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Wojna i co dalej ....???

Już ponad miesiąc trwa bohaterska walka narodu ukraińskiego z rosyjskim agresorem. Można jednak za-
uważyć, że Rosja wysłała na nią „drugą i trzecią ligę” swojego potencjału wojskowego, zapewne oceniając, 
że siły te wystarczą do pokonania armii ukraińskiej. I tutaj Putin srogo przeliczył się. Agresja nie tylko nie 
spowodowała rozbicia wojsk ukraińskich, ale doprowadziła do konsolidacji narodu ukraińskiego. Nie moż-
na także zgodzić się, że powodem agresji było zlikwidowani „ukraińskiego reżimu faszystowsko-banderow-
skiego”, gdyż zaatakowane zostały tereny wschodnie Ukrainy, w dużej mierze rosyjskojęzyczne i odrzuca-
jące ideologię banderyzmu, natomiast zachodnia część Ukrainy zdecydowanie probanderowska, atakowana 
jest rakietami wybiórczo, są to głównie cele strategiczne, wojskowe. ... dokończenie na stronie 10
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25 kwietnia 1920 rozpoczęła się Operacja Kijowska
Operacja przeciw bolszewikom 
rozpoczęła się 25 kwietnia 1920 
r i była większa niż inne w roku 
poprzednim oraz w marcu tegoż 
roku. Wojskami od Mozyrza do 
Olewska dowodził płk. Józef 
Rybak (tzw. Grupa Operacyjna 
płk. Rybaka), od Olewska do Po-
łonnego dowodził gen. Edward 
Rydz-Śmigły, od Połonnego do 
Płoskirowa gen. Antoni Listow-
ski (2 Armia), a od Płoskirowa do 
granicy z Rumunią gen. Wacław 
Iwaszkiewicz-Rudoszański 

(6 Armia). Już 26 kwietnia woj-
ska polskie zajęły Żytomierz (za-
gon na Żytomierz). 

Następnego dnia pododdziały 59 
Pułku Piechoty przełamując pięć 
linii obronnych nieprzyjaciela 
wkroczyły do Berdyczowa, a 1 
Dywizja Jazdy 27 kwietnia opa-
nowała ważny węzeł kolejowy 
Koziatyn (zagon na Koziatyn). 
Na południu oddziały 6 Armii ge-
nerała Iwaszkiewicza opanowały 
Winnicę, Bar i Żmerynkę. 

Był synem Jana Stanisława Ja-
błonowskiego (ok. 1600–1647), 
miecznika koronnego, i Anny 
Ostroróg, córki wojewody, mówcy 
i pisarza, Jana Ostroroga.
Karierę wojskową rozpoczął w 
1655 prowadząc walki z Rosją 
i Kozakami. W 1657 brał udział 
w wojnie z Jerzym II Rakoczym. 
Później odznaczył się w czasie 
wojny szwedzkiej (1656), wal-
cząc pod dowództwem Stefana 
Czarnieckiego. W 1659 walczył na 
Ukrainie pod rozkazami Stanisła-
wa „Rewery” Potockiego oraz Je-
rzego Sebastiana Lubomirskiego. 
W 1660 został strażnikiem wiel-
kim koronnym, a w 1661 oboź-

nym wielkim koronnym. Od 1664 
wojewoda ruski, w latach później-
szych walczył z Turkami i Tatara-
mi pod wodzą Jana Sobieskiego. 
Wziął udział w wojnie polsko-ko-
zacko-tatarskiej 1666-1671, gdzie 
już wtedy Sobieski powierzał mu 
dowództwo nad częścią swych sił, 
jak w bitwach pod Podhajcami czy 
pod Kalnikiem. Dziadek króla Pol-
ski Stanisława Leszczyńskiego.
Jako senator wziął udział w sej-
mach: 1664/1665, 1666 (I), 1666 
(II), 1667, 1668 (I), 1668 (II), 1668 
(III), 1669 (I), 1672 (II), 1674 (II), 
1676, 1677, 1678/1679, 1681, 
1683, 1685, 1688, 1688/1689, 
1690, 1692/1693, 1696 i 1697. 

3 kwietnia 1634 urodził się Stanisław Jan Jabłonowski

Zdrowych, spokojnych Świąt 
Wielkiej Nocy.
Redakcja KSI
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USA wykluczają udział 
swoich wojsk w misji 
pokojowej NATO 
na Ukrainie  
Redakcja za PAP

Święto kresowej kultury w Szczytnie 
Tomasz Kiejdo

Po dwuletniej przerwie, 5 mar-
ca, w Miejskim Domu Kultury w 
Szczytnie ponownie odbyły się 
„Kaziuki-Wilniuki”. Dla miesz-
kańców Warmii i Mazur, których 
znaczna część pochodzi z Wi-
leńszczyzny lub mają stamtąd 
korzenie, to od lat ważne wyda-
rzenie. Historia Jarmarku sięga 
początku XVII wieku, kiedy na 
ołtarze wyniesiono królewicza 
Kazimierza. Święto kresowej 
kultury podtrzymuje tradycję, 
zwyczaje oraz gwarę wileńską. 
Jest również okazją do kontaktu z 
rodakami współcześnie mieszka-
jącymi na Litwie.

Tegoroczne obchody zorgani-
zowało Towarzystwo Przyjaciół 

Ziemi Wileńsko-Nowogrodzkiej 
w Szczytnie pod hasłem „Cześć 
Ci, Polsko”. Licznych przyjaciół 
Kresów przywitali Janina Sur-
gał, prezes Stowarzyszenia Ziemi 
Wileńsko-Nowogródzkiej, oraz 
Andrzej Modzelewski, członek 
stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska”. Imprezę zaszczyciły władze 
sejmiku warmińsko-mazurskiego 
oraz lokalne. 

Na scenie zaprezentował się 
Polski Zespół Artystyczny Pie-
śni i Tańca „Wilia” z Wilna 
oraz „Kapela Świętojańska” z 
Sużan. Imprezę prowadził duet 
wspaniałych gawędziarzy Anna 
Adamowicz (ciotka Franukowa) 
oraz Dominik Kuziniewicz (Win-

cuk Bałbatunszczyk z Pustaszy-
szek), bez których trudno wyobra-
zić sobie „Kaziuki”.

Równoległe z występami arty-
stycznymi odbywał się kiermasz 
wileński. Można było nabyć lu-
krowane pierniki w kształcie ser-
ca i obwarzanki, wyroby wędli-
niarskie. Nie zabrakło słynnych 
wileńskich palm oraz rękodzieła. 
Swój dorobek literacki promował 
Romuald Mieczkowski – poeta, 
dziennikarz, scenarzysta, działacz 
polski na Litwie, redaktor naczel-
ny kwartalnika literackiego „Znad 
Willi”, przez wielu określany jako 
jedna z najważniejszych postaci 
polskich w powojennym Wilnie.

Ambasador Stanów Zjednoczo-
nych przy ONZ, Linda Thomas 
Greenfield (na zdjęciu) wykluczy-
ła udział wojsk amerykańskich w 
proponowanej przez polski rząd 
misji pokojowej NATO na Ukra-
inie.

„Prezydent (USA Joe Biden) po-
wiedział bardzo jasno, że nie wy-
ślemy amerykańskich żołnierzy na 
Ukrainę” – powiedziała

Thomas-Greenfield, pytana przez 
dziennikarza CNN, czy admini-
stracja USA poprze inicjatywę 
Polski dotyczącą utworzenia misji 
pokojowej NATO na Ukrainie.

Jak przypomniała, Biden podkre-
ślił, że „gdyby doszło do ataku na 
którykolwiek kraj NATO, to zgod-
nie z art. 5 (traktatu północnoatlan-
tyckiego) USA udzielą wsparcia 
tym krajom i będą ich bronić”.

„Nie wiem, jakie decyzje zostaną 
podjęte na konferencji NATO ani 
jak NATO odpowie na propozycję 
Polski” – dodała Thomas Green-
field pytana, czy stanowisko ame-
rykańskiej administracji wyklucza 
tylko udział wojsk USA w misji 
pokojowej na Ukrainie, czy też 
jest w ogóle przeciwne udziałowi 
NATO w takiej operacji.

W środę projekt misji pokojowej 
na Ukrainie przedstawił w Brukse-
li, na spotkaniu ministrów obrony 
państw NATO w Kwaterze Głów-
nej Sojuszu, szef MON Mariusz 
Błaszczak. 

Dzień wcześniej o pomyśle tym 
mówił wicepremier Jarosław Ka-
czyński podczas wizyty w Kijo-
wie, jaką złożył z premierem

Mateuszem Morawieckim oraz z 
szefami rządów Czech i Słowenii.
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Rzecznik prasowy MSZ RP: „Jeste-
śmy sługami narodu ukraińskiego”
Andrzej Łukawski
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To już nie jest nawet kontrowersyj-
na wypowiedź Pana rzeczka pol-
skiego MSZ a wręcz skandaliczna. 
Żeby nie dać powodu do oskar-
żenia mnie o brak obiektywizmu,  
zamieszczam kilka oryginalnych 
komentarzy z sieci których jest 
całe mnóstwo pod video dr Leszka 
Sykulskiego: 

„to jeden z wielu przykladow  
Wplywu i BEZSILNISCI Po-
lakow na STATUS  WLASNEJ 
OJCZYZNY-POLSKI. Dziekuje i 
Pozdrawiam Pana”

„To panstwo to farsa, zal sluchac 
tych ludzi. Taki nasz ten polinski 
bantustan, juz nawet smiac mi sie 

nie chce. Ktos tu celowo odbiera 
godnosc polskim obywatelom”

„Brak słów na działania MSZ”

„Nas (w znaczeniu - politycznej 
reprezentacji państwa) nie trzeba 
nawet pokonywać ani rozgrywać. 
My sami gramy mecz do własnej 
bramki; podcinamy sami z mo-
zołem gałąź, na której siedzimy. 
Wystarczy zatem czekać i obser-
wować - aż się sami poskłada-
my.”

„To worek na plecy i do kijowa p. 
rzeczniku MSZ RP. To MY NA-
RÓD BĘDĄCY SUWERENEM 
mamy prawo do decydowania 
czyimi sługami jesteśmy. Jeste-

śmy sługami a raczej w SŁUŻBIE 
własnej OJCZYZNY i nie potrze-
bujemy jakiś absurdalnych sta-
nowisk nie_RZĄDU w Polsce bo 
JESTEŚMY U SIEBIE.”

„Z tego co się wyprawia na po-
lińskich szczytach władzy moż-
na wnioskować, iż w 1989 r. nie 
wolność uzyskaliśmy tylko popa-
dliśmy w nową niewolę. Jak to 
mówili w dawnej Polsce” 

„zamienił stryjek siekierkę na ki-
jek. Kto nie ma szacunku do sa-
mego siebie - tego inni nie będą 
szanowali. Przykładów realizacji 
tej zasady - dostarczają codzien-
nie „nasze” władze.”

W piątek 25 marca zmarł 

kpt. Wacław Legan 
ps. „Niedorostek”, 

który urodził się w 1927 roku na Wileńszczyźnie, czyli miał 
około 95 lat.  

Swoją służbę dla ojczyzny rozpoczął w 1943 r. Był żołnie-
rzem 3. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej „Szczerbca”, 8. 

Oszmiańskiej Brygady Armii Krajowej „Tura”. 
Tym samym kontynuował patriotyczne wychowanie w rodzi-
nie. Jego ojciec Jan Legan, w czasie I wojny światowej słu-
żył najpierw w armii carskiej, potem przeszedł do polskich 

legionów.  
W czasie II wojny światowej, wstąpił do konspiracji W 1944 
roku w ślady ojca poszedł Władysław, w dniu 2 lutego zło-
żył lubowanie żołnierskie, pierwszym jego przydziałem była 
funkcja łącznika. Brał udział w wielu potyczkach zarówno z 

Niemcami Jak i Sowietami. 
Walkę o wolną i niepodległą ojczyznę na Wileńszczyźnie i No-

wogródczyźnie kontynuował do 1950 roku. J
ego ojciec Jan Legan trafił z kolei do Łagru na Uralu, skąd 
został zwolniony w 1946 roku, wówczas osiedlając się pod 
Szubinem. Wacław zamieszkał w Polsce po 1953 r. u ojca pod 

Szubinem. 
Do 1991 roku pracował na bydgoskim lotnisku wojskowym. 

W maju 1959 roku przeprowadził się do Bydgoszczy. 
Tu właśnie przez wiele lat był prezesem Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej Koła Wileńsko-Nowogródzkiego.

Na wieczną wartę 
odszedł 

kpt. Wacław Legan 
Redakcja 

Pożegnanie mjr Władysława 
Dąbrowskiego w Argentynie

Redakcja za Ewa Karlik
W dalekiej Argentynie 27 marca 
2022 zostały złożone prochy mjr 
Władysława Dąbrowskiego, Kre-
sowiaka, Sybiraka, bohatera walk 
o Monte Cassino, Anconę i Bolo-
nię. Pan Władysław urodził się w 
Czyszkach koło Miżyńca. (Słow-

nik geograficzny Królestwa Pol-
skiego i innych krajów słowiań-
skich, pod red. B. Chlebowskiego, 
t. 1, Warszawa 1880, podaje, że 
wieś  Czyszki, pow. samborski. 
leży nad potoczkiem, dopływem 
Wiaru, o 3 mile na północny za-

chód od Sambora, o 2 mile na 
północ od Starejsoli, o 1 milę na 
wschód od Nowego miasta. -S.B)  
Do końca swych dni wspominał 
rodzinną wieś, Lwów i drogi jemu 
Przemyśl. Cześć jego pamięci!
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Jak napisał we wstępie do 
artykułu; „Kontrowersyjna 
pamięć?”  Marcin Hałaś,                          
„  Skierowany do młodzieży 
konkurs wiedzy historycznej 
„Wołyń - pamięć pokoleń” zyskał 
ogólnopolski rozgłos. Ale chyba 
nie o taką sławę chodziło jego 
organizatorom, którzy wychodzą 
z założenia: Ukrainie pomagamy, 
o historii pamiętamy.” Trafne 
podsumowanie tematu.  Konkurs 
„Wołyń - pamięć pokoleń” został 
zapowiedziany w lipcu ubiegłego 
roku podczas Ogólnopolskiego 
Zjazdu i Pielgrzymki Kresowian 
na Jasną Górę. Oficjalnie 
ogłoszono go - co bardzo ważne 
- we wrześniu 2021. Miał trwać 
do stycznia, ale ze względu 
na pandemię i zdalną naukę 
w szkołach, termin nadsyłania 
prac przedłużono do końca 
marca. (...) Do współorganizacji 
przedsięwzięcia pozyskano 
znanych polityków Zjednoczonej 
Prawicy: wiceministra 
sprawiedliwości Michała 
Wójcika oraz europoseł Beatę 
Kempę. (...)  W konkursie mogli 
uczestniczyć uczniowie szkół 
ponadpodstawowych, którzy 
ukończyli 15 rok życia. (...)  
24 lutego Rosja zaatakowała 
Ukrainę. W takiej sytuacji 
konkurs zauważył (lub został 
o nim poinformowany) prof. 
dr hab. Tomasz Schramm, 
przewodniczący Komitetu 
Nauk Historycznych Polskiej 
Akademii Nauk. Wystosował 
od do wszystkich organizatorów 
pismo. „W świetle agresji 

rosyjskiej na Ukrainę wnioskuję 
w imieniu Komitetu Nauk 
Historycznych Polskiej Akademii 
Nauk, by organizatorzy przerwali 
konkurs, korzystając z p. 12 
regulaminu. Priorytetem polskich 
uczniów, rodziców, nauczycieli 
i całego społeczeństwa stało 
się udzielanie materialnego 
i moralnego wsparcia Ukraińcom 
walczącym z najeźdźcą, 
a także uchodźcom szukającym 
schronienia w naszym kraju. 
(…) Wracanie w tym momencie 
do pamięci o krzywdach 
z przeszłości nie ułatwi ani 
ukraińskim ani polskim uczniom 
zmierzenia się z nowymi 
wyzwaniami”. (...)Nie wszyscy 
jednak podzielają stanowisko 
prof. Schramma. Ks. Tadeusz 
Isakowicz-Zaleski napisał 
na Twitterze krótko, a dosadnie: 
Durnota Polskiej Akademii 
Nauk. Jedna z osób ze środowiska 
organizacji kresowych pyta 
retorycznie: - Czy w lipcu 
usłyszymy apel o zawieszenie 
obchodów ustanowionego przez 
sejm Narodowego Dnia Pamięci 
Ofiar Ludobójstwa dokonanego 
przez ukraińskich nacjonalistów 
na obywatelach Rzeczypospolitej 
Polskiej? (...)  Pomysłodawca 
konkursu Danuta Skalska zwraca 
uwagę na jeszcze jeden aspekt 
sprawy: - Tak ma marginesie: 
władze obwodu lwowskiego 
ogłosiły rok 2022 rokiem UPA. 
Jak dotąd – pewnie w trosce 
o wrażliwość inicjatorów - znikąd 
nie padła sugestia, by w związku 
z wojną obchody te zawiesić.
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Dr Krzysztof Gojdź odpowiada 
na hejt ws. Ukraińców. Skwito-
wał ostro Fot. Pawel Wodzynski/
East News

Doktor Krzysztof Gojdź znany 
specjalista od medycyny estetycz-
nej („ulubiony lekarz gwiazd” ) 
przypomniał, że narody polski i 
ukraiński łączy trudna przeszłość, 
o której nie należy zapominać na-
wet w obliczu trwającej wojny. 
(...) Gojdź zareagował obszernym 
wpisem, w którym nawiązał do 
historycznej zadry na Wołyniu. „ 
Czy mam ubrać się cały na żółto-
-niebiesko i tak paradować? Show 
must go on? Really?! Czy poma-
gać można w ciszy bez rozgłosu? 
Czy może mam wziąć karabin na 
plecy i lecieć, bronić Ukrainy? 
Czy ktoś pamięta jeszcze karty 
naszej historii? Wołyń? UPA? 
Bandera? Coś świta??? Bo mi tak! 
Mój dziadek, który miał olbrzymi 
wpływa na to kim dziś jestem, 
opowiadał prawdziwe historie, z 
życia wzięte, jak Ukraińcy trak-
towali Polaków. Do dziś w mojej 
pamięci pozostaje obraz wrzuca-
nych do studni dzieci… Oczywi-
ście to historia. Zatoczyła koło 
dla narodu ukraińskiego” - napi-
sał. (...) W kolejnym wpisie znany 
specjalista od medycyny estetycz-
nej podkreślił, że jest niezwykle 
dumny z postawy Polaków wobec 
Ukrainy, lecz jednocześnie zaape-
lował, żeby pomagać rozsądnie i 
mimo wszystko nie zapominać o 
przeszłości.

Setki milionów zebranych na po-
moc Ukrainie, matkom z dzieć-
mi uciekającymi przed wojną. 
Brawo! Podziwiam Polaków, że 
pomimo okrutnej historii, tego 
co doświadczyliśmy od Ukraiń-
ców, jesteśmy w stanie pomagać. 
Mam cichą nadzieję, że Ukraińcy, 
szczególnie z okręgu lwowskie-
go, przekażą pieniądze na po-
moc swoim rodakom zamiast na 
czczenie Bandery i UPA.
Dla przypomnienia:
 „…Lwowska Rada Obwodowa 
ogłosiła 2022 rokiem Ukraińskiej 
Powstańczej Armii (UPA) w tym 
regionie. Deputowani zwrócili się 
też do parlamentu o podtrzyma-
nie takiej inicjatywy na poziomie 
państwowym. Lwowska Państwo-
wa Administracja Obwodowa ma 
opracować program wydarzeń z 
okazji tych obchodów i zagwa-

rantować ich finansowanie…”.
Czy teraz pościągają wiszące por-
trety Bandery?  Czekam na słowa 
Ukraińców: PRZEPRASZAMY 
za rzeź i zabicie 100.000 Pola-
ków. I słowa DZIĘKUJEMY za 
pomoc. Tak jak my nosimy teraz 
na piersiach flagę ukraińską jako 
wyraz solidarności, tak czekam na 
biało-czerwone flagi u Ukraińców 
z napisem „Dziękujemy”. Czy 
ktoś takie już widział? - ciekawi 
się Krzysztof Gojdź. Info  miedzy 
innymi za:
https://www.radiozet.pl/Roz-
rywka/Plotki/Kontrowersyjn-
y-wpis-Krzysz tofa-Gojdzia-
Czekam-na-slowa-Ukraincow-
przepraszamy-i-dziekujemy-za-
moc?fbclid=IwAR0CwPxnbrt89j-
8jcGWSSKfIKTjAYbiV8bBK-
R1ocbN1QCQKaZdO6jYIq8

Należy pomagać ale z rozwagą
Redakcja

Ukrainie pomagamy, 
o historii pamiętamy 

Redakcja za Do Rzeczy.pl
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Igor Isajew, który przed wyso-
kim sądem chwalił się że jest już 
polskim obywatelem i to obywa-
telem  będącym zarazem uoso-
bieniem wszelkich cnót „polsko-
ści” i polskiego „patriotyzmu” 
zasiadł 29 marca na lawie oskar-
żonych. 

Oskarżenie dotyczyło wpisu w 
portalu społecznościowym Fa-
cebook który brzmiał CYTUJĘ: 
„Zaiste Polsko ty hóju”.

Za te właśnie słowa stanął przed 
warszawskim wymiarem spra-
wiedliwości dokładnie w miej-

scu, gdzie być może za anty-
banderowskie postawy stawali 
zadenuncjowani przez niego 
Kresowianie, ich potomkowie 
oraz patrioci.

W zarządzonej przez sędzie-
go przerwie doszło do nie-
oczekiwanego skandalu na tle 
narodowościowym w którym 
zorganizowani -to im trzeba 
przyznać- Ukraińcy wywołali 
burdę o polskie wstążeczki - ja 
taką dostałem od dziewczyny z 
polskiej grupy- i o biało czer-
wone opaski na przedramionach 
polskiej grupy. W wyniku słow-

nych „przepychanek” dało się 
niestety usłyszeć okrzyk o „riza-
niu Lachów”. Kuriozalna sytu-
acja, bo zorganizowani ukrajcy 
sami nosili swoje barwy przy-
pięte jako wstążeczki a jednak 
biało czerwone tj. POLSKIE, w 
POLSKIM sądzie barwy zadzia-
łały na nich jak płachta na byka.           

Sam oskarżony który „butnie  
a może i z pogardą” patrzył na 
sędziego ma wiele za uszami z 
czego za skandaliczne zachowa-
nie tegoż młodzieńca uważam 
wspomniane donoszenie do pro-
kuratury na Kresowian, ich po-
tomków i Patriotów. 

To m.in przez niego zapadło 
-jak niektórzy liczą- ponad 500 
wyroków skazujących Polaków 
których waga czynu to zaledwie 
promil w stosunku do nazwania 
Polski narządem płciowym jaki 
koń pod brzuchem nosi.  

Obecni na rozprawie Polacy 
mają nadzieję, ze to dopiero PO-
CZĄTEK końca wybryków tego 
pana i że odpowie on za całe zło 
jakie uczynił Polakom. 

Przecież to MY POLACY JE-
STEŚMY JESZCZE GOSPO-
DARZAMI W POLSCE chyba, 
że już zadziało się coś o czym 
polski naród jeszcze nie wie. 

„Nosił wilk razy kilka ponieśli 
i wilka”
Andrzej Łukawski

https://www.radiozet.pl/Rozrywka/Plotki/Kontrowersyjny-wpis-Krzysztofa-Gojdzia-Czekam-na-slowa-Ukraincow-przepraszamy-i-dziekujemy-za-pomoc?fbclid=IwAR1WxOiSHK6YWs17JtfvxNCVd78tYoXMaGlqkOyvDA_v1Y5R9lbzJJVA9SQ
https://www.radiozet.pl/Rozrywka/Plotki/Kontrowersyjny-wpis-Krzysztofa-Gojdzia-Czekam-na-slowa-Ukraincow-przepraszamy-i-dziekujemy-za-pomoc?fbclid=IwAR1WxOiSHK6YWs17JtfvxNCVd78tYoXMaGlqkOyvDA_v1Y5R9lbzJJVA9SQ
https://www.radiozet.pl/Rozrywka/Plotki/Kontrowersyjny-wpis-Krzysztofa-Gojdzia-Czekam-na-slowa-Ukraincow-przepraszamy-i-dziekujemy-za-pomoc?fbclid=IwAR1WxOiSHK6YWs17JtfvxNCVd78tYoXMaGlqkOyvDA_v1Y5R9lbzJJVA9SQ
https://www.radiozet.pl/Rozrywka/Plotki/Kontrowersyjny-wpis-Krzysztofa-Gojdzia-Czekam-na-slowa-Ukraincow-przepraszamy-i-dziekujemy-za-pomoc?fbclid=IwAR1WxOiSHK6YWs17JtfvxNCVd78tYoXMaGlqkOyvDA_v1Y5R9lbzJJVA9SQ
https://www.radiozet.pl/Rozrywka/Plotki/Kontrowersyjny-wpis-Krzysztofa-Gojdzia-Czekam-na-slowa-Ukraincow-przepraszamy-i-dziekujemy-za-pomoc?fbclid=IwAR1WxOiSHK6YWs17JtfvxNCVd78tYoXMaGlqkOyvDA_v1Y5R9lbzJJVA9SQ
https://www.radiozet.pl/Rozrywka/Plotki/Kontrowersyjny-wpis-Krzysztofa-Gojdzia-Czekam-na-slowa-Ukraincow-przepraszamy-i-dziekujemy-za-pomoc?fbclid=IwAR1WxOiSHK6YWs17JtfvxNCVd78tYoXMaGlqkOyvDA_v1Y5R9lbzJJVA9SQ
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https://www.radiozet.pl/Rozrywka/Plotki/Kontrowersyjny-wpis-Krzysztofa-Gojdzia-Czekam-na-slowa-Ukraincow-przepraszamy-i-dziekujemy-za-pomoc?fbclid=IwAR1WxOiSHK6YWs17JtfvxNCVd78tYoXMaGlqkOyvDA_v1Y5R9lbzJJVA9SQ
https://www.pap.pl/


www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1 kwietnia 2022  - strona 5

Przodkowie Wacława Buklare-
wicza, współzałożyciela i pierw-
szego prezesa Towarzystwa Kul-
tury Polskiej im. Władysława 
Reymonta w Równem, pochodzą 
z Litwy, Ukrainy i Polski. Jego 
praprapradziadek Siergiej Kraw-
czyński z rewolucyjnej organizacji 
«Narodnaja Wola» zasłynął z tego, 
że dokonał zamachu na Nikołaja 
Miezencowa, szefa najwyższego 
organu tajnej policji Imperium Ro-
syjskiego, a dziadek wraz ze swo-
imi braćmi walczył z bolszewika-
mi w wojnie 1920 r.
Buklarewiczowie z guberni wileń-
skiej
«Mój dziadek ze strony ojca nazy-
wał się Bronisław Buklarewicz, a 
babcia – Izabela z domu Żdano-
wicz. Ich dziadkowie z obu stron 
jeszcze przed rewolucją 1905 r. 
wyjechali z powiatu oszmiańskie-
go w guberni wileńskiej do Sankt 
Petersburga. Mieszkali na Wy-
spie Wasylewskiej (wyspa w del-
cie Newy, jeden z rejonów Sankt 

Petersburga – aut.). Tam dziadek 
i babcia poznali się i wzięli ślub. 
Dziadek Bronisław, podobnie jak 
jego ojciec Ignacy, byli kolejarza-
mi. W tym czasie maszynista po-
ciągu otrzymywał zegarek firmy 
Paweł Buhre, oraz co roku węgiel 
do opalenia mieszkania i kerozy-
nę do oświetlenia. Każdy członek 
rodziny kolejarza raz na miesiąc 
mógł wyjechać gdzieś bez bile-
tu. Zarobki były na tyle dobre, że 
pradziadek i dziadek kupili sobie 
daczę za miastem w kierunku es-
tońskim. W rodzinie opowiadano, 
że w czasie wojny domowej w 
Rosji generał Judenicz ulokował w 
tym budynku swój sztab, po czym 
w domu pozostały różne naczynia 
kuchenne» – mówi Wacław Bukla-
rewicz. 
Dziadek Bronisław w 1937 r. zo-
stał aresztowany. Najpierw trzy-
mano go w więzieniu Kriesty w 
Sankt Petersburgu, a następnie tra-
fił do obozu, pracował na budowie 
Kanału Białomorsko-Bałtyckiego. 
Udało mu się przetrwać w łagrach. 

Po wyjściu z niewoli otrzymał za-
kaz życia w strefie 101 km od Mo-
skwy, Petersburga, Kijowa oraz 
innych dużych miast» – opowiada 
Wacław Buklarewicz...

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

Brygada „Szczerbca” 
przed sądem NKWD
KURIER WILEŃSKI

Z prasy polskiej na Kresach 
Rodzinne historie: Buklarewiczowie, 
Krawczyńscy i Rosińscy 
MONITOR WOŁYŃSKI

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

„To wielki dar dla Wileńszczyzny”. 
W Mejszagole uczczono pamięć 
księdza prałata Józefa Obrembskiego 
 L24
Dziś w kościele w Mejszagole 
odprawiona została Msza św. w 
intencji księdza prałata Józefa Ob-
rembskiego w 116. rocznicę jego 
urodzin. Licznie zebrani wierni 
modlili się za patriarchę Wileńsz-
czyzny, który był godnym naśla-
dowcą św. Józefa, aby się objawia-
ła heroiczność jego cnót i został 
rozpoczęty proces beatyfikacyjny.

„W sposób szczególny jak każde-
go roku w Mejszagole w uroczy-
stość św. Józefa wspominamy i 
modlimy się za ks. prałata Józefa 
Obrembskiego w kolejną rocznicę 
jego urodzin i imienin. Dzisiaj pro-
simy dobrego Boga, aby przyjął go 
do swojej chwały, aby stawiał się 
za nami w niebie i upraszał po-
trzebnych łask dla nas pielgrzymu-
jących tu, na Ziemi” – powiedział 
podczas Mszy św. ksiądz Edward 
Dukiel, proboszcz parafii Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Mejszagole.

Ks. Józef Obrembski, którego nie 
ma już z nami jedenaście lat, jest 
autorytetem nie tylko dla miesz-
kańców Mejszagoły, z którą był 
związany prawie 60 lat, ale też dla 
całej Wileńszczyzny. Jest wzorem 
patriotyzmu i wiary. Wierni pa-

miętają go jako kapłana pogod-
nego, pełnego humoru i energii, 
szacunku i życzliwości. Zawsze 
służył radą i pomocą. W okresie 
powojennym pomagał prześlado-
wanym duchownym, ukrywając 
ich w swojej parafii i pomagając 
materialnie. Niósł pomoc potrze-
bującym.

„Módlmy się za księdza prałata 
Józefa Obrembskiego, który był 
godnym naśladowcą św. Józe-
fa, aby się objawiała heroiczność 
jego cnót i został rozpoczęty pro-
ces beatyfikacyjny” – taką modli-
twę zanosili dziś do Boga wierni, 

zgromadzeni w mejszagolskim 
kościele. A wśród nich poseł do 
Parlamentu Europejskiego Walde-
mar Tomaszewski, poseł do Sejmu 
RL Rita Tamašunienė, mer rejonu 
wileńskiego Maria Rekść, starosta 
gminy Mejszagoła Andrzej Ado-
maitis.

Po wspólnej modlitwie wszyscy 
udali się na grób prałata, który jest 
pochowany przy kościele. Złożono 
kwiaty, zapalono znicze, podzielo-
no się wspomnieniami i refleksja-
mi o szanowanym i lubianym na 
Ziemi Wileńskiej księdzu.

Pod okupacją sowiecką Wil-
na, od 13 lipca 1944 r., zadania 
polskiej konspiracji wojskowej 
zmieniły się diametralnie, jeśli 
porównać je z czasami okupacji 
niemieckiej.

Co do nowych zadań: należało naj-
pierw nawiązać pozrywane aresz-
towaniami kontakty, począwszy 
od komendy okręgu, a kończąc na 
komendzie obwodu, zadbać o lu-
dzi zdemobilizowanych z brygad 
AK, otoczyć opieką rodziny aresz-
towanych, zabezpieczyć pozostałe 
na prowincji i w mieście uzbroje-
nie, archiwa, medykamenty.

„Na razie trzeba czekać w ukry-
ciu”

Por. Zygmunt Kearney „Kirkor”, 
w spisanym w NKGB w Wilnie 
jesienią 1944 r. zeznaniu wła-
snym, przedstawił początki i cele 
konspiracji miejskiej byłych pod-
komendnych kpt. Gracjana Fro-
ga „Szczerbca” po zajęciu miasta 
przez Armię Czerwoną.

„Po rozbrojeniu [3. Brygady] AK 
wróciłem do Wilna. Tam spotka-
łem na ulicy Kalwaryjskiej mjr. 
[dypl.] [Aleksandra Olechnowi-
cza] »Pohoreckiego«. Na moje 
pytanie, co mamy robić i jaka jest 
teraz orientacja struktur organiza-
cyjnych w Wilnie, czy wstępuje-
my do armii [Zygmunta] Berlinga, 
czy też są możliwości i nadzieja 
jeszcze na działalność AK wsku-
tek interwencji [Stanisława] Mi-
kołajczyka w Moskwie, oświad-
czył: »Na razie trzeba czekać w 
ukryciu«. Powiedział, że przyśle 
do mnie [Emmanuela Prokescha] 
»Emkę«. W międzyczasie spoty-
kałem się z kolegami z 3. Bryga-
dy. Byli zainteresowani, co się z 
nami stanie i co mają robić. Dwa 

razy, będąc u [por. Wiktora Brzo-
zy] »Brzozy«, zastałem kilku ko-
legów. Dyskutowaliśmy o tym, jak 
się zachować wobec zbliżającej się 
mobilizacji [do wojska Zygmunta 
Berlinga] i niepełnego ujawnie-
nia AK przez władze sowieckie”. 
Oficerami mającymi koordyno-
wać kontakty ze swoimi byłymi 
podkomendni, którzy nie zostali 
zwolnieni z przysięgi wojskowej, 
zostali wówczas por. „Kirkor” i 
por. „Brzoza”.

Pierwszym kierunkiem działal-
ności stało się zapewnienie przy-
bywającym do Wilna żołnierzom 
3. Brygady „lewych” dowodów 
osobistych (paszportów), zaświad-
czeń o odroczeniu poboru do Ar-
mii Czerwonej lub „ludowego” 
wojska ze względu na młody wiek 
czy też stan zdrowia, potwierdzeń 
o zatrudnieniu w zakładach pracy, 
fabrykach, biurach. Drugim kie-
runkiem było zabezpieczenie wła-
snego środowiska przed penetracją 
agenturalną ze strony sowieckich 
służb bezpieczeństwa, rozpozna-
wanie metod działalności NKGB/
NKWD, a także zbieranie infor-
macji o szeroko pojętym charakte-
rze wywiadowczym.

Trzecim kierunkiem stało się za-
bezpieczanie uzbrojenia, amunicji, 
oporządzenia, medykamentów, 
będących wcześniej na stanie bry-
gady, mogących być użytymi do 
ewentualnej służby liniowej. W 
zakres tych działań o charakterze 
gospodarczym, kwatermistrzow-
skim, charytatywnym wchodziło 
zdobywanie na wsiach żywności 
i przekazywanie ich w mieście dla 
osób wywodzących się z „Trójki” 
lub ich rodzin znajdujących się bez 
środków do życia..
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Na przejściu w Medyce 27 mar-
ca o godzinie 13.00 spokojnie i 
pusto, polskie służby policyjne, 
polska straż graniczna, polskie 
służby porządkowe, polscy i za-
graniczni wolontariusze w stanie 
pełnej gotowości - w związku z 
możliwą  kolejną falą uchodźców 
ukraińskich ze Lwowa. Polacy 
wjeżdżający na Ukrainę z pomocą 
humanitarną witani są hasłem na 
zwróconym w ich kierunku bane-
rze:
My na swojej ziemi a wy będzie-
cie w niej. 
Szczątki zamordowanych Pola-
ków na Wołyniu i w innych wo-
jewództwach, które od  kilkudzie-
sięciu lat oczekują na ekshumację 
i godny pochówek są i jak widać, 
z woli narodu ukraińskiego,  po-
zostaną nadal w nie poświęconej 
ziemi. 
A ocaleli Polacy nigdy nie uzy-
skali przyzwolenia na powrót do 
swoich rodzinnych domostw we 
wsiach, które w większości zosta-
ły zrównane z ziemią, by właśnie 
Polacy nigdy nie mogli tam wró-
cić.
Rzecznik MSZ Łukasz Jasina mó-
wiąc, iż jesteśmy sługami narodu 
ukraińskiego zapomniał dodać, iż 
również JESTEŚMY  OFIARAMI 
NARODU UKRAIŃSKIEGO. 
Ofiarami ukraińskiego ludobój-
stwa, grabieży, wypędzenia - do 
dzisiaj nie rozliczonych. I trwamy 
w tym stanie za sprawą kolejnych 
rządzących opcji.
W kamienicy Orsettich w Jarosła-
wiu na  tablicy poświęconej  MIE-
CZYSŁAWOWI GĘBAROWI-
CZOWI czytam:
Jarosławianin z urodzenia, lwo-
wianin z wyboru, wybitny nauko-
wiec o europejskiej sławie zasłu-
żony dla ratowania dziedzictwa 
narodowego, profesor uniwersy-
tetu Jana Kazimierza we Lwowie. 
Ostatni polski dyrektor LWOW-
SKIEGO OSSOLINEUM, OCA-
LIŁ DLA NARODU POLSKIE-
GO JEGO NAJCENNIEJSZE 
ZBIORY. Gorliwy patriota, czło-
wiek o niezłomnym charakterze.
Według mnie ani  rzecznik 
MSZ Łukasz Jasina ani  mini-
ster  MKiDN Jarosław Selina, 
dla którego  NAJCENNIEJSZE 
ZBIORY NARODU POLSKIE-
GO są ukraińskim dobrem kul-
tury nie mają niezłomnego pol-
skiego charakteru. Mieczysławo-
wi Gębarowiczowi za niezłomną 

postawę groziła zsyłka na Sybir 
lub kula w tył głowy.
„Huta Pieniacka to polska wioska 
położona niegdyś w wojewódz-
twie tarnopolskiem na pograni-
czu Podola i Wołynia. Mieszkań-
cy tej wsi, żyli tak jak wszyscy w 
okolicy. Ich domy stały w niewiel-
kich sadach. W oknach haftowa-
ne firanki, a w bielonych murach 
i drewnianych ścianach radość, 
gniew, zazdrość, smutek czy roz-
pacz. Jak to w domach. Mieszkali 
obok siebie, pomagali sobie w 
pracach polowych. Ich dzieci cho-
dziły do szkoły, a jesienią piekły 
ziemniaki na kartofliskach. Kla-
cze źrebiły się, koty wygrzewały 
się w słońcu. Wiatr przynosił z pól 
zapach ziół i brzęczenie pszczół. 
Żyli...”
Huta Pieniacka przestała istnieć 
o świcie 28 lutego 1944 r. Część 
mieszkańców rozstrzelano na 
cmentarzu, pozostałych zapędza-
no po kilkanaście osób do stodół 
i domów i kościoła, zamknięto i 
podpalono. Próbujących uciekać 
rozstrzeliwano lub mordowano w 
bestialski sposób. Dobytek miesz-
kańców – bydło, rzeczy, zboże 
– zrabowano. Zginęło ponad 1 
000 osób – kobiet, mężczyzn, 
starców i dzieci – mieszkańców 
Huty Pieniackiej i okolic (Huci-
ska Pieniackiego, Pieniaków) – w 
tym ukrywający się w Hucie Pie-
niackiej Żydzi i Polacy uciekinie-
rzy z Wołynia. Zbrodni dokonali 
Ukraińcy, żołnierze w niemieckiej 
dywizji SS „Galizien” oraz Ukra-
ińcy, okoliczni mieszkańcy wypo-
sażeni w widły, siekiery, piły oraz 
wozy do wywożenia zrabowanego 
dobytku.
My prace prowadzimy zawsze po 
to, by odnaleźć ludzi, by odnaleźć 
doły śmierci, by odnaleźć szczątki, 
by je zidentyfikować, by je godnie 
pochować - mówił prof. dr hab. 
Krzysztof Szwagrzyk z okazji 75. 
rocznicy wymordowania miesz-
kańców Huty Pieniackiej.
Niestety, przez 31 lat istnienia 
wolnej Ukrainy nie doczekali-
śmy się  zgody „bratniego” na-
rodu ukraińskiego na godnych 
pochówek Polaków. A wiozących 
pomoc humanitarną do Lwowa 
witają banderowskie flagi. Choć-
by w miejscu gdzie w  2019 roku  
osłonięto Pomnik Bohaterów 
Ofensywy Wołczuchowskiej, 
Ukraińców  mordujących Po-
laków podczas walk 1918-1919. 

Pomnik postawiono w miejscu 
pomnika Orląt Lwowskich z 1938 
roku.
 „Bratniemu” ukraińskiemu na-
rodowi NIE PRZESZKADZA 
WOJNA W NIENAWIŚCI DO 
POLSKOŚCI, nie odkłada jej na 
czas pokoju. 
 
27 marca 2022 roku za sprawą 
Stanisława Szarzyńskiego, Pre-
zesa STOWARZYSZENIA PA-
MIĘCI POLSKICH TERMOPIL I 
KRESÓW oraz Klubu Inteligencji 
Katolickiej  w Przemyślu, uczest-
niczyliśmy w modlitwie w 78 
rocznicę mordu w Hucie Pieniac-
kiej. Oprócz prowadzenia akcji 
upamiętniania dziejów Rzeczypo-
spolitej i Polaków, Stanisław Sza-
rzyński wraz z członkami stowa-
rzyszenia i klubu od  lat współpra-
cuje z Kościołami rzymskokato-
lickimi na Ukrainie organizując  
pomoc charytatywną Polakom 
zamieszkałym na Ukrainie (żyw-
ność, środki higieniczne, odzież). 
Również w tych trudnych czasach 
Prezes osobiście dowozi prywat-
nym samochodem wypełnionym 
po dach żywność do zaprzyjaźnio-
nych sióstr zakonnych i księży w 
Gródku Jagiellońskim by mogli 
wspierać zatrzymujących się tam 
uchodźców jak i okoliczne para-
fie, np. parafię w Żytomierzu.
Przed dworcem w Przemyślu 
oświetlony duży biały namiot z 
gorącymi posiłkami nie wzbu-
dzał w weekend zainteresowa-
nia, czekający przed dworcem na 
transport nieliczni uchodźcy prze-
pytują pełniącą straż  policję o 
McDonald’a. Owszem, wcześniej 
były tam tłumy uchodźców.

W opactwie Benedyktynek za-
trzymywali  się nie tylko uchodź-
cy przed kolejnym etapem podró-
ży za granice lub do dużych miast 

w Polsce (obecnie jest tam jedna 
rodzina) ale również wolontariu-
sze, młodzi lekarze z Europy i obu 
Ameryk dowożący wyposażenie 
medyczne i świadczący pomoc 
medyczną, czy pracownicy pol-
skich organizacji. Na podstawie 
działania wolontariuszy z firm 
ubezpieczeniowych w ostatnich 
10 dniach wiemy, iż w grupie 
ubezpieczonych uchodźców 80%  
to roczniki 1978-1985, zarówno 
kobiety jak i mężczyźni. 
W opactwie Benedyktynek w 
Jarosławiu zatrzymują się nie 
tylko uchodźcy - sadząc po roz-
mowie oraz markowej odzieży jak 
markowych samochodach są to  
zamożni uchodźcy planujący wy-
jazd do Holandii, Belgii, Kanady 
- mniej chętnie do Niemiec. Za-
trzymują się też  pracownicy pol-
skiej Policji z różnych regionów 
Polski oczekujący wraz z policyj-
nymi autokarami  na kolejną falę 
uchodźców. Jestem pełna podziwu 
dla ofiarności i poświęcenia  Pola-

ków  oraz doskonałej organizacji 
ich pracy.
W sieci „Pan Piotruś” ukraińskie-
go właściciela nie widziałam wy-
stawionej dla uchodźców żywno-
ści.  Jeden ze sklepów znajduje się 
na wprost wejścia do kompleksu 
pałacowego w Krasiczynie. Tutaj 
Sapiehowie chronili ludność wsi 
przed Ukraińcami – zapis przy 
wejściu w historii zamku, tu pod 
płotem składano szczątki pomor-
dowanych a Leon Sapieha słono 
zapłacił chłopom ukraińskim, by 
pokazali gdzie zakopali zamor-
dowanego Andrzeja Krasickiego, 
brata jego żony, gdy wracał jako 
żołnierz WP do domu po klęsce 
wrześniowej. W parku dąb po-
sadzony przez ojca na urodzenie 
syna kardynała Adama Sapiehy. 
Takich to mamy „braci”.

Jeszcze jeden ciekawy napis zwró-
cony w kierunku podróżujących  z 
Medyki do Przemyśla.

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

My na swojej ziemi 
a wy będziecie w niej
Bożena Ratter
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Renata Pomarańska, magister fi-
lologii polskiej i doktor nauk spo-
łecznych w zakresie socjologii, 
jest autorką kilkunastu artykułów 
z zakresu literatury, socjologii, 
w tym socjologii literatury oraz 
nauk o polityce i dwóch książek o 
Kresach RP. Pierwszą z nich zaty-
tułowaną : „Golgota Polaków na 
Kresach” wydano w 2016 r. i to 
tam można znaleźć myśl zawartą 
w p/w tytule  artykułu.

Wydawca w opisie książki umie-
ścił niżej prezentowane zdania : 
„wyobraźnia zbiorowa narodu za-
leży od jego znajomości historii. 
Jest ona przez wieki kształtowana 
z pokolenia na pokolenie. Bez hi-
storii nie da się zrozumieć współ-
czesnych dziejów narodu. Podob-
nie nie można pojąć stosunków 
między narodami, bez wglądu w 
ich historię. Dlatego istotne jest, 
aby każdy naród znał swoją wła-
sną historię, chociaż nie zawsze 

tak jest.” Książka ta miała  za za-
danie odpowiedzieć na pytanie, 
jak wyglądała Golgo ta Polaków 
w świetle realiów, czyli faktów 
historycznych i literatury pięknej. 
W tym roku wydawca uprzejmie 
informuje o  premierze drugiej 
książki dr Renaty Pomarańskiej 
„Od konfliktów do rzezi. Polacy 
i Ukraińcy na kresach Rzeczy-
pospolitej”. Wydawca pisze, że  
temat Ukrainy i ludobójstwa na 
Polakach w czasach rzezi wołyń-
skiej jest powoli przez nas odkry-
wany, choć daleko jeszcze do peł-
nego opracowania historycznego 
tematu. Temat dawnych Kresów 
Rzeczypospolitej budzi obecnie 
wiele skojarzeń, ale dominuje 
wspomnienie ostrego konfliktu o 
znamionach wojny domowej, któ-
remu w momentach szczególnego 
nasilenia towarzyszą nieludzkie 
wprost zbrodnie. Takie obrazy 
przywołują w pamięci i wyobraź-

ni współczesnych Polaków 
nazwy kresowych miejsco-
wości:

Batoh, gdzie w 1652 r. z 
rozkazu Bohdana Chmiel-
nickiego zbuntowani koza-
cy wymordowali ok. 3500 
polskich jeńców;

Humań, w którym w 1768 
r. w okresie tzw. koliszczy-
zny zgładzono w okrutny 
sposób kilkadziesiąt tysię-
cy Polaków i Żydów, nie 
szczędząc przy tym kobiet 
i dzieci;

Wołyń, który jest miejscem 
budzącym żywe wspomnie-
nie banderowskiego ludo-
bójstwa, zainicjowanego 
przez nacjonalistów ukraiń-
skich w 1943 r.

W niniejszej monografii 
Autorka szuka przyczyn 

waśni kresowych, które często 
przeobrażały się w ludobójstwo. 
Aby na nie wskazać, odwołuje się 
do teorii konfliktów społecznych, 
teorii cywilizacji Feliksa Konecz-
nego oraz teorii podłoża histo-
rycznego Ludwika Krzywickiego 
i Kazimierza Dobrowolskiego. 
Książka łączy w sobie wyniki 
badań z zakresu socjologii, nauk 
politycznych, stosunków między-
narodowych i historii. Wpisuje się 
zatem w nurt cenionych współ-
cześnie badań interdyscyplinar-
nych”.

Jak pisze prof. zw. dr hab. Lesław 
H. Haber: „Niezaprzeczalnym 
walorem książki jest jej innowa-
cyjne ujęcie konfliktu społeczne-
go w odniesieniu do rzeczywisto-
ści kresowej i z uwzględnieniem 
teorii naukowych mogących po-
móc w wytłumaczeniu zjawisk 
społecznych, które zachodziły na 
Kresach przez wieki w sposób 
jedynie im przynależny. Publika-
cja wpisuje się w obecnie jeden z 
najważniejszych trendów badaw-
czych, jakim jest interdyscypli-
narność”.

Z kolei zdaniem dr hab. Ryszar-
da Michalaka, prof. Uniwersytetu 
Zielonogórskiego: „Monografia 
spełnia wysokie standardy me-
todologiczne i merytoryczne. W 
wymiarze utylitarnym winna 
posłużyć decydentom polskiej 

polityki zagranicznej jako zbiór 
argumentów na rzecz rozlicze-
nia zbrodni ludobójstwa wo-
łyńskiego i małopolskiego oraz 
neutralizowania odradzającego 
się szowinizmu ukraińskiego. 
Naturalnie, odbiorcami książki 
będą też wszystkie osoby intere-
sujące się tematyką kresową”.

Bardzo dobrze, że są jeszcze mą-
drzy ludzie dbający o historię na-
rodową. O ukazanie tragicznej hi-
storii narodu nie dbają natomiast 
zarówno władze jak i elity opi-
niotwórcze III Rze czypospolitej. 
Nie upominają się one o prawdę 
dotyczącą dziejów narodu i nie 
dążą do potępienia zbrodni do-
konanej przez ukraińskie siły 
nacjonalistyczne. Ukraina zaś 
glo ryfikowała i czyni to nadal; 
morderców bezbronnej, cywilnej 
ludności polskiej, stawiając im 
niemal w każdym miejscu pomni-
ki. O ludobójstwie Polaków z rąk 
ukra ińskich nacjonalistów należy 
pisać i mówić jak najwięcej, z 
różnych perspektyw, aby naród 
polski znał własną historię, a Po-
lacy oczyścili z zakłamania swą 
świadomość i tożsamość narodo-
wą. Fakt, że
24 lutego Rosja zaatakowała 
Ukrainę. Ponad dwa miliony ucie-
kinierów znalazło się w Polsce
należy im pomagać ale o historii 
nie wolno zapominać.

Bez historii nie da się zrozumieć 
współczesnych dziejów narodu
Bogusław Szarwiło
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CZY ŚWIAT ZOSTAŁ O ZBRODNI 
TOTALITARYZMU BOLSZEWICKIEGO 
POINFORMOWANY KU PRZESTRODZE?
Bożena Ratter
ZANIM BOLSZEWICKI BAR-
BARZYŃCA Z MARKSEM I 
LENINEM W DUSZY  wylał 
hektolitry krwi na ulicach Kijo-
wa przypuścił szturm bombardu-
jąc miasto. Ten atak sprzed 100 
lat opisuje Kornel Makuszyński. 
Kijów zamieszkiwało 60 000 
Polaków. BARBARZYŃSKIE 
BOLSZWICKIE SZEREGI  two-
rzyły  MNIEJSZOŚCI NARO-
DOWE RZECZYPOSPOLITEJ 
wrogie do dzisiaj  narodowi pol-
skiemu, jego religii i tradycji.
 
Przyszłość zaś była straszniejsza 
od rzeczy strasznych, nikt bo-
wiem, wytwórca nałogowy naj-
czarniejszych nawet myśli, nie 
mógł wyprorokować DWUTY-
GODNIOWEGO BOMBAR-
DOWANIA miasta. Strzelano 
zwykle w nocy, pora zaś ta nie 
była obojętną jedynie dla spóź-
nionego przechodnia, dla reszty 
spokojnych obywateli przecho-
dziła bez wrażenia. Teraz jednak-
że przejęli, się nagłą salwą działo-
wą wszyscy bez wyjątku, co poj-
mie każdy, kto zna głupie narowy 
szrapnela, który bezmyślnie, z 
idjotycznej uciechy chichocąc, 
leci bez celu w stronę czarnego, 
nieruchomego zbiegowiska do-
mów.
Takie właśnie oszalałe szrapnele 

poczęły gwizdać ponad miastem, 
nikt zaś nie wiedział, ani kto 
strzela, ani do kogo. To tylko się 
wiedziało, że szrapnel, prochem 
obżarty, jest to bydlę nierozum-
ne, które nie pozna adresata i że 
uczciwe poczucie, że się nie jest 
ministrem, którego chcą zabić, 
nic nie pomoże.
To też na wielkie, gwarne, lubiące 
włóczęgę po ulicach miasto padł 
nagle lęk, ten najgorszy, bo bez-
radny i zrozpaczony, lęk w niebo-
głosy wołający o pomoc, rwący 
pędem po ulicach, tulący się do 
muru, pobladły strach, patrzący 
oszalałym wzrokiem w czarne 
niebo, pod którem dzieje się coś 
niepojętego.
Celem stało się całe miasto, jak 
długie i szerokie, całe bowiem 
zaczęło pluć ogniem poza swoje 
granice. Nieszczęsny był dom, za 
którego murami ustawiono kilka 
armat; mury trzęsły się jak w fe-
brze, szyby dzwoniły nieustannie, 
tynk leciał ze ścian, straszliwy 
huk napełniał wszystko.
….Po godzinie takiego strzela-
nia, baterja oblegająca wypatrzyła 
wreszcie ukrycie i poczynała w 
nie bić szaleństwem ognia. Wtedy 
armaty „miejskie” brały nogi za 
pas i przenosiły swój strzelający 
kram w sąsiednie ulice, niestety 
dom, indywiduum nieruchome, 

sterczał w tem samem miejscu i 
jęczał teraz i drżał, bity dziesiąt-
kami pocisków, i szalał w swo-
jem wnętrzu rozpaczą, napełniał 
się krzykiem i jękiem, głośnym, 
niemożliwym płaczem kobiet 
i ustawicznem kwileniem nie-
szczęśliwych dzieci.
Zrozpaczony ludzki tłum zbiegał 
pędem do piwnic, wilgotnych i 
ciasnych i tam spędzał całe dnie i 
noce, drżący od zimna, odurzo-
ny stęchlizną, wygłodniały, nie-
zmiernie zmęczony; mówiono 
nerwowo i szeptem, czasem tylko 
ktoś głośno zakrzyknął, kiedy po-
cisk uderzył w dom, sypiące się 
zaś gruzy sprawiały wrażenie, że 
to ostatnie schronienie, sklepienie 
piwnicy, za chwilę runie na nie-
szczęsne ludzkie głowy.
Czasem jakiś człowiek, bardzo 
odważny, lub bardzo już zgłod-
niały, czając się przy murze, wy-
pełzał na ulice, puste i straszne; 
czasem go stamtąd spędzały kule 
maszynowych karabinów, cza-
sem zaś przynosił wieści, które 
w katakumbach piwnic rosły do 
potwornych rozmiarów, zapowia-
dały jeszcze gorsze rzeczy, niż te, 
które się wydawały już najgorsze-
mi.
Noc przynosiła nieco ukojenia. 
Należy przyznać owym oble-
gającym, że mordowali miasto 

tylko w dzień, z nastaniem mro-
ku jednakże sami czcili radośnie 
pracę dnia, miastu zaś dawano 
sposobność korzystania z mądrej 
rady nocy, aby się zastanowiło 
nad swoim losem i by się podda-
ło. Zrozpaczone  miasto byłoby 
to uczyniło bez wahania, jednak-
że jego obrońcy postanowili nie 
dać za wygraną, wobec czego z 
nastaniem dnia, zawsze z kolejo-
wą dokładnością, rozpoczynano 
około godziny dziesiątej bom-
bardowanie. Życie zaczęło się 
systematyzować. Ponieważ nie 
było widoków na szybkie zała-
twienie sprawy, przemyślny czło-
wiek, który chciał jeszcze pożyć 
lat kilka, począł życie owo pod 
armatami urządzać biurokratycz-
nie; o jednej godzinie szedł spać, 
o jednej jadł, o jednej, znaczonej 
pierwszym „porannym” strza-
łem, uciekał do piwnicy.
Zaczęło się na zupełnie nowych 
postawach towarzyskich oparte 
życie piwniczne, pełne roman-
tycznego uroku w swojej nie-
nagannej prostocie; cały dom 
wchodził z sobą w zażyłe stosun-
ki bez uwagi na stanowisko spo-
łeczne człowieka, zmienionego 
w pieczarkę. Piwnica stawała się 
salonem, gdzie w złotem świetle 
skwierczącej łojówki wiedziono 
w rozmaitych językach dyskursy 

na tematy oddalone, jak literatura, 
lub bliższe, jak zdobycie kawał-
ka zapleśniałej kiełbasy. Sze-
rzyły się tam również w formie 
lekkiej i wytwornej wiadomość 
i w owych czasach pożyteczne, 
jak na przykład, że operacja, czy-
niona na człowieku, ugodzonym 
odłamkiem szrapnela w brzuch, 
jest znacznie trudniejszą, jeśli in-
dywiduum się przedtem obżarło. 
Najgwałtowniej szerzyły się wia-
domości pożyteczne z dziedziny 
strategji. Każdy wtedy był dosko-
nałym znawcą i łgał na potęgę, 
mimo tego jednak po tygodniu 
oblężenia słuchem rozpoznawać 
umiałem, czy strzelają do nas, 
czy „od nas”, czem strzelają i ja-
kim kalibrem (o!); w piwnicy byli 
po pewnym czasie sami generało-
wie artylerji i weterani osiwiali w 
bojach. Ludzie mrukliwi, niezdol-
ni do salonowej konwersacji, cho-
dzili nerwowo z kąta w kąt i liczy-
li strzały, żegnając się po każdym 
dziesiątym. 
Szczególnie miłe były wieczory, 
kiedy damy, podobne do aniołów, 
które przyszły odwiedzić gniją-
cych w lochach więźniów, zapa-
rzały herbatę i mówiły słodko o 
tem, że jeśli trzeba umrzeć, to już 
najlepiej razem. 
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*30 marca 1943 r. w kolonii Pół-
bieda (Półbieda Stydyńska) pow. 
Kostopol, Ukraińcy w bestialski 
sposób zamordowali 65 osób.
Między innymi: Borek Józef, Bo-
rek Marianna, Borek Eugenia, 
Dębska Leokadia, Dębska Kazi-
miera, Dębski Eugeniusz, Kowal-
czyk Jadwiga, Kowalczyk Wikto-
ria, Kowalczyk Robert, Kazimiera 
Strzyżykowska, Kowalczyk Anto-
ni - 4 osoby, Kowalczyk Józef - 4 
osoby, Kuś - 3 osoby, Kamaszew-
ski - 2 osoby, Puchacz - 2 osoby, 
Ciesielski - 5 osób, Strzyżykowski 
- 2 osoby, Dudzik - 6 osób, Ku-
rowski - 5 osób, Grzyb - 2 osoby, 
Ochnio - 2 osoby, Kornatowscy - 
13 osób, Kozieje - 5 osób.
*Janusz Horoszkiewicz:
„Fotoreportaż poświęcam pamięci 
śp. Ireny Sołowij z domu Borek c. 
Władysława. Śp. Irena przekaza-
ła mi szczegółowy opis śmierci: 
dziadka Józefa, babci Marianny, 
matki Genowefy, ciotki Leokadii i 
dwóch jej dzieci, c. Kazimiery i s. 
Eugeniusza. Matkę, zamordował 
sąsiad Majsiej. W przeddzień tata 
Ireny wywiózł do Janowej Doliny 
swoje dzieci i kilka dzieci siostry 
Leokadii, razem osiem. Kiedy 30 
III rano jechał po resztę, było już 
po mordzie. /.../  Napadnięta zosta-
ła o świcie 30 III 1943 r., atakujący 

przybyli konno i pieszo od strony 
uroczyska Perełysianka. Ludzie 
zostali zaskoczeni w śnie, nie ma-
jąc szans na ucieczkę. Wszystkich 
którzy nie uciekli zamordowa-
no bez litości. Ogrom mordu jest 
powszechnie nie znany, a woła o 
pomstę do nieba, zamordowano 
około 80 osób. Wymordowani nie 
mieli żadnego pochówku, a miej-
sce Ich zagrzebania jest nie znane, 
nie są również do dnia dzisiejsze-
go w żaden sposób upamiętnieni. 
W Półbiedzie przebywali również 
uciekinierzy z innych koloni, któ-
rzy zapewne też ponieśli ofiary o 
których nie wiemy, zmordowani 
milczą. Znany jest natomiast los 
części uciekinierów z Polanówki 
który zrelacjonował mi naoczny 
świadek Ks. Tadeusz Zurawski 
z Łodzi, s. Józefa i Weroniki z d. 
Michalska: część uciekinierów z 
Polanówki zdołała wydostać się z 
Połbiedy, pod lasem zostali dopę-
dzeni przez jadących na koniach 
bandytów, zarąbano siekierami 
kilkanaście osób. Informację o 
liczbie zamordowanych w Półbie-
dzie przekazał Ukrainiec nazwi-
skiem Fiedot, który ukrył polską 
rodzinę”.
------
* W marcu 1943 r. świadkowie od-
notowują w pamięci liczne ukraiń-

skie napady na wsie w powiecie 
kostopolskim, rabunki i mordy na 
Polakach:
- w kol. Berestowiec Stary zamor-
dowali co najmniej 20 Polaków;
- w miasteczku  Berezne w II po-
łowie marca Ukraińcy powiesili    
młodego Polaka;
- między kol. Borówka a osadą 
Orżew Ukraińcy zamordowali 
7    Polaków jadących na 3 fur-
mankach;
- w miasteczku Deraźne zamor-
dowali 1 Polaka oraz w okolicy    
miasteczka wymordowali rodziny 
gajowych i leśniczych;
- we wsi Korczyn pod koniec 
marca rezuni dokonali napadu    
mordując ludność polską i paląc 
ich zabudowania, ilości ofiar nie    
ustalono;
- we wsi Koziernik Chotyński w 
czasie drugiej pacyfikacji ukraiń-
sko-niemieckiej spalono żywcem 
w domach kilku chorych Polaków;
- we wsi Rudnia miejscowi Ukra-
ińcy zamordowali 8 Polaków, w 
tym   
  30-letnią Rozalię Sawicką oraz 
38-letniego Franciszka Zielińskie-
go    odarli z odzieży, powiązali 
drutem kolczastym i zmasakrowa-
ne    zwłoki wepchnęli do przerębli 
na rzece Mielnica;
- we wsi Siwki w czasie pacyfika-

cji ukraińsko-niemieckiej żywcem    
spalono w domach kilku lub kilku-
nastu Polaków chorych na tyfus;
- we wsi Werbcze Duże Ukraińcy 
powiesili w sieni domu na drabi-
nie 
  nauczycielkę Kazimierę My-
czewską, a jej dwoje nieletnich 
dzieci    udusili. Wcześniej Ukra-
ińcy gwarantowali jej bezpieczeń-
stwo;
- we wsi Złaźno (polska kolonia 
Złaźna) Ukraińcy zamordowa-
li    około 30 Polaków oraz z rzeki 

Horyń wyłowiono przypadko-
wo    kilka zwłok zamordowanych 
osób, a nie wiadomo ile popłynęło    
dalej z nurtem rzeki. Mieszkan-
ka kol. Klin Stawecki uciekająca    
samotnie do Janowej Doliny zo-
stała przez Ukraińców rozebrana    
do naga i pocięta na całym ciele 
nożami, po czym wrzucona do    
dołu za stodołą ukraińskiego go-
spodarza. Wyciągnęła ją stamtąd    
Ukrainka - właścicielka stodoły i 
przewiozła na drugi brzeg 
 Horynia do Janowej Doliny.

Z ludobójczych kart kalendarza
Agnieszka Marciniuk (FB) 
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LWOWSKA RADA NARODOWA
- ROK 2022 ROKIEM UKRAIŃSKIEJ 
POWSTAŃCZEJ ARMII  (UPA)
Antypolska Kampania na Ukrainie 
Aleksander Szumański

Lwowska rada obwodowa ogło-
siła 2022 rokiem Ukraińskiej 
Powstańczej Armii (UPA) w 
tym regionie - podał w czwartek 

portal Zaxid.net. Deputowani 
zwrócili się też do parlamentu 
o podtrzymanie takiej inicjaty-
wy na poziomie państwowym. 

- To jest skandal - skomentował 
sprawę w rozmowie z polsat-
news.pl Witold Jurasz, prezes 
Ośrodka Analiz Strategicznych.

Deputowani lwowskiej rady ob-
wodowej przegłosowali ogłosze-
nie 2022 rokiem UPA w związku 
z tym, że w przyszłym roku mija 
80 lat od utworzenia UPA i z uwa-
gi na „istotny wkład UPA w ukra-
iński wyzwoleńczo-rewolucyjny 
ruch doby II wojny światowej” 
- napisał portal Zaxid.net (czyt. 
zachid).

Lwowska Państwowa Admini-
stracja Obwodowa ma opracować 
program wydarzeń z okazji tych 
obchodów i zagwarantować ich 
finansowanie - dodano.

 Rada zwróciła się do parlamentu 
o podjęcie analogicznej decyzji 
i ogłoszenia roku 2022 rokiem 
UPA na poziomie państwowym.

Wcześniej, w marcu, deputowani 
lwowskiej rady obwodowej zwró-
cili się do rządu Ukrainy oraz mi-
nisterstwa młodzieży i sportu o 
zmianę nazwy miejscowego sta-
dionu z Arena Lwów na stadion 
im. Stepana Bandery. Rząd nie 
odpowiedział na tę propozycję - 
wskazuje Zaxid.net.

SKANDALICZNA DECYZJA 

 Jeśli te doniesienia miałby się po-
twierdzić to jest to skandal - tak 
decyzję Ukraińców skomentował 
dla polsatnews.pl Witold Jurasz, 
dziennikarz, dyplomata, prezes 
Ośrodka Analiz Strategicznych. 

Zaznaczył, że nawet biorąc pod 
uwagę rozdźwięk w odbiorze tej 
organizacji między Polakami i 
Ukraińcami, to należy opamiętać, 
iż kierowana przez Romana Szu-
chewycza i Stepana Banderę UPA 
odpowiada za rzeź wołyńską.  

Przypomniał wcześniejszy po-
mysł o tym, żeby nowoczesny, 
mieszczący prawie 35 tys. wi-
dzów stadion wybudowany na 
Euro 2012 nazwać imieniem 
Stepana Bandery, który określił 
za „równie skandaliczny”. W 
jego ocenie nie trudno wyobra-
zić sobie, że w przyszłości mo-
głoby dojść do sytuacji, w której 
Ukraińcy mogliby zorganizować 
rozgrywki, zapraszając na ten 
obiekt Polaków. Mogłoby się tak 
stać m.in. w przypadku meczów 
na poziomie reprezentacji, albo 
międzynarodowych rozgrywek 
klubowych.

ZOBACZ: Ukraina. Media: 
dziennikarze napadnięci podczas 
wywiadu z prezesem banku

  - Nie wyobrażam sobie, żeby 
polscy sportowcy mogli rywa-
lizować na stadionie noszącym 
imię takiej postaci - stanowczo 
skomentował Jurasz.

SOJUSZ Z IZRAELEM W 
WALCE O PAMIĘĆ HISTO-

RYCNĄ NA UKRAINIE

Dyplomata zaznaczył, że w walce 
o pamięć historyczną nie powin-
niśmy działać sami. - Mamy w 
tej sprawie sojusznika w postaci 
Izraela i powinniśmy dbać o tę 
relację, bo ich siła przebicia zdaje 
się być większa - tłumaczył.

 Jurasz nie ma wątpliwości, że 
polskie MSZ wykona ruch w 
odpowiedzi na te doniesienia ze 
Lwowa. - Wydaje mi się, że reak-
cja powinna być spokojna, wywa-
żona i stanowcza w treści, ale nie 
w formie - ocenił. 

Wiele wskazuje na to, że podobne 
decyzje zapadające na Ukrainie, 
są efektem słabej pozycji Polski 
na arenie międzynarodowej. - To 
przegrana władzy i opozycji - mó-
wił Jurasz i dodał, że w polskiej 
dyplomacji trudno doszukać się 
jakiejś strategii, a każdy kolejny 
rząd przyjmuje własną politykę i 
wszystko zaczyna się od począt-
ku. 

 Co z kolei na takich zagrywkach 
chcą zyskać niektórzy politycy 
zza naszej wschodniej granicy? 
- Tym, czego chcą ukraińscy na-
cjonaliści, a w zasadzie szowini-
ści, jest sprowokowanie drugiej 
strony - odpowiedział ekspert w 
rozmowie z polsatnews.pl. 

BANDERA I UPA

Bandera był przywódcą jednej z 
frakcji Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów (OUN), której 
zbrojne ramię, Ukraińska Po-
wstańcza Armia, jest odpowie-
dzialne za prowadzone w latach 
1943-1944 czystki etniczne (lu-
dobójstwo) na ludności polskiej 
na Wołyniu i w Galicji Wschod-
niej.

Ukraińcy w okrutny sposób wy-
mordowali wtedy ok. 200 tys. 
ludności polskiej. 

Źródła:

https://www.polsatnews.pl/wia-
domosc/2021-10-07/lwowska-
rada-obwodowa-2022-rokiem-
upa-to-jest-skandal/

h t t p s : / / l e g a a r t i s . p l /
blog/2022/03/12/wladze-lwows-
kie-oglosily-2022-rokiem-upa-a-
pan-zada-przerwania-konkursu-
o-wolyniu/

https://niezalezna.pl/413889-rok-
-2022-we-lwowie-rokiem-upa

https://pch24.pl/antypolska-
kampania-na-ukrainie-lwow-
oglosil-rok-2022-rokiem-upa/

/ Kult Stepana Bandery uniemożliwia demokratyzację i destabilizuje Ukrainę – historyk Grzegorz Rossoliński-Liebe 
Source: https://jagiellonia.org/kult-bandery-demokracja-na-ukrainie

/ Strzegące pomnika Chwały lwy na cmentarzu Obrońców Lwowa, od lat stanowią „pro-
blem” dla władz Lwowa które już kilka lat temu postanowiły je zasłonić. Lwy i cmentarza 
stały się symbolem poległych w walkach o polskość miasta.  Jedna z rzeźb ma na tarczy 
napis „Zawsze wierny” i herb Lwowa, druga – napis „Tobie Polsko” i godło Rzeczypospo-
litej. Pomnik i lwy odsłonięto 11 listopada 1934 r., 10 lat po otwarciu jednego z najbardziej 

znanych cmentarzy II RP
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Wojna i co dalej ?
Stanisław Żurek
...dokończenie ze strony 1

Ta najbardziej przyjazna część 
wschodnia Ukrainy jest atakowa-
na z całą brutalnością i obracana 
w ruinę z licznymi ofiarami lud-
ności cywilnej. I zapewne Rosja 
utraciła tutaj nawet resztki swoich 
sympatyków i trudno jej będzie 
znaleźć chętnych do kolaboracji 
przy próbie tworzenia nowych i 
jej podległych władz ukraińskich. 

Cel Putina jet jasny, chodzi mu o 
odbudowanie rosyjskiej hegemo-
nii w Europie na wzór Związku 
Sowieckiego.  Ukraina ma być 
pierwszym etapem realizacji tego 
planu. Trudno przewidzieć, czy 
następnym będzie agresja skie-
rowana na Polskę i kraje bałtyc-
kie, czy wcześniej taki los spotka 
Gruzję i Mołdawię. Putin nie chce 
silnej armii ukraińskiej na granicy 
z Rosją, Donbasem, Ługańskiem 
i Krymem, sam natomiast z Kali-
ningradu graniczącym z Polską i 
Litwą uczynił bastion uzbrojony 
w najnowocześniejszą broń.  

Brak sukcesów militarnych i zde-
cydowany opór armii ukraińskiej 
zmusił Putina do sięgania po broń 
„z wyższej ligi”, jak rakiety ma-
newrujące wystrzelone z łodzi 
podwodnej na Morzu Czarnym 
trafiające w cel pod Lwowem, czy 
bomby termobaryczne. W dalszej 
perspektywie Ukraina nie jest w 
stanie samodzielnie obronić się 
przed rosyjską inwazją, ale i Ro-
sja nie będzie w stanie poradzić 
sobie z okupacją Ukrainy. Daje 
to pewne nadzieje na negocjacje i 
zakończenie wojny. Ważne są jed-
nak warunki jej zakończenia. Pu-
tin dąży do rozbrojenia Ukrainy, 
złamania jej potencjału militar-
nego. Jeżeli to osiągnie zagrożo-
na zostanie bezpośrednio Polska, 
gdyż państwa bałtyckie Putin nie 
traktuje jako poważnie mu zagra-
żające. Jak wówczas zachowa się 
NATO, w tym USA? Nie ma ab-
solutnie pewności, zwłaszcza jeśli 
chodzi o partnerów europejskich. 
Czy w imię interesów ropo-ga-
zowych w ofierze nie złożą Pol-
ski? Przyjmą część uchodźców, 
a reszta wróci do swoich domów 
w zniewolonej Ukrainie, bo jaki 
będą mieć inny wybór? 

