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Święto flagi narodowej 

Od 20 lutego 2004 roku, każdego 2 maja świętujemy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej które stało się 
świętem na mocy ustawy z 20 lutego 2004. Święto flagi obchodzone jest między świętami 1 maja (zwanym 
Świętem Pracy) i 3 maja (Świętem Narodowym 3 Maja). Ten dzień nie jest dniem wolnym od pracy, jednak 
wielu Polaków bierze w ten dzień urlop, ze względu na to, że ta data jest jedyną w kalendarzu występującą 
pomiędzy dwoma dniami wolnymi od pracy. Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków 
za Granicą. Dokończenie na stronie 6.

Przed 100 laty w Wil-
nie powstała pierw-
sza polska szkoła 
techniczna
Państwowa Szkoła Techniczna 
im. Marszałka Józefa Piłsudskie-
go była jedną z największych i 
najlepszych ...strona 2

”Uśmiech Lwowa”
- czy komunistyczna
cenzura nadal aktu-
alna?
„Z całą pewnością można stwier-
dzić, że Polska poniosła najwięk-
sze straty cywilne po ...strona 5

Nie tylko chcieli 
ograbić Polskę, ale
też zniewolić i zabić 
jej mieszkańców oraz 
zniszczyć ich kulturę
Niemcy nie tylko chcieli ograbić 
Polskę, ale też zniewolić i zabić 
jej mieszkańców oraz ...strona 7

3 Maja święto Matki 
Bożej Królowej polski.
W Polsce zajmuje Ona miejsce 
szczególne. Jest powszechnie 
wielbiona i czczona ...strona 8

Dlaczego pamiętanie 
o Polakach, ofiarach
bandyckich poczy-
nań jest postrzegana 
jako działanie trola
Marian Jonkajtys jako 8-letnie 
dziecko został wywieziony w dru-
giej wywózce 10 kwietnia 1940 
roku rozkazem...strona 11

Kresy, ludobójstwo, 
Wołyń… pod cenzor-
ską lupą Facebook.
Wprowadzony dwa lata temu 
przez Facebook nowy regulamin, 
to przemycenie ...strona 12

Kresy, świat którego 
już nie ma
Czy zastanawiałeś się kiedyś, co 
Polska utraciła podczas II wojny 
światowej? ...strona 13

Moje Kresy. -Alfred Preis
Urodziłem się 9 lutego 1935 roku 
w Prusach (obecnie Jampil, ukr. 
Ямпіль) opodal ...strona 15

Po III Nadzwyczaj-
nym Zjeździe OUN-B
W dniach 21-25 sierpnia 1943 r. 
w chutorach oddalonych o 2-3 km 
od wsi ...strona 20

Genocidum atrox. Cz.2
13 kwietnia 1941 r. we wsi Skoro-
dyńce pow. Czortków; Stanisława
Czarnecka ...strona 22

Tylko we Lwowie ba-
tiar i jego bałak
Stanisław Wasylewski, nasz nie-
gdysiejszy bardzo bliski sąsiad 
na Łyczakowie (on mieszkał przy 
ulicy Łyczakowskiej 127, my  
przy tejże ulicy ...strona 29

Szczęśliwe lata na 
kochanym Wołyniu
Lato 1939 roku było wyjątkowo
upalne. Dobiegały końca moje
ostatnie szczęśliwe wakacje. Zda-
łam do pierwszej...strona 30

21 maja 1674 r. Jan III Sobieski został królem Polski
Jego dwudziestodwuletnie pano-
wanie było okresem stabilizacji 
Rzeczypospolitej, po zawirowa-
niach powstania Chmielnickiego, 
wojny polsko-rosyjskiej i potopu 
szwedzkiego. 
Uchodził za wybitnego dowód-
cę wojskowego i był popularny 
wśród poddanych. 
Jego zwycięstwa, odniesione w 
wojnie z Imperium Osmańskim, 
umocniły jego pozycję politycz-
ną.  Najważniejsze zwycięstwo 
odniósł w bitwie pod Wiedniem 

w 1683. Po tym wydarzeniu 
Osmanie nazwali go „Lwem Le-
chistanu”, a papież Innocenty XI 
w 1684 uhonorował go tytułem 
fidei defensor (obrońcy wiary).
Uważany jest za jednego z naj-
wybitniejszych polskich monar-
chów i wodzów. 
Od 1674, hetman wielki koronny 
od 1668, hetman polny koronny 
od 1666, marszałek wielki ko-
ronny od 1665, chorąży wielki 
koronny od 1656, starosta jawo-
rowski w latach 1644–1664 [...]

Ustawa Rządowa z dnia 3 maja – 
uchwalona 3 maja 1791 roku była 
ustawą regulująca ustrój prawny 
Rzeczypospolitej Obojga Na-
rodów. Powszechnie przyjmuje 
się, że Konstytucja 3 maja była 
pierwszą w Europie i drugą na 
świecie (po konstytucji amery-
kańskiej z 1787 r.) spisaną kon-
stytucją. Zaprojektowaną ją w 
celu zlikwidowania obecnych od 
dawna wad opartych na wolnej 
elekcji i demokracji szlacheckiej 
systemu politycznego Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów. 

3 maja 1791 roku uchwalono polską Konstytucję 

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia by pokazać, 
że pamiętamy ofiary ukraińskiego 
ludobójstwa i weźmiemy udział w 
warszawskich i godnych obcho-
dach upamiętniających ich śmierć.   

Wydarzenie dostępne pod linkiem:  

h t tps : / /www.facebook.com/
events/258174493184866
A zrzutka na to wydarzenie jest tu:
https://pomagam.pl/yfr7ff?fbc-
lid=IwAR2ys5H_hUOTfhhA-
lyVaUUwHQpYtz9VM3cobY-
gYL3W_dzHwNokoIFcm_lpo 

https://www.facebook.com/events/258174493184866
https://www.facebook.com/events/258174493184866
https://pomagam.pl/yfr7ff?fbclid=IwAR2ys5H_hUOTfhhAlyVaUUwHQpYtz9VM3cobYgYL3W_dzHwNokoIFcm_lpo
https://pomagam.pl/yfr7ff?fbclid=IwAR2ys5H_hUOTfhhAlyVaUUwHQpYtz9VM3cobYgYL3W_dzHwNokoIFcm_lpo
https://pomagam.pl/yfr7ff?fbclid=IwAR2ys5H_hUOTfhhAlyVaUUwHQpYtz9VM3cobYgYL3W_dzHwNokoIFcm_lpo
https://pomagam.pl/yfr7ff?fbclid=IwAR2ys5H_hUOTfhhAlyVaUUwHQpYtz9VM3cobYgYL3W_dzHwNokoIFcm_lpo
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A tymczasem na FB zaczyna się
już „gotować” - APEL Internauty 
ze społeczności  FB
Krystian Wieczorkiewicz - FB

Pożegnanie śp. Karoliny 
Kaczorowskiej 
Redakcja

Przed 100 laty w Wilnie powstała 
pierwsza polska szkoła techniczna 
Redakcja za kurierwilenski.lt
Państwowa Szkoła Techniczna im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 
była jedną z największych i naj-
lepszych średnich szkół technicz-
nych w II Rzeczypospolitej. Dziś 
w budynku na dawnej Holenderni 
mieści się Wydział Techniczny 
Wileńskiego Kolegium Techniki i 
Designu.

Inicjatorem powołania Państwo-
wej Szkoły Technicznej (PST) był 
wileński oddział Stowarzyszenia 
Techników Polskich. Oddział 
ten już w 1920 r. zgłosił projekt 
utworzenia placówki oświatowej 
kształcącej kadry fachowców po-
trzebnych do podniesienia z ruin 
zniszczonego podczas I wojny 
światowej miasta i jego okolic 
oraz stworzenia warunków do 
rozwoju przemysłu, by zachęcić 
Polaków do osiedlania się na Wi-
leńszczyźnie.

Dekret o otwarciu szkoły

W 1922 r., podczas wizyty w Wil-
nie Józefa Piłsudskiego, inicja-
torzy organizacji średniej szkoły 
technicznej wręczyli Marszałkowi 
przesłanie w tej sprawie. Po ak-

ceptacji projektu planu nauczania 
wydano dekret o otwarciu szkoły. 
Na pierwszego dyrektora powo-
łano inż. arch. Zdzisława Char-
mańskiego. Organizacja szkoły 
oparta została na doświadczeniach 
m.in. Państwowej Szkoły Budowy 
Maszyn i Elektrotechniki im. H. 
Wawelberga i S. Rotwanda w War-
szawie, która kształciła techników 
najwyższej klasy. Wileńska szkoła 

musiała dać swym uczniom przede 
wszystkim dokładną znajomość 
praktycznej strony dobrej specja-
lizacji technicznej, jak też wiado-
mości teoretyczne. Początkowo 
PST nie miała stałej siedziby, w 
pierwszych latach jej działalności 
zajęcia odbywały się w gmachu 
gimnazjum im. Króla Zygmunta 
Augusta przy ul. Mała Pohulanka 
(obecnie Kalinausko).

/ Gmach gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta. W pierwszych latach działalności PST 
zajęcia odbywały się w gmachu gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta. | Fot. Marian 

Paluszkiewicz

23 kwietnia 2022r. w warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej 
pożegnano małżonkę ostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie 

Karolinę Kaczorowską
Karolina Kaczorowska z domu Mariampolska (ur. 26 września 
1930 w Stanisławowie, zm. 21 sierpnia 2021 w Londynie.

 – polska nauczycielka i działaczka emigracyjna związana z 
Wielką Brytanią, w latach 1989–1990 pierwsza dama Polski 
jako małżonka ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ry-
szarda Kaczorowskiego.

Córka Franciszka i Rozalii. W czasie okupacji sowieckiej ziem 
polskich z lat 1939–1941 została wraz z rodziną wywieziona 
na Syberię. Jej ojciec przebywał w łagrze, po amnestii wstąpił 
do Wojska Polskiego. Po opuszczeniu Związku Radzieckiego i 
ewakuacji do Iranu podzieliła los „dzieci tułaczych” – przeby-
wała w osadzie Koja w Ugandzie, gdzie uczęszczała do prowa-
dzonej tam polskiej szkoły. Po przyjeździe do Wielkiej Brytanii 
ukończyła studia na Uniwersytecie Londyńskim. Pracowała 
następnie jako nauczycielka, poświęciła się również działalno-
ści w harcerstwie polskim na emigracji, dzięki której poznała 
Ryszarda Kaczorowskiego. 

U boku męża aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym pol-
skiej emigracji, była zaangażowana m.in. w działalność cha-
rytatywną Zjednoczenia Polek w Wielkiej Brytanii. W okre-
sie prezydentury Ryszarda Kaczorowskiego pełniła funkcję 
pierwszej damy. 

10 kwietnia 2010 razem z mężem miała wziąć udział w obcho-
dach 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, jednak z powodu cho-
roby zrezygnowała z uczestnictwa w uroczystościach. Jej mąż 
udał się w podróż sam, zginął w katastrofie prezydenckiego sa-
molotu Tu-154 w Smoleńsku. 

W wyborach prezydenckich w 2010 i w 2015 wspierała kandy-
daturę Bronisława Komorowskiego.

W 2012 ukazała się książka pt. Prezydentowa Karolina Ka-
czorowska. Stanisławów – Sybir – Afryka – Londyn, napisana 
przez Iwonę Walentynowicz i poświęcona życiu byłej pierwszej 
damy. 

Zmarła 21 sierpnia 2021. Uroczystości żałobne odbyły się w 
październiku 2021 w Londynie i Białymstoku. 

W kwietniu 2022 urna z jej prochami została sprowadzona 
do Warszawy. 23 kwietnia tegoż roku Karolina Kaczorowska 
została pochowana obok męża Ryszarda Kaczorowskiego w 
Panteonie Wielkich Polaków w warszawskiej Świątyni Opatrz-
ności Bożej.

Szanowni państwo! Nie ma na co 
dalej czekać! 

Jak widać władze i osoby które 
uważaliśmy do tej pory za repre-
zentantów zawiodły nas! Środo-
wiska się podzieliły mimo że łą-
czyły nas te same cele i wartości! 

Ani Rosja, ani tym bardziej 
Ukraina nie jest w tym przypad-
ku naszym przyjacielem! Jednak 
w wyniku zaistniałego konfliktu 
znów przychodzi nam płacić naj-
wyższą cenę! Cena tą jest zakaz 
wspominania chociażby o ofia-
rach Wołynia, żadne środowisko 
oprócz naszego nie upomniało się 
o naszych rodaków, którzy zostali 
w bestialski sposób wymordowa-
ni, dziś morduje się ich powtórnie 
bezwarunkowo dając poniżać się 
władzom Ukrainy! 

Wzywam zatem do realnego opo-
ru wszystkich ludzi którym nie 
jest obojętny los pamięci Wo-
łynia! Wszystkich którzy mają 
honor i dumę z bycia Polakiem! 
Wszystkich którzy wiedzą że 
angaż w ten konflikt jest dla nas 
śmiercią!

Wzywam zatem wszystkich do 
drukowania plakatu i wieszania 
w swoich miejscowościach  oraz 
dodawania zdjęć. Jeżeli boicie się 
napisać  post to wysyłajcie tutaj w 
komentarzach z dopiskiem miej-
scowości i hasztagiem #Dywizjo-

nOfensywa

Nie możemy już dalej być bierni!

Musimy powiedzieć dosyć!

Koszt wydrukowania takiego pla-
katu A3 to 3zl.

Bierność dobrych to ciche pozwo-
lenie na szerzenie się zła!
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Ukrainofile na podbudowie ru-
sofobii  oszaleli co widać już nie 
tylko na murach polskich miast ale 
w sklepach i barach gdzie na cito 
zmienia się nawet nazwę ruskich 
pierogów na ukraińskie. To zna-
czy, że proukraiński amok sięga 
dna. Tak silnej ukrainofilii nie spo-
tkałem w swoim życiu a już trochę 
przeżyłem.
Pierogi ruskie (bo o nich mowa) to 
popularny wśród Polaków w Pol-
sce i na Rusi rodzaj pierogów, któ-
rych nazwa wywodzi się od Rusi 
Czerwonej (Galicja Wschodnia). 
Nie należy mylić nazwy piero-
gów, jak to często jest robione, 
z Rosją, gdzie ten typ pierogów 
nie jest znany. Dawniej były bar-
dzo popularne wśród Polaków 
mieszkających na terenach Rusi 
(województwa ruskiego Korony 
Królestwa Polskiego, następnie w 
Rzeczypospolitej). Niestety, Ukra-
ińcy uważają je za danie kuchni 
ukraińskiej czyli podobnie jak z 

Krakowem który uważają za pra-
stare ukraińskie miasto. 
Kiedy tereny dzisiejszej Ukrainy 
należały jeszcze do Polski - pierogi 
z serem i ziemniakami były piero-
gami polskimi i dzisiaj,  szukając 
na Ukrainie „ruskich” - musimy 
zamówić „polskie”. 
Ciasto przygotowuje się z mąki, 
wody i soli (czasem także jaj), a 
farsz z masy twarogowo-ziemnia-
czanej z dodatkiem soli, pieprzu, 
podsmażonej cebuli. Ciasto roz-

wałkowuje się do grubości około 2 
mm, farsz oblepia się ciastem i go-
tuje w wodzie. Potrawę podaje się 
ze skwarkami, smażoną cebulą lub 
śmietaną. We Lwowie popularne 
było podawanie pierogów ruskich 
posypanych jeszcze kminkiem. 
Po wysiedleniu z Wołynia, babcia 
i mama robiły pierogi dokładnie 
tak samo jak robiły to na Wołyniu 
dlatego nie rozumiem w czym pro-
blem z nazwą -są nadal ruski/pol-
skie i dlaczego ją zmieniono.

Po zlikwidowanym pomniku Ko-
niewa w Krakowie pozostał cokół, 
na którym działacze i sympatycy 
Stowarzyszenia Maj77  namalo-
wali ukraińską flagę. Jak podaje 
portal wprawo.pl, inicjatorem za-
malowania cokołu flagą ukraińską  
był poseł Platformy Obywatel-
skiej Bogusław Sonik.

Miał to być gest solidarności z 
Ukrainą jednak pojawił się w 
ogólnodostępnej przestrzeni pu-
blicznej  a więc w miejscu w któ-
rym nie wszyscy by sobie życzyli. 

W związku z tym należało spo-
dziewać się reakcji na taką pro-
wokację  posła Sonika i takowa 
nastąpiła. Cyuję wprawo.pl

We wtorek (26.04.2022) na coko-
le pojawił się napis „Wołyń 1943” 
przypominający o ukraińskim lu-
dobójstwie na Polakach, które 
nigdy nie zostało rozliczone. Ce-
lem ukraińskiej polityki jest rela-
tywizowanie tego ludobójstwa, a 
nawet jego negowanie. Obecnie 
każdy, kto przypomina o tej czar-
nej karcie w ukraińskiej historii, 
jest stygmatyzowany jako „ruska 
onuca” i „agent Kremla”.

W mediach społecznych zawrzało 
tym bardziej,  że Gazeta Wyborcza 
nazwała napis prowokacją a więc 
mamy tu do czynienia z dwoma 
prowokacjami przy czym ta posel-
ska -jeżeli już mówimy o prowo-

kacjach- implikowała  drugą.  

Poseł Sonik oświadczył, że zama-
luje napis, bo chociaż Wołyń jest 
traumą w polskiej pamięci to dziś 
piszemy zupełnie nową kartę w 
stosunkach z Ukraińcami.

Oczywiście napis został zamalo-
wany przez zamalowany przez 
służby miejskie na polecenie 
władz Krakowa a policja krakow-
ska wszczęła postępowanie pod 
kątem art. 63a Kodeksu wykro-
czeń, tj. w sprawie umieszczenia 
napisu w miejscu publicznym bez 
zgody zarządcy obiektu, za co 
grozi ograniczenie wolności lub 
grzywna do 5 tys. złotych. 

Nie doczytałem nigdzie czy wła-

dze Krakowa podjęły decyzję w 
sprawie umieszczenia na cokole 
flagi ukraińskiej, kto ją namalo-
wał, kto zakupił materiały, i czy 
rada miasta/dzielnicy/osiedla 
przegłosowała ten wydatek.   

I dalej za wprawo.pl:

Tak oto doczekaliśmy czasów, w 
których w Polsce ściga się osoby 
przypominające o ludobójstwie 
dokonanym na Polakach. Kiedyś 
nie wolno było mówić o Katyniu. 
Dziś nie można mówić o Wołyniu. 
Czy to jest wolna Polska?

Podzielam i popieram to zdanie 
redakcji bo tam gdzie chodzi o 
Polską Rację Stanu nikt nie ma 
prawa ingerować a już na pewno 
nie proukraińscy politycy. 

Napis „Wołyń 1943” zamalowany 
przez służby miejskie Krakowa. 
Policja szuka sprawców 
„wykroczenia”
Andrzej Łukawski za wPrawo.pl
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Wpis  P. Agnieszki (FB) 
o historii powstania 
formacji SSGalizien
Redakcja z FB

Czy rusofobi i ukrainofile są już 
przed bramą  do Tworek..??

Andrzej Łukawski 

Pomimo zmasowanego  banowa-
nia wpisów historycznych autor-
stwa użytkowników polskiego FB 
udaję się przeczytać treści z kate-
gorii ZAKAZANYCH. Oto słów 
kilka o powstaniu SS_Galizien.  

28 kwietnia 1943  we Lwowie zo-
stała utworzona 14 Ukrainska Dy-
wizja Grenadierów SS-Glizien .

Dziś pewnie na Ukrainie będzie 
święto i marsze ale spokojnie me-
dia tego nie pokażą .

,,Być wiernym Hitlerowi jako fuh-
rerowi oraz najwyższemu dowódcy 
niemieckich sił zbrojnych . Wiernie 
służyć Adolfowi Hitlerowi jako 
fuhrerowi Wielkich Niemiec. Na 
całe życie być wiernym  Adolfowi 
Hitlerowi jako wielkiemu  fuhre-
rowi nowej Europy” -słowa przy-
sięgi złożonej przez rekrutów SS-
-Galizien chyba nie pozostawiają 
żadnych wątpliwości co do cha-
rakteru jednostki . 

Dla działaczy OUN SS -Galizien 
miała być formacją u boku Hitlera 
walczącą o niepodległą Ukrainę 
- tak była postrzegana przez cer-
kiew i ukraińskie społeczeństwo. 
Tak na prawdę Niemcy nigdy nie 
obiecywali im niepodległej Ukra-
iny , Tak więc była ona stworzona 
na potrzeby zasilenia szeregów 
armii , jak również do tłumienia 
,,mordowania „ . W 43 r. już nie-
które oddziały zostały wyznaczo-
ne do eksterminacyjnej operacji 
,,Wehrwolf „na Zamojszczyźnie . 
Natomiast w 44 r, z żołnierzy SS 

Galizien sformułowano grupę do 
zadań specjalnych jako SS Kamp-
fgruppe ,,Beyersdorf „ -ekstermi-
nacja ludzi na Chełmszczyźnie . W 
latach 43-45 pododdziały SS- Ga-
lizien brały udział w pacyfikacjach 
wsi polskich ,na terenie tarnobrze-
skiego ,kieleckiego ,rzeszowskiego 
, tarnowskiego , zamojskiego , jak 
również na Kresach Wschodnich 
II RP( wspólnie z OUN-UPA) . O 
jej klęsce zdecydowało użycie ich 
na froncie niemiecko -sowieckim . 
14-22 lipca 44r. zostali okrążeni i 
zniszczeni pod Brodami przez woj-
ska radzieckie .

27 kwietnia 45 r. SS ,,Galizien 
„ została przeformowana na 1. 
Dywizję ,,Hałyczyna „ ,a jej żoł-
nierze zaprzysiężeni . Przypomnę 
tylko ,że oddziały SS,,Galizien „ 
i UPA uczestniczyły w masowych 
mordach na ludności Polskiej np 
.tej która schroniła się w klaszto-
rze w Podkamieniu oraz w Hucie 
Pieniackiej . Przypomnę również 
,że Szeptycki udzielił poparcia dla 
zbrodniczej działalności Dywizji 
SS,,Galizien „ ,zaakceptował jej 
poczynania , wysyłał księży jako 
kapelanów , w niczym się nie prze-
ciwstawiał. I najważniejsze ,żaden 
z żołnierzy czy też oficerów SS-
-,,Galizien „nie został nigdy po-
stawiony przed sądem za swoje 
zbrodnie .W 47 zostali przeniesieni 
do Anglii a tam otrzymali status 
emigrantów . Twierdzi się ,że wy-
nikało to z zainteresowania bry-
tyjskich i amerykańskich tajnych 
służb .

/ Dywizja SS Galizien, twór Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, została utworzona w 
1943 r. na terenie Małopolski Wschodniej, przekształconej przez Niemców w dystrykt Ga-
licja i przyłączonej do Generalnego Gubernatorstwa. W skład dywizji weszli Ukraińcy, do 
1939 r. obywatele polscy, inspirowani przez faszyzujące kierownictwo OUN i kler grecko-
katolicki. Ochotnikom sugerowano, że będą prekursorami przyszłej narodowej ukraińskiej 
armii, zachęcano ich też korzyściami materialnymi. Ukraińscy rekruci do SS Galizien przy-
sięgali wierność na całe życie Hitlerowi. Żołnierze SS Galizien mają na rękach krew 1.100 
Polaków zamordowanych w Hucie Pieniackiej i 800 w Podkamieniu. Galicyjska dywizja do 

ostatniego dnia wojny była w strukturach Waffen SS.
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Przed Świętami Wielkanocnymi w 
Zbarażu w obwodzie tarnopolskim 
zorganizowano tołokę, czyli akcję 
porządkowania miasta. Posprząta-
no także teren starego cmentarza 
katolickiego.

Pomysłodawcą akcji była Zbaraska 
Rada Miejska. Wzięli w niej udział 
miejscowi mieszkańcy, przedsta-
wiciele władz, pracownicy komu-
nalnych przedsiębiorstw, przesie-
dleńcy ze wschodu Ukrainy, m.in. 
z Kramatorska i Biłozerskiego, 
oraz członkowie Polskiego Towa-
rzystwa Kulturalno-Oświatowego 
«Zbaraż». «Co roku sprzątamy tu 

z naszymi polskimi przyjaciółmi. 
W tym roku jednak, ze względu 
na sytuację w Ukrainie, zbierają 
oni pomoc dla naszych żołnierzy 
oraz przesiedleńców. Przy oka-
zji chcę podziękować wszystkim 
naszym miastom partnerskim, a 
także wszystkim przyjaciołom i 
wolontariuszom z Polski i innych 
państw przekazującym pomoc, że-
byśmy mogli zwyciężyć i obronić 
przed najeźdźcą nie tylko Ukrainę, 
ale również całą Europę, cały cy-
wilizowany świat» – powiedział 
podczas akcji mer Zbaraża Roman 
Polikrowski.

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

Lokalne tradycje wielkanocne. 
Zajęcie integracyjne w dworze 
Houwaltów w Mejszagole
KURIER WILEŃSKI

Z prasy polskiej na Kresach 
W Zbarażu również 
uporządkowano polski 
cmentarz. 
MONITOR WOŁYŃSKI

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Zdecydowany protest przeciwko 
niszczeniu oświaty polskiej na Litwie  
 L24
Polacy zaciekle walczą o polskie 
szkoły w rejonie trockim. Polska 
społeczność na Litwie w sposób 
zdeterminowany sprzeciwia się 
obniżeniu statusu Gimnazjum im. 
Longina Komołowskiego w Po-
łukniu i Szkoły Podstawowej im. 
Andrzeja Stelmachowskiego w 
Starych Trokach. Dzisiaj odbyła 
się kolejna akcja protestacyjna – 
tym razem przed litewskim MSZ, 
w której mimo chłodnej i deszczo-
wej pogody uczestniczyło ponad 
300 mieszkańców Wileńszczyzny. 
Na wiecu, protestując przeciwko 
dyskryminacji mniejszości naro-
dowych, Polacy domagali się po-
szanowania praw polskiej mniej-
szości na Litwie. MSZ jest właśnie 
tym resortem, którego jednym z 
podstawowych zadań jest monito-
ring i realizacja fundamentalnych i 
ogólnoeuropejskich zasad przewi-
dzianych w Konwencji Ramowej 
Rady Europy o Ochronie Mniej-
szości Narodowych. Republika Li-
tewska jeszcze w roku 2000 pod-
pisała i bez wyjątków ratyfikowała 
tę konwencję.
Czy nie dojdzie do złamania praw 
dziecka? 

Karolina Mackiewicz, przedstawi-
cielka rodziców uczniów zagrożo-

nej szkoły w Połukniu, oświadczy-
ła, że praktyka wskazuje na to, że 
po podobnej reorganizacji szkoły 
żyją jeszcze tylko przez 2-3 lata. 
„Po reorganizacji dzieci będą mu-
siały dojeżdżać do szkoły bardzo 
długo. Nie będą mogły korzystać 
z oferty zajęć pozalekcyjnych, po-
radnictwa, zajęć pozaformalnych, 
uzyskać pomocy specjalistów ds. 
kształcenia. Dziecko będzie miało 
do przebycia aż 63 km (1,32 h), 
stąd powstaje uzasadnione pyta-
nie, czy nie dojdzie do złamania 
praw dziecka? Wspólnota lokalna 
żąda, by szkoła przetrwała i konty-
nuowała kształcenie dzieci” – mó-
wiła.

K. Mackiewicz odnotowała, że 

choć postanowienia rządu ze-
zwalają na przetrwanie szkoły, 
to władze rejonowe dalej planują 
zlikwidowanie statusu prawnego 
placówki. „Stąd powstaje logiczne 
pytanie, dlaczego w stosunku do 
szkół mniejszości narodowych nie 
mają zastosowania wyjątki prze-
widziane przez rząd? Dlaczego nie 
działa uchwała rządu? Niewyklu-
czone, że nasi urzędnicy powołali 
państwo w państwie” – rozważała 
przemawiająca. Odnotowała rów-
nież, że liczba uczniów w szkole 
rośnie. „Wierzymy w to, że zdrowy 
rozsądek nie pozwoli na zamknię-
cie szkoły, w której naukę pobiera 
123 uczniów, w tym 8 uchodźców 
wojennych z Ukrainy”.

14 kwietnia 2022 r. odbyły się 
integracyjne lekcje z języka an-
gielskiego, polskiego i plastyki w 
Centrum Rzemiosła Tradycyj-
nego w Mejszagole, w dworze 
Houwaltów, gdzie metodyk ję-
zyka angielskiego Lilia Schoen-
beck przygotowała program w 
języku angielskim dla uczniów 
klas 2-4 Gimnazjum im. ks. Jó-
zefa Obrembskiego.

Uczniowie klas początkowych, 
wraz ze swoimi wychowawczy-
niami: A. Żygis i W. Grydziusz-
ko oraz logopedą Ewą Doweiko 
wzięli udział w zajęciach eduka-
cyjnych w ramach projektu „Local 
traditions. Handmade palms. Egg 
painting” („Tradycje lokalne. Pal-
my wielkanocne oraz pisanki”).

Celem zajęć było zapoznanie 
uczniów w języku obcym i pol-
skim z litewsko-polską tradycją 
plecenia palm oraz malowania pi-
sanek. Uczniowie początkowych 

klas przedstawili namalowane pal-
my, a także ich opis, w języku an-
gielskim, rozszerzyli słownictwo 
i deklamowali wiersze w języku 
angielskim, przedstawili dialogi, 
chętnie uczestniczyli w angiel-
skich, amerykańskich oraz litew-
skich zabawach wielkanocnych, 

w których były pokazane tradycje 
danych narodowości. Uczniowie, 
którzy zwyciężyli w wyścigach, 
w nagrodę otrzymali wielkanocne 
pisanki wykonane przez panie od 
języka angielskiego. W końcu za-
jęć obejrzeli też wystawę pisanek 
Anny Taukin. 

W  Szawlach zostanie 
zamknięte Ukraińskie 
centrum rejestracji 
ZNAD WILII
U k r a i ń s k i e 
centrum reje-
stracji w Szaw-
lach zostanie 
z a m k n i ę t e , 
lecz uchodź-
cy wojenni 
nadal będą 
przyjmowani 
do Wydziału 
Departamentu 
Migracji - po-
informowała w 
piątek gmina.

Według niej, od teraz obywatele 
Ukrainy będą mogli rejestrować 
się w oddziale departamentu na 
Aušros alėja.

W jednostce będą kontynuowane 
następujące działania: Pracownicy 
Departamentu Migracji będą reje-
strować wnioski o zezwolenie na 
pobyt czasowy na Litwie, a Urząd 

Zatrudnienia będzie udzielał infor-
macji o możliwościach zatrudnie-
nia na Litwie. Urząd Miasta Szaw-
le wraz z instytucją „Silni Razem” 
udzielą informacji o miejscu za-
mieszkania.

Swoje usługi będą świadczyć 
wolontariusze Litewskiego Czer-
wonego Krzyża i Funduszu Do-
broczynności i Wsparcia „Bank 
Żywności”..

mailto:redakcjaksi%40btx.pl?subject=


www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                                       1 maja 2022  - strona 5PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

”Uśmiech Lwowa” 
- czy komunistyczna 
cenzura nadal aktualna?
Bożena Ratter
„Z całą pewnością można stwier-
dzić, że Polska poniosła naj-
większe straty cywilne po 
Związku Radzieckim. Roszczenia 
o reparacje towarzyszą stosunkom 
polsko-niemieckim od dziesię-
cioleci. Za tym kryje się oczywi-
ście niewyobrażalne cierpienie. 
Zawsze trzeba o tym pamiętać, 
kiedy tak chłodno mówimy tutaj 
o liczbach i procedurach. 
Okupacja niemiecka dotknęła 
prawie każdą polską rodzinę - 
stwierdziła w wywiadzie dla Der 
Spiegel niemiecka historyk Ra-
mona Brau.
Okupacja sowiecka również do-
tknęła prawie każdą polską ro-
dzinę a trwała dziesięciolecia dłu-
żej niż niemiecka i związana była 
z niewyobrażalnymi cierpienia-
mi , które dotknęły polskich oby-
wateli zamieszkujących tereny 
Kresów Wschodnich II Rze-
czypospolitej. Jej skutków pol-
ski naród  doświadcza do dzisiaj 
poprzez utratę tkanki narodowej, 
dziedzictwa gromadzonego przez 
Polaków wiekami oraz cierpienia 
mniejszości polskiej na terenach 
zabranych czy Polaków zmuszo-
nych do emigracji. 

W Czarnej Księdze Kresów dr 
Joanna Wieliczka-Szarkowa opi-
suje losy polskich obywateli na 
Kresach Wschodnich :
Począwszy od 17 września 
1939 roku, NKWD aresztowało 
wszystkich, którzy nie akcepto-
wali nowej władzy lub byli tyl-
ko o to podejrzani. Planowo li-
kwidowano elity społeczeństwa 
polskiego. Aby pozbyć się okre-
ślonych „niebezpiecznych” grup 
społecznych, władze sowieckie 
zastosowały przede wszystkim 
masowe deportacje, czyli przy-
musowe przesiedlenia ludności, 
znane już w czasach carskich i 
przeprowadzane wcześniej przez 
bolszewików w stosunku do Po-
laków. Przesiedlani musieli zo-
stawić na miejscu cały majątek 
nieruchomy, sprzęt rolniczy i by-
dło. Na spakowanie teoretycznie 
dostawali dwie godziny.
(…) Niespodziewany atak Hitlera 
na Związek Sowiecki w dniu 22 
czerwca 1941 roku spowodował 
nie tylko paniczne wycofywanie 
się Armii Czerwonej z zajętych 
terenów, ale wywołał także plano-
wą akcję likwidacji więzień na 
Kresach Wschodnich II Rzeczy-
pospolitej. Przestępców pospo-
litych wypuszczono na wolność. 
Część więźniów ewakuowano 
pieszo lub koleją w głąb ZSRS, 
wielu zamordowano po drodze.
Zbrodni na Polakach dokonywa-
li w okresie okupacji sowieckiej 
sąsiedzi, przedstawiciele mniej-
szości narodowych. Oni też wi-
tali sowieckiego i niemieckiego 
okupanta, pełnili funkcje admi-
nistracyjne i dostarczali nazwiska 

Polaków na listy deportowanych. 
Zagrabiali majątek i niszczyli 
wszelkie ślady polskości.
Ludobójstwo ukraińskie na Po-
lakach zakładało jak najszybsze 
wymordowanie wszystkich Po-
laków, których udało się dosię-
gnąć, od nienarodzonych przez 
niemowlęta, dzieci aż po starców, 
bez względu na płeć i wiek. Zada-
wanie śmierci było, jeśli tylko po-
zwalały na to warunki, połączone 
z barbarzyńskimi torturami.
(…) W nocy z 3 na 4 stycznia 
1944 r. w okolicach Rokitna na 
Wołyniu Armia Czerwona prze-
kroczyła granicę II Rzeczypospo-
litej. Stalin uważał tereny położo-
ne na wschód od tzw. linii Curzo-
na za integralną część Związku 
Sowieckiego (Ukraińskiej, Biało-
ruskiej i Litewskiej SRS). (Czar-
na Księga Kresów)
Ponad 3 miliony Polaków zo-
stało wypędzonych z zabranych 
ziem i osiedlonych na zniszczo-
nych wojną i pięcioletnią nie-
miecka okupacją terenach.  Ci, 
którzy zostali skazani na wycień-
czenie, głód i choroby na nie-
ludzkiej ziemi,  jeśli przeżyli ten 
komunistyczny eksperyment, nie 
mogli wrócić do swoich wielo-
wiekowych siedzib na zabranych 
ziemiach a po przybyciu do Pol-
ski byli szykanowani przez ko-
munistyczne władze. Wielu z nich 
czekał wyrok śmierci.
Grabież polskiego majątku za-
inicjowana sowieckim atakiem 
na ziemie Rzeczypospolitej 17 
września 1939 roku trwał długie 
lata i trwa do dzisiaj. 
Uczestnicy konferencji w Tehe-
ranie kierując się polityczną po-
prawnością wyrazili zgodę, by  
Polska utraciła  Kresy Wschod-
nie i uzyskała w zamian ziemie 
zachodnie, co brytyjski premier 
skwitował stwierdzeniem: po-
doba mi się, Stalin stwierdził, że 
będzie to naprawdę duże, prze-
mysłowe państwo.
Czy tak było? Śląsk był pierw-
szym dużym i znaczący obszarem 
przemysłowym, który przeszedł 
pod sowieckie panowanie. Niem-
cy nie zdążyli niczego ewaku-
ować, co sprawiło, że cały prze-
mysł śląski a także fabryki To-
maszowa, Radomia, Bydgoszczy 
i innych  miast zachodniej Polski 
dostał się w ręce Sowietów. Stalin 
ustanowił zasadę, że wywózce do 
ZSRR będą podlegać wszystkie 
zakłady zlokalizowane na tere-
nach, które miały stać się własno-
ścią Polski   -  relacjonuje Bogdan 
Musiał w solidnym, naukowym 
opracowaniu Wojna Stalina 1939-
1945 Terror, grabież, demontaż.
Według Centralnego Urzędu Sta-
tystycznego do stycznia 1947 
roku z terenu Polski zdemontowa-
ne wyposażenie 1119 zakładów 
przemysłowych i wywieziono 
211 500 wagonami poza naszą 

wschodnią granicę a z ziem nale-
żących do Polski przed 1939 r - 27 
400 wagonów ze zdobycznym to-
warem. Wywożono nie tylko wy-
posażenie kopalń, hut, walcowni, 
również surowce, żelazo, metale 
kolorowe i gotowe produkty, bla-
chy, druty itp., nie tylko koleją ale 
statkiem, samochodem również 
wyposażenie szpitali, bibliotek, 
muzeów, młynów, tartaków, cu-
krowni, elektrowni, majątków, 
mieszkań, artykuły AGD, instru-
menty muzyczne, tramwaje, wa-
gony, tory i urządzenia kolejowe. 
Polska stała się pierwszą ofiarą 
podbudowanego ideologicznie 
sowieckiego imperializmu.
 
W budowie przyszłej Polski de-
cydująca rolę do odegrania mieli 
posłuszni bez granic polscy ko-
muniści, których nawet sowiec-
cy przywódcy nazywali między 

sobą „naszymi agentami”. Byli 
to członkowie Komunistycznej 
Patrii Polski, Komunistycznej 
Partii Zachodniej Ukrainy oraz 
Komunistycznej Partii Zachod-
niej Białorusi. Z dzisiejszego 
punktu widzenia stopień podle-
głości i posłuszeństwa wobec 
Moskwy ze strony polskich ko-
munistów, nominalnie sprawują-
cych władzę w kraju , wywołuje 
porażające, niemal groteskowe 
wrażenie. 
Decydująca rolę po „polskiej” 
stronie  w tworzeniu „rządu tym-
czasowego” odegrał grający rolę 
szarej eminencji Jakub Ber-
man, komunista żydowskiego 
pochodzenia, członek KPP od 
1928 r do jej rozwiązania, który 
de facto sprawował władzę w kra-
ju, odpowiadał za aparat terroru 
oraz kultury (propagandy). (Woj-
na Stalina)

Na liście książek objętych cenzu-
rą w 1951 roku komunista Jakub 
Berman umieścił powieść Kor-
nela Makuszyńskiego „Uśmiech 
Lwowa”. Piękna, pełna miłości 
i prawości, wesela, akceptacji  i 
tolerancji, zachwytu dla piękna i 
ludzkiej szlachetności, szacunku 
dla przodków i ich wysiłku na 
rzecz dobra publicznego - po-
wieść dla młodzieży. Jest w niej 
opowieść o  cmentarzu Obroń-
ców Lwowa. 
Nie do zaakceptowania przez 
komunistyczną propagandę „so-
wieckich agentów”. Kim są ci, 
którzy trzymają w kartono-
wych pudłach lwy na cmenta-
rzu Obrońców Lwowa w 2022 
roku? Czy naprawdę są „ukraiń-
skimi braćmi”? Czy do  wrogów 
nacji ukraińskiej należą nadal 
wszelkie symbole polskości?
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Przypomnę za Wikipedią jak do-
szło do ustanowienia święta.

15 października 2003 do laski 
marszałkowskiej wpłynął po-
selski projekt (autorstwa posła 
Edwarda Płonki) zmiany usta-
wy o godle, barwach i hymnie 
RP, ustanawiający m.in. Dzień 
Flagi RP. Co wynika z uzasad-
nienia ustawy wprowadzającej 
święto, wybór dnia 2 maja nie był 
przypadkowy – chodziło o dzień, 
w którym Polakom towarzyszą 
refleksje o szczytnych kartach 
historii Polski, wypełnienie wol-
nego dnia pomiędzy świętami 
narodowymi, oraz podkreślenie 
obchodów Światowego Dnia Po-
lonii. Pomysłodawcą ustanowie-
nia święta był dziennikarz An-
drzej Zaporowski.

W toku prac legislacyjnych Se-
nat RP w uchwale z dnia 12 lute-
go 2004 zaproponował poprawki 
m.in.: zastąpić Dzień Flagi RP 
Dniem Orła Białego, uznając go-
dło za naczelne spośród symboli 
RP. Ostatecznie Sejm odrzucił 
poprawkę i 20 lutego 2004 usta-
nowił Dzień Flagi Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

Ten dzień był mocno propago-
wany przez prezydentów: Ka-
czyńskiego, Komorowskiego a w 
ostatnich latach prezydenta Dudę. 
Dzisiaj, każdy zadaje sobie pyta-
nie, jak i w jakiej atmosferze będą 
przebiegały tegoroczne obcho-
dy w dniu święta oraz w dniach 
poprzedzającym Dzień Flagi  RP 
oraz w dniu po. 

Pytanie jest uzasadnione i to wi-
dać w ożywionych emocjonalnie 
dyskusjach toczących się od po-
czątku działań wojennych za na-
sza wschodnią granicą. 
I tu muszę obowiązkowo przy-
pomnieć U S T A W Ę z dnia 31 
stycznia 1980 r. o godle, barwach 
i hymnie Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz o pieczęciach państwo-
wych ale nie całą a jedynie w czę-
ści dotyczącej flagi RP bowiem ta 
ustawa warunkuje gdzie i kiedy 
należy wywieszą nasze narodowe 
dobro jakim jest flaga. 

W Art. 1. Ustawy czytamy: 
1. Orzeł biały, biało-czerwone 
barwy i „Mazurek Dąbrowskie-
go” są symbolami Rzeczypospoli-
tej Polskiej.
2. Otaczanie tych symboli czcią 
i szacunkiem jest prawem i obo-
wiązkiem każdego obywatela 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
wszystkich organów państwo-
wych, instytucji i organizacji.
3. Symbole Rzeczypospolitej Pol-
skiej pozostają pod szczególną 
ochroną prawa, przewidzianą w 
odrębnych przepisach.  
Ważny jest tu pkt. 2  mówiący o 
szczególnym otaczaniu tych sym-
boli czcią i szacunkiem który jest 
prawem i obowiązkiem każdego 
obywatela Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz wszystkich organów 
państwowych, instytucji i organi-
zacji.
Okazuje się jednak, że ustawa 
ustawą ale z jakichś bliżej nie 
określonych powodów, od pierw-
szych dni trwającego za wschod-
nią granicą konfliktu militarnego 
ten zapis stał się martwy a flaga 
powiewa niekoniecznie w czasie 

i miejscach wykazanych w Usta-
wie. Jednym słowem działa to na 
zasadzie „wolnoć Tomku w swo-
im domku” i mam wrażenie że 
nikt nad tym nie panuje. 
Miejsca od lat przynależne fladze 
państwowej RP zostały zajęte fla-
gami ukraińskiego państwa, pań-
stwa nie będącego nawet człon-
kiem UE. 
W Warszawie na dachu ratusza 
powiewa właśnie taka flaga ale 
jak można dowiedzieć się ze spo-
łecznościowych portali, w innych 
miastach jest podobnie gdzie na 
budynkach administracji -nie wie-
dzieć czemu- powiewa ta flaga. 
Nawet na Kopcu Kościuszki ktoś 
ją zawiesił i zachodzę w głowę z 
jakiej to okazji?  
 
Jeżeli ma to być gest solidarno-
ści  z tylko jedną stroną konfliktu 
ukraińsko-rosyjskiego to pytam, 
co z flagami państw w których od 
lat trwa wojna podczas której giną  
niewinne dzieci, kobiety i starcy. 
A może w ich żyłach płynie inna 
krew i dlatego nie wspieramy 
ofiar krajów w których przelewa-
na jest ta niewinna krew?

1/3 mieszkańców Polski to kreso-
wianie których rodziny do dzisiaj 
nie mogą otrząsnąć się z traumy 
po ukraińskim ludobójstwie i z 
tego, że z nie wyjaśnionych po-
wodów władze Ukrainy zakazały 
ekshumacji zamordowanych Po-
laków. Ponad 90 % zamordowa-
nych nie ma do dzisiaj własnych 
grobów. Do dzisiaj spoczywają 
w lasach na polach, w studniach, 
rowach i bagnach a ich szczątki 
roznoszą zwierzęta i wiatr. 

Dlaczego tych ludzi zmusza się 
do patrzenia na te znienawidzo-
ne barwy rozwieszane gdzie tyl-
ko się da. TO NIE JEST W PO-
RZĄDKU gdy TYM Polakom nie 
daje się wyboru i nakazuje np. po-
dróż komunikacją upstrzoną BEZ 
ŻADNEJ OKAZJI w ukraińskie 
barwy. 
Czy to nie jest przypadkiem ukro-
indoktrynacja polskiego społe-
czeństwa którego nikt się nie za-
pytał czy życzą sobie we  własnej 
przestrzeni publicznej takich barw 
w tym barw banderowskich? 
 
Za kilka dni będziemy obchodzić 
Dzień Flagi RP dlatego poważnie 
pytam w jakich barwach zobaczy-
my tego dnia Polskę? 
Czy ten ukraiński amok wreszcie 
się skończy?   

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Święto flagi narodowej 
Andrzej Łukawski

/ Przysięga Ukraińców z Dywizji SS Ga-
lizien, tworu Organizacji Ukraińskich Na-
cjonalistów, powstałego 1943 r. na terenie 
Małopolski Wschodniej, przekształconej 

przez Niemców w dystrykt Galicja



www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                                       1 maja 2022  - strona 7

„ Niemcy nie tylko chcieli 
ograbić Polskę, ale też zniewo-
lić i zabić jej mieszkańców oraz 
zniszczyć ich kulturę”- przy-
znała w wywiadzie dla tygodni-
ka „Der  Spiegel” niemiecka  hi-
storyk Ramona Brau, badająca 
temat grabieży dokonanych w 
Polsce w czasie II wojny świa-
towej przez III Rzeszę. Obecnie 
bowiem na zlecenie resortu fi-
nansów RFN tamtejsza komisja 
historyków  bada politykę fi-
nansową hitlerowskich Niemiec 
i publikuje opracowanie na te-
mat grabieży Polski. Niemiecki 
historyk przyznaje, że to nie tyl-
ko wojna, ale przede wszystkim 
zaplanowane przez Niemców i 
przez nich egzekwowane ludo-
bójstwo kosztowało życie mi-
lionów naszych rodaków. (Der 
Spiegel styczeń 2022).
Zaplanowane i wyegzekwowa-
ne ludobójstwo, grabież oraz 
zniewolenie przez komunistycz-
ną Rosję po agresji 17 września 
1939 roku, opisuje dr Joanna 
Wieliczka-Szarkowa w Czarnej 
Księdze Kresów:
Wbrew umowie, prawie wszy-
scy oficerowie zostali areszto-
wani i wywiezieni do obozów 
jenieckich, gdzie mieli doczekać 
Katynia. Do sowieckiej niewoli 
trafiło po walkach około 250 ty-
sięcy żołnierzy WP, KOP i funk-
cjonariuszy Policji Państwowej.  
Rozkazem z 5 marca 1940 roku 
wymordowano 22 tysiące oby-
wateli Rzeczypospolitej, w tym 
10 tysięcy oficerów.
Sowieci chcieli zniszczyć pań-
stwo polskie, wiec od razu roz-
poczęli planową eksterminację 
polskiej elity polityczno- kultu-
ralnej na Kresach. Armia Czer-
wona, podobnie jak Wehrmacht, 
znaczyła swój szlak bojowy na 
ziemiach polskich długim pa-
smem zbrodni.
Podżegały wręcz do nich i ode-
zwy i rozkazy wyższych do-
wódców. Wrześniowe napady 
były też początkiem całkowitej 
zagłady ziemiaństwa, do jakiej 
doszło pod okupacją sowiecką 
i powszechna grabież polskiego 
majątku. 
Zachęcana przez Sowietów lud-
ność białoruska, ukraińska i 
litewska rabowała dosłownie 
wszystko bez najmniejszych 
skrupułów. (Czarna Księga 
Kresów)
Zarówno czwartemu rozbiorowi 
Rzeczypospolitej, ludobójstwu 
i zniewoleniu narodu polskiego 
jak i jego okradaniu towarzy-
szyła skuteczna propaganda.
„Oddamy wam tylko mury 
i pustą ziemię, wszystko po-
zostałe wywieziemy” – z tym 
hasłem okradali nas sowieccy 
komuniści, żądający zapłaty za 
„wyzwolenie”, zabranie Kresów 

Wschodnich i odszkodowanie 
terytorialne kosztem Niemiec. 
„Idziemy nie jako zdobywcy, 
lecz jako wyzwoliciele naszych 
braci Białorusinów, Ukraińców 
i ludu pracującego Polski” – z 
tym komunistycznym hasłem 
dokonywali sowieccy i polscy 
komuniści zbrodni na narodzie 
polskim.
Zniewolenie, poprawność po-
lityczna i fałszowanie historii 
przez komunistycznych przy-
wódców narodu polskiego 
było  tak wielkie, iż w 1976 r. 
polscy i sowieccy komuniści 
wpadli nawet na pomysł, aby 
na terenie Katynia wybudować 
pomnik upamiętniający „miej-
sca zbrodni hitlerowskiej na 
polskich jeńcach wojennych w 
Katyniu”. Czyli nastąpiła „od-
wilż”, już można było mówić o 
Katyniu ale zakłamując jego 
historię.
 
