własnością? 
Z tego widzimy, że żydzi we 
wszystkich dziedzinach życia, 
odnieśli z bolszewickiej rewolu-
cji największe korzyści. W ten 
sposób całe obszary ziemi rosyj-
skiej, której właścicielami była 
również wielka liczba Polaków, 
przechodzą w ręce żydowskie. 
Potwierdzają to żydzi, oświad-
czając: „Pieniądze, które ame-
rykańscy miljonerzy dają na 
kolonizację, są przeznaczone na 
osiedlenie żydów na Krymie w 
różnych okolicach”. - pisał ks. 
dr Stanisław Trzeciak,  profesor 
Akademii Duchownej w Peters-
burgu w rozprawie naukowej 
Talmud o gojach a kwestia ży-
dowska w Polsce.
Toteż żydzi, głosząc komunizm, 
obrabowują gojów ze wszyst-
kiego, a szczególniej z ziemi. Z 
ziemi tej w Rosji przy pomocy 
chłopów wypędzili większych 
właścicieli, następnie tych sa-
mych chłopów, pozbawionych 

wszelkiej opieki prawa, wytępili 
jako „kułaków” lub wysłali na 
ciężkie roboty na wyspy Soło-
wieckie czy na Sibir, jako kontr-
rewolucjonistów. Ziemię zaś po 
nich oddali swoim pobratym-
com…Prawda, że dużo wymarło 
z głodu w tym spichlerzu Euro-
py pod rządami żydowskimi, ale 
ile wymordowali żydzi, przygo-
towując teren dla republiki ży-
dowskiej, tego nikt nie obliczy. 
Sam Bela Kohn wymordował 60 
do 70 tysięcy rdzennej ludności.
Kolektywizacja i przebudowa 
Rosji włościańskiej była w ręku 
Epsteina, Żyda o pseudonimie 
Jakowlew. W czasopiśmie ży-
dowskim „Baderech” Nr. 38 str. 
2. r. 1937  jest przedstawione 
uprzywilejowanie żydów w 
Sowietach …stwierdzono mię-
dzy innemi, że w powiatach, w 
których przed wojną było 14% 
ludności żydowskiej, jest obec-
nie 40% żydów. Liczba żydów 
w tak zwanym ciężkim przemy-
śle urosła do 29%, dawniej było 
ich tylko 4%. Liczba urzędników 
żydów wynosi 30%, ale pracu-
jących robotników tylko 5.7%. 
Natomiast ziemi w Rosji żydzi 
mieli dawniej zaledwie 66.000 
hektarów, w r. 1936 mają już 
4200.000... Liczba uczniów ży-
dowskich wynosząca dawniej 
53,000 wzrosła do 518.000, a za-
tem prawie dziesięć razy wię-
cej. W szkołach wyższych żydów 
studentów znajduje się 62.300“’.
 
Trwają rozmowy na temat po-
mocy, którą Polska zamierza 
udzielić Ukrainie. Skoro obecni 
właściciele ziemi na Ukrainie 
sprowadzili z Izraela najznako-
mitszą technologię stosowaną 
w rolnictwie łącznie z dronami 
monitorującymi warunki upraw, 
czy najlepszy genetycznie ga-
tunek krów, może udałoby się 
sprowadzić dla obrony ich inte-
resów bojówkarzy izraelskich 
wprawionych w bojach  z Pale-
styńczykami zamiast obciążać 
państwo i naród polski?
W Łodzi abp Grzegorz Ryś uro-
czyście celebrował Dzień Juda-
izmu. Zapewne abp  Grzegorz 
Ryś zaprosił wyznawców juda-
izmu do wspólnej modlitwy za  
miliony pomordowanych pod-
czas rewolucji bolszewickiej 
przedstawicieli wielu narodów.

Redakcja KSI nie ingeruje w treść nadsyłanych artykułów ani nie ogranicza ich długości. 
W wyjątkowych sytuacjach dzielimy materiał na części 

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

czytelnicy czytają musi mieć aprobatę zespołu redakcyjnego. 
Stoimy na stanowisku, że każdy ma prawo do wyrażania własnego zdania i czyni to świadomie.

/ Powstańcy styczniowi 
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W roku 2015 w Kijowie, otwarto 
wystawę rzeźb poświęconą ide-
ologowi ukraińskiego nacjonali-
zmu, Stepanowi Banderze. Dwa-
naście popiersi, wystawionych na 
ekspozycji, wykonanych zostało 
z metali szlachetnych, bursztynu i 
marmuru. Autorem prac jest czło-
nek „Związku Artystów Ukrainy”, 
Iwan Lipowka. – Wystawa rozpo-
czyna cykl „Bohaterowie Ukrainy” 
w małych formach. Zaczęliśmy od 
Stepana Bandery i będziemy uzu-
pełniać tę kolekcję tworząc galerię 
bohaterów Ukrainy. Następnymi 
będą Roman Szuchewycz (“Taras 
Czuprynka”) i bohaterowie „Nie-
biańskiej Sotni” – powiedział Li-
powka.

Roman Szuchewycz, ukr. Роман 
Шухевич, ps. Taras Czuprynka, 
(ur. 30 czerwca 1907 w Krakowcu, 
zm. 5 marca 1950 w Biłohorszczu) 
– ukraiński działacz nacjonali-
styczny, działacz Ukraińskiej Or-
ganizacji Wojskowej, przewodni-
czący referatu bojowego Krajowej 
Egzekutywy Organizacji Ukra-
ińskich Nacjonalistów, przewod-
niczący Krajowej Egzekutywy 
OUN-B na Generalne Gubernator-
stwo, generał i naczelny dowódca 
Ukraińskiej Powstańczej Armii, 
przewodniczący Sekretariatu Ge-
neralnego Ukraińskiej Głównej 
Rady Wyzwoleńczej, kapitan 201 
batalionu Schutzmannschaft.

Roman Szuchewycz, jako główny 
dowódca UPA ponosi bezpośred-
nią odpowiedzialność za zaak-
ceptowanie rzezi wołyńskiej jako 
taktyki UPA przeciwko Polakom 
i przeprowadzenie ludobójczej 
czystki etnicznej w Małopolsce 
Wschodniej na polskiej ludności 
cywilnej, których ofiarą padło do 
100 tys. osób(według badaczy 200 
tysięcy ofiar) z czego na Wołyniu 
zginęło 40-60 tys. Polaków, w Ma-
łopolsce Wschodniej od 20-25 do 
40 tys., zaś na ziemiach współcze-
snej Polski od 6 do 8 tysięcy Po-
laków.

Roman Szuchewicz „wsławił się” 
m.in. strzałem w tył głowy w 1926 
roku przy ulicy Zielonej we Lwo-
wie wykonując swój wyrok śmier-
ci na osobie kuratora ziemi lwow-
skiej Stanisława Sobińskiego.

Stanisław Sobiński (ur. 12 czerwca 
1872 w Złoczowie, zamordowany 
19 października 1926 we Lwowie) 
– polski pedagog, społecznik, ku-
rator okręgu szkolnego lwowskie-
go.

„Czuprynka” sprawował wówczas 
urząd referenta bojowego OUN-
-UPA. Był jednym z organizato-
rów zamachów na posła Tadeusza 
Hołówkę zamordowanego w Tru-
skawcu w 1930 roku, Bronisława 
Pierackiego - Ministra Spraw We-
wnętrznych, oraz szeregu policjan-

tów.

Zabójstwo Bronisława Pierac-
kiego, polityka sanacji, ministra 
spraw wewnętrznych w rządzie 
Leona Kozłowskiego miało miej-
sce 15 czerwca 1934 przed budyn-
kiem Klubu Towarzyskiego przy 
ulicy Foksal w Warszawie. Pierac-
ki został postrzelony przez członka 
Organizacji Ukraińskich Nacjona-
listów (OUN), Hryhorija Maciej-
kę. Przewieziono go do szpitala, 
ale zmarł tego samego dnia.

Poseł Tadeusz Hołówka zginął w 
Truskawcu zamordowany przez 
nacjonalistów ukraińskich (Dmy-
tro Danyłyszyn i Wasyl Biłas) z 
OUN. Decyzję o zamachu podjęła 
trójka Iwan Gabrusewycz - Roman 
Szuchewycz - Zenon Kossak.

Na elewacji bocznej polskiej 
szkoły im. św. Marii Magdaleny 
we Lwowie istnieje żeliwna pła-
skorzeźba poświęcona mordercy 
OUN-UPA Romanowi Szuchewy-
czowi „Tarasowi Czuprynce”

12 października 2007 został po-
śmiertnie nagrodzony tytułem Bo-
hatera Ukrainy przez prezydenta 
Ukrainy Wiktora Juszczenkę.

Stepan Bandera był jednym z 
przywódców Organizacji Ukraiń-
skich Nacjonalistów, która dążyła 
do ustanowienia na Ukrainie nie-
podległego państwa. Jednocze-
śnie Ukraińska Powstańcza Armia 
współpracowała z nazistami w 
walce ze Związkiem Sowieckim 
i brała udział w ludobójstwie Po-
laków. W 2010 roku, w okresie 
prezydentury Wiktora Juszczen-
ki, Bandera został pośmiertnie 
uhonorowany tytułem „Bohatera 
Ukrainy”.

Sprawą okrutnych mordów doko-
nywanych na Polakach na Woły-
niu i w Małopolsce Wschodniej 
zajmuje się od wielu lat również 
historyk zatrudniona w Akademii 
Górniczo – Hutniczej dr Lucyna 
Kulińska. Swoimi pracami wzbo-
gaciła historię tego okresu o wiele 
niepowtarzalnych prac o wybit-
nym ciężarze gatunkowym. Dr 
Lucyna Kulińska zajmuje się rów-
nież publicystyką dotyczącą tego 
tragicznego okresu. W ofiarowanej 
mi książce Autorka „Dzieci Kre-
sów III” dokumentuje zbiór wspo-
mnień osób, które jako dzieci, 
lub bardzo młodzi ludzie przeżyli 
gehennę ukraińskiego ludobój-
stwa, będący niejednokrotnie bez-
pośrednimi świadkami mordów 
dokonywanych na ich bliskich, 
krewnych, czy sąsiadach. „Dzieci 
Kresów III” to wstrząsający mate-
riał źródłowy, niezastąpiony w ba-
daniach nad historią eksterminacji 
narodu polskiego. Wg. informacji 
autorki na okładce książki widnie-
je fotografia zmarłego, uprzednio 

torturowanego mężczyzny, bez 
nosa, będąca postacią ojca chłopca 
około 5-6 letniego obserwującego 
zmarłego. W górnej części foto-
grafii widoczni są matka chłopca 
i dziadek.

UPA Z „SS - GALIZIEN”

Dywizja z założenia miała galicyj-
ski, nie zaś ukraiński charakter – 
jako symboliki nie wprowadzono 
ukraińskiego tryzuba i błękitno-
-żółtego sztandaru; zamiast tego 
symbolem był żółty galicyjski lew 
z trzema złotymi koronami w nie-
bieskim polu. Pomimo późniejszej 
możliwości utworzenia jednostki 
stricte ukraińskiej, władze nie-
mieckie nie zgodziły się na takie 
działania, gdyż od samego począt-
ku wojny nie zaakceptowały dążeń 
ukraińskich do utworzenia niepod-
ległej Ukrainy. Dał temu wyraz 
już 12 września 1940 w Krakowie 
Hans Frank na posiedzeniu rządu 
Generalnego Gubernatorstwa: „ 
Wszystkich nas zajmuje sprawa 
ukraińska. Doszliśmy do przeko-
nania, że według wielu Ukraińców 
Generalne Gubernatorstwo jest 
tylko jednym z wielu czynników, 
które los wybrał, aby przywrócić 
narodowi ukraińskiemu wielką 
Ukrainę. Na to pójść nie możemy. 
Ukraińcy są obywatelami Wiel-
kiej Rzeszy Niemieckiej, skoro 
zamieszkują obszar niemiecki... „.

Jednak na początku 1943 r. ro-
snące straty skłoniły niemieckich 
przywódców do skorygowania 
nieprzejednanego stanowiska 
wobec tworzenia ukraińskich od-
działów. Z inicjatywy gubernatora 
dystryktu Galicja, Otto Wächtera, 
postanowiono sformować gali-
cyjską Dywizję Waffen SS, prze-
znaczoną do regularnych walk na 
froncie wschodnim.

W marcu 1943 Heinrich Himmler 
zaaprobował pierwotną propozy-
cję Wächtera utworzenia złożo-
nego z 3,5 tys ludzi pułku policji 
SS. Kwestia rozmiarów i statusu 
jednostki nie była sprecyzowana w 
chwili oficjalnego zaciągu ochot-
ników, których duża liczba umoż-
liwiła sformowanie pełnej dywizji. 
Stało się to w wyniku ustaleń mię-
dzy SS - Obergruppenführerem 
Gottlobem Bergerem, szefem SS 
- Hauptamt a gubernatorem Wäch-
terem. Zwolennikiem utworzenia 
dywizji na warunkach niemieckich 
był Andrij Melnyk. Banderowcy 
nawołując do jej bojkotu, równo-
cześnie jednak skierowali do niej 
grupę zaufanych osób, wśród nich 
Bohdana Pidhajnego oraz Mychaj-
ło Kaczmara.

Informację o formowaniu dywizji 
i zaciągu ogłoszono publicznie 
28 kwietnia 1943 r. Do Lwowa 
przyjechał generalny gubernator 
Hans Frank. W siedzibie starostwa 

gubernator dystryktu Galizien SS 
- Brigadeführer dr Wächter ogło-
sił (…) w obecności członków 

rządu Generalnego Gubernator-
stwa i dystryktu Galizien, a także 
członków Centralnego Komitetu 
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Ukraińskiego, że Führer pozwolił 
na utworzenie Dywizji. Ogłosze-
nie nastąpiło w obecności gen. 
Wiktora Kurmanowycza, szefa 
urzędu dystryktu dr Otto Bauera, 
ministra spraw wewnętrznych GG 
i wicegubernatora dystryktu kra-
kowskiego dr Ludwiga Losackera, 
Dowódcy SS i Policji w dystrykcie 
Fritza Katzmanna, przewodniczą-
cego UCK prof. Włodzimierza Ku-
bijowycza, b. dowódcy 3 korpusu 
Ukraińskiej Armii Galicyjskiej 
gen. Antina Kraussa. Po zebraniu 
w starostwie, w katedrze św. Jura 
zostało odprawione nabożeństwo, 
celebrowane przez biskupa Josyfa 
Slipego w asyście członków kapi-
tuły katedry: Hawryła Kostelnyka, 
Romana Łobodycza oraz ks. Wa-
syla Łaby, kazanie wygłosił ks. 
Wasyl Łaba. W szeregach dywizji 
posługę duszpasterską prowadziło 
następnie łącznie 12 kapelanów 
obrządku greckokatolickiego, za-
twierdzonych przez metropolitę 
Andrzeja Szeptyckiego, duchowe-
go przywódcy Stepana Bandery.

Główne uroczystości odbyły się 
w Sanoku, gdzie 9 maja 1943 od-
był się nabór i pochód ok. 1500 
ochotników, uroczyste odczytanie 
proklamacji o powstaniu dywizji 
w budynku Stadthalle przy ulicy 
Mickiewicza oraz nabożeństwo w 
katedrze prawosławnej.

Werbunek ochotników rozpoczęto 
przed formalnym powołaniem dy-
wizji, co nastąpiło w lipcu 1943. 
Ostateczna decyzja o utworzeniu 
dywizji zapadła bowiem dopiero 
20 lipca 1943, formalny rozkaz 
o jej powołaniu podpisał 30 lip-
ca 1943 roku w imieniu Reichs-
führera SS Heinricha Himmlera 
SS-Obergruppenführer i generał 
Waffen-SS Hans Jüttner, szef SS-
-Führungshauptamt. Z tego wzglę-
du z pierwszego naboru ochot-
ników, zgłaszających się już od 
końca kwietnia 1943 roku Niemcy 
utworzyli pięć pułków policyjnych 
SS (w niemieckiej nomenklaturze 
określane jako Galizische SS Fre-
iwillige Regimenten).

W grudniu 1943 roku władze nie-
mieckie zaczęły zastanawiać się 
nad utworzeniem całego Korpusu 
Galicyjskiego, w którego skład 
wchodzić miały oprócz 14 Dywi-
zji – Dywizja Pancerna „Lemberg” 
oraz Dywizja Górska „Karpaty”.

ZARZĄD WOJSKOWY

15 kwietnia 1943 utworzono z 
dwóch Niemców (w tym płk Al-
fred Bisanz) i 12 Ukraińców Za-
rząd Wojskowy („Wijskowa Upra-
wa”). Była to ukraińska cywilna 
instytucja doradczo-pomocowa.

Na przewodniczącego WU wybra-
no prof. Wołodymyra Kubijowy-
cza, jednak Hans Frank wyznaczył 
na to stanowisko płk Alfreda Bi-
sanza. Szefem kancelarii został kpt 
Osyp Nawroćkyj, a w jego skład 
wchodzili również Ukraińcy:

kpt. inż. Mychajło Chronowjat – 
referent naboru i reklamacji

dr Lubomyr Makaruszka – refe-
rent naboru oficerów

inż. Jurij Krochmaliuk – referent 
wydziału historyczno-wojskowe-
go

inż. Andrij Palij – referent pomocy 
rodzinom ochotników

Wasyl Łaba – duchowa opieka nad 
Dywizją

redaktor Stepan Wołyneć – refe-
rent propagandy

dr Wołodymyr Biłozor – referent 
wydziału zdrowia

prof. Zenon Zełenyj – referent ds. 
młodzieży

dr Iwan Rudnyćkyj – referent wy-
działu prawniczego

inż. Jewhen Pindus – zastępca sze-
fa kancelarii

mgr Mychajło Kusznir – referent 
kulturalno-oświatowy[17]

gen. Wiktor Kurmanowycz

Zarówno przysięga wojskowa jaką 
składali (nie na wierność Ukra-
inie, lecz na wierność Adolfowi 
Hitlerowi: „Na całe życie będę 
wierny Adolfowi Hitlerowi, jako 
wielkiemu wodzowi niemieckich 
sił zbrojnych, wielkich Niemiec 
i nowej Europy”. Zakaz posługi-
wania się językiem ukraińskim 
oraz w większości niemieckie 
dowództwo już mogą świadczyć 
o faktycznych planach politycz-
nych dla tej jednostki. Pomimo to 
dywizja cieszyła się dużą popular-
nością wśród Ukraińców, o czym 
świadczą przypadki przekazywa-
nia ochotnikom sztandarów ukra-
ińskich jednostek z I wojny świa-
towej, czy tłumaczenie skrótu SS 
jako „Strzelcy Siczowi”.

Po informacji o formowaniu dywi-
zji, ogłoszonej 28 kwietnia 1943 
roku, do punktów werbunkowych 
zgłosiło się około 80 tysięcy osób, 
z czego tylko kilkanaście tysięcy 
objęto przeszkoleniem. Z pierw-
szego rzutu ochotników utworzo-
no 5 pułków policji SS (numeracja 
4 do 8) oraz rezerwowy batalion 
policji, z których policjantów po 
rozbiciu ich pułków w czerwcu 
1944 roku włączono w skład dy-
wizji. 4 i 5 pułk policji SS wzięły 
udział w niemieckich akcjach prze-
ciw partyzanckich i pacyfikacjach, 
w czasie których dopuszczały się 
zbrodni na ludności cywilnej. Ma-
łoletnich ochotników skierowano 
do tzw. „Junaków SS”, a następnie 
do jednostek obrony przeciwlotni-
czej w głębi Niemiec.

We wrześniu 1943 na poligonie w 
Nowej Dębie rozpoczęto komple-
towanie i zgrywanie dywizji jako 
całości. Dowódcami wszystkich 
samodzielnych jednostek zostali 
niemieccy oficerowie Waffen SS.

Szefem sztabu dywizji został od-
komenderowany z Wehrmachtu 
mjr Wolf-Dietrich Heike. Tylko 
trzy stanowiska dowódcze zajęli 
Ukraińcy: dowódcą 3 batalionu 29 
pułku został kpt. Mychajło Brygi-
der, dowódcą dywizjonu artylerii 
ciężkiej mjr Mykoła Palijenko, a 
dowódcą 1 batalionu 29 pułku mjr 
Jewhen Pobihuszczyj.

SZLAK BOJOWY

Jednostki dywizji szkolono w róż-
nych krajach: Polsce (np. Dębica), 
Niemczech, Austrii, Francji i Ho-
landii. Jak się okazało stosunek 
władz niemieckich do ochotni-
ków ukraińskich nie był najlep-
szy: żołnierze narzekali na gorsze 
umundurowanie i wyżywienie w 
stosunku do jednostek niemiec-
kich, ograniczono także znacznie 

elementy wyszkolenia ukraińskich 
oficerów. Wśród Ukraińców sze-
rzyły się nastroje „zawiedzionych 
nadziei”, a dużą popularnością 
cieszyła się UPA. Jednak inspekcja 
dokonana w maju 1944 roku przez 
Himmlera w obozie szkolenio-
wym w Neuhammer (Świętoszów 
koło Żagania) utwierdziła go w 
przekonaniu, że jednostka gotowa 
jest do podjęcia działań na więk-
szą skalę. By wzmocnić morale i 
zapobiec dezercjom Himmler w 
przemówieniu do oficerów dywi-
zji 17.05.1944 roku wprowadził 
wątki antypolskie, co było zgodne 
z polityką niemiecką zmierzającą 
do wzmożenia konfliktu polsko-
-ukraińskiego.

W lutym i marcu 1944 wydzielone 
z dywizji oddziały – SS-Kamp-
fgruppe Beyersdorf, brały udział 
w akcjach przeciw partyzanckich 
na Lubelszczyźnie. Również część 
pułków policyjnych, uformowa-
nych z ochotników do 14 Dywi-
zji, brała udział w niemieckich 
operacjach anty partyzanckich – 5 
pułk policji SS na Lubelszczyźnie 
(Zamojszczyzna, Chełmszczyzna, 
południowe Podlasie, Polesie Lu-
belskie), 4 pułk policji SS na Po-
dolu, gdzie dopuściły się zbrodni 
wojennych. 4 pułk policji SS jest 
obarczany odpowiedzialnością za 
masakry Polaków w Hucie Pie-
niackiej, Podkamieniu i Chodacz-
kowie Wielkim.

Pierwotny plan niemiecki zakładał 
użycie dywizji na wschód od Sta-
nisławowa, na przedpolu Karpat, 
jednak w połowie czerwca plan 
zmieniono, i nakazano dywizji za-
jąć pozycje na zachód od Brodów.

28 czerwca 1944 rozpoczął się 
transport skoncentrowanej dywizji 
koleją ze Świętoszowa. Jednostkę 
(wówczas w sile trzech pułków 
piechoty) przerzucono z terenu 
Rzeszy w okolice Brodów. Dywi-
zja zajęła pozycje w drugiej linii, 
bez wsparcia lotniczego. Pierwszej 
linii obrony bronił XIII Korpus Ar-
mijny oraz jednostki 4 Armii Pan-
cernej w sile około 50 czołgów.

Części żołnierzy dywizji (około 
800) wraz z dowódcą SS-Briga-
deführerem Fritzem Freitagiem 
udało się przebić w rejonie Zło-
czowa. Grupa ta, oraz przebijają-
cy się samodzielnie lub w małych 
grupach żołnierze skierowali się w 
kierunku Podkamień-Żydaczów-
Stryj-Drohobycz-Sambor-Turka-
Przełęcz Użocka do Serednego na 
Zakarpaciu, pomiędzy Użhorodem 
a Mukaczewem. W sumie dotarło 
tam około 1500 żołnierzy urato-
wanych z kotła, oraz 1500 żołnie-
rzy ze służb tyłowych, które nie 
znalazły się w okrążeniu (batalion 
zapasowy, służba weterynaryjna, 
techniczna).

19 kwietnia 1945 roku do szta-
bu dywizji przybył gen. Pawło 
Szandruk, od 15 marca 1945 roku 
przewodniczący Ukraińskiego 
Komitetu Narodowego i główno-
dowodzący Ukraińskiej Armii Na-
rodowej, podporządkowując sobie 
SS - Brigadeführera Fritza Freita-
ga i przejmując bezpośrednio do-
wodzenie dywizją. Na rozkaz gen. 
Szandruka 25 kwietnia żołnierze 
dywizji złożyli przysięgę na wier-
ność Ukrainie i nałożyli na czapki 
ukraińskie godło państwowe (try-

zub).

Po opuszczeniu na rozkaz genera-
ła Pawło Szandruka linii frontu 7 
maja 1945 roku, oddziały dywizji 
przeszły rzekę Mur, przechodząc 
do brytyjskiej strefy okupacyjnej 
Austrii. 10 maja 1945 SS-Brigade-
führer Fritz Freitag popełnił samo-
bójstwo, bezpośrednią komendę 
nad dywizją przejął gen. Mychajło 
Krat. Oddziały dywizji skapitulo-
wały przed Brytyjczykami i Ame-
rykanami w rejonie Tamsweg. Po 
kapitulacji jeńcy zostali przez Bry-
tyjczyków poprzez obóz w Spittal 
przewiezieni do obozu w Bellaria, 
a następnie Rimini (w Romanii), 
na terenie operacyjnym II Korpusu 
Polskiego we Włoszech.

Generał Pawło Szandruk bezpo-
średnio po kapitulacji jednostki 
zażądał od Brytyjczyków spo-
tkania w cztery oczy z generałem 
Władysławem Andersem, swym 
dowódcą z września 1939 r. (ów-
cześnie dowódcą II Korpusu Pol-
skich Sił Zbrojnych na Zachodzie 
na froncie włoskim), które mu 
umożliwiono.

W konsekwencji osobistej inter-
wencji gen. Andersa w Londy-
nie, a także stanowiska Stolicy 
Apostolskiej, Brytyjczycy mimo 
sowieckich żądań nie wydali żoł-
nierzy ukraińskich Stalinowi, gdyż 
uznali ich za obywateli polskich 
(byli nimi bezsprzecznie do 1939 
– agresja i okupacja sowiecka z 
17.09.1939 nie zmieniała ich sta-
tusu prawnego) i umożliwili im 
osiedlenie się w r. 1947 w Wielkiej 
Brytanii i krajach Wspólnoty Bry-
tyjskiej.

Z formacji kolaboracyjnych zło-
żonych z Ukraińców w walkach 
z powstańcami warszawsskimi w 
drugiej połowie września 1944 na 
Czerniakowie i w Puszczy Kam-
pinoskiej uczestniczył Ukraiński 
Legion Samoobrony.

ZBRODNIE WOJENNE

W Polsce obecnie toczy się śledz-
two pionu śledczego Instytutu 
Pamięci Narodowej w sprawie 
zbrodni wojennej popełnionej w 
Hucie Pieniackiej przez funkcjo-
nariuszy SS-Galizien i nacjonali-
stów ukraińskich gdzie 28 lutego 
1944 roku zamordowano 868 Po-
laków. 16 kwietnia 1944 r roku 
ukraińscy żołnierze mieli również 
zmasakrować Polaków w Cho-
daczkowie Wielkim, gdzie zginęły 
862 osoby.

Główna Komisja Ścigania Zbrod-
ni przeciwko Narodowi Polskie-
mu prowadzi również śledztwa w 
sprawie okoliczności pacyfikacji 
wsi Prehoryłe i Smoligów. Dnia 8 
czerwca 1943 roku Gestapo przy 
udziale oddziału SS - Galizien 
uczestniczyło w łapance we wsi 
Zwięczyca w gminie Rzeszów, 
podczas której zastrzelono po 
śledztwie 10 osób strzałami w tył 
głowy, a dalsze 24 wywieziono do 
obozu w Pustkowiu skąd już nie 
wróciły. Dnia 2 lutego 1944 roku 
jednostka ukraińska brała udział w 
pacyfikacji wsi Borów oraz oko-
licznych wsi. Oddziały żandarme-
rii i SS w sile około 3 tysięcy żoł-
nierzy wkroczyły w nocy do wsi 
całkowicie niszcząc całość 280 go-
spodarstw przy użyciu broni pan-

cernej. Dnia 24 czerwca 1943 roku 
SS - Galizien z udziałem ukra-
ińskich nacjonalistów dokonały 
pacyfikacji wsi Majdan Nowy. Po 
otoczeniu, wieś przez godzinę była 
ostrzeliwana z broni artyleryjskiej 
po czym wojsko wkroczyło do 
miejscowości. Spłonęło 58 go-
spodarstw, a śmierć poniosło 28 
osób. 2 lipca 1943 roku rozegrał 
się dramat Majdanu Starego. Eg-
zekucję przeprowadzili żołnierze z 
ukraińskiej dywizji SS - Galizien, 
którzy także spalili wieś. W czasie 
pacyfikacji zamordowali łącznie 
65 osób, w tym 28 kobiet, 15 dzie-
ci. Ponadto spalili 76 gospodarstw, 
zdemolowali kościół, niszcząc ob-
razy, naczynia liturgiczne itp.

Sprawcami zbrodni na ludności 
polskiej w wymienionych miejsco-
wościach były, według dotychczas 
poczynionych ustaleń śledczych, 
4 i 5 galicyjskie pułki policyjne 
SS (w niemieckiej nomenklaturze 
określane jako Galizische SS Fre-
iwillige Regimenten), skierowane 
do walk przeciw partyzanckich 
na bezpośrednim zapleczu frontu 
wschodniego. Były one złożone 
z pierwszego naboru ukraińskich 
ochotników do 14 Dywizji, doko-
nanego przed jej formalnym po-
wołaniem w lipcu 1943 roku odko-
menderowanego przez Niemców 
do służby policyjnej. W śledztwie 
IPN w sprawie ustalenia spraw-
ców zbrodni w Hucie Pieniackiej 
określa się 4 pułk policji SS jako 4 
Pułk Dywizji „SS - Galizien”.

Po rozbiciu 14 Dywizji w bitwie 
pod Brodami policjanci ukraińscy 
z pułków policyjnych (rozbitych 
również w tym samym czasie na 
froncie wschodnim) zostali wcie-
leni do 14 Dywizji Grenadierów 
SS w ramach jej odtwarzania w 
obozie ćwiczebnym w Świętoszo-
wie.

W październiku 1947 roku, po 
zgodzie rządu Wielkiej Brytanii 
na imigrację żołnierzy Ukraińskiej 
Armii Narodowej do Wielkiej Bry-
tanii i odmowę ich wydania ZSRS, 
rząd polski wniósł skargę do Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych 
przeciwko „SS-Galizien”, stwier-
dzając, że jej jednostki spacyfiko-
wały Hutę Pieniacką, mordując 
800 cywilów.

Również podczas pobytu na Sło-
wacji pojawiają się zarzuty o po-
pełnienie przez 14 Dywizję SS 
zbrodni wojennych, Ukraińcom 
udowodniono rozstrzelanie  osób 
w Niżnej Boćy.

Formacje SS zostały uznane przez 
Międzynarodowy Trybunał Woj-
skowy w Norymberdze za organi-
zację zbrodniczą.

Źródła:

http://pl.wikipedia.org/wiki/14_
Dywizja_Grenadier%C3%B3w_
SS_%281_ukrai%C5%84ska%29

http://wolnemedia.net/polityka/
w-ki jowie-odlano-ze-z lota-
popiersie-bandery/

h t t p : / / n i e p o p r a w n i . p l /
b l o g / 2 2 1 8 / n i e - t y l k o - w e -
lwowie-bez-trumien-i-krzyzy-z-
ludobojstwem-w-tle

 https://www.youtube.com/wat-
ch?feature=player_embedde-
d&v=BfpoXfJryE4



www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                                     1 lutego 2022  - strona 19PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

ksiądz dr kanonik Jan Dyrda 
(1931-1920). kresowiak, ka-
płan, wychowawca, patriota.
Ryszard Frączek 

Odszedł do Pana ksiądz 
Jan Dyrda kapłan pochodzący 
z Kresów. Urodził się w 24 
listopada 1931 Leszniowie 
powiat brodzki województwo 
tarnopolskie. Rodzice Leopold i 
Olga z d. Tymkowicz, ochrzcili 
dziecko tu w parafii św. Mateusza.  
Nieduże miasteczko położone 
na trasie Beresteczko – Brody 
w okresie międzywojennym 
tętniło życiem. W Leszniowie 
znajdował się klasztor i kościół 
p. w. w. Mateusza, który był 
znanym sanktuarium maryjnym.  
Podczas szalejących band UPA, 
w klasztorze znajdowała się 
polska samoobrona, skutecznie 
odpierająca ataki banderowców. 
Klasztor był schronieniem dla 
Polaków przybywających z 
okolicznych wiosek.  

Dnia 5 marca obrońcy odparli 
ogniem z karabinów atak 200 
– osobowego oddziału konnicy 
ukraińskiej. Na początku sierpnia 
1945 r. próbowano klasztor 
wysadzić. Na skutek tego 
naruszono struktury budowli. 
Czas dopełnił resztę. Klasztor 
zniknął całkowicie,  po kościele 
pozostały jedynie ruiny. 

Rodzina ks. Dyrdy została 
ekspatriowana na Ziemie 
Odzyskane. Jan ukończył liceum 
ogólnokształcące we Wschowie 
i rozpoczął studia na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, oraz w Studium 
Międzyseminaryjnym w 
Krakowie, a także w Studium 
Seminaryjnym w Częstochowie. 
Dnia 28 kwietnia 1957 r. przyjął 
z rąk bp. Zdzisława Golińskiego 
święcenia kapłańskie w kościele 
p.w. św. Barbary w Częstochowie. 
Rozpoczął pracę w diecezji 
częstochowskiej jako wikariusz w 
Łagiszy koło Będzina. Po dwóch 
latach został wysłany do parafii 
w Dobryszycach koło Radomska.  
W latach 1963-1964 posługiwał w 
Porębie koło Zawiercia. Następnie 

w latach 1963-1964 przebywał w 
parafii Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Sosnowcu. W kolejnych 
latach 1964-65 w parafii św. 
Magdaleny  w Radomsku, w 
1965-1966  w Częstochowie 
w parafii Świętego Krzyża i w 
latach 1966-1968  w parafii św. 
Tomasza Sosnowcu. W  sierpniu 
1969 r. został oddelegowany 
do diecezji zielonogórsko-
gorzowskiej. Objął funkcje 
wikarego w Krośnie Odrzańskim. 
Szybko znalazł się liście UB- 
najbardziej niebezpiecznych 
księży.  Dodatkowo od  1970 r. 

kierował parafią p.w. św. Elżbiety 
w Pławiu bez tytułu proboszcza z 
uwagi na zakaz objecia tej funkcji 
przez komunistyczne władze.  W 
1976 r. objął parafię p.w. Matki 
Bożej Rokitniańskiej w Rokitnie, 
Po trzech latach w 1979 r. został 
przeniesiony do Zawady. 8 maja 
1987 r. uzyskał doktorat z zakresu 
teologii na Papieskim Wydziale 
Teologicznym w Krakowie. Był 
diecezjalnym duszpasterzem 
służby zdrowia, wykładowcą w 
Instytucie Formacji Katolickiej 
dla Świeckich w Gorzowie 
Wlkp. 27 lutego 1989 r. został 

inkardynowany do diecezji 
gorzowskiej.

W kwietniu 2017 r. otrzymał 
godność kanonika. Był autorem 
artykułów, książek. Biblista, 
członek Stowarzyszenia 
Biblistów Polskich. 25 sierpnia 
1999 r. przeszedł na emeryturę.  
Zamieszkał w Domu Księży 
Emerytów w Zielonej Górze.  
Wciąż zaangażowany, jeszcze  

przez dwie kadencje członkiem 
Rady Kapłańskiej. Zmarł w domu 
emerytów we wtorek 15 grudnia 
2020 r. w wieku 89 lat i w 64 
roku kapłaństwa. Pozostawił po 
sobie wiele dobra. Wychował 
następców, którzy na zawsze 
pozostaną śladami jego życia.  

Ryszard Frączek 

/ -ks-Jan-Dyrda

/ Leszniów kściół św. Mateusza
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W krwawym zakolu Krycińskiego.Cz.4
Stanisław Kryciński ,,Pogórze Przemyskie w krwawym zakolu Sanu”, 
wydawnictwo Libra, Rzeszów 2020. 
Stanisław Żurek

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

1 czerwca 1946 r. we wsi Herma-
nowice pow. Przemyśl upowcy 
obrabowali gospodarstwa polskie 
i zamordowali 7 Polaków. We wsi 
Iskań pow. Przemyśl upowcy ob-
rabowali gospodarstwa polskie i 
zamordowali 1 Polkę 
2 czerwca we wsi Hermanowice 
pow. Przemyśl bojówka UPA, w 
liczbie ok. 7 banderowców, za-
strzeliła Polaka Andrzeja Ścielo-
nego, l. 47. (Andrzej Zapałowski: 
Granica w ogniu. Warszawa 2016, 
s.170). 
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 została 
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.   
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 Batycze pow. Przemyśl upo-
wcy spalili wieś i zamordowali 1 
Polaka. We wsi Maćkowce pow. 
Przemyśl uprowadzili, zamor-
dowali i spalili zwłoki w stodole 
na terenie wsi Orzechowce 2 Po-
laków. We wsi Orzechowce pow. 
Przemyśl obrabowali i spalili wieś 
oraz zamordowali 15 Polaków, w 
tym kobiety. 
22 czerwca we wsi Maćkowce 
pow. Przemyśl upowcy zamor-
dowali Jana Benedykta. We wsi 
Polska Marynka pow. Przemyśl 
uprowadzili i zamordowali Pola-
ka o nazwisku Groch, rolnika. We 
wsi Zalesie pow. Przemyśl obra-
bowali gospodarstwa polskie oraz 
zamordowali 4 Polaków.  
27 czerwca koło wsi Kniażyce 
pow. Przemyśl w lasach Brylińce 
– Koniusza w zasadzce UPA zgi-
nęło ponad 30 żołnierzy WP, a ci 
co dostali się do niewoli zostali 
bądź spaleni żywcem, bądź za-

mordowani w inny okrutny spo-
sób. Ofiarami była też ludność 
cywilna. UPA zamordowała 17 
cywilnych mieszkańców wsi 
Kniażyce i okolic, w tym 14 Pola-
ków i trzech Ukraińców, którzy 
na siłę wcieleni do UPA zdezerte-
rowali za co zostali publicznie 
rozstrzelani. „27 czerwca między 
Brylińcami a Kormanicami w za-
sadzkę zorganizowaną przez ku-
reń „Bajdy” (m.in. sotnia „Ła-
stiwki”), liczący kilkuset bande-
rowców, wpadł pododdział WP, 
składający się z 80 żołnierzy ze 
szkoły podoficerskiej 28pp. W 
trakcie dwugodzinnej walki zgi-
nęło 3 oficerów: dowódca por. Ze-
non Kratki, adiutant szkoły ppor. 
Franciszek Kunicki, dowódca 
plutonu ppor. Bronisław Rachwał 
oraz 22 podoficerów i szeregow-
ców, m.in. sierż. Jan Bury, s. An-
toniego i kpr. Michał Łobacz, szer. 
Tadeusz Cholewicki (błędnie po-
dawane w niektórych dokumen-
tach: Cholewiński), s. Franciszka, 
ur. 1924 r., elew Henryk Cieślik, s. 
Antoniego, ur. 1924 r. (1923 r.?), 
elew Bogdan Dąbrowski (l. 24), 
szer. Jan Barłóg, s. Antoniego, ur. 
1924 r. (1923r.?)388, szer. Cezary 
Waziała, s. Stanisława, ur. 1924 r. 
w Wyszynach. W dokumentach 
podawana jest także liczba 24 za-
bitych i 7 rannych. 2 wziętych do 
niewoli żołnierzy upowcy puścili 
wolno. Tak wysoka liczba zabi-
tych wynikała z wymordowania 
przez ukraińskich bojowników 16 
rannych żołnierzy. Przy życiu po-
zostało tylko 7 rannych. Po stro-
nie ukraińskiej zginęło co naj-
mniej 8 banderowców. Wg innych 
opracowań śmierć poniosło 3 ofi-
cerów i 24 żołnierzy lub 3 ofice-
rów i 26 żołnierzy. Podawane są 
też liczby 34 zabitych żołnierzy, w 
tym 2 poruczników i 2 podporucz-
ników oraz informacje, że to Po-
lacy zaatakowali szkołę podofi-
cerską UPA. /.../ Najbardziej 
prawdopodobna wersja jest ta, 
którą zamieścił tygodnik miasta i 
powiatu przemyskiego „Nowe 
Horyzonty” z 7 lipca 1946 r., w 
którym ukazał się nekrolog, poda-
jący poległych w „obszarze” Fre-
dropola. We wspomnianym nekro-
logu podkreślono, że … „Bestial-
scy bandyci znęcali się w okrutny 
sposób nad zamordowanymi i 
rannymi, masakrując tępymi na-
rzędziami poszczególne części 
ciała. Masowy pogrzeb bohater-
skich żołnierzy odbył się 28 VI 
1946 r. który zmienił się w wielką 
manifestację społeczeństwa, do-
magającego się ostatecznej likwi-
dacji band ukraińskich nacjonali-
stów.” Wśród zamordowanych, 
wg gazety, znaleźli się: por. Z. 
Kratki, ppor. F. Kunicki, ppor. 
Bronisław Rachwał, sierż. Jan 
Bury, kpr. M. Łobacz, st. strzelcy: 
st. strz. Sylwester Śroń, s. Anto-
niego, ur. 1924 r. w Poznaniu, st. 
szer. Edmund Rydzyński (Rydziń-
ski), s. Bartosza, ur. 1927 r. w To-
runiu, st. szer. Florian Kluczniak 
(Kłuczniak), s. Mikołaja, ur. 1921 
r. w Łebkach, szer. Kazimierz Ści-
bor (Ściebor), s. Józefa, ur. 1923 
r. w Dębowie i st. szer. Bernard 
Sęk (Sak), s. Stanisława, ur. 1922 
r. w Jabłonie oraz strzelcy: szer. T. 
Cholewicki s. Franciszka, ur. 
1924 r. w Antrowanej Guslinie, 
szer. Zygmunt Wojciechowski, s. 
Stanisława, ur. 1924 r. we Wron-
kach, szer. Ludwik Marecki, s. An-
toniego, ur. 1923 r. w Ludwiczo-

wie, szer. Bolesław Kopyłowicz, s. 
Franciszka, ur. 1925 r. w Samono-
wicach, szer. Bogdan Dąbrowski, 
s. Piotra, ur. 1922 r. w Warszawie, 
szer. Kazimierz Naskręski, s. An-
toniego, ur. 1923 r. w Wieluniu, 
szer. Antoni Janiszewski, s. Fran-
ciszka, ur. 1924 r. w Zatorach, 
szer. Henryk Cieślik, s. Antoniego, 
ur. 1923 r. w Koczinie, szer. Bogu-
sław Jędrusik, s. Romana, ur. 
1923 r. w Sosnowcu, szer. Franci-
szek Kwestarz, s. Jakóba, ur. 1921 
r. w Kamienicach, szer. Józef Ła-
secki, s. Józefa, ur. 1923 r. w Ko-
bylcu, szer. Edmund Wojciechow-
ski, s. Stanisława, ur. 1924 r. w 
Grzybnie, szer. Kazimierz Kędzio-
ra, s. Stefana, ur. 1923 r. w Godzi-
szewie, J. Barłóg, Tadeusz Rokic-
ki i szer. Franciszek Łoboda, s. 
Jana, ur. 1922 r. w Margoniu. 
Ogółem w ataku UPA zginęło lub 
zostało zamordowanych 26 żoł-
nierzy 28pp WP.” (Andrzej Zapa-
łowski: Granica w ogniu. Warsza-
wa 2016, s.172 - 174).  Inni: „In-
formacje o obecności dużej grupy 
banderowców dotarły do Przemy-
śla. Do rozpoznania wysłano 
kompanię Podoficerskiej Szkoły 
elewów z 28. pp z 9. DP przypusz-
czalnie w sile od 80 do 100 żołnie-
rzy. Akcją dowodził por. Zenon 
Kratki, dowódca szkoły podofi-
cerskiej. Pieszej grupie żołnierzy 
towarzyszył konny wóz taborowy, 
na którym wieziono zapas amuni-
cji i radiostację. Kompania szkol-
na przeszła San 26 czerwca 1946 
r. w rejonie Olszan. Następnie 
przeszła przez Brylińce i weszła 
do lasu. Dalej pomaszerowała 
przez Koniuszę i lasami przez He-
lichę zamierzała powrócić do 
Przemyśla. Kolumna była rozcią-
gnięta wzdłuż leśnej drogi, w jej 
środku znajdowało się dowództwo 
i wóz amunicyjny. W rejonie Knia-
życ czoło zostało ostrzelane prze 
ubezpieczenie z sotni U 7. Bande-
rowcy zajęli pozycje w okopach z 
I wojny światowej. Por. Zenon 
Kratki nakazał rozwinąć się do 
ataku na lewo od drogi. W tym 
czasie nie miał on pewnych infor-
macji o przeciwniku. Ponadto za-
lesienie terenu utrudniało prze-
prowadzenie ataku. Nie zostały 
wydzielone odwody. Nie przygo-
towano się do prowadzenia obro-
ny okrężnej. Ponadto dowództwo 
kompani znajdowało się bezpo-
średnio na linii atakujących żoł-
nierzy co utrudniało kierowanie 
walką. Na prawym skrzydle nie 
zdołano posunąć się do przodu z 
uwagi na obronę banderowców 
na przygotowanych pozycjach. 
Pewne sukcesy osiągnięto w cen-
trum doprowadzając do wyparcia 
UPA z pierwszej linii okopów. 
Przy centrum znajdowało się do-
wództwo kompani. Na lewym 
skrzydle nie powiodła się próba 
obejścia przeciwnika, natrafiono 
na szkolną sotnię UPA, tu również 
banderowcy zajęli pozycje obron-
ne. Sotnia szkolna powstrzymała 
atak żołnierzy WP. Banderowcy 
przeszli do kontrataku i zmusili do 
wycofania się lewe skrzydło. Na-
stępnie od tyłu zaatakowali cen-
trum. Dwie drużyny zostały oto-
czone, przy nich przebywał do-
wódca i adiutant szkoły. Jedna 
wycofała się na lewe skrzydło. 
Następnie z walki wycofało się 
lewe skrzydło WP. Pozostały tylko 
dwie drużyny w centrum, prawdo-
podobnie nie zdołano przygoto-
wać obrony okrężnej. Banderow-

cy podeszli od tyłu. Przy pomocy 
ręcznych granatów niszczyli pol-
skie stanowiska w czym osobiści 
brał udział Zrub, dowódca szkol-
nej sotni UPA. W tym samym cza-
sie przystąpiono do krótkiego po-
ścigu za żołnierzami i zdobyto 
wóz konny z amunicją oraz radio-
stację. Walka w lesie w pobliżu 
Kniażyc była jedną z większych 
porażek WP w starciach z UPA. 
Według polskich danych następ-
nego dnia na pobojowisku odna-
leziono ciała 26 żołnierzy i ofice-
rów w tym por. Zenona Kratki - 
dowódcy szkoły podoficerskiej, 
ppor. Franciszka Kunickiego - ad-
iutanta szkoły podoficerskiej i 
ppor. Bronisława Rachwała - do-
wódcy jednego z plutonów. Mel-
dunek Zruba szacuje straty pol-
skie na 38 zabitych, 18 rannych i 
6 wziętych do niewoli, których 
podobno zwolniono. Przy tym po-
dano, że zdobyto w sumie 42 jed-
nostki broni długiej i tylko dwie 
krótkiej. Zdobyta broń należała 
do poległych, wziętych do niewoli 
zapewne też część rannych w cza-
sie odwrotu porzuciła uzbrojenie. 
Należy domniemywać, że niektó-
rych ciał żołnierzy WP nie zdoła-
no odnaleźć. Po stronie UPA zgi-
nęło 3 kursantów szkoły im. Kony-
ka.”  (Artur Brożyniak, OBEP 
IPN Rzeszów; w:  https://do-
cplayer.pl/25771718-Artur-bro-
zyniak-rzeszow-12-kwietnia-
-2016-r.html ).  „27 czerwca mię-
dzy Brylińcami a Kormanicami w 
zasadzkę zorganizowaną przez 
kureń „Bajdy” (m.in. sotnia „Ła-
stiwki”), liczący kilkuset bande-
rowców, wpadł pododdział WP, 
składający się z 80 żołnierzy ze 
szkoły podoficerskiej 28pp. W 
trakcie dwugodzinnej walki zgi-
nęło 3 oficerów: dowódca por. Ze-
non Kratki, adiutant szkoły ppor. 
Franciszek Kunicki, dowódca 
plutonu ppor. Bronisław Rachwał 
oraz 22 podoficerów i szeregow-
ców, m.in. sierż. Jan Bury, s. An-
toniego i kpr. Michał Łobacz, szer. 
Tadeusz Cholewicki (błędnie po-
dawane w niektórych dokumen-
tach: Cholewiński), s. Franciszka, 
ur. 1924 r., elew Henryk Cieślik, s. 
Antoniego, ur. 1924 r. (1923 r.?), 
elew Bogdan Dąbrowski (l. 24), 
szer. Jan Barłóg, s. Antoniego, ur. 
1924 r. (1923r.?)388, szer. Cezary 
Waziała, s. Stanisława, ur. 1924 r. 
w Wyszynach. W dokumentach 
podawana jest także liczba 24 za-
bitych i 7 rannych. 2 wziętych do 
niewoli żołnierzy upowcy puścili 
wolno. Tak wysoka liczba zabi-
tych wynikała z wymordowania 
przez ukraińskich bojowników 16 
rannych żołnierzy. Przy życiu po-
zostało tylko 7 rannych. Po stro-
nie ukraińskiej zginęło co naj-
mniej 8 banderowców. Wg innych 
opracowań śmierć poniosło 3 ofi-
cerów i 24 żołnierzy lub 3 ofice-
rów i 26 żołnierzy. Podawane są 
też liczby 34 zabitych żołnierzy, w 
tym 2 poruczników i 2 podporucz-
ników oraz informacje, że to Po-
lacy zaatakowali szkołę podofi-
cerską UPA. /.../ Najbardziej 
prawdopodobna wersja jest ta, 
którą zamieścił tygodnik miasta i 
powiatu przemyskiego „Nowe 
Horyzonty” z 7 lipca 1946 r., w 
którym ukazał się nekrolog, poda-
jący poległych w „obszarze” Fre-
dropola. We wspomnianym nekro-
logu podkreślono, że … „Bestial-
scy bandyci znęcali się w okrutny 
sposób nad zamordowanymi i 

rannymi, masakrując tępymi na-
rzędziami poszczególne części 
ciała. Masowy pogrzeb bohater-
skich żołnierzy odbył się 28 VI 
1946 r. który zmienił się w wielką 
manifestację społeczeństwa, do-
magającego się ostatecznej likwi-
dacji band ukraińskich nacjonali-
stów.” Wśród zamordowanych, 
wg gazety, znaleźli się: por. Z. 
Kratki, ppor. F. Kunicki, ppor. 
Bronisław Rachwał, sierż. Jan 
Bury, kpr. M. Łobacz, st. strzelcy: 
st. strz. Sylwester Śroń, s. Anto-
niego, ur. 1924 r. w Poznaniu, st. 
szer. Edmund Rydzyński (Rydziń-
ski), s. Bartosza, ur. 1927 r. w To-
runiu, st. szer. Florian Kluczniak 
(Kłuczniak), s. Mikołaja, ur. 1921 
r. w Łebkach, szer. Kazimierz Ści-
bor (Ściebor), s. Józefa, ur. 1923 
r. w Dębowie i st. szer. Bernard 
Sęk (Sak), s. Stanisława, ur. 1922 
r. w Jabłonie oraz strzelcy: szer. T. 
Cholewicki s. Franciszka, ur. 
1924 r. w Antrowanej Guslinie, 
szer. Zygmunt Wojciechowski, s. 
Stanisława, ur. 1924 r. we Wron-
kach, szer. Ludwik Marecki, s. An-
toniego, ur. 1923 r. w Ludwiczo-
wie, szer. Bolesław Kopyłowicz, s. 
Franciszka, ur. 1925 r. w Samono-
wicach, szer. Bogdan Dąbrowski, 
s. Piotra, ur. 1922 r. w Warszawie, 
szer. Kazimierz Naskręski, s. An-
toniego, ur. 1923 r. w Wieluniu, 
szer. Antoni Janiszewski, s. Fran-
ciszka, ur. 1924 r. w Zatorach, 
szer. Henryk Cieślik, s. Antoniego, 
ur. 1923 r. w Koczinie, szer. Bogu-
sław Jędrusik, s. Romana, ur. 
1923 r. w Sosnowcu, szer. Franci-
szek Kwestarz, s. Jakóba, ur. 1921 
r. w Kamienicach, szer. Józef Ła-
secki, s. Józefa, ur. 1923 r. w Ko-
bylcu, szer. Edmund Wojciechow-
ski, s. Stanisława, ur. 1924 r. w 
Grzybnie, szer. Kazimierz Kędzio-
ra, s. Stefana, ur. 1923 r. w Godzi-
szewie, J. Barłóg, Tadeusz Rokic-
ki i szer. Franciszek Łoboda, s. 
Jana, ur. 1922 r. w Margoniu. 
Ogółem w ataku UPA zginęło lub 
zostało zamordowanych 26 żoł-
nierzy 28pp WP.” (Andrzej Zapa-
łowski: Granica w ogniu. Warsza-
wa 2016, s.172 - 174). 
We wsi Silca pow. Przemyśl upo-
wcy zamordowali na drodze 6 
Polaków, w tym 3 milicjantów. 
„28 czerwca 1946 r. w Sólcy o 
godz. 17.30 3 milicjantów, wio-
zących prowiant UNRRA zostało 
zabitych przez upowców. Zginął 
także jeden cywil. Konwój nic nie 
wiedział, że w tym miejscu rano 
doszło do potyczki, kiedy ok. 40 
banderowców ostrzelało 8-osobo-
wy patrol WOP. Walka trwała od 
9.00–9.30, a żołnierze wycofali 
się do strażnicy. Wspomnianymi 
milicjantami był patrol załogi po-
sterunku MO z Rybotycz, powra-
cający z prowiantem. Wpadł w za-
sadzkę zorganizowaną przez pod-
oddział UPA, liczący ok. 15 osób. 
Był to prawdopodobnie rój z sotni 
„Udarnyk 4” „Burłaka” z czoty 
510. Podawana jest też liczba 300 
osób, co nie jest zgodne z prawdą. 
Po krótkiej walce poległ funkcjo-
nariusz szer. Tadeusz Hładio i kpr. 
Ludwik Machunik a rannego Mi-
chała Rudawskiego uprowadzono 
do lasu, gdzie został zamordo-
wany. Zginął także cywil Jan Ru-
dawski z Huwnik oraz zraniony 
furman Michał Hamryszczak.” 
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s. 235). 
30 czerwca w miasteczku Bircza 
pow. Przemyśl upowcy uprowa-
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dzili Polaka, który zaginął; na 
cmentarzu ma grób Jarocki An-
toni ur. 1901, który zginął z rąk 
UPA  30 VI 1946. 
W czerwcu 1946 r. we wsi Dy-
lągowa pow. Brzozów upowcy 
zamordowali małżeństwo Ana-
stazję i Stanisława Radoń, które 
osierociło 8 małoletnich dzieci. 
We wsi Polchowa pow. Prze-
myśl banderowcy przywiązali 
do drzewa 5-osobową rodziną 
Tereszczaków, rodziców i trójkę 
dzieci, a potem torturowali, w 
tym przypalając ogniem. Na ko-
niec makabrycznie okaleczone 
ciała związali drutem kolczastym 
i wrzucili do Sanu. Szczątki te na 
własne oczy widzieli w wodzie 
koło Nienadowej 11-letni wów-
czas Tomasz Blecharczyk, 15-let-
ni Teodor Grzegorzek i 14-letni 
Edward Szymański. (http://su-
ozun.org/dowody-zbrodni-oun-i-
-upa/n_upa-nie-byla-armia-to-b-
yla-banda-mordujaca-bezbronne-
i-niewinne-ofiary-w-tym-takze-
ukraincow/ ).   
Na terenie powiatu przemyskie-
go: „W czerwcu 1946 r. bojówka 
SB-OUN przeprowadzała likwi-
dację 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, zamieszkałe-
go w Nienadowej), Polaka Jana 
Kurasza (ur. 1918 r. w Tarnawce) 
oraz Polaka Karola Brożynę (ur. 
1913 r. na przysiółku Załazek koło 
Piątkowej)”. (Andrzej Zapałow-
ski: Granica w ogniu. Warszawa 
2016, s.177). We wsi Nowa Wieś 
koło Birczy pow. Przemyśl spali-
li wieś i zamordowali 4 Polaków 
oraz 4 poranili. 
W połowie 1946 roku we wsi Tar-
nawka pow. Przemyśl upowcy ob-
rabowali wieś oraz zamordowali 
6 Polaków. 
4 lipca we wsi Grochowce pow. 
Przemyśl Ukraińcy zamordowali 
Stanisława Sito. 
7 lipca we wsi Dubiecko pow. 
Przemyśl upowcy obrabowa-
li sklepy, spalili budynek sądu i 
gminy oraz zamordowali 3 Pola-
ków. 
19 lipca we wsi Cisowa pow. Prze-
myśl Ukraińcy zamordowali Jana 
Linczowskiego, ur 24.06.1924, 
rolnika. Został pochowany w Bir-
czy. ( http://w.kki.com.pl/pioinf/
przemysl/zabytki/narodowej/ofia-
ry1.html ). 
20 lipca w mieście Przemyśl na 
przedmieściu Ukraińcy zamordo-
wali 2 Polaków. 
W nocy z 20 na 21 lipca we wsi 
Żohatyn pow. Przemyśl upowcy 
uprowadzili i zamordowali w le-
sie 3 Polaków, w tym kobietę i 
19-letniego Kazimierza Lekkie-
go. 
22 lipca 1946 r. we wsi Tarnawka 
pow. Przemyśl zostało zamordo-
wane na drodze przez UPA mał-
żeństwo Maria i Piotr Gerula, lat 
31.  
24 lipca w miejscowości Bircza 
pow. Przemyśl na cmentarzu ko-
munalnym ma grób 12 żołnierzy 

WP: Adamski Władysław ur. 
1923, Jarzecki Henryk ur. 1923, 
Jegier Marian ur. 1923, Mika Jan 
ur. 1922  Mizgier Jerzy ur. 1924, 
Piętka Józef ur. 1924, Purwin Jó-
zef ur. 1924, Rynkiewicz Józef ur. 
1923, Wardak Jan ur. 1925, Woj-
ciechowski Stanisław ur 1923, 
Wojciuszkiewicz Józef ur. 1924, 
Ziała Cezary ur. 1924, którzy 
zginęli w obronie ludności pol-
skiej 24 VII 1946.  (http://w.kki.
com.pl/pioinf/przemysl/zabytki/
narodowej/ofiary1.html ). We 
wsi Jawornik Ruski pow. Dobro-
mil (pow. Przemyśl) w zasadzce 
UPA zostało wziętych do niewoli 
14 młodych żołnierzy ze szkoły 
podchorążych w Przemyślu, z 28. 
Pułku Piechoty. Ich grób został 
odnaleziony w 2015 roku. Histo-
ryk dr hab. Andrzej Zapałowski 
ujawnił, że odnalezienie ciał było 
możliwe tylko dzięki determina-
cji i prywatnemu finansowaniu 
wstępnych badań przez kilka osób 
z Dynowa. Dzięki podjętym przez 
siebie działaniom, około kilome-
tra od Jawornika odkryli zama-
skowaną jamę z ludzkimi kośćmi. 
W grudniu 2015 roku złożono za-
wiadomienie do Oddziałowej Ko-
misji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu w Rzeszo-
wie, która zarządziła prace ekshu-
macyjne. W toku prac przeprowa-
dzonych w lipcu 2016 roku odsło-
nięto 14 szkieletów, a prawdopo-
dobnie także miejsce egzekucji, 
zlokalizowane powyżej jamy gro-
bowej o wymiarach 2×3 m. Cia-
ła 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 ludobój-

stwa. – Ta zbrodnia obrazuje ska-
lę przemocy UPA wobec Polaków 
– uzasadniła prok. Śmiechow-
ska. – Skala tych zdarzeń była 
tak ogromna, że te ofiary – 14 
polskich żołnierzy – są jak gdyby 
namacalnym przykładem tego, w 
jaki sposób postępowano w tam-
tym czasie z osobami narodowo-
ści polskiej. (Za portalem Kresy.
pl)  Mordowania jeńców zabrania 
konwencja międzynarodowa i 
czyn ten zakwalifikowany został 
jako akt ludobójstwa. Nie można 
więc traktować UPA ani jako żoł-
nierzy, ani jako partyzantów, ale 
jako grupę zbrodniarzy wojen-
nych, czyli bandę.  
26 lipca we wsi Malawa koło Bir-
czy pow. Przemyśl uprowadzili 
Józefa Kaczmarskiego, sołtysa, 
który zaginął bez wieści.   
27 lipca we wsi Bachów pow. 
Przemyśl zamordowali 3 Pola-
ków, w tym 2 kobiety: Zofię Król 
i Katarzynę Pawłowską, lat 20.   