Tymczasem gościnność Polski po-
winna budzić podziw i wręcz za-
chwycać. Pomoc państwa, ofiar-
ność zwykłych ludzi i różnych or-
ganizacji społecznych jest ogrom-
na. W niepamięć poszły wszelkie 
zaszłości historyczne i polityczne. 
Ba, pojawiły się głosy, aby za-
milczeć sprawę ludobójstwa do-
konanego na ludności polskiej 
na Kresach, nie żadnej wzmianki 
o wciąż obowiązującym zakazie 
ekshumacji polskich ofiar i prze-
pisach oświatowych uderzających 
w polską mniejszość narodową, a 
co na Węgrzech jest do tej pory 
punktem zadrażniającym ich re-
lacje z Ukrainą. Nie pojawia się 
nawet refleksja o tym,że zupełnie 
inaczej wyglądała ucieczka lud-
ności polskiej z Wołynia, spod 

Tarnopola i Lwowa w latach 1943 
– 1945. Ani o tym, ilu wśród ucie-
kinierów znajduje się potomków 
ukraińskich zbrodniarzy i skut-
ków ich wieloletniego nasączania 
ideologią banderyzmu. Pojawiają 
się natomiast głosy różnych szu-
brawców, że o obecnej sytuacji 
wojny mówić o tym nie wolno. 
Tylko kiedy o tym można było 
swobodnie mówić? Ich zdaniem 
nigdy odpowiedniego czasu nie 
było i nie będzie. Koszty przy-
jęcia ponad 2 milionów ukraiń-
skich uchodźców sięgają kilku 
milionów złotych dziennie i nie 
wiadomo jak długo wytrzyma to 
budżet Polski i zubożane społe-
czeństwo polskie. Już wcześniej 
w Polsce znajdowało się około 
2 milinów obywateli Ukrainy, w 
większości znajdując tutaj pracę.                                                                                           
Unia Europejska wciąż pozostaje 
na poziomie obietnic, ale jeszcze 
nie przekazała Polsce ani jednego 
euro. O jakimkolwiek wsparciu 
oligarchów ukraińskich, którzy 
z dorobkiem miliardów dolarów 
pouciekali prywatnymi samolo-
tami głównie do Izraela nikt nie 
wspomina jednym słowem, a 
przecież oni dorobili się tych for-
tun kosztem obecnych uciekinie-
rów. Dla prezydenta Zełeńskiego 
są to tematy tak drażliwe, że o 
nich nie mówi, nigdy nie wymie-
nił też swojego promotora Koło-
myjskiego. Czy tak jak pozostali 
oligarchowie zaszył się bezpiecz-
nie za granicą i czeka na rozwój 
sytuacji, aby powrócić na swoje 
latyfundium niezależnie od tego, 
czy w niepodległej czy zniewolo-
nej Ukrainie?                          

Poznikały też osoby takie jak Wia-
trowycz, Drobowycz, Szeremeta, 
Klimkin, Kuleba, Sadowy. Wal-
czą bohatersko w szeregach ar-
mii ukraińskiej? Czy ewakuowa-
li swoje rodziny do Polaki? Nie 
słychać także, aby bardzo liczna 
diaspora ukraińska w Kanadzie, 
USA, Australii oraz w zachodniej 
Europie tworzyła liczącą kilkuset 
żołnierzy jakąś „pomarańczową 
armię” do walki z rosyjskim agre-
sorem, na wzór polskiej „błękitnej 
armii Hallera”.  Wielką odwagą 
wykazał się Zełeński, z komika 
stał się prawdziwym „Sługą Na-
rodu” jednocząc Ukraińców do 
walki o niepodległość. Przeszedł 
odwrotną drogę niż chociażby 
Donald Tusk, czy Radosław Si-
korski, którzy z roli polityków 
przeszli do roli komików. Tylko 
co stanie się z Zełeńskim, gdy za-
cznie on przeszkadzać w negocja-
cjach pokojowych, których celem 
będzie demilitaryzacja Ukrainy i 
podporządkowanie jej Rosji? 

A co robi ambasador Ukrainy w 
Polsce? „Ambasador Ukrainy 
Andrij Deszczyca oświadczył na 
wspólnej konferencji z minister 
rodziny Marleną Maląg, że wraz 
z polskim rządem stara się wy-
pracować system zapewniający 
młodzieży z Ukrainy możliwość 
m. in. podejścia w Polsce do 
matury czy studiowania na pol-
skich uczelniach. „Tu też będą 

potrzebne jakieś zmiany, może 
nawet ustawodawcze, w polskim 
systemie edukacji” – powiedział. 
Podkreślił, że ukraińscy ucznio-
wie i studenci będą chcieli kon-
tynuować naukę „w swoim języku 
i według ukraińskiego systemu 
nauczania”. Podkreślił, że „trwa-
ją jakieś rozmowy, żeby tworzyć 
klasy czy nawet całe szkoły ukra-
ińskie”. „Pracujemy nad tym, 
będzie też zespół do współpracy 
pomiędzy ministerstwami” – po-
wiedział. „Oczywiście są różne 
pomysły. Wczoraj spotkaliśmy 
się z organizacjami ukraińskimi, 
które działają już w Polsce, które 
mają szkoły ukraińskie sobotnie” 
– podkreślił. „Będziemy wypraco-
wywać taki system, który by po-
zwolił, po pierwsze kontynuować 
edukację, pod drugie kończyć ma-
turę, dla tych osób, które kończą 
maturę na Ukrainie i po trzecie, 
żeby oni mogli kontynuować ten 
system edukacji ukraińskiej, który 
by istniał na Ukrainie” – wska-
zał.” (Mateusz Pławski: Amba-
sador Ukrainy domaga się zmian 
w polskim systemie oświatowym. 
16 marca 2022; wnp.pl / Kresy.
pl ) O zmianie prawa oświato-
wego na Ukrainie nie wspomniał 
słowem. Nie czas na to, ale czas 
na eskalację żądań wobec Polski, 
która dźwiga samodzielnie ciężar 
pomocy ukraińskim uchodźcom. 

I następny kwiatek. „Prokura-
tura Rejonowa Lublin-Południe 
wszczęła śledztwo w sprawie na-
woływania do wojny napastniczej 
przez byłego przewodniczącego 
sejmiku województwa lubelskie-
go. Chodzi o doniesienie z po-
czątku marca, które do lubelskiej 
prokuratury złożył Marcin Rey, 
który od lat zajmuje się ujawnia-
niem przypadków rosyjskiej pro-
pagandy. Według niego w jednym 
ze swoich artykułów Konrad Rę-
kas, były lubelski polityk i samo-
rządowiec oraz publicysta, który 
obecnie przebywa na stałe za 
granicą, w jednoznaczny sposób 
pochwala inwazję Federacji Ro-
syjskiej w Ukrainie, stwierdzając, 
że jest ona realizowana w polskim 
interesie. W piątek (18.03) Proku-
ratura Rejonowa Lublin-Południe 
wszczęła w tej sprawie śledztwo. - 
Na podstawie zebranego materia-

łu dowodowego prokurator uznał, 
że istnieje prawdopodobieństwo, 
że został popełniony czyn zabro-
niony opisany w artykule 117 
par. 3 kodeksu karnego, który 
dotyczy nawoływania do wojny 
napastnicznej - mówi prokurator 
Agnieszka Kępka, rzecznik praso-
wy Prokuratury Okręgowej w Lu-
blinie. Na razie prokuratura nie 
zdradza szczegółów prowadzone-
go postępowania. - Trwa anali-
za materiałów i przesłuchiwanie 
świadków – dodaje prok. Kępka. 
Zgodnie z kodeksem karnym za to 
przestępstwo grozi od 3 miesięcy 
do pięciu lat. (Tomasz Nieśpiał: 
Śledczy z Lublina na tropie tek-
stów Konrada Rękasa 

https://kurierlubelski.pl/sledczy-
z-lublina-na-tropie-tekstow-
konrada-rekasa/ar/c1-16106911 ) 
Polskiego mitomana bredzącego 
o korzyściach z rosyjskiej agre-
sji oskarża się o „nawoływanie 
do wojny napastniczej”. Szczyt 
idiotyzmu - Putin go posłuchał? 
Ale on pisał to już po rozpoczęciu 
„wojny napastniczej”. 

Rząd Polski razem ze społeczeń-
stwem zdają celująco egzamin z 
udzielania pomocy uchodźcom 
ukraińskim, robią wszystko co 
jest w możliwościach politycz-
nych i ekonomicznych. Należy z 
tego być dumnym. Nie oczekując 
na dowody wdzięczności od przy-
szłych władz ukraińskich, gdyż 
nie widać tam postaci na miarę 
Sahajdacznego, Bezruczki czy 
Petlury. Ich pomniki nie stoją na 
Ukrainie, stoją zupełnie innych 
postaci i nie zanosi się na zmianę. 
Owszem, Zełeński chwali Polskę, 
ale też nikt inny nie zrobił tyle dla 

Ukrainy, co Polska. Trudno jed-
nak wnioskować, czy zmieni się 
polityka Ukrainy po zakończeniu 
wojny, czy do głosu wrócą pro-
banderowskie narracje. Ukrainie 
należy jednak pomagać, nie oglą-
dając się na zaszłości historyczne 
i polityczne. Ale o tym też należy 
pamiętać.   

Przy okazji nasnuwa się jednak 
gorzka refleksja. Polska w cią-
gu trzech miesięcy była w stanie 
przyjąć i zapewnić opiekę po-
nad dwom milionom uchodźców 
ukraińskich, natomiast przez 30 
lat III RP nie była w stanie przy-
jąć kilkukrotnie mniejszej liczby 
rodzin zesłańców polskich z Sy-

berii i Kazachstanu pozostawiając 
ich w biedzie daleko od Ojczy-
zny. Rodziny ukraińskie uciekają 
przed zbrodniczym totalizmem 
rosyjskim, a czy rodziny polskie 
wyjechały tam z własnej woli i 
tak im się to spodobało, że zostały 
tam do końca życia? 

Owszem, gminy przyjęły kilka ro-
dzin repatriantów z wielkim szu-
mem medialnym, pomagają im 
stowarzyszenia charytatywne co 
jakiś czas zawożąc skromne pacz-
ki, sporadycznie wyjeżdżają pol-
scy nauczyciele, księża i siostry 
zakonne. Większego zaangażo-
wania państwa polskiego jednak 
nie widać. Kto o nich zadba w 
obecnej sytuacji politycznej? Co 
dalej będzie z rodzinami polskimi 
pozostającymi na Ukrainie? Czy 
państwo polskie spisało je już na 
straty? 

Stanisław Żurek 

https://kurierlubelski.pl/sledczy-z-lublina-na-tropie-tekstow-konrada-rekasa/ar/c1-16106911
https://kurierlubelski.pl/sledczy-z-lublina-na-tropie-tekstow-konrada-rekasa/ar/c1-16106911
https://kurierlubelski.pl/sledczy-z-lublina-na-tropie-tekstow-konrada-rekasa/ar/c1-16106911
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Marek A. Koprowski. 
„Śmierć banderowcom”

Najlepsza Książka  2021 roku 
Tomasz Specyał
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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 Szeptyckie-
go 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 próbo-
wali zdusić opór masowymi repre-
sjami. 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 dogasa-
ła, OUN usiłowała przypominać 
światu o swoim istnieniu, jednak 
wcześniejszy terror sprawił, że 
straciła społeczne poparcie. Jej 
członkowie nie mogli liczyć na ja-
kąkolwiek pomoc ze strony chło-
pów, a nawet zaczęli się bać ich 
donosów.

Książka odsłania kulisy działa-
nia OUN-UPA na przełomie lat 
czterdziestych i pięćdziesiątych 
oraz ich rywalizację z sowieckimi 
organami bezpieczeństwa. Opar-
ta została na obszernej literaturze 
polskiej, rosyjskiej i ukraińskiej, w 
której ważną rolę odgrywają doku-
menty NKWD, MGB i KGB.

Z wielką przyjemnością pragnie-
my poinformować, że książka 
Marka A. Koprowskiego Śmierć 
banderowcom. Krwawa rozprawa 
OUN-UPA. zwyciężyła w konkur-
sie „Historii zebranej”, otrzymując 
głosami internautów tytuł najlep-
szej książki historycznej 2021 r. w 
kategorii: W rolach głównych.

„Historia zebrana. Konkurs i ple-

biscyt na najlepszą książkę histo-
ryczną” to unikalna inicjatywa na 
polskim rynku wydawniczym or-
ganizowana od 2009 roku. 

Od 2011 przedsięwzięcie realizo-
wane jest wspólnie przez redakcje 
portalu historycznego Histmag.org 
oraz serwisu Granice.pl – wszyst-

ko o literaturze. Celem konkursu i 
plebiscytu jest wybór najlepszych 
publikacji historycznych wyda-
nych w języku polskim w poszcze-
gólnych latach. 

Konkurs „Historia zebrana” prze-
prowadzany jest w dwóch pół-
rocznych edycjach, a spośród 

laureatów poszczególnych edy-
cji wybierane są najlepsze tytuły 
roku. Wyboru dokonują internau-
ci w powszechnym głosowaniu 
oraz specjalne jury składające się 
z redaktorów obydwu serwisów, 
publicystów historycznych, na-
ukowców i doświadczonych re-
cenzentów książek.
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Pomóżmy rodakom z Ukrainy – 
wzywa Danuta Skalska. Zbiera-
my środki na pomoc tym Roda-
kom, którzy są tam na Ukrainie, 
jak również tym, którzy przybyli 
do nas z terenu wojny - informują 
organizatorzy pomocy humanitar-
nej z Bytomia i Gliwic.
 
WZAJEMNĄ POMOC ŚLĄSK I 
KRESY WSCHODNIE , DZIEL-
NICE RZECZYPOSPOLITEJ 
ŚWIADCZYŁY SOBIE PRZEZ 
WIEKI. 
INSTYTUT ŚLĄSKI W KATO-
WICACH w Komunikacie  Nr. 21 
(1936 r.)
Polskość Śląska w archiwalnych 
źródłach Lwowa.
Obok archiwaliów krakowskich 
-badania naukowe nad dziejami 
Śląska winny uwzględnić również 
źródła dochowane w miastach i 
miasteczkach, leżących wzdłuż 
drogi handlowej, łączącej Kra-
ków ze Lwowem, wreszcie sam 
Lwów i dalsze miejscowości, 
leżące znowu przy handlowym 
szlaku, wiodącym na wschód w 
kierunku Seretu i Suczawy, a na-
wet jeszcze dalej.
Wchodzą tu w grę zarówno mia-
sta większe, jak i miasteczka, a 
również wsie. Po pracę i zarobek 
spieszą do Lwowa kupcy, rze-
mieślnicy i wieśniacy ze Śląska. 
Emigrantów dostarczają: Wro-
cław, Opole, Racibórz, Lignica, 
Cieszyn, Pszczyna - by ograni-
czyć się do tych kilku większych 
śląskich ośrodków i pominąć na 
tym miejscu całą masę wsi i mia-
steczek Śląska, którego ludność 
emigrowała na Wschód.
(…) Wszystkie te wiadomości za-
czerpnięte są ze źródeł pierwszej 
ręki, z t. zw. „Libri iuris civilis”, 
z „ksiąg przyjęć do dawnego 
prawa miejskiego we Lwowie”, 
znajdujących się w Archiwum 
miejskim we Lwowie, w których 
pisarz miejski skrupulatnie noto-
wał przy tzw. „listach urodzaju” 
miejscowość, z której pochodzi 
ubiegający się o prawo miejskie 
Lwowa. (Komunikat nr 21)
 
Przypomniano ten od wieków 
serdeczny związek  i wspólną 
walkę o wolność  Ojczyzny w 
XV rocznicę ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI PAŃSTWA 
I OBRONY LWOWA z udzia-
łem Prezydenta Rzeczypospolitej 
prof. dr Ignacego Mościckiego i 

Marszałka Polski Józefa Piłsud-
skiego.
(…) To samo powtarza się w roku 
1655, a więc w czasie, gdy Szwe-
dzi zajęli zachodnią część Polski, 
gdy szlachta, wojsko i hetmani 
poddali się najeźdźcy, gdy Po-
znań, Warszawa i Kraków otwo-
rzyły mu swe bramy, gdy cała pra-
wie Litwa z Wilnem, Mińskiem i 
Grodnem była w ręku wojsk cara 
Aleksego, a na Lwów kroczyła 
olbrzymia armia  kozacko-mo-
skiewska pod Chmielnickim i 
Buturlinem , gdy król JAN KA-
ZIMIERZ, NIE MAJĄC KĄTA 
BEZPIECZNEGO, USZEDŁ NA 
ŚLĄSK, Polska istniała tylko we 
Lwowie i w Częstochowie. Lwów 
też, jak Częstochowa, gdy wszyst-
ko wydało się być stracone, od-
ważył się stawić opór najeźdźcom 
i wytrzymał drugie, ciężkie oblę-
żenie, trwające 7 tygodni.
(…) Przyszedł rok 1920 gdy … 
pomruk w żywiołową siłę się za-
mienił i łuną powstania objął starą 
ziemię piastową, Śląsk nasz pol-
ski, kochany. Przypomniałeś so-
bie wówczas, Lwowie, te chwile 
koszmarne, gdy wróg do bram się 
Twoich dobijał. 
A gdyś się już resztkami sił z 
wrogiem mocował, przyszły Ci 
posiłki przez Polskę całą udzie-
lone (1918r). Szli więc licznie 
synowie Twoi na ten krwawy bój, 
a już najliczniej poszli Ci, któ-
rych niedawno do serca swego 
serdecznie przytuliłeś, za swoje 
uznając je dzieci. Poszli lwow-
scy kadeci - chłopczyki kochane, 
by tam , na ziem i Śląskiej, krwią 
swoją świadczyć o nierozerwal-
nej łączności piastowej tej dziel-
nicy z macierzą. Sześciu z nich 
przyjęła ziemia śląska na wiecz-
ny spoczynek, łącząc niejako tą 
ofiarą, jakby ślubem dozgonnym 
, dwie kresowe ziemie - Lwów ze 
Śląskiem.
(…)W czasie walk plebiscyto-
wych i orężnych o Górny Śląsk, 
niemały udział wzięła także mło-
dzież lwowska, spiesząca na po-
moc prastarej ziemi Piastów. 
Na wiosnę 1920 roku rozpoczy-
na się we Lwowie praca w kie-
runku poparcia akcji plebiscy-
towej. Młodzież lwowska szkół 
wyższych, kobiety i mężczyźni, 
ochotnie zgłaszają się do „Dru-
żyn”, a przedstawiciele jej prze-
prowadzają odpowiednie pertrak-
tacje z „Polskim Komisariatem 

Plebiscytowym” w Bytomiu.
W czerwcu 1920 roku wyjeżdża 
nad Odrę pierwszy transport dru-
żyniaków lwowskich w liczbie 
50 osób. Po przybyciu na Śląsk, 
młodzież lwowska przystępu-
je od razu do energicznej pracy 
plebiscytowej, zjednując sobie 
bardzo szybko poparcie i sym-
patię ludności śląskiej. Tak jakoś 
dziwnie przylgnął kresowiec 
do kresowca! Lwowianie (tak-
że studentki lwowskie) pracują 
i działają w różnych ośrodkach 
Śląska, rozdzieleni między różne 
aparaty i resorty propagandowe, 
organizacyjne i t. p., wyróżniając 
się szybką orientacją i inicjatywą, 
zyskując miłość i uznanie ludno-
ści miejscowej.

Dalsze transporty młodzieży 
lwowskiej na Śląsk przybywały, 
raz po raz zasilając szeregi dzia-

łaczy niepodległościowych, wal-
czących o przynależność Śląska 
do Polski.
Młodzież lwowska specjalnie 
chlubnie zaznaczyła się w akcji 
zmierzającej do zabezpieczenia 
roboty polskiej przed terrorem 
niemieckim i do ożywienia naszej 
akcji prasowej, w niezależności 
od partji i stronnictw.
Z kół młodzieży polskiej, pracu-
jącej na Górnym Śląsku wyszedł 
głośny memoriał do Rządu pol-
skiego w sprawie naszych szans 
plebiscytowych w okręgu prze-
mysłowym śląskim.
I tak w listopadzie 1920 r., gdy 
otwarto szkoły wyższe w Polsce, 
udało się młodzieży lwowskiej 
powstrzymać ogół akademików 

- plebiscytowych od opuszcza-
nia terenu walki i od powrotu do 
szkół, uważając, że zwycięstwo 

świętej sprawy Śląska jest waż-
niejsze od straty jednego roku 
szkolnego.
 
Ks. Biskup WŁADYSŁAW 
BANDURSKŁ
Ziemia Obiecana.
Ziemia, zwilżona zdrojem łez i 
krwi,
W której siew krwawy wzniosłych 
czynów tkwi,
Ten upragniony na wygnaniu raj
I po tułaczce odzyskany kraj.
Po dniach niedoli, Bóg pozwolił 
nam
Z wrogiej obczyzny znów powró-
cić tam,
Gdzie łan użyźnić winien skroni 
pot
I dłoni naszych pracą zwarty 
splot.
Ten nieprzerwany dróg powrot-
nych szlak,
To dziś spełniony serc nadziei 
znak,
Powrót radosny, chociaż czeka 
znój,
Gdy ziemia własna wita Naród 
swój.
Tęsknych uchodźców powracają 
rzesze,
Łaknące pracy na ojczystej ziemi,
Gotowe chwycić brony i lemiesze,
Żeby odrodzić zbożny posiew nie-
mi.
I magdeburski Więzień też po-
wraca
I w wiekopomnych c.udów jasnej 
dobie,
Sztandary polskie w blask trium-
fu zwraca,
Dając im Zbawcę w naczelnej 
osobie.
Wracają liczne Hallera szeregi
I z syberyjskiej katorgi zastępy,
Niosąc Ojczyźnie waleczne za-
biegi,
Krwiożerczych wrogów rozpę-
dzając sępy.
O! niech Ojczyzna krwawo odzy-
skana,
Gdy dzisiaj chwałą oręża w dal 
słynie,
Ziemia w tęsknocie łzawej obie-
cana,
Mlekiem i miodem Synom swoim 
płynie!
Grudzień 1918 r.

RZĄDZĄCYM W PAŃSTWIE 
POLSKIM NARODEM SĄ 
POLACY I ŻE NALEŻĄ SIĘ 
IM WOBEC TEGO WSZYSTKIE 
PRAWA GOSPODARZY ZIEMI 
Bożena Ratter

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
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NIEMIECKI WYWIAD WSPIERAŁ 
STEPANA BANDERĘ
Aleksander Szumański

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

Stepan Bandera jest głównym 
symbolem dokonanego przez 
ukraińskich nacjonalistów z 
OUN i UPA ludobójstwem na 
Polakach na Wołyniu i w Ma-
łopolsce Wschodniej. Jest sym-
bolem ukraińskiej kolaboracji z 
hitlerowskimi Niemcami, której 
realnym efektem było powsta-
nie ukraińskiej dywizji SS „Ga-
lizien” i ukraińskich batalionów 
Wehrmachtu „Nachtigall” i „Ro-
land”.

Choć został przez Niemców 
aresztowany i osadzony w obo-
zie koncentracyjnym, to przy-
puszczalnie na mocy nieformal-
nego porozumieniu o współpra-
cy ukraińsko-niemieckiej prze-
ciwko Armii Czerwonej został 
wraz z innymi przywódcami 
OUN przez hitlerowców zwol-
niony. Na Ukrainę jedna wrócić 
nie zdążył. Po wojnie przebywał 
w Monachium – pod fałszywy-
mi nazwiskami i w przebraniu. 
Jego ochronę stanowić mieli 
byli esesmani. Ani Amerykanie, 
ani Sowieci nie zdołali pojmać 
Bandery. Zginął dopiero w 1959 
roku w zorganizowanym przez 
ZSRR zamachu.

Stepan Bandera to także „bo-
hater narodowy” dla sporej 
części zwolenników Majdanu i 
porewolucyjnych władz w Ki-
jowie. Jego portrety pojawiały 
się wraz z flagami i symbolami 
UPA na barykadach i w zdoby-
tych gmachach. Pomniki UPA i 
Bandery stoją zresztą w setkach 
wsi i miast zachodniej Ukrainy, 
a środowiska skrajnie nacjo-
nalistyczne, neonazistowskie, 
antypolskie, antyrosyjskie i an-
tysemickie stanowią dużą część 
zaplecza nowych, „demokra-
tycznych” władz.

Polski historyk, zajmujący się 
tematyką II wojny światowej, 
holocaustu, faszyzmu i poli-
tycznych zbrodni na ludności 
cywilnej i pracujący na Wol-
nym Uniwersytecie Berlińskim, 
Grzegorz Rossoliński-Liebe, po 

kilkuletnich badaniach twierdzi, 
że Bandera po wojnie w dużo 
większym stopniu wspierany 
był przez służby wywiadowcze 
RFN, niż do tej pory przypusz-
czano.

Stepan Bandera – sojusznik 
USA, Wielkiej Brytanii i RFN

Po wojnie Bandera współpra-
cował najpierw z brytyjskim 
Secret Intelligence Sernice 
(MI6) – w zamian za pomoc fi-
nansową, Bandera szkolił bry-
tyjskich agentów i pomagał w 
przerzucaniu ich do ZSRR. Pod 
presją USA Brytyjczycy zerwali 
współpracę z Banderą w 1954, 
ale siatka Bandery działała w 
RFN nadal: drukowała własne 
gazety i książki, kierowała swo-
imi szpiegami w ZSRR, finansu-
jąc to fałszywymi dolarami. Kie-
rowała „Wolnym Ukraińskim 
Uniwersytetem” w Monachium 
i organizowała antyradzieckie 
akcje protestacyjne.

Z centrali w Monachium jeden 
z czołowych ukraińskich dzia-
łaczy, Jarosław Stećko, kierował 
„Antybolszewickim Blokiem 
Narodów”, organizacją daw-
nych nazistowskich kolabo-
rantów z Chorwacji, Słowacji i 
Ukrainy, która podczas zimnej 
wojny działała jako bojówka an-
tykomunistyczna. Przez cały ten 
czas, do 1960 – według danych 
policji niemieckiej – ugrupowa-
nie banderowców dokonało w 
RFN ok. 100 zabójstw politycz-
nych.

Od wiosny 1956 Bandera, w za-
mian za pieniądze i broń, współ-
pracował najpierw z wywiadem 
włoskim, a potem – zachodnio-
niemieckim. Bandera i Niemcy 
byli przekonani, że na teryto-
rium Ukrainy i Polski działa 
silne, antyradzieckie ukraińskie 
podziemie (co, po części i na 
ziemiach polskich, było nieste-
ty prawdą). Nadal na Ukrainę i 
do Polski wysyłano kurierów i 
kilkuosobowe bojówki. W koń-

cu, w 1957, Nikita Chruszczow 
zlecił zabójstwo emigracyjnego 
kierownictwa OUN – Bandery i 
Lwa Rebeta. Zamach na Bande-
rę wykonano w Monachium 15 
października 1959.

Niemcy nie otwierają archi-
wów

W wywiadzie udzielonym 2 
maja portalowi german-foreign-
-policy.com Rossoliński-Liebe 
twierdzi na podstawie odtajnio-
nych niedawno dokumentów 
CIA, że żaden zachodni wywiad 
tak długo nie wspierał Bandery, 
jak zachodnioniemiecki BND 
(Federalna Służba Wywiadow-
cza). BND finansował siatkę 
OUN w Monachium i napływa-
jących do niej ukraińskich nazi-
stów i kolaborantów, wspierał 
także pozycję samego Bandery. 
Niemiecki wywiad nadal jednak 
nie ujawnia swoich dokumen-

tów na ten temat.

Odtajnione amerykańskie akta 
jednak ujawniają kulisy po-
czątków współpracy Bandery z 
Brytyjczykami i Niemcami. W 
kontakcie z MI6 Bandera był 
już od 1948, a od 1949 brytyj-
ski wywiad pomagał mu w wy-
syłaniu ukraińskich agentów na 
Ukrainę. Brytyjczycy zdawali 
sobie przy tym sprawę, z kim 
mają do czynienia: „To bandy-
ta, jeśli chce się go tak nazwać, 
ale z gorącym patriotyzmem, 
który nadaje jemu bandytyzmo-
wi moralne tło i uzasadnienie”. 
Najpóźniej od 1956 z Banderą 
współpracował także wywiad 
RFN, i także doskonale zdawał 
sobie sprawę, kim jest Bandera: 
„Znamy go już od dobrych 20 
lat” – pisał w 1959 Heinz-Dan-
ko Herre, dawniej działający w 
hitlerowskim wywiadzie woj-
skowym na ZSRR (Fredem He-

ere Ost), a po wojnie odpowie-
dzialny w BND za szpiegostwo 
na terenie ZSRR.

Rossoliński-Liebe twierdzi, że 
dopóki niemiecki wywiad nie 
ujawni swoich dokumentów na 
temat współpracy z Banderą, 
nie będzie możliwe pełne wyja-
śnienie jego wymiaru. Podkreśla 
jednak, że nikt inny tak długo i 
tak intensywnie nie wspierał po 
wojnie Bandery, jak BND. Cała 
ukraińska działalność w Mona-
chium była możliwa tylko dla-
tego, że zachodnie kraje trakto-
wały ukraińskiego nazistę jako 
partnera w walce z ZSRR i blo-
kiem wschodnim. Dla historyka 
nie ma najmniejszej wątpliwo-
ści, że ideologia Stepana Bande-
ry i jego frakcji OUN czerpała 
bezpośrednio z hitlerowskiego 
nazizmu.

/ Stepan Bandera na sztandarach. All-Ukrainian Union «Freedom» Picasa web album / Wikipedia
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102 LATA TEMU TAM POLACY ZATRZYMYWALI 
BOLSZEWICKIEGO AGRESORA
Bożena Ratter

Kolejnych kilka TON DARÓW 
WYJECHAŁO Z RADOMIA 
DO UKRAIŃSKIEJ WINNICY. 
Oprócz m.in. środków opatrunko-
wych, leków czy żywności Ukra-
ińcom przekazano także aparat 

USG – poinformował PAP Janusz 
Kalinowski z wydziału prasowe-
go radomskiego magistratu.
 
102 lata temu  tam właśnie PO-
LACY zatrzymywali  BOLSZE-

WICKIEGO AGRESORA, któ-
rego  dusza przepełniona LENI-
NEM I STALINEM POZOSTA-
ŁA taką do dzisiaj, czemu daje 
wyraz w agresji na Ukrainę.  
WINNICA, STARE POLSKIE 

MIASTO NA PODOLU, na 
wschodnim brzegu rzeki Bohu, 
jest jakby oazą na bogatej, uro-
dzajnej ZIEMI DAWNEJ PO-
ŁUDNIOWEJ CZĘŚCI RZE-
CZYPOSPOLITEJ.
Iluż to sławnych wodzów, het-
manów, dowódców oddziałów 
powstańczych maszerowało przez 
to miasto?! Ile pamięta ono walk, 
potyczek, wypadów i pościgów?!
Obecnie na ulicach jest pełno 
przechodniów. Nastrój panuje 
uroczysty, świąteczny. Pomiędzy 
starszymi przewijają się grupki 
POLSKICH HARCERZYKÓW. 
Na twarzach entuzjazm! Oto ma-
szerują na spotkanie Hetmana 
Polski, Wodza Narodu! Idą peł-
nić służbę honorową przed maje-
statem Rzeczypospolitej! – pisał 
Stanisław Lis-Błoński we wspo-
mnieniach PIĘĆDZIESIĄT DNI 
NA PODOLU W 1920 ROKU.
Gdy otrzymałem rozkaz udania 
się z Wilna przez Warszawę do 
Sztabu ścisłego Naczelnego Wo-
dza w Równem, bardzo się ucie-
szyłem. Tyle słyszałem i czytałem 
o Wołyniu i Podolu! Legenda tu 
przeplatała się z historią, bajka z 
rzeczywistością ... Tyle wielkich 
bitew, TYLE ZMAGAŃ ORĘŻA 
POLSKIEGO, tyle momentów 
chwały i klęski związanych z tą 
ziemią! Toteż nie mając jeszcze 
żadnych danych co tam będę ro-
bił, jaka będzie moja funkcja, ani 
pod czyim rozkazem będę służył - 
bardzo byłem rad z rozkazu, który 
mnie tam powoływał.
Cała patriotyczna Winnica, cała 
MŁODZIEŻ ZORGANIZOWA-
NA W P.O.W., ZWIĄZEK HAR-
CERSTWA itd. zaciągnęły poste-
runki we wszystkich punktach, 
gdzie tego wymagała potrzeba. Na 
kwaterę Naczelnikowi Państwa 
wybrano pałacyk na skraju mia-
sta. Pałacyk ten był własnością 
ogólnie znanego i szanowanego 
p. dr Nowińskiego, WIELKIEGO 
PATRIOTY I DZIAŁACZA NIE-
PODLEGŁOŚCIOWEGO. Pa-
łacyk był piękny. Cały otoczony 
mnóstwem drzew i krzewów.
Wieczorem po wyjeździe Komen-
danta w Winnicy odbyło się wiel-
kie zebranie polityczne miejsco-
wych POLAKÓW. Zebranie było 
poświęcone omówieniu spraw 
związanych z opieką i POMOCĄ 
ARMII POLSKIEJ. Jednogłośnie 
postanowiono oddać do dyspozy-
cji wszystkie potrzebne siły. Ele-
menty, które poprzednio już były 
ściśle związane z wojskiem pol-
skim, jak P.O.W., zmobilizowały 
swych członków już wcześniej i 
otrzymały odpowiednie przydzia-
ły. Natomiast od owego zebrania 
uchwalono wykorzystać do prac 
w wojsku całą młódź harcerską, 
uczennice i uczni miejscowych 
szkół średnich. Oprócz zmobili-
zowanej P.O.W. i młodzieży ofia-
rowało swą pracę na rzecz wojska 
starsze pokolenie, które ze wzglę-
du na wiek nie mogło iść z bronią 

w ręku. Była to przeważnie inte-
ligencja zawodowa: adwokaci, le-
karze, wszelkiego rodzaju urzęd-
nicy itd. Zostali oni użyci do pra-
cy w biurach i urzędach wojsko-
wych. Przyjrzyjmy się teraz pracy 
jaką pełnili uczniowie i harcerze. 
Pełnili oni służbę informacyjną i 
bezpieczeństwa na terenie miasta 
i w najbliższej okolicy. Pełnili tę 
służbę w całym rejonie Dowódz-
twa Etapowego W. P ., którego 
sztab znajdował się w Winnicy. 
Pełnili ją znakomicie. Można 
było na nich całkowicie po legać 
i można było być spokojnym, że 
w rejonie, gdzie ta młodzież pełni 
służbę, żadnych niespodzianek ze 
strony elementów dywersyjnych 
nie będzie.
Komunikaty miejscowe dyskret-
nie donosiły o ruchach nieprzyja-
ciela w rejonie Wapniarki, to zno-
wu dobrze już była nam wówczas 
znana armia konna Budiennego. 
Brała ona raz kierunek na Berdy-
czów, to drugi - na Winnicę lub 
Lipowiec przeciwko „żelaznej” 
18-ej Dywizji Piechoty.
Szedł cały szereg uciekinierów z 
różnych stron Rosji sowieckiej. 
Ludzie ci zostawiali cały swój do-
bytek byle tylko uciec z życiem. 
Nastąpiły ostatnie dni pobytu i 
urzędowania w Winnicy: 11, 12 i 
13 czerwca. 
DNIE TE BYŁY ISTNYM PIE-
KŁEM. EWAKUACJA SPOŁE-
CZEŃSTWA trwała bez przerwy. 
Każdy chciał zabrać jak najwię-
cej swego dobytku. Pociągi były 
do tego stopnia przepełnione, że 
prawie nikt nie wiedział gdzie 
się jego rzeczy znajdują. Były 
takie rodziny, które chciały za-
brać najmniej wartościowe przed-
mioty. Widziałem przed dworcem 
kolejowym całe sterty, całe kopce 
złożonych rupieci. Uciekinierzy 
chcieli wszystko to zabierać ze 
sobą. Zarówno władze wojskowe, 
które do tej ostatniej ewakuacji 
były delegowane, jak i ja, dokła-
daliśmy wszelkich starań by spo-
łeczeństwu zadość uczynić.
Lecz nic nie można  było zrobić 
poza granicami możliwości.
Minister Selin powiedział : chcę 
wyraźnie powiedzieć, że takie 
działania jak  ratowanie ukra-
ińskich dóbr kultury mogą być 
podjęte na wyraźną prośbę ukra-
ińskiego rządu.
KRESY WSCHODNIE RZE-
CZYPOSPOLITEJ to tworzone 
przez wieki POLSKIE DZIE-
DZICTWO KULTUROWE, które 
zostało przekazane naszym sąsia-
dom wraz z 50% ziemi Rzeczy-
pospolitej. Nasi przodkowie  byli 
z niego dumni, poświęcali zdro-
wie, życie, majątki, mordowani, 
zsyłani bronili  a wiedzę o nim 
przekazywali młodemu pokole-
niu. Zabrane nam zostało z ini-
cjatywy barbarzyńskiej, mocar-
stwowej  Rosji za zgodą naszych 
innych wrogów.

/ Wojno polsko-sowiecka
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Wojna na Ukrainie a w Lublinie Ukraińcy czytają 
Szewczenkę, który wzywa do mordowania Lachów.
Zdzisław Koguciuk
To jest po prostu skandal w cza-
sie gdy naród ukraiński chwy-
cił za broń aby odeprzeć rosyj-
skiego agresora, Ukraińcy w 
Lublinie czytają Szewczenkę, 
który w swojej poezji wzywa do 
mordowania Lachów. W dniu 
09.03.2022 r prezes Towarzy-
stwa Ukraińskiego w Lublinie 
dr Grzegorz Kuprianowicz, oraz 
Andrij Saweneć sekretarz TU 
zorganizowali na skwerze Tarasa 
Szewczenki czytanie jego poezji. 
Prezydent Ukrainy ogłosił po-
wszechną mobilizację aby wszy-
scy mężczyźni, kto tylko może 
chwycił za broń a przebywający 
za granicą jak najszybciej wró-
cili do ojczyzny i stanęli na róż-
nych stanowiskach do jej obrony. 
Prezes i Sekretarz Towarzystwa 
Ukraińskiego w Lublinie uważa-
ją, że lepiej siedzieć w Lublinie i 
szerzyć propagandę o Szewczen-
ce zamiast bronić Ojczyzny. Dzi-
siaj, to nie jest czas na czytanie 
Szewczenki bo to wskrzesza złe 
demony przeszłości w relacjach 
polsko-ukraińskich. Na to czyta-
nie przybyli również Kresowia-
nie aby wyrazić sprzeciw temu i 
stanąć w obronie godności narodu 
polskiego. Ze skweru zostaliśmy 
wyproszeni przez policje, która 
podjęła interwencje na wyraź-
ną prośbę pana Kuprianowicza. 
Lubelskie media nie zamieściły 
nawet jednego zdania na temat 
protestu Kresowian. Taras Szew-
czenko w całym swym pisarstwie 
był Polakom wrogi, wielokrotnie 
zadając policzek wymierzony w 
godność Polski i w pamięć ofiar 
mordów inspirowanych jego 
utworami. Te czytania Szewczen-
ki w Lublinie już są tak męczące, 
że wzbudzają awersję i nie tylko 
środowiska kresowego. Dlatego 
jako Przewodniczący Obywatel-
skiej Inicjatywy zmiany nazwy 
Skweru Tarasa Szewczenki w 
Lublinie wystąpię do: Prezesa 
IPN oraz wszystkich Radnych 
Miast gdzie istnieją w Polsce uli-
ce, skwer, tablica, pomniki oraz 
do dyrektora szkoły, która jest 
imieniem Szewczenki z ODE-

ZWĄ (w załączeniu) o usunięcie 
z przestrzeni publicznej Rzeczpo-
spolitej Polskiej jego imienia. Po-
lacy pragną budować pozytywne 
relacje z narodem ukraińskim i są 
dzisiaj z tym narodem, który wal-
czy o swoją niepodległość a tutaj 
w takich dniach grozy przywo-
łuje się poetę, który gloryfikuje 
hajdamackie zbrodnie dokonane 
na narodzie polskim. W przeka-
zach medialnych pokazywana jest 
spontaniczność, szczodrość, 
bezinteresowność i poświecenie 
Polaków, którzy pomagają Ukra-
ińcom, uciekinierom z terenów 
objętych wojną. Uważam, że jest 
to zasłużony gest wdzięczności 
Polaków za wszystkich Spra-
wiedliwych Ukraińców, którzy 
w czasie banderowskich zbrodni 
ukrywali, żywili, ostrzegali, opa-
trywali rany a wielu przypłaciło 
życiem za ten odruch serca oka-
zany wówczas naszym Rodakom. 
Dzisiaj chwytają za serce relacje 
osób, które uciekły z terenów 
objętych wojną tylko w tym co 
mieli na sobie aby ratować życie. 
Przecież relacje tych osób są pra-
wie identyczne, kiedy czytamy 
relacje żywych świadków zbrodni 
wołyńskiej, którzy uciekali spod 
banderowskiej siekiery czy noża. 
Widzimy w mediach jak Rosjanie 
poprzez rakietowy ostrzał dopro-
wadzają do zniszczenia domów 
jak również całych osiedli. Nad-
mieniam, że banderowcy zlikwi-
dowali 5 tysięcy miejscowości 
w których zamieszkiwali Polacy, 
zniknęły one z mapy dzisiejszej 
Ukrainy. Ukazywane są Polakom 
tragedie uciekinierów z Ukrainy, 
którzy po kilku dniach podróży 
do punktu kontrolnego w RP do-
stają dopiero gorący posiłek. Czy-
tając relacje świadków banderow-
skich zbrodni natkniemy się na 
sceny gdzie kobiety z dziećmi nie 
jedli ciepłego posiłku przez kilka 
tygodni. Jakże podobne są sceny, 
które są nam ukazywane: rosyj-
skiej agresji na naród ukraiński 
z banderowskim ludobójstwem 
na narodzie polskim. Pozdrowie-
nie banderowskiej OUN („Слава 

Україні!”, „Chwała Ukrainie!” z 
odpowiedzią „Herojam sława!”, 
„Bohaterom chwała!”), które sły-
szymy w mediach a które u kre-
sowian nawet dzisiaj wywołują 
trwogę. Heroje mordowali bez-
bronne kobiety i dzieci, czy po 
24 lutym 2022 r to pozdrowienie 
będzie odnosić się tylko do tych 
Ukraińców, którzy oddali życie 
za ojczyznę ?. Również zastana-
wiającym jest fakt o jaką Ukrainę 
dzisiaj trwają walki z najeźdźcą 
skoro wszędzie widać banderow-
skie flagi (czerwono-czarne) na 
ulicach ukraińskich miast. Ukra-
ina proklamowała niepodległość 
24.08.1991 r i te 30 lat wolnej 
Ukrainy to jest całe pasmo glo-
ryfikacji banderowskiej doktryny. 
Kresowianie te czasy dobrze pa-
miętają: Prezydent Ukrainy pod-
nosi do rangi bohaterów Ukrainy 
S. Banderę i R. Szuchewycza i 
nadaje tytuły kombatantów ban-

dytom UPA-OUN, suną pochody 
banderowskie z pochodniami w 
rocznice urodzin S. Bandery po 
ulicach ukraińskich miast, sta-
wianie są pomniki, umieszczane 
tablice ku czci Bandery, Szuche-
wycza i bandytów OUN-UPA i to 
wszystko święcą greckokatoliccy 
popi. Wierzę, że Ukraina bardzo 
szybko wybije się na niepodle-
głość tylko jak ma powrócić na 
banderowską drogę gdy ustanie 
wycie syren i wybuchy rakiet, 
to nie wiem czy będzie dla niej 
miejsce w UE i NATO. W 30 let-
niej historii wolnej i niepodległej 
Ukrainy nie było zgody na to aby 
pochować godnie ofiary zbrod-
ni UPA-OUN, nie było zgody na 
ekshumację ofiar tych zbrodni, 
nie było zgody na stawianie po-
mników, krzyży w miejscach tych 
zbrodni. Kości pomordowanych 
bezbronnych kobiet, dzieci, star-
ców do dzisiaj poniewierają się w 
lasach, chaszczach, pastwiskach, 
starych studniach, polach upraw-
nych. Należy zadać pytanie czy to 
co dzisiaj dzieje się na Ukrainie 
nie jest również wołaniem tych 
sterczących i wystających z zie-
mi kości pomordowanych przez 
UPA-OUN o sprawiedliwość i 
godne złożenie do grobu, oraz 
wołaniem ofiar zamordowanych 
przez hajdamaków i banderow-
ców o godne upamiętnienie ich 
męczeńskiej śmierci.  

Wiele nieporozumień i kon-
trowersji wzbudzają stosunki 
polsko-ukraińskie naznaczone 
ogromną zbrodnią UPA-OUN i 
nie zważając na w/w Polacy ru-
szyli z pomocą dla tych, którzy tej 
pomocy nagle potrzebują. 

Uważam, że pomoc Polaków, 
która płynie jako dobrowolny 
odruch serca dla uciekinierów 
traktowana jest przez niektórych 
jako konieczność, którą musimy 
świadczyć. Ambasador Ukra-
iny w Polsce Andrij Deszczycia 
uzurpuje sobie nawet przywilej 
decydowania o tym z kim w Pol-
sce redaktor może przeprowa-

dzać wywiad. Jacek Karnowski 
redaktor naczelny „Sieci” prze-
prowadził i opublikował wywiad 
z Ambasadorem Rosji w Polsce a 
Ambasador Deszczycia uznał to 
jako akt wrogi wobec Ukrainy i 
spadła przez to na redaktora fala 
krytyki. Ukraińcy dzisiaj maja 
decydować o tym co w polskich 
mediach będzie publikowane?. 
W dniu 29.04.2017 r na przejściu 
granicznym w Hrebennym otrzy-
małem zakaz wjazdu na Ukrainę, 
nie mogąc pojechać aby zapalić 
znicz za pomordowanych z mojej 
rodziny przez bandytów OUN-
-UPA. Panie Ambasadorze, moje 
pismo z prośbą o anulowanie w/w 
zakazu leży na pańskim biur-
ku od 11.05.2017 r na które nie 
otrzymałem informacji, tak więc 
zamiast pouczać redaktorów pro-
szę o zredagowanie odpowiedzi. 
Narrację krytykowania wszyst-
kiego co nie jest po ukraińsku i 
dla Ukrainy podjęły polskie me-
dia. Nagłaśnia się i piętnuje Po-
laków, którzy odmówili przyjęcia 
uchodźców a przecież ta odmowa 
może wynikać z sytuacji mate-
rialnej, mieszkaniowej, prawnej 
danej osoby. Fala krytyki spada 
na księdza za to, że chce przyjąć 
i pomóc potrzebującej rodzinie 
z Ukrainy pod warunkiem, że 
jest wierzącą. Dochodzi już do 
obłędnej krytyki wszystkiego 
co rosyjskie, że nawet pierogi w 
garmażerce zmieniają nazwę. 
Media nakręcają spiralę emocji 
powtarzając to samo zdarzenie 
kilkakrotnie nawet podczas jed-
nej relacji. Moim zdaniem jest to 
celowe nakręcanie aby wyzwolić 
pośrednio wrogość do narodu ro-
syjskiego –nie pozwólmy wcią-
gnąć się w tą narrację posiadajmy 
własne spojrzenie na rzeczywi-
stość. W/w spiralę nakręcają rów-
nież polscy politycy w odróżnie-
niu do polityków z innych krajów 
europejskich którzy w tym te-
macie są bardziej powściągliwi. 
Oby to nas drogo nie kosztowało. 
Doszło już do tak paradoksalnej 
sytuacji w Polsce, że osoba wy-
powiadając pozytywne zdania o 
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narodzie rosyjskim traktowana 
jest jak przyjaciel Putina. Militar-
ną agresją Rosji na Ukrainę Putin 
stara się usprawiedliwiać walką z 
nazizmem na Ukrainie. Nazizm 
ukraiński, a w zasadzie halicko-
-ukraiński, powstał i rozwijał się 
głównie na ziemiach należących 
w XIX wieku w Galicji a jego 
twórcami był m.in. Dmytro Don-
cow, który był współtwórcą po-
litycznego programu ukraińskiej 
partii nacjonalistycznej – Organi-
zacji Ukraińskich Nacjonalistów. 
To OUN-UPA wymordowała na 
Wołyniu i Małopolsce Wschod-
niej około 200 tyś. Polaków. Kre-
sowianie w Polsce przez wiele 
lat pisali, prosili, błagali aby na 
Ukrainie nie promować bande-
rowców. Być może gdyby wtedy 
posłuchano Kresowian, Putin nie 
posiadał by argumentów i nie było 
by dzisiaj wojny na Ukrainie. 

Ukraina mogła być wolna i nie-
podległa od 1658 r. Przysięga 
wierności carowi złożona przez 
wojsko kozackie pod wodzą Boh-
dana Chmielnickiego w Pereja-
sławiu 18 stycznia 1654 r, mia-
ła być sojuszem wymierzonym 
w Rzeczpospolitą, ostatecznie 
stała się instrumentem trwałe-
go wcielenia Ukrainy do Rosji, 
która trwa do dnia dzisiejszego. 
Rzeczpospolita zawarła w 1658 
r. z Ukraińcami umowę hadziac-

ką, która była przekreśleniem 
ugody perejasławskiej. Unię ha-
dziacką zatwierdził Sejm Rzecz-
pospolitej i ratyfikował król Jan 
II Kazimierz Waza. Uchwalony i 
zaprzysiężony tekst unii hadziac-
kiej świadczy, że polsko-litewski 
sejm stanął na wysokości zada-
nia, umysłowo mu sprostał. Miało 
powstać Księstwo Ruskie, auto-
nomiczne, z dominującą pozy-
cją prawosławia i bez obecności 
wojsk polskich oraz litewskich, 
pod władzą dożywotniego het-
mana z własnego wyboru. Unia 
była przekształceniem Rzeczpo-
spolitej Obojga Narodów w unię 
trzech równorzędnych podmio-
tów prawnych państw: Korony, 
Wielkiego Księstwa Litewskiego 
i Wielkiego Księstwa Ruskie-
go. Na w/w unię podniosło bunt 
miejscowe chłopstwo ruskie, tak 
zwana czerń i to sprawiło, że unia 
hadziacka ostatecznie nie weszła 
w życie - Ukraina weszła w okres 
tak zwanej ruiny. Prostactwo do-
prowadziło do tego, że historia 
znowu pobrała obfity haracz krwi 
i cierpień ludzkich. I patrząc na 
dzisiejszą walkę o wolność Ukra-
iny to najpierw Ukraińcy powinni 
usiąść i przeanalizować postę-
powanie w swojej historii. Pra-
wie 400 lat walczą o Samostijną 
Ukrainę i w imię walki o swoją 
Ojczyznę dokonali potwornych 
zbrodni i ludobójstwa na narodzie 

polskim. Czytanie poezji Tarasa 
Szewczenki na skwerze w Lubli-
nie to akt godzący w naród pol-
ski i to dzisiaj nie powinno mieć 
miejsca, kiedy uchodźcy z Ukra-
iny otrzymują od Polaków pomoc 
i schronienie przed agresorem ro-
syjskim.   

Zdzisław Koguciuk 

ODEZWA
Zwracam się z prośbą o usunięcie 
z przestrzeni publicznej Rzecz-
pospolitej Polskiej nazw upa-
miętniających ukraińskiego poetę 
Tarasa Szewczenki a mianowicie: 
ulic, skweru, tablicy, pomników, 
szkoły. Analizując całokształt 
twórczości Tarasa Szewczenki 
nie znajdziemy w niej ani jednego 
zdania pozytywnie odnoszącego 
się do narodu polskiego. Całość 
poezji wieszcza narodu ukraiń-
skiego przepojona jest antypolską 
retoryką. W poemacie „Hajdama-
cy” poeta odnosi się do ludobój-
stwa dokonanego przez kozaków 
i hajdamaków na obywatelach 
Rzeczpospolitej Polskiej i nadaje 
kult tym zbrodniarzom i opraw-
com. Dramatyczna i zagmatwana 
jest historia Kresów Rzeczpospo-
litej Polskiej jak również wzajem-
ne relacje między zamieszkujący-
mi je narodami Polski i Ukrainy. 
Ukraiński poeta w swojej poezji 
ukazywał, że to Polacy byli win-
ni nieszczęść Ukrainy. Krwawe 
powstania i bunty, kiedy zabijano 
mieszkańców kresowych miast 
i wsi, bezbronne kobiety, dzieci 
i starców narodowości polskiej 
i żydowskiej traktował jako na-
turalną reakcję walki o wolność 
Ukrainy. Dokonam krótkiej ana-
lizy zbrodni narodu polskiego na 
kresach do których odnosi się Ta-
ras Szewczenko. 

Powstanie Chmielnickiego ( 
trwało w latach 1648-54) czyli 
powstanie Kozaków Zaporow-
skich i chłopstwa ruskiego pod 
przywództwem hetmana kozac-
kiego Bohdana Chmielnickiego 
przeciwko Rzeczpospolitej po-
eta ukraiński Taras Szewczenko 
opiewał jako zainicjowany zryw 
wolnościowy. Poeta do posta-
ci Chmielnickiego powracał w 
swojej twórczości wielokrotnie 
np. wiersze: Rozkopana mogi-
ła, Stoi we wsi Subotowie czy w 
dramacie Nazar Stodoła. Wielkie 
straty i wielkie cierpienia nie tyl-
ko Polakom, lecz całej ludności 
kresowej przyniosło powstanie 
Chmielnickiego. Uruchomiło me-
chanizm eskalacji zemsty, mordy 
i grabieże, ponieważ każda z wal-
czących stron stosowała nieludz-
ko bezwzględne metody wynisz-
czania przeciwnika – powstańcy 
Chmielnickiego wycinali w pień 
ludność polską i żydowską, woj-
ska Jeremiego Wiśniowieckiego 
– ludność wspierającą Chmielnic-
kiego. Powstanie Chmielnickie-
go przyniosło same nieszczęścia 
zarówno narodowi Polskiemu 
jak i Ukraińskiemu. Zakończone 
zostało ugodą w Perejesławiu 18 
stycznia 1654 r pomiędzy Boh-
danem Chmielnickim a Wasylem 
Buturlinem, występującym jako 
pełnomocnik cara Rosji Alekse-
go I, na mocy której Ukraina zo-
stała poddana władzy cara Rosji. 
Akt ugody perejasławskiej był 
pretekstem do najazdu rosyjskie-
go na Rzeczpospolitą, który miał 
miejsce kilka miesięcy później a 
konsekwencją tego było oderwa-
nie wschodnich województw od 

Rzeczpospolitej. Wieszcz naro-
dowy Ukrainy Taras Szewczen-
ko w swojej poezji  odnosi się do 
Chmielnickiego, z jednej strony 
podkreślając fatalne końcowe 
skutki jego polityki, z drugiej na-
tomiast strony nie widzi zła w tym 
jakie zbrodnie zostały przez niego 
dokonane na narodzie polskim. 
Taras Szewczenko widział w oso-
bie hetmana Chmielnickiego bo-
hatera narodowego, wyzwoliciela 
kraju spod polskiego panowania, 
życzliwie potraktował jego w 
poezji „Hajdamacy”. Skutkiem 
powstania Chmielnickiego było 
obrócenie wniwecz wcześniej-
szych polskich dokonań, a więc 
zniszczenie atrybutów ucywilizo-
wania i nawrót anarchii, chaosu, 
dzikości, a także osłabienie wie-
lonarodowej wspólnoty państwo-
wej ówczesnej Rzeczpospolitej. 
Powstanie Chmielnickie pomimo 
tysięcy poległych i zamęczonych 
w bratobójczej wojnie domowej 
nie rozwiązało problemów nęka-
jących Kozaków oraz ukraińskich 
chłopów. Chmielnicki nie zerwał 
łańcuchów, tylko włożył nowe, 
cięższe a ich ciężar najdotkliwiej 
odczuły, jak zwykle, najbiedniej-
sze warstwy kresowej ludności. 
Skutkiem powstania Chmielnic-
kiego było niszczenie na Kre-
sach pałaców, dworów, młynów, 
parków i twierdz, wszystkiego, 
co polskie, co dowodzi, iż miej-
scowa ludność nie chciała cywi-
lizacyjnych dobrodziejstw, nie 
chciała też „Lachów” na ziemi, 
którą uważała za swoje. To że do 
dnia dzisiejszego naród ukraiński 
nie może się oderwać od pano-
wania Rosji nad Ukrainą od wy-
bicia się nad niepodległość jest 
właśnie konsekwencją powstania 
Chmielnickiego. Przecież dzisiaj 
w prawe w każdej miejscowości 
Ukrainy jest pomnik Chmielnic-
kiego. Powstanie Chmielnickiego 
dało początek późniejszej historii 
Kresów, która dowodzi iż rozwój 
wydarzeń dziejowych nie łagodził 
wzajemnych polsko-ukraińskich 
pretensji i urazów ale potęgował 
je do wręcz monstrualnych roz-
miarów a przyniósł to rok 1768. 

Rok 1768 to następna data tragi-
zmu narodu polskiego na kresach. 
Doszło wówczas do powstania 
chłopskiego, hajdamaków i koza-
ków znanego jako koliszczyzna 
lub rzeź humańska. Powstanie 
było skierowane przeciw miesz-
kańcom narodowości polskiej i 
żydowskiej, kościołowi rzymsko-
katolickiemu i unickiemu oraz 
istniejącemu ładowi społeczne-
mu.  Koliszczyzna objęła obszar 
pomiędzy rzekami: Dnieprem, 
Siniuchą, Bohem i Rosją, teren 
8 z 12 powiatów późniejszej gu-
berni kijowskiej. Na tym terenie 
w ciągu kilku miesięcy zginęło 
około 200 tysięcy ludzi w tym 
bezbronnych kobiet, starców i 
dzieci. Przywódcami powstania 
byli zaporoski kozak Maksym 
Żeleźniak i syn ruskiego chłopa 
spod Humania Iwan Gonta. Apo-
geum tego powstania była rzeź 
w Humaniu dokonana w dniu 
20/21.06.1768 r a szacowana 
łączna liczba zabitych wyniosła 
ok. 20 tysięcy w tym starców ko-
biet i dzieci. Cechą hajdamaczy-
zny była wszechobecna anarchia, 
ruchem opartym na zemście, któ-
ry po drodze palił grabił, mordo-
wał i gwałcił. Zwarta masa bun-
towników nie stanowiła żadnej 
administracji czy organizacji, nie 
posiadała dalekosiężnych planów 
politycznych. Hajdamacy nie sta-
nowili również ruchu religijnego. 

Wsparcie popów poprzez świe-
cenie noży i spis było jedynie in-
strumentem szeroko rozumianej 
propagandy. Jedynym przejawem 
religijności hajdamaków było 
nawracanie z nożem przy gar-
dle na prawosławie. O zgrozo na 
kanwie hajdamckich morderstw, 
gwałtów, ludzkich nieszczęść, 
spalonych miast i wiosek nie-
które elity ukraińskie i historycy 
w XXI w upatrują zaczątków, 
narodzin nowoczesnego naro-
du ukraińskiego. Natomiast od 
określeń Humań, koliszczyzna i 
hajdamacy cierpła skóra i wtedy i 
później i dzisiaj. Pierwszym, któ-
ry heroizował ruch „Hajdamacki” 
w XIX wieku był ukraiński poeta 
Taras Szewczenko w wierszach 
„Chłodny Jar”,  „Szwaczka” i po-
emacie „Hajdamacy”.  Tak  poeta 
opisuje w wierszu „Chłodny Jar” 
przygotowania hajdamaków do 
rzezi Polaków. „ W Jarze kiedyś 
hajdamacy, Swym taborem stali 
(…)  Pełni jednej chęci – Iść na 
wroga podstępnego, Na wściekłe-
go Lacha.”

Jest rok 1841 w którym Taras 
Szewczenko publikuje swój po-
emat „Hajdamacy”, mija wów-
czas 73 lat od największego i 
najbardziej okrutnego w skutkach 
wystąpienia w ramach tzw. Haj-
damaczyzny. Taras Szewczenko 
sympatię do hajdamaków miał 
głęboko zakorzenioną: w jego 
oczach byli to mściciele krzyw-
dy ludowej, natomiast dla Po-
laków czy Żydów są oni przede 
wszystkim „rezunami”.  Taras 
Szewczenko w w/w poemacie 
przedstawia hajdamaków jako 
zuchwałych rozbójników, którzy 
byli obrońcami ludzi uciśnionych 
i biednych. Grabili tych panów 
co chłopom krzywdę wyrządza-
li, bogatym zabierali a biednym 
dawali. Rzeczywistość daleko 
odbiegała od stepowych mitów, 
bandy opryszków i hajdamaków 
chętnie okradała ruskich chłopów 
i prostaczków jak i napasionych 
panów. Obrazy okrucieństwa do-
konane przez hajdamaków wple-
cione w kanwę poematu Tarasa 
Szewczenki przerażają, trwożą 
i uderzają polskiego czytelnika. 
Zacytujmy fragment z rozdziału 
„Uczta w Łysiance” jeden z naj-
okropniejszych obrazów rzezi 
kobiet, dziewcząt, dzieci polskich 
i żydowskich, dokonane przez 
przywódców hajdamackich Gon-
tę i Żeleźniaka: „ Stoi Gonta z 
Żeleźniakiem, Krzyczą: Lachom 
kary! Kary, żeby żałowali (...) Jak 
śmierć wściekła, nie zważając Na 
wiek czy urodę Szlachcianeczki, 
Żydóweczki. Cieknie krew do 
wody. Ni kaleki, ni starego, Ani 
dziecka nawet Nie ma już - nie 
ubłagali Chwili strasznej, krwa-
wej. Wszyscy legli tam pokotem: 
Nie ma żywej duszy Czy szlachec-
kiej czy żydowskiej.” Również 
przerażającym okrucieństwem 
jest wątek w „Hajdamakach”, 
który dotyczy mordu dokonanego 
przez Iwana Gontę na własnych 
dzieciach, tylko dlatego, że zo-
stały ochrzczone po katolicku. W 
wolnym tłumaczeniu scena brzmi 
to tak: “Zamachnął się nożem i 
dzieci już nie ma. Upadły zarżnię-
te. Pochować je może? Nie trze-
ba, to katolicy.” Gonta zabił po-
święconym przez popów nożem 
swoich małoletnich synów za to, 
że ich matka była katoliczką, a oni 
sami za mali, by zabijać Lachów. 
Przywódca powstania dopuszcza 
się zbrodni synobójstwa, ponie-
waż chce dotrzymać przysięgi, 
złożonej hajdamakom, zobowią-
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zującej do mordowania wszyst-
kich katolików. Ta drastyczna 
scena ilustruje stopień złożono-
ści kontaktów międzyludzkich 
na Kresach, gdzie, jak wiadomo, 
często dochodziło do małżeństw 
mieszanych pod względem naro-
dowościowym i wyznaniowym, 
bywało, że dzieci Polaków sta-
wały się Ukraińcami lub odwrot-
nie. Jeżeli analizujemy dokonane 
ludobójstwo na ludności polskiej 
przez banderowców to jest tam 
wiele przykładów, że członkowie 
rodziny własnymi rękami zabija-
li swoich krewnych. To młodzież 
ukraińska jak i dorośli wychowa-
ni na „Hajdamakach”  naśladowa-
li scenę dokonaną przez Gontę. 
W swoim szaleństwie zbrodni w 
rzezi wołyńskiej niektórzy prze-
ścignęli Tarasa Szewczenkę bo 
dokonywali zbrodni nawet na 
swoim współmałżonku. Na Ukra-
inie Iwan Gonta ma pomniki, ma 
swoje ulice, dzieci w szkołach 
ukraińskich uczą się z poezji 
Szewczenki „Gonta bohater”. Sa-
dzę, że może być przedstawiany 
jako podwójny bohater bo jako 
setnik wojewody kijowskiego 
Franciszka Salezego Potockiego 
zdradził Rzeczpospolitę i przyłą-
czył się do hajdamaków, którzy 
dokonali rzezi w Humaniu. Taras 
Szewczenko to piewca swawoli, 
grabieży i bezprawia, który Gontę 
prostego rabusia, niewdzięczni-
ka i mordercę uczynił Brutusem 
hajdamackim (Brutus symbol 
zdrajcy i mordercy walczące-
go w słusznej sprawie), którego 
myśli zawarte w tych utworach 
nigdy nie mogą być budujące i 
zacne. Rzeź w Humaniu to apo-
geum zbrodni hajdamackich i w 
poemacie „Hajdamacy” ukraiński 
wieszcz narodowy Taras Szew-
czenko wzywa do rzezi Polaków. 
Należy nadmienić, że na tej po-
ezji, tak wyraźnie antypolskiej, 
ukraińskie dzieci, także w Polsce, 
uczy się postaw społecznych. 

Cytuję słowa wieszcza narodowe-
go Ukrainy o zbrodni w Huma-
niu: „ Kupą koło kupy Od Kijowa 
do Humania Legły polskie trupy, - 
Jak ta chmara, Hajdamacy Humań 
otoczyli, O północy; a do świtu 
Miasto zapalili: Zapalili, zakrzy-
czeli: „Morduj lacha znowu!”.”  
Na takich poematach wychowuje 
się młodzież ukraińską, zaprawia 
się do przyszłego życia. Dlate-
go wychowani na takich warto-
ściach są zdolni potem do znęca-
nia się, pastwienia nad ofiarami, 
mordowania, palenia, grabieży 
i gwałtów o czym można wiele 
przeczytać w relacjach świad-
ków zbrodni ludobójstwa wołyń-
skiego. Zbrodniarze UPA-OUN 
to wychowankowie na ideologii 
hajdamackiej na tradycji nisz-
czycielsko-zbójeckiej na poezji 
Tarasa Szewczenki. Konfederacja 
Barska była polskim powstaniem 
narodowym oraz rozpaczliwą 
próbą ratowania suwerenności 
Rzeczpospolitej. W październiku 
1767 r podczas obrad w Warsza-
wie Sejmu Rzeczpospolitej amba-
sador Rosji Nikołaj Repnin miał 
skłonić posłów za pomocą groźby 
lub obietnicy urzędów by uchwa-
lili traktat gwarancyjny z Rosją. 
Odpowiedzią na w/w propozycje 
ambasadora, był zawiązany zbroj-
ny związek szlachty w Barze na 
Podolu 29.02.1768 r. w obronie 
niepodległości Rzeczpospolitej, 
na sztandarach konfederackich 
widniały hasła „ Jezus! Mary-
ja!”.  To krótkie wprowadzenie 
wydawało by się, że nie ma nic 
wspólnego z Tarasem Szewczen-

ko, właśnie chodzi o to, że ma i to 
bardzo wiele. Wieszcz narodowy 
Ukrainy w poemacie „Hajda-
macy” ożywia postać młodego 
Kozaka, który jest zakochany w 
ukraińskiej dziewczynie a ojciec 
tej dziewczyny został w bestial-
ski sposób pozbawiony życia. 
Tej potwornej zbrodni dokonali 
konfederaci barscy, którzy stają 
się przyczyną dramatu głównego 
bohatera co powoduje jego zaciąg 
w szeregi tytułowych hajdama-
ków. Obłęd zemsty Kozaka za 
śmierć ojca dziewczyny w której 
jest zakochany znajduje kulmina-
cję w rzezi Humania. Tak Taras 
Szewczenko ośmieszył, poniżył i 
przedstawił w świetle zbrodniarzy 
konfederatów barskich, którzy 
stanęli w obronie niepodległości 
Rzeczpospolitej a należy jeszcze 
dodać, że są tam sceny ukazujące 
pijaństwo konfederatów. Jest 
skandalem, że Taras Szewczen-
ko, który za takie przedstawianie 
obrońców suwerenności RP po-
siada w wielu miastach Polski uli-
ce swoim imieniem. Reasumując 
poemat „Hajdamacy” to można 
stwierdzić z całą odpowiedzialno-
ścią, że jest to poemat zachwytu 
Tarasa Szewczenki dla gwałtu 
nad Lachami. 

Cała niemal twórczość Tarasa 
Szewczenki ukazuję pogardę z 
jaka odnosił się do Polaków. Na-
tomiast środowiska ukraińskie w 
Polsce przedstawiają poetę jako 
wielkiego przyjaciela narodu pol-
skiego i powołują się przy tym 
na wiersz „Do Polaków”. Jest to 
wielkie nieporozumienie! Wiersz 
ten powstał około 1848 r w czasie 
zesłania Szewczenki do twierdzy 
orskiej. Poeta widzi szczęśliwość 
Kozaków, którzy bogacącą się na 
łupieżczych wyprawach i nie wi-
dzi w tym nic złego, całe zło wi-
dzi w unii brzeskiej z roku 1596, 
która dokonała przyłączenia Cer-
kwi prawosławnej do polskiego 
Kościoła łacińskiego. Szewczen-
ko unię brzeską uważa za powód 
nieszczęść Kozaczyzny, podobnie 
jak rządy magnatów kresowych, 
zapominając, że większość z 
nich wywodziła się przecież z 
rodów ruskich i że w ten sposób 
wyglądała wtedy cała Europa a 
nie tylko Rzeczpospolita. Poezja 
Szewczenki zasiała w umysłach 
młodzieży ukraińskiej wrogość 
do narodu polskiego a skutki 
tej poezji przyniosła nowa fala 
zbrodni, morderstw i gwałtów w 
następnych latach.

W pierwszych pokoleniach inte-
ligencji ukraińskiej, którą datuje 
się na początki 1900 r pojawia się 
moda na kozackie stroje, przy-
wołuje się czasy wolnej Ukrainy, 
piewa rzewne ukraińskie dumki. 
Radykalizuje się ruch studencki 
i uczniów wyższych klas gim-
nazjalnych. Młodzież ta zosta-
ła wychowana na poezji Tarasa 
Szewczenki na wyczynach Iwa-
na Gonty i Maksyma Żeleźniaka 
(Koliszczyzny), obrazach rzezi 
w Humaniu. Młodzież ukraińska 
była zatem już w XIX wieku wy-
chowywana w atmosferze aproba-
ty, niemal glorii rzezi, zanim poja-
wił się w latach 20- tych XX wieku 
twórca ukraińskiego faszyzmu, 
nacjonalista Dmytro Doncow. 
Potrzebny był tylko odpowied-
ni czas i sprzyjające historyczne 
uwarunkowania aby Ukraińcy 
znowu przystąpili do mordowania 
Polaków. W październiku 1918 r. 
Austria i Niemcy zwróciły się do 
państw sprzymierzonych o po-
kój. 19.10.1918 roku powstaje we 

Lwowie Ukraińska Rada Naro-
dowa, która proklamuje niezale-
ne państwo. Powstaje Ukraińśka 
Hałyćka Armia (UHA), która w 
nocy 1 listopada zajmuje Lwów 
i tereny położone na wschód od 
Sanu. Po ośmiu miesiącach koń-
czą się polsko-ukraińskie walki, 
wtedy wychodzą na jaw okru-
cieństwa i zbrodnie dokonane na 
Polakach przez Ukraińców i żoł-
nierzy Armii Halickiej. Powołana 
została sejmowa komisja śledcza 
na czele z posłem Janem Zamor-
skim, który na posiedzeniu 66 
Sejmu dnia 9 lipca 1919 r ujawnił 
następujące ukraińskie zbrodnie. 
„Hańbiono kościoły, podpalano 
wsie i mordowano ludzi, gwałco-
no dziewczęta, obrzynano piersi 
kobietom, niewiastom stawiano 
granat we wstydliwe miejsce i 
rozrywano, rozstrzeliwano jeń-
ców polskich, grzebano żywcem 
ludzi również osoby duchowne, 
mordowano niemowlęta, podczas 
ekshumacji stwierdzono ślady 
okrutnego znęcania nad ofiarami, 
wyrywano języki i palce. Na za-
kończenie mowy sejmowej poseł 
stwierdził, że te zbrodnie to wy-
twór ukraińskiej szkoły, która za-
prawia młodzież na hajdamaków 
w pojęciu Tarasa Szewczenki, 
że taki hajdamaka bierze święty 
nóż i jest zdolny do mordowania 
wszystkiego co lackie, do mordo-
wania nawet żony Laszki i dzieci 
własnych”. Względy polityczne o 
zbrodniach popełnionych na pol-
skiej ludności Kresów u schyłku I 
wojny światowej stały się w krót-
kim okresie czasu tematem tabu. 
Można wiec postawić tezę, że 
nieukaranie w/w zbrodni , a co za 
tym idzie – poczucie bezkarności 
sprawców doprowadziło nawrotu 
barbarzyńskich mordów ukraiń-
skich w okresie II wojny świato-
wej. 

Rok 1943 to okres planowego 
ludobójstwa na Wołyniu i Ma-
łopolsce Wschodniej na wzór 
hajdamacki czyli innymi słowy 
ludobójstwo ze szczególnym 
okrucieństwem. Był to bezmiar 
nieludzkiego i sadystycznego 
okrucieństwa, kresową zagładę 
Polaków na równi z najokrutniej-
szymi przykładami ludobójczego 
barbarzyństwa w dziejach świata. 
Ludowa kultura ukraińska na-
znaczona hajdamackim mitem, 
była nieodmiennie przesiąknięta 
duchem dzikości, nienawiści i 
rzezi. Zbrodniarze z OUN-UPA 
szli mordować z pieśnią o Tarasie 
Szewczence na ustach i nożami 
świętymi poświęconymi w cer-
kwi, zgodnie z wytycznymi z po-
ezji „Hajdamacy”. Dowodem na 
w/w jest relacja świadka zbrodni 
wołyńskiej p. Stanisława Sobo-
lewskiego który w 1943 r miał 15 
lat i mieszkał w Słobodarce, gmi-
na Rożyszcze, powiat Łuck, który 
tak opisuje: „W marcu 1943 r - 
była to niedziela, wybrałem się do 
kościoła katolickiego do miasta 
Rożyszcze. Natomiast przed cer-
kwią ukraińską stało kilkanaście 
furmanek a siedzenia przykryte 
były białym płótnem. Widzia-
łem koszyki plecione z wierzby, 
worki i torby, byłem więc świad-
kiem obrzędu święcenia narzędzi 
zbrodni do zabijania Polaków. 
Gdy wyszedłem z kościoła – to 
wszyscy Ukraińcy byli już przy 
furmankach i pili wódkę. Przy 
jednej furmance było najwięcej 
chłopów, był nawet Pop i Diakon 
i śpiewali ukraińskie piosenki. 
Jedną zapamiętałem i będę pa-
miętał do końca życia. Śpiewano 
o Tarasie Szewczence. „Tarase, 

Tarase nasz Baćko, ne stało Tebe 
na ziemli”/Tarase, Tarase nasz 
Ojcze – zabrakło Ciebie na zie-
mi/ – to powtarzali bez przerwy. 
Niektórzy mieli opaski na rękach 
- żółte z wyciętym tryzubem. Pa-
miętam, że podszedł do nas jeden 
z Ukraińców i powiedział; „ ucie-
kajcie Lachy do domu”, na drugi 
dzień już zaczęli mordować po 
wioskach Polaków”.

