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1 lipca 1569 r.  Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie zawarły na Sejmie w Lubli-
nie unię realną, czego efektem było powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Jej zaist-
nienie wiązało się z postacią bezdzietnego króla Zygmunta Augusta, pragnącego zachować 
łączność obu krajów po swej śmierci. Wielkie państwo powstałe w imię wspólnego dobra, po-
mocy, solidarności, braterstwa i wolności. To wielkie państwo przetrwało ma mapach Europy 
aż do ostatniego rozbioru w 1795 roku. Cdn. na stronie 18

Ukraińskie, prowo-
kacja na Wawelu i 
we Wrocławiu
O biciu jakiegoś absurdalnego re-
kordu w śpiewaniu „ody do UPA” 
Czerwona Kalina”... strona 2 i 4

Upamiętnienia 79. 
Rocznicy Ukraiń-
skiego ludobójstwa..
„Co gdzie kiedy
Wykaz miejscowości upamiętnia-
jących rocznicę ...strona 5

W 77. rocznica wy-
siedleń z Kresów
W niedzielę 26 czerwca 2022r w 
kościele parafialnym pw. św. Bar-
tłomieja ...strona 7

Wołyń nas zjedno-
czył?
Zbrodnie ukraińskie na Wołyniu 
skomplikowały stosunki polsko 
-ukraińskie zarówno w skali lo-
kalnej, jak też...strona 11

Zbrodnie nieukara-
ne, ból nieukojony, 
winy nie wyznane
Po zorganizowaniu przez OUN-
-B (frakcja Bandery) formacji 
typu wojskowego, w lutym 1943
r. po mordzie...strona 18

Rok 1648 rozplątał 
struny Dawidowej 
gęśli i wcisnął pióro 
do ręki kronikarzom
żydowskim
W czasach Rzpltej tylko rok 1648
rozplątał struny Dawidowej gęśli
i wcisnął pióro ...strona 24

Matka Boża Łaska-
wa – śliczna gwiazda
Lwowa
Pierwszym miejscem, które przy-
bysze odwiedzają we Lwowie, 
jest zawsze Katedra – sanktu-
arium Matki Bożej.strona 25

TYLKO W MORZU 
KRWI
Tylko w morzu krwi...” – począ-
tek zbrodni ukraińskich nacjona-
listów na ludności polskiej Woły-
nia W rocznicę..strona 28

Dominopol też wy-
mordowany! 
Na początku lipca 1943 r. polskie
władze podziemnego państwa 
wreszcie zrozumiały , że bande-
rowcy szykują się do kolejnych 
mordów, ...strona 30

Moje Kresy. Helena
Partyka - Czoppa 
cz.2
Powiat zbaraski wojewódz-
twa tarnopolskiego położny był 
między Wołyniem a Podolem. 
Od wschodu opierał się o rzekę 
Zbrucz na której była..strona 32

Sowieci nas rozbra-
jają
25 lipca w godzinach popołudnio-
wych, na zaproszenie gen. Foka-
nowa, do...strona 33

”Grupa Radowicka„
Wujek Antoni Romankiewicz 
opuścił rodzinne gniazdo, znajdu-
jące się na Janówce koło Zasmyk
w powiecie kowelskim i zamiesz-
kał w Radowiczach w powiecie
turzyskim..... trona 34

28 lipca 1914 - Dzień początku I wojny światowej
Zamach, jakiego dokonał 28 
czerwca 1914 roku serbski na-
cjonalista Gawriło Princip na na-
stępcę tronu austriackiego Fran-
ciszka Ferdynanda był tylko iskrą 
zapalającą lont. 
Serbia będąca wówczas liderem 
wśród państw bałkańskich, dą-
żących do uniezależnienia się od 
wpływów Austro-Węgierskich, 
była krajem, który po dwóch 
zwycięskich dla siebie wojnach 
bałkańskich nie miał zamiaru 
poddawać się polityce Habsbur-

gów i ich wpływom w tej części 
Europy. To małe w porównaniu 
z Austro-Węgrami państwo było 
za słabe, aby przeciwstawić się 
monarchii Habsburgów, jednak 
rząd w Belgradzie liczył cały 
czas na pomoc swojego najwier-
niejszego sojusznika – carską 
Rosję. Z kolei dwór w Wiedniu 
liczył na to, że żaden z europej-
skich dworów nie ujmie się za 
Serbią, która jak twierdził rząd 
wiedeński była zamieszczane w 
sprawę królobójstwa.

Krwawa niedziela na Wołyniu
– 11 lipca 1943 roku, punkt kul-
minacyjny rzezi wołyńskiej, 
akcja masowej eksterminacji 
polskiej ludności cywilnej na 
Wołyniu przez Organizację Ukra-
ińskich Nacjonalistów Stepana 
Bandery (OUN-B), Ukraińską 
Powstańczą Armię (UPA) oraz 
ukraińską ludność cywilną. Tego 
dnia zaatakowano w 99 miejsco-
wościach, głównie w powiatach 
włodzimierskim i horochowskim. 
W następnych dniach masakry 
były kontynuowane.

11 lipca 1943r. Krwawa niedziela na Wołyniu

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 

/ Unia lubelska – obraz olejny namalowany przez Jana Matejkę w 1869.  (Domena publiczna)

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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Prowokacja na Wawelu  - w rocznicę 
bitwy pod Bersteczkiem
Redakcja za relacją Krzysztofa Nowaka -video 

Wersoka: Noc Świętojań-
ska -noc nie do spania 
Redakcja za L24

Konferencja „Niedokończone msze 
wołyńskie”
Redakcja

11 lipca 2022, 
79. rocznica ludobójstwa.
Redakcja 

Kolorowe wianki, płonące ogni-
sko, zabawa do rana i, rzecz ja-
sna, poszukiwania tajemniczego 
kwiatu paproci – z tym się koja-
rzy Noc Świętojańska, tak też ją 
obchodzono 23 czerwca br. nad 
Wersoką w gminie koleśnickiej. 
Tradycyjna impreza, organizo-
wana przez miejscowe starostwo 
na czele ze starostą Danutą Wil-
bik, zgromadziła mieszkańców i 
gości gminy.
– Tak się złożyło, że Święto Jana, 
to okazja do spotkań rodzinnych, 
odwiedzenia ojczystych stron. 
Miło jest widzieć mieszkańców 
gminy, nie mniej przyjemnie witać 
się z osobami, które dawno wyje-
chały z Koleśnik, ale przyjechały 
nad Wersokę na wspólną zabawę. 
To już tradycja. Mam nadzieję, że 
tak już pozostanie – mówiła sta-
rosta gminy koleśnickiej Danuta 
Wilbik.
Do wspólnej zabawy z koleśnicza-
nami i poszukiwań kwiatu paproci 
dołączyła wicemer rejonu solecz-

nickiego Anna Jesvilienė, która 
zdecydowanie odrzuca argumenty 
braku w przyrodzie tego tajemni-
czego okazu.
– Jak nie istnieje? Oczywiście, że 
zakwita! Oczywiście, że spotyka-
łam kiedyś i dziś tak samo udam 
się na poszukiwania! – pół żartem, 
pół serio powiedziała wicemer.
Zebranej publiczności Anna 
Jesvilienė życzyła dobrej zabawy 
i udanych poszukiwań kwiatu pa-
proci. Wspólnie ze starostą złożyła 
też życzenia solenizantom, zakła-
dając Janom i Janinom tradycyjne 
dębowe wianki. Gratulacje skie-
rowano też pod adresem starosty 
gminy Danuty Wilbik, która w 
tym dniu obchodziła urodziny i 
imieniny.
Wśród zgromadzonej publiczności 
znaleźli się także ksiądz proboszcz 
parafii koleśnickiej Tadeusz Šve-
davičius, dyrektor Gimnazjum im. 
L. Narbutta w Koleśnikach Mirena 
Garackiewicz, radni Tadeusz Rus i 
Stanisław Vencius.

Ukraińcy urządzili, chyba w ra-
mach podziękowania za okazaną 
pomoc, publiczne śpiewanie hym-
nu  ludobójczych band OUN-UPA.

Bicie światowego rekordu w gru-
powym śpiewaniu pieśni „Czer-
wona Kalina” #Kraków #Wawel 
28 czerwca 2022 Relacja: Krzysz-
tof Nowak #VideoKOD

Oczywiście zupełnie „przypdko-
wo” przed zgromadzonych wy-
prowadzono dwóch chłopców 
którzy  również „przypadkowo” 
zaprezentowali zgromadzonym 
-a przede wszystkim mediom- 
„zbitkę propagandową” flagi 
ukraińskiej z czerwono czarnym 
znakiem Ukraińskiej Powstańczej 
Armii umieszczonym na kapelu-

szu drugiego chłopca. 

W Polskim mieście, na oczach ty-
sięcy widzów tego video  pokaza-
no, że Ukraina jest nierozerwalnie 
związana z tradycjami OUN-UPA  
i nie zmierza z tego związku zre-
zygnować. Reakcji władz miasta 
na ten polityczny incydent do dnia 
wydania gazety nie znaleziono. 

22.06.2022r. w Szczecinie zosta-
ła zorganizowana przez Ośrodek 

Monitorowania Chrystianofobii 
Fidei Defensor konferencja histo-

ryczna. Wydarzenie  to odbyło się 
z udziałem znakomitych gości: 
świadków historii i historyków: 

Swoją obecnością zaszczyci-
li ; Mirosław Don, Antoni Dą-
browski, ks. Tadeusz Isakowicz-
-Zaleski (popularyzator historii 
Kresów Wschodnich), ks. prof. 
Józef Marecki (kierownik Kate-
dry Nauk Pomocniczych Historii 
i Archiwistyki Uniwersytetu Pa-
pieskiego w Krakowie) oraz dr 
Leon Popek (zastępca Dyrektora 
Biura Upamiętniania Walk i Mę-
czeństwa Instytutu Pamięci Naro-
dowej).

Jak co roku, w lipcowych wydaniach serwisu
internetowego KSI,  do 10 lipca będziemy zamieszczać  

bezpłatnie informacje o obchodach 79. rocznicy ludobójstwa 
na Kresach. 

Informacje o obchodach prosimy wysyłać 
na adres redakcji:

redakcjaksi@btx.pl
wpisując w temacie OBCHODY 11 lipca.
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ZMARŁ ŚP. † KS. ANDRZEJ KWICZALA, KAPŁAN 
DIECEZJI ŁUCKIEJ 

W niedzielę, 26 czerwca 2022 roku, po długiej i ciężkiej 
chorobie zmarł ś.p. † ks. Andrzej Kwiczala, kapłan diecezji 

łuckiej. 
Ks. Andrzej Maciej Kwiczala – syn Andrzeja i Alicji z d. Ni-
kiel, urodził się 30 stycznia 1967 roku w Nysie. Po ukończe-
niu szkoły podstawowej, rozpoczął naukę w Zespole Szkół 
Rolniczych im. Emila Godlewskiego w Nysie. Egzamin ma-
turalny złożył w 1987 roku. W tym samym roku rozpoczął 
studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Po złożeniu 
egzaminu dyplomowego rozpoczął pracę w Państwowym 
Szpitalu Klinicznym nr 4 na Oddziale Nefrologii we Wro-
cławiu. W 1994 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Du-
chownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i rozpoczął 

studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL). 
W czasie każdych wakacji pomagał w duszpasterstwie w pa-
rafiach kierowanych przez ks. Witolda Józefa Kowalowa, 
Ostrogu, Zdołbunowie, Klewaniu i Kuniowie (diecezja ka-
mieniecko-podolska). Dnia 18 maja 2000 roku uzyskał sto-
pień magistra historii Kościoła na Wydziale Teologicznym 
KUL. Święcenia kapłańskie z rąk ks. biskupa Marcjana 

Trofimiaka otrzymał 10 czerwca 2000 roku. 
Od lipca 2000 roku do XI 2001 roku pracował jako wika-
riusz parafii katedralnej w Łucku. Dnia 18 listopada 2001 
roku mianowany proboszczem parafii pw. Ducha Świętego 
w Maniewiczach, parafii pw. Świętych Cyryla i Metodego w 
Lubieszowie i parafii pw. św. Marcina w Czersku. W ostat-
nich lata wyremontował kościół w Maniewiczach, przy któ-

rym mieszkał i pracował niemal 21 lat. 
Zmarły kapłan był faktycznym kapelanem harcerzy polskich 
przybywających do Kostiuchnówki. Opiekun grobów legio-
nistów, kapłanów i miejsc pamięci na Polesiu Wołyńskim. 
Jego wolą było spocząć obok grobów kapłanów- poprzed-
ników, pochowanych przy kościele maniewickim, później 
zmienił wobec o. Aleksandra Łuakszczuka OFM z Kowla 

swoją wolę, że chce być pochowany obok swej babci. 
Człowiek wielkiego serca, gościnny i dobry.

Ślady Niepodległości w Firleju. Na 
ścianie hali sportowej powstał ogrom-
ny mural
Redakcja za Lubartów24.pl

Odszedł do Domu Pana.
Wołanie z Wołynia

Uroczyste odsłonięcie muralu 
było jedną z części piątkowej, pa-
triotycznej uroczystości podsumo-
wującej projekt realizowany przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w 
Firleju.

Mural, który wykonały Panie Mał-
gorzata Wronowska i Edyta We-
remczuk powstał na elewacji hali 

Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka. Swoją tematyką nawią-
zuje do historycznych wydarzeń 
jak m.in. wizyta Marszałka Józefa 
Piłsudskiego na terenie gminy Fir-
lej i wyzwolenie gminy przez 27 
Wołyńską Dywizję Piechoty Armii 
Krajowej.

Powstanie murala było częścią 

projektu pn. „Ślady Niepodległo-
ści Firlej 2022”, w ramach którego 
zorganizowano też:

    * wystawę mundurów, broni pal-
nej oraz broni białej.

    * wystawę poświęconą miej-
scom pamięci na terenie Gminy 
Firlej..

Opublikowana na koncie FB 
Komitetu pytanie i odpowiedź w 
sprawie pomnika.

„Przedstawiam pytanie, jakie w 
wysłanym do mnie e-mailu zadał p. 
Mateusz Cholewa ze Stowarzysze-
nia Demagog i moją odpowiedź na 
nie. Zamieszczam ten materiał dla-
tego, że ilustruje pewien problem, 
jaki ma do rozwiązania Społeczny 
Komitet Budowy Pomnika „Rzeź 
Wołyńska” .

„Szanowny Panie

Nazywam się Mateusz Cholewa i 
jestem analitykiem w Stowarzysze-
niu Demagog. W naszej codziennej 
pracy dbamy o jakość debaty pu-
blicznej w internecie i zwalczamy 
dezinformację w mediach spo-
łecznościowych. Kontaktuje się z 
Panem w sprawie planowanego 
odsłonięcia pomnika ofiar rzezi wo-
łyńskiej. Na Facebooku pojawiają 
się głosy, że powodem przesunię-
cia daty odsłonięcia monumentu 
są kwestie polityczne. Również na 
profilu Społecznego Komitetu Bu-
dowy Pomnika w jednym z wpisów 
pojawia się informacja, że jedną 
z kwestii wpływających na termin 
odsłonięcia jest „obecna sytuacja 
geopolityczna”. Chcielibyśmy do-
precyzować te doniesienia i popro-
sić o Pana komentarz. Czy rzeczy-
wiście geopolityka miała wpływ na 
termin odsłonięcia pomnika? Jeśli 
tak to w jaki sposób?”

I moja odpowiedź:

„Szanowny Panie

Jeszcze rok temu zakładaliśmy so-
bie jako Społeczny Komitet Budo-
wy Pomnika „Rzeź Wołyńska” w 
Domostawie, że uroczystość odsło-
nięcia i poświęcenia pomnika od-
będzie się 11 lipca 2022 roku. Gdy 
teraz ogłaszamy, że nie jesteśmy 
w stanie z przyczyn formalnych 
dotrzymać tego terminu niektórzy 
mogą sądzić, że decydują o tym 
względy polityczne. Jako prezes 
Społecznego Komitetu Budowy 
Pomnika nie spotkałem się, jak 
dotąd, ani raz z sugestią  jakie-
gokolwiek polityka abyśmy zrezy-
gnowali z naszego zamiaru jego 
wzniesienia. Natomiast „obecną   
sytuacją geopolityczną” zasłaniał 
się dyrektor odlewni w Gliwicach 
odmawiając nam udostępnienia 
szablonu (wzornika) zawierają-
cego rozmieszczenie w podstawie 
pomnika otworów na  śruby,  któ-
ry jest niezbędny do wykonania  
projektu budowlanego jego ławy 
fundamentowej.  Dyrektor odlewni 
w GZUT oświadczył ponadto, że 
jego firma nie zdemontuje pomni-
ka w Gliwicach i nie zamontuje 
go na wykonanym - po uzyskaniu 
pozwolenia budowlanego – postu-
mencie w miejscu jego planowane-
go wzniesienia w gminie Jarocin. 
Jakkolwiek nie byliśmy w stanie 
dotrzymać terminu 11 lipca z przy-
czyn biurokratyczno- formalnych, 
to utrudnienia ze strony odlewni 
będą mieć ewidentny wpływ na  
późniejszy termin odsłonięcia i 

poświęcenia pomnika. Gdybyśmy 
otrzymali szablon, biuro projek-
towe w bardzo krótkim czasie  w 
przygotowywanym projekcie ujęło 
by rozmieszczenie śrub mocują-
cych pomnik do postumentu. Teraz 
zostaliśmy zmuszeni do szukania 
firmy, która podejmie się rozbiórki 
pomnika w Gliwicach, właściwie 
tylko po to, żeby można było  od-
wzorować bezpośrednio z podsta-
wy pomnika rozmieszczenie otwo-
rów na mocujące śruby i ująć to 
w projekcie. Rozebrany na części 
pomnik musi być przewieziony do 
gminy Jarocin i gdzieś zdepono-
wany na kilka miesięcy. Po uzyska-
niu pozwolenia na budowę, części 
pomnika muszą być zamontowane 
przez wynajętą firmę na przygoto-
wanym postumencie. 

Zbigniew Walczak”

„Niespodziewane” problemy z pomni-
kiem Rzezi Wołyńskiej w Domostawie
Redakcja za Społecznym Komitetem Budowy 
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Śp. ks. prałat Edmund Cisak (1930-1922)

Kapłan, Sybirak, patriota. Urodził się 30 lipca 1930 roku w Gwoźdźcu k. 
Kołomyi w woj. Stanisławowskim. Syn Karola i Marii z d. Franaczak. W 
Gwoźdźcu uczęszczał do szkoły podstawowej, którą musiał przerwać z po-
wodu przeprowadzanych przez NKWD zsyłek na Sybir. Pierwsza masowa 

deportacja rozpoczęła się 10 lutego 1940 roku. 

Edmund wraz z rodziną trafił w okolice Omska za Uralem. W latach 1941-
1945 przebywał na zesłaniu w Barnaule w Kraju Ałtajskim. Kiedy w 1943 
roku Cisakowie usłyszeli o formowaniu się Armii Andersa i natychmiastb 
przedostali się do oddalonego blisko 900  km miasta Barnauł n. rzeką Ob. 
Niestety władze sowieckie wycofały się z zawartego porozumienia. Edmund 
wraz z rodzina pozostał w Barnału do 1945 roku do czasu powrotu do Polski. 
W sierpniu Cisakowie osiedlili się Białej Prudnickiej na Opolszczyźnie. Tu 
Edmund ukończył gimnazjum i uzyskał  tzw. małą maturę, po której wstąpił 
do organizowanego w Nysie Konwiktu Biskupiego i kontynuował naukę jako 
alumn Niższego Seminarium Duchownego w Nysie. W 1950 roku po ma-
turze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. 19 czerwca  
1955 roku w  kościele pw. św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie przyjął święce-

nia kapłańskie z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego. 

Pierwszą placówka młodego kapłana  była parafia św. Andrzeja w Za-
brzu (1955-1957), a następnie parafia Trójcy Świętej i Matki Bożej 
Różańcowej w Byczynie (1957-1961).  W styczniu 1961 roku został 
mianowany proboszczem  parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. 
Wojciecha w Grodźcu, gdzie pozostał do przejścia na emeryturę w 2005 
roku. W latach 1991-2005 był krajowym duszpasterzem Związku Sybira-
ków. Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Krzyżem Zesłańców Sybiru  oraz innymi odznaczeniami. Z inicjatywy 
księdza Cisaka ustanowiono w Grodźcu sanktuarium z koronowanym 
w 1994 r. przez ówczesnego Prymasa Józefa Glempa obrazem Matki 
Boskiej Sybiraków oraz wzniesiono „Kalwarię Pana – Kalwarię Sybira-

ków” jako wotum wdzięczności Sybiraków za powrót do Ojczyzny. 

Ks. Edmunda poznałem  podczas Pieszej Pielgrzymki Opolskiej na Jasną 
Górę, w której wędrowałem jeszcze jako uczestnik ruchu Maitri (Ruch Po-
mocy Krajom Trzeciego Świata). Ksiadz Cisak był inicjatorem i głównym 
przewodnikiem. Pielgrzymka pierwszy raz  oficjalnie  wyruszyła w 1977 

roku. Ks. Edmund przewodził jej aż do 1989 roku.  