1 sierpnia we wsi Witoszyńce 
pow. Przemyśl UPA zamordowała 
2 Polaków, w tym sołtysa. 
3 sierpnia we wsi Kłokowice pow. 
Przemyśl upowcy zasadzili się na 
6 żołnierzy WOP, eskortujących 
prowiant dla strażnicy w Kalwarii 
Pacławskiej. W czasie walki zgi-
nęli: kpr. Władysław Urbanowicz 
i szer. Stanisław Żaba. Z zabitych 
ściągnięto umundurowanie i za-
brano broń. Otoczonym żołnie-
rzom na pomoc po pewnym cza-
sie przyszli żołnierze radzieccy, 
co uratowało prawdopodobnie 
ich życie. 3 żołnierzy WOP wy-
cofało się. (Andrzej Zapałowski: 
Granica w ogniu. Warszawa 2016, 
s.178).
4 sierpnia we wsi Kłokowice 
pow. Przemyśl 20 żołnierzy WOP 
z Kalwarii Pacławskiej zostało 
ostrzelanych przez banderow-
ców. W walce zginął Jan Ostrap, 
s. Piotra, l. 51, zam. w Kłokowi-
cach, jeden cywilny Ukrainiec i 
jeden banderowiec w niemieckim 
mundurze. (Andrzej Zapałowski: 
Granica w ogniu. Warszawa 2016, 
s.178). 
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, 
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.  
W sierpniu we wsi Jamna Górna 
pow. Dobromil banderowcy za-
mordowali Michała Borowskie-
go i Sławomira Borowskiego. 
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s. 240). 
Michał Borowski, Ukrainiec 
zamieszkały w Jamnej Górnej, 
potomek zubożałej szlachty. Za-
mordowany, razem z synem, w 
sierpniu 1946 r. przez bojówkę 
SB-OUN, Rejonu „B II” Nadre-
jonu „Chołodny Jar”. Podejrza-
ny o współpracę z UBP i WP. Za 
zabójstwo odpowiedzialny refe-
rent SB, ps. „Roman”. Jadwiga 
Turczyńska podaje błędnie datę 
zabójstwa (1944 r.); Sławomir 
Borowski, s. Michała, l. 15. Ukra-
iniec (?) zamieszkały w Jamnej 
Górnej, zabity razem z ojcem. We 
wsi Łodzinka Górna pow. Dobro-
mil spalili wieś i zamordowali 4 
Polaków. 

1 września 1946 r. we wsiach 
Jamna Dolna i Jamna Górna pow. 
Dobromil: „1 września w lesie 
broniewskim w walce z UPA zgi-
nęło 10 żołnierzy 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 powie-
sili na przydrożnej wierzbie Polkę 
Katarzynę Senczyszyn za kontakty 
z żołnierzami WOP ze Stanisław-
czyka. Wg relacji Anny Hryniszyn 
(zm. w 2007 r.), K. Senczyszyn 
wraz z dwoma koleżankami, wra-
cając z zabawy do Malhowicach, 
dowidziała się, iż szukają ich ban-
derowcy pod zarzutem współpra-
cy z WP. A. Hryniszyn schowała 
się w szopie z drzewem na opał. 
Na drugi dzień wraz z koleżanką 
uciekły do Przemyśla, gdzie na 
stałe zamieszkały. K. Senczyszyn 
banderowcy złapali i powiesili.” 
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s. 180 - 
181). 
W nocy z 10 na 11 września 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, Adama 
Kurzacza, Tadeusza Pelca, Jó-
zefa Skrzypskiego i Marię Witu-
szyńską, a kilka innych zostało 
rannych.” (Andrzej Romaniak, 
w: jw.). Antoniego Kozłowskie-
go powiesili za nogi głową w 
dół, włożoną do zbiornika z ropą 
naftową. Tadeusz Pelc miał 6 – 7 
lat, Józef Skrzypski ponad 70 lat. 
„W Witryłowie zginęło siedem 
osób. Opór banderowcom w tej 
wsi zorganizowała kwaterująca 
tam grupa 11 żołnierzy polskich. 
Była to, pozostawiona do ochro-
ny zabudowań część pododdziału, 
który w przeddzień napaści został 
wysłany na akcję przeciwko UPA. 
Żołnierze dzielnie odparli natar-
cie banderowców. Do walczących 
żołnierzy przyłączyła się część 
członków samoobrony. Połowa 
wsi Witryłów została uratowana. 
Razem z sotniami UPA szła cywil-
na ludność ukraińska na rabunek 
palonych wiosek. W tych rabun-
kach przodowała ukraińska lud-
ność z Ulucza. Wśród rabujących 
uluczan rozpoznano: Cecylię Cy-
kłyńską, Emilię Cykłyńską, Emi-
lię Kreczko, Marię Kułyk i wiele 
innych osób. Wśród atakujących 
banderowców rozpoznano: Ro-
mana Sowę z Jawornika, Wasyla 
Chomę z Ulucza, Teofila Poliwkę 
- syna diaka z Ulucza, Stebelskie-
go z Kuźminy, Jana Iwanickiego 
z Gruszówki oraz Piotra Charyd-
czaka, Michała Dorockiego, Mi-
chała Serednickiego, Jana Kuły-
ka, Mikołaja Badyrę, Wasyla Kły-
ma, Mikołaja Kucyłę, Mikołaja 
Tchira, Wasyla Morajkę, Wasyla 
Czarneckiego wszyscy z Ulucza. 
Nie jest to pełna lista ulczańskich 
banderowców biorących udział w 

napadzie na Hłomczę, Łodzinę i 
Witryłów w nocy z 10 na 11 wrze-
śnia 1946 r.”  (Bronisław Zielec-
ki..., jw).  Stanisław Wolsan  w 
książce „Witryłów i okolice w 
latach 1939-1946” podaje, że w 
wyniku napadu zginęło 7 osób:   
- Franciszka Baran - zastrzelona, 
a następnie wrzucona do wnętrza 
palącego się domu. Nie mam po-
twierdzenia czy była tylko ranna, 
czy też już nie żyła przed wrzu-
ceniem do ognia. Świadkowie, 
którzy to widzieli, byli zbyt da-
leko, ażeby mogli wypowiedzieć 
się jednoznacznie. F. Baran była 
Polką urodzoną i zamieszkałą w 
Witryłowie. Mąż Franciszki, Pan-
taleon Baran, pracował w majątku 
pp. Dwemickich jako „polowy”.  
- Kazimiera Dzik - zastrze-
lona we własnym domu.  
- Antoni Kozłowski - schwytany 
na terenie kopalni ropy naftowej, 
został wsadzony głową w dół do 
zbiornika częściowo napełnione-
go ropą naftową i w połowie ciała 
przyciśnięty pokrywą tego zbior-
nika, aby nie mógł się uratować. 
- Adam Kurzacz, nabywca części 
majątku pp. Dwemickich - za-
strzelony w chwili, gdy chciał 
wypuścić z obory bydło, aby 
je uchronić przed spaleniem. 
- Tadeusz Pelc, syn Jana, chłop-
czyk w wieku 6-7 lat - za-
strzelony koło swojego domu. 
- Józef Skrzypski, miał ponad 70 lat 
— zastrzelony koło swojego domu. 
- Maria Wituszyńska - zmar-
ła w czasie ucieczki z domu 
wskutek szoku spowodowa-
nego napadem banderowców.  
Rannych było kilka osób, w tym 
mała dziewczynka. Walka z ban-
derowcami trwała około dwóch 
godzin. Nikt nie pospieszył z po-
mocą, ani Milicja Obywatelska 
z Dydni, ani Powiatowy Urząd 
Bezpieczeństwa Publicznego z 
Brzozowa, mimo alarmów tele-
fonicznych z poczty w Dydni. 
Alarmowała naczelniczka Urzę-
du Pocztowego w Dydni p. Zo-
fia Dmitrzak, która pochodziła z 
Witryłowa i niepokoiła się o swo-
ją rodzinę (jej matka Kazimiera 
Dzik została zastrzelona przez 
banderowców w czasie napadu). 
MO w Dydni podobno była „za 
słaba” do udzielenia pomocy, 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 
przyjechało oglądać zgliszcza po 
spalonych zabudowaniach. Wol-
san pisze: „W napadzie bande-
rowców na Witryłów sotnię Wło-
dzimierza Szczygielskiego, pseu-
donim „Burłaka”, wspomagali 
m.in. także mieszkańcy Ulucza. 
Jako przykład przytoczę relację 
jednego z mieszkańców Witryłowa 
o nazwisku Kaliniecki, który miał 
dom w przysiółku Rzeki. Do jego 
domu w czasie napadu wbiegł 
młody chłopak i zapalił słomę w 
łóżku (w tym czasie na wsi rzad-
ko używano siennika, wystarczała 
tylko słoma przykryta przeście-
radłem z konopnego lub lniane-
go płótna). Kaliniecki rozpoznał 
chłopaka, zawołał go po imieniu 
i po rusku powiedział: „Twój oj-
ciec i ja jesteśmy dobrymi znajo-
mymi od wielu lat. Chodziłem do 
was do Ulucza już wtedy, gdy ty 
byłeś jeszcze małym dzieckiem, a 
ty chcesz mi teraz dom spalić?” 
Chłopak był bardzo zaskoczony, 
bo też rozpoznał Kalinieckiego. 
Porwał wiadro z wodą stojące w 
izbie, zalał palące się łóżko i szyb-
ko wyszedł. Dom ocalał.”  
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 fur-
manki, które następnie zwrócono 

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/
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/
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/
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/
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/
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/
http://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/zabytki/narodowej/ofiary1.html
http://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/zabytki/narodowej/ofiary1.html
http://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/zabytki/narodowej/ofiary1.html
http://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/zabytki/narodowej/ofiary1.html
http://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/zabytki/narodowej/ofiary1.html
http://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/zabytki/narodowej/ofiary1.html


1 lutego strona 22                                                                                                                                                                                                                                        www.ksi.btx.pl                   PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
do wsi. Niewykluczone, że w trak-
cie rekwizycji żywności śmier-
telnie pobito Annę Tyczyńską.” 
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s. 242). 
Anna Tyczyńska, ur. 15 VII 1887 
r. Prawdopodobnie zgwałcona i 
śmiertelnie pobita w Rybotyczach 
przez banderowców. W wyniku 
odniesionych obrażeń zmarła 20 
IX 1946 r., pochowana na cmen-
tarzu w Rybotyczach. Nie zdoła-
no uzyskać potwierdzenia oko-
liczności jej śmierci na podstawie 
innych źródeł. Prawdopodobnie 
jej zgon mógł mieć związek wy-
darzeniami z 19 IX 1946 r., kiedy 
to na Rybotycze napadła grupa 
UPA w sile ok. 100 osób, rabując 
15 kwintali zboża. 
26 września we wsiach Kniaży-
ce i Koniusza pow. Przemyśl: 
„We wrześniu  w Koniuszy  ban-
derowcy 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. Nazar Sa-
bat, ok. l. 25, Polak zamieszkały w 
Kniażycach, pow. przemyski. Jego 
ojciec służył w Legionach Pol-
skich. Przed wojną w jego domu 
obywały się zebrania miejscowe-
go koła Związku Szlachty Zagro-
dowej. Zatrzymany 26 IX 1946 r. 
w Kniażycach. Po przesłuchaniu 
zlikwidowany przez bojówkę SB-
-OUN I Rejonu Nadrejonu „Cho-
łodny Jar”. Podejrzany o współ-
pracę z WP. Odpowiedzialny za 
zabójstwo referent rejonowy W. 
Harabacz, ps. „Oracz”. Tego sa-
mego dnia uprowadzono i zamor-
dowano z Kniażyc Michała Kru-
pika i Ludwika Ukarmę. Ludwik 
Ukarma (błędnie Okarma), s. Jó-
zefa, Polak zamieszkały w Knia-
życach, pow. przemyski. Zatrzy-
many 26 IX 1946 r. w Kniażycach. 
Po przesłuchaniu zlikwidowany 
przez bojówkę SB–OUN, I Rejo-
nu Nadrejonu „Chołodny Jar”. 
Podejrzany o współpracę z WP. 
Odpowiedzialny za zabójstwo re-
ferent rejonowy W. Harabacz, ps. 
„Oracz”. Michał Krupik, Polak 
zamieszkały w Kniażycach. Upro-
wadzony 26 IX 1946 r. z Kniażyc i 
zamordowany przez bojówkę SB-
-OUN, I Rejonu Nadrejonu „Cho-
łodny Jar”. Tego samego dnia 
uprowadzono i zamordowano z 
Kniażyc N. Sabata i L. Ukarmę. 
Był bratem zamordowanej przez 
banderowców P. Wańczowskiej (8 
VIII 1946 r.). Podobno na jej po-
grzebie głośnio wyraził swoje my-
śli na temat jej zamordowania.” 
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s. 182).  
W nocy z 27 na 28 września we 
wsi Polchowa pow. Przemyśl upo-
wcy obrabowali i spalili gospo-
darstwa polskie oraz zamordowa-
li 5 Polaków: kobietę i 4-osobową 
rodzinę; Ukraińcy związali swoje 
ofiary drutem kolczastym i wrzu-
cili żywcem do ognia. „Dokład-
nie 28 września 1946 r. działa-
cze OUN-UPA dokonali krwawej 
napaści na nieistniejącą już dziś 
wieś Polchowa w gm. Dubiecko. 
Żywcem spalona została wów-
czas 14-osobowa rodzina Wawrz-
ków.  Jedną z osób, które przeżyły 
krwawy mord w nieistniejącej już 
dziś wiosce, był 11-letni wówczas 
Tomasz Blecharczyk. W swoich 
wspomnieniach nt. mordu w Po-
lchowej pisał w Tygodniku „Prze-
gląd”. 28 września 1946 r. śmierć 
z rąk banderowców poniosła 
14-osobowa rodzina Wawrzków: 
Otoczyli domy i żywcem spalili 

mieszkańców. Ogromna skrzynia 
ze szczątkami spalonych ofiar 
przed pochówkiem została wysta-
wiona na cmentarzu w Dubiecku 
jako dowód upowskiego bestial-
stwa. Poszedłem tam ze swoim oj-
cem, żeby przekonać się, do czego 
byli zdolni nacjonaliści z OUN-
-UPA. Komuś, kto nie widział na 
własne oczy tej skrzyni z ludzkimi 
szczątkami, niełatwo jest dzisiaj 
uwierzyć w ten makabryczny ob-
raz ofiar ludzkiego bestialstwa. 
Nacjonaliści ukraińscy wzorowali 
się na nazistowskim ludobójstwie, 
a w metodach działania często 
prześcigali nazistów, zwłaszcza 
w wyszukanych rodzajach tortur, 
których stosowali tyle, ile jest dni 
w roku. Zbiorowy grób tych ofiar 
istnieje na dubieckim cmentarzu. 
Temat ten podejmowany był wie-
le razy przez historyków. Wśród 
mordów dokonanych przez ban-
derowców w 1946 r. w Polcho-
wej, znajduje się także przypadek 
mordu, gdzie ofiarą mordu padła 
wówczas rodzina Tereszczaków. 
Zostali oni przywiązani do drze-
wa drutem kolczastym, wszystkich 
podpalono żywcem, a później 
wrzucono do Sanu.” (Dubiec-
ko: Rocznica ataku UPA na wieś 
Polchowa; w: http://dziejesiena-
podkarpaciu.pl/dubiecko-roczni-
ca-ataku-upa-wies-polchowa/ ). 
Dokument ukraiński podaje jako 
datę napadu 20X1945 r. 
We wrześniu 1946 r. we wsi Ko-
niusza pow. Przemyśl upowcy 
uprowadzili 3 Polaków, którzy 
zaginęli. We wsi Wola Krzywiec-
ka pow. Przemyśl upowcy spalili 
wieś i zamordowali 4 Polaków.
1 października we wsi Korma-
nice pow. Przemyśl upowcy za-
mordowali chorego, leżącego w 
łóżku 70-letniego Polaka. Oraz:  
„banderowcy zastrzelili w łóżku 
Gradowicza, który odmówił uda-
nia się z nimi do lasu.” (Andrzej 
Zapałowski: Granica w ogniu. 
Warszawa 2016, s. 182) 
2 października 1946 r. we wsi 
Kniażyce pow. Przemyśl upowcy 
uprowadzili 3 Polaków, którzy 
zaginęli bez wieści.     
10 października we wsi Kormani-
ce pow. Przemyśl porwali Józefa 
Kożucha, po którym ślad zaginął.  
13 października we wsi Kuźmina 
pow. Przemyśl zamordowany zo-
stał przez UPA przy domu gajowy 
Michał Zarzycki. 
14 października we wsi Stubno 
pow. Przemyśl banderowcy za-
mordowali ożenionego w Stubnie 
por. WP Bolesława Kochana, lat 
27 pochodzącego z Pleszawic, 
który powrócił z Syberii, gdzie 
był wywieziony.   
18 października we wsi Poździacz 
pow. Przemyśl: „18 października 
1946 na Poździacz napadł ok. 
200- osobowy oddział UPA, ubra-
ny w „różne” mundury. Zrabowa-
no 3 wozy, 15 koni, kilka świń, ok. 
100 kożuchów oraz uprowadzono 
3 mężczyzn. Jeden z nich – Mi-
kołaj Foca uciekł z upowskiego 
bunkra.” (Andrzej Zapałowski: 
Granica w ogniu. Warszawa 2016, 
s.148).  
23 października we wsi Paw-
łokoma pow. Brzozów upowcy 
zastrzelili Ludwika Potocznego 
a dzieci lat 11 i 12 utopiły się w 
Sanie uciekając przed nimi. 
14 listopada we wsi Łuczyce pow. 
Przemyśl: „14 listopada 1946 r., 
na skutek powiadomienia straż-
nicy, że w Łuczycach banderowcy 
rabują ludność, wysłano 18 żoł-
nierzy. Wskutek ok. 1,5 godzinnej 
walki zginął strz. Bolesław Miko-
łajczyk oraz jeden banderowiec.” 
(Andrzej Zapałowski: Granica 
w ogniu. Warszawa 2016, s. 184 
- 185). We wsi Młodowice pow. 
Przemyśl: „14 listopada o godz. 
19.00 w Młodowicach nieznani 

sprawcy zabili Marię i jej ojca 
Stefana Antonich.” (Andrzej Za-
pałowski: Granica w ogniu. War-
szawa 2016, s. 185). 
W nocy z 16 na 17 listopada w 
miasteczku Dynów pow. Brzo-
zów upowcy zamordowali 3 Po-
laków oraz ograbili aptekę, maga-
zyny i sklepy. 
W listopadzie we wsi Bachórz 
pow. Brzozów upowcy zamor-
dowali 12 Polaków. Oraz: „w 
listopadzie 1946 r. banderowcy 
zamordowali w Chodorówce k. 
Bachórza Jana Domina, a w Ba-
chórzu sołtysa wsi Jana Sikorę.” 
(Ks. Stanisław Nabywaniec, ks. 
Jan Rogula …, jw. )  We wsi Cho-
łowice gmina Olszany  pow. Prze-
myśl został zamordowany przez 
bojówkę UPA leśniczy Adam 
Winiarski (Edward Orłowski..., 
jw.). Na terenie powiaty przemy-
skiego: „W listopadzie 1946 r., na 
terenie powiatu przemyskiego SB-
-OUN zamordowała za współpra-
cę z organami państwa polskiego 
Ukraińca Teodora Biłyja (Biłyka) 
z Arłamowa, Polkę Franciszkę 
Witowską z Trzciańca i Ukraińca 
Cyryla Susa z Cisowej. Wg innych 
źródeł ukraińskich, w listopadzie 
1946 r. SB-OUN pod dowódz-
twem rejonowego referenta „Kły-
ma” zamordowała za współpracę 
z UB i WP następujące osoby: 
Polaka Tadeusza Giżyckiego (?) 
oraz Ukraińców Szymona Cho-
wańca, Iwana (?), Michała Ja-
siewicza i Aleksandra Kłyma”. 
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s. 245). 
We wsi Kormanice pow. Prze-
myśl zamordowany został Michał 
Hrodowicz. (IPN BI 065/9/1)
W połowie grudnia 1946 r. we wsi 
Huta Brzuska pow. Przemyśl UPA 
obrabowała i spaliła wieś oraz za-
mordowała 21 Polaków a 10 po-
raniła.  
27 lub 28 grudnia we wsi Rybo-
tycze pow. Przemyśl: „3 bande-
rowców, ubranych w białe pele-
ryny i mundury WP, uprowadziło 
Michała Drabika. Porwany był z 
pochodzenia Ukraińcem, ożenio-
nym z Polką i uważającym się za 
Polaka.” (Andrzej Zapałowski: 
Granica w ogniu. Warszawa 2016, 
s. 247 – 248). 
28 grudnia we wsi Kupiatycze 
pow. Przemyśl: „4 osoby ubrane 
w polskie 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).  
31 grudnia we wsi Piątkowa koło 
Żahotyna pow. Dobromil uprowa-
dzili 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 
Żahotyna pow. Dobromil uprowa-
dzili Władysława Korezmowskie-
go, który zaginął.  
W grudniu 1946 r. we wsi Huta 
Brzuska pow. Dobromil dokonali 
napadu na polskie gospodarstwa. 
Świadek, Jan Koterbicki, ma-
jący wówczas niespełna 13 lat, 
wspomina: „W 1945 roku rozpo-
częły się napady banderowców 
na polskie zagrody, taka nazwa 
morderców pozostała do dziś w 
mojej pamięci. Napadów doko-
nywano późnym wieczorem lub 
w nocy. Kto nie zdążył opuścić 
domu był okaleczany lub mordo-
wany. Napastnicy rabowali bydło, 
konie, świnie, odzież i wszystko to 
co miało jakąś wartość. W miarę 
upływu czasu tych napadów było 

coraz więcej i odbywały się coraz 
częściej. Do dziś pamiętam noce 
przesiedziane, lub nieprzespane w 
ciągłym strachu o życie w kryjów-
kach, w wykopanych i zamasko-
wanych w ziemi dołach. Najgor-
sze były pory jesienno-wiosenne 
i deszczowe. Wtedy siedziało się 
w błocie i wodzie. Ta gehenna 
trwała do grudnia 1946 roku. 
Wówczas banderowcy dokonali 
ostatniego napadu na nasza wieś, 
którą całą spalili. Kto nie zdążył 
uciec tego zabili lub ranili. Do 
dzisiaj pamiętam ucieczkę miesz-
kańców ze spalonej wsi, nieraz w 
bieliźnie i boso. Nie mogłem wte-
dy iść, bo marzły mi nogi, byłem 
boso, nie zdążyłem nałożyć buty 
na nogi. Szliśmy z Huty Brzuskiej 
przez jakieś spalone wsie w kie-
runku Sanu i miejscowości Ba-
bice. Stamtąd ktoś przewiózł nas 
łódką na drugą stronę Sanu do 
wsi Babice. /.../ Te wszystkie prze-
życia, 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). 
W roku 1946 we wsi Aksmanice 
pow. Przemyśl Ukraińcy zamor-
dowali Piotra Czuczkę. We wsi 
Bachórz pow. Przemyśl obrabo-
wała i zamordowała 2 Polaków.  
W miasteczku Bircza pow. Prze-
myśl ma grób Pacławski Stani-
sław ur. 1914, który został za-
mordowany przez UPA w 1946 r. 
We wsi Brylińce pow. Przemyśl 
Ukraińcy z SKW oraz upowcy 
zamordowali 10 Polaków. We wsi 
Fredropol pow. Przemyśl Ukra-
ińcy zamordowali Stefanię Go-
ścińską. We wsi Hroszówka pow. 
Brzozów obrabowali i spalili wieś 
oraz zamordowali 5 Polaków. We 
wsi Jabłonica Ruska pow. Brzo-
zów spalili kilka gospodarstw 
polskich i zamordowali 6 Pola-
ków. We wsi Kalwaria Pacław-
ska pow. Dobromil UPA zamor-
dowała 5 Polaków i 1 Ukraińca.  
We wsi Krasice pow. Przemyśl 
zamordowali 2 Polaków. We wsi 
Krzywcze pow. Przemyśl 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 Łomna koło Birczy pow. 
Przemyśl spalili wieś i zamor-
dowali rodzinę polską.  We wsi 
Nehrybka pow. Przemyśl UPA 
spaliła wieś i zamordowała 8 Po-
laków. We wsi Nienadowa pow. 
Przemyśl upowcy uprowadzili i 
zamordowali 3 Polaków. We wsi 
Śliwnica koło Krasiczyna pow. 
Przemyśl spalili wieś i zamordo-
wali 6 Polaków. We wsi Ulucz 
pow. Brzozów: „W 1946 roku 
Ukraińcy pozwolili na powrót 
do Ulucza niektórym wygnanym 
Polakom. Z tego pozwolenia sko-
rzystali: Józef Milczanowski, Teo-
dor Polański, Piotr Pilip z synem 
Edwardem i inni, których żony 
Ukrainki pozostawały w domu. 
Pozwolenie na powrót wiązało się 
ze zobowiązaniem, że będą oni lo-
jalni wobec banderowców i będą 
im pomagać w różnych sprawach. 
Tak np. Józef Milczanowski był 
wysyłany do Sanoka po zakupy 
lekarstw, soli, cukru, odzieży itp.. 
Lojalność jego była kontrolowana 
przez jednego banderowca, który 
uczestniczył przy zakupach zle-
conych 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 ta-
kich 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 pozwa-
lano 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 Witryłowa. 
Podróżujący z Krowiakiem Szu-
ba w jakiś dziwny sposób zdołał 
uniknąć losu Krowiaka i o tym 
wypadku powiadomił rodzinę 
zamordowanego.” (Bronisław 
Zielecki..., jw.) We wsi Żurawica 
pow. Przemyśl UPA zamordowała 
9 Polaków.
2 stycznia 1947 r. we wsi Knia-
życe pow. Przemyśl: „2 stycznia 
w Kniażycach banderowcy, ubra-
ni w mundury WP, uprowadzili 
Bazylego Kircię, którego następ-
nie zamordowali. Bazyli Kircio 
(błędnie Kirtio), s. Michała i 
Józefy, l. 51, grekokatolik, Po-
lak zamieszkały w Kniażycach, 
pow. przemyski. Podejrzany o 
współpracę z WP. Uprowadzony 
2 I 1947 r. z domu w Kniażycach 
przez bojówkę SB-OUN, I Rejo-
nu Nadrejonu „Chołodny Jar”, 
ubraną w mundury WP. Po prze-
słuchaniu został zlikwidowany 
przez banderowców. Mordu na B. 
Kirciu dokonano w Darowicach, 
w odległości ok. 200 m od domu. 
Odpowiedzialny za zabójstwo 
referent rejonowy W. Harabacz, 
ps. „Oracz”. (Andrzej Zapałow-
ski: Granica w ogniu. Warszawa 
2016, s. 188). Oraz: „NN żołnierz 
z pułku szkoleniowego KBW, 
ranny 2 I 1947 r. w czasie akcji 
w Kniażycach. Zmarł w szpitalu. 
Prawdopodobnie chodzi o Drajer 
Zdzisława, szer. KBW, s. Leona, 
który rzekomo poległ 4 I 1947 r. 
w Zalesiu”. (Artur Brożyniak, 
OBEP IPN Rzeszów; w:  https://
docplayer.pl/25771718-Artur-
-brozyniak-rzeszow-12-kwietnia-
-2016-r.html ). 
3 stycznia we wsi Darowice pow. 
Przemyśl UPA: „W Darowicach 3 
stycznia 1947 r. patrol graniczny, 
w składzie 6 żołnierzy, natknął się 
na pododdział UPA, przebywają-
cy w domu Pawła Hawrylaka. W 
wyniku potyczki z wycofującymi 
się banderowcami zginął żołnierz 
ze strażnicy w Stanisławczyku 
szer. J. Walczak. Banderowcy 
ściągnęli z zabitego mundur i za-
brali broń.” (Andrzej Zapałow-
ski: Granica w ogniu. Warszawa 
2016, s. 188). 
19 stycznia we wsi Młodowice 
pow. Przemyśl upowcy zamordo-
wali 1 Polaka. „W dniu wyborów 
w Młodowicach 2 nieznanych 
sprawców, w radzieckich mundu-
rach (rozmawiali po ukraińsku), 
wtargnęło do mieszkania Włady-
sława Janiszczaka. Napastnicy, 
po wyprowadzeniu napadniętego, 
zastrzelili go koło jego domu.” 
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s. 190). 
21 stycznia we wsi Bachów pow. 
Przemyśl UPA zamordowała 2 
Polaków: małżeństwo Marię i 
Władysława Ślimak. 

1 lutego we wsi Krajna koło Bir-
czy pow. Przemyśl upowcy upro-
wadzili Józefa Steca, sołtysa, któ-
ry zaginął bez śladu. 
12 lutego w mieście Przemyśl na 
cmentarzu ma grób Kowalczyk 
Stefan ur. 1923 , który zginął z 
rąk UPA 12 II 1947 w Huwni-
kach. (http://w.kki.com.pl/pioinf/
przemysl/zabytki/narodowej/ofia-
ry1.html).  
27 lutego we wsi Reczpol pow. 
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Przemyśl upowcy obrabowali i 
zamordowali 2 Polaków a 3 po-
ranili. We wsi Średnia pow. Prze-
myśl upowcy obrabowali i zamor-
dowali 3 Polaków. 
3 marca w lasach pod Jamną Górą 
pow. Przemyśl  w walce z sotnia-
mi UPA „Burłaki” (Włodzimierz 
Szczygielski) i „Kryłacza” (Jaro-
sław Kociołek) według polskich 
danych zginęło 4 żołnierzy KBW 
a 7 zostało rannych, natomiast 
według UPA poległo 58 Polaków 
(Motyka..., s. 395). Tymczasem 
Edward Prus podaje: „W dniu 3 
III 1947 r. w lesie bananiowskim 
pow. Przemyśl, zostało zamor-
dowanych około 60-ciu żołnie-
rzy WP przez bandę UPA pod 
dowództwem Szczygielskiego. 
W czasie jednej z walk zostali 
otoczeni przez bandę i wymor-
dowani” (Prus...., s. 292, Opera-
cja... -  który cytuje „Wykaz czy-
nów przestępczych dokonanych 
przez bandy UPA w latach 1944 
– 1947”, opracowany w Wydzia-
le „C” Wojewódzkiego Urzędu 
Spraw Wewnętrznych w Rzeszo-
wie. Czyżby WUSW w Rzeszo-
wie sporządzony „Wykaz” opie-
rał o dane pochodzące od UPA?). 
Inni: „W początkach marca, tj. 4, 
pomiędzy wsiami Arłamów a Jam-
na Górna, w lesie braniowskim, 
doszło do starcia pododdziału WP 
z sotnią UPA. Wg innych danych 
w rejonie Jamny Dolnej grupa 
operacyjna KBW w sile 114 lu-
dzi, pod dowództwem kpt. Dzenia 
stoczyła krótką walkę z sotniami 
„Burłaki” i „Kryłacza”. Straty 
po stronie polskiej wynosiły: por. 
Zbigniew Bojanowski, s. Micha-
ła, ur. 27 I 1926 r. we Lwowie i 
3 szeregowców (st. szer. Stanisław 
Bednarek, s. Wojciecha, ur. 27 IV 
1924 r. w Mikonkach, szer. Tade-
usz Matuszewski, s. Walentego, ur. 
01 X 1925 r. w Waliszkach, Józef 
Pakuła, s. Szczepana, ur. 13 III 
1922 r. w Czeladzi), a UPA miała 
stracić 38 ludzi, co jest zapew-
ne liczbą zawyżoną. Wg innych 
opracowań straty banderowskie 
wyniosły 12 zabitych i 10 ran-
nych. Po stronie KBW miało być 
4 zabitych i 7 rannych. UPA także 
zawyżała straty polskie i oceniała 
je na 58 osób. Podawane są też w 
innych źródłach dane o 3 zabitych 
żołnierzach oraz 1 rannym ofice-
rze i 9 rannych żołnierzach. UPA 
miała stracić 20–30 zabitych. W 
niektórych opracowaniach jako 
miejsce tego starcia, podaje się 
rejon Jureczkowej, a straty UPA 
na 30 zabitych. W walkach miał 
uczestniczyć 28pp.” (Andrzej Za-
pałowski: Granica w ogniu. War-
szawa 2016, s. 255). 
W marcu we wsi Gruszowa pow. 
Przemyśl: „W marcu bojówka 
SB-OUN zamordowała Polaka 
z Gruszowej J. Gierczaka, po-
dejrzewanego o współpracę z 
NKWD, UBP, MO i WOP.” (An-
drzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s. 259). 
We wsi Iskań pow. Przemyśl UPA 
zamordowała 8 Polaków. „Te-
reszczak Emil (Michał?) gajowy 
we wsi Iskań NP Krasiczyn pow. 
Przemyśl 1 VI 1946 (III 1947 ?) 
Zamordowany w czasie zbiorowe-
go mordu i rabunku dokonanego 
przez 10-30-osobowy oddział 
UPA.” (Edward Orłowski..., jw.)  
We wsi Koniusza pow. Przemyśl: 
„W marcu 1947 banderowcy (SB-
-OUN) mieli powiesić w Koniuszy 
sołtysa, którego podejrzewano o 
współpracę z WP, a w Gruszowej 
ok. 10 banderowców uprowa-
dziło Polaka Jana Gierczaka.”  
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s. 192). 
14 kwietnia w miejscowości Bir-
cza pow. Przemyśl na cmentarzu 
komunalnym znajdują się gro-
by 2 cywilnych Polaków, którzy 
zginęli z rąk UPA 14 kwietnia 
1947 roku; są to: Pietrzak Henryk 

ur. 1924 i Sokołowski Stefan ur. 
1923. 
28 kwietnia 1947 roku rozpoczęła 
się Operacja Wojskowa „Wisła”, 
którą ze względów propagando-
wych nacjonaliści ukraińscy na-
zwali Akcją „Wisła” i nazwa ta 
została przyjęta także przez histo-
ryków polskich.   
„Formalną decyzję o akcji „Wi-
sła” podjęło Biuro Polityczne KC 
PPR 29 marca 1947. Przyjmuje 
się, że akcja trwała od 28 kwiet-
nia do końca lipca 1947, chociaż 
ostatnie wysiedlenia miały miej-
sce w roku 1950. Szacuje się, iż 
w wyniku akcji wojskowej rozbi-
to siły UPA w liczbie 1500 ludzi 
(17 sotni) oraz uwięziono 2900 
aktywnych lub domniemanych 
członków OUN (np. w obozie 
pracy w Jaworznie), a wysiedle-
nia objęły ponad 140 tysięcy osób 
cywilnych. Pierwotnym krypto-
nimem tej akcji był „Wschód”, 
zmieniony później na „Wisła”. 
Według Ryszarda Torzeckiego 
decyzja o przeprowadzeniu ak-
cji „Wisła” zapadła najprawdo-
podobniej w Moskwie, dopiero 
później zostały przyjęte decyzje 
Biura Politycznego KC PPR (w 
marcu 1947) i Państwowej Ko-
misji Bezpieczeństwa RP (12 
kwietnia 1947). Analogiczną opi-
nię wyraża Grzegorz Motyka. W 
październiku 1947 władze ZSRR 
przeprowadziły równolegle Akcję 
„Z” (Zachód), w wyniku której z 
terenu Ukraińskiej Socjalistycz-
nej Republiki Radzieckiej MGB 
deportowało na wschód ponad 76 
tysięcy Ukraińców, oskarżonych 
o sprzyjanie UPA.” ( https://pl.wi-
kipedia.org/wiki/Akcja )   

27 maja 1947 r. w rejonie Bry-
lińce-Koniusza pow. Przemyśl  
2. Batalion 28pp stoczył walkę z 
sotnią „Burłaki”, tracąc w walce 
3 zabitych żołnierzy a 5 zostało 
rannych.  
W maju 1947 r. we wsi Huwniki 
pow. Przemyśl: „Stanisław Fer-
liński, kierownik tartaku. Polak 
zamieszkały prawdopodobnie w 
Huwnikach. Uprowadzony w nocy 
29/30 IV 1947 r. z Huwnik w cza-
sie napadu 20-osobowej bojówki 
SB-OUN. Był przetrzymywany 
przez SB-OUN w wiosce Koniu-
sza. Zamordowany na początku 
maja 1947 r. przez bojówkę SB-
-OUN, Nadrejonu „Chołodny 
Jar”. Kazimierz Zazula, leśniczy. 
Polak zamieszkały prawdopodob-
nie w Huwnikach. Uprowadzony 
w nocy 29/30 IV 1947 r. z Huwnik 
w czasie napadu 20-osobowej bo-
jówki SB-OUN. Zamordowany na 
początku maja 1947 r. przez bo-
jówkę SB-OUN, Nadrejonu „Cho-
łodny Jar”. (Andrzej Zapałowski: 
Granica w ogniu, s. 260). We wsi 
Leszczyny pow. Przemyśl: „W 
maju w Leszczynach, w niewyja-
śnionych okolicznościach, zginęła 
Julia Hamelak (prawdopodobnie 
poszła do lasu szukać uprowadzo-
nego przez UPA narzeczonego)”. 
(A, Zapałowski, s. 263).  

1 czerwca 1947 r. we wsi Koniu-
sza pow. Przemyśl: „1 czerwca 
w rejonie Koniuszy, w pościgu za 
oddziałami UPA biorącymi udział 
w walce w dniu 31 maja, podod-
działy 8dp i 9DP okrążyły bande-
rowców. Straty upowców wyniosły 
18 (lub 46) zabitych i 4 wziętych 
do niewoli. Po stronie polskiej od-
notowano 16 zabitych. Wg innych 
źródeł oddział 28pp został ostrze-
lany z bliskiej odległości. Zginęło 
2 żołnierzy a 6 zostało rannych, 
w tym jeden oficer i ta wersja jest 
bardziej prawdopodobna”. (A. 
Zapałowski, s. 195). 
7 czerwca we wsi Dubiecko pow. 
Przemyśl upowcy uprowadzili w 
nocy 7 Polaków -  wartowników i 

zamordowali ich w lesie. „Oddział 
„Burłaki” 7.06.1947 roku schwy-
tał siedmiu Polaków z lokalnej 
samoobrony Dubiecka. Po odna-
lezieniu ich ciał zobaczono rany 
zadane podczas bestialskich tor-
tur. Męczeńską śmiercią zginęli: 
Kazimierz Sowa, ur. 14.07.1914, 
Adam Kaszycki, ur. 13.09.1909, 
Michał Dararz, ur. 10.07.1893, 
Jan Szramowicz, ur. 29.08.1893, 
Stanisław Szramowicz, ur. 
29.08.1925, Franciszek Kolano, 
ur. 10.10.1922, Jan Jasieński, ur. 
15.07.1914, Roman Martowicz, 
ur. 26.01.1927”. (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/ ). We wsi Śliwnica 
pow. Przemyśl banderowcy za-
mordowali 8 Polaków. „Daraż 
Michał ur. 1893 r. leśniczy L Śliw-
nica N Kańczuga pow. Przeworsk 
7 VI 1947 Członek ruchu oporu 
i przewodnik oddziału partyzan., 
po dostaniu się do niewoli UPA 
zamordowany w czasie zbioro-
wego zabójstwa, jego imię nosi 
Szkoła Podstawowa w Śliwnicy”. 
(Edward Orłowski..., jw.) 
20 czerwca w mieście Przemyśl 
na cmentarzu ma grób Kokot Jó-
zef ur. 1924, który zginął z rąk 
UPA  20 VI 1947. (http://w.kki.
com.pl/pioinf/przemysl/zabytki/
narodowej/ofiary1.html ). 

W I połowie 1947 roku we wsi 
Średnia pow. Przemyśl upowcy 
zamordowali 3 Polaków, w tym 
2 kobiety, oraz 1 Ukraińca za 
ucieczkę z UPA. 

31 lipca 1947 roku zakończyła się 
operacja wojskowa „Wisła”, w 
czasie której rozbite zostały od-
działy UPA oraz przesiedlono na 
tzw. Ziemie Odzyskane około 140 
tysięcy ludności. 

2 września 1947 r. we wsi Prał-
kowce pow. Przemyśl 3 bande-
rowców wtargnęło do domu Marii 
Kopacewicz. Napadniętą zastrze-
lono a następnie podpalono jej 
dom. Następnego dnia w tej wsi za 
rzekomą współpracę z wojskiem 
2-3 banderowców uzbrojonych w 
granaty i automaty oraz ubranych 
w mundury WP zastrzeliło Marię 
Rodzeń, żonę Tadeusza. Następ-
nie napastnicy podpalili dom i 
wrzucili denatkę do ognia. Wśród 
napastników rozpoznano Pawła 
Myśliwca z Prałkowiec, Marko 
Mikitę i Iwana Pawłowa. 
15 września we wsi Kniażyce 
pow. Przemyśl „3 banderow-
ców ponownie napadło na dom 
A. Krupik, kradnąc żywność i 
ubrania. Jej mąż wcześniej został 
uprowadzony przez UPA do lasu.” 
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s. 199).
1 października we wsi Kopysno 
pow. Przemyśl z rąk UPA zginął 
żołnierz WP Jan Łoboda ur. 1925, 
jego grób znajduje się na cmenta-
rzu komunalnym na Zasaniu. (htt-
p://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/
zabytki/narodowej/ofiary1.html).  

5 listopada w rejonie wsi  Aksma-
nice pow. Przemyśl w bunkrze 
odnaleziono zwłoki 2 osób w zu-
pełnym rozkładzie. Jeden z dena-
tów miał na sobie mundur lasów 
państwowych. Zapewne był to 
zamordowany w wyniku przesłu-
chań polski leśnik. (ZAZ. Meldu-
nek sytuacyjny nr 76 z 7.11.1947 
r.; AIPN-Rz-70/94. Telefonogram 
nr Kd 55/47 MO w Pikulicach z 
7.11.1947 r., k. 11.) 
W grudniu 1947 r. we wsi Heli-
sze koło Kruhela Wielkiego pow. 
Przemyśl banderowcy zamordo-
wali małżeństwo Niźniak. 

We wsi Kopysno pow. Dobromil  
„Zapewne nigdy nie poznamy 
wielu ofiar, o których nie mówią 
żadne meldunki, a obecnie przy-
padki ich odkrycia należą do 
rzadkości. Przykładem ujawnia-
nia po latach zbrodni jest infor-
macja o tragedii, do której doszło 
w Kopyśnie, gdzie członkowie SB-
-OUN Kopko i Lewicki z Cisowej 
zamordowali nieznaną kobietę w 
ciąży. Denatka została wrzucona 
do studni (ze studni ciało wycią-
gnęło WP i pochowało obok).” 
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s. 270). 

5 marca 1948 roku we wsi Huta 
Brzuska pow. Przemyśl został 
uprowadzony przez UPA w czasie 
wykonywania obowiązków służ-
bowych i zamordowany w Kup-
nie gajowy Wawrzyniec Winiar-
ski, zwłoki wrzucono do Sanu. 
Inni: 5 marca 1948 r. pododdział 
UPA w sile około 15 osób upro-
wadził a następnie zabił gajowe-
go gromady Kupna Wawrzyńca 
Winiarskiego była związana z na-
mierzeniem przez niego bunkrów 
lub miejsc ukrywania się bande-
rowców. Jego zwłoki wrzucono 
w rejonie Bachowa do Sanu. W 
skład oddziału UPA, który doko-
nał mordu wchodzili m.in.: Wło-
dzimierz Mroczko „Sum”, Miko-
łaj Fenyk „Wistun”, Stefan Bry-
liński „Bereza”, Jan Fok „Karpo”, 
Grzegorz Chomiak „Świerk”, 
Michał Hawrysio „Sokół”, Mie-
czysław Zdybel „Bujnyj”, Wło-
dzimierz Nastarowski „Szaryj”, 
Jan Pawlow „Stepowyj”, Michał 
Nastarowski „W”, Michał Stefan 
Osznyko „Czajka” i Bogdan Bry-
liński „Ostryj”.W innych meldun-
kach wydarzenie to jest datowane 
na 7 marca 1948 r. Czasami błęd-
nie datuje się także to morderstwo 
na luty 1948 r., a miejsce śmierci 
na Kupną. (AIPN-04/231. Raport 
dekadowy PUBP za 20.03.1948 – 
31.03.1948 r., k. 219. Za: Andrzej 
Zapałowski: DZIAŁANIA OUN 
I UPA NA TERENIE POGÓRZA 
PRZEMYSKIEGO OD ZAKOŃ-
CZENIA OPERACJI „WISŁA” 
DO KOŃCA 1948 ROKU; w: Lu-
dobójstwo OUN-UPA na Kresach 
Południowo-Wschodnich. Seria – 
tom 10. Kędzierzyn-Koźle 2018). 
„Winiarski Wawrzyniec ur. 1896 r. 
gajowy NP Krasiczyn Huta Brzu-
ska (Gmina Prałkowice) Powiat 
Przemyśl 5 III 1948 (7 III 1948 
?) Syn Michała, pochodził z Go-
leszyc na Kresach Wschodnich, 
gajowy lasów gromady Kupna, 
a od 01.04.1945 r. gajowy w N-
-ctwie Krasiczyn, mieszkał z ro-
dziną na zamku w Krasiczynie, w 
czasie wykonywania obowiązków 
służbowych obchodu lasu natknął 
się na bunkier zajmowany przez 
grupę łącznikową OUN, został 
uprowadzony i zamordowany w 
Kupnie, zwłoki w rejonie Bacho-
wa wrzucono do Sanu.” (Edward 
Orłowski..., jw.)  

29 września 1948 roku we wsi 
Skopów pow. Przemyśl grupa 
banderowców  w skład której 
wchodzili „Sum”, „Ostryj” i „Ry-
zun” zamordowała Antoniego 
Goleniowskiego i jego córeczkę. 
Była to zemsta za udział syna 
Goleniowskiego w polskiej par-
tyzantce w 1945 r. (AIPN-04/231. 
Raport sprawozdawczy PUBP 
za 25.09.1948 – 25.10.1948 r., 
k. 269. Za: Andrzej Zapałowski: 
DZIAŁANIA OUN I UPA NA 
TERENIE POGÓRZA PRZE-
MYSKIEGO OD ZAKOŃCZE-
NIA OPERACJI „WISŁA” DO 
KOŃCA 1948 ROKU; w: Ludo-
bójstwo OUN-UPA na Kresach 
Południowo-Wschodnich. Seria – 
tom 10. Kędzierzyn-Koźle 2018). 