Zakończenie

Świat do dziś nie zna rozmiarów 
potwornej zbrodni dokonanych 
przez Ukraińców w czasie II woj-
ny, a i w Polsce kwestia ta jest do 
dnia dzisiejszego planowo prze-
milczana. Ukraińcy i ich samo-
zwańczy obrońcy starają się obar-
czyć winą za popełnione mordy 
„obcych” Rosjan, Niemców a 
nawet samych Polaków. Pełna 
gloryfikacja ruchu hajdamackiego 
jak i banderowskiego, ruszyła po 
tzw. pomarańczowej rewolucji w 
2004 r. I znowu historia się po-
wtórzyła bo nieukarane zbrodnie 
UPA-OUN na Polakach sprzyjały 
odrodzeniu się skrajnego nacjona-
lizmu na Ukrainie. Pamięć o UPA 
jest pielęgnowana przez coraz 
liczniejsze grono pogrobowców, 
którzy w poczuciu pełnego roz-
grzeszenia uznają okrutne czyny 
za powód do dumy. W Polsce 
są ulice, skwer, tablica, pomniki 
oraz nazwa szkoły ogólnokształ-
cącej imieniem Tarasa Szew-
czenki. Czym zasłużył sobie na 
takie względy poeta, przecież nie 
„Hajdamakami”. Jego twórczość 
ukazuje pogardę z jaką odnosił 
się do Polaków a w poemacie 
„Hajdamacy” są ukazane szczyty 
tej pogardy. Wzywa do zbrodni 
ludności pochodzenia polskiego 
oraz nadaje kult zbrodniarzom i 
oprawcom naszego narodu. Na 
„Hajdamakach” wychowuje się 
młode pokolenie Ukraińców, 
któremu się wpaja, że to Polacy 
i Żydzi byli przyczyną zniewole-
nia Ukrainy. Na „Hajdamakach” 
wychowali się banderowcy gdzie 
wieszcz narodowy Ukrainy uka-
zał, że poprzez mordy i rzezie 
Lachów i Żydów wiedzie droga 
do wolnej Ukrainy - „ Ni Lacha, 
ni Żyda – głos zabrzmi kozaczy”. 
Strofy poematu „Hajdamacy” są 
nieakceptowalne, pobudzają an-
typolonizm, nie służą pojednaniu 
polsko-ukraińskiemu. Wyraźnie 
widać podobieństwa ogromnego 
bestialstwa i mordowania ludzi 
jakie miało miejsce w rzezi wo-
łyńskiej i rzezi humańskiej. To 
właśnie Taras Szewczenko hero-
izując Gontę i Żeleźniaka torował 
drogę dla Bandery i Szuchewy-
cza. Ukraińcy gloryfikują Stepana 
Banderę, ale takim samym boha-
terem jest Maksym Żeleźniak i 
Iwan Gonta przywódcy powstania 
hajdamaków. Do pierwszych upa-
miętnień sprawców koliszczyzny 
dochodzi już w czasach Ukrainy 
sowieckiej i niewątpliwie duży 
wpływ na taką postawę miała po-
ezja Szewczenki. Hajdamaczyzn 
idealnie pasował do sowieckiego 
kanonu historycznego – Ukraiń-
scy chłopi powstali i wyrżnęli do 
nogi swoich wyzyskiwaczy. 

Tragizm narodu ukraińskiego 
jako młodego państwa polega na 
tym, że musi znaleźć sobie boha-
terów narodowych tylko gdzie ich 
szukać skoro bojownicy o Samo-
stijną Ukrainę byli nacjonalistami 
i mordercami. Taras Szewczenko 
zaszczepił młodym Ukraińcom 
przekonanie, że prawdziwi pa-
trioci nie potrzebują przestrzegać 

żadnych zasad moralno-etycz-
nych. W imię idei sprawiedliwo-
ści społecznej mają prawo zabijać 
starców, dzieci i kobiety, torturo-
wać wrogów, wycinać w pień całe 
wsie i miasteczka. A to wszystko 
dla realizacji mitycznej sprawie-
dliwości, której zasad hajdamacy 
nawet dla własny użytek, nigdy 
nie sformułowali. Nie pokusił się 
Szewczenko aby opisać jak miała 
wyglądać sprawiedliwość naczel-
ników hajdamaczyzny, Gonty i 
Żeleźniaka, wiemy natomiast, że 
po dokonaniu rzezi humańskiej 
nadali sobie tytuły książąt i ata-
manów. Dlaczego naród za swo-
ich bohaterów narodowych obrał 
sobie zwykłych bandytów, mor-
derców i rzezimieszków, ludzi, 
którzy w nacjonalistycznym szale 
potrafili doprowadzić do niewy-
obrażalnych zbrodni ludobój-
stwa?. Miejmy nadzieję, że kolej-
ne pokolenia Ukraińców zechcą 
i potrafią wyciągnąć z tej praw-
dziwej i nie zakłamanej historii 
odpowiednie wnioski. Narodowy 
poeta-prorok Taras Szewczenko 
napisał poemat „Hajdamacy” i 
jestem przekonany, że nawet nie 
pomyślał, że ktoś w przyszłości 
umieści na swej tarczy jego talent 
i przekształci to haniebne zda-
rzenie historii Ukrainy we wzór 
do naśladowania. Szewczenko 
w całym swym pisarstwie był i 
jest Polakom wrogi, wielokrot-
nie zadając policzek wymierzo-
ny w godność Polski i w pamięć 
ofiar mordów inspirowanych jego 
utworami. Niestety polskie elity 
polityczne nie zauważają szko-
dliwości tego faktu. Nie sadzę 
aby przyczyną takiego stanu była 
tylko pełna niewiedza o poezji 
ukraińskiego wieszcza narodo-
wego. Powyższe doprowadziło 
nasze państwo do tak żałosnej 
sytuacji, że w przestrzeni publicz-
nej Rzeczpospolitej Polskiej jest 
tyle upamiętnień imieniem Tarasa 
Szewczenki.
Zwracam się z prośbą do Preze-
sa Instytutu Pamięci Narodowej 
o wszczęcie procedury usunięcia 
z przestrzeni publicznej Rzecz-
pospolitej Polskiej nazw ukraiń-
skiego poety Tarasa Szewczenki. 
Zwracam się z prośbą do: Rad-
nych Miasta - Olsztyn, Katowi-
ce, Legnica, Gdynia, Wrocław, 
Warszawa o usuniecie nazwy uli-
cy imieniem Tarasa Szewczenki 
z przestrzeni publicznej swoich 
miast. Zwracam się z prośbą do: 
Radnych Miasta Olsztyn o usu-
niecie tablicy Tarasa Szewczenki 
z przestrzeni publicznej miasta. 
Zwracam się z prośbą do: Rad-
nych Miasta Lublin o usuniecie 
nazwy skweru imieniem Tarasa 
Szewczenki z przestrzeni publicz-
nej miasta. Zwracam się z prośbą 
do Radnych Miasta Warszawa o 
usuniecie pomnika Tarasa Szew-
czenki z przestrzeni publicznej 
stolicy. Zwracam się z prośbą 
do Dyrektora I liceum Ogólno-
kształcące im Tarasa Szewczenki 
w Białym Boże o zwołanie Rady 
Pedagogicznej w sprawie przy-
jęcia wniosku o nadanie nowego 
imienia szkole oraz o usuniecie 
pomnika Tarasa Szewczenki, któ-
ry się znajduje przed internatem 
należącym do Zespołu Szkół jego 
imienia. 

Przewodniczący Obywatelskiej  
Inicjatywy w sprawie zmiany na-
zwy Skweru Tarasa Szewczenki 
w Lublinie  na Skwer Sprawiedli-
wych Ukraińców 

Zdzisław Koguciuk
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POLACY TRWALI W NICH BRONIĄC 
POLSKI i EUROPY przed 
BARBARZYŃSTWEM WSCHODU 
Bożena Ratter

Tylko prawda jest ciekawa- Jó-
zef Mackiewicz.
W 2021 roku miała miejsce pre-
miera książki Magdaleny Ogórek 
o kradzieży dzieł sztuki doko-
nanej przez Niemców w czasie II 
wojny światowej.
Od zakończenia tej wojny nie 
było woli dokonania ewidencji  
i napisania dzieła o utraconym 
wielowiekowy dorobku Rzeczy-
pospolitej na  Kresach Wschod-
nich, oprócz doskonałych opraco-
wań pod patronatem IPN z serii 
Dopalanie Kresów Grzegorza 
Rakowskiego, o rezydencjach 
ziemi wileńskiej i nowogródz-
kiej.
Warto przypomnieć wiedzę z 
rozproszonych źródeł,  NIE 

WIEMY CO POZOSTANIE PO 
BARBARZYŃSKIM ATAKU 
ZE WSCHODU na teren Ukrainy.
 
OŁYKA, MIASTECZKO NA 
WOŁYNIU, do historii Polski 
weszło dzięki Radziwiłłom, któ-
rzy mieli tutaj swoją siedzibę ro-
dową OD XVI WIEKU AŻ DO 
WYBUCHU II WOJNY ŚWIA-
TOWEJ. Zamek otoczony for-
tyfikacjami miał rozległy dzie-
dziniec a wewnątrz znajdowała 
się bogata biblioteka licząca 6 
000 tomów oraz wiele pamiątek 
historycznych, stylowych me-
bli, dzieł sztuki gromadzonych 
przez lata. Tu urodził się i po-
łożył największe zasługi w roz-
budowie siedziby w latach 1635-

1640, książę Albrecht Stanisław 
Radziwiłł, możny mecenas sztuki 
, człowiek wszechstronnie wy-
kształcony – w owym czasie jed-
na z najważniejszych osób w pań-
stwie, piastujący godność wiel-
kiego kanclerza litewskiego. Przy 
kościele założył kolegium podle-
głe Akademii Zamojskiej, semi-
narium duchowne oraz szpital. 
Książę Albrecht Stanisław Radzi-
wiłł ufundował również Kolegiatę 
p.w. Świętej Trójcy z bogatą de-
koracją na zewnątrz.
Kolegiata w Ołyce, pyszne DZIE-
ŁO POLSKIEGO BAROKU, 
jedna z najpiękniejszych polskich 
świątyń na Wołyniu, wzniesiona 
według projektu włoskich archi-
tektów ale za pieniądze Albrech-

ta Radziwiłła, który przeszedł Z 
PROTESTANTYZMU NA KA-
TOLICYZM i w podzięce Bogu, 
postawił tę świątynię. Miała pięk-
ne wnętrza, znakomite dekoracje, 
finezyjne płaskorzeźby, wiele 
obrazów, przy filarach rzeźby 12 
apostołów wykonane przez ZNA-
KOMITEGO ARTYSTĘ WRO-
CŁAWSKIEGO MELCHIORA 
ERLENBERGA. Piękne epitafia 
i nagrobki, jednolite stylowo ołta-
rze boczne, rzeźbione z czarnego 
marmuru.
Ostatni ordynat, Janusz Franci-
szek Radziwiłł, polityk i dzia-
łacz, ODBUDOWAŁ OŁYKĘ 
PO ROKU 1920 ROKU.  Prawie 
wszystkie środki, które ta rodzi-
na posiadała zostały przeznaczo-
ne na ODREMONTOWANIE I 
REWITALIZACJĘ OŁYKI, W 
TYM KOLEGIATY.
Dzięki staraniom lokalnej spo-
łeczności władze ukraińskie 
zwróciły kościół rzymskokato-
lickiej wspólnocie kościelnej w 
1991 r.
Dzięki Polakom zatroskanym o 
los polskiego dziedzictwa kultu-
rowego możliwe było
rozpoczęcie prac przywracają-
cych ŚWIETNOŚĆ ZABYT-
KOM KULTURY POLSKIEJ, 
które po II
wojnie znalazły się poza granica-
mi Polski.
Podsumowanie prac nastąpiło na 
uroczystej gali 11 marca 2015r. 
w Warszawie.  Prezes Fundacji 

serdecznie podziękował konser-
watorom i wolontariuszom, bez 
których nie udałoby się zrealizo-
wać ponad 20 projektów przy-
wracania świetności zniszczo-
nym obiektom polskiej kultury 
na terenie Ukrainy. Za pieniądze 
polskich podatników.
Wiedza, pasja i zaangażowanie 
grona profesorów i studentów, 
historyków, konserwatorów z 
wybitnym specjalistą w zakresie 
konserwacji kamienia, adiunktem 
w warszawskiej ASP, dr hab. Ja-
nuszem Smazą a także wsparcie 
finansowe prywatnych firm  i 
instytucji rządowych, pozwoliły 
na odnowienie również Kolegiaty 
Św. Wawrzyńca w Żółkwi. Prace 
trwały 25 lat. Organizatorzy po-
kazali również film, który ukazał 
wysoki stopień zdewastowania 
Kolegiaty w Ołyce, okaleczenie 
wskazujące na niezwykłe bestial-
stwo ludzi, którym barbarzyńska
IDEOLOGIA NAKAZYWAŁA 
WALKĘ  Z KOŚCIOŁEM.
Zamki Kresowe Rzeczypospo-
litej, ich ilość budzi zdumienie. 
Nawet ruiny, które po nich pozo-
stały świadczą o bogactwie i po-
tędze Rzeczypospolitej. Ukazują 
również jak niebezpieczne były 
jej wschodnie granice. Tu twier-
dzami były nie tylko zamki ale 
i klasztory, monastyry, cerkwie, 
synagogi i kościoły. I POLACY 
TRWALI W NICH BRONIĄC 
POLSKI i EUROPY przed BAR-
BARZYŃSTWEM WSCHODU. 

/ Olyka
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Kiedy śmierć zbierała straszne 
żniwo, w pobliskich okopach 
Wojny Światowej, Rosjanie 
wybudowali przy Osowej szpi-
tal polowy. Tuż za nim powstał 
też cmentarz wojenny, który 
szybko się rozszerzał o coraz 
to nowe groby. Żołnierze umie-
rali masowo, od ran, epidemii i 
chorób zmarło więcej żołnierzy 
niż w czasie walk. Głównym po-
wodem był brak lekarstw i pra-

widłowej opieki lekarskiej. Nie 
znano penicyliny, zanieczysz-
czone rany prowadziły prosto 
do grobu.

ZANACHORZY

Za Polski baraki stały puste, a 
wcześniej rozkradziono z nich 
wszystko, co można było za-
brać. Szpitale, choć dla biednych 
gospodarzy z powodu kosztów 

niedostępne, były w Bereźnym, 
Sarnach i Kostopolu. Kto miał 
pieniądze mógł też udać się do sa-
natorium w Słonym Błocie, przy 
Hucie Stepańskiej, tam przyjmo-
wał lekarz. Najwięcej jednak pa-
cjentów udawało się do Andrzeja 
Bielczenki oficera carskiego, fel-
czera frontowego. Przyjmował w 
Hucie Stepańskiej jak filmowy 
„Znachor” za grosze lub darmo, 
jednak po śmierci żony wyjechał 

w 1935 r. i dalej do łask wrócili 
znachorzy. 
Nieznane powszechne lecznic-
two, za okupacji sowieckiej stało 
się dla każdego dostępne. Lekarze 
przyjeżdżali na wieś, badali, przy-
pisywali darmowe leki. Dentyści 
leczyli i wyrywali zęby w objaz-
dowych gabinetach. Wcześniejsi 
„nieuleczalnie” chorzy poddawa-
ni byli leczeniu, często wracali do 
pełni zdrowia. Wykonano w tym 
czasie cały szereg operacji na cho-
rych, którzy nigdy „za Polski” nie 
mieliby na to pieniędzy. Takie po-
stępowanie Sowietów zjednywało 
szczególnie w biednych kręgach 
wiejskich, wielu zwolenników dla 
ich władzy. Wywiezieni na Sybir 
niewiele ich interesowali. 

EPIDEMIA

W 1940 roku zapanowała epi-
demia czerwonki, na wielkich 
obszarach Wołynia. Sowieci dla 
opanowania sytuacji uruchomili 
„hospitale”, namiastki szpitali. 
Były na tyle pożyteczne, że za-
trzymały rozprzestrzenianie się 
epidemii. Tak na nowo uruchomi-
li zapomniany szpital w Osowej. 
Byli w nim młodzi lekarze, kiero-
wani przymusowo na prowincję i 
lekarstwa. Uratowano wtedy bar-
dzo dużo chorych. 
Epidemia powtórzyła się w 1942 
roku, tym razem już za nowych 
okupantów Niemców. Chorzy 
zwożeni byli do tego „szpitala” 
jednak służył bardziej za umieral-

OSOWA -SZPITAL
gromada Osowa
gmina Dąbrowica 

powiat Sarny, 
woj. wołyńskie

/ Osowa kiedyś miasteczko Żydowskie

/ Osowa, niebieski bydynek to cerkiew

/ Stawiamy krzyż na m. hospitala
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nię niż lecznicę. W samej parafii 
Huta Stepańska zmarło wtedy 40 
dzieci, w tym i brat mojego taty, 
Władzio. Niemcy jednak nie dba-
jąc o „szpital” nie likwidowali 
jego działalności, była tam jakaś 
pielęgniarka, przyjeżdżał felczer 
i były jakieś lekarstwa, nie wia-
domo skąd. Jeśli ich brakowało 
z receptą rodzina udawała się na 
ich poszukiwanie do miasta, lub 
do żołnierzy niemieckich, oni za 
żywność czasem coś mogli zała-
twić. Nawet po likwidacji getta 
w Osowej, szpital dalej funkcjo-
nował, prawdopodobnie jeszcze 
w pierwszych tygodniach 1943 r. 
W tym czasie Ukraińcy kończyli 
rozbierać domy po Żydach.
W komorze domu mojego dziadka 
Ludwika był schowany karabin, 
wujek Kazik bawił się nim i wy-
strzelił. W tym czasie koło studni 
odpoczywali sowieccy partyzan-
ci. Słysząc wystrzał, kazali oddać 
karabin, albo zabiorą syna do od-
działu. Wujek Staszek, pomyślał, 
że pójdzie z nimi, bo karabinu 
szkoda, a przy pierwszej okazji 
ucieknie z nim do domu. Zabrali 
go „minerzy” Fiodorenki, idący z 
lasów cumańskich, niszczyć nie-

mieckie transporty zaopatrujące 
front, trwała tzw. pierwsza bitwa 
o tory. Jak poszedł tak z nimi zo-
stał, z oddziału nie można odejść, 
ani uciec. Ostatni raz widziany 
był na Tchorach, kiedy rozdawał 
sól, którą zabrali Niemcom. Cze-
sława Dawidowicz pobiegła do 
naszego domu rodzinnego i wo-
łała „Staszek z partyzantami jest 
na Tchorach”. Kiedy w pośpiechu 
dziadek, z pełnym wozem jego 
rodzeństwa, zajechał na miejsce, 
już ich nie było.

WUJEK STASZEK

Jednej nocy przyszedł Staszek 
ranny w brzuch. Dziadek, Ludwik 
ukrył go w „grubie” na ziemniaki. 
Udał się do Osowej, uzgodnił z 
felczerem przyjęcie i zawiózł go 
do „szpitala”. Dziadek podał, że 
syn został postrzelony przez ban-
dytów, kiedy pojechał po drewno 
do lasu. W domu o tym nikt nic 
nie wiedział, nawet babcia.
Jak Stanisław był już w szpita-
lu, pod dom dwoma furmankami 
przyjechali sowieccy partyzanci, 
szukali rannego wujka. Wiedzie-
li, że był postrzelony, szukali, ale 

go nie znaleźli. Obawiali się, że 
wyda ich tajemnice Niemcom, 
gdyby trafił w ich ręce. Na oczach 
żony i dzieci, dwanaście razy 
dziadek dostał wyciorem kara-
binowym po plecach, aż koszula 
pękała, a nie przyznał się gdzie 
jest syn. Nie wiedział wtedy czy 
to partyzanci, czy ktoś inny, lepiej 
było milczeć. Jak bicie nic nie 
dało to powiedzieli do rodziców 
„Wasz syn Stanisław, radziec-
ki partyzant, poległ za ojczyznę, 
wieczna mu pamięć i chwała”, 
pościągali czapki, pokłonili się i 
odjechali. Czasem zachowywali 
się szlachetnie, czasem okrut-
nie, ale dopuszczali się też pod-
łych czynów, za które nigdy nie 
odpowiadali.  Po ich odjeździe, 
dziadek musiał powiedzieć babci 
gdzie jest jej syn.
Felczer wyjął kulę, zoperował 
widocznie ranę dobrze, bo Sta-
szek wracał do zdrowia. Mimo że 
nikt otwarcie w odwiedziny nie 
chodził, żeby nie budzić zaintere-
sowania, Staszek był szczęśliwy. 
Wypytywany przez „życzliwe-
go” sąsiada z łóżka, przyznał się, 
że był ranny na torach. Szybko 
przyjechali szucmani ze Stydynia 

Wielkiego, Ukrainiec doniósł, że 
to partyzant. Stasio prosił i błagał, 
udowadniał, że nie jest partyzan-
tem, a synem Ludwika z Omelan-
ki. Wysłali, więc posłańca konno 
żeby przywiózł ojca i potwierdził 
tożsamość. Pod domem rozegrały 
się straszne sceny, mój tata Szcze-
pan był ich naocznym świadkiem. 
Posłaniec mówił, że syn będzie 
rozstrzelany jak ojciec nie po-
jedzie, a żona i gromada dzieci 
lamentowały, że jak pojedzie to 
zabiją obu i trzymając dziadka za 
nogi nie pozwoliły pojechać. Za-
pewne miały rację. Dziadek nie 
pojechał, to była straszna decyzja, 
żywy by nie wrócił, a żyjąc i tak 
jakby już nie żył. Na jego plecach 
były niezagojone rany, z których 
nie wytłumaczyłby się w żaden 
sposób, a obolały ledwie chodził.

OPRAWCY

Na oczach rozweselonej grupy 
Ukraińców, która przyjecha-
ła rabować opustoszałą Osowę, 
wywlekli Stanisława Horoszkie-
wicza pod pobliski las. Nie inte-
resowały ich zapewne już zezna-
nia, powiedział prawdopodobnie 
wszystko, co wiedział, oprawcy 
byli rządni krwi. Wycięli mu pę-
pek, uwiązali kiszki do grabka 
i tak Nim kręcili wkoło. Kiedy 
wyrwali mu wnętrzności stracił 
przytomność. Rozweseleni gapie 

zostali zapędzeni do wykopania 
płytkiego dołka, wepchnęli go i 
przysypali cienko ziemią. Śnieg 
szybko zatarł ślady, po deszczo-
wej długiej jesieni, nadchodziła 
zima 1942 r. Dziadkowi opowia-
dał to zaprzyjaźniony Ukrainiec, 
który woził szucmanów, podawał 
też nazwiska oprawców. Dziadek 
rozpaczając powtarzał „oni wie-
dzieli, kogo mordują”. Przez zimę 
czekał z poszukiwaniem zwłok, 
bo pod śniegiem trudno byłoby 
coś znaleźć. Na wiosnę zrobiło się 
tak niebezpiecznie, że nie można 
było ruszyć się poza wieś, dalej 
więc czekał. Robiło się jednak 
coraz gorzej, po upadku Huty Ste-
pańskiej i wywiezieniu na roboty, 
Dziadek miał nadzieję, że po woj-
nie odkopie ciało syna. Zmarł jak 
podaje informacja z PCK przesła-
na rodzinie dopiero w latach dzie-
więćdziesiątych w Nysie. Jest tam 
podane, że wracał z robót, będąc 
chory zmarł w samotności praw-
dopodobnie w maju 1945 r. Nikt 
z rodziny nie wie gdzie i jak był 
pochowany. Czy w ogóle był po-
chowany. Czesława Dawidowicz 
z Tchorów opowiadała że w Nysie 
po wyzwoleniu był grabarz który 
zamiast zakopywać samotnych 
zmarłych, ciął siekierą ich ciała i 
karmił nimi świnie, na sprzedaż.
  
c.d.n. 
Janusz Horoszkiewicz

/ Tablica na krzyżu w Osowej

/ Poświęcenie krzyża w Osowej

/ Poświęca krzyż w Osowej Ojciec Wasyl Lazarczuk
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W rządzącym w państwie 
polskim narodem są Polacy 
i że należą się im wobec tego 
wszystkie prawa gospodarzy 
ziemi
Bożena Ratter
Więc trzeba przy każdej okazji, 
na wiecach, zjazdach, zebraniach 
ciągle to stwierdzać i przypomi-
nać, ŻE RZĄDZĄCYM W PAŃ-
STWIE POLSKIM NARODEM 
SĄ POLACY I ŻE NALEŻĄ SIĘ 
IM WOBEC TEGO WSZYST-
KIE PRAWA GOSPODARZY 
ZIEMI – pisał polski polityk, eko-
nomista, minister  prof. Stanisław 
Grabski. - Foto poniżej.

Feliks Konarski towarzysząc za-
ciekłej i bohaterskiej ofensywie 
Armii Polskiej na Monte Cas-
sino  ułożył nocą w namiocie 
pieśń Czerwone Maki. Hanna 
Ordonówna również śpiewała na 
froncie żołnierzom na Bliskim 
Wschodzie piosenki z tekstami 
polskiej poezji.  
W tradycji  narodu polskiego 
modlitwa i patriotyczna twór-
czość  Mickiewicza, Słowackie-
go, Norwida, Konopnickiej, Sien-
kiewicza wychowywała pokole-
nia Polaków kochających Polskę 
i gotowych poświęcić życie i ma-
jątek dla Jej obrony.
 

Czyżby front wojny rosyjsko 
ukraińskiej przeniósł się na teren 
Polski skoro w Lublinie czytany 
jest poemat ukraińskiego poety 
Tarasa Szewczenki dla wzmoc-
nienia ducha ukraińskiego żołnie-
rza?  
Poemat Tarasa Szewczenki to etos 
nieludzkiej zbrodni,  najkrwaw-
szej rebelii ruskiego chłopstwa 
pańszczyźnianego, hajdamaków i 

Kozaków przybyłych z podległej 
imperium rosyjskiemu Siczy Za-
porowskiej,  zbrodni skierowanej 
przeciw szlachcie polskiej, ludno-
ści żydowskiej, kościołowi rzym-
skokatolickiemu i „poświęconej” 
przez duchownych prawosław-
nych w 1768 roku.  „ Z pochwy-
conych zdzierano żywcem pasy 
skóry, wkopywano ich w ziemię, 
głowy koszono, dziećmi wypeł-
niano studnie , przy gościńcach 
stawiano szubienice, na każdej 
wisiał szlachcic, ksiądz, Żyd i 
pies – jedna wiara”. W wioskach, 
miasteczkach opowiadano legen-
dy, śpiewano pieśni sławiące haj-
damacką fantazję i odwagę.

Biskup ukraiński Grzegorz Cho-
myszyn uważał Tarasa Szewczen-
kę za pierwszą przyczynę zatru-
tego ukraińskiego nacjonalizmu. 
który zwycięstwa narodowi nie 
przyniósł.
My, 40-miljomowy naród!“ „ Nas 
więcej tu“ „Żyjemy, żyjemy swo-
jem życiem” - tak krzyczą dalej 
nasi przywódcy, hurrapatrjoci 
i narodowi szowiniści… Oni to 
doprowadzili naród nasz do osta-
tecznej katastrofy.
Tutaj rzeczywiście przytoczyć 
można słowa, które raz przecież 
udały się jednemu z naszych po-
lityków, a które można uważać za 
aksjomat polityki ukraińskiej, a 
mianowicie, że umiemy „własne-
mi siłami” zarzucić sobie pętlicę 
na szyję, ażeby powiesić się, ale 
oderżnąć jej własnymu siłami 
już nie możemy.(bp Grzegosz 
Chomyszyn , Sprawa ukraińska, 
1933r.)  
 
Historja kozaków znaną jest 
powszechnie. Był to lud wol-
ny na żołdzie Polski; czasem za 
Rzeczpospolitą walczący, czę-
sto przeciwko niej. Chmielnicki 
rzucił swych kozaków wolnych 
pod stopy cara Alexego – pi-
sał Stefan Buszczyńsi - (foto po 
prawej)  Oto główne artykuły 
traktatu opiekuńczego zawarte-
go w Perejesławiu w roku 1654, 
wskutek którego Moskwa objęła 
ziemie, zamieszkane przez Koza-
ków : „Kozacy (zauważać należy, 
że Kozacy nigdy nie zwą siebie 
Rusinami, bo rzeczywiście byli 
to potomkowie narodów azjatyc-
kich, do których w małej liczbie 
przyłączali się włóczęgi z nad 
Dniepru) zachowają swe prawa i 
przywileje; będą się rządzić sami 
według zwyczaju przyjętego na 
swych zgromadzeniach - a żaden 
urzędnik państwa moskiewskiego 
nie ma prawa mieszać się do ich 
postanowień.“
„Obierać sobie będą hetmana, 
którego ma car potwierdzić, który 
jednak będzie miał prawo przyj-
mować poselstwa zagraniczne. 
„Ze swej strony zaś Kozacy obo-
wiązują się utrzymywać 60.000 
wojska na usługi cara”.
Zaledwie Chmielnicki traktat ten 
podpisał, a już poznał, ile złego 
zrobił Na łożu śmiertelnem zakli-
nał on tych, których ku sobie po-
ciągnął, by do Polski wrócili; a w 

4 lata później tj. 1658 roku traktat 
Hadziacki oznajmił, że Rzeczpo-
spolita Polski, Litwy i Rusi po-
wróciła do swej dawnej jedności 
pod jednym i tym samym królem 
polskim. Pozostała przy Moskwie 
tylko Mała Iluś, w której pano-
wał pierwiastek kozacki. (Stefan 
Buszczyński)
 
Taras Szewczenko , fragment po-
ematu:
[...] Zawzięta gromada,
Jak śmierć sama nie żałuje
Ni lat, ni urody,
Ni szlachcianek, ni Żydówek.
Krew płynie do wody.
Ni kaleki, ni chorego,
Ni małej dzieciny
Nie zostało
Nie zaklęli
Złowrogiej godziny
Wszyscy legli, wszyscy rzędem;
Ani żywej duszy
Izraelskiej i szlacheckiej.
[...] Dajcie Lacha, krwi dawajcie,

Mięsa z krwią i pianą!
Morze krwi... nie dosyć morza.
[…]Od Kijowa do Humania
Legły polskie trupy.
 
Czy  mniejszość ukraińska i ży-
dowska promuje w Polsce postać 
Chmielnickiego jako podległe-
go carowi czy jako podstępnego 
sojusznika i  zbrodniarza wo-
bec  Polaków i Kościoła Rzym-
skokatolickiego?

Nie zna ten narodu, kto mniema, 
że w Polakach odłączyć można 
jedno od drugiego: uczucie re-
ligijne od patrjotyzmu albo pa-
trjotyzm od religji. Dlatego też 
ilekroć Polska walczyła w obro-
nie wolności i krzyża Chrystu-
sowego, od Mieczysława, od Bo-
lesławów aż do 1863 roku, cho-
ciaż niekiedy upadała ciałem, 
zawsze zwyciężała duchem, bo 
wzmagała się na duchu (Stefan 
Buszczyński). 
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Niewielki stary cmentarz do 
kwietnia 1943 r. gwałtownie 
się wypełnił ofiarami licznych 
mordów w rozległej okolicy. 
Pochowano tam ponad 100 za-
mordowanych, których zwłoki 
zdołano sprowadzić do Huty 
Stepańskiej. 

Kiedy do oddalonych o 6 km 
ukraińskich Butejek przybył od 
Stepania wielki oddział bande-
rowców, Hucianom nie pozostało 
nic innego jak 7 kwietnia doko-
nanie ataku wyprzedzającego[1]. 
Wynikiem walki było 16 zabi-
tych. Z powodu braku miejsca na 
cmentarzu, zapadła decyzja o wy-
święceniu boiska sportowego, tak 
powstał Nowy cmentarz. 

 KOMANDIR 

 Na cmentarzu tym pochowano 

dwóch Sowieckich Partyzantów 
poległych w tej bitwie. Tłum ża-
łobników zastanawiał się, jak 
to się odbędzie. Ksiądz święcąc 
trumny Polaków, doszedł do par-
tyzanckich, zakłopotany zatrzy-
mał się, nie wiedział co robić. 
Pomyślał, że to Sowieci  niewie-
rzący, zapewne komuniści, jak ich 
święcić? Zatrzymał się i tak stał 
przy trumnach. Wtedy „koman-
dir” partyzantów zwrócił się do 
niego słowami „towarisz ksiondz 
pokropi i naszych, oni toże wo-
jowali”, niektórzy w tym czasie 
płakali, a inni buchnęli śmiechem. 
Sowieci z wielkiej deski kazali 
wyciąć tablicę, pomalowali ją na 
zielono, a na środku namalowali 
czerwoną gwiazdę. To upamięt-
nienie było wielkim problemem 
dla całej wsi. Nie mogli go wi-
dzieć Niemcy, ale Sowieccy Par-

tyzanci też nie mogli być obraże-
ni. Pilnowano więc deski ciągle, 
jeśli szli Sowieci to wstawiano 
tablicę, a jeśli Niemcy to ją cho-
wano, wstawiając na tymczasem 
krzyż.

Do godzin południowych 18 lip-
ca zostało na cmentarzu pocho-
wanych od 200 do 250 ofiar. Ks. 
Proboszcz Bronisław Drzepecki 
prowadził skrupulatnie rejestr 
zmarłych. Niepewność liczby wy-
nika z decyzji dowództwa, które 
nakazało zabitych natychmiast 
zakopywać, aby nie trwożyć ty-
sięcy uciekinierów ilością ofiar. 
Dlatego wiele osób, które w prze-
rwach walki popołudniu 17 lipca i 
do południa 18 lipca w pośpiechu 
zakopano, nikt prawdopodobnie 
nie zgłosił proboszczowi. Zabi-
tych chowano do ostatniej chwili 
przed opuszczeniem wsi. Bande-
rowcy którzy weszli do Huty, po 
opuszczeniu przez Polaków, nie 
widzieli prawie w ogóle zabitych.

 ATAKI BANDEROWCÓW

 Ze względu na wcześniejsze 
przygotowanie stanowisk do 
obrony, ataki banderowców od-
pierane były z niewielkimi stra-
tami. Bunkry wokół Huty do-
skonale zdały egzamin, grad kul 
nie czynił wielkich spustoszeń. 
Dla ochrony kilku tysięcy ludzi, 
ufortyfikowano piętrową, muro-
waną szkołę, czyniąc z niej szpi-
tal i miejsce dla matek z mały-
mi dziećmi. Na placu szkolnym 
ogrodzonym siatką metalową 

wykopane były rozległe schrony 
ziemne, mogące pomieścić wielką 
ilość ludności. Dowództwo samo-
obrony nie przewidziało jednak 
napływu uciekinierów z rejonu 
Wyrki. Kiedy ci przybyli nakaza-
no kopać następne schrony. Prace 
szły bardzo szybko i już po kilku 
godzinach wszyscy znaleźli w 
nich miejsce.  Niebyły one jednak 
zabezpieczone od góry, chroniły 
jedynie od ostrzału karabinowe-
go. Jednak banderowcy przy ata-
ku używali również moździerza, 
nadlatujące pociski wywoływały 
wielki niepokój, a każdy wybuch 
budził grozę. Ostrzał był jednak 
nie celny, pociski przelatywały 
poza schrony, a większość spadło 
na bagnistych łąkach pomiędzy 
olszyny, gdzie prawie nikogo nie 
było.

Uszkodzony moździerz i pociski 
banderowcy zabrali Ukraińcowi z 
Mydzka Wielkiego. Znalazł go w 
1941 r., kiedy wycofywali się So-
wieci i trzymał w ukryciu, razem 
z kilkudziesięcioma pociskami. 
Kowal zdołał dokonać naprawy 
i nadawał się do strzelania. Ob-
sługiwali go jednak niewprawni 
w kunszcie banderowcy. Strzelali 
z terenu kolonii Lady, moździerz 
nie miał działobitni, a wiązany 
był drutami do drzewa i cały czas 
poprawiali mocowanie[2].

 POCISKI Z NIEBA

 Rodzina Stefana Pałki pochodzi-
ła z Sosznik, do Huty Stepańskiej 
uciekli  w czasie napadu na kolo-
nię. Stefan jak i inni mężczyźni 
włączył się natychmiast po przy-

byciu do samoobrony. Jego żona 
i córki siedziały w prowizorycz-
nych schronach, koło szkoły, a on 
był na stanowisku bojowym. Al-
freda starsza córka Stefana, usły-
szała nadlatujący pocisk z nieba i 
za chwilkę nastąpił wybuch, któ-
ry poranił jej nogi. Z boku leżała 
poraniona mama, Helena (z domu 
Redest), Alfreda chciała ją pod-
nieść, ale mama powiedziała żeby 
ratowała siostrę Krysię, mającą 3 
latka. Za chwilę przybiegł jej tata 
z chłopcami z samoobrony, bo wi-
dział gdzie spadł pocisk. Zabrał z 
nimi żonę i córkę, ponieśli je do 
szkoły, gdzie był szpital polowy. 
Alfreda szła za nimi, trzymając za 
rękę umierającą mamę, która żyła 
jeszcze kilka minut. Siostrę Kry-
stynę jedynie owinęli w szmatę 
i kazali zabrać, jak wynosili ją z 
sali opatrunkowej to wołała, że 
chce do Mamy. Miała całkowicie 
porozrywane wnętrzności, bardzo 
się męczyła, to trwało długo. Tra-
ciła przytomność i z powrotem 
zaczynała jęczeć z bólu. Ojciec 
prosił, aby ktoś dobił umierającą 
córkę, nikt tego jednak nie zrobił. 
Jeden z obrońców dał mu karabin, 
a on sam strzelił i zakończył męki 
córki. Matkę i córkę zaniesiono 
do Domu Ludowego i położono 
koło innych zwłok.  Pomimo walk 
przygotowywano wszystkie ciała 
do zbiorowego pogrzebu, kobiety 
myły je i owijały w prześcieradła. 
Stefan nie chciał już żyć, szukał 
śmierci, a ta przyszła szybko, w 
1944 r. został zabity na Podhalu 
przez Niemców.

Poranek 17 lipca rozpoczął się 
spokojnie, całonocne walki usta-
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ły. Banderowcy wycofali się do 
Rudni i tam przygotowywali się 
do następnego ataku, ściągając 
dodatkowe siły „czerni” z oko-
licznych wsi. W tym czasie Hu-
cianie rozpoczęli zbierać trupy 
z okolicy, tam gdzie można było 
bezpiecznie dotrzeć. Od strony 
Zakuścia przywieziono 10 ciał, 
kilkanaście zza rzeczki Gołubicy, 
a kilkanaście z Kamionki Nowej. 
5 osób zakłutych wyciągnęli ze 
schronu Alojzego Sawickiego 
min. żonę Antoniego Skrzybal-
skiego, Genowefę i 9 miesięcz-
nego Ludwika. Przywieziono 
zamordowane córki Hieronima 
Konwerskiego, Janinę i Wandę. 
Zabitego w czasie zwiadu Suli-
kowskiego z Borowej, Babcię 
Michalinę Kuczyńską, wiejską 
znachorkę i akuszerkę. Wieziono 
zamordowanych od strony Ome-
lanki, Siedliska i od Wyrki. Nie 
zapuszczano się jednak daleko, 
aby w każdej chwili móc uciec do 
Huty. Ilu osób zamordowanych 
nie przywieziono trudno powie-
dzieć, ale było ich z cała pewno-
ścią dużo.

 WOZY ZE ZMARŁYMI

 Jeden wóz jechał przez wieś, 
a na nim było pełno powrzuca-

nych trupów, obok szedł ksiądz. 
Czesława Dawidowicz z Tchor 
razem z kilkoma ludźmi poszła 
za furą, która skręciła na podwó-
rze Domu Ludowego. Ludzie szli 
oglądać i poznawać zamordowa-
nych, z trwogą obawiając się, aby 
nie było tam bliskich. Wchodząc 
zobaczyła przy samych drzwiach 
zabitą dziewczynę, zapamiętała 
na włosach zakręcone papiloty i 
żadnej rany na ciele. Władysław 
Włoszczyński razem z kolega-
mi też próbował wejść na wielką 
sale, jednak pokaleczone ciała 
zrobiły na nim straszne wraże-
nie i uciekł szybko na podwórze. 
Następna fura z trupami została 
zawrócona, ktoś mówił gdzie ma 
jechać, bo tu już nie było miejsca. 
Setki osób przyszło zobaczyć za-
mordowanych, stracili wtedy na-
dzieję na przetrwanie, zrozumieli, 
że w tak nienawistnym środowi-
sku banderowskim nie da rady da-
lej żyć. Zapragnęli już tylko uciec 
z tego okrążenia jak najdalej.

W tym czasie na Nowym cmen-
tarzu za wsią kopany był wielki 
dół, szeroki na 4 metry, mogący 
pomieścić około 100 ofiar. Po-
grzeb miał odbyć się w południe, 
zwożono zabitych i układano ich 
na trawie boiska – cmentarza w 

czterech rzędach. Przy zabitych 
stały rodziny. W każdej chwili 
istniało zagrożenie ponownego 
ataku, przyśpieszono więc całą 
ceremonię. Księża prosili, aby 
na uroczystość przyszło jak naj-
mniej ludzi, gdyż odkryty teren 
nie chronił uczestników pogrze-
bu. Zebrał się jednak tłum. Czte-
rej księża odprawiali egzekwie, 
kropiąc święconą wodą zabitych, 
wśród których było sporo dzieci. 
Następnie ciała układane były w 
dwóch rzędach, głowami zwró-
cone do siebie. Wśród zebranych 
rozległ się powszechny płacz. 
Dzwony kościelne zarezerwowa-
ne do wszczynania alarmu mil-
czały, zamiast żegnać zamordo-
wanych i zabitych.

UPAMIĘTNIENIE CMENTA-
RZA

 Przez wiele lat pamięć o Nowym 
cmentarzu umierała. Pielgrzymi, 
którzy przyjechali do Huty w 
roku 1996 r. zobaczyli na miejscu 
cmentarza dom i budynki gospo-
darcze. Ja w 2007 r. ujrzałem plac 
po rozbiórce, ponieważ po śmierci 
właścicieli budynki zostały sprze-
dane i rozebrane. Wtedy udało mi 
się uzyskać zgodę na upamięt-
nienie cmentarza krzyżem i obe-

liskiem. Na obelisku wyryty jest 
min. cytat z Księgi Izajasza „Pa-
nie, zmiłuj się nad nami, w Tobie 
mamy nadzieję!”.  Kto ma uszy 
niech słucha - przytoczę początek 
„Pieśń ufności w Bogu”:

Biada ci, łupieżco, tyś sam nie 
złupiony,

i tobie, grabieżco, sameś nie ogra-
biony!

Kiedy skończysz łupić, wtedy 
ciebie złupią,

gdy  grabież zakończysz, ograbią 
też ciebie.

Panie, zmiłuj się nad nami, w To-

bie mamy nadzieję!

 Kiedy przyjeżdżam do Huty Ste-
pańskiej, to od wielu lat zatrzymu-
ję się na kwaterę w domu Wiktora 
Piotrowicza Krota, stoi dokładnie 
na miejscu Domu Ludowego, na 
jego fundamentach. Jestem jakby 
w Wielkiej Sali, gdzie leżeli za-
mordowani, a duchy ich są woko-
ło i przy mnie.
1. W posiadaniu autora znajdu-
ją się dokładne opisy bitwy min. 
Edwarda Kwiatkowskiego pt. 
Wspomnienia wołyniaka”
2. Relacja Piotra Rybarczkua z 
Mydzka Małego 16 VII 2016 r.
Janusz Horoszkiewicz 
c.d.n.
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Wikipedia podaje: Ludobójstwo 
– zbrodnia przeciwko ludzkości, 
obejmująca celowe wyniszczanie 
całych lub części nardów, grup 
etnicznych, religijnych lub raso-
wych, zarówno poprzez fizyczne 
zabójstwa członków grupy, jak i 
wstrzymanie urodzeń w obrębie 
grupy, stworzenie warunków ży-
cia obliczonych na fizyczne wy-
niszczenie, czy przymusowe od-
bieranie dzieci. 

Termin ludobójstwo (a dokładnie 
ang. genocide, który później zo-
stał przetłumaczony na ludobój-
stwo) wprowadził polski praw-
nik Rafał Lemkin (1900–1959; 
po emigracji do USA używający 
imienia Raphaël) w swojej pracy 
„Axis Rule in Occupied Europe” 
(„Rządy Osi w okupowanej Eu-
ropie”) wydanej w 1944 w USA. 
Użyto go w akcie oskarżenia w 
procesie norymberskim przeciw-
ko przywódcom nazistowskich 
Niemiec (choć Karta Międzyna-
rodowego Trybunału Wojskowe-
go w Norymberdze nie wymienia-
ła expressis verbis ludobójstwa, 
lecz jedynie zbrodnie przeciwko 
ludzkości, których kwalifikowa-
ną postacią jest właśnie ludobój-
stwo). Do języka prawnego ter-
min ludobójstwo wszedł za spra-
wą Konwencji ONZ w sprawie 
Zapobiegania  Karania Zbrodni 
Ludobójstwa podpisanej 9 grud-
nia 1948, której wstępny projekt 
był współtworzony przez Rafała 
Lemkina. 

Artykuł II Konwencji definiuje 
ludobójstwo jako czyn „dokona-
ny w zamiarze zniszczenia w ca-
łości lub części grup narodowych, 
etnicznych, rasowych lub religij-
nych, jako takich:

a) zabójstwo członków grupy

b) spowodowanie poważnego 
uszkodzenia ciała lub rozstroju 
zdrowia psychicznego członków 
grupy

c) rozmyślne stworzenie dla 
członków grupy warunków życia, 
obliczonych na spowodowanie 
ich całkowitego lub częściowego 
zniszczenia fizycznego

d) stosowanie środków, które 
mają na celu wstrzymanie uro-
dzin w obrębie grupy

e) przymusowe przekazywanie 
dzieci członków grupy do innej 
grupy”.

Konwencja ta wskazuje, że kara-
ne jest nie tylko ludobójstwo, ale 
także podżeganie do niego, współ-
uczestnictwo, usiłowanie jego po-
pełnienia oraz zmowa w celu jego 
popełnienia. W celu skutecznego 
ścigania zbrodni zapowiedziano 
karanie winnych bez względu na 
ewentualne sprawowanie przez 
nich funkcji państwowych. Ka-
ranie za zbrodnię ludobójstwa 
zostało powierzone sądownictwu 
wewnętrznemu państw-członków 
konwencji oraz sądownictwu 
międzynarodowemu, o ile dane 
państwo jest członkiem tego sys-

temu.” (https://pl.wikipedia.org/
wiki/Ludob%C3%B3jstwo )  

Lemkin do Konwencji ONZ w 
sprawie zapobiegania i karania 
zbrodni ludobójstwa chciał wpi-
sać także masakry przeciwników 
politycznych i likwidację elit kul-
turalnych ludów podbitych. Jed-
nak spotkał się z oporem nie tylko 
stalinowskiego ZSRR, ale także 
USA, Holandii i Francji, które 
pamiętały swoje wojny kolonial-
ne. Dlatego Wielka Brytania ra-
tyfikowała konwencję dopiero w 
1970 r., a USA w 1988 r. „Chcąc 
uściślić definicję ludobójstwa 
eksperci genocide studies w imię 
poprawności politycznej dzie-
lą włos na czworo. Jedni mówią 
o etnobójstwie, politobójstwie, 
kulturobójstwie, feminobójstwie 
itd.” (Adam Krzemiński: Długa 
historia ludobójstwa; w: 

h t t p s : / / w w w. p o l i t y k a . p l /
t y g o d n i k p o l i t y k a / s w i a -
t/1506028,1,dluga-historia-ludo-
bojstwa.read  )  

Steven Pinker w książce „Better 
Angels of our Nature” („Lepsze 
anioły naszej natury”) policzył 
skutek największych wojen, ludo-
bójstw. Jego zdaniem „największą 
potwornością wszystkich czasów 
była Rewolta i Wojna Domowa 
An Lushana”. Był to bunt, któ-
ry przeciw panującej w Chinach 
dynastii Tang, podniósł jeden z 
dworskich generałów. Walki roz-
poczęły się w 755 roku i trwały 
przez osiem lat. W czasie wojny 
zginęło lub zmarło 36 milionów 
ludzi. Było to 2/3 całej ludności 
potężnego mocarstwa i prawie 
20 proc. całej ludności świata.  
Drugim największym ludobój-
stwem były podboje Mongo-
łów w XIII wieku. Rozpoczął je 
Czyngis-Chan, a kontynuowali 
jego następcy. Imperium, które 
zbudowali, było krótkotrwałe, 
ale ogromne. Rozciągało się od 
Pacyfiku aż do Morza Czarnego. 
Mongołowie byli bezwzględ-
ni i nie cofali się przed żadnym 
okrucieństwem. Masowe mordy 
były dla nich zwyczajną bro-
nią i użytecznym narzędziem 
osiągania własnych celów. Sam 
Temudżyn uczył, że najwięk-
szym szczęściem jest pokonać 
wroga i sprawić, by jego żony 
łkały, a „ciał jego kobiet użyć 
jako nocnych okryć i poduszek”. 
Trzecie co do wielkości ofiar 
ludobójstwo było sprawstwem 
arabskich łowców niewolni-
ków, którzy niewolników „ło-
wili” na południu naszego kon-
tynentu, ale też w Afryce. Ich 
działalność rozpoczęła się tam 
w połowie VII wieku, a skoń-
czyła dopiero na początku XX.  
Na czwartym miejscu Pinker 
umieszcza powstania chłopskie 
w XVII-wiecznych Chinach. 
Rebelia chłopska pod wodzą Li 
Zichenga zajęła w 1644 stolicę, 
a ostatni cesarz z dynastii Ming, 
Chongzen, popełnił samobójstwo. 
Zaraz po tym sytuację postano-
wili wykorzystać Mandżurowie, 
którzy przekroczyli Wielki Mur 
i podporządkowali sobie kraj. W 

trakcie walk stosowano taktykę 
spalonej ziemi. Nie oszczędzano 
też cywilów. 

Ludobójstwo II wojny światowej 
umieszcza dopiero na miejscu 
dziewiątym. 

Analizując ofiary wojen Pinker 
stwierdza, że stają się one coraz 
mniejsze, zwyciężają więc „lep-
sze anioły naszej natury”. Tylko 
takie ujęcie globalne nic nie daje  
ofiarom Wandei, ludom Afryki 
i Indianom, Ormianom, ofiarom 
nazizmu, komunizmu, bande-
ryzmu czy plemieniu Tutsi. Tu-
taj zawsze „po stronie aniołów” 
ustawiali się sprawcy ludobój-
stwa. „Naziści również myśleli, 
że są po stronie aniołów i byli w 
stanie wmanewrować się w tę po-
zycję, wykonując ruch ostatecz-
nego demona. Holokaust polegał 
na demonizowaniu (a następnie 
mordowaniu) milionów ludzi 
poprzez wykorzystanie naszego 
praktycznego rozumu (ogólnej 
ludzkiej zdolności rozwiązy-
wania problemów i określania 
norm postępowania). To dlatego 
Ostateczne Rozwiązanie zaczęło 
przedstawiać zło wcielone; jak 
wszystkie ideologie, „koniec jest 
idealistyczny” i ukierunkowany 
na „koncepcję większego dobra”. 
Ostateczne rozwiązanie zostało 
wymyślone przez ludzi z narra-
cją o swoim miejscu w historii i 
polegało na opowiedzeniu historii 
o bohaterach (nazistach), ofia-
rach (Niemców) i złoczyńcach 
(Żydach). W ten sposób naziści 
byli w stanie wyobrazić sobie 
niewyobrażalne i metodologiczne 
wdrożenie uprzemysłowionego 
masowego mordu.” (Za: https://
www-popmatters-com.translate.
goog/where-angels-fear-tread-
-pinker-2495866577.html)  

Rzeź Wandei 1793 -  1794 

Przed rewolucją Kościół w Wan-
dei posiadał ok. 10% ziemi, daro-
wanej mu w zapisach testamento-
wych miejscowych mieszkańców 
w ciągu setek lat. W intencji dar-
czyńców zapisy te miały stanowić 
podstawę utrzymania księży, za-
konów i kościołów, a także służyć 
do walki z ubóstwem oraz utrzy-
mania szkół i szpitali. W listo-
padzie 1789 roku Zgromadzenie 
Narodowe skonfiskowało dobra 
kościelne i wyemitowało asy-
gnaty, za pomocą których moż-
na było te dobra nabyć. Dało to 
możliwości wzbogacenia się sko-
rumpowanym urzędnikom, a spo-
łeczności lokalne zostały pozba-
wione możliwości zaspokajania 
potrzeb w zakresie lecznictwa, 
opieki społecznej i szkolnictwa. 
Następnym punktem zapalnym 
był dekret o zaprzysiężeniu księ-
ży na wierność narodowi. W wie-
lu parafiach ludność nie chciała 
wpuścić zaprzysiężonych księży 
do kościołów i interweniowa-
ła znienawidzona przez ludność 
Gwardia Narodowa. 

Ostateczna klęską armii powstań-
czej była bitwa pod Savenay, tuż 
przed Wigilią Bożego Narodzenia 

1793 roku. Trzykrotnie liczniej-
sze siły republiki pod wodzą ge-
nerałów Jean-Baptiste’a Klébera i 
François Séverina Marceau – po 
krwawych walkach w mieście 
dopuściły się masakry. Wyroki 
śmierci wykonano na wszystkich 
jeńcach i mieszkańcach, na któ-
rych padł choćby cień podejrzenia 
o współpracę z rojalistami. Gene-
rał François Joseph Westermann 
donosił z entuzjazmem: „Nie ma 
już Wandei, obywatele republi-
kanie. Wraz ze swymi kobietami i 
dziećmi zginęła pod naszą wolną 
szablą. Grzebię ją w bagnach i la-
sach Savenay. Zgodnie z rozkaza-
mi, któreście mi dali, miażdżyłem 
dzieci kopytami koni, masakro-
wałem kobiety, które – przynaj-
mniej te właśnie – nie będą już 
rodzić bandytów. Nie mam na su-
mieniu wzięcia chociażby jednego 
jeńca. Tępiłem wszystkich… Moi 
huzarzy mają przy końskich ogo-
nach strzępy bandyckich sztanda-
rów. Drogi są zasłane trupami. 
Jest ich tyle, że w wielu miejscach 
tworzą piramidy. Bez przerwy 
rozstrzeliwuje się w Savenay, po-
nieważ ciągle przybywają ban-
dyci chcący się poddać… My nie 
bierzemy jeńców; trzeba by im 
było dawać chleb wolności, litość 
zaś to nie rewolucyjna sprawa.” 

Sam jednak przyznawał, że dzia-
łał według nowej, rewolucyjnej 
moralności. Nie znała ona nie tyl-
ko kodeksu rycerskiego i wskazań 
płynących z Dekalogu i Ewange-
lii, ale odrzucała zwykłe poczu-
cie przyzwoitości, odróżniające 
człowieka od zwierzęcia. Bo czyż 
człowiek mógł pisać słowa, które 
znajdujemy w oficjalnych rapor-
tach z Wandei, pisanych przez 
republikańskich generałów do 
władz Republiki w Paryżu: „Cały 
czas poluję. Każdego dnia moi 
myśliwi przynoszą mi co najmniej 
10 głów bandytów, by mi sprawić 
przyjemność... ilość zwierzyny 
jednak się zmniejsza” albo: „Za-
bijamy ich dwa tysiące dziennie” 
lub na innym miejscu: „Wolę 
podcinać gardła, by oszczędzać 
naboje”. 

W styczniu 1794 roku wszedł w 
życie dekret rewolucyjny naka-
zujący „zniszczenie Wandei”. 
Do prowincji dotarły nowe siły 
republikańskie pod wodzą ge-
nerała Lousia Marie Turreau. 12 
kolumn wojska nazwano kolum-
nami piekielnymi i nie było to 
określenie przypadkowe. Rozkaz 
generała nie pozostawiał żadnej 

wątpliwości: „Obnoście wszyst-
kich na ostrzach bagnetów. Wsie, 
zagrody, lasy, zagajniki, w ogóle 
wszystko, co może spłonąć, będzie 
wydane płomieniom”. Pochód 
wojsk rewolucyjnych przez pro-
wincję zmienił się w ludobójstwo. 
Żołdacy gwałcili ciała żywych i 
umarłych kobiet, zabijali starców 
i dzieci w domach oraz szpitalach. 
Do kościołów, w których chroni-
ła się ludność, strzelano z armat. 
Tak właśnie zginęło ponad 500 
kobiet i dzieci z miasta Lucs-sur-
-Bologne. Najmłodsza ofiara – 
noworodek – żyła niespełna dwa 
tygodnie. „Dzień był męczący, 
ale owocny” – skwitował dowód-
ca wojsk republikańskich, generał 
Cordelier. W lesie Vezins, gdzie 
znajdował się szpitalny obóz nie-
dobitków wyrżnięto tysiąc dwie-
ście osób. Gwałcono kobiety na 
kupach kamieni przydrożnych i 
na na ołtarzach kościelnych, ob-
noszono na bagnetach niemow-
lęta. Dla zaoszczędzenia prochu, 
kolb i innej broni palono żywcem.  

Jean Carrier, komisarz Republi-
ki na Wandeę, aby usprawnić i 
zwiększyć masowość zbrodni, 
decydował się na opracowanie 
własnego sposobu ludobójczej 
praktyki, tzw. noyade. Noyady 
polegały na umieszczaniu setek 
ludności cywilnej (kapłanów, ko-
biet, dzieci, starców) w barkach 
na Loarze. Barki były wcześniej 
celowo przedziurawione, a gdy 
wypłynęły na środek rzeki wyj-
mowano z nich tymczasowe za-
bezpieczenie, tak aby szybko 
zatonęły z ludźmi na pokładzie. 
Dla zobrazowania ogromu zbrod-
ni przytoczmy konkretne liczby: 
23 grudnia 1793 roku utopiono 
w ten sposób 800 osób, dzień 
później (Wigilia) 300 osób, 25 
grudnia - 200 osób, 27 grudnia - 
400 osób, 5 stycznia 1794 - 400 
osób, 17 i 18 stycznia - utopiono 
po 300 osób. Po jednej z noyade 
komisarz Carrier z dumą donosił 
do Paryża: „Wydarzenie, które 
już nie jest niczym nowym. Oto 
ostatniej nocy 53 księży zamknię-
tych na barce zostało zatopionych 
w rzece. Cóż za rewolucyjna rze-
ka z tej Loary!” Carrier wymyślił 
także tzw. małżeństwa republi-
kańskie w Loarze. Ta barbarzyń-
ska praktyka polegała na związy-
waniu razem nagich chłopców i 
dziewcząt i następnie wrzucania 
ich związanych do Loary, gdzie 
tonęli. Przypomnijmy, komisarz 
Carrier głosił hasła o „wolności, 
równości i braterstwie”. Carriera i 
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innych mu podobnych katów cho-
wu Rewolucji odróżniła od so-
wieckich i hitlerowskich opraw-
ców tylko niemożność korzysta-
nia z osiągnięć technicznych XX 
wieku. Gdyby bowiem mieli do 
swojej dyspozycji gaz Cyklon - B 
czy pistolet „Nagan”, ich ludo-
bójstwo szłoby w miliony. 

Dziś szacuje się, że rzeź Wandei 
pochłonęła nawet 600 tysięcy 
ofiar, choć zgodną dla większości 
badaczy jest liczba 300 tysięcy. 
Historię powstania rojalistyczne-
go nazywa się czasem pierwszym 
ludobójstwem w nowożytnej 
Europie. Co ciekawe, jeszcze w 
tym samym 1794 roku, po upad-
ku dyktatury jakobinów, na sza-
fot trafili główni mocodawcy i 
sprawcy rzezi w Wandei. Wyrok 
na Maksymilianie de Robespierre 
wykonano 28 lipca po przewrocie 
thermidoriańskim. Wcześniej – 
posądzony o sprzyjanie Dantono-
wi, oddał głowę generał Wester-
mann, a Carrirer został zgilotyno-
wany 16 grudnia.

Byli jednak i tacy, którzy mimo 
krwi na rękach jeszcze długo pła-
wili się w zaszczytach i służyli 
Francji – nieważne z której stro-
ny zarządzanej. Generał Turreau 
– dowódca kolumn piekielnych 
– nie tylko nie położył głowy, ale 
nawet został zrehabilitowany. Po 
obaleniu jakobinów rewolucyjna 
Francja uznała, że jedynie wyko-
nywał rozkazy. Do dziś jego na-
zwisko widnieje na Łuku Trium-
falnym w sercu francuskiej stoli-
cy, obok innych zasłużonych…

A wandejscy chłopi? Ofiara, 
jaką ponieśli, długo pozostawa-
ła w cieniu dziejów Rewolucji. I 
obecnie nie mówi się o niej zbyt 
głośno, zwłaszcza gdy nad realną 
oceną dokonań tych, którzy roz-
pętali we Francji piekło w imię 
wolności, równości i braterstwa, 
góruje mitologia, mrzonki oraz 
aktualne sympatie polityczne. 
(https://ciekawostkihistorycz-
ne.pl/2020/10/04/powstanie-
wandejskie-czyli-ludobojstwo-
francuzow-rekami-francuzow)  

Wolność, równość, braterstwo? 
Męczeństwo Wandei to przede 
wszystkim historia męczeństwa 
zwyczajnych ludzi. Tak, jak mę-
czeństwo siedemnastoletniej Ma-
rii Papin, wieśniaczki z Poitou. 
Gdy szła z koszykiem jedzenia 
dla wandejskich powstańców, 
natknęła się na oddział „kolumn 
piekielnych”. Republikańscy żoł-
nierze dopytywali się, gdzie podą-
ża. Gdy ta zaprzeczyła jednak, że 
idzie do „bandytów”, zagrozili jej 
rozstrzelaniem. Dziewczyna od-
powiedziała na to: „Wolę raczej 
umrzeć niż zdradzić moich bra-
ci”. „Puścimy cię wolno, gdy nas 
zaprowadzisz do tych łajdaków” 
- zachęcali żołnierze. „Nigdy” - 
odpowiedziała Maria. W chwilę 
po tym została przewrócona na 
ziemię, zgwałcona i przywiązana 
do drzewa. Następnie żołnierze 
cieli ją szablami. Podczas tych 
tortur dziewczyna modliła się, co 
jeszcze bardziej rozwścieczało jej 
katów. Gdy umarła, jej ciało zo-
stało poćwiartowane. (Grzegorz 
Kucharczyk; za: http://www.adal-
bertus.katowice.opoka.org.pl/
wandea.html ) 

19 lutego 1984 roku Ojciec Świę-

ty Jan Paweł II beatyfikował 99 
z tych męczenników z Angers. 
Wśród beatyfikowanych znalazło 
się 12 księży, 3 zakonników i aż 
84 świeckich (w tym 80 kobiet). 
Jan Paweł II w swojej homilii z 
okazji tej beatyfikacji wyjaśnił na 
czym polegało ich męczeństwo. 
Słowa Ojca Świętego mają jed-
nak zastosowanie do wszystkich 
męczenników krwawej Rewolucji 
Francuskiej: „Trwali mocno przy 
Kościele katolickim i rzymskim. 
Kapłani - oni odmówili złoże-
nia przysięgi schizmatyckiej, nie 
chcieli porzucić swojego duszpa-
sterskiego powołania. Świeccy - 
oni pozostali wierni swoim kapła-
nom w czasie mszy odprawianych 
przez nich, poprzez znaki swojej 
czci dla Maryi i świętych. Bez 
wątpienia, w kontekście wielkich 
napięć ideologicznych, politycz-
nych i militarnych spoczęło na 
nich podejrzenie niewierności oj-
czyźnie, oskarżono ich o «sprzy-
janie siłom kontrrewolucyjnym». 
Dzieje się tak w przypadku pra-
wie wszystkich prześladowań, 
tych wczorajszych i tych dzisiej-
szych. Ale dla mężczyzn i kobiet, 
których imiona zostały przecho-
wane - z pomiędzy wielu innych z 
pewnością równie zasłużonych - 
sądząc z tego, czym rzeczywiście 
żyli, co wyznawali na sądowych 
przesłuchaniach - nie ma żadnej 
wątpliwości co do ich determi-
nacji, nawet pod groźbą utraty 
życia, pozostania wiernymi temu, 
czego wymagała od nich Wiara. 
Nie ma również wątpliwości co 
do motywu ich skazania: niena-
wiści wobec tej Wiary, którą ich 
sędziowie pogardliwie określali 
jako «fanatyzm»”.

   Belgijskie ludobójstwo w Kon-
gu 1885 – 1905 

Przez 20 lat rządów Leopolda 
w Kongu (1885-1905) w kolo-
nii zginęło około 8-10 milionów 
ludzi. Kolejnym setkom tysięcy 
odcinano dłonie za nieposłuszeń-
stwo lub po to, żeby nie marnować 
kuli, ale mieć dowód, że czarny 
został ukarany. Dzieci zamykano 
w obozach, kobiety porywano, 
więziono i gwałcono tylko po to, 
aby zmusić ich mężów do cięż-
szej pracy. (https://dorzeczy.pl/hi-
storia/237796/leopold-ii-koburg-
milosnik-kobiet-i-morderca-
milionow-na-tronie.html )

   Niemieckie ludobójstwo w 
Afryce 1904 – 1907 

Za pierwsze ludobójstwo XX 
wieku uznane zostało brutalne 
stłumienie przez wojska Cesar-
stwa Niemieckiego powstania 
afrykańskich ludów Herero i Na-
maqua, które miało miejsce w 
latach 1904–1907 w Niemieckiej 
Afryce Południowo-Zachodniej 
(dzisiejsza Namibia). Dopro-
wadziło do prawie całkowitego 
wyniszczenia Hererów, których 
liczba zmniejszyła się w okresie 
trwania konfliktu z 80 tysięcy 
do około 15 tys. „wygłodzonych 
uchodźców”. Pod koniec 1905 
roku powstanie wznieciło także 
plemię Nama, które spotkał po-
dobny los. 

   Ludobójstwo Ormian 1915 

24 kwietnia 1915 roku w Stambu-
le aresztowano 2345 osób należą-
cych do ormiańskiej elity – inte-

lektualistów, działaczy politycz-
nych, prawników, nauczycieli, 
lekarzy, przedsiębiorców. Zamor-
dowano ich w okrutny sposób – 
podrzynając gardła, ścinając gło-
wy. Niektórych powieszono lub 
ukrzyżowano. Ofiarą zorganizo-
wanego przez Turcję ludobójstwa 
padło ok. 1,5 mln spośród 2,6 mln 
Ormian żyjących wówczas w gra-
nicach Imperium Osmańskiego. 
Jeśli jednak dodać do tego ofiary 
masakr z lat 1894-1896 i 1909 
oraz rzezi dokonywanych przez 
reżim kemalistowski w latach 
1920-1923, to liczba zamordowa-
nych Ormian sięga 2 mln.

Wyrzuceni z własnych domów, 
prowadzeni nie wiadomo dokąd 
przez pustynię, a po drodze ogra-
biani i w okrutny sposób uśmier-
cani, w końcu oszaleli z głodu i 
pragnienia – przestawali wyka-
zywać zwykłe ludzkie reakcje. 
Trudno sobie wyobrazić cierpie-
nie, jakiemu ich poddawano. Z 
pewnością niewiele w tym po-
może przytoczenie choćby tylko 
niektórych, udokumentowanych 
przypadków, takich chociażby 
jak podkuwanie ludzi, którym 
zajmował się Dżewded Pasza, 
znany jako „kowal z Bakchali” 
albo zatapianie tratw z ludźmi w 
Tygrysie. Podpalanie, okalecza-
nie, zbiorowe gwałty to zwykłe 
praktyki Turków wobec ludności 
ormiańskiej. 

Prof. Bernard Bruneteau zauwa-
żył, że „dążenie do radykalnego 
ujednolicenia narodu tureckiego 
stanowiło podłoże koncepcji lu-
dobójstwa, postrzeganego przez 
jego autorów jako konieczny etap 
na drodze rewolucyjnej transfor-
macji społeczeństwa. Zdaniem 
Roberta Melsona ludobójstwo 
z roku 1915 było racjonalne i 
nowoczesne, gdyż opierało się 
na daleko posuniętym projekcie 
inżynierii społecznej uprawo-
mocnionej globalizującą ideolo-
gią pseudonaukową” (Bernard 
Bruneteau, „Wiek ludobójstwa”, 
Warszawa 2005, s. 65).  

Ludobójstwo Ormian było pierw-
szym zorganizowanym ludo-
bójstwem XX wieku i stało się 
wzorcem dla następnych. Każde 
ludobójstwo składa się z trzech 
faz. Są nimi faza pregenocydal-
na, genocyd oraz zaprzeczanie 
ludobójstwu i zacieranie jego śla-
dów. Zaprzeczanie – co jest bar-
dzo istotne – odbywa się już na 
etapie popełniania ludobójstwa. 
Charakterystyczne jest tu przyję-
cie odpowiedniego, pełnego eu-
femizmów języka określającego 
zbrodnię (ewakuacja, akcja spe-
cjalna, ostateczne rozwiązanie), 
a następnie przedstawianie do-
konanej zbrodni jako zdarzenia 
niebyłego lub niezawinionego, o 
znacznie mniejszych rozmiarach, 
które nastąpiło w innych okolicz-
nościach i miało inny przebieg.

W wypadku ludobójstwa Ormian 
faza trzecia, rozpoczęta równo-
legle z genocydem w 1915 roku 
przez Imperium Osmańskie, jest 
do dzisiaj kontynuowana przez 
Republikę Turcji, która nie uzna-
je samego faktu ludobójstwa i ofi-
cjalnie je neguje. 

Ludobójstwo zostało przepro-
wadzone według drobiazgowo 
opracowanego scenariusza. Naj-

pierw należało spowodować, by 
przyszłe ofiary nie stawiały opo-
ru. Stąd kolejne działania: roz-
brojenie, internowanie i likwida-
cja żołnierzy (młodych mężczyzn 
zdolnych do oporu) oraz konfi-
skata wszelkiej broni u cywilnych 
Ormian. Następnym krokiem 
było wymordowanie przywód-
ców duchownych, politycznych i 
inteligencji. Dalszym – deporta-
cja pozostałej przy życiu ludności 
(głównie starców, kobiet i dzieci) 
na tereny pustynne w Syrii. Tych, 
którzy przetrwali mordercze mar-
sze, dziesiątkowani przez głód, 
ciągłe ataki bojówek kurdyjskich 
i egzekucje urządzane przez Or-
ganizację Specjalną, umieszcza-
no w obozach koncentracyjnych 
na Pustyni Syryjskiej w rejonie 
Aleppo, Urfy i Deir-es-Zor. Lu-
dzi, którzy nie umarli tam z wy-
cieńczenia, dobijały na koniec 
oddziały wojska tureckiego, bo-
jówki kurdyjskie i Organizacja 
Specjalna. Jeden ze świadków za-
notował, że „Tureccy oficerowie i 
żandarmi każdego wieczoru wy-
bierali spomiędzy deportowanych 
tuziny Ormian i używali ich jako 
tarcz strzelniczych”. Ćwiczyli też 
na nich ciosy bagnetem. Sposoby 
mordowania były różne, np. 5 tys. 
ormiańskich kobiet zepchnięto do 
przepaści Judan Dere.

Najtragiczniejszy był los kobiet 
i dziewczynek, masowo gwałco-
nych i mordowanych, a w najlep-
szym wypadku sprzedawanych 
do haremów. Dzieci, które nie 
zmarły z głodu na trasach depor-
tacyjnych, czekała śmierć głodo-
wa w prowizorycznych sierociń-
cach. Nieliczne, które przeżyły 
poddawano intensywnej islami-
zacji i turkizacji. Talaat Pasza w 
telegramie z 7 marca 1916 roku 
do prefektury w Aleppo żądał, by 
wszystkie ormiańskie dzieci zo-
stały zlikwidowane.

O rozmiarach ludobójstwa pod-
czas deportacji świadczą chociaż-
by dwa wybrane z brzegu przy-
kłady. Z około 18 tys. Ormian 
deportowanych z prowincji Har-
put i Sivas na Pustynię Syryjską 
dotarło we wrześniu 1915 roku 
185 kobiet i dzieci. Natomiast z 
19 tys. Ormian, którzy do Syrii 
wyruszyli z Erzurum, przeżyło 
jedenastu. Gdy w styczniu 1916 
roku do Erzurum weszły wojska 
rosyjskie, okazało się, że z 25-ty-
sięcznej społeczności ormiańskiej 
przeżyły 22 osoby.