Jako  Maitri głosiliśmy prelekcje, zbieraliśmy ofiary na pomoc potrzebującym w 
Indiach. Księdza Edmunda spotykałem zwykle jadącego „Nyską”. Długo prze-
konywałem księdza o naszej inicjatywie, jeszcze przed pielgrzymką. Nie należał 
do łatwych rozmówców, albo ja byłem jeszcze zbyt młody. Po kilku rozmowach 
udało się księdza przekonać. Chyba wtedy jak straciłem wszystkie argumenty. 
Był twardym człowiekiem, wrażliwym, umiał słuchać. W 1981 roku otrzymał 

tytuł dziekana honorowego, a w 1988 oku. – radcy duchownego.  

W 1996 r. został uhonorowany papieskim tytułem Kapelana Jego Święto-
bliwości. Został odznaczony  m.in. w 2008 r. Złotym Krzyżem Zasługi, a 
w 2011 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – za wybitne 
zasługi w pracy duszpasterskiej i za osiągnięcia w działalności na rzecz or-

ganizacji kombatanckich. Zmarł 9 V 2022 r. 

Zmarł w  poniedziałek, 9 maja 2022 r. 

Odszedł wielki kapłan. 

Odszedł Wielki Kapłan
Redakcja 

Pieśń „Czerwona kalina”. Po-
wstała w 1914 roku i w czasie I 
wojny światowej była hymnem 
Legionu Ukraińskich Strzelców 
Siczowych. W czasie II wojny 
światowej „Czerwona kalina” była 
jedną z najpopularniejszych pie-
śni śpiewanych przez członków 
Ukraińskiej Powstańczej Armii. 
Dziś nazywana jest nieformalnym 
hymnem UPA, organizacji odpo-
wiedzialnej za przeprowadzenie 
ludobójstwa na Polakach w latach 
1942-1947. Teraz, bez jakichkol-
wiek konsekwencji, odśpiewy-
wana jest na ulicach i rynkach 
polskich miast.

We wtorek, 28 czerwca, na wro-
cławskim Rynku trwała próba 
pobicia światowego rekordu w 
śpiewaniu „Czerwonej kaliny”. 
Zebrało się 80 osób. Cześć z nich 
przywdziała tradycyjne ukraińskie 

stroje. W rękach trzymano także 
żółto-niebieskie flagi i małe trans-
parenty z napisem „stop war”.

Nie przez przypadek próba pobi-
cia rekordu odbyła się 28 czerwca. 
28 czerwca 1996 r. przegłosowa-
no ukraińską konstytucję. Zatem 
to ważna data dla państwa ukra-
ińskiego. Tak jak ważne jest dla 
państwa ukraińskiego upamiętnia-
nie ludobójców z Ukraińskiej Po-
wstańczej Armii, co udowodniono 
m.in. w grudniu ubiegłego roku. 
Wtedy to ukraińscy parlamenta-
rzyści poparli projekt uchwały o 
obchodach rocznic w latach 2022-
2023, wśród których znalazła się 
80. rocznica powstania UPA.

Tp najwyraźniej skrajnie nieodpo-
wiedzialne i absurdalnie antypol-
skie zachowanie przybywających 
w Polsce Ukraińców ma miejsce 
niemal w przededniu obchodów 

upamiętniających w Polsce 79. 
rocznicę ukraińskiego ludobójstwa 
dokonanego na Polakach. 

Czy takie zachowanie będzie mia-
ło wpływ na szczerą pomoc świad-
czoną dla ukraińskich uchodźców 
pokaże czas. 

Zastanawiającym jest brak reakcji 
władz Wrocławia które musiały 
wydać zezwolenie na ewidentnie 
antypolskie zgromadzenie. 

Ustanawianie jakichś rekordów  w 
czasie gdy kraj bijących ten nie-
chlubny rekord znajduje się w sta-
nie wojny jest mało poważne żeby 
nie powiedzieć śmieszne.  

źródło: https://wprawo.pl/skandal-
we-wroc lawiu-z -udz ia lem-
ukraincow-bito-rekord-swiata-w-
spiewaniu-nieformalnego-hymny-
ludobojcow-z-upa/

Kolejny skandal z udziałem Ukraińców! 
Tym razem we Wrocławiu bito rekord 
świata w śpiewaniu nieformalnego 
hymnu ludobójców z UPA
Redakcja za wprawo.pl

Bazylika 
Metropolitalna 
Obrządku Łacińskiego 
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UPAMIĘTNIENIA 79. ROCZNICY 
UKRAIŃSKIEGO LUDOBÓJSTWA 

DOKONANEGO NA OBYWATELACH II RP 
CO,  GDZIE, KIEDY? 

CZĘSTOCHOWA LUBLIN

ŻARY

WARSZAWA

TORUŃ

Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie, zapomnij o mnie!
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WARSZAWA BUDYNEK PAST

WROCŁAW

MYŚLENICE

DOMOSTAWA

POZNAŃ

DĘBNO

KIELCE
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W niedzielę 26 czerwca 2022 
roku w kościele parafialnym pw. 
św. Bartłomieja Apostoła w Szy-
dłowicach, dekanat Brzeg Północ, 
na Opolszczyźnie odbyła się uro-
czystość poświęcona 77 rocznicy 

przymusowych wysiedleń z Kre-
sów. Mszę świętą celebrował O. 
Kalikst Piotr Salak OFM rodem z 
Szydłowic, proboszcz przyklasz-
tornej parafii w Kadynach diece-
zja elbląska w asyście ks. Toma-

sza Luboińskiego, miejscowego 
proboszcza.

Podniosły charakter uroczysto-
ści uświetnił poczet sztandarowy 
wraz ze sztandarem, Towarzystwa 
Miłośników Kultury Kresowej we 
Wrocławiu, który reprezentowali 

– Prezes Ryszard Marcinkowski 
i Sekretarz Andrzej Patuszyński. 
Obecni byli także członkowie 
Towarzystwa na czele z Przewod-
niczącym brzeskiego Koła Euge-
niuszem Szewczukiem, a przede 
wszystkim liczna grupa kreso-
wian urodzonych w dawnych Pru-
sach pod Lwowem.

Wśród zaproszonych gości Pani 
Alicja Heflich – Prezes Towa-
rzystwa Miłośników Lwowa i 
Kresów Południowo-Wschodnich 
Oddział w Brzegu.

Przed Mszą św. delegacje człon-
ków Towarzystwa z Wrocławia 
i Brzegu, TMLiKPW Oddział w 
Brzegu oraz kresowian złoży-
li wiązanki kwiatów pod tablicą 
upamiętniającą przymusowe wy-
siedlenia z Kresów. Pamiątkowe 
tablice zostały odsłonięte w 2015 
roku w kościele św. Stanisława 
Kostki w Dobrzyniu oraz w Szy-
dłowicach. Napis na nich głosi: 
„ w 70 rocznicę przymusowych 
wysiedleń, ku pamięci Tych, któ-
rzy z Bogiem w sercu i z toboł-

kiem w ręku opuścili ojcowiznę 
na Kresach Rzeczypospolitej, by 
tutaj zacząć nowe życie. A zmar-
łym, którzy tam w ojczystej ziemi 
pozostali, daj Panie wieczne od-
poczywanie”.

W dalszej części uroczystości 
uczestnicy przeszli w procesji na 
parafialny cmentarz, gdzie kreso-
wianie urodzeni w Prusach pod 
Lwowem dokonali odsłonięcia  
obelisku z pamiątkową tablicą 
upamiętniającą spoczywających 
na Kresach. Motto tablicy po-
święcone jest krzyżowi przywie-
zionemu z cmentarza w Prusach 
pod Lwowem przez parafian 
pracujących przy restauracji tam-
tejszego przedwojennego cmen-
tarza. „Ten krzyż łączy pamięć i 
serca Tych, co pozostali na wieki 
w Prusach i tych co tutaj kontynu-
ują wędrówkę”

Uroczystość zakończyła wspólna 
modlitwa i pamiątkowe zdjęcia.

Tekst i zdjęcia:

Eugeniusz Szewczuk

77 rocznica wysiedleń z Kresów
Eugeniusz Szewczuk
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Związek Polaków na Litwie ser-
decznie zaprasza wszystkich Ro-
daków na zbliżające się uroczy-
stości 78. rocznicy operacji „Ostra 
Brama”.
Związek Polaków na Litwie od 27 
lat organizuje obchody rocznicy 
wyzwolenia Wilna w  ramach ope-
racji wojskowej Armii Krajowej 
„Ostra Brama”, których zakończe-
niem jest  Wiec Pamięci w podwi-
leńskich Krawczunach, gromadzą-
cy ponad pół tysiąca osób. W tym 
roku ZPL po raz pierwszy organi

zuje szeroko zakrojone obchody 
operacji „Ostra  Brama” w samym 
Wilnie, gdzie główna impreza od-
będzie się 11 lipca o godz. 15:00  
przy grobie Matki i Serca Syna na 
cmentarzu na Rossie.  
Związek Polaków na Litwie ser-
decznie zaprasza wszystkich Ro-
daków na zbliżające się  uroczy-
stości 78. rocznicy operacji „Ostra 
Brama”: 
– 11 lipca, Wilno, Rossa, godz. 
15:00; – 13 lipca, Krawczuny, 
godz. 15:00.

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

Wojenne losy Maczków mają też 
swoją wileńską odsłonę
KURIER WILEŃSKI

Z prasy polskiej na Kresach 

Uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa 
w świątyniach 
Diecezji Łuckiej 
MONITOR WOŁYŃSKI

78. rocznica mordu w Glinciszkach  
L24
20 czerwca minęła 78. roczni-
ca mordu w Glinciszkach. Apel 
modlitewny poświęcony pamięci 
pomordowanych rodaków jest 
tutaj tradycją.
Zebrani oddali hołd zmarłym skła-
dając kwiaty oraz zapalając znicze 
na grobach poległych.
W 1944 roku doszło do ludobój-
stwa 38 Polaków, którego doko-
nał litewski oddział pomocniczy 
policji niemieckiej w odwecie za 
śmierć 4 litewskich policjantów w 
starciu z piątą Wileńską Brygadą 
Armii Krajowej.
Na apel przybyli mieszkańcy Glin-
ciszek i okolic, miejska władza na 
czele ze starostą gminy Podbrzezie 
Agatą Puncevičienė, członkowie 
Koła ZPL w Podbrzeziu i Wspól-
noty lokalnej okolic Podbrzezia i 
Glinciszek, grono pedagogiczne 
oraz uczniowie z Gimnazjum im. 
św. Stanisława Kostki w Podbrze-
ziu na czele z wicedyrektorami 
Anną Jankowską i Wioletą Bro-
dowską, przedszkolacy z przed-
szkola w Glinciszkach z nauczy-
cielką Edytą Malinowskiene.
Ks. Walenty Szusza poprowadził 
modlitwę, a młodzież z zespołu 
„Randeo Anima Junior” z kierow-
niczką Augustyną Grejciun-Ma-

inakowską na czele śpiewała ku 
upamiętnieniu ofiar pomordowa-
nych rodaków.
Na zakończenie starosta podzięko-
wała wszystkim zebranym za pa-
mięć i troskę o miejsce pochówku 
miejscowych Polaków.

Serdeczne wyrazy podziękowania 
były skierowane panu Witoldowi 
Jurgielewiczowi, za to, że ufundo-
wał piękne wykończenie parkingu, 
sporządzenie dróżki oraz wyłoże-
nie kostki i kamyków na grobach. 
inf. Koło ZPL w Podbrzeziu

W Wilnie 28 maja upamiętnio-
no ppor. Jana Maczka, zmar-
łego 102 lata temu młodszego 
brata gen. Stanisława Maczka. 
W uroczystości na cmentarzu 
na Antokolu wzięli udział Ka-
rolina Maczek-Skillen, wnucz-
ka Stanisława Maczka, krewni 
z Warszawy oraz przedstawi-
ciele polskiej placówki dyplo-
matycznej i lokalnej społeczno-
ści polskiej
Przed kilkoma miesiącami do 
Wydziału Konsularnego i Polonii 
Ambasady RP w Wilnie zwróci-
ła się Yvette Popławska, dzien-
nikarka, działaczka społeczna 
na stałe mieszkająca w Belgii, z 
prośbą o sprawdzenie informacji 
o ewentualnym miejscu spoczyn-
ku ppor. Jana Maczka na Anto-
kolu. Mieliśmy wcześniej takie 
informacje, nie było jednak pew-
ności, czy zbieżność nazwisk nie 
jest przypadkowa. Dopiero dane 
pozyskane z dokumentów z ar-
chiwów litewskich oraz z ksiąg 

kościelnych potwierdziły, że jest 
to właśnie młodszy brat gen. Sta-
nisława Maczka – mówi „Kurie-

rowi Wilenskiemu” konsul RP w 
Wilnie Irmina Szmalec.

Obchody 78. rocznicy 
operacji „Ostra 
Brama” w Wilnie 
i Krawczunach 
ZNAD WILII

W niedzielę, 19 czerwca, parafie 
Diecezji Łuckiej Kościoła Rzym-
skokatolickiego obchodziły Uro-
czystość Najświętszego Ciała i 
Krwi Chrystusa.

W Kościele Rzymskokatolickim 
uroczystość Bożego Ciała jest ob-
chodzona w czwartek po uroczy-
stości Trójcy Świętej, natomiast w 

Ukrainie w niedzielę, żeby wszy-
scy wierni mieli możliwość wziąć 
udział we mszy świętej i procesji.

19 czerwca tradycyjne procesje 
do czterech ołtarzy z czytaniem 
Ewangelii odbyły się w katolic-
kich parafiach w Dubnie, Zdołbu-
nowie, Równem, Dąbrowicy, Łuc-
ku i innych miejscowościach.
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W listopadzie minęła dziewięć-
dziesiąta siódma rocznica umiesz-
czenia zwłok Nieznanego Żołnie-
rza w jego Grobie w Warszawie. 
Starsze pokolenie zapomniało już 
wielu szczegółów tej uroczysto-
ści, młodsze i młodzież, a przy-
puszczam, że i żołnierze stojący 
przy nim na warcie, przeważnie 
nie zdają sobie sprawy z tego, że 
w grobie spoczywają autentyczne 
zwłoki ludzkie, i sądzą, że to jest 
grób symboliczny, zawierający je-
dynie urny z ziemią z pobojowisk, 
jakich historia naszemu narodowi 
nie oszczędziła.

Nie od rzeczy więc będzie przy-
pomnieć przebieg tych patriotycz-
nych i przepojonych głęboką sym-
boliką uroczystości.

Idea wyrażenia przez cały naród 
hołdu i czci jakiemuś material-
nemu symbolowi miłości i ofiary 
życia za Ojczyznę powstała we 
Francji wkrótce po podpisaniu 
z Niemcami w czerwcu 1919 r. 
traktatu pokojowego. Kraj ten w 
czasie I wojny światowej 1914-
1918 stracił kilka milionów, z 
czego blisko pół miliona padło na 
pobojowiskach pod Verdun, silną 
twierdzą, którą armia niemiecka 
próbowała bezskutecznie zdobyć.

Utkwiła mi w pamięci ilustracja, 
na której w kazamatach fortu Do-
iamont czy Vaux generał Maginot, 
inwalida wojenny o drewnianej 
nodze, wybiera jedną z siedmiu 
ustawionych trumien ze zwłokami 
nieznanych żołnierzy francuskich, 
kładąc na niej bukiet kwiatów. 
Uroczysty pogrzeb wybranych w 
ten sposób zwłok nastąpił w Pa-
ryżu w dniu 11 listopada 1920 r, 
w drugą rocznicę podpisania pod 
Compiegne zawieszenia broni z 
Niemcami w słynnym wagonie 
kolejowym.

Wkrótce potem groby nieznanego 
żołnierza urządzone zostały w in-
nych krajach koalicji, jak Belgia i 
Anglia.

W Polsce impulsem do zajęcia się 
tą sprawą było złożenie pewnej 
nocy 1924 roku przed pomnikiem 
ks. Józefa Poniatowskiego - sto-
jącym na czworokątnym placyku 
przed kolumnadą gmachu Sztabu 
Generalnego na Placu Saskim w 
Warszawie - płyty z jasnego pia-
skowca z wykutym na niej napi-
sem (cytuję z pamięci) „Tu spo-
czywają zwłoki Nieznanego Żoł-
nierza poległego za Ojczyznę”. 
Kto był ofiarodawcą tej płyty - nie 
wiadomo.

W przekonaniu powszechnym 
był nim Ignacy Paderewski. Ten 
o światowej sławie artysta mu-
zyk i kompozytor cieszył się dla 
swych walorów artystycznych i 
moralnych wielkim autorytetem 
na świecie, a jako gorący patriota 
przejawiał w czasie I wojny świa-
towej i po niej ożywioną działal-
ność publiczną i polityczną mają-
cą na celu dobro Kraju. Dzięki bli-
skiej znajomości z pułkownikiem 
House’m, doradcą prezydenta 
Stanów Zjednoczonych, Wilsona, 
wpłynął na umieszczenie wśród 
słynnych 14 amerykańskich wa-
runków pokoju z Niemcami punk-
tu 13, mówiącego o wskrzeszeniu 
niepodległej Polski. Po przyjeź-
dzie do Kraju w końcu 1918 r. 
pełnił przez jakiś czas w 1919 r. 
funkcję premiera rządu; na wspo-
mnianej konferencji pokojowej w 
Wersalu reprezentował wspólnie z 
Romanem Dmowskim Polskę i w 
Jej imieniu podpisał traktat poko-
jowy.

Być może więc, przekonanie po-
wszechne odpowiadało prawdzie.

Wzmiankowana płyta pełniła za-
stępczo do czasu wybudowania 
Grobu i pochowania w niej zwłok 
- jego rolę. Przed nią odbywały się 
parady wojskowe, tam składały 
delegacje zagraniczne i krajowe 
wieńce i kwiaty, rozpoczynając 
obyczaj składania hołdu i czci 
Nieznanemu Żołnierzowi.

Po położeniu płyty zawiązał się 
wkrótce, w 1924 r., komitet urzą-
dzenia Grobu Nieznanego Żołnie-
rza. Wchodzili do niego wysocy i 
reprezentatywni przedstawiciele 
wojska, rządu, sejmu, władz miej-
skich, duchowieństwa, organiza-
cji politycznych i społecznych. 
Komitet dokonał wyboru miejsca 
urządzenia Grobu i powierzył 
opracowanie jego projektu arty-
ście rzeźbiarzowi Stanisławowi 
Ostrowskiemu. Jakie przedsię-
biorstwo wykonywało prace tech-
niczne, nie wiem. Komitet ustalił 
nadto, że wybór ciała nieznanego 
żołnierza nastąpi drogą dwóch 
losowań - najpierw wylosowania 
pobojowiska, skąd mają być one 
ekshumowane, a następnie wylo-
sowania jednych z kilku wydoby-
tych zwłok.

W początkach kwietnia 1925 
roku w sali Rady Wojennej przy 
gabinecie Ministra Spraw Woj-
skowych w gmachu tego Mini-
sterstwa przy ul. Nowowiejskiej 
(dziś Wyzwolenia na Latawcu) 
odbyło się uroczyste posiedzenie 
Komitetu pod przewodnictwem 
ówczesnego ministra, gen. Wła-
dysława Sikorskiego, poświęco-
ne wylosowaniu pobojowiska. 
Do urny zostały włożone kartki z 
nazwami miejscowości walk le-
gionowych w latach 1914-1918 i 
walk o utrwalenie niepodległości 
w latach 1918-1920. Losowania 
dokonał kawaler Krzyża Virtuti 
Militari st. ogniomistrz Buczkow-
ski.

Los padł na pobojowisko lwow-
skie. We Lwowie zawiązał się 
zaraz komitet miejscowy wyboru 
ciała nieznanego żołnierza i czekał 
na wykończenie grobu w Warsza-
wie. Ustalono następnie, że eks-
humacja odbędzie się w ostatnich 
dniach października 1925 r., prze-
wiezienie zwłok do Warszawy - w 
dniu 1 listopada, zaś pogrzeb - w 
dniu 2 listopada 1925 r.

Zgodnie z tym programem, na 

Cmentarzu Obrońców Lwowa w 
piątek 30 października 1925 r., w 
obecności członków bardzo repre-
zentatywnej Komisji przystąpiono 
do ekshumacji zwłok. Czynności 
tych dokonywał bezinteresownie 
zakład pogrzebowy Łapackiego 
z Warszawy, którego ludzie wraz 
z właścicielem przyjechali do 
Lwowa. Przywieźli oni ze sobą 
trzy trumny, w których miały być 
umieszczone zwłoki. Wybrano 
miejsce, gdzie nie było na grobach 
krzyży lub tabliczek z nazwiska-
mi.

W pierwszym rzucie odkopano 
trzy groby. W jednym jak się oka-
zało, były zwłoki jakiegoś kaprala 
austriackiego; jeśli chodzi o po-
zostałe, nie można było ustalić, 
czy są w nich zwłoki polskich 
żołnierzy. Otwarto więc jeszcze 
następne trzy mogiły i w nich po-
śród kości i zbutwiałych mundu-
rów znaleziono polskie orzełki na 
czapkach i guzikach. Wydobyto 
więc te trzy nadpróchniałe trum-
ny, ustawiono rzędem, po czym 
nastąpił bardzo wzruszający mo-
ment wyboru ciała.

Do trumien podeszła cała w czer-
ni pani Jadwiga Zarugiewiczo-
wa, matka żołnierza poległego 
w walkach pod Zadwórzem i po-
chowanego w zbiorowej mogile 
bezimiennej, i z malującym się na 
jej twarzy wzruszeniem dotknęła 
pierwszej z brzegu trumny. Wy-
brała trumnę najbardziej zniszczo-
ną, z krzyżykiem najskromniej-
szym, bez żadnego napisu, jako 
najautentyczniejszego Nieznane-
go Żołnierza, który nie wiadomo 
gdzie i kiedy padł. Musiał być 
jednak polskim żołnierzem, gdyż 
pochowano go w maciejówce z 
orzełkiem przypiętym do mundu-
ru; musiał paść od kuli, skoro - co 
stwierdził członek Komisji lekarz 
(tzw. fizyk) miejski - miał głowę 
przestrzeloną i lewą nogę złama-
ną.