Czy  dzisiaj mamy do czynienia 
z komunistyczną propagandą 
w zakazie mówienia o  tym, iż 
„nasi bracia” Rusini nie tylko 
chcieli wyzwolić „wolną Ukra-
inę” z innych narodowości, 
zniszczyć polską wieś, osadę, 
miasteczko i wszystkich Pola-
ków tylko dlatego, że byli Pola-
kami oraz zatrzeć ślad polsko-
ści, ich obecności, przywłasz-
czyć ich majątek i  kulturę? 
Czy polską racją stanu jest po-
mijać milczeniem  okrutną 
śmierć polskiego niemowlęcia, 
dziecka, matki, kobiety, star-
ca i zrównanie z ziemią ponad 
dwóch tysiące osad, wsi ?
Czy polską racją stanu jest po-
mijać milczeniem lub popie-
rać  fakt uznania za bohatera 
narodowego jednego z przy-
wódców Genocidum atrox na 
Polakach – Stefana Bandery?
Postawa rządzących niezależnie 
od opcji politycznej przypomi-
na mi wypowiedź Barbary En-
gelking-Boni : „Dla Polaków 
śmierć to była kwestia biolo-
giczna, naturalna, śmierć jak 
śmierć. Dla Żydów to była tra-
gedia, dramatyczne doświad-
czenie, metafizyka”.  
Zarówno ukraiński historyk, 
wieloletni badacz materiałów 
źródłowych - Wiktor Poliszczuk 
jak i ukraiński biskup Grzegosz 
Chomyszyn sprawujący przez 
44 lata posługę duchowną w 
Stanisławowie,  wypowiadali 
się na temat zatrutego nacjo-
nalizmu swoich rodaków.  Na 
pewno nie był on inspirowany 
przez NKWD, komunistów itp.
W wydanej w 1996 roku książce  
Fałszowanie najnowszej historii 
Ukrainy Wiktor Poliszczuk wy-
jaśnia:
Pojęcia „nacjonalizm ukra-
iński” nie można porównać 

z „nacjona-
lizmem” pol-
skim, czeskim 
czy węgier-
skim itp. Ho-
monimiczność 
nazwy może 
prowadzić do 
błędu w poj-
mowaniu na-
c j o n a l i z m u 
ukraińskiego, 
który był w 
swojej isto-
cie odmianą 
faszyzmu –
nazizmu.  Je-
dynym twór-
cą ideologii 
nacjonal izmu 
ukra ińsk iego 
był Dmytro 
Doncow, który 
s f o r m u ł o w a ł 
ją, w wydanej 
w 1926 roku 
pracy pt. „Na-
cjonalizm” w 
postaci rozwi-
niętej faszy-
stowskiej dok-
tryny. Główną 
tezą tej doktry-
ny jest błędne 
twierdzenie , 
że nacja (naród 
nowoczesny) 
jest wiecz-
na i stanowi 
ona gatunek 
w przyrodzie 
(species). Wy-
chodząc z tej 
zasady, stosu-
jąc nauki pochodzące z zachod-
nioeuropejskiej teorii darwini-
zmu społecznego, nacjonalizm 
ukraiński zakłada naturalną 
nieuniknioność permanentnej 
wrogości między nacjami w ich 
walce o byt i przestrzeń.
Zgodnie z doktryną Donicowa 
najodpowiedniejszą forma or-
ganizacyjną nacji jest państwo, 
którego zadaniem jest organi-
zowanie walki z sąsiednimi 
nacjami o przestrzeń, a więc 
o prowadzenie wojen imperial-
nych po to, by nie ulec przewa-
dze innych nacji. Wobec tego, 
że zgodnie z Doncowem nacja 
stanowi gatunek w przyrodzie, 
członkowie wszystkich innych, 
niż ukraińska, nacji są wro-
gami nacji ukraińskiej. W ten 
sposób w ukraińskiej nacjona-
listycznej myśli politycznej na-
rodziła się idea niepodległego 
państwa z czystym ukraińskim 
terytorium etnicznym: idea dia-
metralnie sprzeczna z ukraiń-
ską niepodległościową  myślą 
polityczną przełomu XIX/XX 
wieku, sprzeczna z osiągnięcia-
mi cywilizacji i kultury końca 
XX w.; idea, od której do dnia 

dzisiejszego nie odstąpił zorga-
nizowany i niezorganizowany 
ukraiński ruch nacjonalistyczny.
Nacjonalizm ukraiński nie do-
strzega siły ekonomicznej 
nacji, widzi siłę w przemocy 
fizycznej, nienawiść wobec 
wroga, bezwzględność w walce 
z nim, amoralność w tej walce 
zgodnie z zasadą: dobre jest 
tylko to, co jest dobre dla mo-
jej nacji, wszystko jest złe, co 
nie służy nacji ukraińskiej. Ten 
relatywizm w zakresie moral-
ności z góry rozgrzeszał mor-
dy dokonywane na wszystkich 
wrogach. (Wiktor Poliszczuk, 
1996 r Toronto)
Wrogiem była matka Polka, 
żona Polka i własne dziecko z 
matki Polki – mordował je wal-
czący o „wolną Ukrainę”.
Współczuję dzisiaj  Ameryka-
nom dotkniętym tragedią World 
Trade Center,  lecz jednocześnie 
odżywa we mnie wspomnienie 
terroru, jaki dotknął Polaków 
na Kresach. I nasuwa się gorz-
ka konstatacja, że terroryzm 
mógł stać się  pierwszoplano-
wym problemem świata dopiero 
wtedy, gdy tysiące ludzi zostało 
pogrzebanych na oczach milio-

nów telewidzów pod gruzami 
największej budowli w najpo-
tężniejszym światowym mocar-
stwie. Tymczasem to, co wyda-
rzyło się blisko 60 lat temu na 
Kresach, nie zostało nigdy przez 
światową  opinię publiczną ani 
zauważone, ani potępione . A 
przecież szalał tam straszliwy 
terror na masową skalę. Trudno 
by znaleźć w historii ludzkości 
takiego nagromadzenia potwor-
nych zbrodni. One porażają za-
równo rozmiarami, jak i sposo-
bami popełniania - pisał o ukra-
ińskiej zbrodni o. prof. dr hab. 
Mieczysław Albert Krąpiec. 
Alesander Korman przedstawił 
te „sposoby” na 130 ilustracjach 
a żyjący ocaleni przypominają 
je na dźwięk ukraińskiego języ-
ka.
U schyłku życia często wracam 
wspomnieniami do mojej ro-
dzinnej wsi. Miejsca, którym 
była Maziarnia Wawrzkowa 
siostra nie mogła odnaleźć, rósł 
tam młody sosnowy zagajnik. 
Nawet dawnego lasu już nie 
było. Jedynym pozostałym zna-
kiem jest duży kamień - niemy 
świadek minionych zdarzeń-
-wspomina pani Emilia.

NIE TYLKO CHCIELI OGRABIĆ POLSKĘ, ALE 
TEŻ ZNIEWOLIĆ I ZABIĆ JEJ MIESZKAŃCÓW 
ORAZ ZNISZCZYĆ ICH KULTURĘ 
Bożena Ratter

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
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Marek A. Koprowski. „Obrońcy Wołynia” 
Tomasz Specyał

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Premiera 14 czerwca 2022 

Członkowie polskiej kon-
spiracji na Wołyniu wystę-
powali w obronie zagro-
żonej ludności, przeciwko 
mordom i masowej ekster-
minacji. 

O polską rację walczyło 
wielu bohaterów. Nie wol-
no pozwolić, aby ich imio-
na zatarły się w pamięci. 
Zorganizowany opór wo-
bec okupanta pojawił się 
na Wołyniu już w kilka ty-
godni po zajęciu tego terenu 
przez Sowietów. 

Samodzielne grupy kon-
spiracyjne składały się 
najczęściej z młodych, 
niedoświadczonych za-
paleńców, dlatego Sowie-
ci rozbijali je bez trudu. 
Kierownictwo polskiego 
podziemia nie pozostawiło 
biegu spraw samemu sobie. 
Związek Walki Zbrojnej 
skierował na Wołyń oficera 
mającego zmontować tam 
siatkę organizacyjną. 

Ją również rozbito bardzo 
szybko, a Sowieci dokonali 
masowych aresztowań, za-
trzymując ponad dwa tysią-
ce osób. 

Utrudniło to niezmiernie 
zbudowanie struktur kon-
spiracyjnych po wkro-
czeniu Niemców. Bra-
kowało zwłaszcza osób 
mających jakiekolwiek 
doświadczenie wojskowe. 

Co prawda Komenda Głów-
na ZWZ-AK powołała tam 
do istnienia struktury „Wa-
chlarza”, miał też powstać 
Okręg AK, ale wszystko 
skończyło się gigantyczną 
„wsypą” i aresztowaniem 
kolejnych dwustu człon-
ków konspiracji, co ponow-
nie ogromnie ją osłabiło. 
Funkcjonująca na tych tere-
nach administracja cywilna 
pozbawiona była zaplecza 
wojskowego. 

W efekcie, wobec narasta-
jącej agresji ze strony Ukra-
ińców, niektórzy Wołyniacy 
zaczęli tworzyć samorzutne 
oddziały samoobrony. 

Były one zalążkiem legen-
darnej 27. Wołyńskiej Dywi-
zji Piechoty AK – formacji 
stanowiącej absolutny feno-
men nawet w skali Polskie-
go Państwa Podziemnego. 
Pamiętając, że historia po-
znawana przez pryzmat 
indywidualnych ludz-
kich losów, jest ciekaw-
sza od narracji ogólnej, 
niniejsza książka przybli-
ża kilkunastu bohaterów, 
którzy trwale zapisali się 
w dziejach Wołynia. 

Praca ta oparta jest na ich 
osobistych wspomnieniach 
i relacjach, a także na doku-
mentach i innych opracowa-
niach. Są to zarazem dzie-
je polskiego oporu wobec 
trzech wrogów: Sowietów, 
Niemców i Ukraińców.

W Polsce zajmuje Ona miejsce 
szczególne. Jest powszechnie 
wielbiona i czczona. Otoczona 
należnym Jej kultem. Kultem 
Maryjnym. Historia Jej ado-
racji sięga średniowiecza. Jej 
poświęcone były najważniejsze 
zabytki kultury polskiej. Jed-
nym z najstarszych pomników 
są rotundy do dzisiaj zachowane 
na Wawelu. Najstarszy zacho-
wany tekst literacki w języku 
polskim, śpiewany przez rycer-
stwo to „Bogurodzica”. Pieśń ta 
poświęcona jest Maryi. Jednak 
znaczenie tej osoby i znaczenie 
Jej kultu jest odrębnym zagad-

nieniem. Jednym z najważniej-
szych tytułów Maryi jest Matka 
Boża, znany również pod na-
zwami Theotokos z gr. Boża Ro-
dzicielka lub Bogurodzica.

W Polsce już Jan Długosz w 
swoich kronikach nazywa ją Pa-
nią świata i naszą. Tytuł królew-
ski przychodzi wiele lat później 
i związany jest z wydarzeniem 
znanym w historii jako Śluby 
lwowskie króla Jana Kazimie-
rza. Historia cofa nas do wieku 
XVII, w szczególności do lat po-
topu szwedzkiego (1655 – 1670 
). Polska osłabiona po wojnach z 

Kozakami i Rosjanami nie była w 
stanie się bronić. Jednak porusze-
nie wywołały wieści o oblężeniu 
słynącego z cudów sanktuarium 
maryjnego. Obrona Jasnej Góry 
przed Szwedami dokonała się we-
dług ówczesnej opinii królewskiej 
za sprawą Maryi. Pełne znaczenie 
tamtych wydarzeń znalazło wyraz 
w niecodziennej elekcji Maryi na 
Królową Polski. 1 kwietnia 1656 
roku w katedrze lwowskiej król 
Jan Kazimierz w sposób oficjalny 
ślubował: „Wielka Boga Człowie-
ka Matko, Najświętsza Dziewico. 
Ja, Jan Kazimierz, za zmiłowa-
niem Syna Twojego, Króla kró-

3 MAJA ŚWIĘTO 
MATKI BOŻEJ 
KRÓLOWEJ POLSKI.
Aleksander Szumański
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lów, a Pana mojego i Twoim miło-
sierdziem król, do Najświętszych 
stóp Twoich przypadłszy, Ciebie 
dziś za Patronkę moją i za Kró-
lową państw moich obieram. Tak 
samego siebie, jak i moje Króle-
stwo polskie, księstwo litewskie, 
ruskie, pruskie, mazowieckie, 
żmudzkie, inflanckie, smoleń-
skie, czernichowskie oraz wojsko 
obu narodów i wszystkie moje 
ludy Twojej osobliwej opiece i 
obronie polecam, Twej pomocy 
i zlitowania w tym klęsk pełnym 
i opłakanym Królestwa mojego 
stanie przeciw nieprzyjaciołom 
Rzymskiego Kościoła pokornie 
przyzywam. A ponieważ nad-
zwyczajnymi dobrodziejstwami 
Twymi zniewolony pałam wraz z 
narodem moim nowym, a żarli-
wym pragnieniem poświęcenia się 
Twej służbie, przyrzekam przeto, 
tak moim, jak senatorów i ludów 
moich imieniem, Tobie i Twojemu 
Synowi, Panu naszemu Jezusowi 
Chrystusowi, że po wszystkich 
ziemiach Królestwa mojego cześć 
i nabożeństwo ku Tobie rozsze-
rzać będę. Obiecuję wreszcie i 
ślubuję, że kiedy za przepotężnym 
pośrednictwem Twoim i Syna 
Twego wielkim zmiłowaniem, 
nad wrogami, a szczególnie nad 
Szwedem odniosę zwycięstwo, 
będę się starał u Stolicy Apostol-
skiej, aby na podziękowanie Tobie 
i Twemu Synowi dzień ten corocz-
nie uroczyście, i to po wieczne 
czasy, był święcony oraz dołożę 
trudu wraz z biskupami Króle-
stwa, aby to, co przyrzekam, przez 
ludy moje wypełnione zostało. 
Skoro zaś z wielką serca mego ża-
łością wyraźnie widzę, że za jęki 
i ucisk kmieci spadły w tym sied-
mioleciu na Królestwo moje z rąk 
Syna Twojego, sprawiedliwego 
Sędziego, plagi: powietrza, wojny 
i innych nieszczęść, przyrzekam 
ponadto i ślubuję, że po nasta-
niu pokoju wraz ze wszystkimi 
stanami wszelkich będę używał 
środków, aby lud Królestwa mego 
od niesprawiedliwych ciężarów i 
ucisków wyzwolić. Ty zaś, o naj-
litościwsza Królowo i Pani, jakoś 
mnie, senatorów i stany Królestwa 
mego myślą tych ślubów natchnę-
ła, tak i spraw, abym u Syna Twe-
go łaskę wypełnienia ich uzyskał”. 

Śluby te stały się na przestrzeni 
dziejów ziarnem odnowy życia 
społecznego i moralnego Polaków, 
którzy w trudnych chwilach na-
szego narodu zwracali się do swo-
jej Zwycięskiej Królowej o pomoc 
i wstawiennictwo. Tytuł królewski 
dla Maryi ma znaczenie nie tylko 
symboliczne. Opis uroczystości 
tekst ślubów jest nam dobrze zna-
ny i w swej formie nawiązuje do 
wolnej elekcji, przez co nabiera 
również znaczenia autentycznego 
wyboru na władcę Polski. Często 
podkreśla się, że podobnych ak-
tów dokonano wcześniej w innych 
krajach. Jednak w przeciwień-
stwie ślubowań na Węgrzech, we 
Francji ( 1643 ), w Portugalii ( 
1644 ), w Austrii ( 1647 ), które 
były dekretami monarchy, śluby 
w katedrze lwowskiej przed ob-
razem Matki Bożej Łaskawej w 
swej ceremonii i treści noszą ce-

chy wyboru demokratycznego. W 
szczególny sposób dała temu wy-
raz forma deklaracji ślubów: naj-
pierw ślubowanie króla i jeszcze 
ważniejsza deklaracja elekcyjna, 
wygłoszona przez podkanclerza 
koronnego, biskupa przemyskiego 
Andrzeja Trzebickiego w imieniu 
rządców, dostojników i wszyst-
kich ludzi królestwa tego. Te dwie 
deklaracje, ślubowanie króla i bi-
skupa Trzebickiego są podobne z 
tą różnicą, iż bezpośrednio po ślu-
bowaniach króla Jana Kazimierza 
odczytano podobny tekst, ale w 
imieniu wszystkich ludów. Oczy-
wiście, pomimo to nie były one 
aktem spontanicznym całego Na-
rodu. Śluby lwowskie wymienia-
jące wszystkie ziemie należące do 
Korony Polskiej miały charakter 
polityczny. Król był osobą poboż-
ną, lecz nie był autorem ślubowań. 

Pomysłodawcą został prymas An-
drzej Leszczyński, a jego realiza-
torem stał się ówczesny nuncjusz 
Piotr Vidoni, jeden z najzdolniej-
szych dyplomatów papieskich. 
Znaczenie ślubów było olbrzymie 
pod względem historycznym jak 
i politycznym. Wskazują na to 
nasze dzieje, które po dziś dzień 
uznają Maryję nie tylko za naszą 
patronkę, ale Królową Polski. 
Wyrazem tej czci i oddania stało 
się Święto Królowej Korony Pol-
ski zatwierdzone przez papieża 
Piusa X w 1909 roku dla diecezji 
lwowskiej i przemyskiej na pierw-
szą niedzielę maja. Kolejny zaś 
papież Pius XI w 1924 roku, na 
prośbę Narodu Polskiego zezwolił 
ustanowić osobne święto Matki 
Bożej Królowej Polski. Święto 
obchodzone jest 3 maja dla upa-
miętnienia historycznej Konstytu-
cji 3 Maja. 

Kolejnym przykładem ogromne-
go oddania Maryi jako Królowej 
Polski było wydarzenie z roku 
1945, kiedy Polska uwolniła się 
od jarzma hitlerowskiego. Epi-
skopat Polski pod przewodnic-
twem kardynała Augusta Hlon-
da, na Jasnej Górze odnowił akt 
poświęcenia się i oddania Bożej 
Matce. Ponowił on złożone przez 
króla Jana Kazimierza śluby. Uko-
ronowaniem historycznym po-
wyższych deklaracji były Śluby 
Jasnogórskie Narodu Polskiego. 
Tekst tych ślubów został napisany 
przez prymasa Polski kard. Stefa-
na Wyszyńskiego. Śluby Narodu 
Polskiego zostały uroczyście wy-
głoszone 26 sierpnia 1956 roku 
na Jasnej Górze przy udziale ok. 
miliona wiernych. Rotę ślubów 
odczytał bp. Michał Klepacz. Kar-
dynał Wyszyński składał śluby w 
miejscu swojego odosobnienia w 
Komańczy w łączności z Jasną 
Górą. Bogurodzica – najstarsza 
utrwalona polska pieśń religij-
na i najstarszy zachowany polski 
tekst poetycki. Utwór powstał 
w średniowieczu, najprawdopo-
dobniej na przełomie XIII i XIV 
wieku.Pierwszy zapis tekstu jest 
późny, bo z początku XV wieku, 
wcześniejsze zapisy mogły za-
ginąć, ale też tekst mógł krążyć 
w obiegu ustnym. Bogurodzica 
pełniła – według współczesnych 
pojęć – rolę hymnu państwowego. 

W 1506 roku tekst pieśni został 
dołączony do Statutów Jana Ła-
skiego z informacją, że jej auto-
rem jest św. Wojciech. Większość 
współczesnych badaczy odrzuca 
jednak jego autorstwo, ponieważ 
św. Wojciech nie znał języka pol-
skiego. Na przestrzeni wieków 
XIV – XVIII Bogurodzica pełniła 
także rolę hymnu państwowego 
Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Oto tekst:

Bogurodzica, dziewica, 

Bogiem sławiena Maryja! 

U twego syna, Gospodzina, 

matko zwolena Maryja! 

Zyszczy nam, spuści nam. Kirie-
lejson. 

Twego dziela Krzciciela, bożyce, 

Usłysz głosy, napełni myśli czło-
wiecze. 

Słysz modlitwę, jąż nosimy, 

A dać raczy, jegoż prosimy, 

A na świecie zbożny pobyt, 

Po żywocie rajski przebyt. 

Kirielejson. 

Nas dla wstał z martwych Syn 
Boży, 

Wierzyż w to człowiecze zbożny, 

Iż przez trud Bóg swój lud 

Odjął diablej stróżej. 

Przydał nam zdrowia wieczne-
go, 

Starostę skował piekielnego, 

Śmierć podjął, wspominął 

Człowieka pirwego. 

Jenże trudy cirzpiał zawiernie, 

Jeszcze był nie prześpiał za-
śmierne, 

Aliż sam Bog z martwych wstał. 

Adamie, ty boży kmieciu, 

Ty siedzisz u Boga [w] wiecu, 

Domieściż twe dzieci, 

Gdzie krolują anjeli. 

Tegoż nas domieściż, 

Jezu Kryste miły, 

Bychom z Tobą byli, 

Gdzież się nam radują szwe nie-
bieskie siły. 

Była radość, była miłość, było 
widzienie tworca 

Anjelskie bez końca, 

Tuć się nam zwidziało diable po-
tępienie. 

Ni śrzebrzem, ni złotem nas dia-
błu odkupił, 

Swą mocą zastąpił. 

Ciebie dla, człowiecze, dał Bog 
przekłoć sobie 

Ręce, nodze obie. 

Kry święta szła z boka na zba-
wienie tobie. 

Wierzyż w to, człowiecze, iż Jezu 
Kryst prawy, 

Cirpiał za nas rany, 

Swą świętą krew’ przelał za nas 
krześcijany. 

O duszy o grzeszne sam Bog pie-
czą ima, 

Diabłu ją otyma, 

Gdzie to sam króluje, k sobie ją 
przyma. 

Maryja dziewice, prośmy synka 
twego Króla niebieskiego, 

Haza nas huchowa ote wszego 
złego. 

Amen tako Bóg daj, 

Bychom szli szwyćcy w raj.

Pierwszym prezydentem RP po 
1989 roku, który odnowił Ślu-
by Kazimierzowskie w Katedrze 
Lwowskiej był prof. Lech Ka-
czyński.

BOGIEM SŁAWIENA MARYJA 
„Bogurodzica Dziewica Bogiem 
Sławiena Maryja”.

Z tą pieśnią szli do boju rycerze 
polscy, walcząc z wrogami Oj-
czyzny i broniąc chrześcijańskie-
go ducha narodu. Z tą też pieśnią 
stajemy do Apelu Jasnogórskie-
go, błagając Jasnogórską Mat-
kę i Królową Polski o pomoc w 
dzisiejszych zmaganiach ducha z 
laicyzacją, liberalizmem i mrocz-
nym duchem cywilizacji śmierci. 

Jasna Góra od wieków jest siłą 
scalającą Naród, oraz pełni rolę 
tarczy obronnej, dzięki przedziw-
nej obecności Bogurodzicy. Wciąż 
słyszymy głośne nawoływanie 
Stefana Kardynała Wyszyńskie-
go i Papieża Polaka Jana Pawła 
II czyli wielkich duchów Narodu 
spod znaku: „Wszystko postawi-
łem na Maryję”, oraz „Cały Twój” 
do kroczenia jasnogórską drogą. 

Tak rozpoczął wydanie specjalne 
„75 lat Niedzieli” w tygodniku 
„Niedziela” O. Izydor Matuszew-
ski Przeor Jasnej Góry. Wszak w 
Katedrze Lwowskiej 1 kwietnia 
1656 roku król Jan Kazimierz 
przed obrazem Matki Boskiej Ła-
skawej złożył śluby w imieniu sta-
nów Rzeczypospolitej, w imieniu 
Narodu, koronując Ją na Królową 
Polski. 

Maryja jest Królową Polski; to 
tytuł bliski nam, Polakom. Z 
imieniem Maryi na ustach Pola-
cy zwyciężali w okresie potopu 
szwedzkiego; pod Racławicami 
polskie chłopstwo ze sztandarem 
Matki Boskiej Częstochowskiej 
kosami zwyciężyło moskiewskie 
armaty. Pola Grunwaldzkie, mury 
Częstochowy i Wiednia, zwycię-
stwo nad bolszewikami na przed-
polach Warszawy, zwane „Cudem 
nad Wisłą”, zwycięstwo garstki 
Orląt Lwowskich w bitwie pod 
Zadwórzem zwane „Polskim Ter-
mopilami”, bohaterska i skutecz-
na Obrona Lwowa przez Orlęta 
Lwowskie, świadczą o potędze 
wstawiennictwa Królowej Polski. 

Wszystkie najszlachetniejsze po-
rywy serca polskiego: idealizm, 
patriotyzm, serdeczność, uczyn-
ność, gościnność, odwaga, wiara, 
nieugiętość - w kulcie Matki Naj-
świętszej znalazły swój najpięk-
niejszy wyraz. 

Dlatego polski poeta swoje dzieło 

- epopeję narodową - rozpoczyna 
od wezwania :

„ Panno Święta, co Jasnej bronisz 
Częstochowy.”. 

Mógł też Henryk Sienkiewicz 
ustami księdza Kordeckiego po-
wiedzieć: „Wszystkie cnoty być 
może zginęły już w narodzie na-
szym. Pozostała jedna cnota - na-
bożeństwo do Matki Najświętszej 
i na tej cnocie, na tym nabożeń-
stwie, tak jak na fundamencie od-
budujemy resztę cnót w wolnej i 
szczęśliwej Ojczyźnie naszej”. 

Jak wspomniałem Śluby kazimie-
rzowskie jako jedyny z prezyden-
tów Rzeczypospolitej po 1989 
roku odnowił 1 kwietnia 2006 
roku w ich 350 rocznicę prof. 
Lech Kaczyński. 

5 lipca 2009 roku na Jasnej Górze 
odbył się XV Światowy Zjazd i 
Pielgrzymka Kresowian. To, iż 
coroczne zjazdy kresowian odby-
wają się na Jasnej Górze ma swoją 
wymowę. Każdego roku kreso-
wianie oddają się Pod Jej Obronę. 
Tak było i 5 lipca 2009 roku. Pod-
stawowe przesłanie XV Zjazdu i 
Pielgrzymki Kresowian brzmiało 
„Kresowianie nie tracą nadziei”, 
„nie o zemstę, lecz o pamięć wo-
łają ofiary „; „Ojczyzna to ziemia 
i groby - narody tracąc pamięć 
tracą życie” ; „Dla Narodowej pa-
mięci, oraz w hołdzie ofiarom lu-
dobójstwa, którego dopuściły się 
w latach drugiej wojny światowej 
na Polakach - mieszkańcach połu-
dniowo wschodnich województw 
Rzeczypospolitej Polskiej - Or-
ganizacja Ukraińskich Nacjona-
listów i Ukraińska Powstańcza 
Armia”. 

Taka też inskrypcja widnieje na 
pomniku upamiętniającym 60 
rocznicę masowej rzezi Polaków 
zamieszkujących Kresowe Woje-
wództwa Rzeczypospolitej wznie-
sionym na Cmentarzu Rakowic-
kim w Krakowie i uroczyście od-
słoniętym 17 września 2004 roku. 
Pomnik ów wzniesiony został z 
funduszy i inicjatywy Towarzy-
stwa Pamięci Narodowej Imienia 
Pierwszego Marszałka Polski Jó-
zefa Piłsudskiego, przy ogrom-
nym zaangażowaniu jego prezesa 
Jerzego Korzenia. 

XV Zjazd i Pielgrzymka Kreso-
wian była nie tylko modlitewną 
uroczystością poświęconą pamięci 
Polaków którzy 65 lat temu ponie-
śli męczeńską i okrutną śmierć z 
rąk OUN UPA - lecz także okazją 
do społecznej debaty na temat cią-
gle nie załatwionych spraw i prze-
milczanych przez ekipę rządzącą, 
związanych z ludobójstwem i wy-
pędzeni. 

W Zjeździe i Pielgrzymce uczest-
niczyło ok. 1000 osób w większo-
ści niestety już niemłodych, w tym 
przedstawiciele organizacji kreso-
wych i kombatanckich z kraju i 
z całego świata, Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”, parlamenta-
rzyści, przedstawiciele Kancelarii 
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskie-
go, który sprawował patronat ho-
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norowy nad Zjazdem. Do Często-
chowy przyjechali reprezentanci 
oddziałów Towarzystwa Miłośni-
ków Lwowa, Wilna, Wołynia, Po-
dola i Polesia, przedstawiciele or-
ganizacji kresowych spoza granic 
kraju, m.in. z Florydy, Nowego 
Yorku i Ottawy, a także mediów, 
które reprezentowali również 
dziennikarze „Radia Lwów”. 

Na spotkanie nie przybyli pomi-
mo zaproszenia organizatorów, 
minister spraw zagranicznych Ra-
dosław Sikorski, minister resor-
tu edukacji Katarzyna Hall, oraz 
szef Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa Andrzej Przewoź-
nik /odznaczony przez Władimira 
Putina Orderem Przyjaźni Fede-
racji Rosyjskiej/. Tak nie powin-
no być. To jawne lekceważenie. 
Przecież toczyły się tu debaty na 
temat kwestii istotnych dla całego 
Narodu polskiego - skomentował 
ten fakt Wojciech Szarama /PiS/ 
uczestnik Zjazdu. A czego innego 
można się tu było spodziewać? 
Przecież te tematy są dla rządu 
niewygodne. Spotkania te są bar-
dzo ważne, gdyż dotyczą ludzi, 
którzy jako pierwsi odczuli jarz-
mo komunizmu. Oni byli przez 
PRL skazani na zapomnienie. 
Tam była i jest prawdziwa Polska. 
Naszym obowiązkiem, co może 
się oczywiście niektórym nie po-
dobać, jest upominać się o prawa 
tych ludzi, przypominać prawdę 
o tamtych tragicznych wydarze-
niach w szkołach i mediach, a 
nie przechodzić obojętnie, bez 
słowa, co robią obecne elity po-
lityczne - dodała senator Dorota 
Arciszewska- Mielawczyk, prezes 
Powiernictwa Polskiego i hono-
rowy członek Światowego Kon-
gresu Kresowian, uhonorowana 
odznaczeniem Polonia Mater 
Nostra Est. Natomiast budzi na-
dzieje znaczący list prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego odczytany 
przez doradcę prezydenta Boże-
nę Borys - Szopa zapewniający o 
jego stałym wsparciu spraw Po-
laków mieszkających poza grani-
cami kraju, oraz podkreślający, iż 
zbrodnie na Wołyniu należy bez-
przecznie nazywać ludobójstwem, 
a nie tylko tragicznym wydarze-
niem dokonanym na prawie 200 
tysiącach Polaków. 

Spotkanie, które odbyło się w 
Sali papieskiej, mieszczącej po-
nad 1000 osób sprawnie i profe-
sjonalnie prowadziła red. Danuta 
Skalska, której audycji „Wesoła 
Lwowska Fala” można słuchać 
w „Radiu Katowice”. Przewod-
niczący Światowego Kongresu 
Kresowian Jan Skalski w swoim 
bogatym tematycznie wystąpieniu 
przypominał o trudnych sprawach 
z jakimi borykają się Polacy za 
naszą wschodnią granicą i prze-
milczaniem spraw kresowych 
przez stronę rządową, podkre-
ślił, iż rehabilitacja nacjonalizmu 
ukraińskiego jest niemożliwa. Jan 
Skalski w rozmowie z red. Anną 
Ambroziak podkreślił, iż wielkie 
oczekiwania uczestników Zjazdu 
są trudne do zrealizowania, ale re-
alne. Przewodniczący Kresowego 
Ruchu Patriotycznego Jan Niewiń-
ski w swoim wystąpieniu podkre-

ślił niezwykle trudne sprawy do-
tyczące Polaków poza granicami 
kraju, jak dyskryminacja polskie-
go szkolnictwa, sprawy własności 
polskiej na Litwie, pisowni nazw 
polskich, zakłamywaniu historii 
szczególnie tej dotyczącej dru-
giej wojny światowej. Uczestnicy 
Zjazdu zwrócili się z prośbą do 
prezydenta RP o wsparcie w dzia-
łaniach na rzecz załatwiania spraw 
dotyczących Kresów Wschodnich 
i Zachodnich; kwestii, które sta-
nowią problem nie tylko dla kre-
sowian, mieszkańców tych ziem, 
ale są sprawami istotnymi dla 
wszystkich Polaków. Pragniemy, 
aby wreszcie nas wysłuchano, a 
w ślad za tym podjęto konkretne 
działania. Uważamy bowiem, że 
rosnącym lawinowo problemom i 
ciągle nie załatwionym sprawom 
stawić czoła możemy tylko z po-
mocą tych, którzy Polską władają, 
przy powszechnym, społecznym 
i medialnym poparciu. Otwarte 
Forum Kresowe poświęcone było 
problemom, z jakimi borykają się 
Polacy za wschodnią granicą. 

Mówiono o problemach polskiego 
szkolnictwa i nierozwiązanej kwe-
stii własności polskiej na Litwie, 
o dyskryminacji Polaków na Bia-
łorusi i Ukrainie , gdzie niszczy 
się polski dorobek kulturalny, oraz 
dowody polskiej, ponad 700-let-
niej obecności na tych terenach 
zamieszkałych ciągle przez kil-
kaset tysięcy Polaków. Tylko na 
Litwie mieszka wciąż prawie 270 
tysięcy Polaków, na Białorusi jest 
ich ponad 400 tysięcy. Problemem 
jest także sprawa roszczeń nie-
mieckich oraz postępująca ukra-
inizacja Kościoła rzymsko-kato-
lickiego, będącego dotąd ostoją 
polskości.

Poruszono nie załatwione spra-
wy związane z upamiętnieniem 
miejsc kaźni Polaków na Kresach 
i należytego miejsca dla tych te-
matów w mediach i programach 
szkolnych. Podjęto uchwałę w 
sprawie utworzenia mauzoleum 
poświęconego ofiarom ludobój-
stwa, oraz objęcia patronatu przez 
prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go nad budową pomnika Ofiar 
Ludobójstwa dokonanego przez 
OUN - UPA na ludności polskiej 
Kresów, który ma stanąć na placu 
Szembeka w Warszawie. Kamień 
węgielny pod jego budowę został 
poświęcony w czasie odprawiania 
mszy św. Powodzenie tego przed-
sięwzięcia może być utrudnione 
ze względu na nieprzychylność 
władz Stolicy. 

O potrzebie upamiętnienia zbrodni 
ludobójstwa na Narodzie polskim 
dokonanych na Wołyniu przez 
OUN UPA, SS Galizien i Batalion 
Nachtigall mówił w swojej homi-
lii w kaplicy Cudownego Obrazu 
Matki Boskiej Częstochowskiej 
odprawiający mszę św. ks. Tade-
usz Isakowicz - Zaleski. Kapłan 
przypomniał apel Jana Pawła II 
wypowiedziany w 1992 roku w 
Bydgoszczy - o spisywanie dotąd 
nieupamiętnionych martyrologii, 
w które obfitowało ubiegłe stule-
cie. Dodał też, że obowiązkiem 
chrześcijan jest spisywanie imion 

męczenników, niezależnie od 
tego, gdzie i z czyjej ręki zginęli. 
Tymczasem ofiary ludobójstwa 
nie mają dziś nawet swoich gro-
bów, a na tych które są często nie 
ma krzyża, a nie mówienie praw-
dy, iż było to ludobójstwo, wciąż 
nie pozwala polskim i ukraińskim 
politykom tzw. poprawność po-
lityczna. Czy to już męczennicy? 
Czy tylko maleńkie ofiary ukra-
ińskiego bestialstwa? Kresowia-
nom chodzi o prawo modlitwy, 
przekazywania pamięci o pomor-
dowanych młodym pokoleniom 
i właściwego nazywania tego, co 
się stało. W tym kontekście padły 
słowa krytyki dotyczące nadania 
przez Katolicki Uniwersytet Lu-
belski doktoratu honoris causa 
prezydentowi Ukrainy Wiktorowi 
Juszczence, jako temu który sta-
wia pomniki katom /poklepywany 
po plecach przez prezydentów w 
czasie różnych spotkań „ku czci”, 
a to na Cmentarzu Obrońców 
Lwowa, a to w czasie różnych 
ukraińskich nacjonalistycznych 
„zbiegowisk” ku chwale etc. z 
których nic nie wynika. Wiktor 
Juszczenko również przy rozma-
itych okazjach podkreśla „ukraiń-
skie korzenie rodowe” Jana Pawła 
II/. - i który mówi, że UPA zapisa-
ła się złotymi zgłoskami w histo-
rii. Zebrani zaapelowali do Sejmu 
RP o uznanie mordu na Wołyniu 
ludobójstwem. W tym celu zbiera-
no udokumentowane podpisy. 

A tymczasem. 

Stawia się pomniki polakożercy 
Stepanowi Banderze, nierzadko 
nazywając jego imieniem ulice, 
nie tylko we Lwowie. . Za prowo-
kację należy uznać płaskorzeźbę 
żeliwną wykonaną na elewacji 
polskiej szkoły im. św. Marii Mag-
daleny we Lwowie upamiętniają-
cą Romana Szuchewicza – (Tarasa 
Czuprynki) - organizatora ukraiń-
sko - hitlerowskiego batalionu Na-
chtigall. Na płaskorzeźbie widnie-
je napis: „Cześć członkowi UPA 
gen. Romanowi Szuchewyczowi 
- Tarasowi Czuprynce”. Czupryn-
ka strzałem w tył głowy zamordo-
wał w 1926 roku na ul. Zielonej 
we Lwowie pierwszego kuratora 
ziemi lwowskiej Stanisława So-
bińskiego. Był obok Hitlera i Sta-
lina największym zbrodniarzem 
XX wieku. Hetman UPA i wielki 
inkwizytor OUN. Piastował sta-
nowisko referenta bojowego OUN 
- UPA. Ukraińscy nacjonaliści 
dokonujący rzezi innych narodo-
wości, głównie Polaków, znaleźli 
poparcie wśród prawosławnych 
i greckokatolickich duchownych 
- byli nie tylko kapelanami UPA, 
ale nawet sami dowodzili grupami 
napastników. 

Gdy arcybiskup greckokatolicki 
Andrzej Szeptycki (wnuk Alek-
sandra Fredy) czynnie wspierał 
nacjonalizm ukraiński oraz błogo-
sławił formacjom faszystowskim, 
z rąk ukraińskich nacjonalistów 
ginęli polscy duchowni. Masakry 
nie przeżyło 180 z nich, w tym 
klerycy i siostry zakonne. Wielu 
zamordowano w sposób wyjąt-
kowo okrutny. Ks. Karola Barana 
przepiłowano na pół w drewnia-

nym korycie. Innych zarąbano 
siekierami przy ołtarzu w czasie 
sprawowania liturgii. Kierowana 
z zagranicy działalność OUN w 
okresie międzywojennym pole-
gała na aktach terrorystycznych 
i sabotażowych skierowanych 
przeciwko polskiej racji stanu. 
Niszczono m.in. polskie majątki 
ziemskie na Kresach Południowo- 
Wschodnich II Rzeczypospolitej. 

Taras Czuprynka był jednym z or-
ganizatorów zamachów na posła 
Tadeusza Hołówkę - przedstawi-
ciela Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych, zamordowanego w Tru-
skawcu w 1930 roku, Bronisława 
Pierackiego - Ministra Spraw 
Wewnętrznych, oraz szeregu po-
licjantów. 

Celem strategicznym maksimum 
nacjonalizmu ukraińskiego jest 
zbudowanie imperium ukraiń-
skiego i ekspansja w nieskoń-
czoność. Sprowadza się to do 
zbudowania jednonarodowego /
sobornego/ państwa ukraińskie-
go na wszystkich ukraińskich te-
rytoriach etnograficznych. Przy 
czym przynależność do ukraiń-
skiego terytorium etnograficznego 
OUN określa w sposób arbitral-
ny: chodzi o państwo o obszarze 
1.200.000 km kwadratowych, 
sięgające od „Krynicy w krakow-
skiem na zachodzie do granic 
Czeczenii na wschodzie. Według 
ocen OUN, w skład obecnie ist-
niejącego państwa ukraińskiego 
mają być włączone terytoria na-
leżące obecnie do Polski / Podla-
sie, Chełmszczyzna, Łemkowsz-
czyzna, Nadsanie”. / wg. Wiktora 
Poliszczuka „Ludobójstwo nagro-
dzone” Toronto 2003 - Oakville, 
ON, Canada, L6J 6S7/. W czasie 
II Wojny Światowej i okupacji 
/ 1939 - 1945 / Kraków stał się 
siedzibą OUN. W kwietniu 1940 
roku powołano do życia Ukraiński 
Centralny Komitet / UCK /. UCK 
był finansowany z kasy Abwehry 
- / dywersyjno-sabotażowa centra-
la Wehrmachtu /. Stepan Bandera 
współuczestnik mordów o których 
wyżej, wódz OUN wziął udział w 
utworzeniu dwóch ukraińsko-hi-
tlerowskich batalionów „Nachti-
gall” i „Roland”. Bataliony owe 
odegrały stosowną rolę w pro-
klamowaniu przez OUN Bandery 
„państwa ukraińskiego” w 1941 
roku. Na batalionie „Nachtigall” / 
Słowiki / ciąży zarzut współudzia-
łu w aresztowaniu i zamordowa-
niu w lipcu 1941 roku na Wzgó-
rzach Wuleckich we Lwowie 45 
profesorów lwowskich wyższych  
uczelni. Działacze OUN Bandery 
30 czerwca 1941 proklamowali 
„państwo ukraińskie”, tym samym 
postawili Niemców przed faktem 
dokonanym. 

Kolejne dzieje „nowego państwa 
ukraińskiego”, powstania ukra-
ińskiej SS-Galizien wymagają 
oddzielnego szerokiego opraco-
wania. Chowanie głowy w pia-
sek przez liberalny rząd Donalda 
Tuska, a być może jeszcze gorsze 
milczenie stanowi dla Polski, jej 
suwerenności i wolności poważne 
zagrożenie. W tym „odwrotnym 
pochodzie” rządzących, dzielnie 

wspierają ich serwilistyczne me-
dia z „Gazetą Wyborczą” na czele. 

Niech się tylko ktoś spróbuje wy-
chylić to zagrażają mu sądy po-
wszechne, z aresztowaniem pra-
wicowych dziennikarzy włącznie 
/patrz Tomasz Sakiewicz, Kata-
rzyna Gójska - Heike/ z powódz-
twa Adama Michnika. Rządzący, 
obojętnie przechodzą okrążając 
„skażone” miejsca, sprawnie też 
milczą i wykonują ekwilibrysty-
kę uników, ale za to znakomicie 
dla własnych potrzeb wspierają 
antypolskość i antykatolicyzm. 
„Polski” noblista Czesław Miłosz 
w niesławie spoczywający w Pan-
teonie Narodowym „Na Skałce” 
marzył o totalnym zniszczeniu 
Polski: „te wszystkie Miłosza 
paszkwilanckie oceny polskości 
doprowadzały go nieraz do pato-
logicznych stanów duchowych, 
kiedy to marzył o totalnym znisz-
czeniu Polski /”Rodzinna Euro-
pa”/: „nad tym właśnie kawałkiem 
Europy ciąży przekleństwo, ze nie 
ma żadnej rady. I być może gdy-
by mi dano sposób wysadziłbym 
ten kraj w powietrze”. To zbrodni-
cze marzenie Miłosza /Jan Majda 
„Karol Wojtyła, Wisława Szym-
borska, Czesław Miłosz” Kraków 
2002/. 

W „Traktacie teologicznym” 
/2002 /Miłosz drwi z polskiego 
katolicyzmu i największych świę-
tości, gdzie uznaje Matkę Boską 
za pogańską boginię: „przychodzę 
z kraju gdzie Twoje sanktuaria 
służą umacnianiu narodowej ułu-
dy i uciekaniu się pod Twoją obro-
nę pogańskiej bogini, przed najaz-
dem nieprzyjaciela”./ Jan Majda 
„Antypolskie oblicze Czesława 
Miłosza” Krzeszowice 2005 /. Dr 
hab. Jan Majda jest b. pracowni-
kiem naukowym Instytutu Poloni-
styki Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Jedna z wyżej wymienionych 
publikacji Jana Majdy została w 
całości sfinansowana przez In-
stytut Polonistyki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. XV Zjazd zapew-
ne przejdzie do historii jako nie-
zmiernie ważny i udany. Napięcie 
doznanych krzywd ze spokojem 
rozładował patriotyczny list Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej Le-
cha Kaczyńskiego. Padło w nim 
słowo „ludobójstwo”. To ogrom-
ny, milowy krok ku prawdzie. 
Uroczystości zakończył koncert 
„Kresy - Pamięć - Tęsknota” z 
recitalem aktorskim znakomitego 
Wojciecha Habeli, laureata I na-
grody w konkursie II Ogólnopol-
skiego Festiwalu Piosenki Lwow-
skiej i „Bałaku” Lwowskiego 
Kraków 2008, syna muzykologa 
lwowskiego Jerzego Habeli. Ar-
tyście towarzyszył zespół „Cha-
wira” w składzie: Karol Wróblew-
ski kierownik Zespołu - Dyrektor 
Fundacji Ocalenia Kultury Kre-
sowej, Katarzyna Wróblewska. 
Usłyszeliśmy również chór „Glo-
ria Dei” z Wrocławia, oraz zespół 
„Canzona” z Gorzowa Wielkopol-
skiego.

                   Autor Aleksander Szu-
mański „Bogiem Sławiena Maryja 
„ „Polish News”
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Marian Jonkajtys jako  8-letnie 
dziecko został wywieziony w dru-
giej WYWÓZCE 10 KWIETNIA 
1940 ROKU rozkazem przywód-
ców sowieckiej Rosji. Sześć lat 
dzieciństwa i młodości spędził na 
zesłaniu w Kazachstanie z matką 
i sześciorgiem rodzeństwa, skaza-
ny jak dziesiątki tysięcy polskich 
dzieci i ich rodziny na pracę po-
nad siły, śmierć z wycieńczenia, 
głodu, chłodu, chorób i poniżenie. 
Nieznane są miejsca, do których 
wyrzucano zmarłych podczas 
długiej podróży bydlęcymi wago-
nami. Po dotarciu na miejsce za-
rządzający kołchozami, obozami 
pracy witali ich  pozdrowieniem: 
Was, panowie z Polszy przywie-
ziono tutaj, żebyście wyzdychali.
Marian przeżył realizowane 

PRZEZ SOWIETÓW LUDO-
BÓJSTWO NA POLSKIEJ IN-
TELIGENCJI zamieszkującej 
Ziemie Wschodnie Rzeczypo-
spolitej. Po powrocie wierszem, 
poematem, pieśnią utrwalał w pa-
mięci narodu los polskich zesłań-
ców i więźniów.
„A ich - w bydlęcych wagonach
Przez Grodno, Mińsk –do Irkuc-
ka.
W otchłań syberyjskiej tajgi, 
Gdzie tylko śmierć bywa ludzka.
Psy, baraki, wszy, pluskwy..
Głód i  praca nad siły..
Tyfus, mróz, latem muszki
I bezimienne mogiły.”

Ihrowiczanie stali przy szosie i 
żegnali swoich bliskich. Padały 
słowa, których nigdy nie

zapomnę. Ci co odjeżdżali wołali: 
„Zostańcie z Bogiem”. Żegnający 
z płaczem podpowiadali: „Jeźdź-
cie z Bogiem”, lub – „Niech was 
Bóg ma w swej opiece”. Dzień 
ten zapadł mi w pamięć, gdyż 
widziałem i bardzo mocno prze-
żyłem zbiorowy płacz nie tylko 
dzieci, ale całych rodzin polskich 
wywożonych z kolonii.
Kiedy wywożono Polaków, 
ksiądz Szczepankiewicz usta-
wił w oknie plebanii obraz Matki 
Boskiej Częstochowskiej, a sam 
błogosławił wywożonych na 
Syberię. Modlił się o ich szybki 
powrót. Później często odprawiał 
nabożeństwa w intencji zesłań-
ców, wcześniej dyskretnie za-
wiadamiając wiernych. A gdy ze-
słańcy prosili w listach o pomoc 

żywnościową, ksiądz mobilizo-
wał wiernych do wysyłania pa-
czek. Osobiście przygotowywał 
lekarstwa i zioła dla chorych na 
zesłaniu.

W chwili rozpoczęcia wywózki 
w naszym domu natychmiast roz-
poczęło się wielkie gotowanie. 
Zabijano kury na rosół i mięso, 
lepiono pierogi, suszono chleb. 
Cała rodzina pracowała, szyku-
jąc żywność dla bliskich i zna-
jomych znajdujących się już w 
towarowych wagonach. 

Tak w pośpiechu PRZYGOTO-
WYWANO ZAOPATRZENIE 
DLA ZESŁAŃCÓW W WIELU 
POLSKICH DOMACH. Przeka-
zanie im żywności, ciepłej odzie-
ży, a nawet opału do piecyków 
znajdujących się w wagonach, 
przyniosło nam pewną psychicz-
ną ulgę, że NIE PUŚCILIŚMY 
BLISKICH Z PUSTYMI RĘKA-
MI- pisał Jan Białowąs.

Tymczasem majątek pozostawio-
ny przez kolonistów szybko był 
rozkradany przez Ukraińców. Do 
pilnowania każdego z pozosta-
wionych gospodarstw wyznacza-
no Ukraińców. Nocami wywozili 
do swoich domów wszystko, co 
przedstawiało jakąś wartość. 
A było co zabierać, gdyż koloni-
ści znani byli jako dobrzy i bogaci 
gospodarze. Łupy z tych obejść 
trafiały także do naczelników re-
jonu Hłuboczek Wielki. Rugowa-
nie „elementu” polskiego było 
zyskownym interesem dla Ukra-
ińców i Rosjan.

Po 17 września 1939 roku Ukra-
ińcy długo nie przestawali świę-
tować. Bardzo cieszyli się, że 
Państwo Polskie przestało ist-
nieć. W tych dniach w bezwła-
dzie szli polscy żołnierze w kie-
runku północnym na Brody,  szli 
przeważnie grupami z uwagi na 
napady rabunkowe dokonywane 
przez młodzież ukraińską.  Ukra-
ińcy dostarczali NKWD listy 
proskrypcyjne, według których 
następowały aresztowania i wy-
wózki na Syberię. A potem Wi-
gilia 1944 roku  i bandycki mord, 
którego ofiarą był również ksiądz 
Szczepankiewicz.
 
Wywózka wywołała stan przy-
gnębienia. Odczuły go szcze-
gólnie dzieci z rodzin polskich. 
Pamiętam jak dotkliwy był brak 
w klasie naszych koleżanek i ko-
legów. Z niektórymi z nich przy-
jaźniłem się, podpowiadaliśmy 
sobie na lekcjach, razem czuliśmy 
się bezpieczniej w trudnym cza-

sie i otoczeniu. Od dnia wywózki 
żyły wśród nas dzieci pozbawione 
rodziców. Kilkoro dzieci z mojej 
klasy przypadkowo uniknęło ze-
słania, gdyż nie było ich w domu, 
gdy przyszli bojcy. Przygarnięte 
przez dalsze rodziny tęskniły za 
rodzicami i rodzeństwem. Cho-
dziły smutne i zatroskane o los 
najbliższych. Same też nie były 
pewne dnia ani godziny. Dzieci te 
stały się nagle dorosłymi.
Czesław Blicharski, lotnik 300. 
Dywizjonu Bombowego „Ziemi 
Mazowieckiej”, twórca Archi-
wum Tarnopolskiego, Kustosz 
Pamięci Narodowej odznaczony 
Krzyżem Oficerskim Orderu Od-
rodzenia Polski napisał w recenzji 
do książki Jana Białowąsa Krwa-
wa Wigilia w Ihrowicy w 1944 
roku:

Przeczytałem jednym tchem, 
mogę śmiało powiedzieć, epopeję 
ihrowicką. Chociaż nomen omen 
wiatry dziejowe wywiały Pana 
z Ihrowicy, pozostał Pan wierny 
swojej małej ojczyźnie, wpisał 
Pan ją trwale w dzieje kresowej 
ziemi. Gdy wypisywał Pan setki 
nazwisk mieszkańców tego, dla 
każdego z Was, pępka świata, nie 
zdawał Pan sobie sprawy z tego, 
że w tym momencie przywoływał 
Pan do życia nie tylko tych, któ-
rzy stali się ofiarami kainowej 
zbrodni, ale wszystkich - zwa-
żywszy jak mała to była wieś - ZE 
WSZYSTKICH FRONTÓW TEJ 
WOJNY I MIEJSC ZSYŁEK, A 
TAKŻE ZMARŁYCH NA EMI-
GRACJI, o których niekiedy za-
pomniała rodzina. Na kartach 
Pańskiej książki stać będą w 
karnym ordynku po skończenie 
czasu. Dziękuję Panu za Pańska 
pracę i dedykację. Chciałbym na 
nią  zasłużyć.

Dlaczego PAMIĘĆ O POLA-
KACH, OFIARACH BESTIAL-
SKICH, BANDYCKICH PO-
CZYNAŃ JEST POSTRZEGA-
NA JAKO DZIAŁALNOŚĆ RU-
SKIEGO TROLA?
  „Codziennie ktoś umierał. Pa-
miętam te umierające twarze, 
których bardzo się bałam. Umie-
rali różnie, najczęściej w nocy, we 
śnie. Nieraz, kiedy się budziłam, 
a obok leżał ktoś nieżywy, naj-
pierw czekałam chwilę – może 
jeszcze się poruszy, może nawet 
się odezwie. Od czasu do czasu 
dotykałam jego ramienia i cicho 
pytałam. Na próżno, nie dawał 
znaku życia.

Zaciśnięte z bólu wargi albo 
otwarte usta, ukazujące brak zę-
bów czy zaledwie kilka pozosta-
łych po szkorbucie lub cyndze, 
trwały zamarłe w wyrazie nie-
zasłużonej krzywdy. Na bladym 
czole pasmo siwych, jasnych lub 
ciemnych włosów, na których wi-
dać było wszy. [...] Dla jednych 
śmierć była przerażeniem, dla 
drugich wybawieniem. 

Niektórzy wieczorem wymawia-
li jeszcze swoje imiona, nazwi-
ska, adresy, lecz nie było gdzie 
i czym ich zapisać - rano już nie 
żyli. Świadomość, że nikt nigdy 
nie dowie się o ich śmierci i o tym, 
gdzie zostaną pochowani, była dla 
ludzi jedną z największych tor-
tur psychicznych. Umierali jak 
zwierzęta, nie zostawiając śladu 
swego istnienia.” - Aurelia Rasz-
kiewicz, zesłana w głąb ZSRR
Uzbekistan, 1941/1942.