Na s. 6 Kryciński pisze: „Wę-

drując po pogórzańskich wsiach 
często odwiedzałem opuszczo-
ne cmentarze. W ciągu ponad 
czterdziestu lat tych wędrówek 
zauważyłem, że są one coraz bar-
dziej zaniedbane, a służą też jako 
miejsce pozyskiwania materiałów 
na nowe groby.” Następnie cytu-
je Instrukcję Komisji Episkopatu 
Polski z 1987 roku: „Należy za-
dbać o zachowanie cmentarzy, 
nagrobków zabytkowych i histo-
rycznych innych wyznań czy na-
rodowości, by były świadectwem 
chrześcijańskiego szacunku dla 
każdego człowieka. tolerancji i 
braterstwa.  /.../ Wszelkie poczy-
nania zmierzające do likwidacji 
tych obiektów należy uznać za 
sprzeczne ze sprawiedliwością i 
duchem chrześcijańskim.” 
To były lata końcowe komunizmu 
w Polsce. Niestety, nie zauważa 
losu polskich cmentarzy i grobów 
na obecnej Ukrainie. 
W 2008 roku, przed Wszystkimi 
Świętymi, leśnicy uporządkowali 
wiele mogił i cmentarzy położo-
nych na terenie lasów w Bieszcza-
dach i na Pogórzu Przemyskim. 
„W lasy „wrosło” kilkadziesiąt 
cmentarzy na terenach, z których 
po wojnie wysiedlono mieszkań-
ców. Te dawne wiejskie nekropo-
lie, wchłonięte obecnie przez las, 
są osobliwością naszego regionu 
i śladem po dawnych mieszkań-
cach. Znajdują się one na terenie 
nadleśnictw: Bircza (10), Ko-
mańcza (6), Cisna (3), Lutowiska 
(3), Lubaczów (2) i Baligród (1)” 
(Edward Marszałek: Zapłonęły 
znicze na leśnych cmentarzach; 
w: „Gazeta Bieszczadzka”, nr 
23/2008). 
Polacy z własnej inicjatywy po-
rządkują cywilne groby i cmenta-
rze ukraińskie pozostałe po prze-
siedlonej ludności. Zasada wza-
jemności dotyczy pochówków 
wojskowych. Na Ukrainie tylko 
około 5 procent zbiorowych mo-
gił pomordowanej ludności pol-
skiej ma postawiony krzyż. Posta-
wiony przez Polaków. Strona pol-
ska przez ostatnie 30 lat nie może 
doprosić się od strony ukraińskiej 
możliwości odszukania zbioro-
wych mogił, w których najczę-
ściej leżą okrutnie pomordowani 
najbliżsi członkowie rodziny, aby 
postawić na nich prosty krzyż, bo 
nie chodzi tutaj nawet o stawianie 
pomników. Dotychczas ponad 5 
tysięcy mogił nawet takiego upa-
miętnienia mieć nie może, cho-
ciaż padają ciągle słowa o „ jed-
naniu się, partnerstwie i przyjaźni 
polsko-ukraińskiej”. W kwietniu 
2017 roku Ukraina wprowadziła 
całkowity zakaz poszukiwania 
i ekshumacji polskich ofiar na 
obecnym terytorium Ukrainy. 

„Był w Noworodczycach cmen-
tarz katolicki, a obok niego pra-
wosławny. Na pierwszym spoczy-
wali moi dziadkowie i pradziad-
kowie. Niedawno jeździli tam 
nasi ludzie i opowiadali, że ani 
z kościoła, ani cmentarza znaku 
żadnego nie pozostało. Podobno 
wszystkie kości Polaków wrzuco-
no do powojennych okopów. Tam 
nie ma nawet krzyża, nie ma nic, 
wszystko zostało spalone i znisz-
czone, jakby tam nigdy ludzie 
nie mieszkali. Gorszą ziemię ob-
sadzono drzewami, las już duży, 
a lepsza ziemia jest uprawiana.  
Ja tam jeszcze nie byłam. Nie 
żal mi już ani tej ziemi, ani tych 
wiosek, choć czasem tęsknię gdy 
wspominam swoje młode lata. 
Ale bardzo mi żal tych biednych 
pomordowanych ludzi, tych nie-
winnych męczenników i dzieci. 
Za co oni cierpieli te męki? Że 
byli Polakami?  Dziś Kościół 
katolicki nakazuje przebaczyć. 
Tak, przebaczy można, ale zapo-
mnieć się nie da. Rany się goją, 
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ale blizny pozostają i do śmierci 
zapomnieć nie pozwolą. A prawda 
musi zostać w końcu ujawniona i 
uznana. A historia sprawiedliwa, 
nie - jak dotychczas - zakłamana 
i fałszowana.” (http://www.wbc.
poznan.pl/Content/8127/Biulety-
n+nr40+2000.pdf )  

Nie przetrwał, niestety, pomnik 
Legionistów na cmentarzu w Ko-
łomyi, który dziennikarze z Rze-
szowa również odwiedzili. Prze-
robiono go na pomnik Strzelców 
Siczowych  „27 października na 
cmentarzu zostało ustawionych 
200 nowych krzyży, które zosta-
ły także wówczas poświęcone. W 
nocy z niedzieli na poniedziałek 
95 z nich zostało zniszczonych: 
ktoś poprzewracał je i porozbi-
jał. Zawiadomiliśmy o tym po-
licję i Służbę Bezpieczeństwa 
Ukrainy - powiedziała Stanisła-
wa Kołusenko. Policja obwodu 
iwano-frankowskiego, w którym 
leży Kołomyja, poinformowa-
ła, że prowadzi śledztwo w tej 
sprawie, jednak winni ataku na 
cmentarz na razie nie zostali usta-
leni. Zniszczona część cmentarza 
została odnowiona w związku ze 
100-leciem niepodległości Pol-
ski. Spoczywają tam polscy jeńcy 
wojny polsko-ukraińskiej i Polacy 
internowani w obozie w Kosaczo-
wie na przedmieściach Kołomyi, 
zmarli w latach 1918-1919. Obóz 
został utworzony przez władze 
Zachodnioukraińskiej Republiki 
Ludowej. Przetrzymywano w nim 
około 3 tys. polskich działaczy 
niepodległościowych i społecz-
nych. Około tysiąca z nich zmarło 
z powodu chorób, zimna i głodu. 
Obóz istniał do maja 1919 r, gdy 
władzę w Kołomyi przejęli Pola-
cy. (Polskie groby zniszczone w 
Kołomyi na Ukrainie, 7 listopa-
da 2018; za: https://www.rmf24.
pl/fakty/swiat/news-polskie-
groby-zniszczone-w-kolomyi-na-
ukrainie,nId,2655179#crp_sta-
te=1 )    

„Podczas niedawnego pobytu na 
Ukrainie z licealistami z „Norwi-
da” odwiedził m.in. XVIII-wiecz-
ny cmentarz w Zborowie, na któ-
rym stoi wysoka na 10 m kaplica 
na planie kwadratu o boku 3-4 m. 
Jest to mauzoleum żołnierzy pol-
skich z roku 1914 i 1920. U góry, 
na zewnątrz, orły – orzeł jako 
godło oraz orły różnych formacji 
wojskowych.
– Piękna, dostojna kaplica – mówi 
Banyś. - Wewnątrz rumowisko. 
Zbeszczeszczony ołtarz, poury-
wane tablice. Wokół były kiedyś 
groby z krzyżami. Teraz ich nie 
ma tylko ta zniszczona kaplica. 
Obejrzałem ją kiedyś w taki smut-
ny, deszczowy dzień. Widok był 
jeszcze bardziej przygnębiający. 
Pomyślałem sobie: Zborów, tak 
blisko. Polska niemal za miedzą. 
Jak to możliwe, by w zasięgu jej 
ręki niszczał taki obiekt, nie tyl-
ko zabytek, ale przecież miejsce 
pamięci.
Cmentarze to świadectwo nie-
gdysiejszej wielokulturowości tej 
ziemi. Jak kiedyś mieszkali po są-
siedzku, tak i tu leżą obok siebie 
i Polacy, i Ukraińcy, a na niektó-
rych napisy i po polsku, i po ukra-
ińsku, świadczące o mieszanych 
małżeństwach. Są tam kwatery 
cywilne i wojskowe. Piękne są 
nagrobki z przełomu XIX i XX 
wieku.
– Niestety, giną. Bo te stare mogi-
ły Ukraińcy przekopują na nowe 
pochówki – mówi Banyś. – Swoje 
zmartwienie tym faktem wyrazili-
śmy rok temu w rozmowie z me-
rem tego miasteczka, Anatolem 
Belejem i obiecał nam, że wyda 
zakaz nowych pochówków na 
starych polskich grobach, zarów-
no cywilnych, jak i wojskowych. 

A do tego jeszcze obiecał zlecać 
koszenie tego cmentarza.
Największe zmartwienie Jarosła-
wa Banysia wywołało tegoroczne 
porządkowanie kwatery wetera-
nów powstania styczniowego na 
Cmentarzu Łyczakowskim. Była 
to realizacja konserwatorskiego 
projektu jakiegoś polskiego profe-
sora, której efektem jest wyrzuce-
nie wszystkich starych żelaznych 
krzyży i tabliczek i zastąpienie ich 
nowymi, cynkowymi. 
– Piękny, można powiedzieć; 
romantyczny cmentarz, na któ-
rym rok temu wieszaliśmy biało-
-czerwone wstążki teraz był cały 
przeorany, a tabliczki, nasze ze-
szłoroczne wstążki i korzenie wy-
kopanych drzew mieszały się ra-
zem w błocie– opowiada Jarosław 
Banyś, który z tego błota wyjął 
dwie tabliczki, a dwie inne dostał 
od Ukraińców, którzy byli najęci 
do wywożenia tych pozostałości 
dawnego cmentarza na złom.” 
(Polskie cmentarze na Ukrainie. 
Fundacja Światło ze Wschodu 
dba o polskie groby, Jolanta Pie-
rończyk 30 października 2013; 
w:  https://tychy.naszemiasto.pl/
polskie-cmentarze-na-ukrainie-
fundacja-swiatlo-ze-wschodu/ar/
c1-2049600 )   
„- Dociera do nas za pośrednic-
twem konsulatów informacja, że 
groby chociażby polskich żoł-
nierzy na Ukrainie z września 
1939 r. są penetrowane przez tzw. 
czarnych archeologów, gdzie po-
zbawia się szczątków polskich 
żołnierzy z artefaktów. Guziki z 
polskim orzełkiem, nieśmiertelni-
ki – to wszystko jest wydobywane 
– twierdzi dr Leon Popek, histo-
ryk Instytutu Pamięci Narodowej. 
– Kości nie zawsze wrzucano do 
wykopanego dołu; po latach może 
być sprzyjający klimat na ekshu-
macje oraz pochówki, ale stro-
na ukraińska może powiedzieć: 
proszę przedstawić dowody, że 
są tam polscy żołnierze. I tych 
dowodów nie będzie. Mamy też 
sygnały, że poszukiwacze bursz-
tynu wchodzą na tereny, gdzie 
były cmentarze legionowe, mo-
giły żołnierzy Korpusu Ochrony 
Pogranicza – powiedział Popek. 
Podczas dyskusji poruszono 
też inną bulwersującą kwestię. 
Polska to jedyny kraj w Eu-
ropie, który nie może pocho-
wać swoich obywateli, wal-
czących tam żołnierzy, którzy 
spoczywają na terenie Ukrainy. 
– W Europie jesteśmy jedynym 
krajem, któremu zabrania się po-
chowków, nawet po ponad 100 
latach, polskich obywateli na te-
rytorium Ukrainy. Mieliśmy w 
tamtym roku takie co najmniej 
dwa, trzy przypadki, gdzie nie zo-
staliśmy poinformowani, że np. w 
miejscowości Werbka koło Kowla 
zostały naruszone koparką i wy-
wożone ciężarówkami szczątki 
polskich żołnierzy, którzy zginęli 
w walce z bolszewikami w 1919 
r. Nie wiemy, co się stało z tymi 
szczątkami – zaznaczył. – To te-
mat niezwykle trudny, ale myślę, 
że musi zostać przełamany; nie 
możemy być w taki sposób trak-
towani. Oczekuję w najbliższym 
czasie, że strona ukraińska dopu-
ści polskich badaczy do poszuki-
wań i ekshumacji i będzie można 
naszych obywateli, obywateli pol-
skich, Polaków, żołnierzy, godnie 
pochować na cmentarzach, posta-
wić im krzyże – apelował Leon 
Popek. („Groby polskich żołnie-
rzy na Ukrainie są bezczeszczone 
i rozkradane”, 06.07.2018, 
https://www.tvp.info/37970490/
groby-polskich-zolnierzy-na-
ukrainie-sa-bezczeszczone-i-
rozkradane )   
„Przed odjazdem z Czortkowa 
zwiedzamy cmentarz, który jak 
w wielu innych miejscach, jest i 

tu ważnym pomnikiem historii. 
Oddajemy hołd przed pomnikiem 
obrońców polskości tych ziem z 
1920 roku, z wyrzeźbionym or-
łem w koronie i znakiem strzelca. 
Pani Urszula z Legnicy odwiedza 
groby bliskich. -„ Grobowiec mo-
jej rodziny jest jednym z tych, w 
których miejscowi nie odważyli 
się pochować swoich. Zacierają 
na pomnikach nazwiska polskie, 
chowają swoich i wykuwają swo-
je nazwiska.” – mówi. „Niedługo 
nie będzie tu po nas śladu” - do-
daje.”  (https://www.publixo.com/
text/0/t/2358/title/Czortkow )  

„Środowiska kresowe zwróciły 
się do Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych z prośbą o interwencję 
w sprawie usuwania przez Służbę 
Bezpieczeństwa Ukrainy krzyży 
wzniesionych przez Polaków i 
Ukraińców w miejscach ukraiń-
skich, banderowskich zbrodni na 
Polakach. Polskie ofiary ukra-
ińskiego ludobójstwa zasługują 
przynajmniej na krzyż i modlitwę. 
A polski obywatel ma prawo po-
chylić głowę nad dołami śmierci. 
Przyjacielska Ukraina jednak na 
to nie pozwala. Karze polskiego 
obywatela za stawienie krzyży. I 
odbiera mu prawo do modlitwy 
nad dołami śmierci - piszą autorzy 
petycji, odnosząc się do objęcia 
zakazem wjazdu na Ukrainę Janu-
sza Horoszkiewicza, który posta-
wił w miejscach banderowskich 
zbrodni 40 krzyży. W petycji kre-
ślą tło historyczne całej sprawy: 
Historia była taka: Po ukraińskim 
napadzie w lipcu 1943 r. na Hutę 
Stepańską, w której z rąk Ukraiń-
ców padło ok. 600 Polaków, przy-
było do Suni i w jej okolice wielu 
uciekinierów. Bandyci napadli 
także i na Sunię. Po dziesięciole-
ciach Horoszkiewicz chciał zacho-
wać pamięć ofiar. Pojechał na tę 
ziemię, by postawić krzyże. Poma-
gali mu dobrzy ludzie. Pod krzyża-
mi można się było pomodlić. Także 
pod krzyżem w dawnej Suni. Ale 
niedługo. Bowiem krzyż ktoś ściął. 
I nie ma już krzyża. Krzyż ścięli, 
jak twierdzi Horoszkiewicz, funk-
cjonariusze SBU z Równego. Po-
została po Krzyżu tylko dziura w 
ziemi. Horoszkiewicz jednak tego 
symbolicznego mordu dokonane-
go na polskiej pamięci narodowej 
długo nie rozgłaszał. Nikomu w 
Polsce o nim nie mówił. Uważał, 
że Ukraińcy krzyż zwrócą, posta-
wią na swoim miejscu. Bo to do-
brzy ludzie. Tylko musi o to popro-
sić. I zaczął prosić. Napisał list do 
przewodniczącego tzw. Selrady, 
czyli tamtejszego urzędy gminne-
go. List brzmiał następująco: „W 
ubiegłym roku zwracałem się do 
Pana w sprawie ściętego krzyża w 
Suni, do dziś dnia nie otrzymałem 
odpowiedzi (…). O ścięciu krzyża 
w Polsce nikt się nie dowiedział 
(…). Moim celem jest głoszenie 
pojednania między naszymi na-
rodami, a nie sianie złości. Krzyż 
dla nikogo wrogiem nie jest. Z 
Bogiem”. 
Krzyż jednak – jak wskazują au-
torzy petycji, nie wrócił na swoje 
miejsce. Tymczasem – jak do-
dają - Horoszkiewicz otrzymał 
zakaz wjazdu na Ukrainę. Przy 
okazji dowiedział się, z kim nie 
wolno mu się spotykać.” (https://
wpoli tyce .pl /swiat /517034-
bedzie-reakcja-msz-na-usuwanie-
polskich-krzyzy-na-ukrainie ; 10 
września 2020) 

„Wbrew nadziejom, które się 
ujawniły po wizycie prezydenta 
Zełenskiego w Warszawie 1 wrze-
śnia ubiegłego roku, nie udało się 
rozwiązać żadnego problemu na 
tle historycznym, a w szczególno-
ści prestiżowego dla obu krajów 
sporu o ekshumację. Przypomnij-
my, że w 2017 r. Ukraina wpro-

wadziła zakaz wykonywania prac 
poszukiwawczych i ekshumacyj-
nych przez polskie instytucje po 
rozbiórce nielegalnego łuku try-
umfalnego UPA. /.../ Uzależnienie 
wznowienia wydawania zezwoleń 
na ekshumację i odblokowania ini-
cjatyw na polu historii od odbudo-
wy nieszczęsnej tablicy w Mona-
sterzu można jednak uznać tylko 
za pretekst. Dla porównania no-
welizacja ustawy o polskim IPN, 
która poprzez zrównanie zbrodni 
hitlerowskich, sowieckich i ukra-
ińskich nacjonalistów wywołała 
sporo napięcia, została uznana za 
niekonstytucyjną, a tymczasem 
Ukraina nadal nie wywiązała się z 
zobowiązań podjętych za czasów 
Poroszenki. Obiecywano wtedy, 
że będzie zmieniona oburzająca 
Polaków ustawa zakazująca prze-
jawiania lekceważącego stosunku 
do UPA. Nic w tej sprawie nie 
uczyniono. Filmu Wołyń nadal nie 
pokazano w ukraińskich kinach. 
Czyżby w Kijowie uznano, że z 
obietnic jednego państwa złożo-
nych drugiemu nie trzeba się w 
ogóle wywiązywać, bo zmieniły 
się osoby pełniące urzędy pań-
stwowe (sic!)? 
W tej sytuacji powstaje pytanie o 
szczerość ukraińskich intencji do-
tyczących dialogu historycznego. 
Czy aby nie jest on pozorowany, 
ale de facto podporządkowany 
ukraińskiej doktrynie suweren-
ności historycznej, która w mojej 
interpretacji brzmi następująco: 
Za niedopuszczalne uznaje się 
działania organów państwowych 
Ukrainy, które mogą sprzyjać 
zakwestionowaniu tradycyjnego 
schematu ojczyźnianej historii i 
podważaniu sensu działań ukraiń-
skich formacji narodowowyzwo-
leńczych. Należy zdecydowanie 
przeciwstawić się presji obcych 
państw, a ewentualne zezwolenia 
na upamiętnianie czy ekshumacje 
nadawać tylko na zasadzie paryte-
towej.
Pochodną tej filozofii przypomi-
nającej barterową transakcję ko-
śćmi jest odrzucanie wszelkich 
polskich argumentów o potrzebie 
uznania przez Kijów odpowie-
dzialności UPA za czystkę et-
niczną – naruszają one bowiem 
paradygmat symetrii odpowie-
dzialności. Część ukraińskich de-
cydentów pewnie szczerze wierzy, 
że w latach 1943-1945 doszło do 
spontanicznych, wzajemnych 
mordów Polaków i Ukraińców, a 
jedynym rozsądnym podejściem 
do rozwiązania tego problemu jest 
ogólne potępienie i zapomnienie o 
sprawie bez próby dociekań, kto 
jest winny. Ważniejsza jest chyba 
jednak obawa, że pojawienie się 
na Wołyniu i w Galicji upamięt-
nień Polaków – zamordowanych 
mieszkańców tych ziem – poprze-
dzonych ekshumacjami potwier-
dzającymi słuszność polskiej ar-
gumentacji grozi delegitymizacją 
ukraińskiej mitologii narodowej i 
wewnątrzpolitycznymi kłopotami 
dla kraju popękanego wewnętrz-
nie i toczącego walkę w obronie 
swojej suwerenności i integralno-
ści terytorialnej z Rosją. /.../ Ukra-
iński IPN zapowiedział (bądź też 
nakazano mu zapowiedzieć), że z 
uwagi na to, że na odnowionej w 
przeddzień wizyty Andrzeja Dudy 
tablicy w Monasterzu nie znalazły 
się nazwiska poległych upowców, 
którzy „polegli za wolną Ukrainę” 
(tak, jak to było przed dewasta-
cją), polskie prace poszukiwaw-
cze i ekshumacyjne będą nadal 
blokowane. Trudno to ocenić ina-
czej jak działania rażąco nieetycz-
ne i nieproporcjonalne. W tym 
miejscu trzeba przypomnieć, że, 
co prawda, Ukraina odbudowała 
szybko, inaczej niż Polska, znisz-
czony, również przez „nieznanych 
sprawców”, pomnik pomordowa-
nych mieszkańców Huty Pieniac-

kiej, ale – o czym najwyraźniej za-
pomniano – w formie nieco innej 
niż pierwotna, bo bez części tek-
stu. Przy samym pomniku pojawi-
ła się też tablica przedstawiająca 
wydarzenia niezgodnie z prawdą 
historyczną i usprawiedliwiającą 
zbrodnię na Polakach.” (Łukasz 
Adamski: Polska i Ukraina w spi-
rali rozczarowania; 23 październi-
ka 2020; za: https://klubjagiellon-
ski.pl/2020/10/23/polska-i-ukra-
ina-w-spirali-rozczarowania/ ) 
 
Szkoda, ze Stanisław Kryciński 
nie ograniczył się do dość intere-
sującego opisu cerkwi, a wplatał 
w to ukraińską politykę historycz-
ną według Wołodymyra Wiatro-
wycza. Chyba, że cerkwie były 
tylko pretekstem. 

W rozdziale „Straszna” góra Gró-
dek” Kryciński opisując wieś La-
chawa założoną przez ród Siemu-
szowskich podaje, ze najpewniej 
we wsi  osadzono Polaków (jak to 
sugeruje nazwa), ale już w XIX  i 
XX wieku „znakomita większość 
mieszkańców była grekokatolika-
mi” (s. 14). Chodzili oni do cer-
kwi w Krecowie, w pobliżu nie 
było kościoła rzymskokatolickie-
go. Dlatego też z czasem Polacy 
stali się Rusinami, zmienionymi 
w XX wieku na Ukraińców. Taki 
los spotkał tysiące polskich wsi i 
polskich mieszkańców. Cerkwie 
stawiali polscy właściciele wsi 
lub majątku. „W drugiej połowie 
kwietnia 1945 r. wieś była punk-
tem zbornym sił UPA przed ata-
kiem na polską wieś Borownica i 
tamtejszy posterunek MO” (s. 14) 
Następnie cytuje Stepana Stebel-
skiego ps „Chrin” z jego książki 
„Przez śmiech żelaza” (Warsza-
wa 2014), jak to jej mieszkańcy 
wspierali ukraińskich „powstań-
ców”: „Mieszkańcy bez wyjątku 
byli z nami. Nie złamały ich na-
pady wroga, grabieże, katowanie 
i egzekucje” (s. 15) Dalej pisze: 
„Praktycznie aż do końca 1945 r. 
wieś była poza zasięgiem wojen-
nej administracji sowieckiej, jak i 
nowo tworzącej się administracji 
polskiej.” (s. 15) „Jesienią 1945 
r. Wojsko Polskie próbowało wy-
siedlić mieszkańców Lachawy, 
ale ci uciekli do lasu”. (s. 16) Nie 
podaje jednak, że w październiku 
1945 r. UPA zamordowała tutaj 5 
Polaków. Pierwszą walkę z UPA 
w tej wsi WP stoczyło 1 stycznia 
1946 r. Stebelski kłamał więc pi-
sząc, że już przed kwietniem 1945 
r. wieś dotknęły „napady wroga, 
grabieże, katowanie i egzekucje”. 
I gdyby wieś nie stała się siedli-
skiem band UPA dokonujących 
napadów na ludność polską, jej 
mieszkańców nie dotknąłby atak 
wojska.  W lutym 1946 r. w czasie 
akcji przesiedleńczej tych, którzy 
nie uciekli załadowano na podwo-
dy, „nawet bose dzieci i starców, 
prawie bez rzeczy, i zawieziono 
do Dobrzanki. Trafili stamtąd do 
Przemyśla, gdzie odmówili podpi-
sania oświadczeń o dobrowolnym 
wyjeździe na sowiecką Ukrainę. 
Wypuszczono ich do domów” (s. 
18) Nie podaje, że w 26 maja 
1946 roku został tutaj uprowadzo-
ny przez UPA Tomasz Strawiński, 
który zaginął bez wieści oraz że 
tego miesiąca zamordowała kolej-
nych 14 Polaków. Wieś wysiedlo-
no w maju 1947 r. w ramach Ope-
racji „Wisła” „Wieś opustoszała i 
nie została ponownie zasiedlona” 
(s. 18). 

Opisując wieś Kuźmina (w okre-
sie międzywojennym pow. Dobro-
mil) Kryciński podaje, że podczas 
spisu ludności w 1921 r.: „na 924 
mieszkańców zajmujących 156 
domów, wyznanie rzymskokato-
lickie podało 718 osób (77,7%), 
greckokatolickie 191 osób 
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(20,7%), mojżeszowe 15 osób 
(1,6%). Jednocześnie do narodo-
wości polskiej przyznały się 833 
osoby (90,2%), a do rusińskiej 91 
osób (9,8%).” (s. 50) Stu grekoka-
tolików było więc Polakami. We-
dług Wołodymyra Kubijowycza 
na przełomie 1938 i 1939 r. żyło tu 
1080 osób: 845 Polaków (78,2%), 
220 Ukraińców (20,4%) i 15 Ży-
dów (1,4%) (s. 50) Wszyscy więc 
grekokatolicy, w tym  Rusini, zo-
stali Ukraińcami. 
Następni Kryciński dywaguje: 
„Druga połowa lat 30. XX w. to 
czas, kiedy władze II Rzeczypo-
spolitej postawiły na intensywną 
polonizację społeczności ukra-
ińskiej, zakładając, że tą metodą 
szybko wtłoczą w jej głowy świa-
domość bycia Polakami. Jako 
że robiono to na siłę, często przy 
użyciu policji i wojska, skutek był 
odwrotny. Opór ludności  przed 
polonizacją rósł lub pojawiał się 
tam gdzie dotychczas go nie było. 
Wielu Rusinów nie posiadających 
świadomości narodowej , w krót-
kim czasie doszło do wniosku, że 
wolą być Ukraińcami niż Polaka-
mi. Jedną z takich akcji „poloni-
zowania” były próby odbierania 
cerkwi, w których wnętrzach zna-
leziono ślady „polskości”. Mógł 
to być łaciński napis na nadpro-
żu lub płycie grobowej. W wielu 
cerkwiach istniały takie napisy, 
bowiem fundatorami cerkwi dla 
ruskiej gromady był zwykle polski 
szlachcic, ale nie oznaczało to, że 
cerkiew ta kiedyś była kościołem. 
Jednak zdaniem poszukiwaczy 
dawnych kościołów przerobio-
nych na cerkwie tak właśnie było. 
Działalność ta wpisywała się w 
program Towarzystwa Rozwoju 
Ziem Wschodnich działającego od 
1933 r., a zwłaszcza Komitetu ds. 
Szlachty Zagrodowej utworzone-
go w 1936 r.” (s. 51).  
Kryciński nic nie pisze o anty-
polskiej działalności ukraińskich 
towarzystw Proświta i Narodny 
Dom. W 1935r. Do Proświty w 
Polsce należało do niej 30 tysięcy 
osób, skupionych w 83 filiach po-
wiatowych, prowadząc 3 tysiące 
czytelni i bibliotek. Nie wymienia 
Ukraińskiego Krajowego Związ-
ku Mleczarskiego „Masłosojuz”. 
W okresie II Rzeczypospolitej na-
stąpił zawrotny rozwój spółdzielni 
zrzeszonych w Masłosojuzie. W 
1939 skupiał ok. 500 000 gospo-
darstw rolnych w południowo-
-wschodnich województwach II 
Rzeczypospolitej na ok. 800 000 
istniejących.  Działalność Ma-
słosojuzu obsługiwał finansowo 
ukraiński Centrobank. 

Kryciński nie wie o tym, że pod-
czas I Kongresu Ukraińskich Na-
cjonalistów w Wiedniu (28 sty-
czeń – 3 luty 1929 r) powołano 
Organizację Ukraińskich Nacjo-
nalistów, która miała ona zmierzać 
do „odzyskania, budowy, obrony i 
powiększania niezależnego, zjed-
noczonego ukraińskiego państwa 
narodowego” (Ukrajinśka Samo-
stijna Soborna Derżawa), które 
miało objąć wszystkie „ukraińskie 
ziemie etnograficzne”, czyli te, 
które we wczesnym średniowieczu 
(!) były, zdaniem nacjonalistów, 
zasiedlone przez Ukraińców. Za-
strzeżono, iż granice przyszłego 
państwa muszą być jak najlepsze 
do obrony, co, jak się wydaje, 
oznaczało przyznanie sobie prawa 
do włączenia w jego skład także 
ziem nawet przez nacjonalistów 
nie uznawanych za ukraińskie” 
(Motyka: Ukraińska partyzant-
ka.., s. 48). Uchwała I założyciel-
skiego Kongresu OUN z 1929 
r. zakładała całkowite usunięcie 
wszystkich okupantów, tj. wszyst-
kich nie-Ukraińców, z ziem, któ-
re OUN uznała za ukraińskie. Po 
drugiej wojnie światowej ukraiń-
scy faszyści włączyli do tych ziem 

tereny południowo-wschodnie 
Polski, które określili jako „Zake-
rzonia”, biorąc nazwę od tzw. „li-
nii Curzona”, chociaż jej przebieg 
sfałszował doradca Curzona, Żyd 
pochodzący z Galicji, Bernstein 
– Znamierowski. Powinni więc 
używać poprawnej historycznie 
nazwy „Zabernsteinia”. Curzon 
łaskawie zostawiał Lwów po pol-
skiej stronie swojej „linii etnogra-
ficznej”, o czym ukraińscy faszy-
ści nie chcą wiedzieć. 

„W roku 1922 UWO odpowiadała 
za 155 podpaleń, 22 zabójstwa po-
licjantów i żołnierzy, 13 zabójstw 
Ukraińców współpracujących z 
Polakami, 11 nieudanych zama-
chów na życie, 68 aktów sabotażo-
wych (udanych i nieudanych) oraz 
11 napadów na dwory.” (Lucyna 
Kulińska: Terroryzm w II RP - 
Ukraińska Wojskowa Organizacja 
i Organizacja Ukraińskich Na-
cjonalistów; w:  BEZPIECZEŃ-
STWO • TEORIA I PRAKTY-
KA , 2016 nr 2 ) Zabijano lub 
zastraszano „chruniów” –  czyli 
wszystkich, którzy w jakikolwiek 
sposób, choćby przez przyjmo-
wanie stanowisk samorządowych, 
współpracowali z władzami. W 
ten scenariusz wpisało się za-
bójstwo prof. Sydora (Teodora) 
Twerdochliba, który pochodził z 
patriotycznej rodziny ukraińskiej. 
Był nauczycielem gimnazjalnym, 
utalentowanym pisarzem i tłuma-
czem języka polskiego, jednym z 
najwybitniejszych literatów ukra-
ińskich. Zamachu terrorystycz-
nego na jego życie dokonano 15 
października 1922 r. na stacji ko-
lejowej Sapieżanka, k. Kamionki 
Strumiłowej. Twórca ukraińskie-
go bloku wyborczego tzw. Chlibo-
robów ośmielił się zaprotestować 
przeciw działalności nacjonali-
stycznych bojówek i kandydować 
do Sejmu. Zginął z rąk UWO za 
krzewienie idei zgodnego współ-
życia Polaków i Ukraińców.  
Zabójstwa w czasie drugiej fali na-
padów OUN w latach 1930 - 1934:     
28 października 1930 – napad 
na ambulans pocztowy w oko-
licach Bełza, zrabowano 13720 
zł, zabita została jedna, a ciężko 
ranna druga osoba (konwojent);  
29 listopada 1930 – zabicie pol-
skiego ziemianina Józefa Woj-
ciechowskiego w Bohatkowcach;  
28 stycznia 1931 – zabi-
cie hrabiego Borowskiego 
w lesie koło Kopyczyniec;  
12 lutego 1931 – napad na 
posterunek Policji Państwo-
wej w Hajkach; zabicie tam-
tejszego komendanta policji;  
31 lipca 1931 – napad na 
wóz pocztowy w Olszanach 
pod Birczą, zginął konwo-
jent, ranny został woźnica;  
8 sierpnia 1931 – napad na urząd 
pocztowy w Truskawcu, zra-
bowano 27 478 zł, dwie osoby 
zostały ranne, jedna z nich, za-
stępujący drogę napastnikom 
Jurij Melnyczuk zmarł w szpita-
lu w wyniku odniesionych ran;  
29 sierpnia 1931 – zabicie posła 
Tadeusza Hołówki, dyrektora de-
partamentu wschodniego MSZ. 
Zbrodnia popełniona na głównym 
orędowniku porozumienia między 
Polakami i Ukraińcami była wyni-
kiem obawy szowinistów, że może 
dojść do pojednania. Wszak nie 
pojednanie stanowiło cel nacjona-
listów z OUN, a eskalowanie bez-
kompromisowej walki z Polską;  
31 sierpnia 1931 – napad na 
ambulans pocztowy pod Pe-
czeniżynem. Zabito konwo-
jenta, raniono dwie osoby;   
22 marca 1932 – zabójstwo podko-
misarza Emiliana Czechowskiego;   
30 listopada 1932 – napad na 
pocztę w Gródku Jagiellońskim, 
podczas którego OUN-owcy po-
strzelili osiem osób (pracowników 
urzędu i obecnych klientów). Jed-

na z nich zmarła w wyniku po-
strzału w szpitalu we Lwowie. W 
czasie pościgu zginął również je-
den policjant, a jeden został ranny;   
13 marca 1934 – został zamor-
dowany starszy posterunko-
wy Józef Głowniak z Tok w 
województwie tarnopolskim;  
9 maja 1934 w parku Stryjskim 
we Lwowie zamordowano stu-
denta Jakuba Baczyńskiego, 
którego OUN podejrzewało o 
szpiegostwo na rzecz polskiej 
policji. Zastrzelili go członkowie 
OUN z tego samego pistoletu, 
z którego miesiąc później zgi-
nał minister Bronisław Pieracki;   
15 czerwca 1934 – zabicie mi-
nistra spraw wewnętrznych II 
RP Bronisława Pierackiego 
przed restauracją przy ul. Fok-
sal w Warszawie przez działa-
cza OUN Hryhorija Maciejko;   
25 lipca 1934 – zabicie dyrektora 
ukraińskiego gimnazjum akade-
mickiego we Lwowie Iwana Babi-
ja przez członka organizacji, któ-
rym był Michał Car  posługujący 
się fałszywym nazwiskiem Paweł 
Sawczuk. Pomawiany przez mło-
dych nacjonalistów o lojalność 
względem państwa, dyrektor Babij 
był już wcześniej dwukrotnie na-
padnięty i pobity. Zamordowanie 
ukraińskiego patrioty, byłego ofi-
cera Ukraińskiej Halickiej Armii, 
jednego z wybitniejszych działa-
czy ukraińskich, wywołało poru-
szenie wśród samych Ukraińców.  
Ogółem w całym okresie 1921-
1939 ukraińskie podziemie nacjo-
nalistyczne (UWO i OUN) prze-
prowadziło 63 zamachy w których 
zginęło łącznie: 36 Ukraińców (w 
tym jeden komunista), 25 Pola-
ków, 1 Rosjanin i 1 Żyd.  
Paweł Rzewuski podaje, że w 
latach 1921–1939 ukraińscy na-
cjonaliści zabili 73 osoby. (Paweł 
Rzewuski: Ukraiński terroryzm w 
II Rzeczpospolitej; w: https://ty-
tus.edu.pl/2019/08/19/ukrainski-
-terroryzm-w-ii-rzeczpospolitej/ )  
Zdzisław Stroński, poseł BBWR; 
przemówienie wygłoszone dnia 
26 stycznia 1931 r. na plenum 
Sejmu. Warto je przytoczyć, aby 
przekonać się o skali ukraińskiego 
terroryzmu w II RP. 
„Wszyscy Panowie doskonale 
wiedzą, że jeśli chodzi o potęgo-
wanie, o wzrost siły narodowej, to 
on postępuje właściwie dwoma ło-
żyskami: jednym jest rozwój swej 
własnej kulturalnej siły, a drugiem 
jest rozwój siły gospodarczej da-
nego narodu. Jest instytucja, ma-
jąca prawic 60 lat istnienia poza 
sobą, instytucja kulturalna “Pro-
świta” ukraińska. Było tak, że in-
stytucja ta przed wojną światową 
nie dochodziła do każdego powia-
tu. Była wielka masa ludności 
ukraińskiej, która kulturalnem 
działaniem tej instytucji za czasów 
zaborczych nie była objęta. Przy-
szły lata wojny, które stłumiły i za-
biły działalność tej instytucji; 
zniknęły czytelnie, majątek towa-
rzystwa był rozbity i dopiero w la-
tach naszego własnego państwo-
wego życia, od chwili, gdy my na 
tych ziemiach gospodarzymy, na-
stąpił rozwój Proświty na terenie 
trzech województw południowo 
-wschodnich, Proświta rozpoczy-
na swą działalność dopiero w la-
tach bezpośrednio powojennych. 
W r. 1925 Proświta dosięga liczby 
1601 czytelń na tych obszarach, a 
od 1925 do 1929 posiada już 3000 
czytelń. Równocześnie w tym sa-
mym właśnie okresie Proświta 
urządza obchodów okolicznościo-
wych 1637, przedstawień i kon-
certów 6474, odczytów i wykła-
dów 2383. Cytuję Panom cyfry. 
Na każdy obchód, na każdy kon-
cert, na każde przedstawienie po-
trzebne jest pozwolenie władz. 
Czy mogłyby się one odbyć, gdyby 
ze strony czynników administra-
cyjnych była w stosunku do dzia-

łalności tej instytucji jakakolwiek 
niechęć, czy mógłby być tak wspa-
niały rozkwit i rozwój wielkiej in-
stytucji kulturalnej ukraińskiej, 
gdyby ludność polska odnosiła się 
niechętnie do rozwoju kulturalne-
go ludności ukraińskiej? Jeżeli zaś 
chodzi o placówki gospodarcze, to 
za czasów austriackich ich nie 
było, prawie że nie było, były w 
zalążku. Są dwie organizacje go-
spodarcze ukraińskie, jest Rewi-
zyjny Związek ukraińskich koope-
ratyw i Silskyj Hospodar. Działal-
ność pierwszej, tego wielkiego 
związku, który grupuje gospodar-
cze czynniki ukraińskie, następuje 
dopiero wówczas, odkąd my jeste-
śmy gospodarzami na terenie 
Wschodniej Małopolski. Rewizyj-
ny związek osiągnął w r. 1929 cy-
frę 2.746 kooperatyw. Prócz tego 
istnieje jeszcze druga organizacja 
o charakterze rolniczo-gospodar-
czym Silskij Hospodar. Ten Silskij 
Hospodar doszedł do imponującej 
cyfry swoich członków, posiada 
ich obecnie 30 000. Cytuję Panom 
tylko wewnętrzny rozwój tych 
dwóch instytucyj: kulturalnej i go-
spodarczej. Na Komisji Admini-
stracyjnej jeden z członków klubu 
Polskich Socjalistów mówił o tem, 
że przecież istnieje wiele obsza-
rów, gdzie mieszka ludność ukra-
ińska. Tak jest. Poza granicami 
naszego Państwa znajdują się te-
reny o zwartej ludności ukraiń-
skiej. Należałoby przypuścić, że te 
walory kulturalne i zdolności 
twórcze posiada ludność ukraiń-
ska na tamtych terenach jeszcze 
bardziej spotęgowane, bo to są te-
reny zwarte. Jest rzeczą stwierdzo-
ną, że na tych terenach takiego 
rozwoju instytucyj kulturalnych i 
gospodarczych nie ma. Jeżeli tak 
jest, to wniosek jest zupełnie natu-
ralny, że tam jest ucisk. W tem ze-
stawieniu bardzo charakterystycz-
nem, bardzo wyraźnem jest wi-
doczne, że jeśli ktoś tutaj w tej 
Izbie, czy gdziekolwiek indziej 
mówi o ucisku, czy represjach w 
stosunku do Ukraińców na terenie 
Małopolski Wschodniej, to mówi 
to na podstawie zupełnej nieznajo-
mości faktów, albo też z zupełnie 
świadomą złą wolą. Ale chcę Pa-
nom zilustrować jeszcze jedną 
rzecz. Istnieje w Małopolsce 
Wschodniej samorząd gospodar-
czy, który się uzewnętrznia w izbie 
handlowo-przemysłowej i w 
Izbach Rzemieślniczych. Na tere-
nie naszego województwa ludność 
ukraińska nie ma w tej chwili do-
statecznej ilościowej siły, by zy-
skać w tych instytucjach samorzą-
du gospodarczego swoje własne 
przedstawicielstwo. Na podstawie 
dobrej woli ludności polskiej, pol-
skich przedstawicieli, reprezen-
tanci ludności ukraińskiej zostali 
wprowadzani do izby przemysło-
wo - handlowej we Lwowie i do 
izb rzemieślniczych. Muszę pod-
kreślić, że w roku 1927, kiedy od-
bywały się na terenie Małopolski 
Wschodniej wybory do samorządu 
wiejskiego i miejskiego, tośmy na 
podstawie dobrowolnego podziału 
wprowadzili do miast przedstawi-
cieli ludności ukraińskiej. Pano-
wie zdają sobie dostatecznie spra-
wę, że jeżeliby w masach polskich 
była niechęć i nienawiść, byłoby 
niesłychanie łatwo zmajoryzować 
ludność ukraińską. W radach po-
wiatowych, które są komisarycz-
ne, które powstają drogą nomina-
cji rządowych, w każdej z nich 
znajdą Panowie poważną ilość 
przedstawicieli ludności ukraiń-
skiej. To Panom dostatecznie zilu-
struje istotnie rzeczowy, spokojny 
stosunek ludności polskiej do lud-
ności ukraińskiej. Jakież jest poży-
cie, które się wytwarza w tych in-
stytucjach? Zawsze jest tak, niech 
Panowie przypatrzą się temu bez-
stronnie — że po pewnym czasie 
stosunki w tych instytucjach ukła-
dają się zupełnie pomyślnie jeśli 

niema specjalnie nastawionej po-
lityki, która jest wroga dla Pola-
ków wówczas wspólna robota łą-
czy i wytwarza wspólność życia i 
wspólność pracy, bo to jest natu-
ralne, bo to jest to istotne, bo to 
jest ta najgłębsza, najsilniejsza 
prawda życiowa. Jeżeli więc tam 
na tym terenie stosunki układają 
się rzeczowo tak, jak układa je ży-
cie, to wtedy zasady zupełnej har-
monji, współpracy zwyciężają, je-
żeli natomiast jest nastawienie 
polityczne, to oczywiście wówczas 
przychodzi zadrażnienie i za-
ostrzenie. Ale trzeba podchodzić 
do tego zagadnienia w spokoju. 
Jeżeli Panowie wymagają od nas, 
żebyśmy te rzeczy w tej Izbie roz-
patrywali, to rozpatrujmy to za-
gadnienie zupełnie spokojnie. Nie 
chcę wspominać o pożyciu ludno-
ści polskiej i ukraińskiej w ce-
chach rzemieślniczych, nie chcę 
mówić o wspólnej pracy w róż-
nych organizacjach i instytucjach 
zawodowych, w izbach lekarskich, 
w izbach adwokackich. Jest wysi-
łek wyraźny i widoczny ze strony 
ludności polskiej łagodzenia za-
drażnień, bo one były istotnie, były 
nawet bardzo głębokie rany, ale te 
rany się goją, zadrażnienia się 
usuwa, pracuje się nad stworze-
niem zupełnie nowych warunków i 
nowych podstaw dla wspólnego 
pożycia polsko-ukraińskiego i mu-
szę zaznaczyć, że jeżeli chodzi o 
ludność ukraińską, ona w znacz-
nej mierze te usiłowania polskie 
przyjmuje życzliwie i rękę, która 
jest wyciągnięta do zgody, przyj-
muje. Są jednak pewne koła poli-
tyczne, które drogą ulotek, drogą 
broszur, artykułów w prasie, 
wszystkim nam znanych, temu pro-
cesowi jak najsilniej i najwyraź-
niej się przeciwstawiają. Są posło-
wie tego kierunku, którzy na 
wszystkich zebraniach publicz-
nych i wiecach występują bardzo 
gwałtownie przeciwko jakiemu-
kolwiek pożyciu z ludnością pol-
ską. Jest też jedna organizacja, u 
której kolebki już była zbrodnia, 
która w posiewie zbrodni się ro-
dziła, która drogą gwałtów i terro-
ru usiłuje swoje cele i zadania 
przeprowadzić na terenie naszych 
województw wschodnich. To jest 
organizacja, która ma główną sie-
dzibę i główną komendę w Berli-
nie, to jest Ukraińska Organizacja 
Wojskowa. Jest rzeczą zupełnie 
stwierdzoną, że wysiłki tych wła-
śnie czynników są popierane bar-
dzo silnie i bardzo wyraźnie przez 
pewne koła polityczne ościennych 
państw. Bardzo często są pewne 
akcje na naszym terenie, wymie-
rzone przeciw harmonji, wspólno-
cie ukraińsko-polskiej, inicjowa-
ne, tworzone i organizowane wła-
śnie przez koła polityczne państw 
ościennych. Jeżeli Panowie z ław 
ukraińskich przeczą, że tego 
współżycia, tej życzliwości ze stro-
ny ukraińskiej nie było, to dlacze-
go mordowano ludność ukraińską. 
Przecież nie morduje się tak łatwo 
człowieka, nie pozbawia się życia 
kogoś bez celu? A jednali znany 
poeta ukraiński, mający swoje 
imię i nazwisko w literaturze ukra-
ińskiej, Sydor Twerdochlib, został 
zamordowany przez Ukraińską 
Organizację Wojskową, widocznie 
był dla tej organizacji niebez-
pieczny, widocznie jego chęć zgo-
dy z Polakami jednak groziła temu 
programowi nienawiści, który jest 
szerzony, inaczej człowieka życia 
nie pozbawionoby. Za co został 
zamordowany? Został zamordo-
wany za to, że chciał być rzeczni-
kiem interesów ludności ukraiń-
skiej na terenie sejmu polskiego. 
Zamordowano wielu chłopów 
ukraińskich tylko za to, że ośmieli-
li się wyraźnie i silnie akcentować 
swoją chęć współżycia z Polaka-
mi. A zatem istniał ten proces, byt 
on widocznie bardzo głęboki, kie-
dy nie wystarczało mów, kiedy za-
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brakło trybuny wiecowej, widocz-
nie już była za słaba, nie działała 
na masy, nie wystarczała broszu-
ra, ani ulotka, trzeba było brutal-
nego mordu nad tymi niewinnymi 
ludźmi, ażeby jednak zarzewie 
nienawiści na tym terenie szerzyć. 
Mówi się tutaj o zamknięciu gim-
nazjum ukraińskiego, ale Panowie 
nie. byli łaskawi zaznaczyć, kiedy 
to gimnazjum zostało zamknięte? 
Mówiło się o niewinnym wierszy-
ku, który został przez jakiegoś 
ucznia napisany, liczy się na zu-
pełną nieznajomość stosunków, na 
pewną naiwność niektórych po-
słów, którzy tych stosunków nie 
znają. Został zamordowany w 
Przemyślu dyrektor gimnazjum 
państwowego ukraińskiego — za 
co? Za to, że wypełniał lojalnie 
swój obowiązek względem Pań-
stwa. Popełnił zbrodnię, był zdraj-
cą narodu ukraińskiego, zaprze-
paszczał interesy Panów? 
Proszę Panów, został zamordowa-
ny dyrektor Matwija w Przemyślu 
tylko za to, że lojalnie w duchu 
państwowym prowadził i wycho-
wywał młodzież. I szeregu innych 
aktów teroru i gwałtów dopusz-
czono się na ludności ukraińskiej. 
Po co Panom te rzeczy cytuję? Bo 
chcę stwierdzić, że przyczyny tego 
zadrażnienia nie tkwią w natural-
nem pożyciu ludności ukraińskiej i 
ludności polskiej. Niech Panowie 
obserwują, ze nawrót do zgodnego 
współżycia ustawicznie falą po-
przez te ziemie przechodzi. Niech 
Panowie obserwują, że jeżeli ko-
muś chodzi o ziarno nienawiści, to 
musi je ciągle zasiewać, jest tak, że 
nienawiść tam się produkuje, ona 
bardzo często jest potrzebna i na 
eksport. Niech Panowie przypa-
trzą się, że równocześnie ten ścisły 
związek z temi kołami polityczne-
mi, którym zależy na tem, aby sto-
sunki we Wschodniej Małopolsce 
nie układały się pomyślnie, wystę-
puje jeszcze wyraźniej. Wszak na 
tym terenie miał miejsce również 
szereg afer szpiegowskich i nikt z 
Panów nie zaprzeczy — są to rze-
czy zresztą powszechnie znane i 
zbadane — że tam afery szpiegow-
skie były na rzecz wywiadu obce-
go państwa przeprowadzane przez 
czynniki Ukraińskiej Wojskowej 
Organizacji. Panowie przecież 
nie powiedzą, że to jest walka o 
rozwój kulturalny i gospodarczy 
swego narodu, Panowie nie po-
wiedzą, ze ta praca ma charakter 
ideowy, ze walka o rozwój kultu-
ralny swego narodu byłaby walką 
za pomocą afer szpiegowskich na 
rozkaz tych swoich protektorów, 
którzy na terenie Berlina tę akcję 
nienawiści właśnie prowadzą.  

Jest rzeczą bezsporną i powszech-
nie znaną, że te koła wyraźnie do 
tej nienawiści dążą i jej pragną! 
Popełniono wiele takich akrów 
prowokacyjnych natury zupełnie 
nonsensowej. Po co? Po to, aby 
nastrój życzliwości, który w ko-
łach polskich się rodził, złamać, 
aby wywołać w kołach polskich 
rozdrażnienie. Po to plugawiono, 
po to zohydzano pomniki, nagrob-
ki polskie, żeby rozdrażnić opinję 
polską, dzięki jednak zarządze-
niom władz i stanowczemu sta-
nowisku kół kierujących polskich, 
te wszystkie usiłowania minęly 
bez głębszego echa. Ci, którzy te 
rzeczy robili, nie osiągnęli swe-
go celu. Niech Panowie się przy-
patrzą, co było dalej. Przyszła 
wiosna zeszłego roku, na terenie 
zagranicznym zbliżała się ostra 
kampanja przeciw naszemu Pań-
stwu, akcja, która miała poddać 
rewizji nasze granice zachodnie. 
Chodziło o cały program rewizji 
naszych granic zachodnich. Zno-
wu trzeba było tym przemożnym 
protektorom dostarczyć materja-
łu, trzeba było wskazać, że na tym 
wschodzie, na tych terenach Pań-

stwa Polskiego niema spokoju. 
Równocześnie następuje słynny 
zjazd Centrolewu wraz z atakami 
na Prezydenta i na Państwo. Ci 
Panowie liczyli na ostrą krytycz-
ną sytuację wewnętrzną w naszym 
kraju i chcieli ten stan wyzyskać 
i wtedy. jak świadczą dokumen-
ty, które są rozpowszechniane w 
kraju i zagranicą przez Ukraińską 
Organizację Wojskową, był usta-
lony bardzo wyraźny plan, posta-
nowiono urządzić t. zw. masowe 
wystąpienie przeciw Państwu i 
ludności polskiej według z góry 
ułożonego planu i do wykonania 
tego planu przystąpiono. Zaczę-
to się od słynnego napadu, który 
został przez ukraińską organiza-
cję wykonany pod Bóbrką dn. 30 
lipca. Napadnięto na ambulans 
pocztowy i na policjanta. Poli-
cjant został śmiertelnie raniony i 
zanim skonał, jeszcze się nad nim 
znęcano, rozstrzeliwano mu strza-
łami rewolwerowemi pięty. Tak 
Ukraińska Organizacja Wojskowa 
rozpoczęła akty terroru na terenie 
Wschodniej Małopolski. Panowie 
tutaj pewne rzeczy cytowali. My 
nie chcemy o tych rzeczach mó-
wić i o nich nie mówilibyśmy, ale 
Panowie sami ciągle mówicie, Pa-
nowie bałamucicie opinję publicz-
ną, Panowie sądzicie, że można 
nieprawdą i fałszem daleko zajść. 
Te rzeczy skończyły się i istotna 
prawda zostanie wyciągnięta, 
Przytoczę Panom tylko częściowy 
materjał aktów sabotażu, które na 
terenie Wschodniej Małopolski w 
miesiącu sierpniu i jesienią zo-
stały dokonane. Przytoczę pewne 
bardzo charakterystyczne akty sa-
botażu w następujących miejsco-
wościach:
1.VIII miejscowość Buskowice, 
powiat Przemyśl w nocy podpalo-
no dobytek i zabudowania, 2. VIII 
folwark Gaje, powiat Lwów, 3.VIII 
Dobromirka, pow. Zbaraż, 3-VIII 
in folw, Wasylów, pow. Rawa Ru-
ska, 4-5.VIII Markowa pow. Pod-
hale, 5.VIII folw. Czyszki. pow. 
Lwów, 6. VIII folw. Mikłaszów, 
pow. Lwów, 8.VIII folw. Zofjów-
ka, pow. Trembowla, 8. VIII Szyły, 
pow. Zbaraż, 10.VIII Byszów, pow, 
Sokal, 12. VIII Wiśniewczyk, pow. 
Podhajce, 15.VIII Stiszczyn, pow. 
Tarnopol, 16-VIII Horodenka, 
pow. Horodenka, 17, VIII Dookoła 
Lwowa, 17. VIII Wierzhów Brze-
żany, woj. tarnopolskie, 18.VIII 
Fawelcze, woj. stanisławowskie, 
19.VIII Strzałki, pow. Bóbrka, 
woj. lwowskie, 19. VIII gm. Woło-
we, pow, Bóbrka, woj. lwowskie, 
23, VIII Danilcze, Rohatyn, woj. 
Stanisławowskie, 22 - 33. VIII Ru-
dziany, pow. Trembowla, woj. tar-
nopolskie, 33.VIII Wołków, pow. 
Przemyślany, woj. tarnopolskie, 
23,VIII Horodenka, woj. stanisła-
wowskie 23.VIII Kwasiłów, pow. 
Równe, woj. wołyńskie, 24.VIII 
Dziewięlniki, pow. Bóbrka, woj. 
lwowskie, 24.VIII Romanów, pow. 
Bóbrka, woj. Lwowskie, 25 - 26-
VIII Podhajczyce, pow. Przemy-
ślany, woj. tarnopolskie, 25.VIII 
Milatyn Stary, pow. Kamionka 
Strumiłowa, woj, tarnowskie, 26. 
VIII folw. Czachary, pow. Tarno-
pol, woj.tarnopolskie, 27 - 28.VIII 
Litiatyn, pow. Brzeżany, woj. Tar-
nopolskie, 27- 28-VIII Krzyże, 
pow. Brzeżany, woj. tarnopolskie, 
28 - 39.VIII Pokropiwna, pow. 
Tarnopol, woj. Tarnopolskie, 28 
- 29.VIII Drohomyśl, pow. Ja-
worów, woj. Lwowskie, 28 - 29. 
VIII Leśniki, pow. Brzeżany, woj. 
tarnopolskie, 29.VIII Herma-
nów, pow. Lwów, woj. lwowskie, 
29—30. VIII Stara Sól, pow. Sta-
ry Sambor, woj. Lwowskie, 29 - 
30.VIII Hrusiatycze, pow. Bóbrka, 
woj, lwowskie, 29- 30, VIII maj. 
Bakowowce, pow. Bóbrka, woj. 
lwowskie, 29. VIII Derewjany, 
pow. Kamionka Str., woj. tarno-
polskie, 30. VIII Jaryczów, pow. 