Przyznać trzeba, że było to loso-
wanie bardziej symboliczne niż 
francuskie.

Wybrane zwłoki złożono wraz 
ze spróchniałą trumną i resztka-
mi munduru w trzech nowych 
trumnach, ofiarowanych przez p. 
Łopackiego: zwykłej żołnierskiej 
- sosnowej; cynkowej, którą p. 
Łopacki własnoręcznie lutował; i 
w trumnie z czarnego dębu z czte-
rema orłami polskimi na rogach, 
zaprojektowanej przez rzeźbiarza 
p. Ostrowskiego. Po tych ceremo-
niach ciało Nieznanego Żołnierza 
przewieziono na lawecie ciężkie-
go działa do Bazyliki Archikate-
dralnej, gdzie okryte flagą narodo-
wą umieszczono na wspaniałym 
katafalku, ozdobionym po rogach 
zbrojami husarskimi ze skrzydła-
mi i ustawionymi po bokach rzę-

dami szabel i karabinów. W kon-
dukcie pogrzebowym za trumną, 
przed wszystkimi uczestnikami 
uroczystości żałobnych postępo-
wały, jako symboliczna rodzina 
poległego Nieznanego Żołnierza, 
dwie matki, dwie wdowy i dwie 
siostry po poległych żołnierzach. 
Był to wzruszający akcent obcho-
dów.

W sobotę 31 października 1925 r. 
odbyły się w Katedrze nabożeń-
stwa żałobne. Rankiem w niedzie-
lę 1 listopada 1925 r. przewieziono 
trumnę na dworzec, gdzie umiesz-
czono ją na lawecie armatniej, 
stojącej na wagonie z odkrytym 
pomostem. Stała przy niej warta 
honorowa.

O godz. 8.30 specjalny, pozaroz-
kładowy pociąg, składający się z 
kilku wagonów, w których jechała 
eskorta i 54-osobowa delegacja, 
prowadzony przez gen. Waleriana 
Mariańskiego, ruszył do Warsza-
wy. Pociąg jechał wolno, po dro-
dze zatrzymywał się na stacjach 
w Żółkwi, Rawie Ruskiej, Bełż-
cu, Zawadzie, Krasnymstawie, 
Rejowcu, Lublinie, Puławach, 
Dęblinie, Garwolinie i Pilawie. 
Wszędzie na trasie przejazdu i 
w miejscach postoju zwłokom 
Nieznanego Żołnierza oddawały 
cześć miejscowe garnizony woj-
skowe, ludność, duchowieństwo, 
organizacje społeczne i religijne. 
Lora wagonowa tonęła w wień-
cach i kwiatach. Pogoda sprzyjała.

Po przybyciu pociągu do War-
szawy w poniedziałek 2 listopada 
1925 r. o godz. 5 rano, przewiezio-
no zwłoki z Dworca Wschodniego 
do Katedry Św. Jana, w której od-
było się w godzinach przedpołu-
dniowych nabożeństwo żałobne. 
Po nabożeństwie trumnę wywie-
ziono z Katedry i umieszczono na 
lawecie armatniej. Rozpoczął się 
ostatni etap żałobnego pochodu. 
Na czele szły oddziały wojska, 
poczty sztandarowe, duchowień-
stwo, zakony, za trumną postę-
powały dwie matki, dwie wdowy 
i dwie siostry, a dopiero za nimi 
Prezydent R.P., Stanisław Wojcie-
chowski, minister Władysław Si-
korski, marszałek Józef Piłsudski, 
Sejm, Senat, Rząd, przedstawi-
ciele korpusu dyplomatycznego, 
generalicja, sądownictwo i niezli-
czone rzesze mieszkańców stoli-
cy. Całe miasto, a w szczególności 
trasa pochodu, Plac Zamkowy, 
Krakowskie Przedmieście do Pla-
cu Saskiego, udekorowane były 
flagami narodowymi i stosowny-
mi emblematami. Na zarządzenie 
Kurii Metropolitarnej Warszaw-
skiej przez godzinę, od 12 do 13, 
biły w całej diecezji dzwony ko-
ścielne. W chwili złożenia trumny 
w Grobie na sygnał wystrzału ar-
matniego w całej Polsce nastąpiła 
jednominutowa cisza. Mężczyźni 
odkryli głowy.

Iście królewski miał pogrzeb Nie-
znany Żołnierz przewieziony z 
południowo-wschodnich krańców 
Polski do serca kraju - stolicy - 
gdzie kontynuuje już od 75 lat 
swój wiekuisty spoczynek.

POGRZEB NIEZNANEGO 
ŻOŁNIERZA
Aleksander Szumański

/ Złożenie zwłok Nieznanego Żołnierza do grobu w arkadach pałacu Saskiego. Fot. Jan Wołyński/POLONA
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Nie załamywać się, nie rezygno-
wać z działania pomimo ekstre-
malnie trudnych warunków, nie-
pewności jutra i grabieży majątku

Wiele osób wspiera kresowian z 
sentymentu i dobrej woli- tą tezą 
rozpoczyna Tomasz Ordyk swą 
opowieść Tędy i owędy przez Kre-
sy.
Słowo „Kresy” pobrzmiewa w 
polskiej duszy nutą szczególną, 
jest w niej jakaś tęsknota za daw-
ną wielkością, która odpłynęła – 
kontynuuje autor.
Termin Kresy Wschodnie czy 
Ziemie Wschodnie odnosi się do 
części Rzeczypospolitej położonej 
przy granicy wschodniej, tak jak 
Kresy Zachodnie czy Kresy Po-
morskie przy granicy zachodniej, 
południowej, północnej itp.  Były 
i są  to ziemie zamieszkałe przez 
Polaków ( i nie tylko).
Dziennik wydawany w Katowi-
cach w II RP do 1939 roku - Pol-
ska Zachodnia – w nagłówku 
miał wypisany  cel : dziennik po-
święcony sprawom narodowym i 
społecznym KRESÓW ZACHOD-
NICH a  wydawane w Chodzieży 
o tytule  Kresy Zachodnie: pismo 
poświęcone obronie interesów na-
rodowych na zachodnich ziemiach 
Polski.
Czy mamy postrzegać Polaków 
jako „kresowian” zamieszkałych 
w Wielkopolsce, Śląsku, Pomo-
rzu, Kaszubach itp. z „sentymentu 
i dobrej woli”, czy poważać ich 
jako wspaniałych Polaków Rze-
czypospolitej Polskiej tworzą-
cych i walczących o Jej niepodle-
głość -czyli naszą?
W czasach II Rzeczypospolitej 
afirmacja Kresów była popular-
na. Znaczna część elit wywodziła 
się właśnie z tamtych stron. Lwów 
i Wilno były uznanymi ośrodkami 
kultury i nauki - kontynuuje au-
tor. 
Z drugiego zdania wynika , iż 
wielkość ich nie odpłynęła, jeste-
śmy spadkobiercami dokonań  i 
korzystamy do dzisiaj z wiedzy, 
osiągnięć naukowych,  kultural-
nych, gospodarczych Polaków 
(zwanych Kresowianami) za-
mieszkujących zabrane Ziemie 
Wschodnie Rzeczypospolitej 
(również odzyskane Kresy Za-
chodnie).
Polacy zamieszkujący Ziemie 
Wschodnie Rzeczypospolitej wal-
czyli o odzyskanie niepodległości 
w 1918r., budowali państwo na 
Ziemiach Wschodnich i pozosta-
łych ziemiach Rzeczypospolitej,  
walczyli z agresorami w 1939 
roku i w czasie okupacji, ginęli w 
Katyniu, w sowieckich i niemiec-
kich łagrach oraz komunistycz-
nych katowniach.
Pamiętajmy, mieszkańcy Ziem 
Wschodnich RP (Kresów) przyj-
mowali od 1939 r. uchodźców 
wysiedlonych przez Niemców 
z Wielkopolski i Pomorza oraz 
uciekających z całej Polski przed 
niemiecką agresją.
Polakom z Ziem Wschodnich 
Rzeczypospolitej ocalałym z 

pogromów II wojny światowej 
zawdzięczamy odbudowę Polski 
Ludowej  ze zgliszczy  wojny, 
odbudowę miast, wsi, szpitali, 
szkół, kościołów, dróg, kolei, mo-
stów…, dźwignięcie gospodarki, 
odtworzenie uniwersytetów, po-
litechnik w Toruniu, Wrocławiu, 
Gliwicach, Warszawie itd. Bez 
ich fizycznego udziału, dorobku 
naukowego przedwojennej elity 
różnych stanów, wiedzy, doświad-
czenia wcześniej zdobytego nie 
byłoby to możliwe, przecież nie 
uczynili tego funkcjonariusze UB 
w resortowych samorządach, czę-
stokroć analfabeci.
Urząd Patentowy Rzeczypospoli-
tej Polskiej 17 sierpnia 1931 r.
Opis Patentowy nr 13837
Adam Gruca (Lwów, Polska)
Przyrząd do składania złamanych 
kości udowych
Zgłoszono 12 grudnia 1929 r. 
Udzielono 21 maja 1931 r.
Ileż ofiar okrutnej II wojny i wy-
padków w PRL korzystało z do-
świadczenia znakomitego polskie-
go ortopedy z dorobkiem z Ziem 
Wschodnich Rzeczypospolitej.  
Nie z sentymentu i dobrej woli 
ale z wdzięczności za uratowa-
nie zdrowia i życia naszych bli-
skich pamiętajmy . Takich leka-
rzy było wielu  a i potrzeby były 
wielkie.
To tylko mikroskopijny przykład 
i tylko z dziedziny medycyny, 
mówiący o zasługach Polaków z 
Ziem Wschodnich RP dla istnie-
nia naszego.
Tak,  w czasach II Rzeczypospo-
litej afirmacja Kresów była popu-
larna . Była  tak popularna i nie-
zbędna do życia jak mąka cukier, 
kasza, olej , mięso, zboże, miód, 
piwo itp., które Polacy wytwa-
rzali na Kresach czyli Ziemiach  
Wschodnich RP (obecni  Ukraina) 
i dostarczali na rynek Polakom 
zamieszkałym w innych regio-
nach oraz na rynek europejski.
Czym groził brak takich dostaw 
dla II RP doświadczamy w skut-
kach napaści Rosji na Ukrainę.
W 1912 r. syn księżnej Elżbie-
ty Lanckorońskiej i austriackie-
go feldmarszałka Kazimierza de 
Vaux, hrabia Jan Zamoyski i in-
żynier Bronisław Albinoski zało-
żyli spółkę Towarzystwo Akcyjne 
Chodorów z zamiarem zbudo-
wania cukrowni... Wzięli kredyt 
w banku lwowskim, zatrudnili 
na stanowisku dyrektora Towa-
rzystwa inż. Stanisława Kremera 
(1876-1935) - zdolnego i doświad-
czonego cukrownika po studiach 
technologicznych w Wiedniu i 
praktykach w cukrowniach Czech, 
Moraw i Niemiec, a projekt samej 
cukrowni zamówili u cenionego 
architekta czeskiego, Macieja Bla-
cha, który miał już w dorobku wy-
budowane cukrownie w Rumunii, 
Włoszech i Bułgarii…Po roku, w 
jesieni 1913 r. fabryka była już 
gotowa i przerabiała buraki z pól 
wokół Chodorowa na świeży, kry-
stalicznie biały cukier. Produkcja 
szła bezawaryjnie, bo sprawdziły 
się nowoczesne maszyny zakupio-

ne w zakładach Skody w Pilźnie. 
Fachowość polskich inżynierów, 
obfite plony buraków i dobra or-
ganizacja produkcji rokowały jak 
najlepiej nowoczesnej cukrowni.
Wybuchła I wojna światowa, 
Chodorów zajęli Rosjanie i od 
razu zrabowali cały zapas cukru 
z magazynów oraz wymontowa-
li urządzenia fabryczne a gdy 
uciekali wysadzili w powietrze 
potężny, 65-metrowy komin cu-
krowni i podpalili główne bu-
dynki fabryczne. Mimo tych strat 
spółka natychmiast przystąpiła do 
odbudowy cukrowni z przerwami 
i kolejnymi stratami w wyniku 
okupacji austriackiej, ukraińskiej 
i bolszewickiej.
Czas spokoju nastał dopiero w 
latach 1921-1939 i wówczas kie-
rownictwo cukrowni pokazało 
w całej pełni swe talenty orga-
nizacyjne. Czy to nie jest boha-
terstwo? Nie załamywać się, nie 
rezygnować z działania pomimo 
ekstremalnie trudnych warunków, 
niepewności jutra i grabieży ma-
jątku. Właściciele cukrowni nie 
zrażali się, mimo że przedsiębior-
stwo przez 6 lat było niszczone 
przez wojska najeźdźcze niczym 
drzewo, któremu ciągle przycina 
się wierzchołek i amputuje gałę-
zie.
Należy podziwiać, że w tych nie-
sprzyjających okolicznościach 
udało się stworzyć w Chodoro-
wie jeden z najnowocześniej-
szych zakładów cukrowniczych 
w Europie. Wzniesiono potężne 
zabudowania o niebanalnej ar-
chitekturze, stworzono całą sieć 
socjalnych udogodnień dla załogi 
cukrowni, w tym specjalne osie-
dle mieszkaniowe - od nazwiska 
pierwszego dyrektora, Stanisława 
Kremera - „Kremerówką” zwa-
ne. Dla pracowników stworzono 
klub towarzyski, salę muzyczną 
i teatralną, czytelnię, założono 
orkiestrę fabryczną. Dla dzieci 
pracowników i zatrudnionej mło-
dzieży założono park sportowy z 
boiskiem, lodowiskiem, strzelnicą 
i kortami. Cukrownia utrzymywa-
ła 10 km własnych dróg bitych. 
Zakładała szkoły w okolicznych 
wsiach i budowała tam domy lu-
dowe.
Był to jeden z najbardziej rozwi-
niętych, twórczych ośrodków 
przemysłowych II Rzeczypospo-
litej.
Jednym z wybitnie zasłużonych 
dyrektorów dóbr cukrowni - ży-
znych pól buraczanych, których 
areał w 1929 r. liczył ponad 7 tys. 
ha - był inż. Lucjan Rydel, syn 
poety młodopolskiego, znane-
go powszechnie dzięki „Weselu” 
Wyspiańskiego. Dyrektorem cu-
krowni w Chodorowie w latach 
30. XX wieku, który doprowadził 
ją do rozkwitu, był Adam Korwin 
Piotrowski - wizjoner o zadziwia-
jących zdolnościach organizacyj-
nych i wielkich kompetencjach. 
On to m.in. wybudował rurociąg 
długości 31 km, którym popłynął 
gaz ziemny z Daszawy do Cho-
dorowa, dzięki czemu przestawił 

produkcję cukrowni z opału wę-
glowego na gazowe, chroniąc 
środowisko naturalne miasta. 
Jego biografia jest fascynująca, a 
jego fachowość uszanowali nawet 
bolszewicy, którzy zajęli cukrow-
nię we wrześniu 1939 r., a później 
hitlerowcy, którzy po usunięciu 
bolszewików wykorzystywali 
produkcję cukrowni dla swoich 
potrzeb. Nawet podczas tych obu 
okupacji, gdy wokół szalał terror 
i niszczono wszystko, co polskie i 
żydowskie, Piotrowski był dyrek-
torem. Ochraniał polską młodzież 
przed wywózką na roboty przy-
musowe do Niemiec.
A gdy Niemcy zaczęli w 1944 r. 
rozmontowywać maszyny z linii 
produkcyjnej, by wywieźć je na 
zachód, Piotrowski spowodował, 
że najcenniejsze elementy, w tym 
wieże rektyfikacyjne, przetrans-
portowano nie do Niemiec, ale w 
okolice Kazimierzy Wielkiej na 
przechowanie. Później, gdy na 
mocy traktatu poczdamskiego 
Polska uzyskała Racibórz, spo-
wodował, że maszyny te zawie-
ziono do tamtejszej, ogołoconej 
przez Sowietów poniemieckiej 
fabryki Hückla i ruszono z pro-
dukcją cukru dla Polski. Wieże 
rektyfikacyjne instalowano w 
Raciborzu pod osobistym nad-
zorem dyrektora Piotrowskiego i 
jego bliskiego współpracownika, 
dra Jana Kovacsa - szefa produk-
cji „Butanolu” w Chodorowie… 
Adam Piotrowski na krótko objął 
też w 1946 r. funkcję dyrektora 
Zjednoczenia Przemysłu Cukrow-
niczego i czuwał nad odbudową 
cukrowni w Chybiu, Otmucho-
wie, Lewinie Brzeskim, Baboro-
wie oraz Pszennie pod Świdnicą. 
Niestety, w okresie stalinizmu 
władze PRL oskarżyły go o szpie-
gostwo i nie biorąc pod uwagę 
jego zasług i kompetencji, wtrą-
ciły do więzienia, po wyjściu z 
którego, złamany psychicznie, nie 
wrócił już do pracy. Zmarł w War-
szawie w zapomnieniu w 1960 
r.” (Stanisław Nicieja, Kresowa 
Atlantyda). 
W powojennych realiach temat 
Kresów był niepoprawny politycz-
nie, za to literaturą można było się 
delektować do woli – kontynuuje 
autor. 
Czy  był niepoprawny politycz-
nie w powojennych, komuni-
stycznych czasach,  czy jest na-
dal niepoprawny w dzisiejszych 
realiach - temat przynależności 
Ziem Wschodnich do Rzeczypo-
spolitej?  
Smutne, iż ta poprawność wystę-
puje w organizacjach i stowarzy-
szeniach, może już  tylko nazwą 
odnoszących się do Kresów.
A jeśli chodzi o delektowanie się 
literaturą do woli  - to przecież nie 
każdą, komuniści dopuszczali 
tylko ocenzurowane pozycje jak 
i spolegliwych wobec systemu au-
torów.  Tysiące pozycji znalazły 
się na liście Cenzury z 1951 roku 
Jakuba Bermana, zwłaszcza dzie-
ła  tworzone w prawdzie i z my-
ślą o interesie Rzeczypospolitej i 

dotyczące Ziem Wschodnich. Do 
dzisiaj nie zostały spopularyzo-
wane a nawet wydane.
„Jestem obłożony stertą książek 
dotyczących Lwowa. Nie zostało 
ich dużo. Zapewne mieszka na 
Mokotowie pewien pan. Nie za-
ryzykuję wymienienia nawet jego 
imienia. Naprawiał kiedyś coś u 
mnie w domu i po wypiciu paru 
kieliszków rzekł, wskazując le-
żącą na stole książkę: -To było w 
spisie książek, przeznaczonych w 
czterdziestych latach do spale-
nia. To znaczy – poprawił się – do 
skonfiskowania. Sam to robiłem, 
jak miałem 16 lat. Mówili mi, że 
to burżuazyjne, antynarodowe 
broszury. Zakłamana propaganda 
kapitalistyczna na szkodę prole-
tariatu polskiego.”  - pisał lwo-
wianin Jerzy Michotek.
Jeśli chodzi o literaturę, warto 
przypomnieć historię Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich 
we Lwowie, dzięki któremu w po-
wojennej, komunistycznej Polsce 
mogliśmy czytać klasykę polską i 
światową.
„Od dawna leży mi na sercu i w 
myśli, żebym po sobie zostawił 
mojemu narodowi  pamiątkę. 
Bóg widzi, żem rozczulony i za-
jęty jedynie chęcią bycia użytecz-
nym i po mojej śmierci mojemu 
narodowi. Chodzi mi o tę biblio-
tekę, jak o córkę jedynaczkę na 
wydaniu, którejbym na los nie 
chciał odumrzeć..”- pisał w 1815 
roku Józef hrabia Maksymilian 
Ossoliński- Polak.
Gdy u stóp cytadeli we Lwowie 
spłonęła piekarnia wojskowa, na 
pozostałych po niej fundamen-
tach „według projektu inżyniera i 
generała w jednej osobie, Józe-
fa Bema, zbudowano w pięknym 
empirowym stylu – bibliotekę. 
Całość obiektów wraz z gruntami 
nabył Józef hrabia Maksymilian 
Ossoliński za sumę 23 710 zło-
tych, co potwierdzono specjalnym 
aktem dokładnie dnia 26 marca 
1817 roku. Jaki nieprzebrany ma-
jątek materialny i duchowy sta-
nowiły zbiory Ossolineum, niech 
świadczą spisy dokonane na rok 
przed wojną: 807122 dzieł książ-
kowych skatalogowanych i ponad 
100000 nie skatalogowanych, 
rękopisów 13500, autografów 7 
500, dyplomów 2125 muzykaliów 
741. Setki inkunabułów, pier-
wodruki pisarzy staropolskich, 
tysiące archeologiców, obrazów, 
rycin, monet. Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich fundował nadto 
stypendia. Z bezustannych przed-
sięwzięć edytorskich powstały 
prace prawdziwie pomnikowe, 
jak „Psałterz floriański”, „Monu-
menta Poloniae typographica”, 
„Historia sztuki” w opracowaniu 
Mieczysława Gębarowicza (po-
został wierny sztuce i Lwowowi, 
w którym zmarł w 1984 roku), 
„Elementy teorii poznania, logi-
ki formalnej i metodologii nauk” 
Tadeusza Kotarbińskiego i wiele, 
wiele innych.  (Jerzy Janicki, Ni 
ma jak Lwów)

Treść napisu otrzymała nieoczekiwanie 
całkiem nową wersję.
Bożena Ratter
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(...) Zbrodnie ukraińskie na 
Wołyniu skomplikowały sto-
sunki polsko -ukraińskie za-
równo w skali lokalnej, jak też 
w skali ogólnej, bowiem unie-
możliwiły zbudowanie wspól-
nego frontu walki z Niemcami 
i Sowietami. Wszystko to spo-
wodowało załamanie dotychcza-
sowych koncepcji lansowanych 
przez polskich polityków. Dą-
żyli oni bowiem do utrzymania 
współpracy z Ukraińcami w ra-
mach jednego państwa. 