Dlaczego PAMIĘTANIE O 
POLAKACH, OFIARACH 
BANDYCKICH POCZYNAŃ 
JEST POSTRZEGANA JAKO 
DZIAŁANIE RUSKIEGO TROLA
Bożena Ratter

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI



1 maja strona 12                                                                                                                                                                                                                                          www.ksi.btx.pl                   

Kresy, ludobójstwo, Wołyń… pod cenzorską lupą 
Facebooka. 
Andrzej Łukawski
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Wprowadzony dwa lata temu 
przez Facebook nowy regulamin, 
to przemycenie  przez ten społecz-
nościowy portal tylnymi drzwiami 
w czystej postaci CENZURY ja-
kiej nie powstydziliby się propa-
gandyści z okresu minionej epoki.  
Tym samym, ten niebywale popu-
larny portal stał się jeszcze jedną 
agendą mającą na celu skandalicz-
ny skok na wolność słowa człon-
ków FB społeczności.   Zupełnie 
przypadkowe tytuły z interneto-
wej przestrzeni medialnej wystar-
czająco jasno opisują to co dzieje 
się na FB jak również i to, że jed-
nak  coś jest na rzeczy. Oto one:
*Polski sąd mówi STOP Facebo-
okowi. Przełom w sprawie pry-
watnej cenzury
*Cenzura na Facebooku nie zna 
granic. Zniknęła strona Demoty-
watorów
*Cięcie zasięgów gorsze niż cen-
zura? Jak Facebook udaje, że 
(nie)walczy z deepfake’ami
Takich tytułów jest cała masa ale 
zwrócę uwagę na jeszcze jeden: 
Mark Zuckerberg osobiście wy-
dał zgodę na cenzurę Facebooka 
w Wietnamie w którym czytamy 
m.in.: Mark Zuckerberg / Shutter-
stock Szef Facebooka osobiście 
wydał zgodę na polityczne cenzu-
rowanie Facebooka na wniosek 
władz w Wietnamie - donosi „Wa-
shington Post”. 
Według „Washington Post”, po-
wołującego się na trzy źródła we-
wnątrz firmy, Zuckerberg decyzję 
o cenzurze kiedy rządząca krajem 
Komunistyczna Partia Wietnamu 
postawiła firmie ultimatum: albo 
zgodzi się na usuwanie wpisów 
dysydentów, albo straci dostęp 
do wietnamskiego rynku, przyno-
szącego ponad miliard dolarów 
przychodu.
Ciekawi mnie na jakiej podstawie 
działa cenzorzy polskiego FB?
A teraz wracam do tytułu i proble-
mów naszych /polskich członków 
tej społeczności bo uważam, że to 
nie jest takie proste w ocenie jak 
powyższy przykład w Wietnamie.
Kiedy w styczniu roku 2019 kie-
rowany przez mgr Julię Przyłęb-
ską Trybunał Konstytucyjny uznał 
zapisy w Ustawie o IPN:  „Ukra-
ińscy nacjonaliści” i „Małopolska 
Wschodnia” za niezgodne z kon-
stytucją, dla środowisk kresowych 
i patriotyczne był to szok. Przypo-
mnę, że kilka miesięcy wcześniej 
nie kto inny a właśnie prezydent 
A. Duda zwątpił w te zapisy i skie-
rował „problem” do TK w celu 
jego „zbadania”.
Po skandalicznym wyroku  TK 
uznającego zapisy za niezgodne z 
Konstytucją rozpętała się zakrojo-
na na szeroką skalę  akcja prześla-
dowania w Polsce Kresowian, ich 
potomków i patriotów będących 
miłośnikami Kresów, tj., dawnych 

ziem Polski i polskiego dziedzic-
twa. Prokuratura w Polsce –nie 
mylić z polską prokuraturą bo to 
nie to samo- rozpoczęła ściganie 
ww. na podstawie wpisów za-
mieszczanych na FB. Wyrwane z 
kontekstu wpisy stanowiły pod-
stawę do wystawiania przez pro-
kuratury a zwłaszcza przez prok. 
Młynarczyka z praskiej prokura-
tury aktów oskarżenia a sądy w 
Polsce –nie mylić z sądami pol-
skimi bo to nie to samo- wyda-
wały skazujące ale absurdalne i 
polityczne wyroki. Dzisiaj trudno 
określić ilość skazanych jednak 
wpisy na FB świadczą o tym, że 
ilość skazanych należy liczyć 
już w setkach.  W tej nagonce na 
działaczy Kresowiych, ich potom-
ków i patriotów dużą rolę musiał 
odegrać dział cenzorski FB który 
wspierał działania prokuratury. 
Oczywiście to tylko domysły ale 
jak podaje stara ludowa mądrość 
„nie ma dymu bez ognia”. Ktoś 
musiał ingerować w archiwalną 
prywatność właścicieli osi FB, bo 
materiały dowodowe pochodzą 
sprzed bardzo wielu lat. Ciekawe 
kto za to płaci?
W tym samym czasie prokuratu-
rę wzmacniały całe rzesze opła-
canych w Polsce  przez agendy 
George Sorosa  ludźmi-trollami 
pochodzącymi z Ukrainy, których 
-jak wszystko na to wskazuje-  
organizował  Ukrainiec Igor Isa-
jew zwany „prawą ręką Młynar-
czyka”. 
Ukraińcy zrzeszeni w komórce 
Sorosa odpowiadającej za „walkę” 
z tzw. mową nienawiści zwiększa-
ją swój zasięg,  a FB nakłada na 
znalezione „ofiary” bany i inne 
ograniczenie wykluczające z tej 
społeczności nawet do 90 dni. Ten 
proceder szkodzi samej edukacji 
historycznej prowadzonej na FB 
bo aktualnie tylko na FB można 
się douczyć od 30 lat zamiatanej 
pod dywanem historii Kresów. 
Szkoły niestety wzbraniają się i 
nie poczuwają do obowiązku hi-
storycznej edukacji polskiej mło-
dzieży.
„Jeżeli nie my to kto, jeżeli nie 
teraz to kiedy ocalimy Kresy od 
zapomnienia” i w myśl tej zasa-
dy, tysiące miłośników Kresów 
prowadzi swoje wpisy i dyskusje 
z których główną jest przywoły-
wanie w przestrzeni medialnej 
pamięci ofiar ukraińskiego ludo-
bójstwa. To, czyli PRAWDA HI-
STORYCZNA nie jest oczywiście 
na rękę mniejszości ukraińskiej 
która ze wszelkich sił i najpodlej-
szych instynktów stara się do tego 
nie dopuścić. Ideę walki z prawdą  
historyczną wyrazili nawet w tzw. 
uchwale OUN 22 VI 1990 roku 
https://wolyn.org/index.php/pub-
likacje/250-w-krgu-tzw-uchway-
krajowego-prowidu-organizacji-
ukraiskich-nacjonalistow.html.

Uchwała którą  sam Wiktor Po-
liszczuk uznaje za istniejącą sta-
nowi swego rodzaju wytyczne itp. 
„zadarniowanie” dla mniejszości 
ukraińskiej w Polsce, której już od 
30 lat przedstawicie zajmują waż-
ne stanowiska w rządzie RP, orga-
nach władzy terytorialnej wszyst-
kich szczebli, na uczelniach, w 
sądownictwie, w policji…. i po-
zostałych służbach mundurowych 
również.
To wszystko składa się na fakt, że 
Polska Racja Stanu przegrywa z 
ukraińską w której ochrona ban-
deryzmu jest ponad wszystko i to 
właśnie wprowadza się obecnie w 
Polsce. Póki co mamy jeszcze pra-
wo polskie i nie rozumiem,  dla-
czego Polacy są ścigani, karani, 
banowani ….za swoje antybande-
rowskie/antyukraińskie postawy 
we własnym kraju.  Tu jest jeszcze 
Polska a nie już ukropolin i mamy 
prawo do pamięci ofiar zamordo-
wanych przez tych, wg. których 
prawa jesteśmy prześladowani nie 
tylko przez wymiar sprawiedliwo-
ści ale i przez FB.
Dodam tylko, że dołączone zrzu-
ty ekranów to przykładowe fakty 
banowania i dotyczą mnie osobi-
ście ale takich jak ja jest na FB 
cała masa ludzi których łączą 
Kresy, ludzi którzy chcą ocalić 
Kresy od zapomnienia. To właśnie 
jest masowa cenzura czyli próba 
blokowania nam ust w sprawach 
ukraińskiego nazizmu o podłożu 
banderyzmu z tryzubem na czer-
wono-czarnym tle. 
Świadczy to o tym, że na 
polskim FB w grupie cenzorów 
grasuje zgraja historycznych 
niedouków ukraińskiego 
pochodzenia którzy za grosz 
nie rozumieją czym są kolory 
bandytów z UPA, czym jest ban-
deryzm i czym jest POLSKA dla 
Polaków.
Kończąc stwierdzę tylko, że praw-
da historyczna jest już wyklu-
czana nie tylko przez wysokich 
urzędników i polityków w Polsce 
ale i przez cenzorów FB.
Powód wykluczenia za nagość 
dziecięca dobitnie świadczy o 
tym, że cenzor FB musiał być 
jakimś tępym narzędziem cięty 
przez głowę i jego mózg nie jest 
już tak wydajny.
Fotki pochodzą z wielu publika-
cji, filmów dokumentalnych a na-
wet wystaw a to potwierdza fakt, 
że ludobójstwo miało miejsce. 
Oczywiście mniejszość ukraińska 
będzie robiła wszystko żeby tego 
typu dowody historyczne ograni-
czać i właśnie to robią. Wcale nie 
można wykluczyć, że półek księ-
garskich i bibliotecznych będzie 
znikała prawda historyczna. Ogra-
niczenie zasięgu widoczności 
wpisów na FB - też istnieje taka 
opcja- też jest cenzurą. 

/  Ostatni ban za udostępniłem powyższego wpisu ze skandaliczną wypowiedzią Isajewa 
za co dostałem 30 dniowy „urlop” od FB bez możliwości odwołania. Wyjaśnienie było 

krótkie - nienawiść

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

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

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

/ Przykładowa reakcja cenzorów z Facebook typowa dla setek a może hyż nawet i tysięcy 
tzw. banów (czasowe wykluczenie z portalu) za niewygodne wpisy. Foto archiwum. 
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Czy zastanawiałeś się kiedyś, co 
Polska utraciła podczas II wojny 
światowej? Z książki „Najdalsze 
Kresy. Ostatnie polskie lata”  
można dowiedzieć się, że odebra-
no nam nie tylko  1/2 terytorium, 
ale również coś znacznie cenniej-
szego... 

 W tej pozycji autorzy,  udowad-
niają, że magię różnych miejsc, 
ich piękno przyrody, otwartość 
mieszkających tam ludzi oraz cał-
kowitą legendę Kresów można 
opowiedzieć prostym i zrozumia-
łym dla wielu czytelników języ-
kiem.
Warto czytać takie książki i 
warto do nich wracać. Świat 
tamtych czasów, przedstawiony 
przez autorów jest fascynujący bo 
przecież nasi przodkowie też byli 
młodzi, mieli marzenia i tęsknoty. 
Jak wspomina wydawca: « Kresy 
to dawne wschodnie pogranicze 
Rzeczpospolitej, funkcjonujące w 
czasie między I a II wojną świa-
tową, a także dawniej, jako część 
polskiego terytorium. Obecnie 
stanowią fragmenty obszarów 
Ukrainy, Białorusi i Litwy. Kresy 
to pojęcie określające zarówno 
obszar geograficzno-polityczny, 
jak i historię, socjologię, kulturę 
czy literaturę. Funkcjonujące w 
języku polskim pojęcie stanowi 
źródło narracji historycznych i 
kulturowych, jest też rozumiane 
jako synonim „małej ojczyzny” 
Polaków wysiedlonych stamtąd 
po II wojnie światowej.
Przez ostatnie siedemdziesiąt lat 
Polska udowodniła, że może ist-
nieć bez Kresów, ale dusza naro-
du na pewno wiele straciła na tej 
separacji. Dlatego autorzy ciepło 
przyjętej trylogii „Ostatnie lata 
polskiego Lwowa”, „Ostatnie 
lata polskiego Wilna” i „Ostatnie 
lata polskich Kresów” oddają do 
rąk czytelników kolejną książkę, 
poświęconą ośrodkom polskości, 
które pozostały poza granicami II 
Rzeczypospolitej.
W „Najdalszych Kresach. Ostat-
nich latach” znaleźć można eg-
zotykę, wielkie miłości, skandale, 
celebrytów, a nawet walkę wy-
wiadów. Znani popularyzatorzy 
historii Sławomir Koper i Tomasz 

Stańczyk udowadniają po raz 
kolejny, że magię miejsc, urodę 
przyrody, słynną otwartość miesz-
kańców i legendę Kresów można 
przełożyć na język zrozumiały dla 
współczesnego pokolenia.
W książce, wydanej przez Wy-
dawnictwo Fronda, znajdują się 
ciekawe i fascynujące wyimki z 
historii Polski, która miała miej-
sce na Kresach. To między inny-
mi:
•	 Wielkie boje Korpusu 
Dowbora - Muśnickiego
•	 Skandalistka Tamara 
Łempicka
•	 Wojenne przypadki pol-
skich gwiazd. Ewakuacyjne pery-
petie Stefana Jaracza, Aleksandra 
Żabczyńskiego i Zuli Pogorzel-
skiej
•	 Operacja zimowa i pol-
skie czołgi na ulicach Dyneburga
•	 Strzelanina w pokoju 
hotelowym w Kijowie. Kochanek 
bogatej ziemianki zabity.
•	 Grażyna Bacewicz woli 
być Polką niż Litwinką.
•	 Kamieniec Podolski nie-
pokonane przedmurze Europy
•	 Wybrańcy bogów umie-
rają młodo. Mikołaj Ciurlonis - 
genialny malarz i kompozytor
•	 Przewodnik po polskiej 
Odessie
•	 Nina Andrycz. Wielka 
artystka w bolszewickim Kijowie
•	 Wyprawa kijowska Pił-
sudskiego. Wojsko Polskie wjeż-
dża do miasta… tramwajem.
Kresowa Atlantyda. Zagłada pol-
skich dworów. Sławomir Koper – 
urodzony w 1963 roku polski pi-
sarz, autor książek historycznych, 
publicysta, radiowy i telewizyjny 
ekspert historyczny. Jest absol-
wentem Wydziału Historycznego 
Uniwersytetu Warszawskiego, 
autorem wielu poczytnych ksią-
żek i artykułów. Tomasz Stańczyk 
to dziennikarz i publicysta, zaj-
mujący się tematyką historyczną. 
Publikował w wielu magazynach, 
obecnie pracuje w Muzeum Józe-
fa Piłsudskiego w Sulejówku.” 
To pasjonująca opowieść o wspa-
niałym, barwnym świecie, które-
go już nie ma. Chwilami aż serce 

się ściska, że historia potoczyła 
się tak, a nie inaczej, a barwne 
tereny Kresów przynależą już do 
innego państwa... Ujmująca jest 
też atmosfera przedwojennego 
życia, dla nas wychowanych w 
całkiem innej rzeczywistości to 

jak bajka. Ciekawostki dotyczą 
historii, kultury, życia towarzy-
skiego, terenów od dzisiejszej 
Litwy po Odessę, krótko mówiąc; 
dla każdego coś miłego. Tyle tu 
ciekawostek, informacji, smacz-
ków, można spojrzeć na wiele 

rzeczy z innej perspektywy.  To 
kopalnia ciekawostek, informa-
cji, anegdot z końcowego okresu 
II RP, z terenów, które nie nale-
żą już do naszego państwa, świat 
którego już nie ma.

Kresy, świat którego już nie ma 
Bogusław Szarwiło

Wsparcie budowy Pomnika „RZEŹ WOŁYŃSKA”  
autorstwa prof. Andrzeja Pityńskiego.
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O Konfederacji Barskiej, której 
250 rocznicę obchodzimy, prof. 
Leon Kozłowski pisał:
W naszej poezji romantycznej, 
natchnionej tym duchem, jest 
wspaniała apoteoza walki „pod 
wiecznym sztandarem”, walki, 
nie uznającej kompromisu z 
tryumfującą współczesnością. 
Apoteozą tą jest „Ksiądz Marek“ 
Słowackiego- w blasku poezji 
historyczny BAR KONFEDERA-
TÓW przemienił się w Bar ideal-
ny, w WIECZYSTĄ TWIERDZĘ 
IDEAŁU, NIE IDĄCEGO NA 
KOMPROMIS  Z TRYUMFU-
JĄCĄ MOCĄ.
„Jest miejsce wieczne zmartwych-
wstań” - mówi Regimentarz:
„To miejsce stoi! To miejsce Bar 
się nazywa! Tu my, rycerze bez 
plamy, Z odkrytą przed Bogiem 
głową, Pod chorągwią Jezusową 
Za kraj nasz poumieramy, Za-
tknąwszy wieczne sztandary  Dla 
miłości, i prawdy, i wiary”.
I póki są w narodzie takie nieza-
leżne i wzniosłe duchy, stojące 
pod wiecznym sztandarem, dopó-
ty stoi ten Bar wieczysty idealny. 
A sztandar wieczny będzie prze-
chowany dla nowych pokoleń, 
które zrozumieją, że „bez ideału, 
bez wiary w coś absolutnego, 
nieskończenie ponad zmienność 
i znikomość wzniesionego, czło-
wiek z rozumem i sercem istnieć 
nie może. (Wybór pism z przed-
mową prof. Mariana Zdziechow-
skiego, Wilno1930)
 
Do przeniesienia wiecznego 
sztandaru dla nowych pokoleń 
nawoływał w wielu dziełach Ste-
fan Buszczynski.  „Kraszewskie-
go aresztowano!. 
Kraszewski w więzieniu!  Uwię-
zić go mógł tylko tak nisko upa-
dły naród jak Niemcy ! – pisał w 
1883 roku na wieść o aresztowa-
niu pisarza w Berlinie.
Pierwszy, nędzniejszy zbir ma 
władzę, ma moc, „ma prawo” 
a uwięzić tego, który przez lat 
pięćdziesiąt trzy pracował, z 
wysileniem przechodzącem siły i 
pojęcie ludzkie, dla ojczyzny, dla 
społeczeństwa, dla prawdy, tego, 
który dał z siebie wzór cnoty i 
mądrości, który jest chlubą nie 
tylko narodu swego lecz ludzko-
ści! Ta władza, ta moc od złego 
ducha! Któż dziś bezpiecznym 
być może w tem olbrzymiem 
więzieniu które się zowie Euro-
pą? Kto może być pewnym swe-
go życia, swojej własności, praw 
swoich ?
(…) Kogokolwiek z nas wol-
no obedrzeć, uwięzić, zabić jak 
zwierzę niepotrzebne, albo szko-
dliwe, - bo to Polak! bo upomi-
na się wiecznie o swoje prawa 
przemocą wydarte, o prawa, któ-
re mu dała wyższa ręka, których 

używał przez lat tysiąc, w obro-
nie wolności, światła i ewangelii, 
bo chce odebrać zagrabioną mu 
ojcowiznę, bo nie chce umrzeć 
dobrowolnie, ani sam się dobić, 
nie chce być Niemcem ani Mo-
skalem, - bo jest niepoprawnym, 
marzycielem, niespokojnym, re-
wolucjonistą, pochodnią buntu 
przeciw ustalonej władzy, - bo 
nie chce nad sobą uznać potęgi 
brutalnej siły, nie chce pogodzić 
się ze swym losem, poddać się 
nieubłaganej konieczności .... bo 
szalony! . . . nie chce wyrzucić 
z siebie duszy polskiej i zrzucić 
polskiej skóry, - „aby być szczę-
śliwym. „Więc niech ginie ten 
naród! — wołają silni. Trzeba go 
zniszczyć, wytępić ze szczętem! 
Takie rozkazy idą z Berlina, z Pe-
tersburga, z Moskwy. Przejrzyjcie 
dzieje ludzkości. Czyż był kiedy 
podobny przykład, aby silniejsi 
zmówili się na wytężenie całej 
potęgi swojej dla wyniszczenia 
żywego narodu, który nikomu 
nic nie zawinił?!
(…) Ale odpadki od ciała narodo-
wego, zgangrenowane członki 
naszej wielkiej rodziny podają 
nas w poniewierkę… są ludzie, 
którzy utorowali najezdnikom 
drogę do obezwładnienia was, do 
zgaszenia waszego zapału. Śpie-
wacie: Jeszcze Polska nie zgi-
nęła! Lecz obok tych słyszymy 
inne dźwięki; słyszymy, że Tar-
gowica nie zginęła! Kto pierwszy 
sponiewierał, kto wyszydził, kto 
podeptał nasze dzieje, prawdzi-
wy patrjotyzm? Frydryk Wielki. 
A za nim nasi rodacy, mężowie 
stanu, uczeni, których nazywa-
cie mędrcami. Słyszymy, jak w 
sejmowych salach, na kazalni-
cach, nad grobami wznoszą się 
pochwalne głosy na cześć tych 
mędrców. Wynieśliście ich ponad 
wszystkich cichych pracowników. 
Bijecie przed nimi czołem. Sta-
wiacie ich za wzory naśladowania 
godne przed młodzieżą….gorszy-
cie dzieci polskie i w ich duszach 
młodziuchnych kąkol nauki wa-
szej zasiewacie. Obezwładniacie 
synów ojczyzny, zanim wyrosną. 
I jakież z nich wyszło pokolenie? 
Bez przywiązania do ziemi ro-
dzinnej, dają sobie z pod nóg wy-
dzierać ziemię ojców, pradzia-
dów i cześć ojców, pradziadów!... 
Idą w świat, gdzie im dobrze; dro-
gą, wiodącą do korzyści, choćby 
kosztem najszlachetniejszych 
uczuć, najświętszych powinno-
ści...  Przewodnicy młodzieży! 
Przejrzeliśmy wasze księgi szkol-
ne, wasze dzieła, któremi karmi-
cie młodociane umysły.
Tam wyraz „ojczyzna” wyma-
zany z dziejowego słownika; 
tam narodowość utożsamiona z 
państwem obcem;
tam kraj ojczysty określony pió-

rem traktatów, przez pięciu mini-
strów spisanych, które wam służą 
za kodex i punkt oparcia, bo wy 
Bożego i narodowego prawa nie 
uznajecie; tam służba publiczna 
bez osobistego interesu sprze-
ciwia się postępowym zasadom 
ekonomji społecznej; tam cześć 
przed siłą a pogarda dla wszyst-
kiego, co unosi ducha w sfery 
wyższe, na drogę poświęceń.
Wszakże to wy uczycie ich, że 
konfederaci Barscy byli „awan-
turnikami”, posłowie Sejmu czte-
roletniego, twórcy Konstytucji 
3go maja — „występnymi spi-
skowcami”, Kościuszko, Kiliń-
ski-  „szlachetnymi zapaleńcami”, 
legioniści - „najemnymi żołda-
kami”….wszak to wy wynosicie 
„mądrość” Katarzyny II, „ener-
gię“ Mikołaja Igo; wy podziwia-
cie rządy cara Iwana Okrutnego! 
Wszak wy nazwaliście powsta-
nie Listopadowe „głupstwem”, a 
Styczniowe „zbrodnią”. Czytali 
to wrogowie nasi! I nic dziwne-
go, jeśli powiedzieli: Patrzcie! 
co to za naród! czyż on godzien 
współczucia, litości, szacunku?!. 
... Poziomy umysł mniemanych 
badaczy i krytyków nie umiał 
wznieść się do ujrzenia wielkich 
dziejowych chwil narodu nasze-
go, nie umiał ocenić ich doniosło-
ści, ich znaczenia w wieczystym, 
olbrzymim pochodzie ducha. Wi-
dzimy tego dowody, codzienne 
prawie, w parlamencie teutoń-
skim, w sądownictwie pruskiem. 
Berlińskim tradycjom, skoja-
rzonym z polityką odwieczną 
Petersburga, z niezmordowaną 
dążnością do wyniszczenia nas, 
przyszli w pomoc nasi „uczeni”.
Te słowa napisane 130 lat temu 
jakże trafnie oddają stan obec-

nych zgangrenowanych człon-
ków naszej wielkiej rodziny. 
Przeciwników podzielił Busz-
czynski na pięć obozów:  1.Płat-
ni przez rząd. 2. Sławianofile. 3. 
Demagogowie. 4. Russomani. 5. 
Ludzie nie uznający żadnej teorji 
i bez światła, bez przewodnictwa, 
bez zeznania, przerzucający się 
z łatwością od jednego obozu do 
drugiego. (Podole, Wołyń , Ukra-
ina, Lwów 1862).  Czy ten podział 
też  jest aktualny po 130 latach?
 
Zajrzyjmy do dziejów – pisze Ste-
fan Buszczynski w 1862 roku.
Konfederacja barska, szerząca 
się na całem Podolu, Wołyniu i 
Ukrainie, straszną była dla Mo-
skwy. Caryca Katarzyna II. daje 
rozkaz przygotowania ludu do 
rzezi, za pośrednictwem biskupa 
Perejasławskiego, Lincewskiego, 
i przełożonego monasteru, Mel-
chizedecha Jaworskiego. Ci roz-
syłają całe swoje duchowieństwo 
schyzmatyckie po wsiach, ogła-
szając chłopom, iż chcą wyrato-
wać prawosławną wiarę z rąk La-
chów i żydów. Dowodzą, że wiara 
unicka jest dziełem szatana i do-
wody swoje popierają obietnicą 
carowej zapłacenia za każdą gło-
wę Lacha lub żyda po rublu sre-
brem a nadto w nagrodę na wie-
czyste czasy wolność i ziemię. 
Lincewski i Jaworski wynajdują 
Żeleźniaka, niegdyś zaporożskie-
go kozaka i rozbójnika, a później 
pokutnika przy pieczarskiej Ław-
rze w Kijowie, i powierzają mu 
naczelnictwo nad rozhukanem 
chłopstwem. Do niego przyłą-
cza się Gonta; a odręczne pismo 
Katarzyny d. 1. czerwca 1768 r. 
mianuje Gontę hetmanem całej 
Ukrainy. Drugiem pismem wyda-

je rozkaz rzezi. Dnia 8. czerwca 
1768 popi święcą noże po cer-
kwiach w imię Boga, carowej i 
wiary prawosławnej, a generał 
Kreczetników z żołdactwem 
swojem, przebranem w siermięgi 
chłopskie, pomaga hajdamakom. 
Skutki rzezi wiadome. Świadczą 
o niej współczesne pamiętniki, 
ogromna studnia zapełniona tru-
pami uczniów szkoły humańskiej, 
i wspomniany wyżej manifest 
duchowieństwa, przez trzystu 
księży podpisany.
Bezprzykładne okrucieństwa 
splamiły ten rzeczywiście dobro-
duszny z natury lud ukraiński.
Ogromna cześć duchowieństwa 
i szlachty zginęła pod nożami 
chłopów. Inni księża za swą sta-
łość w zjednoczeniu z kościołem 
rzymskim zesłani w Sybir. Po-
zostali z domów własnych wypę-
dzeni, kryli się po lasach, lochach, 
bagnach i błotach. Rzeczony ma-
nifest wymienia nazwiska księży, 
którzy z ręki zbójców wyginęli. 
„Kościoły sprofanowano; obrazy 
i przenajświętszy sakrament po-
deptano; sprzęty i ozdoby kościel-
ne zrabowano; kielichy kościelne 
do zwyczajnego napoju używano; 
kobiety i dzieci w okrutny i dzi-
ki sposób mordowano; matkom 
wnętrzności rozpruwano; dziewi-
ce szlachetne grubemu chłopstwu 
na ofiarę oddano. Dzieci nawet 
chłopstwa patrząc na tę okropną 
tyranię, przez ojców swoich do-
konywaną, podobnież dzieciom 
katolickim robili. Ciała pomordo-
wanych, które grzebać zakazano, 
psom na pożarcie oddawano. Ka-
płanom katolickim, sprawowania 
nabożeństw i pogrzebów, pod 
karą śmierci zabraniano.

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

BAR KONFEDERATÓW WIECZYSTĄ 
TWIERDZĄ IDEAŁU NIE IDĄCEGO NA 
KOMPROMIS Z TRYUMFUJĄCĄ MOCĄ
Bożena Ratter
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Wspomnienia Sybiraka
 Urodziłem się 9 lutego 1935 

roku w Prusach (obecnie Jampil, 
ukr. Ямпіль) opodal Lwowa. Gdy 
przyszedłem na świat, mój ojciec 
(Grzegorz Preis) był kowalem. 
Przed II wojną światową tato 

rozpoczął budowę domu w miej-
scowości Oparów. 
Grunty we wsi przekazywano 

weteranom zwycięskiej wojny 
polsko-bolszewickiej. 
Budynek był murowany i wyróż-

niał się na tle mniejszych, drew-
nianych wiejskich domów. 
Po 17 września 1939 roku, wraz 

z wkroczeniem wojsk Związku 
Sowieckiego do Polski, 
ojca „zakwalifikowali” jako ku-

łaka. Bezpośrednią przyczyną 

uznania taty za wroga ludu
 było rozpoczęcie budowy wła-

snego domostwa. 
Nadszedł pamiętny dzień 10 

lutego 1940 roku. Nasze życie 
miało zmienić się diametralnie. 
Spaliśmy jeszcze, gdy usłyszeli-
śmy łomotanie do drzwi domu w 
Prusach. 
Do środka wkroczyło kilku 

uzbrojonych żołnierzy radziec-
kich. Wojskowi rozkazali rodzi-
com ubrać się, spakować rzeczy 
i opuścić dom. Rozkaz dotyczył 
także dzieci. Miałem dwie siostry: 
starszą Zofię i młodszą Krystynę. 
Krysia była dwuletnim dzieckiem 
i smacznie 
spała przykryta pierzyną. Nie 

obudził jej hałas, płacz i krzyki 

towarzyszące pakowaniu się. Na 
szczęście nie zauważyli jej rów-
nież żołnierze, ponieważ mama 
(Bronisława Preis z domu My-
kita) dokładnie przykryła śpiące 
dziecko. Tym sposobem, a może 
cudem, Krysia została 
w domu pod opieką krewnych. 

Niewiele brakowało, by i mnie 
spotkał fortunny los siostry.  W 
pośpiechu i nerwowej atmosferze 
mama nie mogła znaleźć moich 
butów. Udało jej się ubłagać żoł-
nierza, żebym został w domu. W 
ostatniej chwili moja starsza sio-
stra powiedziała:- „Mamusiu, tu 
są buty Fredzia”. Zosia, kierując 
się dziecięcą szczerością               i 
chęcią pomocy, znalazła buciki 
pod łóżkiem. Miałem na zawsze 
opuścić rodzinne strony. 
Kilka związanych tobołków wy-

nieśliśmy na czekające pod okna-
mi sanie. Żołnierze przywieźli 
nas na dworzec kolejowy i kazali 
wsiadać do wagonów towaro-
wych, których  okna i drzwi zabi-
to deskami oraz dodatkowo okrę-
cono drutem kolczastym. Moja 

rodzina  (tato Grzegorz, mama 
Bronia, Zosia i ja) wsiadła do 
wagonu. W środku było ciemno, 
na zewnątrz czterdziestostopnio-
wy mróz. Mrok rozświetlał ogień 
palący się w małym piecyku. Tuż 
obok zablokowanych drzwi znaj-
dowała się dziura w podłodze. Jak 
się później okazało otwór miał 
służyć wszystkim za toaletę. To 
całe wyposażenie, którym mogli-
śmy dysponować przez długi czas 
podróży w nieznane. 
Mijaliśmy dawne ziemie II Rze-

czypospolitej kierując się dalej na 
wschód. Ogień zgasł, jedzenie się 
skończyło. Ludzie doprowadzeni 
do rozpaczy wyli, płakali, modlili 
się i przeklinali. Raz na dobę Ro-
sjanie otwierali wagon, podawali 
nam wiadro zimnej wody i po paj-
dzie chleba. Za nami został Ural, 
pociąg pędził po obszarach Azji. 
Jechaliśmy około miesiąca. Nagle 
pociąg zatrzymał się w lesie. Była 
to nasza stacja docelowa – tu koń-
czyły się tory. 
Każdy wziął w rękę swój węze-

łek. Skierowano nas do ogrodzo-
nego drutami kolczastymi obozu 
leśnego złożonego z baraków. W 
każdym z nich były prycze z de-
sek.  
Pośrodku stał duży, żelazny piec. 

Jak się później okazało, osada, 
której nazwy nie pamiętam, znaj-
dowała się w obwodzie czelabiń-
skim, niemal 3 tysiące kilome-
trów od Prus.  W baraku mieszka-
ło kilkadziesiąt rodzin. W pierw-
szym dniu pobytu otrzymaliśmy 
za darmo jakąś strawę oraz tak 
zwany kipiatok, ros. кипяток, w 
którym była gorąca woda. Potem 
już za wszystko trzeba było pła-
cić, a najgorsze, że nie było czym. 
Po kilku dniach pobytu w osiedlu 

ojciec wyjechał do pracy w lesie. 
Pracował przy ręcznej wycince 
drzew. Ja razem z mamą i siostrą 
zostałem w osadzie. Mrozy były 
tak silne, że splunięta ślina dola-
tywała do ziemi jako sopel lodu. 
Nie warto było również płakać.  

Łzy stawały się koralikami do-
tkliwie raniącymi twarz. Nie było 
ciepłych ubrań, 
każdy miał odmrożone ręce i 

nogi. Głód doskwierał coraz bar-
dziej. Gdy tylko próbowaliśmy 
zasnąć, dawały o sobie znać plu-
skwy, których były roje. Aby od-
straszyć i zabić robactwo, moja 
mama paliła słomę na której spali-
śmy. Nigdy nie zapomnę dźwięku 
palących się pluskiew oraz bólu 
ran po ukąszeniach. Jeszcze gor-
sze były wszy z którymi wszyscy 
bezskutecznie walczyli. 
Praca w lesie była bardzo ciężka, 

szczególnie wiosną i latem. Na 
tych bezkresnych bagnach kró-
lowały komary. O pieniądzach 
za pracę można było zapomnieć. 
Zresztą i tak nie byłoby gdzie ich 
wydać. O ucieczce również nie 
było mowy: dookoła gęsty las, a 
w nim dwumetrowy śnieg i wilki. 
Były próby ucieczki, ale kończyły 
się tragicznie. Chociaż przypomi-
nam sobie o jednej udanej próbie. 
Z obozu uciekł mężczyzna, któ-
ry po kilku miesiącach dotarł do 
domu. 
Nareszcie przyszło lato. Wspól-

nie z mamą i siostrą penetrowali-
śmy okoliczne lasy. Rosło w nich 
wiele grzybów, jagód i malin. 
Mama była prawdziwą zielarką. 
Przygotowywała jedzenie z lebio-
dy, pokrzywy, kory, korzeni i liści 
drzew. Potrafiła również wyplatać 
buty 
z lipowego łyka. Bogactwo na-

tury przyciągało także dzikie 
zwierzęta, w tym niedźwiedzie. 
Pamiętam, jak pewnego razu 
uciekałem z lasu przed jednym 
z nich. Miałem wiele szczęścia. 
Przypuszczam, że niedźwiedź 
był wystarczająco najedzony i z 
tego powodu udało mi się uiść z 
życiem.
Nasz los dzielili wszyscy wysie-

dleni. Głodowe racje żywnościo-
we, choroby, ogólna beznadzieja 
to obraz ówczesnego czasu. Nie-
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Moje Kresy. – Alfred Preis   
Eugeniusz Szewczuk

/ Kołchoz Вешкайма k. Uljanowska

/ Bronisława Preis (Mykita) udzielająca błogosławieństwa Alfredowi Preis i Czesławie Raszczyszyn, Dobrzyń 1962

/ Alfred Preis
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stety, słabi umierali. Umarł tam 
mój młodszy, urodzony na zsyłce 
brat Janek. Został pochowany w 
lesie, z którym związaliśmy nasze 
ówczesne życie. 
Latem 1941 roku zaczęły krążyć 

pogłoski o amnestii dla Polaków 
przebywających na terytorium 
Związku Radzieckiego. Powie-
dziano nam wprawdzie, że może-
my już swobodnie się poruszać, 
ale tak naprawdę nie wiedzieli-

śmy, w jaki sposób mielibyśmy 
wrócić do rodzinnych stron. 
Pewnego dnia (wiosną 1942 

roku) ojciec zdecydował o wyjeź-
dzie. Wsiedliśmy na tratwy utwo-
rzone ze ściętych drzew i razem 
z nurtem rzeki dopłynęliśmy do 
miejscowości, której nazwy nie 
pamiętam. 
Wreszcie udało nam się dotrzeć 

na stację kolejową. Wcisnęliśmy 
się do wagonu 

i podróżowaliśmy kilka tygodni. 
Nie byliśmy zaopatrzeni w żyw-
ność i dłuższe postoje wszyscy 
wykorzystywali dla jej zdobycia. 
Niejednokrotnie nie było, co wło-
żyć do ust. 
Z kilkoma przesiadkami dotar-

liśmy do Uljanowska nad rzeką 
Wołgą. Po tułaczce w wagonach 
towarowych znaleźliśmy się w 
kołchozie we wsi Wieszkajma, 
ros. Вешкайма. Głodnych, brud-
nych, zawszawionych i zmęczo-
nych przygarnęła kobieta – bez-
dzietna wdowa po żołnierzu armii 
radzieckiej. Moja mama wspomi-
nała, że gdyby nie pomoc wielu 
dobrych ludzi, nie przeżyliśmy 
tułaczki.
W miarę upływu czasu nasza 

sytuacja nieco się poprawiła. Oj-
ciec pracował w kuźni, a mama 
w kołchozie. Doświadczenia wy-
wózki na Syberię odcisnęły pięt-
no na zdrowiu mamy. Z powodu 
niedożywienia i braku witamin 
zachorowała na kurzą ślepotę. 
Przez kilka tygodniu w ogólnie 
nie widziała. Tym razem to ja z 
siostrą musieliśmy jej pomóc. Sy-
tuacja zmusiła nas do kradzieży. 
Z kołchozu wynosiliśmy mleko 
i jaja, aby lepiej odżywić mamę. 
W końcu odzyskała wzrok. 
Głód gnał nas na pola kołchozu. 
Szukaliśmy tam ziemniaków, 
kłosów prosa, warzyw. Obierki z 
kradzionych kartofli suszyło się, 
później tłukło na mąkę i piekło 
placki, które były uzupełnieniem 
zacierkowej potrawy. Z plew po 
prosie mama mełła mąkę i piekła 
chleb. Nieważne co było do je-
dzenia, ważne, że było co jeść. 
W kołchozie mieszkaliśmy do 

marca 1946 roku. Po udokumen-
towaniu, że jesteśmy Polakami 
otrzymaliśmy prawo do ojczyzny 
na podstawie zaświadczenia nr 
28547, wydanego przez Polsko-
-Radziecką Komisję Mieszaną do 
Spraw Ewakuacji. 
Za nami została syberyjska tajga. 

Ten, kto w niej nie był, nie ma po-
jęcia, co kryje się w tych dwóch 
słowach. Dla mnie oznaczają 
gorzkie wspomnienia, głód, po-
niewierkę, śmierć dorosłych i nie-
winnych dzieci. Odbyliśmy długą 
podróż przez Moskwę do Polski, 
do której przyjechaliśmy w kwiet-
niu 1946 roku. Osiedliliśmy się w 
Dobrzyniu. Większość domów 
we wsi była już zajęta przez kraja-
nów z Prus, dlatego nam przypadł 
mały, stary budynek przy obecnej 
Ochotniczej Straży Pożarnej. W 
nim przyszło na świat pozostałe 
rodzeństwo. 
Moi rodzice – Grzegorz i Bro-

nisława oraz siostra – Zofia nie 
żyją. Odeszli z wielkim bagażem 
przeżyć. W 1962 roku ożeniłem 
się z Czesławą Preis  z domu 
Raszczyszyn. Większość życia 
spędziliśmy w Brzegu. Doczeka-
liśmy się dwóch córek: Jolanta i 
Joanna oraz trojga wnucząt: Mi-
chał, Karolina i Alicja.
Dom w Dobrzyniu nie przetrwał 

powodzi tysiąclecia z 1997 roku. 
Zostały wspomnienia, którymi 
chciałem się podzielić. Jako czło-
nek Związku Sybiraków służę 
potomkom za źródło prawdy hi-
storycznej. 

Oby nigdy nie sprawdziło się 
powiedzenie, że historia lubi się 
powtarzać. 
                                                                                                                            
Wspomnienia udostępnił wnuk 

Alfreda Preisa – Pan Michał Sko-
rupa.                                                                                                                               
Eugeniusz Szewczuk
Osoby pragnące wymienić do-

świadczenia 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  
--                                                                        
Od autora: 
Śp. Alfred Preis s. Grzegorza 

zmarł 8 lutego 2022 roku i został 
pochowany na cmentarzu para-
fialnym w Dobrzyniu gm. Lubsza, 
parafia pw. św. Bartłomieja Apo-
stoła w Szydłowicach.

/ Deportacja - kierunek Polska
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/ Zaświadczenie z 1946 r. (strona 2)

/ Zaświadczenie z 1946 r. (strona A)

/ Krzyż w kaplicy cmentarnej w Prusach (ukr. Ямпіль) ufundowany przez Czesławę i śp. 
Alfreda Preis, 2018 r.
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Cudowne ocalenia  
Stanisław Żurek
W wielu relacjach ocalałych 
polskich świadków w czasie lu-
dobójstwa dokonanego przez 
Ukraińców pojawia się głębokie 
przekonanie, że zawdzięczają to 
pomocy Matki Boskiej, a pomo-
gła im w tym żarliwa modlitwa 
do Niej. Swoje ocalenie traktują 
też jako cud.    

We wsi Jakubowce pow. Brzeża-
ny 18 września 1939 roku: „Mój 
ojciec wcześniej wyprowadził 
konia ze stajni i wraz z wujkiem 
chcieli uciekać na koniach. Wu-
jek był tam dyrektorem szkoły 
i nie potrafił jeździć konno tak 
dobrze jak mój ojciec, były ułan, 
hallerczyk. Ojciec wziął takiego 
konia, który wcześniej bał się 
nawet przez rów skakać. Dosiadł 
tego konia i uciekał około czter-
dzieści 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 następ-
nej. Ojciec tak uciekał i ściskając 
szkaplerzyk od swojej matki, z 
którym nigdy się nie rozstawał, 
modlił się w duchu: „Nie dałaś 
mi zginąć na wojnie, to i teraz 
nie dasz mi zginąć”. W pewnej 
wsi po drodze zatrzymał go jakiś 
inny oddział Ukraińców. Starszy 
z nich wypytywał ojca kim jest. 
Ojciec znał język ukraiński do-
brze i udawał, że jest Ukraińcem. 
Uwierzyli i pozwolili mu odejść. 
Idąc w stronę konia, ojciec usły-
szał za plecami, jak któryś po-
wiedział: „Trzeba było zapytać 
go naszego pacierza”. Tego jak 
większość Polaków nie potrafił, 
a Ukraińcy wykorzystywali to dla 
sprawdzenia. Słysząc to, ojciec 
wskoczył na konia i popędził na-
przód, a obok słyszał świst prze-
latujących kul. W końcu zgubił 
gdzieś pościg, ale po drodze padł 
mu spieniony koń z wycieńczenia. 
Idąc drogą napotkał Ukraińca 
jadącego furmanką tzw. pod-
wodą i poprosił aby go zabrał. 
Zmęczony, szybko zdrzemnął się i 
przyśniła się mu matka podająca 
mu na dłoniach ten szkaplerzyk, 
który nosił na szyi. W tym przebu-
dził się i zobaczył nad sobą tego 
Ukraińca, który zamierzył się na 
niego szpadlem. Ojciec zrzucił z 
wozu Ukraińca i pojechał dalej. 
Tak dotarł do wojska gdzie spo-
tkał kolegę, który był oficerem. 
To było piekło na ziemi, bo te 
domy płonęły i tak gorąco było. 
Psy wyły i bydło się paliło żyw-
cem. 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 gardła. A, 
że był z nimi taki jeden Ukrainiec, 
którego żona była u nas służącą, 
wyrwał kosę z rąk tamtemu krzy-
cząc: „Babie daj spokój! O niego 
pytaj, o ojca! „Mama odpowie-
działa, że nie wie nawet gdzie są 
jej dzieci, a co dopiero mąż. Wte-
dy rozpruli kosą pierzynę, którą 
akurat mama trzymała w rękach i 

pobiegli do naszego domu. Mamę 
puścili i biedna stała jak skamie-
niała. Widzi, że w domu powy-
bijali szyby, wewnątrz było sły-
chać wielki rumot. Nawet portret 
mamy i ojca porąbali na ścianie. 
Podpalili też naszą młockarnię 
i inne maszyny, które posiadali-
śmy. To był nowy dom murowany. 
Nie mogąc podpalić go w całości, 
podłożyli pod drzwi słomę i pod-
palili 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 są-
siada i kolejny. 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 tłumaczyć tylko jako cud. 
Nie wiem czy z daleka widzieli 
kogoś wbiegającego w kartofle, 
czy przypuszczali, że ktoś mógł 
się tam ukryć, ponieważ ci na 
koniach, uzbrojeni w takie piki 
na długich trzonkach zaczęli tra-
tować 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. Leżąc 
tak myśleliśmy, że zbliża się nasz 
koniec. Nikogo nie znaleźli, więc 
popędzili do cegielni, którą póź-
niej również podpalili, oraz do 
innych sąsiadów. ” (Wspomnie-
nia Anieli Sowa /Siwak/ spisał i 
przesłał Ryszard Siwak; www.
stankiewicze.com/ludobojstwo.
pl )  

1 sierpnia 1943 we wsi Leonówka 
pow. Równe: „Uratowanie swe-
go życia uważamy za cud. Kiedy 
minęliśmy granicę naszej wsi, są-
dziliśmy, że już spokojnie możemy 
dążyć na południe od Leonówki. 
Szliśmy miedzami, omijając domy 
ukraińskie, kierując się raczej w 
pobliże domów polskich. W pew-
nym momencie, kiedy byliśmy w 
odległości 150-200 m od domu 
Polaka Zabłockiego, ptak nie-
spodziewanie uderzył męża w 
piersi. Idący z nami gospodarz 
stwierdził, że to zły znak i radził 
ukryć się wśród łubinu rosnące-
go tuż obok nas. Nie zdążyliśmy 
się nawet w nim ukryć, gdy w 
zabudowaniach, na które kiero-
waliśmy się, rozległy się strza-
ły, brzęk tłuczonego szkła, jęk 
mordowanych. Ukraińcy tam też 
przyszli dokonując egzekucji, pa-
ląc na koniec zabudowania. My 
leżeliśmy w łubinie, dokoła nas w 
pobliżu zniszczyli Ukraińcy pięć 
gospodarstw polskich, mordując 
ludność i paląc zabudowania. 
Kulki świstały nam nad głowa-
mi. Z jednego piekła wpadliśmy 
w drugie, ale z tego wyszliśmy 
szczęśliwie.”  (Opowieść śp. Jani-
ny Rolle z/d Frola – nauczycielki 
z Leonówki, absolwentki Peda-
gogium im. Julliusza Słowackie-
go przy Liceum Krzemienieckim, 
udostępniona przez syna Andrze-
ja Rolle autorowi art. „O Wołyniu 

nie wolno Polakom zapomnieć!” 
Marcinowi Szyndrowskiemu. 
B. Szarwiło w: http://kroto-
szyn.naszemiasto.pl/artykul/o-
wolyniu-nie-wolno-polakom-
zapomniec,3914526,art,t,id,tm.
html ).  

28 sierpnia 1943 roku we wsi 
Doszno pow. Kowel bandyci z 
UPA pochodzący z sąsiedniego 
Datynia obrabowali gospodar-
stwa i zabili 54 Polaków. „Rela-
cja mojej babci Ani: „Mój mąż 
Bolesław wrócił do domu gdzieś 
koło szóstej rano. Zawsze sam 
gonił krowy do pastucha, ale tym 
razem zbudził mnie i powiedział - 
pogoń krowy Anka, bo zmarzłem 
i coś się źle czuję. Nasz pastuch 
Michałko uprzedził, że tego dnia 
nie przyjdzie, bo jest chory. Za-
wsze krowy pędziło się drogą nad 
lasem, na Datyń, ale kiedy otwo-
rzyłam chlew, krowy jak zwario-
wane pobiegły same nad jezioro 
i nie dawały się zawrócić. Pogo-
niłam je więc tak jak chciały nad 
jezioro. Kiedy je przypędziłam, 
pastuch Ukrainiec był mocno 
zdziwiony. Droga biegła od Daty-
nia. Tędy szła banda do Doszna. 
Wracałam tą samą drogą i byłam 
już niedaleko domu, kiedy z trzcin 
wypadł nagle zakrwawiony Flo-
rek, krzycząc: „Anka, uciekaj! U 
ciebie już nikt nie żyje. W domu 
był i mąż i córka Janina, druga 
córka mężatka Frania z wnuczką 
od pewnego czasu mieszkały u te-
ściów córki. Nie wiem jak długo 
kryłam się w trzcinach, w końcu 
poszłam do domu. Doszłam do 
rogu gumna, które stało najda-
lej ze wszystkich zabudowań. 
Patrzyłam jak bandyci ładują 
na furmanki świnie, wydzierają 
pszczołom miód, strzelając do 
uli, wynoszą z domu różne rzeczy. 
Odwróciłam się i odmawiając ró-
żaniec. już nawet nie kryjąc się, 
wróciłam nad jezioro. Prosiłam 
tylko Boga, żeby strzelili mi w 
plecy, żeby nie męczyli. Przele-
żałam cały dzień w oczerecie nad 
jeziorem. Nie czułam ani pragnie-
nia, ani łaknienia.” Relacja mo-
jej matki Franciszki Kosinskiej: 
„Było już dobrze widno, kiedy z 
dzieckiem na ręku podeszłam do 
okna. Zobaczyłam jak wzdłuż je-
ziora biegnie Józef Sawicki, a za 
nim goni na koniu banderowiec z 
wyciągniętą szablą w dłoni. Kie-
dy koń już wyprzedzał Sawickie-
go, banderowiec machnął ręką 
i głowa ściganego zawisła na 
plecach. Trup z wiszącą głową 
biegł jeszcze kawałek drogi. To 
trwało sekundy. Z dzieckiem na 
ręku przeskoczyłam polną dra-
gą obok chaty i znalazłam się w 
życie. Byto już chyba południe, 
kiedy córka mocno wtulona w 
moją szyję szeptała - mamusiu 
pić. Na wsi jak mi się wdawało 
panowała już cisza. Weszłyśmy 
do chaty Ukraińca. Jeszcze nie 
zdążyli podać mi wody, kiedy 
przed dom zajechała banda na 
koniach. Może 30, może 40 lu-

dzi. Do domu wszedł jeden i od 
progu zapytał: „hde tu Polacz-
ka Frania?” Stałam na przeciw 
niego patrząc pilnie w jego oczy. 
Odparłam po ukraińsku - a jeżeli 
to ja Polaczka Frania, to nie wol-
no mi żyć? Dziecko przyczepione 
do mojej szyi szeptało: „nie mów 
po polsku, nie mów po polsku...” 
Modliłam się, patrząc mu w oczy, 
których nigdy nie zapomnę. Mo-
dliłam się do Matki Przenaj-
świętszej, żeby mnie skryta choć-
by pod skrawek swego płaszcza. 
Modliłam się całą swoją duszą 
każdą cząstką ciała. Widziałam 
ten Płaszcz i niemal widziałam 
jak z dzieckiem chowam pod jego 
połą. Mój gospodarz tymczasem 
przekonywał Ukraińca, że tu nie 
ma żadnej Polaczki Frani, a ta, 
to „niespełna rozumu”. „A gdzie 
ona brała ślub?” - dopytywał się 
tamten. „No jak gdzie ? W cer-
kwi, a gdzie mogła brać. Przez 
cały czas bandzior nie spuszczał 
ze mnie oka, ani ja z niego. W 
końcu klepnął nahajem po chole-
wach, machnął ręką i powiedział: 
„chaj żywe!” Wyszedł przed dom, 
podano mu konia, machnął ręką 
przy wsiadaniu i bandyci zaczę-
li odjeżdżać. Zauważyłam tylko 

siekierę przytroczoną do konia. 
Nagie usłyszałam za sobą jakiś 
łomot. To gospodarz próbując 
usiąść na krześle zwalił się na 
podłogę. Dostałam jakichś drga-
wek, ząb nie trafiał na ząb. Pró-
bowałam pomóc wstać, ale nie z 
tego nie wyszło. Reszta domowni-
ków stała jak zahipnotyzowana. 
Ile czasu tak upłynęło, tego nie 
wiem. Cały czas byłam skupiona 
na modlitwie. Wszedł inny sąsiad, 
Ukrainiec i powiedział: „nu, wże 
rezunów ne ma”. Wybiegłam z 
domu i wpadłam do obok stojące-
go dużego dwurodzinnego budyn-
ku moich stryjów mieszkających 
z rodzinami i babunią Ewą. Moi 
stryjowie Florian i Piotr Rubi-
nowscy i nasz kuzyn Kazimierz 
Jedynowicz leżeli twarzami do 
ziemi, przybici do podłogi bagne-
tami. Pod jabłonią tuż koło progu 
leżały stryjenki z dziećmi. Gie-
nia trzymała najmłodsze dziec-
ko w objęciach. Ona i jej synek 
mieli rozrąbane głowy. Sabina, 
stryjenka miała rozrąbaną gło-
wę i odarta była z odzieży. Przy 
dwóch piersiach leżały dwa bliź-
niaki, jej ośmiomiesięczne dzieci. 
Zobaczyłam babunię, która stała 
lekko pochylona, tyłem do mnie, 
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oparta o dom. Myślałam, że żyje. 
Była przybita bagnetem do domu 
i tak skonała stojąc. Jak oszalała 
biegałam od domu do domu i w 
końcu dobiegłam do moich ro-
dziców na kolonii. Ojciec leżał 
koło łóżka w bieliźnie też przybity 
bagnetem do podłogi, twarzą do 
ziemi, z narzuconym ściągniętym 
z łóżka siennikiem. Siostra Jani-
na była ubrana w białą świątecz-
ną sukienkę, uczesana z rozpusz-
czonymi włosami przepasanymi 
niebieską wstążką skulona leżała 
w pokoju pod stołem. Zginęła od 
strzału w serce. Nie znalazłam 
trupa matki. Biegałam po zabu-
dowaniach szukając jej. Pobie-
głam dalej na kolonię do trzech 
ciotek, starych panien „Cyryla-
nek”, tak nazywanych od imienia 
ich ojca Cyryla. Nie było w domu 
nikogo. Michalinę znaleziono 
później niedaleko na polu kartofli 
z odrąbanymi rękami i nogami. 
Stasię i Hanię zamordowano we 
wsi. W spiżarni znalazłam zmasa-
krowane, ze związanymi drutem 
kolczastym rękami zwłoki ciotki 
Karoliny Jedynowicz, jej syna Ta-
deusza i pasierbicy Józefy. Drugi 
jej pasierb Bronisław mieszkał 
z żoną i trojgiem dzieci osob-
no. Wyprowadzono wszystkich 
do stodoły i tam znalazłam nie 
do opisania zmasakrowane ich 
ciała.” (Fragmenty wspomnień 
świadków spisanych przez Miro-
sławę Bacławską opublikowane 
w książce „Świadkowie mówią”, 
zatytułowane „Dlaczego?”).  