Ludobójstwo z lat 1915–1917 
pochłonęło ok. 1,5 mln ofiar, 
jednakże masakry ludności or-
miańskiej były kontynuowane 
po objęciu władzy przez Mustafę 
Kemala Paszę. Reżim kemali-
stowski, wywodzący się po czę-
ści z reżimu młodotureckiego, 
zgładził w latach 1920-1923 ok. 
200 tys. Ormian. Z największym 
okrucieństwem sprawcy ludobój-
stwa mordowali ormiańskie du-
chowieństwo, niszcząc przy tym 
doszczętnie świątynie i wszelkie 
ślady kultury materialnej narodu 
ormiańskiego. Władze tureckie 
nie ukrywały przed Ormianami, 
że jedyną szansą ocalenia jest dla 
nich porzucenie chrześcijaństwa 
i przejście na islam. Na ten krok 
decydowali się tylko nieliczni. 
Zdecydowana większość pozo-
stała przy wierze przodków i za 
nią zginęła. 

Największa skala prześladowań 
dotyczyła ormiańskiego Kościoła 
gregoriańskiego, do którego na-
leżała przecież znakomita więk-
szość mordowanych masowo od 
1915 roku Ormian. Na terenach 
objętych ludobójczą ekstermina-
cją prześladowaniom poddano 
całą hierarchię tego Kościoła. W 
Dżarbekir spalono żywcem archi-
mandrytę Czekhlariana, w Sza-
bin-Karahissar, Baiburt, Charput, 
Czarsandżak archimandrytów 
powieszono. Biskup Siwas (Knel 
Kalzmskrian) został poddany 
okrutnej torturze polegającej na 
przybiciu mu do stóp podków. 
Miejscowy turecki urzędnik uza-
sadniał to tym, że „nie można 
pozwolić na to, by biskup chodził 
boso”. 

Opuszczane przez skazywanych 
na deportacje Ormian świątynie 
były przemieniane w meczety. 
W miejscowości Erzingjan or-
miański kościół Turcy zamienili 
w publiczną toaletę. Natomiast 
po splądrowaniu kościoła w Hüs-
sni-Mansur naczynia liturgiczne 
wrzucono do ustępu. Tureccy żan-
darmi „zabawiali się”, przebrani 
w ornaty, bluźnierczo przedrzeź-
niając chrześcijańską liturgię. 
Sierocińce z ormiańskimi dzieć-
mi zostały zlikwidowane, a sie-
roty po zabitych i deportowanych 
Ormianach oddawano na wycho-
wanie wyłącznie muzułmańskim 
rodzinom. Ohydy temu procede-
rowi przydawał fakt, że władze 
tureckie wybierały spośród sierot 
ładne, kilkunastoletnie dziew-
czynki do „wyłącznego użytku” 
miejscowych działaczy „Jedności 
i Postępu”. „Najbardziej tragicz-
ny był los kobiet, dziewczynek i 
dzieci. Dochodziło do masowych 
gwałtów i morderstw wyjątko-
wo okrutnych. Młode Ormianki 
sprzedawano do haremów i siłą 
zmuszano do przejścia na islam 
lub zabawiano się nimi, a potem 
wypruwano kiszki, odcinano 
piersi. Z kolei kobietom w ciąży 
rozpruwano brzuchy i wyrywano 
z łona nienarodzone dzieci. Oka-
leczone ciała wrzucano do Tygry-
su i Eufratu. Dzieci albo wysy-
łano do sierocińców, gdzie były 
turczone, albo pozbywano się 
ich, wstrzykując śmiertelne daw-
ki morfiny.” (https://www.se.pl/
wiadomosci/swiat/ludobojstwo-
ormian-czystka-bez-precedensu-
aa-U2ot-cyd3-ewF8.html )  

   Japońskie ludobójstwo w Chi-
nach 1937 

13 grudnia 1937 r. Japończycy 
wkroczyli do Nankinu. Rozpo-
częła się rzeź jeńców wojennych 
i ludności cywilnej.

Przez prawie sześć tygodni w 
mieście grupy zdemoralizowa-
nych i pijanych żołnierzy siały 
powszechny terror. Również do-
wódcy japońscy nie mieli zamia-
ru położyć kresu rzezi. Według 
niektórych danych zmasakrowa-
no ok. 100 tys. chińskich jeńców 
wojennych. Większość z nich zo-
stała rozstrzelana nad brzegami 
rzeki Jangcy, za pomocą karabi-
nów maszynowych. Wrzucone 
do rzeki zwłoki płynęły z prądem 
aż do Szanghaju. Jednak to lud-
ność cywilna poniosła najwięcej 
ofiar. Japończycy urządzali nawet 
zawody polegające na ścinaniu 
głów samurajskim mieczem. Inną 

https://ciekawostkihistoryczne.pl/2020/10/04/powstanie-wandejskie-czyli-ludobojstwo-francuzow-rekami-francuzow
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2020/10/04/powstanie-wandejskie-czyli-ludobojstwo-francuzow-rekami-francuzow
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2020/10/04/powstanie-wandejskie-czyli-ludobojstwo-francuzow-rekami-francuzow
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2020/10/04/powstanie-wandejskie-czyli-ludobojstwo-francuzow-rekami-francuzow
http://www.adalbertus.katowice.opoka.org.pl/wandea.html
http://www.adalbertus.katowice.opoka.org.pl/wandea.html
http://www.adalbertus.katowice.opoka.org.pl/wandea.html
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https://dorzeczy.pl/historia/237796/leopold-ii-koburg-milosnik-kobiet-i-morderca-milionow-na-tronie.html
https://dorzeczy.pl/historia/237796/leopold-ii-koburg-milosnik-kobiet-i-morderca-milionow-na-tronie.html
https://dorzeczy.pl/historia/237796/leopold-ii-koburg-milosnik-kobiet-i-morderca-milionow-na-tronie.html
https://www.se.pl/wiadomosci/swiat/ludobojstwo-ormian-czystka-bez-precedensu-aa-U2ot-cyd3-ewF8.html
https://www.se.pl/wiadomosci/swiat/ludobojstwo-ormian-czystka-bez-precedensu-aa-U2ot-cyd3-ewF8.html
https://www.se.pl/wiadomosci/swiat/ludobojstwo-ormian-czystka-bez-precedensu-aa-U2ot-cyd3-ewF8.html
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formą egzekucji było zakłuwanie 
bagnetem. Żołnierze ćwiczyli w 
ten sposób pchnięcie bagnetem, 
zarówno na żywych ludziach, jak 
i na zwłokach. Inne ofiary zginęły 
wskutek podpalenia lub zakopy-
wania żywcem.

Japończycy dopuścili się od 20 
tys. do 80 tys. gwałtów. Od po-
czątku okupacji na ulicach łapa-
no młode kobiety i dziewczyny 
i zbiorowo je gwałcono. Gwałt 
kończył się śmiercią, zazwyczaj 
przez pchnięcie bagnetem. Nie-
mal zawsze wbijano ofiarom w 
pochwę różne przedmioty, zazwy-
czaj bagnet albo kij bambusowy. 
Kiedy po pierwszych zbrodniach 
kobiety zniknęły z ulic, Japoń-
czycy zaczęli masowo włamywać 
się do domów i mieszkań.

Zwykle wyglądało to tak: japoń-
scy żołnierze w liczbie kilku lub 
kilkunastu walili do drzwi wej-
ściowych domu, gdzie miesz-
kała rodzina wielopokoleniowa. 
Otwierał pan domu, którego na 
miejscu zabijano. Kiedy jego 
żona płakała i prosiła, żeby na-
pastnicy sobie poszli, ci najpierw 
ją bili lub kłuli bagnetem, potem 
gwałcili i mordowali. Na miej-
scu zabijali też starych rodziców 
pana domu. Potem rozgrywały 
się sceny polowań po pokojach. 
Łapano dziewczynki, zdzierano z 
nich ubranie, gwałcono, a następ-
nie wbijano w pochwę bagnet lub 
nóż aż po rękojeść albo butelkę. 
Mniejsze, kilkuletnie dziewczyn-
ki były rozcinane, żeby można 
było je gwałcić. Zupełnie małe 
dzieci nabijano na bagnet lub roz-
cinano mieczem. Kiedy wszyscy 
już zostali wymordowani, przy-
stępowano do rabunku. Czego nie 
można było zabrać to niszczono. 
Na końcu często podpalano dom. 
(https://histmag.org/Masakra-
-nankinska-ludobojstwo-wina-i-
-pamiec-10424 )  Oficjalnie Ja-
ponia nie przeprosiła za zbrodnie 
popełnione w Chinach w tamtym 
okresie, niektórzy japońscy eks-
perci starali się też np. manipulo-
wać danymi nt. masakry, sprowa-
dzając tym samym liczbę ofiar do 
kilkunastu tysięcy.

   Holokaust 1942 – 1945 

Termin Holocaust, po raz pierw-
szy użyty w 1895 r. do określenia 
masakry ormiańskich chrześcijan 
(1894–1896), pochodzi z łaciny 
kościelnej: słowo holocaustum 
jest adaptacją greckiego holó-
kauston, rodzaj nijaki imiesłowu 
holókaustos („spalony w cało-
ści”), od czasownika holo-kau-
tóo („spalam ofiarę w całości”). 
Pierwotnie był to termin religijny 
oznaczający ofiarę całopalną, w 
tym znaczeniu może być stoso-
wane również dziś. Pochodzący 
z hebrajskiego termin Szoa (hebr. 
-całkowita zagłada, znisz – האוש
czenie – transkrypcja angielska: 
Shoah) nie odwołuje się do po-
zytywnego, religijnego znaczenia 
całopalenia. W Polsce używa się 
ponadto terminu Zagłada. Termin 
Holocaust bywa używany w od-
niesieniu do ludobójstwa innych 
prześladowanych grup etnicz-
nych, narodowych i społecznych 
oraz więźniów politycznych w 
obozach koncentracyjnych przez 
nazistów, a w szczególności eks-
terminacji innej grupy etnicznej 
– Cyganów, czyli Romów i Sinti 

(Parajmos – Pochłonięcie). 

Po dojściu do władzy nazistów, 
w kwietniu 1933 roku wprowa-
dzono podział na Aryjczyków i 
nie-Aryjczyków, przez których 
rozumiano osoby posiadające co 
najmniej jednego żydowskiego 
dziadka. Ci ostatni mieli zostać 
zwolnieni ze stanowisk admini-
stracyjnych i rządowych. Główną 
podstawą prawną dyskryminują-
cych posunięć były ustawy no-
rymberskie z 1935 roku. Niemcy 
rozwinęli także uzasadniającą te 
kroki wielką akcję propagandową 
oskarżając Żydów o pasożytnic-
two, wyzysk, demoralizowanie i 
niszczenie narodów, wśród któ-
rych zamieszkują. Propaganda 
nagłaśniała także rzekomą orga-
nizację międzynarodowego spi-
sku, obejmującego żydowskich 
bankierów i przemysłowców, a 
także polityków pochodzenia ży-
dowskiego i znajdujących się pod 
wpływem Żydów. Spisek ten miał 
mieć charakter międzynarodowy; 
obejmował rzekomo liberałów, 
socjaldemokratów i komunistów, 
a także masonów i inne organi-
zacje społeczno-polityczne prze-
ciwstawiające się ideom nazizmu.

Jednocześnie propaganda nazi-
stowska stworzyła pojęcie „hań-
bienia rasy” (Rassenschande), 
aby uzasadnić konieczność wpro-
wadzenia restrykcyjnego prawa 
zakazującego małżeństw kobiet 
niemieckich z Żydami. Jedna z 
ustaw norymberskich, „ustawa o 
ochronie niemieckiej krwi i czci” 
(niem. Gesetz zum Schutze des 
deutschen Blutes und der deut-
schen Ehre) z dnia 15 września 
1935 wprowadzała sankcje karne 
za łamanie jej postanowień, zwy-
kle w postaci więzienia lub zesła-
nia do obozu koncentracyjnego. 
Kampania propagandowa wy-
mierzona w Żydów wspomagana 
była przez działalność wysokich 
funkcjonariuszy nazistowskich. 

Naziści postrzegali Żydów nie 
jako wspólnotę wyznaniową czy 
narodowościową – odrzucali za-
tem religijną konwersję albo asy-
milację jako rozwiązanie „proble-
mu żydowskiego”. Ich zdaniem 
Żydzi stanowili rasę, czy raczej 
mieszankę rasową, której repre-
zentanci stanowią element szko-
dliwy z przyczyn genetycznych. 
Część zamordowanych była ar-
bitralnie uznana za Żydów przez 
nazistów – byli to np. chrześci-
janie (jak św. Edyta Stein) lub 
bezwyznaniowcy, całkowicie 
zasymilowani i niemający nieraz 
od pokoleń żadnego kontaktu z 
religią i kulturą żydowską. Na-
ziści uznawali za Żyda osobę, w 
której rodzinie do trzeciego po-
kolenia wstecz była przynajmniej 
jedna osoba pochodzenia żydow-
skiego (ustawy norymberskie). 
Było to więc kryterium „rasowe”, 
a nie religijne lub kulturowe. Ta-
kie postrzeganie Żydów skłania-
ło do izolowania i eliminowania 
Żydów, a także wszystkich zasy-
milowanych osób pochodzenia 
żydowskiego. 82ada_%C5%B-
Byd%C3%B3w )  

Początkowo Hitler planował 
stworzenie „regionów żydow-
skich”. Na obszar kolonizacji ży-
dowskiej planowano przeznaczyć 
Lubelszczyznę, później francuski 
Madagaskar. Plan wymordowania 

wszystkich Żydów miał się poja-
wić po ataku Niemiec na ZSRR. 

W grudniu 1939 r. niemieckie 
władze okupacyjne nakazały Ży-
dom noszenie opasek z gwiaz-
dą Dawida. Zabroniły zmiany 
miejsca pobytu i korzystania z 
komunikacji publicznej, skon-
fiskowały należące do Żydów 
przedsiębiorstwa. W miastach za-
częto tworzyć getta – zamknięte 
dzielnice, których od jesieni 1941 
r. nie wolno było opuszczać pod 
karą śmierci. W gettach powołano 
tzw. judenraty – rady żydowskie 
pełniące funkcje administracyjne 
– oraz żydowską policję porząd-
kową. Pierwsze getto powstało w 
październiku 1939 r. w Piotrko-
wie Trybunalskim, kolejne m.in. 
w Łodzi, Krakowie oraz w tych 
miejscowościach, gdzie istniały 
większe skupiska ludności ży-
dowskiej.    

W styczniu 1942 r. w Wannsee 
koło Berlina podjęto tajną decy-
zję w sprawie przeprowadzenia 
„ostatecznego rozwiązania kwe-
stii żydowskiej”, czyli fizycznej 
eksterminacji europejskich Ży-
dów. Jako pierwszych postano-
wiono zgładzić Żydów, zamiesz-
kujących Generalne Guberna-
torstwo (akcja „Reinhardt”). W 
kolejnych miesiącach jej trwania 
w obozach zagłady w: Bełżcu 
(od marca 1942 r.), Sobiborze 
(od maja 1942 r.) i w Treblince 
(od lipca 1942 r.) zagazowano 
1,5 mln Żydów. W tym ostatnim 
obozie zginęło w ciągu 46 dni 
deportacji co najmniej 250 tys. 
Żydów z getta w Warszawie. W 
sumie sztab akcji „Reinhardt” i 
trzy obozy śmierci zatrudniały 92 
Niemców i 300–350 strażników, 
najczęściej pochodzenia ukraiń-
skiego, przeszkolonych w obo-
zie szkoleniowym w Trawnikach 
koło Lublina. Łącznie Niemcy 
wymordowali zaś co najmniej 5 
mln 500 tys. Żydów europejskich, 
w tym od 2,7 mln do 2,9 mln pol-
skich Żydów. Masowy sposób 
mordowania ludzi przyjęty przez 
niemieckich oprawców sprawił, 
że żydowskie ofiary do dziś pozo-
stają często anonimowe, a ustale-
nie dokładniej listy imiennej tych 
męczenników wydaje się niemoż-
liwe. Akcję ludobójczą charak-
teryzowała niemiecka skrupulat-
ność, a głównym koordynatorem 
organizacji masowej likwidacji 
narodu żydowskiego był Adolf 
Eichmann. (prof. Jan Żaryn; za: 
https://truthaboutcamps.eu/th/
zaglada/15476,Zaglada-Zydow.
html )  

Polskie państwo podziemne po-
wołało w Departamencie Spraw 
Wewnętrznych Delegatury Rządu 
na Kraj Wydział „Żegota”. Na-
tomiast we wrześniu 1942 roku 
powstał Społeczny Tymczasowy 
Komitet Pomocy Żydom, prze-
kształcony wkrótce w podległą 
Delegaturze Radę Pomocy Ży-
dom „Żegota”.  

„Chcemy by Pan powiedział pol-
skiemu rządowi, rządom i czoło-
wym przywódcom alianckim, że 
jesteśmy bezsilni wobec niemiec-
kich zbrodniarzy. Nie możemy się 
sami obronić ani też nikt w Pol-
sce nie jest w stanie nas obronić. 
Polskie władze podziemne mogą 
uratować niektórych z nas ale nie 
mogą uratować mas. Niemcy nie 

starają się nas ujarzmić tak jak 
inne narody. My jesteśmy syste-
matycznie mordowani […] cały 
nasz naród będzie zniszczony. 
Być może uda się uratować nie-
licznych, ale 3 miliony Polskich 
Żydów są skazane na zagładę. 
Nie ma takiej siły w Polsce, któ-
ra mogłaby temu zapobiec i nie 
może temu zapobiec ani polskie 
ani żydowskie podziemie. Niech 
Pan odpowiedzialność za to złoży 
na barki aliantów. Niech żaden z 
przywódców Narodów Zjednoczo-
nych nie będzie w stanie powie-
dzieć, że nie wiedział, iż jesteśmy 
w Polsce mordowani i że tylko z 
zewnątrz można nam przyjść z po-
mocą.” (Problem zagłady Żydów 
polskich, możliwości ich ratunku 
oraz milczenia i odpowiedzialno-
ści aliantów za dokonywane lu-
dobójstwo w ocenie żydowskich 
działaczy politycznych z getta 
(w osobie Leona Feinera członka 
Bund-u) przekazane Janowi Kar-
skiemu, [w:] S. Karboński, Pol-
skie państwo podziemne, Prze-
wodnik po podziemiu z lat 1939-
1945, Bydgoszcz. W: https://
zpe.gov.pl /a/eksterminacja-
l u d n o s c i - z y d o w s k i e j - n a -
ziemiach-polskich-podczas-ii-
wojny-swiatowej-z-europejska-
perspektywa-w-tle/D15kvi0oP ) 

Na faktograficznej bazie tragedii 
Żydów formułowane są różnego 
rodzaju opinie, będące niekiedy 
emocjonalnym manifestem poli-
tycznym różnych środowisk niż 
historycznym sądem. Bierze się, 
to stąd, że za zagładę Żydów w 
czasie wojny próbuje się uczy-
nić współodpowiedzialnymi tak-
że Polaków. Dlatego też często 
płaszczyznę poznawczą Holocau-
stu rozszerza się o występujące 
w Polsce przedwojennej antyży-
dowskie nastroje oraz o zjawisko 
tzw. szmalcownictwa. Jest to me-
todologicznie nieuprawnione i dla 
obrazu Polaków w czasie okupa-
cji krzywdzące. Za tworzenie ta-
kiego poglądu należy w równym 
stopniu obwiniać zarówno współ-
czesne środowiska liberalne z Za-
chodu, jak i historiografie PRL-u. 
Na edukacji historycznej ciąży 
obowiązek popularyzowania obo-
wiązku Holocaustu, w którym 
nie zabraknie także przykładów 
ofiarności i poświecenia ze strony 
polskiego społeczeństwa. Mło-
dzież musi wiedzieć, że Polacy 
pomagali Żydom, jak mogli, np. 
z narażeniem życia dostarczali 
żywność do warszawskiego get-
ta. Ukrywali i przygotowywali 
fałszywe dokumenty dla tych, 
spośród nich, którym udało się 
przejść na aryjska stronę. Trak-
towanie przez Niemców Pola-
ków jako podludzi było jednym 
z powodów, dla którego Niemcy 
dokonali ludobójstwa Żydów na 
polskiej ziemi. Nieuprawnione 
więc są opinie podobne tym, któ-
re w swoich esejach wygłosił Jan 
Tomasz Gross, stwierdzając, że w 
czasie wojny Żydom na ziemiach 
polskich pod okupacją niemiecką 
groziło wszechobecne niebez-
pieczeństwo ze strony Polaków. 
Jest to zupełne odwrócenie fak-
tów historycznych i uczynienie 
z ofiar, jakimi byli także Polacy, 
sprawców tej okrutnej zbrodni. 
(J. Brynkus, Holokaust – polskie 
uwarunkowania nauczania o za-
gładzie Żydów, [w:] , Holokaust. 
Lekcja historii. Zagłada Żydów 

w edukacji szkolnej, red. J. Chro-
baczyński, P. Trojański, Kraków 
2004, s. 124–125. W: https://
zpe.gov.pl /a/eksterminacja-
l u d n o s c i - z y d o w s k i e j - n a -
ziemiach-polskich-podczas-ii-
wojny-swiatowej-z-europejska-
perspektywa-w-tle/D15kvi0oP )  

Kronikarz getta warszawskiego, 
Emanuel Ringelbluma opisuje 
rolę Żydów w likwidacji naj-
większego skupiska Żydów w 
Europie, czyli w rozpoczętej w 
dniu 22 lipca 1942 roku masowej 
wywózce warszawskich Żydów 
do obozu zagłady w Treblince: 
„Umschlagplatz [plac przeładun-
kowy]. Szmerling [Żyd, komen-
dant Umschlagplatz – oprawca 
z biczem. Zbrodniczy olbrzym 
Szmerling z pejczem w ręku. Po-
zyskał łaskę [Niemców]. Wier-
ny wykonawca ich zarządzeń. 
Policja żydowska miała bardzo 
złą opinię jeszcze przed wysie-
dleniem. W przeciwieństwie do 
policji polskiej, która nie brała 
udziału w łapankach do obozu 
pracy, policja żydowska parała 
się tą ohydną robotą. Wyróżniała 
się również straszliwą korupcją 
i demoralizacją. Dno podłości 
osiągnęła ona jednak dopiero w 
czasie wysiedlenia. Nie padło ani 
jedno słowo protestu przeciwko 
odrażającej funkcji, polegającej 
na prowadzeniu swoich braci 
na rzeź. Policja była duchowo 
przygotowana do tej brudnej ro-
boty i dlatego gorliwie ją wyko-
nała. Obecnie mózg sili się nad 
rozwiązaniem zagadki: jak to 
się stało, że Żydzi – przeważnie 
inteligenci, byli adwokaci (więk-
szość oficerów policji żydowskiej 
była przed wojną adwokatami) – 
sami przykładali rękę do zagłady 
swych braci. Jak doszło do tego, 
że Żydzi wlekli na wozach ko-
biety i dzieci, starców i chorych, 
wiedząc, że wszyscy idą na rzeź”. 
(https://rudy ogon.livejournal.
com/14792724.html) 

Po wyzwoleniu obozu przez Ar-
mię Czerwoną w styczniu 1945 
roku prace dokumentacyjne roz-
poczęła w nim Nadzwyczajna 
Radziecka Komisja Państwowa 
do Badania Zbrodni Niemiec-
ko-Faszystowskich Agresorów. 
Podjęła próbę ustalenia liczby 
ofiar obozu. Jako że brakowało 
niemieckich dokumentów (zo-
stały zniszczone przez załogę), 
członkowie komisji opierali się 
na zeznaniach ocalałych (w tym 
członków Sonderkommanda) i 
schwytanych esesmanów, a tak-
że na częściowo zachowanej in-
frastrukturze fabryki śmierci. W 
jaki sposób? Policzyli piece w 
krematoriach, ustalili ich dobową 
przepustowość oraz okres funk-
cjonowania. Z prostego mnożenia 
otrzymali wynik 5 milionów. Wy-
chodząc z założenia, że kremato-
ria nie pracowały przez cały czas, 
odjęli orientacyjnie jedną piątą. 
W ten sposób pojawiła się licz-
ba 4 milionów ofiar, z czego 90 
procent mieli stanowić Żydzi. 
Ustalona – a w zasadzie oszaco-
wana – przez Rosjan liczba 4 mi-
lionów zabitych została przyjęta 
przez Główną Komisję Badania 
Zbrodni Niemieckich w Polsce i 
na stałe weszła do opracowań na-
ukowych, podręczników i prasy. 
Znalazła się też na odsłoniętym w 
kwietniu 1967 roku w Brzezince 
(Auschwitz II Birkenau) Między-
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narodowym Pomniku Ofiar Obo-
zu. Po raz pierwszy zarzut o za-
wyżenie liczby ofiar postawił już 
w 1946 roku dyrektor Centralnej 
Żydowskiej Komisji Historycz-
nej, polsko-żydowski historyk 
Natan Blumental. Twierdził on, 
że w obozie zamordowano od 
1,3 do 1,5 miliona ludzi. Mimo 
to liczbę 4 milionów zamordo-
wanych przyjęto jako oficjalną 
– i szybko stała się ona ponurym 
symbolem pogromu. Porażała 
wielkością i dobitnie ukazywała 
potworność zbrodni nazistów. Z 
drugiej strony wywoływała uza-
sadnione wątpliwości. Bo jak 
stwierdza Bohdan Piętka: „Licz-
ba ta powodowała deformację 
uzyskiwanych wyników obliczeń 
statystycznych. Nie mieściła się 
przede wszystkim w bilansie bio-
logicznych strat Żydów podczas 
drugiej wojny światowej”. Ko-
lejni historycy podejmowali więc 
próby jej zweryfikowania. Naj-
ważniejsze ustalenia poczynił na 
początku lat 80. francuski badacz 
i były więzień obozu Georges 
Wellers. Wykorzystał dane o stra-
tach w ludności krajów, z których 
wywożono ludzi do Auschwitz, 
oraz „Kalendarz wydarzeń w KL 
Auschwitz” opracowany przez 
Danutę Czech. Wyszło mu, że do 
obozu przetransportowano w su-
mie 1,6 miliona osób, z czego zgi-
nęło 1,5 miliona. A więc znacznie 
mniej niż według powszechnych 
ustaleń. 

Zatem ilu Żydów tak naprawdę 
zginęło w Auschwitz? Według 
najbardziej aktualnych ustaleń 
do obozu przywieziono ich oko-
ło 1,1 miliona (w tym 300 tysię-
cy polskich). 200 tysięcy z nich 
zarejestrowano jako więźniów i 
skierowano do przymusowej pra-
cy (drugie tyle było robotników 
innego pochodzenia). Resztę za-
bito w komorach gazowych zaraz 
po przywiezieniu do miejsca kaź-
ni. Łącznie zginęło około miliona 
Żydów.

A co z pozostałymi? Ze 140–150 
tysięcy uwięzionych Polaków ży-
cie straciło około 70–75 tysięcy, z 
23 tysięcy Romów zginęło ponad 
21 tysięcy, a spośród około 15 
tysięcy jeńców radzieckich za-
mordowano niemal wszystkich. 
Ponadto przez obóz przeszło 
mniej więcej 25 tysięcy więźniów 
innych narodowości: Ukraińców, 
Białorusinów, Czechów, Jugo-
słowian, Holendrów, Belgów, 
Francuzów, Niemców i Austria-
ków. Raport Witolda Pileckiego, 
który był także więźniem obozu, 
określa liczbę ofiar na 2 do 5 mi-
lionów. Pilecki pisał m.in.: „Gdy 
wychodziłem z Oświęcimia (27 
IV 1943), zginęło [już] 97 tysię-
cy numerowanych więźniów. Nie 
ma to nic wspólnego z ilością lu-
dzi, których masami, bez ewiden-
cjonowania, gazowano i palono. 
Zginęło [ich] ponad dwa miliony. 
Podawałem te liczby oględnie, 
żeby nie przesadzić. Koledzy, 
którzy tam dłużej siedzieli i byli 
świadkami gazowania po osiem 
tysięcy ludzi [dziennie], podają 
liczbę plus minus 5 milionów lu-
dzi”.

Obecnie historycy oceniają, że 
ogółem do obozu trafiło co naj-
mniej 1,3 miliona osób, w tym: 
1,1 mln Żydów; do 150 tysięcy 
Polaków; 23 tysiące Romów; i 

ponad 30 tysięcy osób innych na-
rodowości.

Nadal jednak istnieją poglądy, 
podtrzymujące ocenę liczby ofiar 
w wysokości 4 lub więcej mi-
lionów osób. Liczby te wypro-
wadzane są z pewnych danych 
cząstkowych według zasad, któ-
rymi posłużyła się wspomniana 
komisja radziecka. Nie znajduje 
to uznania u większości współ-
czesnych badaczy. (https://pl.wi-
kipedia.org/wiki/Auschwitz-Bir-
kenau )  

Liczba 4 mln jako punkt odnie-
sienia dla wielu zjawisk i pro-
cesów, jakie miały miejsce w 
obozie, i problemu hitlerowskie-
go ludobójstwa i Holocaustu w 
ogóle, powodowała deformację 
uzyskiwanych wyników obliczeń 
statystycznych i wniosków. Nie 
mieściła się w bilansie biologicz-
nych strat Żydów (dla Oświęci-
mia Raul Hilberg przyjął l mln 
Żydów na ogólną liczbę 5,1 mln 
Żydów ofiar Holocaustu), zmniej-
szała proporcjonalny, procentowy 
udział wszystkich narodowości 
w bilansie ofiar tego obozu pra-
wie czterokrotnie; pozostawiała 
ogromną lukę statystyczną, której 
nie można było wypełnić żadny-
mi bliżej udokumentowanym fak-
tami. Na paradoks może przeto 
zakrawać fakt, iż nie te kłopotli-
we rozbieżności, lecz ich sko-
rygowanie, oznaczające dopro-
wadzenie po latach do pewnego 
konsensusu między historykami i 
instytucjami zajmującymi się tym 
problemem, o który w głośnych 
wywiadach prasowych w 1989 
r. dopominał się Yehuda Bauer, 
wywołało, obok głosów pełnej 
aprobaty (Shmuel Krakowski

 
z 

instytutu Yad Vashem w Jerozo-
limie), gwałtowny sprzeciw. Na 
wieść o dokonanej przez Muzeum 
w Oświęcimiu weryfikacji liczby 
ofiar i usunięciu starego napisu na 
pomniku w Brzezince przewod-
niczący dyrektoriatu Centralnej 
Rady Żydów w RFN Heinz Galin-
ski, były więzień KL Auschwitz, 
stwierdził, że jest to urąganie 
ofiarom. Publicysta ,,Allgemeine 
Jiidische Wochenzeitung” Her-
mann Baumann

 
uznał to za jesz-

cze jeden dowód głębokiego za-
korzenienia w narodzie polskim 
uczuć antyżydowskich. Z kolei w 
prasie polskiej pojawił się zarzut, 
iż liczbę 4 mln utrzymywano ce-
lowo dla zakamuflowania zbrodni 
stalinowskich. Z drugiej strony w 
niektórych kręgach kombatanc-
kich nadal panuje przekonanie, że 
w obozie Oświęcimskim faktycz-
nie zginęło 4 mln ludzi, a dokona-
na korekta jest bezpodstawna.

W świetle powyższych uwag na-
suwa się pytanie, dlaczego w Pol-
sce, gdzie znajduje się Muzeum 
i Archiwum, w którym są prze-
chowywane oświęcimskie doku-
menty, weryfikacja tej liczby na-
stąpiła najpóźniej. W Polsce nie 
było i nie ma dokumentów, które 
stanowiłby wystarczającą podsta-
wę do weryfikacji liczby 4 mln 
ofiar. Dokumentów takich nie ma 
również w aktach odzyskanych z 
Rosji.  (http://www.franciszekpi-
perauschwitz.pl/teksty/pan1993.
html )   

   Ludobójstwo w Kambodży w 
1975 roku  

Czerwoni Khmerzy – ekstremi-
styczne ugrupowanie łączące ide-
ologię komunistyczną z khmer-
skim nacjonalizmem.  Członko-
wie ruchu wywodzili się z Ko-
munistycznej Partii Kambodży. 
W 1975 roku po zwycięstwie w 
wojnie domowej zdobyli władzę, 
tworząc Demokratyczną Kampu-
czę. Zaraz po przejęciu władzy 
Czerwoni Khmerzy przystąpili do 
realizacji swoich koncepcji. Za-
mknięto szkoły, szpitale i fabry-
ki, zlikwidowano banki i w ogóle 
pieniądz, zdelegalizowano religię, 
zlikwidowano własność prywat-
ną, zaś ludność miast wyrzucono 
siłą na tereny wiejskie do tzw. ko-
lektywnych gospodarstw rolnych, 
które były de facto obozami pracy 
przymusowej. Polityka ta, znana 
jako „Rok Zerowy”, doprowa-
dziła do śmierci ogromnej liczby 
osób, zarówno wskutek zagłodze-
nia, jak i przepracowania i egze-
kucji. Czerwoni Khmerzy syste-
matycznie mordowali wszystkie 
osoby, które miały jakiekolwiek 
powiązanie z poprzednim reżi-
mem, a także fachowców i inte-
lektualistów – zabijano nawet za 
sam fakt posiadania okularów 
lub zbyt delikatnych dłoni. Ofiarą 
padły również mniejszości naro-
dowe, w największym stopniu - 
wietnamska. 

Większość źródeł podtrzymu-
je, że liczba ofiar Czerwonych 
Khmerów jest w proporcji do 
liczby ludności wyższa niż w ja-
kimkolwiek kraju na świecie we 
współczesnej historii. Najniższe 
szacunki mówią o 10% strat, ale 
częściej przyjmuje się, że liczba 
zamordowanych i zmarłych z gło-
du i chorób osób sięgnęła 20-25% 
całej populacji. Politykę Czerwo-
nych Khmerów określa się po-
wszechnie mianem ludobójstwa. 
Informacje o zbrodniach były 
przekazywane na Zachód głów-
nie przez uciekinierów z obo-
zów pracy. Dokładna liczba ofiar 
jest ciągle przedmiotem sporów. 
Amerykański Departament Sta-
nu, Amnesty International i Yale 
Cambodian Genocide Project mó-
wią odpowiednio o 1,2, 1,4 i 1,7 
mln ofiar. R.J. Rummel podaje 
liczbę 2 mln. Średnią z przepro-
wadzonych szacunków jest liczba 
1,5 mln zmarłych spośród 7 mln 
obywateli tego kraju przed 1975 
rokiem. (https://pl.wikipedia.org/
wiki/Czerwoni_Khmerzy )  

Kluczową postacią w całej hi-
storii jest Pol Pot. Saloth Sar jak 
brzmiało prawdziwe imię i nazwi-
sko dyktatora, przyszedł na świat 
w wiosce Prek Sbauv w prowin-
cji Kapong Thum jako ósme z 
dziewięciorga dzieci państwa. 
Rodzice byli pobożnymi, bardzo 
dobrze zarabiającymi ludźmi, 
toteż w domu nigdy niczego Sa-
lothowi nie brakowało, a dzięki 
znajomości jego rodziców z dwo-
rem królewskim, dane mu także 
było podjąć edukację. Był bardzo 
mocno związany ze środowiska-
mi komunistycznymi i jak nikt 
odnajdywał się w tej ideologii, co 
okazało się zgubne dla jego kraju. 
Największym konikiem Salotha 
Sara było stosowanie terroru i 
przemocy w warunkach rewolu-
cyjnych. Zainteresowania te po-
głębił podczas wyjazdu do Jugo-
sławii w 1950 roku, gdzie udał się 
w ramach odbudowy domu stu-
denckiego. Tam też zetknął się z 

ideą kolektywizacji rolnictwa, au-
tarkii gospodarczej i bezwzględ-
nej kolektywizacji rolnictwa. To 
ostatnie postanowił wprowadzić 
to w swoim własnym kraju. Dwa 
lata po wizycie w Jugosławii Sa-
loth zapisał się do Francuskiej 
Partii Komunistycznej. Pol Pot – 
uznany przez wielu za twórcę naj-
skrajniejszej formy totalitaryzmu 
w całej historii ludzkości, zmarł 
przeżywszy 73 lata. Nigdy nie 
został osądzony za swoje zbrod-
nie, do których też popełnienia 
nigdy się nie przyznał. Mało 
tego. W jednym z wywiadów 
udzielonych Nate’owi Thayero-
wi z „Far Eastern Economic Re-
view” przyznał: „Moje sumienie 
jest czyste”. Równie czyste nie 
są jednak kambodżańskie pola 
śmierci, zbrukane krwią ponad 2 
milionów członków khmerskiej 
populacji. (https://histmag.org/
Historia-przemilczanej-zbrodni-
w-Kambodzy.-Jak-wspolczesny-
swiat-przyczynil-sie-do-jednego-
z-najwiekszych-ludobojstw-XX-
wieku-19935 ) 

   Ludobójstwo w Rwandzie w 
1994 roku 

W okresie od kwietnia do lipca 
1994 roku Hutu zabili około mi-
liona Tutsi. Przez sto dni zarzyna-
li po dziesięć tysięcy osób dzien-
nie. Bezlitosna rzeź szokuje tym 
bardziej, że zrobili to na oczach 
całego świata, gdy w Rwandzie 
przebywały kontyngenty wojsk 
ONZ, które miały za zadanie 
stabilizować napiętą sytuację. 
Raport sporządzony przez ONZ 
szacuje, że w ciągu trzech mie-
sięcy zamordowanych zostało 
od około 800 tysięcy do miliona 
Rwandyjczyków, co czyni tę ma-
sakrę najkrwawszą z udokumen-
towanych w historii. Trzy czwarte 
całej populacji Tutsi zostało eks-
terminowane. Sąsiedzi (Hutu) na 
rozkaz mordowali byłych przyja-
ciół i najbliższych sąsiadów. Nie-
ważny był wiek, status społeczny, 
czy płeć – każdy mógł zabijać, 
torturować, gwałcić czy rabo-
wać. Cywile zazwyczaj zabijali 
swoich sąsiadów, ludzi z którymi 
żyli przez lata, nierzadko w przy-
jaznych stosunkach. Dochodziło 
także do przypadków zabójstw w 
obrębie jednej rodziny – czasami 
w wyniku szału, podszytego pro-
pagandową indoktrynacją, a cza-
sami z obawy o własne życie.

Najczęstszym narzędziem zbrod-
ni były maczety, oszczepy, noże, 
narzędzia służące do pracy w 
polu i wszystko to, co mogło 
zadać śmiertelny cios. Wojsko 
używało broni palnej. Zabija-
no na różne sposoby, ale chyba 
najbardziej zdehumanizowanej 
formy przemocy dopuszczali się 
bojówkarze Interahamwe. Palili 
oni żywcem dzieci oraz obcina-
li swoim ofiarom dłonie i stopy, 
czekając na ich powolną śmierć. 
Gromadzili całe rodziny w jed-
nym miejscu, aby potem wybie-
rać wśród nich kolejną osobę i 
urządzać spektakl okrucieństwa 
na oczach pozostałych. (https://
histmag.org/Ludobojstwo-w-
Rwandzie-w-1994-roku-powrot-
nurtem-krwawej-rzeki-18519 ) 

Szacunkowo w ciągu jednego 
dnia zabijano ok. dziesięciu tysię-
cy osób. Jeszcze bardziej szokuje 
liczba oprawców, którzy dopuści-

li się zbrodni. Według dokumen-
tów ludowych sądów powsta-
łych do pracy nad osądzaniem 
więźniów w czasie od kwietnia 
do lipca 1994 r., a więc w czasie 
trwania masakry, liczba morder-
ców sięgnęła ponad 120 tys. W 
ludobójstwie brali udział zwy-
kli obywatele dozbrajani przez 
bojówki Hutu. Sąsiad zabijał 
sąsiada, nauczyciel swoich pod-
opiecznych, członkowie rodziny 
mordowali się nawzajem. Zwykli 
ludzie zmieniali się w okrutnych 
oprawców. 

„Gwałcili mnie długo i brutalnie. 
Moje dzieci musiały na to patrzeć. 
Ale i tak nie miały najgorzej. Bo 
inne były zmuszane do trzymania 
nóg matki tak, aby morderca miał 
do niej łatwiejszy dostęp. I one 
nie miały najgorzej. Bo zdarza-
ło się u nas i tak, że dorastający 
chłopcy na rozkaz morderców 
gwałcili swoje matki. Ścinali 
syna, kiedy penetrował ciało tej, 
która dała mu życie”. Niektóre 
kobiety musiały na oczach tłumu 
jeść swoje noworodki.

(https://ciekawostkihistoryczne.
pl/2020/12/05/ludobojstwo-w-
rwandzie-na-oczach-swiata-
m a c z e t a m i - z a m o r d o w a n o -
milion-osob/ )  

   Ludobójstwo w Jugosławii w 
1995 roku  

Masakra w Srebrenicy to maso-
we egzekucje wykonane na około 
8373 muzułmańskich mężczy-
znach i chłopcach przez parami-
litarne oddziały Serbów w dniach 
od 12 -16 lipca 1995 r. w czasie 
wojny w Bośni. Masakra ta jest 
uznawana za największe ludobój-
stwo w Europie od czasu II wojny 
światowej. 

Focza, na którą składało się kil-
ka mniejszych miast i wsi, przed 
wojną była zamieszkała przez 
ponad 20 tys. Muzułmanów. Zo-
stała zaatakowana 7 kwietnia 
1992 r., w trzecim dniu wojny w 
Bośni. Serbskie oddziały wojska, 
oddziały paramilitarne, serbska 
policja bez problemu zajęły te te-
reny i rozpoczęły trwające prawie 
nieustannie rzezie muzułmańskiej 
ludności. Do stycznia 1994 r. w 
regionie pozostało zaledwie 10 
nie-Serbów. Reszta uciekła, ale 
tysiące do dziś nie zostały odna-
lezione i prawdopodobnie spo-
czywają w masowych grobach. 
Serbowie w Foczy od samego 
początku, atakując kolejne rodzi-
ny, rozdzielali w nich mężczyzn i 
kobiety. 

Tych pierwszych często mordo-
wali lub wywozili w niewiado-
me miejsca. Kobiety stawały się 
niewolnicami. „Obóz” w Foczy 
nie był zamkniętym terenem. Ter-
min ten określa dużą liczbę do-
mów i mieszkań, w których przez 
całe miesiące więziono kobiety 
i dziewczęta (najmłodsze miały 
14 lat) i wielokrotnie gwałcono. 
Serbscy wojskowi wymieniali się 
również nimi, dawali je sobie w 
prezencie lub zabierali z miejsc 
przetrzymywania do własnych 
kwater i mieszkań. (https://tvn24.
pl/swiat/gwalt-jako-taktyka-
wojenna-dopiero-polski-premier-
otworzyl-swiatu-oczy-ra558925 )  
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W barakach osady Polanczyt 
przetrwaliśmy jeszcze srogą zimę 
1942/43roku. Młode małżeństwa, 
osoby samotne, matki z dziećmi 
zaczęły siec zastanawiać jak po-
lepszyć swoje warunki życiowe. 
Wiosną z kilkoma innymi rodzina-
mi zdecydowaliśmy się na wyjazd 
w inne miejsce. Ojciec pracujący 
przy spływie drewna zmuszony 
został do pozostania. Co jakiś 
czas z traktorowej bazy ciągnik z 
olbrzymimi 20 metrowymi sania-
mi wyjeżdżał po paliwo. Razem z 
innymi zabraliśmy się do oddalo-
nego o 60 kilometrów kołchozu. 
Niestety nie chcieli nas przyjąć, 
twierdząc „rabota jest, chleba 
niet”. Zmuszeni byliśmy iść dalej. 
W następnej wsi Szełajewo znala-
złem pracę w kołchozie ,chętnie 
mnie przyjęli, bo przybyła kolej-
na para rąk do pracy, a mężczyzn 
brakowało, wszyscy byli na fron-

cie. Było już tu kilkanaście pol-
skich rodzin. Niestety mama cho-
rowała, brat musiał dalej chodzić 
do ruskiej szkoły, a ja pracowałem 
w kołchozie. Dostałem parę koni, 
orałem, siałem, woziłem drewno z 
tajgi, siano z łąk. 

Pole na którym miała być zasiana 
ozimina, całe lato odpoczywa-
ło. Jednak by zasiać trzeba było 
olbrzymie hektary latem zaorać, 
to była najgorsza robota. Nie ze 
względu na samą orkę, ale przez 
muszki i komary, które nam i ko-
niom nie dawały spokoju. Jedy-
nym wyjściem było wysmarowa-
nie twarzy i koni specjalną mik-
sturą olejem dziegciu. Dziegieć 
to lepka, ciemnobrązowa ciecz, 
powstała w wyniku rozkładowej 
suchej destylacji kory brzozowej. 
Proces wytapiania dziegciu trwał 
wiele godzin, a powstała substan-
cja spływała do glinianego naczy-

nia umieszczonego na dnie dołu. 
Dziegieć ma swoje niezwykłe 
właściwości oraz niepowtarzal-
ny zapach, posiada właściwości 
antyseptyczne i bakteriobójcze. 
Niegdyś był bardzo rozpowszech-
niony i stosowany jako lek w 
chorobach skóry. Smarowaliśmy 
nim siebie i konie i tak trwaliśmy. 
Była to substancja mocno kle-
jąca, muszki do niej lgnęły i da-
wały nam spokój. Pracowaliśmy 
od rana do wieczora, aby to było 
możliwe to spaliśmy w prowizo-
rycznych barakach na polu. 

Rano skoro świt wstawaliśmy i 
oraliśmy do godziny 8, 9. Potem 
ze względu na muszki przerwa, 
po południu dalej aż do wieczo-
ra. Końmi opiekował się koniuch, 
którego zadaniem było nakarmie-
nie i napojenie koni w przerwach 
pomiędzy orkami, my odpoczy-
waliśmy, albo szliśmy na ryby. 

Była to jedna z form zdobycia 
letniego pożywienia dla całej ro-
dziny. Na zakrętach w miejscu 
płycizn, szerokiej i głębokiej sy-
beryjskiej rzeki Czuna, stawia-
liśmy specjalne kosze pułapki 
– kałamarze. Było dużo leszczy 
i płoci, od czasu do czasu w ten 
sposób złowiliśmy szczupaka. 
Mama gotowała z nich na mleku 
wspaniałe zupy rybne. Skąd mle-
ko ? Otóż mieszkaliśmy w jed-
nym domu z ruską gospodynią. 
Miała troje małych dzieci i krowę, 
stąd mleko. Razem gotowaliśmy i 
spaliśmy  w jednym pomieszcze-
niu. W Szełajewie musieliśmy się 
zameldować, dostaliśmy przez to 
kartki żywnościowe. 300 gramów 
chleba na osobę, 500 na robotni-
ka, niewielką ilość mąki i coś tam 
jeszcze. Zebrane w ciągu kilki 
dni dawało większą ilość i moż-
na było już upiec jakiś placek na 
ogniu. Jedliśmy najczęściej to co 
darmo dawała nam matka natura, 
jagody, kalarepę, lebiodę zbiera-
ną w polu czy też grzyby i wspo-
mniane ryby. Najgorzej było na 
przednówku, kiedy nic nie można 
było przynieść z pola lub z tajgi. 
Potem mama już mogła zgotować 
wodną kartoflankę, szczawiową 
lub najzdrowszą pokrzywową. 
Mieliśmy swój kąt u ruskiej go-
spodyni, mama pomagała jej w 
rożnych pracach, gdyż ona także 
pracowała w kołchozie. Jedną 
czwartą naszego pomieszczenia 

zajmował olbrzymi piec, gdzie 
zimą mieliśmy najcieplejsze miej-
sce do spania. 

Latem spaliśmy na podłodze, 
prowizoryczne łóżko dookoła 
obłożone było chwastami, a te 
polewane były wodą, by w nocy 
nie dochodziły do nas dokuczliwe 
pluskwy. Gospodyni w kołchozie 
mogła raz w roku kupić u nich 
prosiaka. Karmiliśmy go czym 
się tylko dało, najczęściej rano 
był wypuszczany z maleńkiego 
chlewika, szedł na łąkę i tam się 
pasł. Od czasu do czasu zaglądała 
za nim mama. Nie czekali długo, 
gdy urósł do około 60 kilogra-
mów zapadła decyzja by go zjeść. 
Teść kobiety pożyczył z kołchozu 
strzelbę i pozbyto się prosiaka, 
przy okazji i nasza rodzina sko-
rzystała. Potem dostaliśmy ka-
wałeczek działki, mogliśmy po-
sadzić kapustę i ziemniaki, inne 
to już było życie. Ciągle jednak 
myśleliśmy o powrocie do domu 
rodzinnego. Znaleźliśmy wolne 
mieszkanie i wyprowadziliśmy 
się, bo uznaliśmy, że było nam 
za ciasno u tej kobiety, chociaż 
źle nie mieliśmy. Sześciu męż-
czyzn, trzech Skrzypników, Frej 
i dwóch Markowskich, którzy 
pracowali przy spływie drewna 
w tajdze uciekli, przedostali się 
do nas chcąc pracować w kołcho-
zie, chętnie ich tam przyjęli. Po 
tygodniu w kołchozie zjawił się  
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prokurator z sędzią. Na miejscu 
odbyła się rozprawa wspomnia-
nych. Zaproponowano dobro-
wolny powrót do pracy w tajdze 
lub 6 miesięcy więzienia. Dwóch 
Skrzypników powróciło do lasu, 
pozostali poszli siedzieć, z któ-
rych Frej i Markowscy zmarli w 
stalinowskich kazamatach, urato-
wał się tylko Bronek Skrzypnik. 
„W styczniu 1943roku uchylone 
zostały zasady określania obywa-
telstwa polskiego na podstawie 
przynależności narodowej, co 
stanowiło podstawę zastosowania 
amnestii. W marcu i kwietniu po 
wykryciu grobów w Katyniu – o 
czym Polacy przebywający na 
zesłaniu dowiedzieli się na ogół 
dopiero po powrocie do Polski, 
znów odebrano Polakom prawo 
do ich obywatelstwa. Odbywało 
się zgodnie z sowieckimi obycza-
jami, zawsze pod pozorem prawa 
i dobrowolności. 

Do NKWD byli wzywani wszy-
scy Polacy powyżej 16 roku życia 
i musieli „dobrowolnie” podpisać 
zgodę na przyjęcie obywatelstwa 
sowieckiego. W przeciwnym ra-
zie straszono – grozi kara wie-
loletniego więzienia i łagrów. 
Podpisywały ten dokument wy-
łącznie matki małych dzieci, nie 
chcąc ich zostawić na pastwę 
losu, jednocześnie ryzykując, że 
już nigdy nie będą miały podstaw 
prawnych, by starać się o powrót 
do Polski. Pozostali istotnie szli 
do więzień i łagrów z bardzo 
różnymi wyrokami. Niektórzy z 
nich zostali wypuszczeni dopie-
ro po roku 1956. W latach 1943 
- 45 formowała się najpierw pol-
ska dywizja, potem armia pod 
dowództwem W. Wasilewskiej i 
gen. Berlinga. Powstał Związek 
Patriotów Polskich całkowicie 
podporządkowany władzy so-
wieckiej. Werbunek był sprawny, 
już nie ochotniczy, lecz obowiąz-
kowy. Powoływano do wojska 
wszystkich mężczyzn od 18 do 60 
roku życia i kobiety w wieku 20-
30 lat. Wśród nich był uratowa-
ny z więzienia Bronek i mój tato 
Antoni Skrzypnik. Przeszli krót-
kie wojskowe przeszkolenie, 15 
lipca 1943roku w rocznicę bitwy 
pod Grunwaldem, złożyli przy-
sięgę wojskową. Chrzest bojowy 
przeszli w bitwie pod Lenino, na 

Białorusi. Podczas zaciętych walk 
z Niemcami ojciec został ranny, 
dostał się do niemieckiej niewoli. 
Do matki, do Szełajewa, pocztą 
polową przyszło pismo, że tato 
zginął na froncie w bitwie pod Le-
nino. W domu niesamowity płacz, 
lament, mama jeszcze bardziej się 
rozchorowała. Od tego momentu 
już bliżej trzymaliśmy się rodziny 
stryja Kaliksta, przedwojenne-
go austriackiego ułana, tylko oni 
nam pozostali. Ciężko nam było 
przeżyć, bowiem siły i zapasy 
odzieży, które tylko nadawały się 
do wymiany, były już dawno wy-
czerpane. Nie tylko myśmy gło-
dowali, głodował cały Związek 
Sowiecki już od ponad roku i chy-
ba wtedy najwięcej ludzi umarło 
z głodu. W dużej mierze pomogły 
nam paczki z UNRY, organizacji 
która powstała w celu udzielenia 
pomocy ludności w Europie oraz 
Azji. Organizacja ta zyskała so-
bie żartobliwe określenie „ciocia 
UNRRA i wuj SAM”. Około 70 
% świadczeń na rzecz UNRRA, 
pochodziło z USA, więc żartowa-
no też czyli  USA - Ubijem Sukin-
syna Adolfa. W paczkach otrzy-
maliśmy prześcieradła, angielskie 
ubrania, mleko w proszku, kon-
serwy – popularne „tuszonki”, to 
pomagało przeżyć. 

W marcu 1944 roku mnie, brata 
i kuzyna powołano do przyspo-
sobienia wojskowego. Sowieci 
szykowali się do wojny z Japonią 
na Dalekim Wschodzie, potrzebni 
były nowe siły wojskowe. Sko-
szarowali nas miejscowej szkole 
w Szełajewie. Wystrugano nam 
karabiny z drzewa, ćwiczyliśmy 
musztrę. Któregoś marcowego 
dnia 1944 roku mówię do stryja 
- może byśmy wyjechali do ja-
kiegoś miasta, bliżej linii kolejo-
wej, łatwiej nam będzie stamtąd 
wrócić do Polski. Od czasu do 
czasu do leżącego w środkowej 
Syberii powiatowego miasta Taj-
szet wyjeżdża z naszego kołchozu 
kilkanaście furmanek ze zbożem. 
Odstawiają zboże w mieście i 
wracają, po drodze mają zapew-
nione noclegi w mijanych osa-
dach, może i my skorzystamy? 
Jako, że pracowaliśmy w kołcho-
zie nie było problemu z załatwie-
niem wyjazdu. Zabrali się - mama 
z bratem, stryj z rodziną, rodzina 

Grzechułki i dwie rodziny Olszań-
skich. Kuzyna i mnie niestety nie 
puszczono, gdyż byliśmy skosza-
rowani i podlegaliśmy rygorom 
wojskowym. Kołchoźnicy znali 
adres dokąd odstawiali zboże, nie 
było więc problemu z ewentual-
nym odnalezieniem naszych ro-
dzin. Uknuliśmy z kuzynem plan 
ucieczki czyniąc przygotowania 
poprzez gromadzenie zapasów je-
dzenia, przede wszystkim chleba. 
Po dwóch dniach skoro świt ucie-
kliśmy, pieszo ruszając w prawie 
180 kilometrową drogę. Nie mo-
gliśmy korzystać z przygodnych 
środków transportowych, by nie 
narażać się w przypadku ewen-
tualnych poszukiwań zbiegów. 
Szliśmy od wsi do wsi, unikając 
dużych skupisk ludzkich, noco-
waliśmy najczęściej u samotnych 
ludzi na skraju osady. Ciężka to 
była dla nas przeprawa, nogi otar-
te z pęcherzami, o dwóch kijach 
i niewielkim tobołkiem. Przed 
zmierzchem siódmego dnia mar-
szu na widnokręgu zobaczyliśmy 
duże miasto – Tajszet „(Тайшет), 
miasto w azjatyckiej części Rosji, 
w obwodzie irkuckim, nad rzeką 
Biriusą (jest to dorzecze Angary). 
Tajszet jest nazwą dopływu Biriu-
sy i w języku ketyjskim oznacza 
zimną rzekę. Miasto zostało za-
łożone w 1897, a prawa miejskie 
otrzymało w 1938. Stacja kolei 
transsyberyjskiej. Ma tu swój 
początek kolej bajkalsko-amur-
ska. W latach 1943-1946 centrum 
Tajszetłagu”. Powoli, ale już z 
błyskiem w oczach doszliśmy do 
pierwszej ulicy. Stanęliśmy przy 
pierwszym domu z zamiarem za-
pytania jak dojść do znanego nam 
adresu. Nagle mieszkaniec domu 
odzywa się po polsku, „a wy skąd 
tutaj?”, my idziemy z kołchozu 
Szełajewo, szukamy naszych ro-
dzin, którzy mieli dotrzeć do uli-
cy Komsomolskiej. Bez wahania 
zaprosił nas do środka. Pani Ma-
dej zaparzyła prawdziwej mocnej 
herbaty, gospodarz poczęstował 
kawałkiem kiełbasy, pracował 
bowiem w miejscowych zakła-
dach mięsnych. Czy zdaje sobie 
ktoś sprawę jak nam po 4 latach 
smakował ten malutki kawałe-
czek kiełbasy? Miałem wtedy 
18 lat, rozpłakałem się, po mnie 
kuzyn i na koniec Madejowie. 
Opowiedzieliśmy jak było i jak 

uciekliśmy z kołchozu. To dobrze, 
mówił pan Madej, dojdziecie do 
ulicy Kirowa potem na Komso-
molską i tam znajdziecie swoich, 
rzeczywiście tak było. To samo 
co poprzednio, okrzyki  i radość 
z zobaczenia bliskich. Spaliśmy 
na podłodze, trzeba było szu-
kać większego mieszkania. Nie 
trwało to długo, na drugi dzień 
przenieśliśmy się do mieszkania 
rosyjskiej wdowy, dodatkowo 
musieliśmy opiekować się kozą 
pani domu. Mieszkanie stało wol-
ne, mąż właścicielki zginął na 
froncie, a dzieci tragicznie w tym 
mieszkaniu, wznieciły ogień i za-
czadziły się skryte pod kufajką. 
Wdowa miała swój kąt w miej-
scowym hotelu, gdzie pracowała. 
W miejskim magistracie zameldo-
waliśmy się i otrzymaliśmy kartki 
żywnościowe. Mieszkanie znala-
zła też rodzina stryja. Znalazłem 
pracę w przedsiębiorstwie handlo-
wym „Trabałtorg”. Rozwoziłem 
koniem rożne artykuły z przed-
siębiorstwa i piekarni po sklepach 
w miasteczku. Zakład w którym 
pracowałem posiadał 5 sklepów 
i restaurację. Warzywa potrzebne 
restauracji dostarczał zatrudniony 
w firmie ogrodnik, który wiosną 
siał co się dało, a jesienią zbie-
rał plony, robiąc zapasy na zimę, 
m.in. w beczkach kisił kapustę. 
Dobrze żyłem z ogrodnikiem - 
Mongołem, nieraz przywoziłem 
do domu trochę warzyw na zupę, 
byłem też u niego karmiony. Z 
piekarni woziłem też po sklepach 
chleb, wcześniej robiła to starsza 
kobieta, lecz zachorowała. Typo-
wych koni nie było, gdyż już daw-
no zostały zabrane na front, zastę-
powały je konie mongolskie. Gdy 
przyszła zima nie przyzwyczajone 
do siarczystych 40 stopniowych 
mrozów, wyzdychały. Chleb za-
cząłem wozić dorodnym czerwo-
nym bykiem. Z początku oporny, 
powoli przyzwyczajał się do swo-
jej roli, najgorzej było zimą, kie-
dy niespodziewanie kładł mi się 
na ulicy. Musiałem wstawać do 
pracy o godzinie piątej, nakarmić 
byka, załadować chleb na specjal-
ny wóz, zimą na sanie i zdążyć 
dowieźć do sklepów, by rano idą-
cy do pracy mogli go sobie kupić. 
Dyspozytorem w piekarni był pan 
Żurawski. W znany tylko mnie 
sposób potrafiłem dodatkowo wy-
gospodarować dorodny bochenek 
chleba, by nie głodować. Brat 
przed pójściem do szkoły, czekał 
zawsze obok pierwszego sklepu 
do którego dostarczałem chleb, 
krótkie przekazanie i po sprawie. 
Na Syberii zimą świtało dopiero 
około godziny 8, słońce zacho-
dziło 14,30. W domu ciężko było, 
mama ciągle chorowała, w dodat-

ku właścicielka mieszkania wró-
ciła na swoje i musieliśmy szukać 
innego droższego lokum. Nie było 
już też mleka od kozy. Zarabiałem 
225 rubli, na targowisku wszyst-
ko było drogie. Chleb kosztował 
200 rubli, wiadro ziemniaków 60, 
kilo mąki 70 rubli. W zakładzie w 
którym pracowałem była też wy-
dzielona stołówka, niedostępna 
dla ogółu. Korzystali z niej tyl-
ko partyjni którzy mieli też swój 
wydzielony sklep, a w nim tanią 
mąkę, ryż, polską kiełbasę i wie-
le innych niedostępnych dla nas 
smakołyków. Z drugiej strony bu-
dynku istniała stołówka dostępna 
dla wszystkich. Przywożono do 
niej wódkę w beczkach, potem 
rozlewano ją do szklanych butli, a 
ja rozwoziłem ją po sklepach. Litr 
wódki w sklepie kosztował 400 
rubli, jako pracownik mogłem 
kupić już po 115 rubli. Gdy przy-
woziłem do sklepu, od czasu do 
czasu sklepowa częstowała mnie, 
wlewając pól szklanki. Z począt-
ku piłem, ale pomyślałem sobie, 
przecież większa ilość może się 
przydać, można nawet dobrze 
sprzedać. Kupiłem zwykły ter-
mofor, przyszyłem wewnątrz do 
kurtki i tak setka po setce, uzbie-
rał się 1 litr. W niedzielę przycho-
dzili koledzy i można było już ich 
czymś ugościć.

1 marca 1943 został w ZSRR 
powołany przez komunistów 
polskich - Związek Patriotów 
Polskich, uważany czasami za 
narzędzie polityki Związku Ra-
dzieckiego w sprawie polskiej. 
ZPP pełną działalność rozwinął 
po zerwaniu przez władze ZSRR 
(kwiecień 1943) stosunków dy-
plomatycznych z Rządem RP 
na uchodźstwie. ZPP prowa-
dził propagandę (organ prasowy 
„Wolna Polska”), opiekę spo-
łeczną (przejął polskie sierociń-
ce, domy inwalidów i starców), 
pracę oświatowo-kulturalną.                                                                                                
Przy placówce ZPP powstała od-
dzielna stołówka, w której każdy 
Polak mógł zjeść pół litra zupy. 
Rozdzielano też żywność, ubra-
nia, pościel i koce otrzymane z 
USA i Wielkiej Brytanii w ramach 
UNRY. Założono 4 klasową szko-
łę w której uczyło 2 polskich na-
uczycieli. Działalność prowadził 
chór młodzieżowy, który śpiewa-
jąc polskie i rosyjskie piosenki, 
zebrane datki przeznaczał na za-
pomogi dla samotnych starusz-
ków, nie mający znikąd pomocy.                                                                                     
Przychodzę z pracy, na stole leży 
wezwanie do stawienia się w Wa-
ikomatie (военном штабе), ce-
lem rejestracji wojskowej. Trze-
ba iść do wojska, na front. Co tu 
uczynić? Brat chodzi jeszcze do 
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szkoły, mama bardzo chora, kto 
się nimi zaopiekuje? Doradzono 
mi, idź i pogadaj, do placówki 
Związku Patriotów Polskich, pre-
zesem której jest białostocczanin 
Jaskulski. Przedstawiłem sprawę, 
dobrze mówi, żadnych przecież 
śladów nie ma kiedy się urodzi-
łeś, jakby co jesteś rocznik 1928. 
Wydał dokument, opieczętował, 
poszedłem do sztabu.Все в по-
рядке, идти домой – wszystko w 
porządku, idź do domu i tak zo-
stało. W mieście dobrze działała 
rosyjska propaganda, w każdym 
domu zamontowane były głośniki 
radiowe, popularne „kołchoźni-
ki”. Z nich otrzymywaliśmy naj-
świeższe informacje o trwającej 
wojnie, gdzie aktualnie jest linia 
frontu, jakie zwycięskie bitwy 
stoczono. Słyszeliśmy, że Armia 
Czerwona zajęła nasze Podole, 
ciężkie walki toczyły się o Czort-
ków, Zaleszczyki, że oswobodzo-
no naszą Burakówkę. Niewiele 
się namyślając, piszę i wysyłam 
pocztą polową list do naszej cioci, 
która nie została wywieziona i jest 
dalej w Burakówce. Napisałem 
gdzie jesteśmy, że otrzymaliśmy 
informację frontową o śmierci 
ojca w bitwie pod Lenino. Nie-
bawem przychodzi odpowiedź 
od cioci - ojciec żyje, jest w nie-
mieckiej niewoli. Przysyła do 
Burakówki kartki z informacjami 
o swoim życiu. Trudno sobie wy-
obrazić naszą radość, mama pra-
wie wyzdrowiała.                        

Pewnej majowej niedzieli 
1945roku wychodzę spacerkiem 
na miasto. Patrzę, hurma ludzi 
wali w kierunki miejskiego Ryn-
ku. Nadciąga ruskie wojsko, za-
czynają strzelać na wiwat, krzyki 
,niesamowity tumult, potem tańce 
i płacz. Nieznani ludzie rzucają 
się sobie w objęcia, olbrzymia 
radość. Koniec wojny ! Dzień 
Zwycięstwa! Przychodzę do 
domu, opowiadam mamie i bratu, 
tę radosną nowinę przekazuję też 
stryjowi Kalikstowi. Wszyscy ci 
którzy mieli przyjemność ogląda-
nia w ostatnim czasie polskiego 
filmu pt. „Syberiada polska” w 
reżyserii Janusz Zaorskiego, zo-
baczyli jaką była dla przesiedleń-
ców długa walka o przetrwanie, 
o polskość. Odyseja w skrajnych 
warunkach naturalnych, bezustan-
na walka o przetrwanie w obliczu 
inwigilacji NKWD i szerzących 

się chorób zmuszają każdego 
do przewartościowania swojego 
życia. Nadszedł czas wyrabia-
nia dokumentów, czas wracać do 
Polski. NKWD nie jest skora od 
razu takie dokumenty wydać, na-
mawiają do przyjęcia rosyjskich 
paszportów, obiecując jednocze-
śnie przyśpieszenie procedury 
wyjazdowej. Piętrzą trudności, 
wymyślają różne kruczki by ta-
kiego dokumentu nie wydać. W 
naszym przypadku wymyślili, aby 
zezwolenie otrzymać, potrzebny 
jest polski dokument obywatel-
stwa z okrągłą pieczątką i orłem w 
koronie. My nie mamy, skąd taki 
dokument teraz wziąć? Z pomocą 
przyszedł stryjek Kalikst. Miał 
przy sobie przedwojenny woj-
skowy dokument, a w nim zapis, 
że w przypadku wybuchu wojny, 
posiadany przez właściciela tego 
dokumentu koń, zostanie zare-
kwirowany na potrzeby wojska. 
Dokument opatrzony był okrągłą 
pieczęcią z godłem Polski. To nas 
uratowało. Najpierw dokumenty 
wyrobiła rodzina stryja i prze-
kazali koński dokument mojej 
mamie. W sowieckiej Delegatu-
rze patrzą, nazwisko Skrzypnik 
jest, pieczątka okrągła jest - все 
в порядке.Dokumenty wyjazdo-
we wydali i nam.18 marca 1946 
roku wszystkich powiadomili, że 
mamy zgłosić się na stację kole-
jową celem wyjazdu do Polski. 
Spakowaliśmy na drogę parę to-
bołków i w drogę. Załadowano 
nas do 70 takich samych wago-
nów jak przyjechaliśmy na Sy-
berię 6 lat temu. Na drogę otrzy-
maliśmy chleb, trochę konserw 
rybnych i mięsnych, parę deko 
kiełbasy. Jeden z wagonów był 
pusty, prawdopodobnie przewidy-
wali go na tzw. trupiarnię. Zbiera-
ła się w nim młodzież śpiewając 
polskie piosenki. Jechaliśmy w 
kierunku Moskwy przez Swier-
dłowsk, Perm, Kirow i Gorki. W 
Moskwie zostaliśmy zagonieni do 
łaźni, obowiązkowa dezynfekcja i 
dalej w drogę. Przy odjeździe do-
staliśmy też po 6 latach pierwszy 
biały pszenny chleb i parę ame-
rykańskich konserw. Niestety w 
Moskwie zmarła jedna z naszych 
sybiraczek, matka pięciorga dzie-
ci. Rodzina nie wyraziła zgody na 
pochowanie zmarłej na obcej, ru-
skiej ziemi. Trumnę ze zwłokami 
złożono w pustym wagonie i tak 
dojechaliśmy do Brześcia. Tam 

przeładowano nas na polskie wa-
gony i w Terespolu przekroczyli-
śmy granicę. Transport zatrzymał 
się i wszyscy jadący udali się na 
pogrzeb zmarłej kresowianki. 
Uroczystość pogrzebową zorga-
nizowało polskie wojsko i Czer-
wony Krzyż. Kondukt ruszył do 
kościoła gdzie odprawiono mszę 
świętą. Na cmentarzu ksiądz wy-
głosił kazanie i trumnę złożono 
w grobie, w rzędzie obok pomor-
dowanych Polaków. Ruszyliśmy 
dalej, po drodze widzieliśmy 
zgliszcza spalonej Warszawy i 
innych polskich miejscowości. 
W Poznaniu Urząd Repatriacyj-
ny kierował wszystkie transporty 
w różnych kierunkach, nas trans-
port kierowali do Stargardu Gdań-
skiego. Dowiedzieliśmy się, że w 
Nasalach koło Byczyny na Śląsku 
zamieszkały trzy nasze ciotki; 2 
siostry  ojca i siostra mamy. Posta-
nowiliśmy, że jedziemy do nich. 
Na miejscu okazało się, że tato 
zdążył już powrócić z niemieckiej 
niewoli, ostatnio byli w obozie 
przesiedleńczym k. Frankfurtu n/
Menem. Zgrupowani w obozie 
mieli możliwość wyboru, wyje-
chać do Stanów Zjednoczonych i 
Kanady lub powrócić do Polski. 
Tato wybrał to drugie, powrócił i 
zamieszkał z siostrą w pegerow-
skim bloku mieszkalnym. Przy-
jechaliśmy do Nasali przed świę-
tami wielkanocnymi dokładnie 
w Wielki Czwartek 18 kwietnia 

1946 roku. Nie bez trudu odnaleź-
liśmy rodzinę, by następnego dnia 
pójść do urzędu w Łowkowicach 
celem zameldowania. Niestety 
odmówiono nam z powodu bra-
ku mieszkań, a przede wszystkim 
pracy na tym terenie. Po powrocie 
z obozu, tato zdążył już nawią-
zać kontakt z mieszkającym już 
w Roszkowicach koło Brzegu, 
stryjem Skrzypnikiem  ożenionio-
nego z ciocią Żymańczyk, może 
tam coś znajdziemy. Po Wielka-
nocy pojechaliśmy, stryj Kalikst 
pierwszy znalazł wolne gospo-
darstwo. Musieliśmy trochę po-
czekać, gdyż nikt nie opuszczał 
wsi, zresztą i tak nie mieliśmy się 
gdzie podziać. Po pewnym czasie 
przychodzi do nas jeden z miesz-
kańców wsi - Ślązak i mówi. Ja 
Polak, żona Niemka i nie chce tu 
zostać, muszę z nią wyjechać, zo-
stawiam wam gospodarkę, idźcie 
na nasze miejsce. Tak zaczęliśmy 
nowe życie w Roszkowicach, 
ciągle mając nadzieję, że za mie-
siąc, za rok wyjedziemy w nasze 
rodzinne strony, na ukochane Po-
dole. 

Już po wojnie dowiedzieliśmy się, 
że największe szczęście mieli ci 
których Sowieci wywieźli na Sy-
bir, tam dużo ludzi zmarło, więk-
szość jednak przeżyła, czego nie 
można powiedzieć o mieszkań-
cach Burakówki i pobliskich osad. 
Tym którym nie udało się ze wsi 
uciec, zostali wymordowani przez 
banderowców, zaś ciała zostały 
wrzucone do miejscowej studni, 
która istnieje po dziś dzień. W 
Roszkowicach zaczęliśmy oboje 
z tatą pracować w lesie, potem 
znalazłem pracę w tartaku w Tar-
nowcu. Lepiej płacili w Opolu, to 
jeździłem z innymi mieszkańcami 
wsi do Opola, pracując w tekstyl-
nym przedsiębiorstwie handlo-
wym. Ostrzeżony przez dobrych 
ludzi, dosłownie uciekłem z tej 
firmy bojąc się aresztowania przez 
Urząd Bezpieczeństwa Publiczne-
go. W tamtych ciężkich stalinow-
skich czasach każda niesubor-
dynacja mogła doprowadzić  do 
długoletniego więzienia lub kary 
śmierci, a podstawa była, gdyż za-
kładowy magazynier dopuścił się 
na wielką skalę malwersacji. W 
1949 roku otrzymałem powoła-
nie do odbycia zasadniczej służby 
wojskowej. Służyłem w jednost-
kach obrony przeciwlotniczej w 

Poznaniu, Koszalinie i Gdańsku. 