Nacjonaliści ukraińscy nie chcie-
li o tym słyszeć. Pojawia się py-
tanie, na ile strona polska była 
przygotowana na zachodzące 
wydarzenia? I czy mogła im sku-
tecznie się przeciwstawić? Poli-
tycy w Londynie  i w Warszawie 
byli mniej poddani emocjom niż 
ludzie bezpośrednio doświad-
czeni ukraińskimi mordami. 
Politycy i wojskowi na szcze-
blu centralnym widzieli sprawę 
szerzej w szerokim kontekście 
stosunków polsko -sowieckich 
po wojnie, natomiast przywódcy 
lokalni na Wołyniu i w Małopol-
sce Wschodniej nie byli nasta-
wieni kompromisowo. Ulegali 
emocjom, tak jak i cała kreso-
wa polska społeczność – często 
zmuszona walczyć o przetrwa-
nie. W terenie miejscowe siły 
AK pod wpływem zachodzących 
wydarzeń przystąpiły do organi-
zowania zbrojnej samoobrony, 
co doprowadziło do konfliktów 
między administracją cywilną 
a wojskiem. Delegat Okręgowy 
na Wołyniu Kazimierz Banach 
dążył bowiem do porozumie-
nia z propolsko nastawionymi 
Ukraińcami. Rozmawiał w tej 
sprawie już na przełomie 1942 
i 1943 roku. W sumie udało mu 
się zebrać tylko około 60 ochot-
ników, którzy zadeklarowali chęć 
współpracy polsko -ukraińskiej. 
Wydali oni najprawdopodobniej 
odezwę Wołyńskiego Komitetu 
Ukraińskiego, w której potępili 
mordy na Polakach . Natomiast 
dowódca AK na Wołyniu płk. 
Kazimierz Bąbiński przygotowy-
wał siły do walki z Niemcami w 
ramach koncepcji powstania po-
wszechnego. Lecz już po pierw-
szej fali mordów dowództwo AK 
nie wierzyło już w porozumienie 
z Ukraińcami. Przekonanie to 
sprawdziło się, czego dowodem 
było podstępne wymordowanie 
10 lipca 1943 roku przybyłej na 
rozmowy polskiej delegacji we 
wsi Kustycze, powiat Kowel . 
Wobec nasilającej się fali terroru 
wobec ludności polskiej również 
pion cywilny Delegatury Okrę-
gowej na Wołyniu zdał sobie 
sprawę z tego, że działania na 
rzecz porozumienia załamały się. 
W tej sytuacji doszło do współ-
działania pionu cywilnego i woj-
skowego polskiego podziemia. 
Delegat Kazimierz Banach i płk. 
Kazimierz Bąbiński zdecydowali 

o scaleniu Państwowego Korpu-
su Bezpieczeństwa i administra-
cji cywilnej z wojskiem. Przy-
stąpiono do tworzenia oddziałów 
partyzanckich, mających wspie-
rać bazy samoobrony tworzone w 
polskich miasteczkach i wsiach . 
Mimo apelów delegata o pomoc 
władze podziemia przysłały na 
Wołyń kilku oficerów dopiero w 
marcu 1944 roku – jedną kom-
panię, tzw. warszawską, w sile 
kilkudziesięciu ludzi. Rząd gen. 
Władysława Sikorskiego, a po-
tem Stanisława Mikołajczyka 
nie chciał ułatwiać Ukraińcom 
tworzenia własnego państwa. 
Obawiano się bardzo koncepcji 
tzw. Wielkiej Ukrainy, oznaczało 
to bowiem utratę przez Rzecz-
pospolitą Wołynia i Małopolski 
Wschodniej. Zdawano sobie 
sprawę, że do powstania takie-
go państwa nie dopuści Związek 
Radziecki, który chciał zagarnąć 
całą Ukrainę. Przywódcy polscy 
chcieli zatrzymać Kresy i miesz-
kających tam Ukraińców w gra-
nicach państwa polskiego z 1939 
roku. Starali się dojść z nimi do 
porozumienia, oferując szeroką 
autonomię. Przychylność Ukra-
ińców wobec Polski miała być 
argumentem w rokowaniach ze 
Związkiem Sowieckim. Stalin 
bowiem aneksję ziem kresowych 
do ZSRR uzasadniał wolą naro-
du ukraińskiego. W tej sytuacji, 
mimo że w lutym 1943 roku 
rozpoczęły się masowe zbrodnie 
ukraińskie na Wołyniu, rząd RP 
zdecydowanie nie zareagował 
na nie. Polski Komitet Politycz-
ny 14 lutego 1943 roku przyjął 
uchwałę w sprawie ukraińskiej. 
Pisano w niej, że jest koniecz-
ne wystosowanie przez rząd, 
Radę Narodową i Delegata Rzą-
du w Kraju ważnej deklaracji w 
sprawie stosunku do ludności 
ukraińskiej i białoruskiej. Po-
stulowano, by w odezwach tych 
wskazać „prawa, jakie służyć 
będą mniejszościom w państwie 
Polskim. Wezwać ludność ukra-
ińską, białoruską oraz polską na 
ziemiach wschodnich do zgodnej 
współpracy nad ułożeniem po-
kojowych warunków współży-
cia, a w odezwie Pełnomocnika 
Rządu należy ponadto zamieścić 
ostrzeżenie przed aktami gwał-
tu, które będą ścigane z surowo-
ścią praw”. W telefonogramie z 
11 marca 1943 roku gen. Stefan 
Grot - Rowecki prosił Rząd RP o 
„zasadnicze wskazówki politycz-
ne, co do granicy ustępstw” wo-
bec domagających się oderwania 
od Rzeczypospolitej Ukraińców. 
Wydaje się, że dowódca AK, 
wiedząc o mordach na Wołyniu, 
nie zmieniał polityki dążącej do 
porozumienia. Być może liczył, 
że dalszej ich eskalacji zdoła za-
pobiec obietnicami jeszcze więk-
szych swobód dla Ukraińców 
od tych, jakie mieli w okresie II 
Rzeczypospolitej. W tonie pojed-
nawczym wobec Ukraińców wy-

powiadano się także w tym cza-
sie na łamach podziemnej prasy 
Delegatury Rządu. W dodatku 
do „Rzeczypospolitej Polskiej” 
Nasze Ziemie Wschodnie z lu-
tego 1943 roku pisano o wynisz-
czaniu ludności polskiej na kre-
sach. Twierdzono, że zarówno 
bolszewicy, jak i Niemcy od wy-
buchu wojny wśród mieszkają-
cych tam Polaków – w drodze 
masowych wysiedleń, mordo-
wania lub usuwania gospodar-
czego i administracyjnego – 
wyeliminowali tam już 800 tys. 
Polaków. Twierdzono, że celem 
władz polskich „będzie też łago-
dzenie i wyrównywanie przeciw-
ności pomiędzy poszczególnymi 
grupami ludności zamieszkującej 
tereny Wschodnie Rzeczy pospo-
litej dla zlikwidowania tarć, któ-
re stoją w poprzek przyjaznemu 
współżyciu”.  

W Londynie 10 marca 1943 
roku na forum Komitetu dla 
Spraw Krajowych dyskutowa-
no nad problemem ukraińskim. 
Głównym założeniem rozmów 
było dążenie do pozyskania kół 
ukraińskich do porozumienia 
z Polską. Parę dni później, 25 
marca 1943, odbyło się wspól-
ne posiedzenie Komitetów: dla 
Spraw Kraju oraz Politycznego 
Ministrów. Obradom przewod-
niczył Stanisław Mikołajczyk, 
co świadczyło o ich randze. Mi-
kołajczyk stwierdził, że ani So-
wieci, ani Niemcy nie spełnili 
nadziei Ukraińców na powstanie 
wolnego państwa (Wielka Ukra-
ina). Sami Ukraińcy zdają sobie 
sprawę, że w wyniku przegra-
nia wojny przez Niemcy i zwy-
cięstwa ZSRR pozbawia się ich 
szans na utworzenie wolnego 
państwa. Taka sytuacja, zdaniem 
Mikołajczyka, miała sprzyjać 
porozumieniu Ukraińców z Pola-
kami, bo tylko w granicach wol-
nej, demokratycznej Polski, jaka 
wyłoni się z wojny, będą mogli 
realizować swój rozwój politycz-
ny, kulturalny, społeczny. Dalej 
wspomniał, że decyzji w sprawie 
rozmów domaga się Delegat Rzą-
du, do którego zwracają się w tej 
sprawie Ukraińcy gotowi do po-
rozumienia. Zebrani w dyskusji 
zgodzili się z zaprezentowanym 
punktem widzenia. Podkreślili, 
że Sowieci po zajęciu naszych 
Kresów zniszczą tam ukraiński 
nacjonalizm. Tylko w granicach 
Rzeczypospolitej w porozumie-
niu z Polakami Ukraińcy mogą 
liczyć na swobodny rozwój. 

Ostateczny tekst przyjęto na 
posiedzeniach Komitetu Poli-
tycznego Ministrów i Komitetu 
dla Spraw Krajowych w dniach 
25 i 27 marca 1943 roku. Na-
stępnie tezy zostały przekaza-
ne do kraju 15 kwietnia 1943 
roku. Władze RP w Londynie 
stały na stanowisku zagwaran-
towania Ukraińcom prawnego i 
faktycznego równouprawnienia 

w dziedzinie politycznej, kultu-
ralnej, językowej, gospodarczej 
i społecznej. Ponadto miano im 
przyznać udział w szeroko roz-
budowanym samorządzie teryto-
rialnym, łącznie z samorządem 
wojewódzkim. Chciano utwo-
rzyć uniwersytet we Lwowie 
oraz pomóc w rozbudowie ukra-
ińskich instytucji kulturalnych. 
Zapowiadano zagwarantowanie 
wszystkich swobód wyznanio-
wych kościołowi greckokatolic-
kiemu i prawosławnemu. Prze-
prowadzenie reformy rolnej „w 
oparciu o zasadę sprawiedliwości 
narodowej i społecznej na rzecz 
miejscowego elementu małorol-
nego polskiego i ukraińskiego”. 
Zaznaczano, że rząd gotów jest 
rozpatrzyć kwestie „propono-
wanego przez Ukraińców sta-
tusu dla ludności ukraińskiej w 
ramach Rzeczypospolitej Pol-
skiej i oczekuje od powołanych 
przez Delegata Rządu komisji 
polsko -ukraińskiej w tej spra-
wie”. Obiecywano ponadto, że 
rząd podejmie starania na rzecz 
uzupełnienia Rady Narodowej 
dwoma przedstawicielami lud-
ności ukraińskiej z Małopolski 
Wschodniej i jednym z Wołynia, 
zatrudni pewną ilość Ukraińców 
w aparacie państwowym, otoczy 
opieką kulturalną i wyznaniową 
w Armii Polskiej żołnierzy naro-
dowości ukraińskiej. W zamian 
oczekiwano pojednania polsko 
-ukraińskiego, „wydania deklara-
cji zwróconych przeciwko urosz-
czeniom sowieckim”. Ponadto 
żądano od Ukraińców utworzenia 
wspólnego frontu w walce z oku-
pantem niemieckim. Na zakoń-
czenie wspomnianego dokumen-
tu stwierdzono: „Uchwały Rządu 
noszą charakter instrukcji ramo-
wej do rozmów z Ukraińcami, 
których przebieg trudno przewi-
dzieć i ograniczać szczegółowy-
mi instrukcjami. Rząd oczekuje 
telegraficznego sprawozdania o 
reakcji czynników ukraińskich 
w kraju, uzależniając od niej 
publiczne ogłoszenie zasad poli-
tyki w sprawach ukraińskich w 
krajach państw zjednoczonych”. 
Uważano, iż polityka niemiecka 
na Ukrainie zawiodła, co miało 
wpłynąć na osłabienie tam na-
strojów antypolskich. Winno to 
sprzyjać nawiązaniu rozmów i 
porozumieniu z Polakami. Za-
łożenia te w niewielkim stopniu 
były prawdziwe, co miały poka-
zać następne wydarzenia. W od-
powiedzi na to pismo Komendant 
AK gen. Rowecki wysłał do Cen-
trali „Raport specjalny o spra-
wach narodowościowych”. Pisał, 
że Niemcy prowadzą represje 
wobec ukraińskiego ruchu nie-
podległościowego i eksploatują 
Ukraińców, dając im w zamian 
niewielkie koncesje, na przykład 
pracę na niższych szczeblach 
administracji. Niewiele pisał o 
zbrodniach na Wołyniu. Podsu-
mowując problematykę ukraiń-
ską, Rowecki dowodził, że zro-
zumienie konieczności kompro-
misu polsko -ukraińskiego „jest 
jeszcze po obu stronach słabe. 
Ukraińcy nadal wykorzystują 
koniunkturę do tworzenia faktów 

dokonanych: wzmacniają swój 
stan posiadania kosztem Pola-
ków. Po stronie polskiej prze-
waża chęć odwetu za doznane 
krzywdy”. Rowecki przewidy-
wał trzy możliwości zachowania 
się Ukraińców w momencie zała-
mania się Niemiec. Pierwsza to 
sytuacja, w której Rosja byłaby 
słaba, wtedy Ukraińcy przystąpi-
liby do tworzenia silnego niepod-
ległego państwa. Jeśli zaś Rosja 
będzie mocarstwem zwycięskim, 
to nie pozwoli na powstanie nie-
podległej Ukrainy. W tej sytuacji 
Ukraińcy mają jedyną szansę do-
gadać się z Polakami i w ramach 
Rzeczypospolitej żyć według 
zasad zachodnioeuropejskich. 
Trzecie rozwiązanie to demokra-
tyzacja Rosji i zbudowanie tam 
ustroju federacyjnego. W tej sy-
tuacji Moskwa mogłaby wysunąć 
konkurencyjne dla nas hasła wol-
nościowe i zjednoczyć dobrowol-
nie wszystkie ziemie ukraińskie. 
Przyjęte przez Rząd RP w końcu 
marca 1943 roku tezy w sprawie 
ukraińskiej wywołały burzliwą 
dyskusję w polskim podziemiu, 
w tym przede wszystkim na 
Kresach. Endecy odnieśli się do 
nich najbardziej krytycznie, ale 
i inne siły polityczne były peł-
ne dystansu. W końcu udało się 
zablokować ich upublicznianie. 
Usztywnieniu stanowiska wobec 
Ukraińców sprzyjało także aresz-
towanie przez Niemców zwo-
lenników otwartej polityki na-
rodowościowej: Delegata Rządu 
na Kraj Jana Piekałkiewicza (19 
lutego 1943 roku), a następnie 
dowódcy AK gen. Stefana Ro-
weckiego „Grota”. W tych wa-
runkach Krajowa Reprezenta-
cja Polityczna wydała 30 lipca 
1943 własną „Odezwę do Na-
rodu Ukraińskiego”, która nie 
zawierała już tylu koncesji dla 
Ukraińców co tezy rządu RP z 31 
marca 1943 roku. Pisano w niej, 
że społeczeństwo ukraińskie pod 
wpływem wrogiej propagandy i 
wyrazicieli tych, którzy mienią 
się jego przywódcami, „poszło w 
poważnej części inną drogą niż 
Polacy: drogą współpracy z oku-
pantem”. Współpraca ta prowadzi 
do walki z „narodem i Państwem 
Polskim”. I dalej pisano, iż bilans 
tej współpracy z Niemcami jest 
szkodliwy dla narodu ukraińskie-
go, prowadzi bowiem do wyzy-
sku gospodarczego, wcielania 
do armii niemieckiej oraz osa-
motnienia w świecie, zwłaszcza 
wśród państw alianckich. Przy-
pominano zbrodnie sowieckie na 
Ukrainie w okresie, gdy była ona 
w granicach ZSRR (1922–1941) 
oraz pisano o zbrodniach, jakie 
dotknęły wschodnie tereny Rze-
czypospolitej i jej mieszkańców, 
w latach 1939–1941. Cierpieli w 
obu przypadkach zarówno Ukra-
ińcy, jak i Polacy. Konkludowa-
no, że doświadczenia te jednak 
Ukraińców niczego nie nauczyły, 
bowiem współpraca z Niemcami 
trwa i nasilają się mordy na lud-
ności polskiej na wschodnich te-
renach Rzeczypospolitej. Mordy 
te prowadzone są „z podpuszcze-
nia okupantów, a często z własnej 

Wołyń nas zjednoczył
Redakcja
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inicjatywy, w dalszym ciągu ko-
pią przepaść pomiędzy Narodem 
Polskim i Ukraińskim, a jedno-
cześnie kopią grób dla marzeń 
Narodu Ukraińskiego”. I na ko-
niec dodawano: „Na zegarze 
dziejów zbliża się wielka histo-
ryczna godzina – godzina osta-
tecznego zwycięstwa sprawiedli-
wości. Kto jej wyczuć nie potrafi 
, ten sam na siebie wydaje wy-
rok”. Odezwę z dnia 12 września 
1943 roku rozwieszono we Lwo-
wie, a ponadto jej 1 200 egzem-
plarzy rozesłano najważniejszym 
przedstawicielom inteligencji 
ukraińskiej. Nie zmieniło to jed-
nak nastawienia wielu Ukraiń-
ców do Polski i Polaków. Nie 
gwarantowano w niej żadnych 
konkretnych koncesji. Na takie 
usztywnienie stanowiska pol-
skich władz w kraju wpływ miały 
informacje o dużej skali mordów 
ukraińskich na Wołyniu. Oddzia-
ływało to także na coraz większy 
wzrost antyukraińskich nastro-
jów polskiego społeczeństwa na 
Kresach. Charakterystyczne jest 
stwierdzenie zawarte w jednym z 
raportów polskiego podziemia: 
„nie ma żadnej dyskusji na temat 
politycznego liberalizmu w sto-
sunku do Ukraińców […]. Kto-
kolwiek zechce zająć inne stano-
wisko, ten przegrał w tutejszym 
społeczeństwie, chociażby był 
jednostką najbardziej popular-
ną”. W depeszy radiowej wysła-
nej do Londynu 6 sierpnia 1943 
roku pisano: „Rozumiemy ten 
wasz pojednawczy ton wobec 
Ukraińców, niemniej jednak 
trzeba im grozić. Jest obawa, że 
mordy przejdą z Wołynia do 
Małopolski […]. Kwestia ukra-
ińska wysuwa się tam przed nie-
miecką. Nienawiść do Ukraiń-
ców straszna”. Z nasilaniem się 
nastrojów antyukraińskich na 
Wołyniu, a potem w Galicji 
Wschodniej, jak już wspomnia-
no, szły działania dowództwa AK 
w Galicji Wschodniej na rzecz 
tworzenia samoobrony (rozkaz z 
17 maja 1943 roku). Przed AK na 
tych terenach stanęły jednak 
trudne zadania. Musiano walczyć 
z Ukraińcami, a jednocześnie 
przygotowywać się do ataków na 
wycofujące się przed Armią 
Czerwoną wojska niemieckie 
(tzw. Akcja „Burza”). Niemcy 
zwalczali oddziały 27 Wołyń-
skiej Dywizji AK, która powstała 
częściowo w oparciu o tamtejsze 
grupy samoobrony. W tej sytuacji 
większość sił lwowskiej AK sta-
rano się zachować na walkę w 
ramach Akcji „Burza”, a do baz 
samoobrony wysyłano niewiel-
kie siły. Stanowisko to spotkało 
się z krytyką przede wszystkim 
endeków. Uważali oni, że należy 
się skupić przede wszystkim na 
walce z bandami Ukraińców i 
użyć do tego wszystkich sił, re-
zygnując z Akcji „Burza”.  W 
opublikowanym w końcu 1943 
roku artykule Wołyń nas zjed-
noczył pisano: „Wołyń dokonał 
więcej niż cała biblioteka prac 
na tematy polsko -ukraińskie 
[…]. Ukraińcy nie mogą mieć w 
Polsce żadnych praw politycz-
nych. Odpowiednie warunki do 