29 sierpnia (prawosławne świę-
to Wniebowzięcia NMP) 1943 
roku:  W kol. Czmykos pow. Lu-
boml upowcy razem z chłopami 
ukraińskimi z okolicznych wsi 
Czmykos, Sztuń, Radziechów, 
Olesk i Wydźgów wymordowa-
li około 200 Polaków. Kolonia 
została otoczona pierścieniem 
strzelców UPA, który uniemoż-
liwiał ucieczki. Grupy napastni-
ków w liczbie 10 – 20 na jedno 
gospodarstwo rozeszły się po ko-
lonii i mordowały w okrutny spo-
sób siekierami, widłami, kosami, 
drągami i innymi narzędziami 
gospodarskimi – tam, gdzie ofia-
ry dopadnięto: w mieszkaniach, 
na podwórkach, na polu. Gru-
pę dziewcząt i kobiet spędzono 
do szkoły, gdzie po zgwałceniu 
i zmaltretowaniu, zwłoki wrzu-
cono do szkolnej ubikacji. Zofia 
Wąs z d. Król, jako świadek pisze 
o sobie w osobie trzeciej: „Zofia 
Król, lat 7 i Janina Kotas, lat 
12 bawiły się w sadzie lalkami. 
Nagle zaczęły dochodzić dziwne 
odgłosy. Starsza dziewczynka, 
Janina Kotas, zidentyfikowała, że 
są to banderowcy. Nagle jeden z 
nich pojawił się w sadzie, gdzie 
bawiły się dziewczynki (znany 
dziewczynkom, gdyż pochodził 
ze wsi Czmykos, gdzie mieszka-
li w większości Ukraińcy). Ten 
człowiek był tego samego dnia 
rano u państwa Królów – chciał 
pożyczyć chleb. Pani Julia Król, 
lat 29, matka Zofii dała mu cały 
bochenek, podziękował i wyszedł. 
W sadzie ów Ukrainiec zapytał, 
czy rodzice są w domu. Zofia 
odpowiedziała, że tak. Dalej już 

nic nie pamięta. Jak się okaza-
ło później, dostała w tył głowy 
łopatą, co spowodowało utratę 
świadomości i wstrząs mózgu. 
Gdy Zofia odzyskała przytom-
ność, było jeszcze widno, okazało 
się, że wraz z koleżanką zostały 
przysypane ziemią w niewielkim 
rowie. /.../ Janina Kotas leżała na 
Zofii z odciętymi w połowie łydek 
nogami. Dostała przez chwilę 
drgawek i przestała się odzywać, 
prawdopodobnie już nie żyła. Zo-
fia wydostała się z prowizorycz-
nego grobu i poszła do domu. 
Zorientowała się, że w domu są 
jeszcze banderowcy, więc wystra-
szona schowała się w konopie. 
Jak już wszystko ucichło, ponow-
nie Zofia wybrała się do domu. I 
co zastała? Mama Julia Król, lat 
29, z domu Greczkowska, leżała 
na podłodze cała zakrwawiona 
z nożem w piersi, już nie oddy-
chała. Brat, Eugeniusz Król, lat 
12 został przybity za szyję i ręce 
do drzwi w kuchni, również już 
nie żył. Tata Stanisław Król, lat 
38 leżał koło pasieki, najpraw-
dopodobniej przerżnięty piłą, 
jeszcze żył. Jak zobaczył Zofię, 
zaczął krzyczeć, żeby uciekała do 
babci. Zofia pobiegła najpierw 
do Marii Danielak, swojej matki 
chrzestnej. W domu nikogo nie 
było, na podłodze leżało tylko 
jakieś dziecko, całe porozrywane 
(głowa, nogi, ręce – osobno). Na-
stępnie Zofia pobiegła do swojej 
babki Katarzyny Król i dziadka 
Antoniego króla, tam też nikogo 
nie było, tylko pełno krwi wszę-
dzie. Następnie Zofia pobiegła do 
drugiej swojej babki Zofii Grecz-
kowskiej i dziadka Feliksa Grecz-
kowskiego. Po drodze spotkała 
swoją koleżankę Amelkę, lat 5 i 
jej siostrę Annę, lat 3, Góral. Za 
chwilę wyszedł, wyłonił się nagle, 
jakiś Ukrainiec i zaczął strze-
lać. Anna Góral, lat 3 zginęła na 
miejscu. Amelka Góral została 
postrzelona w ręce. Przed kula-
mi uchroniła się jedynie Zofia. 
Zofia z ranną Amelką poszły do 
domu Greczkowskich, w którym 
też nikogo nie było. Po drodze 
napotkały leżącą, już nie żyjącą, 
kobietę z małym dzieckiem przy 
piersi. Dziecko jeszcze żyło. Na-
stępnie poszły do domu Amelki 
Góral i tam się schowały w kry-
jówce pod podłogą. Przesiedziały 
tam całą noc. Na drugi dzień po-
szły do Lubomla, do ciotki Zofii”. 
Było to 12 kilometrów, do cioci 
Zofii o nazwisku Wichruk z d. 
Król dotarły w bardzo złym sta-
nie.     

29 sierpnia 1943 roku w kol. 
Jasienówka pow. Włodzimierz 
Wołyński wyrżnęli całą polską 
kolonię, o najmniej 137 Polaków 
- chociaż w lipcu upowcy zwołali 
zebrania Polaków z tej wsi oraz 
ze wsi Sokołówka i zapewniali, 
że Polacy mogą spokojnie praco-
wać, nie bać się o swoje życie, bo 
nad ich bezpieczeństwem czuwa-
ją. „Na naszej kolonii mieszkała 
polska rodzina Tomaszewskich, 
którzy mieszkali w domu polskiej 
rodziny Kruk, to był drugi dom od 
nas. Oni wszyscy zostali do końca 
i nawet nie próbowali się chować. 

Tej nocy, kiedy bandyci ukraińscy 
przyszli i do nich, wszyscy pozo-
stawali w domu, napastnicy bru-
talnie włamali się do środka i pod 
bronią wyprowadzili obie rodziny 
na podwórze. Następnie wszyst-
kich postawili pod ścianą domu, 
w grupie tej była mała dziew-
czynka Helena Tomaszewska lat 
około 8. Ona właśnie, cudownie 
wprost ocalona z rąk bezwzględ-
nych oprawców, została wybrana 
przez Opatrzność Bożą, być dać 
świadectwo męczeńskiej drogi 
społeczności polskiej w okolicach 
Swojczowa. I gdy wszyscy już zgi-
nęli, ona jedna przeżyła, uciekła 
do miasta, a po wojnie osiadła na 
Ziemiach Odzyskanych. Po wielu 
latach spotkałam ją osobiście w 
Zamościu, przy okazji wyjazdu 
do Swojczowa na poświęcenie 
Krzyża, który stanął w miejscu 
zburzonej w 1943 r. przez Ukra-
ińców świątyni. Opowiadała nam 
w tych dniach z przejęciem histo-
rię swojego życia, wielką trage-
dię swojej rodziny, mówiła tak: 
„Ja i moja rodzina zostaliśmy na 
Jasionówce, aż do końca, do tej 
tragicznej nocy, kiedy Ukraińcy 
napadli na naszą kolonię. Ponie-
waż uprzykrzyło się nam ukrywa-
nie po polach, zbożach i sadach, 
czuliśmy się zmęczeni niekończą-
cą się tułaczką, dlatego właśnie 
tej nocy za Bożym zrządzeniem 
zostaliśmy w domu. Tymczasem 
nieoczekiwanie do domu przyszli 
bandziory ukraińskie i nakaza-
li nam wszystkim opuścić dom. 
Była jeszcze ciemna noc, gdy po-
łożyli nas wszystkich twarzą do 
ziemi, tuż pod oknami naszego 
domu. Przy mnie zakręcił się mój 
mały psiak, który przez chwilę 
był przy mnie, w tym momencie 
usłyszałam, jak Ukraińcy ładują 
broń. Nagle mój mały przyjaciel 
poderwał się i zaczął uciekać w 
stronę pobliskich krzaków, a ja 
instynktownie zerwałam się za 
nim, nawet nie wiedziałam wła-
ściwie, co ja robię. I pewnie to 
właśnie ta siła Boża sprawiła, że 
nawet kule, które Ukraińcy gęsto 
sypali za mną, żadna z nich mnie 
nie trafiła. To także znowu zasłu-
ga mojego przyjaciela, którym 
posłużyła się Boża Opatrzność, 
szafarka życia, łask i sprawie-
dliwości. Otóż, gdy uciekałam, 
psiak plątał mi się pod nogami i 
siłą rzeczy musiałam kluczyć na 
lewo i prawo, aby go po prostu 
biedaka nie rozdeptać. Nic dziw-
nego więc, że nie mogli mnie tra-
fić, a gdy już bezpieczna oprzy-
tomniałam, zobaczyłam że moje 
zimowe okrycie, palto które mia-
łam na sobie jest w wielu miej-
scach dosłownie postrzępione 
od kul, przy czym ja sama, nawet 
nie byłam draśnięta. Dziś jak i 
zawsze jestem przekonana, że to 
najprawdziwszy cud, że ten kosz-
mar przeżyłam. Niestety z mojej 
rodziny zginęli wtedy wszyscy, w 
tym moi rodzice: tatuś, mamu-
sia Józefa, ciocia Rozalia, która 
była zakonnicą, a na okres woj-
ny przymusowo musiała wrócić 
do domu, moja kochana babcia i 
moje rodzeństwo. Ukrywając się 
w zaroślach spotkałam jeszcze 
innych Polaków, którzy podobnie 

jak ja ratowali swoje życie przed 
rezunami. Dołączyłam do tej gru-
py i razem pod osłoną nocy do-
brnęliśmy do miasta Włodzimierz 
Wołyński.” (Sławomir T. Roch: 
Wspomnienia Leokadii Micha-
luk z d. Południewska z kolonii 
Jasionówka w pow. Włodzimierz 
Wołyński na Wołyniu 1935 – 
1944; w: http://www.nawolyniu.
pl/wspomnienia/leokadia.htm).   

We wsi Milatyn pow. Zdołbu-
nów; wnuk Jacek Wanzek. „Mój 
dziadek - Franciszek Skibicki 
urodził się 10 października 1933 
roku w miejscowości Milatyn, 
gmina Sijańce w województwie 
wołyńskim. Wychowywał się w 
licznej rodzinie, która zamieszki-
wała te tereny od wielu pokoleń.  
/.../ - Pamiętam jak na obrzeżach 
miasta [Ostróg pow. Zdołbunów] 
krowy pasłem. Młodzi Ukraińcy 
mnie popychali i wyzywali. Od-
szedłem dalej i po jakimś czasie 
zasnąłem na łące. No i znowu 
matka mi przyszła z pomocą. 
Przyśniła mi się i mówi do mnie, 
żebym uciekał. Obudziłem się i 
widzę, że już się ściemnia a tych 
młodych Ukraińców już nie ma. 
Patrzę, a jakieś kilkadziesiąt 
metrów dalej bandery po polach 
chodzą i czegoś szukają. Jak ja 
wtedy stamtąd wydarłem… Noga-
mi to chyba w powietrzu przebie-
rałem. Pewnie ci młodzi powie-
dzieli, że jestem Polakiem i mnie 
szukali. Już więcej nie chodzi-
łem krów pasać… Dziadek idzie 
spać, a ja przejmując jego rolę 
podkładam do pieca i zastana-
wiam się po co to wszystko było. 
Rozmyślam nad tymi wszystkimi 
Ukraińcami, którzy przyjeżdżając 
dziś do Polski porzucają ziemie 
tak bliskie mojemu dziadkowi i 
tak bardzo przesiąknięte polską 
krwią. Ziemie, które należą do 
jednych z najżyźniejszych w Eu-
ropie, i o które naród ukraiński 
tak zawzięcie i bestialsko wal-
czył. Dokąd zmierzasz Ukraino? 
I czy było warto?”  https://www.
facebook.com/wolynpamietam/
posts/1825237454207085?__
tn__=K-R ).  

W marcu 1944 roku we wsi 
Czerkawszczyzna pow. Czort-
ków żona Polaka, Kowalczyka, 
Ukrainka o imieniu Ołeśka, nie 
chciała zdradzić miejsca ukrycia 
męża, więc „powstańcy ukraiń-
scy” zaczęli ją bić. Kiedy i to nie 
pomogło, dokonali zbiorowego 
gwałtu, potem udusili i powiesi-
li na haku. Mąż siedział na stry-
chu, skąd zdołał przez słomiany 
dach wydostać się i uciekł na 
cmentarz. W nocy przyszedł do 
zaprzyjaźnionej rodziny świadka, 
Weroniki Jastrzębskiej. „Wyglą-
dał jak żywy trup, był cały siwiu-
teńki”. Do ich domu przychodzi-
ła tez matka Władysława Woło-
szyna, również zamordowanego 
tej nocy. Opowiadała płacząc, 
że od kilku dni śni jej się syn, 
który mówił do niej: „nie płacz 
mamo, ja leże pochowany w wo-
dzie i jest mi dobrze” – i opisy-
wał, w jakim miejscu spoczywa. 
Z matką świadka zgłosiły mord 
Niemcom. Ci wysłali z nimi 
samochód i kilku policjantów 

niemieckich. I rzeczywiście, w 
miejscu, o którym mówiły, zna-
leziono ciała pomordowanych 5 
Polaków, w tym jej syna. (We-
ronika Jastrzębska; w: Komański 
Henryk, Siekierka Szczepan: Lu-
dobójstwo dokonane przez nacjo-
nalistów ukraińskich na Polakach 
w województwie tarnopolskim 
1939 – 1946; Wrocław 2004.)  

We wsi Parchacz pow. Sokal 
banderowcy pokłuli bagnetami 4 
dzieci z rodziny polsko-ukraiń-
skiej Bukowskich (matka Ukra-
inka): trzech chłopców wielu 11 
– 18 lat i dziewczynkę lat 16. Jed-
nego chłopca wrzucili do suchej 
studni, drugiego na dno bunkra z 
czasów wojny, trzeciego zakopali 
żywcem płytko w ziemi, dziew-
czynkę wrzucili do rzeki Sołokiji. 
W tym czasie nadjechali żandar-
mi niemieccy, napastnicy ukra-
ińscy uciekli. „Żołnierze zoba-
czywszy na śniegu świeżą ziemię 
odkopali chłopaka, który jeszcze 
żył i wskazał bunkier i studnię, 
gdzie byli wrzuceni jego bracia. 
O siostrze swej nic nie wiedział, 
gdzie ją wrzucono.” Chłopców 
Niemcy przywieźli do klasztoru, 
gdzie zaopiekowano się nimi i 
zostali uratowani.  „Matka tych 
dzieci tego samego dnia, jakby 
przeczuwając jakieś nieszczęście 
i bojąc się sama zostać w domu 
(bo dzieci miały nie wrócić tego 
dnia na noc), poszła na drugi ko-
niec wsi, a więc kilka kilometrów 
dalej, do znajomej rodziny ukra-
ińskiej, by tam zanocować. Otóż 
wieczorem, około godziny 21 na 
progu tego domu stanęła jj córka, 
skrwawiona i ociekająca wodą, 
tak jak gdyby ją ktoś dosłownie 
przed chwilą wyciągnął z rzeki. 
Nie wiadomo jak się wydostała z 
przerębli i jak przeszła kilka ki-
lometrów w mróz. Według relacji 
samej dziewczynki, nad przerę-
blą stanęła jakaś biała postać i 
kazała iść za sobą. Dziewczynka 
była przekonana, że to była sama 
Matka Boska.” 

Zastanawiające są fakty. „Po 
pierwsze, skąd ta dziewczynka 
wiedziała, że matka nie nocuje u 
siebie i i poszła od razu na drugi 
koniec wsi skoro matka nic nie 
mówiła dzieciom, że będzie no-
cować gdzie indziej. Po drugie 
dziewczynka została wrzucona do 
przerębli około 11.00 w południe. 
Był luty, dziecko miało kłute rany. 
Do domu wróciła około 21.00 
wieczorem, cała ociekająca 
wodą, a więc jak mogła w takim 
stanie i w takim zimnie wytrzymać 
pod lodem tyle godzin, choćby 
nawet założyć, że między lodem, 
a wodą była warstwa powietrza? 
Po trzecie droga do domu na 
drugi koniec wsi wynosiła kilka 
kilometrów. W jaki sposób moc-
no poraniona dziewczyna prze-
szła w w silny mróz tę drogę, też 
trudno na to odpowiedzieć. O tym 
wszystkim dowiedziałem się kilka 
dni później, kiedy około północy 
matka przydźwigała tę dziew-
czynkę na plecach do klasztoru 
prosząc o pomoc dla niej. Dziew-
czynka wyglądała okropnie, cała 
sina, spuchnięta, podobna więcej 
do jakiejś wstrętnej larwy, niż 

http://www.nawolyniu.pl/wspomnienia/leokadia.htm
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do człowieka. Wezwałem do niej 
tego samego lekarza, który rato-
wał chłopców i on ją wywiózł do 
kliniki lwowskiej, gdzie wróciła 
do zdrowia. Kilka lat później, już 
za Polski Ludowej w 1949 roku, 
któregoś wiosennego dnia zapu-
kał ktoś do kancelarii parafialnej 
i na progu stanęła młoda, wyso-
ka brunetka patrząc na mnie z 
uśmiechem. 

-”Ksiądz mnie nie poznaje”?  

-„Nie – odpowiedziałem – pierw-
szy raz widzę”

-„Coś takiego. A przypomina 
sobie ksiądz tę Bukowską, którą 
Ukraińcy wrzucili do przerębli?” 

Teraz już wiedziałem kogo mam 
przed sobą. Wróciwszy do zdro-
wia w klinice lwowskiej , wyje-
chała na Zachód i teraz przyje-
chała dostać metrykę, gdyż wy-
chodziła za mąż. W dalszym cią-
gu twierdziła, że wtedy uratowała 
ją Matka Boska.” (Łowicz 1973 
r. Gwardian O. Jerzy Bielecki; w: 
Siekierka Szczepan, Komański 
Henryk, Bulzacki Krzysztof: Lu-
dobójstwo dokonane przez nacjo-
nalistów ukraińskich na Polakach 
w województwie lwowskim 1939 
– 1947; Wrocław 2006, s. 1031 - 
1035).  

17 kwietnia 1944 roku  we wsi 
Hujcze pow. Rawa Ruska w ma-
jątku należącym przed  wojną 
do hrabiego Ronikera  podczas 
nocnego napadu banderowcy za-
mordowali co najmniej 2 Polki i 
jednego Ukraińca. Zygmunt Mo-
giła Lisowski, który cudem oca-
lał ostrzeżony nocą przez ducha 
nie żyjącej już babci, relacjonuje: 
„- Polskiego właściciela mająt-
ku oczywiście nie było. Zarów-
no nim, jak i dwoma sąsiednimi 
zarządzał Niemiec, a właściwie 
Łotysz. Był żonaty z Rosjanką, 
którą nazywaliśmy „Milinką”, 
bardzo zaprzyjaźnioną z moją 
matką. Mieszkali u nas w domu w 
Rawie Ruskiej, a w majątku mieli 
swoje mieszkanie. Ja otrzymałem 
pokój na pierwszym piętrze w 
pałacu hrabiego Ronikera. Była 
to prawdopodobnie dawna gar-
deroba, gdyż całą jedną ścianę 
zajmowała duża rozsuwana sza-
fa. Spałem na rozkładanym łóżku. 
Codziennie nad ranem stróż Za-
bawski stukał w okno tyczką od 
fasoli, budząc mnie, żebym szedł 
do udoju. Niemcy mnie specjalnie 
nie szukali. Wróciło natomiast 
inne zagrożenie - nacjonaliści 
ukraińscy. Był rok 1943, najtra-
giczniejszy dla Wołynia, kiedy 
to mordowali Polaków na taką 
skalę, ze mówi się dziś o ludo-
bójstwie. Pamiętam, że chodzili 
pod oknami i śpiewali piosenki , 
których treść uświadamiała nam, 
co nas czeka. Którejś nocy ock-
nąłem się i zobaczyłem w pokoju 
babcię Rodziewiczową. Podeszła 
do mnie, pokiwała głową i po-
wiedziała - Synuś, nie możesz tu-
taj spać, bo jutro przyjdą Ukra-
ińcy i cię zamordują. Idź spać 
do Mikołaja Muzyki. - W tym 
momencie coś uderzyło w szy-
bę. Zerwałem się z łóżka, szyb-

ko ubrałem i zbiegłem na dół. 
Stróż Zabawski zaskoczony spy-
tał - Dlaczego tak rano wstałeś? 
- Odpowiedziałem, że przecież 
stukał w szybę. - Ja! Nigdzie nie 
stukałem - powiedział zdumiony. 
Poszedłem do gorzelnika (w ma-
jątku była gorzelnia) i opowie-
działem mu całą historię. Zaczął 
się ze mnie śmiać. Widząc jednak, 
że jestem roztrzęsiony, nalał mi 
spirytusu z sokiem. Trochę mnie 
to rozgrzało, trochę pogadaliśmy 
i poszedłem do udoju. O szóstej 
rano przyszedł Muzyka. Ukra-
iniec ze wsi Zabuże, mój kolega, 
który pracował w kancelarii. Od-
wołałem go na bok i mówię: - Idę 
dziś do ciebie spać. - Nie miał nic 
przeciwko temu, wręcz przeciw-
nie. Powiedział, że jego mama i 
siostra się ucieszą. - Tylko weź 
jakąś wódkę, coś do jedzenia, bo 
niewiele mamy w domu - dodał. 
W tym czasie Niemcy już się wy-
cofali. Przy okazji przygonili do 
Hujczy całe tabuny baranów. Po-
nieważ wszyscy mieliśmy rodziny, 
które trzeba było wyżywić, to co 
pewien czas, jakiś baran rzeko-
mo łamał nogę. Trzeba go więc 
było zarżnąć. Piekliśmy go potem 
w olbrzymim piecu chlebowym. 
Wziąłem więc udziec barani, 
dwie flaszki spirytusu i po połu-
dniu poszliśmy z Muzyką do jego 
domu. Kobiety rzeczywiście się 
ucieszyły. Przy alkoholu i dobrym 
jedzeniu bawiliśmy się świetnie, 
aż się ściemniło. Nagle do pokoju 
wpadła matka Muzyki. - Gasimy 
światła, bo chyba idą - powie-
działa przerażona. Rzeczywiście 
szli. Było ich słychać. - Zabuże 
to wieś bardzo gliniasta i gdy tyl-
ko deszcz popadał, trudno było 
gdziekolwiek przejść. Wzdłuż 
chałup wykopano więc rowy, a 
na nich ułożono szerokie kładki, 
pod które ściekała woda. Właśnie 
te kładki dudniły… Matka Muzyki 
kazała zgasić światło. Właściwie 
nie wiedzieliśmy kto to idzie, po-
nieważ we wsi pojawiali się nie-
kiedy i polscy partyzanci. - Ale 
jak to nasi? - powiedziała Muzy-
kowa -  to mogą Zygmuntowi zro-
bić krzywdę. - Na szczęście noc 
minęła spokojnie. Czego innego 
mogłem się spodziewać? Prze-
cież to babcia mnie tu wysłała! 
To wtedy pierwszy raz duch babci 
w tak bezpośredni sposób mnie 
uratował. Rano matka Muzyki 
nas obudziła. Opowiedziała nam, 
co banda nacjonalistów wyrabia-
ła w Hujczy. Była tam gospodyni 
pani Gajewska i służąca Zosia 
- obie zamordowali. W moim po-
koju szukali, wyważyli piękne, 
jesionowe drzwi. Nawet moje łóż-
ko wywrócili, tak bardzo chcieli 
mnie znaleźć. Rano zamordo-
wali jeszcze fornala Michal-
ca, Ukraińca. U nacjonalistów 
ukraińskich panowała zasada, że 
Ukrainiec, który miał żonę Polkę 
i z nią córki, musiał je wszystkie 
zabić. Michalec był porządnym 
człowiekiem, bardzo kochającym 
rodzinę. Bronił jej, był potężnym 
i bardzo silnym mężczyzną. W 
czasie młocki brał pełny wór żyta 
tak, jakby to była duża piłka, a tu 
przecież bronił swoich dzieci… 
Byłem tam później i oglądałem 

jego chałupę. Wszystko zdemo-
lowali. Na ścianach było pełno 
krwi. W końcu go zabili, ale i on 
nie pozostał im dłużny. Wcześniej 
zabił dwóch, czy trzech z nich. 
Tej strasznej nocy działy się dan-
tejskie sceny. To, co wyrabiali 
nacjonaliści z własnym narodem 
na Wołyniu i Podolu, przechodzi 
ludzkie pojęcie.” (Marek A. Ko-
prowski: Uratował mnie duch 
babci; w:  http://www.kresy.pl/
kresopedia,historia,ii-wojna-
swiatowa?zobacz%2Furatowal-
mnie-duch-babci )  

Władysława Kamińska z d. Sew-
ruk ze wsi Jaminiec pow. Kosto-
pol podczas napadu banderow-
ców miała 12 lat.  

„Ukraińcy na moją rodzinę napa-
dli 22 marca 1943 roku w połu-
dnie. Drogą obok domu przejeż-
dżał konny wóz. Widać było tylko 
woźnicę, reszta leżała na wozie 
przykryta sianem. W pewnej 
chwili usłyszeliśmy krzyk brata: 
uciekajcie, to napad. On był jesz-
cze na podwórzu, a reszta rodzi-
ny, razem z naszą ubogą sąsiadką 
Drohomirecką i jej synem zasia-
dała do obiadu. Wybiegliśmy w 
kierunku polskiej wsi Pendyki, 
od nas w linii prostej mogło być 
około 3 kilometrów. W Pendy-
kach były oddziały samoobrony. 
Rozbiegliśmy się nieco, bo na 
polu leżał śnieg. Mój ojciec chory 
na astmę, może po 200-300 me-
trach musiał się zatrzymać. Było 
to pod domem sąsiada Ukraińca 
Saszy Wołoszyna. Dziewczynka, 
która nieopodal schowała się w 
chruście słyszała rozmowę: Sa-
sza, dlaczego chcesz mnie zabić? 
Dlatego, że jesteś Polakiem, ale 
że byłeś dobrym sąsiadem, to 
oszczędzę ci tortury. Sąsiad za-
strzelił ojca z bliska. Widziałam 
potem jego ciało ze zmasakrowa-
ną połową twarzy. Ponoć była to 
rozrywająca kula, dlatego widok 
był taki straszny.”  

( h t t p s : / / w d o l n y m s l a s k u .
com/2017/10/29/wladyslawa-
kaminska-ukraincy-na-kazdy-
dzien-roku-mieli-inny-rodzaj-
tortur)  

Niestety, w Pendykach także do-
szło do napadu. W trakcie panicz-
nej ucieczki, zaginął gdzieś brat 
pani Władysławy, a ona została w 
nieznanym sobie otoczeniu wraz 
z mamą i siostrą. Ten ogromny 
obszar leśny ciągnął się kilome-
trami, a przerażone kobiety nie 
miały pojęcia, gdzie się znajdują 
i jak dostać się do Cumania, mia-
steczka, w którym mogły liczyć 
na schronienie. Błądziły przez 
cały długi dzień, na mrozie, bez 
jedzenia. Usta zwilżały śniegiem. 
Ponieważ ich mama była bardzo 
słaba, utworzyły coś w rodzaju 
jamy z gałęzi i śniegu. Pani Wła-
dysława wspominała, że przytuli-
ły się do siebie, żeby nie zamarz-
nąć, a jej starsza siostra modliła 
się i wzywała ojca, choć dosko-
nale wiedziała, że on nie żyje. 
„Tatusiu całe życie byłeś dla 
nas taki dobry. Wesprzyj nas i 
teraz, wyratuj nas z tej opresji. 
Błagam wyprowadź nas z tego 
lasu, bo my tu zginiemy albo z 
głodu, albo z zimna”. Umęczona 
matka i pani Władysława w koń-
cu usnęły. Rano, po przebudzeniu 
zauważyły, że Kazia jest niezwy-
kle spokojna, wręcz uśmiechnię-
ta. Były tym bardzo zdziwione. 
Kazia szybko wytłumaczyła, że 
w nocy tata do niej przyszedł i 
dał wskazówki jak dojść do Cu-
mania. „Ja jestem osobą wierzą-
cą, ale do takich zjawisk podcho-
dzę sceptycznie. Niemniej siostra 
moja do końca życia, przysięgała, 
że tej nocy nie spała, a nasz tata 
stał przy niej jak żywy. Starsza 
siostra, była poważna i rzetelna 
jako człowiek. Nie wiem jak to 
możliwe, ale stał się cud i dzięki 
otrzymanym wskazówkom ura-
towałyśmy się od śmierci. W tym 
ogromnym lesie nigdy byśmy so-
bie nie poradziły i nie odnalazły 
drogi, zwłaszcza, że w tym okre-
sie wszystkie drogi i dróżki przy-
sypał śnieg.” Tak skomentowała 
sytuację pani Władysława. Dla 
umęczonych kobiet, informacje 
otrzymane od ojca były ostatnią 
iskierką nadziei. Szły zgodnie ze 
wskazówkami. „Jak będzie świ-
tać, skierujcie się na prawo od 
wschodzącego słońca. Pierwszym 
znakiem, że idziecie w dobrym 

kierunku będzie polana, a na niej 
jedna samotna sosna. Drzewko 
będzie pozbawione gałęzi tylko z 
kilkoma zielonymi gałązkami na 
czubku. Kierujcie się prosto na tę 
sosnę, a jak ją miniecie, to wkrót-
ce, po prawej stronie znajdziecie 
tory kolejowe. Od lat nieużywane, 
zardzewiałe, ale poznacie, że tam 
biegła linia kolejowa. Teren się 
tam mocno obniża. Idźcie wzdłuż 
tych torów, jednak broń Boże nie 
wchodźcie na nie. Lasem trud-
niej iść, ale na torach będziecie 
za bardzo widoczne. Cały czas 
trzymajcie się torów. Dalej zoba-
czycie takie leśne jeziorko. Mimo, 
że tam jest śnieg, to je znajdzie-
cie, bo wygląda jak głęboki dół, a 
wokół niego mniej drzew rośnie, 
tylko same krzaki. Tam jest taki 
teren, że jeziorko zwróci waszą 
uwagę. Droga wiodąca od tego 
jeziorka zaprowadzi was do Cu-
mania.” Z niewyobrażalnym wy-
siłkiem, wspierając matkę, która 
mdlała ze zmęczenia doszły do 
celu. Trasę pokonały zgodnie z 
instrukcją ojca. Pani Władysława 
wspominała: „Na skraju Cuma-
nia, stał mały kościółek, a wokół 
niego zgromadziło się sporo lu-
dzi. Jak się okazało niektórzy nas 
znali i kiedy zobaczyli, że się zbli-
żamy zaczęli wołać: Boże, pani 
Sewrukowa z córkami idzie! Mój 
brat Staszek ocalał i był w tym 
kościółku, a tam już odprawiano 
msze za nasze dusze, gdyż Staszek 
nie mając wiedzy o naszym losie 
był przekonany, że zginęłyśmy 
z rąk UPA. Myśmy z osłabienia 
padły na ziemię, a jeden z na-
szych znajomych wbiegł do tego 
kościółka i na cały głos krzyczał: 
Staszek, Staszek, twoja matka z 
siostrami przyszły, one żyją! I tak 
już dalej w tej biedzie, tragedii i 
poniewierce trzymaliśmy się ra-
zem”. (https://biuro-duchow.pl/
historia-z-kresow-wschodnich/ ) 

To tylko kilka relacji spośród 
wielu, w których świadkowie 
traktują swoje ocalenie jako cud 
i pomoc Matki Bożej, a pomogła 
im w tym głęboka wiara i żarliwa 
modlitwa. 

Stanisław Żurek 

/ Władysława Kamińska: Ukraińcy na każdy dzień roku mieli inny rodzaj tortur
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Po III Nadzwyczajnym Zjeździe 
OUN-B  
Władysław Filar
W dniach 21-25 sierpnia 1943 r. w 
chutorach oddalonych o 2-3 km od 
wsi Słoboda Złota (rejon kozow-
ski, obwód tarnopolski) odbył się 
III Nadzwyczajny Zjazd OUN-B, 
zwołany dla oceny aktualnej sytu-
acji międzynarodowej i działalno-
ści Organizacji w okresie od 1941 
r. do 1943 r. W związku ze zbliżają-
cym się frontem wschodnim Zjazd 
przyjął następujące decyzje:
 Niezwłocznie rozpocząć działania 
mające na celu uzupełnienie stanu 
osobowego UPA drogą mobiliza-
cji;
 
Utworzyć zakonspirowane składy 
żywności, broni i odzieży;
 W związku z możliwością nadej-
ścia Armii Czerwonej formowanie 
oddziałów UPA skoncentrować w 
rejonach, gdzie naturalne warun-
ki sprzyjają ukryciu dużej masy 
uzbrojonych ludzi;
 Przeczekać aż front przesunie się 
na zachód, (a w związku z tym gar-
nizony Armii Czerwonej osłabną), 
i dopiero wtedy przesuwać się na 
wschodnie tereny Ukrainy (a także 
na Białoruś), z zadaniem poderwa-
nia narodów do powstania prze-
ciwko Związkowi Sowieckiemu.
[1]
Do statutu organizacji wniesiono 
zmiany dotyczące utworzenia Biu-
ra   Centralnego Prowodu OUN, 
wybieranego na Kongresie (Wiel-
kim Zjeździe), które miałoby pra-
wo mianować członków Central-
nego Prowodu według własnego 
osądu oraz utworzenia „Głównej 
Rady”, której zadaniem miało 
być  kontrolowanie działalności 
Centralnego Prowodu.[2] Zjazd 
zatwierdził decyzję  z 13 kwietnia 
1943 roku o usunięciu M. Łebedia 
z funkcji prowidnyka Centralnego 
Prowodu OUN i wybraniu na jego 
miejsce R. Szuchewycza.
Na Zjeździe rozpatrywany był 
także stosunek do Polaków, przy 
czym dokonano również oceny 
„praktycznej działalności UPA 
pod kierownictwem „Kłyma Sa-
wura”, który realizował masowe 
niszczenie ludności polskiej”.[3] 
Szczegóły dyskusji ujawnił M. 
Stepaniak w czasie przesłuchania 
w dniu 25.08.1944 r. W tej spra-
wie zeznał, że „w obronie działal-
ności „Kłyma Sawura” dotyczącej 
Polaków występował szczególnie 
ostro „Horbenko” [Rostysław Wo-
łoszyn, przyp. W. F.], „Iwaniw” 
[Łogusz Omelian, przyp. W. F.] i 
Szuchewycz”. I dalej oświadczył: 
„Z krytyką wystąpiłem ja [M. Ste-
paniak, przyp. W. F.] i „Ruban” 
[M. Łebed’, przyp. W. F.]. Ponie-
waż w obronie „Kłyma Sawura” 
występowało całe Biuro Prowodu, 
Nadzwyczajny Zjazd usprawie-
dliwił działanie „Kłyma Sawura”, 
chociaż w oficjalnych decyzjach 
Kongresu nie zostało to odzwier-
ciedlone. (…) Byli przeciwnicy ta-
kiego stanowiska, którzy uważali, 
że UPA skompromitowała się swo-
ją bandycką działalnością przeciw-
ko ludności polskiej”.[4] Jednak 
mimo głosów krytycznych, na III 
Zjeździe pozytywnie oceniono 
działalność UPA i Dymitra Klacz-
kiwskiego („Kłyma Sawura”) na 

Wołyniu podkreślając, że UPA 
stanowi podstawę walki o państwo 
ukraińskie. Wypowiadano się, że 
trzeba działać według zasady „ząb 
za ząb, oko za oko”. Stąd też akcje 
przeciwko Polakom organizowane 
na Wołyniu i Polesiu przez Krajo-
wy Prowid OUN-B i UPA uważa-
no za usprawiedliwione istniejącą 
sytuacją.[5] Były także nieliczne 
głosy, że „nie należy w każdym 
wypadku adekwatnie odpowiadać 
na prowokacje niektórych polskich 
czynników w stosunku do ludności 
ukraińskiej, a lepiej starać się bar-
dziej aktywnie poszukiwać dróg 
porozumienia obu narodów”.[6] 
W przyjętej uchwale Zjazdu „Dwa 
lata walki” pogromy ludności pol-
skiej oceniono ostatecznie jako 
przejaw walki z polskim nacjona-
lizmem.[7]  Ale chociaż w uchwa-
łach III Zjazdu zapisano, że „polska 
imperialistyczna wierchuszka jest 
służalcem cudzych imperialistów 
oraz wrogiem wolności narodów” i 
stara się „wprzęgnąć polskie masy 
ludowe do walki z narodem ukra-
ińskim”, to kierownictwo OUN-B 
przychylało się do zamiaru „wyłą-
czenia wszystkich drugorzędnych 
frontów”, w tej liczbie i „polskiego 
frontu”.[8]

Po III Nadzwyczajnym Zjeździe 
OUN przystąpiono do organizacyj-
nego ujęcia istniejących oddziałów 
zbrojnych i utworzenia UPA na za-
sadach regularnej armii. Bazowym 
obszarem, na którym organizowa-
no UPA było terytorium Wołynia. 
Przyjęto następującą strukturę 
organizacyjną: całe terytorium po-
dzielono na cztery operacyjno-te-
rytorialne Okręgi Wojskowe (OW), 
na terenie których bazowały odpo-
wiednie grupy UPA wraz z opera-
cyjno-terytorialnymi dowództwa-
mi; Okręgi Wojskowe dzieliły się 
na Wojskowe Nadrejony (WN), 
Wojskowe Rejony (WR), Woj-
skowe Podrejony (WPR), kuszcze 
i stanice.  27 sierpnia 1943 roku 
płk. Dmytro Klaczkiwśkyj „Kłym 
Sawur” wydał rozkaz o strukturze 
UPA i mianowaniu dowódców 
Okręgów Wojskowych. Na tej 
podstawie utworzono następujące 
okręgi:[9]

Okręg Wojskowy (Grupa) UPA 
„Zahrawa” (kodowy szyfr „01”), 
który obejmował północną część 
obwodu rówieńskiego i południo-
we rejony poleskiego obwodu Bia-
łorusi. W skład Okręgu wchodziły 
nadrejony: kostopolski – „Doły-
na”; sarneński – „Lisowa Pisnia”; 
stoliński – „Hało”; piński – „Boło-
to”. Dowódca OW – „Dubowyj” 
(Iwan Łytwynczuk), komendant 
zaplecza – „Jurko” (Jurij Rybak);

Okręg Wojskowy (Grupa) UPA 
„Bohun” (kodowy szyfr „02”, 
„002”)[10], obejmujący południo-
wą część obwodu rówieńskiego i 
rejon Krzemieńca. W skład Okrę-
gu wchodziły nadrejony: korecki – 
„2/2”, „Kolino”; rówieński – „3/3”, 
„Ozero”; zdołbunowski – „4/4”, 
„Łuh”; dubieński – „6/6”, „Dub”; 
krzemieniecki – „7/7”. Dowód-
ca OW – „Enej” (Petro Olijnyk), 

komendant zaplecza – „Ptaszka” 
(Sylwester Zatowkaniuk);

Okręg Wojskowy (Grupa) UPA 
„Turiw” (kodowy szyfr „03”) obej-
mujący terytorium obwodu wołyń-
skiego i południową część obwodu 
brzeskiego. W skład Okręgu wcho-
dziły nadrejony: łucki – „Chor-
tycia”; włodzimierski – „Step”; 
kowelski – „Kodak”; berestecki. 
Dowódca OW „Ołeh” (Mykoła 
Kowtoniuk, Jakymczuk)[11], ko-
mendant zaplecza – „Jarosław Kar-
meluk”[12];

Okręg Wojskowy (Grupa) UPA 
„Tiutiunnyk” (kodowy szyfr „04”) 
obejmujący obwód żytomierski i 
zachodnie rejony obwodu kijow-
skiego. W skład Okręgu wchodziły 
nadrejony: żytomierski, berdy-
czowski, andruszewski, nowogród-
-wołyński, awrucki, fastowski. 
Dowódca OW – „Wereszczaka” 
(Fedir Worobeć).

W skład OW (Grup) wchodziły 
oddziały zbrojne: sotnie, kurenie i 
zagony. Sotnia stanowiła najniższą 
jednostkę taktyczną, liczyła 100-
150 ludzi i składała się z trzech 
„czot” i „roju” moździerzy lub 
ckm. Dwie-trzy sotnie tworzyły 
kureń lub zagon. W OW „Turiw” 
zagony były większe, składały się 
z 2-3 kureni. Wszystkie oddziały 
były terytorialnie przywiązane do 
miejscowości swego bazowania. 
Wyjątek stanowił OW „Tiutiun-
nyk”, w skład którego w większo-
ści wchodziły oddziały przydzie-
lone z innych OW, mające swoje 
bazy na terenie OW  „Zahrawa” i 
„Bohun”.

W końcu 1943 roku Prowid OUN 
podjął nową decyzję o zreformo-
waniu struktury UPA, dostosowa-
niu jej do zmieniających się warun-
ków i poszerzeniu jej działalności. 
Zbrojne oddziały UPA zorganizo-
wano w trzy krajowe dowództwa 
terytorialne: „UPA-Piwnicz”, obej-
mującą Wołyń, Polesie i obwód 
żytomierski – dowódca „Kłym 
Sawur” (Dmytro Kłaczkiwśkyj); 
„UPA-Piwdeń” obejmującą Ka-
mieniec Podolski, obwód win-
nicki oraz terytorium na południe 
od Winnicy – dowódca „Bat`ko” 
(Omelian Hrabeć); „UPA-Zachid” 
obejmującą Galicję, Bukowinę, 
Zakarpacie i Chełmszczyznę – 
dowódca „Szelest”, „Wyszytyj” 
(Wasyl Sydor). Przewidywano tak-
że zorganizowanie „UPA-Schid” 
obejmującą rejon Kijowa oraz cen-
tralną i wschodnią część Ukrainy, 
ale nie udało się zrealizować tego 
planu ze względu na nadejście 
frontu wschodniego.[13]

 Po reorganizacji i przejściu na 
nową strukturę organizacyjną, 
utworzone wcześniej na terenie 
Wołynia: Okręg Wojskowy „Tu-
riw”, Okręg Wojskowy „Zahrawa” 
i Okręg Wojskowy „Bohun” zosta-
ły podporządkowane krajowemu 
dowództwu terytorialnemu „UPA-
-Piwnicz”. Natomiast Oddziały 
Ukraińskiej Narodowej Samo-
obrony (UNS), które od lipca 1943 

roku działały w Galicji podporząd-
kowano krajowemu dowództwu 
terytorialnemu „UPA-Zachid”. W 
każdym Okręgu było od 2 do 5 
zagonów (zgrupowań pułkowych). 
W skład zgrupowania wchodziło 
3-4 kureni (batalionów). Te z kolei 
miały w swoim składzie 3-4 sotnie 
(kompanie) strzeleckie i sotnię go-
spodarczą. Pełna bojowa sotnia li-
czyła około 150 ludzi. Sotnia mogła 
być wyposażona w 1-2 granatniki, 
ckm, a także w działa małego kali-
bru. W każdym zgrupowaniu były 
2 drużyny żandarmerii polowej i 
pluton gospodarczy, a w składzie 
kurenia i sotni - drużyna żandar-
merii i pododdział Ukraińskiego 
Czerwonego Krzyża (UCzK).Na 
przełomie 1943 i 1944 r. na ob-
szarze Wołynia i Polesia przepro-
wadzono mobilizację mężczyzn 
narodowości ukraińskiej zdolnych 
do służby wojskowej oraz kobiet z 
przeznaczeniem do służb pomoc-
niczych (służba zdrowia, łączność 
itp.). Wszystko to odbywało się w 
warunkach rozkładu niemieckiego 
systemu okupacyjnego. Kierow-
nictwo OUN nie ogłosiło oficjalnie 
ogólnonarodowego powstania, ale 
przedsięwzięte działania były tak 
ukierunkowane, że powstanie w 
zasadzie już wybuchło i weszło w 
rozstrzygającą fazę.

 Pod koniec 1943 r. UPA osiągnę-
ła na Wołyniu szczyt swego roz-
woju. W meldunku niemieckim 
oceniano siły UPA według stanu 
na 1.10.1943 r. na około 40 tysię-
cy ludzi.[14] W innym meldunku 
niemieckim podaje się, że jesienią 
1943 r. UPA pod dowództwem 
„Kłyma Sawura” liczy 35-40 ty-
sięcy ludzi, a „Taras Bulba” utracił 
swój wpływ i posiada tylko 5-6 
tysięcy ludzi.[15] Dane powyższe 
znajdują potwierdzenie jeszcze w 
innym dokumencie niemieckim, 
w którym ocenia się, że na jesieni 
1943 r. w północnej części Wołynia 
było prawie 20 tysięcy partyzan-
tów sowieckich, a w południowej 
części Wołynia około 35 tysięcy lu-
dzi UPA.[16] Według oceny sztabu 
UPA efektywna jej siła w drugiej 
połowie 1943 r. wynosiła na Wo-
łyniu około 20 tysięcy uzbrojonych 
ludzi zorganizowanych w kurenie 
i sotnie oraz oddziały terenowe 
(w sile od drużyny do sotni), któ-
re wykonywały zadania specjalne.
[17] Można zatem zgodzić się z 
oceną, że siły UPA na Wołyniu pod 
koniec 1943 r. wynosiły około 35-
40 tysięcy uzbrojonych ludzi na co 
składały się kurenie i sotnie pod-
legające poszczególnym dowódz-
twom zgrupowań terytorialnych 
oraz.  oddziały organizowane na 
bazie SKW.

Masowe rzezie ludności polskiej 
w lecie 1943 r. nie rozwiązały pro-
blemu polskiego w taki sposób, 
jak to oczekiwało kierownictwo 
OUN-B. W tej sprawie zachowa-
ło się sprawozdanie z działalności 
Służby Bezpeky WO „Zahrawa” 
z 3.11.1943 r. za okres od 15.9. do 
15.10.1943 r. o następującej treści: 
„(...) Akcja niszczenia Polaków nie 
przyniosła oczekiwanych rezul-

tatów. Polski aktywny element w 
zasadzie zachował się, i z jednej 
strony wykorzystuje niemiecko-
-bolszewicką okupację Zachodniej 
Ukrainy aby zemścić się na Ukra-
ińcach, a z drugiej strony przygoto-
wuje się do większego samodziel-
nego wystąpienia w odpowiednim 
czasie. Za polityczno-docelowe 
uważam zwrócenie się do kompe-
tentnych czynników z wnioskiem o 
rewizję stosunku do Polaków i dro-
gą pertraktacji z polskimi kierow-
nikami oderwać ich od Niemców 
i bolszewików, co pozbawiłoby 
jednych i drugich poważnej liczby 
żywej siły oraz rozłożyło ich mo-
ralnie. Ciężkie położenie Polaków 
w obecnym czasie daje podstawę 
do myślenia o powodzeniu takiego 
pociągnięcia.”[18]                

Z powyższego wynika, że na III 
Zjeździe, i po nim, w sprawie pol-
skiej nie było pełnej jednomyśl-
ności wśród delegatów. W obliczu 
zbliżającego się frontu wschodnie-
go i przewidywanym wejściu Ar-
mii Czerwonej na teren Wołynia, 
część delegatów szukała takich 
rozwiązań, które złagodziłyby zły 
wizerunek OUN i UPA ze względu 
na popełnione zbrodnie na ludności 
polskiej i usprawiedliwiły w pew-
nym stopniu podjęcie antypolskich 
akcji. Wynikiem tego było wyda-
nie w październiku 1943 r. przez 
kierownictwo OUN-B komunikatu 
w sprawie walk bratobójczych na 
Wołyniu, w którym wskazywano 
na zadawnione antagonizmy, in-
spirację okupantów, antyukraiń-
ską propagandę, jako przyczyny 
zmuszające Ukraińców do reakcji. 
Walki bratobójcze potępiono, odci-
nając się od nich. W komunikacie 
stwierdzano, że OUN nie miała nic 
wspólnego z masowymi mordami. 
Są w nim także słowa o zmianie 
stosunku do Polaków.[19]

Po opublikowaniu komunika-
tu, w piśmie „Idea i czyn” nr 1 z 
1944 r. ukazał się artykuł naczel-
nego redaktora Mychajła Polido-
wycza-Karpatśkoho nawiązujący 
do treści komunikatu, z którego 
wynikało, że to Polacy ponoszą 
odpowiedzialność za rozpoczęcie 
walk ukraińsko-polskich i są także 
odpowiedzialni za ich zakończe-
nie.[20] Twierdzenie powyższe nie 
ma żadnego uzasadnienia, nie ma 
bowiem podstaw wskazujących 
na rozpoczęcie przez Polaków an-
tyukraińskich akcji na Wołyniu, 
które rzekomo miały być przyczy-
ną antypolskich wystąpień nacjo-
nalistów ukraińskich. Dokumenty, 
jakie zachowały się w archiwach 
zdecydowanie temu przeczą. 

Wydany komunikat świadczy o 
pewnej ewolucji stanowiska kie-
rownictwa OUN-B w sprawie 
stosunku do Polaków. Ale jest tam 
także próba przemilczania krwawej 
rozprawy z Polakami i przerzu-
cenia winy za popełnione zbrod-
nie na stronę polską. Wszystko to 
podważa wiarygodność intencji 
kierownictwa OUN-B w sprawie 
odstąpienia od szaleńczej koncep-
cji eksterminacji ludności polskiej 



www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                                       1 maja 2022  - strona 21HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
i dążenia do ugodowego rozwią-
zania konfliktu. Wskazuje raczej 
na pewną grę taktyczną w obliczu 
zbliżającego się frontu wschodnie-
go i klęski hitlerowskich Niemiec, 
w obawie przed odpowiedzialno-
ścią za popełnione zbrodnie na lud-
ności polskiej.