Lwów, woj. lwowskie, 30,VIII Su-
chorów koło Chodorowa, pow. 
Bóbrka, woj. lwowskie, 30. VIII 
Ostrów ad Hrehorów, pow. Roha-
tyn, woj. Stanisławowskie, 30 - 31-
VIIl Świdnica, pow. Jaworów, woj. 
Lwowskie, 30 - 31.VIII Uhnów, 
pow. Żółkiew, woj. Lwowskie, 
30 - 31,VIII folw. Lubsza, pow. 
Rohatyn, woj. Stanisławowskie, 
30 - 31.VIII Lipica Dolna, pow. 
Rohatyn, woj. Stanisławowskie, 
30 - 31.VIII Leśnik, pow, Brzeża-
ny, woj. Tarnopolskie, 30 - 31.VIII 
Potok, pow. Brzeżany, woj, tar-
nopolskie, 30 - 3i.VIII Dołżanka 
folw. pow. Tarnopol, woj. tarno-
polskie, 30—31.VIII folw. Deny-
sów, pow. Tarnopol. woj. Tarno-
polskie, 30 - 31.VIII Tarnopol,, 30 
- 31.VIII Tarnopol, 30—31. VIII 
Złoczów, pow. Złoczów, woj. Tar-
nopolskie, 30 - 31,VIII Wierzbów, 
pow. Brzeżany, woj. tarnopolskie. 
31.VIII Rohatyn, pow. Rohatyn, 
woj. stanisławowskie, 31.VIII Ło-
puszna, pow. Bóbrka, woj. lwow-
skie. Tego samego dnia w Ko-
pytowcach pow. tarnopolskiego, 
14 września w Suszczynie, pow. 
Tarnopolskiego, tego samego dnia 
w Tudorkowicach, pow. sokalskic-
go, tego samego dnia na folwar-
ku Kościelniki, pow. buczackiego, 
15 września w Zubrzydach, pow. 
buczackiego, tego samego dnia 
na dworcu towarowym Nr. 4 we 
Lwowie ujawniono podpalenie 
magazynu kolejowego. Na miejscu 
znaleziono materjały łatwopalne. 
Podobnych przestępstw dokonano 
17 września w Podchajch, tego 
samego dnia w Horodyszczach, 
pow. Bóbrka, tego samego dnia w 
Wyczkowcach, pow. brzeżańskie-
go, tego samego dnia w Lewan-
dówce, pow. lwowskiego, 18 wrze-
śnia w Komarówce, pow. brze-
żańskiego, tego samego dnia w 
Trybułowie, pow. brzeżańskicgo, 
tego samego dnia w Wyczhowie, 
pow. tarnopolskiego, 19 września 
w Grzybowicach Małych, pow. 
lwowskiego. Tego samego dnia 
na dworcu Lwów - Łyczaków pod 
magazyn kolejowy rzucono ma-
terjały palne i podpalono drzwi, 
oblane naftą. Posterunkowy pożar 
ugasił. Tego samego dnia miały 
miejsce podobne przestępstwa w 
Jaryczowie, pow. lwowskiego, w 
Chodaczkowie Małym i Kupczy-
nie, pow. tarnopolskiego, w Bil-
czu Złotym, pow. borszczowskim, 
w Sosnowie, pow. poahajskim, w 
Staniszówce, pow. żółkiewskim, 
w Słobódce Leśnej, pow. kołomyj-
skim, na folwarku Radomice, pow. 
drohobyckim, 20. września na fol-
warku Cecówka, pow. Borów, w 
Podkamieniu, pow. rohatyńskiego, 
woj. stanisławowskiem, na fol-
warku Uwsie, pow. podhajskiego, 
woj. tarnopolskiego, w Jarczowie, 
pow. zborowsikego ,woj. tarnopol-
skiego, w Holendrach, pow. pod-
hajskiego. woj. tarnopolskiego, w 
Uhrynówce, pow. podhajskiego, 
woj. tarnopolskicgo. W nocy z 20 
na 21 w Lisieczyńcach, pow. zbar-
skiego, woj. tarnopolskiego. 21 
września w Rudnikach, pow. pod-
hajeckiego ,woj. tarnopolskiego, 
tego samego dnia w Zawałowie, 
pow. podhajskiego, woj. tarno-
polskiego, w Kozowie, pow. brze-
żańskiego, woj, tarnopolskiego, w 
Kuhajowie, pow. lwowskiego, woj. 
lwowskiego, w Zielonej, pow. bu-
czackiego, woj. tarnopolskiego, w 
Kościerzynie, pow. buczackiego, 
woj. tarnopolskiego, w Zbarażu, 
pow. Tarnopolskiego, w Zału-
szynie, pow. podhajeckiego, woj. 
tarnopolskiego. Dnia 22-go wrze-
śnia w Saharynie pow. Brody, woj. 
tarnopolskiego. Tego samego dnia 
w Szytach, pow. zbarskiego, woj. 
tarnopolskiego, w Żałuczu pow. 
Rohatyn, woj. stanisławowskiego, 
w Lubieniu Wielkim, pow. Gródek 
Jagielloński, woj. lwowskiego. 
Dnia 23 września w Śniatynie, 

pow. sokalskiego, woj. lwowskie-
go. Tego samego dnia w Rybnem 
pow. stanisławowskiego, w Haj-
woroncc, pow, podhajeckiego, 
woj. tarnopolskiego, w Żurawień-
cach, pow. buczackiego, woj. tar-
nopolskiego, w Sufragance, pow. 
lwowskiego, woj. lwowskiego, na 
dworcu towarowym Nr. l we Lwo-
wie, w Uhrynowie, pow. i woj. sta-
nisławowskiego, w Chłopiatynie, 
pow. sokalskiego, woj. lwowskie-
go. Dnia 24 września w Suchow-
cach, pow. zbaraskiego, woj. tar-
nopolskiego. Tego samego dnia 
w Słobodzie Złotej, pow. brzeżań-
skicgo, woj. tarnopolskiego. Dnia 
25 września w Krupówce, pow. 
podhajeckiego, woj. tarnopiskie-
go. Tego samego dnia w Siera-
kowcach, pow. przemyskiego, woj. 
lwowskiego, w Hołohoczach, pow. 
podhajeckiego, woj. tarnopol-
skiego; Dnia 26 września w Dzi-
tiatynie, pow. rohatyńskiego, woj. 
stanisławowskiego. Tego samego 
dnia w Marjance, pow. tarnopol-
skiego, woj. tarnopolskiego. Dnia 
28 września w Byszowie, pow. so-
kalskiego, woj. lwowskiego. Tego 
samego dnia w Serafińcach, pow. 
Horodenka, woj, stanisławow-
skiego. Tego samego dnia w Ko-
rolówce, pow. kołomyjskiego, woj. 
stanisławowskiego i tego samego 
dnia w Horodyszkach, pow. tarno-
polskiego, woj. tarnopolskiego.
Jest to częściowy materjał, który 
Panom w tej chwili przytoczyłem. 
Chcę zaznaczyć, że materiał, któ-
ry Panom odczytałem, przeważ-
nie dotyczy majątku prywatnego. 
Niszczono i palono chłopa pol-
skiego, człowieka zupełnie biedne-
go. Te akty sabotażowe dotyczyły 
w przeważnej mierze zupełnie pry-
watnych, całkowicie niewinnych 
ludzi. Palono dobytek prywatnego 
człowieka w takiej masie. To jest 
niekompletny materjał, który Pa-
nom przytoczyłem. Oprócz tego 
byty dokonywane jeszcze inne akty 
sabotażowe. Muszę je Panom zi-
lustrować. Przecinano druty, do-
puszczano się aktów sabotażu na 
linjach kolejowych, przeważnie 
bezpośrednio przed nadejściem 
pociągu. Panowie rozumieją, tym 
pociągiem jechali zupełnie przy-
godni ludzie; jeśliby nastąpiła 
katastrofa, to śmierć byliby ponie-
śli zupełnie przygodni podróżni. 
Chciałem Panom zwrócić uwagę, 
że te rzeczy wywoływały kolosalne 
rozdrażnienie wśród Polaków. A 
teraz chodzi mi o zachowanie się 
pewnych określonych kół politycz-
nych ukraińskich, które obecnie 
ten wniosek nagły w Izbie ośmieli-
ły się złożyć, Proszę Panów, przez 
dwa miesiące trwały akty sabota-
żu. Koła Ukraińskie milczały. Dnia 
11 września pojawił się w “Dile” 
- jest to organ prasowy najwięk-
szej politycznej ukraińskiej par-
tji, tutaj, w tym Sejmie siedzącej 
- pojawił się artykuł, który glory-
fikował cały ruch sabotażowy. To 
jest gloryfikowanie zbrodni.  /.../ 
Chłopi przychodzili i mówili: pro-
szę Panów, my też potrafimy zro-
bić porządek. Więc był moment, 
że ludność mogła wystąpić. Trze-
ba było niesłychanej energji kół 
kierowniczych polskich, ażeby do 
tych odruchów nie dopuścić; one 
wisiały w powietrzu, były bardzo 
bliskie. Panowie mówią o tem, czy 
zarządzona akcja ochronna była 
potrzebna, czy była uzasadniona? 
Czy Panowie rozumieją, mogła 
wyjść ludność polska i tu byliby 
ruszyli, byliby poszli pierwsi ro-
botnicy, byliby poszli chłopi, bo 
dość było tego wszystkiego, bo na 
wszystkie strony palono, niszczo-
no mienie prywatnych ludzi. Czyż 
Panowie nie rozumieją, że tam jest 
ludność polska? Po co ja to Pa-
nom mówię? Chodzi o zrozumie-
nie przez Wysoką Izbę, o co nam 
w tej sprawie chodziło. Gdyby nie 
było akcji ochronnej, to wtedy był-

by się zaczął odwet, któryby nie 
był planowy. Panowie rozumie-
ją, że jeżeli ktoś postępuje w pa-
sji, to on wtedy na nic nie patrzy, 
wtedy byłby osiągnięty ten cel, o 
który chodziło tym kołom ukraiń-
skim, które nie chciały współży-
cia. Chciano przerzucić walkę na 
całą ludność ukraińską, chciano 
aby ludność polska z ludnością 
ukraińską się biła, Czyż nie było 
nakazem Rządu w te rzeczy wejść? 
Chodziło o zbrodnię, które się sze-
rzyły. /.../ A gdzie był metropolita 
greckokatolicki Szeptycki, a gdzie 
byli biskupi, gdzie były ambony? 
Te akty sabotażu były tylko po to, 
żeby ludność polską sprowokować 
do wybuchu. Po co palono trybuny 
“Czarnych” we Lwowie? Komu 
zawadzały te trybuny, które były 
zbudowane kosztem ofiar polskich 
sportowców, a które spalono we 
wrześniu, wtedy, kiedy było 1.000 
sportowców we Lwowie. Panowie 
rozumieją, o co chodziło? To było 
przecież we Lwowie i oni robi-
li to zupełnie celowo po to tylko, 
by ludność polską sprowokować. 
Nie dopuszczono do tej prowoka-
cji. Przeszło to zupełnie bez echa. 
Rząd nie mógł być bierny. Zostało 
zarządzone to, o czem Panowie, 
mówią - pacyfikacja. Byt wzięty 
w opiekę i obronę obywatel, co 
się każdemu obywatelowi należy. 
Każdy obywatel musi mieć za-
bezpieczone swoje życie i mienie, 
musi mieć spokój. Proszę Panów, 
oczywiście, nikt z nas sobie tego 
nie życzył, tego by nigdy nie było, 
ale to była droga konieczna, innej 
drogi nie było. Proszę mi wskazać, 
czy mogła być inna droga wyj-
ścia?’ Ja Panom przed chwilą zi-
lustrowałem, co mogło było nastą-
pić, gdyby akcja sabotażu trwała 
dalej, bez względu na to, kto by 
był w Małopolsce Wschodniej. 
/.../ Panowie nie byli łaskawi po-
wiedzieć, że akcja zabezpieczenia 
obywatela odbywała się w 16 po-
wiatach, 480 gminach, a Panowie 
wiedzą, ile jest powiatów, ile gmin 
w Małopolsce Wschodniej. Ale 
jest cała masa powiatów, gdzie nie 
było żadnej akcji pacyfikacyjnej. 
Tam, gdzie była zbrodnia, gdzie 
zbrodnia się szerzyła, tam to było 
zarządzone. Stwierdzam, że akcja 
ochronna Rządu szła tam, gdzie 
była zbrodnia zupełnie wyraźnie 
szerzona, albo tam, gdzie było 
kierownictwo zbrodni. Panowie 
rozumieją, koła, które sabotaż sze-
rzyły, są bardzo sprytne, bardzo 
mądre, one lubią pchnąć kogoś 
do akcji, ale same się chowały. 
W pewnych ośrodkach było kie-
rownictwo, tam ich dosięgła ręka 
karząca. Panowie mówią, że te 
rzeczy są zupełnie bezpodstawne. 
Rewizje niczego nie wykryły. Zna-
leziono przecież karabinów 1.287, 
karabinów u cywilnej ludności, u 
obywateli spokojnych?, znalezio-
no strzelb 292, rewolwerów 568, 
bagnetów 394, sztyletów 46, sza-
bel 47, materjałów wojennych i 
prochu strzelniczego prawie 100 
kg. Wywieziono przecież sprzętu 
wojennego na kilku wozach. To 
jest ten materjał dowodowy. /.../ 
Niech Panowie przyjrzą się, ile w 
Banku Rolnym pożyczek otrzymu-
je chłop ukraiński? Niech Pano-
wie przyjrzą się, jak postępuje się 
w kasach komunalnych? Czy robi 
się gdziekolwiek różnicę między 
chłopem polskim a ukraińskim? 
Nie dopuścimy, by drogą gwałtu, 
terroru łamano współżycie pol-
sko-ukraińskie, ale pójdziemy po 
linji wspólnych interesów polsko-
-ukraińskich. /.../ Czy Panowie są-
dzą, że można rozwiązać problem 
polsko-ukraiński w ten sposób, jak 
to głoszą w nienawiści do ludno-
ści polskiej. Panowie rzucają ha-
sło wyrzucenia Polaków za San. 
Proszę mi wskazać, czy gdziekol-
wiek po naszej stronie jest hasło, 
że Ukraińcy mają być usunięci 
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na terytorja o zwartych skupie-
niach ukraińskich, poza Zbrucz. 
My układamy wspólne pożycie 
na poszanowaniu i rozwoju życia 
narodowego Ukraińców. Pano-
wie muszą zrozumieć, że tak, jak 
szanujemy wszystkie wewnętrzne 
potrzeby ludności ukraińskiej, 
tak samo muszą być uszanowane 
wszystkie potrzeby ludności pol-
skiej. Na tej podstawie się porozu-
miemy.” (P. Jaroszczak - Przemyśl 
2003. Sabotaż ukraiński i akcja 
pacyfikacyjna; w: http://www.kki.
pl/pioinf/przemysl/dzieje/rus/sa-
botaz.html )  
Podczas pielgrzymki do sanktu-
arium w Kalwarii Pacławskiej na 
święto Matki Bożej Anielskiej w 
nocy z 1 na 2 sierpnia 1938 roku 
młody Ukrainiec mieszkający we 
wsi Pakoszówka Włodzimierz 
Marczak pisze: „Podszedłem do 
rogu ogrodzonego placu i zoba-
czyłem ruskich górali – Bojków i 
Łemków, w regionalnych strojach, 
spośród których jeden półgłosem 
nawoływał do bojkotu polskich 
zarządzeń państwowych. Pew-
nie podejrzanie wyglądałem, bo 
dwóch z tej grupy wzięło mnie 
pod pachy i odprowadziło na bok, 
gdzie po polsku zaczęto mnie wy-
pytywać: - Jak się nazywasz i kto 
ciebie tu posłał? Odpowiedziałem 
po ukraińsku podając swoje imię i 
nazwisko, wyjaśniając: - Ja zi seła 
Pakosziwky, z jakoji pochodyt epi-
skop Kocyłowskyj, - Specjalnie tak 
się przedstawiłem, bo wiedziałem, 
że osoba naszego rodaka i metro-
polity Szeptyckiego, cieszyła się 
dużym powodzeniem. 
- De twoja kompania i kilko tobi 
lit?  
- Moja kompania mieszana, jedni 
są koło kościoła, a trochę  jest tu 
koło cerkwi. 
- Co tu słyszałeś? 
- Ja tu dopiero przyszedłem, tu 
wszyscy coś mówią, śpiewają... 
- A ty znasz desiat zapowidej do-
broho Ukraińcia?
Zaprzeczyłem głową, że nie znam. 
- Odże zapamiataj: persze, zdo-
budesz ukraińsku derżawu, albo 
zhynesz w borbi za neju. Inne 
przykazanie mówi, że Ukrainiec 
rozmawia tylko tylko tam, gdzie 
jest potrzeba i mówi tylko tyle ile 
ma pozwolone, rozumiesz? 
Tym razem kiwnąłem głową na 
zgodę. Za chwilę zostałem sam. 
Grupa chłopaków i ich nauczyciel 
rozeszła się i zmieszali z tłumem, 
a moi rozmówcy przeskoczyli 
ogrodzenie i zniknęli w mroku. Ja 
patrzyłem na rozmodlone twarze, 
beztroskie masy ludzi, które na 
złowrogie pomruki ukraińskie-
go żywiołu nie zwracały uwagi.” 
(Włodzimierz Marczak: Ukrainiec 
w Polsce. Sanok 2000, s. 72).  

W 1928 roku Rajmund Scholz 
odbywał praktykę leśną w Nad-
leśnictwie Państwowym Jasień, 
w górach Gorgonach, obok dóbr 
metropolii grekokatolickiej lwow-
skiej. Gdy odwiedził w biurze w 
Osmołodzie ich zarządcę nadle-
śniczego Kiseleckiego zastał tam 
„siedzących rzędem sześciu męż-
czyzn atletycznie zbudowanych, 
wyglądających na przebranych 
oficerów” w tej „jaskini ukra-
ińskiej organizacji wojskowej” 
odbywającej naradę. Tak – nara-
dę sztabu, bo jeden z tych panów 
zwał się Melnyk, a był zięciem puł-
kownika sztabu Konowalca, który 
pracował na rzecz berlińskiego 
wywiadu, a wykryty – zbiegł, 
właśnie w tym czasie.” (Rajmund 
Scholz: Wojny – lasy – ludzie; 
Olsztyn 1984, s. 120). „Wtedy nie 
wiedziałem, co to za ptaszki, ale 
policjant, któremu o tym zebraniu 
powiedziałem, rzekł mi, że to są 
instruktorowie harcerzy ukraiń-
skich, których obóz mieści się o 

2 km od pałacu metropolity Szep-
tyckiego, w metropolitalnym lesie. 
Mówił też, że co lata odbywają się 
tam ćwiczenia wojskowe po la-
sach i że niby nikt o tym nie wie – 
bo lasy prywatne. /.../ Okazało się, 
z półsłówek Julka Łewyckiego, że 
wszyscy ci panowie są oficjalnie 
urzędnikami głównego Zarządu 
Dóbr Metropolii grekokatolickiej 
we Lwowie.” (Scholz..., jw., s. 
121). Jewhen Konowalec był ko-
mendantem terrorystycznej Ukra-
ińskiej Wojskowej Organizacji 
(UWO), a od 1929 roku przewod-
niczącym faszystowskiej Organi-
zacji Ukraińskich Nacjonalistów 
(OUN),  Andrij Melnyk zakładał 
OUN i po śmierci szwagra Kono-
walca objął przewodnictwo OUN. 
Metropolita Szeptycki dawał 
schronienie największym ukraiń-
skim zbrodniarzom i umożliwiał 
im przygotowywanie „młodych 
kadr” do ludobójcze rzezi ludno-
ści polskiej. 
W 1926 r. ukazała się praca Dmy-
tra Doncowa pt. “Nacjonalizm”, 
omawiająca zasady ideologiczne 
nacjonalizmu ukraińskiego, jako 
permanentnej walki z innymi na-
cjami o przestrzeń i byt. 
Syn księdza greckokatolickiego, 
Stepan Łenkawśkyj w 1929 roku 
ułożył dla nacjonalistów ukraiń-
skich “Dekalog”, który z inwoka-
cją Dmytra Doncowa brzmi nastę-
pująco: 
Ja – Duch odwiecznego ży-
wiołu, który uratował ciebie 
przed tatarskim potopem i po-
stawił na granicy dwóch świa-
tów, aby tworzyć nowe życie:  
1. Zdobędziesz Państwo Ukraiń-
skie, albo zginiesz w walce o nie. 
2. Nie pozwolisz nikomu plamić 
chwały ani czci Twojego Narodu. 
3. Pamiętaj o wielkich dniach 
naszych Walk Wyzwoleńczych. 
4. Bądź dumny z tego, że je-
steś spadkobiercą walk o chwa-
łę Włodzimierzowego Tryzuba. 
5. Pomścisz śmierć 
Wielkich Rycerzy. 
6. O sprawie nie mów z tym, z 
kim można, a z tym, z kim trzeba. 
7. Nie zawahasz się wykonać 
największej zbrodni, jeśli tego 
wymagać będzie dobro Sprawy. 
8. Nienawiścią i podstę-
pem będziesz przyjmo-
wać wroga Twojej Nacji. 
9. Ani prośby, ani groźby, ani tor-
tury, ani śmierć nie przymuszą 
ciebie do wyjawienia tajemnicy. 
10. Będziesz dążyć do poszerzenia 
siły, chwały, bogactwa i przestrze-
ni Państwa Ukraińskiego drogą 
ujarzmiania cudzoziemców.  
W 1929 roku wydano we Lwo-
wie z inspiracji OUN broszurę, 
w której napisano: Trzeba krwi – 
dajmy morze krwi! Trzeba terroru 
– uczyńmy go piekielnym! Trzeba 
poświęcić dobra materialne – nie 
zostawmy sobie niczego! Nie 
wstydźmy się mordów, grabieży 
i podpaleń. W walce nie ma ety-
ki! Każda droga, która prowadzi 
do naszego najwyższego celu bez 
względu na to, czy nazywa się u 
innych bohaterstwem czy podło-
ścią, jest naszą drogą!” 
Nacjonalistów ukraińskich  nie 
interesowało porozumienie z Po-
lakami, ale wyłącznie oddanie im 
„ziem etnograficznie ukraińskich” 
(co najmniej z Chełmem, Zamo-
ściem, Przemyślem, Sanokiem 
– aż po Krynicę), gdzie mogliby 
ustanowić „Ukrainśką Samostij-
ną Soborną Derżawę”, państwo 
faszystowskie, sprzymierzone z 
Niemcami. Trzeba być naiwnym, 
aby wierzyć, że jeszcze łagodniej-
sza polityka polska usatysfakcjo-
nowałaby ukraińskich nacjona-
listów i zaczęliby oni solidarnie 
dbać o dobro wspólnej Ojczyzny. 
OUN w okresie międzywojennym 
była członkiem międzynarodówki 
faszystowskiej o nazwie „Zjazd 

Zagranicznych Narodowych So-
cjalistów” z siedzibą w Stuttgar-
cie, której opiekunem z ramienia 
NSDAP był Joseph Goebbels. Te 
nazistowskie hasła Lebensraum 
nacjonaliści  ukraińscy kontynu-
ują do dzisiaj.
Potwierdza to Uchwała Krajowe-
go Prowodu Organizacji Ukra-
ińskich Nacjonalistów (OUN) 
podjęta 22.VI.1990 r. , która na-
kazuje „Wykazywać ukraińskość 
Zacurzonii zgodnie z granicą na-
kreśloną przez OUN-UPA. W tym 
duchu prowadzić propagandę na 
rzecz historyczności i etnogra-
ficzności ziem ukraińskich oku-
powanych obecnie przez Polskę.”  

O tym obliczu nacjonalizmu ukra-
ińskiego S. Kryciński nie pisze, 
natomiast wpisuje się w jego reto-
rykę. Na s. 66 podaje: „Na przeło-
mie lipca i sierpnia 1944 r. przez 
Pogórze Przemyskie przeszedł 
front. Ówcześnie na obszarze tym 
nie było jeszcze ukraińskiej party-
zantki, a w tutejszych wsiach dzia-
łały jedynie grupy SKW. Powstały 
one do obrony wsi przed party-
zantką sowiecką i polską oraz 
bandami rabunkowymi. Prowa-
dziły szkolenie woskowe, likwido-
wały pojedynczych żołnierzy so-
wieckich, wywiadowców NKWD 
oraz schwytanych bandytów.” 
Do czasu wkroczenia na teryto-
rium Polski pojałtańskiej „ukra-
ińska partyzantka” nie była tutaj 
potrzebna. Jej rolę w ekstermi-
nacji ludności polskiej wypełnia-
ła policja ukraińska na usługach 
nazistowskich Niemiec (część jej 
członków należała do OUN i kie-
rowała się jej poleceniami) oraz 
SS „Galizien” - „Hałyczyna”. O 
działalności bojówek SB OUN  
oraz Ukraińskiej Narodowej Sa-
moobrony (celem zmylenia Niem-
ców nie użyto  nazwy UPA, ale już 
w grudniu 1943 r. zmieniono jej 
nazwę na właściwą, czyli  UPA), 
Kryciński nic nie wie. Przypo-
mnijmy więc. 
9 listopada 1943 roku we wsi Bło-
zew Górna koło Nowego Miasta 
oraz w dworze w Wołczy pow. 
Dobromil upowcy zamordowali 
14 Polaków: 13 osób z rodzin Su-
chajów i Sychorów oraz pomoc 
domową Sychorów. We wsi Ar-
łamowska Wola pow. Mościska 
na początku stycznia 1944 r.ban-
derowcy zamordowali wszystkie 
mieszkające tutaj rodziny polskie, 
ponad 20 Polaków. Koło wsi Ry-
botycze pow. Przemyśl w dniu 
27.04.1944 r. w lesie „Grabnik” 
został zamordowany Jan Korbec-
ki. „Któregoś dnia przyszło do 
niego dwóch ludzi (prawd. człon-
kowie SB OUN), którzy poprosili 
go o wycechowanie drewna w 
lesie „Grabnik”, a potem go za-
mordowali. Ciało odnaleziono i 
pochowano na cmentarzu w Rybo-
tyczach.” (http://kopysno.pl/histo-
ria.htm l). 25 kwietnia 1944 r. we 
wsi Cisowa pow. Dobromil został 
zamordowany w lesie przez UPA 
leśniczy Kazimierz Muszyński, 
lat 21. „Powieszony w lesie przez 
UPA na pętli z drutu kolczastego 
po wcześniejszym zmasakrowaniu 
(wydłubane oczy, ucięty język)”. 
28 kwietnia we wsi Wola Malaw-
ska pow. Dobromil w ten sam spo-
sób został zamordowany leśniczy 
Kazimierz Jung lat 32 leśniczy, 
absolwent Państwowej Szkoły dla 
Leśniczych w Bolechowie. Także 
w kwietniu 1944 r. we wsi Maćko-
wice pow. Przemyśl upowcy po-
wiesili 17 Polaków. 6 maja 1944 
r. w okolicy miasta Dobromil woj. 
lwowskie bojówka SB OUN za-
mordowała Józefa Jurystę, które-
go uprowadziła 3 maja z miejsca 
pracy w lesie. 6 V 1944 r. był 
przesłuchiwany przez SB-OUN. 
Zapewne jeszcze tego samego 
dnia został zamordowany. W nocy 

z 26 na 27 maja we wsi Temeszów 
pow. Brzozów sotnia „Hromen-
ki” wsparta wsparta przez SKW 
z Ulucza spalili 290 budynków i 
zamordowali 7 Polaków oraz cięż-
ko poranili ks. Józefa Skrabalaka, 
który zmarł 28 maja w szpitalu 
w Sanoku. 7 czerwca  1944 r. we 
wsi Krościenko pow. Dobromil 
w przysiółku Połanki miejscowi 
policjanci ukraińscy oraz chłopi 
ukraińscy z SKW  zamordowali 2 
rodziny polskie Krawców i Łasz-
kiewiczów liczące 10 osób. 20 
czerwca 1944 r. we wsi Łętownia 
pow. Przemyśl został  zamordo-
wany przez UPA gajowy Rowiń-
ski Jan ur. 1912 r. We wsi Wojtko-
wa pow. Dobromil: „29 VI 1944 r. 
w Wojtkowej oddział UPA uprowa-
dził a następnie zamordował kie-
rownika miejscowej szkoły Jana 
Lichowskiego. Przed zabiciem Li-
chowski był brutalnie torturowany 
(relacja córki zamordowanego, 
Lidii Ogonowskiej).Według źró-
dła  24 VI 1944 r. o godz. 14.00 po 
południu przyjechała do szkoły w 
Wojtkowej parokonna furmanka z 
4-ma uzbrojonymi, zamaskowany-
mi banderowcami. Przyjechali po 
kierownika szkoły Lichowskiego. 
Gdy weszli do szkoły kierownik 
upadł na kolana błagając o daro-
wanie mu życia (opowiadali o tym 
jego uczniowie, którzy tą scenę wi-
dzieli). Nie pomogły prośby. Zmu-
szono go do wejścia na furmankę 
i wywieziono w nieznane. (AKGS, 
F I c 15/3. Pamiętnik z okresu II 
wojny światowej od 139 – 1945 
s. Marii Janiny Kachniarz, Nowa 
Jastrząbka 1951 r., s. 102 – 104.) 2 
lipca 1944 r. w leśnictwie Malawa 
Nadleśnictwo Bircza pow. Dobro-
mil został uprowadzony do lasu i 
zamordowany przez UPA w oko-
licach Żohatyna leśniczy Stefan 
Malczewski lat 34. 11 lipca 1944 
r. we wsi Tarnawka koło Żahoty-
na pow. Dobromil został zastrze-
lony na plebani proboszcz ks. Jan 
Mazur. 12 lipca 1944 r. we wsi 
Borownica pow. Dobromil dwaj 
banderowcy weszli na plebanię i 
zastrzelili ks. Józefa Kopcia. Tymi 
bandytami byli Michał Serednic-
ki i Wasyl Choma, obaj z Ulucza. 
W okresie czerwiec – lipiec 1944 
roku we wsiach Wola Wołodz-
ka, Brownica, Leszczawa Dolna, 
Tarnawka, Żohatyn oraz Kreców  
bojówka Służby Bezpeky OUN 
dowodzona przez Jurija Stelmę 
„Szuhaja”zamordowała kilku le-
śników oraz zarządcę Liegenscha-
ftu. 14 lipca w leśniczówce Kuź-
mina pow. Dobromil został za-
mordowany z synem w lesie przez 
UPA gajowy Jan Januszczak. Syn 
miał na imię Stanisław. 
„W drugiej połowie lipca 1944 r. 
została zorganizowana w Lesie 
Turnickim w pobliżu Jamny Dol-
nej i Górnej na terenie powiatu do-
bromilskiego zbiorcza sotnia UPA 
pod dowództwem NN „Łysa”. 
Wspomniany oddział liczył ok. 
200 członków. Inną sotnię w oko-
licach Trzciańca zorganizował Mi-
chał Duda „Hromenko”. W skład 
oddziałów UPA weszli głównie 
ukraińscy policjanci i esesmani z 
14. Dywizji Grenadierów SS „Ga-
lizien”. Wśród nich byli również 
Ukraińcy z okolic Birczy. Część 
banderowców odbyła wcześniej 
przeszkolenie wojskowe w szko-
le podoficerów UPA kryp. „Ołe-
ni”. Zapewne niektórzy z kursan-
tów brali udział w ludobójstwie 
Polaków na terenie Małopolski 
Wschodniej i Wołynia. Z uwagi na 
szybkie posuwanie się wojsk so-
wieckich, koncentrację oddziałów 
UPA wyznaczono w okolicach 
miejscowości Rabe k. Baligrodu 
w Bieszczadach. Tam też podąży-
ły z terenu Pogórza Przemyskiego 
grupy UPA, w tym sotnia zbiorcza 
„Łysa”. Oprócz UPA znajdowały 
się tam także samodzielne oddzia-
ły Służby Bezpieczeństwa OUN. 

Na Pogórzu Przemyskim nasilenie 
napadów banderowców na Po-
laków nastąpiło tuż przed nadej-
ściem frontu. Zginęło wówczas 
kilkadziesiąt osób, w tym dwóch 
kapłanów w okolicach Birczy. 
/.../ Banderowcy w lipcu 1944 r. 
upozorowali atak na Birczę. Tak 
wydarzenia ostatnich dni okupacji 
niemieckiej w miasteczku relacjo-
nowała kronika parafialna: 
„Ukraińcy postanowili uciekać do 
lasów, gdzie mieli przygotowane 
już bunkry. Jednej nocy upozoro-
wali atak na Birczę. Zaczęto bić 
w gongi i zaczęła się strzelanina. 
Mieli już przygotowane wozy i 
na te naładowali towary ze swo-
ich sklepów. Zabrali z mleczarni 
beczkami masło. [Spółdzielcy] 
hodowali świnie koło mleczarni 
i te świnie [banderowcy] pozabi-
jali i zabrali na wozy. Ze szpitala 
zabrali koce i inne potrzebne im 
rzeczy. Następnie wpadli do apte-
ki i zabrali potrzebne [im] lekar-
stwa. Aptekarz wraz z rodziną w 
ostatniej chwili uciekł przez okno. 
Następnego dnia przed władzami 
niemieckimi miejscowi Ukraiń-
scy oskarżyli Polaków o napad, 
licząc perfidnie, że okupant zasto-
suje zbiorową odpowiedzialność. 
Niemcy jednak nie uwierzyli w 
polskie sprawstwo rabunku. W 
ostatnich dniach okupacji nie-
mieckiej ks. Iwan Łebedowicz i 
inni aktywiści OUN w pośpiechu 
opuścili Birczę, uciekając razem z 
armią niemiecką. Po wojnie prze-
bywali na emigracji w Europie Za-
chodniej14. Proboszcz pozostawił 
nawet swoje dwie dorosłe córki, 
które mieszkały w miasteczku do 
operacji „Wisła”. Polscy sąsiedzi 
byli z nimi w dobrych stosunkach 
i nie mścili się za działalność ojca. 
Niektórzy Ukraińcy z miasteczka 
uciekli do leśnych grup nacjonali-
stów. Po przejściu frontu Sowieci 
dokonywali masowych areszto-
wań wśród ujawnionych żołnierzy 
AK. /.../ Wobec powyższej sytu-
acji żołnierze AK i członkowie sa-
moobrony wstąpili ochotniczo do 
Milicji Obywatelskiej oraz milicji 
pomocniczej, aby móc wypełnić 
obowiązek obrony cywilnej lud-
ności przed banderowcami. Jako 
milicjanci mogli posiadać broń”. 
(Artur Brożyniak: Napady UPA 
na Birczę w latach 1944−1946; w:  
Kresy Należna prawda i pamięć – 
nie zemsta, Warszawa 2019 ) 

Na tym terenie od września 1944 
roku nie było partyzantki sowiec-
kiej ani polskiej. „Generalnie na-
leży podkreślić, iż w rejonie no-
wej granicy z uwagi na zagrożenie 
ze strony Armii Czerwonej i UPA 
nie było możliwości stałego ope-
rowania przez polskie oddziały 
partyzancie, a jedyną zorganizo-
waną formą obrony były lokalne 
samoobrony, które stanowiły za-
plecze dla formowanej od jesieni 
1944 r. milicji pomocniczej i eta-
towych posterunków MO. Duża 
część służących w gminach nad-
granicznych milicjantów wcze-
śniej związana była z ludowym 
bądź niepodległościowym podzie-
miem polskim, a w wielu wypad-
kach służbę w MO rozpoczynała 
na rozkaz podziemia.” (Andrzej 
Zapałowski: Granica w ogniu, s. 
30)  

Natomiast w pobliskich Bieszcza-
dach od marca 1944 roku trwała 
rzeź ludności polskiej dokonywa-
na przez bojówki OUN i UPA (po-
nad 600 ofiar, w tym w Żernicy, 
Średniej Wsi, Serednem Małym, 
Lutowiskach, Baligrodzie, Mucz-
nem i innych wsiach powiatu tur-
czańskiego). 

C.d.n
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Korpus ksiązki „Czasy przełomu” 
stanowi 45 listów wymienionych 
przez Jana Pawła II i kar. Stefana 
Wyszyńskiego w czasie pomiędzy 
wyborem papieża z Krakowa a 
śmiercią Prymasa Tysiąclecia. Od 
razu dodajmy, że książka ma cha-
rakter opracowania naukowego. 
O co zadbał dr hab. Paweł Ski-
biński i Rafał Kowalczyk. Autor 
recenzji zwraca uwagę na obszer-
ny tekst byłej premier i ambasa-
dora naszego kraju w Watykanie, 
Hanny Sucheckiej. 
Dzięki niemu widzimy szerszą per-
spektywę napięć pomiędzy Stolicą 
Apostolską a Polską Ludową …
Suchocka opisuje m.in. zmierzch 
niekorzystnej dla Kościoła w Pol-
sce, watykańskiej „Ostpolitik”, 
która jej zdaniem, w znacznej 
mierze wynikała z ignorancji Sto-
licy Apostolskiej co do rzeczywi-
stej sytuacji w naszym kraju.
Celem Fundacji jest popieranie 
wszechstronnego rozwoju społe-
czeństwa polskiego, a zwłaszcza 
działalności społecznej, infor-
macyjnej…na rzecz …zbliżenia 
narodów i państw Europy Środ-
kowej i Wschodniej” - możemy 
przeczytać w statucie Fundacji 
Sorosa (Batorego)  od 1988 r. 
działającej w Polsce. Jej człon-
kami są znani politycy Unii Wol-
ności: były minister spraw zagra-
nicznych Bronisław Geremek, 
byli premierzy Hanna Suchoc-
ka i Jan Krzysztof Bielecki, se-
nator Olga Krzyżanowska, samo-
rządowiec Bogdan Borusewicz. 
Jest tam też jeden z twórców 
Platformy Obywatelskiej - An-
drzej Olechowski. W  Radzie 
Fundacji Sorosa znajduje się rów-
nież Agnieszka Holland, Helena  
Łuczywo, Olga Tokarczuk. 
Hanna Suchocka, członek Rady 
Nadzorczej Fundacji Sorosa jest 
laureatką nagrody Człowieka 
Roku 1992 tygodnika Wprost. 
W przyjęciu z tej okazji uczest-
niczyli m.in. Aleksander Smolar, 
Leszek Balcerowicz. Teodor Wal-
czak, Jerzy Urban.  
Szkoda, iż  bliska wszechmocnej 
i „działającej na rzecz  zbliżenie 
w Europie” organizacji Sorosa, 
pozostająca w dobrych układach 

z przyjaciółmi Polski Ludowej 
i jako przedstawicielka narodu 
o wyjątkowych możliwościach, 
nie była w stanie  wpłynąć na 
ignorancję Stolicy Apostolskiej. 
Nie wiem, czym wytłumaczyć, iż 
w „Czasach przełomu” znalazł się 
tekst właśnie Hanny Suchockiej. 
Czy tym, iż archiwum z kore-
spondencją przekazał do opraco-
wania  kar. Nycz i wskazał na au-
tora tekstu?  To dla mnie byłoby 
zrozumiałe.
Czym jest ekspertyza, jedna z naj-
większych plag dotykających Za-
chód w początkach XXI wieku? 
- zastanawia się Łukasz Warze-
cha w felietonie „Tyrania eks-
pertów”. To choroba polegająca 
na zabobonnej wierze w „naukę” 
i ekspertów, mającej stanowić 
podstawę do, w istocie czysto ide-
ologicznej ekspansji określonych 
poglądów. 
Do ekspertów można zaliczyć 
Wojciecha Przybylskiego, pre-
zesa fundacji Res Publica współ-
pracującego z Fundacją Batorego, 
autora „ekspertyzy”: Teologia 
polityczna jest możliwa tylko 
w pogaństwie lub w judaizmie. 
Chrześcijaństwa nie sposób wy-
korzystać do uzasadnienia celów 
politycznych, a europejska histo-
ria to pasmo zmagań o status re-
ligii w państwie. 
Był też ekspertem na XIII Forum 
Polska-Ukraina  w Kijowie w 
grudniu 2021 r., zorganizowa-
nym przez Fundację Batorego, 
która przeznacza 60 000 zł  na 
Związek Ukraińców w Polsce 
- monitorowanie, dokumento-
wanie i zgłaszanie przejawów 
dyskryminacji, agresji i mowy 
nienawiści wobec Ukraińców w 
roku 2022.  Jednak jako tubylczy 
naród możemy liczyć na większą 
hojność Fundacji Sorosa, 120 000 
zł otrzyma od niego Komitet 
Obrony Demokracji. 
W warszawskiej szkole podsta-
wowej na Saskiej Kępie ośmio-
letnia dziewczynka zostaje oplu-
ta przez ukraińską rówieśnicę. 
Na pytanie dlaczego, uzyskuje 
odpowiedź: ja mogę na ciebie 
pluć, możemy na was pluć, my 
możemy was p…ć. Gdy ukraiń-

ska koleżanka przycina Marysi  
palec w drzwiach o interwencję 
proszona jest wychowawczyni, 
która stara się wytłumaczyć, może 
nieumyślnie, możemy wyobraźmy 
sobie, że to my jesteśmy nie u sie-
bie, że jesteśmy uchodźcami.  
To Polacy, których szowiniści 
Ukraińcy nie zdołali barbarzyń-
sko wymordować zostali wygna-
ni ze swoich domostw i znaleźli 
się poza ojczyzną nie dobro-
wolnie, a ich majątek do bielizny 
włącznie został przez Ukraińców 
zagarnięty lub zniszczony. 
Do Polaków dochodziły wieści, 
że centrum dowodzenia UPA była 
miejscowa cerkiew greko katolic-
ka. Kazania ukraińskiego popa 
były wyraźnie antypolskie. Na-
woływał on: Już czas rozprawić 
się z Polaczkami! Już czas wziąć 
w ręce topory i wyciąć w pień 
wszystkich tych, którzy są wroga-
mi samoistnej Ukrainy!!
W mieszkaniu było 13 osób, 
banderowcy nie mogąc dostać 
się przez zabarykadowane drzwi 
zaczęli strzelać. Takimi strzała-
mi została zastrzelona matka 
z 8-letnią córką Karolinką… 
Ojciec był silnym mężczyzną, 
próbował bronić się, widział co 
stało się z jego żoną i córeczką. 
Znał ich wszystkich dobrze, byli 
to mieszkańcy Rumna, jego ró-
wieśnicy, z którymi chodził ra-
zem do szkoły i wspólnie bawił 
się jako młody chłopiec. Nagle 
otrzymał cios siekierą w głowę 
i upadł na podłogę. …Ludobójcy 
dobrze wiedzieli, że w domu było 
znacznie więcej osób. Rozbiegli 
się po domu szukając dalszych 
mieszkańców. Dwóch bande-
rowców podeszło do łóżka, skąd 
dochodził cichy płacz 5-letniej 
Marysi, mojej siostrzyczki i jej 
wołanie: - Mamo, gdzie jesteś? 
Dziewczynka na widok dwóch 
banderowców usiłowała zakryć 
się pierzyną. Jeden z nich zerwał 
pierzynę i podniósł bagnet do za-
dania ciosu. Drugi zatrzymał go 
na chwilę mówiąc po ukraińsku: 
-Łyszy, to detyna! Ale ten pierw-
szy odpowiedział: To polska dy-
tyna, naj hyny! 
Zdarł dziecku koszulkę i ostrym 

bagnetem rozpruł je od krocza 
aż po klatkę piersiową. Dziew-
czynka jęknęła z bólu i maleńkimi 
rączkami objęła zraniony brzu-
szek. (Lucyna Kulińska Dzieci 
Kresów, wspomnienia ocalałego 
Tadeusza Pańczyszyna).
Marysia z Saskiej Kępy została 
opluta przez ukraińską rówie-
śnicę, której nienawiść do Po-
laków okazaną miesiąc temu w 
warszawskiej szkole zaszczepili 
rodzinni mordercy, być może 
sprawcy śmierci Marysi z Rumna. 
Dlaczego żydowskie i ukraińskie 
fundacje prowadzą na terenie 
Rzeczypospolitej bezkarnie an-
typolską działalność ? Kto broni 
w Polsce praw narodu polskiego 
i domaga się zadośćuczynienia 
od wrogów mniejszości narodo-
wych? Zawładnęli wspaniałą, bo-
gatą  spuścizną po Polakach, którą 
wskutek własnych wad zaprzepa-
ścili, więc próbują wykorzystać ( 
i zniszczyć) Polskę przenosząc się 
do naszych miast i wsi. Przybyli 
pod skradzioną zamordowanym 
przez siebie Polakom tożsamo-
ścią zaraz po wojnie, przybywali i 
później do już osiedlonych krew-
nych czy wchodząc w związki z 
Polakami, kupowali „kartę Pola-
ka”, „mechanicznie spolszczeni” 
obywatele o nacjonalistycznej czy 
agenturalnej (rosyjskiej) czy juda-
istycznej mentalności. Są wszę-
dzie, w szkołach, na uczelniach, 
w sądach, szpitalach, administra-
cji, samorządach.  Weszli w po-
siadanie polskiej ziemi i polskich 
nieruchomości.  Mają się dobrze 
zgodnie z założeniem ministra 
Gowina, eksperta od „polskiej” 
inteligencji. 
Według kolejnego eksperta, Mar-
ka Koprowskiego, autora książki 
„Łemkowie losy zaginionego 
narodu” , naród Łemków żyjący 
od wieków w Karpatach, po prze-
siedleniu do ZSRR i na polskie 
ziemie Odzyskane, utracił swo-
ją ojczyznę. Owe „góry” są dla 
nich tym, czym dla Polaków Kre-
sy – utraconą „Arkadią”, gdzie 
wszystko było lepsze, bo swoje- 
recenzja książki w GW.
Łemkowie to grupa etniczna 
według badacza etnografa Oska-

ra Kolberga i innych światowej 
sławy etnografów. Podkreślają 
związek z regionem i grupą re-
gionalną: my Huculi, Bojkowie, 
Łemkowie, Podolanie poświad-
czają także, choć rzadziej, świa-
domość szerszej wspólnoty etnicz-
nej (Kolberg 1972: 290) . Łemko-
wie po przesiedleniu na Ziemie 
Odzyskane nie utracili ojczyzny, 
ponieważ pozostali nadal w gra-
nicach państwa polskiego (na 
przesiedlenie otrzymali znaczącą 
pomoc finansową ) choć nie na-
zywało się Rzeczypospolitą ale 
Polską Ludową. W przeciwień-
stwie do Polaków, od których 
Rzeczypospolita odeszła pozo-
stawiając ich ojczyznę na terenie 
obcych państw, na Ukrainie, 
Litwie, Białorusi. Łemkowie 
mają się doskonale, wielu wróciło 
na Podkarpacie, ci co przenieśli 
się na Warmię i Mazury, Pomor-
skie, Dolnośląskie mają znaczący 
udział w lokalnych samorządach, 
sądach, szkołach, szpitalach, na-
bywają ziemię i nieruchomości. 
Tego nie mają Polacy na Kre-
sach. 
Kultywują swoje tradycje, groma-
dzą się swojej grupie etnicznej 
na Watrze w Zdyni lub w Mi-
chałowie.  Podział między nimi 
wynika ze zróżnicowanego sto-
sunku do nacjonalizmu ukra-
ińskiego. Mają dostęp do swoich 
pięknych, zachowanych cerkwi, 
które udostępniają jako obiekty 
muzealne gdy tymczasem Ukra-
ińcy dewastują lub wykorzystują 
wielowiekowe polskie obiekty 
sakralne na obory, pastwiska, 
magazyny. Łemkowie mogą rów-
nież zadbać o groby bliskich ale 
nie są tym zainteresowani, Polacy 
z Kresów albo nie wiedzą, gdzie 
wrzucili Ukraińcy szczątki za-
mordowanych bliskich a Ukra-
ińskie władze nie zezwalają 
na poszukiwania i ekshuma-
cję,  albo  nie odnajdą szczątków 
na dewastowanych i likwidowa-
nych przez Ukraińców polskich 
cmentarzach. Tradycje kulinarne 
Łemków zna nawet pani Dyrektor 
Narodowego Instytutu Kultury i 
Dziedzictwa Wsi.  W niezwykle 
skromnym dodatku świątecznym 
znajdziemy informację: U Łem-
ków z Pogórza Rzeszowskiego 
ważny był czosnek, który dawał 
odporność, chronił przed ducha-
mi i złymi mocami.  W dodatku 
nie ma mowy o tradycyjnych 
potrawach we Lwowie, Grod-
nie, Wilnie i tysiącach wsi pol-
skich na zabranych terenach.

Walka o polską duszę trwa 
- tyrania „ekspertów”.
Bożena Ratter
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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 królewska dy-
nastia Jagiellonów. Tu urodziło 
się wielu wybitnych artystów, ka-
płanów i obrońców Ojczyzny.
W cyklu wspomnień przedsta-
wię osoby i rodziny związa-
ne z przedwojenną historyczną 
„Oszmiańszczyzną”. Niekiedy 
będą to wątki nieznane, innym ra-
zem odświeżone, ale wzbogacone 
o nowe materiały z archiwów lub 
zbiorów prywatnych. Znacznej 
części nigdy nie publikowano. 
Kolejne artykuły pojawiać się 
będą w dwumiesięcznych odstę-
pach.
Stary ród Mineyków to kolejna 
zasłużona rodzina z Oszmiańsz-
czyzny, której historię należy 
przypomnieć. Najsłynniejszym 
jej przedstawicielem niewątpli-
wie był bohater Polski i Grecji 
Zygmunt Mineyko, dowódca 
powstania styczniowego na po-
wiat oszmiański, późniejszy 
dziadek i pradziadek premie-
rów Grecji Andreasa i Jorgosa 
Papandreu. Jego życiorys to 
gotowy materiał na scenariusz 
filmowy. Nie szczędziły jednak 
sił ojczyźnie następne pokolenia 
walczące we wrześniu 1939 roku 
oraz w brygadach partyzanc-
kich na Wileńszczyźnie.
Zygmunt Mineyko urodził się 11 
maja 1840 roku w Wilnie. Był sy-
nem Cecylii z Chrzczonowiczów 
oraz Stanisława Jerzego. Miał 
brata Eustachego oraz trzy siostry: 
Albertynę, Julię i Rozalię. Naj-
młodszy brat Lucjan zmarł kilka 
miesięcy po urodzeniu. Dzieciń-
stwo spędził w Bałwaniszkach, 
które należały do jego ojca. 

W latach 50. XIX wieku uczęsz-
czał do Gimnazjum Wileńskiego. 
Opuścił je przed ukończeniem 
siódmej klasy. Kontynuował edu-
kację w Wojskowej Szkole Inży-
nieryjnej w Petersburgu. W roku 
1861 wyjechał z miasta pod pre-
tekstem choroby matki. W rodzin-
nych stronach podjął działalność 
agitatorską, był współinicjatorem 
manifestacji politycznych, które 
kończyły się odśpiewaniem zaka-
zanych pieśni Boże, coś Polskę i Z 
dymem pożarów. Jego postawa nie 
uszła uwadze władz, więc zdecy-
dował się na emigrację. W Genui 
wstąpił w szeregi Polskiej Szkoły 
Wojskowej. Rok później wyjechał 
do Turcji, następnie Rumunii, a 
gdy wybuchło powstanie stycz-
niowe, przedostał się do Lwowa. 
Następnie walczył w oddziałach 
Langiewicza w bitwach pod Chro-
brzem oraz Grochowiskami.

Rząd Narodowy skierował go 
na Litwę celem objęcia dowódz-
twa nad jednym z oddziałów po-
wstańczych. Wydział Litewski 
Rządu Narodowego mianował 
naczelnikiem wojennym na po-
wiat oszmiański. Mineyko liczył, 
że w krótkim czasie będzie miał 
pod sobą kilkuset powstańców. 
Działania planował rozpocząć 
w Puszczy Nalibockiej z dala 
od Oszmiany. Chciał podzielić 
ochotników na liczne partie, któ-
re miały przecinać teren całego 
powiatu, a Moskali zmusić przez 
to do koncentracji w Oszmianie. 
Niestety objął dowództwo tylko 
nad niewielką grupą złożoną z 
kilkudziesięciu ochotników. Par-
tia została jednak rozproszona w 
wyniku starcia z Rosjanami 15 
czerwca 1863 roku pod Roso-
liszkami. Sam Zygmunt schronił 
się wprawdzie w domu leśników, 
lecz ci przy pomocy chłopów 
schwytali go i wydali Moska-
lom. Dowieziony do Oszmiany, 
a następnie Wilna, otrzymał wy-
rok śmierci przez powieszenie, 
zamieniony (dzięki staraniom 
matki) na 12 lat ciężkich robót w 
kopalniach nerczyńskich wschod-
niej Syberii. 
Więźniowie w drodze na Sybir 
chorowali na tyfus. Jednym ze 
zmarłych był bliski znajomy Mi-
neyki z wileńskiego gimnazjum 
Strumiłło, skazany na przymu-
sowe osiedlenie się w Tomsku. 