rozwoju gospodarczego i kultu-
ralnego, ale żadnego współ-
udziału w rządzeniu państwem. 
[…] Nawet ukraińscy inteligen-
ci i księża z cywilizacją nie 
mają nic wspólnego, a w po-
spólstwie tkwią najbardziej 
nieopanowane i dzikie instynk-
ty”. Zbliżone stanowisko zajmo-
wała Lwowska Delegatura Rzą-
du. Wychodzono z założenia, że 
ziemie kresowe zostaną przy Pol-
sce po zakończeniu wojny, co 
było wyrazem stanowiska zarów-
no tutejszego społeczeństwa pol-
skiego, jak i rządu RP. „Społe-
czeństwo tut[tejsze] wyznaje 
bezwzględnie i jednolicie prostą 
zasadę: usunąć problem ukr[aiń-
ski], podobnie jak Ukraińcy chcą 
na swoją korzyść usunąć problem 
polski, lecz bez stosowania me-
tod ukr[aińskich]”. 15 listopada 
1943 roku Delegat Rządu wydał 
„Odezwę do Ludności Ziem 
wschodnich w związku z przybli-
żaniem się frontu niemiecko -so-
wieckiego na ziemie polskie”. 
Przypominano w niej, że przez 
wieki zgodnie żyli tutaj Polacy, 
Ukraińcy, Białorusini i Litwini. 
Korzystali z równych praw i 
swobód rozwoju kulturalnego, 
społecznego i gospodarczego, 
które nadal Rzeczpospolita bę-
dzie gwarantować. Wzywano 
także, aby pozostać na miejscu w 
obliczu zbliżającego się frontu. 
Od tego, przekonywano, miała 
zależeć w dużym stopniu pol-
skość ziem wschodnich. 15 mar-
ca 1944 roku Rada Jedności Na-
rodowej przyjęła deklarację „O 
co walczy Naród Polski”, okre-
ślono w niej stosunek do innych 
narodowości. Pisano: „Naród 
polski mieć będzie na względzie 
w całej pełni interesy innych na-
rodów mieszkających na terenie 
państwa. Wymagając od nich lo-
jalności i wierności w stosunku 
do państwa polskiego i życzliwe-
go stosunku do praw i interesów 
narodu polskiego, Polska oprze 
swój stosunek do tych narodowo-
ści na zasadzie równouprawnie-
nia politycznego oraz zapewnie-
nia im warunków pełnego rozwo-
ju kulturalnego, gospodarczego i 
społecznego w ramach jedności 
państwowej i wspólnego dobra 
wszystkich obywateli”. Najwyż-
sze władze podziemnej Rzeczy-
pospolitej nadal proponowały 
Ukraińcom swobodny i prawa 
przynależne wszystkim obywate-
lom państwa. Większości z nich 
jednak to nie zadowalało, bo-
wiem nie chcieli funkcjonować w 
graniach Polski, lecz budować 
własne państwo. Delegat RP na 
Ziemie Południowo -Wschodnie 
w odezwie z 30 marca 1944 roku 
pisał: „Dla osiągnięcia swoich 
celów rozjątrzył okupant stosun-
ki pomiędzy ludnością polską i 
ukraińską, zamieszkującą od 
wieków Ziemie Południowo 
-Wschodnie i doprowadził w 
ostatnich miesiącach do maso-
wych mordów Polaków, mordów, 
których dopuszczają się uzbrojo-
ne i popierane przez Niemców 
pro -hitlerowskie grupy ukraiń-
skie. Wspólnym celem Niemców 
i szowinistycznych elementów 

ukraińskich jest zmuszenie lud-
ności polskiej do opuszczenia 
województw południowo 
-wschodnich i skierowanie jej do 
obozów pracy w Niemczech”. 
Dalej Delegat pisał, iż jątrzenie 
stosunków polsko- -ukraińskich 
zaczęło się przez Wiedeń i Berlin 
już dawno temu, a nasiliło w po-
lityce Berlina w latach 20. „Nie 
gdzie indziej, a właśnie w Berli-
nie, znalazły azyl  najbardziej 
skrajnie szowinistyczne elemen-
ty ukraińskie z Konowalcem na 
czele. Tu, oparta na wzorach fa-
szystowsko -hitlerowskich, wy-
kuwała się ideologia OUN, tu 
pod auspicjami Niemiec nasiąka-
li emigranci ukraińscy nienawi-
ścią do wszystkiego, co polskie i 
stąd za niemieckie pieniądze i dla 
niemieckich celów hasła swoje 
szerzyli w Małopolsce Wschod-
niej, ogłupiając i napawając de-
magogią młodzież ukraińską na 
naszych ziemiach. Ci wychowan-
kowie Konowalca i niemczyzny 
– to dzisiejsi dowódcy i kierow-
nicy UPA i OUN – to ci, którzy 
młodzieży ukraińskiej wetknęli 
krwawą broń do ręki i skierowali 
ją przeciw Polakom”. Uzupełnia-
jąc te trafne oceny, należy dodać, 
że duża cześć społeczeństwa 
ukraińskiego akceptowała anty-
polską politykę OUN -UPA, a na-
wet mordy Polaków. 28 maja 
1944 roku Rzeczpospolita opu-
blikowała Uchwałę Rady Pol-
skiej Ziem Południowo -Wschod-
nich Rzeczypospolitej. Pisano w 
niej: „Hitleryzm ukraiński, ręka-
mi którego głównie zostały wy-
mordowane wielomilionowe rze-
sze ludności żydowskiej, stanął u 
boku Niemiec do walki z Polską, 
a mając zapewnioną nie tylko 
bezkarność, ale pomoc i współ-
działanie władz niemieckich, 
pełni hańbiącą rolę morderców 
ludności polskiej, w rzeziach i 
mordach streszczając cały swój 
program. […] Rada Polska Ziem 
Południowo -Wschodnich Rze-
czypospolitej Polskiej, uważając 
hitleryzm ukraiński za przedłu-
żone ramię okupanta, spełniające 
rolę fizycznego wyniszczenia na-
rodu polskiego, apeluje i żąda 
pomocy w walce z okupantem i 
jego sojusznikiem, hitleryzmem 
ukraińskim”. Wrogość wobec na-
rodu polskiego dużych odłamów 
społeczeństwa ukraińskiego i 
związane z tym zbrodnie ukraiń-
skie na Polakach dostarczały ar-
gumentów zarówno w czasie 
wojny, jak i po jej zakończeniu, 
zwolennikom obozu narodowego 
do kreślenia zasad twardej poli-
tyki wobec Ukraińców. Stronnic-
two Narodowe rozpowszechniało 
w latach 1944–1945 „Wytyczne 
programowe ruchu narodowego 
w Polsce”. Pisano tam, że celem 
ruchu narodowego jest wielka, 
narodowa, katolicka Polska”. W 
instrukcji dla Organizacji We-
wnętrznej SN ze stycznia 1946 
roku dowodzono: „Zajęcie i za-
bezpieczenie granic jest najważ-
niejszym ze wszystkich zadań, 
jakie przed nami stoją”. Prezy-
dium ZG SN 30 kwietnia 1946 
roku podjęło uchwałę, w której 
twierdzono, że „minimum na-

szych żądań granicznych na 
wschodzie, i to tylko jako tak-
tyczny etap na drodze do osią-
gnięcia granicy ostatecznej, sta-
nowi granica z roku 1939. Przy 
wykreślaniu granicy ostatecznej 
stoimy niezmiennie na gruncie 
granicy wschodniej, którą postu-
lowaliśmy w okresie konspiracji 
przeciwniemieckiej”. Przewidy-
wano, iż po zakończeniu III woj-
ny światowej, w wyniku której 
miał nastąpić rozpad imperium 
sowieckiego, „Polska dopomoże 
Rosji do uwolnienia się z tyranii 
bolszewickiej, do wyjścia z cha-
osu i do uporządkowania kraju” 
(„Wytyczne programowe ruchu 
narodowego w Polsce” z połowy 
1946 roku). W dokumencie tym 
wyraźnie występowano przeciw-
ko odbudowie niepodległej Ukra-
iny. Zapowiadano, że „nie dopu-
ści się do oderwania od Rosji 
Ukrainy Zadnieprzańskiej z 
Charkowem. Sprawa ukraińska 
zostanie załatwiona przez oby-
dwa państwa”. Miano nawiązać 
ścisłą współpracę z nową Rosją i 
podstawą trwałego sojuszu miała 
być wspólna polityka w sprawie 
ukraińskiej. Przywódcy SN nie 
uznawali praw mniejszości naro-
dowych. Niemców i Żydów 
chciano wysiedlić z granic pań-
stwa, natomiast Rusinów i Biało-
rusinów odsunąć od rządów i za-
symilować. Twierdzono: „Nie 
ma narodu ukraińskiego. Istnieje 
tylko separatystyczny ruch ukra-
iński stworzony przez Niemców i 
Austrię dla rozbicia Polski i Ro-
sji. Ludność, zwana ruską lub 
ukraińską, jest pochodzenia pol-
skiego i powinna mieć polskie 
poczucie narodowe”. Procesowi 
polonizacji Kresów miała towa-
rzyszyć walka z Kościołem pra-
wosławnym i przesiedlenia lud-
ności. W innych wersjach tego 
programu zapowiadano surowe 
ukaranie winnych zbrodni prze-
ciwko ludności polskiej. Ponadto 
kreślono program polonizacji tej 
części Ukrainy, jaka miała nale-
żeć do Polski. Składać się na nią 
miały: likwidacja Cerkwi ukraiń-
skiej, „odpowiedzialnej za zwy-
rodnienie moralne ludności i za 
wszystkie zbrodnie”, rządy silnej 
ręki, wprowadzenie szkolnictwa 
polskiego, akcji wychowawczej 
oraz kolonizacji polskiej. Proce-
som polonizacji Kresów miały 
towarzyszyć walka z Kościołem 
prawosławnym i przesiedlenia 
ludności. Pisano o tym w dato-
wanych na początek 1945 roku 
referatach: Postulat radykalnego 
rozwiązania problemu ukraiń-
skiego oraz Sprawa białoruska i 
granice północno- -wschodnie 
Rzeczpospolitej. Ustalenia wiel-
kich mocarstw w Teheranie i 
Jałcie w sprawie przesunięcia 
polskich granic doprowadziły 
do zmniejszenia obszaru pań-
stwa z 387 tys. km kw. do 312 
tys. km kw. Polska straciła więc 
78 tys. km kw. w tym ważne 
centra kultury i gospodarki, 
jak Lwów, Wilno i Zagłębie Bo-
rysławskie. Ze zmianą granic 
związane były przesiedlenia lud-
ności. Wszystko to doprowadziło 
do zerwania ciągłości polskiego 

osadnictwa i kultury na wscho-
dzie. Lwów i Wilno znalazły się 
poza granicami Polski. Przemia-
ny te dokonane zostały na wielką 
skalę i w szybkim czasie, co mu-
siało u tych, których to dotyczy-
ło, wywołać niezadowolenie, 
sprzeciw czy nawet swoisty szok. 
Wiele dotychczasowych związ-
ków zawaliło się, a nie powstały 
jeszcze nowe. Ludzie byli zagu-
bieni i wielu trudno było odna-
leźć się w powojennej rzeczywi-
stości. Tym bardziej, że narzuco-
na władza komunistyczna nawo-
ływała do „realizmu”, tj. wyrze-
czenia się Kresów, i dążyła do 
zamazania pamięci o nich. Odda-
nie Kresów uważano za „ko-
nieczność”, bowiem miały to być 
ziemie niepolskie, a zamieszku-
jące je narody białoruski i ukra-
iński zyskiwały prawo do połą-
czenia się z resztą swych ziom-
ków. Pisano już o tym w listopa-
dzie 1943 roku w Deklaracji 
Programowej PPR O co walczy-
my: „Na wschodzie, na terenach 
zamieszkałych od wieków przez 
etniczną większość ukraińską i 
białoruską, Naród polski, który 
tak krwawo opłaca własną wol-
ność, uznając zasadę prawa naro-
dów do samostanowienia, nie 
może odmawiać bratnim naro-
dom ukraińskiemu i biało ruskie-
mu prawa określenia swej przy-
należności państwowej zgodnie z 
wolą ludności”. Dla większości 
Polaków pochodzących z Kre-
sów twierdzenie, że granica 
wzdłuż linii Curzona jest jedynie 
sprawiedliwą granicą polsko -ra-
dziecką, było nie do przyjęcia. 
Jeżeli mówiono o prawie do sa-
mostanowienia Ukraińców i Bia-
łorusinów, to pojawiało się pyta-
nie: a gdzie jest są prawa Pola-
ków? Polskie podziemie niepod-
ległościowe nie chciało zaakcep-
tować przedstawianego przez 
komunistów punktu widzenia. 
Jego stanowisko było odbiciem 
ówczesnych nastrojów wielu krę-
gów społecznych. Wielu ludzi 
podziemia było częścią społe-
czeństwa wykluczonego z powo-
jennej rzeczywistości, której wy-
razem były narzucone przez obce 
władze i granice. Działalność 
podziemia była w dużym stopniu 
kontynuacją działalności z cza-
sów wojny, bowiem nadal utrzy-
mano podziemne struktury, wy-
dawano prasę, ulotki, opracowy-
wano raporty, analizy. W czasie 
wojny około 5–6 mln, tj. blisko 
22% ludności o polskiej przyna-
leżności państwowej przed woj-
ną – nie licząc Ukraińców, Biało-
rusinów i Litwinów – zostało 
wyrwanych ze swoich środowisk. 
Było to wynikiem przede wszyst-
kim prowadzonych przez Niem-
ców i Sowiety wysiedleń i prze-
siedleń, wywózek na roboty do 
Niemiec. Doszły też do tego 
ucieczki, ewakuacje. W sumie w 
latach 1944–1945 około 3,2 mln 
Polaków znajdowało się poza no-
wymi granicami Polski. Zmiana 
kształtu terytorialnego Polski 
spowodowała, że 2,7–3 mln Po-
laków, zamieszkałych na zie-
miach na wschód do nowej grani-
cy wschodniej, zmuszonych zo-
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stało do wyjazdu. Ludzie porzu-
cali swoje rodzinne strony i wy-
jeżdżali na Zachód już na przeło-
mie 1944/1945 roku, nie zważa-
jąc na apele rządu RP w Londynie 
i polskich władz podziemnych. 
Wśród kresowian powszechna 
była pamięć o deportacjach, re-
presjach i głodzie. Ludzie pamię-
tali bowiem tragiczne przeżycia 
pierwszej okupacji sowieckiej z 
lat 1939–1941 i sowieckich re-
presji po Akcji „Burza” latem 
1944 roku. Ponadto w latach 
1943–1944, szczególnie na Wo-
łyniu, w mordach nacjonalistów 
z UPA zginęło około 100 tys. lu-
dzi. Wspomniane procesy prowa-
dziły do utraty de facto Kresów 
przez stronę polską, natomiast 
przywódcy emigracji i podziemia 
w kraju stali w większości na sta-
nowisku granicy według traktatu 
w Rydze z 1921 roku. W sprawie 
polskiej granicy wschodniej w 
pierwszych powojennych latach 
najczęściej wypowiadali się 
przedstawiciele SN, PPS, SP, 
LNP i PRW NiD. Szczególnie 
wyróżniały się wypowiedzi i pu-
blikacje polityków będących w 
rządzie: Adama Pragiera, Stani-
sława Sopińskiego, Adama Tar-
nowskiego, Tadeusza Bora -Ko-
morowskiego oraz Tadeusza Bie-
leckiego i Jędrzeja Giertycha. 
Podobnie jak rząd RP, krytyko-
wali oni układ graniczny z ZSRR 
podpisany przez TRJN i stali na 
stanowisku legalności granicy 
ustalonej traktatem ryskim z 
1921 roku. Trafnego podsumo-
wania całej sytuacji z punktu wi-
dzenia władz w Londynie doko-
nało oświadczenie Rządu RP z 14 
sierpnia 1945 roku, tj. wydane 
już po zakończeniu konferencji 
wielkiej trójki w Poczdamie. Pi-
sano w nim, że wielkie mocar-
stwa w Poczdamie uprawiając 
tajną dyplomacją, „podjęły 
uchwały przesądzające losy in-
nych państw, przyznając samym 
sobie wyłączne prawo urządza-
nia Europy na podstawie przez 
nie same ustalonych kryteriów”. 
I dalej: „Sprawa wschodniej gra-
nicy Polski została w pojęciu 
trzech wielkich mocarstw już 
przesądzona w uchwałach konfe-
rencji jałtańskiej. Niewątpliwie 
przesądzona została w Poczda-
mie na korzyść Rosji również 
sprawa północnej części Prus 
Wschodnich wraz z Królewcem. 
Natomiast zagadnienie granic za-
chodnich Rzeczypospolitej Pol-
skiej pozostawiono otwarte do 
czasu konferencji pokojowej, co 
grozi wywołaniem nowych kom-
plikacji i konfliktów politycz-
nych”. Uniemożliwiało to jakie-
kolwiek porozumienie z Ukraiń-
cami. Przegrali oni wprawdzie 
koncepcję zbudowania własnego 
państwa w oparciu o Niemcy i 
znaleźli się w imperium Stalina, 
nadal jednak odrzucali koncepcję 
autonomii w ramach państwa 
polskiego. Przede wszystkim na 
emigracji nastąpiło usztywnienie 
stanowiska wobec Kresów. Było 
to również wyrazem bardzo sil-
nego rozdarcia między reali-
zmem a nostalgią. Bardzo wielu 
emigrantów pochodziło ze 

wschodnich terenów II Rzeczy-
pospolitej, co sprzyjało dowo-
dzeniu ich nierozerwalnego 
związku z polskością. Dążono 
więc do ich odzyskania. Wszyst-
ko to sprzyjało mitologizacji tych 
ziem i nadawaniu im specjalnego 
znaczenia politycznego i kulturo-
wego. Postrzegano je nie tylko 
jako atrybut niepodległości, ale 
nadano im charakter ziem wyjąt-
kowych, zamieszkiwanych przez 
Polaków o większej niż przecięt-
na odpowiedzialności patriotycz-
nej. Kresy zatracały w tej ideali-
zacji atrybut wielokulturowości, 
zyskując wymiar wyłącznie na-
rodowy i polski. Powrót na te zie-
mie oznaczał w oczach wychodź-
stwa przekreślenie niesprawiedli-
wego dyktatu Teheranu i Jałty 
oraz przywrócenie Polsce jej na-
turalnego kształtu terytorialnego. 
Stanowisko to jest zrozumiałe, 
bowiem kresowianie stracili tam 
wszystko i w nowej rzeczywisto-
ści zarówno w Londynie, jak i 
Wrocławiu czuli się obco. Na 
identyfikację całego wychodź-
stwa z walką o powrót na Kresy 
wpłynęły dwie organizacje poli-
tyczno -społeczne: Związek 
Ziem Północno -Wschodnich 
Rzeczypospolitej Polskiej i 
Związek Ziem Południowo 
-Wschodnich Rzeczypospolitej 
Polskiej. Następnie po rozbiciu 
wychodźstwa powstała trzecia 
organizacja: Związek Ziem 
Wschodnich. Na przełomie lat 
czterdziestych i pięćdziesiątych 
skupiały one kilkadziesiąt tysię-
cy ludzi i miały spore wpływy 
polityczne, czego wyrazem był 
udział ich przedstawicieli w Ra-
dzie Narodowej. W lipcu 1947 
roku podczas walnego zgroma-
dzenia Związku Ziem Południo-
wo -Wschodnich uchwalono re-
zolucję, w której stwierdzono, że 
zachowanie integralności teryto-
rialnej Rzeczypospolitej jest obo-
wiązkiem „wszystkich Polaków 
na uchodźstwie”. Oceniając stan 
po 1945 roku, twierdzono, iż 
Kresy są nadal terenami polski-
mi, ale pozostają pod tymczaso-
wą okupacją sowiecką. Postrze-
gając Kresy jako bastion polsko-
ści, prowadzono do pomniejsza-
nia roli zamieszkujących je 
mniejszości. Często sprowadza-
no je do swego rodzaju „rekwizy-
tów mających raczej ilustrować 
kulturowy koloryt tych ziem”. 
Warunkowało to wrogi stosunek 
niektórych działaczy endeckich 
do Ukraińców. Odrzucano za-
równo w kraju, jak i na wychodź-
stwie tzw. teorię rekompensaty, 
mówiącą, że ziemie na zachodzie 
otrzymaliśmy za ziemie na 
wschodzie. Zdawano się jednak 
nie dostrzegać, że uznali ją An-
glosasi i Józef Stalin. Zapomina-
no, że przyznanie ziem zachod-
nich Polsce w zasadzie wymusił 
na Zachodzie przywódca Związ-
ku Sowieckiego i że stanowiło to 
istotny element systemu jałtań-
skiego. Wprawdzie widziano w 
tym jedyny polski sukces w tej 
wojnie, ale zdawano się zapomi-
nać, że Stalin zrobił to w sumie 
dla siebie i zależnych od niego 
„polskich” komunistów. Pytanie. 

czy starałby się o te ziemie, gdy-
by Polska nie była „jego” i nie 
rządzili tam przychylni mu poli-
tycy z Londynu. Nawet jeżeli w 
„polskim Londynie” nie zadawa-
no sobie tego pytania, to obawia-
no się, że w wyniku konfrontacji 
Zachodu ze Związkiem Radziec-
kim Polska może te ziemie utra-
cić na rzecz Niemiec, które są dla 
Anglosasów cenniejszym sojusz-
nikiem od nas. Ponadto w wyni-
ku rozpadu Związku Sowieckie-
go powstałyby niepodległe pań-
stwa na wschodzie: Ukraina, 
Białoruś i Litwa, których silne 
grupy nacjonalistyczne nie tylko 
nie uznawały „linii ryskiej”, ale i 
negowały „linię Curzona”, do-
magając się Przemyśla czy Sejn. 
Środowiska emigracyjne sprzeci-
wiały się ustaleniom w sprawie 
granicy wschodniej podejmowa-
nym przez komunistyczną lewicę 
w ZSRR, a potem w kraju. Prote-
stowano przeciwko zawartej 
przez PKWN 26 lipca 1944 roku 
umowie z ZSRR, zakładającej, że 
granica będzie przebiegać wzdłuż 
linii Curzona. Kształt rzeczywi-
sty granica polsko -sowiecka 
przybrała na mocy podpisanej 16 
sierpnia 1945 roku umowy mię-
dzy Tymczasowym Rządem Jed-
ności Narodowej na czele z 
Edwardem Osóbką -Morawskim 
a sowieckim ministrem spraw za-
granicznych Wiaczesławem Mo-
łotowem. Warto dodać, iż podpi-
sane ustalenia w sprawie polskiej 
granicy wschodniej były zgodne 
z ustaleniami wielkiej trójki na 
konferencjach w Teheranie 
(1943) i Jałcie (1945), a ponadto 
TRJN był uznawany przez naj-
większe mocarstwa, zaś rząd RP 
w Londynie już nie. Protestując 
przeciwko wspomnianym umo-
wom, prezydent, Rada Mini-
strów, jak i przedstawiciele partii 
politycznych oraz kierownictwa 
organizacji społeczno politycz-
nych i kulturalnych zwracali 
uwagę na kilka spraw. Po pierw-
sze, że tę umowę podpisał TRJN, 
który uzurpuje sobie prawo do 
reprezentowania narodu polskie-
go, ale w rzeczywistości jest pod-
porządkowany Moskwie i reali-
zuje jej interes. Zwracano uwagę 
w Londynie, że układ ten w isto-
cie potwierdzał podpisany w 
sierpniu 1939 roku pakt Ribben-
trop–Mołotow i pozostawiał na 
wschodzie nie tylko 40% dawne-
go terytorium II Rzeczypospoli-
tej, ale też mieszkających tam 
Polaków. Nie przyjmowano argu-
mentacji, iż za utracone ziemie 
wschodnie Polska otrzymała re-
kompensatę na zachodzie. 