Komunikat nie przyniósł radykal-
nej zmiany stosunku OUN i UPA 
do ludności polskiej Wołynia i 
Małopolski Wschodniej. Deklara-
cje w tej sprawie nie wiele miały 
wspólnego z rzeczywistością, nie 
zmieniły dotychczasowej zbrod-
niczej działalności bojówek OUN 
i UPA w terenie. Wprawdzie w 
dokumencie OUN-B („Nakaz nr 
I/43” wydany przez Krajowy Pro-
wid) z dnia 27 października 1943 
r., podpisanym przez organizacyj-
nego referenta inicjałami „K. H.” 
nakazuje się, aby kategorycznie 
wstrzymać wszelkie antypolskie 
akcje[21], to jednak w dalszym 
ciągu trwały masowe zabójstwa 
Polaków. Oto jak kierownik nadre-
jonu „Dowbak” w odpowiedzi na 
„Nakaz nr I/43” donosił w swoim 
sprawozdaniu: „antypolskie akcje 
narazie wstrzymano, a przepro-
wadzane są tylko akcje odweto-
we (...) zgodnie z polityczną linią 
Organizacji”[22] Ze sprawozdań 
składanych przez „Dowbaka” na 
podstawie meldunków z przepro-
wadzonych akcji dowiadujemy się, 
na czym polegała owa „polityczna 
linia organizacji” i akcje odweto-
we. Otóż, w sprawozdaniu „Do-
wbaka” z przeprowadzonych ak-
cji odwetowych w dniu 14 lutego 
1944 r. we wsi Firlejów podano, że 
„(...) Za zabicie jednego wartow-
nika UPA w okolicy wsi Firlejów, 
pow. rohatyński, oddział UPA w 
sile 100 osób napadł na wieś, za-
bił 35 ludzi, w tym: 13 mężczyzn, 
pozostali to kobiety i dzieci, spalił 
plebanię księdza. Jednocześnie we 
wsi Krywnia zabito 15 ludzi, w 
tym 8 kobiet. We wsi Kliszcziwnia 
rozstrzelano 40 osób, których wy-
kryto w piwnicy kościoła. Ogółem 
w całej akcji zabito 90 Polaków i 6 
Niemców.”[23] Świadczy to o tym, 
że akcje odwetowe przeprowadza-
no z najmniejszego powodu, albo i 
bez powodu. Były to nie odwety, a 
dalszy ciąg napadów na bezbronną 
ludność polską. Przy tym, nadrejo-
nowy „Dowbak” w instrukcji dla 
rejonowych prowidnyków naka-
zywał stosowanie „silnych akcji po 
to, ażeby zastraszyć i zdemoralizo-
wać Polaków, uczynić ich niezdol-
nymi do pomszczenia”.[24]

W terenie nie podporządkowano 
się zaleceniom i wydanym rozka-
zom kierownictwa OUN-B, często 
tłumaczono je dość dowolnie. Oto 
dokumenty charakteryzujące tę sy-
tuację, pochodzące z końca 1943 
r. i początku 1944 r. W rozkazie 
Okręgowego Prowidnyka OUN-B 
ps. „Zbój” do nadrejonowego pro-
widnyka z 11 grudnia 1943 r. czy-
tamy: „co do Polaków to ich nie za-
czepiamy, ale kiedy Polacy zabiją 
jednego Ukraińca, zaraz z miejsca 
w odwecie zabić 10 Polaków, któ-
rych nie należy rozstrzeliwać, tylko 
zarąbać siekierami, i zostawić ich 
nie pochowanymi”.[25]

Instrukcja nadrejonowego centrum 
propagandowego i nadrejonowego 
prowodu OUN z 24 marca 1944 r. 
tak oto ujmowała stosunek do Po-
laków: „(...) Stosunek nasz do Po-
laków jest taki, jak to powiedziano 
na konferencji: bojówka bije, a my 

krzyczymy, że spokojnej ludności 
nikt nie rusza”.[26] I kolejny doku-
ment – instrukcja nadrejonu „Służ-
by Bezpeky” z 5 kwietnia 1944 r.: 
„Ogólny atak na Lachów wstrzy-
mać. Złapanych winnych prze-
słuchać, żeby podpisali protokół. 
Winien – likwidacja po udowod-
nieniu współpracy z Niemcami 
lub bolszewikami. Niewinnych po 
przesłuchaniu zwolnić, to na przy-
szłość”.[27] W tym samym czasie, 
bo 6 kwietnia 1944 r., ukazało się 
„rozporządzenie specjalne” nad-
rejonowego prowodu OUN pod-
pisane przez „Oresta” i „Karata”, 
w którym czytamy: „Rozkazuję 
wam niezwłoczne przeprowadze-
nie czystki swojego rejonu z ele-
mentu polskiego oraz z agentów 
ukraińsko-bolszewickich. Czystkę 
należy przeprowadzić w stanicach 
słabo zaludnionych przez Pola-
ków. W tym celu stworzyć przy 
rejonie bojówkę złożoną z naszych 
członków, której zadaniem była-
by likwidacja wyżej wymienio-
nych. Większe wasze stanice będą 
oczyszczone z tego elementu przez 
nasze oddziały wojskowe nawet w 
biały dzień. (...) Oczyszczenie te-
renu musi być zakończone jeszcze 
przed naszą Wielkanocą, żebyśmy 
świętowali ją już bez Polaków. 
Pamiętajcie, że jak bolszewicy za-
staną nas z Polakami na naszych 
terenach, wtedy wszystkich nas 
wyrżną. Działać szybko i mądrze. 
(...) Informujcie szczegółowo o 
ruchach Polaków i ich ewakuacji 
z naszych terenów. Prowadzić z 
nimi twardą bezpardonową wal-
kę. Nikogo nie oszczędzać, nawet 
w przypadku małżeństw miesza-
nych wyciągać z domów Lachów 
...”.[28] Wydany miesiąc później 
rozkaz Głównego Prowodu OUN 
dla powiatowych prowidnyków 
z 5 maja 1944 r. nakazuje, aby „z 
uwagi na oficjalne stanowisko 
polskiego rządu w sprawie współ-
pracy z Sowietami, Polaków z na-
szych ziem usuwać”. Zwraca się 
przy tym uwagę, że należy wydać 
ludności polskiej polecenie wypro-
wadzenia się w ciągu kilku dni na 
„rdzennie polskie ziemie”, a jeśli to 
nie zostanie wykonane, to „wysłać 
bojówki, które będą likwidowały 
mężczyzn a chaty palić”.[29]

Dobre intencje kierownictwa 
OUN-B dotyczące zmiany stosun-
ku do Polaków, wyrażone w wyda-
nym komunikacie po III Zjeździe, 
nie mogą być wiarygodne i z tego 
powodu, że niedługo po tym nastą-
piły nie tylko dalsze mordy ludno-
ści polskiej ale także zorganizowa-
ne akcje mające na celu usuwanie 
śladów obecności polskiej na Wo-
łyniu. Oto w rozkazie skierowa-
nym do „kuszczowych prowidny-
kiw” i referentów czytamy: „(...) 
7. Likwidować ślady polskości (...) 
a) Zniszczyć wszystkie ściany ko-
ściołów i innych polskich budyn-
ków kultowych, b) Zniszczyć drze-
wa przy zabudowaniach tak, aby 
nie pozostały nawet ślady, że tam 
kiedykolwiek ktoś żył (ale nie nisz-
czyć drzew owocowych przy dro-
gach, c) Do 25.XI.1944 r. zniszczyć 
wszystkie polskie chaty, w których 
poprzednio mieszkali Polacy (...). 
Zwraca się uwagę raz jeszcze na 
to, że jeżeli cokolwiek polskiego 
pozostanie, to Polacy będą mieli 
pretensje do naszych ziem. Postój, 
9.02.1944 r. Mandriwnyk”.[30] 
W wytycznych dla politycznych 
wychowawców sotni w sprawach 
pracy politycznej w oddziałach i 
wśród ludności nakazuje się: „(...) 

Rozebrać wszystkie polskie domy. 
(...) Tam, gdzie nie ma możliwości 
i czasu na rozebranie, natychmiast 
spalić”.[31] W sprawozdaniu z 
działalności referentury org.-mob. 
OW „Bohun” za miesiąc paździer-
nik 1943 r. donoszono: „(...) akcja 
niszczenia polskich pomników jest 
w pełnym rozwoju. (...) Dnia 9.10 
43 r. na terenie „Tarasa” zniszczo-
no wszystkie telefoniczne druty na 
liniach pomocniczych (...), w tym 
samym dniu zniszczono tu wszyst-
kie kościoły, pomniki – wszystko 
to, co wskazywałoby na istnienie 
Polaków na naszych ziemiach”.
[32] Również w polskich Biulety-
nach Informacyjnych Małopolski 
z października 1943 r. podano, że 
„Ukraińcy niszczą wszędzie ślady 
kultury polskiej. Zniszczeniu ule-
gło 43 dwory we Włodzimierzu 
[zapewne chodzi tu o powiat wło-
dzimierski – przyp. W. F.], w tym 
zabytkowe w Porycku i Biskupi-
czach”[33] oraz że „Około 100 
parafii już zlikwidowano, reszta 
wegetuje w oczekiwaniu zagłady. 
(...) Kościołów zniszczono i spalo-
no 30, a może i więcej, bo trudno 
dokładnie sprawdzić, zresztą co 
dziś istnieje, tego do jutra może już 
nie być”.[34] 

Z powyższego wynika, że rozka-
zy i polecenia w sprawie wstrzy-
mania akcji przeciwko ludności 
polskiej terenowe struktury OUN i 
UPA zignorowały i nie wykonały. 
Pojawiające się tu i ówdzie głosy 
nawołujące do złagodzenia stosun-
ku do Polaków nie miały żadnego 
wpływu na zmianę sytuacji. Jeżeli 
nawet w centralnym kierownictwie 
OUN-B istniały jakieś siły dążące 
do zahamowania szalejącego ter-
roru wobec ludności polskiej, to 
były one bardzo słabe, i nie miały 
żadnego autorytetu w terenie. Tam 
decydowali miejscowi działacze 
OUN i dowódcy oddziałów UPA. 
Rozbudzony przez kierownictwo 
OUN masowy ruch zbrojny, skie-
rowany na likwidację ludności 
polskiej,    wymknął się spod kon-
troli, stał się ruchem żywiołowym, 
trudnym do opanowania. Masowe 
rzezie ludności polskiej w dalszym 
ciągu miały miejsce i stopniowo 
przenosiły się na teren Małopolski 
Wschodniej.

W latach 1942-1944 działalność 
OUN-B i UPA na Wołyniu, a na-
stępnie w Małopolsce Wschodniej, 
zmierzała do osłabienia żywiołu 
polskiego. Zasadniczym celem 
było usunięcie Polaków z tych te-
renów, jako przeszkody na drodze 
do niepodległości Ukrainy. Była to  
realizacja polityczno-wojskowej 
strategii, wynikającej z przyjętych 
zasad integralnego nacjonalizmu 
ukraińskiego, uwzględniającej na-
stępujące główne założenia:

Zorganizowanie wojskowych od-
działów OUN na terenach Wołynia 
i Polesia a następnie w Małopolsce 
Wschodniej;

Opanowanie możliwie jak naj-
większych terenów na Wołyniu, 
usuwając z nich administrację nie-
miecką;

Utworzenie zalążków administra-
cji ukraińskiej podległej OUN i 
UPA;

Podporządkowanie kierownictwu 
OUN Bandery wszystkich oddzia-
łów partyzanckich (w tym także 
oddziałów T. Bulby i oddziałów 

wojskowych OUN Melnyka) na-
wet przy użyciu siły;

Usunięcie lub zniszczenie polskie-
go elementu na Wołyniu i w Ma-
łopolsce Wschodniej, jako głównej 
przeszkody ukraińskich dążeń do 
niepodległości.

Analiza przebiegu wydarzeń na 
Wołyniu, oparta na licznych do-
kumentach polskich, ukraińskich, 
rosyjskich i niemieckich świadczy 
o konsekwentnej realizacji przy-
jętej przez kierownictwo OUN i 
UPA powyższej strategii. Obarcza 
to stronę ukraińską winą za rozpo-
częcie i dokonywanie masowych 
mordów Polaków w celu pozbycia 
się ich z terenów Wołynia i Ma-
łopolski Wschodniej. Zachowane 
dokumenty oraz skutki antypol-
skich akcji OUN i UPA wskazują 
bowiem na to, że była to czystka 
etniczna, działanie zamierzone i 
zaplanowane. Towarzyszyło temu 
odejście od tradycyjnych norm mo-
ralnych wynikających z wartości 
dekalogowych, co nadało mu nie-
zwykle krwawy, zbrodniczy i nie-
ludzki charakter. Okrutne mordy 
na ludności polskiej wywoływały 
ze strony polskiej akcje odwetowe 
i prewencyjne, które niekiedy były 
także bezwzględne i krwawe.

Taki rozwój wydarzeń doprowadził 
do tego, że eksterminacja ludności 
polskiej na Wołyniu przybrała ol-
brzymie rozmiary. Polacy zostali 
całkowicie usunięci ze wsi. Około 
50-60 tysięcy Polaków zamordo-
wano, a reszta została zmuszona 
do ucieczki do miast pod wątpli-
wą opiekę okupanta niemieckie-
go. Znaczną część wywieziono na 
roboty do Niemiec, nieliczni wy-
jechali do Generalnego Guberna-
torstwa, a pozostali w miastach na 
Wołyniu skazani zostali na głód i 
poniewierkę. W akcjach likwidacji 
Polaków brała udział część miej-
scowej ludności ukraińskiej, która 
na równi z uzbrojonymi bojówka-
mi OUN i oddziałami UPA mor-
dowała i grabiła Polaków, często 
swoich bliskich sąsiadów. Dlacze-
go tak się stało? Jak to jest możli-
we, że żyjący z sobą do tego czasu 
w zgodzie Polacy i Ukraińcy stali 
się nagle wrogami? W imię czego 
ludzie w zasadzie uczciwi i spokoj-
ni dopuszczali się czynów zbrodni-
czych i nieludzkich? Takie pytania 
często padają ale odpowiedź nie 
jest łatwa. Warto zastanowić się 
głębiej nad zachowaniem się ludzi 
żyjących w tych trudnych czasach, 
uwzględniając ówczesne uwarun-
kowania, i w ten sposób zbliżyć 
się do prawdy. Badając przebieg 
krwawych wydarzeń wołyńskich 
warto także zastanowić się, gdzie 
jest granica nienawiści, którą nie 
można przekroczyć. A na Woły-
niu ta granica została wielokrotnie 
przekroczona. Za sprawą skrajnego 
odłamu nacjonalistów ukraińskich 
nienawiść i wrogość do Polaków 
sięgnęła szczytu.  
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Genocidum atrox. Cz.2
Stanisław Żurek

 Rok 1941 
13 kwietnia 1941 r. we wsi Skoro-
dyńce pow. Czortków; Stanisława 
Czarnecka (z domu Szatkowska) 
wspomina: „Pierwsze morderstwo 
w naszej miejscowości miało miej-
sce w nocy z pierwszego na drugi 
dzień Świąt Wielkanocnych 1941 
r., dokonali go miejscowi bande-
rowcy. Maria Wałkówna - polska 
nauczycielka pochodziła z Czort-
kowa, a pracowała w szkole w 
Skorodyńcach. Wróciła z domu 
do wsi przed wieczorem pierwsze-
go świątecznego dnia. Wyszłam 
z koleżankami na jej powitanie 
zupełnie przypadkowo. Wyznała 
nam wówczas, że jej przedwcze-
sny powrót spowodował zły sen z 
ostatniej nocy. Śniło jej się miano-
wicie, że bandyci ze wszystkiego 
ją ograbili. Po powrocie do wynaj-
mowanego we wsi pokoju udała się 
na spoczynek. Późnym wieczorem 
ktoś zaczął dobijać się do jej okna. 
Zaniepokojona przeszła do miesz-
kania Andrzeja Sawickiego (u któ-
rego mieszkała), aby powiedzieć 
mu o tym. Tak mówił mi on sam 
po jej śmierci. Kiedy nauczycielka 
była u Sawickiego, weszli do nie-
go banderowcy. Poczęstowała ich 
wtedy słodyczami i papierosami, 
z czego byli bardzo zadowoleni. 
Pod koniec spotkania zapewnili 
ją, że może spać spokojnie, bo oni 
pełnią wartę i nic złego się nie wy-
darzy. Gdy wyszła z mieszkania 
Sawickiego, banderowcy zadruto-
wali jego drzwi, weszli do pokoju 
nauczycielki i dokonali morder-
stwa. Słychać było jej rozpaczliwy 
krzyk. Sawicki nie mógł otworzyć 
swoich drzwi, więc otworzył okno, 
krzyczał i prosił o ratunek. Sąsiedzi 
przybiegli i pozostali do rana na 
podwórku. Ale było już za późno. 
Mordercami byli: Mykoła Hapij i 
i Anton Szewciw. Ci sami, którzy 
zapewniali nauczycielkę, że nic 
złego jej się nie stanie. Wczesnym 
rankiem pojawiła się sowiecka poli-
cja. Wraz z innymi ludźmi weszłam 
do pokoju nauczycielki. Zamordo-
wana leżała na łóżku. Ciosy zadane 
były nożem: w szyję, piersi i inne 
części ciała. Krew trysnęła aż na 
sufit. Zbryzgane były też ściany. 
Nauczycielka Maria Wałkówna 
cieszyła się w naszej miejscowości 
autorytetem. Środowisko bardzo ją 
lubiło. Była życzliwa i miła dla oto-
czenia szkolnego i dla wszystkich 
mieszkańców wsi. To zabójstwo 
było ciężkim przeżyciem dla nas 
wszystkich – Polaków. Postano-
wiliśmy wziąć udział w pogrzebie. 
Pochowana została w Czortkowie, 
w rodzinnym grobowcu Kotowi-
czów. 
W moim domu wykonaliśmy wie-
niec, a w Czortkowie kupiliśmy 
szarfę z napisem “Ostatnie poże-
gnanie”. Na pogrzebie było nas 24 
osoby młodych Polaków ze Skoro-
dyniec. Od początku przygotowań 
do pogrzebu byliśmy obserwowani 
bacznie przez banderowców. Dali 
nam później odczuć swoje nieza-
dowolenie”. (www.pnikut.net › 
teksty › Biuletyn ) „13.04.41 r. za-
mordowana została w Skorodyń-
cach nauczycielka (pochodząca z 

Czortkowa) – Wałkówna Maria (c. 
Stanisława), a w lesie zastrzelono 
Polaka – Soleckiego Franciszka, 
który powracał z pracy do domu”. 
(Kubów..., jw.).     
28 czerwca we wsi Kozaki pow. 
Złoczów: „W roku 1941, rankiem 
czerwcowego dnia, wybrał się ko-
sić trawę na najdalszą od domu 
łąkę. Wczesnym popołudniem ciot-
ka Stefka zaprowadziła małą Jań-
cię do swojej siostry Pauliny, która 
miała ją przypilnować. Kiedy wró-
ciła do domu w garnku już kipiała 
woda. Wrzuciła na war pierogi i w 
tym czasie do jej domu przyszło 
dwóch sowietów z karabinami. 
Zapytali po rusińsku – tak wspo-
minała. – De twij czołowik? – Od-
powiedziała, że kosi łąkę. – Wedy 
do neho – padło polecenie. – Zaraz 
tylko wyjmę pierogi dla niego. – 
Wyjęła pierogi z garnka do miski, 
okrasiła, owinęła miskę jakimiś 
ręcznikami i w drogę do Jaśka, z 
sowietami. Przeszli tę długą drogę 
bez choćby jednego słowa. Doszli 
do wujka. Nie pozwolili mu zjeść. 
Nie pozwolili ciotce i wujkowi zbli-
żyć się do siebie. Padło polecenie:  
– Idesz z namy! – Wtedy ciotka 
Stefka widziała swojego męża ży-
wego po raz ostatni. /.../  Jaśka nie 
było! Szukały go po lasach – co 
dzień dalej od domu, po stronie w 
którą poszli z nim sowieci. Szóste-
go dnia od zaginięcia wujka szły 
przez las oddalony około osiem 
kilometrów od domu. Stali tam ta-
borem Cyganie. Od taboru w ich 
stronę szła stara Cyganka, wołając 
ciotkę po imieniu „Stefka” i gestem 
ręki zapraszając ku sobie. Kiedy się 
do siebie przybliżyły spytała ciotkę: 
– Ty szukajisz swohu czołowika? – 
Nie czekając na odpowiedź wska-
zała kierunek i powiedziała, że leży 
przyrzucony grubą warstwą gałę-
zi. Szły zgodnie ze wskazówkami 
Cyganki. Mama pytała ciotkę, czy 
zna tę Cygankę. Ta odpowiedzia-
ła, że nigdy dotąd jej nie widziała. 
Znalazły Jaśka pod stertą gałęzi. 
Poraził je nie odór, a wygląd za-
mordowanego. Na rękach nie było 
skóry – wycięto mu „rękawiczki”, a 
na głowie miał zdartą skórę z wło-
sami w kształcie szerokiego krzyża. 
Dziadek wozem pojechał do lasu 
po syna i przywiózł go do domu 
w Kozakach. Następnego dnia był 
pogrzeb… Kozaczanie, którzy go 
tłumnie żegnali mówili, że „to nie 
sowiety, no banderowcy” jego za-
mordowali. „Sowiety były łaskaw-
sze – strzelały w tył głowy, a bande-
ry męczyli – na strach w okolicy”. 
Mówiła mama: może Jaśku by żył, 
gdyby Stefka ich nie poprowadziła 
wtedy do niego na łąkę?… Zaraz 
na drugi dzień przyszli Niemcy.” 
(http://archiwumkresowe.pl/wuj-
ko-jasku-dramat-czerwcowego-
-dnia-roku-1941/ )  Jan Kazimierz 
Stojanowski, ur. 06.03.1906 – zm. 
28.06.1941. Urodził się i wycho-
wał się na Kozakach. Całe życie 
pracował jako rolnik. Ślub ze Ste-
fanią Wilk odbył się 06.07.1935. W 
czerwcu 1936 roku urodziła im się 
jedyna córka, Janina, którą osierocił 
pięć lat później – w czerwcu 1941 
roku Jan został zamordowany przez 

banderowców. Pochowano go 
05.07.1941 (Archiwum Diecezjal-
ne w Zielonej Górze. Akta parafii 
katolickiej Zazule-Kozaki, zespół 
214, sygnatura PZK-kat 1). We wsi 
Olganówka Nowa pow. Łuck gru-
pa marszowa OUN zamordowała 
mieszkańców Olganówki Starej: 
Annę Paszkiewicz  lat 80, jej córkę 
Ewę Wilk lat 50, jej wnuczkę Ge-
nowefę Wilk lat 17 oraz wnuczka 
Czesława Wilk lat 6. Ofiary mordu 
pozwolili pochować dopiero 6 lip-
ca, bez trumien, na poniemieckim 
cmentarzu. 
W czerwcu w miasteczku Barysz 
pow. Buczacz: „Podczas wycofy-
wania się wojsk sowieckich przed 
Niemcami, bojówkarze OUN za-
mordowali 11 ludzi: 6 Polaków, 3 
Ukraińców i 2 Żydów. Wszyscy zo-
stali zarżnięci w nocy we własnych 
domach. W mordzie tym brali 
udział miejscowi Ukraińcy: Stepan 
Duhlej, Wasyl Kasperuk, Mychajło 
Kałyniuk i Mychajło Krywinśkij.” 
(Irena Kotowicz: Krwawe kalen-
darium wydarzeń w BARYSZU, 
pow. Buczacz, woj. tarnopolskie; 
w: www.wbc.poznan.pl/Con-
tent/8333/Biuletyn%20nr63%20
2004.03.pdf ) We wsi Czechów 
pow. Buczacz: „Następne zbrod-
nie nastąpiły w czerwcu 1941 r., 
tuż po ataku Niemiec na ZSRR. W 
Czechowie, należącym do parafii w 
Monasterzyskach, miejscowi Ukra-
ińcy, którzy stanowili większość, 
wymordowali swoich polskich 
sąsiadów. Wszystkich pomordo-
wanych pochowano we wspólnej 
mogile, do której wrzucono i żyw-
cem pogrzebano także ciężko ran-
nych. Zginęło 17 osób: 11 Polaków, 
w tym sześcioro małych dzieci i 6 
Ukraińców przeciwnych mordowa-
niu Polaków. Po dokonaniu mordu 
ukraińska ludność, uzbrojona w sie-
kiery, widły, kosy i noże, próbowała 
dokonać rzezi pobliskiej Słobódki 
Dolnej (4 km od Monasterzysk), 
zamieszkałej wyłącznie przez Pola-
ków. Kolumna napastników zosta-
ła jednak ostrzelana i rozproszona 
przez wycofujący się oddział wojsk 
sowieckich..” (Ks. Tadeusz Isako-
wicz-Zaleski: Zagłada Korościaty-
na; w: „Nad Odrą” nr 1-2 z 2011 r.).  
3 lipca we wsi Skorodyńce pow. 
Czortków: Mówi Kazimerz Soł-
tys, s. Bazylego: „3 lipca 1941 r. 
przyjechało do Skorodyniec 5-ciu 
sowieckich żołnierzy po konne 
podwody dla potrzeb wojska. Na 
godzin przed ich przybyciem miej-
scowi Ukraińcy, jeżdżąc po wsi na 
koniach, ogłosili powstanie “Samo-
stijnej Ukrainy”. Mój ojciec uciekł 
przed Sowietami aby nie zostać za-
branym z podwodą i schronił się w 
pobliskim lesie. Tam spotkał swego 
szwagra - Ukraińca - Stepana Mała-
czuka, który pociągnął ojca w głąb 
lasu. Ku swemu zaskoczeniu ojciec 
zobaczył tam około 30 - tu uzbro-
jonych miejscowych Ukraińców, 
którzy ukryli się tu na widok so-
wieckich żołnierzy. Ukraińcy naka-
zali Małaczkowi wrócić do domu, 
ojca zatrzymali. Poprowadzili go 
jeszcze około kilometra w głąb lasu 
i tam zamordowali. Oględziny od-
nalezionych zwłok wykazały, że 

wyrwali ojcu srebrne zęby (i za-
brali je), bagnetem przedziurawili 
obie dłonie i odcięli głowę. Krążyła 
potem po wsi wieść, że Ukrainiec - 
Antoni Bandura, zwany “Antiszko” 
przechwalał się, i jednym cięciem 
szabli odciął  głowę memu ojcu, 
która “spadła jak główka wróbla”. 
W morderstwie tym pomagali mu: 
Petro Firman zwany “Szozda” i 
Mychajło Hapij.[Ten “etatowy” 
morderca brał równie udział w 
uśmierceniu mojej ciotki – nauczy-
cielki Marii Wałkówny (przyp. 
I.K.)] Zwłoki ojca odnalazłem 
ukryte pod gałęziami. Obok ciała 
leżała odcięta głowa. Zabraliśmy je 
z lasu w tajemnicy przed Ukraińca-
mi i ukryliśmy w słomie w naszej 
stodole. Matka ojca poszła do prze-
wodniczącego “Selrady” z prośbą o 
zezwolenie na pochowanie zwłok 
syna na polskim cmentarzu. Od-
mówiono jej i polecono zakopanie 
zwłok tam gdzie leżały. Po tygo-
dniu skrzynkę z rozkładającymi się 
już  zwłokami znajomy Ukrainiec 
Sztokarski podjął się przewieźć i 
zakopać na cmentarzu. Kiedy od-
wiedziłem w 1978 r. Skorodyńce, 
wstąpiłem do dawnego sąsiada. Żył 
wtedy jeszcze i pokazał mi miejsce 
pochówku ojca.”  (www.pnikut.
net› teksty › Biuletyn ). 6 lipca we 
wsi Taurów pow. Brzeżany: „W 
lecie 1941 r. Ukraińcy zamordo-
wali 9 najwybitniejszych Polaków, 
przeważnie podoficerów rezerwy i 
strzelców. Przed śmiercią poddano 
męczenników najwymyślniejszym 
męczarniom. Na powracających 
Polaków z kościoła napadają bo-
jówki ukraińskie każdej niedzieli, 
ofiarami napadów padają z reguły 
najwybitniejsze jednostki.” (1943, 
12 września – Sprawozdanie Po-
lKO w Brzeżanach dla Delegata 
RGO Leopolda Tesznara dotyczą-
ce mordów dokonanych na ludno-
ści polskiej na terenie powiatów 
brzeżańskiego i podhajeckiego. B. 
Ossol. 16721/2, s. 89-90). „W lip-
cu 1941 r. zostało uprowadzonych 
z domów kilku Polaków. Nacjo-
naliści ukraińscy przetrzymywali 
ich i przesłuchiwali w kancelarii 
budynku urzędu tzw. „Łobosiów-
ce” (budynek nazwę swoją bierze 
od ziemianina, który był kiedyś jej 
właścicielem, miał 1000 ha pola i 
nazywał się Łoboś). Dwóch z za-
trzymanych wypuszczono na wol-
ność, resztę wywieziono do pobli-
skiego lasku „Netreba”, gdzie byli 
torturowani, a następnie bestialsko 
zamordowani. Odkopane zwłoki, 
rodziny ofiar mogły pochować na 
pobliskim cmentarzu kilka tygodni 
później. Było to bardzo niebez-
pieczne, gdyż dookoła były wsie 
zamieszkane zwłaszcza przez lud-
ność pochodzenia ukraińskiego, jak 
Płaucza, Medowa, Kaplińce. Żony 
pomordowanych Polaków szukały 
i wykopywały zwłoki, za co brano 
je na przesłuchania do prokurato-
ra tego samego, który spiskował 
przeciwko Polsce wraz z popem 
Petryckim. Bolesław Kozakiewicz 
przypomina go sobie bardzo do-
brze, bo chodzili razem do jednej 
szkoły. Banderowiec był o rok od 
niego starszy. „Już w szkole wy-

kazywał wrogie nastawienie prze-
ciwko Lachom. W czwartej klasie 
wydrapał na portrecie Piłsudskiego 
oczy, za co go wyrzucili ze szkoły. 
Jego koledzy z klasy pisali na ścia-
nach „precz Polaki z ukraińskiej 
ziemli”. Rodziny pomordowa-
nych nie potrafiły rozpoznać wielu 
zwłok, ale widoczne były oznaki 
tortur. Ofiary były powiązane dru-
tem kolczastym, miały obcięte ję-
zyki, uszy, nos, i wydłubane oczy. 
Wśród ofiar rozpoznano: Michała i 
Stanisława Gużdę, Jana Kłaka, Ma-
riana Nawaryńskiego, Jana Pereca, 
Franciszka Soczyńskiego, Emila, 
Jana i Piotra Zapotocznych oraz 
Antoniego Żebereckiego”. (Dr  Ar-
kadiusz Szymczyna: Urodzony w 
Taurowie; Kresowy Serwis Infor-
macyjny nr 4/2012). W nocy z 6 na 
7 lipca we wsi Połowce pow. Czort-
ków terroryści OUN zamordowa-
li w okrutny sposób 15 Polaków. 
„Wrzucili granat ręczny do wnę-
trza domu rodziny Grodeckich. W 
wyniku eksplozji Grodecki ojciec 
został ciężko ranny, a syn Teofil 
stracił rękę. W rodzinie Stanisława 
Kwaśnicy zamordowali jego żonę 
Stanisławę wraz z małym dziec-
kiem. Stanisław Kwaśnica uratował 
się uciekając przez okno. Zginęli 
wówczas 85-letni mężczyzna, czte-
ry kobiety i roczne dziecko. Oprócz 
15 zamordowanych ukraińscy ter-
roryści zranili 14 mieszkańców 
wsi, w tym 4 osoby odniosły cięż-
kie rany -- jednej z ofiar odrąbano 
prawą rękę.  Sprawcami zbrodni 
byli miejscowi terroryści OUN, 
mieszkańcy wsi Połowce. Okupa-
cyjne władze niemieckie nie ukara-
ły winnych. Ounowcy szantażowali 
grożąc, że jeżeli ktoś z Polaków 
ujawni sprawców, stanie się z nim 
„to samo, co z innymi”.(Aleksander 
Korman: „Zbrodnia OUN-UPA w 
Połowcach”; w: „Semper Fidelis”, 
lipiec-sierpień 1990 r.). Zamordo-
wani zostali: Czapor Michał l. 60 i 
jego żona l. 55, Czapor Antoni l. 40 
z żoną l. 40 i synem Michałem l. 15, 
Grodecki Marian l. 64 (ranny, zmarł 
w szpitalu), Kwaśnica Stefania l. 20 
i jej 10-miesięczne dziecko, Szwe-
dziński N. l. 27 i jego żona l. 25. 
7 lipca we wsi Skorodyńce pow. 
Czortków zamordowali 8 Polaków. 
“Do Stefana doskoczyło z dziesięciu 
banderowców i pociągnęło za sobą 
Stefana, a Bojczuk, jak się później 
okazało – zabił Stefana. Wcześniej 
zabrano go do stodoły Dobruszno-
ho i tam torturowano. Odcięto mu 
koniec nosa, górną wargę, uszy i 
przyrodzenie. Tego zbrodniczego 
czynu dokonali byli koledzy szkol-
ni Stefana, z którymi żył w zgodzie, 
razem bawili się i uczyli. Miał szan-
sę na ucieczkę, ale z niej nie sko-
rzystał, bo czuł się niewinny i nie 
spodziewał się, że to mogą uczy-
nić jego koledzy. Zabitego Stefana 
zaniesiono na drabinie i wrzucono 
do Seretu. Po dwu tygodniach ciało 
wypłynęło, akurat na wprost nasze-
go pola. /.../ Antoni Suchorolski, ten 
który zabrał Stefana Sitko z domu, 
prawdopodobnie przedostał się do 
Kanady i tam mieszka. Nasz sąsiad 
Hryńko Harbuz, który był również 
banderowcem, tez przedostał się 
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do Kanady. Inny banderowiec z 
Kosowa o nazwisku Jakiw, rów-
nież banderowiec, uciekł do USA” 
(Antonina Sitko; w: Komański..., s. 
706). “Wszystkich pomordowali i 
wrzucili do rzeki Seret. Po 4 dniach 
na powierzchnie wypłynął Jan Ku-
rasiewicz, którego zwłoki rodzina 
pochowała na brzegu. Po tygodniu 
wypłynął Stefan. Miał obcięte uszy, 
nos, język, genitalia i wydłubane 
oczy. Tego dnia, wraz ze Stefa-
nem, zostali zamordowani w po-
dobny sposób: Tomasz Chmieluk, 
Jan Karasiewicz, Franciszek Sitko, 
Franciszek Grabowiecki” (Wiktoria 
Jadrzyn; w: Komański..., s. 697). 
Inni: zamordowani zostali: Solecki 
Wincenty s. Jana (zakatowany w 
piwnicy kooperatywy), Sitko Ste-
fan s. Wojciecha l. 36 (zakatowany 
w stodole Ukraińca Dobrusznoho), 
Sołtys Bazyli s. Michała (ścięto mu 
w lesie głowę) oraz 5 Polaków za-
mordowanych nad rzeką  i wrzuco-
nych do Seretu: Chmieluk Tomasz 
s. Grzegorza, Sitko Franciszek s. 
Macieja, Grabowiecki Franciszek, 
Kurasiewicz Jan l. 48 (w 1939 roku 
był sołtysem), Kurasiewicz Kazi-
mierz s. Wincentego. Mówi Piotr 
Kurasiewicz, s. Jana: „7 lipca 1941 
r. przyszedł wieczorem do naszego 
domu Ukrainiec Antoni Bałabuch. 
Zabrał mego ojca (l. 48) na prze-
słuchanie do “Selrady”. W tym 
samym czasie inny banderowiec 
zabrał na podobne przesłuchanie 
Franciszka Sitko (ur. w 1919 r.). 
Po przesłuchaniach Polacy skazani 
zostali na śmierć. Taki wyrok dostał 
mój ojciec mimo, i nie udowodnio-
no mu żadnej winy. Musiał zginąć  
ponieważ był Polakiem. Jeszcze 
tej samej nocy został zamordowa-
ny na Seretem, w miejscu zwanym 
“jama Podrucznego”. Franciszek 
Sitko także zakłuty został bagneta-
mi nad Seretem, w pobliżu mostu 
prowadzącego do wsi. Po trzech 
dniach zwłoki ojca przepłynęły rze-
ką do wsi Biała pod Czortkowem. 
Młynarz rozpoznał ojca i dał nam 
znać. Siostra ojca - Zofia Szczepań-
ska - udała si do “Selrady” z proś-
bą o zezwolenie na zabranie zwłok 
brata. Wydał jej takie zezwolenie 
przedstawiciel “Selrady” Pawło 
Czubak. Pojechałem wówczas do 
Białej w towarzystwie kolegi Ste-
fana Stelmaszczuka. Ułożyliśmy 
ciało ojca na wozie i wracaliśmy do 
Skorodyniec. W połowie drogi do 
wsi zatrzymało nas dwóch uzbro-
jonych banderowców - Anton Słoik 
i Mykoła Filkewycz. Kazali zrzu-
cić z wozu zwłoki ojca. Ponieważ 
zawahałem się, zbliżył się do mnie 
jeden z nich i powtórzył polecenie. 
Drugi odwołał mego kolegę i coś 
mu nakazywał. Wtedy Stefan po-
wiedział do mnie: zrzucimy ciało, 
żebyś mógł żywy stąd odjechać. 
Owinięte w prześcieradło zwłoki 
złożyliśmy na skraju drogi i szybko 
odjechaliśmy. Jak się później do-
wiedziałem, ciało ojca odciągnięto 
nad brzeg Seretu i w nieznanym mi 
miejscu zakopano. Cztery lata póź-
niej, w marcu 1945 r. - banderowcy 
dokonali napadu na dom mojej 22 
-letniej bratowej, Franciszki Ku-
rasiewicz. Została zamordowana 
wraz z 2- letnią córeczką. W tym 
czasie mój brat walczył z Niem-
cami na froncie. Jej 10 - letni brat 
Tomasz ocalał dzięki dwom sąsiad-
kom - Ukrainkom, które zabrały 
go do siebie jako rzekomo dziecko 

ukraińskie.” (www.pnikut.net› tek-
sty › Biuletyn  )  
15 lipca we wsi Zazule – Kozaki 
pow. Złoczów Ukraińcy zamor-
dowali  Karola Stojanowskiego i 
Władysława Stojanowskiego. Bo-
gusław Mykietów, powołując się 
na księgę metrykalną LMZ – Li-
ber Mortuorum Zazule – Księga 
zmarłych Zazule – od lutego 1930 
roku do września 1944 roku poda-
je: „Wszystkich wpisów w księdze 
dokonał Michał Krall, proboszcz 
parafii Zazule Kozaki. /.../ Od 1 do 
15 lipca 1941 roku według zapisów 
księgi zabito (occisus)- 3 Stojanow-
skich – Jana 1 lipca 1941, Karola 
i Władysława 15 lipca 1941 roku” 
(Bolesław Mykietów: e-mail do au-
tora opracowania  z 9 czerwca 2009 
r.). „Karol Stojanowski – ur. w 1913 
roku w Kozakach koło Złoczowa, 
przed wojną zawodowy wojskowy, 
zamordowany 15.07.1941 w okoli-
cach Złoczowa /.../ przez kolegów z 
wioski, Ukraińców. Koledzy Ukra-
ińcy przyszli po niego, wywołali z 
domu. Byli to: Mycko i Diduszok 
z bandy Krawczuka z Zazul. Cia-
ło znaleziono 2 tygodnie później 
w okopach koło Złoczowa. Karol 
miał połamane, wykręcone i zwią-
zane z tyłu ręce i wydłubane oczy. 
Pogrzeb odbył się dopiero 29 lipca 
1941 roku, jak znaleziono ciało” 
(Bolesław Mykietów: e-mail do 
autora opracowania z 19 listopada 
2009 r.). „Jeden z oprawców Karo-
la przyjechał do Polski po wojnie 
i osiedlił się. I chyba stał się kimś 
ważnym, może w UB albo w PPR”. 
(Bolesław Mykietów: e-mail do 
autora opracowania z 14 czerwca 
2009 r.). 
20 lipca we wsi  Kuropatniki pow. 
Brzeżany: „Mieszkaliśmy blisko 
plebanii, w tej części Kuropatnik, 
którą nazywano Szołomków.  /…/  
20 lipca 1941 r.  mój stryjek Józef 
Adamów udał się do Kozowy. Zo-
stał zaproszony przez panią profe-
sor Zofię Szulc, na obiad. Przyjaź-
nił się z rodziną państwa Szulców i 
często u nich bywał. Stryjek przed 
złożeniem wizyty udał się jeszcze 
do kościoła. Stamtąd wywabili go 
Ukraińcy, pobili, związali drutem 
kolczastym i zabrali poza wieś na 
pole, gdzie dalej katowali stryja. 
Odchodząc strzelili konającemu 
w skroń. W nocy wrócili. Wozem 
zawieźli ciało 3 km dalej i zakopali 
na polu w ziemniakach. Następne-
go dnia rodzina odnalazła miejsce 
mordu i po śladach dotarła wieczo-
rem do miejsca, w którym ukryto 
zamordowanego. Mimo że pole 
było świeżo redlone, prawdopo-
dobnie dla zatarcia śladów, odna-
leźli zwłoki, gdyż w upalny dzień 
w miejscu gdzie Ukraińcy zakopali 
stryja ziemniaki poschły. Mój oj-
ciec razem z swoim bratem i matką 
odkopali stryjka i zabrali wozem do 
Kuropatnik. Następnego dnia odbył 
się pogrzeb”.(Marcin Horbacz, w:  
http://www.kresowianiezkuropat-
nik.republika.pl/okuropatnikach.
html).   
W lipcu 1941 roku we wsi Bo-
bulińce pow. Buczacz Ukraińcy 
zamordowali 28-letniego Polaka 
o nazwisku Lipka i przydomku 
„Jetti”. Jego zwłoki odnaleziono 
w lesie; był przywiązany do drze-
wa, miał wydłubane oczy, obcięty 
nos, uszy, język, palce u rąk i nóg. 
Na początku lipca 1941 roku we 
wsi Czechów pow. Buczacz ban-

da Ukraińców ze wsi Weleśniów 
uzbrojona w karabiny, widły, sie-
kiery, kosy, łopaty, zamordowała 
14 Polaków i 9 Ukraińców; m.in.: 
zarąbali siekierą Polkę Znamirow-
ską, a jej trójce małych dzieci roz-
trzaskiwali główki o ramy drzwi, 
Polakowi Antoniemu Hińczakowi 
obcięli ręce i jeszcze żywego wrzu-
cili do wspólnej mogiły i zasypali 
ziemią; Polkę Józefę Stanowską 
zabili ciosami ostrej motyki i noża 
– zmarła po kilku godzinach. Mor-
derstwa przerwał wycofujący się 
oddział Armii Czerwonej. We wsi 
Dobrowody pow. Podhajce bojów-
karze OUN zamordowali: studenta 
Adama Jasińskiego lat 19, byłego 
komendanta „Strzelca” Władysła-
wa Konopkę lat 27 oraz 50-letniego 
Władysława Koniecznego, którego 
przywiązali do konia i wlekli przez 
całą wieś. We wsi Torskie pow. Za-
leszczyki: „Po wkroczeniu wojsk 
hitlerowskich na teren powiatu za-
leszczyńskiego, już w pierwszych 
dniach lipca 1941 r., ukraiński pop 
grekokatolicki Piotr Sawrij podczas 
kazania w miejscowej cerkwi po-
służył się biblijną przypowieścią, 
że nadszedł czas, „aby wyrwać 
kąkol z naszej pszenicy”. Było to 
oficjalne wezwanie do mordowania 
Polaków i sankcjonowało zbrodni-
czą działalność banderowskich bo-
jówek OUN. Pierwszą ofiarą już w 
1941 r. był Antoni Sędziszewski, lat 
35, były kawalerzysta i komendant 
„Karusów” w Torskim. Został on 
uprowadzony z domu przez bande-
rowskich bojówkarzy i zginął bez 
wieści. W trzy tygodnie później, w 
wyniku poszukiwań prowadzonych 
przez jego brata Józefa, zostały od-
nalezione jego zwłoki. Odkryto je w 
studni we wsi Uhryńkowce, w tzw. 
Percowej Dolinie, obok ruin nie 
istniejącej już karczmy. Oględziny 
zwłok wskazywały, że zamordowa-
ny był przed śmiercią torturowany. 
Miał związane drutem kolczastym 
ręce i nogi, palce u rąk i nóg poła-
mane, wyrwany język, wydłubane 
oczy, odcięte genitalia, a ciało było 
pokryte licznymi kłutymi ranami” 
(Aleksander Chmura; w: Komań-
ski..., s. 890). We wsi Uhryńkow-
ce pow. Zaleszczyki został zakłuty 
nożami przez miejscowych Ukraiń-
ców nauczyciel Wiktor Uhlik. We 
wsi Wierzbowiec pow. Trembowla 
Ukraińcy uprowadzili kpr. podch. 
Macieja Bielawskiego, przywiąza-
li go do drzwi stodoły, przecinali 
nożami skórę i ściągali pionowymi 
pasami z ciała za pomocą obcęgów. 
We wsi Zaliśce pow. Łuck Ukraiń-
cy udusili sznurkiem 19-letniego 
Polaka Tadeusza Kaczora. 
21 sierpnia w kolonii Dobrzanica 
pow. Przemyślany zostali zamor-
dowani przez Ukraińców Bosak 
Józef, lat 28 oraz Erazmus Józef, lat 
22 (Józef Wyspiański: Barbarzyń-
stwa OUN-UPA, Lubin 2009,  s. 
123). „Gdy brat, Józek Bosak, wró-
cił z młyna bez mąki, bo tam do-
wiedział się o aresztowaniu rodziny 
przez Ruskich, postanowił ukrywać 
się u żony stryja, który mieszkał we 
wsi Biała. Razem z nim był brat 
Janek. Gdy sprawa wywózki tro-
chę ucichła, wrócił do Dobrzanicy, 
do ciotki. Jej nie zabrali do trans-
portu, bo jej dziesięcioletni synek 
jeżdżąc na sankach wybił sobie 
nogę w biodrze i miał ją w gipsie. 
Pozostawili również jego dziadka, 
osobę ponad 80-letnią. Rosjanie 

zabrali natomiast ojca tego dziecka 
i jeszcze czworo pozostałych dzie-
ci. Janek poszedł do tamtejszego 
urzędu gminnego i zwrócił się z 
prośbą do ukraińskiego urzędni-
ka, aby pomógł w zwróceniu mu 
żony i córek. Urzędnik obiecał mu 
załatwić tę sprawę i Józek wrócił 
zadowolony do cioci. Miał kry-
jówkę na strychu. Po kilku dniach 
zgraja banderowców otoczyła dom 
cioci i łamiąc jej rękę wymusili na 
niej podanie miejsca ukrywania się 
Józka. On widząc znęcanie się nad 
ciocią, wyszedł z ukrycia. Ciotkę 
banderowcy puścili, ale jeszcze 
zmuszali go do zdradzenia kryjów-
ki brata Janka, który był w stodole. 
On jednak jej nie ujawnił. Brat Jó-
zek został wyprowadzony do lasu, 
przywiązany do drzewa i zamordo-
wany w okrutnych męczarniach.” 
(Ludwika Bosak-Stec; w: Józef 
Wyspiański: Barbarzyństwa OUN-
-UPA, Lubin 2009,  s. 122 – 123). 
„Mój brat przyrodni Józef Erazmus 
kolegował się z Józefem Bosakiem 
i z nim razem spał u ciotki Józka 
w Dobrzanicy. 21.08.1941 r. do jej 
domu przyszła grupa Ukraińców i 
obu zabrała. Mój brat byłby w tym 
czasie jeszcze nie zamordowany, bo 
nacjonaliści ukraińscy jeszcze ma-
sowo nie zabijali Polaków. Został 
jednak zamordowany przez nich, 
bo nie chcieli zostawić przy życiu 
świadka swojego morderstwa.” 
(Franciszek Madera; w: Józef Wy-
spiański: Barbarzyństwa OUN-
-UPA, Lubin 2009, s. 123).
W lipcu lub sierpniu 1941 roku 
we wsi lub majątku Karasin pow. 
Kowel Ukraińcy spalili kościół z 
dziećmi pierwszokomunijnymi i 
zamordowali księdza. „Ks. An-
drzej Kwiczała, proboszcz parafii 
w Maniewiczach, opowiadał o pa-
rafianach, którzy oprowadzali go 
po okolicznych lasach i pokazywali 
miejsca, w których zamordowana 
została cała rodzina polska. „Kie-
dyś wzięli mnie na Załazie, to, to 
taka wioska blisko granicy z Bia-
łorusią, i pokazują: tu leży nasza 
rodzina, tu zamordowani chłopcy z 
sąsiedztwa, tam inni. Idą i po kolei 
stawiają znicze - wspomina ksiądz, 
Nie ma rady, do każdej z tych mogił 
trzeba podejść i się pomodlić. Jak tu 
ominąć miejsce w Karasinie, gdzie 
został spalony kościół z dziećmi  
pierwszokomunijnymi, a księdza 
wywleczono i zamordowano gdzie 
indziej. Nocą, po kryjomu posta-
wiłem tam krzyż. Stoi do dziś, a 
miejscowi jeszcze kwiatki przy nim 
położą.” („Żal kresowych stanic”, 
w: „Nasz Dziennik”  z 23 – 24 paź-
dziernika 2010 r.). 
Latem 1941 roku we wsi Olecko 
pow. Brody: “We wsi ukraińskiej 
Olecko niedaleko Brodów stały so-
bie jeszcze w 1941 roku na skraju 
na pewno 3 a może 5 gospodarstw 
polskich. Pewnej gorącej letniej 
nocy podeszli pod domy nacjo-
naliści ukraińscy podpalili jakimś 
zapalającym płynem, a uciekają-
cych drzwiami i oknami wepchnęli 
widłami do wewnątrz....Tak zginę-
li; maja ciotka, wujek, siedmioro 
kuzynów i kuzynek! Ponoć nie ma 
tam teraz żadnego śladu”. (Gość; 
w: http://forum.pomorska.pl/zapo-
mnij-o-kresach-masowe-ludoboj-
stwo-t49184/page-5 ; 02 paździer-
nik 2011)
23 października we wsi Podwoło-
czyska pow. Skałat: zamordowany 

został przez Ukraińców proboszcz 
Stanisław Wikoński „Wilkoń”. 
„Zamordowany podczas ludobój-
stwa popełnionego przez Ukra-
ińców, zwanego „wołyńskim”: 
torturowany, w głowę wbito kilka 
wielocalowych gwoździ, zmarł 
po wielogodzinnych mękach.”     
(http://www.swzygmunt.knc.pl/
MARTYROLOGIUM/POLISH-
RELIGIOUS/vPOLISH/HTMs/
POLISHRELIGIOUSmartyr2987.
htm  ). W październiku 1941 roku 
we wsi Dubowica pow. Kałusz zo-
stał uprowadzony i zamordowany  
Jakub Żak. „Zwłoki nosiły ślady 
tortur przed śmiercią: wykłute oczy, 
obcięty język i wiele ran kłutych” 
(Siekierka..., s. 1245, stanisławow-
skie). „Jakub Żak ur. 1915 r. ożenił 
się we wsi Zyzanówka z Marią. 
Żonę z dzieckiem wywieziono na 
Sybir. Jakub uniknął wywózki po-
nieważ w tym dniu poszedł do Dą-
browy do rodzinnego domu młócić 
zboże. Wracając do Zyzanówki 
został porwany we wsi Dubowice, 
znaleziono go w lesie porżniętego 
nożami na Siwce.” (Władysława, 
córka Józefa i Zofii Żak; Zeszyty 
łukowieckie, nr 11 – 12, Paździer-
nik 2005 – Grudzień 2006). W li-
stopadzie 1941 roku we wsi Zalipie 
pow. Rohatyn Ukraińcy zarąbali 
siekierami i zakłuli nożami 7-oso-
bową rodzinę polską Zabłockich. 
31 grudnia we wsi Nahaczów 
– Werbcze pow. Jaworów: 
„31.12.1941 r. w podpalonym przez 
bandy UPA (OUN – przypis S.Z.) 
domu zginęła moja rodzina z całym 
dobytkiem. W domu spalił się żyw-
cem Jan Mailinger i moja babcia, 
Józefa Mailinger. W tamtych cza-
sach zamordowany został też mój 
wujek Józef Gargosz, jego żona, 
Antonina i ich półroczne dziecko” 
(Kazimierz Mailinger, Gołaszowi-
ce, list do gazety „Nasz Dziennik”). 
   Rok 1942 
Odnotowałem 327 miejscowości, 
w których w 1942 roku Ukraińcy 
mordowali Polaków, w tym w 137 
miejscowościach w zbrodniach 
uczestniczyli policjanci lub gesta-
powcy ukraińscy. Poniżej przy-
kłady zbrodni bojówek OUN oraz 
chłopów ukraińskich (190 miejsco-
wości).  
4 stycznia 1942 roku we wsi Zale-
sie pow. Horochów Ukraińcy za-
mordowali rodzinę Żarczyńskich 
(rodziców i ich syna z żoną) oraz 
20-letniego Polaka, który ukrywał 
się u nich po ucieczce z deportacji w 
głąb ZSRR w 1940 r. Zamordowali 
także sąsiadkę Ukrainkę. „Przesy-
łam zdjęcie moich pra pra dziadków 
którzy zostali zamordowani w dniu 
4 stycznia 1942 roku w Zalesiu, a 
byli to Żarczyńska Anna z Brono-
wickich jej mąż Felicjan Żarczyń-
ski oraz ich syn Antoni Żarczyński 
i jego żona Nadzieja z domu Bo-
rowiec oraz w tym dniu został za-
mordowany również Tadeusz Do-
nizo, który otrzymał schronienie u 
moich pra pra dziadków po tym jak 
jego rodzinę wywieziono na Sybe-
rię.”  (https://www.facebook.com/
wolynpamietam/photos/szko%-
C5%82a-powszechna-w-wyrce-
gmina-stepa%C5%84-powiat-
kostopol-wojew%C3%B3dztwo-
wo%C5%82y%C5%84sk ie -
par/461366387260872 ). W 
styczniu 1942 roku we wsi Nowiny 
Czeskie pow. Dubno Polacy z są-
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siednich wsi uczestniczyli w za-
bawie karnawałowej. Przerwał ją 
komendant policji ukraińskiej z 
posterunku w Młynowie Dmytro 
Nowosad, który oświadczył, że na 
zabawę przyszły polskie świnie, a 
im oraz Żydom wstęp jest wzbro-
niony. Gdy Polacy zaczęli zaba-
wę opuszczać zostali zaatakowani 
przez ukraińskich bojówkarzy, 
którzy posługując się kołkami, drą-
gami i kijami zakatowali na śmierć 
dwóch młodych Polaków, a kilku 
ciężko pobitych zdołało uciec. No-
wosad, członek OUN, kat Polaków 
i Żydów, w 1954 r. został rozpo-
znany przez Polaków z Młynowa 
w 1954 w Polsce jako naczelnik 
jednego z wydziałów Wojewódz-
kiego Urzędu Bezpieczeństwa Pu-
blicznego w Szczecinie. Stąd wy-
jechał do Poznania, gdzie w 1955 
r. ponownie został rozpoznany i 
podobno aresztowany.  W mia-
steczku  Stepań pow. Horochów 
w 1941 r. powrócił z sowieckiego 
więzienia leśniczy Jan Serediuk; 
pod koniec stycznia 1942 roku zo-
stał dopadnięty nad brzegiem rzeki 
Horyń przez Ukraińców i pobity 
śmiertelnie. (Edward Orłowski; 
w: http://www.krosno.lasy.gov.
pl/documents/149008/17558056/
martyrologium+le%C5%9Bni-
k%C3%B3w+2013.pdf ). 3 lutego 
w kol. Janówka pow. Sarny za-
mordowani zostali: Teodorowicz 
Bronisław, żona Leontyna z d. 
Brzozowska, dzieci: Władysława, 
Antoni, Helena 1928 - uszła z ży-
ciem, po wojnie mieszkała w Sław-
nie, pozostali zostali zamordowani. 
(http://free.of.pl/w/wolynskie/miej-
sca-j/janowka-09.html )  
W lutym w nadleśnictwie Jarem-
cze pow. Nadwórna został zamor-
dowany w okrutny sposób przez 
Ukraińców razem z żoną i dwiema 
córeczkami nadleśniczy Białęski 
Henryk. We wsi Pawłokoma pow. 
Brzozów ukraiński nauczyciel Le-
wicki złożył donos do Niemców, że 
Polacy mają broń. Policja ukraińska 
aresztowała 5 Polaków, w tym dwie 
kobiety. Na miejscy poddano ich 
torturom, m.in. połamano im ręce i 
nogi. Broni nie znaleźli, ale zabrali 
ich ze sobą i ślad po Polakach za-
ginął.  
20 marca 1942 roku Władysław 
Sikorski poleciał do Stanów Zjed-
noczonych. „Został przyjęty przez 
prezydenta Roosevelta, który za-
pewnił go, że rząd USA zgodnie 
z zasadami Karty Atlantyckiej nie 
zaciągnie w czasie trwania wojny 
żadnych tajnych zobowiązań wo-
bec zmian granic w Europie”. (Ża-
roń Piotr: Armia Polska w ZSRR, 
na Bliskim i Środkowym Wscho-
dzie, Warszawa 1981, s. 119). 
W marcu we wsi Stawki Kraśnień-
skie pow. Skałat Ukraińcy zamor-
dowali 22-letniego Bronisława 
Balickiego, którego powiesili na 
drzewie obok wiejskiej kaplicy z 
rękami związanymi drutem kolcza-
stym do tyłu oraz 67-letnią Kon-
stancję Gancarz zabili wrzucając 
przez okno granat do jej domu. 4 
kwietnia we wsi Hleszczawa pow. 
Trembowla Ukraińcy uprowadzili 
polskiego nauczyciela Jana Nogę. 
Jego zwłoki odnalezione w studni 
miały wydłubane oczy, odcięte ge-
nitalia, na szyi zaciśnięty sznur. 
Brytyjski minister spraw zagranicz-
nych Eden w nocie z 17 kwietnia 