Koledzy byli do siebie podobni 
wzrostem i rysami twarzy, więc 
Zygmunt podszył się pod niego, 
dzięki czemu wykreślono go ze 
spisu katorżników. Osiadł jako 
Strumiłło w Tomsku, by później 
z dwoma towarzyszami zesłania 
uciec stamtąd i przez Moskwę 
dotrzeć do Petersburga. Z Rosji 
wyjechał do Francji. 

W Turcji i Grecji
We Francji ukończył Akademię 
Sztabu Generalnego w randze 
kapitana. W roku 1869 otrzymał 
propozycję zaprojektowania i bu-
dowy linii kolejowej z Nikopolu 
do Plewny w Bułgarii, wówczas 
w państwie tureckim. Rok później 
bronił Francji przed najazdem 
pruskim, za co dosłużył się stop-
nia majora. Po niej kontynuował 
prace wojskowe na terenie Impe-
rium Osmańskiego. Rząd turecki 
awansował go na stanowisko na-
czelnego inżyniera Epiru i Tessa-
lii. W Turcji przepracował 22 lata, 
będąc za swoją służbę ceniony i 
odznaczany. Otrzymał również 
tytuł paszy. Zajmował się także 
pracami archeologicznymi oraz 
kartografią.
Ożenił się z Greczynką Persefoną 
Manaris, córką dyrektora gimna-
zjum w Janine. Z ich małżeństwa 
przyszło na świat liczne potom-
stwo: synowie Stanisław i Ka-
zimierz oraz córki Andromacha, 
Cecylia, Jadwiga, Zofia, Aldona. 
Dwoje dzieci, córka Klio oraz syn 

Witold, zginęło w dzieciństwie.
W roku 1891 Zygmunt Mineyko 
podał się do dymisji. Nie chciał 
brać udziału (po stronie turec-
kiej) w zbliżającym się konflikcie 
grecko-osmańskim. Rodzina za-
mieszkała w Atenach, a Grecy za-
proponowali Zygmuntowi objęcie 
stanowiska głównego inżyniera 
państwa. Mieszkali także w Patras 
i ponownie w Atenach.
W roku 1896 wziął udział w woj-
nie grecko-tureckiej. Cztery lata 
później parlament grecki przyznał 
mu honorowe obywatelstwo. 
Po 48 latach od czasów powstania 
styczniowego otrzymał od władz 
rosyjskich pozwolenie miesięcz-
nego pobytu na Litwie. Odwie-
dził Wilno, Oszmianę, Holszany, 
Bałwaniszki i inne miejsca bliskie 
jego młodości i sercu.
Wziął udział również w tzw. I 
wojnie bałkańskiej i odegrał klu-
czową rolę w kilku zwycięstwach 
Greków, m.in. w zdobyciu Jani-
ny. Opracowywał kluczowe pla-
ny strategiczne. Do roku 1917 
pracował w Ministerstwie Robót 
Publicznych jako główny inży-
nier, ale zawał serca zmusił go do 
przejścia na emeryturę. Oprócz 
działalności wyżej wspomnia-
nych zajmował się także publicy-
styką, spisał swoje wspomnienia. 
Mówił wieloma językami.
Po odrodzeniu państwa polskiego 
otrzymał Krzyż Virtuti Militari V 
klasy, a podczas wizyty w Polsce 
w roku 1922 został przyjęty przez 
Józefa Piłsudskiego w Belwede-
rze. Podczas kolejnych odwiedzin 
ojczyzny w roku 1923 nadano mu 
stopień pułkownika weterana oraz 
Krzyż Walecznych. Uniwersytet 
Jana Kazimierza we Lwowie na-
dał Mineyce tytuł doktora honoris 
causa. Wtedy to podjął też decy-
zję o przeniesieniu się do Polski 
na stałe, do czego jednak nie do-
szło. Zmarł 27 grudnia 1925 roku. 
Pochowany na Pierwszym Cmen-
tarzu w Atenach.
Syn Zygmunta Stanisław ukoń-
czył studia medyczne w Paryżu, a 
następnie pełnił funkcję dyrekto-

ra szpitala dziecięcego w Patras. 
Pisał poezję. W trakcie I wojny 
światowej służył w armii greckiej 
jako lekarz wojskowy. Zmarł na 
gruźlicę w wieku 49 lat w roku 
1924. Nie miał dzieci. Drugi syn 
Kazimierz po studiach we Francji 
i pracy w Banku Komercyjnym 
został prezesem Grecko-Polskiej 
Izby Handlowej w Atenach. Dru-
ga żona urodziła mu syna Zyg-
munta w 1928 roku. Niestety nie 
nacieszył się nim długo, krótko po 
narodzinach potomka zmarł.
Niezwykle ciekawą informacją 
jest fakt, że jedna z córek Miney-
ków Zofia poślubiła Jeorjosa Pa-
pandreu, późniejszego premiera 
Grecji. Wnuk Andreas Papandreu 
oraz prawnuk Jorgos również 
sprawowali funkcję premiera 
Grecji. 
Potomkowie Eustachego Mi-
neyki
Z informacji rodzinnych wynika, 
że brat Zygmunta Eustachy także 
walczył w powstaniu stycznio-
wym. W konsekwencji znalazł 
się na wieloletnim zesłaniu. Po 
powrocie do domu wziął za żonę 
Stefanię z Ganów. Mieli dwóch 
synów Romana (1883) i Zygmun-
ta (1886) oraz cztery córki: Marię, 
Stanisławę, Alojzę i Kamilę. 
Starszy Roman ożenił się w 1908 
roku z Heleną Zwolińską z Ka-
mieńca Podolskiego. Pracował w 
majątkach ziemskich jako inży-
nier geodeta w Guberni Podol-
skiej. Mieli czworo dzieci: sy-
nów Zygmunta – jakżeby inaczej 
– (1912) i Mieczysława (1915) 
oraz córki Jadwigę i Stanisławę. 
W roku 1918 został zamordowa-
ny przez Bolszewików. Helena 
przyjechała wówczas do rodzin-
nego gniazda tragicznie zmarłego 
męża. Początkowo mieszkała w 
Bałwaniszkach, a po podziale ma-
jątku pomiędzy nią, a brata świę-
tej pamięci męża – Zygmunta Mi-
neykę, zamieszkała w Ożyszkach.
Młodszy z synów Eustachego miał 
wykształcenie rolnicze i zarządzał 
przypadłym mu majątkiem. Nale-
żał do Kresowego Związku Zie-
mian oddziału oszmiańskiego. Z 
żoną Stanisławą z Walickich mieli 
troje dzieci: syna Stanisława oraz 
córki Krystynę i Halinę.

Wojna, zsyłki i brygady party-
zanckie na Wileńszczyźnie
Gdy wybuchła wojna roku 1939 
Mineykowie ponownie, będąc 
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/ Zygmunt Mineyko w czasie pobytu w Warszawie w 1923 r., fot. zbiory Andrzeja Nowickiego

/  Pasieka Zygmunta Mineyki (1912). Przy ulach siostra właściciela – Stanisława – póź-
niejsza autorka książki W oszmiańskim powiecie dawniej i dziś, Ożyszki, 1936 r., fot. 

zbiory Andrzeja Nowickiego
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wierni tradycji poprzednich po-
koleń, ruszyli bronić ojczyzny. 
Dwaj synowie Romana walczyli 
z Niemcami. Zygmunt powoła-
ny jako rezerwista w 19 Dywizji 
Piechoty, wchodzącej w skład 
„Armii Prusy”, Mieczysław zaś w 
lotnictwie, o czym w dalszej czę-
ści artykułu.
Starszy z braci dostał się do nie-
woli niemieckiej, lecz udało mu 
się zbiec. W trakcie dalszej drogi 
do domu wpadł w ręce radziec-
kie, jednak i tym razem uciekł z 
transportu jadącego przez Wilno. 
Po wybuchu wojny sowiecko-nie-
mieckiej wstąpił do ruchu oporu. 
Służył w 5 wileńskiej Brygadzie 
„Łupaszki” pod pseudonimem 
„Lin”. Z powodu niewykonania 
wyroku śmierci na konfidencie 
niemieckim został skazany przez 
„Łupaszkę” na degradację do 
stopnia szeregowego i skazany 
na karę śmierci. Tę ostatnią za-
mieniono na usunięcie z oddziału. 
Następnie trafił do 36 Brygady 
„Żejmiana” pod dowództwem 
kpt. Witolda Kiewlicza „Wujek”. 
Pod pseudonimem „Petroniusz” 
odzyskał stopień plutonowego i 
dowodził 1 plutonem w pierwszej 
kompanii. 
Po walkach o Wilno osadzony 
wraz kilkoma tysiącami żołnie-
rzy Armii Krajowej na zamku w 
Miednikach Królewskich. Wy-
wieziony do Kaługi pracował 
przy wyrębie lasu. Do PRL-u 
przyjechał w roku 1946. 

Wdowa po Romanie, Helena, 
wraz z pierwszą żoną syna Zyg-
munta (1912) Władysławą i jego 
córką Barbarą w kwietniu 1940 
roku zostały wywiezione przez 
Sowietów ze stacji kolejowej w 
Oszmianie do Kokczetawu w 
Kazachstanie. Według córki Sta-
nisławy matkę ulokowano we 
wsi Kiryłowka. Sama musiała 
wykopać tzw. ziemlankę na za-
mieszkanie oraz wyrabiać opał z 
odchodów krowich, aby przeżyć 
zimę. Pracowała w kołchozie. Po 
podpisaniu układu Sikorski–Maj-
ski Helenie nie udało się opuścić 
nieludzkiej ziemi z Armią Ander-
sa, pomimo podjęcia takiej próby 
i otrzymania stosownych doku-
mentów od syna Mieczysława. 
Znalazła się w bardzo trudnym 
położeniu. Dodatkowo zachoro-
wała na tyfus i trafiła do szpitala. 
Do 1946 roku przebywała w mie-
ście Kzył – Orda, dziś Kyzyłorda. 
W marcu tego roku przyjechała do 
PRL-u, dokładnie do Łasku, gdzie 
mieszkała córka Stanisława. Sy-
nowa i wnuczka wróciły z zesła-
nia również w 1946 roku. 
Najstarsze dziecko Heleny – Ja-
dwiga w trakcie wojny także 
związana była z ruchem oporu. 
Jej drugi mąż podchorąży Miro-
sław Bukowski „Bończa”, do-
wódca zwiadu w 13 Brygadzie 
wileńskiej AK „Nietoperza”, 
zginął w bitwie pod Murowaną 
Oszmianką. Spoczął na cmenta-
rzu w Graużyszkach.

Nie inaczej było w przypad-
ku Zygmunta Mineyki (1886) 
z Bałwaniszek. Wiadomo, że w 
momencie wybuchu wojny so-
wiecko-niemieckiej przebywał u 
swojej siostry Alojzy w jej ma-
jątku Czerwony Dwór. Podczas 
okupacji niemieckiej wrócił do 
Bałwaniszek i wstąpił wraz z sy-
nem Stanisławem w szeregi Armii 
Krajowej. Walczyli w 8 oszmiań-
skiej Brygadzie „Tura”. Zygmunt 
ps. „Stryjek” był dowódcą pluto-
nu transportowego brygady. Sta-
nisław przyjął pseudonim „So-
kół”. Ten młody, dwudziestoletni 
mężczyzna poległ podczas walk o 
Wilno w lipcu 1944 roku. Został 
pochowany na cmentarzu w Ko-
lonii Wileńskiej. Po wojnie Zyg-
munt z żoną wyjechali do Gdań-
ska. 
Lotnik Mieczysław Mineyko
Kilka zdań chciałbym poświę-
cić osobie wspomnianego już 
wcześniej Mieczysława Mineyki. 
Urodził się 15 maja 1915 roku w 
Bałwaniszkach. Po śmierci ojca w 
1918 roku wraz z matką i rodzeń-
stwem wyjechali z Podola. Przez 
Lwów i Wilno dotarli do rodzin-

nego majątku nieżyjącego taty na 
Oszmiańszczyźnie. 
Do szkoły powszechnej uczęsz-
czał w Oszmianie i jest prawdo-
podobne, że w niej również ukoń-
czył niższe gimnazjum.
W roku 1932 wstąpił do Szko-
ły Podoficerów Lotnictwa dla 
Małoletnich w Bydgoszczy. 
Była to placówka trzyletnia. W 
pierwszym roku nauki ucznio-
wie kształcili się w przedmiotach 
ogólnokształcących i wojsko-
wych. Na drugim roku szkolenie 
obejmowało wyłącznie przedmio-
ty wojskowe oraz specjalizację w 
przedmiotach lotniczych. W trze-
cim roku kształcenia słuchacze 
pogłębiali swoje umiejętności w 
wybranych specjalnościach oraz 
składali przysięgę wojskową. Pla-

cówkę ukończył 20 czerwca 1935 
roku w stopniu starszego szerego-
wego ze specjalnością mechanika 
samolotowego. 

Trafił do 51 Eskadry Liniowej, 
wchodzącej w skład 5 Pułku 
Lotniczego i przebywał na wi-
leńskim lotnisku Porubanek. Był 
pomocnikiem mechanika samo-
lotowego. Po awansie na kaprala 
sprawował funkcję mechanika. W 
roku 1937 nie przeniósł się jednak 
z 51 Eskadrą Liniową do Lidy, 
gdzie jednostkę rozlokowano. 
Należy przypuszczać, że trafił do 
innego wileńskiego pododdziału. 

18 września 1939 roku wylą-
dował w Dzwińsku na Łotwie i 
wówczas rozpoczął się jego okres 

/  Fragment dworu Mineyków w Bałwaniszkach. Od lewej Stanisława Mineykówna, Anna 
i Irena Mieszkuciówne oraz ich matka Maria z Mineyków Mieszkuciowa, Bałwaniszki, 

1936 r.,  fot. zbiory Andrzeja Nowickiego

/ Pogrzeb pchor. Mirosława Bukowskiego „Bończy” – dowódcy zwiadu w 13 Brygadzie AK. Na zdjęciu kapelan Zgrupowania nr 3 
AK ks. Wiktor Gogoliński. Za księdzem (zasłonięty) mjr Czesław Dębicki „Jarema” – komendant Zgrupowania nr 3, obok „Jaremy” 
Zygmunt Mineyko „Stryjek” – żołnierz 8 Brygady AK – dowódca plutonu transportowego, wdowa po „Bończy” Jadwiga z Mineyków 
Bukowska, obok niej por. Adam Walczak „Nietoperz” – dowódca 13 Brygady, po jego lewej stronie por. Witold Turonek „Tur” – dowód-

ca 8 Brygady, Graużyszki, połowa maja 1944 r., fot. zbiory Andrzeja Nowickiego

/ Grupowe zdjęcie podoficerów 5 Pułku Lotniczego. Mieczysław Mineyko w tylnym rzędzie, 4 od prawej strony, z twarzą odchyloną w 
prawą stronę, Wilno – Porubanek 1935 lub 1936 r., fot. zbiory Zbigniewa Charytoniuka

/ Lotnik Mieczysław Mineyko w okresie służby w 5 Pułku Lotniczym, Wilno ul. Mickie-
wicza, 1937 r., fot. zbiory Andrzeja Nowickiego
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Bezbłędnie wskazuję drogę do 
domu moich dziadków, chociaż 
w najbliższym sąsiedztwie zaszły 
również pewne zmiany. Nie ma 
już budynku szkoły naprzeciwko 
domu dziadków, do której chodzi-
łem jako dziecko. Nie ma remizy 
strażackiej, w której odbywały 
się zabawy. Nie ma alei bzów 
prowadzącej do dworu pana Iwa-
nickiego, (dawnego właściciela 
Iwanicz, w którym mieszkały 
przed wojną cztery rodziny Cze-
chów), nie ma także dworu. Po 
dużej stodole, należącej niegdyś 
do zabudowań dworskich, pozo-
stał tylko wysoki słup z bocianim 
gniazdem. Widocznie z rozebra-
nej stodoły przeniesiono je w 
tym samym miejscu na słup. Ku 
mojemu zaskoczeniu w gnieździe 
widzę bociana – jest zatem zajęte! 
Ileż to pokoleń bocianich przewi-
nęło się przez tych 60 lat, jakie 
upłynęły od opuszczenia przeze 
mnie Iwanicz. Bociany wracają 
do rodzinnych stron, mają tu swo-
je gniazda. A ludzie? Nie mogą, i 
nie mają do czego wracać.

Wchodzę na podwórze. W ogro-
dzie pracują dwie kobiety, proszę 
jedną z nich. Podchodzi starsza, 
przedstawiam się i mówię, że w 
tym domu mieszkali moi dziad-
kowie i tu się urodziłem, a tam na 
Osieczniku był nasz dom. Słyszę, 
o Boże, ja pamiętam pana ojca – 

był tu nauczycielem, a także was 
i waszą siostrę. Zaczęliśmy roz-
mawiać, kobieta wiele pamięta-
ła, choć była sporo młodsza ode 
mnie. Ja też, jak przez mgłę pa-
miętam jej rodzinę. I tak rozma-
wiamy spokojnie, bez żadnych 
emocji. Wtem nadchodzi sąsiadka 
– patrzy na mnie jakoś dziwnie, 
przygląda się i przygląda, i nagle 
woła na mnie tak, jak wołała mnie 
zdrobniale moja matka – Dusiek! 
Przez całą drogę i po przyjeździe 
tu na miejsce panowałem nad 
emocjami i wzruszeniem. Ale to, 
co się stało, zupełnie mnie roz-
kleiło, i nie tylko mnie, ale i ją, i 
moich ukraińskich kolegów. Rzu-
ciliśmy się w objęcia, a łzy polały 
się same. Okazało się, że nazywa 
się Pryśniocha, jest rówieśnicą 
mojej siostry i razem chodziły do 
szkoły. Poznała mnie ponieważ w 
starszym już wieku jestem bardzo 
podobny do ojca.  Rozmowa na-
brała dynamiki. Mówiliśmy bez-
ładnie, po polsku, po ukraińsku. O 
wszystkim: o młodości, o wojnie, 
o naszych rodzinach, o dzieciach. 
Wspominaliśmy tamte dawne lata 
młodzieńcze, wspólne niezapo-
mniane przeżycia, jak chodzili-
śmy wieczorami i śpiewali ukra-
ińskie dumki, a także polskie i 
czeskie pieśni. Pamiętała wszyst-
ko: moich rodziców, siostrę, a 
nawet to, że moja babcia Maria 
Szymunkowa zamawiała kurzaj-

ki. Padały pytania o powojen-
nych losach naszych znajomych 
- mieszkańców Iwanicz. Okazuje 
się, że tylko nieliczni z dawnych 
czasów mieszkają w Iwaniczach. 
Serdeczna i niewymuszona at-
mosfera naszego spotkania przy-
pominała przedwojenne zgodne 
współżycie na tym terenie Pola-
ków, Ukraińców, Czechów. Nie 
dzieliła nas ani narodowość, ani 
religia. Wydawało się, że ta roz-
mowa nie będzie miała końca. 
Pytałem, dlaczego tyle nieszczę-
ścia stało się w 1943 roku. Co się 
zatem zdarzyło, że dzika niena-
wiść wzięła górę i doprowadziła 
do zbrodni? Kto ponosi winę za 
rozpętanie krwawej czystki na 
Wołyniu, w której masowo ginęła 
niewinna ludność nie tylko polska 
ale i ukraińska? Nie umieliśmy 
jednoznacznie wytłumaczyć to 
sobie.

Nastroje antypolskie miejscowej 
ludności ukraińskiej nasiliły się 
zaraz na początku okupacji so-
wieckiej. Podsycane przez propa-
gandę sowiecką wystąpiły z całą 
siłą konflikty na tle narodowościo-
wym i klasowym. Utożsamianie 
tzw. „polskiego jarzma” z poję-
ciem Polski i Polaków wytwarza-
ło atmosferę wrogości Ukraińców 
do wszystkiego co polskie. Roz-
począł się terror i prześladowania 
Polaków (aresztowania, wywózki 

na Sybir). Nastroje prosowieckie 
ludności ukraińskiej trwały jed-
nak krótko, bowiem represje ze 
strony władzy sowieckiej z cza-
sem objęły nie tylko Polaków ale 
także Ukraińców. Nacjonaliści 
ukraińscy, którzy z zadowoleniem 
przyjęli klęskę państwa polskie-
go, spotkali się z brutalnym prze-
śladowaniem. Narastały wśród 
nich tendencje antysowieckie o 
wyraźnym zabarwieniu nacjonali-
stycznym, które zaczęły obejmo-
wać coraz szersze rzesze ludności 
ukraińskiej. Coraz więcej zwolen-
ników zaczęła uzyskiwać Organi-
zacja Ukraińskich Nacjonalistów 
(OUN) głęboko zakonspirowana 
na terenie Wołynia.

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

podległej Ukrainy. Na skutki tak 
prowadzonej agitacji nie trzeba 
było długo czekać. W 1942 roku 
na Wołyniu początkowo zaczęły 
się zabójstwa Polaków zatrudnio-
nych w leśnictwie i administracji 
rolnej, a następnie dotknęło to tak-
że pojedynczych rodzin polskich. 
Zagrożenie ludności polskiej na-
rastało. Od marca 1943 roku na-
stąpiły już zorganizowane napady 
UPA i bojówek OUN na wioski 
i osady, podczas których miały 
miejsce masowe rzezie bezbron-
nej ludności polskiej. Rozpoczęte 
we wschodnich powiatach Woły-
nia, stopniowo objęły wszystkie 
powiaty. Rok 1943 - to apogeum 
bestialskich rzezi na Wołyniu, to 
rok pogromu i niszczenia wszyst-
kiego co polskie.                    

 Tragiczne wydarzenia dotarły 
również do naszej miejscowości. 
Byliśmy w środku tych wydarzeń. 
W owym czasie mieszkałem z ro-
dzicami w Iwaniczach leżących 
na linii kolejowej Włodzimierz 
Wołyński – Sokal i przeżyłem 
grozę narastania zagrożenia ze 
strony nacjonalistów ukraińskich 
oraz rzezie wsi polskich w lip-
cu w powiecie włodzimierskim. 
Wszystko zaczęło się od przed-
wiośnia 1943 roku, które przynio-
sło niepokojące wieści o napadach 
na Polaków dokonywanych przez 
zbrojne oddziały nacjonalistów 
ukraińskich. Początkowo mówio-
no o zabójstwach pojedynczych 
osób i ich rodzin gdzieś daleko od 
nas na wschodnim Wołyniu, póź-
niej coraz częściej o masowych 
rzeziach całych wsi, i coraz bliżej 
i bliżej. To siało grozę, powietrze 

internowania. W czerwcu 1940 
roku Łotwa znalazła się jednak 
pod okupacją sowiecką i sytuacja 
Mineyki stała się znacznie trud-
niejsza. W sierpniu lub na począt-
ku września został wywieziony 
do tzw. obozu przejściowego w 
Juchnowie nad rzeką Ugrą. Stam-
tąd trafił do ponojskiego obozu 
pracy przymusowej w obwodzie 
murmańskim. Pracował przy two-
rzeniu lotniska wojskowego.

Wybuch wojny niemiecko-so-
wieckiej w czerwcu 1941 roku 
stał się dla polskich zesłańców 
ratunkiem. Po podpisaniu ukła-
du Sikorski – Majski rozpoczęło 
się formowanie armii polskiej 
w ZSRR. Szybko ewakuowano 
lotników do Wielkiej Brytanii. 
Mieczysław Mineyko opuścił 
Związek Radziecki poprzez Mur-
mańsk. Do Anglii dotarł 14 paź-
dziernika 1941 roku. Początkowo 

trafił do bazy RAF Kirkham na 
rekonwalescencję po sowieckiej 
niewoli. Następnie przeniesio-
ny do Bazy Sił Powietrznych w 
Blackpool, gdzie 22 listopada 
1941 roku wstąpił do służby w 
Polskich Siłach Powietrznych. W 
Blackpool odbył też kurs elektry-
ków. 5 lutego 1942 skierowano go 
do Szkoły Technicznej Numer 14. 
W trakcie wojny był członkiem 
307 Nocnego Dywizjonu Myśliw-

skiego oraz 305 Dywizjonu Bom-
bowego. Numer służbowy RAF 
794468, stopień służbowy LAC, 
w Polskich Siłach Powietrznych 
plutonowy. 
Po zakończeniu wojny polskie dy-
wizjony rozwiązano. Mieczysław 
został skreślony z czynnej służby 
wojskowej 3 grudnia 1946 roku. 
Po demobilizacji przygotowywał 
się do zdobycia zawodu cywilne-
go w Polskim Korpusie Przyspo-
sobienia i Rozmieszczenia. Szko-
lenie trwało do 1947 roku. 
Początkowo miał zamiar osiedlić 
się w Afryce Południowej. Pla-
nował ściągnąć matkę do siebie, 
do czego jednak nie doszło. Osta-
tecznie wyjechał do Kanady. Za-
mieszkał w Toronto, gdzie praco-
wał w przemyśle optycznym. Był 
żonaty. Z rodziną w Polsce utrzy-
mywał kontakt listowny. Zmarł 7 
października 1980 roku. Bliscy 
pochowali go na cmentarzu w To-
ronto. Był odznaczony Medalem 
Lotniczym.
7. Cmentarz żołnierzy Okręgu 
Wileńskiego Armii Krajowej, po-
ległych w operacji „Ostra Brama” 
w lipcu 1944 roku. Jednym z nich 
był Stanisław Mineyko „Sokół”, 
Kolonia Wileńska 2019 r., fot. 
zbiory Tomasza Kiejdo
Krótki tekst o zasłużonej rodzinie 
Mineyków to jedynie niewielki 
fragment ich służby i poświęcenia 
dla ojczyzny. Kolejne pokolenia 
przekazywały sobie sztafetę i po-
dążały utartym szlakiem. Po dru-

giej wojnie światowej rozjechali 
się w odległe miejsca od gniazd 
rodzinnych. Dwory w Bałwanisz-
kach i Ożyszkach już nie istnieją. 
Pozostały po nich tylko wspo-
mnienia, piękne widoki oraz stare 
fotografie.
Wyrażam wdzięczność za pomoc 
przy powstawaniu artykułu pra-
wnukowi Zygmunta Mineyki An-
drzejowi Nowickiemu, autorowi 
książki „Z Wilna na Olimp”, oraz 
znawcom polskiego lotnictwa 
Zbigniewowi Charytoniukowi i 
Wojciechowi Zmyślonemu.
Źródła:
Hrynkiewicz Józef, Ich Losy, cz. 
II, Gdańsk 1992
Mineyko Nowicka Stanisława, W 
Oszmiańskim Powiecie Dawniej i 
Dziś, Poznań 2003
Nowicki Andrzej, Z Wilna na 
Olimp, Poznań 2003
Mineyko Zygmunt, Z tajgi pod 
Akropol. Wspomnienia z lat 
1848–1866, Instytut Wydawniczy 
PAX, Warszawa 1971
Snastin Wiktor, Inspektorat F, 
TMWiZW, Bydgoszcz 1997
Wywiezieni do Kaługi, tom XIX, 
Ośrodek Karta, Warszawa 2008 
h t t p : / / a e r o k l u b b y d g o s k i .
pl/?p=3080
https://indeksrepresjonowanych.
pl/int/wyszukiwanie/94,Wyszuki-
wanie.html
http://www.interlog.com/~miney-
kok/popolsku.html
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stawało się bardziej gęste, a my 
zastanawialiśmy się, co będzie 
dalej. Gdzieś na początku mar-
ca poszła do lasu stacjonująca 
w Iwaniczach policja ukraińska. 
Został tylko posterunek niemiecki 
przy stacji. Niemcy pilnowali ko-
lei i młyna, nie zapuszczali się w 
teren. W końcu i u nas w najbliż-
szym sąsiedztwie były pierwsze 
ofiary. Zamordowani zostali: w 
nocy z 18 na 19 marca 1943 roku 
w Zabłoćcach (gm. Grzybowica) 
- zarządca majątku Jan Figiel i 
organista parafii rzymsko-katolic-
kiej Józef Łebkowski (odnalezio-
no ich związanych drutem kolcza-
stym, pokłutych nożem po całym 
ciele, z wydłubanymi oczami i 
poobrzynanymi członkami – do-
piero po 10 dniach); 19 marca w 
Żdżarach (gm. Grzybowica) – na-
uczyciel Kazimierz Maderski (za-
strzelony 8-ma kulami); 20 marca 
w Lachowie (gm. Poryck) -  le-
śniczy Jerzy Dołhmut (porucznik 
WP) oraz zarządca majątku Piotr 
Berhat; 28 marca w kol. Nowiny 
(gm. Grzybowica) – Franciszek 
Baran i dwóch jego synów: Euge-
niusz i Feliks. Mordów dokonali 
policjanci ukraińscy, którzy zbie-
gli ze służby niemieckiej. Sytu-
acja w naszym rejonie stawała się 
groźna, należało się liczyć, że w 
najbliższym czasie może dojść i 
u nas do masowych mordów. Na 
naradach w naszym domu, które 
prowadził por. Jerzy Krasowski, 
komendant konspiracyjnej siatki 
AK, często zastanawiano się nad 
tym, jak zapobiec nieszczęściu 
i obronić rozrzucone w terenie 
rodziny polskie przed napadami. 
Brakowało broni, a jedyna roz-
sądna propozycja, aby zgroma-
dzić ludność w kilku większych 
wsiach i zorganizować tam samo-
obronę nie znalazła zrozumienia 
wśród zdecydowanej większości 
Polaków. Zbliżały się żniwa i 
przed zebraniem plonów nikt nie 
chciał opuścić swojego gospodar-
stwa. Ludzie pokładali nadzieję 
w ukraińskich sąsiadach licząc, 
że nie dopuszczą do zbrodni i 
obronią. Po marcowych zabój-
stwach w naszej okolicy było na 
ogół spokojnie, i to uśpiło naszą 
czujność. Jeszcze wtedy, mimo 
atmosfery strachu, nic nie zapo-
wiadało nadejścia tego strasznego 
11 lipca.

  Na początku lata w naszym rejo-
nie rządziła już UPA. Pamiętam, 
jak parę dni przed 10 lipca 1943 
roku uzbrojeni upowcy, poruszali 
się swobodnie, jeździli furman-
kami od domu do domu, zbierali 
kontyngent, tłuszcze, chleb, sa-
mogon. Uspakajali wszystkich 
zapewniając, że są silni i nie boją 
się Niemców. Na drogach rozsta-
wili patrole, które nie pozwalały 
przechodzić ze wsi do wsi. Nad 
ranem 11 lipca ktoś gwałtownie 
zastukał do okna. To znajomy 
ojca przybiegł z pobliskiej ko-
lonii Gurów z wiadomością, że 
Ukraińcy napadli na śpiącą wieś i 
zabijają wszystkich bez wyjątku. 
A więc przyszło to najgorsze. Po-
spiesznie zebraliśmy się i pobie-
gliśmy do czeskich Iwanicz No-
wych, pół kilometra od naszego 
domu. Od strony Gurowa słychać 
było strzały. Ukrywaliśmy się u 
czeskich gospodarzy dzień i na-

stępną noc. Do nas dołączył także 
Jerzy Krasowski. Andrej Marty-
niuk, dobry znajomy ojca, i kilku 
innych Ukraińców z Iwanicz Sta-
rych przyszło, żeby nas uspokoić.  
Pilnują, osłaniają, ale radzą jak 
najszybciej wyjechać do miasta.

 Stojąc tu na podwórku przed 
domem, w którym się urodzi-
łem, i jednocześnie w miejscu, 
które przed sześćdziesięciu laty 
opuściliśmy z całą naszą rodziną 
pozostawiając wszystko ratując 
tylko życie, w myślach moich 
odżyły wydarzenia z ostatnich 
chwil mojego pobytu tu, w tej 
rodzinnej wsi. Pamiętam, jak w 
pierwszym dniu ukrywania się u 
Czechów odszukał nas Ukrainiec 
Aleksy Finiak, teść Jerzego Kra-
sowskiego, i przed nadchodzącą 
nocą zaproponował swemu zię-
ciowi i mnie nocleg u niego w 
domu. Uzasadniał to tym, że bez-
pieczniej będzie jeżeli rozdzie-
limy się i nie będziemy wszyscy 
w jednym miejscu. Propozycja 
wydawała się logiczna więc wy-
raziliśmy zgodę. Przypominam 
sobie, że tylko moja matka miała 
do tego zastrzeżenia i była prze-
ciwna rozłączeniu rodziny. Ale 
ojciec ją przekonał. Po zapadnię-
ciu zmroku ścieżkami przez łąki 
udaliśmy się do domu Aleksego 
Finiaka, odległego około pół ki-
lometra. Gospodarz ulokował 
nas w małym pokoiku, w  którym 
okno wychodziło na podwórze, 
skąd było widać główną drogę 
biegnącą przez wieś. Rozmowa 
z gospodarzami jakoś nie kleiła 
się, wszyscy byliśmy jacyś spięci. 
Kiedy zostaliśmy sami Krasowski 
postanowił, że będziemy na zmia-
nę czuwać. Ale jakoś nikomu z 
nas nie spieszyło się do spania. 
Było już po północy, kiedy na-
gle usłyszeliśmy turkot jadących 
wozów i rozmowy. Na drodze uj-
rzeliśmy furmanki, które zatrzy-
mały się przed podwórzem oraz 
uzbrojonych mężczyzn kierują-
cych się w stronę domu Finiaka. 
Nie mieliśmy żadnych wątpliwo-
ści – byli to upowcy, którzy za 
chwilę wejdą do domu. Decyzja 
była natychmiastowa – może nas 
uratować tylko ucieczka. Na za-
pleczu domu wpadłem w gąszcz 
konopi, dobiegłem do łąki, po-
konałem rów z wodą i znalazłem 
się wśród łanów zbóż. Ale nie 
zwolniłem biegu, biegłem dalej, 
aby tylko oddalić się od ewentu-
alnego pościgu. W końcu bardzo 
wyczerpany zatrzymałem się. 
Wokół mnie tylko zboża i cisza, 
nie ma Krasowskiego, który wi-
docznie obrał inną drogę uciecz-
ki. Nie wiedziałem gdzie jestem, 
miałem tylko świadomość, że 
znajduję się na rozległych polach, 
które ciągną się między Iwani-
czami, Romanówką i Gurowem. 
Zamierzałem wrócić do Iwanicz 
czeskich i dołączyć do rodziny, 
ale straciłem zupełnie orientację i 
nie wiedziałem w jakim kierunku 
się udać. Obawiałem się, że mogę 
wyjść na Romanówkę lub Gurów 
i tam natknąć się na upowców. 
Kiedy tak rozmyślałem doszło do 
mnie z oddali szczekanie naszego 
psa „Miśka”, który pozostał przy 
domu. Był to duży pies, a jego 
charakterystyczny głos poznał-
bym wszędzie. Obrałem kierunek 

na nasz opuszczony dom. Z za-
chowaniem ostrożności, powoli i 
w skupieniu doszedłem do miej-
sca skąd widać było zarysy zabu-
dowań. Byłem zatem już prawie 
w domu. Nie miałem jednak od-
wagi, aby wejść chociaż na chwi-
lę na podwórko i podziękować 
„Miśkowi”. Obawiałem się, że 
upowcy mogą tam na nas czekać. 
Z ciężkim sercem, dużym łukiem 
obszedłem zabudowania i znany-
mi ścieżkami przez łąki udałem 
się w kierunku czeskich Iwanicz. 
Zaczęło już świtać. Wchodząc 
na podwórze domu, w którym 
przebywali rodzice i siostra zo-
baczyłem jakąś poruszającą się 
postać. Była to moja matka, która 
niepokoiła się o mnie, nie spała i 
czekała na mój powrót. Wróciłem 
szczęśliwie, cały przemoczony 
(przy pokonywaniu rowu i od 
rosy zbóż), wyczerpany i załama-
ny psychicznie. Po pewnej chwili 
pojawił się także Jerzy Krasow-
ski, cały i zdrowy. Byliśmy zatem 
znowu w komplecie.

  Po śniadaniu, odbyła się krót-
ka narada z udziałem Andreja 
Martyniuka. Z naciskiem nale-
gał, aby niezwłocznie wyjechać 
do miasta, bo oni tu nie będą w 
stanie obronić nas przed obcymi. 
Nie wróciliśmy już do naszego 
domu. Z małymi tylko węzełkami 
z żywnością na drogę poszliśmy 
łąkami wzdłuż skraju wsi do sta-
cji kolejowej. Andrij Martyniuk z 
innymi Ukraińcami szli opłotka-
mi, równolegle z nami, jako nasza 
obstawa.

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

mogli mieć osobiste porachunki 
z Polakami lub chcieli się wzbo-
gacić.

Dopiero na podstawie relacji 
uciekinierów – świadków rzezi, 
zebranych na stacji, można było 
zorientować się co naprawdę się 
stało, jaka jest skala tych krwa-
wych wydarzeń. Rzeź 11 lipca 
1943 r. w powiecie włodzimier-
skim rozpoczęła się około godz. 
3-ciej rano od polskiej wsi Gu-
rów obejmując swoim zasięgiem: 
Gurów Wielki, Gurów Mały, 
Wygrankę, Zdżary, Zabłoćce, Sa-
dową, Nowiny, Zagaje, Poryck, 
Oleń, Orzeszyn, Romanówkę, 
Lachów, Gucin i inne. O rozmia-
rach zbrodni dokonanych w po-
wiecie włodzimierskim świadczą 
następujące dane: we wsi Gurów 
na 480 Polaków ocalało tylko 70 
osób; w Porycku wymordowano 
prawie całą ludność polską - po-
nad 200 osób; w kolonii Orzeszyn 
na ogólną liczbę 340 mieszkań-
ców zginęło 270 Polaków; we 
wsi Sadowa spośród 600 Polaków 
tylko 20 udało się ujść z życiem; 
w kolonii Zagaje na 350 Polaków 
uratowało się tylko kilkunastu. 
Wsie i osady polskie ograbiono i 
spalono.[1] 

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

Jan Cichocki, nauczyciel w Żdża-
rach, w sprawozdaniu sporzą-
dzonym dla Komendy AK we 
Lwowie z września 1943 roku 
tak oto opisuje tragiczne wyda-
rzenia 11 lipca 1943 roku, jakie 
spotkały ludność polską w na-
szym rejonie:”(…) O godz. 11 w 
nocy [10 lipca] przyjechali z lasu 
milicjanci, względnie partyzanci, 
uzbrojeni od stóp do głów, broń 
mieli ręczną. Po spożyciu kolacji 
w oznaczonych domach, zrobili 
zebranie, na którym oświadczy-
li, że chcąc mieć wolną Ukrainę, 
należy w pierwszym rzędzie wy-
tępić wszystkich Polaków. (…) 
Ta rezolucja była uchwalona po 
wszystkich wsiach o jednej i tej 
samej porze. Zaraz po zebraniu 
udały się hordy chłopów wraz z 
bandytami do polskich domów i 
na polskie kolonie. Na dwie pol-
skie kolonie Gurów i Wygrankę 
położone w południowej części 
pow[iatu] włodzimierskiego szli 
chłopi ze Żdżar, Iwanicz i Roma-
nówki, z północy z Myszowa, z 
zachodu z Zabłociec i Bielicz. O 
godzinie 2 minut 30 po północy w 
dniu 11 lipca 1943 r. rozpoczęła 
się rzeź. Każdy dom okrążyło nie 
mniej jak 30-50 chłopów z tępym 

narzędziem i dwóch z bronią pal-
ną. Kazali otworzyć drzwi, albo 
w razie odmowy rąbali drzwi. 
Rzucali do wnętrza domu ręczne 
granaty, rąbali ludność siekiera-
mi, kłuli widłami, a kto uciekał 
strzelali doń z karabinów maszy-
nowych. Niektórzy ranni męczyli 
się po 2 lub 3 dni zanim skonali, 
inni ranni zdołali resztkami sił 
dotrzeć do granicy powiatu sokal-
skiego. Od godziny 2 min. 30 w 
nocy do godz. 11-ej przed połu-
dniem były doszczętnie wymor-
dowane położone w pobliżu sie-
bie następujące kolonie polskie: 
Nowiny, Gurów Duży, Gurów 
Mały, Wygranka, Zygmuntówka i 
Witoldówka. Zginęło tam strasz-
ną śmiercią ponad 1000 osób. Po 
morderstwie zaraz po południu te-
goż dnia nastąpił rabunek. Chło-
pi z sąsiednich wsi przychodzili 
i zabierali konie, wozy, ubrania, 
pościel, krowy, świnie, kury – 
inwentarz żywy i martwy. Jeden 
bogaty chłop ze wsi Zabłoćce 
mając 40 ha ziemi, zabudowania 
murowane, zabrał 15 maszyn do 
szycia. Po rabunku jedli obiad na 
tejże kolonii. Po spożyciu obia-
du przeszli drogą przez kolonię i 
śpiewali, że Lachów wymordo-
wali. Do kilku domów pozwlekali 
z drogi i podwórzy zwłoki i zapa-
lili całe zagrody. We wsi Zabłoć-
ce został zamordowany o godz. 
9-ej rano ksiądz proboszcz ś.p. 
Józef Aleksandrowicz. Zginął on 
śmiercią męczeńską. Prócz niego 
zginęli: służąca jego staruszka, 
organista, 30 osób służby fol-
warcznej, 8 osób rodziny Serwa-
towskiej, rodziny Kalinowskich, 
Puszczałowskich, Sadowskich i 
in., razem około 65 osób”.[5] W 
sprawozdaniu pisze także o so-
bie:”(…) Teraz o własnej uciecz-
ce. Nadmieniam, że urodziłem się 
i wychowałem na Wołyniu w po-
wiecie włodzimierskim. Przez 26 
lat pracowałem na niwie kultural-
no-oświatowe w tymże powiecie, 
cieszyłem się wśród miejscowej 
ludności najlepszym zaufaniem, 
będąc dla nich ojcem i nauczycie-
lem, doktorem, sędzią, wójtem. 
Pomagałem na każdym kroku do-
brą radą, toteż miałem prawie w 
każdej wsi znajomych, przyjaciół, 
kumów, dobrych sąsiadów, którzy 
wierzyli mi i zawsze zwracali się 
do mnie o poradę i o wszystkich 
wypadkach mi donosili, ja zaś sta-
rałem się przekonywać ludność, 
kto jest winien w tych wypadkach 
i jakie mogą być w przyszłości 
z tego konsekwencje. Ludność 
zawsze mnie zapewniała, że nic 
złego bez ich wiedzy stać mi się 
nie może. Wszyscy jednogłośnie 
potępiali rabunki, morderstwa 
i palenie zagród. Jednak, mimo 
wszystko, w tragicznym dniu 11 
lipca wszyscy wiedzieli o tym co 
się działo wokół mnie, ale nikt z 
najlepszych przyjaciół – sąsiadów 
nie chciał mnie ostrzec. Od 4- ch 
miesięcy w domu nie nocowa-
łem, tylko po polach w krzakach 
i tragicznej nocy też nie spałem 
w domu. Gdy 11 lipca o godz. 
2 min. 30 w nocy usłyszałem w 
pobliskich koloniach strzały, uda-
łem się do sąsiednich domów i 
pytałem co się dzieje, odpowiedź 
jednak brzmiała jednogłośnie: 
<nic nie wiemy>. Ale pół godzi-
ny przed napadem na mój dom, 
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człowiek, który był złodziejem, 
szereg razy karany za różne prze-
stępstwa, w ostatniej chwili przy-
biegł do mego domu, płacząc 
jak małe dziecko i o wszystkim 
mnie opowiadał co było w nocy 
postanowione na zebraniu i co 
dookoła się dzieje – prosił mnie, 
by o ile mi się uda ujść z rodziną 
żywym, bym kiedyś w życiu i o 
nim wspomniał, mówił mi też, że 
był pewny, że najbliżsi sąsiedzi 
i przyjaciele mnie powiadomili, 
jednak nic mi do ostatniej chwili 
nie mówią, więc widzą[c] zbli-
żającą się śmierć moją i rodziny, 
spieszył by mnie ostrzec. I tylko 
zawdzięczając jemu uszedłem 
z rodziną żywcem. (…) Zosta-
wiłem sparaliżowanego brata w 
domu, gdyż nie mogłem go ze 
sobą zabrać. Zostawiłem krowy, 
świnie, jałownik, indyki, kury, 
inwentarz martwy jak młocarnie, 
kieraty, sieczkarnię, pługi, brony 
itd., 5q pszenicy, 3q żyta, umeblo-
wanie, pasiekę, sad, duży ogród, 
25 morgów obsianego pola. Od-
chodząc powiedziałem: bierzcie 
wszystko, tylko dajcie jeść memu 
choremu bratu, którego ze sobą 
zabrać nie mogę, doglądajcie go a 
za to macie wszystko – jednak po 
dwu tygodniach brat mój zmarł 
śmiercią głodową, gdyż wszystko 
było obrabowane, a choremu nikt 
nie chciał nic dać jeść. Tak mi 
zapłacili Ukraińcy za 26 lat pra-
cy nad podniesieniem kultury, za 
bezinteresowną pracę społeczną, 
a w końcu pytanie, które zawsze 
sobie stawiam, czy można im 
wierzyć?”[6]               

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

Niezatarte wspomnienia ostatnich 
tragicznych dni przed opuszcze-
niem na zawsze rodzinnego domu 
prześladowały mnie długo po 
wojnie. Nie potrafiłem dokonać 
rzeczowej oceny zachowania się 
Aleksieja Finiaka wobec swe-
go zięcia Jerzego Krasowskiego 
i mnie, kiedy przyjął nas na noc 
w swoim domu z 11 na 12 lipca 
1943 roku. Podejrzewałem, że 
chciał w ten sposób wydać nas 
w ręce upowców. W 2003 roku 
nawiązałem kontakt z Jerzym 
Krasowskim i poprosiłem, aby 
wypowiedział się w tej sprawie. 
Oto co napisał w liście do mnie: 
„Piszesz w liście swoim, abym 
przypomniał Tobie, co pamiętam 
z wydarzeń i przeżyć naszych w 
dniach 10-12.07.[1943 r.] w Iwa-
niczach. Postaram się odtworzyć 
chronologicznie moje przeżycia 
w tych dniach. Noc z 10 (sobota) 
na 11.07. (niedziela) spędziłem 
u Szymunka [Jarosława] – moja 
stała kwatera. Nocowałem tam, 
ponieważ dziecko grymasiło, to 
Olga[7] zdecydowała abym tę noc 
spędził na starej kwaterze. Żona 
pana Szymunka [Wiera] zbudziła 
mnie około godz. 23.00, ponie-

waż jakiś oddział konny przejeż-
dżał przez Nowe Iwanicze. Ubra-
łem się i wyszedłem. Spotkałem 
Łokwenca starszego. Od niego 
dowiedziałem się, że był to od-
dział ukraiński, który pojechał w 
kierunku Nowin. Po pewnym cza-
sie usłyszeliśmy krzyki i strzały 
oraz turkot furmanek z kierunku 
Myszowa. Przeprowadziłem roz-
mowę z Łokwencem, że w razie 
niebezpieczeństwa przechowa 
Olę z dzieckiem w swoim domu. 
Po północy poszedłem zamiast 
do Was, do Oli. Rano 11.07. (nie-
dziela) Ola zbudziła mnie i po-
wiedziała, że drogą na stację ko-
lejową uciekają kobiety z dziećmi 
na rękach. Po śniadaniu chciałem 
pójść do Czerniakowa[8] dowie-
dzieć się co z moją rodziną. Ola 
mi odradziła, mówiąc abym po-
czekał parę dni na wiadomość z 
domu. Wieczorem tego dnia Ola i 
ja poszliśmy do brata Martyniuka 
(starszego), który mieszkał u wy-
lotu ze wsi Iwanicze [Stare]. Był 
on skrajnym nacjonalistą. Ola od 
córki Martyniuka dowiadywała 
się o poczynaniach miejscowych 
Ukraińców. Na podwórzu Mar-
tyniuka zobaczyliśmy furmankę 
oraz osiodłane dwa konie. Ola 
skontaktowała się z córką Marty-
niuka i zdenerwowana przybiegła 
do mnie i po drodze powiedzia-
ła mi „Jura Ty musisz uciekać”. 
Przekonałem Olę, że w razie nie-
bezpieczeństwa ma udać się do 
Łokwenca razem z dzieckiem. 
Po rozstaniu z Olą poszedłem do 
Was, lecz nie zastając nikogo w 
domu, poszedłem do Szymunka 
gdzie spotkaliśmy się. Rodzice 
Twoi powiedzieli, że zostają w 
Iwaniczach, natomiast my obaj 
pojedziemy do Włodzimierza.” 
To zgadzałoby się też z moimi 
wspomnieniami tego dnia, bo 
początkowo moim rodzicom wy-
dawało się, że mogą zostać w 
Iwaniczach wśród Czechów, a 
ja z Jerzym Krasowskim musi-
my wyjechać do Włodzimierza. 
Dalej Jerzy Krasowski pisze: 
„(…) Gdy byliśmy już na stacji, 
do mnie przybiegła Ola mówiąc, 
że ojciec jej Finiak Aleksy został 
aresztowany przez UPA, ją wy-
słali po mnie, jak wrócę zwol-

nią ojca. Wytłumaczyłem Oli, że 
mój powrót niczego nie załatwi, 
zginiemy wszyscy. Powiedziała 
mi, że matka z dzieckiem udała 
się do Łokwenca, niezauważona 
przez nikogo. Powiedziałem Oli, 
że nie może wracać do domu, 
niech ucieka do Łokwenca. Ja 
natomiast jadę do Włodzimierza 
i za parę dni skontaktuję się z 
nią. W dniach 15-16. 07. byłem 
w Iwaniczach. Idąc z oddziałem 
na Nowiny zaszedłem do Ło-
kwenca i zobaczyłem się z Olą. 
Czy Finiak mógł nas zdradzić i 
wydać UPA? Uważam, że nie. W 
rozmowie ze mną mówił, że coś 
okropnego się dzieje. A odnośnie 
moich rodziców to powiedział mi, 
że będąc na Czerniakowie z Mar-
tyniukiem Andrejem rozmawiali 
z sąsiadami, i że Worobiej [Ukra-
iniec] zobowiązał się wobec nich 
do przechowania [rodziców] w 
schronie, który ma wykopany w 
stodole.”[9] Po wojnie Jerzy Kra-
sowski nie odnalazł swojej żony. 
Doszła do niego wiadomość, że 
Olga z dzieckiem w  grupie in-
nych kobiet została rozstrzelana 
przez żandarmów niemieckich w 
Dołhobyczowie, po opuszczeniu 

Iwanicz. Po latach okazało się 
jednak, że Olga z synem przeżyli. 

Będąc w Iwaniczach w maju 2003 
roku zostawiłem gospodarzom 
mieszkającym w domu moich 
dziadków swój adres i numer te-
lefonu. Można sobie wyobrazić, 
jakie było moje zaskoczenie, kie-
dy pewnego dnia po powrocie do 
Warszawy odezwał się telefon 
i usłyszałem słowa”: „tu Jare-
ma Krasowski”. Pytał mnie, czy 
nie mam adresu jego ojca Jerze-
go Krasowskiego. W rozmowie 
podał wiele szczegółów z życia 
swego ojca, co przekonało mnie, 
że rzeczywiście rozmawiam s sy-
nem Jerzego. Podałem mu zatem 
telefon domowy Jerzego Kra-
sowskiego. W ten sposób przy-
czyniłem się do spotkania po 60-
ciu latach ojca z synem, których 
tragiczne wydarzenia wołyńskie 
w okresie wojny ich rozdzieliły. 
Jarema świetnie orientował się 
w tym, co wówczas działo się w 
Iwaniczach, znał dokładnie prze-
życia swoich rodziców. Widocz-
nie jego matka Olga dokładnie 
opowiadała o wszystkim, starając 
się przekazać jemu pełną wiedzę 

o ojcu i jego pochodzeniu. Przy-
jazd Jaremy do Polski, spotkanie 
z ojcem i przeprowadzone rozmo-
wy pozwoliły odtworzyć obraz 
tragicznych dni lipcowych 1943 
roku w Iwaniczach. To od niego 
uzyskałem nieznane mi dotąd in-
formacje o wydarzeniach, jakie 
miały miejsce już po opuszcze-
niu przez nas Iwanicz. Oto jego 
relacja – wspomnienia z Iwanicz: 
„Mojego dziadka Finiaka Alek-
sieja zamęczyli banderowcy w 
Zabłoćcach. Na podstawie opo-
wiadań ludzi, jemu poobcinali 
uszy, odrąbali ręce i nogi, wydłu-
bali oczy. Poddany był torturom 
przez trzy dni, a potem zakopali 
go w lesie. Ludzie z Zabłocic, 
którzy to widzieli, opowiedzieli o 
tym mamie i jej siostrze Sianie, a 
także wskazali gdzie został zako-
pany. One pojechały tam ale nie 
było już ciała dziadka. Banderow-
cy [w międzyczasie] przenieśli 
ciało w inne miejsce, a tych ludzi, 
którzy mamie o tym powiedzieli 
zabili. Jednak po jakimś czasie 
odnaleziono ciało dziadka w lesie 
koło Bilicz. Obecnie jest pocho-
wany na cmentarzu w Iwaniczach 
Nowych.” Rozmowa z Jaremą i 
jego relacja o męczeńskiej śmierci 
Aleksego Finiaka rozwiała moje 
wątpliwości co do intencji Alek-
sieja Finiaka w stosunku do swe-
go zięcia Jerzego Krasowskiego i 
mnie, kiedy nocowaliśmy u niego 
w domu. Nie chciał nas wydać 
upowcom – chciał nas ochronić 
przed nimi. Za to poniósł straszli-
wą śmierć z rąk tych zbirów.