Autorem w/w fragmentów mate-
riału jest: Zygmunt Woźniczka  
„ ZAŁAMANIE SIĘ KONCEP-
CJI WSPÓŁPRACY Z UKRA-
IŃCAMI 1943–1945 (WYBRA-
NE ASPEKTY)„ 

Z a : h t t p s : / / r e p o z y t o r i u m .
u w b . e d u . p l / j s p u i / b i t s t r e -
am/11320/11392/1/Z_Woznicz-
ka_Zalamanie_s ie_koncep -
cji_wspolpracy_z_Ukrainca-
mi_1943_1945.pdf

Nie rzucim, ziemi skąd nasz ród,
ziem wschodnich nie sprzedamy.
Niczym nam Sybir, Katyń głód,
w nas duch jest nie złamany.
Pójdziem na hasło gdy da Bóg.
I padnie każdy wróg!
I padnie każdy wróg!
Powstanie Bogu wierny lud,
i chwyci miecz Chrobrego.
Jego idea zrodzi cud,
wstaną rycerze jego.
Za ojców grób - ojczysty próg.
Synowski spłacisz dług!
Synowski spłacisz dług!

Walczyć będziemy póki sił, 
choć do skończenia świata,
aż się rozpadnie w proch i pył
i Teuton  i Azjata.
Odzyska ziemię dziadków wnuk,
Tak nam dopomóż Bóg! 
Tak nam dopomóż Bóg! 

Lechicki posąg dowód dał,
odwiecznie lachów ród, 
wraz z Światowidem wiernie 
trwał
nad rzeką Zbrucz  Słucz  Prut 
Nie chcemy cudzych ziem ni ról.
Własnych nie damy pół!
Własnych nie damy pół!

Edward Prus

Edward Prus (ur. 1931 w Załoź-
cach, zm. 31 grudnia 2007) – pol-
ski historyk, politolog, działacz i 
aktywista narodowy, doktor habi-

litowany nauk humanistycznych, 
profesor Wyższej Szkoły Plano-
wania.

Rota Kresów
Edward Prus
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W listopadzie 2007 roku podczas 
oficjalnej wizyty Prezydenta Ukra-
iny w Izraelu Wiktor Juszczen-
ko nieoczekiwanie obwieścił, że 
OUN i UPA w żaden sposób nie 
prowadziły antysemickiej działal-
ności i że statutowe dokumenty 
tych organizacji nie zawierają żad-
nych antysemickich ustaleń.

“Żadne archiwum nie potwierdza 
dzisiaj ani jednej akcji typu egze-
kucyjnego (karnego) przeciwko 
Żydom, w której braliby udział 
bojownicy UPA lub inne podobne 
organizacje” – oznajmił szef pań-
stwa ukraińskiego.

„Rozumiem, że wiele działań pro-
pagandy sowieckiej nabrało siły 
stereotypu, ale my mamy prawo 
mówić, że prawda jest inna.”

Przyczyny tak kategorycznego 
stwierdzenia ukraińskiego prezy-
denta są zrozumiałe. Na Ukrainie 
obecnie dokonuje się proces kon-
struowania nowej świadomości 
narodowej, w ramach którego 
członkowie OUN i UPA zostali 
ogłoszeni bohaterami narodowy-
mi. Przecież bohaterowie naro-
dowi nie mogą być zamieszani w 
przestępstwa przeciwko ludzkości.

Nic dziwnego, że oskarżenia OUN 
– UPA o udział w likwidowaniu 
Żydów są gniewnie odrzucane 
przez pro banderowsko nastawio-
nych historyków ukraińskich.

„Rozpatrując zagadnienie stosun-
ków ukraińsko – żydowskich w 
XX wieku, jakikolwiek badacz sty-
ka się z problemem stosunku Ży-
dów do narodowo-wyzwoleńcze-
go ruchu ukraińskiego. Zazwyczaj 
obraz tego zagadnienia budowany 
jest na fundamencie stereotypów 
propagandy sowieckiej: pogromy, 
ukraińscy nacjonaliści to antyse-
mici, udział ukraińskich policjan-
tów w Holokauście i t. d.

„Jednak obiektywny badacz nie 
może nie zauważyć, że takie 
przedstawienie problemu jest zu-
pełnie nie uprawnione” – twierdzą 
na przykład Aleksander Gołun 
i Aleksander Wołk. (Gołun А., 
Wołk А. „Żydzi w walce o niepod-
ległą Ukrainę” // Korzenie (Kijów 
- Moskwa). 2005. N25. s. 133.)

Jest to oświadczenie wystarczające 
mocne.

Spróbujemy rozpatrzyć zagad-
nienie o stosunku nacjonalistów 
ukraińskich do Żydów i o uczest-
nictwie Żydów w Ukraińskiej Po-
wstańczej Armii.

WSPÓLNICY ZBRODNIA-
RZY NIEMIECKICH

Związek ukraińskich nacjona-
listów z niemieckimi organami 
wywiadu nie jest dla nikogo ta-
jemnicą od czasów procesu w No-
rymberdze. Co najmniej od 1938 
roku służby specjalne III Rzeszy 
zasilały ukraińskie nacjonalistycz-
ne ugrupowania, mając nadzieję 
wykorzystać je do destrukcyjnej 
działalności najpierw przeciwko 
Polsce, a potem przeciwko  ZSRS.

rzed kampanią przeciwko Polsce 
Abwehra otrzymała jednoznaczne 
zadanie: wykorzystać ukraińskich 
nacjonalistów do wywołania po-
wstania w Polsce, “mającego na 
celu zniszczenie Polaków (chodzi-
ło o polską inteligencję) i Żydów 
w Polsce. O tym osobiście mówił 
Ribbentrop Canarisowi”.

(Wilhelm  Franz Canaris (ur. 1 
stycznia 1887 w Aplerbeck  - obec-
nie dzielnica Dortmundu) – zm. 9 
kwietnia 1945 we Flossenbürgu) 
– admirał niemiecki, szef wywia-
du i kontrwywiadu wojskowego 
Abwehry od 1935 do 1944 roku, 
wysoki dygnitarz III Rzeszy, wie-
loletni członek tajnej  organizacji 
„Czarna Orkiestra”).

Kierownictwo NSDAP nie miało 
żadnych wątpliwości co do goto-
wości podlegających im ukraiń-
skich nacjonalistów do realizo-
wania przez nich antyżydowskich 
pogromów. I kierownictwo Or-
ganizacji Ukraińskich Nacjonali-
stów, i szeregowi jej członkowie 
wyznawali zdecydowanie antyse-
mickie poglądy.

W maju 1941 roku, bezpośrednio 
przed niemieckim wtargnięciem 
w granice Związku Sowieckiego, 
OUN (b) opracowała nowy plan 
powstania – instrukcję “Walka i 
działalność OUN w czasie wojny”.

Zgodnie z 16 punktem rozdziału 

“Wytyczne na pierwsze dni orga-
nizowania państwa”, pryncypia 
polityki OUN co do stosunku do 
mniejszości narodowych przedsta-
wiały się następująco:

“Mniejszości narodowe dzielą się 
na:

- Przyjazne nam, to znaczy człon-
kowie wszystkich ujarzmionych 
narodów.

- Wrogie nam, Moskale, Polacy, 
Żydzi; mające jednakowe prawa z 
Ukraińcami, oni mogą wrócić do 
swojej ojczyzny.

- Niszczone w walce, oprócz tych 
którzy przestrzegają porządku ; 
przesiedlenie na ich ziemie, nisz-
czyć przede wszystkim inteligen-
cję, której nie wolno dopuszczać 
do jakichkolwiek państwowych 
instytucji, w ogóle należy uczy-
nić niemożliwym pojawienie się 
inteligencji, to jest uniemożliwić 
dostęp do szkół i t. d. Na przykład 
tak zwanych polskich rolników 
należy asymilować, uświadamia-
jąc ich, tym bardziej w te gorące, 
przepełnione fanatyzmem czasy, 
że są Ukraińcami, tylko obrządku 
łacińskiego, przymusowo spoloni-
zowani.

- Przywódców niszczyć. Żydów 
izolować, usuwać z państwowych 
instytucji, aby uniknąć sabotażu, 
tym bardziej Moskali i Polaków. 
Gdyby zaszła absolutna koniecz-
ność pozostawić w aparacie go-
spodarczym Żyda, postawić przy 
nim naszego milicjanta i likwido-
wać za najmniejszą przewinę.

- Kierownikami poszczególnych 
urzędów mogą być tylko Ukraiń-
cy, a nie obcokrajowcy – wrogo-
wie. Asymilacja Żydów jest wy-
kluczona.”

Te antysemickie plany nacjonaliści 
ukraińscy zaczęli wcielać w życie 
od pierwszych dni agresji Niemiec 
na Związek Sowiecki.

BATALION  NACHTIGALL 
MORDUJE POLAKÓW I ŻY-
DÓW WE LWOWIE

Już wczesnym rankiem 30 czerwca 
1941 roku do opuszczonego przez 
sowieckie wojska Lwowa wkro-
czył sformowany przez Abwehrę 
pododdział niemiecko - ukraiński 
– rozpoznawczo-  dywersyjny ba-
talion “Nachtigal” („Słowiki”).

Niemcy i nacjonaliści ukraińscy 
zorganizowali w mieście okrutną 
rzeź żydowskiej i polskiej ludno-
ści.

Dzisiaj historycy ukraińscy i nie-
którzy pro banderowscy polscy jak 
Grzegorz Motyka, czy Ewa Kurek 
próbują zanegować ten fakt, obwi-
niając o organizację pogromu po-
stępującą za wojskami „spec - gru-
pę S”. Jednak badania niemieckich 
specjalistów wykazały, że ugrupo-
wania tej  „spec - grupy S” weszły 

do Lwowa dopiero 2 lipca.

Szczególne perfidne kłamstwa wy-
głasza „naukowiec” Ewa Kurek, 
na łamach „Warszawskiej Gazety” 
i w swoich „naukowych” wykła-
dach w USA, jakoby Ukraińcy z 
Niemcami oszczędzali w swoich 
masowych lwowskich mordach 
Żydów, kierując swe zbrodnie wy-
łącznie na Polaków, przez co zmu-
szali Polaków do noszenia opasek 
żydowskich z gwiazdą Dawida, co 
miało ratować im życie.

Dzisiaj te opaskowe kłamstwa po-
wielane są przez wielu blogerów, 
szczególnie w www.salon24.pl 
o co zatroszczył się już sam wła-
ściciel salonu b. dziennikarz  Igor 
Janke, w myśl  goebelsowskiej za-
sady: „1000 kłamstw staje się jed-
ną prawdą”.

Polaków można dzisiaj oszukiwać 
na różne sposoby, ale nie świad-
ków historii Kresowian, do któ-
rych i ja się zaliczam w wieku 90  
lat.

A w dzień rzezi, 30 kwietnia, szef 
najbardziej wpływowej frakcji 
OUN Stepan Bandera zwrócił się 
do swoich stronników z nie wy-
magającym żadnego komentarza 
hasłem: “Narodzie ! Wiedz ! Mo-
skwa, Polska, Węgrzy, Żydostwo 
to Twoi wrogowie. Niszcz ich 
! Lachów, Żydów, komunistów 
zniszcz bez miłosierdzia !”  

Kilka dni później z podobnym 
apelem wystąpił Andriej Mielnik. 
“Śmierć żydowskim sługusom – 
komuno-bolszewikom !” – było 
stwierdzone w jego wezwaniu.

Kierownictwa konkurujących ze 
sobą frakcji ukraińskich nacjonali-
stów były jednomyślne w jednym: 
w realnym wspieraniu przeprowa-
dzanej przez niemieckich okupan-
tów nazistów likwidacji Żydów.

Okrutne mordowanie przez na-
cjonalistów ukraińskich Żydów i 
Polaków już latem 1941 roku zda-
rzało się wszędzie; czasami Niem-
cy byli zmuszeni powstrzymywać 
swoich “sojuszników”.

We wsi Turbow nacjonaliści ukra-
ińscy wyrżnęli wszystkich męż-
czyzn Żydów (temu Niemcy nie 
sprzeciwiali się), i chcieli spalić 
żywcem pozostałe kobiety i dzieci 
(tego jednak Niemcy, nie wytrzy-
mując, zabronili).

Uciekających z miast Żydów tak-
że likwidowali. Żołnierz batalionu 
“Nachtigal” zapisał w dzienniku: 
“ W czasie naszego przemarszu… 
w dwóch wioskach zastrzeliliśmy 
wszystkich opierających się Ży-
dów… Zastrzeliliśmy wszystkich 
napotkanych tam Żydów.”

Aleksander Gołun i Aleksander 
Wołk udziałowi OUN w Holokau-
ście uparcie zaprzeczają:

“ W ogólności rzecz polega na 

różnych incydentach, a nie na za-
planowanym uczestnictwie w lu-
dobójstwie.”

Jednak w rzeczywistości było zu-
pełnie przeciwnie: przykłady bez-
pośredniego udziału nacjonalistów 
ukraińskich w likwidowaniu Ży-
dów latem – jesienią czterdzieste-
go pierwszego roku można przyta-
czać bardzo długo.

To nie były incydenty – to było lu-
dobójstwo. „Żydzi – na hak !” Bar-
dzo szybko, jednakże, ukraińscy 
nacjonaliści zauważyli, że naziści 
nie uważają ich za sojuszników i 
nie mają zamiaru przekazywać im 
władzy nad „oswobodzoną Ukra-
iną”.

 I wtedy hasła OUN zmieniły się. 
Zgodnie z niemieckimi dokumen-
tami, nowe hasło nacjonalistów 
brzmiało tak:

 “Niech żyje niezależna Ukraina 
bez Żydów, Polaków i Niemców. 
Polacy za San, Niemcy do Berlina, 
Żydzi na hak !”

Przejście nacjonalistów ukra-
ińskich do opozycji przeciwko 
okupantom niemieckim nie wpły-
nęło na ich skrajnie negatywny 
stosunek do Żydów. Metody roz-
wiązania kwestii żydowskiej na 
Ukrainie, wysuwane przez nacjo-
nalistów, były nie mniej radykalne, 
niż metody nazistów. Możliwe, że 
metody OUN były dużo bardziej 
radykalne – przecież hasło „Żydzi 
na hak” było wysunięte wcześniej, 
niż odbyła się słynna konferencja 
w Wansee, która zadecydowała o 
“ostatecznym rozwiązaniu kwestii 
żydowskiej.”

Tym niemniej, na początku 1942 
roku niemieckie służby specjalne 
odnotowały zadziwiające zjawi-
sko: ukraińscy nacjonaliści zwinęli 
swoją antysemicką propagandę.

Jakkolwiek to trudne do zrozumie-
nia, spostrzeżenie to odpowiada-
ło rzeczywistości: w drukowanej 
propagandzie nacjonalistów w 
latach 1943 – 1945 (czasopisma 
“Do broni” i “Powstaniec”) nie 
znajdujemy bezpośrednich antyse-
mickich wypadów.

To wydarzenie można byłoby in-
terpretować jako świadectwo tego, 
że kierownictwo OUN jednak od-
cięło się od swoich poglądów na 
Żydów jako głównych wrogów 
ukraińskiego nacjonalizmu.

Można by – gdyby nie masa świa-
dectw o tym, że podejście nacjo-
nalistów do kwestii żydowskiej 
nie zmieniło się. Znikając z druko-
wanej propagandy antyżydowska 
tematyka po dawnemu istniała w 
propagandzie ustnej. W 1943 roku 
, w czasie mordów UPA na Wo-
łyniu propagandyści OUN - UPA 
wzywali do zniszczenia nie tylko 
miejscowej polskiej ludności, ale 
i Żydów.

ŻYDOWSKO-UKRAIŃSKA POWSTAŃCZA 
ARMIA. KWESTIA ŻYDOWSKA W OUN - UPA
Aleksander Szumański
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“Duchowny greckokatolicki  po-
wiedział: “Bracia i siostry, nad-
szedł czas, kiedy możemy zemścić 
się na Polakach, Żydach i komu-
nistach” – wspominał jeden z na-
ocznych świadków. Takie same 
hasła znajdujemy w doniesieniach, 
dostarczanych do ukraińskiego 
sztabu ruchu partyzanckiego przez 
sowieckich partyzantów: “Na ze-
braniach wiejskich wzywają do 
zniszczenia komunistów, Żydów i 
Polaków.

Należy także przypomnieć, że 
Ukraińska Powstańcza Armia w 
znacznym stopniu składała się 
z kadry dowódczej i żołnierzy 
zorganizowanej przez Niemców 
ukraińskiej policji pomocniczej. 
Wczesną wiosną całe pododdziały 
ukraińskiej policji uciekły do lasu, 
stając się kośćcem UPA. Stopień 
zorganizowania tej ucieczki a tak-
że jej następstwa, nasuwają do-
mysł o wielkiej i skutecznej opera-
cji niemieckich służb specjalnych.  
Jednak istotne jest to, że trzon 
UPA składał się z ludzi, całkiem 
niedawno uczestniczących w an-
tyżydowskich akcjach. I swojego 
stosunku do Żydów  nie zmienili. 
Kiedy dowódca sowieckiego od-
działu partyzanckiego Jan Nalepka 
próbował prowadzić rozmowy z 
przedstawicielami UPA, otrzymał 
następującą odpowiedź: “Jeże-
li usuniecie najpierw wszystkich 
swoich Żydów, wtedy będziemy z 
wami prowadzić rozmowy”.

Równolegle z rzezią Polaków na 
Wołyniu przebiegało niszczenie 
Żydów, jeszcze pozostających na 
kontrolowanych przez nacjonali-
stów terytoriach. Jak zanotowano 
w sztabie partyzanckim, “wg znaj-
dujących się w naszym posiadaniu 
oficjalnych dokumentów SB UPA 
(Służby Bezpieki), nacjonaliści na 
bezpośredni odgórny rozkaz likwi-
dują polską i żydowską ludność”.

O prawdziwości tej informacji 
można sadzić, w szczególności, 
po losie tych nielicznych Żydów, 

którym udało się zbiec z położo-
nych na Zachodniej Ukrainie gett. 
W lasach nie czekało ich ocalenie, 
lecz śmierć.

Zbiegowie z getta w Tuczynie, kil-
ka setek Żydów mogło przetrwać 
zimę, ale warunki życia w przecią-
gu kilku miesięcy w lesie, gdzie w 
sąsiedztwie stacjonowały lub prze-
chodziły bandy pseudo – partyzan-
tów, grabieżców i formacje UPA, 
okazały się zgubne dla prawie 
wszystkich uciekinierów. W rezul-
tacie na terenie Zachodniej Ukra-
iny przeżyło bardzo mało Żydów 
– i przyczyną tego były działania 
ukraińskich nacjonalistów.

Wiedząc to wszystko, o czym po-
wiedziano dotychczas, nietrudno 
zrozumieć, że zaniechanie druko-
wania antyżydowskiej propagan-
dy było podyktowane dążeniem 
ukraińskich nacjonalistów, aby w 
oczach światowej społeczności 
prezentować się bardziej przy-
zwoicie. Antysowiecka działal-
ność OUN -UPA była prowadzona 
pod wzniosłym hasłem “Wolność 
narodom, wolność człowieko-
wi”, lecz informacja o masowym 
wyniszczaniu przez nich Żydów 
nieuchronnie obnaża kłamliwość 
takich haseł. Dokładnie dlate-
go propaganda UPA uporczywie 
zwalczała stwierdzenia o udziale 
nacjonalistów ukraińskich w Ho-
lokauście.

W czasie rajdu do Słowacji propa-
gandyści biorących w nim udział 
pododdziałów ogłaszali: “W całej 
naszej literaturze politycznej, pod-
ziemnej prasie i w proklamacjach 
ani teraz, ani w czasie niemieckiej 
okupacji daremnie będziecie szu-
kać choćby słowa przeciwko Ży-
dom. Takie oskarżenia – to czysty 
wymysł i kłamstwo”. Jednak wła-
śnie podobne oświadczenia propa-
gandzistów UPA były kłamstwem.