1942 r. do rządu polskiego zapew-
niał, że „w każdym razie rząd jego 
królewskiej Mości nie zamierza 
zawierać żadnego układu dotyczą-
cego lub naruszającego stan tery-
torialny Rzeczpospolitej Polskiej. 
/.../ Rząd JKM nie uznaje żadnych 
zmian terytorialnych dokonanych 
w Polsce od sierpnia 1939. Zapew-
nienie to będzie zastrzeżone w każ-
dym układzie”. (Żaroń..., s. 119). 
W kwietniu w mieście Kałusz 
woj. stanisławowskie miejscowi 
Ukraińcy zamordowali 30-letniego 
Wawrzyńca Gabinieta zadając mu 
6 ciosów nożem w piersi i brzuch. 
W miasteczku Klewań pow. Równe 
Ukraińcy rozwiesili antyniemiec-
ką odezwę w języku polskim, za 
co Niemcy rozstrzelali kilku Pola-
ków, w tym ojca z dwoma synami. 
4 maja w kol. Jachimówka pow. 
Horochów Ukraińcy zamordowali 
małżeństwo Władysława i Stanisła-
wę Kawarskich. We wsi Chłopiatyn 
pow. Sokal (obecnie pow. Hrubie-
szów): „Jestem córką kobiety, która 
miała zmienione nazwisko na po-
trzeby organizacji AK. Mama była 
łączniczką i drogo za to zapłaciła. 
Wymordowano jej najbliższą ro-
dzinę, matkę Pulinę Sierżęga z d. 
Mauer, ojca Michała Sierżęgę, bab-
cię Katarzynę Mauer z d. Tarnow-
ska, brata Stanisława i Jana, którzy 
nie byli jeszcze pełnoletni. Stało się 
to we wsi Chłopiatyń na wiosnę w 
1942 roku. Mama w tym czasie była 
z partyzantami” (Bogusia Światło-
wska, 22.08.2007; www.stankiewi-
cze.com/ludobojstwo.pl ). We wsi 
Kisorycze pow. Sarny: „Pierwszy 
zbiorowy mord dokonany w czasie 
okupacji niemieckiej przez zbrod-
niarzy ukraińskich na Polakach 
zanotowały kroniki w Kisoryczach 
sarneńskich wiosną 1942 r. Ksiądz 
rzym.-kat. o. Piotr z Michałowic i 
Paweł Dawidowicz, pracownik le-
śnictwa z Perełysianki zostali poj-
mani i poddani okrutnym torturom. 
Grupą napastników kierował Adam 
Jachymeć (wchodzili do tej grupy 
również dwaj jego synowie). Po 
pobiciu ofiar (mających skrępowa-
ne ręce i nogi), rozcięto im brzuchy, 
wydostające się wnętrzności posy-
pano mąką, a następnie przypędzo-
no świnie, ażeby je wyżarły”.(Sta-
nisław Dłuski: “Fragment wielkiej 
zbrodni” ; w: „Las Polski”, nr 10 z 
1991 roku).  
W kolonii Polanówka pow. Ko-
stopol: „Pierwsza tragedia w życiu 
rodziny wydarzyła się w 1940 r. - 
Pamiętam zapłakaną twarz mamy, 
to było w maju. Zapytałem: „Co 
się stało?” „Ojca wywożą na Sybir” 
- odpowiedziała -  wspomina ks. 
Żurawski. Przed wywózką widział 
jeszcze przez kraty twarz ojca, na 
plebanii w Derażnem, zajętej przez 
NKWD. Ojciec był tak pobity, że 
trudno go było rozpoznać. Wywóz-
ka na Sybir, która wtedy wydawała 
się niemalże końcem świata, już 
niedługo miała się okazać drogą do 
ocalenia. /.../ Już niecały rok później 
z rąk banderowców zginął pierwszy 
z braci ojca, Stanisław. Razem z 
małym synem zostali zamordowani 
w swoim gospodarstwie. Drugiego 
brata, Stefana, z żoną i dwójką ma-
łych dzieci, bandy UPA dopadły w 
lesie w czasie ucieczki. Wyjątkowo 
okrutna śmierć we własnym gospo-
darstwie spotkała także osiemna-
stoletnią Janinę, kuzynkę i trzecie-
go z braci ojca - Aleksego, którzy 

postanowili wrócić do Polanówki 
po swoje rzeczy.” (Anna Lewan-
dowska: „Ks. Tadeusz Żurawski: 
W sprawie Wołynia potrzeba ludzi 
pokornego serca”; 30 September 
2016. W: http://kurierwilenski.
lt/2016/09/30/ks-tadeusz-zurawski-
w-sprawie-wolynia-potrzeba-ludzi-
pokornego-serca ).  We wsi Szwej-
ków pow. Podhajce  „Wiosną 1942 
r. zam. rodzinę Adamowiczów”. 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie do listy strat ludności 
polskiej podanej przez Komańskie-
go i Siekierkę dla województwa 
tarnopolskiego, 2004; w: Ludobój-
stwo OUN-UPA na Kresach Połu-
dniowo-Wschodnich. Seria – tom 
7, Kędzierzyn-Koźle 2015). We 
wsi Wasylkowce pow. Kopyczyń-
ce: „Napisano (H. Komański, Sz. 
Siekierka...., s. 248, tarnopolskie), 
że w lutym 1944 uprowadzono i 
zamordowano 4 Polaków: Zdaniak 
Józef; Zdaniak Anna, żona Józefa; 
Zdaniak Michał; Zdaniak ... rolnik; 
tymczasem mordu dokonano wcze-
sną wiosną 1942 roku. Żona Józefa 
Zdaniaka miała na imię Genowefa, 
a nie Anna  - jej nazwisko panień-
skie: Racławska”  (Edmund Kunic-
ki, 24.07.2007; w: www.stamkie-
wicze.com/ludobojstwo.pl ).
W czerwcu we wsiach: Niegowce, 
Nowe Kopanki i Pniaki pow. Ka-
łusz Ukraińcy wymordowali miesz-
kających tu Polaków, ograbili i spa-
lili ich gospodarstwa; ilość ofiar 
nie została ustalona; we wsi Tynne 
pow. Sarny Ukraińcy 60-letniemu 
zarządcy majątku wbili w ciało 
kozioł do rznięcia drewna (kołki 
w kształcie litery „X”), drugiemu 
odcięli głowę (był to samotny męż-
czyzna z Gdyni). Zamordowali tak-
że Ukraińca – woźnicę w majątku 
(został zastrzelony) oraz jego żonę 
Polkę z rocznym dzieckiem, któ-
rym poderżnęli gardła.  
W lipcu w majątku Omelno pow. 
Łuck Ukraińcy zamordowali 18-let-
niego Władysława Urbańskiego. 
„Zwłoki były poćwiartowane, wy-
dłubane oczy, obcięty nos i język”. 
(Edward Kamiński: http://www.
strony.ca/Strony36/articles/a3604.
html). We wsi Soroki pow. Buczacz 
miejscowi Ukraińcy zamordowa-
li 2 braci Górali, których rodziny 
deportowano 10 lutego 1940 r. na 
Sybir. We wsi Wiśniowczyk pow. 
Przemyślany: „W lipcu 1942 Ukra-
ińcy zabrali z domu (Wiśniow-
czyk) naszego sąsiada, Michała (ur. 
1924), którego nazwiska nie pamię-
tam. Zabili go tego samego dnia a 
zwłoki pozostawili w zaroślach. Po 
dwóch tygodniach zlatujące się do 
zwłok wrony wskazały to miejsce. 
Matka jego rozpoznała go po ubra-
niu, bo ciało było już w rozkładzie.”  
(Józef Wyspiański: Barbarzyństwa 
OUN-UPA, Lubin 2009  s. 182). 
W sierpniu we wsi Biczal pow. Ko-
stopol: „Niesłychane morderstwo 
polskiej rodziny o nazwisku Klin-
kiewicz, z żoną i 2 córkami było we 
wsi Biczal, gm. Derażno. Zostali 
porąbani siekierami, na podłodze 
były znaki siekiery i dużo krwi. 
Ściany były pokrwawione, zabici 
przez miejscowych Ukraińców. Ja 
przez tą wieś przejeżdżałem. Zoba-
czyłem koło Klinkiewiczów dużo 
ludzi zgromadzonych. Mnie to 
zaciekawiło. Zapytałem się co się 
stało? Odpowiedziano – młynarza 
Klinkiewicza z całą rodziną zamor-
dowano. Wszedłem do mieszkania 

i zobaczyłem ten widok. Zaczą-
łem pytać, a jeden z Ukraińców 
odpowiedział: „budemo ryzaty 
Lachów”. Był to sierpień 1942r. 
W tym roku przeważnie Ukraińcy 
rabowali nocami polskie rodziny.” 
Mieczysław Kobyłecki; w: http://
wolyn.freehost.pl/wspomnienia/
kobylecki_mieczyslaw.html ). We 
wsi Rokitnica pow. Kowel Ukraiń-
cy zamordowali Ludwika Słoniń-
skiego odcinając mu głowę, oraz 
ciężko ranili 1 Polkę (Adam Pere-
tiałkowicz: Biuletyn Informacyjny 
27DWAK, nr 1/1993). We wsi Su-
cha Woda pow. Lubaczów miejsco-
wi Ukraińcy zamordowali 2 chłop-
ców; byli to: Szczepan Greń lat 16 i 
Aleksander Juchacz lat 17. We wsi 
Usznia pow. Złoczów Ukraińcy za-
mordowali rodziny Bojakowskie-
go Józefa, Domańskiego Łukasza, 
Olejnika Józefa oraz Rypatowskie-
go Franciszka. 
Latem 1942 roku w kol. Ada-
mówka, gm. Werba, pow. Dubno, 
zamaskowani Ukraińcy utopili w 
studni Romana Kwiatkowskiego 
oraz zamordowali Jarosława Wro-
nę  ps. „Stańko”, Czecha z pocho-
dzenia, katolika, którego żoną była 
Józefa z d. Kwiatkowska. Jarosław 
został w tym samym dniu, co teść 
zamordowany przez Ukraińca, któ-
ry zalecał się do Józefy. Ciągnięty 
końmi za nogę kilkaset metrów do 
pobliskiego lasu, gdzie dopiero po 
kilku dniach znaleziono jego zwło-
ki leżące ukrzyżowane na drewnia-
nym krzyżu. (http://wolyn.freehost.
pl/miejsca-a/adamowka_werba-01.
html ) We wsi Omelno pow. Łuck: 
“Władek Urbański, o siedem lat 
starszy ode mnie, mój ulubiony 
kuzyn, wyróżniał się młodzieńczą 
urodą i inteligencją. W wieku 15 
lat skończył z wyróżnieniem tech-
nikum mechaniczne w Brześciu. 
Dalsze plany studiów inżynieryj-
nych przerwała wojna. Latem 1942 
r. byli ukraińscy koledzy w Koł-
kach ostrzegli go, że banderowcy 
czają się na jego życie. Schronił 
się czasowo w pobliskim majątku 
ziemskim w Omelnie, u starszej 
siostry Katarzyny (Dody), której 
mąż Marian Drozdowski pracował 
w zarządzie posiadłości. Majątek 
zaopatrywał w żywność garnizon 
niemiecki w Kołkach, był więc nie-
jako pod ochroną. Banderowcy nie 
mogli jednak ścierpieć Polaka tam 
pracującego. Marian zauważył w 
porę kilku zbliżających się opraw-
ców. W ostatniej chwili wyskoczył 
oknem w krzaki ogrodowe. Nie 
zdążył uciec Władek. Po niemal 
dwóch tygodniach jadącego konno 
Niemca z garnizonu do Omelna 
po swoją porcję słoniny i jajek, za-
trzymało kilku wyrostków ukraiń-
skich. Gestykulując sprowadzili go 
z drogi w zarośla. Niemiec często 
bywający w majątku poznał pod 
przykryciem gałęzi szlafrok Maria-
na Drozdowskiego, który zwykle 
nosił rano. Użyczył go Władkowi 
na czas pobytu. Dziadek Urbański 
z wnuczką Ireną, siostrą Wład-
ka, z narażeniem życia pojechali 
na wskazane przez Niemca miej-
sce. Zwłoki były poćwiartowane, 
wydłubane oczy, obcięty nos i ję-
zyk. Pochowano go na cmentarzu 
miejskim w Kołkach:”. (Edward 
Kamiński: Porzućcie wszelkie na-
dzieje; w:  http://www.strony.ca/
Strony36/articles/a3604.html ). 
We wsi Stechnichowce pow. Zba-

raż: „W lecie 1942 r. zostały zam. 
4 kobiety z rodziny Snihur i.n.; 5. 
Piotrowski i.n.”  (prof. dr hab. Le-
szek Jankiewicz: Uzupełnienie..., 
jw., tom 7). W kolonii Wilcze pow. 
Łuck:  „W kolonii Wilcze pojma-
no pracownika leśnictwa Józefa 
Bobera i Paulinę Choreżyczewską. 
Po skrępowaniu ofiar, uprzednio 
rozebranych i dotkliwie pobitych, 
przywiązano je do najbliżej rosną-
cych drzew. Następnie rozcięto im 
brzuchy, a wydostające się wnętrz-
ności przywiązano sznurami do 
zwisających gałęzi. Do czasu utraty 
przytomności ofiary kłuto nożami 
i bagnetami oraz ostro zakończo-
nymi prętami metalowymi, zmu-
szając je do tańczenia” (Stanisław 
Dłuski: “Fragment wielkiej zbrod-
ni”; w: „Las Polski”, nr 10 z 1991 
roku oraz Wańkowicz Melchior: 
„Od Stołpców po Kair”, Warszawa 
1969). 
We wrześniu w futorze Grabów 
pow. Równe Ukraińcy zamordowa-
li 3 Polaków, w tym Budzewską z 
córką. 
6 października w kol. Moczułki 
pow. Równe zamordowali 20-letnią 
Elżbietę Kolczyńską. 
14 października 1942 roku ukra-
ińscy nacjonaliści przyjęli jako 
datę utworzenia przez OUN ludo-
bójczej formacji  –  Ukraińskiej 
Powstańczej Armii (UPA). W rze-
czywistości pod koniec 1942 roku 
OUN-B dopiero podjęła decyzje o 
tworzeniu oddziałów  partyzanc-
kich – i to pod nazwą Wojskowe 
Oddziały OUN-SD (Samostijnikiw 
Derżawnikiw). Wówczas istniała 
Ukraińska Powstańcza Armia zor-
ganizowana przez Tarasa Borow-
cia „Tarasa Bulbę” (stąd nazywano 
ich „bulbowcami”). OUN Bandery 
„ukradł” im tę nawę w marcu 1943 
roku, a oddziały „bulbowców” 
przemocą wcielił do swojej forma-
cji. Datę 14 października 1943 roku 
ustaliła sobie działająca w Kana-
dzie Ukraińska Główna Rada Wy-
zwoleńcza na posiedzeniu 30 maja 
1947 roku. Nacjonaliści ukraińscy 
z frakcji banderowskiej fałszowa-
nie historii dotyczącej UPA zaczę-
li więc już od daty jej rzekomego 
utworzenia. 
W październiku 1942 roku we wsi 
Berehy (Brzegi)) Górne pow. Le-
sko bojówkarze SB -OUN zamor-
dowali braci Raczek, gajowego 
oraz geologa, ich dom ograbili i 
spalili. Podawane jest też ich na-
zwisko jako Baczek. Witold Mo-
łodyński w „Gazecie Bieszczadz-
kiej”  nr 5/2003 pisze: „Pierwsza 
tragiczna wiadomość dotarła do 
nas jesienią 1942 r. Bojówka OUN 
dokonała mordu na czteroosobowej 
rodzinie Pradłowskich z Rabego 
oraz na braciach Baczkach w Be-
rehach Górnych. Jeden z tych braci 
był gajowym, drugi – geologiem”. 
We wsi Tiutkiewicze pow. Równe 
Ukraińcy śmiertelnie pobili 21-let-
niego Józefa Kolczyńskiego. We 
wsi Ulaniki pow. Łuck Ukraińcy 
zamordowali Piotra Sawickiego, 
kierownika szkoły. We wsi Żurów 
pow. Rohatyń „W październiku 
1942 r. został uprowadzony: 1-14. 
Ostrowski Ludwik l. 30; Ostrow-
ska Katarzyna matka Ludwika; Za-
błocka Aniela z domu Ostrowska 
w zaawansowanej ciąży; Rodzina 
Jabłkowskich (10 osób): dziadek, 
jego syn i synowa ojciec i matka 
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i trójka dorosłych dzieci, z któ-
rych najstarszy był z żoną i trójką 
małoletnich dzieci.” (Prof. dr hab. 
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnie-
nie...; w: Ludobójstwo OUN-UPA 
na Kresach Południowo-Wschod-
nich. Seria – tom 8, pod redakcją 
Witolda Listowskiego, Kędzierzyn-
-Koźle 2016). 4 listopada we wsi 
Wyrka pow. Kostopol Ukraińcy 
wymordowali 10-osobową rodzinę, 
gajowego, nadleśniczego, leśnicze-
go, siekierami 4-osobową rodzinę 
polskich nauczycieli oraz zarządcę 
folwarku. 7 listopada we wsi Woł-
kowyja pow. Dubno do domu ro-
dziny nauczycieli Sierżyckich oraz 
ziemian Obuch-Woszczatyńskich 
wdarła się grupa uzbrojonych Ukra-
ińców, policjantów i cywili. Zamor-
dowali: małżeństwo nauczycieli i 
ich 3 dzieci (lat 5 oraz półtorarocz-
ne bliźnięta), rodziców nauczyciel-
ki oraz małżeństwo ziemiańskie (lat 
83 i 71), które było teściami gen 
Franciszka Niepokólczyckiego. 24 
listopada w miasteczku Ołyka pow. 
Łuck Ukraińcy zamordowali Anto-
ninę Prendecką (Prędecką), lat 53. 
Uciekła na strych i broniąc się ude-
rzyła jednego z „bohaterów ukraiń-
skich” w głowę, że wkrótce zmarł. 
W listopadzie 1942 roku we wsi 
Barycz pow. Buczacz: „Banderow-
cy zamordowali Stanisława Nie-
działkę, który pochodził z Wołynia, 
a osiedlił się w Baryszu. Ponadto na 
drodze ze stacji kolejowej do wsi 
zatrzymali N. Jaworskiego i zamor-
dowali go na łące nożami.” (Irena 
Kotowicz: Krwawe kalendarium 
wydarzeń w BARYSZU, pow. Bu-
czacz, woj. tarnopolskie; w: www.
wbc.poznan.pl/Content/8333/Biu-
letyn%20nr63%202004.03.pdf ). 
„Listopad 1942. Zamordowano 
instruktora tytoniowego z żoną i 
dwojgiem dzieci w powiecie du-
bieńskim”. (1943, czerwiec – Opra-
cowanie dotyczące napadów na Po-
laków dokonywanych w powiecie 
krzemienieckim i dubieńskim. W: 
B. Ossol., 16722/2, s. 323-325). We 
wsi Kozaczyzna pow. Borszczów  
banderowiec Kyryło Gabrych 
uprowadził z domu 25-letnią Polkę 
Stefanię Awanturę. Po kilku dniach 
znaleziono jej zwłoki w pobliskim 
lesie. Wisiała powieszona za obie 
ręce na gałęzi drzewa. Pod nią 
były ślady ogniska, miała spalone 
stopy i dolną część ubioru. W kol. 
Ludwiszyn pow. Łuck pod koniec 
listopada 1942 Ukraińcy zamordo-
wali rodzinę Uboczków „po wcze-
śniejszych nieludzkich torturach. 
Tego dnia zginęło 9 osób, w tym 
dwoje małoletnich dzieci, które po 
śmierci wrzucono do palących się 
domów”. (Stanisław Jastrzębski: 
Samoobrona Polaków na Kresach 
Południowo-Wschodnich w II RP 
w latach 1939 – 1946”, Wrocław 
2008, s. 72). W kol. Mosty pow. 
Łuck zamordowali 4-osobową ro-
dzinę Bilskich: matkę z 3 dzieci i 
spalili ciała wraz z domem, ojciec 
Mieczysław ciężko ranny wydostał 
się z płonącego domu. We wsi Ne-
terpińce pow. Zborów zatrzymali 
31 Polaków pod pozorem wywózki 
na przymusowe roboty do Niemiec, 
wszyscy zostali zamordowani, w 
tym Paszniak Stanisław. We wsi 
Niemirów Zdrój pow. Rawa Ruska: 
”Z poczynionych w toku śledztwa 
ustaleń wynika, że między innymi 
w Niemirowie Zdrój już w listopa-
dzie 1942 r. w czasie napadu na wieś 
nacjonaliści ukraińscy dokonali 

zabójstwa 17 osób ukrywających 
się w domu sąsiada narodowości 
ukraińskiej. Pozostali mieszkańcy 
wsi, którzy przeżyli napad ukry-
wając się w miejscowym kościele, 
na polecenie władz niemieckich 
przewiezieni zostali do Rawy Ru-
skiej, a następnie koleją do central-
nej Polski” (IPN Wrocław, sygn. S. 
13/00/Zi). We wsi Radawa pow. Ja-
rosław miejscowi Ukraińcy z SKW 
zamordowali 22-letnią Genowefę 
Borowicz oraz 23-letniego Michała 
Szegdę. We wsi Werba pow. Dubno 
Ukraińcy zamordowali za pomocą 
noży kierownika szkoły Urbańskie-
go, jego żonę i 2 dzieci. W majątku 
Żabokrzyki Wielkie pow. Dubno 
miejscowa młodzież ukraińska za-
mordowała administratora majątku 
Machana, jego żonę i dziecko oraz 
niańkę – Ukrainkę. 

Jesienią 1942 roku: 
W Gajówce koło kol. Karaczun 
pow. Kostopol świadek Emilia 
Głuszczyk relacjonuje: „Kiedy 
miałam siedemnaście lat spotkałam 
się z okropnym mordem na Pola-
kach przez bandy ukraińskie. Jesie-
nią roku 1942 zostałam z łapanki 
wywieziona do lagru do Równego, 
skąd miałam jechać na przymu-
sowe roboty do Niemiec. Tak się 
jednak złożyło, że uciekłam i wró-
ciłam do domu. Odległość z Rów-
nego do Wydymera wynosiła około 
100 kilometrów. Pociągiem wracać 
nie było mowy, a więc z koleżan-
ka szłyśmy pieszo. /.../ Po dwóch 
dniach podróży doszłam do polskiej 
wsi Karaczun. Tam już zastałam 
również uciekinierkę z lagru Ali-
nę Kotecha. W tym że Karaczunie 
dowiedziałam się, że nieopodal w 
Gajówce został zamordowany ga-
jowy Polak z całą rodziną”. (Emilia 
Głuszczyk: Trzeci kurhan; w: http://
dziennik.artystyczny-margines.pl/
trzeci-kurhan-relacja-emilii-glusz-
czyk ; 12 marca 2018). Do gromady 
Karaczun należały gajówki: Chlew-
no, Jaruń, Małuszka i Połowica. W 
gajówce Małuszka mord rodzin 
Malca i Mazurka miał miejsce 1 lu-
tego 1943 roku; mord jesienią 1942 
roku musi dotyczyć gajówki w 
Chlewnie, lub Jaruniu, albo w Poło-
wicy. W miasteczku Kuty pow. Ko-
sów Huculski: „Ukraińcy, którzy 
współpracowali z Niemcami, do-
magali się, aby Polaków oznaczyć 
literą P, tak jak oznaczono Żydów, 
zmuszając ich do przymocowania z 
przodu i z tyłu żółtych kół. Brat mo-
jego tatusia Władysław Broszkie-
wicz znał język niemiecki. Rozma-
wiał z Niemcami na ten temat. Od 
nich dowiedział się, że wniosek ten 
przez Niemców nie został zaakcep-
towany. /.../ Jesienią 1942 r. zaczęły 
docierać do nas wieści o przypad-
kach zamordowania pojedynczych 
osób. Było to zwykle daleko w gó-
rach i tak mało prawdopodobne, że 
trudno było uwierzyć. Najbardziej 
w naszym domu omawiano przypa-
dek zamordowania w okrutny spo-
sób nauczycielki wiejskiej szkoły, 
którą znali moi rodzice. /.../ Było to 
niedaleko Kut w górach. Znalezio-
no ja w rowie, niedbale czymś przy-
krytą. Miała obcięte piersi, wydłu-
bane oczy, obcięty język, całe ciało 
skłute nożem” (Grażyna Drobnic-
ka; w: Siekierka..., s. 299). W oko-
licach wsi Rożyszcze pow. Łuck 
Ukraińcy zamordowali 4-osobową 
rodzinę Kopałów, właścicieli młyna 
parowego: rodziców i 2 dzieci, uda-

ło się uciec synowi, lat ok. 10. We 
wsi Stare Koszary pow. Kowel „w 
miejscowej cerkwi duchowny pra-
wosławny poświęcił bochny chle-
ba, które następnie były dzielone 
między wtajemniczonymi Ukraiń-
cami i rozprowadzane po całej pa-
rafii jako symbol przymierza w celu 
rozpoczęcia mordu Polaków”. We 
wsi Waśkowce pow. Krzemieniec 
podczas rewizji przeprowadzonej 
przez Niemców u Ukraińca Mi-
chajły Kondratiuka znaleziono dwa 
worki antyniemieckich ulotek w ję-
zyku polskim; ulotki tej treści były 
rozlepiane w powiecie krzemie-
nieckim – Ukraińcy w ten sposób 
chcieli wywołać represje Niemców 
wobec Polaków. 
7 grudnia we wsi Borowina pow. 
Sarny zamordowany został Zalew-
ski Piotr, ur.1988, s. Adama. „W 
nocy 6.12.1942 r. grupa uzbrojo-
nych bandytów wtargnęła do domu 
i na oczach całej rodziny biła i kato-
wała Piotra, następnie zabrany wraz 
z wozem i dwoma końmi, w odle-
głości około 2-3 kilometry od domu 
został związany i bity kolbami ka-
rabinów, tak aż mózg „wypłynął” z 
tyłu głowy. Rany od kul wskazują, 
że do niego również strzelano. Na 
drugi dzień rodzina odnalazła ciało 
i pochowała na cmentarzu w Ro-
kitnie. Tam pozostali, pozostawia-
jąc cały majątek (uli około 200, 2 
konie i inny inwentarz)”. (http://
free.of.pl/w/wolynskie/miejsca-
-b/borowina-09.html )  24 grudnia 
(wigilia Bożego Narodzenia) we 
wsi Pałąki pow. Łuck: „masowy 
mord w Połące, pow. łucki. Ofiarą 
nacjonalistów ukraińskich padło 
około 60 Polaków” (www.kalen-
darium.wołyńskie). W kol. Rudnia 
pow. Łuck podczas tradycyjnego 
odwiedzania się polskich rodzin z 
życzeniami świątecznymi, zosta-
li ujęci na drodze przez uzbrojoną 
bandę ukraińską 3 Polacy: nauczy-
ciel Jan Kosiak, były urzędnik ban-
kowy w Łucku Stefan Michałowski 
oraz były sekretarz gminy Kołki 
Rogaliński. Ofiary popędzono w 
kierunku Kołek. Wiosną 1943 r. 
ich ciała skrępowane drutem kol-
czastym wyciągnięto z rzeki Styr. 
(Siemaszko..., jw., s. 576 – podają  
rok 1942, jednakże syn  zamordo-
wanego Stefana Michałowskiego 
podaje datę 1943 roku). „Ukraińcy 
zamordowali ojca w Boże Narodze-
nie 43 roku. Jeszcze i on i chrzestny 
zdążyli przebrać się za Świętego 
Mikołaja i nawzajem dzieciom roz-
dać prezenty. Obaj zginęli – mówi 
Jacek Michałowski. - Ulaniki były 
naszą siedzibą po kądzieli, położo-
na z drugiej strony Łucka Rudnia, 
po mieczu. Po tej tragedii wyje-
chaliśmy, a raczej – uciekliśmy 
stamtąd.” (Maria Dobosiewicz: 
Współczesne życie dworskie; w: 
„Dziennik Wschodni” z 9 lipca 
2004 r.). 31 grudnia we wsi Sytnica 
pow. Łuck Ukraińcy zamordowali 
4 Polaków: właściciela młyna Sy-
bilskiego z żoną Ireną oraz jego te-
ściów Gonczarów. Ich ciała wrzuci-
li do przerębli koło wsi Godomicz. 

W grudniu 1942 roku:  
We wsi Byczkowce pow. Czortków 
pod koniec 1942 roku  zamordowa-
ny został przez nacjonalistów ukra-
ińskich ks. Tadeusz Siatecki, ur. w 
1895 r., administrator parafii Bycz-
kowce. We wsi Chlewczany pow. 
Rawa Ruska pod koniec 1942 roku 
miejscowi banderowcy zamordo-

wali 9 Polaków z 3 rodzin, w tym 
gajowego (Skórski z żoną i 2 córka-
mi) oraz leśniczego (Rogalski z cór-
ką). We wsi Chorupań pow. Dubno 
zamordowali Polaka – nauczyciela, 
męża Ukrainki, bardzo życzliwego 
i pomocnego dla Ukraińców. Gdy 
broniąc go mówiła o tym jego żona, 
została uderzona kolbą karabinu 
przez jednego „ukraińskiego baha-
tera” ze słowami: „Ty zipsuwała 
ukrajinśku krow”; wychodząc więc 
za mąż za Polaka „zepsuła ukra-
ińską krew”. W kol. Garncarskie 
Hucisko gmina Uhorsk, powiat 
Krzemieniec: „Kolonia Gancarskie 
Hucisko to wcześniej futor AN-
TONOWIECKA HUTA, powstała 
przy hucie szkła. Fina Julian, żona 
Jadwiga, córka Wincentyna w 1942 
roku zgwałcona przez upowców, 
kłuta bagnetami, spłonęła w domu, 
pozostali zdołali uciec przez sad, 
Julian z siedmioma ranami kłutymi 
w plecach  Garncarskie Hucisko 
sąsiadujące z Antonowcami w na-
głym napadzie poniosło 17 ofiar, 
spalonych bądź zamordowanych 
nożami. Następnie duże ofiary po-
niosło sąsiednie Hucisko-Piasecz-
no wraz z Świnoderbą. Pogromu 
ludności polskiej w tych miejsco-
wościach rozpoczęła banda UPA-
-OUN pod dowództwem „Sotnika” 
Koli Stepczuka z Waśkowiec, a 
podpaleń miejscowa ludność ukra-
ińska z Antonowiec.” (http://wolyn.
freehost.pl/miejsca-g/garncarskie_
hucisko-05.html). We wsi Łuko-
wiec Wiszniowski pow. Rohatyn 
uprowadzili matkę z 3 małych dzie-
ci, po których ślad zaginął. We wsi 
Masiewicze pow. Sarny bulbowcy 
zamordowali Jasińskiego z 8-let-
nim wnukiem. We wsi Niemowicze 
pow. Sarny Ukraińcy wymordo-
wali kilkuosobową polską rodzinę. 
Koło wsi Nowosielce pow. Bóbrka 
zamordowali Fraciszka Petrykiewi-
cza, ur. w 1923 r. Jego zwłoki zna-
leziono na wiosnę 1943 r.  „W roku 
1943, 3 maja parafia Nowosielce w 
nastroju pełnym bólu i przygnębie-
nia, uroczyście grzebała swojego 
młodziutkiego organistę ur.1923 
r. Franciszka Petrykiewicza, syna 
miejscowego kościelnego, którego 
zamordowano skrytobójczo w be-
stialski sposób jeszcze w grudniu 
1942 r. w lasach mołodynieckich 
niedaleko Nowosielec, niemal pod 
jego rodzinnym domem. Zmasa-
krowane jego zwłoki mimo bardzo 
usilnych poszukiwań znaleziono 
dopiero po kilku miesiącach pod 
zamulonym przez roztopy wiosen-
ne, niedużym leśnym mostkiem. 
Podczas tych żałobnych uroczy-
stości pogrzebowych tego prawe-
go i szlachetnego chłopca, którego 
zamordowano za nic, jedynie za 
to że był Polakiem. Jak wiemy był 
młodzieniec dobrym, cichym, spo-
kojny, zapowiadającym się bardzo 
dobrze. Przyglądający się z za pło-
tu tym uroczystościom Ukraińcy, 
którzy widząc nas pogrążonych 
w żałobie, w wyjątkowym bólu i 
smutku - wśród szyderczych do-
cinków i drwin, kpiąc złośliwie 
mówili: „Ale jaki to Polaki mają 
paradny 3 maj”. Skąd się wzięło w 
tym bratnim narodzie tyle kainowej 
nienawiści? (Ksiądz Roman Daca: 
Wspomnienia z lat wojny; Zeszyty 
łukowieckie nr 4 styczeń marzec 
2004, w; http://www.waly.brzeg-
dolny.pl/nowe/dzienniki/4.pdf ). 
W kol. Polanówka pow. Kostopol 
zamordowali 3-osobową rodzinę 

Klimków, uratowało się 3-letnie 
dziecko, które schowało się w kącie 
izby. We wsi Siedliszcze Małe pow. 
Sarny zamordowali 30-letniego 
Stanisława Adamskiego i starusz-
kę, której wbili kołek do gardła. We 
wsi Siestratyn pow. Dubno zamor-
dowali Jana Małeckiego ocalałego 
z pogromu więźniów dokonanego 
22 czerwca 1941 r. przez NKWD w 
więzieniu w Dubnie. We wsi Smo-
ligów pow. Łuck: „W Smoligowie 
(gmina Torczyn, pow. Łuck) w 
grudniu 1942 roku w bestialski spo-
sób, w obecności rodziców i dzieci, 
zbrodniarze ukraińscy zamordo-
wali gajowego Kowalczyka” (Sta-
nisław Dłuski: “Fragment wielkiej 
zbrodni” ; w: „Las Polski”, nr 10 z 
1991 roku). 
W latach 1941 – 1942 we wsi Ku-
łakowce pow Zaleszczyki zostali 
zamordowani przez Ukraińców: 
Bilska Franciszka l.54, Galarecka 
Maria l. 23, Harasymowicz Joan-
na l. 40, jej syn l.23, Karolina l. 55, 
Kamińska Paulina l. 50, Kwaśnic-
ka Maria l. 58, jej syn Antoni l. 18, 
Łukasiewicz Anna l. 58, Majewski 
Karol l. 48, jego żona Maria l. 37, 
córka Janina l. 15, syn Kazimierz 
l. 11, Ostrowski Julian l. 46, Porszt 
Michał l. 47, Salewicz Rozalia l. 
50, Smykalczyk Mikołaj l. 60, jego 
żona Teresa l. 56.    
We wsi Wyżniany pow. Przemyśla-
ny: „Jednym ze świadków wyda-
rzeń z Małopolski Wschodniej jest 
pani Maria Bułkowska (ur. 1933). - 
W 1941 lub 1942 żywcem spalono 
moją babcię - wspomina pani Ma-
ria, by zaraz po tym opowiedzieć 
historię z roku 1940 jak to jeden z 
polskich żołnierzy, którego wraz 
z mamą żywiła 7-letnia Marysia, 
uciekł przed sowietami wywożący-
mi oficerów do Katynia. - Na polu 
zabili go Ukraińcy. Zabrali rower, 
buty ściągnęli, wszystko pością-
gali i tak go zostawili – opowiada. 
Moja rozmówczyni nie kryje faktu, 
że nie wszyscy Ukraińcy to były 
bestie. Gdyby nie dobre serce pew-
nej ukraińskiej rodziny, nie wie czy 
dzisiaj by żyła i zaznacza, że tak jak 
udziela się odznaczeń dla Sprawie-
dliwych Wśród Narodów Świata, to 
podobne tytuły powinni otrzymy-
wać ci, którzy pod groźbą śmierci 
pomagali Polakom w czasie Rzezi 
Wołyńskiej”. (https://wprawo.pl/
uciekl-przed-wywozka-do-katynia-
zabili-go-ukraincy-babcie-spalili-
zywcem-wspomnienie-marii-
bulkowskiej-swiadka-rzezi-
wolynskiej-wideo )  
W roku 1942 (świadkowie nie po-
dali miesiąca ani dnia zbrodni): 
We wsi Boratyn pow. Łuck chłopi 
ukraińscy zamordowali Jabłońską 
z córką, Genowefę Wójcicką oraz 
Albina Łuszczykiewicza z mat-
ką i siostrzenicą Anną Zubko. We 
wsi Budki Borowskie pow. Sarny 
Ukraińcy zarąbali siekierą Kazi-
mierza Sieradzkiego a za kilka dni 
zamordowali jego córkę. We wsi 
Głęboczek pow. Borszczów:„W 
pierwszej połowie 1942 r. nasiliła 
się aktywna działalność nacjona-
listycznej organizacji. Na terenie 
powiatu ginęli, na razie pojedynczo 
ludzie. Byli to Polacy wywodzący 
się z przedwojennej inteligencji, 
którzy uchronili się od deportacji 
w głąb ZSRR. Ich ciała znalezione 
w lasach wskazywały na to, że ich 
śmierć była straszna. Ofiary pod-
dawano torturom: obcinano język, 
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wypalano gorącym żelazem, łama-
no kości, skalpowano itp.”. (Ber-
nard Juzwenko; w: Komański..., 
s. 527). We wsi Grabowiec pow. 
Nadwórna Ukraińcy zamordowa-
li Polaka o nazwisku Twardowski  
oraz 2 Żydów, których ukrywał. W 
kol. Grobelki pow. Łuck zamordo-
wali Michalinę Słodkowską. W kol. 
Gruszwica pow. Łuck zamordowali 
Janinę Rosińską. W osadzie woj-
skowej Hallerówka pow. Równe 
Ukraińcy zamordowali 27-letnią 
Janinę Kosibę. We wsi Hlibów pow. 
Skałat, świadek Danuta Kotelec z 
d. Deputat: „Pewnego dnia wyru-
szyłyśmy z mamą w odwiedziny do 
jednej z ciotek - wspomina pani Da-
nuta. - Szłyśmy przez Chlibów w 
kierunku pobliskiego Grzymałowa. 
W pierwszej wsi mama nagle zasło-
niła mi oczy. Ale ja zobaczyłam... 
Polską nauczycielkę rozciągniętą 
na wraku czołgu i dziecko, może 
pięcioletnie, przybite do płotu. A w 
samym Grzymałowie obserwowa-
łyśmy jak Niemcy wpędzili Żydów 
do stawów i tam mordowali. Jak 
powiedziała ciocia Lusia trwało to 
już trzy dni.” (Dariusz Chajewski: 
Trzy kresowe światy pani Danuty. 
W: https://plus.gazetalubuska.pl/
trzy-kresowe-swiaty-pani-danuty-
poznaj-niezwykla-ich-historie/
ar/11681992 ; 01.11.2016).  Zagła-
da Żydów w Grzymałowie miała 
miejsce w 1942 roku.    
We wsi Kadłubiska pow. Brody: 
„Czterdziestego drugiego roku po 
raz pierwszy zobaczyłem w Ka-
dłubiskach pomordowanych Pola-
ków w jeszcze bardziej bestialski 
sposób /.../ bo tam, na przykład, 
kobiecie w ciąży rozpruto brzuch i 
nie narodzone jeszcze bliźniaki uło-
żono jedno przy jednej piersi matki, 
drugie – przy drugiej; siedmiolet-
niej dziewczynce wepchnięto do 
pochwy odwrotna stroną sosnową 
szyszkę (Franciszek Sikorski: Iwa 
zielona. Ossolineum 1984, s. 123). 
Koło miasta Kałusz woj. stanisła-
wowskie: „Siostra naszego Ojca 
Karolina, nazywana w rodzinie 
Lolą, wyszła bardzo młodo za mąż 
za Kazimierza Strzetelskiego.  /.../ 
Strzetelscy mieli następujące dzie-
ci:/.../ Juliusza, który jako student 
Politechniki Lwowskiej brał udział 
w spisie ludności w 1921roku i w 
czasie tych czynności został za-
mordowany przez Ukraińców. /.../ 
Bolesława, ożenionego z Ukrainką 
i mimo to zamordowanego w 1942 
roku przez Ukraińców. /.../ Erazma, 
inżyniera leśnika, zamordowanego 
przez Ukraińców w 1944 roku w 
nadleśnictwie Dolina. /.../  Henry-
ka, zamordowanego przez Ukraiń-
ców w 1944 roku pod Kałuszem. 
„Ercia znałam bardzo dobrze, gdyż 
mieszkał z nami, gdy studiował na 
wydziale leśnictwa  Politechniki 
Lwowskiej. Ukończył studia i pra-
cował w nadleśnictwie Dolina w 
Karpatach Wschodnich. Tam spo-
tkała go śmierć  z rąk  Ukraińców”. 
(Ewa Nadachowska-Fulińska: Hi-
storie zwykłe i niezwykłe ale za-
wsze prawdziwe”; w: 
http://httpwwwzycwciekawychcza-
sach.blogspot.com/2010/03/histo-
rie-zwyke-i-niezwyke-ale-zawsze.
htm).   
We wsi Kisorycze pow. Sarny bul-
bowcy zamordowali Franciszka Pi-
skorskiego z żoną Henryką, szewca 
Wójcika z żoną i córką będącą w 
ciąży. „W tym czasie bowiem, by-

liśmy alarmowani zarąbaniem w 
Kisoryczach szewca Wójcika, jego 
żony i ciężarnej synowej, oraz Fran-
ciszka Marzeckiego z żoną, jako 
smolarza na chutorze pod Wilczą 
Górką.”  (http://wolyn.freehost.pl/
wspomnienia/dytkowski_rokitno3.
html#24.)  We wsi Kochawina pow. 
Żydaczów Ukraińcy zamordowali 
4-osobową rodzinę polską, właści-
cieli majątku: ojca z 27-letnią córką 
i 30-letnim zięciem, oraz wywieźli 
ich 5-letniego syna (był to Dusio 
Tyczyński), po którym ślad zaginął. 
„Pewnego dnia w 1942 roku kilku 
ukraińskich bandytów podczas dnia 
dokonało mordu Nelli Tyczyńskiej. 
Przywiązali ją do płotu i rozpru-
li brzuch bagnetem na oczach jej 
ojca. Mego brata schwytali po tym 
morderstwie, wydłubali mu oczy i 
obcięli ręce. Następnie kazali ojcu 
Nelli, a teściowi Wacława, zwło-
ki obojga zawieźć do pobliskiego 
lasu, wykopać dół i pogrzebać. Po 
wykonaniu tego oblali go benzyną i 
żywcem spalili. W tym czasie 5-let-
ni Dusio, synek Wacława i Nelly, 
bawił się na łące z grupą ukraiń-
skich dzieci. Jeden z Ukraińców, 
który był zatrudniony do pracy w 
majątku, widząc, co się dzieje, być 
może wiedziony litością, zabrał 
chłopczyka na furmankę i z nim od-
jechał. Od tej chwili zaginął wszel-
ki ślad po chłopczyku. Kilkuletnie 
poszukiwania przez moją matkę nie 
dały żadnego rezultatu” (Czesława 
Komarczewska z d. Tyczyńska, w 
: Na Rubieży nr 29/1998). Matkę 
świadka banderowcy zamordowali 
we wrześniu 1946 roku we wsi Ry-
botycze woj. rzeszowskie. W mia-
steczku Kołki pow. Łuck Ukraińcy 
zamordowali 3-osobową rodzinę: 
Jana Koksanowicza z żoną Pauliną 
i córką Martą.  
W kol. Lubomirka Stara pow. Rów-
ne Ukraińcy z Kamiennej Góry 
zamordowali Janinę Rudnicką, lat 
20 – 25, oraz jej sąsiadów. W kol. 
Łamane pow. Łuck Ukraińcy za-
mordowali Genowefę Wieliczko. 
We wsi Łobaczówka pow. Horo-
chów: „Już pod koniec 1942 roku 
zaczęto dokonywać pojedynczych 
mordów. I tak w Łobaczówce, 6 
km od Kupowalec, wymordowa-
na została rodzina Zawilskich. W 
tej samej miejscowości, w dwa 
tygodnie później, Ukraińcy za-
mordowali Karola Wala, młodego 
człowieka (kawalera), który przed 
wojną należał do związku strzelec-
kiego.” („Uciekałem wprost przed 
siebie”. Relacja Czesława Sawic-
kiego.; http://dziennik-zlozony.pl/
uciekalem-wprost-przed-siebie-
relacja-czeslawa-sawickiego )  W 
miasteczku Magierów pow. Rawa 
Ruska: „Jestem wnuczką zamordo-
wanego w Magierowie Wojciecha 
Puszki. Dziadek został zabity we 
własnym domu strzałem w głowę, 
było to około1942 r. Mama moja 
z resztą Rodzeństwa uciekła i po 
wielu perypetiach znalazła schro-
nienie w Klasztorze w Leżajsku. 
Żyje jeszcze naoczny świadek tych 
tragicznych zdarzeń, starsza siostra 
Mamy Katarzyna. Piszemy do Pani 
w imieniu śp. mamy mojej Roza-
lii, jej zmarłych braci Aleksandra i 
Michała Puszka oraz siostry Kata-
rzyny Rekowskiej z domu Puszka. 
Prosimy o umieszczenie nazwiska 
mojego dziadka Wojciecha Puszka 
na liście zamordowanych w po-
wiecie Rawa Ruska, miejscowość 

Magierów.” (Maria z Mężem; 
7.04.2013; w: http://www.stan-
kiewicze.com/ludobojstwo/czy-
telnicy_2.html ). W kol. Małyńsk 
pow. Horochów pod koniec 1942 
roku Ukraińcy wymordowali 17 
Polaków. Józef Bednarz (rocznik 
1931), Nowy Małyńsk, osada na 
obrzeżach Małyńska. 35, może 40 
rodzin. „W 1942 roku, jak Niemcy 
wkroczyli, od razu mojego brata 
Feliksa na roboty zabrali - relacjo-
nuje pan Józef. - My za Niemców 
dalej chodziliśmy do szkoły. I któ-
regoś dnia patrzymy, a na lekcjach 
nie ma Byków. Na drugi dzień też 
nie. A to była rodzina leśników, 
bogaci. Nauczycielka była cieka-
wa, co się dzieje, więc wzięła nas 
kilku i poszliśmy. Leśniczówka na 
uboczu. Cichutko. Nawet pies nie 
szczeka. Co jest? Zachodzimy do 
środka, patrzymy: leżą we czwo-
ro na podłodze, głowy siekierą 
rozłupane na pół. Rodzice i dwoje 
dzieci. Mój kolega z klasy i jego 
młodsza siostra. Dzieci ułożone 
w środku, rodzice obok. Mnóstwo 
krwi. Najgorsze morderstwo... Nie 
strzelali, tylko rąbali. Ojciec mówił, 
że to chyba pierwsze takie morder-
stwo na Ukrainie. A później to już 
się sypało. Po tym wstrząsającym 
zdarzeniu w Nowym Małyńsku 
pojawiły się czujki. Mieszkańcy 
na zmianę pełnili dyżury, pilnowali 
osady i w razie niebezpieczeństwa 
bili w dzwon, by ostrzec pozosta-
łych przed ukraińskimi bandami. 
- Ale dwa tygodnie później, zdaje 
się, dwie rodziny zarąbali: Malców 
- ich było dziewięć osób i Mazur-
ków - cztery. Też siekierą, głowy na 
pół. W środku ułożyli dwie dziew-
czyny, obok rodziców. Z Malców 
dwie osoby przeżyły, ale zostały 
bardzo okaleczone. Na własne oczy 
widziałem wszystkie trzy rodzi-
ny, wtedy jako 11-latek. Do dziś 
widzę tych zamordowanych ludzi 
- podkreśla pan Józef.” (Szymon 
Kozica: Z Nowego Małyńska na 
Wołyniu trafili do obozu w Dachau; 
w: https://plus.gazetalubuska.pl-
/z-nowego-malynska-na-wolyniu-
trafili-do-obozu-w-dachau-zdjecia/
ar/12184575 ). 
We wsi Meducha pow. Stanisła-
wów: Śledztwo IPN Wrocław w 
sprawie „dokonanych w nieusta-
lonym terminie w 1942 r. i w nie-
ustalonym terminie jesienią 1944 r. 
w Medusze zabójstw nie mniej niż 
20 osób”  („Umorzenie śledztwa w 
sprawie ludobójstwa dokonanego 
przez nacjonalistów ukraińskich 
na 209 obywatelach narodowości 
polskiej na terenie b. powiatu stani-
sławowskiego – Wrocław, 14 maja 
2012”). Siekierka, Komański i Ró-
zański w opracowaniu dotyczącym 
woj. stanisławowskiego na s. 508 
podają 624 nazwiska zabitych Po-
laków w powiecie Stanisławów i 
szacunkową liczbę 1552 zabitych 
Polaków, nie podają natomiast żad-
nej ofiary ze wsi Meducha z 1942 
r. IPN podaje, że w 1942 roku za-
mordowany został mężczyzna o 
nazwisku Matkowski, Siekierka, 
Komański i Różański podają na 
s. 494, że mord miał miejsce pod 
koniec 1943 roku. Materiałów ze 
śledztw zakończonych, czyli umo-
rzonych, IPN nie publikuje, w tym 
tak istotnych dla Pamięci Narodo-
wej zeznań świadków, co pozwala 
postawić pytanie o cel i sens tych 
śledztw. We wsi Mohylno pow. 