Banderowcy mordowali Ukra-
ińców nie tylko za udzielanie 
pomocy Polakom. Mordowano 
także mieszane rodziny polsko-
-ukraińskie. Po rzeziach Pola-
ków w naszym rejonie w lipcu 
1943 roku, we wsiach Zabłoćce 
i Żdżary pozostały polskie rodzi-
ny spokrewnione z Ukraińcami. 
Oświadczono im, że muszą przy-
jąć wiarę prawosławną, to wtedy 
zachowają życie. Zmuszeni sytu-
acją i związkami rodzinnymi speł-
nili ten wymóg – przeszli na pra-
wosławie. Po dwóch miesiącach, 
17 września 1943 roku bojówki 
OUN i oddziały UPA z udziałem 
miejscowych Ukraińców otoczy-
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Prawie dwumiesięczny postój w 
Ossie wcale nie był nudny. Cały 
czas było szkolenie, przychodził 
kapral od „Jastrzębia”, były za-
jęcia na ujeżdżalni. Chciał z nas 
zrobić kawalerzystów, więc krę-
ciliśmy wolty w galopie, zeskaki-
waliśmy z ko ni db walki pieszej, 
skakaliśmy przez przeszkody. 
Było wiele uciechy, bo były to 
chłopskie konie, które nie chciały 
skakać - to my przeskakiwaliśmy 
przez prze szkodę, a koń zostawał 
przed przeszkodą.
Pamiętam zdarzenie, które wtedy 
wydało nam się bardzo zabawne. 
Wpadli śmy na pomysł, aby po-
święcić zdobyte działo. Chłopcy 
poszli do cerkwi i ubrali się w 
szaty popa, a żołnierz od „Jastrzę-
bia” jechał przebrany za Kozaka 
na białym koniu i machał szablą. 

Przez okno w sztabie wyglądał 
por. „Strzemieńczyk” i jak się zo-
rientował, co my robimy, wysko-
czył z kijem bardzo zdenerwowa-
ny. „Ko zak” pogalopował do „Ja-
strzębia”, a my schowaliśmy się za 
stodołą. Por. „Strze mieńczyk” był 
człowiekiem głęboko wierzącym, 
zawołał nas i mówił, że nie wol-
no naśmiewać się z religii. Kazał 
zanieść do cerkwi te szaty, a dzia-
ło zapchać do sto doły. Nie udało 
się nam poświęcenie działa, ale 
wszystko skończyło się dobrze.
Do Ossy przybył pluton łączno-
ści i zaczął zakładać linię telefo-
niczną do Ku- piczowa. Była to 
jedyna linia telefoniczna łącząca 
sztab pułku ze sztabem dywizji. 
Wzdłuż tej linii woziliśmy żyw-
ność do sztabu. Ta nasza mała 
grupa dostawała suchy prowiant 

- 3 kg kiełbasy i dwa chleby na 
tydzień. Resztę musieliśmy sobie 
„zorganizować”. Zdarzały się sy-
tuacje komiczne, np. którejś nocy 
wartownik sto jący przed sztabem 
usłyszał kroki na drodze. „Stój, 
kto idzie?” - coś człapie dalej, 
strzelił i ... zabił konia. Wszyscy 
zbiegli się zobaczyć, co się sta-
ło. Wartownika nazwano „koń”, 
a por. „Strzemieńczyk” kazał na 
noc te niczyje, wałęsające się ko-
nie zamykać w stodole. Były to 
konie małe, niezgrabne - po pro-
stu niczyje. Wkrótce zniknęły z 
Ossy. Chłopaki je przemycili do 
Kupiczowa i coś tam dostali oil 
Czechów za te chabety. Do nas 
na piknik - tak się dzisiaj mówi 
- zwalił się cały sztab dywizji z 
płk. „Oliwą” na czele i szyfrant-
ką „Sonią”. Po przenocowa niu 
wrócili do Kupiczowa. Mówili, 

że była jakaś ważna narada. I fak-
tycznie coś się zaczęło dziać w 
Ossie. Poszedłem z meldunkiem 
do „Jastrzębia”, wartownik mnie 
przepuścił. Byłem zaskoczony, 
bo nigdy przed kwaterą „Jastrzę-
bia” w biały dzień nie było war-
townika. Wszedłem do chałupy, 
panował półmrok, zresztą jak w 
każdej wiejskiej chacie. Za sto-
łem siedział por, „Jastrząb” i ks. 
Dąbrowski, któ ry uczył mnie re-
ligii w „jedynce”. Przed nimi sie-
dział oficer niemiecki. Oddałem 
meldunek i odszedłem. Rano ku-
charz oddziału jeszcze z jednym, 
wyprowadzili tego hauptmana i w 
Łazach go rozstrzelali. To ja przy-
niosłem rozkaz rozstrzela nia tego 
Niemca.
1’rzez Ossę po raz pierwszy prze-
maszerował duży oddział kawale-

rii sowiec kiej. Major i porucznik 
pojechali na rozmowy z Sowie-
tami do Kołodeżna. Gdy wrócili 
mówili, że Sowieci chcieli nam 
dać baterię dział i po trzysta po-
cisków na d/.ialo. Nic skorzysta-
liśmy z tych niemieckich dział, 
które zdobyli Sowieci. Żadne ko-
nie nie pociągnęłyby tych dział po 
wołyńskim biocie. A nie mieliśmy 
takiego
traktora „Stalińca” na gąsieni-
cach, przy pomocy którego Ukra-
ińcy chcieli zdobyć Kupiczów. 
Jeszcze raz w asyście kompanii 
por. „Jastrzębia” pojechali do Ho-
łób na rozmowy z dowódcą fron-
tu. Propozycja ataku na Kowel 
nie została przyjęta. Po powrocie 
z rozmów, gruchnęła wieść, że 
będziemy zdobywać Kowel. Była 
ra dość olbrzymia, bo w sztabie 
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ły domy, w których mieszkały ro-
dziny mieszane i wszystkich wy-
mordowano. Ze 117 osób z rodzin 
mieszanych uratowała się tylko 
jedna osoba.[10]

Olga Krasowska przeżyła wielką 
osobistą tragedię – z rąk Ukra-
ińców zginął jej ojciec, nie wró-
cił po wojnie do niej mąż. Ale 
zachowała się jak bohaterka. 
Samotnie stawiała czoła prze-
ciwnościom, jakie ją spotykały. 
Dzięki jej determinacji przeżyła 
wraz z kilkumiesięcznym synem 
trudny okres dominacji OUN i 
UPA na tym terenie, znajdując 
schronienie u Czecha Łokwenca 
w Iwaniczach Nowych. Mimo 
trudności i grożącego jej niebez-
pieczeństwa z uporem i różnymi 
drogami dopięła celu, i w końcu 
odnalazła zmasakrowane zwłoki 
ojca. Przyjście władz sowieckich 
nie rozwiązało wszystkich jej pro-
blemów życiowych – pojawiły się 
nowe związane z wychowaniem 
syna. Jarema miał ciężkie dzie-
ciństwo i życie. Był szykanowany 
przez rówieśników tylko dlatego, 
że miał ojca Polaka, przezywano 
go „ty Polaczok”. Środowisko, 
w którym przebywał też go nie 
uznawało, grożono mu śmiercią. 
Mając 14 lat został zmuszony do 
opuszczenia domu rodzinnego i 
wyjechać w nieznane, daleko od 
Iwanicz. Znalazł się w głębi Ro-
sji, tam ukończył szkołę i wstąpił 
do Marynarki Wojennej, w której 
przesłużył 17 lat. Ożenił się, ma 
dorosłą córkę, która mieszka w 
Talinie i z wykształcenia jest sto-
matologiem. Ma na imię Ola (po 
babci), i mimo wyjścia za mąż 
pozostała przy swoim panieńskim 
nazwisku – Krasowska. Jarema z 
samozaparciem i wiarą poszuki-
wał ojca, o którym wiedział tyl-
ko z przekazów matki. Tragiczne 
losy Wołyniaków porozrzucanych 
po wojnie po całym świecie  ukła-
dały się rozmaicie. Los dał nie-
którym szansę na odnalezienie 

swoich bliskich. Spotkało to także 
Jaremę. Po 60-ciu latach cudem 
wprost odnalazł ojca i dotrzymał 
obietnicę daną matce. Olga – mat-
ka Jaremy, niestety nie doczekała 
się tego dnia, zmarła w 1997 roku 
i została pochowana na cmentarzu 
w Iwaniczach Nowych. Całą tę 
rodzinną historię przekazał mnie 
Jerzy Krasowski, którego co roku 
odwiedza nie tylko syn Jarema ale 
i wnuczka Ola z odległego Talina. 
Zawsze, kiedy wracałem myślami 
do tego spotkania ojca z synem 
po 60 latach, zastanawiałem się 
czy to był tylko zbieg przypadko-
wych okoliczności, czy też z łaski 
Najwyższego jakaś siła nadprzy-
rodzona w odpowiednim czasie 
skierowała mnie do Iwanicz, co 
zapoczątkowało i doprowadziło 
do połączenia rodziny Jerzego 
Krasowskiego. Wierzę, że tak 
było. Bo i jak tu nie wierzyć skoro 
cała ta historia jest taka niezwy-
kła.

Mojego domu rodzinnego na 
Osieczniku już nie ma. Przetrwał 
najgorsze, nie został spalony 
przez Ukraińców jak inne polskie 
domy. Po przyjściu władzy so-
wieckiej w naszym domu mieścił 
się kołchozowy ośrodek wetery-
naryjny. Ale rok temu dom zo-
stał rozebrany, a wokół na przy-
ległych naszych polach stoją już 
nowe domy i różne zabudowania. 
Przez pole biegnie linia kolejo-
wa łącząca Iwanicze z Nowowo-
łyńskiem – nowym ośrodkiem 
przemysłowym, gdzie czynne są 
kopalnie węgla. Na miejscu na-
szego gospodarstwa nic dziś nie 
przypomina dawnych czasów. 
Tylko dom dziadków, w którym 
urodziłem się, stoi jak dawniej. 
Ale tylko dom. Nie ma bowiem 
dawnego dużego podwórka, staj-
ni, stodoły, spichlerza, kurnika, 
psiej budy. Nie ma śladu po sadzie 
i wysokiej starej czereśni-dziczki, 
która każdego roku rodziła obfi-
cie czarne małe ale bardzo słod-

kie owoce. Jest droga prowadzą-
ca przez wieś i spory plac przed 
domem dziadków. Niby to samo, 
nawet niektóre domy po obu stro-
nach drogi są te same. Ale czegoś 
tu brakuje. Tylko łąki ciągnące się 
pasem szerokim od Zabłocic aż 
do Porycka są tak samo piękne i 
urzekające jak dawniej, pełne róż-
nokolorowych kwiatów i zieleni.                                       

 Czesi, dawni mieszkańcy Iwa-
nicz, zaraz po wojnie wyjechali 
do Czechosłowacji. Za moich 
czasów Iwanicze była to duża 
miejscowość, która dzieliła się na 
Iwanicze Stare zamieszkałe przez 
ludność ukraińską i Iwanicze 
Nowe z ludnością czeską. Dziś są 
to w całości tylko Iwanicze (cen-
trum rejonowe). Około 1,5 km na 
południe od Iwanicz Starych po-
łożona była druga czeska wioska 
– Dolinka. W obu czeskich wio-
skach było dużo młodzieży, która 
często z różnych okazji urządzała 
wspólne spotkania i zabawy z tań-
cami, naprzemian w Iwaniczach i 
Dolince. Byłem z nimi zaprzyjaź-
niony i mile widziany zarówno 
przez młodych, jak i starszych 
mieszkańców. Miałem wśród nich 
serdecznych przyjaciół: Bohumi-
ła Szymunka, Vladimira Zunę i 
Jozefa Łokwence. Domyślali się, 
że należę do jakiejś konspiracyj-
nej organizacji, chociaż nigdy o 
tym nie rozmawialiśmy, ani o to 
mnie nie pytali. Ale pewnego razu 
w rozmowie z Bohumiłem Szy-
munkiem doszliśmy do wniosku, 
aby na spotkaniach młodzieżo-
wych nie ograniczać się tylko do 
zabawy i tańców, lecz wprowa-
dzić pewne elementy edukacyjne 
popularyzujące historię narodu 
czeskiego, kształtujące postawy 
patriotyczne. Mnie pomysł ten 
podobał się, gdyż miałem nadzie-
ję na przyciągnięcie i włączenie 
w ten sposób czeskiej młodzieży 
do naszej działalności konspira-
cyjnej. Postanowiliśmy zacząć 
od opracowania czegoś w po-

staci gazetki w języku czeskim 
(pisanej odręcznie), w której za-
mieszczane byłyby różne (w tym 
i żartobliwe) informacje z życia 
miejscowej młodzieży, ale także 
poważniejsze opracowania. Tekst 
gazetki miał być odczytywany na 
spotkaniach w przerwach między 
tańcami. Opracowanie tekstów 
z życia młodzieży nie sprawiało 
większych trudności – materiału 
było dużo. Natomiast opraco-
wania o tematyce historycznej 
przysporzyło nam już pewne 
trudności. Okazało się jednak, że 
u starszego pokolenia Czechów 
przechowywane były pieczoło-
wicie przez lata takie materiały, 
z których nie omieszkaliśmy sko-
rzystać. Pamiętam, że pierwszym 
moim opracowaniem był tekst o 
wielkim czeskim kompozytorze 
Bedrzichu Smetanie. W ten spo-
sób „wydaliśmy” trzy „numery” 
gazetki. Odczytywane w czasie 
zabaw spotkały się one z wielkim 
zainteresowaniem młodzieży. Nie 
powiodło się jednak wciągnąć 
młodzież czeską do naszej or-
ganizacji. Przeszkodziły w tym 
tragiczne wydarzenia, które nie-
bawem nadeszły, rozdzieliły nas 
i zupełnie pokrzyżowały nie tylko 
takie plany. A może pracę z Cze-
chami zaczęliśmy za późno?

 Wspomnienia tłoczyły się nie-
uporządkowane jedno za drugim 
i kotłowały się w mojej głowie. 
Każdy, nawet mały szczegół za-
chowany tutaj z lat mojej młodo-
ści, a także puste miejsca po tym 
co kiedyś tu było, pobudzały do 
refleksji. Nieubłagany czas naglił 
do powrotu. I z takim bagażem 
wspomnień o tym co minęło bez-
powrotnie opuściłem Iwanicze. 
W drodze powrotnej wciąż prze-
śladowała mnie myśl, że coś we 
wsi nie było tak jak dawniej. Dro-
ga przez wieś taka sama, domy 
po obu stronach drogi i mały plac 
przed szkołą także. A jednak cze-
goś brakowało. Kiedy tak rozmy-

ślałem – nagle przyszło olśnienie: 
nie ma stodół, w których każdy 
gospodarz gromadził skoszone 
zboża, bowiem w kołchzowej go-
spodarce nie były gospodarzom 
potrzebne – zostały po prostu 
rozebrane. Właśnie, brak stodół i 
obszernych zagród przy domach 
nie pasował mnie do zapamięta-
nego obrazu mojej rodzinnej wsi.
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byli sami kowelacy. Entuzjazm 
szybko minął, gdy towarzystwo 
się dowiedziało, że jednak nie 
będziemy zdobywać Kowla, a na-
tarcie pójdzie w innym kierunku. 
Zaczęli przyjeżdżać pułkowni-
cy sowieccy do majora Kowala 
i były długie narady w sztabie. 
Pod dowództwem majora Ko-
wala nasze oddziały uderzyły na 
Turzysk i zdobyły go niewielkim 
wysiłkiem. Oddział poli cjantów z 
Maciejowa, ubrany w niemieckie 
mundury, bez wystrzału zdobył 
obro nę rogatek. Niemcy myśleli, 
że to jakiś ich zabłąkany oddział 
powraca z akcji. Po rozbrojeniu 
Niemców major poprowadził na-
tarcie na budynek żandarmerii i 
dworzec kolejowy. Przed budyn-
kiem żandarmerii zginęło dwóch 
naszych żołnie rzy, a na stacji 
- trzech. Położono ich na pod-
wodzie i zawieziono do Bielina. 
Tam ich pochowano na miejsco-
wym cmentarzu. W tym samym 
czasie, pułk sowieckiej kawalerii 
zajął Turopin. Major „Kowal” w 
pościgu za Niemcami przeszedł 
Turo- pin nie zatrzymywany 
przez dowódcę pułku - płk. Pur-
czyńskiego i doszedł prawie do 
koszar we Włodzimierzu. Nad 
ranem Sowieci zmienili nasze od-
działy, major zaczął wycofywać 
się, oddziały nie otrzymały żad-
nych rozkazów, wracały na miej-
sce postoju. Niemcy podciągnęli 
odwody z Uściługa i wyparli ten 
pułk kawalerii nie tylko z Wło-
dzimierza, ale odzyskali utracone 
pozycje. Major wrócił do Ossy i 
był markotny, nie dano mu zająć 
Włodzimierza. Zaczęliśmy ba-
wić się w strate gów. Ja wcześniej 
wioząc doktora „Osiemnastkę” 
do Bielina, po drodze spotkali-
śmy płk. „Oliwę” - dowódcę dy-
wizji. Zaskoczenie było wielkie i 
choć jechaliśmy po terenie niczy-
im, mogliśmy spotkać Niemców, 
Madziarów czy Ukraińców. Ale 
nigdy nie spodziewaliśmy się, że 

spotkamy dowódcę dywizji. Płk 
„Oliwa” serdecz nie rozmawiał z 
doktorem, chciał się dowiedzieć 
jak najwięcej, co słychać w War-
szawie, bo doktor parę dni temu 
przybył z Warszawy. Tak rozma-
wiając podjechał za blisko moich 
koni, jeden koń zaczął wierzgać i 
zrzucił orczyk od sań. „Proszę nie 
podjeżdżać do moich koni” - po-
wiedziałem. „No proszę” - powie-
dział puł kownik - „Ten mi dzisiaj 
wydaje rozkazy”, a 50. konnych 
z obstawy pułkownika buchnęło 
śmiechem i wszyscy zaczęli się 
śmiać. Rozstaliśmy się w dobrych 
humo rach, powiedziano nam, w 
którym miejscu najlepiej przeje-
chać Turię i tory. Tak myślę, że 
pobyt pułkownika był związany z 
wymianą 70. Niemców, wziętych 
do niewoli w Bielinie, na 300 
więźniów z więzienia we Włodzi-
mierzu.
Przez Ossę zaczęły przechodzić 
oddziały, także my zostaliśmy w 
Ossie, czyli sztab i oddział „Ko-
wala”, jedna kompania „Jastrzę-
bia” i to działo, którego nie udało 
nam się „poświęcić”. I my ją w 
końcu opuściliśmy. Przejechali-
śmy przez Turopin i Mokrzec, nad 
nami bardzo wysoko z kierunko-
wanego marszu leciała niemiecka 
„Rama”. Spodziewaliśmy się na-
lotu. Na szosie przed Turopinem 
dołą czyliśmy do dużej kolumny 
wozów (100). Zatrzymaliśmy się 
w Hajkach, a następnie zjeżdżali-
śmy na most na Turii, zbudowa-
ny przez saperów warszawskiej 
kompnii Przeprawa trwała trwała 
dość długo, bo tylko jeden za-
przęg mógł się przeprawiać. I 
tak konie i wozy szły jakby po 
wodzie. Po tej przeprawie przez 
Turię zatrzymaliśmy się w Staw-
kach. Nie wiem, ile czasu upłynę-
ło od przybycia do Stawek.
Zbliżała się Wielkanoc, ale nikt 
nie myślał o świętach. Za to do-
tarła wiado mość o kolumnie 

Niemców zdążających do okrą-
żonej Kowali. Major „Kowal” 
wyznaczył oddziały, które wezmą 
udział w zasadzce. Ja nadal opie-
kowałem się luzakiem i końmi 
majora i porucznika. Pewnego 
razu o zmroku stałem z końmi 
przy ścianie. Wtedy ktoś wszedł, 
zaczęli rozmawiać o tej zasadzce. 
Okazało się, żc to major i porucz-
nik, który powiedział „Weźmie-
my »Bączka« ze sobą, to przy-
pilnuje koni, które zostawimy 
w lesie”. Nad ranem zaczęła się 
strzelanina, było jeszcze ciemno. 
Trwała krótko, potem wszystko 
ucichło i nastała cisza. Nie wiem 
jak długo to wszystko trwało, cze-
kałem na kogoś z duszą na ramie-
niu przy tych koniach. Wreszcie 
ktoś przyszedł i poprowadziliśmy 
konie na drogę, na której stał duży 
niemiecki wóz z pałąkami. Był 
pełen broni, a przed nim kolum-
na jeń ców wziętych do niewoli. 
Major wydał rozkaz wymarszu, a 
my na skróty wróci liśmy do Sta-
wek. Czekałem na ten tabor i już 
myślałem, że będę miał automat a 
nie karabin - nic z tego. Na wo-
zie były same karabiny. Zabrano 
tylko kilka karabinów i jakieś 
skrzynki. Były to granatniki. Na 
lufę karabinu nakładało się, tak 
jak bagnet, czarną tulejkę i wkła-
dało się do niej granatnik. Załado-
wywało się karabin normalnym 
nabojem, tylko pomalowanym 
na czarno z białym czubkiem, 
ustawiało się karabin pod kątem i 
strzelało jak z moździerza.
W sztabie w Stawkach z daw-
nych żołnierzy był tylko Franio i 
ja. Przybyły dwa pułki kawalerii 
płk. Purczyńskiego. Porozstawiali 
swoją artylerię niedaleko sztabu, 
wcale jej nie maskując. Nadeszła 
Wielkanoc, z rana ks. Piotrow-
ski zaczął odprawiać mszę. Było 
trochę żołnierzy, ale mniej niż 
zwykle. Podczas tej mszy pod-
szedł ktoś do księdza i coś mu po-
wiedział. Ksiądz przeżegnał się, 
trochę się pomodlił i powiedział 
„Przedarły się dwa czołgi przez 
naszą obronę, kto musi wracać 
do oddziału niech idzie”. I jak 
gdyby nic, odprawiał mszę dalej. 
Tylko kil kunastu odeszło, musieli 
to być gońcy albo taboryci. Resz-
ta modliła się dalej. I tak zaczęły 
się ciężkie boje naszej dywizji o 
Sztum, Czmykos, Pustynkę, Sta- 
weczki, Władynopol, Mosur, Ja-
nin Bór, Dobry Kraj i inne wsie.
Zapadł mi w pamięci taki obraz. 
Na wozie siedzi żołnierz, ma 
obandażo waną głowę, nie widzi. 
Sanitariuszka go karmi, zaczyna-
ło się okrążanie dywizji. Zasta-
nawiałem się jak ten niewidomy 
żołnierz da sobie radę. Był to plu-
tonowy „Żemło”, poszedł spraw-
dzić zaminowany mostek i wtedy 
wybuchła mina, pozba wiając go 
wzroku. Był z nami cały czas, w 
okrążeniu „bazy czołgowej”, po-
tem odzyskał wzrok.
Pewnej nocy odebrano zrzut, 
przespałem ten moment. Rano 
rozdawano broń, były to kolty, 
granaty oraz mundury, trochę bro-
ni maszynowej niemieckiej, amu-
nicja. Ci z taborów i ranni robili 
sobie namioty ze spadochronów, 

bo były
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tonowy „Żemło”, poszedł spraw-
dzić zaminowany mostek i wtedy 
wybuchła mina, pozba wiając go 
wzroku. Był z nami cały czas, w 
okrążeniu „bazy czołgowej”, po-
tem odzyskał wzrok.
Pewnej nocy odebrano zrzut, 
przespałem ten moment. Rano 
rozdawano broń, były to kolty, 

granaty oraz mundury, trochę bro-
ni maszynowej niemieckiej, amu-
nicja. Ci z taborów i ranni robili 
sobie namioty ze spadochronów, 
bo były
w kolorze czarnym i zielonym, 
nie było wtedy białych spado-
chronów. Niedaleko gajówki stał 
sztab sowiecki i nasz też był bli-
sko. Niemcy zbombardowali to 
miej sce postoju, zabijając kilka 
koni sztabowych. Leżałem so-
bie pod furą z rannymi, bo było 
trochę słomy i rozmyślałem co 
dalej. Padł rozkaz: „»Bączek« 
- pojedziesz do Stawek, zawie-
ziesz żołnierzom jedzenie. Za-
meldujesz się u majora”. Konie 
już były zaprzężone, dwa termo-
sy przywiązane do drabin wozu. 
Jechałem drogą polną, po prawej 
miałem Hajki a po lewej pierwsze 
zabudowania Stawek. Uje chałem 
może 500 m, gdy usłyszałem takie 
dalekie „Barn” - to były wystrzały 
ar mat, których pocisków nie sły-
chać, spadają bowiem bezgłośnie. 
Obsypało mnie piachem, konie 
zaczęły rwać galopem, nie zorien-
towałem się, że na tej przestrze ni 
między lasem a Stawkami byłem 
tylko ja. Pociski padały za mną, 
widocznie nie obliczyli pędu 
koni. Ubezpieczenie Stawek od 
strony Hajek obserwowało ten 
ob strzał. Zakładali się, czy mnie 
trafią czy nie. Nie zwracałem 
uwagi na te wybuchy. Zapatrzo-
ny byłem na Staweczki, bo wieś 
płonęła. Słychać było wystrzały, 
tam to czyła się walka. Zajecha-
łem pod kwaterę mjr. „Kowala” i 
chciałem zameldować, ale przed 
drzwiami stał kozak w czapce z 
czerwonym denkiem, z białym 
krzyżem i nieodłączną nahaj-
ką na przegubie ręki. Nie chciał 
mnie wpuścić do środka. Był to 
późniejszy przewodniczący ZG 
ZBOWiD - Wroński, a teraz był 
zwiadowcą oddziałów sowiec-
kich. Przed furą zaczęli zbierać 
się nasi żołnierze, jedni nabie rali 
zupę, drudzy oglądali termos i ko-
nie. Gdy podszedłem okręcili mną 
jak frygą. Zobaczyłem, że jeden z 
termosów był rozwalony odłam-
kiem. „No miałeś dużo szczęścia, 
chłopcze - ty i konie jesteście 
cali”. Wtem wyszedł por. „Strze-
mień- czyk” i powiedział: „Zdej-
mijcie te baniaki, a ty »Bączek« 
jedź do Staweczek po rannych”. 
Serce skoczyło mi do gardła, nie 
mogłem okazać, że mam stracha. 
Wieś płonęła, a strzały było sły-
chać na końcu wsi. Położono mi 
dwóch rannych na wóz i wróci-
łem do Stawek. Poczekano aż się 
ściemni i spora kolumna wozów 
ruszyła w stronę lasu. Mówiono: 
„skoro tego chłopaka artyleria 
namierzyła, to kolumnie by nie 
darowano”. W lesie wyprzągłem 
konie i położyłem się spać pod 
wozem. Byłem głodny, cały dzień 
nic nie jadłem, przyniosłem sobie 
za pazuchą dwa su chary niemiec-
kie, które otrzymałem od Janka 
w Staweczkach. Nawet nie było 
czasu spytać, jak tam rodzice, 
bo z Ossy było w nocy widać jak 
płonął Kowel. Na odjezdne Janek 
krzyknął: „Spotkamy się za Bu-
giem”.
c.d.n.
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Duża, licząca ponad 450 gospo-
darstw wieś na Podolu - Bura-
kówka, powiat zaleszczycki  w 
województwie tarnopolskim. Jest 
bardzo mroźny poranek, właści-
wie jeszcze noc, wokoło ciemno, 
sobota 10 lutego 1940 roku parę 
minut po godzinie 6,00. Ciszę 
nocną przerywa silny łomot i ko-
panie w drzwi chałupy. Momen-
talnie wszystkich domowników 
postawiło na równe nogi, ojciec 
pyta - kto tam ? Откройте дверь! 
Weszli do środka.

 Wywózka – SYBERIA !                                                                                                   

 Nazwa wsi Burakówka powsta-
ła zapewne od borów rosnących 
niegdyś w pobliżu osady. Lasy 
łączyły się bezpośrednio z po-
bliskim Jazłowcem. Za datę za-
łożenia osady przyjmuje się rok 
1666. Pierwszymi osiedleńcami 
w Burakówce prawdopodobnie 
byli Ormianie, którzy wypierani 
przez mongolskie hordy, wędro-
wali na Zachód i osiedlali się na 
polskiej ziemi. Nowa ojczyzna 
zapewniała im pokój i swobodę 
egzystencji. Ormianie wnieśli w 
polską kulturę wiele wartości w 
różnych dziedzinach. Z ich nacji 
wywodzą się liczni wybitni po-
litycy, uczeni, artyści i żołnierze 
– od pól Grunwaldu, przez War-
nę, Chocim, Kamieniec Podolski, 
Lwów,      Jazłowiec i Wiedeń – 
zwycięstwo Jana III Sobieskiego 
wspomagało pięć tysięcy Ormian. 
Również podczas dwóch wojen 
światowych nie brakło ich po 
polskiej stronie. Krwawą ofia-

rę złożyło też i duchowieństwo 
obrządku ormiańskiego, które w 
czasie wojennych kataklizmów 
zostało niemal całkowicie wy-
niszczone. Potem we wsi zaczęli 
napływać polscy osadnicy z dzi-
siejszego kieleckiego i lubelskie-
go, następnie Rusini. Świadczą o 
tym nazwiska wywodzące się ze 
wsi: Rościszewski, Szczepanik, 
Pawliszyn, Żymańczyk, Derkacz, 
Gołębiowski, Skrzypnik, Hew-
ryk, Kuczerka, Niemczyk, Prak-
sedy, Świerżko, Bodnar, Wolanin, 
Chwastowski, Cieński, Jaszczyk, 
Sobczak. Wieś Burakówka poło-
żona była na terenie głębokiego 
jaru nad rzeką Dżuryn. Rzeka wy-
pływała z wioski Dżuryn i płynęła 
przez wsie Połowce, Pauszówka, 
Bazar, Burakówka, Słobódka, 
Popowce, Koszyłowce, Sadki, 
Czerwonogród i tam wpadała do 
Dniestru. W miejsce drewniane-
go folwarku zbudowano kamien-
ny, obok niego gorzelnię i młyn. 
Drewniana cerkiew w Buraków-
ce zbudowana w niepamiętnych 
czasach najprawdopodobniej za 
panowania księcia halicko-wło-
dzimierskiego Daniły. 

Kronika cerkiewna wspomina, 
że chłopi ze wsi zbudowali w 
XIV wieku drewnianą cerkiew. 
Za panowania Kazimierza Wiel-
kiego, kiedy to na całym Podolu 
budowano kamienne zamki, Po-
lacy i Rusini na miejscu spalonej 
cerkwi budują nową, murowaną. 
Do komitetu budowy zostali go-
spodarze ze wsi, Rusin Homeniuk 
i Polacy Żymańczyk i Sobczak. 

We wsi nie było parafii, duchowni 
dojeżdżali. Ruscy księża bardzo 
często pochodzili z polskich ro-
dzin m.in. księża Adykowski i Pa-
luch. Na probostwie rozmawiano 
po polsku. Ostatnim cerkiewnym 
duchownym - przed 1939 rokiem 
był pop Czużak. Jego żoną była 
siostra duchownego z Capowa. 
Mieli dwójkę dzieci –Myrona i 
Marusię. Oboje robili wszystko 
by poróżnić społeczność wiejską 
doprowadzając do antagonizmów 
pomiędzy nami, a Rusinami 
(zwanych później Ukraińcami).
Wzajemna niechęć  i wrogość 
spowodowana sprzecznością inte-
resów (w przypadku gospodarzy 
w Burakówce aż nadto widoczna) 
i różnicą poglądów (chęć zbu-
dowania samostinej Ukrainy).W 
późniejszym okresie na tej bazie 
uwidocznili się banderowcy mor-
dując najpierw Żydów, potem 
Polaków. Kiedyś Burakówka na-
leżała do parafii w Czerwonogro-
dzie, oddalonym od nas ponad 20 
kilometrów. Nie mając kościoła 
ludzie zmuszeni byli do uczęsz-
czania na msze święte do ruskiej 
cerkwi. Nie ma się czego dziwić, 
następowało powolne wynaro-
dowienie, zaczęła zanikać wiara 
katolicka. W 1861 roku parafia w 
Czerwonogrodzie została podzie-
lona. Burakówka została włączo-
na do nowej parafii w Jazłowcu. 
Nie mając katolickiego kościoła 
ludność naszej wsi korzystała z 
cerkwi, na przemian z duchow-
nym cerkiewnym. Doszło jednak 
do rozłamu kiedy proboszcz pa-
rafii w Jazłowcu zażądał od popa 
wydania metryk chrztu i ślubów. 

Cerkiewny nie wydał dokumen-
tów, każąc jednocześnie zamknąć 
drzwi cerkwi przed Polakami. 
Wierni zabrali jednak z cerkwi 
nasze szaty liturgiczne i kielichy 
i urządzili prowizoryczną kaplicę 
w stodole u pobliskiego gospoda-
rza. Proboszcz parafii w Jazłowcu 
ks.Turski rozpoczął w Burakówce 
budowę kościoła wyznania rzym-
sko - katolickiego, który został 
poświęcony w roku 1882.Warto 
nadmienić, że późniejszy kardy-
nał Sapieha, który w 1893 roku 
otrzymał święcenia kapłańskie w 
roku 1894 dekretem arcybiskupa 
Seweryna Morawskiego został 
skierowany do pracy w parafii w 
Jazłowcu, gdzie pełnił obowiązki 
kapelana panien z rodzin ziemiań-
skich przy domu Zgromadzenia 
Sióstr Niepokalanego Poczęcia 
NMP. Ubiegał się o parafię Du-
najów, został jednak wysłany do 
parafii Skała, której ostatecznie 
nie objął. W 1920 roku parafia w 
Jazłowcu zostaje podzielona i Bu-
rakówka  gdzie mieszka najwięcej 
Polaków, zostaje siedzibą parafii 
pod wezwaniem Św. Józefa. Do 
naszej parafii zostaje przydzielo-
nych 9 wsi i przysiółków ; Sło-
budka, Biała, Pozeże, Popowce, 
Koszyłowce, Capowce, Bazar, 
Kościuszkówka i Czahor. Następ-
nie zbudowano plebanię i orga-
nistówkę, gdzie dodatkowo, cza-
sowo uczono dzieci chodzące do 
I i II klasy szkoły powszechnej. 
Posługę duszpasterską w naszej 
parafii sprawiali jeszcze księża, 
ks.: Kulpa, Klecin, Grygiel, My-
śliwy, Matłowski, Florek, Sozań-
ski, Lewandowski i Dola. Ksiądz 

Lewandowski we wrześniu 1939 
roku otrzymał powołanie do woj-
ska, brał udział w kampanii wrze-
śniowej i dostał się do niemieckiej 
niewoli i dalszy jego los nie jest 
znany. Ksiądz Dola dotarł do na-
szej wsi jakiś czas po tym jak od-
szedł na wojnę ks. Lewandowski, 
zatrzymał się u nas czasowo jako 
uciekinier przed Niemcami ze 
Śląska. Po zamordowaniu kuzyn-
ki Barbary Zielińskiej i jej męża 
przez banderowców w 1943 roku 
opuścił parafię. Podczas bande-
rowskiego napadu na Zielińskich 
szczęśliwie uratowało się małe 
dziecko, chowając się pod łóżko. 
W czasie repatriacji, dziecko wraz 
z babcią księdza Doli wyjecha-
li na Ziemie Zachodnie. Ksiądz 
Dola zmarł na parafii w Lubinie 
i tam jest pochowany. Pierwszą 
szkołę powszechną, dwuklasową 
w Burakówce mieszkańcy zbu-
dowali w 1883roku. Następnie w 
1900 roku dobudowano jeszcze 
jedno pomieszczenie na III kla-
sę i mieszkanie dla nauczyciela. 
Pierwszym nauczycielem w Bu-
rakówce był pan Lewicki, który 
w organistówce uczył dwie klasy. 

Od roku 1898 dzieci uczyły sio-
stry zakonne – Teresa, Helena 
i Stanisława Świeżko. W 1937 
roku  powiatowe władze z Za-
leszczyk przysłały świecką na-
uczycielkę Annę Hołodnikównę. 
Było to młoda osoba, dopiero co 
po ukończonej szkole nauczy-
cielskiej. W owym czasie wła-
dze nastawiały się na obsadzanie 
stanowisk nauczycieli wiejskich 
osobami świeckimi. Zakonnice  
były wypierane do klasztorów, 
pracę na wsi rozpoczynali młodzi 
nauczyciele, z których większość 
była bezrobotna. Zmieniali się 
właściciele, ostatnimi po rozbio-
rach, którzy nabyli folwark Bu-
rakówka była ormiańska rodzina 
Romaszkan.Za panowania Potoc-
kich w Jazłowcu, zwanych póź-
niej Jazłowieckimi, w Burakówce 
Polacy i Rusini wspólnymi siłami 
zbudowali murowaną cerkiew w 
miejscu dawnej drewnianej znisz-
czonej podczas najazdów. Szlach-
ta ormiańska, która posiadała 
wielkie majątki na całym Podolu, 
cerkwie budowała we wszystkich 
większych wsiach. W ten oto 
sposób wynarodowiano ludność 
polską. W sąsiedniej Słobódce 
mieszkała ormiańska szlachta 
zagrodowa mająca nawet własne 
herby. Po wymarciu dotychczaso-
wych właścicieli folwarku w Bu-
rakówce ostatnimi zostają dwie 
siostry Romaszkan, które podzie-
liły się majątkiem. Młodsza z nich 
wychodzi za mąż za Cińskiego ze 
Lwowa i dziedziczy Czahor i Po-
łowce. Starsza wychodzi za mąż 
za hrabiego Bondę i mieszka w 
Wiedniu. Po I wojnie światowej, 
aż do 1939 roku folwark w Bura-
kówce administruje siostrzeniec 
hrabiego Bondy, niejaki Ciński.

W Burakówce krzyżowało się 
wiele dróg, z Dżuryna do Zalesz-
czyk (szosa), z Jazłowca przez 
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Czahor do Tłustego. Z Czortkowa 
przez Jagielnicę na Horodeńkę. 
Wioska umownie dzieliła się na 
trzy części: „Środek”, „Za dwo-
rem” i „Załucze”. Pole dookoła 
wioski nazywano od północy „Za 
dworem”, od wschodu „Czer-
wona Góra”, „Hrobelka”, „Koło 
figury”, „Żłób”. Za wysokim 
wzniesieniem nad Dżurynem była 
nizina zw.”Moczary”, następne 
pola zwano „Trawną”, „Łozy” i 
„Rokity”, na południu „Załucze”, 
od zachodu Wojciechowo, Biało, 
Sandygóra, Zamogiła. Za gościń-
cem były tzw.„Czaryk Góry”. Na 
środku wsi dwór pański, młyn, 
karczma i spalona w czasie woj-

ny gorzelnia. Obok cerkwi była 
siedziba kancelarii gromadzkiej, 
a także wybudowana przez Rusi-
nów w 1922 roku na ich potrze-
by - kooperatywa, tak zwano ich 
Dom Ludowy. Szkoła powszech-
na wybudowana była na Załuczu, 
murowany kościół pw.Św. Józefa 
za starym cmentarzem. Wieś była 

duża i bogata. Prowadzono sze-
roką działalność kulturalną i po-
lityczną, młodzież w Kole Mło-
dzieży i związku „Strzelec”, starsi 
w Stronnictwie Ludowym. Orga-
nizowano występy, działalność 
prowadził amatorski teatr wiejski. 
We wsi były dwa sklepy, Kasa 
Stefczyka, prężnie działało Kółko 
Rolnicze i Spółdzielnia Mleczar-
ska mająca 8 filii w miejscowości: 
Słobudka, Biało,Kościuszkówka, 
Popowce, Capowce, Podśnia-
tynka, Latacz, Drohaczówka. Po 
zniesieniu pańszczyzny we wsi 
wybierani byli wójtowie, kolejno 
nimi byli ; Zaskocki, Skrzypnik, 
Dmytryszyn, Tomasz Żymań-

czyk, Wincenty Żymańczyk, 
Hajducki. Zamieszkali we wsi 
Rusini prowadzili także swoją 
działalność polityczną i kultu-
ralną, mając np. przysposobienie 
wojskowe. W 1939 roku po re-
organizacji urzędu gminnego na 
sołtysa wsi wybrano Wincentego 
Żymańczyka, ten jednak szybko 

zrzekł się swojej funkcji na rzecz 
Piotra Żymańczyka. Nowy sołtys 
poprzez swoje kontakty fawory-
zował Rusinów, stając się szybko 
ich poplecznikiem. Utrzymując 
poufne kontakty z sowiecką wła-
dzą po 17 września 1939 roku 
uniknął w ten sposób razem z bra-
tem wywózki na Sybir. Nikogo ze 
wsi nie powiadomił o planowanej 
wywózce, pomimo, że bardzo 
dobrze o tym wiedział. Rodzice 
gospodarzyli na 8 morgach pola, 
z czasem dokupywali jeszcze po-
jedyncze kawałki od ludzi którzy 
często wyjeżdżali za chlebem 
do Ameryki. Większość  z nich 
wracała z gotówką, zakładała ro-
dziny i budowała nowe domy. W 
gospodarstwo liczyło trzy krowy, 
kilka jałówek, 2 konie i pasieka. 
Tato miał starszego brata Kalik-
sta Skrzypnika, który ożenił się 
z najstarszą siostrą mamy Anną 
oraz młodszego brata Władysła-
wa i siostry – Elżbietę i Annę. 
Urodził się w 1901roku, jego ro-
dzicami byli Szymon Skrzypnik i 
Anna zd.Chwastowska. Dziadka 
od strony mamy nie pamiętam, 
wcześnie zmarł gdy powrócił jako 
legionista z I wojny światowej. 
Babcia wyszła za mąż za Szwa-
luka i miała na imię Justyna. Ro-
dzice gospodarzyli, zebrane plony 
sprzedawali najczęściej na targu 
w Tłustem, chociaż do Czortkowa 
było znacznie bliżej. Niejedno-
krotnie zboże tato odstawiał do 
magazynów w Tłustem. Były tam 
lepsze ceny z powodu większej 
ilości handlujących Żydów. We 
wsi gospodarzyły rodziny; Ży-
mańczyk, Jaszczyk, Chwastow-
ski, Kawecki, Rakoczy, Wawrów, 
Widecki, Bodnar, Szymanowski, 
Szczepanik, Kościk, Łabanda-
,Wolanin, Herman, Domański, 
Zaskocki, Szwaluk ,Cyganiuk, 
Hajducki, Logoń, Rzepczyński, 
Borbulak, Pawliszyn, Drofiszyn, 
Padolski, Skrzypnik i wielu in-
nych. Znani byli mi Rusini;  Ho-
meniuk, Kuczyński, Nyczaj, Di-
duch, Bahryj, Dorosz, Żowtiuk, 
Melnyk, Tymków, Dmytryk, 
Hryńczuk, Pawłyk, Dżogan, Der-
czak, Bojczuk, Mohyluk, Maśniu-
k,Torkot, Koszut, Huzij. Mieszka-
li też Żydzi; Biller, Fischof, Akse-
blerad, Ajzmar, Karpil, Szechmej, 
Knol, Psemina, Gecko. Było też 
sporo osadników osiadłych na 

ziemi nadanej przez państwo: 
Sokołowski, Furkałowski, aniu-
kowski,Markowski, Zieliński, 
Ziółkowski, Rakowski, Bielan, 
Matys, Gutowski, Gruszewski.

Urodziłem się w Burakówce 
powiat Zaleszczyki dnia 13 li-
stopada 1926 roku w rodzinie 
Antoniego Skrzypnika i Marii 
zd. Szwaluk. Oprócz Anny, żony 
stryja Kaliksta, mama miała jesz-
cze 2 młodsze siostry, Wiktorię 
późniejszą Pawliszyn i Anasta-
zję, która wyjechała do Kanady i 
tam pozostała. Byłem najstarszy 
z trzech braci, po mnie w 1928 
roku  urodził się Eugeniusz, lecz 
zmarł i najmłodszy Tadeusz ,uro-
dzony w 1931roku. Do szkoły po-
wszechnej zacząłem uczęszczać 
w 1933roku i ukończyłem 6 klas, 
więcej się dało, bo wybuchła woj-
na. Religii w szkole uczyła mnie 
siostra zakonna ze Zgromadzenia 
Franciszkanek Rodziny Maryi w 
Burakówce. Siostry franciszkan-
ki przybyły do wsi w 1906 roku 
i prowadziły miejscową Szkołę 
Ludową. Na stałe zamieszkiwały 
we wsi 4 siostry. Niekiedy reli-
gii uczył nas także ks.proboszcz 
Sozański, był już w podeszłym 
wieku i dlatego więcej godzin 
lekcyjnych spędzaliśmy z siostrą 
zakonną. Następcą księdza So-
zańskiego był ks. Lewandowski 
o którym wspominałem już, że 
we wrześniu 1939 roku otrzymał 
powołanie do wojska. Do szkoły 
w Burakówce chodzili ze mną ; 
Adolf Mostowy, Władek i Tadek 
Skrzypnik, Bolek Żymańczyk , 
Szczepanik, Janina Rzepczyńska, 
Bronia Niemczyk, także Rusini i 
2 Żydów. Do 7 klasy już nie po-
szliśmy, wybuchła wojna. Dużo 
wcześniej, zwłaszcza wiosna 
1939 roku pełna była napięcia 
politycznego. Biedota, Ukraińcy 
w szczególności cieszyli się, że 
wojna jest blisko. We wsi mieli 
swoje „gumowe ucho”, wielolet-
niego bywalca zakładów karnych 
II Rzeczypospolitej, ukraińskiego 
komunistę Horyczaka. Obszarni-
cy i polscy właściciele ziemscy 
nie wierzyli, że dojdzie do IV roz-
bioru Polski. Właściciel majątku 
w Burakówce hrabia Ciński miał 
potężne zadłużenie wobec skar-
bu państwa. Od jakiegoś czasu 
nie płacił podatku gruntowego. 
We wsi zjawił się pełnomocnik 
starostwa powiatowego i nastą-
piło zajęcie 60 hektarów ziemi w 
Hrebelkach w pobliżu kolonii Ko-
ściuszkówka. Urzędnicy wspólnie 
sołtysem i Prezesem Kółka Rolni-
czego, moim stryjem Kalikstem 
Skrzypnikiem rozdzielili tę zie-
mię pomiędzy polskich rolników, 
całkowicie pomijając Ukraińców. 
To wywołało nienawiść żyjących 
dotąd w zgodzie sąsiadów. Jesie-
nią 1938 roku nowi dzierżawcy 
członkowie Kółka Rolniczego 
chcąc zagospodarować ziemię 
posiali na niej żyto. Właściciel 
wraz z fornalami kazał zaorać ro-
snące już zboże i powtórnie obsiał 
swoim. Powstała nieformalna bi-
twa między chłopami a fornalami 
z drugiej strony. Znużeni ciężką 
pracą na roli nawet nie spostrze-
żono, że ogłoszono mobilizację 
do wojska. Zostałem wyznaczo-
ny do rozwożenia po wszystkich 
koloniach kart mobilizacyjnych. 
Nie zdążyłem nawet pożegnać się 
z najbliższymi z rodziny Skrzyp-
ników, którzy poszli na front.17 
września 1939 roku przed połu-
dniem idę w stronę kościoła. Koło 

Kółka Rolniczego zauważyłem 
polski samochód wojskowy. Do 
wsi nadciągnęła kompania żoł-
nierzy z Czortkowa. W mieście 
tym stacjonował sztab Korpusu 
Ochrony Pogranicza. Rozłożyli 
się pod Domem Ludowym, od-
poczywali udając się w stronę Za-
leszczyk do granicy z Rumunią. 
Gospodynie szykowały żołnie-
rzom jedzenie niestety nie zdą-
żyli nawet zacząć gdy od strony 
Czahoru za wysokim jarem rzeki 
Dżuryn pokazała się sowiecka 
kawaleria. Natychmiastowy wy-
marsz celem uniknięcia strzela-
niny w centrum wsi, boczną dro-
gą około 300 metrów za polami 
majątku w kierunku na Kościo-
łowce. Niestety na tym kierunku 
byli już Sowieci, skierowali się 
zatem w kierunku zachodnim na 
Jazłowiec. Tam na wszelki wypa-
dek okopali się. Nocą nastąpiło 
rozformowanie kompanii, żoł-
nierze przebierali się w cywilne 
ubrania otrzymane od chłopów z 
okolicznych wsi. Wszyscy chęt-
ni podoficerowie na własną rękę 
wraz z oficerami przedzierali się 
w kierunku granicy do Rumu-
nii. Właściciel majątku hrabia 
Ciński, ostrzeżony w ostatniej 
chwili, uciekł końmi do Rumu-
nii. Po wojnie powrócił na Ziemie 
Zachodnie i osiadł we Wrocła-
wiu. Opuszczony dwór i majątek 
ziemski zaczęli oczywiście grabić 
Ukraińcy. Zabierali co się tylko 
dało, meble, wyposażenie miesz-
kań, okna, boazerie, konie, krowy 
i inny inwentarz żywy. Ograbili 
obydwa nasze sklepy. W ciągu 
paru dni z świetnie prosperujące-
go majątku pozostał jedynie obraz 
nędzy i rozpaczy. Zaczęli już mię-
dzy siebie dzielić ziemię hrabiego 
Cińskiego. Już wtedy na początku 
wojny nastał ukraiński terror. W 
szkole wprowadzono obowiązek 
nauczania języka ukraińskiego. 
Nikomu to się nie podobało, bo 
dzieci polskich była większość, 
ukraińskich garstka. Ukraińcy 
postanowili większą społeczność 
wiejską zlikwidować, w tym celu 
Sowietom podano nazwiska tych 
co otrzymali parcele w Łozach 
jako koloniści Piłsudskiego i mie-
li zostać przez to wywiezieni na 
Sybir. Nikt oprócz nich nie mógł 
spodziewać się wywózki. Potem 
na listach znaleźli się wiejscy 
działacze członkowie Stronnic-
twa Ludowego, nauczyciele, le-
śnicy, urzędnicy gminni, starosto-
wie, policjanci i wszystkich wy-
mienionych najbliższe rodziny. 
Lista do wywozu powstała też w 
sąsiedniej wsi Bazar, lecz z niej 
nie wywieziono nikogo. Ukraiń-
cy stanęli murem za Polakami. W 
Burakówce na odwrót, zawzięli 
się na nas, bo nie dostali ziemi z 
podziału majątku Cińskiego. Ze-
braliśmy swoje oszczędności, po-
liczyliśmy, sprzedaliśmy trochę 
zboża, było parę groszy i wszyscy 
postanowili uciekać do Rumunii. 
Czekamy tylko na cieplejsze dni, 
poprawienie pogody i w drogę. 
Nie zdążyliśmy ! 
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, proszone są 
o kontakt ze mną tel. 607 565 427 
lub e-mail pilotgienek@wp.pl                                                                                                                                            
                                                                                

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

/ Przed Domem Ludowym im. Bartosza Głowackiego w Burakówce

/ Burakówka 1935r. młodzież żeńska z ks.proboszczem

/ Burakówka 1938r. dzieci przed plebanią
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 Styczeń

   1 stycznia:   

W miasteczku Jarosław woj. 
rzeszowskie Ukraińcy zamordo-
wali Dymitra Papaszę, pracowni-
ka gminy wiejskiej w Jarosławiu. 

   2 stycznia: 

We wsi Kniażyce pow. Prze-
myśl: „2 stycznia w Kniażycach 
banderowcy, ubrani w mundury 
WP, uprowadzili Bazylego Kircię, 
którego następnie zamordowali. 
Bazyli Kircio (błędnie Kirtio), s. 
Michała i Józefy, l. 51, grekokato-
lik, Polak zamieszkały w Kniaży-
cach, pow. przemyski. Podejrzany 
o współpracę z WP. Uprowadzony 
2 I 1947 r. z domu w Kniażycach 
przez bojówkę SB-OUN, I Rejo-
nu Nadrejonu „Chołodny Jar”, 
ubraną w mundury WP. Po prze-
słuchaniu został zlikwidowany 
przez banderowców. Mordu na B. 
Kirciu dokonano w Darowicach, 
w odległości ok. 200 m od domu. 
Odpowiedzialny za zabójstwo re-
ferent rejonowy W. Harabacz, ps. 
„Oracz”. (Andrzej Zapałowski: 
Granica w ogniu. Warszawa 2016, 
s. 188). Oraz: „NN żołnierz z puł-
ku szkoleniowego KBW, ranny 2 I 
1947 r. w czasie akcji w Kniaży-
cach. Zmarł w szpitalu. Prawdo-
podobnie chodzi o Drajer Zdzi-
sława, szer. KBW, s. Leona, który 
rzekomo poległ 4 I 1947 r. w Za-
lesiu”. (Artur Brożyniak, OBEP 
IPN Rzeszów; w:  https://docplay-
er.pl/25771718-Artur-brozyniak-
-rzeszow-12-kwietnia-2016-r.html 
). 

   3 stycznia:   

We wsi Darowice pow. Przemyśl 
UPA zabiła żołnierza WP Józe-
fa Walczaka. „W Darowicach 3 
stycznia 1947 r. patrol graniczny, 
w składzie 6 żołnierzy, natknął się 
na pododdział UPA, przebywający 
w domu Pawła Hawrylaka. W wy-
niku potyczki z wycofującymi się 
banderowcami zginął żołnierz ze 
strażnicy w Stanisławczyku szer. 
J. Walczak. Banderowcy ściągnęli 
z zabitego mundur i zabrali broń.” 
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s. 188). 

   4 stycznia:   

W mieście Przemyśl zmarł ran-
ny w walce  z UPA żołnierz WP 
Zdzisław Drajer ur. 1925 r. Patrz: 
2 stycznia 1947.

   11 stycznia:

We wsi Korczowa pow. Jaro-
sław: „11 stycznia 1947 , ok. 20.00 
w Korczowej nieznani sprawcy 
uprowadzili sekretarza gromady 
Józefa Grześkę, który posiadał 

przy sobie zebrane pieniądze z 
podatków.” (Andrzej Zapałowski: 
Granica w ogniu. Warszawa 2016, 
s.134). Oraz: W 1947 r. w Kor-
czowej banderowcy zamordowali 
Stefana Grześkę i Józefa Grześkę. 
Niewykluczone, że w przypadku 
tego ostatniego chodzi o napad z 
11 stycznia 1947 r. (Andrzej Zapa-
łowski: Granica w ogniu. Warsza-
wa 2016, s.141). 