Różnica pomiędzy słowami i czy-
nami ukraińskich nacjonalistów 
znajduje dobre odzwierciedlenie 
w meldunku, przekazanym do 

ukraińskiego sztabu partyzanckie-
go przez dowódcę działającego na 
Wołyniu wielkiego sowieckiego 
zgrupowania partyzanckiego Fie-
dorowa:

“Nacjonaliści w swoich drukach 
propagandowych piszą i oskar-
żają naród rosyjski o dzikość i 
ciemnotę. Jednocześnie w swoich 
licznych ulotkach zwracają się 
do wszystkich narodów zachodu 
i wschodu z wezwaniem do bu-
dowania swoich niepodległych 
państw narodowych. Razem z 
tym prowadzą dziką nieokiełzna-
ną krwawą rozprawę, likwidując 
zupełnie całą polską i żydowską 
ludność, a także wszystkich, nieza-
leżnie od narodowości, sprzyjają-
cych władzy radzieckiej i pomaga-
jących partyzantom. Palą, zabijają, 
rąbią toporami”.

Dzisiaj, tej oczywistej różnicy po-
między  propagandowymi oświad-
czeniami ukraińskich nacjonali-
stów a ich krwawą działalnością 
nie życzą sobie widzieć niektórzy 
politycznie zaangażowani histo-
rycy, nie tylko ukraińscy, ale rów-
nież amerykańscy, pochodzenia 
żydowskiego, co wyraźnie stwier-
dza amerykański historyk Richard 
Lucas w „Zapomnianym  holokau-
ście”, jak również Ukrainiec Wik-
tor Poliszczuk m.in., w „Gorzkiej 
prawdzie”.

.ŻYDZI W UPA

Na tle przedstawionych powyżej 
faktów paradoksem może wyda-
wać się to, że informacja o udziale 
Żydów w UPA nie okazuje się czy-
stą nieprawdą.

W swoich wspomnieniach naczel-
nik SB OUN Mykoła  Łebedź pi-
sze:

“Większość lekarzy UPA była Ży-
dami.  Lekarze – Żydzi byli uwa-
żani za pełnoprawnych obywateli 
Ukrainy i dowódców – oficerów 
ukraińskiej armii. Tu koniecznie 
należy podkreślić, ze oni wszyscy 
rzetelnie wypełniali swoje ciężkie 

obowiązki, pomagali nie tylko 
żołnierzom, lecz także ludności, 
dokonywali objazdu terenu, orga-
nizowali szpitale polowe.

Nie porzucali bojowych szeregów 
w ciężkich sytuacjach nawet wte-
dy, gdy mieli możliwość przejścia 
do czerwonych. Wielu z nich po-
legło żołnierską śmiercią w walce 
za te ideały, za które walczył cały 
naród ukraiński”.

Słowa te można byłoby nazwać 
zwyczajnym kłamstwem, gdyby 
nie znajdowały potwierdzenia w 
sowieckich dokumentach. 30 paź-
dziernika 1943 roku komisarz i 
dowódca działającego na Wołyniu 
partyzanckiego zgrupowania Beg-
ma zawiadomił ukraiński sztab 
partyzancki:

“Nacjonaliści w Dąbrowicy zmo-
bilizowali wszystkich krawców do 
przygotowania ciepłej odzieży na 
zimę. Według ostatniego rozporzą-
dzenia sztabu nacjonaliści obecnie 
przyjmują do siebie wszystkich 
za wyjątkiem Polaków. Obecnie 
wśród nacjonalistów znajduje się 
wielu Żydów, szczególnie leka-
rzy”.

Żydzi – nie specjaliści byli od razu 
skrycie likwidowani. Specjaliści 
żyli dalej, ale przy nadejściu Ar-
mii Czerwonej ich także zabijano. 
Na korzyść tego przypuszczenia 
świadczy następująca okoliczność. 
W 1944 roku , spodziewając się 
nadejścia Armii Czerwonej, ban-
derowcy zorganizowali w kontro-
lowanych przez siebie rejonach 
czystkę, likwidując podejrzanych. 
Pierwszymi ofiarami czystki do-
konywanej przez ukraińskich na-
cjonalistów stali się byli jeńcy wo-
jenni, przechowywani na wsiach. 
Niektórzy z nich byli wypuszczeni 
z obozów w czterdziestym pierw-
szym, niektórzy zbiegli – jednak w 
każdym przypadku ci ludzie mogli 
znać system i metody działania 
banderowskiej organizacji. Dla-
tego krajowe kierownictwo OUN 
rozkazało zlikwidować wszyst-
kich.

“Zabójstwa miały najbardziej be-
stialski charakter – pisze historyk 
Aron Szneer. – Tylko w jednym 
Goszczańskim rejonie Równień-
skiego powiatu było zamordowa-
nych 100 jeńców. Trupy zabitych, 
w wielu przypadkach i żywych 
ludzi z przywiązanymi do szyi 
kamieniami, banderowcy wrzu-
cali do rzeki Horyń. W ten spo-
sób zostały zlikwidowane tysiące 
jeńców, żołnierzy i oficerów Ar-
mii Czerwonej, w tej liczbie po-
chodzący z wschodnich rejonów 
Ukrainy”.

Trudno uważać, że likwidując 
swoich rodaków – Ukraińców tyl-
ko z powodu podejrzenia o ewen-
tualna współpracę w przeszłości 
z Sowietami, nacjonaliści mogli-
by oszczędzić znienawidzonych 
przez siebie Żydów. Wystarczają-
cym opisem losu Żydów pozosta-
jących w UPA okazuje się następu-
jąca historia, opowiedziana przez 
jednego z cudem ocalonych zbie-
gów z gett Zachodniej Ukrainy.

“W czasie ucieczki do lasu i likwi-
dacji obozu Kurowice niektórzy 

“wolni” Żydzi nawiązali stycz-
ność z ukraińskim podziemiem, 
banderowcami, i zaczęli z nimi 
współpracować. Inicjatywa była 
podtrzymywana przez banderow-
ców, którzy byli zainteresowani 
pracą żydowskich specjalistów. 
Licznym lekarzom i technikom z 
obozu w Kurowicach banderowcy 
proponowali pomoc w uwolnieniu.

Doktor Skoropadski i doktor Kal-
fus zgodzili się i poszli do bande-
rowców. Skoropadski, sprawie-
dliwy i naiwny człowiek, wierzył 
przedstawicielom ukraińskich na-
cjonalistów, że nie stanie się mu 
krzywda. On był przez długi czas 
przy nich i niósł pomoc medyczną 
rannym i chorym.

Do doktorów Skoropadskiego i 
Kalfusa ukraińscy nacjonaliści 
dołączyli także jednego stomato-
loga. Jemu udało się zbiec w dniu 
wielkiej rosyjskiej ofensywy – 22 
czerwca 1944 roku uciekł w pola 
i kiedy nadszedł oddział Rosjan, 
wyszedł ze swojego ukrycia z pod-
niesionymi rękami i stanął przed 
nimi. Opowiedział nam później, 
że ukraińscy nacjonaliści jeszcze 
przed nadejściem Rosjan zabili 
doktora Skoropadskiego i dokto-
ra Kalfusa, bo ostatnio zbyt wiele 
wiedzieli”.

MITY I RZECZYWISTOŚĆ

Od początku II Wojny Światowej 
ukraińscy nacjonaliści kierowali 
się zdecydowanie antysemicki-
mi poglądami i brali bezpośredni 
udział w Holokauście.

Utworzenie nielegalnej Ukraiń-
skiej Powstańczej Armii i zapo-
trzebowanie na wykwalifikowaną 
siłę roboczą – rzemieślników i 
medyków – zmusiły kierownictwo 
nacjonalistów do wykorzystywa-
nia w tych celach Żydów.

Jednocześnie kontynuowane było 
masowe likwidowanie Żydów nie 
będących fachowcami, w tej licz-
bie także tych, którzy wstąpili do 
UPA. W przededniu wkroczenia 
Armii Czerwonej Żydzi – specjali-
ści również  byli likwidowani.

Obecność Żydów w UPA nosiła 
znaczący fakt , należy jeszcze raz 
przypomnieć, że i kierownictwo 
UPA, i szeregowi członkowie tych 
formacji byli antysemitami i brali 
aktywny udział w Holokauście.

To nie “stereotypy sowieckiej 
propagandy”, na które gniewnie 
powołują się Aleksander Gołun i 
Aleksander Wołk. To są fakty, któ-
rych nie może nie zauważyć żaden 
obiektywny badacz.

Antysemickie nastroje istnieją 
również w dzisiejszej po majda-
nowej Ukrainie, co należy uznać 
za paradoks w świetle obecności 
w banderowskim rządzie Ukrainy 
wielu Żydów z prezydentem Petro 
Poroszenką i premierem Arseni-
jem Jaceniukiem.

Aleksander Szumański „Polish 
News” Chicago

Źródła:

http://www.ivrozbiorpolski.pl/in-
dex.php?page=kwestia-zydowska-
-w-oun-upa
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Bo kto idzie w obłudnej pielgrzymce 
do Mekki z przyczyn politycznych, 
ten z tych samych przyczyn pójdzie 
również w pielgrzymce do naszego 
Kościoła
Bożena Ratter
Bo kto idzie w obłudnej piel-
grzymce do Mekki z przyczyn 
politycznych, ten z tych samych 
przyczyn pójdzie również w piel-
grzymce do naszego Kościoła

Wypowiedź Marka Budzisza z pi-
sma wPolityce:
Pora na postawienie kwestii pol-
sko – ukraińskiego państwa fede-
racyjnego. Potrzebne są odważne 
decyzje.
Czy dlatego, iż  łatwiej będzie z 
poparciem uchodźców ukraiń-
skich realizować niszczącą Pol-
skę  i człowieka politykę Unii 
Europejskiej, zarówno w sferze 
gospodarczej jak i ideologicznej, 
do której jesteśmy obligowani 
choćby przez realizację KPO?
Z diagnozy mentalności miesz-
kańców Ukrainy dążących do 
wolnego państwa, analizy doko-
nanej przez ich biskupa Grzegorza 
Chomyszyna w 1933 roku,  wyni-
ka twierdząca odpowiedź:  
Jednym słowem - wszystko, co 
ma u nas piętno religii objawio-
nej, etyki chrześcijańskiej i Ko-
ścioła katolickiego, jest w oczach 
naszych nacjonalistów zbędne, 
albo szkodliwe i wrogie. A przy-
czyna tego jest ta, że ruch nasz 
narodowy wyszedł z błędnego za-
łożenia, był już w korzeniu swym 
zatruty, a w dalszym rozwoju staje 
się wrogi i zgubny nie tylko dla 
Kościoła i wiary, ale również dla 
wszelkiego pozytywnego i kul-
turalnego dobra narodu. Koniec 
końców obłędny nacjonalizm we 
wszystkich swych formach dopro-
wadził naród nasz do bardzo cięż-
kiego położenia na wszystkich 
odcinkach życia publicznego i to 
pod każdym względem, co powin-
ni wszyscy już dojrzeć i nad tym 
poważnie się zastanowić. 
 
Bo kto idzie w obłudnej piel-
grzymce do Mekki z przyczyn 
politycznych, ten z tych samych 
przyczyn pójdzie również w piel-
grzymce do naszego Kościoła. 
Jednakowoż tego rodzaju sposo-
by, chociaż niebezpieczniejsze dla 
Kościoła od otwartego wrogiego 
stosunku, skończą się tak samo, 
jak i otwarte prześladowanie, bo 
Bóg nie pozwoli siebie oszukiwać.
 
Na Zachodniej Ukrainie dwa 
główne kierunki, tzn. wszystko, 
co występuje pod marką ukra-

ińskości, jako też wszystko, co 
występowało i występuje pod 
marką rusofilstwa- wszystko jed-
no, czy prawego, czy lewego, aż 
do czerwonego włącznie - oba 
one są na wskroś niezdrowe i to 
z tych samych przyczyn, tylko, że 
w innych formach. Te przyczyny 
polegają wyłącznie na pragnieniu 
zdobycia i zabezpieczenia sobie, 
ewentualnie swemu narodowi, 
„dobrego”, tzn. sytego życia na tej 
ziemi. Ta tylko różnica zachodzi 
między nimi, że pierwszy kieru-
nek: ukraiński, zamierza zdobyć 
to „dobre” życie własnymi siłami, 
a drugi siłami bratniej Moskwy.
Oba te kierunki są niezdrowe 
przez swój liberalizm. Liberalizm 
ów wszędzie jednakowy, najbar-
dziej konsekwentnie okazał się w 
bolszewizmie. A bolszewizm - jest 
to ruch bezwzględny, gdy idzie 
mu o osiągnięcie swych celów. 
Na Ukrainie przybrał on maskę 
nacjonalizmu ukraińskiego, aż do 
„addielenja”, w tym celu, by na-
ród ukraiński, a przede wszystkim 
jego inteligencję, przywabić do 
siebie i złowić w swe sieci.
Osiągnąwszy swój cel, niszczy te-
raz inteligencję ukraińską, a wie-
śniaków ukraińskich wysyła na 
Sybir, na Sołowki, albo zabija gło-
dem i gnębi w tiurmach. W ostat-
nich czasach zaczęli używać bol-
szewicy maski nacjonalizmu rów-
nież i w Galicji, ażeby tem łatwiej 
omamić i złowić ciemnych w swe 
sieci, a przede wszystkiem wcią-
gnąć młodzież w swoje organiza-
cje. Biada nam, jeżeli nie przejrzy-
my! Bolszewizm ten przybiera nie 
tylko maskę nacjonalizmu, ale go-
tów wziąć na siebie nawet maskę 
tolerancji religijnej, czego pierw-
szą nutę słyszeliśmy już w mowie 
komunisty na posiedzeniu Polit-
biura w Moskwie. I dlatego goto-
wiśmy jeszcze widzieć, oprócz za-
wziętej agitacji nacjonalistycznej, 
prowadzonej przez bolszewików 
na naszej ziemi, również i perfid-
nie proklamowaną przez nich to-
lerancję religijną.
(…)
(…) Tutaj już chyba klerykalne 
pismo ,,Nywa“ nie potrafi bronić 
tak, jak przedtem broniło ogólnie 
znanej sprawy sztandaru ukraiń-
skich skautów, którzy przybrali 
sobie dziwną nazwę „Czartów 
leśnych”, wyjaśniając, że „Czarci 
występują na sztandarze tym tylko 

jako dodatek dekoracyjny, jak np. 
wszelkie zwierzęta na godłach, 
albo potwory w budownictwie go-
tyckiego kościoła” („Nywa” Nr. 
7—8, 1929, str. 320). Wyjaśnienie 
to bardzo niezręczne i naciągnięte. 
Wprawdzie na tym sztandarze pod 
włócznią, jaką kończy się drzewo 
sztandaru, wyrzeźbione są dwa 
krzyże z jednej i drugiej strony, 
ale głównym obiektem, głównym 
celem, finis propter quem i główne 
miano nie są krzyżowe znamiona, 
ale czarci leśni, dewiza skautów, 
którzy nie nazwali siebie krzyża-
kami, ale „Leśnymi czartami”. Na 
świątyniach bywają czasem rzeź-
by różnego rodzaju zwierząt, ale 
świątynie zbudowano na chwałę 
boską, a nie na chwałę tych zwie-
rząt. Zwierzęta więc, umieszczone 
na budowlach chrześcijańskich, 
są tylko wyrazem tej ogólnej 

chwały, jaka należy się Bogu od 
wszystkich stworzeń. Zaznaczyć 
w końcu należy, że odbyła się tak-
że uroczysta akademia „Leśnych 
czartów”, na której „archidiabeł”, 
komendant skautów, wygłosił uro-
czystą mowę.
A więc nie jako Archanioł w 
walce z diabłami, ale jako „ar-
chidiabeł” - dowódca diabłów. 
(Dokładny opis tego dziwnego 
„święta” skautowego podała na-
sza prasa).
Ale chociaż „Nywa” mogła jesz-
cze jako tako tuszować przykre 
wrażenie, a nawet zgorszenie z po-
wodu tego „dziwnego” sztandaru 
„Leśnych czartów” - dzieciaków, 
to jednak uczestników balu „Le-
śnych czartów”, mężczyzn i pań w 
wieku dojrzałym, nie można w ża-
den sposób usprawiedliwić, gdyż 
stanęli do tańca otwarcie pod go-

dłem czarta rogatego, chociażby 
pod imieniem pogańskiego bożka 
Fauna.
Do takiego, można powiedzieć, 
obłąkania dochodzi każdy na-
cjonalizm, który lekceważy, albo 
ignoruje zasady wiary objawio-
nej i etyki chrześcijańskiej.
( Problem ukraiński napisał dla 
duchowieństwa i świeckiej inteli-
gencji narodu ukraińskiego Grze-
gorz Chomyszyn biskup Stanisła-
wowski , 1933)
Biskup Grzegorz Chomyszyn pi-
sał przesłanie do swego narodu po 
30 latach „obserwacji i pracy bi-
skupiej” w 1933 roku. A kilka lat 
później naród polski (i nie tylko) 
doświadczył tego obłąkania a 
cechy nacjonalizmu ukraińskiego 
pozostały te same, skoro sprawcy 
tego obłąkania uznani są w 2022 
roku bohaterami Ukrainy.  
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30 milionów przesiedleńców
W swych publikacjach dotyczą-
cych stosunków polsko-ukraiń-
skich Władysław Filar podjął po-
lemikę z historykami ukraińskimi 
oraz częścią historyków i publicy-
stów polskich, którzy jednoznacz-
nie potępiali „Akcję Wisła”.
W rozprawie „Operacja Wisła – 
konieczność czy błąd?” skupił się 
na krytycznej analizie monografii 
Romualda Drozda i Igora Hałagi-
dy pt. „Ukraińcy w Polsce 1944-
1989”, w której głoszono, że po 
wojnie „komuniści dokonali na 
bezbronnych Ukraińcach czyst-
ki etnicznej. Około 150 tysięcy 
wypędzonych i obrabowanych 
– rozproszono na tzw. Ziemiach 
Odzyskanych. Dekretami komu-
nistycznych satrapów skazano ich 
na wynarodowienie, szkalowano i 
oczerniano”. Zauważył, że im da-
lej od tych tragicznych wydarzeń, 
tym więcej pojawia się krytyków 
tamtej operacji i coraz bardziej 
wyizolowuje się ten problem, jak-
by to był niczym nieuzasadniony 
wymysł polski. Lekceważy się 
kontekst historyczny tamtych lat.
Władysław Filar postanowił 
przypo mnieć, że przesiedlenia 
Ukraińców w ramach „Akcji Wi-
sła” mieściły się w kontekście 
ogólnoeuropejskim. Koniec II 
wojny światowej i decyzje wiel-
kich mocarstw w Jałcie i Poczda-
mie spowodowały masowe wę-
drówki i przesiedlenia ludności.
Na podstawie decyzji parafowanej 
przez przywódców zwycięskich 
państw przesiedlono z terenów na 
wschód od Odry i Nysy Łużyc-
kiej około 6 milionów Niemców 
(nie licząc tych, którzy wcześniej 
uciekli przed Armią Czerwoną). 
Z Czechosłowacji wysiedlono 3,2 
miliona Niemców, z Węgier – 200 
tysięcy, z Jugosławii – 350 tysięcy.
W okresie 15 października 1944 
– 15 czerwca 1946 z Kresów 

Wschodnich wysiedlono do Pol-
ski 788 tysięcy Polaków, a z 
Polski na Ukrainę – ponad 480 
tysięcy Ukraińców. Oprócz tego 
z Polski Centralnej przesiedliło 
się na ziemie zachodnie i północ-
ne ponad 3 miliony Polaków. 100 
tysięcy Turków musiało opuścić 
Bułgarię. 140 tysięcy Włochów 
opuściło jugosłowiańską Istrię.
Z Grecji, Turcji i Macedonii prze-
siedlono do Bułgarii około 250 
tysięcy Bułgarów, a Bułgarię 
opuściło około 50 tysięcy Gre-
ków. Chorwację, Bośnię i Herce-
gowinę, Dalmację, Siedmiogród 
i Słowację opuściło około 500 
tysięcy Węgrów. Egzemplifikację 
tych przesiedleń można by dalej 
mnożyć, ocenia się bowiem, że 
w ostatnich miesiącach wojny i 
po decyzjach poczdamskich do 
zmiany miejsca zamieszkania 
zmuszono ponad 30 milionów 
ludzi, a niemieckie źródła poda-
ją nawet, że w wyniku II wojny 
światowej około 50 milionów lu-
dzi utraciło na zawsze swoje małe 
ojczyzny i osiadło w innych miej-
scach.
W tym właśnie kontekście – zda-
niem prof. Władysława Filara – 
należy mówić o przesiedlenia w 
ramach „Akcji Wisła”. Nie był to 
jakiś incydentalny, zupełnie od-
osobniony wymysł polskiej admi-
nistracji. Taka była praktyka poli-
tyczna po kataklizmie wojennym, 
który miał miejsce w Europie. Te 
przemieszczenia były akceptowa-
ne przez społeczność międzyna-
rodową, stąd też prof. Krzysztof 
Skubiszewski w artykule „Akcja 
Wisła i prawo międzynarodowe” 
(opublikowanym w „Tygodniku 
Powszechnym” 11 marca 1990 
roku, gdy był polskim ministrem 
spraw zagranicznych) odrzucił 
tezę, że przesiedlając Ukraińców 
w ramach Akcji Wisła Polska zła-
mała konwencje międzynarodo-
we.