Do domu powróciłem dopiero 
w 1952 roku, gdyż ze względów 
politycznych - apogeum „zim-
nej wojny”, ciągle przedłużano 
nam pobyt. Po służbie wojskowej 
pracowałem jeszcze w Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłop-
ska” w Mąkoszycach, SOK w 
Opolu, Jelczańskich Zakładach 
Samochodowych w Jelczu i PZGS 
Brzeg. W 1963 zawarłem zwią-
zek małżeński z Józefą Garbiec, 
mieszkanką Raciszowa. Wkrótce 
urodziły się nasze dzieci – Ma-
riusz, Anna, Ireneusz i Barbara. 
Pracując w GS „SCh” w Popie-
lowie, w 1990 roku przeszedłem 
na zasłużoną emeryturę.17 stycz-
nia 2013 roku wspólnie z żoną, 
dziećmi ,wnukami i prawnukami 
obchodziliśmy 50 - lecie naszego 
szczęśliwego małżeństwa. Miesz-
kamy w uroczej okolicy, pod la-
sem, spokojnej, chociaż może 
niekiedy i zapomnianej wsi Rosz-
kowice gm. Lubsza. Wiele prze-
szedłem w swoim życiu. Dramat, 
którego z rodzicami i bratem nie 
zdołalibyśmy przeżyć, gdyby nie 
wielokrotnie zaznana przez każ-
dego z nas Opieka Boska, która w 
sposób cudowny pozwoliła nam, 
wydostać się z takich opresji, że 
do dziś nam samym trudno pojąć  
jak to się stało. Przetrwać  pozwo-
liła nam nadzieja i modlitwa, o 
których wierni Bogu i Ojczyźnie 
nie zapomnieliśmy pomimo wy-
śmiewania się naszych prześla-
dowców z naszej wiary i naszego 
patriotyzmu. Największy hołd po 
latach należy się naszym wspa-
niałym Matkom, które potrafiły 
przez te okrutne lata przeprowa-
dzić dzieci swoje tak, że nie tylko 
nie zapomniały języka ojczystego 
i nie straciły wiary, ale wróciły 
umocnione i przeświadczone, że 
nic złego nie może się stać czło-
wiekowi  bez Woli Bożej, a każdy 
terror musi mieć swój kres.        

Wspomnień wysłuchał: Euge-
niusz Szewczuk
 Osoby pragnące dowiedzieć  się 
czegoś więcej o życiu na Kresach, 
nabyć moją książkę pt. „Moje 
Kresy” ze słowem wstępnym 
prof. St. Niciei, proszone są o 
kontakt ze mną tel. 607 565 427  
lub e-mail pilotgienek@wp.pl                                                                                                                                            
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 Powstanie Chmielnickiego 
1648 
Artur Goszczyński pisze: „W kro-
nice rajcy kazimierskiego Marci-
na Golińskiego można odnaleźć 
opinię, że przyczyną buntu było 
nadmierne uprzywilejowanie 
Żydów, którzy posiadali większe 
prawa od Zaporożców, zezwala-
jące im na przykład na warzenie 
piwa i palenie gorzałki. Zarzuty 
te były stałym elementem kozac-
kiej propagandy uzasadniającej 
wybuch powstania z 1648 roku. 
Nie zmienia to jednak faktu, że 
już samo wyznanie czcicieli Jah-
we dawało asumpt do nienawiści, 
w Kościele prawosławnym bo-
wiem głęboko zakorzenione było 
przekonanie o ponoszeniu przez 
Żydów winy za ukrzyżowanie 
Chrystusa. Ponadto odmienność 
języka i obyczajów mogła dodat-
kowo wzmagać do nich niechęć i 
wrogość jako do obcych. Pierw-
sze tygodnie powstania były tra-
giczne w skutkach dla cywilów 
zamieszkujących południowo-
-wschodnie obszary Rzeczypo-
spolitej. Chmielnicki po rozbiciu 
armii koronnej rozesłał Kozaków 
po grodach, siołach i wsiach, aby 
przejmowali w nich władzę oraz 
mordowali znajdujących się tam 
Polaków i Żydów. Działania bun-
towników dotykały różnych grup 
ludności, bez względu na status 
społeczno-majątkowy czy wy-
znanie. Jak bowiem pisze Miko-
łaj Jemiołowski: „Szlachtę ukra-
ińską w domach swych bezpiecz-
nie siedzącą wraz wszędzie przez 
swoich swywolników z żonami i 
z dziećmi znosił i niesłychanym 
morderstwem mordował. Ko-
ścioły po pogańsku profanował, 
łupił, niektóre palić kazał, księżą 
tyrańsko zabijał, nawet i grobom 
umarłych nie przepuszczano, ale 
i nad martwymi pastwiono się. 
Owszem na ubogich wieśniaków, 
którzykolwiek katolikami zwali 
się, nie było respektu, jednakowo 
wszystkich ubogich i bogatych 
okrutnie i tyrańsko zabijano” (M. 
Jemiołowski, Pamiętnik dzieje 
Polski zawierający (1648–1679), 
oprac. J. Dzięgielewski, Warsza-
wa 2000, s. 47–48. )  
Zanim jednak rebelia przetoczyła 
się przez Podole, zmagać musieli 
się z nią mieszkańcy województw 

kijowskiego i czernihowskiego. 
Według relacji Łukasza „Głucha” 
Żółkiewskiego, tamtejsze miasta 
były naonczas „pełniusieńskie 
od szlachty i księży”. Nie za-
wsze jednak uciekinierzy byli w 
stanie dotrzeć za bramy na czas. 
Przykładowo, grupa szlachcianek 
uchodzących z dziećmi do Czer-
nihowa poniosła straszną śmierć 
z ręki napotkanych w drodze 
Kozaków, którzy „pobrawszy je 
wszystkie, w studnie powrzucali 
i kamieńma a ziemią przywalili”. 
Schronienie za murami było jed-
nym ze sposobów na ratowanie 
życia, szybko jednak okazało się, 
że nawet dobrze ufortyfikowane 
miasta nie dawały gwarancji bez-
pieczeństwa. Buntownikom szyb-
ko poddał się chociażby Czerni-
hów i sąsiadujące z nim miasta, 
„wydając im szlachtę katolików 
oraz Żydów”. W wielu przypad-
kach czynnikiem decydującym o 
wejściu Kozaków za bramy nie 
była jakość umocnień, a postawa 
obrońców i mieszkańców dane-
go ośrodka. Zaporożcy bowiem, 
nie będąc w stanie zdobyć miasta 
szturmem, wchodzili w układy z 
broniącymi go mieszczanami i 
chłopami ruskiego pochodzenia, 
przekonując ich, że w zamian za 
wydanie Żydów zachowają po-
zostałych przy życiu. Faktycznie 
zaś po wkroczeniu za mury roz-
poczynali regularny mord. Po 
zajęciu miasta łupiono i palono 
także okoliczne osady, zabijając 
przy tym lub biorąc w niewo-
lę zamieszkujących je chłopów. 
Przedstawicieli szlachty zabijano 
niezależnie od pochodzenia czy 
pełnionych urzędów (najpewniej 
samo posiadanie herbu, wyznanie 
czy też posługiwanie się języ-
kiem polskim było dostatecznym 
powodem, aby ponieść śmierć z 
ręki buntowników). Wedle latopi-
su Samowydca już po kilku tygo-
dniach powstania „aż po Dniestr 
żadnego Żyda nie zostało, a żony 
szlacheckie stały się żonami ko-
zackimi”. Ci, których Zaporożcy 
oszczędzili, stawali się żywym 
towarem i jako taki byli przez 
nich przekazywani Tatarom. Do-
wodem desperacji był fakt, że 
niektórzy dobrowolnie szli w ja-
syr, przedostając się do tatarskie-
go obozu. Czynili tak na przy-
kład Żydzi, którzy spodziewali 

się trafić na targ niewolników do 
Konstantynopola, gdzie mogliby 
zostać szybko wykupieni przez 
swoich braci w wierze. Ponadto 
znane są przykłady starozakon-
nych, którzy usiłowali zachować 
życie, deklarując przyjęcie wiary 
prawosławnej. 
Większość ludności pozostałej 
za murami stanowili Rusini, któ-
rzy naiwnie dali wiarę kozackim 
obietnicom o okazaniu łaski w 
przypadku otwarcia bram. Mo-
łojcy wpuszczeni przez nich do 
miasta nie zamierzali dotrzymać 
danych gwarancji i rozpoczęli 
rzeź mieszkańców. Po upadku 
Baru na Podolu bronił się już tyl-
ko Kamieniec Podolski, o którym 
przypuszczano, że bez odsieczy 
rychło podzieli los innych wa-
rowni. Wołyńskie fortece również 
nie oparły się nawale buntowni-
ków. Międzyrzec trzykrotnie 
obronił się przed szturmem, osta-
tecznie jednak otworzono bramy 
mołojcom. Zaporożcy opanowali 
też Zasław, gdzie zbezczeszczo-
no pochówki tamtejszych ksią-
żąt. Pod koniec lipca w wyniku 
zdrady obrońców padło Połonne 
na Wołyniu - potężna twierdza, 
która w założeniu miała dyspo-
nować zapasami pozwalającymi 
przetrwać nawet kilkumiesięczne 
oblężenie. W rzezi miasta zginę-
ło rzekomo 700 osób po stronie 
szlachty, nie licząc kobiet i dzieci, 
oraz 2000 Żydów. Nieco później 
padła także stolica województwa 
- Łuck - po zajęciu której rebe-
lianci ruszyli pod Włodzimierz 
Wołyński i Sokal. Do końca 
sierpnia siły Chmielnickiego opa-
nowały niemal wszystkie większe 
miasta na Wołyniu. Podobnie jak 
na Kijowszczyźnie ci, którzy nie 
opuścili na czas swoich siedzib, 
często tracili życie z ręki Zapo-
rożców lub własnych poddanych. 
Ze szczególnym okrucieństwem 
traktowano przede wszystkim po-
sesjonatów, których przed śmier-
cią starano się upokorzyć. Znany 
jest przypadek księcia Janusza 
Czetwertyńskiego, barbarzyńsko 
zamordowanego w Tulczynie 
przez poddanego mu młynarza. 
Nim magnatowi odcięto głowę 
toporem na progu, musiał on pa-
trzeć na pohańbienie córki oraz 
żony, którą jeden z Kozaków na-

stępnie wziął w niewolę, przymu-
szając ją do gotowania mu strawy 
oraz oporządzania koni. 
W literaturze można odnaleźć 
szacunki, że w latach 1648– 1654 
zginęło nawet około 100–125 
tys. Żydów. Najbardziej realne 
w tej kwestii są jednak ustale-
nia Shaula Stampfera, według 
którego ofiarą mołojców padło 
maksymalnie 18–20 tys. staroza-
konnych, którzy stanowili około 
50% populacji Żydów na tere-
nie objętym powstaniem. Twier-
dzi on przy tym, że około 8 tys. 
wyznawców judaizmu ocalało 
dzięki ucieczce. Aby przedstawić 
podobne wyliczenia dla chłopów 
i szlachty, należałoby przepro-
wadzić szczegółowe badania, 
niemniej zważywszy na zalud-
nienie województw ukrainnych 
można przypuszczać, że liczby 
te byłyby znacznie wyższe. (Za: 
Artur Goszczyński: UCIECZ-
KI LUDNOŚCI CYWILNEJ Z 
POŁUDNIOWO- -WSCHOD-
NICH WOJEWÓDZTW RZE-
CZYPOSPOLITEJ W PIERW-
SZYM ETAPIE POWSTANIA 
CHMIELNICKIEGO. Zeszyty 
Naukowe  UNIWERSYTETU 
JAGIELLOŃSKIEGO Prace 
Historyczne 148, z. 2 /2021/, s. 
283–299. W: https://www.ejour-
nals.eu/Prace-Historyczne/2021/
Numer-2/art/19570/ )  
Anonimowy autor Pieśni o ko-
zackiej wojnie anno 1648 r. pisze: 
Chmiel z Krzywonosem holacy, 
Chłopi prości, grobownicy, 
Jak się srodze zbuntowali, 
Zaraz swych panów ścinali, 
Żony i córki gwałcili, 
Za tym kościoły burzyli, 
Miasta i wsi pustoszyli.  (Pieśń 
o kozackiej wojnie anno 1648, 
która trwała od roku wzwyż 
mianowanego do teraźniejszego 
1659 trwa; ta pociągnęła Tatarów, 
Moskwę, Szwedów, Węgrów 
co podobno narobiła kawaleria 
sive ordo equestris niżej opisany, 
LNB, f. 5, nr 198/II, s. 325)   
Opis wydarzeń z roku 1648: „Z 
jednych zdarto skórę, a ciało rzu-
cono psom na żer, innym obcięto 
ręce i nogi, a tułów rzucono na 
drogę; przez ich ciała przejeż-
dżały wozy i tratowały ich konie. 
Innym zadano tyle ran, że byli 
bliscy śmierci i rzucano ich na 
ulicę; nie mogąc rychło umrzeć, 
tarzali się we krwi, aż uszła ich 
dusza; innych grzebano żywcem. 
Dzieci zarzynano na łonie ma-
tek; wiele dzieci pocięto w kawa-
ły jak ryby. Kobietom ciężarnym 
rozpruwano brzuchy, a wydobyty 
płód zabijano w ich obliczu. In-
nym rozpruwano brzuchy i wsa-
dzano żywego kota do wnętrza i 
tak zostawiano przy życiu, zaszy-
wając brzuchy. Następnie obci-
nano im ręce, by nie mogły wyjąć 
tego kota. I wieszali niemowlęta 
na piersiach matek, inne nabija-
no na rożen, pieczono przy ogniu 
i przynoszono matkom, by jadły 
ich mięso. Częstokroć brali dzieci 
żydowskie i robili z nich mosty, by 
przechodzić przez nie. I nie było 
żadnej możliwej męczarni, której 
by Kozacy tutaj nie stosowali; 
wszystkie cztery rodzaje śmierci: 

ukamienowanie, spalenie, zabicie 
i uduszenie. Wielu żydów zawle-
kli Tatarzy do niewoli; kobiety i 
dziewice bezcześcili, z kobietami 
spali w obecności ich mężów. Ko-
biety i dziewice piękne brali so-
bie za sługi i kucharki (piekarki), 
częścią za żony, lub nałożnice. 
Wszystko to czynili, wszędzie do-
kąd dotarli, nie inaczej postępo-
wali też z Polakami, a szczegól-
nie księżmi”. („Jawein Mecula t.j. 
bagno głębokie, kronika zdarzeń 
z lat 1648 – 1652 napisana przez 
Natana Hannowera” w: „Sprawy 
i rzeczy ukraińskie. Materyały do 
dziejów kozaczyzny i hajdama-
czyzny.” wydał Franciszek Ra-
wita-Gawroński. Lwów 1914. s. 
23 – 24.) 
Ironią historii jest, że polski 
szlachcic Bohdan Chmielnicki 
(aczkolwiek część historyków 
wątpi w jego szlacheckość), 
zdrajca i buntownik został naj-
pierw bohaterem narodowym 
Związku Sowieckiego, a obecnie 
jest niepodległej Ukrainy. Można 
zrozumieć Sowietów, wszak jego 
wojny z Rzeczpospolitą dopro-
wadziły do jej upadku oraz do 
upadku Rusi (Hetmanatu), przy 
głównym udziale Rosji. W nie-
podległej Ukrainie zadecydował 
fakt wojny z Polską, rzeź ludno-
ści polskiej (szlachty i chłopów 
katolików), ludności żydowskiej 
oraz księży katolickich, znisz-
czenie kościołów. Mniejszą wagę 
ma więc fakt, że wspierający 
Chmielnickiego Kozacy zagarnę-
li wielkie bogactwa zrabowane z 
polskich dworów, miast i kościo-
łów oraz uprowadzili ogromny 
jasyr, kilkadziesiąt tysięcy osób 
głównie ludności rusińskiej oraz 
żydowskiej, gdyż ludność polska 
została wyrżnięta przez Kozaków 
oraz chłopów rusińskich. Trup 
Rzeczpospolitej okazał się waż-
niejszy od trupa Rusi (Ukrainy). 
Potem Rzeczpospolita sama wy-
biła się na niepodległość, Ukra-
inie pomogły decyzje Stalina (to 
on więc powinien być jej boha-
terem narodowym) oraz polska 
Solidarność. 
 
    Koliszczyzna 1768  
Koliszczyzna w ciągu ledwie kil-
ku miesięcy 1768 roku pochło-
nęła do 200 tysięcy ofiar. Ginęły 
one w strasznych mękach. Jak 
w owym czasie notował jeden 
z brahiłowskich zakonników: 
”Inni wszyscy przez zamordowa-
nie, uduszenie, przekłucie, i inne 
męczarnie od tych zbrodniarzy 
[hajdamaków] wynalezione i 
zadane nieszczęśliwie poginęli. 
Wymordowawszy tym sposobem 
mnóstwo osób duchownych wia-
ry katolickiej, obojga obrządku 
[rzymskiego i greckiego] i roz-
maitego stanu katolików, jakoteż 
i żydów w miasteczku Humaniu, 
nieprzepuściwszy niemowląt, któ-
re do studni ciskali, rozbiegli się 
po całej Ukrainie dla wykonania 
podobnych zbrodni. Chłopi wszę-
dzie im sprzyjali, albo pomaga-
li, w wielu miejscach bez żadnej 
namowy, albo wzywali rabusiów, 
albo sami zostawali rabusiami, 
w sposób najokrutniejszy znę-
cali się nad swoimi dziedzica-

Ludobójstwo na Polakach 
Stanisław Żurek

/ Ludobójstwo na Polakach Obraz Ilji Repina „Kozacy piszą list do sułtana” / Źródło: Wikimedia Commons
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mi, rządcami, ekonomami i nad 
wszelką szlachtą mającą swoje 
drobne osiadłości. Mordowali, 
prześladowali lud katolicki, sro-
gich, okrutnych dopuszczając się 
zabójstw, zabierali, pustoszyli 
dobra ich, nikogo nie oszczę-
dzając, tylko niektóre niewiasty 
ze szlachty, zwłaszcza dziewice, 
które bojaźnią śmierci strwożone, 
powtórnie wedle obrządku swe-
go [prawosławnego] ochrzcili i 
panny te swoim współłotrom za 
mąż wydali, lub do zamążpójścia 
zmusili. Dopuszczali się zbrod-
ni strasznych i niedających się 
opisać, rozmaitych do zamordo-
wania używali sposobów, oprócz 
przebodzenia włoczniami zwane-
mi spisami, niewiasty brzemienne 
zamordowywali w sposób naj-
okrutniejszy przez wycinanie pło-
du i wpuszczanie do wnętrzności 
kotów. Zdzierali skórę od karku, 
przez głowę, aż do oczu; innym 
zrywali czaszki, zabijali z rusz-
nic, i innych narzędzi wojennych, 
podcinali gardła i wieszali razem 
ze zwierzętami, a to dla pohań-
bienia duchownych ludzi religii 
katolickiej. Podobny wypadek 
miał miejsce pod Lisianką, gdzie 
między zawieszonym zakonnikiem 
Franciszkanem i żydem, psa po-
wiesili, wołając najbezbożniej, że 
jeden stan kapłanów katolików 
i psów.” („Wypadki wiekuistej 
godne pamięci na Ukrainie 1768 
r.” wydane przez Eustachego 
Antoniego Iwanowskiego /piszą-
cego pod pseudonimem „Eu…
go Heleniusza”/ jako „Rękopism 

Braiłowskiego Trynitarza, opisu-
jący napad, jakiemu uległ r. 1768 
klasztor Braiłowski, z łacińskie-
go przełożony.” w: „Pamiątki 
polskie z różnych czasów przez 
Eu…go Heleniusza.” t. II. Kra-
ków 1882, s. 216 – 217.) 
Paweł Mładanowicz, czyli jeden 
z ocalałych z rzezi w Humaniu, 
pisał: „Kto nie umiał pacierza 
cerkiewnego, nie umiał po cer-
kiewnemu żegnać się, nie mógł 
pić gorzałki ciepłej z miodem 
nalanej w miskę, za Lacha był 
osądzony i ginął. Kto prawosław-
noho tiła [ciała prawosławnego] 
nie miał, za Lacha był uznany 
i ginął”. (Paweł Mładanowicz, 
„Rzez humanska czyli historya 
rewolucyi zrobionej przez Ze-
lezniaka i Gontę: napisana rze-
telnie, wiernie, dokładnie przez 
znajdującego się w tejże okropnej 
rewolucyi naocznego świadka” 
w: „Bunt hajdamaków na Ukra-
inie r. 1768. opisany przez Lip-
pomana i dwóch bezimiennych 
wydane z rękopisu przez Edwar-
da Raczyńskiego”, Poznań 1854. 
s. 104.)  
   Rzeź Pragi 1794  
4 listopada 1794 roku szturm za-
czął się o 5 rano. Obrona polska 
została przerwana po godzinie 
walk, zaś o 6:30 padł przyczółek 
mostowy. Upadła też obrona Sa-
skiej Kępy. W trakcie bitwy Ro-
sjanie stracili ok. 500 poległych i 
2 tys. rannych, straty polskie były 
podobne. Walka zakończyła się 
ok. godziny 9 rano, jednak naj-

straszniejszy i najbardziej krwa-
wy czas miał dopiero nadejść. 
Ludność cywilna usiłowała uciec 
przed rozszalałym żołdactwem 
moskiewskim jedynym ocalałym 
mostem, lecz nadaremnie. Na 
Pradze rozszalała się prawdziwa 
orgia zabijania i zniszczenia. Nie 
oszczędzano nikogo, zabijano 
kobiety, starców, dzieci, a nawet 
zwierzęta. „W klasztorze panien 
Bernardynek zakonnice zgwałco-
no i zamordowano: W klasztorze 
oo. 10 Bernardynów rosjanie za-
mordowali dziewiętnastu zakon-
ników. Zabili też siedmiu starców 
kalekich, mających przytułek w 
tym klasztorze. Mordowano ko-
biety i dzieci. Kozacy odrywali od 
piersi matek niemowlęta i nadzie-
wali na piki lub wrzucali w pło-
mienie. Mordowano na ulicach i 
w mieszkaniach. Wywlekano ludzi 
z domów na ulice, aby pastwić się 
nad nimi w najokrutniejszy spo-
sób i w końcu, po męczarniach, 
dobić.”  (Korotyński Bruno W.: 
Rzeź Pragi; Warszawa 1924. w: 
https://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/
publication/480/edition/704/con-
tent )  „Po zdobyciu przedmie-
ścia Praga (4 listopada) zostało 
wymordowanych ponad 16 000 
ludzi – mężczyzn, kobiet i dzieci. 
Musieliśmy patrzeć na te okrutne 
sceny, gdyż działo się to naprze-
ciw naszego domu. Jedynie Wisła 
przepływa pomiędzy tym przed-
mieściem a naszym domem, któ-
ry stoi tuż nad brzegiem rzeki”( 
św. Klemens Dworzak w liście 
do przełożonego za: Józef Hein-

zmann: Głosić na nowo Ewange-
lię. Św. Klemens Maria Hofbau-
er (1751-1820). Tuchów: Homo 
Dei, 1992, s. 36. ) „W ciągu jed-
nego tylko dnia (4 listopada 1794 
roku) zginęło 21 tysięcy ludzi.” 
(https://przegladpraski.pl/rzez-
-pragi-1794/)  

   Zbrodnie chłopów rusińskich 
w 1917 roku  
W książce „Burza od wschodu. 
Wspomnienia z Kijowszczyzny 
(1918–1920)” Maria Dunin-Ko-
zicka opisuje, jak oszalałe, ciem-
ne masy chłopstwa podjudzane 
zewsząd idącym podszeptem, 
runęły na dwory jako na siedli-
ska tych, co „tuczyli się ich krwią 
i potem” korzystając z plonów 
ziemi, im tylko wedle najświęt-
szych praw należnych. Wobec 
żywiołowego natarcia uchodzili 
z gniazd własnych ziemianie, zo-
stawiając za sobą dymy pożarów 
i zwierzęco pomordowane ofiary. 
Pisarka wspomina dalej: listo-
pad i grudzień 1917 roku były 
miesiącami zagłady i zniszcze-
nia polskiej kultury i kwitnących 
gospodarstw. Niemal wszystkie 
dwory zapalały się i gasły. Ko-
lejno niby olbrzymie płonące 
świeczniki zdmuchnięte pory-
wem szalejącej burzy. Zdobyto 
Ścieniawę i po wysypaniu na 
podwórze około 400 000 pudów 
cukru i urządzenia tzw. „Saha-
ry” umęczono w okrutny sposób 
ośmiu oficjalistów obcinając im 
uszy, nosy, wciskając w oczodoły 
zapalone gromnice. Baby otoczy-
ły ich wiankiem śpiewając pieśni 
żałobne i rozpustne. Cała nasza 
drobna szlachta drżała o życie i 
mienie, słysząc jak „przywód-
cy ludu” głośno i zuchwale się 
odgrażali „wyżynem tych wsich 
Laszkiw w świt albo szcze lutsze 
poriżem! Niechaj propadajut”. W 
Koszowatej Mołodeckich chłopi 
zaaresztowali doktora Grabow-
skiego z córką. Pędzono ich nago 
do Łuki. Tu wyłupiono im oczy 
i żywcem głowami w dół zako-
pano. O ile ukraińscy włościanie 
z zawiści i chęci wygnania wła-
ścicieli Polaków z własnej oko-
licy dopuszczali się pogromów i 
okrutnych mordów, to w latach II 
wojny światowej podobnym in-
stynktom, niekiedy może nawet 
tych samych ludzi (na Wołyniu), 
wychodziła naprzeciw wyarty-
kułowana ideologia ukraińskiego 
nacjonalizmu. (M. Dunin-Kozic-
ka, Burza od wschodu. Wspo-
mnienia z Kijowszczyzny (1918–
1920), Łódź 1990, s. 88 –116.)   

   Ukraińskie zbrodnie 1918  - 
1919  
Już podczas walk o Lwów w li-
stopadzie 1918 r. popełniono 
liczne zbrodnie na jeńcach i lud-
ności cywilnej. Mieszkańcy lwie-
go grodu ze zgrozą przekazywali 
sobie informacje o wyrżnięciu 
obrońców miasta wziętych do 
niewoli przez „kozaków” ata-
mana Dołuda, o wymordowaniu 
rodziny Michalewskich, o ma-
sakrze w hotelu „Esplanade”, o 
torturowaniu i zabijaniu sanita-
riuszek, o ostrzelaniu szpitala na 
Politechnice. Również w listopa-
dzie Ukraińcy puścili z dymem 
Biłkę Szlachecką, zabijając 28 jej 
mieszkańców. Jeszcze większe 
rozmiary przybrała grudniowa 
rzeź w Sokolnikach, gdzie liczba 
zamordowanych przekroczyła 50. 
W Stanisławowie mord na 7 ma-

łoletnich aresztantach poprzedzi-
ły makabryczne tortury – chłop-
com wykłuto oczy, wyrwano ję-
zyki i obcięto uszy. Nie mniejszą 
inwencją wykazali się oprawcy z 
Chodaczkowa Wielkiego, którzy 
wyjątkowo okrutnie okaleczyli 
cztery młode Polki (następnie za-
mordowane), z Wiśniewa, gdzie 
pogrzebano żywcem katolickiego 
księdza, oraz wielu innych miej-
scowości. 
Ukraińcy opanowali Złoczów już 
w listopadzie 1918 r. Zabronio-
no używania języka polskiego w 
miejscach publicznych (również 
w szkole). Trzeba przyznać, że 
choć władze ukraińskie uciskały 
miejscową społeczność polską, 
zarazem przykładnie współpra-
cowały z tutejszymi Żydami. Sie-
lanka trwała aż do 5 marca 1919 
r., kiedy to zdemoralizowane 
żołdactwo ukraińskie przypuści-
ło szturm na żydowskie sklepy. 
Dowództwo garnizonu złoczow-
skiego w końcu powściągnęło 
jakoś swych podkomendnych, 
a następnie poszukało winnych 
wśród... Polaków, których „pod-
szepty” miały spowodować orgię 
rabunków. Jak ogłoszono w ofi-
cjalnej odezwie: „Wielka część 
złoczowskiego garnizonu, podbu-
rzona przez naszych narodowych 
wrogów, Polaków, samowolnie 
wyszła na miasto i dopuściła się 
tutaj rabunków na ludności ży-
dowskiej. Niestety nasz naród 
często słuchał podszeptów wro-
ga ”.  Wśród aresztowanych był 
młody, zaledwie 24-letni Ludwik 
Lubicz Wolski, były asystent 
przy katedrze botaniki w Du-
blanach, komisarz rolniczy przy 
starostwie zborowskim. Ludwik 
od dzieciństwa wychowywany 
był w atmosferze patriotycznej. 
W dniu swego chrztu otrzymał 
od babki, Wandy Młodnickiej z 
domu Monné (ongiś muzy Artura 
Grottgera), dwa grottgerowskie 
kartony „Na chórze” i „U grobu 
Kościuszki”, zaś ojciec chrzest-
ny Ludwika, Władysław Bełza, 
dedykował mu swój słynny „Ka-
techizm polskiego dziecka”.  Lu-
dwik, będąc świadkiem poczynań 
budowniczych ukraińskiej pań-
stwowości w Złoczowie, dał wy-
raz swoim odczuciom w wierszu 
satyrycznym „Ukraina”:  
Byli Niemcy i Moskale,
Człowiek siedział u komina.
Dzisiaj siedzi w kryminale,
Bo woskresła Ukrajina.
/.../ 
W sposób zgoła barbarzyński
Obalili Mickiewicza
Znak, że Naród Ukraiński
Do kulturnych się zalicza.
Rękopis wiersza znaleziony w 
trakcie rewizji wywołał wście-
kłość złoczowskich kacyków. 
Rychło postanowili udowodnić 
młodemu rymopisowi „kulturny” 
charakter ukraińskich rządów. Z 
wyjątkowym bestialstwem po-
traktowano Ludwika Wolskiego. 
Więziona wtedy również pisar-
ka Maria Jehanne Wielopolska-
-Janowska zeznała potem przed 
władzami polskimi: „[...] spro-
wadzono p. Wolskiego do kon-
frontacyjnego przesłuchania - 
tenże przyznał się do autorstwa 
tego wiersza. Zauważyłam, że p. 
Wolski był wówczas już bardzo 
skatowany - zmieniony nie do 
poznania i opuchnięty. Rozgląd-
nąwszy się po pokoju, w którem 

/ Rzeź w Humaniu
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to przesłuchanie miało miejsce, 
zauważyłam, że cały był zbryzga-
ny krwią i zdawało mi się jakby 
kawałki ciała na ścianie tkwiły, 
na podłodze leżała szmata cała 
skrwawiona”. Towarzysze z celi 
zapamiętali „zmasakrowane cia-
ło” poety; „że nie ma skóry na 
grzbiecie”; „zobaczyliśmy, że 
ciało miał czarne jak węgiel”; 
„był tak okropnie skatowany, że 
po kilku godzinach od bicia wy-
kazywał już na całej powierzchni 
stan ropienia”.
27 marca 1919 r. koło cmentarza 
w Złoczowie żołnierze ukraińscy 
wykopali dwa wielki doły. Tego 
samego dnia wieczorem w wię-
zieniu rozpoczęło się zabijanie 
Polaków - domniemanych kon-
spiratorów. Ludwik Wolski zgi-
nął (wraz z trzema towarzyszami) 
w dniu 1 kwietnia. Spowiednika 
poprosił o przekazanie informa-
cji rodzinie, że oddał życie „jak 
dobry Polak”. Zamordowano go 
trzema strzałami w twarz, odda-
nymi z najbliższej odległości. Po-
pełnionych okrucieństw nie da się 
wytłumaczyć czynami poszcze-
gólnych zdemoralizowanych jed-
nostek. Antypolska propaganda 
ukraińskich czynników oficjal-
nych przybierała na zajadłości 
do ostatnich dni konfliktu. Ulot-
ka kolportowana wśród żołnierzy 
ukraińskich głosiła: „Pamiętaj, 
ukraiński żołnierzu, że tylko cham 
i niewolnik może mówić o miło-
sierdziu i łagodności wobec La-
chów [...] póty nie będzie spokoju 
i dobra na ukraińskiej ziemi, póki 
będzie tu żyć lackie nasienie. [...] 
Pamiętaj, że Lach to najgorsza 
gadzina, jaka istnieje w Europie 
[...] Kobieto ukraińska, skoro 
tylko twoje dziecię nauczy się 
pierwszych słów, mów mu razem 
z modlitwą, że jego obowiązkiem 
będzie szkodzić lackim gadom za-
wsze i wszędzie, i wiązać się ze 
wszystkimi wrogami Polski. Nie 
zamkniesz oczu na łożu śmierci, 
póki tego nie przekażesz swo-
jemu synowi jako swą ostatnią 
wolę matczyną.” (Andrzej Solak  
Rocznica zbrodni w Złoczowie. 
2013-03-27. Za:  http://www.
pch24.pl/rocznica-zbrodni-w-
-zloczowie,13643,i.html#ixzz2z-
F5SFcQC )  
W maju 1919 r. wojska polskie 
opanowały Galicję Wschodnią. 
Wtedy to wyszły na jaw okru-
cieństwa i zbrodnie dokonane na 
Polakach przez Ukraińców pod-
czas ich półrocznego panowania 
w tym regionie. W celu zbadania 
okrucieństw ukraińskich powoła-

na została specjalna sejmowa ko-
misja śledcza na czele z posłem 
Janem Zamorskim ze Związku 
Ludowo-Narodowego. Komisja 
sejmowa mogła działać jedynie 
na terenach już wyzwolonych 
przez Polaków. Oto fragment 
mowy sejmowej posła J. Zamor-
skiego na ten temat wygłoszonej 
na 66 sesji Sejmu Rzeczypo-
spolitej w dniu 9 lutego 1919 r. 
„Przede wszystkim rabowano 
w pierwszym rzędzie dwory i 
kościoły, przy tym wiele kościo-
łów zostało zhańbionych. Mamy 
dotąd zanotowane kościoły: w 
Zbarażu, we Fradze, Samborze, 
Wieruszowie i inne. We Fradze 
np. nie dość, że w kościele po-
otwierano i zabierano wszystkie 
naczynia liturgiczne, nie dość, że 
w kościele zrobiono wychodek, 
ale poza tym muzykalny jakiś 
podoficer siadł na chórze i zagrał 
na organach tańce, a pijana dzicz 
zaczęła tańczyć w kościele. Tego 
rodzaju obrazy, jak ciągnienie 
przez bawiących się, figury Matki 
Bożej lub Pana Jezusa do studni, 
ażeby się napił wody i oświadcze-
nie, że pić nie chce, żeby sobie 
wąsów nie zamoczył itd. te dow-
cipy przy pohańbieniu kościołów 
były częste./.../ Gdy Ukraińcy za-
częli się cofać spod Lwowa, wów-
czas przyszła ostatnia godzina na 
polską ludność wiejską. Przede 
wszystkim podpalano wieś. Tak 
zrobiono w Sokolnikach, w Biłce 
Szlacheckiej w Dawidowie, tak 
zrobiono zawsze w każdej wsi, 
która miała opinię wsi polskiej. 
Podpalano zazwyczaj zachaty i 
strzelano do ludzi. W ten sposób 
spalono ponad 500 gospodarstw, 
czyli około 2000 budynków: w 
Sokolnikach 96 gospodarstw, w 
Biłce, cośmy naocznie stwierdzili. 
Ktokolwiek wyszedł z chaty, pa-
dał zabity albo ranny. W ten spo-
sób zginęło w Sokolnikach ponad 
50 osób i 28 w Biłce. Palono żyw-
cem w domach i stodołach. Wie-
le jest takich wypadków. W ten 
sposób obchodzono się z polskimi 
wsiami. Przy pędzeniu do robót 
zwracano szczególną uwagę na 
dziewczęta, które po robotach 
oddawano żołnierzom do użytku. 
Klee ataman ukraiński – Niemiec, 
założył w Żółkwi dom publiczny 
dla żołnierzy z dziewcząt pol-
skich. Podobnie postępowano z 
zakonnicami w trzech klasztorach 
polskich. Zazwyczaj nasyciwszy 
swoje chuci żołnierze przeważnie 
mordowali swoje ofiary. We wsi 
Chodaczkowie Wielkim k/Tarno-
pola np. cztery dziewczęta zostały 
zamordowane w ogrodzie, lecz 

przedtem oderżnięto im piersi a 
żołnierze ukraińscy podrzucali 
nimi jak piłką. Znęcanie się nad 
ludnością w ogóle odbywało się 
w wielu miejscowościach. Wia-
domo, że niewiastom obrzynano 
piersi, zapuszczano im papryki, 
stawiano granat we wstydliwe 
miejsce i rozrywano. Takie wy-
padki powtarzają się dość często. 
Najokrutniej postępowali żoł-
nierze półinteligenci, oficerowie, 
synowie popów. /.../ Rozstrze-
liwano jeńców polskich: Np. w 
Szkle i w lesie Grabnik k/Szkła, 
gdzie rozstrzelano 17 żołnierzy, 
rannych Polaków. Jednemu uda-
ło się uciec. Zwłoki były odarte z 
odzieży i nosiły ślady licznych ran 
postrzałowych, co stwierdzono w 
protokole z dn. 27 kwietnia 1919 
r. z ekshumacji zwłok. Podobnie 
stało się z 26 jeńcami polskimi 
w Janowie. Księdza Rysia z Wi-
śniewa zakopano żywcem do góry 
nogami. Drugiego księdza zamor-
dowano i wrzucono do jamy po-
przednio przez niego wykopanej. 
Grzebanie żywcem powtarzało 
się bardzo często, co stwierdza-
ją protokoły sądowe. Wszystkie 
gminy podmiejskie lwowskie: 
Brzuchowice, Biłki, Winniki, Da-
widów, Sokolniki, Dublany i Ba-
siówka mogą wykazać podane 
wyżej przykłady bestialstwa ukra-
ińskiego. W Basiówce mordowali 
też niemowlęta. /.../ Odkopywanie 
grobów: Komisja sądowa i lekar-
ska przy udziale polskiej admini-
stracji odkryła zwłoki w jednym 
grobie, gdzie było 5 osób pomor-
dowanych Polaków, bez trumien 
w nieładzie, półnagich, część 
wrzucona żywcem. Istniały ślady 
okrutnego znęcania się nad nie-
boszczykami. Pomordowani to: 
Hercog, Jerzy Podgórski i inni. 
Ofiary były najpierw katowane, 
potem obijane kolbami, znęcano 
się, wyrywano języki, wyrywano 
palce. Tego rodzaju wypadków 
stwierdzonych sądownie mamy z 
Jaworowa – 17, ze Złoczowa – 
28. W innych miejscowościach po 
1 lub po kilka. Jest to wytwór tej 
szkoły, która zaprawiała młodzież 
na hąjdamaków w pojęciu Tara-
sa Szewczenki. Hajdamak bierze 
święty nóż, poświęcony we krwi 
lackiej i morduje wszystko lackie, 
nawet żony i dzieci z łaszki uro-
dzone. (Zob. T. Szewczenko, Haj-
damaki).” („O okrucieństwach 
hajdamackich”. O ukraińskich 
zbrodniach na ludności polskiej 
z 1919, które ujawniła sejmowa 
komisja śledcza; w: http://nie-
zwykle.com/o-okrucienstwach-
hajdamackich-o-ukrainskich-

zbrodniach-na-ludnosci-polskiej-
z-1919-ktore-ujawnila-sejmowa-
komisja-sledcza/  )  
Świadectwa ukraińskiego terro-
ru zostały potwierdzone także w 
innym źródle: „[...] odkopaliśmy 
konnego gońca, który miał wycię-
ty język, wyłamane ręce, wydarte 
oczy. W parę dni później gdyśmy 
się wdarli do Dobromila, opo-
wiadano nam, że ich biedaków 
tak bili, zwołali całą wieś, naj-
chętniej to dziewki się zbiegły i 
przysypano ich aż po szyję, uszy 
im odrywali, pod nos ogień przy-
kładali, potem dziewki siadały na 
ich głowy i urynę oddawały i tak 
konali ku uciesze wsi.” (H. Pie-
trzak, Sześć lat wojny. Pamiętnik 
polskiego żołnierza, Łódź 1936, 
s. 165-168.)  
W oparciu o zdefiniowanie termi-
nu „ludobójstwo” oraz dostępne 
fakty o ukraińskich zbrodniach 
na Polakach w latach 1918-
1919 możemy wykazać zasad-
ność tezy, iż doszło wówczas do 
pierwszego dwudziestowieczne-
go ludobójstwa ukraińskiego na 
Polakach. Ludobójstwo to miało 
na celu wyniszczenie Polaków 
jako grupy narodowościowej na 
terenach, do których pretendo-
wał ukraiński ruch narodowy. 
Miało ono zarówno charakter 
spontaniczny, jak i odgórny – z 
uwagi na dopuszczenie zabijania 
polskiej ludności cywilnej przez 
ukraińskie kierownictwo oraz 
autoryzowanie przez nie mor-
derstw na Polakach. Jak pisał 
autor wspomnień Z krwawych 
dni Złoczowa: Żadnej więc oko-
liczności nie pomijali przywódcy 
ukraińscy, by podburzyć tłumy 
przeciw Polakom, rozpalić żądzę 
krwi i doprowadzić do mściwej 
rzezi. W świetle powyższego za 
niezgodne z faktami należy uznać 
twierdzenia, iż ludobójstwo na 
Wołyniu wynikało z polityki pro-
wadzonej przez II Rzeczpospolitą 
wobec mniejszości ukraińskiej, 
albowiem do tego typu zbrodni 
doszło, zanim jeszcze ustabilizo-
wały się struktury administracyj-
ne Rzeczypospolitej Polskiej. Lu-
dobójstwo zostało uznane przez 
ukraiński ruch narodowowyzwo-
leńczy za dopuszczalną metodę 
walki z Polakami już u swojego 
zarania, czego jednym z póź-
niejszych skutków była między 
innymi Rzeź Wołyńska. (Marcin 
Skalski: ZBRODNIE NA PO-
LAKACH W CZASIE WOJNY 
POLSKO-UKRAIŃSKIEJ 1918-
1919. PRELUDIUM RZEZI WO-
ŁYŃSKIEJ; w: https://ksi.btx.
pl/index.php/publikacje/1291-
zbrodnie-na-polakach-w-czasie-
wojny-polsko-ukrainskiej-1918-
1919-preludium-rzezi-wolynskiej  

   Operacja polska NKWD 1937 
– 1938  
Według dokumentów NKWD 
skazano 139 835 osób, z tego za-
mordowano strzałem w tył głowy 
nie mniej niż 111 091 Polaków 
– obywateli ZSRR, a 28 744 ska-
zano na pobyt w łagrach. Wyroki 
były wykonywane natychmiast. 
Masowo deportowano Polaków 
zamieszkujących Ukraińską SRR 
i Białoruską SRR, m.in. do Ka-
zachstanu  na Syberię. Łączna 
liczba deportowanych Polaków 
wyniosła ponad 100 tysięcy. Na 
tle innych operacji narodowych 
NKWD „operacja polska” wy-
różniała się wyjątkową skalą 
represji, brutalnością i surowo-

ścią. Zamordowani Polacy sta-
nowili 44,9 proc. ofiar wszyst-
kich operacji narodowościowych 
NKWD. Akcja objęła wszystkich 
Polaków, bez względu na przy-
należność klasowo-społeczną, 
decydowała narodowość. Eks-
terminacja zdziesiątkowała także 
polskie duchowieństwo katolic-
kie, które zostało przeznaczone 
do całkowitej likwidacji. Spo-
śród 470 duchownych, świad-
czących posługę w sowieckiej 
Rosji po zakończeniu czystki 
etnicznej, pozostało zaledwie 10 
kapłanów oraz dwa czynne ko-
ścioły katolickie – w Moskwie i 
Leningradzie. (https://pl.wikipe-
dia.org/wiki/Operacja_polska_
KWD_1937%E2%80%931938) 
Machinę zagłady uruchomił roz-
kaz numer 00485 ludowego ko-
misarza spraw wewnętrznych Ni-
kołaja Jeżowa, z 11 sierpnia 1937 
r. Jej tryby pochłonęły Polaków 
zamieszkałych na ziemiach wcie-
lonych traktatem ryskim w 1921 
roku do Ukraińskiej oraz Biało-
ruskiej SRS oraz tych z Odessy, 
Kijowa, Moskwy, Petersburga 
(wówczas: Leningradu), i wresz-
cie tych z dalekiej Syberii. Mi-
kołaj Iwanow, historyk rosyjskie-
go pochodzenia zamieszkały w 
Polsce, obliczył, że w 1937 roku 
Polak stawał 36 razy częściej 
przed plutonem egzekucyjnym 
niż sowiecki obywatel innej naro-
dowości. Jak podają specjaliści z 
rosyjskiego Memoriału, w ciągu 
niespełna 16 miesięcy aresztowa-
no ponad 143 tys. osób, osądzono 
prawie 140 tys.,w tym na śmierć 
skazano co najmniej 111 091, co 
daje gigantyczną liczbę 80 proc. 
oskarżonych. Niektórzy history-
cy szacują, że pozbawiono życia 
dwieście lub więcej tysięcy. Pra-
wie 29 tys. osób skazano, rów-
nież według źródeł sowieckich, 
na łagry. Operacja polska NKWD 
– kulminacja prześladowań, trwa-
jących w większym nasileniu od 
początku dekady ‒ zamknęła wie-
ko nad trumną Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów, wymordowano 
bowiem i wygubiono jej potom-
ków.  
W Rosji Sowieckiej, a od 1922 r. 
w Związku Sowieckim, pozostało 
po odrodzeniu Rzeczypospolitej 
w 1918 r. wiele skupisk ludności 
polskiej. Niepodobna podać do-
kładnej liczb, bowiem podczas 
powszechnego spisu ludności 
z 1926 r., który wykazał ponad 
780 tys. osób, dane drastycznie 
zaniżano. Bliższe prawdy, choć 
nieprecyzyjne, są szacunki pol-
skie z tamtych lat – co najmniej 
1,3 do 1,5 mln. Ostateczne roz-
wiązanie kwestii polskiej rozpo-
częło się na przełomie lata i je-
sieni 1937 r. i przybrało oblicze 
potwornej rzezi. Pod pretekstem 
przynależności do nieistniejącej 
szpiegowskiej struktury z centra-
lą w Warszawie, ochrzczonej na 
Łubiance mianem Polskiej Orga-
nizacji Wojskowej, mordowano 
m.in. działaczy polskich, nauczy-
cieli, urzędników, księży, zamoż-
niejszych - a później wszystkich 
- rolników, pracowników służby 
leśnej i rzemieślników. POW, na 
którą powoływały się organy bez-
pieczeństwa, została w rzeczywi-
stości założona w 1915 r. przez 
Józefa Piłsudskiego i rozwiązana 
w 1921 r. w niepodległej Rzeczy-
pospolitej. 
Ludzie spali w ubraniach, ocze-
kując trwożnie najgorszego ‒ ło-
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motu do drzwi przerywającego 
na zawsze dotychczasowe ży-
cie. Budzące grozę więźniarki, 
„cziornyje worony”, przyjeżdża-
ły nocą, enkawudziści wyrywali 
ludzi ze snu i w pośpiechu zaga-
niali do samochodów. Pojmanych 
wywozili do miejscowych zarzą-
dów NKWD i tam torturowali, by 
wydrzeć z nich zeznania zgodne 
ze scenariuszem „polskiego spi-
sku”. Większość ofiar zabijano 
strzałem w tył głowy i wrzucano 
do dołów, zasypując ciała ziemią. 
Wyroki śmierci nie ominęły na-
wet komunistów polskiego po-
chodzenia - zdrajców, którzy w 
Sowietach służyli idei likwidacji 
państwa polskiego. 
Decyzje podejmowały w ogrom-
nym pośpiechu „dwójki” złożone 
z enkawudzistów, którzy mieli 
głos rozstrzygający oraz proku-
ratorów. Rodzaj przewinienia 
określano zwięźle: „polski kontr-
rewolucjonista”, „wróg Związku 
Sowieckiego”, „polski kułak”, 
„piłsudczyk”, „aktywny działacz 
katolicki” czy „członek polskiej 
kontrrewolucyjnej organizacji 
POW”. Nie dbano o pozory, nie 
fabrykowano dowodów. Stalin 
dał NKWD zbyt mało czasu na 
wymordowanie tysięcy ludzi, 
więc w stolicy ograniczano się do 
pobieżnego przeglądu dokumen-
tacji – bywało, że zatwierdzano 
po dwa tysiące dziennie. Działa-
nia NKWD nabrały takiego tem-
pa, że do Moskwy docierały listy 
z nazwiskami ludzi już rozstrze-
lanych. System albumowy, który 
miał przyspieszyć i uprościć pro-
cedury, okazał się nieskuteczny. 
Podczas gdy do Moskwy jechały 
co dziesięć dni kolejne „albumy”, 
na miejscu już powstawały nowe. 
Zwłoki pomordowanych wy-
wożono w okoliczne lasy, gdzie 
wrzucano je do dołów i zasypy-
wano. Spoczywają obok jeńców 
katyńskich w Bykowni i Kuropa-
tach, ich groby rozrzucone są po 
całym dawnym ZSRS - od Win-
nicy, Dołbysza, Kamieńca Podol-
skiego, przez Charków, Kijów, 
Smoleńsk, Moskwę, Lewaszów 
pod Petersburgiem po południe 
Syberii… Znamy zaledwie ich 
niewielką część.
15 sierpnia 1937 r. Jeżow po-
instruował NKWD rozkazem 
00486, że należy zatrzymywać 
żony aresztowanych bez względu 
na wiek czy stan zdrowia i ska-
zywać na 5-8 lat pod zarzutem 
wiedzy o działalności kontrrewo-
lucyjnej bliskich. Karmiące mat-
ki szły do obozów, a niemowlęta 

były im odbierane i kierowane 
tam, gdzie od razu trafiały te w 
wieku od roku do trzech lat, czyli 
do domów dziecka i żłobków w 
miejscach zamieszkania; nieco 
starsze, od szóstego do piętnaste-
go roku życia, oddawano do sie-
rocińców w innych republikach 
i okręgach, by odizolować je od 
rodzin i wychować w duchu ko-
munistycznym. Przeciwko każdej 
aresztowanej i każdemu „niebez-
piecznemu społecznie i zdolnemu 
do antysowieckiej działalności 
dziecku od 15 roku życia”, wy-
wiezionych odpowiednio do wię-
zienia lub specjalnego ośrodka, 
wszczynano postępowanie, któ-
re było czystą formalnością, bo 
kolejny artykuł przewidywał dla 
matek kary od pięciu lub siedmiu 
lat łagru w górę, a dla ich potom-
stwa uwięzienie w obozach lub 
koloniach pracy NKWD o spe-
cjalnym reżimie. W miastach za-
kładano „rozdzielcze punkty”, do 
których dzieci trafiały od razu po 
aresztowaniu matek. Szczególnie 
dotkliwy był zakaz umieszczania 
rodzeństwa w tych samych miej-
scach. 
Kto pozna historię operacji pol-
skiej, ten zrozumie, dlaczego 
Polacy przywiązują tak wielką 
wagę do powstrzymania najazdu 
bolszewickiego w 1920. Zarzuca 
się nam czasem, że przesadzamy, 
traktując to wydarzenie jako prze-
łomowe dla całej Europy. Tym-
czasem sowieckie zbrodnie lat 
20. i 30. obrazują los, jaki spotkać 
mógł Polskę Odrodzoną w 1918 
roku, a może i inne kraje, gdyby 
heroizm obrońców ojczyzny nie 
przeważył pod Warszawą losów 
wojny. I na koniec fakty oraz licz-
by ujawnione przez historyków 
obalają pokutujące od dziesiąt-
ków lat propagandowe kłamstwo 
o Wielkim Terrorze jako serii 
pokazowych procesów znanych 
komunistów. Przywracają pamięć 
o bolszewickim ludobójstwie i 
setkach tysięcy niewinnych ofiar 
mordowanych w imię gigantycz-
nego eksperymentu społecznego.
(Anna Zechenter; w: https://ipn.
gov.pl/pl/aktualnosci/56296,Ope-
racja-polska-NKWD-1937-1938.
html )  
Jak obliczył amerykański hi-
storyk profesor Terry Martin, w 
czasie Wielkiego Terroru Polak 
mieszkający w ZSRS miał 31 
razy większą szansę być rozstrze-
lanym, niż wynosiła średnia dla 
innych grup narodowościowych. 
Polaków zabijano tylko dlatego, 
że byli Polakami. W tym cza-

sie NKWD wszczęło kilka akcji 
przeciwko narodom zamieszku-
jących tereny sowieckiego im-
perium, przeciwko Niemcom, 
Grekom, Czechom, Japończy-
kom, wobec żadnego jednak z 
tych narodów nie stosowano tak 
drastycznych i tak daleko idących 
form represji, jak wobec Pola-
ków. W większości przypadków, 
gdy chodzi o prześladowania na-
rodowe działania odwetowe były 
skierowane przeciwko ludziom, 
którzy w ciągu wcześniejszych lat 
napłynęli do ZSRS. W przypadku 
Polaków bezwzględne prześlado-
wania i mordy dotyczyły zarów-
no niedawnych przybyszy, jak i 
ludności osiadłej od pokoleń na 
poszczególnych terenach. 

   Ludobójstwo sowieckie na Po-
lakach 1939 – 1945  
W historiografii polskiej przyj-
mowano poprzednio następujące 
szacunkowe liczby deportowa-
nych: luty 1940 roku: 200–250 
tysięcy; kwiecień 1940 roku: 
240–320 tysięcy; czerwiec 1940 
roku: 220–400 tysięcy. czerwiec 
1941 roku: 200–300 tysięcy - jed-
nak polscy historycy pracujący w 
IPN twierdzą, że całkowita liczba 
deportowanych nie przekroczyła 
800 tysięcy. Otwarcie archiwów 
sowieckich wywołało niema-
ły wstrząs, gdyż wynika z nich, 
że wszystkie cztery deportacje 
objęły 320 tysięcy osób. Pewna 
grupa badaczy kwestionuje wia-
rygodność danych NKWD. Inni 
przyjmują, że liczba 320 tysięcy 
jest ustalona jedynie na podsta-
wie dotąd znanych archiwów, na-
tomiast pełna dokumentacja jest 
wciąż przed historykami ukryta i 
czeka na zbadanie. Niewątpliwie 
wraz z postępem badań liczba de-
portowanych ustalonych w doku-
mentach wzrośnie. Istnieje jesz-
cze inne wytłumaczenie. Otóż 
sowiecki aparat represji ewiden-
cjonował jedynie osoby przesie-
dlane w transportach kolejowych. 
Często do osób deportowanych 
w ten sposób w okresie później-
szym dołączano na miejsce ich 
osiedlenia brakujących członków 
rodziny, którzy uniknęli z jakichś 
powodów samej deportacji. W ten 
sposób liczba deportowanych de 
facto może łatwo wzrosnąć dwu-, 
trzy-, a nawet czterokrotnie.
Brytyjski historyk Roger Moor-
house, w konsultacji z Norma-
nem Daviesem, zakwestionował 
materiały archiwalne NKWD, 
uznając, że można podejrzewać, 
że nie ukazują one pełnej prawdy 

i nie uwzględniają skazanych w 
trybie doraźnym i niezarejestro-
wanych. Na każdego „oficjalnie” 
deportowanego, prawdopodobnie 
przypada 3-4 wywiezionych bez 
odnotowania tego w dokumen-
tach. Sam ocenił liczbę deporto-
wanych na 1,5 miliona.
Podobny problem występuje z 
liczbą ofiar w miejscach osiedle-
nia. Według sowieckich danych 
śmiertelność w transportach wy-
nosiła nie 10%, jak przyjmowała 
strona polska, a jedynie 0,7%. 
Dane te odnoszą się jednakże do 
zaledwie czterech transportów 
deportacyjnych. Nie posiadamy 
danych sowieckich odnośnie do 
śmiertelności w innych transpor-
tach. Jest to kwestia bardzo waż-
na, ponieważ sami zesłańcy okre-
ślali wagony pociągów deporta-
cyjnych jako „białe krematoria”, 
ponieważ w przeciwieństwie do 
krematoriów klasycznych zama-
rzano w nich żywcem. Z kolei 
Roger Moorhouse stwierdził, że 
na zesłaniu w Syberii i Kazach-
stanie, gdzie panowała sowiecka 
zasada „Kto nie pracuje ten nie 
je”, rocznie umierało 30% zesłań-
ców. Nie ocenił śmiertelności w 
transportach, ale warunki w nich 
panujących jako „straszne”, tylko 
nieliczne posiadały przenośnie 
piecyki, czy prycze, a jedynym 
„udogodnieniem” były zakrato-
wane okienka i dziury w podło-
dze wagonu. Zesłańcy z trudem 
byli w stanie znaleźć miejsca sie-
dzące, dostawy jedzenia i wody 
były sporadyczne i niewystarcza-
jące, a wagony otwierano tylko 
w niektóre dni. Choroby zbierały 
ogromne żniwo, a główne zada-
nie podczas postojów polegało 
na wynoszeniu zwłok. W lecie 
sami wywożeni starali się wyrzu-
cać ciała przez okno, aby uniknąć 
epidemii. Według cząstkowych 
danych NKWD, do połowy 1941 
roku zmarło 15 tysięcy zesłańców 
spośród deportowanych w lutym i 
czerwcu 1940 roku. 
W rękach Armii Czerwonej zna-
lazło się w roku 1939 ok. 240 
tysięcy polskich jeńców wojen-
nych. Z tej liczby 125 tysięcy 
przekazano NKWD do obozów 
pracy i koncentracyjnych, część 
zaś (pomijając przypadki ich 
rozstrzeliwania lub uśmiercania) 
zwolniono - podaje się liczbę 42 
tysięcy zwolnionych, przy czym 
część z nich ponownie wkrótce 
aresztowano. Nie jest natomiast 
znana liczba straconych bezpo-
średnio po wzięciu do niewoli 
sowieckiej żołnierzy i oficerów 
polskich. Wiadomo np. że żoł-
nierzy polskich wziętych do nie-
woli w 1939 roku pod Grodnem 
i Wilnem sowieckie dowództwo 
poleciło uśmiercać poprzez miaż-
dżenie ich pod gąsienicami czoł-
gów. Wielu jeńców polskich roz-
strzelano wkrótce po ich podda-
niu się w doraźnych egzekucjach. 

Ocenia się, że sowieckie organa 
władz wojskowych i NKWD 
doprowadziły do uśmiercenia 
około 2500 jeńców oraz kilkuset 
cywilów. Zarząd NKWD część 
jeńców (ok. 40 tys. pochodzą-
cych z terenów pod kontrolą III 
Rzeszy przekazał Niemcom. W 
listopadzie 1939 roku w sowiec-
kich obozach znajdowało się ok. 
170 tysięcy polskich jeńców w 
139 obozach, z czego 90 było na 
okupowanym obszarze RP. Część 
polskich jeńców znajdującą się 
w obozach starobielskim, ostasz-
kowskim oraz kozielskim wy-
mordowano wiosną 1940 roku. 
Było to dokładnie 14 587 osób. 
Inne grupy jeńców skierowano 
do budowy magistrali komunika-
cyjnej Równe - Lwów, do pracy 
w kopalniach wapienia i żelaza 
Zjednoczenia „Nikopol-Marga-
niec”, do systemu łagrów tzw. 
Północnego Obozu Kolejowego 
„Siewżełdorłag” w dorzeczu Pe-
czory. Straszne warunki pracy 
powodowały wielką śmiertel-
ność wywołaną wyczerpaniem i 
epidemiami, jednak łączne straty 
wśród jeńców nie są możliwe do 
oszacowania. Wiadomo jedynie, 
że musiały to być straty dotkliwe. 
Podaje się, że w ZSRR zaginęło 
ok. 100 tysięcy polskich jeńców, 
a ich los nie został wyjaśniony. 
W latach 1939–1941 aresztowano 
na wschodnich obszarach II RP 
110 tysięcy osób. Los aresztowa-
nych był różny. Około 40 tysięcy 
osób trafiło do obozów pracy na 
Workucie. Grupę aresztowanych 
znajdujących się w więzieniach 
na Białorusi oraz Ukrainie wy-
mordowano wiosną 1940 roku 
w Bykowni pod Kijowem oraz 
Kuropatach pod Mińskiem  (łącz-
nie 7305 osób). Około 10 tysięcy 
więźniów wymordowano pod-
czas ewakuacji więzień przed 
nadchodzącą armią niemiecką 
latem 1941 roku. Los wielu więź-
niów pozostaje nieznany. 
W sumie, w ciągu 15 miesięcy 
radzieckiej okupacji, według wy-
liczeń, na wschód trafiło od 330 
tys. przez 1 mln 80 tys. do 1,5 
mln. Do tych pierwszych wyli-
czeń należy dodać osadzonych w 
więzieniach, skazanych i zesła-
nych do obozów pracy przymuso-
wej, jeńców wojennych, młodzież 
wcieloną do Armii Czerwonej i 
„strojbatalionów” (grup budow-
lanych) oraz wszystkich wywie-
zionych mniej lub bardziej przy-
musowo do pracy w radzieckich 
fabrykach i kopalniach. W sumie 
otrzymamy orientacyjną licz-
bę ok. 475 000 obywateli II RP, 
którzy w okresie wrzesień 1939 – 
czerwiec 1941 dostali się w tryby 
radzieckiego systemu terroru. Do 
chwili podpisania umowy Sikor-
ski-Majski i wydania przez wła-
dze radzieckie w sierpniu 1941 
aktu amnestii wobec zesłanych 
obywateli polskich ponad 58 tys. 

/ Operacja Antypolska NKWD 1937-1938 https://steemit.com/polish/@eferto/zapomniane-ludobojstwo-operacja-antypolska-
-nkwd-1937-1938
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spośród osadzonych w obozach, 
specposiołkach, kopalniach i na 
wolnym zesłaniu zmarło z gło-
du, zimna, chorób i wyczerpania 
spowodowanego ponadludzką 
pracą fizyczną i zepchnięciem na 
margines sowieckiego społeczeń-
stwa. 
W dniu 22 czerwca 1941 r. Biuro 
Polityczne Komunistycznej Partii 
(bolszewików) Białorusi podjęło 
uchwałę, zobowiązującą NKWD 
BSRR do wykonania wyroków 
śmierci wydanych na więźniów 
przebywających w więzieniach 
zachodnich obwodów Białorusi. 
Dwa dni później szef NKWD, 
Ławrientij Beria, polecił roz-
strzelać wszystkich więźniów 
znajdujących się w śledztwie oraz 
skazanych za „działalność kontr-
rewolucyjną”, „sabotaż gospo-
darczy”, „dywersję” i „działal-
ność antysowiecką”. Uruchomiło 
to lawinę zbrodni na więźniach. 
Według danych sowieckich z 10 
czerwca 1941 r., a więc niemal z 
przedednia agresji niemieckiej, 
w kresowych więzieniach prze-
bywało ok. 40 tys. więźniów, z 
których zamordowano ok. 35 tys. 
uwięzionych. „Z Borysławia jest 
relacja jednego z tamtejszych 
Żydów, których po wkroczeniu 
wojsk niemieckich zapędzono 
do usuwania zwłok z aresztu: To 
byli ludzie zaaresztowani tydzień 
lub 10 dni wcześniej. Tam był też 
Kozłowski i jego starosta. Sio-
stra, ona miała jakieś 16 lat, miała 
wyrwane sutki, jakby obcęgami, 
twarz miała spaloną. Natomiast 
on jednego oka w ogóle nie miał, 
a drugie miał zapuchnięte, usta 
też miał zszyte drutem kolcza-
stym, ręce miał spalone, a zara-
zem zmiażdżone”. 
Niezmiernie trudno jest osza-
cować straty polskiej ludności 
wynikające ze stalinowskiej po-
lityki eksterminacyjnej. Nieco ła-
twiejsze jest oszacowanie liczby 
ocalonych. Około 115 tysięcy ze-
słańców i ich dzieci zostało urato-
wanych w ramach armii Andersa. 
Następne 30 tysięcy uratowanych 
z łagrów to żołnierze armii Ber-
linga. Dodatkowo w latach 1945–
1947 z głębi ZSRR przesiedlono 
do Polski 266 tysięcy osób. Byli 
to zesłańcy z lat 1939–1941 oraz 
ich dzieci. W czasie przymuso-
wego wysiedlenia dokonanego 
w latach 1955–1959 ponownie 
przesiedlono z centralnych ob-
szarów ZSRR ok. 20 tysięcy 
osób, jednak nie wiadomo, ilu z 
nich było zesłańcami z lat 1939–
1941, ilu z lat 1944–1946, a ilu 
ich potomstwem. Łączną liczbę 
ocalonych można oszacować na 
431 tysięcy osób. Zawiera ona w 
sobie zarówno deportowanych z 
lat 1939–1941 i 1944–1946, jak 
i ich dzieci. Ponieważ na pod-
stawie źródeł nie można ustalić 
liczby represjonowanych od licz-
by ich potomstwa urodzonego po 
wywózkach, nie można też wy-
znaczyć strat, jakie poniosła lud-
ność polska w wyniku stalinow-
skich represji. Następną trudność 
stanowi fakt, że nie posiadamy 
dokumentacji odnośnie do losu 
dziesiątków tysięcy aresztowa-
nych, wcielonych do Armii Czer-
wonej oraz batalionów pracy. Nie 
ma też ewidencji liczby zgonów 
w obozach pracy oraz miejscach 
zesłań. Kwestionowana jest rów-
nież wiarygodność sowieckich 
źródeł dotyczących liczby de-
portowanych i aresztowanych. 
Jeśli chodzi o ewidencje strat 

w obozach posiadamy jedynie 
dane cząstkowe. Wiadomo np. 
że spośród 10 tysięcy Polaków 
zesłanych na Kołymę i Czukotkę 
przeżyło tylko 171 osób. Na Czu-
kotce spośród 3 tysięcy Polaków 
nie przeżył nikt. Tymczasem ła-
grów, gdzie byli przetrzymywa-
ni Polacy, było ok. 130. Instytut 
Pamięci Narodowej oszacował 
w 2009 roku liczbę osób, które 
były represjonowane przez re-
żim stalinowski, na 1,8 mln. Z 
tego 150 tys. osób miało stracić 
życie. Większość tych ofiar było 
osobami represjonowanymi w 
latach 1939–1941, wtedy to re-
presje miały objąć ok. 1,6 mln 
osób. Pozostałe 200 tys. to osoby 
represjonowane od 1944 do 1952. 
(https://pl.wikipedia.org/wiki/
Represje_ZSRR_wobec_Pola-
k%C3%B3w_i_obywateli_pol-
skich_1939%E2%80%931946 )  
 
8 - 10 lutego 1940 roku NKWD 
dokonało deportacji około 250 
tysięcy Polaków oraz kilka tysię-
cy Ukraińców, Żydów i Białoru-
sinów, obywateli Rzeczpospo-
litej, głównie do Kazachstanu i 
na Syberię. Rozkaz o deportacji 
podpisał Iwan Sierow, zastępca 
ludowego komisarza spraw we-
wnętrznych (Ł. Berii) i zarazem 
szef NKWD Ukraińskiej. Oskar-
żeniem było uznanie tych osób za 
„element społecznie niebezpiecz-
ny” (SOE -  socjalno opasnyj 
element). Nikt nie otrzymywał 
żadnego konkretnego oskarżenia 
ani wyroku, nie wiedzieli też na 
jaki okres czasu są przesiedlani. 
Niektórym grupom na miejscu 
przesiedlenia mówiono, że pozo-
staną tu 20 lat. Listę Polaków do 
deportacji przygotowywał miej-
scowy tzw. Komitet Ukraiński, 
natomiast zatwierdzała ją rejo-
nowa „trójka” NKWD, w której 
składzie najczęściej był miejsco-
wy Żyd i Ukrainiec. Pierwsza 
deportacja objęła głównie: osad-
ników wojskowych, urzędników 
państwowych średniego i niższe-
go szczebla (urzędnicy wyższego 
szczebla byli już wcześniej aresz-
towani i skazani, część z nich  
Sowieci już wymordowali), służ-
bę leśną, część kolejarzy. Prze-
siedlano całe rodziny, z dziećmi, 
starcami i chorymi. Często pu-
stoszały całe wsie. Domowników 
budzono  brutalnym łomotem w 
drzwi, zwykle między północą a  
godziną  2oo w nocy i dawano 
od pół godziny do 2 godzin cza-
su na spakowanie się. Na miejscu 
pozostawał praktycznie cały do-
bytek, na sanie ładowano tylko 
część ubrań i żywności. Saniami 
wywozili ich do najbliższej sta-
cji kolejowej sąsiedzi Ukraińcy 
pod eskortą jednego enkawudzi-
sty i dwóch milicjantów, którymi 
najczęściej byli miejscowy Żyd 
i Ukrainiec. Mróz wówczas wy-
nosił około -30°C. Na stacjach 
kolejowych czekały wcześniej 
już zgromadzone wagony towa-
rowe. Zaskoczenie było całkowi-
te, przerażenie, bezradność, płacz 
dzieci, rozpacz. Na stację kole-
jową przywożono osoby nawet 
niekompletnie ubrane, zerwane 
ze snu, zszokowane, a nawet za-
marznięte na śmierć. 
Z województwa tarnopolskiego 
i stanisławowskiego wywożono 
także „kułaków”, czyli rodziny 
posiadające powyżej 12 ha ziemi 
(20 mórg). Np. z powiatu kosow-
skiego wywieziono wszystkich 
mieszkańców wsi: Świętego Jó-

zefa, Świętego Stanisława i Cie-
niowej. Z powiatu borszczow-
skiego ze wsi: Janówka, Słonecz-
na, Chodykowicka, Turlecka, 
Duniowa. Z powiatu samborskie-
go całą ludność ze wsi: Strzałko-
wice, Biskupce, Wojsztyce i Na-
dymy oraz z okolic Horodenki i 
Grzymałowa. Ze Stryja i okolic 
odjechało 6 transportów liczą-
cych do 40 wagonów w każdym. 
W wagonie umieszczano od 40 
do 75 osób. Z Halicza wyjecha-
ło 400 wagonów z Polakami, ze 
Stanisławowa 900 wagonów. Wa-
gony towarowe miały pozabijane 
deskami okna, w kącie wydrążo-
ną dziurę na załatwianie potrzeb 
fizjologicznych. Podróż trwała 
przeciętnie trzy miesiące. Po dro-
dze od chorób i głodu umierały 
dzieci , starcy i osoby słabsze, a 
ich ciała wyrzucane były z wago-
nów na torowiska podczas krót-
kich postojów, zwykle co drugi 
lub trzeci dzień. 
„10 lutego 1940 o godzinie 5 
rano do naszego uśpionego domu 
załomotali rosyjscy żołnierze – 
NKWD, z którymi był również 
Ukrainiec, nawet dobry znajomy 
naszego taty. Celując w nas broń, 
krzyczeli „sobierajties, jeditie na 
druguju obłaz” i za 15 minut ma-
cie być gotowi. Przerażeni rodzi-
ce zamiast się ubierać i nas szy-
kować, zupełnie potracili głowy. 
Mama zdjęła ze ściany obraz Ser-
ca Jezusowego Najświętszej Ma-
ryi Panny i tak w koszulinie była 
gotowa do drogi. Dopiero ostre 
ponaglanie żołnierza NKWD 
przywołało ją „do porządku” i 
zaczęła ubierać nas i siebie. Na-
stępnie nie pozwolili nam nic za-
brać, a zresztą nie było na to cza-
su, bo po 20 minutach byliśmy już 
na saniach, które zaprzężone w 
konia stały na podwórku.” (Wa-
leria Wiśniewska; SYGN. AW/
II/320, za: http://szlakitulaczy.pl/
kresy/ ) 
Józef Dzyra: „Sobota 10 luty 
1940 r. godz. 3 min. 15. Łomot 
do drzwi: Wstawaj polskij pane 
– odkrywaj! – w tym momencie 
większość domowników spała 
twardym snem, a przede wszyst-
kim my dzieci. Babcia Wiktoria 
Witkowska z Jabłońskich, a mat-
ka mojej mamusi nie spała. Więc 
podeszła do drzwi zapytać się, 
Kto to się tak łomocze ? Chociaż 
rozumiała i bardzo dobrze znała 
rosyjski. Raz jeszcze zapytała po 
polsku: kto tak łomocze? Zaczęli 
się odgrażać, że jeżeli drzwi nie 
zostaną otwarte natychmiast, to 
wyważą je siłą. Babcia celowo 
przedłużała rozmowę przy za-
mkniętych drzwiach, by ten rwe-
tes za drzwiami się przedłużył 
i domownicy się obudzili. A w 
między czasie mamusia pobudzi-
ła mężczyzn. Tatuś podszedł do 
drzwi w bieliźnie, a gdy je otwo-
rzył wtargnęło kilku uzbrojonych 
Ukraińców, którzy pełnili funkcję 
milicjantów z karabinami nasta-
wionymi bagnetami. Rozkazali 
by się odwrócił i podniósł ręce 
do góry. Ta zgraja Ukraińców 
wtargnęła do sypialni i zobaczy-
li następnych mężczyzn tutaj się 
znajdujących i starających się w 
pośpiechu ubierać. Jeden z tej 
watahy, a był to enkawudzista, 
jak się po chwili okazało, rozka-
zał: – Ruki w wierch i pod scienku 
wsie mużczyny. Gdy i tatę wypro-
wadzono i rozkazano by ustawił 
się obok, zrobiono rewizję nawet 
w łóżkach, następnie enkawudzi-
sta otworzył kopertę wyjął kartkę, 

na której miał wypisane osoby 
podlegające wywózce. Rozpoczął 
czytać: Z prikaza wierchownowo 
sowieta pałkownik Jan Stykowski, 
żena Ludwika, docz Józefa, Jani-
na i syn Stanisław. Następnie roz-
kazał: pietnatcat minut wremieni 
sobrat sia. Każdyj możet zabrat 
tiopłuju adioż, obów i piszczu na 
darogu na czetyre czasa. Wyjeż-
dżajetie w drugoju obłast’. Gdy 
nas w tę ciemną noc nad ranem 
wyprowadzono z domu, stali-
śmy na drodze jeszcze ze trzy lub 
cztery godziny. Gdy wyszliśmy z 
mieszkania, mróz był bardzo sil-
ny. Tej zimy śniegu było bardzo 
dużo i mrozy były tęgie. Do sta-
cji Perespa (od nas z Ostrowia 
było 40 km) dotarliśmy dopiero 
wieczór, a że nas zabrano z domu 
bez jedzenia to byliśmy głodni.” 
(http://pai.media.pl/historia/hi-
storia.php?id=67 )   
Maria Janusz: „Nadszedł 
10.02.1940 rok mama piekła 
chleb, a tu o świcie podjeżdża 
dwoje sani z woźnicami: dwóch 
Ukraińców i dwóch enkawudzi-
stów. Najpierw przeczytano nam 
jakiś wyrok (Ukrainiec przetłu-
maczył nam), że byliśmy jakimiś 
wrogami i dano nam dwie godzi-
ny na zebranie się. Zawieziono 
nas do Trembowli, załadowano 
do wagonów towarowych, w 
których były prycze a na każdej 
pryczy jedna rodzina. Była także 
dziura w podłodze i służyła jako 
ustęp.” (http://pai.media.pl/histo-
ria/historia.php?id=67 )  
Niespełna miesiąc później, 5 mar-
ca 1940 roku, Biuro Polityczne 
Komitetu Centralnego Wszech-
związkowej Komunistycznej 
Partii (bolszewików) nakazało 
wymordowanie 14 854 polskich 
oficerów i policjantów z obozów 
jenieckich w Kozielsku, Staro-
bielsku i Ostaszkowie oraz ponad 
7 tys. osadzonych w więzieniach 
na Białorusi i Ukrainie.
12 - 15 kwietnia 1940 roku w dru-
giej deportacji na Sybir Sowieci 
wywieźli około 300 tysięcy Po-
laków. Były to głównie rodziny 
wojskowych, urzędników, po-
licjantów (którzy już wcześniej 
byli internowani lub aresztowani 
przez NKWD lub milicję ukraiń-
ską - obojętne, czy był to ojciec, 
syn czy zięć), Ponadto deporto-
wano rodziny działaczy społecz-
nych, nauczycieli, kupców i inne 
rodziny inteligencji polskiej. Ze 
Lwowa deportowano około 12 ty-
sięcy Polaków, z Drohobycza - 5 
tysięcy, z Borysławia - 3 tysiące, 
ze Stanisławowa - 4 tysiące. De-
portowano także całe wsie, np. z 
powiatu wołkowyskiego: Nowo-
siołki, Koladycze, Łyskowa, Se-
nipowa; z powiatu przemyskiego: 
Krowniki, Choszczowice, Boje-
wice, Bratycze, Chałupki, Her-
manowice, Mościska, Szechnie-
je. Z powiatu czortkowskiego z 
osady Bartoszówka wywieziono 
84 rodziny, z 87 tam mieszkają-
cych. 
20 - 30 czerwca 1940 roku w trze-
ciej deportacji na Sybir Sowieci 
wywieźli około 400 tysięcy osób. 
Objęła głównie tzw. bieżeńców, 
czyli uciekinierów spod okupa-
cji niemieckiej, wśród których 
większość stanowili Żydzi. Ofia-
rami tej wywózki stało się wielu 
przedstawicieli inteligencji, m.in. 
lekarze i ludzie nauki. 
Ostatnia, czwarta deportacja za-
częła się 20 czerwca 1941 roku 
- w przeddzień wybuchu wojny 

niemiecko-sowieckiej. Akcja 
była wymierzona w rodziny i 
osoby związane z deportowany-
mi wcześniej grupami ludności. 
Deportacja ta objęła również re-
publiki nadbałtyckie i Mołdawię. 
Łącznie wywieziono 90 tys. lu-
dzi. 
Brak jest dobrze udokumento-
wanych podstaw, aby uznać za 
prawdziwe wojenne i powojen-
ne szacunki polskie (zarówno 
emigracyjne, jak i krajowe) mó-
wiące nawet o 1 700 tys. ofiar. 
Podobnie ma się sprawa z sza-
cunkowymi danymi dotyczą-
cymi liczby osób, które zostały 
deportowane w trakcie czterech 
masowych akcji wysiedleńczych 
(luty, kwiecień i czerwiec 1940 
r. oraz czerwiec 1941 r.). Poda-
wane tam liczby od 900 tys. do 1 
200 tys. osób. P. Żaroñ w swojej 
pracy (Ludność polska w Związ-
ku Radzieckim..., s. 132) podaje 
liczbę 1 875 tys. osób, J. Siedlec-
ki 1 700 tys., B. Podoski 1 634 
tys., W. Wielhorski 1 680 tys. 
Opracowanie sporządzone przez 
Ambasadę RP w Kujbyszewie 
mówiło o 1 692 tys. K. Zamorski 
i S. Starzewski całkowite straty 
21 miesięcy radzieckiej okupa-
cji szacowali na 1 692 tys. osób 
(990 tys. deportowanych, 210 
tys. wcielonych do Armii Czer-
wonej, 250 tys. aresztowanych, 
230 tys. jeńców wojennych oraz 
12 tys. wywiezionych z zaanek-
towanej Litwy). Jak dotąd nikt z 
historyków akcji z października 
1939 r. nie zalicza do tej katego-
rii represji. Raporty Lwowskiego 
AK mówiły o wywiezieniu do 
kwietnia 1940 r. około miliona 
osób. O ponad milionie ofiar de-
portacji pisał także Ambasador 
RP w ZSRR, Stanisław Kot (Li-
sty z Rosji do Gen. Sikorskiego, 
Londyn 1955). W Polish Soviet 
Relations, Waszyngton 1943, s. 
21 pisano o 1 050 tys. deporto-
wanych. W. Pobóg-Malinowski 
obliczał, że w głąb ZSRR wy-
słano 1 080 tys. osób (luty 1940 
r. 220 tys., kwiecień 1940 r. 320 
tys., czerwiec 1940 r. 240 tys. 
oraz czerwiec 1941 r. 300 tys.). 
(https://depot.ceon.pl/bitstream/
handle/123456789/639/Czas%20
nadziei.pdf?sequence=1&isAllo-
wed=y )  
W chwili gdy nawiązywano wza-
jemne stosunki polsko-sowiec-
kie, strona polska stała na stano-
wisku, że obraz represji (a tym 
samym i masowych deportacji), 
jaki napływał z kraju, musi być 
prawdziwy. Utwierdzała ich w 
tym przekonaniu także wyprawa 
przedstawicieli lwowskiego AK, 
mjr. Alfonsa Aleksandra Klotza 
(Dr Henryka Urbańczyka) i Ele-
onory Wandy Ptaszkówny (Ka-
mili Argasiñskiej), którzy latem 
1940 r. dokonali objazdu naj-
ważniejszych skupisk polskich 
zesłańców i w swym raporcie po-
twierdzili wcześniejsze szacunki 
o setkach tysięcy deportowanych. 
Tym samym, w chwili, gdy na-
wiązano wzajemne stosunki dy-
plomatyczne, a oczom tych, któ-
rzy nie przeszli przez radzieckie 
obozy i zesłanie, ukazał się prze-
rażający stan ludności, trudno 
było uwierzyć stronie radzieckiej, 
głoszącej, że zwolniła wszystkich 
deportowanych, więźniów obo-
zów pracy poprawczej oraz (o 
czym przecież nie mogli wiedzieć 
Polacy) żyjących jeszcze jeńców 
wojennych. Wszelkie próby sza-
cunków strat zaczynały się więc 
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od liczby osób, które udało się 
zarejestrować i objąć opieką, po 
czym dodawano do niej zupełnie 
nie udokumentowane dziesiątki, 
a nawet setki tysięcy zmarłych z 
zimna, głodu i wyczerpania oraz 
setki tysięcy tych, których władze 
radzieckie rzekomo nie zwolniły 
z obozów, więzień i zesłań, bądź 
którzy nie zdołali, z racji odda-
lonych miejsc pobytu, dotrzeć 
do polskich przedstawicielstw. 
Zerwanie stosunków polsko-ra-
dzieckich skomplikowało sytu-
ację. Raport „Dr Henryka Urbań-
czyka i Kamili Argasińskiej sza-
cował trzy pierwsze wywózki na 
910 tys. osób. (CAHRL, S. Kot, 
sygn. 93).  
Opracowania A. Gurianowa i A. 
Chackiewicza oraz praca history-
ków wrocławskich rozmiary de-
portacji radzieckich na ziemiach 
polskich zmniejszyły blisko 
trzykrotnie. Dane te są do dziś 
podważane, mimo że większość 
historyków, zajmujących się tym 
zagadnienie, uznała je za punkt 
wyjścia do dalszych, szczegóło-
wych opracowań i monografii. W 
przypadku deportacji z przełomu 
października i listopada 1939 r. 
brak jest do dziś danych ilościo-
wych w tej grupie od chwili jej 
przybycia do momentu rozpoczę-
cia działań wojennych. 
Z wagonów wyładowywano set-
ki zesłańców bez wypełnionych 
dokumentów. Do Kraju Krasno-
jarskiego, bez jakichkolwiek do-
kumentów, dotarło w ten sposób 
jednym z transportów aż 258 
rodzin. W podobnej sytuacji w 
Komi ASRR znalazło się 108 
rodzin, zaś w obwodzie swier-
dłowskim 23 rodziny. Wśród de-
portowanych, jak donosili przed-
stawiciele miejscowych organów 
NKWD, znajdowały się osoby 
posiadające zaświadczenia, że 
nie podlegają zsyłce. Bardzo czę-
sto byli to tzw. biedniacy 1 krowa 
i 1 ha ziemi, a nawet tajni współ-
pracownicy organów NKWD 
Białoruskiej i Ukraińskiej SRR. 
W Kraju Ałtajskim odnotowano 
przypadki przekazania rodzin, 
których nie było w żadnych, do-
starczonych przez konwój wy-
kazach. Do Kraju Krasnojarskie-
go przybyło aż dziewięć rodzin 
składających się z samych dzieci. 
Z Tarnopola skład nr 4030 przy-
wiózł 5 dzieci w wieku 12 - 16 
lat, których rodzice najprawdo-
podobniej pozostali na miejscu, 
lub zostali wywiezieni w niewia-
domym kierunku. W tym samym 
składzie odnaleziono dwuletnie 
dziecko bez rodziców, które od-
dano do domu dziecka. 
Po wielu trudnych rozmowach z 
władzami sowieckimi oraz dzięki 
twardej postawie dowódcy two-
rzącej się Armii Polskiej – gen. 
Władysława Andersa, uzyskano 
zgodę na ewakuację do Iranu. 
Przeprowadzono ją w dwóch rzu-
tach. Tzw. pierwsza ewakuacja 
miała miejsce w marcu i kwietniu 
1942 roku, druga została zakoń-
czona pod koniec sierpnia tego 
roku. W sumie „ziemię niewoli” 
opuściło ok. 117 tysięcy osób, w 
tym ponad 37 tysięcy cywilów. 
Ilość osób narodowo�ci żydow-
skiej, powracająca do kraju z 
głębi ZSRR w 1946 r., jak wy-
nika z dokumentów, wynosiła 
około 136,5 tys., a więc znacz-
nie więcej niż deportowano w 
głąb ZSRR, zarówno w czerw-
cu 1940 r., jak i październiku 
1939 r., w sumie około 115 tys.  