We wsi Stańkowa pow. Lesko 
podczas walki z UPA zginął żoł-
nierz żołnierz Wojska Polskie-
go, kpr. Józef Dober (AIPN Rz, 
12.I.1947, k. 267).  

   12 stycznia:   

We wsi Chotyniec pow. Jaro-
sław: „12 stycznia 1947 ok. 22.00 
kilku banderowców w mundurach 
niemieckich wtargnęło do sołtysa 
Chotyńca D. Sydora, którego le-
żącego w łóżku zastrzelili. Napast-
nicy uprowadzili zastępcę sołtysa 
Michała Zaprutkę oraz Mikołaja 
Bodnara.” (Andrzej Zapałowski: 
Granica w ogniu. Warszawa 2016, 
s.134).

W mieście Dolina woj. stani-
sławowskie UPA zamordowała 
3-osobową rodzinę polską Waj-
manów z 17-letnim synem. (Maria 
Turko; w:Siekierka..., s. 56, stani-
sławowskie)  

   13 stycznia: 

We wsi Żernica Niżna pow. Le-
sko uprowadzony został przez 
UPA  Wiktor Lisiński (AIPN Rz, 
27.I.1947, k.9). 

   17 stycznia:   

We wsi Rzeczyca pow. Toma-
szów Lubelski  UPA uprowadziła 
i zamordowała Marię Lewandow-
ską.  

   19 stycznia:   

We wsi Młodowice pow. Prze-
myśl:. „W dniu wyborów w Mło-
dowicach 2 nieznanych sprawców, 
w radzieckich mundurach (rozma-
wiali po ukraińsku), wtargnęło do 
mieszkania Władysława Janisz-
czaka. Napastnicy, po wyprowa-
dzeniu napadniętego, zastrzelili 
go koło jego domu.” (Andrzej Za-
pałowski: Granica w ogniu. War-
szawa 2016, s. 190). 

   20 stycznia:   

We wsi Florynka pow. Gorlice 
upowcy zamordowali Józefa Bar-
czyka. 

   21 stycznia:   

We wsi Bachów pow. Przemyśl 
UPA zamordowała 2 Polaków: 

małżeństwo Marię i Władysława 
Ślimak.  

   22 stycznia:

Koło wsi Rabe pow. Lesko, we-
dług dokumentów ukraińskich: 
„Tragedia, która wydarzyła 
się pomiędzy Rabe a Kołaczy-
ce w lasach Chryszczatej w dniu 
21.01.1947 r. zmusza mnie do 
napisania do Was tej sztafety i do 
wprowadzenia [Was] w rój wielu 
innych spraw, które wydają się 
odległymi, a mimo wszystko [są] 
ważnymi przyczynami obecne-
go wydarzenia, które aż do głębi 
duszy wstrząsnęło pracownikami 
siatki organizacyjnej, oddziałami i 
ludnością cywilną.

1. Dzielę się z Wami bardzo smut-
ną nowiną: w dniu 22.01.1947 r. 
w wyżej wspomnianym miejscu 
wpadł punkt sanitarny sł.[awnej] 
p.[amięci] d.[ruga] Arpada. Zgi-
nęło w nim 16 osób: ranny Hucuł, 
rejonowy SB V rejonu, Arpad, mgr 
Orest, Rat, Dora, sanitariuszki 
Pcziłka, Kałyna, z mojej ochrony 
chory strzelec Smetana, Mirnyk 
b.[yły] kmdt [komendant] BSB IV 
rejonu, chorzy strzelcy Zaricznyj, 
Snih, trzej ranni strzelcy z oddz.
[iałów], dwóch strzelców z obsłu-
gi sanitarnej Driżba i jeszcze je-
den nieznany, a siedemnasty strze-
lec Peń wyszedłszy z kryjówki po 
wodę wpadł żywcem w ręce WP. 
Wiele jest przyczyn tej tragedii, 
ale bezpośrednią było to, że dwóch 
strzelców z kuszczu Sirka (IV re-
jon) Żurawel i Sumnyj wpadli 
żywi w ręce WP we wsi Maniowa 
20.01.1947 r o 23:00 godz. Jeden 
z nich Żurawel wsypał punkt sani-
tarny, który WP nakryło 22.01.47 
o 8 godz. rano. Strzelec Dunaj, 
który był razem z wyżej wspomnia-
nymi we wsi Maniowa podczas 
naskoku, uciekł i przybył 21.01.47 
r. o 11 godz. przed południem do 
koliby Prowidnyka Czornoty (tak 
dowiedziałem się z pierwszych 
wieści). WP poszło na punkt sani-
tarny dopiero 22.01.47 r. o godz. 
8 rano, (druga informacja mówi, 
że punkt sanitarny wpadł dopiero 
23.01.47). Wróg podciągnął siły: 
z Leska, Baligrodu i Cisnej, było 
około 600 żołnierzy. Kiedy WP 
okrążył punkt sanitarny, strzelec 
Peń (z obsługi) wyszedł po wodę 
i wpadł żywcem. WP napisało 
karteczkę do obecnych w punkcie 
sanitarnym z wezwaniem do pod-
dania się i wysłali z nią do środka 
strzelca Pnia. Jak tylko Peń po-
kazał się przy wejściu z kryjówki 
posypały się strzały i raniły Pnia 
w rękę. Jak WP opowiadało w Ci-
snej ludności, to zaskoczeni broni-
li się aż do wieczora, a potem WP 
zaminowało [wysadziło] kryjówkę 
minami lub granatami. WP miało 
7 rannych, czy byli zabici, jeszcze 

nie wiadomo. Żołnierze z WP mó-
wili, że z kryjówki było słychać ko-
biece głosy, a „jedna z nich Dora 
chciała się poddać, ale ktoś z bez-
pieczeństwa waszego zastrzelił 
ją”. Sława Ukrainie! Postój, dnia 
06. lutego 1947 r.” (Zbrodnie SB 
OUN w dokumentach OUN; IPN 
Rz 072/2, t. 18, k. 87-95. Sztafe-
ta dowódcy wojskowego Odcinka 
Taktycznego UPA „Łemko” Wa-
syla Martyna Mizernego „Rena” 
do „Prowidnyka”. Za: http://su-
ozun.org/warto-obejrzec-i-prze-
czytac/i_zbrodnie-sb-oun-w-do-
kumentach-oun/ ).  

   23 stycznia:   

W mieście Jarosław na cmenta-
rzu komunalnym ma grób żołnierz 
Justyn Mickiewicz ur. 1924 r., któ-
ry zginął w walce z UPA 23 stycz-
nia 1947 roku.  

   28 stycznia:   

We wsi Żwirki pow. Hrubie-
szów: „28.01.1947 r. został zam. 
przez UPA Czaus Grzegorz rolnik, 
członek SL”  (Prof. dr hab. Leszek 
S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., 
jw.;  Seria – tom 8). 

   W styczniu 1947 roku:   

We wsi Puźniki pow. Buczacz są-
siad Ukrainiec zamordował 65-let-
nią Polkę Marię Głębocką; była to 
117 polska ofiara nacjonalizmu 
ukraińskiego w tej wsi. 

Luty

   1 lutego:    

We wsi Cewków pow. Lubaczów 
Ukraińcy zamordowali 29-letnie-
go Michała Cieplickiego. 

We wsi Krajna koło Birczy pow. 
Przemyśl upowcy uprowadzili Jó-
zefa Steca, sołtysa, który zaginął 
bez śladu.  

     W nocy z 6 na 7 lutego 1947 
roku: 

We wsi Żernica Wyżna pow. Le-
sko UPA uprowadziła 4 Polki, któ-
re zaginęły bez wieści. 

   W nocy z 8 na 9 lutego:   

We wsi Rzepedź koło Komańczy 
pow.  Sanok, podczas akcji UPA 
przeprowadzonej na kilka osób 
podejrzanych o sprzyjanie polskiej 
władzy (wśród nich byli sołtys z 
Przybyszowa oraz sołtys z Zawad-
ki Morochowskiej); został pobity 
i uprowadzony do lasu skąd nie 
wrócił gajowy Andrzej Morajda. 

   12 lutego:  

W mieście Przemyśl na cmenta-
rzu ma grób Kowalczyk Stefan ur. 
1923 , który zginął z rąk UPA 12 II 
1947 w Huwnikach. (http://w.kki.
com.pl/pioinf/przemysl/zabytki/
narodowej/ofiary1.html).  

   14 lutego:   

We wsi Żernica Wyżna pow. 
Lesko upowcy uprowadzili 3 Po-
laków, którzy zaginęli bez wieści. 
„Olszanicki Michał, gajowy w 
Żernicy Wyżnej k. Baligrodu, upro-
wadzony 14 lutego 1947 z bratem 
Piotrem i sołtysem wsi przez sot-
nię UPA „Chrinia”, wszelki ślad 
po nich zaginął”. (http://funda-
cjabieszczadzka.org/wp-content/
uploads/2018/09/Seminar_Za-
twarnica_15.09.2018_08_RDLP-
-Krosno_E.Marszalek.pdf ).  „Ba-
czyński Michał, mój dziadek, był 
sołtysem we wsi Żernica Wyżna, 
gmina Hoczew w powiecie Leskim. 
Został uprowadzony 14.02.1947 
r. i ślad po mim zaginął. Moja 
mama miała wówczas 11 lat i tak 
zapamiętała okoliczności śmierci 
swojego ojca: Banderowcy przy-
szli nocą, zabrali ojca, chcieli tez 
zabrać dorosłego brata, ale uciekł 
przez okno. Tej samej nocy wzięli 
także sąsiadów Piotra i Michała 
Olszanickich. Wśród kobiet po-
mordowanych z wsi Żernica Wy-
żna jedna o imieniu Kaśka była w 
ciąży.  Rano dzieci poszły szukać 
choćby śladu, dokąd poszli, jednak 
bali się iść daleko - nie znaleźli ani 
śladu. Za parę dni na drzwiach 
wejściowych przyczepiono kartkę 
z ręcznie nakreślonymi postacia-
mi, które miały rożne obrażenia. 
Mama pamięta obcięty język i wy-
dłubane oczy, ale było tego więcej. 
Nie wolno było zdjąć tej kartki pod 
groźba śmierci. Za kilka dni ban-
derowcy przyszli i zabrali wszyst-
kie zwierzęta z gospodarstwa., 
po kolejnych paru dniach spalili 
dom. Rodzina schroniła się u są-
siadów. Za niedługi czas wojsko 
polskie ogłosiło ze maja dwie go-
dziny na opuszczenie domów. Do 
stacji kolejowej szli pieszo około 
30 km. W wagonach bydlęcych 
ze zwierzętami jechali 3 tygodnie. 
Zapanowały wszy i różne choroby. 
Nigdy więcej tam nie wrócili, o 
losie ojca nie wiedzą nic do dziś. 
Może ktoś zna miejsce pochówku 
mojego dziadka? Proszę o kontakt 
na adres joloonia@wp.pl Jolanta 
z Baczyńskich” (http://www.stan-
kiewicze.com/ludobojstwo/zglo-
szenia.html).    

   16 lutego: 

We wsi Łukowe pow. Lesko: 
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„Dnia 16. II. 1947 r. banda UPA 
sotni „Bira” zamordowała kie-
rownika szkoły podstawowej w m. 
Łukowe pow. Lesko – ob. Derka-
cza Franciszka” (Prus..., s. 291). 
„Wykonawcą zamachu był członek 
miejscowej bojówki „Myron”. 
(Syrnyk, s. 353)  

19 lutego:  

We wsi Żernica Wyżna pow. Le-
sko bojówka SB-UN uprowadziła 
Marię Proch i po przesłuchaniu za-
mordowała. (AIPN Rz, 28.II.1947 
r., k. 46 oraz 27.II. 1947 r., k. 60).  

   20 lutego:

We wsi Świątkowa Wielka pow. 
Jasło: Najprawdopodobniej w 
powiecie jasielskim doszło do 
przypadkowej potyczki oddzia-
łów polskich (KBW, MO, PUBP, 
ORMO), podczas której zginęli 
nadrejonowy prowidnyk „We-
rchowyny” Stepan Jaroszewicz 
„Robert” i referent propagandy 
Marĳa Kipkiszko „Stepowa”, na-
rzeczona „Roberta”. Według jed-
nego ze sprawozdań sytuacyjnych 
posterunku MO w Jaśle wynika, 
że zdarzyło się to 20 lutego 1947 
r. w okolicach Świątkowej Wiel-
kiej.  Wiadomo, że przebywający 
u zaprzyjaźnionych gospodarzy 
działacze OUN-UPA zostali za-
skoczeni przez siły polskie. Pod-
czas ucieczki postrzelono „Ste-
pową”, a „Robert”, nie chcąc zo-
stawić jej samej, wrócił, po czym 
oboje zginęli.  Akcja ta, mimo iż 
nieplanowana przez stronę polską, 
przyczyniła się do wyeliminowa-
nia przedstawicieli wyższej kadry 
OUN na tym terenie. Przy zabi-
tych odnaleziono dokumenty i pie-
częcie. Ciała pochowano w Świąt-
kowej Wielkiej, nieopodal mostu. 
(Zakerzonnja. Spomyny wojakiw 
UPA, t. 5, Warszawa 2005, s. 
262–263; Powstanśky mohyły. 
Propamjatna knyha wpawszych na 
poli sławy wojakiw Ukrajnśkoji 
Powstanśkoji Armĳ – Zachid VI 
Wojennoj Okruhy „Sjan” Taktycz-
nych Widtynkiw „Łemko”, „Ba-
stion”, „Danyliw”, t. 1, Warszawa 
– Toronto 1995, s. 310). Według 
relacji ukraińskich napadnięci, nie 
widząc drogi ratunku, popełnili 
samobójstwo (AIPN Rz, 0072/1, 
Nacjonalizm ukraiński, sprawa 
obiektowa, t. 50, k. 5). 

   27 lutego:   

We wsi Reczpol pow. Przemyśl 
upowcy obrabowali i zamordowali 
2 Polaków a 3 poranili.  

We wsi Średnia pow. Przemyśl 
upowcy obrabowali i zamordowali 
3 Polaków. 

28 kutego:  

We wsi Serednica pow. Lesko 
bojówka SB-OUN uprowadziła 
Zofię Pisiak (lub Tysiak) i po prze-
słuchaniu powiesiła. 

We wsi Żernica Wyżna pow. 
Lesko bojówka SB-OUN upro-
wadziła Annę Olszanicką, lat 20 
i po przesłuchaniu zamordowała. 
(Syrnyk, s. 350) 

   W lutym 1947 roku:   

We wsi Wojciechówka pow. 
Tomaszów Lubelski Ukraińcy 
zamordowali 1 Polaka.  „Z akt 

sprawy wynika, że zabójstwo Mar-
celego G. zostało popełnione przez 
nieznanych mężczyzn narodowości 
ukraińskiej i było ukierunkowane 
na wyniszczenie zamieszkującej 
na tym terenie polskiej grupy na-
rodowościowej, zaś sprawcy – jak 
wynika ze wstępnych ustaleń - 
podjęli wspólną, jedną z wielu na 
tym terenie, akcję przestępczą, po-
dyktowaną tożsamą pobudką i mo-
tywem. Wykazano, że ich zachowa-
nie wyczerpało znamiona zbrodni 
ludobójstwa” (IPN Lublin, sygn. 
S. 108/12/Zi).

Marzec

   3 marca:   

W lasach pod Jamną Górą pow. 
Przemyśl  w walce z sotniami 
UPA „Burłaki” (Włodzimierz 
Szczygielski) i „Kryłacza” (Jaro-
sław Kociołek) według polskich 
danych zginęło 4 żołnierzy KBW 
a 7 zostało rannych, natomiast 
według UPA poległo 58 Polaków 
(Motyka..., s. 395). Tymczasem 
Edward Prus podaje: „W dniu 3 III 
1947 r. w lesie bananiowskim pow. 
Przemyśl, zostało zamordowanych 
około 60-ciu żołnierzy WP przez 
bandę UPA pod dowództwem 
Szczygielskiego. W czasie jednej 
z walk zostali otoczeni przez ban-
dę i wymordowani” (Prus...., s. 
292, Operacja... -  który cytuje 
„Wykaz czynów przestępczych 
dokonanych przez bandy UPA w 
latach 1944 – 1947”, opracowany 
w Wydziale „C” Wojewódzkie-
go Urzędu Spraw Wewnętrznych 
w Rzeszowie. Czyżby WUSW 
w Rzeszowie sporządzony „Wy-
kaz” opierał o dane pochodzące 
od UPA?). Inni: „W początkach 
marca, tj. 4, pomiędzy wsiami Ar-
łamów a Jamna Górna, w lesie 
braniowskim, doszło do starcia 
pododdziału WP z sotnią UPA. Wg 
innych danych w rejonie Jamny 
Dolnej grupa operacyjna KBW w 
sile 114 ludzi, pod dowództwem 
kpt. Dzenia stoczyła krótką walkę z 
sotniami „Burłaki” i „Kryłacza”. 
Straty po stronie polskiej wynosi-
ły: por. Zbigniew Bojanowski, s. 
Michała, ur. 27 I 1926 r. we Lwo-
wie i 3 szeregowców (st. szer. Sta-
nisław Bednarek, s. Wojciecha, ur. 
27 IV 1924 r. w Mikonkach, szer. 
Tadeusz Matuszewski, s. Walente-
go, ur. 01 X 1925 r. w Waliszkach, 
Józef Pakuła, s. Szczepana, ur. 13 
III 1922 r. w Czeladzi), a UPA mia-
ła stracić 38 ludzi, co jest zapewne 
liczbą zawyżoną. Wg innych opra-
cowań straty banderowskie wynio-
sły 12 zabitych i 10 rannych. Po 
stronie KBW miało być 4 zabitych 
i 7 rannych. UPA także zawyżała 
straty polskie i oceniała je na 58 
osób. Podawane są też w innych 
źródłach dane o 3 zabitych żoł-
nierzach oraz 1 rannym oficerze i 
9 rannych żołnierzach. UPA miała 
stracić 20–30 zabitych. W niektó-
rych opracowaniach jako miejsce 
tego starcia, podaje się rejon Ju-
reczkowej, a straty UPA na 30 za-
bitych. W walkach miał uczestni-
czyć 28pp.” (Andrzej Zapałowski: 
Granica w ogniu. Warszawa 2016, 
s. 255). 

   4 marca: 

W miasteczku Bircza pow. Prze-
myśl na cmentarzu mają groby 
żołnierze WP: Bednarek Stanisław 
ur. 1924 r.,  Matuszewski Tadeusz 

ur. 1925 r. oraz Pakuła Józef ur. 
1922 r., którzy zginęli z rąk UPA 
4 III 1947.     

   6 marca:   

We wsi Lubycza Królewska 
pow. Tomaszów Lubelski został 
zatrzymany przez UPA na drodze 
i zamordowany żołnierz WP, szer. 
Piotr Kosiński, ur w 1925 r., który 
jechał na przepustkę do domu.

We wsi Żernica Wyżna pow. 
Lesko bojówka SB-OUN upro-
wadziła Olgę Drabiszczak, lat 23, 
Michała Olszanickiego i Piotra Ol-
szanickiego i po przesłuchaniu za-
mordowała. Ponieważ Olga Dra-
biszczak nie przyznawała się do 
współpracy z polskimi władzami: 
„Ounowscy bezpieczniacy użyli 
wobec niej przemocy fizycznej, co 
zresztą skrupulatnie zanotowali w 
protokóle”. (Syrnyk, s. 354 - 355) 

   7 marca:   

We wsi Rybotycze pow. Prze-
myśl: „7 marca w Rybotyczach 
pododdział WP wpadł w zasadz-
kę UPA. Zginął jeden żołnierz z 
30pp.” (Andrzej Zapałowski: Gra-
nica w ogniu. Warszawa 2016, s. 
256). 

We wsi  Żernica Wyżna pow. 
Lesko: „Dnia 7 III 1947 r. gru-
pa członków bandy UPA sotni 
„Hrynia” dokonała napadu na gr. 
Żernica Wyżna pow. Lesko, skąd 
uprowadziła 7 mężczyzn” (E. Prus, 
s. 292). 

   8 marca:

We wsi Wola Wereszczyńska 
pow. Włodawa: „8.03.1947 r. 
został zam. przez sotnię „Stru-
ga” Łoś Franciszek rolnik czło-
nek PZPR” (PPR – przypis S.Ż.).  
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw.;  Seria 
– tom 8). 

   9 marca:  

We wsi Dębowiec pow. Włoda-
wa: „09.03.1947 r. został zam. 
przez UPA Ochal Jan, wójt.” 
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw.;  Seria 
– tom 8). 

   W nocy z 9 na 10 marca:  

We wsi Żernica Wyżna pow. Le-
sko zostali uprowadzeni prze bo-
jówkę SB-OUN Katarzyna Sakała 
i Michał Baczyński (inny raport 
podaje, że uprowadzonych zostało 
3 Polaków i 5 Ukraińców). 

   10 marca:   

We wsi Wola Michowa pow. Le-
sko został zamordowany Włady-
sław Podstawka.   

   W nocy z 12 na 13 marca:   

We wsi Stężnica pow. Lesko 
(Bieszczady) Ukraińcy zamordo-
wali 1 Polaka. „W nocy z dnia 12 – 
13 III 1947 r. banda UPA napadła 
gr. Stężnic (Stężnica – S. Ż.) pow. 
Lesko, skąd uprowadzili sołtysa 
tej gromady Pasławskiego N., któ-
rego powiesili” (E. Prus, s. 292).  
Oraz: „został uprowadzony przez 
banderowców Antoni Pacławski, 
były sołtys Radziejowej” (Syrnyk, 
s. 355). 

   13 marca:   

We wsi Wola Piotrowa pow. Sa-
nok UPA uprowadziła i zamordo-
wała Józefa Zająca, sołtysa. 

   14 marca:   

We wsi Komańcza pow. Sanok 
UPA uprowadziła i zamordowała 
19-letniego Polaka oraz poraniła 
jego siostrę, która zdołała uciec. 

   16 marca:   

We wsi Stańkowa pow. Lesko 
(Bieszczady) upowcy zamordo-
wali 2 Polaków.  Inni: „16 lub 18 
marca bojówkarze z SB-OUN po-
wiesili Mikołaja Mariaka w Stań-
kowej”. (Syrnyk, s. 356) 

   18 marca:  

We wsi Klimówka pow. Gorlice 
obrabowali gospodarstwo i upro-
wadzili Józefa Siwaka, który zagi-
nął bez śladu. 

   W nocy z 20 na 21 marca:   

We wsi Laszki pow. Jarosław 
upowcy zamordowali Piotra Ma-
zurkiewicza.  

   21 marca:   

We wsi Dąbrowa pow. Luba-
czów zamordowali Katarzynę 
Kornagę lat 47, Michała Kornagę 
syna Błażeja lat 47, Ewę Kornagę 
ur. w Krowicy Lasowej, Włady-
sława Turasa (lub Furasa). (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa.). 

   23 marca:   

W miejscowości Cisna pow. 
Lesko zamordowali 2 Polaków. 
Inni podają, że w okolicach Ci-
snej UPA zaatakowała kolumnę 
przesiedleńców w wyniku czego 
zginęło 17 osób cywilnych oraz 5 
milicjantów (Na Rubieży, nr 29). 
Z. Konieczny podaje, że było to 23 
kwietnia, zginęło 5 milicjantów, 2 
Polaków z komisji przesiedleńczej 
oraz 15 Ukraińców – przesiedleń-
ców.  

We wsi Pawłowa pow. Jarosław 
zostało zamordowanych przez 
UPA 3 żołnierzy z 40 PAL 9 DP,  
22-letnich kanonierów.   

We wsi Wola Węgierska pow. 
Jarosław upowcy zamordowali 
Józefa Hołowienkę.  

   25 marca: 

W powiatowym mieście Jaro-
sław na cmentarzu mają groby żoł-
nierze WP: Kmiecik Jan ur. 1925 r. 
oraz Pełka Stefan ur. 1925 r., któ-
rzy zginęli z rąk UPA 25.III.1947. 

   26 marca:   

We wsi Holeszów pow. Włodawa 
upowcy zamordowali Jakuba Sa-
mojluka na oczach całej rodziny. 

   27 marca: 

We wsi Mieniany pow. Hrubie-
szów: „28.03.1947 r. został zam. 
przez UPA rolnik Wielgus Aleksan-
der, członek PPR.”  (Prof. dr hab. 
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw.;  Seria – tom 8). 

   28 marca: 

We wsi Jabłonki pow. Lesko 
w zasadzce sotni UPA „Chrina” 
zginął gen. Karol Świerczewski 
„Walter” oraz por. Józef  Krysiński 
i kpr. Stefan Strzelczyk. Okolicz-
ności śmierci  Świerczewskiego 
do dzisiaj nie zostały jednoznacz-
nie wyjaśnione.  

   W marcu:   

We wsi Gruszowa pow. Prze-
myśl: „W marcu bojówka SB-OUN 
zamordowała Polaka z Gruszowej 
J. Gierczaka, podejrzewanego o 
współpracę z NKWD, UBP, MO 
i WOP.” (Andrzej Zapałowski: 
Granica w ogniu. Warszawa 2016, 
s. 259). 

We wsi Iskań pow. Przemyśl UPA 
zamordowała 8 Polaków. „Teresz-
czak Emil (Michał?) gajowy we 
wsi Iskań NP Krasiczyn pow. Prze-
myśl 1 VI 1946 (III 1947 ?) Zamor-
dowany w czasie zbiorowego mor-
du i rabunku dokonanego przez 
10-30-osobowy oddział UPA.”  
(https://www.krosno.lasy.gov.pl/
documents/149008/33416974/z.
+III+Martyrologium+le%C5%
9Bnik%C3%B3w+Podkarpac
ia+1938-49.pdf/6f35ab4c-8a26-
04fa-5211-645408ada92e )   

We wsi Koniusza pow. Przemyśl: 
„W marcu 1947 banderowcy (SB-
-OUN) mieli powiesić w Koniuszy 
sołtysa, którego podejrzewano o 
współpracę z WP, a w Gruszowej 
ok. 10 banderowców uprowa-
dziło Polaka Jana Gierczaka.”  
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s. 192). 

We wsi Raczkowa pow. Sanok 
upowcy uprowadzili 3 Polki, które 
zaginęły bez wieści.  

W rejonie wsi Smolnik pow. Sa-
nok w II połowie marca 1947 roku 
dostała się w zasadzkę kompania 
piechoty 34 pp. 8 DP z Baligrodu. 
„Otoczyły ją 3 sotnie: Bira, Hrynia 
(„Chrina” – przyp. S.Ż.) i Stiacha  
(„Stacha” – przyp. S. Ż.), około 
600 ludzi. Dysponowały one pię-
ciokrotną przewagą. W toku walki 
część zginęła od kul napastnika, 
część, głownie rannych, dostała 
się do niewoli banderowskiej, a po 
torturach została zamordowana. 
Zginęło 98 żołnierzy, ocalało 17, 
którym udało się wyrwać z okrąże-
nia, wśród nich połowa była lekko 
ranna”. (Siekierka..., s. 405; 
lwowskie). „W połowie tego mie-
siąca (marca 1947 roku – przyp. 
S.Ż.) wysłano z Baligrodu do 
Smolnika jedną kompanię 34 pp. 
Miała dotrzeć szosą do Cisnej, 
tam połączyć się z Grupą Manew-
rową WOP i kontynuować marsz 
do Smolnika, wzdłuż trasy kolejki 
leśnej, przez Żubracze, Maniów i 
Wolę Michową. /.../ Do Smolnika 
można się było dostać także inną, 
o połowę krótszą drogą, tyle tylko, 
że wiodła przez Chryszczatą. Do-
wódca kompanii, wbrew otrzyma-
nym rozkazom, postanowił iść na 
skróty. /.../ „Ren” pojął, że nie-
przyjaciel sam się pcha w zasadz-
kę. /.../ Sotnia „”Bira””, znajdu-
jąca się w tym czasie w rejonie 
Cisnej, rozpoczęła forsowny marsz 
w kierunku Wołosania, sotnia 
„Stacha” zajęła pozycje na sto-
kach Krąglicy,  a „Hryń” oskrzy-
dlił  kompanię  od północy. W ten 
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sposób kocioł został zamknięty, 
połączone siły banderowców liczy-
ły około 600 ludzi i posiadały nie-
omal pięciokrotną przewagę nad 
żołnierzami” /.../ „Nazajutrz rano 
wziętych do niewoli żołnierzy wy-
prowadzono na skraj polany. Byli 
boso, bez mundurów, w samej tyl-
ko bieliźnie, na ciałach widoczne 
były ślady tortur. Zamordowano 
wszystkich, z całej kompanii, okrą-
żonej pod Smolnikiem, zdołało się 
uratować kilkunastu zaledwie żoł-
nierzy”  –  pisze A. Bata w książce 
Bieszczady w ogniu. Z kolei w 
książce Bieszczady. Szlakiem walk 
z bandami UPA dodaje: „Ścinano 
ich toporem, na specjalnie przygo-
towanym klocu. Egzekucji dokony-
wali młodzi upowcy, dla których 
był to swoisty „chrzest bojowy”.  
Gerhard pisał: „Kompania po-
rucznika Wierzbickiego wyruszała 
na akcję. Miała przeszukać okoli-
ce Smolnika. Lotnik – obserwator 
z Sanoka, dostrzegł tam wczoraj 
kilka grup ludzi, poruszających się 
na skraju jednego z lasów. Praw-
dopodobnie banda. Należało to 
zbadać. Może przecież natrafi się 
na jakieś ślady przeciwnika. Wte-
dy porucznik Wierzbicki dałby 
wiadomość przez radio. Zostałyby 
uruchomione większe siły. Żołnie-
rze szli w słońcu po obu stronach 
szosy długimi łańcuchami. Śnieg 
trzeszczał. Był on dobrze ubity pło-
zami sań. Tam dalej będą jednak z 
pewnością zaspy. Nie da się tak 
łatwo iść. Porucznik Wierzbicki 
zasalutował z siodła na pożegna-
nie swemu dowódcy, kapitanowi 
Ciszewskiemu, który stał wypro-
stowany przy kapliczce u wylotu z 
Baligrodu” („Łuny w Bieszcza-
dach”, Lublin 1980, s. 243 – 244). 
Faktycznie dowódcą 34. pp do 25 
kwietnia 1946 roku był ppłk Stani-
sław Pluto – nie mógł więc w mar-
cu 1946 roku por. Wierzbicki salu-
tować dowódcy kapitanowi Ci-
szewskiemu, czyli Gerhardowi, 
który w randze ppłk dowódcą zo-
stał 27 maja 1946 r.; mogło to być 
dopiero r później. „W pierwszych 
miesiącach 1946 roku śnieg był 
nadal sprzymierzeńcem „tych z 
lasu”. Mógł się o tym przekonać 
porucznik Wierzbicki, który w po-
łowie marca brnął wraz z podległą 
mu kompanią znanym szlakiem 
przez Kołonice w kierunku Smolni-
ka”.(s. 258). Oddział śledzony był 
przez siatkę OUN już od Kołonic, 
gdzie nocował. „Rozkazy szybko 
zostały wydane. Sotnia Hrynia po-
deszła na Jaworne, oskrzydlając 
kompanię Wierzbickiego od półno-
cy. Sotnia Bira, znajdująca się na 
nieszczęście dla tej kompani przy-
padkiem pod Cisną, skierowała się 
forsownym marszem na Wołosań, 
to jest w kierunku południowym od 
osi, po której szli żołnierze. Konny 
goniec dotarł też do Stacha. Jego 
sotnia przyczaiła się na stokach 
Krąglicy. Kompania porucznika 
Wierzbickiego znalazła się w wor-
ku. Nieprzyjaciel, rozporządzający 
prawie pięciuset ludźmi, miał nad 
nią przeszło czterokrotną przewa-
gę.” (s. 259). Por. Wierzbicki nie 
wykonał ściśle rozkazu pułkowni-
ka Tomaszewskiego, zgodnie z 
którym kompania miała dojść do 
Cisnej i dalej marsz kontynuować 
z grupą manewrową WOP. Wierz-
bicki chciał skrócić drogę, a grupa 
manewrowa WOP nic nie wiedząc 
wyruszyła pod Połoninę Wetliń-
ską, w przeciwną więc stronę. Gdy 
ucieszeni żołnierze wyszli z gąsz-

czy leśnych na polanę przed Smol-
nikiem, zostali zaatakowani przez 
UPA. Prawie sześciuset upowców 
z kurenia „Rena” przeciwko stu 
dziesięciu żołnierzom. Trudno 
ocenić, czy rzeczywiście część 
żołnierzy trafiła na pole minowe i 
zginęła na nim, wiadomo, że takie 
pole tam było. Część dostała się do 
niewoli. „Było ich razem czterna-
stu: trzech oficerów : - porucznik 
Wierzbicki,  podporucznik Jasiński 
i sierżant-podchorąży Wolski – 
oraz jedenastu szeregowych. Jedy-
ni ocaleni z fatalnego starcia pod 
Smolnikiem” (s. 269). Wśród nich 
był strzelec Gąsiennica. Dowódca 
kurenia Wasyl Mizernyj „Ren” 
stwierdziwszy na podstawie doku-
mentów, że Wierzbicki urodził się 
w Trembowli, oznajmił mu, iż znał 
tam rodzinę Wierzbickich i jego 
ojca Aleksandra, który był Ukraiń-
cem. Porucznik potwierdził, że 
jest Ukraińcem oraz komunistą. 
Nie skorzystał z szansy ocalenia. 
Gerhard opisuje scenę ścinania 
siekierą głów żołnierzom. Cytuje 
słowa „Rena”: „Do ścięcia głów 
tym oto Lachom wybrałem naj-
młodszych z was. Takich, którzy 
nie popisali się w boju”. Pisze: 
„System egzekucji nie był nowy. 
Dowództwo UPA uważało, że nic 
tak nie wiąże, jak bezpośrednio 
popełniona zbrodnia. Dlatego też 
im była krwawsza, tym lepiej” (s. 
275). Gerhard nie mógł znać rela-
cji Apolinarego Oliwy, który po-
twierdza istnienie takiego bande-
rowskiego „obrzędu”. Tego barba-
rzyńskiego aktu dokonano na dzie-
sięciu żołnierzach (z czternastu 
jeńców dwóch oficerów zastrzelo-
no, jednego zabito kolbami karabi-
nów, jeden uciekł). Apolinary Oli-
wa w książce „Gdy poświęcano 
noże” (s. 83) pisał: „Ukraińcy mie-
li swoistą praktykę przyjmowania 
rekrutów. Każdy nowo przyjęty do 
bandy musiał przejść ‚chrzest’, 
polegający na zamordowaniu Po-
laka, Żyda lub Cygana, lub jeńca 
radzieckiego. Ponieważ nie za-
wsze była po temu okazja, zwyrod-
nialcy, aby zapewnić sobie stały 
„zapas” ofiar, zostawiali wiele ro-
dzin polskich pozornie w spokoju, 
do czasu, kiedy przyjęto większą 
ilość rekrutów, którzy dotychczas 
nie ‚odznaczyli się’ niczym ‚szcze-
gólnym’. Wręczano im broń. Róż-
nie bywało – czasem to były siekie-
ry, niekiedy deski z przymocowa-
nym na końcu obustronnie wy-
ostrzonym nożem. Wywlekano 
wtedy z domostw potrzebną listę 
ofiar i dawano na pastwę „rekru-
tom”. „Ren” osobiście zastrzelił 
ciężko rannego i nieprzytomnego 
podporucznika Jasińskiego oraz 
pobitego porucznika Wierzbickie-
go. W tym momencie na ucieczkę 
zdecydował się strzelec Gąsienni-
ca. Szperacze batalionu kapitana 
Ciszewskiego natknęli się na nie-
go wspinającego się na wzgórze 
„816”, nie reagował, był w szoku. 
Ten dwudziestoletni ciemny sza-
tyn był siwiuteńki. Do Baligrodu 
wróciło też ocalałych pięciu żoł-
nierzy, którzy podczas ataku UPA  
zagrzebali się w śniegu na dnie 
wąwozu. „Tak więc ze stu dziesię-
ciu żołnierzy kompani porucznika 
Wierzbickiego ocalało wraz z Gą-
siennicą sześciu. Oni właśnie opo-
wiedzieli o całym przebiegu wy-
padków, które rozegrały się pod 
Smolnikiem. Była to jedna z naj-
cięższych klęsk poniesionych przez 
wojsko w walkach z bandami w 

Bieszczadach” (s. 280). Bardzo 
szybko ppłk Tomaszewski sformo-
wał  po nadejściu uzupełnień nową 
kompanię na miejsce tej, która zgi-
nęła pod Smolnikiem i na jej do-
wódcę wyznaczył podporucznika 
Stefana Daszewskiego. Gąsienica 
odzyskał zmysły za dwa dni. Po-
zostały mu siwe włosy. Podobno 
potem zamieszkał w Zakopanem i 
był dorożkarzem. Podawane są 
różne daty zniszczenia pod Smol-
nikiem kompanii z 34 Budziszyń-
skiego Pułku Piechoty: J. Gerhard 
stwierdził, że było to w połowie 
marca 1946 roku. A.L. Sowa, że 
było to 26 kwietnia 1946 roku: „ 
26 kwietnia 1946 r. w rejonie 
Smolnika, w walce z UPA poważne 
straty poniosły oddziały WP. Do 
niewoli dostało się 150 polskich 
żołnierzy. Część z nich zwolniono, 
resztę rozstrzelano w ramach re-
presji za wyjątkowo okrutnie prze-
prowadzoną przez siły WP pacyfi-
kację Zawadki Morochowskiej” 
(A.L. Sowa: Stosunki polsko-
-ukraińskie 1939 – 1947; Kraków 
1998). A. Bata , że było to w poło-
wie marca 1947 roku.  S. Myśliń-
ski i  J. Jastrzębski, że było to na 
początku kwietnia 1947 roku. 
Większość autorów walkę pod 
Smolnikiem datuje na 1947 rok, 
gdy 34 pp dowodził Gerhard. Woj-
sko Polskie poniosło największą 
klęskę z wszystkich walk toczo-
nych z UPA, i to biorąc pod uwagę 
nie tylko teren Bieszczadów. Była 
ona tak kompromitująca, że do tej 
pory wokół tego wydarzenia pro-
wadzone są rożnego rodzaju „ma-
taczenia”. Niektórzy autorzy 
wręcz twierdzą, że...  jej nie było 
– i nie wymieniają jej w swoich 
opracowaniach. Albo, ich zdaniem 
Gerhard opisał klęskę poniesioną 
pod Jasielem 21 marca 1946 roku. 
Jednakże pod Jasielem klęskę po-
nieśli żołnierze WOP, nie było tam 
34 pp. Zapewne jednak Gerhard 
opisując ucieczkę Gąsiennicy wy-
korzystał fakt ucieczki szeregow-
ca Sudnika znad dołu śmierci koło 
Wisłoka Wielkiego. Historycy do 
tej pory nie dotarli do dokumenta-
cji dotyczącej wydarzeń pod 
Smolnikiem. Być może, że znaj-
dowała się ona w Centralnym Ar-
chiwum Wojskowym w Rember-
towie. Na początku lat dziewięć-
dziesiątych ówczesny minister 
obrony narodowej Janusz Onysz-
kiewicz wpuścił do niego m.in. 
historyka ukraińskiego działające-
go w Polsce Eugeniusza Misiłę 
(Jewhena Misyłę). Misiło pracując 
jako archiwista w Ośrodku „Kar-
ta” wynosił stamtąd dokumenty 
dotyczące zbrodni ukraińskich, za 
co został zwolniony z pracy. Ukra-
iński historyk Ihor Iliuszyn z Kijo-
wa w artykule zamieszczonym w  
publikacji IPN Akcja „Wisła” 
(Warszawa 2003) ujawnia: „W 
1992 r. w serii „Litopysy UPA” w 
Toronto ukazał się pierwszy tom 
wydawnictwa „UPA w świetle pol-
skich dokumentów” pod tytułem 
„Wojskowy Sąd Grupy Operacyj-
nej „Wisła” opracowany i upo-
rządkowany przez tego polskiego 
historyka pochodzenia ukraińskie-
go. Dokumenty te, obejmujące 
okres od 22 kwietnia do 16 wrze-
śnia 1947 r., pochodziły z Central-
nego Archiwum Wojskowego w 
Rembertowie pod Warszawą, z ze-
społu wówczas nieuporządkowa-
nego i niedostępnego dla history-
ków” (podr.. S. Ż.).  Dlatego nie 
można będzie nawet stwierdzić, 

czy coś z tego archiwum zostało 
wyniesione. Andrzej L. Sowa w 
artykule Akcja „Wisła” w polskiej 
historiografii – aktualne problemy 
badawcze zamieszczonym w wy-
mienionej wyżej publikacji IPN  
pisze: „Jak dotąd dysponujemy za-
pisem decyzji podjętych w tej spra-
wie na posiedzeniu Biura Politycz-
nego KC PPR, w tym czasie bez 
wątpienia najważniejszego rzeczy-
wistego organu władzy w Polsce. 
Nie znamy jednak nawet przebiegu 
dyskusji, która musiała towarzy-
szyć przyjęciu postanowienia o 
przesiedleniu ludności ukraiń-
skiej.” Nie znane są więc motywa-
cje i argumenty, co umożliwia ma-
nipulacyjne spekulacje. Jeżeli w 
archiwum były informacje po-
twierdzające opisaną przez Ger-
harda egzekucję żołnierzy 34 pp 
wziętych do niewoli poprzez ści-
nanie im głów siekierą, to jest 
oczywiste, że już tych dokumen-
tów tam nie ma.  

 Kwiecien

 W nocy z 31 marca na 1 kwiet-
nia:   

We wsi Czarna pow. Gorlice 
upowcy uprowadzili Stanisława 
Kobaka, gajowego, który zaginął 
bez śladu. 

   1 kwietnia:   

W miejscowości Cisna pow. Le-
sko Ukraińcy zamordowali Mi-
chała Kobaka, ur. 1889, gajowego. 
„Kobak Michał ur. 1889 r. gajowy 
L Krzywa NP Ropa Powiat Gorli-
ce 1 IV 1947 Pochodzący z Cisnej, 
wcześniej zatrudniony jako gajo-
wy w L. Nieznajoma (Lasy Mająt-
ku Zagórzany wł. hr. Sobańskiej), 
uprowadzony i zamordowany w 
Czarnem przez UPA, Nadleśnictwo 
Zagórzany postawiło mu pomnik.”  
(https://www.krosno.lasy.gov.pl/
documents/149008/33416974/z.
+III+Martyrologium+le%C5%
9Bnik%C3%B3w+Podkarpac
ia+1938-49.pdf/6f35ab4c-8a26-
04fa-5211-645408ada92e )  

We wsi Łubne pow. Lesko: 
W książce A. Baty Bieszczady 
w ogniu znajduje się kseroko-
pia „Sprawozdania” Powiatowej 
Komendy MO w Lesku z dnia 2 
kwietnia 1947 r. o następującej tre-
ści: „W dniu 1.4.1947 r. w godzi-
nach południowych z grom. Cisna 
jechało do Baligrodu samochodem 
31 żołnierzy, w tym 6-ciu oficerów 
i Kom. Post. M.O. Cisna kapr. Du-
plak Jan. Około 13-j w południe 
na 5-6-tym kilometrze przed Ba-
ligrodem samochód został napad-
nięty i ostrzelany przez przeważa-
jącą siłę banderowców skutkiem 
czego został zabity szofer tegoż 
samochodu. Ponieważ kierowca 
został zabity auto było nie opa-
nowane i tym samym wpadło do 
rowu. Żołnierze widząc że zostali 
napadnięci przez banderowców z 
zasadzki zajęli stanowiska obron-
ne w rowach obok szosy i bronili 
się. Banderowcy w liczbie około 
150-t ludzi silnym ogniem z broni 
maszynowej trwającym przez oko-
ło 30-ci minut zabili 20-tu żołnie-
rzy w tym Kom. Post. M.O. Cisna 
kapr. Duplaka Jana, oraz raniła 
dwu żołnierzy. Z napadniętej gru-
py W.P. uratował się jedynie jeden 
żołnierz który uciekł do Baligrodu 
i dał znać o wypadku. Po przyby-

ciu na miejsce wypadku stwier-
dzono, że zostało zabitych 19-tu 
żołnierzy i Kom. Post. M.O. Cisna 
oraz 8-miu żołnierzy zaginęło bez 
wieści, prawdopodobnie uprowa-
dzeni zostali przez napastników 
ponieważ do tej pory nie powrócili 
do swej jednostki. Rannych odwie-
ziono do szpitala w Sanoku. Ban-
derowcy po zabiciu żołnierzy ob-
rabowali ich z odzieży a następnie 
w bestialski sposób poprzebijali 
bagnetami zwłoki i połamali ręce, 
oraz zabrali wszystką broń którą 
posiadali żołnierze. Spodziewa-
jąc się nadejścia pomocy ze stro-
ny W.P. wycofali się w nieznanym 
kierunku. Po upływie krótkiego 
czasu nadjechało 70-ciu żołnie-
rzy i zabrali zabitych i rannych do 
Baligrodu”. Sprawozdanie spo-
rządził: widnieje odręczny pod-
pis – prawdopodobne nazwisko: 
Kopiczyński. J. Jastrzębski pisze: 
„1 kwietnia siedmiu oficerów z 
grupy manewrowej WOP w Cisnej 
jechało do Baligrodu w sprawach 
służbowych. Duplak, który już od 
dawna wybierał się do Komendy 
Powiatowej w Lesku, zabrał się 
z nimi. Jechali z ochroną 24 żoł-
nierzy uzbrojonych w erkaemy i 
automaty. W Jabłonkach wysiedli 
z samochodów i dalej szli marszem 
ubezpieczonym. Tak doszli do By-
strego. Byli przekonani, że naj-
bardziej niebezpieczny etap mają 
już za sobą. Ledwo zdążyli wsiąść 
do samochodu i ujechać kilkaset 
metrów, zostali zasypani ogniem 
banderowców. Kilku żołnierzy zgi-
nęło od razu. Pozostali bronili się 
zaciekle, ale nie mieli szans wo-
bec przeważającej siły liczebnej i 
ogniowej banderowców. Gdy na 
miejsce tragedii dotarła – wysłana 
na odgłos strzałów – pomoc z Ba-
ligrodu, na szosie i w okolicznych 
rowach leżały rozebrane do naga 
i potwornie okaleczone zwłoki 16 
żołnierzy i oficerów. Siedemna-
stym był zmasakrowany w stopniu 
przekraczającym ludzką wyobraź-
nię Jan Duplak. 10 żołnierzy ban-
da prawdopodobnie uprowadziła 
i zamordowała, albowiem prze-
padli bez wieści. Przepadła też w 
leśnych ostępach banda, chociaż 
pościg ruszył niezwłocznie jej śla-
dem”. O tej zasadzce opowiada 
kolega milicjanta Jana Duplaka, 
a jego wspomnienia zatytułowane 
„Ocalał tylko jeden” zamieszcza 
Maja Bilska w książce Ognie nad 
Solinką. „Opowiem wam teraz jak 
mój kolega Duplak zginął w Ja-
błonce. Uparł się jechać z grupą 
31 żołnierzy do Baligrodu. /..../ 
Ocalał wówczas tylko jeden żoł-
nierz, który wrócił po kilku dniach 
w dosłownie posiekanym kulami 
płaszczu, ledwo żywy z wycieńcze-
nia. Od niego dowiedzieliśmy się 
o losach reszty. Duplak dowodził 
wówczas oddziałem milicjantów, 
bardzo też wierzył w swoje bojo-
we doświadczenie frontowe. Lecz 
niewiele znał się na walce z ban-
dami. Z ufnością wyruszył na czele 
oddziału na penetrację terenu i 
ściągnięcie kontyngentu” (podkr. 
S.Ż.). Zatrzymany po drodze 
Ukrainiec poinformował oficera, 
że w Kołonicach, skąd rzekomo 
pochodził, od kilku dni nie ma ani 
jednego „partyzanta”. Faktycznie, 
gdy wjechali do Kołonic, poza kil-
koma kobietami nie zastali nawet 
dzieci. Wieś wyglądała na prawie 
wymarłą. Żołnierze nie widząc 
zagrożenia na rozkaz dowódcy 
porozchodzili się po zagrodach. 
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„Stałem na posterunku bliżej lasu 
i nagle zobaczyłem, że wśród cha-
łup pojawili się jakby wyrośli spod 
ziemi uzbrojeni cywile. /.../ Całe 
starcie trwało zaledwie kilka mi-
nut i zakończyło się całkowitą klę-
ską oddziału”. 

„Jan Duplak, komendant posterun-
ku MO w Cisnej. Według źródeł 
ukraińskich Jan Duplak współpra-
cował z SB OUN. Bohdan Huk, 
Zakerzonnja 3, Wspomnienia 
wojaków UPA. Warszawa 1997. 
Wydawnictwo Tyrsa. s. 263. Fedir 
Kucyj (Stołyca), „Prut”: […] ko-
mendant [Milicji Obywatelskiej] z 
Cisnej pisał raport jeden do Leska, 
a drugi do nas [do SB OUN] […] 
każdy raport był pisany podwójnie 
[…] Od razu skończył się też kłopot 
z donosicielami. Milicja ich wyda-
ła. W mojej wsi [Zawój] było ich 
aż siedmiu.[...] Ten sam Fedir Ku-
cyj (Stołyca), „Prut”, w nagraniu 
dźwiękowym przechowywanym 
w archiwum w Kijowie (Central-
nyj derżawnyj archiw zarubiżnoji 
Ukrajiniki, Fond nr 52 „Objed-
nannja ukrajinciw Zakerzonnja”, 
poz. 39) informuje, że referent SB 
OUN „Mars” vel „Bukowy” bar-
dzo był niezadowolony z powodu 
zamordowania komendanta Du-
plaka przez sotnię „Bira”, ponie-
waż od tej chwili nie otrzymywał 
już kopii skarg i donosów skła-
danych przez Łemków i Bojków 
na bandy UPA”. http://suozun.
org/dowody-zbrodni-oun-i-upa-
/n_polakow-nie-ma-ludobojstwo-
oun-upa-w-bieszczadach/?  

   2 kwietnia:   

W miasteczku Lesko woj. rze-
szowskie w walce z UPA poległ 
Stanisław Kindlarski ur. 1921 r.,, 
milicjant.  

We wsi Odrzechowa pow. Sanok 
upowcy zamordowali Stanisława 
Kindlarskiego, ur. 1927 r. Patrz 
wyżej.  

    W nocy z 2 na 3 kwietnia:  

We wsi Czarna pow. Gorlice zo-
stał uprowadzony i powieszony w 
nocy z 2 na 3 kwietnia 1947 r. w 
okolicy Czarnej w powiecie gor-
lickim Stefan Pichosza, mieszka-
niec Grabi w powiecie jasielskim 
(AIPN Rz, 0057/99, Sprawozda-
nia sytuacyjne za rok 1947, Raport 
sytuacyjny przestępczości KP MO 
w Gorlicach za kwiecień 1947 r. 
k. 24 Według ustaleń KP MO w 
Gorlicach Pichosza był poszuki-
wany już wcześniej przez oddziały 
UPA); Zbrodnie nacjonalistów..., 
s. 221 (Autor jako miejsce za-
mieszkania Stefana Pichoszy po-
daje miejscowość Wyszowatka w 
pow. jasielskim; AIPN Rz, 072/1, 
Nacjonalizm ukraiński, sprawa 
obiektowa, t. 50, k. 79.)  

   5 kwietnia: (Wielka Sobota): 

W miasteczku Bircza pow. Prze-
myśl na cmentarzu ma grób żoł-
nierz WP Bojanowski Zbigniew 
ur. 1926 r., który zginął z rąk UPA 
5 IV 1947. 

W kolonii Kopytów pow. Biała 
Podlaska upowcy zamordowali 
Henryka Kulika.  

We wsi Zacharów pow. Parczew 
grupa SB-UPA „Wołodi” zamor-
dowała 3 Polaków. Inni:  We wsi 

Zahorów  pow. Biała Podlaska:  
„4/5.04.1947 r. Oddział UPA za-
bił Kuliga Henryka i zabrał do 
oddziału 2 Ukraińców.” (Prof. dr 
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzu-
pełnienie…, jw., Seria – tom 8). 
„Henryk Kulik, rolnik z Zahoro-
wa, bezpartyjny. W latach 1944-
1945 służył w Wojsku Polskim. 
Został porwany z domu i zabity w 
pobliżu wsi.” (Agnieszka Kolasa: 
Działalność OUN-UPA w regionie 
bialskopodlaskim; w: Radzyński 
Rocznik Humanistyczny 7, 2009). 
Patrz wyżej.  

   6 kwietnia (Wielkanoc):   

We wsi Mosty pow. Parczew gru-
pa SB-UPA „Wołodi” zamordowa-
ła 3 Polaków. 

   14 kwietnia:  

W miejscowości Bircza pow. 
Przemyśl na cmentarzu komunal-
nym znajdują się groby 2 cywil-
nych Polaków, którzy zginęli z rąk 
UPA 14 kwietnia 1947 roku; są to: 
Pietrzak Henryk ur. 1924 i Soko-
łowski Stefan ur. 1923. 

   17 kwietnia: 

We wsi Chałupki Chotynieckie 
pow. Jarosław: „17 kwietnia 1947 
r. banderowcy zabrali w Chałup-
kach Chotynieckich sołtysa Pio-
tra Łuszczyszyna wraz z synami, 
którzy nie powrócili do domu.” 
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s.137).  

   19 kwietnia: 

We wsi Łapajówka pow. Jaro-
sław: „19 kwietnia 1947 r. w Ła-
pajówce 7 banderowców uprowa-
dziło sołtysa wsi wraz z synem.” 
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s.137).

   20 kwietnia:   

We wsi Bełchówka pow. Sanok 
upowcy powiesili Michała Izdeb-
skiego. 

   25 kwietnia:   

We wsi Liwcze pow. Hrubieszów 
upowcy zamordowali 5 Polaków: 
porucznika i 2 kaprali WP oraz 2 
gospodarzy, furmanów. 

Maj

   2 maja: 

We wsi Kopysno pow. Przemyśl: 
„2 maja 1947 r. w wyniku ran od-
niesionych w Kopysnie podczas 
walk z UPA, zmarł w szpitalu ppor. 
Stanisław Włodarczyk , s. Piotra 
(28 pp).” (http://kopysno.pl/histo-
ria.html ). 