Włodzimierz Wołyński: „W 1942 
roku banderowcy rozpoczęli mor-
dowanie pojedynczych Polaków 
lub rodzin polskich, wytypowa-
nych jako wrogów mogących zor-
ganizować opór przeciwko UPA. W 
ten sposób zginął wujek Stanisław 
Juszczak z Mohylna. Nie zdawali-
śmy sobie sprawy, że to wstęp do 
akcji ludobójstwa, usiłowaliśmy 
znaleźć jakieś wytłumaczenie tych 
zbrodni, na przykład, że to bandyc-
kie napady rabunkowe”. (Leokadia 
Zaręba z domu Rorat, w: www.
stankiewicze.com/ludobojstwo.pl ). 
We wsi Paryszcze pow. Nadwórna 
miejscowi Ukraińcy zamordowa-
li 14 Polaków. We wsi Radomyśl 
pow. Łuck pod koniec 1942 roku 
chłopi ukraińscy zamordowali Po-
laka, nauczyciela. W miasteczku 
Rozdół pow. Żydaczów banderow-
cy uprowadzili 5 Polaków (w tym 
13-letniego chłopca), po których 
ślad zaginął. W mieście Sarny woj. 
wołyńskie Ukraińcy zamordowa-
li 4-osobową rodzinę: Bolesława 
Lepczonkę lat 29, jego żonę Euge-
nię lat 28 oraz ich synów lat 6 i 8. 
W futorze Wilcza Górka pow. Sar-
ny bulbowcy zamordowali Fran-
ciszka Marżeckiego z żoną. Koło 
miasteczka Wiśniowiec Nowy 
pow. Krzemieniec: „Urodziłam się 
w 1929 roku w Nowym Wiśniow-
cu w województwie tarnopolskim. 
Moja rodzina składała się z babci i 
dziadka (Michała i Wiktorii Radzi-
mińskich - rodziców mamy), moich 
rodziców (Antoniego i Anny Salu-
ków) oraz mnie i rodzeństwa (Tade-
usza, Wandy, Walerii, Stanisławy, 
Marcina i Janiny). W 1942 roku w 
domu nie było brata Tadeusza oraz 
siostry Walerii, przebywających na 
przymusowych robotach w Niem-
czech. Już niedługo po wkroczeniu 
Niemców, bo w 1942 roku, bande-
rowcy zaczęli mordować Polaków. 
Początkowo morderstwa zdarzały 
się tylko na wsiach i tylko nocą. 
Po prostu wpadali, wyrzynali całą 
rodzinę i znikali. Był taki wypa-
dek: matka kąpała niemowlę, ban-
dyta przebił dziecko w wanience 
bagnetem i dał matce, żeby zdjęła 
z bagnetu”.  (Wspomnienia Marii 
Saluk; Wrocław dnia 3.04.1997 r.; 
w: www.podkamien.pl ). 
 W 137 miejscowościach w zbrod-
niach uczestniczyli policjanci lub 
gestapowcy ukraińscy. Przykłady 
ich zbrodni. 
10 lutego 1942 r. we wsi Posada 
Jaćmierska pow. Sanok Ukrainiec 
gestapowiec Leo Humeniuk za-
strzelił Polaka. Łącznie miał on 
na sumieniu tortury i morderstwa 
wielu Polaków. Latem 1944 roku, 
podczas ofensywy Armii Czer-
wonej, został złapany przez party-
zantów AK i przekazany władzom 
sowieckim, którym uciekł z aresztu 
i zatarł za sobą ślad. 20 marca we 
wsi Kryniczki pow. Krasnystaw po-
licjanci ukraińscy zamordowali 24 
Polaków i spalili ich gospodarstwa. 
30 marca we wsi Wywłoczka pow. 
Zamość Niemcy z Ukraińcami roz-
strzelali 6 Polaków: małżeństwo, 
ojca z córką oraz 2 kobiety. W mar-
cu 1942 roku we wsi Hołoby pow. 
Kowel policja ukraińska zastrzeliła 
na posterunku dwóch chłopców 
polskich Piotrowskiego oraz Tysza. 
W mieście Stanisławów w siedzi-
bie Komitetu RGO młody esesman, 
Ukrainiec, aresztował 21-letnią Da-
nutę Ziarkiewicz – Nowak, której 

mąż był lotnikiem w Dywizjonie 
303; została ona zamordowana w 
więzieniu w Stanisławowie (Lanc-
korońska Karolina: Wspomnienia 
wojenne, Kraków 2003, s. 142). 
16 kwietnia we wsi Zaporowsz-
czyzna pow. Hrubieszów esesmani 
ukraińscy z podoficerskiej szkoły w 
Trawnikach rozstrzelali w lesie 15 
Polaków pochodzących z powiatu 
hrubieszowskiego. 10 maja w kol. 
Wisieńki pow. Zamość esesma-
ni ukraińscy rozstrzelali na skraju 
lasu 11 Polaków. Wieś ta w maju 
1942 przeżyła jeszcze trzy kolejne 
pacyfikacje, w których zginęło w 
sumie 23 osoby. 18 maja we wsi 
Leszczanka pow. Chełm esesma-
ni ukraińscy (prawdopodobnie ze 
szkoły w Trawnikach) zastrzelili 
8 Polaków, w tym 4 kobiety: „ Z 
opowieści mojego taty wynika-
ło, że zginęło tam 9 mężczyzn. A 
było to tak: (wg jego opowiadania) 
wybrano 9 młodych kobiet, ale po 
dłuższym namyśle zrezygnowano 
z rozstrzelania ich, lecz na to miej-
sce wybrano 9 mężczyzn. Znam to 
miejsce, w którym była egzekucja, 
obecnie stoi tam krzyż. Ciało mo-
jego dziadka zostało pochowane 
nieopodal tego miejsca w lesie. 
Dopiero po zakończeniu wojny tata 
mój odkopał zwłoki i przewiózł na 
cmentarz w Kaniem. Obok mogiły 
mojego dziadka pochowanych jest 
jeszcze dwóch mężczyzn z tej egze-
kucji. Dziwne jest to, że na każdym 
z nich jest inna data śmierci (kil-
ka dni). Na pewno są to ofiary tej 
egzekucji”. (Halina Kamieniecka, 
13.11.2009; w: www.stankiewicze.
com/ludobojstwo.pl). We wsi Lisz-
na pow. Chełm w pacyfikacji ukra-
ińsko-niemieckiej zamordowanych 
zostało około 60 osób (z czego 31 
Żydów). 19 maja w kol. Horyszów 
Polski pow. Zamość żandarmi nie-
mieccy i policjanci ukraińscy  za-
mordowali 17 Polaków, zrabowali 
ich mienie i spalili gospodarstwa. 
20 maja we wsi Kryniczki pow. 
Krasnystaw żandarmi niemiecki z 
oddziałem ukraińskim rozstrzelali 
15 Polaków, w tym 5 kobiet. W kol. 
Wiszeńki pow. Zamość esesmani 
ukraińscy rozstrzelali 15 Polaków, 
w tym 9-letnią dziewczynkę Marię 
Hawrylak oraz 25 maja w tej wsi es-
esmani ukraińscy rozstrzelali 7 Po-
laków, w tym 5 kobiet. 26 maja we 
wsi Krobonosz  pow. Chełm eses-
mani ukraińscy (zapewne ze szkoły 
podoficerskiej w Trawnikach) za-
strzelili 15 Polaków. We wsi Staw 
pow. Chełm żandarmi niemieccy i 
Ukraińcy, pozostający w służbie hi-
tlerowskiej, spędzili ok. 200 miesz-
kańców w wyznaczonym miej-
scu. Oficer zażądał wydania osób 
współpracujących z partyzantami, 
udzielających pomocy i ukrywają-
cych Żydów. Nie wskazano nikogo, 
wówczas spośród zatrzymanych 
wybrano zakładników i rozstrzela-
no ich. Po rozstrzelaniu zakładni-
ków  zabili jeszcze 2 Żydów, mło-
dzieńca i powiesili 2 osoby. Ciała 
pomordowanych pochowano we 
wspólnej mogile na polu. „We wsi 
Staw Niemcy dokonali pacyfikacji 
„przy pomocy nacjonalistów ukra-
ińskich”. (Polska i Ukraina w latach 
trzydziestych–czterdziestych XX 
wieku. Tom 4. Część druga. War-
szawa – Kijów 2005) Wiosną 1942 
roku w kol. Buda pow. Równe na 
skutek prowokacji Ukraińców 
Niemcy aresztowali weselników, 
którzy szykowali się do wyjazdu na 
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ślub do kościoła w Niewiórkowie: 
pannę młodą, pana młodego, rodzi-
ców pana młodego i jego 4 braci – 3 
kawalerów a czwartego z żoną i 2 
dzieci, Łącznie 11 Polaków, którzy 
zaginęli bez wieści.  
19 lub 20 czerwca 1942 r. w mie-
ście Włodzimierz Wołyński eses-
mani i ukraińscy policjanci roz-
strzelali około 320 Polaków. „Byli 
to wszystko wojskowi, polscy 
oficerowie i podoficerowie. W ko-
mendanturze odebrano im wszyst-
kie dokumenty, zaś w wiezieniu na-
czelnik Ob. Kryszczuk, Ukrainiec, 
odebrał nam zegarki, kosztowno-
ści, pieniądze oraz paski i szelki. 
Przeprowadzono także dokładne 
rewizje osobiste” – pisał dalej 
Bielaszewski. Zatrzymanych wy-
prowadzono na plac przed więzie-
niem. /.../ Później wraz z 20 innymi 
więźniami został zaprowadzony 
za bramę, gdzie czekały już dwie 
ciężarówki i dwa samochody oso-
bowe. Konwojowali ich niemieccy 
żołnierze i ukraińscy milicjanci. Z 
relacji Bielaszewskiego wynika, że 
zostali zawiezieni na ul. Kowelską, 
gdzie kazano im wysiąść z ciężaró-
wek. „Zaprowadzono nas w pole 
zarośnięte dość wysoką już psze-
nicą. W środku zboża spostrzegłem 
dwa duże leje od bomb. Wpędzono 
nas do jednego z lejów i kazano się 
rozbierać do bielizny. Lej ten był 
otoczony przez esesmanów i ukra-
ińskich milicjantów”. /.../ Po egze-
kucji ostatniej czwórki zaczął padać 
ulewny deszcz. Auta odjechały po 
nowy transport, przy czym usły-
szałem, jak milicjanci ukraińscy 
wołali, aby przywieźć szpadle do 
zakopania zwłok”. Ulewny deszcz, 
przed którym kaci schowali się do 
jednego auta, wykorzystał Franci-
szek Bielaszewski, który został tyl-
ko ranny, do ucieczki. O tej zbrodni 
Bielaszewski poinformował polską 
prokuraturę w 1945 roku, następ-
nie w 1969 roku Główną Komisję 
Badania Zbrodni Hitlerowskich 
w Polsce. Bezskutecznie. Zmarł 
w 2006 roku, a w roku następnym 
jego córka Teresa Wasiak złożyła 
spisaną dokładnie relację ojca do 
radomskiej delegatury IPN (Piotr 
Kutkowski: „Człowiek, który prze-
żył własną śmierć”; w: „Dziennik 
Wschodni” z 22 sierpnia 2008). W 
2009 roku archeolodzy ukraińscy, 
prowadząc wykopaliska na terenie 
Włodzimierza Wołyńskiego, na-
trafili na masowy grób, w którym 
odnaleźli polskie orzełki i guziki 
od mundurów. Stwierdzili, że są to 
ofiary mordów przeprowadzanych 
przez NKWD w 1941 w związku z 
„ewakuacją więzień” po czym za-
prosili do współpracy polskich ar-
cheologów. Badacze polscy doszli 
do wniosku, że odnalezione szcząt-
ki to ofiary zbrodni nie radzieckiej, 
a niemieckiej - zamordowani w 
ramach Holokaustu Żydzi. (https://
plus.gazetalubuska.pl/wojna-to-
trzeba-po-prostu-przezyc-aby-
wiedziec-czym-jest/ar/7472021 ). 
Żydzi mieli polskie orzełki i guziki 
od mundurów?  
26 czerwca we wsi Oleszyce Stare 
pow. Lubaczów policja ukraińska 
zabiła Polaka ukrywającego się 
przed Niemcami, zadenuncjowa-
nego przez sąsiada – Ukraińca 
Warywodę. W czerwcu w kolonii 
Mielnica Duża pow. Kostopol: 
Lipiński Józef ur. 1916, w czerw-
cu 1942 roku został aresztowany 

przez policję ukraińską w służbie 
niemieckiej ze Stydynia, tortu-
rowany i zamordowany w bliżej 
nie znanych okolicznościach. Ra-
zem z nim aresztowani byli: Jan 
Szabelski, Juliusz Sarnicki i Wła-
dysław Marszałek z z Kamionki 
Nowej – wszyscy zginęli.  (http://
wolyn.freehost.pl/miejsca-m/miel-
nica_duza-03.html ) W mieście 
Nadwórna woj. stanisławowskie w 
wyniku donosu policjantów ukraiń-
skich gestapowcy aresztowali ks. J. 
Smaczniaka. „Ks. Józef Smaczniak 
miasto i powiat Nadwórna (archi-
diec. lwowska, dek. Stanisławów) 
został aresztowany z inspiracji po-
licji ukraińskiej przez gestapo pod 
zarzutem działalności na rzecz wy-
wiadu polskiego rządu emigracyj-
nego. Został zamordowany w lipcu 
1942 r. W przeddzień aresztowania 
oficer węgierski ostrzegał księdza o 
możliwości aresztowania i propo-
nował mu samochód, aby uciekł do 
Budapesztu. Ksiądz odpowiedział: 
„Tutaj ja sam uczyłem wiernych 
w parafii miłości, katolicyzmu i 
polskości – uciekać nie mogę”. We 
wsi Stydyń Wielki pow. Kostopol 
policjanci ukraińscy aresztowali 4 
Polaków pod fałszywym zarzutem 
kradzieży, bili ich i torturowali aż 
do uśmiercenia. We wsi Lady pow. 
Kostopol policjanci ukraińscy za-
strzelili Antoniego Rosę oraz prze-
chowywaną przez niego rodzinę 
żydowską. 15 lipca we wsi Stare 
Sioło pow. Lubaczów aresztowany 
został i zamordowany z grupą osób 
Puchalski (Podzialski) Kazimierz 
gajowy, oraz Stańko Jan gajowy 
Stare Sioło k/Oleszyc. Mieszkał z 
rodziną w starej gajówce „Horo-
dyska” nad stawami, położonej na 
uboczu folwarku w Horodyskach. 
Został aresztowany przez gestapo 
razem z 19 innymi Polakami na 
podstawie list proskrypcyjnych, 
sporządzonych przez Ukraińców. 
Po przewiezieniu do Oleszyc, a 
następnie do Lubaczowa, został 
zamordowany. Pomiędzy 11 a 16 
lipca w koloniach: Karczunek, Ro-
manówka i Wygranka pow. Wło-
dzimierz Wołyński policjanci ukra-
ińscy zastrzelili 20 Polaków, którzy 
przyjechali ze Lwowa kupować 
żywność. We wsi Samowola pow. 
Włodzimierz Wołyński policjanci 
ukraińscy zastrzelili 12 Polaków 
(w tym 6 kolejarzy) ze Lwowa, któ-
rzy przyjechali kupować żywność, 
z ofiar zdarli odzież, obrabowali a 
ciała zakopali w lesie niedaleko le-
śniczówki. 16 lipca w miasteczku 
Derażne pow. Kostopol policjanci 
ukraińscy zastrzelili kilkunastu Po-
laków. 15 sierpnia (święto Wniebo-
wzięcia NMP) we wsi Kazimierka 
pow. Kostopol policjanci ukraińscy 
usiłowali nie dopuścić do uroczy-
stości Wniebowzięcia NMP, które 
od 1871 roku gromadziły tysiące 
wiernych z bliższych i dalszych 
okolic. Zabronili też kapłanom 
opuścić plebanię. Po interwencji 
policji niemieckiej z Kostopola 
msza odbyła się po południu, gdy 
większość wiernych rozjechała się 
lub rozeszła. Był to ostatni po 314 
latach istnienia parafii odpust w 
Kazimierce i ostatnie pielgrzym-
ki do cudownego obrazu. Kościół 
Ukraińcy zniszczyli przy pomocy 
materiałów wybuchowych w Wiel-
kim Tygodniu 1943 r. W sierpniu w 
mieście Dubno woj. wołyńskie do-
wódca policji ukraińskiej Ukrainiec 

Burka, syn nauczyciela, aresztował 
swojego byłego wychowawcę Jana 
Chudybę, pobił go i odstawił do 
więzienia, skąd już nie wyszedł. We 
wsi Hleszczowa pow. Trembowla 
policja ukraińska po torturach za-
mordowała Albina Jastrzębskiego. 
12 września we wsi Święty Stani-
sław pow. Stanisławów policjanci 
ukraińscy aresztowali ks. Remigiu-
sza Wójcika pod zarzutem ukrywa-
nia Żydów w dzwonnicy na wieży 
kościelnej i przekazali na gestapo 
w Stanisławowie, gdzie był bity i 
torturowany, czwartego dnia  wy-
prowadzili go na dziedziniec wię-
zienia i poszczuli dwoma dużymi 
psami, które  rozszarpały księdza. 
3 października we wsi Pikule pow. 
Janów Lubelski w pacyfikacji ukra-
ińsko-niemieckiej zamordowanych 
zostało 51 Polaków, w tym 19 dzie-
ci. 28 października we wsi Obrocz 
pow. Zamość żandarmi niemieccy z 
policjantami ukraińskimi rozstrze-
lali 22 Polaków. W październiku we 
wsi Hopkie pow. Tomaszów Lubel-
ski żandarmi niemieccy wspólnie 
z policjantami ukraińskimi zamor-
dowali 12 Polaków. W mieście 
Kołomyja woj. stanisławowskie 
policjanci ukraińscy razem z ge-
stapowcami rozstrzelali 2 Polki: 
siostrę i gospodynię ks. Demskie-
go oraz kilkunastu Żydów, których 
ukrywały w specjalnym schronie w 
ogrodzie. We wsi Leżaków pow. Ja-
rosław policja ukraińska zamordo-
wała 4-osobową rodzinę polską za 
ukrywanie Żydów, oraz 8 Żydów. 
We wsi Rusinowe Beresteczko 
pow. Dubno policjanci ukraińscy 
zakatowali na śmierć 1 Polaka, a 
drugiego zmusili do wykopania 
sobie grobu i zastrzelili go (byli to 
stryjeczni bracia Żłobiccy liczący 
po 64 lata).   
13 listopada 1942 roku w kol. 
Obórki pow. Łuck policjanci ukra-
ińscy skatowali 13 mężczyzn i po-
wiązanych popędzili do aresztu w 
Cumaniu, a następnie wymordo-
wali wszystkich zastanych miesz-
kańców, tj. 32 Polaków, 1 Ukrainę 
i 1 Żydówkę. Chorych zastrzelili 
w domu, pozostałych pojedynczo 
wprowadzali do stodoły, gdzie ka-
zano im się kłaść i strzelano w tył 
głowy. Wśród ofiar było 16 dzieci 
w wieku 1 – 14 lat. Potem poli-
cjanci załadowali na zrabowane 
furmanki z końmi dobytek żywy i 
martwy Polaków (świnie, cielęta, 
kury, ziemniaki, warzywa), zabrali 
bydło i konie. Kilku policjantów 
zostało do pełnienia nocnej warty. 
Wówczas wpadły im w ręce mło-
de kobiety, które pojechały do Cu-
mania odwiedzić aresztowanych 
mężczyzn. Zaprowadzili je do wsi 
Rudniki, gdzie w domu Ukraińca 
„spędziły upiorną noc”. 12 listopa-
da policjanci ukraińscy przyprowa-
dzili ze wsi Rudniki  z powrotem do 
wsi Obórki i zamordowali – 6 mło-
dych polskich kobiet. Henryk Cy-
bulski we wspomnieniach zamiesz-
czonych w książce „Czerwone 
noce” podaje nieco inny przebieg 
wydarzeń: „Trzynastego listopada 
1942 roku nastąpił pierwszy maso-
wy mord ludności polskiej. Ofiarą 
tego okrucieństwa padli wszyscy 
bez wyjątku mieszkańcy wsi Obór-
ki. Była to mała wioska leżąca w 
odległości trzydziestu kilometrów 
od Przebraża, zamieszkana przez 
kilka rodzin blisko ze sobą  spo-
krewnionych i noszących te same 

nazwiska: Domalewskich, Trusie-
wiczów i Szprynglów. Wieś ta, po-
łożona z dala od większych miast i 
dróg, stała się wymarzonym schro-
nieniem dla tułających się Żydów 
i radzieckich żołnierzy zbiegłych z 
niemieckiej niewoli. Toteż od po-
czątku okupacji Obórki stały się 
stacją węzłową w drodze do lasu. 
Schutzmani i ich sługusy szybko 
wpadli na trop powiązań miesz-
kańców Obórek z ludźmi lasu. Je-
denastego listopada pojawiła się 
we wsi kilkunastoosobowa grupa 
mężczyzn podających się za party-
zantów radzieckich. Grzecznie po-
prosili o poczęstunek i po spożyciu 
posiłku ruszyli w dalszą drogę. Na 
odchodnym prosili, aby o ich po-
bycie nigdzie nie meldować - ani 
policji, ani ludziom z lasu. Miesz-
kańcom Obórek wizyta ta wydała 
się bardzo podejrzana. Znali prze-
cież wszystkich Żydów, zbiegłych 
jeńców i partyzantów radzieckich 
przebywających w promieniu wielu 
kilometrów, ale twarze tych ludzi 
były im zupełnie obce. Wreszcie 
ustalono, że jest to pewnie jakiś od-
dział, który niedawno przywędro-
wał w te strony. Dwa dni upłynęły 
bez specjalnych wydarzeń. Trzecie-
go dnia zjechało do Obórek kilku-
dziesięciu schutzmanów z Kołek 
i Cumania. Dowodził nimi Sacz-
kowski, vel Saczko, komendant 
policji w Kołkach,oraz Kiszko, ko-
mendant policji z Cumania. Aresz-
towali oni wszystkich mężczyzn 
- w sumie siedemnastu. Tylko Tade-
usz Trusiewicz oraz jeden z Doma-
lewskich zdołali zbiec do lasu. Ko-
mendant Kiszko, były nauczyciel z 
Czernirza, bił po kolei wszystkich 
aresztowanych, jednego zastrzelił 
na miejscu. Pozostałych szesnastu 
wywieziono do Cumania. We wsi 
pozostały tylko kobiety i dzieci. 
Pięć kobiet udało się do Cumania, 
aby dowiedzieć się czegoś o losie 
aresztowanych. Tymczasem pięt-
nastego listopada znowu wpadło do 
wsi kilkudziesięciu schutzmanów. 
Polecili wszystkim zgromadzić się 
w mieszkaniu Franciszka Trusie-
wicza.  Kobiety z dziećmi - wyja-
śnili - trzeba przesiedlić do więk-
szej wsi, bo tu zaczynają grasować 
bandy. Kiedy w domu znalazło się 
około pięćdziesięciu osób, schut-
zmani wyprowadzili je w małych 
grupach do pobliskiej stodoły. Stała 
się ona miejscem kaźni. Tego dnia 
powróciły z Cumania cztery kobie-
ty. Jedna z delegowanych, Stanisła-
wa Trusiewicz, została jeszcze w 
Cumaniu na kilka dni. Policjanci 
wyjaśnili przybyłym, że wszyscy 
mieszkańcy wsi zostali ze względu 
na ich bezpieczeństwo przesiedle-
ni do Rudnik i że one również nie 
mogą pozostać w Obórkach. W 
Rudnikach zamknięto je w domu 
jednego z miejscowych gospoda-
rzy, Ukraińca. Okoliczności towa-
rzyszące „przesiedleniu” wydały 
się kobietom mocno podejrzane. 
Zofia i Leonarda Trusiewicz, po-
dobnie zresztą jak Maria Lipińska 
i Helena Szpryngiel, już w czasie 
drogi do Rudnik zorientowały się w 
szczegółach tej operacji. Schutzma-
ni uśmiechali się tajemniczo i nie 
odpowiadali na pytania dotyczące 
losu i miejsca pobytu pozostałych 
kobiet. Uwagę uwięzionych zwró-
ciło dziwne zachowanie się gospo-
darza z Rudnik. Ów starszy już wie-
kiem Ukrainiec wyraźnie pragnął 

zamienić z nimi w jakiś sposób kil-
ka słów. Wreszcie znalazł się odpo-
wiedni moment. - Wtikajte, bo was 
pomordujut... - szepnął. Jednakże 
o ucieczce nie było mowy. Tej sa-
mej nocy zawleczono kobiety do 
pobliskiej stodoły... Jedyna pozo-
stała jeszcze przy życiu mieszkanka 
Obórek - Stanisława Trusiewicz, 
zastała po powrocie tylko zglisz-
cza rodzinnej wsi. Nie znając losu 
pozostałych kobiet, udała się do 
Rudnik, gdzie mieszkał jej dawny 
znajomy, Ukrainiec. Gospodarz po-
witał ją z przerażeniem w oczach. 
- Nie możesz tu zostać ani chwili 
- przestrzegł ją - jeśli znajdą cię w 
moim domu, wymordują mi całą 
rodzinę... /.../  Nocą, gdy najcichsze 
nawet skrzypnięcie furmanki rozle-
gało się echem w całej okolicy, przy 
zachowaniu największej ostrożno-
ści Stanisława Trusiewicz została 
przewieziona do wsi Bogusławka i 
oddana pod opiekę jakiegoś gospo-
darza, także Ukraińca. /.../  Trudno 
było uwierzyć, że uciekając przed 
Ukraińcami znalazła opiekę u Ukra-
ińców. A więc nie przynależność do 
określonej narodowości decydo-
wała o postawie ludzi. Stanisława 
Trusiewicz miała się o tym jeszcze 
raz przekonać.” 14 listopada we wsi 
Cumań pow. Łuck policjanci ukra-
ińscy zastrzelili 13 Polaków, miesz-
kańców kol. Obórki, aresztowa-
nych 11 listopada. Łącznie w ciągu 
3 dni policjanci ukraińscy zamor-
dowali we wsi Obórki 51 Polaków, 
1 Ukrainkę i 1 Żydówkę. W mia-
steczku Śniatyn woj. stanisławow-
skie oraz we wsi Załucze n. Cze-
remoszem pow. Śniatyn policjanci 
ukraińscy oraz gestapo na skutek 
donosów policjantów ukraińskich  
dokonali masowych aresztowań 
inteligencji polskiej; akcja trwała 
od 6 listopada. Lekarza weterynarii 
w więzieniu zastrzelił gestapowiec 
– Ukrainiec Roman Zadurowicz; 
większość aresztowanych zginęła 
w obozach koncentracyjnych, w 
tym na Majdanku proboszcz ks. Le-
opold Kaściński oraz leśnik Stani-
sław Dudrak. Zamordowany został 
nauczyciel Jan Pawliszyn oraz jego 
brat, także nauczyciel. 18 listopa-
da w miasteczku Kazimierz Dolny 
żandarmi niemieccy oraz esesmani 
i policjanci ukraińscy zamordowa-
li  17 Polaków oraz kilkudziesięciu 
aresztowali, którzy zginęli potem w 
obozach koncentracyjnych. We wsi  
Parchatka pow. Puławy policjanci 
i esesmani ukraińscy zamordowa-
li 28 Polaków oraz aresztowali i 
wysłali do Auschwitz 25 Polaków, 
z których tylko 5 wróciło po woj-
nie. 22 listopada we wsi Zbędowice 
pow. Puławy żandarmi niemieccy 
oraz esesmani ukraińscy rozstrze-
lali w wąwozie 88 Polaków, w tym 
kobiety i dzieci. Rannych dobijali 
Ukraińcy pojedynczymi strzałami 
z broni krótkiej. Następnie spalili 
całą wieś. 
Od 27 listopada do końca grudnia 
1942 roku, Niemcy z udziałem po-
licji ukraińskiej oraz esesmanów 
ukraińskich ze szkoły podoficer-
skiej w Trawnikach wysiedlili na 
Zamojszczyźnie ludność polską z 
60 wsi, zasiedlając na ich gospo-
darstwach rodziny niemieckie. 
W listopadzie w kol. Berecz pow. 
Kowel policjanci ukraińscy doko-
nali pacyfikacji wsi mordując oko-
ło 20 Polaków, za pomoc Żydom 
zbiegłym z getta w Powursku. W 
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miasteczku Deraźne pow. Kosto-
pol dwukrotnie (w I kwartale i w 
listopadzie 1942) pojawiały się 
antyniemieckie ulotki i plakaty, 
kolportowane prowokacyjnie przez 
Ukraińców. O ich rozpowszechnia-
nie oskarżono Polaków. Wskutek 
tego za pierwszym razem aresz-
towano proboszcza Michała Dą-
browskiego i organistę, a w drugim 
przypadku byłego kierownika szko-
ły Walentego Dykę z Michałówki i 
byłego wójta Pawła Dawidowicza z 
Perełysianki. Wszyscy zostali roz-
strzelani. W listopadzie 1942 zabili 
oni także mieszkańca Pendyków 
Wesołowskiego. Inni: „Nadchodzi-
ła jesień 1942 r. Ukraińska policja 
aresztowała księdza Kowalskiego 
w Deraźnem i nauczyciela Dykę 
w Michałówce. Parafianie zrobi-
li listę z podpisami, żeby księdza 
i nauczyciela wypuścić i udali się 
do Kreislandwirta. Mieszkał w 
pałacu Potockiego w Deraźnem. 
Niemiec obiecał, że wypuszczą, ale 
jak Ukraińcy księdza i nauczyciela 
aresztowali, od razu odwieźli do 
Kostopola i tam ich rozstrzelano”. 
(Grzegorz Naumowicz Zarys hi-
storii rejonu samoobrony Huta Ste-
pańska - Wyrka - Hały ; w: KSI nr 
7/2013). W mieście Kołomyja woj. 
stanisławowskie policjanci ukra-
ińscy aresztowali 3 księży katolic-
kich: ks. Romualda Chłopeckiego i 
ks. Ludwika Peciaka, którzy zostali 
zamordowani na Majdanku oraz ks. 
Wojciecha Kośmidera, który został 
zamordowany w Gross-Rozen.  We 
wsi Powursk pow. Kowel policjan-
ci ukraińscy rozstrzelali 5 Polaków 
za pomoc udzielaną Żydom: Bycka 
z żoną i córką, lat 19 oraz 2 osoby 
z rodziny Banachów. W futorze Za-
brody pow. Kowel policjanci ukra-
ińscy zamordowali około 20 Pola-
ków za pomoc udzielaną Żydom 
zbiegłym z getta w Powursku.  
W połowie 1942 roku za pośred-
nictwem ks. greckokatolickiego 
Osypa (Józefa) Kładocznego, De-
legat Rządu na Kraj, Jan Piekał-
kiewicz, usiłował dojść do poro-
zumienia z władzami OUN, aby 
wypracować wspólne stanowisko 
dotyczące spraw polsko-ukraiń-
skich. Jerzy Lerski, wysłany z 
misją od Naczelnego Wodza i Pre-
miera do władz Polskiego Państwa 
Podziemnego, miał przewidziane 
rozmowy z metropolitą Andrzejem 
Szeptyckim we Lwowie. „Chodzi-
ło o wspólną deklarację polsko-
-ukraińską apelującą o zawieszenie 
broni i jeden bratni front wobec 
wspólnych nieprzyjaciół. Delegat 
Rządu ustosunkował się sceptycz-
nie do tego projektu. Rozmowy 
z Ukraińcami, podjęte niedawno 
w Warszawie, fatalnie się urwały, 
bowiem przedstawiciel polskiego 
podziemia - adwokat Mieczysław 
Rettinger (nie mylić z londyńskim 
doktorem Józefem Rettingerem), 
wydany został na placu Unii Lu-
belskiej przez dwóch przysłanych 
ze Lwowa popów w ręce Gestapo. 
Musiałem więc złożyć oficerskie 
słowo honoru, że do swojego mia-
sta rodzinnego nie pojadę” (Lerski: 
Jerzy: „Emisariusz Jur”, Warsza-
wa 1989, s. 89). „Byłem bliskim 
współpracownikiem inż. Romana 
Żurawskiego, właściciela majątku 
ziemskiego w Leszczkowie powiat 
Sokal. /.../ Zakłady leszczkowskie 
przeznaczyły znaczne kwoty na 
pomoc społeczną za pośrednic-

twem Rady Głównej Opiekuńczej 
w Krakowie. Ludziom, których 
wojna pozbawiła środków do życia, 
inż. Żurawski nie odmawiał także 
pomocy indywidualnej. Jego spo-
łeczne zaangażowanie wykorzystał 
grekokatolicki ksiądz – Ukrainiec 
Józef Kładoczny, były sekretarz 
arcybiskupa grekokatolickiego we 
Lwowie – Andrzeja Szeptyckie-
go. Kiedy poprosił Żurowskiego 
o wsparcie, uzyskał nie tylko po-
moc materialną, ale także opiekę, 
przyjaźń i zaufanie. I jak się póź-
niej okazało, Józef Kładoczny ten 
ksiądz ukraiński, jak wąż jadowity 
wśliznął się do rodziny Żurow-
skich, a za okazaną pomoc i przy-
jaźń odpłacił się wydaniem rodziny 
Żurowskich w ręce gestapo. Inż. 
Żurowski został zamordowany w 
katowni gestapo na Alei Szucha. 
Jego żona Karolina oraz córki Ma-
ria i Klementyna przeżyły tragicz-
ne lata w obozie w Ravensbrück, 
a córka Anna zginęła w obozie na 
Majdanku. /.../  Rok 1942, późna 
jesień. R. Żurowski powrócił ze 
Lwowa. W zacisznym gabinecie 
na Brackiej 13 przy czarnej kawie 
opowiadał mi w zaufaniu: „Zrobili-
śmy wielką rzecz. Zawarliśmy unię 
polsko-ukraińską – oczywiście na 
czasy powojenne. Stanu przedwo-
jennego w Małopolsce Wschodniej 
utrzymać się nie da. Sprawa ruska 
musi być uregulowana”. – „Kto, z 
kim, gdzie?” – zapytałem. Zebranie 
odbyło się we Lwowie u św. Jura, 
u metropolity Szeptyckiego. Ze 
strony ukraińskiej byli obecni: sę-
dziwy metropolita grekokatolicki, 
jego były sekretarz – ksiądz Kło-
doczny organizator zebrania, były 
wicemarszałek senatu R.P. – Wasyl 
Mudryj i poseł Wasyl Boluch. Ze 
strony polskiej – zastępca Delegata 
Rządu (londyńskiego) na Kraj, ja i 
inni (o ile nie mylę się – były wo-
jewoda lwowski Dunin – Borkow-
ski). Zebranie zagaił metropolita. 
W przemówieniu wyraził ubole-
wanie, że stosunki polsko-ukraiń-
skie tak się zaogniły i że on sam tu 
nieco zawinił. Żałował jedynie, że 
już krótki czas, jaki pozostał Mu w 
życiu nie pozwoli na pogodzenie 
zwaśnionych bratnich narodów, itp. 
Zebranie powzięło ważkie decyzje 
o przyszłym zgodnym współżyciu 
polsko-ukraińskim na zasadach 
równouprawnionych – w ramach 
państwowości polskiej” (Karol Bo-
rysowicz; w: Siekierka..., s. 1036 
– 1038; lwowskie). Zagrożony inż. 
Żurowski miał uciekać przez grani-
cę do Rumuni. Ale poprosił autora 
cytowanych wspomnień, kpt. AK 
Karola Borysowicza także o lewą 
„Kennkartę” dla ks. Kładocznego. 
Inż. Żurowski dostał kenkartę na 
nazwisko Kossakowski Roman, a 
ks. Kładoczny na nazwisko Macie-
jewski. Ks. Kładoczny był potem 
kapelanem w 30 pułku SS „Gali-
zien” - „Hałyczyna”.  
4 grudnia w kol. Kresówka pow. 
Łuck policjanci ukraińscy z Niem-
cami dokonali egzekucji 5-osobo-
wej rodziny Małeckich z dziećmi 
lat 14, 12 i 8, za przechowywanie 
Żydów. We wsi Pantalowice pow. 
Przeworsk: „Śledztwo IPN Oddział 
w Rzeszowie -  sygn. akt S 3/06/
Zn -  w sprawie dokonanego  za-
bójstwa przy użyciu broni palnej 
w dniu 4 grudnia 1942 r. w Pan-
talowicach  Jakuba K., Zofii K., 
Justyny K., Wincentego L., Emilii 

L. i Władysława D. przez funkcjo-
nariuszy państwa niemieckiego. 
Na podstawie zgromadzonego ma-
teriału dowodowego ustalono, że 
zastrzelenie sześciu osób 4 grudnia 
1942 r. było odwetem za udzielenie 
pomocy ukrywającej się ludności 
narodowości żydowskiej. Zamor-
dowani należeli do ludności cywil-
nej zamieszkującej Pantalowice. 
Śledztwo umorzono 6 września 
2007r. wobec niewykrycia spraw-
ców przestępstwa”. Siekierka...., s. 
1170 – 1171 podaje, że kilku gesta-
powców i kilkunastu policjantów 
ukraińskich w trzech egzekucjach: 
1.10.42; 6.12.42; 6.03.43, zamor-
dowało 39 Polaków, w tym księ-
dza proboszcza oraz 4 Żydów. 5 i 
15 grudnia we wsi Wielącza pow. 
Zamość w pacyfikacji ukraińsko-
-niemieckiej w czasie wysiedleń 
zamordowanych zostało 172 Pola-
ków, w tym 27 dzieci, większość 
ciał spalono razem z zabudowa-
niami. 16 grudnia we wsi Jezierce 
(Ozierce) pow. Kostopol policjanci 
ukraińscy pod dowództwem kilku 
Niemców dokonali pacyfikacji wsi 
polskiej mordując od 360 do 500 
Polaków. Była to represja za fałszy-
we oskarżenie przez komendanta 
policji ukraińskiej w Ludwipolu 
Korolczuka, że Polacy z partyzan-
tami sowieckimi rzucili granat na 
przejeżdżających Niemców, cho-
ciaż zrobili to tylko partyzanci 
sowieccy ze specjalnej grupy wy-
wiadowczej Nikołaja Kuzniecowa. 
Ukraińscy policjanci obrabowali 
trupy Polaków z lepszych ubrań 
i butów, a ludność ukraińska z są-
siednich wiosek rozgrabiła majątek 
spacyfikowanej wsi. 25 grudnia 
(Boże Narodzenie) we wsi Łasz-
czów pow. Tomaszów Lubelski 
gestapowcy i esesmani ukraińscy 
rozstrzelali w pobliskim lesie 76 
Polaków zabranych z kościoła pod-
czas nabożeństwa, na które przyby-
ło sporo ludzi ze wsi okolicznych. 
Ustalono 51 nazwisk ofiar. 29 grud-
nia we wsi Radochoszcze pow. Za-
mość Ukraińcy razem z Niemcami 
zamordowali 23 Polaków i spalili 
22 gospodarstwa. Niektórzy podają 
liczbę 41 ofiar dodając 18 Polaków 
zamordowanych podczas trzeciej 
pacyfikacji tej wsi 22 marca 1943 
roku.   
30 grudnia w Warszawie w wyniku 
donosu ks. greckokatolickiego Jó-
zefa (Josypa) Kładocznego (sekre-
tarza arcybiskupa  Szeptyckiego) 
gestapo aresztowało 6 Polaków: 
inż. Żurowskiego wraz z żoną i 
3 córkami oraz sekretarkę firmy 
Leszczków. Inż. Żurowskiego za-
mordowało gestapo, jedna z córek 
zginęła w obozie koncentracyjnym 
na Majdanku, sekretarka zaginęła 
bez wieści osadzona na Pawia-
ku.  „W pierwszej dekadzie marca 
1943 roku otrzymałem gryps treści 
następującej (cytuję dosłownie): 
„Kochany Panie Karolu. Przed 
godziną przywieziono tu zastępcę 
Delegata Rządu, adw., który był na 
spotkaniu u Szeptyckiego (proszę 
czytać podkreślone litery), którego 
w tramwaju wskazał gestapowcom 
ks. Kładoczny. Miał Pan rację – nie 
ufając mu. Jest to prowokator i kon-
fident gestapo”. Ostrzeżenie przed 
nim, które ukazało się w „Biulety-
nie Informacyjnym” spowodowało 
ucieczkę ks. Kładocznego z War-
szawy”  (Karol Borysowicz; w: 
Siekierka...,, s. 1041).  

W grudniu 1942 r. we wsi Alek-
sandrówka pow. Sarny policjant 
ukraiński zastrzelił Hieronima 
Garbowskiego oraz przechowywa-
ną przez niego żydowską rodzinę 
Berezowskiego. We wsi Budki Uj-
ściańskie pow. Kostopol policjanci 
ukraińscy zamordowali 5 Polaków, 
w tym 3 kobiety. We wsi Charaług 
pow. Równe policjanci ukraińscy 
zakatowali na śmierć 2 młodych 
Polaków: Tadeusza Żukowskiego 
i Adolfa Skibińskiego. „Aż nagle 
przyszła tragiczna wiadomość. 
Kazik został ujęty przez policję 
ukraińską i uwięziony na posterun-
ku żandarmerii. Dziś w godzinach 
popołudniowych trzy furmanki z 
policjantami i żandarmerią nie-
miecką przejechały przez kolonię 
Woronuchę od strony Międzyrze-
cza kierując się w stronę Charaługa. 
Przy samej drodze stały zabudo-
wania braci Skibińskich, Feliksa i 
Adolfa. Tam żandarmi zatrzymali 
na drodze jakąś kobietę, która wi-
działa na wozie zakutego w kajda-
ny młodego mężczyznę mającego 
ślady pobicia. W domu Skibińskich 
był w tym czasie Adolf. Widząc 
furmanki z policją zaczął uciekać 
w kierunku lasu. Spostrzegli go po-
licjanci, dogonili i zabrali ze sobą 
do Charaługa. Po upływie jakiegoś 
czasu przyszła także wiadomość od 
Ukrainki z tej wsi, że Kazik został 
ujęty w nocy przy swoim domu 
przez czatujących tam policjantów, 
miał broń i był na policji katowa-
ny. Kazimierz Żukowski zginął 
męczeńską śmiercią oddając swoje 
dwudziestoletnie życie. Nie oddał 
jednak naszej tajemnicy, zabrał ją 
ze sobą do grobu. Przypominam 
sobie jego słowa wypowiedziane w 
pasiecie podczas naszego ostatnie-
go spotkania: „Wiesz Franek, jak 
przeżyjemy tę wojnę, nigdzie stąd 
się nie ruszymy. W każdym bądź 
razie ja pozostanę tu na zawsze.” I 
pozostał na zawsze.” (Franciszek 
Marcinkowski: Woronucha. Lu-
blin, s. 33). We wsi Jarosławiec 
pow. Zamość w czasie wysiedlania 
gestapowcy z esesmanami ukra-
ińskimi rozstrzelali 12 Polaków: 3 
mężczyzn, 2 kobiety i 7 dzieci. W 
kol. Zaułek pow. Łuck policjanci 
ukraińscy zamordowali 10-osobo-
wą rodzinę Floriana Kopija oraz 
35-letnią Stanisławę Sawicką.     
W roku 1942:  
W miejscowości Bukowsko pow. 
Sanok aresztowali 20 Polaków, któ-
rzy zostali zamordowani. We wsi 
Dermanka pow. Kostopol Ukraińcy 
zamordowali w lesie Cyrklewicza 
i Zygmunta Dziombowskiego, na-
tomiast policjanci ukraińscy spalili 
żywcem w stodole ukrywających 
się 2 braci, Władysława i Tade-
usza Cyrklewiczów którzy uciekli 
z transportu na roboty do Niemiec. 
W miasteczku Korzec pow. Równe 
Ukrainiec zaprowadził do stodoły 
polskiego gospodarza Żyda, które-
go ukrywał, po czym zameldował 
na posterunku policji ukraińskiej, 
że rodzina polska ukrywa Żyda; w 
wyniku czego policjanci ukraińscy 
zamordowali go i 10-osobową ro-
dzinę Załomskich (w tym 7 dzieci) 
oraz kobietę, która tę rodzinę od-
wiedziła; ich zwłoki były zmasa-
krowane. W mieście Luboml woj. 
wołyńskie policjanci ukraińscy 
zastrzelili Polaka Lachora, członka 
ZWZ-AK za udzielanie pomocy 
Żydom – oraz kilkunastu innych 

Polaków w Lubomlu i okolicy. W 
kol. Paniowo pow. Horochów sołtys 
Ukrainiec wyznaczył na roboty do 
Niemiec Polaków, po czym zawia-
domił Niemców, że Polacy odmó-
wili wyjazdu; wobec czego policja 
ukraińska pod dowództwem Niem-
ców spacyfikowała kolonię mordu-
jąc Polaków i paląc gospodarstwa. 
We wsi Szeparowce pow. Kołomy-
ja policjanci ukraińscy rozstrzela-
li Bernackiego i Klecana Duśko, 
oraz 12 Żydów, których ukrywali 
w swoich gospodarstwach. We wsi 
Zubrzec pow. Buchacz policjanci  
ukraińscy zamordowali Zolińskie-
go oraz 4 Żydów (2 mężczyzn i 2 
kobiety), których ukrywał. W kol. 
Żeleźnica pow. Łuck policjanci 
ukraińscy zamordowali 4-osobową 
polską rodzinę oraz 2 Żydów, któ-
rych ukrywał. 
W Lubartowie dyrektorem szpitala 
był lek. Eustachy Burke, nacjonali-
sta ukraiński, agent gestapo. „Zda-
rzało się, że w czasie okupacji nie-
mieckiej ranni partyzanci, którzy 
nieświadomie trafiali do tego szpi-
tala byli natychmiast wydawani w 
ręce niemieckich służb bezpieczeń-
stwa (Stanisław Misztal: Zdarzy-
ło się na Lubelszczyźnie. Gdańsk 
2010,. s. 274). Był on „duchowym 
przywódcą” bandy UPA we wsi 
Kolechowice, gmina Ludwin (jw. 
s. 302). Pełnił funkcję dyrektora 
od 1935 roku do 1.09.1943 r. On 
to, wraz z Niemcami i Ukraińcami 
z Bolechowic odziany w mundur 
niemiecki w 1942 r. brał udział w 
gromieniu Polaków we wsi Rudka 
Kijańska. Takich wyczynów zali-
czył wiele, o czym pisze w swoich 
wspomnieniach Tadeusz Laszczka 
„Orlik” – komendant OS w rejonie 
VI BCh Ludwin – Łęczna. Właśnie 
on rozliczył się z Ukraińcami w 
Bolechowicach, na czele podległe-
go mu oddziału BCh. Jego przed-
sięwzięcie wsparli członkowie GL 
z Ostrowa Lubelskiego. Pozosta-
łych przy życiu nacjonalistów, któ-
rzy schronili się na terenie gminy 
Niemce zlikwidowały w kwietniu 
1943 r. OS BCh z tamtego rejonu 
(Stanisław Misztal...,  jw., s. 304, 
oraz:: F. Kusyk: Z konspiracji w 
Lubartowskiem. Warszawa 1982, 
s. 169). „Jednoznaczny agent nie-
miecki Burke, człowiek o głębo-
kich przekonaniach nacjonalisty i 
faszysty w stosunku do personelu 
szpitalnego podkreślał, że szybko 
przyjdzie czas, iż w wolnej Ukra-
inie on pokaże, co potrafi. Łajdacka 
postawa tego człowieka, krzywdy 
jakie wyrządzał Polakom, donosze-
nie Niemcom kto kim jest, zasługu-
ją na potępienie. Pracując w Lubar-
towie przez wiele lat poznał dobrze 
wielu mieszkańców tego miasta i 
okolic. Wyselekcjonowanych przez 
siebie polskich patriotów wska-
zywał niemieckim służbom spe-
cjalnym, w następstwie czego byli 
aresztowani i skazywani na śmierć” 
(S. Misztal, s. 304 – 305). Otrzymał 
wyrok śmierci i został zastrzelony 
przez partyzantów  na ulicy w Lu-
bartowie 1 września 1943 roku. 
   W 1942 roku na Lubelszczyźnie 
zginęło 17 policjantów ukraińskich 
oraz około 18 Ukraińców, zarówno 
w wyniku wykonanych wyroków 
sądu podziemnego, jak i od napa-
dów band rabunkowych, w tym 
ukraińskich.   
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Stanisław Wasylewski, nasz nie-
gdysiejszy bardzo bliski sąsiad 
na Łyczakowie (on mieszkał 
przy ulicy Łyczakowskiej 127, 
my — przy tejże ulicy pod nu-
merem 137, a więc o pięć zale-
dwie domów dalej) — w swoim 
Niezapisanym stanie służby tak 
pisał o batiarach:

Rozmaitego autoramentu awan-
turniczość złożyła się na tę rasę, 
która się tak wyraźnie odcina na 
tle krajobrazu społecznego innych 
miast polskich. Jeżeli ludność 
Lwowa jest aliażem i „miszku-
lancją” różnych nacji, które tędy 
w ciągu wieków przepływały — 
to cóż dopiero jej przedmiejski 
łazik, „słodki wariatuńcio” i ma-
kabunda z Kręconych Słupów czy 
Czartowskiej Skały? Rozdobęd-
ność, chętkę do włóczęgi wziął od 
jeńców tatarskich, przebiegłości 
nauczyli go kupcy ormiańscy i 
greccy korzennicy, zastrzyk buty 
zadziornej dali mu przybysze wę-
gierscy z tamtej strony Karpat, 
fantazję polską masa szlachecka, 
której służył i ciurą w obozach 
chodził. Śpiewać uczył się od 
sąsiadów Rusinów i od grajka 
wędrownego z Czech, a i z mał-
powania kupletów wiedeńskich 
i od siebie samego także trochę. 
Oczajdusze i łaziki przedmieść 
lwowskich — to plemię, bez któ-
rego nie sposób wyobrazić sobie 
tego miasta w ogóle. Przyszli na 
świat z Lwowem samym. Wyle-
gli hurmą na rogatki z pieśnią na 
ustach już wtedy, gdy przed do-
brym pół tysiącem lat wjeżdżała 
z Węgier do swej posażnej sto-
licy królowa Jadwiga. I kto wie, 
czy nie wówczas ustaliła się ich 
nazwa, którą na zawsze umieli 
zatrzymać: batiary. Słowo samo 
wywodzi się bowiem z ojczyzny 
króla-jagiełłowej żony. „Betyar” 
oznacza po węgiersku zuchwalca 
i wesołego mędrka zarazem. Ra-
dzi byli po wiek wieków wszyst-
kiemu, co nie tylko bujne, ale i 
podstępne, co podszyte kawałem, 
przynoszącym w rezultacie zwy-
cięstwo.