Gdy dla jednych Polaków zbliżał 
się czas powrotu, innych dotknęła 
kolejna fala represji, aresztowań 
i deportacji, która nastąpiła w 
latach 1944-1945, kiedy działa-
nia wojenne na froncie sowiec-
ko-niemieckim przesunęły się 
na zachód i Armia Czerwona 
wkroczyła ponownie na tereny 
II Rzeczpospolitej, a wraz z nią 
służby i wojska NKWD. Aresz-
towania i zsyłki do łagrów doty-
czyły w tym czasie głównie żoł-
nierzy Armii Krajowej. Niemal 
równocześnie wznowiono akcje 
deportacyjne ludności cywilnej 
z terenów Kresów Wschodnich. 
Dotychczas nie ustalono dokład-
nych ilości deportowanych. W 
miarę przesuwania się frontu na 
zachód podążały za nim forma-
cje NKWD. Kontynuowały one 
aresztowania żołnierzy AK rów-
nież na terenach Polski centralnej 
i zachodniej. Proceder wywózek 
trwał do początku lat pięćdzie-
siątych i objął około 90 tys. oby-
wateli polskich. Aresztowani, po 
okrutnych śledztwach, trafiali do 
łagrów na terenie ZSRR, z wyro-
kami od 8 do 20 lat pozbawienia 
wolności. (https://ipn.gov.pl/ftp/
wystawy/polacy_na_sybierii/
html/wstep.html )  

   Ludobójstwo niemieckie na 
Polakach 1939 – 1945   
Intelligenzaktion (akcja „inteli-
gencja”) – niemiecki akt ludobój-
stwa skierowany przeciwko pol-
skiej elicie, głównie inteligencji 
na terenie ziem polskich włączo-
nych do III Rzeszy, w trakcie któ-
rej zaplanowano i metodycznie 
zrealizowano rozstrzelanie około 
50 tys. nauczycieli, księży, przed-
stawicieli ziemiaństwa, wolnych 
zawodów, działaczy społecznych 
i politycznych oraz emerytowa-
nych wojskowych. Kolejnych 
50 tys. deportowano do obozów 
koncentracyjnych, gdzie przeżył 
tylko znikomy procent. Egze-
kucje wykonywano od września 
1939 do kwietnia 1940 roku w 
różnych regionach Polski. Od-
powiednikiem tej akcji na tere-
nie Generalnego Gubernatorstwa 
była „Akcja AB” (Außerorden-
tliche Befriedungsaktion – Nad-
zwyczajna Akcja Pacyfikacyjna), 
przeprowadzona między majem 
a lipcem 1940. (https://pl.wiki-
pedia.org/wiki/Intelligenzaktion )  
Powojenne szacunki Biura Od-
szkodowań Wojennych przy Pre-
zydium Rady Ministrów z 1947 
(Sprawozdanie Biura Odszkodo-
wań Wojennych w przedmiocie 
strat i szkód wojennych Polski 
1939–1945, wskazywały ogrom-
ne straty polskie w ludziach, ma-
jątku narodowym i dorobku kul-
turowym:
•	 Ofiary śmiertelne z lat 
okupacji niemieckiej (1939–
1945) – 6,028 mln obywate-
li polskich (644 tys. na skutek 
działań wojennych, w tym 123 
tys. żołnierzy i 521 tys. osób cy-
wilnych, 5384 tys. jako ofiary 
terroru okupanta niemieckiego). 
Bezpośrednio terrorem hitlerow-
skim dotkniętych zostało ponad 5 
mln osób, obozy niemieckie prze-
żyło 863 tys. obywateli polskich. 
Polska, w porównaniu do innych 
krajów okupowanych przez III 
Rzeszę, straciła na każdy 1 tys. 
obywateli – 220 osób (USA – 2,9, 
Belgia – 7, Wielka Brytania – 8, 
Francja – 15, Holandia – 22, a 
ZSRR – 116 obywateli).

•	 Ofiary programu germa-
nizacyjnego rabunku dzieci - 200 
tys. dzieci polskich, co stano-
wiło największą liczbę spośród 
wszystkich krajów w których 
program ten realizowano. Po 
wojnie udało się odzyskać zaled-
wie 10–15% dzieci (ok. 30 tys.).
•	 Ofiary dotknięte trwa-
łym kalectwem – 590 tys. osób, 
ofiary chorób 1,14 mln.
•	 Wywiezieni do przymu-
sowej pracy do Niemiec – 2,46 
mln osób.
•	 Wysiedleni przymuso-
wo – 2,478 mln.
•	 Straty majątku narodo-
wego – 38% stanu sprzed 1939 
(największych zniszczeń okupant 
dokonał w ośrodkach przemy-
słowych i centrach wielkomiej-
skich).  
Ogółem, okupant niemiecki do-
konał w okupowanej Polsce ra-
bunku ok. 516 tys. pojedynczych 
dzieł sztuki, o wartości szacunko-
wej 11 miliardów 140 milionów 
dolarów (według kursu z 2001), 
w wyniku powojennej rewindy-
kacji udało się odzyskać jedynie 
niewielki procent utraconych 
zbiorów zabytkowych, dzieł sztu-
ki i eksponatów. Łączna wartość 
poniesionych strat określono na 
kwotę 258 miliardów złotych 
przedwojennych, co stanowiło 
równowartość ok. 50 miliardów 
dolarów amerykańskich (w 1939 
roku). Powyższe straty, po prze-
liczeniu na wartość z roku 2004, 
wynoszą ok. 650-700 miliardów 
dolarów amerykańskich. W tym 
straty wojenne samej Warszawy, 
wynoszą równowartość 45 mi-
liardów dolarów.
W ciągu całego okresu okupa-
cji niemieckiej w Polsce (1939–
1945) śmierć poniosło ponad 3 
mln Polaków (oraz ok. 2,7 mln 
do 3 mln obywateli polskich po-
chodzenia żydowskiego), co daje 
łączną liczbę ponad 6 mln oby-
wateli polskich. 
W latach 1959–1989 Główna Ko-
misja Badania Zbrodni Hitlerow-
skich przekazała Zentrale Stelle 
der Landesjustizverwaltungen w 
Ludwigsburgu  kilkaset tysięcy 
oryginalnych dowodów zbrodni 
niemieckich w Polsce w okre-
sie okupacji (co najmniej 36 tys. 
protokołów zeznań, 150 tys. fo-
tografii, kilkadziesiąt tysięcy mi-
krofilmów i 12 tys. kompletnych 
akt prowadzonych śledztw). Za-
chodzi obawa, że dokumentacja 

ta została bezpowrotnie utracona. 
W 2004 r. ówczesny dyrektor 
IPN prof. Leon Kieres zwrócił się 
do podległych mu prokuratorów 
IPN, by przygotowali raport o 
stanie śledztw w sprawach zbrod-
ni Wehrmachtu popełnionych we 
wrześniu 1939 r. I wtedy okazało 
się, że w tysiącach teczek znajdu-
jących się w archiwach IPN bra-
kuje nie tylko oryginałów zeznań 
czy zdjęć, ale nawet wiarygod-
nych kopii tych dokumentów. A 
bez oryginalnych akt zakończenie 
spraw, czyli ich umorzenie lub 
wydanie wyroku skazującego, 
nie jest możliwe. Zentrale Stelle 
der Landesjustizverwaltungen w 
Ludwigsburgu powstała w listo-
padzie 1958 r., a jej formalnym 
celem było archiwizowanie akt 
pohitlerowskich i przekazywanie 
ich do odnośnych urzędów proku-
ratury powszechnej. Choć centra-
la miała mieć charakter tymcza-
sowy, istnieje do dziś i „stanowi 
urząd wymiaru sprawiedliwości, 
działający zgodnie z konstytu-
cją” – jak wynika z wykładni nie-
mieckiego Trybunału Konstytu-
cyjnego. Już wiosną 1959 r., na 
prośbę centrali w Ludwigsbur-
gu, Główna Komisja Badania 
Zbrodni Hitlerowskich w Polsce 
zaczęła przekazywać zawartość 
polskich archiwów partnerom z 
RFN. Tylko w latach 1965–1989 
Polacy przekazali Niemcom 36 
tys. protokołów zeznań, 150 tys. 
fotografii, kilkadziesiąt tysięcy 
mikrofilmów i 12 tys. komple-
tów materiałów z prowadzonych 
śledztw. W zamian strona pol-
ska otrzymała z Ludwigsburga... 
listę polskich gajowych i leśni-
czych współpracujących z RSHA 
(Głównym Urzędem Bezpieczeń-
stwa Rzeszy). Wszystko wska-
zuje jednak na to, że dokumenty 
zostały stracone bezpowrotnie. 
Na jakąkolwiek prośbę czy su-
gestię ich zwrotu urzędnicy w 
Ludwigsburgu najpierw reago-
wali rozkładaniem rąk, a później 
zniecierpliwieniem. Na nasze py-
tania odpowiadają: „Nie piszcie 
do nas! Akt już w Ludwigsburgu 
nie ma”. A gdzie są, tego nie wia-
domo. Dyrektor centrali w Lu-
dwigsburgu, dr Joachim Reidel, 
w piśmie do IPN sugeruje, że 
część akt może się znajdować w 
Bundesarchiv w Koblencji, Fry-
burgu lub Berlinie. Część została 
najprawdopodobniej zniszczo-
na, uległ bowiem przedawnieniu 
okres ich przechowywania. (Za: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/

Zbrodnie_niemieckie_w_Polsce_
(1939%E2%80%93194 5)  

   Wysiedlenia z Zamojszczyzny 
1942 – 1943  
Wysiedlenia z Zamojszczyzny 
w latach 1942-1943 były próbą 
praktycznej realizacji założeń 
Generalnego Planu Wschodnie-
go. Zasadnicza jego część, prze-
widująca wysiedlenie kilkudzie-
sięciu milionów Słowian z terenu 
Europy Środkowo-Wschodniej 
i Wschodniej miała być realizo-
wana przez 20-30 lat po wygranej 
przez III Rzeszę wojnie.
Pierwsze wysiedlenia z Zamojsz-
czyzny, przeprowadzone próbnie 
oraz w ramach zbadania reakcji 
społeczeństwa, realizowano jesz-
cze w listopadzie 1941, kiedy to 
przy współpracy kolonistów nie-
mieckich z miejscowości Brody 
Duże wysiedlono 2000 Polaków 
z 6 zamojskich wsi. W połowie 
1942 postanowiono przyspieszyć 
plany masowej kolonizacji nie-
mieckiej, realizując ją ekspery-
mentalnie w Generalnym Guber-
natorstwie, na Zamojszczyźnie.
12 listopada 1942 Himmler wy-
dał rozporządzenie nr 17C, które 
wyznaczało obszar Zamojszczy-
zny jako tzw. „pierwszy obszar 
osadniczy” w Generalnym Gu-
bernatorstwie. Do realizacji zada-
nia wyznaczony został dowódca 
SS i policji na Dystrykt Lublin, 
SS-Grupenführer Odilo Globoc-
nik,  posiadający wszelkie pełno-
mocnictwa Himmlera. Jako strefę 
wysiedleń przeznaczono powiaty 
Zamojszczyzny: biłgorajski, hru-
bieszowski, tomaszowski i za-
mojski. 
Pierwsze wysiedlenia nastąpiły w 
nocy z 27 na 28 listopada 1942 we 
wsi Skierbieszów i okolicznych 
terenach. Wysiedlonym Polakom 
zezwolono tylko na zabranie ba-
gażu osobistego, nie przekracza-
jącego 30 kg oraz 20 złotych. 
Akcję przeprowadzano brutalnie, 
rozdzielając rodziny i wysyłając 
gdzie indziej kobiety i dzieci, 
mężczyzn oraz starców. Z matka-
mi mogły zostać jedynie dzieci w 
wieku do 6 miesięcy. Wiele osób, 
które nie chciały poddać się wy-
siedleniom, zastrzelono w trakcie 
ucieczki. Wysiedleńców umiesz-
czano w obozach przejściowych 
w Zamościu i Zwierzyńcu, gdzie 
przeprowadzano badania rasowe 
i dokonywano selekcji na cztery 
kategorie:
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I – „WE” (niem. Wiedereindeut-
schung), osoby przeznaczone do 
„ponownego zniemczenia”, o 
nordyckich cechach rasowych, 
kierowane do dalszych badań ra-
sowych do specjalnego obozu w 
Łodzi.
II – „AA”, osoby uznane za zdol-
ne do pracy przymusowej i kiero-
wane w tym celu do Rzeszy lub 
na wschód
III – „RD”, osoby w wieku po-
wyżej 60 lat i inne do pracy u no-
wych kolonistów ze wschodu.
IV – „KI” (niem. Kindertran-
sport), dzieci do lat 14 przymu-
sowo odbierane rodzicom, które 
kierowano do tzw. wiosek ren-
towych (niem. Rentendörfer) 
utworzonych w powiatach: gar-
wolińskim, siedleckim, mińskim 
i sokołowskim – złe warunki 
transportu spowodowały liczne 
przypadki śmierci dzieci i osób 
starszych przewożonych w trans-
portach lub zmarłych z wycień-
czenia w szpitalach.
V – „KL”, osoby przeznaczone 
do eksterminacji w obozach kon-
centracyjnych, głównie w Au-
schwitz-Birkenau i na Majdanku 
- szacowano iż do natychmiasto-
wej likwidacji przeznaczonych 
zostanie 21% wszystkich wysie-
dlanych.
W okresie od marca 1943 do 
czerwca 1943 nastąpiło wstrzy-
manie akcji wysiedleńczej. Ogó-
łem w okresie od 28 listopada do 
marca 1943 zostało usuniętych 
ok. 51 000 Polaków, a w ich miej-
sce przybyło 9000 kolonistów 
niemieckich z Besarabii i Ukra-
iny oraz dalszych 4000 osadni-
ków do końca 1943. Osiedlenie 
ludności niemieckiej z tych te-
renów spowodowane było m.in. 
tym, że władze Rzeszy odmówiły 
wcześniej jej przyjęcia na swoje 
terytorium, dlatego jedynie Glo-
bocnik zdecydował się na ich 
przyjęcie (ok. 12 000 osób), kosz-
tem ludności polskiej, na teren 
Zamojszczyzny. 
W miejsce opuszczonych gospo-
darstw przez Polaków wysiedlo-
nych z z powiatu hrubieszowskie-
go przesiedlano także Ukraińców 
z powiatu zamojskiego, w ramach 
osobnej akcji przeprowadzonej w 
okresie od 15 stycznia 1943 do 
marca 1943 (niem. Ukrainerak-
tion). Przesiedlono w ten sposób 
na teren powiatu hrubieszowskie-
go ok. 7000 Ukraińców. Władze 
niemieckie zamierzały utworzyć 
tzw. „pasy ochronne” z ludności 
ukraińskiej, które osłaniałyby 
kolonie niemieckie przed ataka-
mi polskich grup partyzanckich 
– dotyczyło to zwłaszcza powia-
tu biłgorajskiego, który według 
niemieckich planów stanowił na-
turalną przeszkodę przed ugrupo-
waniami partyzanckimi rezydu-
jącymi w Puszczy Solskiej. (Za: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ak-
tion_Zamo%C5%9B%C4%87 ) 
Od listopada 1942 do lata 1943 w 
trakcie brutalnej akcji wypędzono 
z Zamojszczyzny ok 150 tys. osób, 
z czego ponad 30 000 stanowi-
ły dzieci Część dzieci, u których 
niemieccy lekarze-antropolodzy 
stwierdzili obecność odpowied-
nich cech rasowych, przeznaczo-
no do germanizacji w niemiec-
kich rodzinach i domach dziecka. 
Z kilkunastu tysięcy przeznaczo-
nych do germanizacji udało się 
po wojnie odzyskać około 800.  
Między 1939 a 1944 rokiem nie-
mieccy okupanci wypędzili z 
ziem wcielonych o Rzeszy ponad 
860 tys. mieszkających tam Po-
laków, by stworzyć „przestrzeń 
życiową” dla Niemców. Domy i 
majątek wywłaszczanych przy-
dzielono Niemcom z Europy 
Wschodniej. W czasie trwania 
powstania warszawskiego i po 
jego upadku z Warszawy oraz 
miejscowości podwarszawskich 
wysiedlono niemal całą ludność 
cywilną. Wypędzono wówczas 
550 tysięcy osób z Warszawy 
oraz 100 tysięcy z miejscowości 
podwarszawskich. Część wywie-
ziono do obozów koncentracyj-
nych, część na roboty do Trzeciej 
Rzeszy, część uciekła, a resztę 
wysiedlono na południowe tereny 
GG. Wysiedlenie całej ludności 
Warszawy i zniszczenie miasta 
było wydarzeniem bez preceden-
su. Nic podobnego nie wydarzyło 
się w całej Europie. 
(https://straty.pl/straty-osobowe-
-wysiedlenia.html)  
 
   Rzeź Woli sierpień 1944 
Rzeź Woli stanowiła bezpośrednią 
realizację rozkazu Adolfa Hitlera, 
nakazującego zburzenie Warsza-
wy i wymordowanie wszystkich 
jej mieszkańców. W trakcie masa-
kry, której punkt szczytowy przy-
padł w dniach 5–7 sierpnia 1944, 
w licznych masowych i indywi-
dualnych egzekucjach zamordo-
wano tysiące polskich mężczyzn, 
kobiet i dzieci, w tym pacjentów i 
personel trzech wolskich szpitali. 
Masakrze towarzyszyły gwałty, 
rabunki i podpalenia. 
Szturm zaczął się 5 sierpnia o go-
dzinie 7:00 rano. Już od godzin 
porannych na Woli trwała rzeź 
polskiej ludności cywilnej. Wy-
pełniając literalnie rozkaz Hitlera 
esesmani i policjanci mordowali 
bez względu na wiek i płeć każ-
dego schwytanego Polaka. Maso-
wo rozstrzeliwano mieszkańców 
zdobytych kwartałów. Najwięk-
sze rozmiary akcja ekstermina-
cyjna przybrała jednak w tych re-
jonach Woli, które od pierwszych 
godzin powstania znajdowały się 
pod kontrolą Niemców. Zbioro-
wym egzekucjom towarzyszyły 
gwałty na kobietach i dziewczyn-

kach oraz masowa grabież. Cywi-
lów, których nie zamordowano od 
razu, pędzono w charakterze „ży-
wych tarcz” na powstańcze bary-
kady. Dzień ten przeszedł do hi-
storii Woli jako „czarna sobota”.
Początkowo ludność Woli mordo-
wano w sposób chaotyczny i bez-
ładny – w mieszkaniach, w piw-
nicach, na podwórzach kamienic, 
na ulicach. Szereg domów podpa-
lono, a uciekającą w panice lud-
ność wybito ogniem broni maszy-
nowej. W ten sposób miały zgi-
nąć m.in. tysiące mieszkańców 
tzw. domów Hankiewicza przy ul. 
Wolskiej 105/109 (ok. 2 tys. ofiar) 
oraz domów Wawelberga przy ul. 
Górczewskiej 15 (od 2 tys. do 3 
tys. ofiar). Nierzadko miały miej-
sce wypadki, gdy ukrywających 
się w piwnicach cywilów mordo-
wano przy użyciu granatów. Do-
chodziło także do aktów wyjąt-
kowego bestialstwa – zakłuwania 
bezbronnych bagnetami, zakopy-
wania rannych żywcem, roztrza-
skiwania głów niemowlętom, czy 
wrzucania małych dzieci wraz 
z matkami do płonących budyn-
ków. Co najmniej dwadzieścioro 
dzieci zamordowano tego dnia w 
prawosławnym sierocińcu przy 
ul. Wolskiej 149 (niektóre źródła 
wspominają o stu ofiarach). Ist-
nieją przy tym relacje mówiące, 
iż celem zaoszczędzenia amunicji 
esesmani z pułku Dirlewangera 
roztrzaskiwali sierotom głowy 
kolbami karabinowymi. W dru-
giej połowie dnia rzeź przybrała 
bardziej zorganizowany charak-
ter. Ludność dzielnicy spędzano 
odtąd do kilku wyselekcjonowa-
nych miejsc egzekucji przy uli-
cach Wolskiej i Górczewskiej. 
Funkcję tę pełniły najczęściej 
duże zabudowania i place fa-
bryczne, parki, cmentarze, tere-
ny przykościelne lub obszerne 
dziedzińce większych kamienic. 
Mieszkańców Woli – mężczyzn, 
kobiety i dzieci – doprowadzano 
tam mniejszymi lub większymi 
grupami, a następnie systema-
tycznie mordowano, zazwyczaj 
strzałem w tył głowy lub przy 
użyciu broni maszynowej. 
Nierzadko prowadzeni na stra-
cenie ludzie byli zmuszani do 
wspinania się na stos ciał osób za-
mordowanych przed nimi. Świad-
kowie wspominali, że w takich 

miejscach zwały trupów sięgały 
niekiedy ok. 25-35 metrów dłu-
gości, 15-20 metrów szerokości i 
2 metrów wysokości. 
Szymon Datner określił rzeź Woli 
jako „jedną z najkrwawszych kart 
w dziejach martyrologii narodu 
polskiego”. Norman Davies uznał 
natomiast 5 i 6 sierpnia 1944 za 
„dwa najczarniejsze dni w histo-
rii Warszawy”. Zdaniem Piotra 
Gursztyna była to prawdopodob-
nie największa jednostkowa ma-
sakra ludności cywilnej dokona-
na w Europie w czasie II wojny 
światowej, a zarazem prawdo-
podobnie największa w historii 
jednostkowa zbrodnia popełniona 
na narodzie polskim. Ustalenie 
dokładnej liczby ofiar rzezi Woli 
nie było możliwe ze względu na 
spalenie większości zwłok przez 
Niemców oraz niewielką liczbę 
ocalałych świadków, którzy mo-
gliby wskazać nazwiska zamor-
dowanych (w trakcie rzezi ginęły 
bezimiennie całe rodziny. Jako 
pierwszy próby ustalenia przy-
bliżonej liczby ofiar podjął się 
Antoni Przygoński. W swej pra-
cy z 1980 roku obliczył on, iż w 
czasie rzezi Woli zostało zamor-
dowanych ponad 65 tys. Polaków, 
z czego 59 400 miało zginąć w 
dniach 5-7 sierpnia. Przygoń-
ski opierał się przy tym m.in. na 
wcześniejszych ustaleniach Sta-
nisława Płońskiego i Ewy Śli-
wińskiej, a także na wynikach 
przedwojennych i powojennych 
spisów ludności, które wskazy-
wały, iż między styczniem 1938 a 
majem 1945 liczba mieszkańców 
Woli zmniejszyła się z 84 424 
do 19 964, tj. o ponad 64 tysią-
ce. (https://pl.wikipedia.org/wiki/
Rze%C5%BA_Woli )  
„Dirlewangerowcy dopuszcza-
ją się także licznych gwałtów. 
„Za każdym razem, kiedy sztur-
mowaliśmy piwnicę, a były w 
niej kobiety, dirlewangerowcy je 
gwałcili. Często kilku tą samą, 
szybko, nie wypuszczając broni z 
rąk. Po jakiejś walce wręcz trzą-
słem się pod ścianą, nie mogłem 
się uspokoić; wpadli ludzie Dir-
lewangera. Jeden wziął kobietę. 
Była ładna, młoda. Nie krzyczała. 
Gwałcił ją, przyciskając mocno 
jej głowę do stołu. W drugiej ręce 
miał bagnet. Najpierw rozciął jej 
bluzkę. Potem jedno cięcie, od 

brzucha po szyję. Krew chlusnę-
ła. Czy wiecie, jak szybko zastyga 
krew w sierpniu...?”. Do licznych 
gwałtów dochodzi także w zajezd-
ni przy Młynarskiej. Oprawcy 
wybierają młode kobiety i dziew-
czynki i zanim strzelą im w tył gło-
wy, brutalnie gwałcą.” (https://
www.rp.pl/historia/art9261891-
-rzez-woli-rozstrzelane-miasto )    
Nie wiadomo do ilu gwałtów 
doszło w trakcie powstania war-
szawskiego. Zachowały się re-
lacje o brutalnych, zbiorowych 
gwałtach, ale niewątpliwie są one 
jedynie częścią koszmaru tych 63 
dni. Wiemy, że ogromna liczba 
gwałtów miała miejsce na Ziele-
niaku, w obozach przejściowych 
i powstańczych szpitalach. Gwał-
ciły oddziały niemieckie, zwłasz-
cza pułk Dirlewangera, gwałciła 
rosyjska RONA. 
W powstaniu gwałt i lęk przed 
gwałtem były stale obecne, ko-
biety bały się gwałtu we wła-
snych domach, w obozach przej-
ściowych i podczas wymarszu z 
Warszawy po kapitulacji. Spo-
łeczeństwo nie chce pamiętać o 
gwałcie. To krzywda, z której nie 
można wyciągnąć prostego mo-
rału. Przywykliśmy do wychwa-
lania cierpienia, które przecież 
„uszlachetnia”. Gwałt wojenny 
nie mieści się w naszej wizji hi-
storii i roli wojny. Jak stworzyć 
pomnik czegoś, o czym nie chce-
my pamiętać i czego nie chcemy 
wychwalać?

Ten brak w narracji o wojnie, 
niepamięć o cierpieniu cywili i 
o ofiarach gwałtu, uwidacznia 
się podczas obchodów rocznico-
wych, które cechują się wyraźnie 
militarnym charakterem i skupia-
ją się głównie na wychwalaniu 
decyzji o wybuchu powstania. 
W obliczu oficjalności instytucji 
pamięci pojawia się pytanie o 
możliwość upamiętnienia ofiary, 
której cierpienie jest prywatne (a 
więc niepomnikowe przez to, że 
nieogólne, niewspólne i niepu-
bliczne) i co za tym idzie „nieho-
norowe”: jak wyrazić szacunek 
do ofiar w tej niechlubnej sprawie 
i po co? (Julia Golachowska; w:   
http://codziennikfeministyczny.
pl/golachowska-63-dni-chwaly-
-powstaniu-warszawskim/ ) 

/ Rzeź Woli
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Rok 1944 przyniósł nadzieję 
na rychłe zakończenie niemiec-
kiej okupacji. Wojska III Rzeszy 
niemieckiej ponosiły klęski na 
wszystkich frontach, z trudem 
starając się powstrzymać uderze-
nia wojsk alianckich. Na froncie 
wschodnim Armia Czerwona w 
szybkim tempie zbliżała się do 
granic II Rzeczypospolitej i już 
4 stycznia czołowe jej jednostki 
przekroczyły byłą granicę polsko-
-sowiecką. Po krótkiej przerwie, 
jaka nastąpiła po operacji rówień-
sko-łuckiej, wojska sowieckie 
rozpoczęły aktywne działania na 
kierunku kowelskim i brzeskim. 
Do 18 marca wojska 47 i 70 ar-
mii zablokowały Kowel, a siły 
61 armii rozwinęły natarcie na 
północ od Kowla wychodząc na 
południowy brzeg Prypeci. Wołyń 
i Polesie stały się bezpośrednim 
zapleczem frontu wojsk niemiec-
kich. Na Wołyniu uaktywniły 
swoją działalność struktury Pol-
skiego Państwa Podziemnego. 
Okręg Wołyński AK rozpoczął 
realizację planu „Burza”. Wyda-
ny przez komendanta Okręgu 15 
stycznia 1944 r. rozkaz nakazywał 
Inspektorom rejonowym mobili-
zację oddziałów konspiracyjnych 
AK i skierowanie ich do rejonów 
koncentracji w zachodniej części 
Wołynia: na południe od Kowla i 
na północ od Włodzimierza Wo-
łyńskiego. Z połączenia zmobi-
lizowanych oddziałów konspira-
cyjnych, oddziałów partyzanckich 
działających już w terenie i części 
żołnierzy samoobrony utworzo-
no 27. Wołyńską Dywizję Pie-
choty AK, liczącą ponad 6,5 tys. 
żołnierzy. Dywizja (posiadająca 
w swoim składzie 9 batalionów 
piechoty, 2 szwadrony kawalerii, 
kompanię łączności, kompanię 
saperów, kompanię przepraw, 
kwatermistrzostwo, służbę zdro-
wia, 2 szpitale, służbę duszpa-
sterstwa, żandarmerię wojskową) 
do czerwca 1944 r. prowadziła 
nieprzerwanie walki z niemiecki-
mi jednostkami frontowymi oraz 
oddziałami UPA na Wołyniu i Po-
lesiu. W kwietniu, współdziałając 
z jednostkami Armii Czerwonej, 
wzięła udział w operacji kowel-
skiej. W ciężkich walkach z prze-
ważającymi siłami regularnych 
wojsk niemieckich dwukrotnie 
okrążona przez Niemców przebi-
ła się z okrążenia i na początku 
czerwca na rozkaz Dowódcy Ar-
mii Krajowej przekroczyła Bug, 
osiągając rejon na południu lasów 
parczewskich. Okrążona w poło-
wie lipca (po raz trzeci) podczas 
wielkiej akcji pacyfikacyjnej p. 
k. „Wirbelsturm” („Cyklon”) 
przeciw oddziałom partyzanckim 
w lasach parczewskich przebiła 
się poza zacieśniający się pier-
ścień okrążenia, i wzięła udział 
w „Burzy” na Lubelszczyźnie. 
W dniach 20-21 lipca 1944 r. od-
działy dywizji opanowały obszar 
o powierzchni około 180 km2 z 
miejscowościami: Lubartów, Fir-
lej, Kamionka, Michów i Kock, 
blokując ze wschodu, północy i 
południa główne kierunki ruchu 
cofających się wojsk niemieckich. 
W tym czasie wojska sowieckie 1. 
Frontu Białoruskiego sforsowały 

Bug i rozwinęły operacje w kie-
runku zachodnim. Armia niemiec-
ka była w odwrocie.

23 lipca w godzinach popołudnio-
wych do obszaru wyzwolonego 
przez 27. WDP AK weszły od-
działy 29. Gwardyjskiego Kor-
pusu Piechoty armii sowieckiej, 
wchodzącego w skład 8 Gwar-
dyjskiej Armii, działającej w skła-
dzie 1. Frontu Białoruskiego.[1] 
Czołowe oddziały nie zatrzyma-
ły się na dłużej, lecz pospiesznie 
kierowały się na zachód w kie-
runku Wisły. Po ich przejściu do 
Lubartowa przybył sztab korpusu 
sowieckiego z dowódcą gen. lejt. 
Fokanowem. 24 lipca w sztabie 
dywizji planowano zadania dla 
oddziałów na najbliższe dni. Po-
czątkowo zamierzano skierować 
się na Lublin. Ale kierunek ten 
odpadł, gdyż w tym czasie jed-
nostki sowieckie toczyły już wal-
ki o miasto. Rozważano zatem 
uderzenia na cofające się z Lubli-
na w kierunku Warszawy jednost-
ki niemieckie, na odcinku szosy 
między Grabowem i Kurowem. 
Ponieważ dywizja znalazła się w 
strefie frontowej, postanowiono 
uzgodnić je z dowództwem wojsk 
sowieckich. W tym celu szef szta-
bu dywizji mjr Tadeusz Sztum-
berk-Rychter „Żegota” udał się 
do sztabu 29 Korpusu. Spotkanie 
odbyło się 25 lipca o godz. 11 w 
Lubartowie, na którym uzgodnio-
no wspólne działania 27. WDP 
AK z sowieckim 29 Gwardyjskim 
Korpusem Piechoty w ogólnym 
kierunku na Warszawę. Jednocze-
śnie gen. Fokanow wyraził życze-
nie osobistego poznania dowódcy 
i oficerów dywizji oraz dokonania 
przeglądu wojska. Ustalono więc, 
że oddziały dywizji przedefilują 
przed dowództwem sowieckiego 
korpusu w Lubartowie.

25 lipca w godzinach popołudnio-
wych, na zaproszenie gen. Foka-
nowa, do Skrobowa udało się całe 
dowództwo dywizji. W tym cza-
sie bataliony pod dowództwem 
kpt. Jana Józefczaka „Hrubego” 
maszerowały w zwartej kolumnie 
w kierunku Lubartowa. Na wyso-
kości Skrobowa kolumna została 
zatrzymana. Okazało się, że od-
działy dywizji weszły w przygoto-
wany przez wojska sowieckie tzw. 
„worek”, otoczony przez piecho-
tę, czołgi i artylerię. Wtedy gen. 
Fokanow przedstawił dowódz-
twu 27. WDP AK oświadczenie 
z żądaniem złożenia broni.[2] Po 
rozbrojeniu oddziały dywizji mia-
ły przejść do rejonu Łuszczowa 
pod Lublinem, w celu dokonanie 
reorganizacji. Żądania dowódz-
twa sowieckiego były zaskocze-
niem. Dowódca dywizji płk Jan 
Kotowicz „Twardy” sprzeciwił 
się temu żądaniu. Powołał się na 
niedawne wspólne walki na Wo-
łyniu i Polesiu, na współdziałanie 
z armią sowiecką w bitwie ko-
welskiej. Nie odniosło to żadnego 
skutku – decyzja była nieodwołal-
na. Pod lufami czołgów i karabi-
nów maszynowych wszelki opór 
był bezcelowy. Wezwanym do-
wódcom batalionów szef sztabu 
dywizji mjr Tadeusz Sztumberk-
-Rychter „Żegota” przedstawił 

żądanie dowództwa sowieckiego 
i polecił oddziałom złożenie broni 
z zachowaniem porządku i dys-
cypliny. Po latach mjr „Żegota” 
napisał w swoich wspomnieniach: 
„(…) Nikt z nas, dowódców, nie 
mógł i nie chciał wziąć odpowie-
dzialności za ewentualne rozpę-
tanie konfliktu. Historia nas za to 
osądzi”.[3]

Przy drodze w Skrobowie na nie-
wielkim placu oddziały 27. WDP 
AK złożyły broń. Polowa radio-
stacja dywizji otwartym tekstem 
nadała do Londynu ostatnią depe-
szę następującej treści: „Sowieci 
nas rozbrajają 27 d.p.”[4] Po zło-
żeniu broni oddziały zatrzyma-
ły się na noc w pobliskim lesie. 
Głęboko przeżywaliśmy gorycz 
rozbrojenia. Nie mogliśmy zrozu-
mieć, jak to się stało i dlaczego. 
Nasuwały się natrętne pytania: 
jak to jest możliwe, aby we wła-
snym kraju, na polskiej ziemi, 
obca armia, a przy tym uważana 
za sojusznika w walce z hitlerow-
ską III Rzeszą, mogła rozbroić 
polskie oddziały walczące prze-
ciw okupantowi. Na nic zdały się 
argumenty, że na Wołyniu uczest-
niczyliśmy przecież w licznych 
wspólnych bojach przeciwko 
Niemcom i UPA, w tym w opera-
cji kowelskiej Armii Czerwonej. 
Odebrano nam broń, którą zdo-
bywaliśmy w walce z wrogiem, 
uniemożliwiając dalszą walkę 
o wyzwolenie Ojczyzny, kiedy 
zwycięstwo było już tak blisko.

W przydrożnym lesie, tam gdzie 
nas zatrzymano, przetrwaliśmy 
do rana, rozmyślając o tym co 
się stało, i o dalszym naszym lo-
sie. Rozważaliśmy różne warian-
ty działania, ale czekaliśmy na 
decyzje naszych dowódców. Z 
nastaniem świtu okazało się, że 
nie ma już stanowisk kaemów, 
czołgów ani sowieckich oddzia-
łów, które nas poprzedniego dnia 
otaczały. Uformowana kolumna 
naszych oddziałów wolno ruszyła 
w kierunku Łuszczowa. Na skra-
ju lasów kozłowieckich dowódz-
two dywizji zatrzymało kolumnę 
i zdecydowało zwolnić żołnierzy 
z przysięgi, dając im wolną rękę 
decydowania o sobie. Przed fron-
tem oddziałów odczytano rozkazy 
pożegnalne, w których dowódcy 
podziękowali za wykazany patrio-
tyzm i wspólną walkę. Wyrażono 
jednocześnie wiarę w spotkanie 
w szeregach Wojska Polskiego i 
kontynuowanie walki. Oto treść 
jednego z nielicznych dokumen-
tów zachowanych w aktach archi-
walnych 27. WDP AK – „Rozkaz 
dzienny nr 17 dowódcy 1. Kom-
panii I/43 pp ppor. Ryszarda Mar-
kiewicza „Mohorta”, z dnia 26 
lipca 1944 roku: „Dnia 25 VII 44 
o godz. 24.00 zostaliśmy w pod-
stępny sposób otoczeni i rozbro-
jeni. To, co ukochaliśmy ponad 
wszystko, to co opłaciliśmy krwią 
naszych braci – broń naszą mu-
sieliśmy bez walki z uciekającym 
wrogiem rzucić na ziemię. Żoł-
nierze, idziemy do swych domów. 
Wiem, że większość z Was nie ma 
własnych domów, ani rodziny. Pa-
miętajcie o tym, że każda rodzina 
i strzecha polska będzie dla Was 

rodziną i własnym domem. Wiem, 
że czeka Was poniewierka, głód i 
bezdomność. Nie rozpaczajcie! 
Ta moc, którą zdobyliście w cią-
gu naszych walk starczy Wam na 
przetrwanie. Wierzę głęboko, że 
spotkamy się w szeregach Woj-
ska Polskiego. Wierzę, że jeszcze 
pójdziemy do walki! Żołnierze, 
pamiętajcie o tym. Pamiętajcie 
o swych dowódcach, którzy Was 
wiedli do walki, którzy z Wami 
wspólnie cierpieli w czasie klęsk 
i radowali się po zwycięstwach. 
Czołem chłopcy! Do zobaczenia. 
D-ca kompanii Mohort ppor.”[5]

Po odczytaniu rozkazów dowódcy 
pododdziałów wydali rozkaz ro-
zejścia się. Nadszedł czas rozsta-
nia. Tworzyły się grupki kolegów, 
udających się w jednym kierun-
ku, i powoli nas ubywało. Część 
kolegów kierowała się na Wołyń 
do swoich stron, i też namawiano 
mnie, aby iść z nimi. Ale nie mia-
łem tam poco wracać, wiedziałem 
bowiem, że rodzice wyjechali z 
Wołynia i są w Warszawie. Nie-
zdecydowany dokąd się udać, do-
łączyłem do jednej z grup i wkrót-
ce doszliśmy do wsi Annobór. Po 
posiłku jakim poczęstowali nas 
mieszkańcy, rozeszliśmy się. Nie 
mając żadnego konkretnego pla-
nu, ruszyłem samotnie w dalszą 
drogę i w pobliskiej wsi Majdan 
Kozłowiecki zatrzymałem się u 
jednego gospodarza. Był to czas 
żniw, potrzebne były ręce do pra-
cy. Gospodarz zaproponował mi 
pracę przy żniwach w zamian za 
utrzymanie. Wyraziłem zgodę i 
jeszcze w tym samym dniu uda-
liśmy się na pole. Kosiłem żyto 
kosą. Następnego dnia z kosą na 
ramieniu szliśmy z gospodarzem 
znów na pole. Wtem na jadą-
cej drogą furmance zobaczyłem 
dwóch moich kolegów. Zapyta-
łem: „dokąd jedziecie?” Odpo-
wiedzieli: „do Lublina – chodź, 
jedź z nami”. Decyzja moja była 
błyskawiczna. Położyłem kosę na 
ziemię obok zaskoczonego gospo-
darza, pięknie mu podziękowałem 
i, tak jak stałem, dołączyłem do 
kolegów. W ten sposób rozpoczął 
się nowy rozdział w moim życiu. 
A Wołyń, moja umiłowana mała 
Ojczyzna, pozostała daleko – za 
Bugiem.

W tym miejscu pragnę wyjaśnić, 
skąd wiedziałem, że rodziców już 
nie ma na Wołyniu. Stało się to 
w dość niezwykłych okoliczno-
ściach. 12 lipca 1943 r. opuścili-
śmy dom rodzinny w Iwaniczach, 
pozostawiając wszystko na łasce 
losu, i ratując się przed rzeziami 
nacjonalistów ukraińskich schro-
niliśmy się we Włodzimierzu Wo-
łyńskim. Na polecenie władz kon-
spiracyjnych 14 grudnia 1944 r. 
rozstałem się z rodzicami i wkrót-
ce znalazłem się w szeregach 27. 
Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
AK. Rodzice wraz z moją siostrą, 
uchodząc przed zbliżającym się 
frontem wschodnim, na wiosnę 
1944 r. wyjechali z Włodzimierza 
do brata ojca Ludwika Filara, któ-
ry mieszkał w Warszawie na ul. 
Krzyżanowskiego 48. Od czasu 
mojego wyjazdu z Włodzimierza 
moje kontakty z rodziną urwa-

ły się. Rodzice wiedzieli o mnie 
tylko to, że jestem w partyzantce, 
ja zaś nie wiedziałem o ich wy-
jeździe do Warszawy. W czerwcu 
1944 r. oddziały naszej dywizji, 
po wyczerpujących walkach na 
Wołyniu, przeszły na Lubelszczy-
znę i ześrodkowały się w rejonie 
na południu lasów Parczewskich, 
gdzie zatrzymały się na dłuższy 
postój. Moja kompania stacjono-
wała we wsi Maśluchy, w której 
zaprzyjaźniłem się z jednym z 
gospodarzy (nazwiska nie pamię-
tam). Często rozmawialiśmy o 
różnych sprawach, także o Woły-
niu i mojej rodzinie. Pewnego dnia 
wspomniałem o stryjku Ludwiku 
w Warszawie, którego chciałbym 
powiadomić, że żyję. Jego adres 
warszawski pamiętałem. Ale w 
rejonie stacjonowania naszych 
oddziałów nie funkcjonowała 
poczta. Gospodarz podchwycił 
moją myśl i zaproponował mi w 
tym swoją pomoc. Otóż, w nieda-
lekiej wsi mieszkała jego siostra, 
i tam poczta dochodziła. Ustali-
liśmy, że miałem tylko napisać 
list do stryjka, on go zawiezie do 
siostry, która pod swoim adresem 
zwrotnym wyśle list na adres war-
szawski. Tak też uczyniłem. W 
krótkich słowach powiadomiłem, 
że jestem cały i zdrowy, prosiłem 
również o ewentualne powiado-
mienie o tym moich rodziców, 
gdyż nie wiem co się z nimi dzie-
je. Można sobie wyobrazić moje 
zaskoczenie, a jednocześnie wiel-
ką radość, kiedy po upływie nie-
całych dwóch tygodni siostra go-
spodarza przywiozła do Maśluch 
list z Warszawy (na jej adres), a 
w nim odpowiedź … pisaną ręką 
mego ojca. W ten sposób rodzi-
ce dowiedzieli się, że żyję, a ja 
wiedziałem, że rodzice z siostrą 
opuścili Wołyń i są w Warszawie. 
Do dziś jestem wdzięczny gospo-
darzowi z Maśluch i jego siostrze 
za zorganizowanie i umożliwienie 
tak ważnego wówczas kontaktu 
z rodziną, co miało niewątpliwie 
wpływ na dalsze losy naszej ro-
dziny.  

[1] CAMO FR, zesp. 233, inw. 
2374, vol. 22, s. 112-118.

[2] Rozkaz rozbrojenia 27. WDP 
AK wydała Rada Wojenna 8 
gwardyjskiej armii. 

[3] T. Sztumberk-Rychter, Arty-
lerzysta piechurem, Warszawa 
1966, s. 297.

[4] Depesza dowódcy 27 WDP 
AK płk. Jana Kotowicza „Twar-
dego” do Centrali nadana 25 lip-
ca 1944 r. o godz.    23.45: „Nr 
00 Expres, Depesza z dn. 25.VII. 
Sowieci nas rozbrajają-27d.p.” 
(AAN 203/I-10). 

   Także: Depesza alarmowa szefa 
VI Oddziału płk. Mariana Utnika 
do dowódcy AK z dnia 26 lipca 
1944 r.: „Przyjęliśmy dnia 25 VII 
godz. 23.45 telegram z Wandy 33 
tekstem otwartym: „Sowieci nas  
rozbrajają 27 d.p.” (Armia Krajo-
wa w dokumentach 1939-1945, t. 
III, Londyn 1976, dokument 682, 
s. 575).   

[5] Archiwum 27.WDP AK, do-
kument nr 105, s. 331.

„Sowieci nas rozbrajają 27 W.d.p.”
(w „sojuszniczej” pułapce. Przerwany marsz na Warszawę.)
Władysław Filar
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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 i pracowało wielu wybitnych 
artystów, kapłanów 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.

Jadwiga Dudziec spędziła w 
Oszmianie trzy lata. W tym jed-
nym z najważniejszych miast 
Wileńszczyzny rozpoczęła swo-
ją służbę nauczycielską i har-
cerską. W Wilnie ukończyła 
Uniwersytet Stefana Batore-
go, kontynuowała działalność 
harcerską, a w trakcie wojny 
została żołnierzem Armii Kra-
jowej. Za ratowanie Żydów 
pośmiertnie otrzymała tytuł 
„Sprawiedliwa wśród Narodów 
Świata”. Jej niezwykłe życie 
zgasło przedwcześnie w lipcu 
1944 roku.

Urodziła się 19 marca 1912 roku 
we wsi Jawory Stare, obecnie 
gmina Goworowo w powiecie 
ostrołęckim. Była córką Stani-

sława i Józefy z domu Osowiec-
kiej. Miała liczne rodzeństwo, 
trzech braci: Józefa, Antoniego i 
Kazimierza, oraz pięć sióstr: He-
lenę, Mariannę, Antoninę, Zofię i 
Annę Cecylię. Dwoje kolejnych 
nie przeżyło wieku niemowlę-
cego. Mając zaledwie dwa i pół 
roku, straciła ojca. Bardzo trudne 
chwile Dudźcowie przeżywali w 
trakcie I wojny światowej. Gdy w 
1915 roku front zbliżał się do Go-
worowa, ewakuowali się ze Sta-
rych Jawor. Schronienie znaleźli 
w jednym z klasztorów w oko-
licach Czernihowa na Ukrainie. 
Mała Jadzia wraz siostrą Anną 
Cecylią przebywały w miejsco-
wym domu dziecka, jeden z braci 
w szkole, a matka z najstarszymi 
dziećmi pracowała, aby zapew-
nić rodzinie utrzymanie. W roku 
1918 powrócili do domu.

Po ukończeniu czwartej klasy w 
Jaworach Starych kontynuowała 
naukę w Szkole Powszechnej w 
Goworowie (klasy V-VII). Już 
wtedy była osobą głęboko religij-
ną. Otrzymała wsparcie miejsco-
wego prefekta ks. Godlewskiego, 
który ukierunkował ją na eduka-
cję w zawodzie nauczycielskim.

Rodzina, według siostrzeńców Ja-
dwigi – Jerzego i Lucjana Zubko, 
była solidarna i mocno się wspie-
rała. Nie było im jednak łatwo na 
przestrzeni lat. Brat Antoni zginął 
w czasie wyprawy na Kijów w 
roku 1920. Kazimierz, również 
uczestnik wojny polsko-bolsze-

wickiej, a później funkcjonariusz 
Policji Państwowej, uwięzio-
ny przez NKWD i osadzony w 
Ostaszkowie, został zamordowa-

ny przez Sowietów w Twerze. 
Siostra Antonina z dziećmi trafiła 
w 1940 roku na sześć lat do Ka-
zachstanu. Jej mąż Leon Ryszard 
Jędrczak był uczestnikiem walk 
pod Tobrukiem, Monte Cassino, 
Anconą i Bolonią. Anna Cecy-
lia wyszła za mąż za Eugeniusza 
Zubkę, który poległ na terenie 
Niemiec pod koniec kwietnia 
1945 roku. Jego prochy przenie-
sione zostały na Cmentarz Woj-
skowy II Armii WP w Zgorzelcu.

Jadzia tymczasem w roku 1926 
rozpoczęła dalszą naukę w Semi-
narium Nauczycielskim Zgroma-
dzenia Sióstr Zmartwychwstanek 
na Żoliborzu w Warszawie. We-
dług relacji siostrzeńców miał ją 
tam zawieźć wspomniany ks. Go-
dlewski. Mieszkała w bursie pro-
wadzonej przez zakonnice przy 
ulicy Polnej 40. Czesne za naukę 
opłacały głównie siostry Antoni-
na oraz Anna Cecylia. W czasie 
swojej obecności w Warszawie 
poznała Irenę Adamowicz, która 
stała się jej przewodniczką, za-
raziła również pracą społeczną i 
harcerską. Jadwiga Dudziec ukoń-
czyła seminarium nauczycielskie 
8 czerwca 1931 roku, uzyskując 
tym samym dyplom nauczycielki 
szkół powszechnych.

Oszmiana – pierwszy przysta-
nek na Wileńszczyźnie 

Według Jerzego i Lucjana Zubko 
ciocia po zakończeniu nauki w 
Warszawie wyjechała w czerwcu 
do Wilna. Tam miała się spotkać z 
Ireną Adamowicz. Rodzina przy-
puszcza, że to właśnie dzięki jej 
pomocy Dudźcówna rozpoczęła 
oszmiański okres swojego życia. 
Początkowo otrzymała pracę w 
tzw. ochronie. Oto kilka słów z 
korespondencji rodzinnej: „Poje-
chałam do Oszmiany i tam dosta-
łam pracę w ochronie w ogóle w 
zakładzie wych. – gdzie są dzie-
ci od 5 do 18, a może i 20 nawet 
lat. Obok tego będę pracować w 
harcerstwie nawet sama założę 
gromadę Wilcząt w stowarzy-
szeniu gdzie miałam pogadankę 
już…”[1]. Zamierzała w miejsco-
wym gimnazjum uczyć się łaciny 
i złożyć maturę. Mieszkała przy 
ulicy Piłsudskiego. Następnie 
znalazła zatrudnienie w siedmio-
klasowej szkole powszechnej w 
Oszmianie. Ta nowo wybudo-
wana placówka otrzymała imię 
Ignacego Mościckiego. Sam pre-
zydent przybył na jej otwarcie 21 
czerwca 1930 roku. 

Grono nauczycielskie w roku 
szkolnym 1931/32 składało się 
z 15 nauczycieli, zaś do szkoły 
uczęszczało 650 dzieci.

Pobyt w Oszmianie wiązał się nie-
stety z problemami zdrowotnymi. 

W kartce do siostry Anny Cecylii 
z 4 czerwca 1932 roku pisała, że 
4 kwietnia przeszła w oszmiań-
skim szpitalu operację wyrostka 
robaczkowego. Po zabiegu wdał 
się stan zapalny i w szpitalu prze-
bywała miesiąc. Następne dwa 
tygodnie dochodziła na kontrolę i 
zabiegi pooperacyjne.

W kolejnym liście do sióstr z 
września 1932 przewijał się nie-
pokój dotyczący swojej przy-
szłości zawodowej oraz kryzysu 
ekonomicznego. Wspominała o 
redukcjach zatrudnienia także 
wśród nauczycieli. Coraz częściej 
kiełkowała myśl o przeprowadzce 
do Wilna i studiach na Uniwersy-
tecie Stefana Batorego.

W okresie swojej bytności w 
Oszmianie miała kontakt z ks. 
Henrykiem Harasimowiczem. 
Kapłan ten uczył religii w szkole 
powszechnej, a po 1926 roku w 
gimnazjum. Opiekował się So-
dalicją Mariańską. Ich znajomość 
przywoływała Maria Lenartowicz 
we „Wspomnieniach o Jadwidze 
Dudźcównie”. Posiłkowała się 
m.in. posiadanymi oszmiańskimi 
fotografiami. Jedna z podobizną 
księdza Harasimowicza opisana 
była na rewersie „Wielce Sza-
nownej Pannie Jadwidze Dudź-
cównie, dn. 11 listopada 1931 
roku w Oszmianie”. Inna po-
twierdzała działalność harcerską 

Dudźcówny: „Na pamiątkę dla 
druhny Jadwigi, Oszmiana, 13 li-
stopada 1934 r.”.

W czerwcu 1934 roku zdała eks-
ternistyczny egzamin dojrzałości 
przed komisją Kuratorium Okrę-
gu Szkolnego Wileńskiego. Osta-
tecznie z Oszmiany wyjechała w 
listopadzie 1934 roku i do końca 
życia związała się z Wilnem.

Edukacja w Wilnie i działalność 
społeczna

Jesienią tegoż roku rozpoczęła 
studia na Wydziale Matematycz-
no-Przyrodniczym Uniwersytetu 
Stefana Batorego. Mieszkała w 
bursie akademickiej i jednocze-
śnie pracowała w szkole, mając 
20 godzin lekcyjnych tygodnio-
wo.

W trakcie studiów wstąpiła do 
organizacji akademickiej „Odro-
dzenie” oraz do staroharcerskiej 
gromady Makrele przy 13 WDH 
prowadzonej przez Marynę Grze-
siakową. W roku 1936 uczestni-
czyła w Kongresie Pax Romana 
w Wiedniu. Jako harcerka zaan-
gażowała się również w pracę 
społeczną i tę prowadziła wśród 
dzieci żydowskich. W roku 1937 
przebywała z nimi na obozie w 
Bujakowie. Część kolejnego lata 
spędziła w domu dziecka dla sie-
rot żydowskich w Józefowie pod 

Oszmiańskie historie – Jadwiga Dudziec 
-„Sprawiedliwa wśród Narodów Świata”
Tomasz Kiejdo

/ Jadwiga Dudziec, druga połowa lat 30., fot. zbiory rodziny Zubko

/ Kartka pocztowa do siostry Zofii nadana przez Jadwigę Dudźcównę w Oszmianie 7 
września 1931 roku, zbiory rodziny Zubko

/ Widokówka przedstawiająca Szkołę Powszechną w Oszmianie, lata 30, zbiory Agniesz-
ki Szapiel
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Warszawą.

Maria Lenartowicz wspominała, 
że Jadwiga od 1 sierpnia 1935 
roku była członkiem Towarzy-
stwa Papieskiego Dzieła Roz-
krzewiania Wiary, a od 14 stycz-
nia 1938 roku sodalicji św. Piotra 
Klawera.

W trakcie studiów sytuacja ma-
terialna Jadwigi nie była łatwa. 
Udzielała korepetycji i pracowała 
dorywczo. W opłatach czesnego 
wielokrotnie wspomagała ją Ire-
na Adamowicz. W roku 1938 lub 
1939 otrzymała posadę nauczy-
cielki w Państwowym Liceum Pe-
dagogicznym Męskim w Trokach.

Dyplom magistra filozofii uzy-
skała 12 grudnia 1939 roku po 
obronie pracy „Najlepsze przy-
bliżenie funkcji analitycznej za 
pomocą wielomianów na odcinku 
skończonym”.

Wojna – służba w Armii Krajo-
wej i ratowanie Żydów
Lata wojny 1939-1941 są chyba 
najmniej znanym okresem w ży-
ciu Jadwigi Dudziec. Na początku 
1940 roku mieszkała i prowadziła 
jeszcze zajęcia z młodzieżą liceal-
ną w Wilnie. W korespondencji do 
rodziny w przywoływanym okre-
sie przebijał niepokój o bliskich 
i smutek związany z brakiem 
wiadomości od nich. Znacznie 
więcej wiadomo o jej działaniach 
w czasie okupacji niemieckiej 
1941-1944. Wstąpiła w szeregi 
Armii Krajowej. „Grażyna Ma-
ria”, bo taki przyjęła pseudonim, 
sprawowała funkcję łączniczki. 
Z polecenia dowódcy dzielnicy 
„D” Józefa Grzesiaka „Kmity” 
dostarczała pod umówiony adres 
dowody osobiste i zaświadczenia 

dla Żydów. Ze względów bezpie-
czeństwa często zmieniała lokum. 
W jej mieszkaniu przy ulicy Wi-
wulskiego oficer prowadził za-
jęcia z obsługi broni oraz metod 
walki w warunkach konspiracyj-
nych. W tym samym miejscu kurs 
sanitarny dla harcerek prowadził 
dr Józef Lenartowicz „Majski”.
Jadwiga Dudziec formalnie za-
trudniona była w fabryce drew-
niaków Theodora Betchera jako 
kierowniczka warsztatu. Jej pra-
cownikami byli przeważnie ukry-
wający się Żydzi, wyposażeni w 
fałszywe dokumenty dostarczone 
przez AK. Z racji wykonywanej 
pracy miała możliwość częstych 
wyjazdów poza Wilno. Oficjalnie 
celem podróży było zaopatrzenie 
zakładu, jednak poza nim jeździła 
do żydowskich oddziałów par-
tyzanckich, przewoziła im broń, 
dokumenty i żywność. Była rów-
nież kurierką do gett na Wileńsz-

czyźnie i getta warszawskiego. 
Podróże swoje odbywała legalnie, 
ponieważ posiadała dokumenty 
wystawione przez Niemców na 
wniosek pracodawcy Betchera. 
Nie wiadomo, czy wiedział on o 
konspiracyjnej działalności Ja-
dwigi. W Wilnie współpracowała 
z grupą Szejnbauma.
Jej wiara, a także działalność w 
stowarzyszeniach katolickich 
przed wojną pozwoliły mieć do-
bre kontakty z zakonnicami z Wil-
na i okolic. Z publikacji Włady-
sława Bartoszewskiego i Zofii Le-
winówny Ten jest z ojczyzny mojej 
wynika, że Dudźcówna umieściła 
u dominikanek w Kolonii Wileń-
skiej grupę kilkunastu młodych 
Żydów. Zakonnice zatrudniły 
ich jako pracowników rolnych w 
ogrodzie i przy gospodarstwie. 

Wiadomo także, że przypinała 
żółtą gwiazdę, wchodziła do getta 
i wyprowadzała młode Żydówki, 
by następnie ukryć je na wsi. Ra-
towała też małe dzieci żydowskie. 
Jeśli nie udało się dziecka oddać 
na wsi, pukała o pomoc do sióstr 
szarytek przy ulicy Subocz, które 
prowadziły dom sierot. Tam ni-
gdy, według Gabrieli Kosińskiej, 
nie spotkała się z odmową. Jak 
wspominała Wala Sulimowicz, 
Jadzia była opętana ideą ratowa-
nia Żydów. Mówiła: „Żydzi nie 
poradzą sobie sami z machiną 
hitlerowską. Obowiązkiem chrze-
ścijanina jest jak najdalej idąca 
pomoc Żydom”[2]. Przechowy-
wała także mienie żydowskie w 
swoim mieszkaniu, które zostało 
powierzone jej opiece. Po śmier-
ci Dudźcówny harcerki z grupy 
Makrele to, co ocalało, przeka-
zały Pesi Szejnbaum oraz Annie 
Kowner.
W lipcu 1944 roku rozgorzały 
walki o Wilno. Armia Krajowa 
rozpoczęła operację „Ostra Bra-
ma”. Wkrótce do walk weszły 
oddziały Armii Czerwonej. Po-
między 7 a 12 lipca Jadzia, bie-
gnąc do schronu, została ugodzo-
na odłamkiem pocisku w nogę. 
Wdała się gangrena. Dopiero po 
kilku dniach, już w ciężkim sta-
nie, znalazła się w szpitalu św. 
Józefa. Pomimo amputacji nogi, 
którą przeprowadził chirurg dr Jó-
zef Lenartowicz, Jadwiga Dudź-
cówna zmarła 17 lipca 1944 roku. 
Dzień później została pogrzebana 
na Rossie (dokładnie Nowa Rossa 
– przyp. T.K.).

Upamiętniona pośmiertnie
Po zakończeniu wojny Zofia, 
starsza siostra Jadzi, rozpoczęła 
jej poszukiwania poprzez Polski 
Czerwony Krzyż. Niestety bez re-
zultatu. Dopiero latem 1948 roku 
otrzymała wiadomość od jednej z 
koleżanek Jadwigi, że ta nie żyje. 
Potwierdzenie tragicznej infor-
macji znalazła u Ireny Adamo-
wicz w Warszawie.
Rodzina od lat pielęgnuje pamięć 
o Jadwidze, prowadzi badania 

oraz poszukiwania na temat życia 
i działalności. Historia jej nie-
zwykłego poświęcenia Żydom 
zatacza coraz szersze kręgi, nie 
tylko w Polsce.
17 czerwca 1999 roku Instytut Yad 
Vashem w Jerozolimie przyznał 
pośmiertnie Jadwidze Dudziec 
tytuł „Sprawiedliwej wśród Na-
rodów Świata”. O upamiętnieniu 
swojej byłej mieszkanki nie zapo-
mina gmina Goworowo. W roku 
2016 na cmentarzu parafialnym 

stanęła tablica pamiątkowa ku jej 
czci, zaś pani Irena Minota, wie-
loletnia dyrektor ZSP w Goworo-
wie, przygotowała opracowanie 
poświęcone „goworowskiej spra-
wiedliwej”. W tym samym niemal 
czasie poświęcono odrestaurowa-
ny – staraniem ambasady RP w 
Wilnie – nagrobek Dudźcówny na 
Nowej Rossie w Wilnie.
20 grudnia 2018 roku prezydent 
RP Andrzej Duda nadał jej po-
śmiertnie jedno z najwyższych 

odznaczeń państwowych – Krzyż 
Komandorski Orderu Odrodzenia 
Polski. Wręczenie odznaczeń od-
było się 25 marca 2019 roku, w 
drugą rocznicę ustanowienia Na-
rodowego Dnia Pamięci Polaków 
ratujących Żydów pod okupacją 
niemiecką. W roku 2021 również 
prezydent Litwy Gitanas Nausėda 
odznaczył pośmiertnie Jadwigę 
Dudziec Krzyżem Ratowania Gi-
nących.
Wyrażam wdzięczność za pomoc 
przy powstawaniu artykułu sio-
strzeńcom Jadwigi Jerzemu i Lu-
cjanowi Zubko.
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 Genocidum atrox 1939 – 1942 

We wrześniu 1939 roku odno-
towałem 452 miejscowości , w 
których mordowani byli Polacy 
przez bojówki Organizacji Ukra-
ińskich Nacjonalistów oraz chło-
pów ukraińskich. Ze względu na 
późniejsze dokonane ludobójstwo 
na ludności polskiej oraz ucieczki 
i przesiedlenia nie jest już możli-
we udokumentowanie większości 
mordów dokonanych od września 
1939 roku przez różnego rodzaju 
bandy ukraińskie na Polakach, w 
tym na żołnierzach polskich wy-
cofujących się przez granicę pol-
sko-węgierską, polsko-rumuńską 
oraz powracających po rozbiciu 
oddziałów do Polski Centralnej 
(za Bug i za San) oraz na lud-
ności cywilnej – uciekinierów z 
Polski  centralnej (tutejsza lud-
ność polska najczęściej ich nie 
znała). Takich mogił, które nigdy 
już nie zostaną odkryte, zapewne 
jest kilka tysięcy. Do końca 1939 
roku takie napady dotknęły Po-
laków jeszcze w ponad 50 miej-
scowościach. Razem z wojskami 
niemieckimi w agresji na Polskę 
od 9 września 1939 roku udział 
wziął sformowany przez Abweh-
rę Legion Ukraińskich Nacjonali-
stów pod dowództwem członków 
prowidu OUN Romana Suszki 
i Osypa  Bojdunyka, składający 
się z dwóch batalionów (kureni) 
i liczący około 600 żołnierzy. Ku-
reniami dowodzili: por. Osyp Ka-
raczewśkyj „Swoboda” oraz por. 
Jewhenij Hutowicz  „Norim”.  