   5 maja: 

W mieście Jarosław na cmenta-
rzu ma grób żołnierz WP Majero-
wicz Edward ur. 1925, który zgi-
nął z rąk UPA w obronie ludności 
polskiej 5 V 1947.

W Przemyślu na cmentarzu ma 
grób Włodarczyk Stanisław ur. 
1922 , który zginął z rąk UPA 5 V 
1947. 

   W nocy z 8 na 9 maja:   

We wsi Rudka pow. Jarosław 
upowcy obrabowali i spalili go-

spodarstwa polskie oraz zamordo-
wali 2 Polaków a 2 poranili.

   9 maja:   

We wsi Majdan pow. Jarosław 
9 maja 1947 r. zamordowali mili-
cjanta Stanisława Kalisza lat 22. 
(IPN Opole, 21 grudnia 2018, 
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postano-
wienie o umorzeniu śledztwa). 

We wsi Szczutków pow. Luba-
czów 9 maja 1947 r. zamordowa-
li Józefa Macierewicza ur. 1923 
r. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, 
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postano-
wienie o umorzeniu śledztwa.).   

   10 maja:   

We wsi Mołodycz pow. Jarosław 
upowcy zamordowali Mikołaja 
Rokosza, ur. 1.11.1920 r.  

   11 maja; 

We wsi Mołodycz pow. Jarosław 
upowcy zamordowali Józefa Za-
grobelnego, ur. 12.03.1908 r.  

   12 maja:  

We wsi Zaradawa pow. Jarosław 
upowcy uprowadzili i zamordo-
wali 2 Polaków. 

   14 maja:  

We wsi Prusie pow. Rawa Ruska 
upowcy zamordowali 1 Polaka. 

We wsi Radróż pow. Rawa Ru-
ska miejscowi Ukraińcy zamor-
dowali Antoniego Hejnowicza ur. 
1935 r. (IPN Opole, 21 grudnia 
2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Po-
stanowienie o umorzeniu śledz-
twa.). 

   18 maja:   

We wsi Tuchla pow. Jarosław w 
walce z UPA poległ st. szer. Adam 
Janowik, żołnierz WP. 

   22 maja:   

We wsi Kupno pow. Przemyśl w 
walce z UPA poległ kpr. Henryk 
Wiącek, ur. w 1925 r., żołnierz WP. 

   25 maja:  

W mieście Jarosław  na cmenta-
rzu ma grób żołnierz WP Mączyń-
ski Henryk ur. 1922, który zginął 
w obronie ludności polskiej 25 V 
1947 r. 
   27 maja:  

W rejonie Brylińce-Koniusza 
pow. Przemyśl 2. Batalion 28pp 
stoczył zaciętą walkę z sotnią 
„Burłaki”, tracąc w walce 3 zabi-
tych żołnierzy a 5 zostało rannych. 
Polegli m.in.: st. szer. Stanisław 
Pogodziński, s. Leona, ur. 1922 r. 
w Gorazdowie i szer. Józef Rozu-
mek (Rózumek), s. Antoniego, ur. 
1925 r. w Gawłowie. Spośród 5 
rannych żołnierzy szer. Eugeniusz 
Kołodziej, s. Ireneusza, ur. 1925 r. 
w Prnjavorze (Jugosławia), wkrót-
ce zmarł w szpitalu. (Andrzej Za-
pałowski: Granica w ogniu. War-
szawa 2016, s. 195). 

W mieście Lubaczów woj. rze-
szowskie Ukraińcy zamordowali 
Michała Antonika. 

   31 maja:  

We wsi Koniusza pow. Przemyśl 
upowcy z sotni „Burłaki” zamor-
dowali 3 żołnierzy WP.

   W maju:   

W miasteczku Bolechów pow. 
Dolina UPA zarąbała siekierami 
4-osobową rodzinę polską Ekier-
tów: rodziców, 12-letniego syna i 
20-letnią córkę. 

We wsi Huwniki pow. Przemyśl: 
„Stanisław Ferliński (błędnie Fe-
glinski), kierownik tartaku. Polak 
zamieszkały prawdopodobnie w 
Huwnikach. Uprowadzony w nocy 
29/30 IV 1947 r. z Huwnik w czasie 
napadu 20-osobowej bojówki SB-
-OUN. Był przetrzymywany przez 
SB-OUN w wiosce Koniusza. Za-
mordowany na początku maja 
1947 r. przez bojówkę SB-OUN, 
Nadrejonu „Chołodny Jar”. Ka-
zimierz Zazula (błędnie: Tomasz), 
leśniczy. Polak zamieszkały praw-
dopodobnie w Huwnikach. Upro-
wadzony w nocy 29/30 IV 1947 r. 
z Huwnik w czasie napadu 20-oso-
bowej bojówki SB-OUN. Zamor-
dowany na początku maja 1947 r. 
przez bojówkę SB-OUN, Nadrejo-
nu „Chołodny Jar”. (Andrzej Za-
pałowski: Granica w ogniu. War-
szawa 2016, s. 260). 

We wsi Leszczyny pow. Prze-
myśl: „W maju w Leszczynach, w 
niewyjaśnionych okolicznościach, 
zginęła Julia Hamelak (prawdo-
podobnie poszła do lasu szukać 
uprowadzonego przez UPA narze-
czonego)”. (Andrzej Zapałowski: 
Granica w ogniu. Warszawa 2016, 
s. 263).

Czerwiec

   1 czerwca:  

W pobliżu miasteczka Ciesza-
nów pow. Lubaczów upowcy za-
mordowali szer. WP Włodzimie-
rza Baranowskiego lat 24. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa.). 

We wsi Koniusza pow. Prze-
myśl: „1 czerwca w rejonie Ko-
niuszy, w pościgu za oddziałami 
UPA biorącymi udział w walce w 
dniu 31 maja, pododdziały 8dp i 
9DP okrążyły banderowców. Stra-
ty upowców wyniosły 18 (lub 46) 
zabitych i 4 wziętych do niewoli. 
Po stronie polskiej odnotowano 
16 zabitych. Wg innych źródeł 
oddział 28pp został ostrzelany z 
bliskiej odległości. Zginęło 2 żoł-
nierzy a 6 zostało rannych, w tym 
jeden oficer i ta wersja jest bar-
dziej prawdopodobna”. (Andrzej 
Zapałowski: Granica w ogniu. 
Warszawa 2016, s. 195). 

W mieście Przemyśl na cmenta-
rzu ma grób Kołodziej Eugeniusz 
ur. 1925 , który zginął z rąk UPA 
1 VI 1947. 

   7 czerwca :   

We wsi Dubiecko pow. Przemyśl 
upowcy uprowadzili w nocy 7 Po-
laków -  wartowników i zamordo-
wali ich w lesie. „Oddział „Bur-
łaki” 7.06.1947 roku schwytał 
siedmiu Polaków z lokalnej samo-
obrony Dubiecka. Po odnalezieniu 
ich ciał zobaczono rany zadane 
podczas bestialskich tortur. Mę-
czeńską śmiercią zginęli: Kazi-

mierz Sowa, ur. 14.07.1914, Adam 
Kaszycki, ur. 13.09.1909, Michał 
Dararz, ur. 10.07.1893, Jan Szra-
mowicz, ur. 29.08.1893, Stanisław 
Szramowicz, ur. 29.08.1925, Fran-
ciszek Kolano, ur. 10.10.1922, 
Jan Jasieński, ur. 15.07.1914, Ro-
man Martowicz, ur. 26.01.1927”. 
(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/ ).    

We wsi Śliwnica pow. Przemyśl 
banderowcy zamordowali 8 Po-
laków. „Daraż Michał ur. 1893 r. 
leśniczy L Śliwnica N Kańczuga 
pow. Przeworsk 7 VI 1947 Członek 
ruchu oporu i przewodnik oddziału 
partyzan., po dostaniu się do nie-
woli UPA zamordowany w czasie 
zbiorowego zabójstwa, jego imię 
nosi Szkoła Podstawowa w Śliwni-
cy” (https://www.krosno.lasy.gov.
pl/documents/149008/33416974/
Cz.+III+Martyrologium+le-
%C5%9Bnik%C3%B3w+Pod-
karpacia+1938-49.pdf/6f35ab4c-
8a26-04fa-5211-645408ada92e ) 

   13 czerwca: 

W mieście Jarosław ma grób Fiat-
kowski Józef ur.1921, który zginął 
z rąk UPA  13 VI 1947.  (http://w.
kki.com.pl/pioinf/przemysl/zabyt-
ki/narodowej/ofiary1.html).  

   15 czerwca:    

We wsi Horyniec pow. Luba-
czów Ukraińcy zamordowali Jó-
zefa Grenia ur. 1906 r.  

We wsi Wierzbica pow. Toma-
szów Lubelski upowcy zamor-
dowali żołnierza WP. „Tuż przed 
północą 15 czerwca, dowództwo 
batalionu dowiedziało się, że ka-
pral Puto został w Wierzbicy zabi-
ty lub ciężko ranny. Zameldował o 
tym jego kolega, który towarzyszył 
mu w wieczornej „wyprawie” do 
tej wsi, na umówioną randkę z 
dziewczyną. Powiedział, że gdy 
kapral rozmawiał z dziewczyną, 
on siedział w pewnej odległości 
pod jabłonią, gdzie zasnął. Obu-
dził go krzyk dziewczyny - „nie, o 
Boże, nie!”. Chwycił za broń, ale 
kapral już leżał na ziemi, a dwóch 
napastników ciągnęło dziewczy-
nę do zabudowań. Było za późno 
i niebezpiecznie więc wycofał się. 
Przed północą dotarł do Uhnowa 
i zameldował o wszystkim dowód-
cy plutonu. 16 czerwca 1947 r.- 
zgodnie z rozkazem, pododdziały 
wojska okrążyły wieś i zaległy. 
Tuż przed świtem, od strony wsi 
do mostu na Sołokiji zbliżyła się 
grupa mężczyzn. Dowódca patrolu 
ochraniający most zapytał: „Stój. 
Kto idzie?” Przystanęli, a jeden z 
nich oddał serię z pistoletu maszy-
nowego. Żołnierze odpowiedzieli 
serią z rkm. Jeden z grupy upadł, 
pozostali rozbiegli się i wycofali 
do wsi. Od strony granicy rosyjscy 
pogranicznicy zaczęli oświetlać 
rakietami swój teren. Po upływie 
około pół godziny, rozległa się ka-
nonada  i trwała długo. Nierozpo-
znany oddział UPA starał się wy-
dostać z okrążenia, po przeciwnej  
stronie wsi ale musiał zawrócić 
pod ostrzałem żołnierzy. Żołnierze 
nie mogli jednak podążyć w pogoni 
bo teren otwarty, brak osłony, a od 
strony wsi strzelano zza budynków, 
opłotków i innych osłon; z wieży 

http://suozun.org/dowody-zbrodni-oun-i-upa/n_polakow-nie-ma-ludobojstwo-oun-upa-w-bieszczadach/
http://suozun.org/dowody-zbrodni-oun-i-upa/n_polakow-nie-ma-ludobojstwo-oun-upa-w-bieszczadach/
http://suozun.org/dowody-zbrodni-oun-i-upa/n_polakow-nie-ma-ludobojstwo-oun-upa-w-bieszczadach/
http://suozun.org/dowody-zbrodni-oun-i-upa/n_polakow-nie-ma-ludobojstwo-oun-upa-w-bieszczadach/
http://suozun.org/dowody-zbrodni-oun-i-upa/n_polakow-nie-ma-ludobojstwo-oun-upa-w-bieszczadach/?fbclid=IwAR2bIVQwkC95W0Wssv6wOo6ck3UNhxIge7TFzkdo9pO4UXWVYKVbsr4CraU
http://kopysno.pl/historia.html
http://kopysno.pl/historia.html
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/
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/
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/
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/
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/
https://www.krosno.lasy.gov.pl/documents/149008/33416974/Cz.+III+Martyrologium+le�nik�w+Podkarpacia+1938-49.pdf/6f35ab4c-8a26-04fa-5211-645408ada92e
https://www.krosno.lasy.gov.pl/documents/149008/33416974/Cz.+III+Martyrologium+le�nik�w+Podkarpacia+1938-49.pdf/6f35ab4c-8a26-04fa-5211-645408ada92e
https://www.krosno.lasy.gov.pl/documents/149008/33416974/Cz.+III+Martyrologium+le�nik�w+Podkarpacia+1938-49.pdf/6f35ab4c-8a26-04fa-5211-645408ada92e
https://www.krosno.lasy.gov.pl/documents/149008/33416974/Cz.+III+Martyrologium+le�nik�w+Podkarpacia+1938-49.pdf/6f35ab4c-8a26-04fa-5211-645408ada92e
https://www.krosno.lasy.gov.pl/documents/149008/33416974/Cz.+III+Martyrologium+le�nik�w+Podkarpacia+1938-49.pdf/6f35ab4c-8a26-04fa-5211-645408ada92e
https://www.krosno.lasy.gov.pl/documents/149008/33416974/Cz.+III+Martyrologium+le�nik�w+Podkarpacia+1938-49.pdf/6f35ab4c-8a26-04fa-5211-645408ada92e
http://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/zabytki/narodowej/ofiary1.html
http://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/zabytki/narodowej/ofiary1.html
http://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/zabytki/narodowej/ofiary1.html


1 lutego strona 42                                                                                                                                                                                                                                        www.ksi.btx.pl                   

cerkiewnej strzelano z broni ma-
szynowej. Po pewnym czasie żoł-
nierze WP unieszkodliwili punkt 
ogniowy na tej wieży. W trakcie 
tej wymiany strzałów pojawił się 
dym i płomienie, które gwałtow-
nie się rozprzestrzeniały po krytej 
słomą zabudowie. Mieszkańcy wy-
biegali z domów ratując mienie. 
Dowodzący WP wydał rozkaz aby 
przerwać ostrzał; Wierzbicę trawił 
pożar. Po około trzech godzinach, 
wyznaczone plutony WP weszły do 
wsi. Przeszukania domostw i ich 
obejść oraz oględziny zgliszcz nie 
dały rezultatu – broni nie znale-
ziono, osób podejrzanych i ofiar 
strzelaniny też nie. Zgromadzono 
mieszkańców - osobno kobiety z 
dziećmi i oddzielnie mężczyzn. 
Na pytania, kto strzelał, wszyscy 
milczeli, tylko jeden z mężczyzn w 
podeszłym wieku powiedział: „Nie 
wiecie kto? - przeklęci  partyzan-
ci”. Wieczór – 16 czerwca 1947 
r., wojsko wyszło z Wierzbicy ale 
nie opuściło terenu. Następnego 
dnia przyjechał dowódca pułku i 
żądał dowodów: gdzie banderow-
cy, gdzie broń? Zagroził dowódcy 
batalionu że jeśli nie przedstawi 
dowodu, iż we wsi byli „upowcy” 
to odda go pod sąd za spalenie 
Wierzbicy. Żołnierze podjęli bar-
dziej szczegółowe przeszukiwania. 
Nagle, jeden z żołnierzy zauważył 
zmianę i wskazując ręką powie-
dział do kolegi: „wczoraj było tu 
pogorzelisko po stodole, a dziś 
jest dół, leć po dowódcę plutonu”. 
Po usunięciu spopielałej warstwy 
ukazały się zwęglone belki stro-
pu bunkra, w którym znaleziono, 
dwudziestu dwóch, nie dających 
oznak życia, uzbrojonych męż-
czyzn. Wkrótce znaleziono jeszcze 
dwa takie schrony, a w każdym z 
nich trupy mężczyzn z bronią. W 
ostatnim, wśród zwłok uzbrojo-
nych mężczyzn, odkryto zwłoki w 
polskim mundurze - był to kapral 
Puto; miał głowę rozbitą siekierą. 
Nie znam przyczyny śmierci 62 
(wg innej wersji 72) uzbrojonych 
mężczyzn, których zwłoki znalezio-
no w trzech bunkrach Wierzbicy. 
W Uhnowie mówiono różnie: że 
ukryli się pod presją mieszkańców 
aby uniknąć zagłady wsi, inni, że 
pożar odciął im drogę wyjścia z 
bunkrów, jeszcze inni, że popełnili 
zbiorowe samobójstwo? O ofia-
rach wśród ludności nie mówio-
no, bo ich nie było. Kapral Puto 
został pochowany na cmentarzu 
w Uhnowie. Uczestniczyłem w tym 
pogrzebie wraz z innymi uczniami 
mojej i innych klas „uhnowskiej” 
Szkoły Podstawowej.” (Tadeusz 
Wolczyk: „Fałszowanie historii w 
audycji TVP Lublin, przy udziale 
przedstawicieli IPN”; w: „Kreso-
wy Serwis Informacyjny” nr 1 z 
2013 r.). 

   18 czerwca:  

 W mieście Jarosław ma grób 
Gąsiecki Bolesław ur. 1925, który 
zginął z rąk UPA 18 VI 1947.  (htt-
p://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/
zabytki/narodowej/ofiary1.html ). 

   19 czerwca: 

We wsi Turzańsk pow, Sanok w 
rejonie wsi UPA ostrzelała samo-
lot wykonujący lot rozpoznawczy 
śmiertelnie raniąc nawigatora po-
kładowego. (Motyka, s. 435 – 436)  

   20 czerwca:  

W mieście Przemyśl na cmenta-
rzu ma grób Kokot Józef ur. 1924, 
który zginął z rąk UPA  20 VI 
1947. (http://w.kki.com.pl/pioinf/
przemysl/zabytki/narodowej/ofia-
ry1.html ). 

   26 czerwca: 

We wsi Mołodycz pow. Jarosław 
zostało zabitych przez UPA 2 żoł-
nierzy WP mających po 22 lata.  

   27 czerwca:   

We wsi Dzików Stary pow. Lu-
baczów upowcy zamordowali 3 
Polaków. „27 czerwca 1947 r. za-
mordowali przez powieszenie na 
żurawiu studziennym Ewę Niec-
karz ur. 1884 r. i jej syna Józefa 
Nieckarza zwanego „Październy”. 
(IPN Opole, 21 grudnia 2018, 
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postano-
wienie o umorzeniu śledztwa.). 

   29 czerwca: 

We wsi Dzików Stary pow. Lu-
baczów 29 czerwca 1947 r. za-
mordowali dwóch nieznanych 
żołnierzy WP. (IPN Opole, 21 
grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.
Zi; Postanowienie o umorzeniu 
śledztwa.).  

   30 czerwca:  

W mieście Jarosław ma grób 
Broda (Boroda) Stanisław, który 
zginął z rąk UPA  30 VI 1947 r.  
(http://w.kki.com.pl/pioinf/prze-
mysl/zabytki/narodowej/ofiary1.
html ). 

   W I połowie 1947 roku:  

We wsi Słobódka ad Tłumacz 
pow. Tłumacz upowcy wrzucili 
żywcem do studni 59-letniego Jó-
zefa Mazurka, za to, że nie wyje-
chał do Polski.   

We wsi Średnia pow. Przemyśl 
upowcy zamordowali 3 Polaków, 
w tym 2 kobiety, oraz 1 Ukraińca 
za ucieczkę z UPA.  

Lipiec

   2 lipca:  

We wsi Cetula pow. Jarosław 
został zamordowany przez Ukra-
ińców Jan Górczak.  

   5 lipca:  

We wsi Średnia pow. Przemyśl 
upowcy zamordowali Antoniego 
Penterę, plutonowego WP, pod-
czas jego odwiedzin u rodziny; 
miał wydłubane oczy.

   6 lipca:   

We wsi Łukowa pow. Biłgoraj 
upowcy zamordowali Polaka NN: 
miał wydłubane oczy, rozpruty 
brzuch i oderżniętą głowę.

   13 lipca:  

We wsi Horyniec pow. Luba-
czów Ukraińcy zmordowali An-
toniego Zamkowicza. Oraz: We 
wsi Świdnica Horyniecka pow. 
Lubaczów 13 lipca 1947 r. zamor-
dowali Antoniego Zamkołowicza 
(lub Zamkowicza) lat 24. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa.). 

   15 lipca: 

We wsi Wołkowyja pow. Lesko 
w walce z UPA poległ Michał Fe-
renc, milicjant. 

   20 lipca:   

We wsi Futory pow. Lubaczów 
upowcy zamordowali ppor. Fran-
ciszka Żądło s. Józefa lat 25.  

   24 lipca:   

We wsi Jawornik Ruski pow. 
Dobromil (pow. Przemyśl) w 
walce z sotnią „Burłaki” rannych 
zostało 18 żołnierzy z 28 pp. 9DP, 
a 33 dostało się do niewoli i zosta-
ło zamordowanych. Siekierka na 
s. 129 (woj. lwowskie) podaje wy-
kaz imienny 8 zamordowanych, 
pozostali są NN. Patrz pod datą o 
rok wcześniejszą, 24 lipca 1946 r.     

We wsi Nowa Grobla pow. Ja-
rosław upowcy zamordowali mi-
licjanta Zenona Przesmyckiego lat 
21. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, 
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postano-
wienie o umorzeniu śledztwa.). 

31 lipca 1947 roku zakończyła 
się operacja wojskowa „Wisła”, 
w czasie której rozbite zostały 
oddziały UPA oraz przesiedlono 
na tzw. Ziemie Odzyskane około 
140 tysięcy ludności ukraińskiej, 
łemkowskiej, z rodzin mieszanych 
oraz polskiej, przy czym ludność 
ukraińska stanowiła około połowy 
przesiedlonych. 

Sierpień

   W nocy z 3 na 4 sierpnia:  

We wsi Starogród pow. Hru-
bieszów: „3-4.08.1947 r. została 
zam. przez UPA Żurawluk Mag-
da.”  (Prof. dr hab. Leszek S. Jan-
kiewicz: Uzupełnienie listy strat 
ludności polskiej /.../. W: Ludo-
bójstwo OUN-UPA na Kresach 
Południowo-Wschodnich. Seria 
– tom 8, Kędzierzyn-Koźle 2016, 
Za: Ludobójstwo OUN-UPA tom 
8 - Stowarzyszenie Kresowian  ). 

   7 sierpnia:   

We wsi Witków pow. Sokal upo-
wcy spalili 45 gospodarstw i za-
mordowali 2 Polaków. 

   9 sierpnia:   

We wsi Wielkie Oczy pow. Ja-
worów zmarł po pobiciu przez 
banderowców 24-letni Tadeusz 
Klimczak. 

   15 sierpnia:  

We wsi Rzeczyca pow. Toma-
szów Lubelski upowcy zamordo-
wali 2 Polaków, którzy osiedlili się 
po Operacji „Wisła”. 

   17 sierpnia:   

We wsi Zawisznia pow. Sokal 
upowcy spalili wieś i zamordowali 
3 Polaków. 

   22 sierpnia: 

Pod wsią Mircze pow. Hrubie-
szów na minę założoną przez UPA 
wjechały dwa samochody, zginęło 
17 żołnierzy WP. 

   Latem 1947 roku:  

We wsi Biały Potok pow. Czort-
ków upowcy uprowadzili do lasu 
55-letniego Franciszka Butrę, 
którego ciało znaleziono w jamie 
po kamieniołomach pod Chomia-
kówką. 

Wrzesień 

   2 września:  

We wsi Prałkowce pow. Prze-
myśl 3 banderowców wtargnęło 
do domu Marii Kopacewicz. Na-
padniętą zastrzelono a następ-
nie podpalono jej dom. (AIPN-
04/231. Raport dekadowy PUBP 
z 9.09.1947 r., k. 147. Za: prof. 
dr hab. Andrzej Zapałowski: 
DZIAŁANIA OUN I UPA NA 
TERENIE POGÓRZA PRZEMY-
SKIEGO OD ZAKOŃCZENIA 
OPERACJI „WISŁA” DO KOŃ-
CA 1948 ROKU; w: Ludobójstwo 
OUN-UPA na Kresach Południo-
wo-Wschodnich. Seria – tom 10. 
Kędzierzyn-Koźle 2018).

   3 września: 

We wsi  Prałkowce pow. Prze-
myśl  za rzekomą współpracę z WP 
2-3 banderowców uzbrojonych w 
granaty i automaty oraz ubranych 
w mundury WP zastrzeliło Marię 
Rodzeń, żonę Tadeusza. Następnie 
napastnicy podpalili dom i wrzu-
cili denatkę do ognia. Wśród na-
pastników rozpoznano Pawła My-
śliwca z Prałkowiec, Marko Mi-
kitę i Iwana Pawłowa. (CAW IV 
521.9.31. Meldunek szefa sztabu 
9 DP z 3.09.1947 r., k. 47; AAN, 
MAP, sygn. 779.Oddziały UPA w 
Rzeszowie, k. 203. ZAZ. Meldu-
nek sytuacyjny nr 63 z 4.09.1947 r. 
Za: prof. dr hab. Andrzej Zapałow-
ski: DZIAŁANIA OUN I UPA NA 
TERENIE POGÓRZA PRZEMY-
SKIEGO OD ZAKOŃCZENIA 
OPERACJI „WISŁA” DO KOŃ-
CA 1948 ROKU; w: Ludobójstwo 
OUN-UPA na Kresach Południo-
wo-Wschodnich. Seria – tom 10. 
Kędzierzyn-Koźle 2018). 

   8 września: 

We wsi Dachnów pow. Luba-
czów zamordowali szer. WP Sta-
nisława Chrzana lat 22. (IPN Opo-
le, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 
37.2013.Zi; Postanowienie o umo-
rzeniu śledztwa.). 

   14 września: 

Na terenie powiatu Przemyśl:  
„WYKAZ imiennych oficerów, 
podoficerów i żołnierzy 35. Kom. 
Odc. WOP. którzy zginęli w walce 
z bandami U.P.A.: Strz. Markie-
wicz Edward 14.09.47 r. zginął 
U.P.A.”  (Andrzej Zapałowski: 
Granica w ogniu. Warszawa 2016, 
s. 300). 

   15 września: 

We wsi Kniażyce pow. Przemyśl 
„3 banderowców ponownie napa-
dło na dom A. Krupik, kradnąc 
żywność i ubrania. Jej mąż wcze-
śniej został uprowadzony przez 
UPA do lasu.” (Andrzej Zapałow-
ski: Granica w ogniu. Warszawa 
2016, s. 199). 

   16 września:    

We wsi Średnia pow. Przemyśl w 
czasie potyczki z UPA poległ funk-
cjonariusz MO Władysław Ku-

zbica, l. 24. (AIPN-Rz-051/204. 
Wykaz stoczonych potyczek..., 
k. 136; Jarosławski Kwartalnik 
Armii Krajowej nr 17, Jarosław 
1995, s. 9). 

   17 września:   

We wsi Masłomęcz pow. Hru-
bieszów upowcy zamordowali 2 
Polaków.   

We wsi Międzyleś pow. Bia-
ła Podlaska upowcy zamordo-
wali Jana Zarębę. „Jan Zaręba, 
mieszkaniec Kornicy do 1947 r. 
następnie mieszkał i pracował w 
Międzylesiu, gdzie został zabity”. 
(Agnieszka Kolasa: Działalność 
OUN-UPA w regionie bialskopo-
dlaskim; w: Radzyński Rocznik 
Humanistyczny 7, 2009). 

   22 września:

We wsi Dobrynka pow. Biała 
Podlaska z rąk UPA zginął: ”Kon-
stanty Sztobiecki, bezpartyjny rol-
nik z Dobrynki, zwolennik władzy 
ludowej, za co został uprowadzo-
ny z domu”. (Agnieszka Kolasa: 
Działalność OUN-UPA w regionie 
bialskopodlaskim; w: Radzyński 
Rocznik Humanistyczny 7, 2009). 

   27 września: 

We wsi Grabowiec pow. Jaro-
sław został zamordowany przez 
UPA Jan Jackiewicz, ur. w 1925 r., 
milicjant. 

   We wrześniu:   

We wsi Bałaje pow. Lubaczów 
w ostatnich dniach września 1947 
r. zamordowali rolnika Michała 
Antonika. (IPN Opole, 21 grud-
nia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; 
Postanowienie o umorzeniu śledz-
twa.). 

We wsi Wysocko Wyżne pow. 
Turka banderowcy zamordowali 
2 Polaków i 3 Ukraińców.   

Październik

   1 października:  

We wsi Kopysno pow. Przemyśl 
z rąk UPA zginął żołnierz WP Jan 
Łoboda ur. 1925, jego grób znajdu-
je się na cmentarzu komunalnym 
na Zasaniu. (http://w.kki.com.pl/
pioinf/przemysl/zabytki/narodo-
wej/ofiary1.html).  St. szer. Jan 
Łoboda - s. Stanisława, ur. 1925 
r. pow. Żywiec. Jego grób znajdu-
je się w Przemyślu, na cmentarzu 
Zasanie, pole 14.(http://kopysno.
pl/historia.html ). 

Listopad 

   5 listopada: 

W rejonie wsi  Aksmanice pow. 
Przemyśl w bunkrze odnaleziono 
zwłoki 2 osób w zupełnym rozkła-
dzie. Jeden z denatów miał na so-
bie mundur lasów państwowych. 
Zapewne był to zamordowany w 
wyniku przesłuchań polski leśnik. 
(ZAZ. Meldunek sytuacyjny nr 76 
z 7.11.1947 r.; AIPN-Rz-70/94. 
Telefonogram nr Kd 55/47 MO 
w Pikulicach z 7.11.1947 r., k. 11. 
Za: prof. dr hab. Andrzej Zapałow-
ski: DZIAŁANIA OUN I UPA NA 
TERENIE POGÓRZA PRZEMY-
SKIEGO OD ZAKOŃCZENIA 
OPERACJI „WISŁA” DO KOŃ-
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CA 1948 ROKU; w: Ludobójstwo 
OUN-UPA na Kresach Południo-
wo-Wschodnich. Seria – tom 10. 
Kędzierzyn-Koźle 2018).

   29 listopada: 

Na terenie powiatu przemyskie-
go poległ Franciszek Chudzik s. 
Adama, ur. 29 V 1913 r, żonaty, 2 
dzieci, szeregowy funkcjonariusz 
Posterunku MO w Wojtkowej. 
(Andrzej Zapałowski: DZIAŁA-
NIA OUN I UPA NA TERENIE 
POGÓRZA PRZEMYSKIEGO 
OD ZAKOŃCZENIA OPERA-
CJI „WISŁA” DO KOŃCA 1948 
ROKU; w: Ludobójstwo OUN-
-UPA na Kresach Południowo-
-Wschodnich. Seria – tom 10. Kę-
dzierzyn-Koźle 2018).

   Jesienią 1947 roku:   

We wsi Biały Potok pow. Czort-
ków upowcy powiesili 3 Polaków: 
braci Szczęsnych oraz we młynie 
mieszkańca Chomiakówki. „W 
czasie późniejszym, bo w 1947 
roku, zostało zamordowanych 
przez banderowców dwóch braci; 
Kazimierz i Władysław Szczęśni. 
Podczas wojny służyli oni w Woj-
sku Polskim i brali udział w wal-
kach na froncie. Jesienią 1945 
roku zostali zdemobilizowani i 
powrócili do Białego Potoku, do 
swych rodzin. Postanowili pozo-
stać w Białym Potoku i nie wyjeż-
dżać na zachód do Polski. Byli to 
ludzie młodzi, odważni, pragnęli 
pozostać na ojcowiźnie i spokojnie 
pracować. Niestety nie przewi-
dzieli jednego, że po dwu latach od 
zakończenia wojny może im grozić 
śmiertelne niebezpieczeństwo. 
Pewnego dnia, przed wieczorem, 
do ich domu przyszło dwóch nie-
znanych mężczyzn chcących ku-
pić konia, zostali wpuszczeni do 
domu. Po krótkiej rozmowie z nimi 
obaj bracia zorientowali się, że 
to są banderowcy, ale nie mieli 
już możliwości obrony. Bandyci 
wyciągnęli pistolety i sterroryzo-
wali całą rodzinę, zamykając ją w 
domu, a obu braci zabrali ze sobą, 
wyprowadzili na podwórze i tam 
obu powiesili na drzewie. Następ-
nego dnia odnaleziono ich zwłoki. 
Po tym wydarzeniu większość po-
zostałych tam Polaków zrozumia-
ła, że dalszy pobyt w Białym Po-
toku grozi im śmiercią. Większość 
zdecydowała się na wyjazd do 
Polski” (Stanisława Kilimnik; w: 
Komański..., s. 700).

We wsi Suchowola pow. Brody: 
„Pobereźnik Stefan po powrocie 
z wojny poszedł do Buczyny i tam 
jesienią 1946-47 r. został zamor-
dowany”. (http://podkamien.pl/
viewpage.php?page_id=246&c_
start=0  ). 

Grudzień 

   22 grudnia:   

W lesie koło wsi Strzelce na Za-
mojszczyźnie grupa upowców 
udusiła Polaka – gajowego, który 
idąc po świąteczną choinkę przy-
padkowo natknął się na ich bun-
kier. 

   W grudniu: 

We wsi Helisze koło Kruhela 
Wielkiego pow. Przemyśl bande-
rowcy zamordowali małżeństwo 
Niźniak. (Andrzej Zapałowski: 

DZIAŁANIA OUN I UPA NA 
TERENIE POGÓRZA PRZEMY-
SKIEGO OD ZAKOŃCZENIA 
OPERACJI „WISŁA” DO KOŃ-
CA 1948 ROKU; w: Ludobójstwo 
OUN-UPA na Kresach Południo-
wo-Wschodnich. Seria – tom 10. 
Kędzierzyn-Koźle 2018).

   W latach 1939 – 1947:         

We wsi Horoszczyce pow. So-
kal (pow. Hrubieszów): „W toku 
prowadzonego śledztwa ustalo-
no, iż w okresie 1939 – 1947 w 
miejscowości Horoszczyce miały 
miejsca liczne zabójstwa ludności 
polskiej dokonane przez nacjona-
listów ukraińskich, wymierzone w 
polską ludność cywilną. Było to 
następstwem zakrojonej na szero-
ką skalę akcji przeprowadzonej na 
terenie powiatu hrubieszowskiego, 
mającej na celu fizyczną ekstermi-
nację zamieszkałej na tym terenie 
ludności polskiej” (IPN Lublin, 
sygn.  S.120/11/Zi). S. Jastrzębski 
wymienia tylko mord dokonany 
17 lutego 1944 roku przez UPA 
przy udziale policji ukraińskiej na 
4 Polakach (s. 98). Sz. Siekierka 
nie wymienia tej wsi.  

We wsi Mołożów pow. Sokal 
(obecnie pow. Hrubieszów): „W 
toku prowadzonego śledztwa usta-
lono, iż w okresie 1939 – 1947 
w miejscowości Mołożów miały 
miejsca liczne zabójstwa ludności 
polskiej dokonane przez nacjona-
listów ukraińskich wymierzone w 
polską ludność cywilną. Było to 
następstwem zakrojonej na szero-
ką skalę akcji przeprowadzonej na 
terenie powiatu hrubieszowskiego, 
mającej na celu fizyczną ekstermi-
nację zamieszkałej na tym terenie 
ludności polskiej. W grupie zabi-
tych mieszkańców miejscowości 
Mołożów byli m. in. Władysław C., 
Józef Ch., Janina T.” (IPN Lublin, 
sygn.  S. 122/11/Zi). S. Jastrzębski 
oraz Sz. Siekierka nie wymieniają 
tej wsi. 

  W latach 1944 – 1947:     

We wsi Chotyniec pow. Jawo-
rów banderowcy zamordowali 11 
Polaków, w tym kobiety i dzieci.  

We wsi Hrebenne pow. Rawa 
Ruska zamordowali 19 Polaków.  

   W latach 1945 – 1947: 

W mieście powiatowym Luba-
czów UPA zabiła w bliżej nieusta-
lonym czasie w latach 1945-1947 
żołnierzy WP: szer. Jana Bazika, 
st. szer. Stanisława Bienika, kpr. 
Antoniego Chodorowskiego, kpr. 
Franciszka Chubarowskiego, kpr. 
Franciszka Choźwę, szer. Stani-
sława Chrzana, kpr. Mieczysława 
Dłutowskiego, kpr. Tadeusza Dłu-
żaja, kpr. Stefana Goszczkę, szer. 
Kazimierza Króla, szer. Stanisła-
wa Kardasia, kpr. Władysława 
Kwiatosza, szer. Stanisława Ma-
zaja, kpr. Józefa Michałkiewicza, 
szer. Czesława Machulaka, kpr. 
Czesława Matuszaka, kpr. Wła-
dysława Okonia, szer. Mieczysła-
wa Orłowskiego, szer. Stanisława 
Ożoga, kpr. Henryka Paraszkie-
wicza, szer. Stanisława Placho-
cia, szer. Stanisława Polaka, szer. 
Franciszka Rudnika, kpr. Jana 
Sabudę, kpr. Eugeniusza Schaba, 
kpr. Feliksa Szabałę, plut. Michała 
Szczerbę, szer. Stefana Strojczaka, 

plut. Pawła Tokarczyka, szer. Jana 
Truchana, szer. Franciszka Waw-
rzyniaka, kpr. Henryka Woźnicę. 
(IPN Opole, 21 grudnia 2018, 
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postano-
wienie o umorzeniu śledztwa.).

We wsi Reczpol pow. Przemyśl 
upowcy zamordowali 5 Polaków; 
„Jan Rękas, torturowany, ucięto 
mu język, wydłubano oczy”. 

   W roku 1947:   

We wsi Biały Potok pow. Czort-
ków: „Jeszcze w 1947 roku zosta-
ły zamordowane w Białym Potoku 
4 osoby, które nie wyjechały do 
Polski. Byli to: Andrejczuk Marian 
l.19, Butra Franciszek l. 55, Szczę-
sny Kazimierz l. 33 i Władysław l. 
29”. (Kubów..., jw.).  

W miasteczku Bircza pow. Prze-
myśl ma grób żołnierz WP Wę-
glicki Stefan ur. 1925, który zginął  
w obronie ludności polskiej (htt-
p://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/
zabytki/narodowej/ofiary1.html ).  

We wsi Butyny pow. Żółkiew 
Ukraińcy zamordowali 2 Pola-
ków: małżeństwo.  

We wsi Czerce pow. Przeworsk 
w 1947 r. zamordowali Michała 
Bednarza. (IPN Opole, 21 grud-
nia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; 
Postanowienie o umorzeniu śledz-
twa.).  

We wsi Dzików Nowy pow. Lu-
baczów w 1947 r. zamordowali 
Marię Lis ur. 1919 r. (IPN Opo-
le, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 
37.2013.Zi; Postanowienie o umo-
rzeniu śledztwa.). 

We wsi Dzików Stary pow. Lu-
baczów zamordowali 2 Polaków: 
mężczyznę oraz 28-letnią kobietę. 
Oraz:  We wsi Dzików Stary w 
1947 r. zamordowali Olka War-
chowicza. (IPN Opole, 21 grud-
nia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; 
Postanowienie o umorzeniu śledz-
twa.).

We wsi Gniłowody pow. Pod-
hajce  banderowcy zamordowali 
polskie małżeństwo: był to Mi-
chał Bokła lat 50 i jego żona Ma-
ria lat 50. (http://bezprzesady.pl/
aktualnosci/apel-pamieci-lezyca-
pazdziernik-2013-roku-pamieci-
kresowych-ofiar).   

We wsi Huwniki pow. Dobromil 
został uprowadzony do wsi Ko-
niusza przez UPA i zaginął kie-
rownik tartaku Stanisław Ferliński 
(Edward Orłowski..., jw. ).  

We wsi Litowisko pow. Brody 
partyzanci ukraińscy zamordowali 
w jej własnym domu ostatnią Po-
lkę, która nie wyjechała do Polski 
(była to Morawska, matka Stani-
sława). 

We wsi Młodowice pow. Prze-
myśl zamordowali 3 Polaków: cy-
wila oraz 2 żołnierzy WP.  

W nadleśnictwie Nowe Sady 
pow. Przemyśl został uprowadzo-
ny do wsi Koniusza i zamordowa-
ny przez UPA leśniczy Stanisław 
Zazula (Edward Orłowski..., jw.). 

We wsi Stubno pow. Przemyśl 
upowcy zamordowali 17-letniego 
Polaka. Oraz: W 1947 r. w Stubnie 

został zamordowany przez UPA 
Zdzisław Robak. (Andrzej Zapa-
łowski: Granica w ogniu. Warsza-
wa 2016, s.140). 

We wsi Werchrata pow. Luba-
czów: „Tragiczniejsze wydarze-
nia miały miejsce w Werchracie. 
Tam po wysiedleniu Ukraińców 
przyjeżdżali ludzie i przeszukiwali 
domy w poszukiwaniu potrzebnych 
im rzeczy. Dwóch takich poszuki-
waczy weszło do domu nieopodal 
stacji w Werchracie. Na stolnicy w 
kuchni zobaczyli świeżo nalepione 
pierogi, a w garnku z już ostygłą 
wodą widać było niedogotowane 
pierogi. Miało się wrażenie, że 
przed chwilą była tu cała rodzina 
i nagle zniknęła. Zaglądnęli do 
piwnicy i osłupieli, na ziemi leża-
ła cała rodzina, każdy z nich był 
przecięty piłą ręczną na pół, obok 
leżała zakrwawiona piła…” (Ban-
dy UPA na ziemi horynieckiej 17; 
w: http://na.horyniec.info/catego-
ry/bandy-upa  ). 

We wsi Wola Michowa pow. Le-
sko zamordowali 5 Polaków. 

We wsi Wolica pow. Sanok spa-
lili wieś oraz żywcem 6 Polaków. 

We wsi Wysoczany pow. Sanok 
spalili wieś i zamordowali 3 Pola-
ków. 

We wsi Zahajki  pow. Włoda-
wa został zamordowany przez 
bojówkę ukraińskich nacjonali-
stów przedwojenny nauczyciel 
matematyki Paweł Skrzyński. Za 
zabójcami ruszył oddział milicjan-
tów, który wpadł w zasadzkę koło 
wiatraka i został przez Ukraińców 
wystrzelany (Bogusława Rutkow-
ska, wnuczka nauczyciela; relacja 
w zbiorach autora).   

We wsi Zawadka Rymanowska 
pow. Sanok upowcy spalili wieś i 
zamordowali 4 Polaków.  

We wsi Zboiska pow. Sanok spa-
lili wieś i zamordowali 8 Polaków. 

   W niewiadomym czasie: 

We wsi Gruszka pow. Buczacz: 
„W niewiadomym czasie został 
zabity Licznar Jan l. 37, rolnik.”  
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie...,jw., tom 7).  

We wsi Kłodno pow. Przemyśla-
ny: „W niewiadomym czasie wrzu-
cono w ogień 5 mężczyzn NN”. 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw., tom 7).  

We wsi Kopysno pow. Dobromil  
„Zapewne nigdy nie poznamy wie-
lu ofiar, o których nie mówią żad-
ne meldunki, a obecnie przypadki 
ich odkrycia należą do rzadkości. 
Przykładem ujawniania po latach 
zbrodni jest informacja o trage-
dii, do której doszło w Kopyśnie, 
gdzie członkowie SB-OUN Kopko 
i Lewicki z Cisowej zamordowali 
nieznaną kobietę w ciąży. Denat-
ka została wrzucona do studni 
(ze studni ciało wyciągnęło WP i 
pochowało obok).” (Andrzej Za-
pałowski: Granica w ogniu. War-
szawa 2016, s. 270). 

We wsi Kujdańce pow. Zbaraż: 
„W nieustalonym czasie została 
zam. Robak i.n. – matka z synem”. 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw., tom 7).  

We wsi Lisowce pow. Zaleszczy-
ki: „W folwarku Kozia Góra zo-
stało zabitych kilku Polaków (5?) 
data nie znana.” (prof. dr hab. Le-
szek Jankiewicz: Uzupełnienie..., 
jw., tom 7).  

We wsi Majdan Lipowiecki pow. 
Lubaczów w nieokreślonym bli-
żej czasie uprowadzili i zamor-
dowali Michała Kopciucha lat ok. 
60. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, 
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postano-
wienie o umorzeniu śledztwa.). 

We wsi Mosurowice pow. Zba-
raż: „W nieoznaczonym czasie 
został zam. Wójcicki Piotr.”  (prof. 
dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw., tom 7).  

We wsi Pieńkowce pow. Zbaraż: 
„W nieznanym czasie zam. Halinę 
Bojko, Polkę z Prosowiec” (prof. 
dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw., tom 7).  

We wsi Pijarszczyzna koło Stru-
żyna pow. Złoczów: „W nieokre-
ślonym czasie zostali zamordowa-
ni: 1. Łebedyński Józef . 1U. żona 
Łebedyńskiego Ukrainka”. (prof. 
dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw., tom 7).  

We wsi Popławy pow. Podhajce: 
„Poszukuję informacji: Jan Czo-
por, zona i 5cioro dzieci zesłani 
na Sybir –  wieś Popławy, pow. 
Podhajce, woj. Tarnopol. W tej 
miejscowości zginęła siostra Jana, 
Katarzyna (Grabowska, Grzybow-
ska , Bąk ???) z mężem i dwiema 
córeczkami wrzuceni do stud-
ni”. (Ryszard Gawlik, 01 grudnia 
2015; w:  http://rzecz-pospolita.
com/tarnop/ksiega.php ).   

We wsi Ruda Różaniecka pow. 
Lubaczów w bliżej nieokreślo-
nym czasie zamordowali milicjan-
ta Franciszka Fariona lat 21. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa.).  

We wsi Wiszniowce pow. Brze-
żany: „W różnym czasie zostali 
zamordowani: 1-2. Heńciński Ma-
rian l. 40 z żoną i.n.; 3. Malinow-
ski Wincenty l. 4; 4. Malinowska 
Maria l. 38; 5. Malinowska Do-
minika l. 1; 6. Kossowski Jan l. 3; 
7-8. Przybyłko Jan l. 35, komen-
dant policji w Łanowcach i jego 
żona i.n.; Szołowski Władysław l. 
50. 10-11. Szołowski Józef l. 32 i 
jego żona i.n. l. 30.”. (prof. dr hab. 
Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie
...,jw., tom 7).  

   Bez miejscowości i daty: 

„Jestem na stronie Ludobójstwo 
Ludności Polskiej na Kresach, 
chciałabym opisać historię za-
mordowania moich dziadków, 
rodziców mojej mamy Michaliny 
Kaczmarek (z domu Łoś), Telesfo-
ra i Zofii Łoś z d. Farynowska, nie 
wiem do kogo mogę się zwrócić. 
Szukałam informacji na temat tej 
rodziny, ale nic nie trafiłam, ta ro-
dzina nie jest ujęta w żadnym wy-
kazie, a została brutalnie zamor-
dowana przez Ukraińców. Proszę 
o kontakt na powyższy e-mail. kry-
cha5353@wp.pl” (www.stankie-
wicze.com/ludobojstwo.pl ). 

Stanisław Żurek 
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Muzyka w Barwy Kresów 
wpisana - Zarębski

Opracował Andrzej Łukawski

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA

W Barwach Kresów wydania lu-
towego przedstawiam urodzonego 
28 lutego 1885 roku w Żytomierzu 
Juliusza Zarębskiego. 
Przedwcześnie zmarły Zaręb-

ski był pianistą i kompozytorem, 
twórcą słynnego Kwintetu for-
tepianowego g-moll uważanego 
powszechnie z najwybitniejsze 
dzieło polskiej kameralistyki ro-
mantycznej. 
   
Życiorys.  
Zarębski studiował w Konserwa-
torium Wiedeńskim, które ukoń-
czył w 1872 ze złotymi medalami 
w klasie kompozycji (u Franza 
Krenna) i fortepianu (u Josefa 
Dachsa). Kontynuował studia w 
Konserwatorium Petersburskim, 
którego dyplom uzyskał w prze-
ciągu zaledwie 3 miesięcy w 
1873. W 1874 udał się do Rzymu 
gdzie przez rok studiował pod 
kierunkiem Liszta, stawszy się 
jego ulubionym uczniem. Jemu 
to właśnie Zarębski zadedyku-
je swoje najwybitniejsze dzieło, 
Kwintet fortepianowy g-moll op. 
34 (1885), napisane na krótko 
przed swoją śmiercią na gruźlicę 
w wieku zaledwie 31 lat.
Od 30 stycznia 1880 do śmierci 
pięć lat później pracuje na stano-
wisku profesora Konserwatorium 
w Brukseli. Podczas Wystawy w 
Paryżu w 1878 zachwyca publicz-
ność grą na fortepianie o dwóch 
klawiaturach.
W roku 1879 ożenił się z pianistką 
niemiecką Johanną Wenzel, rów-
nież uczennicą Liszta, późniejszą 
Janiną Zarębską (zm. 1928).
Od koncertów w Odessie i Ki-
jowie wiosną 1874 rozpoczyna 
swoją karierę pianisty-wirtuoza. 
Z wielkim sukcesem koncertuje 
w wielu innych miastach Europy, 
m.in. w Rzymie, Neapolu, Kon-

stantynopolu, Warszawie, Paryżu 
i Londynie.
Zarębski był jednym z bardziej 
oryginalnych kompozytorów pol-
skich 2 połowy XIX wieku. Jego 

kompozycje na fortepian, poza 
widocznymi wpływami Liszta, 
wskazują na rozwój niektórych 
technik kompozytorskich Chopi-
na, szczególnie w twórczym spo-
sobie wykorzystania motywów 
ludowych, a cykl fortepianowy 
Róże i ciernie op. 13 zapowiada 
fakturę fortepianową impresjoni-
zmu. Największym jednak jego 
osiągnięciem kompozytorskim 
jest napisany na krótko przed 

śmiercią Kwintet fortepianowy g-
-moll op. 34. Fakt, że Kwintet do 
roku 1931 pozostawał nieopubli-
kowany, przyczynił się do tego, że 
utwór ten nie zajął należnego mu 
miejsca w repertuarze światowej 
muzyki kameralnej.
Jego mogiła znajduje się na sta-
rym polskim cmentarzu w Żyto-
mierzu, blisko odnowionej nie-
dawno kaplicy, po lewej stronie 
od drogi wiodącej do tejże kapli-
cy. Podobno jego serce jest zamu-
rowane w Żytomierskiej katedrze 
katolickiej św. Zofii.

Dzieła na fortepian (BN = Biblio-
teka Narodowa w Warszawie)
    
*Andante ma non troppo, BN.
    Romance sans paroles f-moll, 
ok. 1870, BN.
*Adieu f-moll, ok. 1870, BN.
    Maria, uw. do opery, pf 4 ręce, 
1871, BN.
* Marsz, pf 4 ręce, 1875, zaginio-
ny.
* Wielka fantazja, 1876, znisz-
czona przez kompozytora.
* utwory na fortepian o 2 klawia-
turach, 1878, zaginione.
* Menuet op. 1 (n.p. 1879).
    3 danses galiciennes, pf 4 ręce, 
op. 2 (Berlin 1880).
*Etiuda koncertowa, G, op. 3 
(Berlin 1879).
* 4 Mazurki, pf 4 ręce, op. 4 (Ber-
lin 1880).
* 2 morceaux en forme de mazur-
ka, pf 4 ręce, op. 5 (Berlin 1881).
* Grande polonaise, F, op. 6 (Ber-
lin 1881).
* 3 études de concert op. 7 (Mo-
guncja 1881).
* Mazurek koncertowy c-moll op. 
8 (Moguncja 1882).
* Fantaisie polonaise op. 9, ok. 
1877 (Moguncja 1882).
* Polonaise mélancolique op. 10 
(Moguncja 1882).
* Polonaise triomphale, pf 4 ręce, 
op. 11 (Moguncja 1882), także 

instrumentacja na orkiestrę (patrz 
niżej).
* ivertissement à la polonaise, pf 
4 ręce, op. 12 (Moguncja 1883).
* Les roses et les épines (Róże i 
ciernie) op. 13 (Moguncja 1883).
* impromptu-caprice op. 14 
(Lipsk 1883).
 * Mazurka de concert no.2 g-
-moll op. 15 (Lipsk 1883).
* Suite polonaise op. 16 (Lipsk 
1883).
* Valse sentimentale op. 17 (Lipsk 
1884).
* Ballade g-moll op. 18 (Wrocław 
1884).
* Novellette-caprice op. 19 (Wro-
cław 1884).
* Sérénade burlesque op. 20 
(Wrocław 1884).
* Berceuse op. 22 (Lipsk 1884).
* A travers Pologne, pf 4 ręce, op. 
23 (Wrocław 1884).
* Valse-caprice op. 24 (Lipsk 
1884).
* Tarantelle op. 25 (Lipsk ?1885).
*Sérénade espagnole op. 26 
(Lipsk 1883).
* trennes op. 27 (Wrocław 1885).

* Polonaise op. 28 (Lipsk 1885).
* Gavotte op. 29 (Lipsk 1885).
* Valse op. 30 (Lipsk 1885).
* Barcarolle op. 31 (Lipsk 1885).
*Menuet op. 32 (Moguncja 1885).

pozostałe dzieła
* Polonaise triomphale A-dur 
op. 11 (1882), instrumentacja 
fortepianowego utworu pod tym 
samym tytułem na wielką orkie-
strę symfoniczną, z tym samym 
numerem opusowym (jedyny 
utwór orkiestrowy kompozytora, 
niedawno odkryty; prawykona-
nie odbyło się 9 listopada 2006 
w Krakowie, podczas Festiwalu 
Kompozytorów Polskich).
* Pieśni:
* Wilija, naszych strumieni rodzi-
ca (sł. A. Mickiewicz zaginiona).
Te rozkwitłe świeże drzewa (sł. A. 
Mickiewicz), BN.
* Akacja (ok.1880).
* Kwintet fortepianowy g-moll 
op. 34 (1885, opubl. Warszawa 
1931) – dedykowany Franciszko-
wi Lisztowi.

/ Nagrobek Juliusza Zarębskiego na cmentarzu w Żytomierzu Autor Grankovskaya - Praca 
własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36036750

/ Juliusz Zarębski Autorstwa L. Sascip - Polona.pl, Domena publiczna, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=69339288

/ Liszt, Franza Servais (wygląda jak młody Liszt :D) oraz Juliusza i Janinę (Johannę) Zaręb-
skich. Bruksela 1881. Genialny pianista i troje jego uczniów

/ Juliusz Zarębski Jego serce spoczęło w Żytomierzu
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