A co o nich sądzi JÓZEF WIT-
TLIN? Oto fragment jego wspo-
mnieniowej książki Mój Lwów:

Jak gawrosz stanowił niegdyś ty-
powy obraz ludzkiej fauny Pary-
ża, tak najpospolitszym przedsta-

wicielem człowieczej fauny Lwo-
wa jest dziecko ulicy znane w 
całym cywilizowanym i niecywi-
lizowanym świecie pod madziar-
ską nazwą batiara. Mylne wszak-
że byłoby mniemanie, że każdy 
batiar jest dzieckiem ulicy, a za 
ojca ma rynsztok. Batiary rodziły 
się również w patrycjuszowskich 
pałacach, a często w szlacheckich 
dworach.

Niejeden z nich trząsł później par-
lamentem wiedeńskim lub chodził 
w profesorskiej todze, pobrzęku-
jąc dziekańskim, ba — nawet rek-
torskim — łańcuchem, a nie kaj-
dankami. (...) Kawał batiara tkwił 
w samym mieście, w całej jego 
fizycznej i moralnej strukturze. 
Wzniesienia i zapadłości, egzal-
tacja i przyziemność, balsamiczne 
wonie i pełtewny cuch. Rzeczy-
wisty włoski renesans kościelny 
i świecki, równie bogaty barok, 
a obok — wiedeńska secesja i 
koszarowa tandeta. Miasto-batiar 
jest nieobliczalne. Nie wiadomo, 
kiedy przejdzie od patosu do gro-
teski, od bohaterstwa do „struga-
nia funia”, od pogrzebu w trzy 
pary farbowanych na czarno koni 
do mitycznego „balu weteranów”, 
zakończonego o północy zjawie-
niem się dwóch cywili, którzy 
„nic nikomu ni mówili, światła 
pugasili, inu w mordy bili”.

 Czy poznaliście już istotę i natu-
rę lwowskiego batiara? Mam na-
dzieję, że nasi znakomici pisarze 
wystarczająco dokładnie Wam to 
wytłumaczyli. A teraz ich wykład 
o tym, jak lwowski batiar mówi, 
o, przepraszam — bałaka. Głos 
ponownie zabiera Stanisław Wa-
sylewski :

Lwowanie mówią po polsku peł-
ną piersią, z całego serca, wszyst-
kim tchem. Równie serdecznie, 
co nieporządnie. Pędzą przez 
obszary słów z wywieszonym ję-
zykiem, czwartą prędkością, jak 
szofer po wypadku. I rzadko tylko 
w tym zawadiackim pędzie ostoi 
się cudem jaka nieuszkodzona sa-
mogłoska. (...) U południowych 
kresowców w ogóle akcent wy-
razowy pada na tę samą, drugą 
od końca zgłoskę, co i w reszcie 
polszczyzny, ale uderza z więk-
szym rozmachem i przez to po-
woduje wyższe, a zarazem dłuż-
sze wymówienie danej zgłoski. 
Zużywa się na to tak wielkiej siły 
wydechu, że na wymowę zgłosek 
sąsiednich niewiele już zostaje 
powietrza. Dzięki temu tyle w 
języku lwowskim uszkodzonych, 
niedopowiedzianych do końca sa-
mogłosek. (Na końcu języka).

Trzeci uczony mąż, KAZI-
MIERZ SCHLEYEN, w swoich 
Lwowskich gawędach o bałaku 
mówi tak::

Lwowska gwara jest osobliwością 
na świecie. Gdzie indziej gwara 
miejska jest związana z pewną 

klasą ludzi, głównie niewykształ-
conych. Bardziej edukowani od-
żegnują się od niej i jej używanie 
uważają za despekt. Osobliwo-
ścią lwowskiej gwary miejskiej 
była jej powszechność, bo nawet 
profesor uniwersytetu wolał jeść 
jajecznicę z „trymbulką” niż ze 
szczypiorkiem.

Lwowska gwara, to odrębne słow-
nictwo, przekręcanie wyrazów, 
przekręcanie wszystkiego, co się 
da na własną modłę przerobić. 
Co drugi wyraz był stylizowany 
po lwowsku. Nie pomogła matu-
ra, ani nawet wyższa uczelnia nie 
wyrugowała z codziennego uży-
wania przekręconych wyrazów. 
Pan mecenas nadal jadł „chlib”, 
pan doktor pijał „mliku”, a pan 
inżynier liczył „sztyry”.

Opis ten nie odda całkowicie 
charakteru gwary lwowskiej, bo 
niepodobna opisać nosowego wy-
mawiania i tak charakterystycz-
nego śpiewnego przeciągania 
samogłosek. Ale gwara ta miała 
inne bogactwa. Była to olbrzymia 
liczba wyrazów zlwowszczonych 
pochodzenia łacińskiego, greckie-
go, niemieckiego, ruskiego, turec-
kiego, rumuńskiego, węgierskie-
go i niedocieczonego. Niektóre 
wyrazy grzęzły we Lwowie, inne 
szły dalej i przejmowały je inne 
ziemie.

Gwara ta tworzyła się i narastała 
przez wieki w tej bramie Polski 
na wschód i południe, przez któ-
rą przesuwały się różne narody i 
różne języki. Gwara ta, nigdzie 
nie spisana, przechodziła z ojca 
na syna i nie tylko nie zamierała, 
lecz wzbogacała się, bo lwowia-
nin nie lubił zwykłych wyrażeń, 
przekręcał je i tworzył nowe.

I tak sobie lwowianin bałakał „ud 
samegu rania”, zawsze w dobrym 
humorze, nosa nie zadzierał, „fu-
nia ni trzaskał”, nie gryzł się byle 
czym, choćby „si mliku zwurdzi-
łu”, bo Marynia taka „nizdała”, 
taka niedorajda, z wszystkimi 
„sztamy” trzymał i tak bałakał, 
bałakał aż do samej śmierci, i 
wtedy też nie umierał, tylko „kity 
udwalał”.

Proszę połączyć teraz zdefinio-
wanego przedtem batiara ze scha-
rakteryzowanym przed chwilą 
(bardzo ogólnie i skrótowo) ba-
łakiem — a otrzymacie, drodzy 
Czytelnicy, w miarę przybliżony 
model tego, czym byli przeciętni 
obywatele Miasta pod Wysokim 
Zamkiem.

Szkicując tu ich zbiorczy, synte-
tyczny portret, posłużyłem się cy-
tatami z tekstów trzech znakomi-
tych lwowskich pisarzy. Nie za-
pominając bynajmniej o znanym 
porzekadle na temat nadstawiają-
cej nogę żaby, gdy konia kują — 
ośmielam się przedstawić tu moje 
własne, wierszowane wykładnie 

obu omawianych pojęć. (...)

O, MOWU RUDZINNA... 
(fragment)
 Zwyczajny Polak do myślenia
Głowę ma — większą albo 
mniejszą,
Co w „kalapitrę” się odmienia,
Znacznie od głowy poręczniej-
szą,
Na którą czasem też we Lwowie
„Makitra” batiar drwiąco po-
wie.
 
Niektórzy głowę mocną mają,
Inni — od piwka są pijani;
Ci się we Lwowie nazywają:
„Chirni”, inaczej „zaćmakani”.
Jak tam kto woli na nich powie
W tej naszej bałakowej mowie.
 
Tu słyszę, czytam wciąż o „chla-
niu”
I ktoś tu jest „pod ankoholem”,
Albo podlega „zalewaniu” —
A ja takiego typa wolę,
Co według bałakowej mowy:
„Furt mliku piji wsciekłyj kro-
wy”.
 
Kiedy do „chawir” „chirus” 
wróci —
Niegroźnie żonka go „zholuka”
(I tylko czasem w łeb czymś rzu-
ci...).
A taka płynie stąd nauka
I mądrej głowie dość dwie sło-
wie:
Jak się „zaćmakać” — to we 
Lwowie...
 
Czasami jednak żona-jędza 
(Czyli „rymunda” lub „kandy-
ba”)
Swego ślubnego tak popędza,
Ze ten wyrywa, no i chyba
Raczej w Winnikach aż przysta-
nie
Gdzie go nie sięgnie „lubci” la-
nie...
 
„Bo jak po pysku ci nałożę!”
Lub: „Jak zasunę w mordę ha-
kiem!” —
Cóż za prostactwo, żal się, Boże,
Odrzucam chamstwo to z nie-
smakiem,
Bo stokroć, tysiąc razy wolę:
„Megaj, batiaru, — bu nazo-
lim!”
 
Albo: „Dam kampy!” lub: „Na-

kantam!”
„Dam pu krzyżbantach!” lub: 
„Dam facki!”
Stokroć to wolę od — tfu! — 
„manta”,
Bo to nasz styl chojracki,
Czyli batiarski, bo we Lwowie
Tak o tym też się powie.
 
„Hojrak”? A co to?
Zaraz powiem:
„Hojrak” — to junak,
„fest chlupaka”,
Jak go się również zwie we Lwo-
wie,
O wiele trafniej od „kozaka”,
Który w Warszawie ulubiony
Przez Rusków w spadku zosta-
wiony...)
 
Zaś „batiar” także dla lwowia-
ka
Dziś jest tytułem honorowym,
Dopóki z niego też „chłupaka”,
Co za cześć Miasta odda głowę,
Jego pamięci wiernie strzeże
I że doń wróci — zawsze wie-
rzy... 
 
(z tomiku: „Kwiaty lwowskie”)
 
 BATIARY
Batiary, to dzieci so lwoskij uli-
cy
Wysoły, z fasonym, skory du 
kantania:
Na takich gdzi indzij mówiu 
„ulicznicy”
Co ni wytrzymuji jednak pu-
równiania.
 
„Makabunda” - batiar, co włó-
czyć si lubi
I co lubi tagży pchać si w awan-
tury:
Czasym to łachmaniarz, co swy 
portki gubi
W chtórych samy łaty, abu 
samy dziury.
 
Batiary trzymaju swój fasun 
chojracki
Chto im wlizi w drogi - tegu jest 
kantaju
(Czyli mocnu biju), abu daju 
facki.
A jeszcze inaczyj - pu krzyzban-
tach daju. (...)
 (z tomiku” Krajubrazy syr-
deczny”)

TYLKO WE LWOWIE BATIAR I JEGO BAŁAK
Aleksander Szumański
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Szczęśliwe lata na kochanym 
Wołyniu
Wanda Woźniak

 Lato 1939 roku było wyjątkowo 
upalne. Dobiegały końca moje 
ostatnie szczęśliwe wakacje. Zda-
łam do pierwszej klasy gimna-
zjum w moim rodzinnym mieście 
Dubnie. W nowym granatowym 
mundurku z niebieską tarczą na 
rękawie chodziłam dumna i z 
niecierpliwością czekałam pierw-
szego września – początku nauki. 
Wakacje te początkowo spędza-
łam na wsi Kraśnica Ułańska 
koło Dubna, gdzie rodzice moi 
posiadali ziemię. Nie uprawiali 
jej, lecz była oddana w dzierża-
wę. Co roku wyjeżdżaliśmy tam 
zapraszając swoje koleżanki ze 
szkoły. Jakież to były szczęśliwe 
chwile, gdy po zakończeniu roku 
szkolnego razem z siostrą Marią 
i koleżankami jechałyśmy fur-
manką na wieś. Wtedy nie były 
w modzie wczasy, a właśnie taki 
wypoczynek. Rodzice zostawa-
li w mieście pochłonięci swoimi 
zajęciami, a dzieci wypoczywały 
czynnie. Ponieważ gospodarstwo 
było dość duże, dzierżawca miał 
trochę dobytku, więc siłą rzeczy 
na ile nas było stać pomagałyśmy 
z wielką ochotą w pracach gospo-
darskich. A więc pasłyśmy krowy, 
poganiałyśmy konie w kieracie, 
układałyśmy siano lub słomę. Ale 
najlepszym zajęciem było jeżdże-
nie na kieracie i chowanie się w 
stertach słomy. Była to najlepsza 
zabawa. Żona dzierżawcy kar-
miła nas potrawami wiejskimi, 
przeważnie kwaśnym mlekiem z 
ziemniakami, pierogami z fasolą 
i makiem (do dziś pamiętam ten 
smak). W okresie tym zawsze 
były żniwa, więc mieszczuchami 
nikt nie zajmował się. To była 
prawdziwa wolność. Wieczora-
mi chodziłyśmy po wsi śpiewa-
jąc pieśni i dumki ukraińskie z 
miejscową młodzieżą. Wołyń to 
kraina mlekiem i miodem płyną-
ca, ziemia żyzna. Ludność sym-
patyczna, rozśpiewana. Nie było 
żadnych podziałów. A byli tam 
koloniści niemieccy, Czesi, Ukra-
ińcy, Żydzi i Białorusini-Poleszu-
cy, którzy na żniwa przychodzili 

na Wołyń w celach zarobkowych. 
Polaków na wsiach nie było wielu. 
Wszyscy żyli zgodnie, przyjaźnili 
się, dopóki nie skłóciła ich wojna. 
Lata te najmilej wspominam, jako 
dzieciństwo sielskie-anielskie jak 
piszą poeci. 

Do miasta Dubna z Kraśnicy 
było około 4 km. Ponieważ ko-
nie u dzierżawcy letnią porą były 
często zajęte, więc do miasta i z 
miasta chodziłyśmy piechotą. 
To była frajda. Szło się pół dnia, 
naturalnie kilkakrotnie odpoczy-
wając pod każdym napotkanym 
krzyżem przydrożnym ustrojo-
nym ręcznikami haftowanymi, 
na modłę prawosławną. Wspo-
minałyśmy przy tym zasłyszane 
od starszych jakieś niesamowite 
opowieści. Bo krzyże te stawiali 
ludzie zawsze na jakąś cześć. W 
miejscowości tej były widocznie 
kiedyś duże boje, na polach wid-
niały jeszcze resztki okopów, któ-
re z czasem zostawały zrównywa-
ne przez uprawy. Znajdowało się 
czasem stare zardzewiałe hełmy, 
bagnety, łuski itp. pozostałości z 
czasów I wojny światowej. Mia-
łyśmy nieraz całe arsenały, które 
potem dzierżawca gdzieś wyrzu-
cał. Była też ogromna dolina – lej, 
nazwana przez ludność ,,Zło-
dziejską doliną”. Podczas podąża-
nia do sklepu należało przez nią 
przejść. Biegłyśmy wtedy szybko 

odmawiając pacierz, bojąc się 
strachów. Pamiętam, że kiedyś 
podczas zachodu słońca na nie-
bie ukazały się dosłownie jakby 
okopy. Dziwna poświata. Podob-
no była to zorza polarna. Chmury 
były szare – posępne, a promienie 

słońca przebijające przez nie two-
rzyły czerwieniejące strugi. Lud-
ność miejscowa wróżyła z tego, 
że stanie się coś niedobrego, na 
pewno wojna. Strach nas ogar-
niał, a było to w sierpniu 1939 
roku. Na początku roku właściwie 
niewiele mówiło się o wojnie, ale 
już pod koniec wakacji narastał 
niepokój. Ze wszystkich zjawisk 
wróżono wojnę, ale my w to nie 
wierzyliśmy. Jak myśmy wtedy 
młodo wyglądali! Obecnie coraz 
częściej wyrywam się z teraźniej-
szością do przeszłości. Może to 
cecha wieku bardzo dojrzałego, 
by jeszcze raz choćby tylko na 
chwilę znaleźć się w latach, gdy 
więcej się miało przed sobą na-
dziei i marzeń niż doświadczeń 
za sobą. 

A czy we wspomnieniach można 
przebierać? Chociaż obecnie cier-
pię na brak iluzji, ale chciałabym 
spotkać się z dawnymi przyjaciół-
mi i przypomnieć te najlepsze, te 
beztroskie lata życia, które tak 
mocno utrwaliły się w mej świa-
domości. Kiedy fi kało się kozioł-

ki w stodole na sianie w porze 
żniw, jeździło się na wozach ze 
zbożem. Kiedy rano wyłaziło się 
przez okno w koszulach na rosę. 
A wreszcie śniadanie takie, które-
go smak dotąd pamiętam – zale-
wajka, zacierka. O Boże – kiedy 
to było? Czy w ogóle było? Za-
czynam nie wierzyć. Niewiele 
faktów pamiętam z wczesnego 
dzieciństwa. Rodzice nas bardzo 
kochali, powodziło się nam do-
brze. Obie z siostrą miałyśmy na 
wszystko pieniądze. Ojciec ubo-
lewał tylko, że nie ma syna. Od 
młodych lat służył w wojsku. W 
1915 roku został wcielony do ar-
mii carskiej i skierowany do Kor-
pusu Ekspedycyjnego we Francji. 
Po przewrocie (wybuchu rewo-
lucji w Rosji) wstąpił do organi-
zującej się tam w 1918 r. armii 
polskiej. Do Polski przybył z ar-
mią generała Hallera. Jako ofi cer 
w życiu codziennym przejawiał 
dryl wojskowy. Od czasu do cza-
su musztrował nas jak chłopców. 
Nie były to przykre momenty, 
bo nas kochał. Często opowiadał 
nam o swoich przejściach z I woj-
ny światowej. Walczył nawet w 
Afryce. Dzieje Polaków w czasie 
I wojny były podobne jak w cza-
sie II wojny światowej. Najdłużej 
jednak był we Francji, miał tam 
nawet narzeczoną Laurę. Imię to 
nadał mojej siostrze Marii jako 
drugie, chyba na jej cześć. Z opo-
wieści Ojca niewiele pozostało, 
ponieważ w wieku dziecinnym 
niewiele pamięta się co mówią 
rodzice. Miałam podobno zdol-
ności do malowania. Uczyłam 
się nawet u pewnego malarza, 
ale nauka moja polegała na tym, 
że rozmazywałam dla kawału 
palcem farby na palecie. Malarz 
ten malował przeważnie akty, a 
ja podczas jego nieobecności do-
malowywałam wąsy, brody itp., 
czyniąc szkodę. 

Nauczył mnie jednak coś niecoś, 
dobierania kolorów, patrzenia na 
piękne krajobrazy. Zaczęłam na-
wet szkicować pejzaże, ale wte-
dy nudziło mnie to. Moja Mama 
pięknie śpiewała, grała na piani-
nie i gitarze. Często śpiewała ro-
manse cygańskie, rosyjskie dum-
ki. Bardzo ładnie ubierała się, 
miała piękne długie kasztanowe 
włosy spięte w kok. Nigdy nie 
wyszła do miasta bez kapelusza i 
nigdy nie opalała się. Przez Dub-
no płynęła rzeka Ikwa, tak pięk-
nie opisywana w wierszach przez 
Słowackiego. Wtedy zdawało 
mi się, że to była szeroka i duża 
rzeka. Pływać nauczyłam się nie 
wiem kiedy, chyba zawsze umia-

łam. Na przedmieściach Dubna 
był most na tej rzece zwany Pan-
talijskim. Wtedy zdawało mi się, 
że jest niezwykle wysoki i duży. Z 
niego skakałyśmy z siostrą dając 
nurki. W oczach dziecka wszyst-
ko wtedy było ogromne, piękne, 
bo to był rodzinny kraj. Już po 
latach, w 1968 roku, kiedy przy-
jechałam do Dubna odwiedzić 
swoje strony, wszystko było ja-
kieś małe, szare, a ten most okazał 
się wcale nie taki duży. Miasto, 
za którym tak tęskniłam przez te 
wszystkie lata, zastałam zupełnie 
inne – nie moje. Chodziłyśmy z 
siostrą po znanych ulicach, które 
teraz były brudne, zaniedbane, 
domy odrapane. Nowe władze 
sowieckie doprowadziły do ba-
łaganu i niedbalstwa. Z kościoła 
zrobiono dom sportu. Mojej szko-
ły chyba nigdy nie remontowano, 
były na niej znaki od kul z cza-
sów wojny. Właściwie żałowa-
łam, że pojechałam do Dubna. 
Prysły wspomnienia z lat dzie-
cinnych. Widoki zapamiętane z 
tamtych czasów rozpłynęły się. 
Takich miejsc związanych z mi-
łymi wspomnieniami nie należy 
po latach odwiedzać, bo to boli. 
W Dubnie upłynęły moje najlep-
sze lata, beztroskie dobre chwile. 
Tam też przeżyłam pierwszą mi-
łość, właściwie prawie dziecinną, 
którą wspominam przez cały czas. 
To było króciutkie wniebowstą-
pienie, które z nastaniem wojny 
prysło. Bo pierwsza miłość jest po 
to, aby wspominać ją przez całe 
życie i czerpać z niej radość w 
trudnych chwilach. To nie praw-
da, że mija jak pierwszy śnieg. 
We mnie przetrwała. Wspomnia-
łam o niej w dalszej części, gdy 
po latach dowiedziałam się, gdzie 
Stach przebywa (Czy pierwsza 
miłość jest ostatnia, czy ostatnia 
jest pierwsza, ks. Twardowski).  
Pierwszego września 1939 roku 
naloty, syreny, panika. Czasy siel-
sko-anielskie odeszły na zawsze. 
Wczesnym rankiem już było wia-
domo, że to wojna. Ludzie biegali 
niezorientowani, gdzie się kryć. 
Zaczęto kopać schrony przeciw-
lotnicze. Młodzież, nie dowie-
rzając co się stało, właściwie nie 
odczuwała wielkiej trwogi. Na-
reszcie coś będzie się działo! Ojca 
mego zmobilizowanego w końcu 
sierpnia już wcześniej pożegna-
łyśmy, ale nie bardzo chciałam 
wierzyć, że to coś poważnego. 
Wiadomo – wojsko zawsze musi 
być gotowe, w czas pokoju jak i 
wojny. 

Od pierwszego dnia wojny har-
cerstwo przystąpiło do działania. 

/ Typowe dla tego okresu pastwisko

/ Dubno na Wołyniu
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Mieliśmy rozdysponowane swoje 
funkcje. Jedni do szpitala, dru-
dzy na dworzec kolejowy, inni 
do kopania schronów, opieki nad 
dziećmi. Zaczęły napływać masy 
uciekinierów z zachodu. Mnie 
przypadło w udziale dyżurować 
na dworcu kolejowym w Dubnie. 
Służba nasza polegała na wyno-
szeniu do pociągów wiozących 
żołnierzy na front gorącej herbaty 
i chleba, o który już wtedy było 
trudno. Nie wiem dlaczego, ale od 
razu zostały zamknięte wszystkie 
sklepy. Dla młodszego harcerstwa 
ciężka to była służba, trwająca na 
zmianę w dzień i w noc. Wtedy 
wszyscy byli tak pełni optymi-
zmu, że to nie potrwa długo, więc 
z zapałem wykonywali te obo-
wiązki. Zresztą wychowywano 
nas w duchu patriotyzmu zarów-
no w domu jak i w szkole. Każdy 
z nas wiedział, że służy Ojczyź-
nie. Wierzyliśmy, że niebawem 
zwyciężymy. Jeszcze czwartego 
września odbywała się nauka w 
szkołach. To dowód, że nie wie-
rzono w klęskę. Moje gimnazjum 
zaraz przekształcono w szpital, 
a wszystkie klasy odbywały za-
jęcia w kościele. Co za pomysł i 
odwaga. Ale lekcji było niewiele, 
raptem przez kilka dni. Zapamię-
tałam taki fakt, kiedy siedzieliśmy 
w ławkach kościelnych z profeso-
rem, aż tu nagle syreny, bomby, 
alarm, popłoch. Rzuciliśmy się do 
drzwi. Następnego dnia już nikt 
nie przyszedł na lekcje. Zaczęło 
się prawdziwe bombardowanie. 
Schronów było mało, więc ludzie 
kryli się, gdzie mogli. Samolo-
ty nie tylko zrzucały bomby, ale 
jeszcze zniżały się i bezpośrednio 
strzelały do ludności. Raz cudem 
uniknęłam śmierci. Schowałam 
się za śmietnik, a obok został ra-
niony człowiek. Wtedy dla mnie 
naprawdę zaczęła się wojna. 

Bałam się. Moja siostra ze strachu 
omal nie wpadła do jakiegoś lo-
chu, bo myślała, że to schron. Nie 
wiem dlaczego, ale my z siostrą 
ciągle byłyśmy na ulicy, ucieka-
łyśmy z domu i mama nasza nie 
wiedziała co się z nami dzieje. 
Zresztą ja ciągle byłam zaanga-
żowana w służbę harcerską. Do 
szpitala przybywało coraz więcej 
rannych. Chodziłyśmy do nich, 
spełniałyśmy usługi. Przynosiłam 
dla nich prosto z piekarni wystany 
w kolejce chleb i bułki. Z domu 
wynosiłam mydło, ręczniki, przy-
bory do golenia. Pomagałam ran-
nym w ich toalecie. Wiedziały-
śmy jak bardzo poszkodowani w 
walkach żołnierze czekają na nas. 
Pielęgniarek było mało. Jeden taki 
dzień utkwił mi w pamięci. By-
łam w szpitalu na piętrze, na sali 
ciężko rannych. Nagle odezwały 
się syreny alarmowe, był nalot. 
Nigdy nie zapomnę przerażenia 
w oczach rannych. Z innych sal 
lżej ranni schodzili z pięter o ku-
lach, niektórym pomagały harcer-
ki. Z sali, w której przebywałam 
dwóch rannych nie mogło ruszyć 
się z łóżka. Ja nie mogłam ode-
rwać oczu od ich przerażonych, 
błagalnych spojrzeń. Nie mogłam 
im pomóc. Ale zaraz zjawili się 
jacyś ludzie z noszami, wzięli ich 
i znieśli do ogrodu, gdzie zgroma-
dzili się już wszyscy ranni i służ-
ba medyczna. Ja szłam obok tych 
noszy i jeden z rannych trzymał 
mnie za rękę. Teraz dopiero ro-
zumiem dlaczego. Widocznie od-
czuwał potrzebę posiadania obok 
siebie kogoś bliskiego, obojętnie 

kogo. A ja sama prawie dziecko – 
miałam 13 lat – pocieszałam go, 
że zaraz zejdziemy. Syreny wyły, 
samoloty warczały, a ja umiera-
łam ze strachu, że zaraz padnie 
bomba. Na szczęście nic się nie 
stało. Po alarmie ranni wrócili do 
szpitala. Nie wiem w jakiej randze 
byli ci żołnierze, ale do tej pory 
pamiętam ich przerażone oczy. 
Mój Ojciec może też potrzebował 
czyjejś pomocy. Od Niego nad-
szedł pierwszy list z frontu. Pisał, 
że przydzielono go na początku 
do DOK Lublin, był adiutantem 
jakiegoś dostojnika wojskowego. 
Długo nie wytrzymał i poprosił 
o przeniesienie w bezpośrednie 
działania frontowe. Pisał, że zo-
stał ranny, szczęśliwie bo tylko w 
palec. Przyszedł jeszcze drugi list, 
a potem już nie było nic wiado-
mo. Do Dubna przybywało coraz 
więcej uciekinierów cywili oraz 
żołnierzy z rozbitych jednostek 
wojskowych. Na drogach stały 
porzucone samochody niespraw-
ne z powodu braku paliwa, leżały 
zabite konie, trupy ludzkie. Które-
goś dnia pod wieczór na schodach 
domu, w którym mieszkałyśmy 
rozlokowali się licznie jacyś pilo-
ci, z rannym dowódcą. Pamiętam, 
że miał ramię na temblaku. Ale 
oni byli jeszcze weseli, śpiewali 
,,Marsyliankę”. Może była to cała 
eskadra. Dowódcę zaprosiłyśmy 
do naszego mieszkania. 

U nas przenocował i opowiadał 
nam o walkach w sposób dość 
optymistyczny. Był w dobrym na-
stroju. Pozostali piloci nocowali u 
nas na schodach bo nie było miej-
sca w mieszkaniu. Oczywiście 
byli przez nas częstowani jedze-
niem, którego niewiele miałyśmy. 
Wtedy nieraz wspomagaliśmy 
żołnierzy z rozbitych jednostek. 
W ogóle w czasie kampanii wrze-
śniowej ludność cywilna chętnie 
niosła pomoc walczącym żołnie-
rzom. Naloty i bombardowania 
miały miejsce kilka razy dziennie. 
W Dubnie były koszary, stacja 
kolejowa, duże zakłady mięsne, 
które Niemcy obierali jako cel 
ataku powietrznego. Pierwsza 
połowa września była bardzo 
upalna. Sady obrodziły owoca-
mi. Z powodu braku jedzenia, 
chodziło się do tych sadów, które 
były już bezpańskie. I tak ludzie 
ratowali się przed głodem. Nasz 
dzierżawca przyjechał z Kraśni-
cy, aby zabrać nas na wieś. Nie 
wiem dlaczego Mama nasza na to 
nie pozwoliła. Widocznie wola-
ła pozostać w mieście i nas mieć 
przy sobie. Przywiózł nam trochę 
produktów bo zapasów żywności 

u nas nie było. Ludzie nawzajem 
bardzo pomagali sobie, dzielili się 
czym kto miał. Panowała ogólna 
życzliwość. Tak dzieje się w ob-
liczu zagrożenia. Dubno rozkopa-
no budując schrony, których dla 
wszystkich nie starczyło. Chowa-
no się więc w piwnicach. Miesz-
kaliśmy obok zamku Ostrogskich, 
w którym ludność również znaj-
dowała schronienie. Już w poło-
wie września czuło się, że chyba 
wojnę przegramy. Coraz więcej 
widzieliśmy żołnierzy z rozbitych 
jednostek. Wracali smutni, coraz 
więcej uciekinierów z zachodu. 

Bombardowanie jakby ustało, ale 
nadziei na spokój nie było. Brak 
żywności dokuczał. Rarytasem 
był chleb ze smalcem. Po ulicach 
snuli się ludzie smutni i zabłą-
kani. Nie wiadomo było jakie są 
władze i czy w ogóle są. Ciągłe 
przemarsze wojsk polskich spra-
wiało wrażenie, że front cofa się 
na wschód. O naszym Ojcu nic nie 
wiedziałyśmy. Pieniądze, które 
mama posiadała zupełnie straciły 
wartość. Żywność kupowało się 
na wsi w zamian za odzież. Mimo 
to nigdzie nie ruszałyśmy się bo 
czekałyśmy na Ojca. Moje kole-
żanki i koledzy porozjeżdżali się. 
Przybywało coraz więcej ucieki-
nierów z zachodu. Nie wiedzieli, 
że czeka ich najazd sowiecki i 
wywózka na Sybir. 

17 września 1939 roku 

W nocy z 16 na 17 września 1939 
roku usłyszeliśmy jakby prze-
marsz wojsk. Równocześnie ode-
zwały się strzały. Wyglądało, że 
rozpoczęła się walka. Nikt nie 
wiedział kto z kim walczy. Ludzie 
ostrożnie wyglądali przez okna. 
W ciemności nie odróżniano tych 
wojsk. Myślano, że Niemcy już 
zajmują miasto, a pozostałe pol-
skie jednostki wojskowe jeszcze 
się bronią. Ta strzelanina trwała 
do rana. My z Mamą leżałyśmy 
cały czas na podłodze w naszym 
mieszkaniu, odmawiając pacie-

rze, drżąc ze strachu. Były wy-
padki, że zbłąkane kule trafiały w 
okna. Rano 17 września już było 
wiadomo, że na nasze tereny 
wkroczyła armia sowiecka. Po-
dobno w nocy polskie oddziały, 
które wycofywały się na wschód 
usiłowały zagrodzić drogę jed-
nostkom sowieckim. Wywiązy-
wały się małe potyczki. Pamiętam 
dobrze ten dzień i te wojska so-
wieckie, te skośne oczy. Żołnierze 
jechali wozami ciągnionymi przez 
małe koniki. Uprząż powiązana 
sznurkami. Ubrani byle jak. Dużo 
skośnookich. Na plecach jakieś 

worki, podarte obuwie. Sprzęt 
wojskowy również ciągnęły małe 
konie. Widać było, że ludzie i ko-
nie są głodni. Każde przydrożne 
drzewo owocowe zostało natych-
miast ogołocone z owoców, a 
przydrożne ogrody z warzyw. Je-
dli surowe warzywa i zbierali do 
worków – plecaków powiązanych 
sznurkami. Odnosiło się wraże-
nie, że nigdy niczego nie widzieli 
i zawsze byli głodni. Nędzne i 
biedne wojsko. Nikt z Polaków 
nie wychodził na ulicę. Obserwo-
wano sytuację z ukrycia. Bano się 
ich, wyglądali strasznie. Powita-
nie wojsk sowieckich zgotowali 
komuniści, wśród których domi-
nowali Żydzi z czerwonymi opa-
skami. Witano ich kwiatami, były 
przemówienia. W Dubnie nie było 
wodociągów, więc wodę wozili w 
beczkach i nosili do domów prze-
ważnie Żydzi. Dla nas usługę tę 
sprawowała Żydówka Perla. Z 
chwilą wkroczenia wojsk sowiec-
kich, powiedziała mojej Mamie, 
że teraz to my jej będziemy nosili 
wodę, bo czasy odmieniły się. Na-
stała dla nich wolność spod pań-
skiej Polski. Ciekawe, co się z nią 
stało. Część sowieckiego wojska 
została w Dubnie i zaczęły się so-
wieckie rządy. Zdarzały się ra-
bunki domów, magazynów. Żony 
dowódców, które prawie natych-
miast przyjechały za mężami też 
przedstawiały obraz nędzy. Każda 
była w kapeluszu czerwonym lub 

zielonym, na nogach walonki i 
byle jakie ubranie. Ale już po ty-
godniu chodziły po mieście ,,wy-
strojone” w nocne koszule dam-
skie, w pasy do podwiązek 
noszone na spódnice itp. Było 
jeszcze ciepło, więc mogły pre-
zentować takie stroje budzące od-
razę i świadczące o prymitywi-
zmie tych ludzi. Widziałam też 
taki obrazek: Jacyś dwaj żołnierze 
zrabowali duży dywan, rozłożyli 
na chodniku, przecięli na połowę i 
każdy wziął jedną część. Obaj 
byli zadowoleni. To była dzicz, 
która dorwała się do dóbr dzieląc 
je po swojemu. Zaczęły się też 
różne ,,mityngi”, wiece, ustawia-
nie na ulicach gwiazd, portretów 
Lenina i Stalina. Wszystko to było 
w podzięce za ,,wyzwolenie” tych 
naszych wschodnich terenów od 
,,panów” i oficerów. Słyszałam o 
takim zajściu: Pewna kobieta 
wiejska stanęła przy jednym z 
portretów i zaczęła wymieniać: 
dziękujemy ci Stalinie, że nas wy-
bawiłeś od chleba, słoniny itp. 
Została natychmiast aresztowana. 
W ogóle zaczęły się aresztowania, 
internowania wojskowych i cywi-
lów. Prawie codziennie widziało 
się jakieś oddziały wojsk pol-
skich, niedobitki, które pędzone 
przez Niemców wpadały w pułap-
kę wojsk sowieckich. Smutny to 
był widok. Szli razem w jednej 
kolumnie szeregowi i wyżsi ofice-
rowie. Wszyscy jeszcze w pol-
skich mundurach lecz pozbawio-
nych dystynkcji, naramienników i 
oczywiście broni. Płaszcze i mun-
dury nosiły ślady kul, niektórzy 
byli ranni. Szli z podniesionymi 
do góry rękami, co miało ozna-
czać że poddają się dobrowolnie. 
Przez Dubno tylko przechodzili, 
pędzono ich dalej na wschód do 
obozów. W tym czasie o naszym 
Ojcu jeszcze nic nie wiedziały-
śmy i dlatego zawsze przypatry-
wałyśmy się tym kolumnom szu-
kając znajomej twarzy. A żołnierze 
sowieccy rabowali co mogli, byli 
bezkarni, nic nie kupowali tylko 
zabierali. Szkoły były nieczynne, 
młodzież wałęsała się bezczynnie. 
Sklepy ogołocono z towarów, bra-
kowało chleba. Panowało ogólne 
przygnębienie. Zaczęto rejestro-
wać ludzi i ich dobytek: rowery, 
maszyny itp. Dokonywano wy-
właszczenia ziemian i bogatych 
chłopów. Żołnierze sowieccy, 
którzy zetknęli się z obfitością je-
dzenia, nie powstrzymywali się 
od grabieży. Szczególnie intereso-
wały ich zegarki. Pewien sowiec-
ki oficer zaniósł do zegarmistrza 
budzik i kazał przerobić go na 
ręczny zegarek. Były też akty ze-
msty przez miejscowych Żydów, 
Ukraińców, Rusinów. Kto miał do 
kogoś złość, to donosił sowieckim 
władzom. Były porachunki osobi-
ste. Stosowano rozmaitego rodza-
ju podstępy. Kazano o określonej 
godzinie zebrać się wszystkim 
mężczyznom w jakiejś miejsco-
wości pod pozorem zebrania, po 
czym wszystkich aresztowano. 
Ponieważ wielu ludzi uciekało 
wtedy przez zieloną granicę pod 
okupację niemiecką, do Rumunii 
lub na Węgry, NKWD zorganizo-
wało sieć przewodników, do któ-
rych docierali chętni do ucieczki. 
W rezultacie wpadali na granicy 
w ręce NKWD. Na początku paź-
dziernika 1939 r. nadeszła wiado-
mość od mojego Ojca. Przywiózł 
ją jakiś wieśniak, który zjawił się 
w Dubnie z listem do nas. List pi-
sany przez Ojca zawierał parę 



1 maja strona 32                                                                                                                                                                                                                                          www.ksi.btx.pl                   

słów: ,,jestem zdrowy, mieszkam 
w Łucku u szwagra, przyjeżdżaj-
cie do mnie tą furmanką”. Żadna 
komunikacja już nie jeździła. Na-
turalnie wielka radość, że żyje, ale 
i obawa jak zawieźć na lichej fur-
mance wieśniaczej nasz dobytek. 
Mama postanowiła, że jeszcze 
tego samego dnia wyjechałyśmy z 
Dubna do Łucka. Ojciec nasz po 
szczęśliwym powrocie z frontu 
bał się wracać do Dubna, gdzie 
wszyscy go znali. Zatrzymał się w 
Łucku. Miał wielkie zasługi w 
walkach podczas pierwszej wojny 
światowej oraz w wojnie polsko-
-bolszewickiej. Posiadał wiele 
odznaczeń. Polacy aktywnie 
uczestniczący w odpieraniu ko-
munistycznego wroga ze wscho-
du, byli szczególnie narażeni na 
aresztowania i odwet Rosjan. Dla-
tego mój Ojciec nie wrócił do 
domu, a nas prosił o przyjazd do 
niego. I tak w pierwszych dniach 
października pożegnałam moje 
ukochane Dubno na zawsze. Za-
brałyśmy ze sobą tylko osobiste 
rzeczy, trochę odzieży i jedzenie 
na drogę. Mieszkanie Mama za-
mknęła na klucz, w nadziei, że 
jeszcze wrócimy, ale to już nie 
zdarzyło się nigdy. Nie wiem co 
stało się z naszymi meblami i in-
nymi rzeczami. Po latach, gdy od-
wiedziłam Dubno (1968 r.), 
mieszkali tam ludzie obcy, przy-
bysze z głębi Związku Sowieckie-
go. Byłam nawet u nich i spo-
strzegłam nasz stół stojący w 
korytarzu, który poznałam po ini-
cjałach wyrytych dla zabawy przy 
odrabianiu lekcji. Jeździłam też 
do naszej wsi Kraśnicy Ułańskiej, 
ale zorganizowano tam kołchoz. 
Miedze zaorane, budynki zburzo-
ne, nic nie pozostało z tego co 
było mi znajome. Nie umiałam 
nawet poznać, gdzie stał nasz 
dom. Wszędzie tylko pola, nawet 
drogi zaorane. Pamiętam jak dziś 
ten smutny dzień, gdy opuszcza-
łam moje rodzinne miasto. Z ni-
kim nie mogłam pożegnać się bo 
nasz wyjazd ze względu na Ojca 
miał być tajemnicą. Usiadłyśmy 

więc na ten nędzny wóz, Mama, 
siostra Maria (Niunia) i ja. Miesz-
kaliśmy w śródmieściu, więc mu-
siałyśmy przejechać przez całe 
miasto. Nie rzucało się to szcze-
gólnie w oczy bo takich jak my 
było wiele rodzin. Wyglądało to 
śmiesznie. My z siostrą ubrane 
przyzwoicie z miejska, Mama 
również, chyba nawet miała kape-
lusz (bez kapelusza nigdy nie wy-
chodziła z domu), jakaś walizka, 
jakiś kosz i tu nędzna furmanka 
wyścielona słomą ciągnięta przez 
jedną szkapę. Uśmiecham się na 
wspomnienie. Teraz po latach, 
gdy wspominam naszą wędrów-
kę, śmieję się do siebie. Jak to za-
bawnie musiało wyglądać, ale 
wtedy jakże szczęśliwe byłyśmy, 
że jedziemy do Ojca i brata 
Mamy. Będziemy miały opiekę 
bo nasza Mama była bardzo nie-
zaradna. Wtedy to ostatni raz wi-
działam Stacha, stał z kolegą, a ja 
nie miałam odwagi pomachać 
ręką na pożegnanie. Teraz po la-
tach ten jeden jedyny dzień wspo-
minam, wraca do mnie jak echo. 
Pożegnanie z ukochanym mia-
stem, właściwie pożegnanie z 
moim dzieciństwem. Potem mimo 
młodego wieku, stałam się doro-
sła, samodzielna, odpowiedzial-
na. Zaczęło się dla mnie tułacze 
życie. Żegnaj dzieciństwo i ko-
chane miasto! Z Dubna do Łucka 
było 54 km. Jechałyśmy cały 
dzień. Miałyśmy przeprawę z na-
szym woźnicą, który w połowie 
drogi zażądał od Mamy dodatko-
wej zapłaty w złocie bo w prze-
ciwnym razie zostawi nas same 
na drodze. 

W liście od Ojca było zaznaczo-
ne, że jest opłacony z góry. W 
owych czasach zdarzały się takie 
wypadki, gdy jedni ledwo ucie-
kali z życiem, drudzy żerowali 
na nich okradając ich mieszkania. 
Gdy zaczęło się bombardowanie 
miast, ludzie uciekali z domostw. 
Wieśniacy zaś przyjeżdżali fur-
mankami po ich dobytek. Hieny 
zawsze były i są. Mama załago-

dziła nieuczciwe zapędy owego 
wieśniaka jednym pierścionkiem. 
Jesteśmy już w Łucku, radosne 
przywitanie z Ojcem. Z jego opo-
wiadań pamiętam, że sam popro-
sił dowódców, aby go skierowano 
na front. Niedługo jednak trwała 
Jego walka. Gdy już było wiado-
mo, że zbliża się klęska naszych 
wojsk, że trzeba wycofać się na 
wschód i na południe, został przy-
dzielony jako ochrona taboru wio-
zącego jakieś papiery, pieniądze i 
inne ważne rzeczy. Jechali na po-
łudnie w stronę Zaleszczyk, aby 
skierować się ku rumuńskiej gra-
nicy. Z tego zrozumiałam, że ra-
zem z naszym rządem wywożono 
do Rumunii coś bardzo ważnego. 
Trasa wiodła od Warszawy przez 
Brześć, Kowel, Łuck i dalej na 
południe. Ponieważ nasz Ojciec 
nie wiedział co się działo z nami, 
ale przypuszczał, że możemy być 
w Łucku. Spowodował, żeby sa-
mochód, którym jechał skręcił w 
ulicę, gdzie mieszkał Mamy brat. 
Poprosił kierowcę, aby na chwilę 
zatrzymał się przed tym domem, 
a On tylko wejdzie, zapyta o nas i 
zaraz wróci. Długo to nie trwało, 
ale niestety gdy wyszedł pojazdu 
już nie było. Przypuszczał, iż woj-
sko sowieckie zgarnęło ten samo-
chód wraz z wiezionym dobrem 
lub po prostu kierowca bojąc się, 
że to może nastąpić, ruszył w dal-
szą drogę. I tak został w Łucku 
nie przeczuwając co go tu spotka. 
Przebrał się w cywilne ubranie, 
zdał broń i myślał o przedostaniu 
się do swego miejsca urodzenia 
t.j. na Lubelszczyznę. A były to 
czasy kiedy jedni ludzie uciekali 
z Niemiec do Związku Sowiec-
kiego, a inni ze Związku (od bol-
szewików) do Niemiec. Nikt nie 
wiedział gdzie będzie lepiej. Tak 
to nasz Ojciec postanowił przejść 
,,zieloną granicę” z przewodni-
kiem sowicie opłaconym. Były 
już wyrobione dokumenty na inne 
nazwisko i 11 listopada 1939 r. 
w nocy miał być przeprowadzo-
ny. Niestety przewodnik okazał 
się zdrajcą. Wieczorem tego dnia 

otoczyli nasz dom NKWDiści z 
bagnetami na karabinach. Przy-
szli aresztować naszego Ojca. 
Zrobili rewizję, zabrali co cen-
niejsze przedmioty, dokumen-
ty. Mnie i Mamie nie pozwolili 
zbliżyć się do Ojca. Nałożyli kaj-
danki na ręce i wyprowadzili do 
samochodu. Tyle lat już minęło, 
a ja ciągle mam przed oczami 
ten widok. Skute ręce, węzełek 
jakby kanapka, na nogach panto-
fle bo było jeszcze ciepło. Od tej 
pory ślad po Ojcu zaginął. Mama 
pytała w Kijowie i we Lwowie i 
jeszcze w innych miastach dokąd 
został wywieziony. Żadnych wia-
domości. Ja i siostra chodziłyśmy 
do gimnazjum polskiego w Łuc-
ku. Było też żydowskie, rosyjskie 
i ukraińskie bo takie utworzyli 
sowieci. Nauka odbywała się na 
dwie zmiany z powodu bardzo 
dużej ilości uciekinierów, którzy 
także się uczyli. Jeśli były prze-
pełnione jedne klasy, to uczniów 
przesuwano do innych nie zwra-
cając uwagi na roczniki. Ja by-
łam uczennicą pierwszej klasy, a 
czasem siedziałam w drugiej lub 
trzeciej. Był obowiązek uczenia 
się. Nikt nie przywiązywał wagi 
do stopni. Władze sowieckie pil-
nowały tylko tego, aby młodzież 
i dzieci przebywały w szkole, to 
wystarczało. W ten sposób cho-
dząc po różnych klasach mia-
łam same oceny niedostateczne. 
Jak można było uczyć się, gdy 
w nocy stało się w kolejce po 
chleb, a w ciągu dnia należało 
przebywać szkole. Stanie w noc-
nych kolejkach też czasami było 
zabawne. Cała młodzież wycho-
dziła z domu przynosząc z sobą 
coś do rozpalenia ogniska (pa-
piery, drewno ze starych mebli, 
słomę). W zimie, gdy panowały 
silne mrozy, bez ogrzewania się 
nad ogniskiem nie można byłoby 
wystać w kolejkach przed sklepa-
mi. A mrozy 1940 roku osiągały 
temperaturę do -30ºC. Mówiono, 
że to sowieci przynieśli z sobą tak 
srogą zimę. Jak można było uczyć 
się w takich warunkach. Zresztą 
wszyscy wierzyli, że to wszystko 
rychło się skończy. Już w styczniu 
1940 r. dochodziły wieści, że za-
częły się wywózki ludności pol-
skiej na Sybir. Na stacjach stały 
tak zwane ,,ciepłuszki”, bydlęce 
wagony, którymi jak mawiano 
będą wywożeni Polacy. Nasza 
mama nie mogła uwierzyć w to, 
że nas też mogą wywieźć. Inni 
ludzie uciekali do innych miast, 
przekraczali ,,zieloną granicę”, a 
my ciągle czekałyśmy, że wróci 
nasz Ojciec. Zresztą dokąd miały-
byśmy uciekać. Łuck to było zna-
jome nam miasto i tu czułyśmy 
się bezpiecznie u wujka, który 
był aptekarzem i wówczas coś za-
rabiał w upaństwowionej aptece. 
Innych dochodów nie mieliśmy. 
Pieniądze, które wypłacono na-
szemu Ojcu po kapitulacji, słynne 
pięciusetzłotowe ,,dębaki” straci-
ły ważność. Niewielka ich ilość 
została wymieniona wcześniej po 
bardzo niskiej cenie, reszta prze-
padła. Dobrze, że dom był duży, 
więc mieszkali u nas na stancji 
uczniowie ze wsi, którzy płacili 
żywnością. Byli różni, chodzili do 
gimnazjum rosyjskiego, polskie-
go, ukraińskiego. Wynikały z tego 
niekiedy narodowościowe kon-
flikty. Wtedy traktowano je jako 
młodzieńcze ,,gorące głowy”. Po-
tem okazało się, że były to już na-
cjonalistyczne zapędy, podsycane 
przez bolszewików, a potem przez 

Niemców, których ofiarą stało się 
wielu Polaków. W Dubnie mia-
łam kolegę, syna komisarza poli-
cji. Przyjaźniliśmy się. Był trochę 
starszy, chodził do trzeciej klasy 
gimnazjum. Będąc dość wysoka 
jak na swój wiek, miałam zwykle 
koleżanki i kolegów starszych od 
siebie. W listopadzie 1939 roku 
przyszedł piechotą z Dubna do 
Łucka. Nazywał się Józek Leis. 
Był w drodze do Szepietówki, 
wówczas miasta granicznego. 
Od niego dowiedziałam się, że 
jago ojciec jest internowany i 
tam przebywa. Powziął więc za-
miar wymienienia go i chciał się 
ze mną pożegnać (wtedy jeszcze 
taka była młodzież). Od tej pory 
ślad po nim zaginął, prawdopo-
dobnie nie został wymieniony na 
ojca, lecz razem z nim interno-
wany jako jeniec wojenny i roz-
strzelany. Po latach dowiedzia-
łam się, że jego ojciec figuruje w 
spisach rozstrzelanych jeńców, a 
o nim niczego nie zdołałam się 
dowiedzieć. W ogóle wtedy żyło 
się w ciągłym strachu, że coś się 
stanie. Każdy przeżyty dzień był 
darowany. Nawet nie pamiętam 
pierwszej wigilii 1939 roku bez 
Ojca. Musiała być bardzo smut-
na. Jak już wspominałam roz-
rywką były kolejki za chlebem, 
cukrem no i chodzenie do szkoły 
bez książek, poznawanie coraz to 
nowych uczniów, uciekinierów z 
pod okupacji niemieckiej. Wtedy 
chodziły wieści, że Niemcy już 
mordują, więc tu czuli się bez-
piecznie. O, jak przeliczyli się, 
prawie wszyscy wylądowali na 
Syberii podczas trzeciej wywóz-
ki w czerwcu 1940 r., a potem w 
czerwcu 1941 r. na dzień przed 
wybuchem wojny niemiecko-
-sowieckiej. Ci mordercy zdążyli 
jeszcze na dzień przed wybuchem 
wojny t.j. 22 czerwca 1941 r. wy-
wieźć wszystkich uciekinierów. 
Najwięcej było Żydów spod oku-
pacji niemieckiej. Dopiero będąc 
już w Kazachstanie dowiedzie-
liśmy się o nich bo zostali przy-
wiezieni do nas. Z nimi żyliśmy 
w zgodzie, nawet pomagali nam, 
bo byli zamożni. Pochodzili prze-
ważnie z Białegostoku i okolic. 
Ja ze wszystkimi byłam zaprzy-
jaźniona. Bywały też kłótnie, bo 
Żydówki wykorzystywały nas 
uchylając się od pracy. Był też 
jeden chłopak, który nie przyzna-
wał się, że jest Żydem. Miał 18 
lat. Podobno podobałam się mu. 
On woził do traktorów paliwo, 
które było cenne, gdyż służyło 
do oświetlania ziemianki. Zawsze 
dawał mi butelkę tego paliwa, któ-
re mogłam też sprzedać. Razem 
wracaliśmy do Polski w jednym 
wagonie. Wywiązała się między 
nami przyjaźń z obietnicą spo-
tkania. Niestety my zostałyśmy w 
punkcie zbornym w Poznaniu, on 
wyjechał do Szczecina, a stamtąd 
do Izraela. Jakiś czas korespon-
dencja trwała, młodość ma swoje 
prawa. Potem poznałam innych 
chłopców i urwała się, czego 
obecnie żałuję. Na starość chcia-
łabym wiedzieć coś o nim.

P/w tekst to fragment opowieści 
autorki zatytułowany : „ Moje 
wspomnienia z Syberii „ za-
mieszczony  w  RADZYŃSKIM 
ROCZNIKU HUMANISTYCZ-
NYM tom 10, 2012 R.

Wyszukał, wybrał i wstawił 
B.Szarwiło

/ Łuck
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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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