Poniżej przykłady ukraińskich 
zbrodni z września 1939 r. 

1 września 1939 r. we wsi Smer-
dyń pow. Łuck miejscowi Ukra-
ińcy zamordowali bestialsko na-
uczyciela polskiego Franciszka 
Gąsiorowskiego, lat 34 oraz jego 
brata Gustawa, lat 23. W. i E. Sie-
maszko podają, że zamordowano 
wówczas Józefa Gąsiorowskiego 
lat 30, jego brata Stanisława lat 
15 oraz Ukraińca, który u nich 
gościł.(Siemaszko..., s. 654) 
„Moi pradziadkowie Franciszek 
i Bronisława Gąsiorowscy byli 
nauczycielami tamtejszej szko-
ły, jednak prababcia z powodu 
zbliżającej się wojny, ze względu 
na małe dziecko nie wróciła na 
Kresy po wakacjach 1939 roku i 
pozostała w Tarnowie. Pradzia-
dek wyjechał, by podjąć obo-
wiązki służbowe, zabierając ze 
sobą brata i kuzyna. Tylko temu 
ostatniemu udało się przeżyć. 
Posiadamy dokumenty mogące 
poświadczyć, że oboje byli pra-
cownikami tamtejszej szkoły. Bar-
dzo zależy mi na tym, by członko-
wie mojej rodziny zostali w jakiś 
sposób upamiętnieni, a niestety 
we wszystkich publikacjach doty-
czących ludobójstwa na Wołyniu 
podawane są niepoprawne dane 
Józef i Stanisław Gąsiorowscy. Z 
poważaniem, Magdalena Lizak”.  
Mejl do mnie z 2 grudnia 2017: 
“Witam, po dzisiejszej wizycie na 
cmentarzu mogę potwierdzić, że 
Gustaw Gąsiorowski miał 23 lata. 
W załączniku przesyłam zdjęcie 
tablicy na rodzinnym grobowcu.” 
3 września we wsi Kuropatniki 
pow. Brzeżany: „W pierwszą nie-
dzielę wojny, 3 września ludzie w 
kościele wystraszeni. Po Mszy św. 
sami ludzie spontanicznie intonu-
ją pieśń do Matki Bożej jakimś 

rzewnym głosem, wywołującym 
dziwny nastrój. Wieczorami wi-
dać na widnokręgu łuny pożarów, 
słychać o morderstwach i napa-
dach na osadników z Seńkowa, 
którzy nabyli ziemię rozparcelo-
waną i nie zżyci z ludnością ukra-
ińską byli przedmiotem pogróżek. 
Miejsca stracenia urządzali sobie 
Ukraińcy nawet w cerkwiach, 
dokąd sprowadzali niewinnych 
ludzi. Tak zginął kleryk Janas w 
sąsiedniej parafii Koniuchy. W 
tej samej miejscowości napadli 
Ukraińcy na posterunek policji, 
gdzie komendant z dzieckiem 
swoim na strychu raził napastni-
ków kulami, wtedy Ukraińcy pod-
palili dom, a ojciec z córką stali 
się pastwą ognia. Na terenie pa-
rafii już od pierwszych dni wojny 
były krwawe ofiary, to sołtys z Po-
toka, Ukrainiec pobity, to osadnik 
z Seńkowa przebity widłami, to 
miejscowy żołnierz po powrocie 
z frontu zabity na strychu, to ja-
kiś Ukrainiec po oddaniu strzału 
ucieka od strony kościoła ku ple-
banii, by skierować podejrzenie 
na probostwo”. („Wspomnienie z 
życia ks. Franciszka Jastrzębskie-
go 1890-1962”, w: http://www.
kresowianiez kuropatnik.republi-
ka.pl/wspomnienieks.html#11).    

10 września w rejonie Mikoła-
jowa nad Dniestrem pow. Żyda-
czów Ukraińcy rozpoczęli rebe-
lię. Uzbrojeni zarówno w broń 
palną, jak też w siekiery, widły, 
kosy, bagnety, noże itp., opano-
wali 10 wsi wprowadzając „wła-
dzę ukraińską”. Ich bandy mordo-
wały zarówno polską ludność cy-
wilną, jak też i pojedynczych żoł-
nierzy polskich. Prawdopodobnie 
jakiś lokalny przywódca OUN 
znał przygotowany plan Abwery 
i OUN wzniecenia „ukraińskiego 
powstania” na tyłach frontu pol-
sko-niemieckiego. W nocy z 11 
na 12 września we wsiach Stawy-
żany i Oborczyn bojówki OUN 
rozbroiły i wymordowały około 
500 polskich żołnierzy. Dowódcą 
jednej z bojówek był były oficer 
petlurowski Lew Szańkowśkij, 
późniejszy ukraiński „historyk”. 
12 września: „Między wsią Smer-
dyń pow. łucki a miasteczkiem 
Sokal w bezludnych kniejach 
banda nacjonalistów ukraińskich 
bestialsko wymordowała 22 oso-
by narodowości polskiej. W licz-
bie tej było 9 kobiet w wieku 20 
– 30 lat, wszystkie zgwałcono, 
również zgwałcone zostały dwie 
dziewczynki w wieku 11 – 13 
lat. Zginęło czworo dzieci, pię-
ciu chłopców 10 – 14 lat oraz 
małżeństwo – w wieku lat 80. 
Miejsce zbrodni wskazał kilku-
nastoletni chłopiec, który zbiegł 
sprawcom. Sprowadził on pluton 
Wojska Polskiego, przy pomocy 
którego ofiary przeniesiono do 
Wiszenek, gdzie zostały pocho-
wane na tamtejszym cmentarzu 
katolickim.” (Sowa Andrzej L.: 
Stosunki polsko-ukraińskie 1939 
– 1947; Kraków 1998, s. 96). 13 i 
14 września w miejscowościach: 
Podhorce pow. Stryj, Truska-
wiec pow. Drohobycz, Mraźnica 
pow. Drohobycz, Borysław pow. 
Drohobycz, Urycz pow. Stryj, 
Żukotyń pow. Turka mają miej-
sce napady na Polaków, ilość 
ofiar nie jest znana. 15 września 
w miejscowościach: Drohobycz, 
Sambor, Modrycz, Dobrohostów, 
Dolina, Bolechów i Kałusz mia-

ły miejsce napady Ukraińców na 
Polaków, liczba ofiar nie jest zna-
na. W nocy z 14 na 15 września 
w kolonii Helenówka pow. Łuck 
ukraińscy chłopi utopili Polaka 
Jana Stępkowskiego, lat ok. 50, w 
rzece Styr, a następnie obrabowa-
li jego gospodarstwo.

14 lub 15 września we wsi 
Ostrów nad Stochodem pow. Ko-
wel: „Gdy rozpoczęła się wojna, 
czwartego lub piątego dnia wrze-
śnia 1939 r. przybyło do nas dzie-
sięciu mężczyzn, uciekinierów z 
Krakowa i okolic. Wszyscy na ro-
werach. Byli u nas tydzień może 
10 dni. W nocy z trzynastego na 
czternasty września wyjechali. 
Tatuś miał z nimi jechać, lecz się 
rozmyślił. Z naszych sąsiadów 
wyjechał p. pułk. Górczyński Ro-
man z żoną Marią. Stanisław Pyć, 
Franciszek Wiśniewski z Wikto-
rówki, oraz hrabia Szumowski 
odleciał swoim samolotem, ale 
już po kilku dniach wiedzieliśmy, 
że we Włodzimierzu został strą-
cony. Natomiast tych uciekinie-
rów spotkano w lesie Lityńskim, 
blisko dworu Szumowskiego po-
wieszonych na świerkach. Wśród 
tych uciekinierów był cioteczny 
brat mojego tatusia, który miesz-
kał w Dzikowcu koło Mielca. Jak 
również inżynier Gajewski z Kra-
kowa. Wszyscy byli rozebrani do 
bielizny i powieszeni na paskach 
lub szelkach. Tak ich znalezio-
no 16. 09.1939 r. gdy jechali 
ze zbożem dla wojska do Kow-
la między innymi i tatuś z moim 
bratem Piotrusiem. Gdy wszyscy 
wozacy (z kilku wsi) zbliżyli się, 
tatuś rozpoznał wśród nich tych 
uciekinierów, którzy u nas kwate-
rowali. Wszyscy co jechali z tym 
prowiantem dla wojska, wrócili 
się z powrotem. Zajechał tatuś do 
dworu Szumowskiego, a tam lokaj 
mu powiedział, by czym prędzej 
odjechał bo we dworze stacjonu-
je grupa Ukraińców i zamierzają 
wszystkich Polaków „wyrezaty”. 
Tatuś odjechał, bo inni podążyli 
na przód. I jak nas później poin-
formowano, że tego lokaja (był 
to Polak) zamordowano, bo nie 
chciał powiedzieć, kto tu przy-
chodził do dworu. A tato wrócił 
późno do domu. Za kilka chwil 
wkraczali Sowieci, było to 17 
września 1939 r. Po kilku dniach 
z Zasmyk przyjechał sąsiad Wi-
tek Onyszka i powiedział nam że 
„bandyci” nie pozwalają zbliżać 
się do zwłok tych uciekinierów, by 
ich nie grzebać. Nie wiem jaki był 
tego koniec, bo nie wszystko przy 
nas dzieciach mówiono. Wiem, że 
tatuś chciał przynajmniej swego 
krewnego dostać by go pogrzebać, 
ale mu się nie udało. I on sam mu-
siał się ukrywać. Często nie noco-
wał w domu, a przede wszystkim 
od momentu, gdy w Szczurzynie 
i w Suchobabach wymordowa-
no wszystkich mężczyzn”. (Jó-
zefa Dzyra z domu Stykowska 
„Wspomnienia z zesłania” Część 
Pierwsza. W: http://www.sybira-
cy.wckp.lodz.pl/jdzyra.html ) 15 
września w mieście powiatowym 
Drohobycz woj. lwowskie został 
zamordowany Jan Szczęsny. Re-
lację jego syna Andrzeja spisał  
Piotr Szelągowski: „W 2-3 dni 
po wybuchu wojny ojciec otrzy-
mał telegram informujący o jak 
najszybszym powrocie do Droho-
bycza pod Lwowem, gdzie praco-
wał w komendzie policji podległej 

Lwowskiej policji – na stanowi-
sku nie mundurowym. Wiadomo, 
że w dniu 15 września odbyła się 
potyczka z nacjonalistami ukra-
ińskimi (relacja ojca chrzestnego 
Pana  Andrzeja). W jej trakcie oj-
ciec został ranny w udo, opatrzo-
ny nie mógł uciekać z kolegami. 
Ukrył się więc w zbożu. Po kilku 
godzinach kontratakowano. Ko-
ledzy Ojca i mój wuj rozpoczęli 
jego poszukiwania. Znaleziono 
jego zmasakrowane rozczłonko-
wane zwłoki (noszące liczne ślady 
uderzeń siekierą), w pobliżu miej-
sca gdzie się ukrył. Nogi i ręce 
były odcięte, tułów również nosił 
ślady uderzeń tym narzędziem. 
Głowę miał rozbitą.” (http://
bezprzesady.com/tmkizk-im-ju-
liusza-slowackiego-w-poznaniu/
relacje ). We wsi Dryszczów pow. 
Brzeżany: „W Dryszczowie we 
wrześniu 1939 r. zostali zamor-
dowani następujący miejscowi 
Polacy: Danieluk (Danyluk) Ste-
fan lat 16, syn Antoniego; Bla-
chowski (Blacharski) Franciszek 
lat 36; Blachowska (Blacharska) 
Maria lat 36, żona Franciszka; 
Blachowski (Blacharski) Wła-
dysław lat 14 - syn Franciszka; 
Blachowski (Blacharski) Sta-
nisław lat 12, syn Franciszka; 
Blachowski (Blacharska) Anna 
lat 5, córka Franciszka; Rajter 
(Reiter) Piotr lat 40, syn Dmy-
tra; Fedczyszyn Stanisław lat 3, 
syn Jana; Fedczyszyn Stefan lat 
4, syn Jana; Buczkowska Apo-
lonia (Prakseda?) lat 37, żona 
Józefa; Buczkowski Piotr lat 15, 
syn Józefa; Mazurek Stefan lat 2, 
ojciec na wojnie, dziecko wyrwa-
no z rąk matki Ukrainki i zabito; 
Wijatek Jan lat 32, syn Mikołaja; 
Żak Józef lat 32, syn Piotra; Żak 
Maria lat 27, żona Józefa (w cią-
ży); Żak Mikołaj, lat 5 syn Józefa; 
Żak Anna lat 3, córka Józefa; Żak 
Piotr lat 58; Hasurek Aleksander 
lat 44; Baran Paraskewia lat 50; 
Kinal Katarzyna lat 30, żona Mi-
kołaja; Kinal Anna lat 6, córka 
Mikołaja; Kinal Mikołaj lat 38; 
Suda Filip lat 35; Rajter (Reiter) 
Piotr lat 38; Biłan Katarzyna 
lat 36, Rawski Antoni, Skałuba 
Franciszek. Sołtys (Rajter) Re-
iter Piotr, został zamordowany 
18 XIII 1939 roku przez Bojkę 
Włodzimierza z Hinowic. Ukra-
ińscy mordercy, którzy osobiście 
wymordowali wymienionych Po-
laków z Dryszczowa, pochodzili 
z tej samej miejscowości. Byli to: 
Mychaniów Wasyl lat 30, syn Teo-
dora; Kowalczuk Mikołaj lat 35, 
syn Michała; Kowalczuk Wasyl 
lat 30, syn Michała; Witkowski 
Michał lat 22, syn Mikołaja; Po-
dłużny Paweł lat 30, syn Mikoła-
ja; Sawczuk Grzegorz lat 30, syn 
Mikołaja; Baran Michał lat 27, 
syn Stefana; Baran Wasyl lat 30, 
syn Piotra; Podłużny Jan lat 36, 
syn Mikołaja; Wilgusz Mikoła lat 
26, syn Grzegorza; Dupaj Michał 
lat 32, syn Grzegorza; Nakonecz-
ny Stefan lat 32, syn Mikołaja; 
Biłan Jan lat 30, syn Pawła; Po-
dusowski Michał lat 30, syn Ilka; 
Besz Wasyl lat 34, syn Teodora; 
Dupaj Mikołaj lat 23, s. Micha-
ła; Sawczuk Michał lat 33, syn 
Mikołaja; Leszczyszyn Roman lat 
35; Charaba Mikołaj lat 53, syn 
Dmytra; Rotiachacz Wasyl lat 26, 
syn Anastazji; Nakoneczny Wła-
dysław lat 30, syn Mikołaja; Bycz 
Michał lat 23, syn Jana; Masny 
Iwan lat 32; Potiachacz Wasyl 

i Bojko zamordowali w 1939 r. 
komendanta polskiej policji w 
Urmaniu” (Lucyna Kulińska: 
„Preludium zbrodni. Nacjona-
lizm ukraiński na Brzeżańsz-
czyźnie w latach 1922-1941.”, 
w:  Ludobójstwo OUN-UPA na 
Kresach Południowo-Wschod-
nich. Seria pod redakcją Witolda 
Listowskiego, Kędzierzyn-Koźle 
2012).  W miejscowości Bystrzy-
ca pow. Drohobycz: „W połowie 
września 1939 faszyści ukraińscy 
z LU (Legion Ukraiński – przypis 
S. Ż.) spalili żywcem 40 jeńców 
- żołnierzy Wojska Polskiego w 
stodole w miejscowości Bystrzy-
ca. Maszerując na tyłach wojsk 
niemieckich, poprzez Sanok, Le-
sko, Ustrzyki Dolne i Sambor, 
legion dotarł do Komarna, gdzie 
otrzymał rozkaz natychmiasto-
wego zatrzymania się. Po drodze 
dokonywali mordów polskiej lud-
ności cywilnej oraz niszczyli pol-
skie symbole narodowe” (www.
ivrozbiorpolski.pl/index.php?...
zbrodnie-legionu-ukrainskiego). 
We wsi Koniuchy pow. Brzeża-
ny: „we wsi zatrzymała się na 
chwilowy postój grupa 48 ucieki-
nierów z Jasła, w tym burmistrz 
tego miasta, Władysław Dwor-
kiewicz. Gdy opuszczali wieś 
udając się w kierunku Brzeżan, 
w wąwozie między Koniuchami i 
Byszkami zostali otoczeni przez 
miejscowych bojówkarzy z OUN, 
ograbieni i wymordowani nad 
potokiem. W tym samym czasie 
zamordowani zostali następujący 
polscy mieszkańcy Koniuch: Ste-
fan Budzyński lat 30; Franciszek 
Jarosz emerytowany komendant 
posterunku PP w Koniuchach i 
jego córka; rodzina żydowska 
Kahane i jego trzy córki” (Ko-
mański…, s.638).    

„Niemcy wkroczyli do Przemyśla 
14 września., a na ich cześć bra-
mę tryumfalną postawiła ludność 
ukraińska. Już następnego dnia 
zaproszono ks. biskupa greko-
katolickiego Jozafata Kocyłow-
skiego i dr W. Zahajkiewicza na 
spotkanie z Adolfem Hitlerem w 
okolicy Jarosławia, który przyle-
ciał samolotem w celu rozważe-
nia powołania rządu ukraińskie-
go na obszarach położonych na 
wschód od Sanu. Spowodowało to 
manifestację w dniu 16 września 
na przemyskim rynku ludności 
ukraińskiej, deklarującej przy-
jaźń między Niemcami a Ukrainą, 
w czasie której wznoszono między 
innymi hasła „Sława Hitleru”. 
Równocześnie tego samego dnia 
Niemcy zaprosili na rozmowę w 
sprawie utworzenia rządu pol-
skiego Wincentego Witosa. Po 
jego odmowie internowano go 
16 września w Sądzie Grodzkim 
w Jarosławiu” (Piotr Jaroszczak: 
http://www.kki.pl/pioinf/prze-
mysl/prz_glow.html ). 27 wrze-
śnia Niemcy powołali nowe wła-
dze miejskie z burmistrzem – sę-
dzią narodowości ukraińskiej - dr 
Grzegorzem Łuczakowskim. 

W nocy z 16 na 17 września w 
osadzie Młynek pow. Łuck  Ukra-
ińcy ze wsi Smerdyń pow. Łuck 
napadli na sąsiednią polską osa-
dę Młynek, zamieszkałą głównie 
przez emerytów górników ze Ślą-
ska i wymordowali wszystkich 
mieszkańców, łącznie około 50 
Polaków. Wśród ofiar były dzie-
ci, wnuki osadników, przybyłe na 

Genocidum atrox. Cz.1
Stanisław Żurek
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http://www.sybiracy.wckp.lodz.pl/jdzyra.html
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http://bezprzesady.com/tmkizk-im-juliusza-slowackiego-w-poznaniu/relacje
http://bezprzesady.com/tmkizk-im-juliusza-slowackiego-w-poznaniu/relacje
http://bezprzesady.com/tmkizk-im-juliusza-slowackiego-w-poznaniu/relacje
http://www.ivrozbiorpolski.pl/index.php?...zbrodnie-legionu-ukrainskiego
http://www.ivrozbiorpolski.pl/index.php?...zbrodnie-legionu-ukrainskiego
http://www.ivrozbiorpolski.pl/index.php?...zbrodnie-legionu-ukrainskiego
http://www.kki.pl/pioinf/przemysl/prz_glow.html
http://www.kki.pl/pioinf/przemysl/prz_glow.html
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wakacje ze Śląska. 

W dniu agresji sowieckiej na 
Polskę 17 września: 

We wsi Bartatów pow. Gródek 
Jagielloński ukraińskie bojów-
ki zamordowały 3 miejscowych 
Polaków oraz zatrzymywali ucie-
kinierów i gromadzili w stodole. 
Wieczorem wszystkich zamordo-
wali, a ciała ofiar spalili w stodole 
– ponad 50 osób. We wsi Drysz-
czów pow. Brzeżany: „Miejscowi 
Ukraińcy zamordowali 32 Pola-
ków, przeważnie dzieci w wieku 
szkolnym i młodsze oraz Piotra 
Żaka, byłego sołtysa”  („Antypol-
ska akcja nacjonalistów ukraiń-
skich w Małopolsce Wschodniej 
w świetle dokumentów Rady 
Głównej Opiekuńczej  1943 – 
1944”, wstęp i opracowanie L. 
Kulińska i A. Roliński,  Kraków 
2003, s. 12 – 14). We wsi Jasie-
nica Solna pow. Drohobycz bo-
jówkarze OUN otoczyli odpoczy-
wających w stodole 15 żołnierzy 
WP, zamknęli wrota i podpalili 
– żołnierze spłonęli żywcem. W 
lasach Nadleśnictwa Karpiłów-
ka pow. Sarny banda chłopów 
ukraińskich pod wodzą Wasyla 
Romanowa napadła na gajówkę: 
po wybiciu szyb postrzelili gajo-
wego Józefa Kałamarza, rannego 
przywiązali powrozem do ławy 
i przerżnęli w poprzek brzucha; 
jego żonę Otylię zawlekli do sto-
doły, gdzie ją zbiorowo zgwałcili 
i zamordowali; podpalili gajówkę 
i w ogień wrzucili ich trójkę ma-
łych dzieci.   

We wsi Tajkury pow. Zdołbunów 
miejscowi chłopi ukraińscy za-
prowadzili do lasu na sznurkach 
zastępcę komendanta posterunku 
Policji Państwowej, wraz z żoną 
i córką, gdzie kazali policjantowi 
wykopać dół, w którym żywcem 
go pogrzebali. Żonie, Ukraince, 
darowali życie, los córki jest nie-
znany. We wsi Żuków pow. Brze-
żany: „Dnia 17.09. uciekliśmy do 
Brzeżan z ostatnią partią taborów 
wojska polskiego, zostawiając 
wszystko we wsi. /…/  W tym cza-
sie mordowali rodziców Chamara 
Michała, który nie wychodził pra-
wie nigdy z domu i nie brał żad-
nego udziału w życiu społecznym 
polskim. Zamordowano również 
matkę staruszkę. Syn skrył się w 
sianie i w ten sposób ocalał. Oj-
ciec kaleka bez nogi, matka, 17–
letnia siostra drugiego Chamara 
zostali zamordowani w bestialski 
sposób przez „grupę dryszczow-
ską”. Syn, który skrył się pogrze-
bał ich pod domem, gdyż nikt z 
Ukraińców nie chciał im dać koni 
ani zrobić trumny, ani ksiądz ob-
rządku greko--katolickiego, nie 
chciał przyjąć zwłok na cmentarz. 
Na wspólnej mogile na podwórzu, 
przed chatą jest postawiony krzyż. 
/../ Przewodnikami tych hord 
ukraińskich Leszczuk Hryńko 
obecny policjant w Podhajcach. 
Kiernicki Wasyl, Mekoliszyn Wa-
syl, zaś cała młodzież żukowska 
brała udział w wyprawie, nawet 
dziewczęta współpracowały: jak 
Stefania Łachaj, Stefania Stefa-
nów, Dońka Biłyk. Chodziły one 
po wsi z karabinami i wskazały 
polskim rozbitkom mylne drogi do 
lasu, gdzie czekający hajdamacy 
mordowali ich. Łeszczuk Hryńko, 
mieszka przy gościńcu złoczow-
skim, pod lasem wraz ze swym 
ojcem Wasylem, zapraszał na od-
poczynek cofających się żołnie-
rzy do swej stodoły. W czasie snu 
mordowali obaj tych żołnierzy, 
wyciągali następnie przez rów do 
lasu i tam ich grzebali. Ten sam 
Leszczuk Wasyl został w czasie 

okupacji bolszewickiej wójtem i 
cały majątek Widajewiczów roz-
dał między zasłużonych z OUN. 
Syn jego Hryńko był przez bolsze-
wików poszukiwany jako główny 
morderca, jednak zdążył ukryć się 
i zaraz po przyjściu Niemców zo-
stał policjantem ukraińskim i do 
tej pory pracuje.”. Zeznanie pod-
pisane pseudonimem „Wicher”.  
(Lucyna Kulińska: „Preludium 
zbrodni…., jw.) 

W nocy z 17 na 18 września 
we wsiach Bóbrka, Biłka Szla-
checka, Żydatycze, Stare Sioło 
(Małopolska Wschodnia) oraz w 
wielu okolicznych mają miejsce 
liczne napady, rabunki, palenie 
zagród oraz zabójstwa Polaków 
dokonywane zarówno przez bo-
jówki OUN jak i okolicznych 
chłopów ukraińskich uzbrojo-
nych w różne narzędzia: siekie-
ry, kosy, widły, noże, łańcuchy, 
bagnety. Liczba ofiar nie została 
określona. We wsi Boków pow. 
Podhajce, mieszkanka Maria 
Kolasa opowiada kilka historii. 
Jedna dotyczy rodziny Rzędzia-
nowskich: „Ukraińscy przyszli 
w nocy, a Marcela (Łukaszczyk z 
domu Rzędzianowska) schowała 
się na piecu od pieczenia chleba 
razem z dziećmi. Ukraińcy spyta-
li się brata Marceli, Leona Rzę-
dzianowskiego. “Kto ty jesteś”, 
on powiedział “Polak jestem”. 
“Jak żeś Polak to ligaj na próg” 
powiedzieli. Matka Leona zaczę-
ła straszliwie krzyczeć. Mówiła  
“Zabijcie mnie, żebym ja tego nie 
widziała”. Strzelili do niej. Zabili 
ją. On leżał na progu i ucięli mu 
głowę. Marcelka, ta co była na 
piecu, mówiła potem, że tułów mu 
tak skakał. Ona opowiadała, że 
tak się strasznie bała. Ukraińcy 
naszli ją na piecu. Mówili “Daru-
jemy ciebie życie, bo masz męża 
(Józefa Łukaszczyka) w Niem-
czech”. „- Pamiętam księdza z 
Szumlan. Jego Ukraińcy do konia 
przywiązali, a koń ciągnął go za 
sobą galopem. Był też nauczyciel 
o nazwisku Engels, mieszkaniec 
pobliskich Szumlan, który co 
niedzielę zjawiał się w parafii w 
Bokowie. W 1939 r. podobnie jak 
wspomnianego wcześniej księdza, 
Ukraińcy przywiązali do konia: - 
A później wzięli go piłą. Piłą go 
rżnęli po kawałku. A córka jego 
i syn się schowali, ale tego syna 
Stasia podobno złapali i zabili. 
Buciaki (Buczaki) ze Szumlan mó-
wili, jak go mordowali. Ludkie-
wicz opowiadał nawet jak wzięli 
dziecko i rzucili nim o ścianę”.  
(Joanna Bejma;  Pałuki nr 790 
[14/2007]; za: „Żniwa cierpie-
nia”; w: http://palukitv.pl/teksty/
reportaze/1672-zniwa-cierpienia.
html).  

We wsi Leśniki pow. Brzeżany w 
nocy z 17 na 18 IX 1939 roku do-
wództwo nad Ukraińcami w Le-
śnikach objął Mikołaj Senyszyn 
syn Piotra. Razem z Michałem 
Diakowiczem zorganizowali oni 
bandę. Wraz z całą wsią (ukraiń-
scy mężczyźni 16-60 lat) wzięli 
udział w morderstwie na moście 
w środku wsi, na szosie Brzeżany 
- Rohatyn. Droga została zasta-
wiona belkami. Każdy przejeż-
dżający pojazd był zatrzymywa-
ny, a pasażerowie, bez względu 
na wiek i płeć mordowani. Trupy 
odwożono do lasu; gdzie je zako-
pano, do dziś dnia nie wiadomo. 
Pozostałe na drodze 18 trupów w, 
tym czterech oficerów, po wkro-
czeniu bolszewików pogrzebał za 
wsią na cmentarzu wojskowym z 
r. 1914-1918 Józef Jędrzejewski, 
z pomocą zamieszkałej w Leśni-
kach Kseńki Bryk. Przy zabitych 

były dokumenty, które od Jędrze-
jewskiego odebrał obecny w Le-
śnikach Iwan Jacyszyn syn Miko-
łaja. W tym czasie koło cerkwi w 
Leśnikach, w kilkunastu chatach 
stacjonowała policja z Katowic w 
liczbie 40-50 ludzi. Stwierdzono, 
że oddział ten w ogóle z Leśnik 
nie wyruszył. Prawdopodobnie 
śpiących i kwaterujących w po-
szczególnych chatach, Ukraińcy 
wymordowali, a trupy wywieźli 
do lasu. Oddział powiatowej Ko-
mendy PP. z Tomaszowa Lubel-
skiego, składający się z Komisa-
rza Tadeusza Pławińskiego i pię-
ciu policjantów wymordowano 
obok mleczarni, z wyjątkiem ko-
misarza, który cudem uciekł. W 
stodole Michała Grześkowa noco-
wała rodzina uciekinierów, praw-
dopodobnie z województwa po-
znańskiego, w liczbie 6-ciu osób. 
Śpiących wymordował Grześków 
z pomocą własnej rodziny. Córka 
Grześkowa nosiła złoty zegarek i 
biżuterię zrabowaną pomordowa-
nym uciekinierom. Petryna Miko-
łaj zabił widłami policjanta przed 
mleczarnią. Szofer który woził 
majora Wojska Polskiego, prosił 
o darowanie mu życia, bo zosta-
wił w domu pięcioro dzieci. Na 
nic się to zdało. Zamordowano 
go razem z majorem. U Jaremy 
na podwórzu, obok posiadłości 
pana Kolbeka, zastrzelono dwóch 
oficerów – majora i kapitana. 
Odpowiedzialny za zbrodnię jest 
komendant OUN Dmytro Sem-
czyszyn z Wierzbowa. Był on po-
rucznikiem „Siczowych Strilciw” 
w 1914 roku. W sumie Leśnikach 
zamordowano około 200 osób 
narodowości polskiej. (Lucyna 
Kulińska: „Preludium zbrodni..., 
jw.).   

Nocą z 17 na 18 września we wsi 
Sławentyn pow. Podhajce bojów-
ka OUN ograbiła i spaliła zagro-
dy polskie mordując 85 Polaków. 
„Z opowiadań ocalałych miesz-
kańców wsi wiem, że napad roz-
poczęli oni od uroczystej mszy w 
cerkwi, w której miejscowy ksiądz 
grekokatolicki poświęcił przezna-
czone do mordowania Polaków 
karabiny, kosy, widły, siekiery i 
noże, głosząc „żeby żniwa były 
obfite”. W mordzie brali udział 
niektórzy nasi sąsiedzi. Większość 
zamordowanych Polaków zginęła 
od ciosów siekier, noży i wideł, a 
tylko nieliczni zostali zastrzeleni, 
głownie ci, którzy próbowali rato-
wać się ucieczką. Pierwszą ofiarą 
zbrodni była Pani Gutowska, żona 
kierownika szkoły, która miesz-
kała w pobliżu cerkwi. Była w 
ostatnim miesiącu ciąży. Opraw-
cy nożem rozpruli jej brzuch. Jej 
córeczkę Romcię zakłuto nożami. 
Florian Kustrio, zięć Anny De-
negi, był torturowany, obcięto 
mu język, nos, uszy, palce u ręki 
i nóg. Ukrainiec Perekop, który 
ukrył Polaka – Władysława Świ-
dera, za to, że nie chciał wydać 
jego kryjówki, został zarąbany 
siekierą” (Janina Mazur; w: Ko-
mański..., s. 760).  Wspomnienia 
Anny Kozieł ze wsi Sławentyn pt. 
„Rąbali nas jak kury na klocu…” 
spisała Magdalena Kolatowska 
(wnuczka świadka). Jej 20-letnia 
wtedy prababcia Anna Holchau-
zer z domu Buczek z mężem, ro-
dzicami, rodzeństwem i dwójką 
małych dzieci, 3-letnią Janinką i 
5-letnim Bolkiem, mieszkała w 
jednym z gospodarstw w Sławen-
tynie.  „ – Potem znowu było sły-
chać krzyki: »Uciekajcie, Polacy! 
Biją nas Ukraińcy! Uciekajcie!«. 
To my szybko uciekliśmy do pała-
cu, bo my kupili taką czynszówkę. 
I na dole, w kuchni, tam wszyscy 
siedzieliśmy. A tu naraz ten pa-

łac Ukraińcy okrążyli i zaczęli 
strzelać. A ja tulę moje dzieciąt-
ko, córeczkę, na ręku. A mąż mój 
z Bolkiem uciekł przez okno do 
takiego mostu okrągłego, cemen-
towego. Tam, do środka, włożył 
Bolka. Rosła tam pokrzywa i Bo-
lek ukrył się w niej. A mąż mój, 
postrzelony, nie zdążył się tam 
doczołgać. Ukraińcy przyświecili 
i zobaczyli go. Wyciągnęli i zabi-
li. A Bolek cichuteńko siedział w 
tych pokrzywach i patrzył... Pięć 
lat miał, ale mądry był. Cichut-
ko schował się i siedział w tych 
pokrzywach. Ja mamę wyciąga-
łam przez okno, a córeczkę zo-
stawiłam na chwilę samą. Mamę 
próbowałam wyciągnąć – konty-
nuuje prababcia. – W czasie gdy 
ją wyciągałam, Ukrainiec przyle-
ciał i wbił mi widły w tył głowy. 
Od razu upadłam i już byłam jak 
nieżywa. Mama krzyczała, a po-
tem upadła obok. A moja córecz-
ka, biedactwo, koło mnie do rana 
leżała... /…/ I ja leżałam tam do 
rana nieżywa. Nic nie czułam. 
Jak ta dachówka zaczęła strzelać, 
bo się paliła, to ja się zerwała. 
Ja się przebudziła. Włosy mia-
łam poszarpane. Cała we krwi. 
Przedtem byłam ubrana, a obu-
dziłam się w samej tylko koszuli. 
A miałam taką ładną spódnicę, 
haleczkę. Nie było tego... I ja pró-
buję się podnieść, ale nie mogę. 
Cała we krwi i błocie. I męczę 
się, ale coś mi mówiło cały czas: 
»Wstań!, Wstań!«. To dzieciątko, 
moja córeczka, wstała, ona już… 
oczy miała wybite. I w ogóle tak 
pokaleczone dzieciątko. Ono, bie-
dactwo, za te rany się trzymało... 
/…/ W końcu, za czwartym razem, 
wstałam. Taka pobita... Cała gło-
wa we krwi, w głowie szumiało. 
Pod żebro mi wbili widły, prawie 
do serca, gwizdało mi tam, taka 
dziura była. Do dzisiaj jest bli-
zna. Idę i patrzę – moja mama 
leży. Podchodzę do niej, próbuję 
podnieść. Ciepła jeszcze była. Tak 
się męczyłam, żeby ją podnieść. 
W końcu padłam koło niej – opo-
wiada dalej. – A tam w górze taki 
las kupił Muszyński i chłopak się 
przechował, i krzyczał do mnie: 
»Pani Holchauzerowa! Niech 
pani ucieka! Mama już nie żyje!«. 
Mama już nie żyje... A gdzie ja 
miałam uciekać? Jak? Ale wsta-
łam i tak się trzęsę, i nic nie wiem 
– gdzie ja jestem, co ja jestem? A 
to dzieciątko trzyma mnie za rękę, 
a takie ono pobite. Oczy wybite, 
tak jej oczy wypływały – prababci 
łamie się głos. – Moja córeczka... 
/…/ A to dzieciątko biedne po-
łożyło się, tak się męczyło, takie 
siniutkie i pobite, i tak stękało, 
biedne jeszcze żyło i męczyło się. 
Ja byłam jeszcze nieprzytomna. 
Cała we krwi, jak straszydło wy-
glądałam – płacze prababcia. /…/ 
W nocy wzięłam już nieżywą có-
reczkę i przytuliłam. Całą noc tak 
spałam... I później ta Ukrainka, 
Melanka, uprosiła mnie i wzięła 
małą. Nieboszczyk Władek zrobił 
trumnę i pochowaliśmy córeczkę 
obok kapliczki polskiej – płacze 
prababcia./…/ A później napi-
sano mi (w 1940 roku świadka 
Sowieci zesłali na Sybir – przyp. 
S.Ż), że moją siostrę Kasię, szwa-
gra Michała i ich dzieci rąbali 
jak kury na klocu. Ale o Mietku 
nikt nic nie wiedział. Listy nie 
dochodziły. Pisałam, ale nikt mi 
nie odpisał. Pisałam do Kasi, gdy 
jeszcze żyła, bo dopiero później 
ich złapali. Oni uciekli do pobli-
skiej wioski. Ale Ukraińcy dowie-
dzieli się, okrążyli dom i wszyst-
kich wybili.”  W sierpniu 2010 r. 
Magdalena Kolatowska, odwie-
dziła Sławentyn. Relacjonuje: 
„Trudno było odnaleźć wioskę z 

opowieści prababci. Po bytności 
Polaków nie ma tam śladu. Z po-
mocą mieszkańców udało mi się 
zlokalizować miejsce, gdzie kie-
dyś stała polska kapliczka, obok 
której prababcia pochowała swo-
ją córeczkę. Po kapliczce został 
tylko fragment fundamentu. Miej-
scowi twierdzili, że to Rosjanie w 
czasie wojny ją zniszczyli. I w tym 
właśnie miejscu zapaliłam znicze 
dla trzyletniej Janinki, córeczki 
prababci; pierwsze znicze, które 
kiedykolwiek zapalono w miejscu 
jej pochówku. Obok fundamen-
tu polskiej kapliczki ujrzałam 
ogrodzony niskim płotem kopiec 
i ukraińską kapliczkę. Stały tam 
dwie nowe płyty pomnikowe, a 
przed nimi kwiaty. Były to po-
mniki na cześć odwagi i boha-
terstwa bojówkarzy OUN i UPA z 
wypisanymi nazwiskami „boha-
terów ze Sławentyna”. Prabab-
cia wzruszyła się i strasznie mi 
dziękowała, gdy opowiedziałam, 
że zapaliłam znicze w miejscu 
pochówku jej córeczki. Jednakże 
nie miałam serca powiedzieć, że 
dosłownie obok grobu Janinki 
stoi kopiec i pomnik sławiący bo-
haterstwo jej oprawców”. (http://
ioh.pl/artykuly/pokaz/rbali-nas-
-jak-kury-na-klocu,1127  ). Jeden 
z członków OUN tak opisał wy-
darzenia w Sławentynie: „17 IX 
przyszedł rozkaz pogotowia. Wte-
dy leśni ludzie ściągnęli, jak naj-
więcej wsi. 18 IX przyszedł rozkaz 
>>wystąpienia<<, czyli wyrżnię-
cia Polaków i Żydów. Ze względu 
na to, że nadchodzili bolszewicy 
Żydów pozostawiono w spokoju. 
Chłopcy wyrżnęli wszystkich męż-
czyzn od 10 lat w górę i te kobiety, 
które mogą rodzić. Pozostawio-
no jedynie stare kobiety i dzieci. 
Zarżniętych Polaków było 60”.  
(Archiwum OUN w Kijowie, F. 
1, op. 1, spr. 190, k. 292. Zarys 
przebiegu działań oddziałów bo-
jowych OUN w tych powiatach 
patrz: Mykoła Posiwnycz, Wojen-
no-polityczna dijal’nist’ OUN u 
1929-1939 rokach, Lwiw 2010, s. 
261-265) 

W majątku Romanówka gm. 
Szczurzyn pow. Łuck 17 wrze-
śnia wycofująca się kompania 
Wojska Polskiego, prawdopodob-
nie akademicka, składająca się z 
młodych chłopców, zatrzymała 
się na noc. Jedna z band ukraiń-
skich zażądała, żeby nocujący 
w Romanówce żołnierze podda-
li się. Żołnierze  kategorycznie 
odmówili i stwierdzili, że mogą 
się poddać najwyżej regularnej 
armii. Wspomina świadek Zyg-
mund Mogiła-Lisowski: „Moja 
mama namawiała ich, żeby ucie-
kali, gdyż wiedzieliśmy już, co 
im grozi. Część posłuchała, ale 
50, czy 60 żołnierzy zostało. Naj-
pierw zostali rozbrojeni przez 
wojsko rosyjskie, jadące traktem 
do Kisielina. Podczas strzelani-
ny, która się przy tym wywiązała, 
ranny został porucznik, dowódca 
kompanii. Miał przestrzelone płu-
ca. Leżał około 15 metrów ode 
mnie. W pewnym momencie nad-
jechał na koniu rosyjski oficer - 
Co ty? Ranny jesteś? No to się nie 
męcz - powiedział, po czym wyjął 
nagana i dobił go. Tych, których 
nie zabito w strzelaninie, a którzy 
się poddali, Rosjanie przekazali 
nacjonalistom ukraińskim, mó-
wiąc - Róbcie z nimi, co chcecie. 
To jest pańskie wojsko. - Chłopi 
ukraińscy rozebrali tych młodych 
żołnierzy do naga. Pokładali na 
wozy drabiniaste, jak snopki sia-
na i zakłuli widłami. Potem ciała 
ich wywieźli i potopili w jamach 
torfowych. Wszystkich wymordo-
wali, a zdarzenie to, ze szczegó-
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łami, wryło się boleśnie w moją 
pamięć na zawsze. Po latach już 
w wolnej Polsce starałem się 
zwrócić uwagę polskim władzom 
na to miejsce mordu polskich żoł-
nierzy. Powinno ono zostać upa-
miętnione. Przecież to był mały 
Katyń na Wołyniu. Rozmawiałem 
o tym m.in. z nieżyjącym już ś.p. 
Andrzejem Przewoźnikiem z Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa, ale sprawa po dziś dzień 
nie została załatwiona. Szkoda, 
bo za kilka lat umrą ostatni lu-
dzie pamiętający tę tragedię. 
Ja do końca życia nie zapomnę 
twarzy ukraińskiego chłopa, 
który ściągał wtedy buty z nóg 
mordowanych polskich żołnierzy. 
Nieopodal Romanówki były dwie 
ukraińskie wsie, Tychotyn i Nie-
mir. Pierwsza z nich zachowała 
się lojalnie w stosunku do nas i 
nie bardzo się angażowała w ten 
mord. Druga wieś natomiast była 
absolutnie opanowana przez na-
cjonalistów ukraińskich, którzy 
nazywali siebie Komunistyczną 
Partią Ukrainy. Odznaczali się 
czerwonymi opaskami na przed-
ramieniu. 19 września 1939 r. 
chłopi z Niemira przyszli do na-
szego majątku. Wyciągnęli nas na 
zewnątrz. Postawili pod ścianą i 
zamierzali wszystkich rozstrzelać, 
tak jak ziemian w innych mająt-
kach. Matkę zaciągnęli do domu, 
rzekomo szukając broni. Gdy 
ciotka Aniela spytała, dlaczego 
nas tam trzymają, jeden z pilnują-
cych nas chłopów odpowiedział: 
„Jak tylko przyprowadzą z po-
wrotem Lisowską, to razem was 
wszystkich rozstrzelamy”. Nagle 
coś zawarczało, zahuczało i przez 
gazon, na którym rosły lipy i kasz-
tany, zajechał przed dom rosyjski 
czołg. Siedział w nim oficer rosyj-
ski w skórzanej kurtce. Wyszedł, 
patrzy, a my tak stoimy pod ścia-
ną: moja siostra cioteczna (mała, 
4,5-letnia dziewczynka), moja 
starsza siostra i ja. Oficer spytał, 
dlaczego tu stoimy.

-  To pamieszcziki, my ich zaraz 
rozstrzelamy — odpowiedział 
Ukrainiec.

-  I te dzieci też? — zapytał oficer.

-  No, to szto, eto pamieszcziki — 
rzucił krótko chłop.

W tym momencie oficer złapał 
go za kark, wyjął nagan, kopnął 
w tyłek Ukraińca, który nas pil-
nował i powiedział, że jesteśmy 
wolni. Następnie wezwał do sie-
bie któregoś z tych ukraińskich 
przywódców i powiedział, że jeśli 
będą tu ludzi mordowali, to sam 
ich wszystkich rozstrzela. 

- Wy nie macie prawa bez sudu. 
Od tego sowiecka ja włast. -  Tro-
chę się przestraszyli, a myśmy się 
uratowali”. (Marek A. Koprow-
ski: „Przerwane dzieciństwo”, 
w: www.kresy.pl/ kresopedia,hi-
storia,ii-wojna-swiatowa?zobacz/
przerwane-dziecinstwo). 

18 września w kolonii Kołodne 
należącej do wsi Monasterzyska 
pow. Buczacz, około godziny 
22,oo  kilkunastoosobowa bo-
jówka OUN napadła na zagrody 
polskie. W zagrodzie Wojtyłów 
56-letnia Maria otrzymała 7 po-
strzałów z karabinu oraz 8 ran 
kłutych bagnetem i zmarła po 
12 godzinach, 25-letnia synowa 
Stanisława otrzymała postrzał z 
karabinu w głowę a jej 13-mie-
sięcznemu synowi Ukraińcy roz-
pruli bagnetem brzuch; zginął też 
około 50-letni sąsiad Wojtyłów o 
nazwisku Zalewa. Ciężko ranni 

zostali: córka Stanisławy, lat 7 
(rana postrzałowa klatki piersio-
wej i nogi) oraz syn, lat 5 (dwie 
rany postrzałowe w brzuch i 
jedna w nogę). Pozostali miesz-
kańcy zdołali uciec i ukryć się. 
Ukraińcy ograbili wszystkie za-
grody Polaków i spalili.  „Pierw-
sze zbrodnie miały miejsce już 
we wrześniu 1939 r. Jan Zaleski 
w swojej Kronice życia pisze: W 
przeddzień wkroczenia Czerwo-
nej Armii Ukraińcy wymordowali 
polską ludność na kolonii Kołod-
ne pod Wyczółkami.”  (Ks. Tade-
usz Isakowicz-Zaleski: Zagłada 
Krościatyna; w: „Nad Odrą” nr 
1-2 z 2011 r.). We wsi Kuropat-
niki pow. Brzeżany Ukraińcy 
zamordowali 40 osób narodowo-
ści polskiej. („Antypolska akcja 
nacjonalistów..., jw.). W lasach 
koło Łapszyna, pow. Brzeżany: 
„Po południu w lasach koło Łap-
szyna (gm. Brzeżany) w zasadzkę 
zastawioną przez bojówki wpadło 
150 polskich policjantów. Nikt z 
tej grupy nie ocalał. Organizato-
rami zasadzki i mordu byli: Dulę-
ba, syn sołtysa z Łapszyna i Wasyl 
Biłłaj z osady Bernardyny koło 
Gaiku. Po tym wydarzeniu wielu 
Ukraińców z Łapszyna i Gaiku 
chodziło w mundurach i butach 
pomordowanych” (Lucyna Kuliń-
ska: „Preludium zbrodni..., jw.). 
We wsi Majdan pow. Drohobycz 
miejscowi bojówkarze OUN, któ-
rymi dowodził Stepan Hubysz, 
rozbroili i zamordowali 20 żoł-
nierzy WP idących do granicy. 
We wsi Plaucza Mała pow. Brze-
żany bojówka OUN uprowadziła 
17 Polaków i 3 Żydów dokonując 
nad nimi „rozprawy sądowej” po-
łączonej z torturami. Tortur nie 
przeżyło 14 Polaków i 1 Żyd. W 
mieście powiatowym Podhajce 
bojówki ukraińskie wymordowa-
ły część polskich mieszkańców 
miasteczka (Kozieł Anna: “Opis 
mordu ukraińskiego na obywa-
telach polskich w dniu 18 wrze-
śnia 1939 roku”; w: sygn. AW 
II/1044). We wsi Sarańczuki pow. 
Brzeżany: „W zeznaniach doty-
czących wydarzeń z Sarańczuk 
ujawniono też inne wstrząsające 
fakty. Dziewczynka Irka Szynklar-
ska, Ukrainka z Sarańczuk, która 
w maju 1941 r. leżała w szpitalu 
w sali nr 9 (świadek - Janowa), 
powiedziała chorym, że jej oj-
ciec „zarizał” sześciu Polaków, a 
sztylety (szkielety?) zakopał koło 
studni, a jej wujek zamordował 
polską nauczycielkę. Policja bol-
szewicka robiła dochodzenia na 
podstawie tego zeznania, spisa-
ła protokół”  (Lucyna Kulińska: 
„Preludium zbrodni..., jw.). We 
wsi Trościaniec pow. Brzeżany: 
“18.09.39 r. zamordowano 17 Po-
laków, w tym nauczyciela”. (Wła-
dysław Kubów: Terroryzm na Po-
dolu; Warszawa 2003).   

We wsi Jakubowce pow. Brzeża-
ny: „18 września 1939 roku za-
mordowano Grzegorza Erazmusa 
i Andrzeja Erazmusa - mojego 
ojca i stryja. Proszę o sprostowa-
nie i dopisanie - w wykazie jest 
Stanisław Erazmus (pomyłka). W 
Ceniowie zamordowano - mojego 
kuzyna Wronę, chyba Stanisła-
wa. W poniedziałek 18.09.1939 
padli pod toporami sąsiedzi Woj-
ciech Krężel i Ćwiok, a Paweł syn 
Krężla (absolwent Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego we Lwo-
wie został znaleziony w zbożu w 
czerwcu 1941r. - zmaltretowany). 
Zamordowany też został Wojciech 
Persak i jego dorosły syn, którego 
żywcem zakopali w ziemi. Zginał 
pod toporami Kędziora (imie-
nia nie pamiętam) oraz kobieta 
z drugiego końca wsi. Prawie 

cała wieś została spalona. Nocą 
z 18 na 19 września poddał się 
Ukraińcom mały oddział wojska 
polskiego. Wszyscy żołnierze zo-
stali rozstrzelani i pochowani w 
piaskowych pagórkach między 
Olesinem a Ceniowem.” (Edward 
Erazmus; w: www.stankiewi-
cze.com/ludobojstwo.pl ). „Mój 
ojciec miał wtedy 7 lat i wraz z 
rodzeństwem widzieli z ukrycia 
śmierć swojego sąsiada Emila 
Kędziory przeciętego żywcem 
piłą przez ukraińskich opraw-
ców. W rodzinie mojego kuzyna, 
dziecko z kołyską zostało wrzuco-
ne w ogień” (Ryszard Siwak; w: 
www. ludobojstwo.pl). „W nocy 
z 18 na 19, tuż przed wkrocze-
niem wojsk radzieckich, bojówka 
OUN wsparta przez okolicznych 
chłopów, ograbiła i spaliła tam 
57 gospodarstw i wymordowała 
21 polskich kolonistów. Czynów 
tych dokonywali Ukraińcy ze wsi 
Olesin. Zamordowali oni także 
sześciu polskich posterunkowych 
z żonami i dziećmi (uciekinierów) 
Ofiary pochowane były przy po-
lnej drodze prowadzącej do Ole-
sina, a trzech cywilnych ucieki-
nierów pochowano na cmentarzu. 
Z rąk ukraińskich zginęli nastę-
pujący Polacy:

1. Lehun Paweł, pochodził z Ole-
sina. Zamordowany przez Galara 
Wasyla i Karyszyna Michała z 
Olesina. Przed śmiercią zeznał o 
sprawcach swojej żonie.

2. Studnicka Balbina zamieszkała 
w Jakubowcach, zamordowana 
przez Horynia Wasyla i Świtenkę 
Marię z Olesina.

3. Zersak Władysław zamieszkały 
w Jakubowcach. Zamordowali go 
Kuseń Józef s. Jana i Smoczyło 
Wasyl s. Mikołaja pochodzący z 
Olesina.

4. Krężel Ludwik, zamieszkały 
w Jakubowcach, zamordowa-
ny przez Kiernickiego Mikołaja 
i Kiernickiego Teodora. Obaj z 
Olesina. Świadkiem tego mordu 
był syn Władysław Krężel.

5. Ćwiek Józef zam. w Jakubow-
cach. Zamordował go Krych Mi-
kołaj, świadkiem był syn Tadeusz.

6. Erazmus Grzegorz, aresztowa-
ny w młynie w Ceniowie, zamor-
dowany w Byszkach.

7. Erazmus Andrzej - brak świad-
ków.

8. Persak Karol (lub Percak) zam. 
w Jakubowcach, zabili go Kuzka 
Mikołaj i Kuzda Teodor obaj po-
chodzący z Olesina.

9. Kędziora Emil zam. w Jaku-
bowcach, zabili go Kuseń Michał 
s. Mykyły i Smaczyło Dymitr po-
chodzący z Olesina.

10. Garstka Jan zam. w Jakubow-
cach, zamordowany przez Kuzdę 
Michała i Smaczyłę Józefa z Ole-
sina. 

11. Gałęźniak Stanisław uchodź-
ca z zachodu, zamordowany przez 
Smaczyłę Józefa. Świadkiem tego 
morderstwa był Jędrusiek Jan.

12. Gałęźniak, brat Stanisława, 
uchodźca z zachodu, zamordowa-
ny przez Dutkę Józefa z Jakubo-
wiec. Świadkiem był Jędrusiek 
Jan.” (Lucyna Kulińska: „Prelu-
dium zbrodni..., jw.) Marian Rze-
szutko (w: Komański…, s. 642) 
wymienia następujące ofiary: ro-
dzina Ignacego Bartkiewicza  - 3 

osoby, rodzina Józefa Ćwieka - 4 
osoby, rodzina Stanisława Era-
zmusa - 4 osoby, rodzina Jana 
Kryżka - 3 osoby, rodzina Włady-
sława Percaka - 3 osoby, rodzina 
Leona Rogalskiego  - 4 osoby. 
Mordu dokonano przy użyciu 
kos, wideł, noży i siekier. Część 
osób spalono żywcem.  “Na po-
dwórzu zjawiła się znajoma 
Ukrainka, która ostrzegła nas, że 
mamy uciekać bo Polaków mor-
dują. Razem z młodszym bratem 
Józefem uciekamy i schowaliśmy 
się na polu kartofli. W między 
czasie dobiegł za nami starszy 
brat Wojciech. Brat Józef leżał 
pierwszy przede mną, następnie 
ja, a obok brat Wojciech. Miałam 
czterech braci: Wojciecha, Józe-
fa, Władysława i najmłodszego 
Tadeusza, oraz najstarszą z ro-
dzeństwa siostrę Stanisławę. Na-
gle widzimy pędzącą hordę na 
koniach i pieszo do sąsiada Emila 
Kędziory. I widzimy jak za stodo-
łą dopadają uciekającego sąsia-
da i mordują go toporami, szpa-
dlami - rozpłatali mu głowę, po-
rąbali ciało. Jego dwaj synkowie, 
bliźniacy, mieli po trzy latka. 
Trzymając się za ręce uciekali i 
krzyczeli: „tata ma krew!” Moi 
bracia, najmłodszy Tadeusz i 
starszy od niego o trzy lata Wła-
dysław, stali w tym czasie przy 
rowie na łące i też widzieli co się 
dzieje. Jeden z oprawców przy-
biegł w to miejsce, ubrany w jakiś 
kożuch, obrócony włosiem na ze-
wnątrz, na wzór tatarski. Wyjął 
spod niego karabin, tzw. ,,uży-
nek’’ i przystawił do brzucha bra-
tu Władysławowi, pytając: „Gde 
baćko?” tzn. „Gdzie tatuś?”. 
Brat odpowiedział: „Ne znaju”. 
Wtedy ten, myśląc pewnie, że roz-
mawia z dziećmi ukraińskimi, po-
biegł za swoimi. Mój ojciec wcze-
śniej wyprowadził konia ze stajni 
i wraz z wujkiem chcieli uciekać 
na koniach. Wujek był tam dyrek-
torem szkoły i nie potrafił jeździć 
konno tak dobrze jak mój ojciec, 
były ułan, hallerczyk. Ojciec 
wziął takiego konia, który wcze-
śniej bał się nawet przez rów ska-
kać. Dosiadł tego konia i uciekał 
około czterdzieści kilometrów, a 
koń jakby wyczuwając zagrożenie 
pędził nawet przez rowy, jakby go 
coś odmieniło. A oni gonili go, co 
do jakiejś wsi dojechał, to do na-
stępnej. Ojciec tak uciekał i ści-
skając szkaplerzyk od swojej mat-
ki, z którym nigdy się nie rozsta-
wał, modlił się w duchu: „Nie 
dałaś mi zginąć na wojnie, to i 
teraz nie dasz mi zginąć”. W pew-
nej wsi po drodze zatrzymał go 
jakiś inny oddział Ukraińców. 
Starszy z nich wypytywał ojca kim 
jest. Ojciec znał język ukraiński 
dobrze i udawał, że jest Ukraiń-
cem. Uwierzyli i pozwolili mu 
odejść. Idąc w stronę konia, oj-
ciec usłyszał za plecami, jak któ-

ryś powiedział: „Trzeba było za-
pytać go naszego pacierza”. Tego 
jak większość Polaków nie potra-
fił, a Ukraińcy wykorzystywali to 
dla sprawdzenia. Słysząc to, oj-
ciec wskoczył na konia i popędził 
naprzód, a obok słyszał świst 
przelatujących kul. W końcu zgu-
bił gdzieś pościg, ale po drodze 
padł mu spieniony koń z wycień-
czenia. Idąc drogą napotkał 
Ukraińca jadącego furmanką tzw. 
podwodą i poprosił aby go za-
brał. Zmęczony, szybko zdrzem-
nął się i przyśniła się mu matka 
podająca mu na dłoniach ten 
szkaplerzyk, który nosił na szyi. 
W tym przebudził się i zobaczył 
nad sobą tego Ukraińca, który 
zamierzył się na niego szpadlem. 
Ojciec zrzucił z wozu Ukraińca i 
pojechał dalej. Tak dotarł do woj-
ska gdzie spotkał kolegę, który 
był oficerem. To było piekło na 
ziemi, bo te domy płonęły i tak go-
rąco było. Psy wyły i bydło się 
paliło żywcem. Bydło ryczało, 
pisk świń. Mama zaczęła wynosić 
wszystko z domu, widzi, że palą 
się inne domy. Dobiegli do niej i 
jeden przystawił jej kosę do gar-
dła. A, że był z nimi taki jeden 
Ukrainiec, którego żona była u 
nas służącą, wyrwał kosę z rąk 
tamtemu krzycząc: „Babie daj 
spokój! O niego pytaj, o ojca! 
„Mama odpowiedziała, że nie wie 
nawet gdzie są jej dzieci, a co do-
piero mąż. Wtedy rozpruli kosą 
pierzynę, którą akurat mama trzy-
mała w rękach i pobiegli do na-
szego domu. Mamę puścili i bied-
na stała jak skamieniała. Widzi, 
że w domu powybijali szyby, we-
wnątrz było słychać wielki rumot. 
Nawet portret mamy i ojca porą-
bali na ścianie. Podpalili też na-
szą młockarnię i inne maszyny, 
które posiadaliśmy. To był nowy 
dom murowany. Nie mogąc pod-
palić go w całości, podłożyli pod 
drzwi słomę i podpalili ją. Drzwi 
zaczęły się palić i w momencie 
gdy oni pobiegli dalej, kolejne 
obejścia polskie podpalać, moja 
mama z sąsiadem ugasili ten 
ogień. Podobnie u sąsiada i kolej-
ny. Tak, że trzy domy uratowali 
oboje przed spaleniem. My nadal 
leżymy w kartoflach, a oni przez 
to pole biegli i to, że nas tam nie 
zauważyli, to chyba można tłuma-
czyć tylko jako cud. Nie wiem czy 
z daleka widzieli kogoś wbiegają-
cego w kartofle, czy przypuszcza-
li, że ktoś mógł się tam ukryć, po-
nieważ ci na koniach, uzbrojeni w 
takie piki na długich trzonkach 
zaczęli tratować krzaki kartofli i 
kłuli tymi pikami w redliny. Jeden 
z nich podjechał blisko nas i wbił 
pikę blisko brata Wojciecha, ale 
go nie zranił i nie zauważył. Le-
żąc tak myśleliśmy, że zbliża się 
nasz koniec. Nikogo nie znaleźli, 
więc popędzili do cegielni, którą 
później również podpalili, oraz 
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do innych sąsiadów. Sąsiad uciekł 
z dziećmi w pole, a tam bliżej od 
południowej strony naszej kolo-
nii, była taka większa wieś Olesin 
i droga na Ceniów. Były jeszcze i 
inne kolonie, nawet jednego 
domu nie ma, nic nie ma, my już 
widzimy, że płoną prawie wszyst-
kie domy. Jak ktoś gdzieś się w 
pobliżu schował, to wybiegł i 
jeszcze coś uratował. Tak wojo-
wali do wieczora. Wieczorem lu-
dzie zaczęli się skupiać. Gdzieś 
ktoś wyszedł z kartofli, inni z ja-
kiejś ziemianki. Moja babcia z 
dziadkiem, tak jak konie miały 
takie wysokie żłoby, to pod tym 
żłobem się schowali. Nałożyli tam 
siana, by nie było ich widać. 
Przyszła sąsiadka - chrzestna 
matka mojego brata i miała tak 
rozrąbaną rękę, że płat ciała z 
niej zwisał. Jej córka i syn nieśli 
ich rannego najstarszego brata. 
Mówi ona, że jej męża zamordo-
wali, brata i sąsiada, a ona z za-
krwawioną ręką, ponieważ zdąży-
ła się zasłonić, gdy oprawca usi-
łował rozpłatać jej głowę szpa-
dlem. I tak dotarliśmy do tego 
Dziaka, tam prawie pół kolonii 
się zebrało, reszta uciekła. Moje-
go ojca bratowa w ciąży, miała 
synka trzyletniego i w kościele się 
ukryli oraz wiele innych kobiet. 
Kościół w Jakubowcach nie był 
do końca wykończony. /.../ Tam 
mieszkali w naszej kolonii bracia 
Grzegorz i Andrzej Erazmus. 
Obaj zostali zamordowani w dro-
dze do młyna w Ceniowie. Konie 
wróciły po tygodniu same do 
domu. Mojego ojca kolega z woj-
ska, Czuba, mieszkał na kolonii 
Maja. To była taka wieś, w której 
mieszkali Polacy i Ukraińcy. Póź-
niej wywieźli tą kolonię całą. Na-
szej jeszcze nie wywieźli, tylko na 
liście myśmy byli, była cała moja 
rodzina i Krężle. Wyłapywali tyl-
ko inteligencję, wojskowych i to 
trwało całe dwa tygodnie. Szaleli 
tak, wyłapywali i mordowali. 
Znaleziono w życie Pawła Krężla 
z wydłubanymi oczami, bez języ-
ka i palców u rąk i nóg, ze zwią-
zanymi do tyłu drutem kolczastym 
rękoma. /.../ Nad ranem ktoś 
przyniósł wiadomość, że rozbit-
ków dwóch z wojska przyszło. 
Mówili, że w tej wsi zamordowa-
no polskich żołnierzy. Jeden z 
tych dwóch pochodził z Łańcuta, 
a że moja mama również z Łańcu-
ta pochodziła, jakieś ubrania do-
stali, bo mama zdążyła ubrania 
ojca wrzucić do piwnicy i brata 
walizki, które miał na wyjazd do 
Brzeżan przygotowane. Pewna 
rodzina zebrała się u takiego 
Miszty w piwnicy. Przyszli tam 
banderowcy i wrzucali granaty 
do tej piwnicy. To ta rodzina cof-
nęła się do tyłu, a ich ojciec zo-
stał z przodu i co oni wrzucili 
granat to on wyrzucał z powrotem 
na zewnątrz. I oni odstąpili, już 
nie mieli pewnie. Kiedy wyszli z 

piwnicy, to ten ojciec był taki siwy 
jak ja teraz. /.../  Edek Erazmus, 
któremu ojca i wujka zamordowa-
li w drodze do młyna, miał 10 lat. 
Poszedł do szkoły, a tam mówią: 
„wracajcie do domu, bo mordu-
ją”. I pobiegł do domu, wziął coś 
do jedzenia i też uciekł w kartofle. 
Ukryła się tam też kobieta z dziec-
kiem, z Francji przyjechała, jakaś 
ich znajoma czy krewna. Pięć dni 
tam w polu przebywali. On sikał 
do buta i to dziecko poili, a ono 
tak chciało przeżyć, że nawet gło-
śno nie płakało. Po pięciu dniach 
dopiero, nocą ruszyli w kierunku 
Brzeżan. Tam przygarnęła ich i 
nakarmiła jakaś żydowska rodzi-
na.” (Wspomnienia Anieli Sowa 
/Siwak/ spisał i przesłał Ryszard 
Siwak; www.stankiewicze.com/
ludobojstwo.pl )

W nocy z 18 na 19 września we 
wsi Horożanka pow. Podhaj-
ce: „Zamordowano kierownika 
szkoły Jana Groszka, jego żonę 
i kilkumiesięczne dziecko oraz 
około 50 innych rodzin polskich”  
(„Antypolska akcja nacjonali-
stów ukraińskich w Małopolsce 
Wschodniej w świetle dokumen-
tów Rady Głównej Opiekuńczej 
1943 – 1944”, wstęp i opraco-
wanie L. Kulińska i A. Roliński, 
Kraków 2003, s. 12 – 14). H. 
Komański i Sz. Siekierka na s. 
260 podają, że w tej wsi bojów-
ka OUN napadła na 5-osobową 
polską rodzinę nauczycieli, która 
schroniła się w piwnicy. Ukraiń-
cy przynieśli słomę, oblali naftą 
i podpalili. W płomieniach zgi-
nęło małżeństwo nauczycieli, ich 
dziecko i rodzice nauczyciela. 
We wsi Litwinów pow. Podhajce 
miejscowa bojówka OUN zamor-
dowała 41 Polaków i spaliła 15 
zagród. Przez kilka godzin bili 
i kłuli nożami Helenę Lityńską, 
działaczkę katolicką, fundatorkę 
kościoła. Okaleczoną wypędzili 
z jej domu i zabronili powrotu. 
We wsi Szumlany pow. Podhaj-
ce: „Zamordowano rodziny wła-
ścicieli folwarków Gilewskiego 
i Gołembskiego, po 3 osoby, ro-
dzinę kierownika szkoły Engela 
(4 osoby) oraz około 20 innych 
rodzin polskich. Bandzie prze-
wodził ukraiński ksiądz z Tro-
ściańca powiat  Brzeżany. /.../ W 
liście wysłanym 17 grudnia 1941 
r. przez polskiego rządcę z dworu 
w Szumlanach Jana Serafina do 
Polskiego Komitetu Pomocy w 
Brzeżanach, pisał on: „We wrze-
śniu 1939 r. Ukraińcy zamordo-
wali w Sławentynie miejscową 
nauczycielkę p. Zdebową, z domu 
Małaczyńską. Mordowali ją w 
sposób wyrafinowany. Egzekucja 
trwała w mieszkaniu nauczyciel-
ki od zmroku do świtu. Powodem 
mordu był fakt, że Zdebowa była 
Polką”. /.../ Mord w Szumlanach 
rozpoczął się od sprofanowania 
rzymskokatolickiego kościoła. 

Banda rozbiła drzwi kościoła, 
z którego wyniesiono następnie 
obrazy, chorągwie, szaty litur-
giczne i wszystko, co się w nim 
znajdowało. W akcji brała udział 
młodzież męska i żeńska. Następ-
nie pocięto na części przedmioty, 
nadające się na przeróbkę spód-
nic, chustek itp., przy czym przy 
podziale dochodziło do bójek, a 
zwyciężał silniejszy. Z kolei ufor-
mował się pochód. Kilku z mołoj-
ców ubrało się w niezniszczone 
jeszcze szaty liturgiczne, wsiadło 
na konie i wśród szyderczych 
okrzyków, śmiechów i dzikiej we-
sołości ruszono na wieś. Zabrano 
oczywiście kielichy, komunikanty 
i inne świętości, które rozrzucano 
po drodze. Nie należy zapominać, 
że zarówno świętokradcy, jak 
cała zresztą wieś byli katolika-
mi, a tylko obrządku greckiego. 
Ta profanacja trwała trzy dni, 
żadnej władzy wtedy nie było. W 
międzyczasie mordowano nocą 
rodziny polskie i rabowano ich 
dobytek. W tym to czasie wymor-
dowano wszystkich Polaków w 
Szumlanach” („Antypolska akcja 
nacjonalistów ukraińskich..., jw.) 
H. Komański i Sz. Siekierka na s. 
270 podają, że miejscowi Ukra-
ińcy z inicjatywy OUN, używa-
jąc siekier, wideł, kołków oraz 
paląc żywcem, wymordowali 
46 Polaków, w tym całe rodziny 
(m.in. rodziców dyrektora szko-
ły, 5-osobową rodzinę z 2-letnim 
dzieckiem spalili żywcem). We 
wsi Trościaniec pow. Brzeżany: 
„wymordowano wszystkie rodzi-
ny polskie. Akcja mordu była zor-
ganizowana na sposób wojskowy, 
a kierował nią ukraiński ksiądz, 
zamieszkały w Trościańcu jako 
miejscowy wikary. W organizacji 
brała udział tylko młodzież. Star-
si odsunęli się od roboty całkowi-
cie. Zbiórki urządzano nocami i 
w tym czasie odbierano przysię-
gę od nowo zwerbowanych. /.../ 
Sprofanowano także miejscową 
kaplicę polską i zbezczeszczono 
groby /.../ a nieboszczyków odar-
to z szat i obuwia i tak pozosta-
wiono. Znajdują się oni w takim 
stanie do dnia dzisiejszego. Zdar-
tą z nieboszczyków odzież i obu-
wie, a także zrabowane z kaplicy 
szaty liturgiczne z wizerunkami 
Chrystusa, chustką Weroniki, itd. 
oddano do krawców, krawczyń i 
szewców do przeróbki” („Anty-
polska akcja nacjonalistów ukra-
ińskich..., jw.). W powiatowym 
mieście Brzeżany:  ”U wujostwa, 
którzy mieszkali na przedmieściu 
Brzeżan, w dniu wkroczenia Ar-
mii Czerwonej, 19 września 1939 
r., mój kuzyn i 5. innych dzieci 
(dziewczynki i chłopcy), porwani 
zostali z sadu przez watahę mło-
dzieży ukraińskiej z pobliskiej wsi 
Łapszyn (4. km. od śródmieścia 
Brzeżan) i uprowadzeni do lasu. 
Sąsiad, Ukrainiec z pochodzenia, 
który widział to zajście powiado-
mił wuja. Rozpoczęto poszukiwa-
nia. Przeżył tylko kuzyn postrze-
lony w skroń i drugi chłopiec, 
któremu kula ugrzęzła w czaszce. 
Całe zdarzenie miało miejsce 
na stokach wzgórza zwanego 
Storżyskiem, tuż za kościołem i 
klasztorem bernardyńskim (obec-
nie więzienie). Ulica (o ile sobie 
przypominam Lwowska) dzieliła 
wzgórze od stawu. Przy tej ulicy 
mieszkał mój wuj z rodziną (sze-
ścioro dzieci). Tadeusz Pfeifer 
miał wówczas 14 lat.” (Brzeżany 
rok 1939 - nieznane fakty /wspo-
mnienia/; w: http://rbmackowka.
bloog.pl/id,332290094,title,O-
bwod-Brzezany-ZWZ,index.htm-
l?smoybbtticaid=6163ac  ). W 
kolonii Józefówka pow. Brzeżany 
“bojówkarze OUN kolonię zupeł-

nie zniszczyli i spalili a ludność w 
znacznej części wybili” („Anty-
polska akcja nacjonalistów ukra-
ińskich..., jw.). H. Komański, Sz. 
Siekierka..., na s. 112 podają, że 
zginęło 3 Polaków: Piotr Ada-
mów spalony żywcem w szopie; 
Józef Bartman, któremu kosą 
podcięli gardło oraz Jan Zając, 
zastrzelony podczas ucieczki. 
„Wieś zupełnie zniszczona, stra-
ty we wrześniu 1939 r. - 18 osób 
NN”  (prof. dr hab. Leszek Jan-
kiewicz: Uzupełnienie...; w:  Lu-
dobójstwo OUN-UPA na Kresach 
Południowo-Wschodnich. Seria 
– tom 7, pod redakcją Witolda 
Listowskiego, Kędzierzyn-Koź-
le 2015). We wsi Kotów pow. 
Brzeżany: „19 września 1939 
roku został zabity przez bolsze-
wików ks. Gach, Polak zadenun-
cjowany przez Ukraińców jako 
osoba, która rzekomo strzelała z 
miejscowego kościoła z karabinu 
maszynowego do jadącego woj-
ska sowieckiego. Oczywiście na-
tychmiastowa rewizja w kościele 
wykluczyła taką możliwość ale i 
tak ks. Gach jako kontrrewolu-
cjonista został „dzięki” miejsco-
wym Ukraińcom niezwłocznie 
rozstrzelany pod kościołem. W 
pracy Blicharskiego z kolei znaj-
duje się informacja o tym, że 19 
września bojówka OUN zamor-
dowała 12 mieszkańców tej wsi” 
(Lucyna Kulińska: „Preludium 
zbrodni..., jw.). We wsi Kozowa 
pow. Brzeżany miejscowi Ukra-
ińcy zamordowali 6 Polaków, w 
tym 2 braci zarąbali siekierami. 
W kolonii Krzywieckiej pow. 
Brzeżany, Ukraińcy z Kozowej 
zamordowali 8 Polaków: rodzi-
nę 5-osobową oraz trzech męż-
czyzn. We wsi Mieczyszczów 
pow. Brzeżany bojówka OUN za-
mordowała 10 polskich chłopów, 
ograbiła i spaliła ich zagrody. W 
mieście Równe woj. wołyńskie 
tłum Ukraińców pobił do utraty 
życia kilku Polaków (w tym ko-
mendanta Policji Państwowej), 
wcześniej aresztowanych przez 
Sowietów i wypuszczonych na 
plac, gdzie w ciągu godziny po-
zwolono miejscowej ludności na 
„zrobienie porządku z aresztowa-
nymi”, a więc na publiczny lincz. 
We wsi Schodnica pow. Droho-
bycz: „Dopiero 19 września 1939 
roku zaczęła się dla nas wojna. 
Tego dnia miejscowi Ukraińcy 
wypędzili nas Polaków, miesz-
kańców tej wsi w pobliże dużego 
drewnianego baraku. Okazało 
się, że w tym baraku zostało za-
mkniętych 50 polskich żołnierzy. 
Wokół baraku stało wielu Ukra-
ińców, niektórzy mieli karabiny, 
większość jednak uzbrojona była 
w widły, siekiery, kosy, łopaty 
itp. Na naszych oczach barak 
został oblany naftą lub benzyną 
i podpalony. Ucieczka z niego 
nie była możliwa, gdyż był gęsto 
obstawiony przez uzbrojonych 
Ukraińców. Kto się nie spalił, a 
próbował wydostać się przez wy-
łamane deski ze ścian, był dobija-
ny strzałem z karabinu lub jakimś 
narzędziem, widłami lub łopatą. 
Po dokonaniu tego morderstwa 
nam Polakom oraz ukraińskim 
gapiom kazano rozejść się do do-
mów, a przy tym wykrzykiwano do 
nas różne obelgi, jak np. polskie 
świnie itp.” (Kazimierz Kaniew-
ski; w: Siekierka..., s. 195). W ko-
lonii Trychubowa pow. Brzeżany: 
„z rąk terrorystów ukraińskich 
zginęli 19.09.39 r.: Januszkiewicz 
Tadeusz, Kimala A., Kaczmajew-
ski Jan, Paterek Edward, bracia 
Pytlów: Jan i Mieczysław (zabici 
siekierą przez Babija ze wsi Kal-
ne), Ślusarczyk Jan z rodziną (5 
osób), Adamów Piotr, Zając Jan.” 

(Kubów..., jw.). 

W dniach 16 – 20 września w re-
jonie wsi Narajów pow. Brzeżany 
bojówki OUN wyłapały, rozbro-
iły i wymordowały około 80 żoł-
nierzy polskich. „OUN rozbra-
jała i mordowała pojedynczych 
polskich żołnierzy w rejonie Pod-
wysoki – Mieczyszczów, Narajów 
– Byszki, gdzie wymordowano w 
lesie byszkowskim za starą cer-
kwią około 80 żołnierzy i praw-
dopodobnie oficerów i paru ka-
pelanów. Takie oświadczenia zło-
żyli mieszkańcy wsi Kuropatniki, 
świadkowie tych morderstw”. 
(Zbigniew Rusiński: Tryptyk 
brzeżański, Wrocław 1998, s. 
13). We wsi Żuków gm. Buszcze 
pow. Borszczów: „W okresie 16-
20 września w rejonie Żukowa, 
według świadków, przechodzący 
pojedynczo lub grupkami polscy 
żołnierze powracający bez broni 
z wojny, lub udający się w stronę 
granicy rumuńskiej, byli podstęp-
nie mordowani. Większość ofiar 
zakopywano w pobliskim wyro-
bisku po żukowskich kamienioło-
mach. Według świadków, zginęło 
tam ok. 1000 żołnierzy, oraz cy-
wilnych uciekinierów z centralnej 
Polski”. (Lucyna Kulińska: „Pre-
ludium zbrodni..., jw.). W dniach 
17 – 20 września w osadzie woj-
skowej Borowicze pow. Łuck 
podczas trzydniowej anarchii 
Ukraińcy ze wsi Topólno oraz z 
innych okolicznych, zabili około 
50 żołnierzy WP oraz 8 osadni-
ków. We wsi Byszki gm. Koniu-
chy pow. Brzeżany: „Od 17-20 
września 1939 w lesie znajdują-
cym się w pobliżu cerkwi grecko-
katolickiej zostało przygotowane 
miejsce kaźni, w którym mordo-
wano powracających do domu, 
pojedynczo lub małymi grupkami, 
żołnierzy polskich. Byli oni za-
trzymywani przez bojówki OUN, 
rozbrajani i następnie stawiani 
przed ukraińskim „sądem”, który 
przed egzekucją przeprowadzał 
„dochodzenie”. Życie można 
było uratować jedynie deklarując 
narodowość ukraińską, co spraw-
dzano każąc deklamować modli-
twy po ukraińsku. Po szczegóło-
wym „przesłuchaniu” i potwier-
dzeniu znajomości języka ukraiń-
skiego żołnierz był wypuszczany. 
W ten sposób uniknęło śmierci 
kilku Polaków znających dobrze 
ukraiński. Egzekucji członkowie 
OUN tylko sporadycznie dokony-
wali przez zastrzelenie, większość 
zamordowano przy użyciu siekier, 
noży i bagnetów, często okrutnie 
torturując. Według relacji Ukra-
ińców i Polaków, w tym miejscu 
zamordowano i pochowano 250 
żołnierzy i kilkanaście osób cywil-
nych - uciekinierów z centralnej 
Polski. Na polu między Byszka-
mi a Potokiem bojówkarze OUN 
zamordowali 30 osobową grupę 
polskich żołnierzy z kapelanem. 
Mimo upływu tylu lat nie dokona-
no w tym miejscu ekshumacji, ani 
nie postawiono upamiętnienia. 
Dane te potwierdza Cz. Blichar-
ski. Pisze o zamordowaniu (masa-
krowaniu) we wrześniu 1939 roku 
przez bojówki OUN zatrzymywa-
nych pojedynczo lub w niewiel-
kich grupach w pobliskim lesie 
ok. 250 polskich żołnierzy, wśród 
których był kapelan wojskowy”. 
(Lucyna Kulińska: „Preludium 
zbrodni..., jw.). „Na polu między 
Byszkami a Potokiem bojówkarze 
OUN zamordowali 30-osobową 
grupę polskich żołnierzy z ka-
pelanem wojskowym, który miał 
przy sobie konsekrowane komuni-
kanty, których nie pozwolono od-
dać księdzu greckokatolickiemu. 
W miejscu mordu rośnie dziś dąb, 
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na którym ktoś wyrzeźbił krzy-
żyk” (Komański..., s. 106). We 
wsi Grabowo oraz w całej gmin-
nie Pulemiec (Olszanka, Piszcz, 
Pulemiec, Wólka Chrypska) pow. 
Luboml, a także w gminie Doma-
szewo pow. Brześć n. Bugiem, 
woj. poleskie, przez trzy dni po 
wkroczeniu Sowietów miejsco-
wi Ukraińcy mordują Polaków: 
uchodźców, żołnierzy, oficerów, 
urzędników. Ofiarą ich padło 300 
– 400 Polaków. 

20 września koło wsi Deraźne 
pow. Kostopol bojówka OUN za-
trzymała 11 żołnierzy WP, dwóch 
podoficerów i jednego oficera. 
Oficer i jeden żołnierz uciekli, 
pozostałych powiesili na drze-
wach za nogi. (A. Przybysz: Z 
umęczonego Wołynia; Wrocław 
2000, s. 34). W majątku Grabów 
pow. Łuck jeszcze przed wkro-
czeniem wojsk sowieckich miej-
scowi chłopi ukraińscy ze wsi 
wymordowali właścicieli mająt-
ku (rodzinę Nieczujów-Wierz-
bickich) i mieszkańców, 12 Pola-
ków. Ukraińcy dumni byli z tego, 
że „panów polskich zniszczyli z 
korzeniami”. Wśród zamordowa-
nych był 1 mężczyzna, 6 kobiet 
i 5 dzieci, w tym 3-miesięczne. 
Zginęli: właścicielka majątku 
Maria Noskowska z d. Nieczuja-
-Wierzbicka z dwojgiem dzieci, 
jej siostra z dzieckiem, z dalszej 
rodziny 4 kobiety i dwoje dzieci 
oraz rządca majątku Włodzimierz 
Fijałkowski. We wsi Leśniki 
pow. Brzeżany: „Z miejscowych 
Polaków zamordowano w Leśni-
kach: Boryszkową Weronikę lat 
60, zamordowaną 20 XI 1939 r.; 
Grudzikową Marię lat 47 zamor-
dowaną 20 XI 1939 r; Mireckie-
go Wincentego sołtysa polskiego; 
Mirecką Paulinę; Wolańską Annę 
matkę Mireckiej. Zamordowali 
tych ludzi: Senyszyn Roman; Me-
dyński Stefan; Łaczyszyn Iwan 
syn Mikołaja; Pryjdun Iwan syn 
Fedka i Szopiak Kazimierz. Mi-
recki Wincenty był sołtysem do 
września 1939 r. Zamordowany 
został z żoną i matką – ślad po 
nich zaginął – ocalał tylko syn 
Jan, który w czasie mordowania 
przebywał w Brzeżanach. Przy-
jęty został przez rodzinę Wierz-
bickich na utrzymanie, a potem 
razem z nimi zamordowany został 
przez cofających się bolszewi-
ków. Majątek Mireckich wzięli w 
posiadanie Ukraińcy. Z Zornisk, 
leżących obok Leśnik, brał udział 
w mordach Wasyl Szydło, który 
schwytany przez policję niemiec-
ką, przyznał się do zastrzelenia 
oficera polskiego nieznanego 
nazwiska, a leżącego w rowie w 
Leśnikach. Ma on na sumieniu 
więcej morderstw Polaków do-
konanych 1939 r. w Leśnikach. W 
innych relacjach jest informacja o 
ograbieniu i zamordowaniu przez 
miejscową bojówkę OUN (lub 
miejscowych ukraińskich chło-
pów) w Leśnikach, we wrześniu 
1939 roku następujących osób z 
centralnej Polski: nieznanego z 
nazwiska majora WP z córką (za-
kłuci widłami), i trzech kobiet.” 
(Lucyna Kulińska: „Preludium 
zbrodni..., jw.).  

Około 20 września 14 km od sta-
cji kolejowej w Radziwiłłowie 
pow. Dubno grupa uciekających 
polskich żołnierzy natknęła się na 
3 trupy żołnierzy polskich zamor-
dowanych przez Ukraińców. Dwa 
– trzy kilometry dalej, po odbiciu 
z rąk nacjonalistów ukraińskich 
pojmanych przez nich 15 żołnie-
rzy polskich, już rozebranych z 
mundurów, powiązanych i szyko-
wanych do tortur i zabójstwa, nie-

doszłe ofiary wskazały miejsce 
mordu na 5 żołnierzach polskich: 
„kapitana Janusza Namowicza 
z Łunińca i czterech żołnierzy, 
okropnie zmasakrowanych. /.../ 
Ciała zamordowanych były po-
cięte na kawałki siekierami. Naj-
pierw odrąbywano toporami po 
kawałku stopy, dłonie, następnie 
kończyny nóg aż do bioder, a rąk - 
do ramion. Odcięte kawałki koń-
czyn nie były dłuższe niż dziesięć 
centymetrów. Wydłubano im oczy, 
obcięto nosy i uszy, pozrywano 
paznokcie, porozcinano brzuchy. 
Obok tych kawałków ciał stał 
mały garnuszek z solą, którą po-
sypywano rany mordowanych 
mężczyzn”. (Przybysz Antoni: 
Wspomnienia z umęczonego Wo-
łynia; Wrocław 2000, s. 16).    

W okolicach miasta powiatowego 
Trembowla, w wiosce, w której 
jest most na rzece Seret, Ukraińcy 
wymordowali grupę 14 żołnierzy 
WP, pluton artylerzystów. Zdzi-
sław Nardelli w książce „Pasztet 
z ojczyzny” (Katowice 1986, s. 
282) pisze: “Przed mostem nad 
Seretem. Coś okropnego. Nawet 
pan sobie nie wyobraża, jak wy-
gląda wyłupione oko wsadzone 
do pępka. Wytrzeszczone oczy 
patrzące ze środka nagich brzu-
chów. Poobrywane wargi z wy-
trzeszczonymi zębami, w które 
powtykano obcięte genitalia. /.../ 
Jednemu z nich, temu w okrwa-
wionej bluzie, obrzezano głowę 
i chyba stąd tyle krwi. Głowę 
wrzucono do kociołka. /.../ Ta-
kiego wojskowego do gotowania 
nad ogniem. Srali, panie, na te 
głowę w kociołku, odlewali się! 
Czternastu żołnierzy, pluton ar-
tylerzystów”. Żołnierz, któremu 
Ukraińcy odcięli głowę, nazywał 
się Walter Bobek, pochodził ze 
Śląska, z Cieszyna. Ciała żołnie-
rzy złożono we wspólnej mogile 
we wsi Lechowo. 

We wsi Hodomicze (Godomicze) 
pow. Łuck : „Ojciec, Stanisław 
Bochniewicz, był kierownikiem 
4-klasowej szkoły powszechnej, 
a matka – Bronisława – nauczy-
cielką w Hodomiczach. /.../ Już 
18 września 1939 roku z rana do 
naszego mieszkania weszło kilku 
Ukraińców z Hodomicz. Zabrali 
doskonałą strzelbę myśliwską i 
pas z nabojami, a następnie zażą-
dali garnituru, obuwia i bielizny. 
Pamiętam, że ojciec wszystko im 
dawał, a jeden z nich ubierał się 
w to. Patrząc na nich nie mogłam 
zrozumieć, jak to się dzieje, że w 
tej na pozór spokojnej wsi, gdzie 
panowało przed wojną wzajemne 
zrozumienie i sąsiedzi nawzajem 
sobie pomagali, może dochodzić 
do takich czynów. /.../Wieczorem, 
chyba 21 września, przejeżdżały 
przez naszą wieś dwie furmanki z 
kobietami i dziećmi, kierując się 
w stronę wsi Czetwertni (3-4 kilo-
metry od Hodomicz), gdzie moż-
na było przeprawić się promem 
przez rzekę Styr. Towarzyszyli im 
oficerowie i żołnierze polscy z 
bronią gotową do strzału. Przed 
szkołą wywołali ojca, aby dowie-
dzieć się, czy nie ma w pobliżu 
jakiegoś wojska, a upewniwszy 
się, że w okolicy panuje spokój, 
udali się w dalszą drogę. Póź-
niej dowiedzieliśmy się, że prze-
pływających promem przez Styr 
żołnierzy z rodzinami ostrzelano 
z obu brzegów. Nikt się nie urato-
wał. W sąsiedniej wsi Borowicze 
za rzeką Styr przechodziły grupy 
polskich żołnierzy cofających się 
na wschód. Były one ostrzeliwa-
ne przez Ukraińców ukrytych 
we młynie oraz w okolicznych 
domach i stodołach. Pawlusza – 

były woźny, obawiając się naszej 
ucieczki z Hodomicz, zorganizo-
wał wartę w szkole. Zabronił nam 
i zgromadzonym u nas uciekinie-
rom oddalania się z tego miejsca. 
W klasach zorganizował areszt, 
w którym trzymał schwytanych i 
rozbrojonych żołnierzy polskich 
oraz osoby cywilne. Więźniów 
wyprowadzał następnie nad rzekę 
Styr i topił. U niektórych miesz-
kańców wsi widzieliśmy później 
zegarki, papierośnice i inne rze-
czy pomordowanych. Pewnego 
dnia z rana przyprowadzono se-
kretarza gminy Trościaniec pana 
Fiecyka z drugim urzędnikiem, 
dobrych znajomych moich rodzi-
ców, z rękami związanymi z tyłu 
drutem kolczastym. Ojciec prosił 
strażników, żeby ich uwolnili, bo 
nikomu nic złego nie zrobili. Nic 
to jednak nie pomogło. Zezwolo-
no ojcu jedynie na podanie poj-
manym zapalonych papierosów 
do ust. Zaraz potem wyprowadzo-
no ich, a po jakimś czasie zoba-
czyliśmy na ręku Pawłuszy zega-
rek pana Fiecyka. /.../ W czasie, 
kiedy oczekiwaliśmy na wyjazd 
ze wsi Hodomicze, przebywają-
cych u nas uciekinierów (profeso-
ra gimnazjum oraz wspomnianą 
trzyosobową rodzinę) wywiezio-
no w nieznanym kierunku. Nigdy 
nie dowiedzieliśmy się, co się z 
nimi stało.” (Zofia Szyszkowska: 
„Dziecko z kresów”, Fundacja 
Moje Wojenne Dzieciństwo, 2011 
; za: http://www.mojewojenne-
dziecinstwo.pl/pdf/18_szyszkow-
ska_dziecko.pdf ).   

22 września we wsi Nieświcz 
pow. Łuck: „Tej nocy przyszli ja-
cyś panowie i namawiali Tatusia 
żeby uciekał do miasta bo źle się 
dzieje, ale Tatuś nie chciał nas 
zostawić same. Ale mama bała 
się że ta ciemnota tak strzela i o 
świcie wyszli po Józka żeby ra-
zem wyruszyć do Łucka. Wyszli 
tylko parę kilometrów na trakt 
a w rowach ukryci byli ukraiń-
cy - milicja, zatrzymali Tatusia a 
potem Pana Józka i Mamę. Ma-
musia prosiła błagała żeby pu-
ścili Ich ale tylko Mamie pozwo-
lili wrócić do nas. Ojca i p. Józka 
zawieźli na posterunek, uwięzili 
w piwnicach. Bito i znęcano się. 
Mama jak przyszła to cała trząsła 
się ze strachu słowa nie mogła 
wypowiedzieć, strasznie płakała. 
Kiedy poszła na posterunek żeby 
zezwolili podać coś do zjedzenia 
to nie chcieli zezwolić dopiero na 
drugi dzień pozwolili lekko uchy-
lili drzwi tyle co rękę przesunąć. 
Tatusia nie poznała bo był taki 
pobity. Podał obrączkę i prosił 
żeby dziećmi dobrze opiekowa-
ła się bo on odchodzi. A w nocy 
dwudziestego pierwszego na dru-
gi wyprowadzili na ogród w kapu-
stę koło cmentarza blisko i strze-
lano do Pana Józka parę razy. A 
gdy błagał żeby darował mu życie 
że ma narzeczoną sierotę to strze-
lił Ukrainiec trzeci raz (Potem 
ludzie opowiadali jak chwalił się 
ten drań że silny był P. Józio) wal-
czył ze śmiercią. A mojego Tatę 
wywiedli w drugi konie wsi nad 
staw i tam strasznie maltretowa-
li, bili, nos obcięli, uszy i oczy 
wydłubali, do wody wrzucili. W 
dzień kobieta poszła na ogród i 
zobaczyła zabitego, narobiła la-
mentu na posterunku to jeszcze 
krzyczeli na nią. Ale wiadomość 
doszła do naszej rodziny. I mama 
poszła rozpoznała P. Józka, po-
szła na posterunek, żeby powie-
dzieli gdzie ciało Tatusia, to nie 
chcieli powiedzieć. Ale rodzina 
zaczęła szukać i nalegać na nich 
więc powiedzieli. Ale trumnę nie 
pozwolili kupić. Nawet pogrze-

bu nie pozwolili zrobić, ksiądz 
na cmentarz przyszedł poświęcić 
grób. Pochowani są razem w jed-
nej skrzyni na cmentarzu w Nie-
świcz, wieś, powiat Łuck, woj. 
Wołyńskie. Proszę sobie wyobra-
zić że był to samosąd nic im za to 
nie zrobiono a Mamę i nas cztery 
wywieźli w kwietniu 1940 roku 
na Sybir. Wróblewska” Ofiarami 
byli: Antoni Szelągowski i Józef 
Wieczorek. (http://chroberz.info/
serwis/index.php/ludzie/3809-
ludzie-jozef-wieczorek-ze-zlotej-
zginal-na-wolyniu-20 )

22 września w osadzie wojsko-
wej Szczurzyn pow. Łuck po 
wkroczeniu Sowietów Ukraińcy 
zamordowali 14 osadników oraz 
2 oficerów WP; nad niektórymi 
szczególnie znęcali się, wśród 
ofiar były dwie kobiety. Zamor-
dowany został osadnik, który 
bezpłatnie załatwiał miejscowym 
Ukraińcom sprawy urzędnicze, 
pisał pisma i podania, odpisy-
wał na pisma, a na przednówku 
pożyczał żywność. Od 13 do 23 
września w powiatowym mie-
ście Sambor przebywały wojska 
niemieckie aresztując około 100 
Polaków wskazanych przez ak-
tywistów OUN. Następnie wkro-
czyły wojska sowieckie, którym 
aktywiści OUN oraz komuniści 
denuncjowali kolejnych Polaków.  
23 września we wsi Urycz pow. 
Stryj bojówkarze OUN z żołnie-
rzami niemieckimi zamknęli w 
budynku gospodarczym wziętych 
do niewoli 80 żołnierzy WP i 
wrzucili granaty, które spowodo-
wały także pożar; tylko 3 rannych 
zdołało uciec, z których 1 zmarł; 
ocalało 2 żołnierzy; łącznie za-
mordowanych zostało 77 żołnie-
rzy WP oraz 1 Żyd, który został  
rozstrzelany. Z relacji dwóch 
ocalałych żołnierzy Jana Marka 
i Antoniego Dobija wynika, że 
około 20 września 1939 r. nad Sa-
nem koło Przemyśla Niemcy roz-
bili batalion 4. Pułku Strzelców 
Podhalańskich. Do niemieckiej 
niewoli trafiło ponad stu jeńców, 
których popędzono w kierunku 
Drohobycza. 22 września kon-
wojenci zarządzili postój we wsi 
Urycz. Tam dokonali selekcji. Od 
grupy oddzielili tych, którzy uwa-
żali się za Ukraińców lub Śląza-
ków. „Resztę, w liczbie około 100 
jeńców, niemieccy konwojenci 
umieścili w stodole, gdzie, jak 
im powiedziano, mieli przenoco-
wać. Po zamknięciu wrót Niemcy 
oblali stodołę naftą, a następnie 
podpalili za pomocą ręcznych 
granatów. Niemal wszyscy jeńcy 
spłonęli żywcem, uciekających 
ostrzelano z karabinów maszyno-
wych” - opisywał w liście do kon-
sulatu we Lwowie przebieg tych 
wydarzeń Jan Rybotycki, miej-
scowy historyk. Zbrodnię przeży-
ło trzech żołnierzy, których sołtys 
urycki przywiózł na furmance do 
pobliskiej Schodnicy. Ostatecz-
nie przeżyło tylko dwóch – jeden 

zmarł w wyniku odniesionych 
ran. Historycy dotychczas nie 
ustalili, który oddział niemieckiej 
armii dokonał tej zbrodni. We-
dług relacji świadków Niemcom 
w masakrze pomogli ukraińscy 
nacjonaliści. Miejsce pogrzeba-
nia żołnierzy znajduje się na miej-
scowym cmentarzu naprzeciwko 
cerkwi. (http://www.kresy.pl/yda-
rzenia,spoleczenstwo?zobacz/ro-
pwim-bedzie-szukac-szczatkow-
zolnierzy-wrzesnia39-spalonych-
przez-niemcow-i-ukraincow).   

24 września w majątku Husynne 
koło miejscowości Rogalin pow. 
Hrubieszów Sowieci i miejscowi 
Ukraińcy zamordowali 28 żoł-
nierzy WP (w tym 3 oficerów), 
rozbierając ich do naga i kłując 
bagnetami; Ukraińcy zrabowali 
potem ich rzeczy i umundurowa-
nie oraz zniszczyli dokumenty. 25 
września we wsi Lipowiec koło 
Wielkich Oczu pow. Lubaczów 
trzej miejscowi Ukraińcy zamor-
dowali podczas snu 2 polskich 
oficerów, ograbili i ciała zakopali 
w polu w pobliżu sąsiedniej wsi 
Nahaczów. Byli to: por. rez. An-
drzej hr. Potocki oraz por. Józef 
Wiśniewski.  Ekshumacji doko-
nały  rodziny ofiar po wybuchu 
wojny niemiecko-sowieckiej, gdy 
tereny te zajęli Niemcy. 26 wrze-
śnia we wsi Dub pow. Tomaszów 
Lubelski: „Grupa ukraińskich 
komunistów z Duba (Stolarczyk), 
Moniatycz (Stanisław Kuchar-
czyk) i Śniatycz (syn popa) 25 
września 1939 r. pod dowództwem  
Kazimierza Prokopa z Kotlic, 
najpierw ograbiła doszczętnie 
dom parafialny z dóbr material-
nych, a następnie w lesie, zwa-
nym Burki (26 września 1939 r.) 
w bestialski sposób zamordowała 
uprowadzonych domowników: 
ks. Wiktora Możejko (proboszcza 
parafii Dub), kleryków: Stefana 
Fabiańskiego i Mikołaja Kapu-
ścińskiego, organistę Władysła-
wa Wentlanda oraz sołtysa Dub – 
Bolesława Piotrowskiego”. Ciała 
pomordowanych odkryto i pocho-
wano na cmentarzu parafialnym 
w Dubie w zbiorowej mogile w 
połowie października, po wycofa-
niu się wojsk sowieckich i wkro-
czeniu wojsk niemieckich. Ofiary 
były torturowane, miały wydłu-
bane oczy, poobcinane uszy, wy-
rwane języki….” (Waldemar W. 
Bednarski: „Z dziejów okupacji 
Ziemi Tomaszowskiej przez Ar-
mię Czerwoną oraz terroru UB 
– NKWD”, w: http://www.rasil.
home.pl/rrh_5_2007/10_walde-
mar_bednarski.pdf).  

28 września we wsi Mokrany 
pow. Kobryń woj. poleskie: Ma-
rynarz Jerzy Krakus z monitora 
ORP „Wilno” zeznał: „Na po-
chylonym w stronę drogi płocie 
wisiał w dół trup młodej dziew-
czyny, rozcięty od rozkrocza aż 
po brodę straszliwie toporem. Z 
opadniętych na twarzy włosów 
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zwisały sople zakrzepłej krwi, 
tworząc na ziemi brunatną pla-
mę obsiadłą przez muchy i bąki. 
Dalej, przerzucony przez żerdzie, 
zwisał trup nagiego mężczyzny po 
katowsku zeszpecony, obok czap-
ka oficera marynarki. Dalej, obok 
studni, obdarte i zeszpecone trzy 
trupy polskich żołnierzy pograni-
cza, a później już coraz częściej 
sponiewierane zwłoki już nie wia-
domo kogo” - można przeczytać 
w relacji Jerzego Krakusa, który 
nadmienia, że zamordowaną ko-
bietą była miejscowa nauczyciel-
ka - Marta Stępień, a oficerem 
prawdopodobnie kpt. mar. Cze-
sław Basiński. W innym miejscu 
żołnierze Batalionu Morskiego 
pojmali ukraińskich partyzantów 
i za zgodą radzieckiego oficera 
rozstrzelali ich za morderstwa 
i grabieże, jakich dopuścili się 
w okolicach. Takie zachowania 
były raczej symboliczne, bowiem 
Sowieci jawnie wspierali ukra-
ińskie bojówki, uzbrajali je, a 
nawet inspirowali zbrodnie, jak 
tę w Mokranach, gdzie Sowieci 
wraz z Ukraińcami zamordowali 
osiemnastu wziętych wcześniej do 
niewoli oficerów i podoficerów 
Flotylli Rzecznej Marynarki Wo-
jennej, KOP i piechoty”. (http://
nowahistoria.interia.pl/ii-rzecz-
pospolita/news-17-wrzesnia-
1939-roku-zdrada-wlasnych-
obywateli,nId,1883780#utm_so-
urce=paste&utm_medium=paste-
&utm_campaign=chrome). 

We wsi Sólca pow. Przemyśl gru-
pę polskich ułanów podążających 
do granicy z Węgrami zaatako-
wały bojówki ukraińskie; poda-
ny jest też meldunek: „straciłem 
3 oficerów i 12 ludzi”.  (Tomasz 
Borucki: Przeprawy generała 
Andersa i jego podkomendnych 
przez Bieszczady na Węgry pod 
koniec wojny obronnej 1939 
roku. Część II. W: „Bieszczad”, 
nr 20/2015, s. 370)  

We wrześniu 1939 roku: 

We wsi Augustówka gm. Ko-
niuchy pow. Brzeżany: „Obok 
kapliczki w pobliżu cmentarza 
zamordowano dwóch policjantów 
polskich jadących wozem, jedne-
go z wydziału śledczego, drugie-
go z policji mundurowej, jedną 
kobietę, dwóch chłopców (jeden 
z nich w wieku 12 lat) i woźnicę. 
Byli to uciekinierzy, którzy prze-
jeżdżali przez tę wieś. Wóz, konie, 
walizy zabrali: Tęcza Józef, Ły-
syk Piotr, Szpundar Iwan, Moroz 
Naścia, mieszkająca obok cmen-
tarza (ta ostatnia zabrała nawet 
koc i prała go z krwi, był nawet 
zatarg wśród morderców o ten 
koc). Polaków na wozie zamordo-
wano siekierami. Na cmentarzu 
widziano później świeżą mogiłę. 
U księdza greckokat. Olijnyki 
Pawła zatrzymali się uciekinierzy 
(około 15 osób). Gdy przyszli po 
nich Ukraińcy, ksiądz nie stanął w 
obronie Polaków. Czy dotarli do 
celu swej podróży nie wiadomo” 
(Lucyna Kulińska: „Preludium 

zbrodni..., jw.).  We wsi Bieniawa 
pow. Podhajce: „W tym czasie, 
jak Rosjanie byli, przyszli Ukra-
ińcy. Wyciągnęli na dwór kuzynkę 
babci i dosłownie ja rozerżnęli 
piłą, tak jak się drzewo rżnie. I 
w końcu powiesili to ciało, takie 
rozbryzgane krwią, na parkan”. 
(Z WARWARYNIEC DO ZATO-
NIA; z babcią koleżanki – Janiną 
Bojarską – rozmawia studentka 
filologii polskiej Uniwersytetu 
Zielonogórskiego Magdalena 
Woeltz; w: „Nad Odrą”, NR 9-10 
(162-163) 2011). We wsi Czyżów 
pow. Złoczów pochwycili żoł-
nierza WP wracającego z wojny 
i po torturach przecięli go piłą 
stolarską, był to Leon Jaworski z 
Bohutyna pow. Zborów. „Jawor-
ski Leon: data i miejsce śmierci: 
1939-09-18/19, Czyżów; żołnierz 
52 p.p. WP powracający z woj-
ny polsko-niemieckiej, bestialsko 
zamordowany w rejonie wsi Czy-
żów”. (http://olejow.pl/readartic-
le.php?article_id=251). We wsi 
Denysów pow. Tarnopol Ukra-
ińcy zamordowali 7-osobową 
rodzinę (dziewczynka miała lat 
4, a babcia lat 85) oraz Tadeusza 
i Helenę Pawliszyn. W osadzie 
Janowa Dolina  pow. Kostopol: 
„Bardzo znanym wydarzeniem 
było wyłowienie k. Janowej Do-
liny z Horynia siedmiu żołnierzy, 
trupy razem związane były dru-
tem kolczastym.” (Wokół Huty 
Stepańskiej z Januszem Horosz-
kiewiczem; w: http://isakowicz.
pl/szlakiem-wolynskich-krzyzy-
-wydymer-gm-antonowka/). W 
miejscowości Janów Poleski (Po-
lesie) oraz w okolicznych wsiach 
powstał oddział „Poleska Sicz” 
liczący około 500 Ukraińców. 
Napadał on na żołnierzy polskich 
i policjantów, rozbrajał i zabijał. 
Były liczne ofiary wśród polskiej 
ludności cywilnej, zwłaszcza 
właścicieli majątków i ich rodzin. 
Majątki były rozgrabiane, część z 
nich została spalona. We wsiach 
Polaski i Podlasie Lubelskie za-
mordowali około 30 Polaków. 
We wsi Jaśniska pow. Gródek 
Jagielloński miejscowi Ukra-
ińcy spalili żywcem w stodole 
32 żołnierzy WP.  We wsi Kali-
nów – Kaiserdorf pow. Sambor 
Ukraińcy ze wsi Babica i Piniany 
wymordowali we młynie 6-oso-
bową polską rodzinę młynarzy, 
natomiast w karczmie 11 Żydów 
i zawłaszczyli młyn i karczmę. 
W osadzie wojskowej Karczów-
ka pow. Łuck: „W Karczówce w 
pow. łuckim 24 osadników zostało 
związanych drutem kolczastym, 
a następnie zamordowanych”. 
(Sowa Andrzej L.: Stosunki pol-
sko-ukraińskie 1939 – 1947; 
Kraków 1998, s. 96). W nadle-
śnictwie Karpiłówka pow. Sarny 
pod koniec września 1939 roku 
chłopi ukraińscy zamordowali 7 
Polaków. Gajowego Bagińskiego 
skrępowanego łańcuchem pod-
ciągnęli na grubą gałąź pod którą 
rozpalili stos metrowych polan i 
wśród ich gwizdów, krzyków i 
śmiechu upiekł się żywcem i spo-
pielił. Gajowego Kazimierza Le-

cha powiesili na drzewie. Dwójce 
małych dzieci Kazimierza Lecha 
roztrzaskali główki uderzając 
nimi o ścianę, trzymając za nogi. 
Żonę Wandę Lechową przybili 
gwoździami do wrót stodoły, ga-
jówkę podpalili a ogień przeniósł 
się także na stodołę – spłonęła 
żywcem. Gajowego Chajeckiego 
skrępowanego drutem wrzuci-
li do rozgrzebanego mrowiska. 
Gajowemu Prusowi odrąbali 
głowę i wrzucili do bagna. W 
kolonii Klimowsk pow. Luboml 
zamordowali 18 Polaków, w tym 
sekretarza gminy i jego brata, a 
dom obrabowali nawet z firanek 
i zabawek dziecięcych. We wsi 
Kościuszków pow. Łuck: „Anto-
niemu Szelingowskiemu odcięto 
uszy i nos oraz wydłubano oczy”. 
(Sowa..., s. 96). We wsi Krasucko 
pow. Podhajce: „Całą wieś spa-
lono niemal doszczętnie i zamor-
dowano kilka rodzin polskich” 
(„Antypolska akcja nacjonali-
stów ukraińskich..., jw.).   

We wsi Leśniki pow. Brzeżany: 
„We wrześniu 1939 r. zamordo-
wano także następujące osoby: 
1. Mirecki Wincenty; 2. Mirecka 
Paulina; 3. Wolańska Anna (mat-
ka Mireckiej). 4-13. Dziesięciu 
uciekinierów, w tym 4 oficerów 
prócz tego na tej drodze zawa-
lonej balami, aby uniemożliwić 
przejazd, zamordowano bardzo 
wielu uciekinierów. 14- 57. Oko-
ło 44 uciekinierów policjantów 
pomordowanych w czasie snu w 
stodołach. 58- 62. Pięciu ucie-
kinierów prawdopodobnie z Po-
znańskiego zamordowanych w 
stodole Michała Grześkowiaka; 
63-64. Policjant, major WP i jego 
szofer zmordowani przez Petrynę 
Mikołaja; 65-66. U Jaremy zosta-
li zamordowani major i kapitan.” 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw., tom 7).  
„Rankiem a może to było trochę 
później, dotarliśmy do lasu sąsia-
dującego – jak się potem okazało 
- z wioską Leśniki. Usłyszeliśmy 
strzały pistoletowe i karabinowe, 
pracę silników samochodowych, 
a do lasu dolatywać dym i czuli-
śmy swąd spalenizny. Ludność cy-
wilna chowała się na skraju lasu 
za drzewami, obserwując wioskę. 
Wśród naszych uciekinierów za-
panowała konsternacja. Aby po-
znać prawdę, postanowiliśmy wy-
słać jednego, znającego dobrze 
język ukraiński, aby porozmawiał 
z cywilami i wyjaśnił sytuację. 
Najpierw miał iść Rudowski z 
Hanaczowa, ale ostatecznie wy-
słano mnie. Napotkany chłop nie 
chciał początkowo rozmawiać, 
ale po moich narzekaniach na 
Polaków opowiedział w skrócie 
przebieg wydarzeń. W nocy przez 
wieś przechodziła kompania pol-
skiego wojska i ukraińska party-
zantka ich rozbroiła. Idący za nią 
pułk wojska natrafił na rannych 
i zastrzelonych żołnierzy, otoczył 
wioskę i poszukiwał partyzan-
tów. Ponieważ nikt się nie zgło-
sił, żołnierze wypędzili ludność z 
domów, a zabudowania podpalili. 
Strzelali nawet do psów i kotów. 
Po powrocie do grupy powtó-
rzyłem usłyszane opowiadanie, a 
kolegów ogarnęła złość z takiego 
postępowania Ukraińców. Mu-
sie1iśmy zmienić kierunek mar-
szu, by nie spotkać uzbrojonych 
nacjonalistów z Leśnik.” (Karol 
Wyspiański; w: Józef Wyspiań-
ski: Barbarzyństwa OUN-UPA, 
Lubin 2009. s. 14 - 15). We wsi 
Łapszyn gm. Buszcze pow. Brze-
żany nacjonaliści ukraińscy napa-
dli na leśniczówkę i zamordowali 
żonę leśniczego Józefa Gawrona 
oraz ich dzieci: Bronisława lat 

11, Franciszka lat 9 i Katarzynę 
lat 8. „We wrześniu 1939 roku 
we wsi Łapszyn, nacjonaliści 
ukraińscy, miejscowi i z okolic, 
utworzyli „sąd”, który wydawał 
wyroki śmierci na polskich żoł-
nierzy, powracających z wojny. 
Specjalnie utworzone bojówki 
zajmowały się łapaniem żołnierzy 
na szosie ze Lwowa do Brzeżan. 
Schwytanych rozbrajano i dostar-
czano do wsi. Sąd odbywał się w 
zabudowaniach gospodarczych 
miejscowego bogacza o nazwi-
sku Duleba. Głównym „sędzią” 
ferującym wyroki był Ukrainiec 
Iwan Bozykowski, były nauczyciel 
fizyki ze szkoły podstawowej w 
Brzeżanach. Żołnierzy torturowa-
no, a potem zabijano. Zwłoki po-
mordowanych drabiniastymi wo-
zami wywożono nocą do lasu, do 
przygotowanych dołów i tam je 
zakopywano. Potwierdził ten fakt 
Józef Tomaszewski, który uzy-
skał wiedzę od zaprzyjaźnionego 
Ukraińca, wraz z sąsiadami wo-
żącego trupy do lasu przez cały 
tydzień. Doły później wyrównano, 
by nie pozostał ślad po zbrodni. 
Aktualnie rosną tam drzewa. W 
Łapszynie we wrześniu 1939 roku 
zamordowano też nieustaloną 
liczbę polskich oficerów”. (Lucy-
na Kulińska: „Preludium zbrod-
ni..., jw.). We wsi Łęczówka pow. 
Podhajce: „W Łęczówce (w pow. 
podhajeckim, woj. tarnopolskim) 
chłopi ukraińscy przywiązali zie-
mianina do słupa, następnie ze-
rwali z niego dwa płaty skóry, a 
rany zasypali solą. Jeszcze żywy 
musiał patrzeć na egzekucję swo-
jej rodziny”. (Sowa..., s. 87). 

W kolonii Mazurskie Łany pow. 
Brzeżany Ukraińcy zupełnie 
zniszczyli i spalili tą polską kolo-
nię, a ludność w znacznej części 
wybili (Antypolska akcja nacjo-
nalistów..., jw.). H. Komański, 
Sz. Siekierka nie odnotowali 
istnienia tej polskiej kolonii. W 
osadzie wojskowej Nawóz pow. 
Łuck Ukraińcy ze wsi obrabo-
wali osadników i  zabili 5 z nich, 
w tym kpt. Józefa Michalskiego, 
odznaczonego krzyżem Virtuti 
Militari; część osadników kryła 
się przez parę tygodni po lasach; 
jednej nocy Ukraińcy zamordo-
wali 16-letniego syna osadnika, 
gdyż nie chciał zdradzić kryjówki 
ojca oraz kierowniczkę szkoły, a 
jej ciało powiesili;  do deportacji 
10 lutego 1940 roku trwały gra-
bieże i pobicia. Ponadto wśród 
zamordowanych byli: plutonowy 
Jan Głowa ur. 1897, Eugeniusz 
Kozłowski  ur. 1897, Zdzisław 
Kozłowski ur. 1915 (http://wolyn.
ovh.org/opisy/nawoz-07.html ). 
We wsi Nowaki pow. Sarny: „W 
1939 z lasu za wsią wyszło trzech 
polskich żołnierzy, nie mieli oni 
żadnej broni, a jedynie kompas. 
Zostali oni otoczeni przez Ukra-
ińców z naszej wioski pracują-
cych w polu. Ukraińcy ci dopro-
wadzili ich do budynku szkoły i 
tam w jednym z pomieszczeń ro-
zebrali ich do naga i leżących na 
ławkach strasznie bili. Jako dzie-
ci widzieliśmy to wszystko przez 
okno. Bici żołnierze byli młodymi 
chłopcami, płakali. Trzymano i 
bito ich tam cały dzień, następne-
go dnia już ich nie było. Jaki był 
ich dalszy los nigdy się nie do-
wiedzieliśmy. Pośród Ukraińców 
będących wtedy w szkole, był też 
sołtys Pieczończyk.” (Wspomnie-
nia Janiny Bęben z d Brzozow-
skiej, przysłał Dariusz Butyrow-
ski, 2012 r. http://wolyn.freehost.
pl/wspomnienia/nowaki_janina_
beben.html ).  

We wsi Pawłokoma pow. Brzo-

zów ukraiński nacjonalista na-
uczyciel Mikołaj Lewicki złożył 
donos do Niemców na 12 Pola-
ków, że posiadają broń i w nocy 
ostrzelali żołnierzy niemieckich. 
Niemcy aresztowali 5 Polaków, 
groziło im rozstrzelanie;  okaza-
ło się, że oficer niemiecki pro-
wadzący śledztwo zna jednego 
z aresztowanych, gdyż razem 
służyli w wojsku austriackim 
podczas pierwszej wojny świato-
wej.  Śledztwo przeprowadził do-
kładnie i zwolnił aresztowanych. 
Po dwóch tygodniach Niemcy 
cofnęli się i Pawłokoma znala-
zła się pod okupacją sowiecką. 
Wówczas miejscowy Komitet 
Ukraiński doniósł do NKWD, że 
część Polaków jest osadnikami 
wojskowymi, którzy walczyli w 
1920 r. NKWD zesłało na Sybir 
7 polskich rodzin liczących 40 
osób. Z tej grupy ocalało 10 osób. 
W kolonii Pieńki pow. Łuck miej-
scowi chłopi ukraińscy zamordo-
wali około 100 Polaków topiąc 
ich w dołach po wydobytym tor-
fie, przy pomocy dużych kamieni 
przywiązanych do szyi. Byli to 
Polacy z kolonii Pieński i z pobli-
skiej wsi Dorosiny. Domy polskie 
zostały później przez Ukraińców 
rozebrane. We wsi Połoski pow. 
Biała Podlaska: „We wrześniu 
1939 Ukraińcy dokonali pogro-
mu ludności polskiej w Żukach i 
Połoskach. Wymordowano tam 
30 osób, a ich ciała topiono w 
bagnach, grzebano w obejściach, 
zakopywano na polach. Popi i 
zakonnicy z monastyru św. Onu-
frego w Jabłecznej odprawili w 
październiku 1939 nabożeństwo 
w trakcie którego urządzono „po-
grzeb Polski”. Ubraną w biało 
– czerwone szmaty słomiana ku-
kłę podpalono i ciśnięto do Bugu 
„na wiecznu zahubu” (...)  Już 
w połowie września 1939 roku 
w pow. włodawskim rozpoczęły 
dywersyjno - terrorystyczną dzia-
łalność bojówki OUN - terroryści 
ostrzeliwali tabory, mordowali 
pojedynczych żołnierzy, dobijali 
rannych. Sygnał do rozpoczę-
cia akcji dywersyjnej dało przy-
bycie grupy agentów Abwehry, 
którzy 10 września wylądowali 
na spadochronach w lasach za-
chodniego Podlasia. OUN-owcy 
współpracowali aktywnie z dy-
wizją von Schweppebburga i już 
16 września, gdy tylko Niemcy 
zajęli Włodawę, zaczęli przepro-
wadzać aresztowania i rozstrze-
liwać Polaków oraz Żydów w 
mieście”. (Lewandowska Stani-
sława: Nadbużańskiego Podla-
sia okupacyjny dzień powszedni 
1939-44, Warszawa 2003). We 
wsi Poruczyn gm. Buszcze pow. 
Brzeżany:  „we wrześniu 1939 
roku bojówki banderowskie za-
mordowały rodzinę sołtysa Mi-
chała Kinala przy użyciu siekier, 
a po ograbieniu spalono zabudo-
wania ze zwłokami żony Kinala i 
dwóch małoletnich synów”  (Lu-
cyna Kulińska: Preludium zbrod-
ni..., jw.). W miasteczku Poryck 
pow. Łuck: „Według relacji ks. 
Kazimierza Kwiatkowskiego 
(którego rodziców zamordowali 
nacjonaliści ukraińscy z OUN), 
jako mały chłopak widział on w 
Porycku (powiat łucki) na Woły-
niu żołnierzy polskich rozebrany 
do naga, związanych drutem kol-
czastym, których bandyci z OUN 
wrzucali żywych do wykopanych 
dołów. Ziemia, którą byli przy-
kryci polscy żołnierze poruszała 
się. Widząc to, bawiące się nie-
opodal polskie i ukraińskie dzieci 
postanowiły odkopać i uwolnić 
męczennikowi Kiedy rozpoczę-
li pracę przy odrzucaniu ziemi, 
zauważyli to bandyci ukraińscy 
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z OUN. Natychmiast rozstrzelali 
polskie i ukraińskie dzieci. Ro-
dzice ich pełni płaczu i goryczy 
usiłowali zabrać zwłoki swoich 
dzieci. Nacjonaliści ukraińscy 
z OUN zamordowali polskich i 
ukraińskich rodziców.” (Jan So-
kół (właściwe: Jan Młotkow-
ski) – fragment z książki: „W 
XX wieku W Europie Torturowa-
no za Wyznanie Rzymskokatolic-
kie”, Wyd. Polskie Towarzystwo 
Miłośników Krzemieńca i Ziemi 
Krzemienieckiej im. Juliusza 
Słowackiego w Poznaniu; 2007.  
Za: http://dziennik.artystyczny-
-margines.pl/przedstawiciele-
kosciola-greckokatolickiego-a-
rzez-polakow ). 

We wsi Potok pow. Brzeżany: 
„Potok i dwie inne wsie razem 
brały udział w zabijaniu polskich 
żołnierzy. Na terenie Potoka za-
mordowano ich 500-700, tam jest 
wspólna ich mogiła”. (Lucyna 
Kulińska: Preludium zbrodni…, 
jw.). W okolicy miasta Przemy-
ślany woj. tarnopolskie: „Już w 
pierwszych dniach września ,w 
czasie tej okropnej wojennej sza-
rugi, która spadła na Polskę, wi-
doczne były łuny pożarów tu i ów-
dzie w okolicy. Słyszało się przej-
mujące, mrożące krew w żyłach 
opowiadania wielu osób i ucieki-
nierów, o tym nie potrafię mó-
wić... W tym czasie przed naszym 
domem, w cieniu starej, rozłoży-
stej lipy, zatrzymał się rozpędzony 
wóz drabiniasty usłany sianem, 
na którym leżał strasznie zmasa-
krowany człowiek. Skóra na jego 
rękach była pozadzierana, pod 
spodem rany posolone...W tych 
mękach był mojego dziadka uczeń 
- Jan Pycuś. Od kilku lat miał on 
już swój warsztat, kuźnię w ja-
kiejś okolicznej wiosce. Miał żonę 
i maleńkiego synka. Jasia, ledwo 
żyjącego, wiózł do szpitala w 
Przemyślanach jego sąsiad. To, 
co zdarzyło się w domu Pycusia 
opowiedział nam w wielkim skró-
cie. Do ich domu wpadło kilku 
Ukraińców, porwali za nóżki 
dziecko z kołyski i z rozmachem 
uderzyli główką o ścianę, może 
nie jeden raz, zabijając maleń-
stwo na miejscu. Następnie „za-
brali się” za rodziców dziecka. 
Na oczach męża rżnąc go maltre-
towali żonę aż do śmierci. Jego 
zostawili, by skonał w mękach... 
Chociaż woźnica znów ruszył 
szybko, bo do miasta było 2 km, 
Jasiu już tam żywy nie dojechał.” 
(Józef Wyspiański: Barbarzyń-
stwa OUN-UPA, Lubin 2009. s. 
13). Zamordowani zostali: Pycuś 
Jan , lat ok. 25; Pycuś, lat ok. 25, 
żona  J. Pycusia, zakłuta bagne-
tem; Pycuś, lat ok.. 1,5, syn J. Py-
cusia, zabity uderzaniem główki 
o ścianę. (Józef Wyspiański: Bar-
barzyństwa OUN-UPA, Lubin 
2009, s. 152). Na terenie gminy 
Pulmo pow. Luboml: „W ciągu 
trzech dni na terenie gminy Pul-
mo (w pow. lubomlańskim) w oko-
licy wsi Piszczac, Pulemiec, Wól-
ka Chrupska, Grabowa Huta i 
Olszanka zginęło około 500 osób, 
a droga Włodawa – Kowel zasła-
na była ciałami ludzi pomordo-
wanych przez ukraińskich chło-
pów” (Sowa..., s. 95). W kolonii 
Seńków Kuropatnicki pow. Brze-
żany:  „Ukraińcy zupełnie znisz-
czyli i spalili tą polską kolonię , a 
ludność w znacznej części wybili” 
(„Antypolska akcja nacjonalistów 
ukraińskich..., jw.).  H. Komań-
ski, Sz. Siekierka..., nie odnoto-
wali istnienia tej polskiej kolonii. 
W osadzie wojskowej Stołbiec 
pow. Dubno bandy ukraińskie na-
padały na gospodarstwa osadni-
ków obrabowując je i paląc. Jed-

nego osadnika Ukraińcy zarąbali 
siekierą, a jego syna ugodzili wi-
dłami. We wsi Stomorojów pow. 
Brzeżany Ukraińcy zamordowali 
dwóch młodych Polaków Pytla-
ków w wieku ok. 20 i 25 lat. Po 
kilku dniach rodzina odnalazła 
ich mogiłę. Ciała były tak zmasa-
krowane, że trudno było ich roz-
poznać. (Józef Kurtyka (1929–
2007) WSPOMNIENIA SYBI-
RAKA ; w: https://kresy24.pl/
wp-content/uploads/2017/01/
Krynica_95-96-www.pdf ) We 
wsi Szczepanów pow. Brzeżany: 
„Cała wioska została spalona. 
Do rana słychać było krzyki ludzi 
wrzucanych do ognia. Baliśmy się 
spać w domu, spaliśmy na wozie z 
końmi stale zaprzęgniętymi i w 
każdej chwili gotowymi do uciecz-
ki do Kozowy.” (Józef Kurtyka 
(1929–2007) WSPOMNIENIA 
SYBIRAKA; w:  https://kresy24.
pl/wp-content/uploads/2017/01/
Krynica_95-96-www.pdf ) W 
osadzie Szczurzyn pow. Łuck: „8 
osób zginęło w Szczurzynie.” 
(Sowa..., s. 96). „Ojciec miał na 
imię Stanisław. Najstarszy był Ja-
nek, następnie ja, czyli Stanisła-
wa, po mnie siostra Lodzia i 
trzech braci: Kazimierz, Henryk i 
Jerzy. Jak łatwo policzyć, było 
nas sześcioro. /.../  Niestety, nad-
szedł dzień siedemnastego wrze-
śnia. /.../ Ukraińska banda każdej 
nocy zabierała z domu dwóch Po-
laków, w bestialski sposób  ich 
mordowała. Ciała ofiar wrzucano 
do jam torfowych. Przyszła kolej 
na naszego ojca. Ocalił mu życie 
przestrzegając w konspiracji 
Ukrainiec Tichon Karmiejczuk. 
Powiedział „Panie Stasik, dziś w 
nocy mają wziąć was i Kuchar-
skiego. Uciekajcie.” Tato wy-
szedł, z nami się nie pożegnał, bo 
nie chciał przysparzać nam i so-
bie bólu. Mama dała znać Ku-
charskiemu. Ojciec dotarł do 
miasteczka Torczyn, tam było 
dużo uciekinierów z terenów zaję-
tych przez Niemców. Uciekł śle-
dzącym go Ukraińcom. O tym, że 
uratował się docierając do rodzi-
ny we wsi Lewniowa w powiecie 
brzeskim, dowiedzieliśmy się póź-
niej. My natomiast od momentu 
ucieczki ojca przez wiele nocy 
przeżywaliśmy piekło na ziemi. 
Ukraińcy szukali ojca, w mieszka-
niu robili rewizję, wrzeszczeli, 
grozili, że zabiją nas, kradli, co 
się dało.” („Moje wspomnienia”  
Stanisława Krakowska ; w:„Kar-
konosze” 1/2010. Za:  http://wo-
lyn.org/index.php/wolyn-wola-o-
p r a w d e / 4 9 9 - w - o s a d z i e -
szczurzyn-w-powiecie-uck-na-
-woyniu.html ). W masywach le-
śnych wokół Tarnawki pow. Ży-
daczów bojówki OUN oraz oko-
liczni chłopi ukraińscy we wrze-
śniu 1939 roku wymordowali 
łącznie około 2 000 cywilnej lud-
ności polskiej. We wsi Trościa-
niec Wielki pow. Zborów wymor-
dowali 5 żołnierzy polskich wra-
cających z wojny, w pobliżu ich 
rodzinnej wsi. Byli to: Gmytrów 
Franciszek z Trościańca Wielkie-
go, Mielnik Józef z Trościańca 
Wielkiego, syn Wasyla, z rodziny 
mieszanej, Olender Michał „Ju-
nak” z Hnidawskiego Dworu, 
Olender Piotr z Trościańca Wiel-
kiego, Półtorak Józef „Świątkie-
wicz” z Trościańca Wielkiego.  
Ponadto: „Olender Jan z Tro-
ściańca Wielkiego; data i miejsce 
śmierci: 1939 koniec września. 
Żołnierz WP powracający z woj-
ny polsko-niemieckiej, zastrzelo-
ny w drodze”.(http://olejow.pl/re-
adarticle.php?article_id=251 ). 
We wsi Ulucz pow. Brzozów: 
„Utworzona na Sanie granica 
państwowa między ZSRR i Niem-

cami uniemożliwiła polskim ucie-
kinierom z września 1939 r. po-
wrót do swych domów. Przepro-
wadzaniem takich osób przez do-
brze strzeżoną granicę zajmowali 
się w Uluczu chciwi zysku niektó-
rzy Ukraińcy. Za takie usługi trze-
ba było słono płacić. Jako opłatę 
pobierano przedwojenną polską 
walutę, która była jeszcze w obie-
gu u obu okupantów, biżuterię, 
zegarki, wartościowe odzienie 
(kurtki skórzane), itp. Wśród 
przeprowadzanych osób byli 
przeważnie sędziowie, adwokaci, 
nauczyciele. Po zapłaceniu żąda-
nej kwoty osoby te były wyprowa-
dzane nocą w łoziny nad Sanem i 
tam ich mordowano. Po zdjęciu 
odzienia ciała zamordowanych 
wrzucano do rzeki. Ilu takich nie-
szczęśników zamordowano w 
Uluczu chyba już nikt się nie do-
wie. Przecieki o takich morder-
stwach pochodziły od osób, które 
o tym wiedziały i w czasie są-
siedzkich kłótni te sprawy ujaw-
niały w formie pogróżek.” (Bro-
nisław Zielecki: Moje życie czyli 
Historia Polaka z Ulucza. War-
szawa 2014 r. Za: http://docplay-
er.p l /24841458-Bronis law-
z i e l eck i -mo je -zyc i e - czy l i -
historia-polaka-z-ulucza-warsza-
wa-2014-r.html#show_full_text 
). We wsi Urmań pow. Brzeżany: 
„Jan Smoliński i żona Natalia z 
Łukaszewskich Smolińska wraz z 
8 letnim synem Leonem mieszkali 
na leśniczówce, Jan Smoliński z 
okoliczną ludnością żył bez żad-
nych zatargów i wraz z całą swą 
rodziną ofiarą band ukraińskich 
gdyż inaczej byłby wyjechał do 
Brzeżan. Napastnicy nie znalazł-
szy Smolińskiego w leśniczówce 
podpalili leśniczówkę i zabudo-
wania gospodarskie i zaczaili się 
w ukryciu. Smolińscy myśląc, że 
na tym skończyła się ich zemsta, 
wrócili, żeby uratować choć część 
swego dobytku względnie żeby 
wypuścić ze stajni bydło. Na to 
czekali Ukraińcy, chwycili z miej-
sca śp. Smolińskiego, który mając 
broń, mógłby siebie obronić. Ale 
chcąc ratować żonę i syna i my-
śląc że tym ułagodzi napastników, 
gdy dobrowolnie odda tą broń i 
rzeczywiście broń im oddał. Ośle-
pieni nienawiścią do Polaków po-
chwycili śp. Jana Smolińskiego, 
jego żonę Natalię i synka Leona i 
zaczęli się nad nimi pastwić. Jana 
Smolińskiego kłuli nożami, a gdy 
żona Natalia płakała i chciała 
wyrwać go z ich rąk pocięli jej 
(....) tak, aby odrzucić ją jako 
przeszkodę w wymyślnym mordo-
waniu jej męża. Pociętą nożem 
zawleczono z synkiem do miesz-
kania. Dwóch napastników mor-
dowało ją i synka w mieszkaniu, 
bo strzelano do niej i synka kilka-
krotnie z karabinu. (....) przecią-
gały mękę Natalii i Leona. Nata-
lia po godzinnej męczarni umar-
ła. Syn jej męczył się 13 godzin. 
Strzał w lewy policzek wyrwał mu 
język i lewe oko. Gdy śp. Natalia i 
Leon byli bez życia druga połowa 
bandy kończyła na podwórzu znę-
canie się nad Janem Smolińskim. 
Jego nie zabili od razu. Przez dwa 
dni trzymali go pod strażą ciesząc 
się jego męką. Świadkami doko-
nanego morderstwa były sąsiadki 
bliższe i grabarz z Urmania Wiel-
kiego. Głównym mordercą rodzi-
ny Smolińskiego był Michał Ko-
zak z Urmania Wielkiego. Jedni 
mordowali - druga partia rabo-
wała mienie. Zrabowali cały ma-
jątek ruchomy, to jest pasiekę, 
bydło, meble...”. (Lucyna Kuliń-
ska: „Preludium zbrodni..., jw. – 
wykropkowane wyrazy nieczytel-
ne w dokumencie). We wsi Woł-
kowysk pow. Krzemieniec: „Pod 

wsią Wołkowysk usłyszeliśmy 
straszną wiadomość. Ukraińcy 
zamordowali bestialsko całą ro-
dzinę miejscowej nauczycielki i 
harcerki, hufcowej Zosi Waszcza-
tyńskiej. Zabili męża, jej dzieci i 
rodziców, a ją najokrutniej. Roze-
rwali ją między dwoma sosnami. 
Najwidoczniej broniła się, nie da-
jąc się zamordować” (Irena San-
decka: W cieniu ukraińskich 
noży, s. 20; w: Marek A. Koprow-
ski: Wołyń. Epopeja polskich lo-
sów 1939 – 2913. Akt II. Warsza-
wa  2013). „Udało jej się sprowa-
dzić i pochować na nim (cmenta-
rzu w Krzemieńcu – przypis S.Ż.) 
ekshumowane szczątki harcerki 
Zofii Waszczatyńskiej zamordo-
wanej we wrześniu 1939 r. przez 
ukraińskich nacjonalistów, o 
śmierci której dowiedziała się, 
pomagając przyjaciółce w zawie-
zieniu matki do lwowskiego szpi-
tala” (jw., s. 57).We wsi Wrono-
wice pow. Hrubieszów został za-
mordowany i utopiony w torfian-
ce przez nacjonalistów ukraiń-
skich podporucznik Warszaw-
skiej Brygady Motorowej - Zyg-
munt Stokowski, wychowanek 
Zakładu w Turkowicach, archi-
tekt, twórca kolejki liniowej na 
Kasprowy Wierch, jego symbo-
liczny grób znajduje się na cmen-
tarzu w Turkowicach (www.hru-
bieszow.info/info/hrubieszow_i_
okolice_e1/p17.htm). 

We wsi Zahoczewie pow. Lesko 
„Niemcy pozwolili Ukraińcom 
przez 24 godziny robić z Pola-
kami, co im się tylko podobało. 
Miejscowi Ukraińcy wtedy ogra-
bili i spalili dwa polskie domy, 
Stanisława Lorenca i Pawła Ol-
szanieckiego, oraz zamordowali 
2 osoby: żonę Stanisława spalili 
żywcem w budynku a Antoniego 
Łopuszańskiego zakłuli nożami” 
(Siekierka…, s. 416). W kolonii 
Dobrzanica pow. Przemyślany: 
„W roku 1939 przyszli do nas 
Ukraińcy i pozabierali nam pra-
wie wszystko, co mieliśmy - świ-
nie, bydło i konia. Mój starszy 
brat miał wówczas 14 lat, a ja 9. 
Koń był jego ulubieńcem. Płakał 
za nim bardzo. Prosił tatę, aby 
pozwolił mu pójść do tych „zło-
czyńców”, aby mu oddali konia. 
Uprzedzał go tata i prosił, aby 
nie szedł, bo może skończyć się 
to bardzo źle. Miłość do zwierzę-
cia jednak przeważyła. Poszedł 
bez pozwolenia i zapłacił za to 
życiem. Ukraińcy nie oddali mu 
konia, a jego tak zbili, że po sze-
ściu tygodniach zmarł.” (Maria 
Tur-Czarna; w: Józef Wyspiań-
ski: Barbarzyństwa OUN-UPA, 
Lubin 2009, s. 122). Zamordowa-
ny został Tur Alojzy, 15.10.1939, 
lat 14  (Józef Wyspiański: Bar-
barzyństwa OUN-UPA, Lubin 
2009, s. 123). Jesienią 1939 r. w 
leśniczówkach:  Podhorki pow. 
Kałusz, Polanica  pow. Dolina, 
Toporów pow. Radziechów ban-
dy miejscowych Ukraińców wy-
mordowały mieszkających tutaj 
polskich leśników i ich rodziny. 

   Rok 1940  

8  –  10 lutego 1940 roku NKWD 
dokonało deportacji około 250 ty-
sięcy Polaków oraz kilka tysięcy 
Ukraińców, Żydów i Białorusi-
nów, obywateli Rzeczpospolitej, 
głównie do Kazachstanu i na Sy-
berię. Listę Polaków do deportacji 
przygotowywał miejscowy tzw. 
Komitet Ukraiński, natomiast 
zatwierdzała ją rejonowa „trój-
ka” NKWD, w której składzie 
najczęściej był miejscowy Żyd i 
Ukrainiec. Pierwsza deportacja 
objęła głównie: osadników woj-

skowych, urzędników państwo-
wych średniego i niższego szcze-
bla (urzędnicy wyższego szczebla 
byli już wcześniej aresztowani 
i skazani, część z nich  Sowieci 
już wymordowali), służbę leśną, 
część kolejarzy. Przesiedlano 
całe rodziny, z dziećmi, starcami 
i chorymi. Saniami wywozili ich 
do najbliższej stacji kolejowej są-
siedzi Ukraińcy pod eskortą jed-
nego enkawudzisty i dwóch mili-
cjantów, którymi najczęściej byli 
miejscowy Żyd i Ukrainiec. Mróz 
wówczas wynosił około -25°C. 
Na stacjach kolejowych czeka-
ły wcześniej już zgromadzone 
wagony towarowe. Zaskoczenie 
było całkowite, przerażenie, bez-
radność, płacz dzieci, rozpacz. Na 
stację kolejową przywożono oso-
by nawet niekompletnie ubrane, 
zerwane ze snu, zszokowane, a 
nawet zamarznięte na śmierć. 

10 lutego w osadzie wojskowej 
Płaszowa Królewska gmina To-
słuchów pow. Dubno podczas de-
portacji ludności polskiej uciekł 
jeden z osadników wojskowych 
o nazwisku Mleczko. Sąsiedzi 
Ukraińcy wytropili stodołę w 
której się ukrył i żywcem spali-
li go. 21 lutego w miejscowości 
Borysław pow. Drohobycz zmarł 
w wyniku pobicia przez bojówka-
rzy OUN Edward Sobolewski, lat 
55, żołnierz września, ranny pod-
czas wojny. W grudniu we wsi 
Tomaszowce pow. Kałusz Ukra-
ińcy uprowadzili i zakłuli nożami 
25-letniego Karola Krasuckiego  
ożenionego z Ukrainką. W 1940 
roku w okolicy miasta Siemia-
tycze pow. Bielsk Podlaski pod-
czas przeprawy przez rzekę Bug 
ukraiński nacjonalista zasztyle-
tował proboszcza ks. Konstante-
go Songajło ur. w 1896 r., pro-
boszcza par. Kośna pow. Pińsk, 
który uciekając przed NKWD 
chciał dostać się do Generalnej 
Guberni. 

„Tylko w okolicach Komańczy od 
początku grudnia 1939 r. do maja 
1940 r. aresztowano 80 uchodź-
ców, w Baligrodzie 43, w Bukow-
sku 24 i wielu innych w Zagórzu. 
W Świątkowej w pow. jasielskim 
wiejska straż ukraińska zatrzy-
mała i wydała w ręce Niemców 5 
uchodźców. Podobnie działo się 
w Barwinku, w rejonie Dukli, w 
okolicach Rymanowa” - podaje 
A. Daszkiewicz w książce Ruch 
oporu w rejonie Beskidu Niskie-
go 1939 - 1944 (Warszawa 1975, 
s. 44 - 50). Wielu uciekinierów 
szukając przewodników bądź 
noclegu w chatach ukraińskich 
było podstępnie mordowanych 
a ich dobytek (często znacznej 
wartości) zagrabiony. Na samym 
terenie obecnej części Bieszcza-
dów miejscowi bojówkarze OUN 
i chłopi ukraińscy zamordowali 
około 100 Polaków - uciekinie-
rów. Wiosną 1940 roku na polach 
znajdowano liczne ich zwłoki, 
poszarpane już przez dzikie zwie-
rzęta. Zapewne nie będzie już 
można dotrzeć do wszystkich da-
nych dotyczących strat ludności 
polskiej poniesionych w wyniku 
kolaboracji Ukraińców z okupan-
tem niemieckim i sowieckim. Ilu 
Polaków zadenuncjowali „sąsie-
dzi” Ukraińcy, ilu aresztowali i 
zakatowali milicjanci i policjanci 
ukraińscy oraz inne ich formacje 
militarne na służbie niemieckiej, 
ilu Polaków zginęło zamordowa-
nych podczas prób przedzierania 
się przez góry, aby dostać się 
przez „zieloną granicę” do Armii 
Polskiej na Zachodzie.        
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Jak miliony potomków Kreso-
wian wyrosłem i wychowywałem 
się w wołyńskiej rodzinie, gdzie 
w każde święta obowiązywały 
tradycje i obyczaje małej ojczy-
zny moich rodziców. 

Nie były to tradycje typowo wo-
łyńskie bo przecież w wołyńskim 
Kowlu świętowano niemal iden-
tycznie jak świętowali ówcześni 
Polacy z  miast II RP. Piszę „nie-
mal”, bo jednak brały się jakieś 
tam różnice ale wynikały one 
bardziej z ówczesnego położenia 
geograficznego Polski Kresowej 
a tym samym z dostępnością do 
niektórych dóbr konsumpcyjnych 
które w jednym regionie ówcze-
snej Polski występowały bardziej 
obficie a w innych mniej. 

Nie miało to jednak wpływu na 
sam przebieg Wielkiego Tygodnia 
w którym przygotowywano się 
największego święta chrześcijan, 
Zmartwychwstania Pańskiego. 

Miałem to szczęście, że nie ma-
nipulowano jak dzisiaj termina-
mi ferii świątecznymi (zimowe 
2 tygodnie, wiosenne tydzień) i 
wszystkie odbywały się w tym 
samym czasie a więc była okazja 
rodzinnych spotkań dzieciaków 
mieszkających w różnych rejo-
nach PRLu czego moim wnukom 
nie jest już pisane. 

Gdy zbliżała się Sobota Wielka-
nocna nie mogłem doczekać się  
momentu poświęcenia pokarmu,  
bo jak w wielu miastach Polski 
bez kościoła, przebiegało ono 
bezpośrednio na ulicy.  Dobrze 
że koszyczki  nosiło się przykry-
te koronkową serwetka ale i tak 
każdy każdemu zaglądał  z cieka-
wości „co tam się znalazło”. Mnie 
to zaglądanie strasznie irytowało 
bo przecież w każdym koszyczku 
było to samo czyli: chleb, jajko, 
sól, wędlina, ser, chrzan i ciasto.

Do koszyczka raczej nie powin-
no się wkładać czekoladowego 
zajączka -nie ma on nic wspól-
nego z chrześcijańskimi zwycza-
jami- ale cukrowego baranka, po 
wyraźnym naszym fochu mama 
pozwalała włożyć bo wiedziała, 
że inne dzieciaki i tak go jakoś 
„przemycą”. 

W sieci  znalazłem oparty na tra-
dycji z okolic Jazłowca Koszyk z 
wielkanocnymi pokarmami. Wi-
dać w nim dokładnie do samo co 
dzisiaj nosimy do poświęcenia.  

Śniadanie wielkanocne 
Po podzieleniu się święconką, 

śniadanie obowiązkowo musia-
ło się rozpocząć żurkiem/białym 
barszczem wielkanocnym.   
To podobny zwyczaj jak w Wigi-
lię, kiedy to wigilijną kolacje za-

czynamy od czerwonego barszczu 
z uszkami. Babcia, potem mama 
przygotowywały go tak jak na 
Wołyniu i chyba w całej Polsce.
Dalej śniadanie odbywało się na 
zasadzie „czym chata bogata” i 
chyba jednak to już jedna z nie-
wielu tradycji jakie pozostały bez 

ingerencji w ten obyczaj wszędo-
bylskiego i jednak wścibskiego 
ostatnio w naszym życiu państwa. 
Nie będę podawał przepisu na na 
pyszności znajdujące się na świą-

tecznym stole bo ostatnio  mamy 
z tym narodowy problem a więc 
przytoczę tu ludowe przysłowie, 
że „tak krawiec kraje, jak mu ma-
terii staje”. 
Mam tu na myśli fakt, że w wielu 
rodzinach tegoroczne święta będą 
wyjątkowo skromne i symbolicz-

ne a tzn., że wiele rodzin nie bę-
dzie na nie stać. 
Nie będzie na nie stać tym bar-
dziej, że władza  już za nas zdecy-
dowała, że mamy podzielić się te-
raz z „przyjezdnymi” imigrantami 
bo Polakom jest już tak dobrze, że 
muszą się dzielić z obcymi. 

Poniedziałek  Wielkanocny        
Śmigus-dyngus, dawniej laliny, 
wypada w drugi dzień świąt i za-
miennie zwie się go lanym ponie-
działkiem. Opis z czasów saskich 
podaje, iż… amanci dystyngowa-
ni, amantki swoje oblewali lekko 

różaną lub inną pachnącą wodą, 
po ręce a najwięcej po gorsie.
„Śmigus dyngus na uciechę, z ku-
bła wodę lej ze śmiechem!
Jak nie z kubła to ze dzbana, śmi-

gus dyngus już od rana!
Staropolski to obyczaj, żebyś wie-
dział i nie krzyczał,
Gdy w Wielkanoc, drugie święto, 
będziesz kurtkę miał zmokniętą.”

/ Koszyk z wielkanocnymi pokarmami. Archiwum prywatne Czesława Kuliczkowskiego.

Wielkanocna tradycja i obyczaje.
Andrzej Łukawski
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Muzyka w Barwy Kresów 
wpisana - Zarebski

Opracował Andrzej Łukawski

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA

Juliusz Zarębski (ur. 28 lute-
go 1854 w Żytomierzu, zm. 15 
września 1885 w Żytomierzu) 
– kompozytor i pianista polski; 
przedwcześnie zmarły twórca 
słynnego Kwintetu fortepiano-
wego g-moll, powszechnie uwa-
żanego za najwybitniejsze dzieło 
polskiej kameralistyki roman-
tycznej.

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.

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.

Dzieła na fortepian
    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, zagi-
niony.
    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).
    Divertissement à la polona-
ise, 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).
    Etrennes 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
    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 
rodzica (sł. A. Mickiewicz zagi-
niona).
        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.
W XIX w. Lwów uchodził za 
najbardziej muzykalne polskie 
miasto. To z tych terenów po-
chodzi Józef Elsner, Stanisław 
Niewiadomski, Emil Młynarski, 
Mieczysław Karłowicz, Grzegorz 
Fitelberg, Karol Szymanowski, 
Roman Palester.

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.

Zmarł młodo, bo w wieku 31 lat. 
Przerwane młode życie spowodo-
wało, że nie zdążył się bardziej 
zapisać w naszej historii. W Jawo-
rze mamy Ognisko Muzyczne im. 
Juliusz Zarębskiego prowadzone 
przez Elżbietę Koronkiewicz.

/ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jerzy_Zar%C4%99bski.jpg#/media/Plik:Je-
rzy_Zarębski.jpg

/ Nagrobek Juliusza Zarębskiego na cmentarzu w Żytomierzu
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Jesteś pasjonatem Kresów? 
Koniecznie skontaktuj się z  

Kresowym Serwisem 
Informacyjnym

kresyinfo@btx.pl
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My gazety tak mamy - uwielbiamy reklamy

Marsz Pamięci w 78. rocznicę ludobójstwa - 11 lipca 2021

Poszukujemy wolontariuszy do 
prowadzenia serwisów. 
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