Władysław Filar wykazywał też w 
swych polemicznych tekstach, że 
przesiedlanie ludności ukraińskiej 
na ziemie zachodnie i północne 
w Polsce niewątpliwie sprzyja-
ło asymilacji ze społeczeństwem 
polskim, ale trudno się zgodzić, 
że zamiarem ówczesnych władz 
polskich było „wynaradawianie 
społeczności ukraińskiej”, ist-
niały bowiem w PRL szkoły z 
językiem ukraińskim, powołano 
Ukraińskie Towarzystwo Spo-
łeczno-Kulturalne (z Zarządem 
Głównym oraz pięcioma oddzia-
łami wojewódzkimi: olsztyńskim, 
gdańskim, koszalińskim, szcze-
cińskim i wrocławskim oraz trzy-
nastoma oddziałami powiatowy-
mi), wychodziły pisma w języku 
ukraińskim.
Głos prof. Władysława Filara był 
bardzo ważny w tym swoistym 
szaleństwie, które na początku lat 
90. XX wieku do tknęło niektó-
rych bardzo wpływowych polity-
ków w Sejmie polskim, wyrażają-
ce się w skłonności do potępiania 
czegoś bądź przepraszania za coś, 
co zdarzyło się w dość dalekiej 
przeszłości. Władysław Filar po-
dzielał wówczas opinię swej kra-
janki z Wołynia – senator Marii 
Berny, która jako jedna z nielicz-
nych polskich parlamentarzystów 
protestowała przeciw uchwale 
polskiego Sejmu potępiającej 
„Akcję Wisła”. 
Nic dziwnego, oboje przeży-
li polski holocaust na Wołyniu. 
Widzieli banderowskie okrucień-
stwo i sami cudem nie stali się 
jego ofiarami. 
Słup z bocianim gniazdem
Prof. Władysław Filar, który od 
trzydziestu lat zajmuje się pi-
saniem książek historycznych 
o swych rodzinnych stronach, 
był też inicjatorem serii semi-
nariów polsko-ukraińskich o 
tematyce wołyńskiej. Zorgani-
zował ich ponad dwadzieścia.  

Gdy w 2003 roku w towarzy-
stwie profesorów ukraińskich z 
Uniwersytetu im. Iwana Franki 
w Łucku pojechał do rodzinnych 
Iwanowicz, po sześćdziesięciu 
latach bezbłędnie trafił do miejsc, 
gdzie niegdyś stał jego dom ro-
dzinny, szkoła, w której uczył 
jego ojciec, i remiza strażacka.
Po tych budynkach nie było już 
śladu. Unicestwiono też tamtejszą 
słynną aleję bzów i dwór Iwanic-

kich. Ale ostał się z czasów pol-
skich słup z bocianim gniazdem. 
Bociany – powiedział wówczas 
Władysław Filar do swych kole-
gów Ukraińców, tłumiąc wzrusze-
nie – wiją gniazda na tym samym 
słupie, w tym samym miejscu. Ile 
to pokoleń bocianów musiało się 
zmienić przez te sześćdziesiąt lat? 
Corocznie wracają w rodzinne 
strony. A ja przez tyle dziesiątków 
lat nie mogłem tu przyjechać.

/ Podczas pobutu Władysława Filara na w rodzinnych stronach

Trzydzieści milionów przesiedleńców
Władysław Filar
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1 lipca to wyjątkowa data dla 
polskiego Parlamentu, tego dnia 
obchodzimy święto Sejmu Pol-
skiego, ustanowione w 2015 
r. W uchwale przyjętej siedem 
lata temu ustanawiającej święto, 
Sejm podkreślił, że unia lubelska 
nadawała relacjom polsko-litew-
skim nowy, doskonalszy kształt 
i zapoczątkowała okres potęgi i 
chwały Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów. „Sejm, złożony z Sena-
tu i Izby Poselskiej, wzmocniony 
przez przedstawicieli Litwy, przez 
długie lata stanowił centrum de-
cyzyjne rozległego państwa, przy 
jednoczesnym zapewnieniu god-
nej reprezentacji obu narodów” - 
napisano w uchwale.

Tekst zawartej Unii mówił: „ 
Unia sprawiła iż już Królestwo 
Polskie i Wielgie Księstwo Litew-
skie jest jedno nieróżne i nieroz-
dzielne ciało, a także nierożna, 
ale jedna spolna Rzeczpospolita, 
która się z dwu państw i narodów 
w jeden lud zniosła i spoiła. I aby 
za wolą Bożą ta unia trwałą do 
końca świata „ 

Unia lubelska była zwieńczeniem 
długotrwałego procesu unifiku-
jącego oba państwa. Wszystko 
zaczęło się od  Unii w Krewie z 
1385 roku, Polska i Litwa były 

połączone unią personalną pod 
panowaniem królów z dynastii Ja-
giellonów.  Następnie przez dwa 
stulecia ten sojusz był rozsze-
rzany i pogłębiany. W 1569 r. w 
Lublinie doszło do zawarcia unii 
realnej. A wszystko dlatego, że 
dynastia Jagiellonów stanęła wo-
bec problemu braku potomków 
męskich. Z tego powodu przystą-
piono do szybszego utrwalania 
ścisłego związku między dwoma 
państwami.  Zygmunt II August 
w tym czasie przyłączył do Koro-
ny należące do Litwy: Ukrainę, 
Wołyń i Podlasie. Również za 
jego panowania  Rzeczpospolita 
toczyła wojny o Inflanty zakoń-
czone podziałem tych terenów i 
wcieleniem znacznej ich części 
do Polski. Unia realna, którą 
przypieczętowano 1 lipca 1569 
roku w Lublinie była wielkim 
osiągnięciem Zygmunta Augu-
sta II.  W wyniku  zawarcia unii 
lubelskiej powstała Rzeczpospo-
lita Obojga Narodów.  Korona i 
Litwa miały wspólne:  króla, sejm 
i senat, monetę,  politykę zagra-
niczną. Korona i Litwa zachowały 
odrębne:  wojsko, skarb, urzędy i 
sądy. Rzeczpospolita Obojga Na-
rodów była państwem wielonaro-
dowościowym i zróżnicowanym 
pod względem religijnym. Polska 
wyprzedziła zatem Europę o kilka 
wieków, stając się równocześnie 

potęgą terytorialną i militarną. 
Obszar Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów wynosił 800 tys. km2 
, a ludność liczyła 7 milionów 
. Jednak po śmierci  Zygmunta 
II Augusta w 1572 roku pozy-

cja monarchy w Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów znacząco osła-
bła na rzecz przywilejów szlach-
ty. To w tym czasie wprowadzono 
tzw. wolną elekcję, zapewniającą 
szlachcie możliwość wyboru kró-

la. Zmierzch Rzeczypospolitej 
przypada na wiek XVII i czas wo-
jen ze Szwecją, Turcją i Rosją. W 
tym też czasie  pojawił się  kryzys 
gospodarczy związany z załama-
niem się popytu na eksport zboża. 
Wszystko razem wzięte poczy-
nając od słabości władzy wyko-
nawczej,  niesprawności sejmu 
z liberum veto, przy  nielicznym  
wojsku oraz ingerencji państw 
ościennych w politykę kraju, do-
prowadziło do upadku Polski. 
A przypieczętowały go rozbiory 
(1772, 1793, 1795).

Narodziny Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów
Redakcja
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/ Dmytro Klaczkiwski, ps. Kłym Sawur, 
dowódca UPA na Wołyniu , jeden z głów-
nych odpowiedzialnych za rzeź Polaków 

na Wołyniu

Po zorganizowaniu przez OUN-
-B ( frakcja Bandery) formacji 
typu wojskowego, w lutym 1943 
r. po mordzie Polaków w Parosli 
, przystąpiono do stopniowego i 
systematycznego niszczenia pol-
skich osad i sadyb – mieszkańców 
i mienia na Wołyniu. Twórca i do-
wódca UPA na Wołyniu : Dmytro 
Klaczkiwski, ps. „Kłym Sawur „ 
podjął decyzję o rozpoczęciu tzw.  
„akcji antypolskiej”, czyli wy-

muszeniu opuszczenia tego terenu 
przez Polaków. Pierwszym ele-
mentem tej akcji,  była seria napa-
dów na miejscowości polskie już 
w marcu ze szczytem tej zbrodni 
w okolicach Wielkanocy 1943 
roku. Zakładał, że kilkanaście czy 
kilkadziesiąt takich akcji wywoła 
oczekiwaną reakcję ze strony Po-
laków. Ukraińcy nie spodziewali 
się, że mniejszość polska ( czte-
rokrotna) zachowa się odwrot-
nie. Pojawił się niespodziewany 
opór. Mimo braku oddziałów 
partyzanckich powstawały lokal-
ne samoobrony, czasem wsparte 
kilkoma karabinami od Niemców, 
ale w większości pozyskujące 
broń na tzw. „czarnym rynku” ( 
od Węgrów, Niemców  za bimber, 
żywność czy złoto). W efekcie 
w maju-czerwcu UPA-OUN (B) 
stanęła przed dylematem: zrezy-
gnować z tej akcji czy też ją za-
ostrzyć, aby opór Polaków prze-
łamać. Wynikiem przyjęcia tej 
drugiej drogi (  głównie z powodu 
decyzji „Kłyma Sawura”) było 
przeprowadzenie 11 lipca 1943 
roku największej akcji zbrojnej 
przeciwko Polakom. Zaatako-
wano wówczas praktycznie jed-

nocześnie 99 miejscowości. Licz-
ba ofiar śmiertelnych szła tego 
dnia w tysiące. O ile w marcu 
największe nasilenie napadów 
dotyczyło powiatów kostopol-
skiego i sarneńskiego oraz czę-
ści pow. łuckiego. To w kwietniu 
1943 r. nastąpił znaczący wzrost 
napadów na Polaków w pow. 
krzemienieckim. Natomiast 
w maju 1943  r. większa fala 
mordów przetoczyła się przez 
powiaty sarneński, dubieński 
i zdołbunowski. W czerwcu 
1943 r. najwięcej ofiar padło w 
pow. łuckim w trzech sąsiadu-
jących ze sobą gminach oraz w 
pow. zdołbunowskim.  Jednak 
do połowy 1943 r. OUN-UPA nie 
była w stanie akcjami  ludobój-
czymi  objąć całego Wołynia. Do 
końca czerwca 1943 r., zostało 
prawdopodobnie zamordowa-
nych co najmniej  9130 Pola-
ków (  nie wykluczone, że liczba 
ta jednak daleka jest od rzeczywi-
stej) . Istniały jeszcze na Wołyniu 
duże obszary, gdzie do tego czasu 
Polacy nie byli masowo mordo-
wani. Fakt ten prawdopodobnie 
wzbudził zniecierpliwienie na 
szczytach aktywu nacjonalistycz-

nego. Dlatego w czerwcu 1943 r. 
Dmytro Klaczkiwski „Kłym Sa-
wur”, twórca i dowódca UPA na 
Wołyniu, przekazał ustnie dyrek-
tywę „o powszechnej fizycznej 
likwidacji całej ludności pol-
skiej „ w powiatach horochow-
skim, włodzimierskim i w mniej-
szych fragmentach pozostałych 
powiatów. Jednak OUN-UPA, 
pomimo czterokrotnej liczebnej 
przewagi ludności ukraińskiej 
nad polską, nie dysponowała 
odpowiednio dużymi siłami, na-
wet z udziałem lokalnych zmo-
bilizowanych chłopów ukraiń-
skich, by móc w jednym czasie 
dokonywać ludobójczych akcji 
na dużych obszarach. Zorgani-
zowane lipcowe akcje obejmują-
ce teren większy niż jedna gmina 
zostały przeprowadzone w kilku 
terminach. W celu usprawnienia 
mordowania i oszczędzenia wy-
siłku oprawców zwoływano ze-
brania pod fałszywym pretekstem 
(powiadomienie lub omówienie 
„ważnych spraw”) i dokonywano 
egzekucji zgromadzonych Pola-
ków. Niekiedy spędzano ludzi do 
jednego lub dwóch budynków, 
które po zamknięciu palono wraz 

z żywymi ludźmi, a w łagodniej-
szej wersji z ludźmi uprzednio 
zabitymi.

 11 lipca 1943 r. w niedzielę ban-
derowcy wykorzystali do zbrod-
ni niektóre kościoły, do których 
nie musieli ludzi ściągać, bo ci 
przyszli sami. W przypadku ma-
łych osiedli i gospodarstw odda-
lonych od siebie oraz sadyb pol-
skich znajdujących się pomiędzy 
sadybami ukraińskimi Polaków 
likwidowały małe grupy napast-
ników wędrujących od zagrody 
do zagrody. Większość ofiar była 
mordowana przy pomocy pod-
ręcznych narzędzi gospodarskich. 
Natomiast na uciekinierów urzą-
dzano obławy na polach, w lasach 
i na drogach. Tropienie niedobit-
ków, jak zwierzyny, trwało wiele 
dni po likwidacji polskich osiedli.

Największe ludobójcze akcje w 
lipcu 1943 r.

3 lipca 1943 r. OUN-UPA napa-
dła na sześć odległych od siebie 
polskich osiedli (każde w innym 
powiecie) i na Polaków w dwóch 
ukraińskich wsiach, dokonując 
punktowo pierwszych w tym mie-

Zbrodnie nieukarane, ból 
nieukojony, winy nie wyznane
Bogdan Lwow
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siącu masowych morderstw. Były 
to: kolonia Górna w pow. kosto-
polskim (92 ofiary, najwięcej), 
Wólka Porska w pow. kowelskim, 
Rakowa Góra w pow. łuckim, wieś 
i kolonia Klecka Mała w pow. ró-
wieńskim, wieś Czajków w pow. 
sarneńskim i wieś Zielony Dąb w 
pow. zdołbunowskim. Tego dnia 
spalono ponadto wszystkie istnie-
jące jeszcze polskie zabudowania 
w koloniach Halinówka i Mosty 
w pow. łuckim, we wsi Hłuboczek 
i sąsiednich miejscowościach w 
pow. rówieńskim, gdzie były też 
ofiary śmiertelne. Zbrodnię w 
Zielonym Dębie starannie przy-
gotowano, bowiem kilkakrotnie 
zwoływano zebrania i przekony-
wano, że Polakom nic ze strony 
Ukraińców nie grozi.

4–5 lipca 1943 r. w pow. łuckim, 
kolejna akcja UPA o szerszym za-
sięgu, na rozległym terenie wokół 
dużej polskiej kolonii Przebra-
że w gm. Trościaniec. Od wio-
sny 1943 r. Przebraże stanowiło 
dobrze zorganizowany ośrodek 
samoobrony, na początku lipca 
1943 r. broniło kilka placówek 
obronnych rozmieszczonych w 
przyległych małych koloniach: 
Zagajnik, Chołopiny i Jaźwi-
ny, Rafałówka i Komarówka. W 
nocy z 4 na 5 lipca 1943 r. bo-
jówki UPA szerokim pierście-
niem objęły okolice Przebraża i 
podążając w kierunku ośrodka 
samoobrony, paliły polskie ko-
lonie i gospodarstwa w ukra-
ińskich osiedlach, mordując 
tych, którzy nie zdołali zbiec. 
W tej akcji uczestniczyły sotnie 
„Moroza”, „Rybaka” i „Bohda-
na” z kurenia Stepana Kowala 
„Rubaszenki”. Poza Przebra-
żem i najbliższymi mu wymie-
nionymi koloniami Polacy byli 
całkowicie bezbronni. Spalono 
23 polskie osiedla oraz polskie 
gospodarstwa w kilku miejsco-
wościach mieszanych na terenie 
gmin: Kiwerce, Kołki, Ołyka, 
Poddębce, Silno i Trościaniec. 
Zginęło około 580 osób. Celem 
akcji, oprócz likwidacji skupiska 
polskich kolonii wokół Przebraża, 
było zniszczenie rosnącego w siłę 
ośrodka samoobrony, do czego 
nie doszło, bowiem ataki zostały 
odparte na przedpolach Przebra-
ża. 

10 lipca 1943 r., z inicjatywy 
Wołyńskiej Delegatury Rządu 
RP zorganizowano w pow. ko-
welskim „rozmowy pojednaw-

cze” z OUN. Polska delegacja w 
składzie: por. Zygmunt Rumel 
(przedstawiciel Wołyńskiego De-
legata Rządu) oraz ppor. Ryszard 
Markiewicz (oficer AK z Lubom-
la) spotkali się z dowództwem 
UPA we wsi Kustycze, z których 
już nie wrócili. Polscy parlamen-
tariusze zostali zamordowani w 
potworny sposób i pogrzebani w 
nieznanym miejscu.

11 lipca 1943 r. OUN-UPA roz-
poczęła największą akcję ludo-
bójczą na Wołyniu, której szczyt 
obejmował dwa dni – 11 i 12 lip-
ca na dużym obszarze powiatów 
horochowskiego i włodzimier-
skiego. Były to dni świąteczne: 
11 lipca przypadł w niedzielę, 
a 12 lipca dla prawosławnych 
Ukraińców był ważnym świętem 
Apostołów Piotra i Pawła, co 
nie stanowiło dla organizatorów 
zbrodni przeszkody moralnej i 
obyczajowej. W pow. horochow-
skim w tych dniach Polacy byli 
mordowani w gminach: Chorów, 
Kisielin, Podberezie, Świniuchy; 
w pow. włodzimierskim w gmi-
nach: Chotiaczów, Grzybowica, 
Mikulicze i Poryck oraz w kilku 
miejscowościach w gminie Ko-
rytnica. Polaków w Porycku i  
polskich osiedlach wokół Poryc-
ka wymordowała sotnia Wasy-
la Lewoczki „Dowbusza”, a w 
południowej części gm. Poryck 
(Orzeszyn, Milatyn, Gruszów) 
operowała sotnia Semena Osta-
piuka „Honty”. Bojówki sotni 
„Dowbusza” w tym samym cza-
sie atakowały zgromadzonych w 
dwóch kościołach: w Porycku i 
Chrynowie (gm. Grzybowica), a 
prawdopodobnie także w miejsco-
wościach w pobliżu Chrynowa. 
Mimo wewnętrznych tarć frakcje 
OUN – Stepana Bandery i An-
drija Melnyka – przeprowadza-
ły wspólnie akcje ludobójcze 11 
lipca 1943 r . 

11 lipca w pow. włodzimierskim 
całkowicie została wymordowa-
na wieś Dominopol, gdzie  rzezią 
objęto prócz stałych mieszkańców 
kilkudziesięcioosobowy polski 
oddział partyzancki, podstępnie 
zorganizowany przez UPA rze-
komo do wspólnej z partyzantką 
ukraińską walki z Niemcami. Tę 
akcję przeprowadziły bojówki z 
tzw. „Siczy”, tj. oddziałów UPA 
stacjonujących w lasach świna-
rzyńskich, na skraju których znaj-
dowały się Dominopol i sąsiedni 
Wołczak, w którym ulokowany 

był sztab Porfirego Antoniuka 
„Sosenki”. Podobny los miał 
spotkać wieś Bielin, ale nie do-
puścili do tego dwaj ukraińscy 
sołtysi, pertraktując z przywód-
cami przybyłych bojówek UPA 
wraz z gromadami chłopów 
ukraińskich.

12 lipca „akcja oczyszczająca” 
była kontynuowana. Objęła 61 
wsi i kolonii oraz dwa mająt-
ki w powiatach horochowskim 
i włodzimierskim, a także sześć 
miejscowości w czterech innych 
powiatach. W południowej części 
pow. horochowskiego w gminach 
Brany i Podberezie działała sotnia 
Mykoły Nowosada „Hrima”, 
a w północno-wschodniej sotnia 
Fiodora Panasiuka „Witroło-
ma”. W pow. zdołbunowskim 
całkowicie wymordowano pol-
ską wieś Majdańska Huta, którą 
wiosną banderowcy namówili do 
podpisania umowy gwarantują-
cej bezpieczeństwo w zamian za 
świadczenia w żywności i podwo-
dach, oraz Polaków w sąsiednim 
ukraińskim Majdanie. Sprawcami 
tej zbrodni oraz zagłady niedale-
kiej Starej Huty w pow. krzemie-
nieckim były głównie bojówki z 
kurenia UPA „Berkuta”.

13 i 14 lipca, w tych częściach 
powiatów horochowskiego i wło-
dzimierskiego, gdzie napadano w 
dni poprzednie, byli wyłapywani 
przez patrole i bojówki UPA Po-
lacy, którzy ocaleli i ukrywali się 
lub podążali w bezpieczniejsze 
miejsca. W żadnej z polskich 
miejscowości w powiatach ho-
rochowskim i włodzimierskim, 
zaatakowanych w lipcu 1943 r., 
nie było przygotowanej obrony, 
a na całym Wołyniu nie było 
ani jednego polskiego oddziału 
partyzanckiego. Jedyny ofen-
sywny atak wystąpił w pow. łuc-
kim, gdzie  oddział samoobrony 
z Przebraża zaatakował szkołę 
podoficerską UPA w Trościańcu, 
w wyniku czego upowcy ponieśli 
dotkliwe straty.

Dwa raporty Polskiego Państwa 
Podziemnego z 1943 r. dotyczą-
ce zbrodni OUN-UPA w lipcu 
na Wołyniu, a więc sporządzone 
bezpośrednio po ich dokonaniu, 
zatytułowane „Rzezie wołyń-
skie” i „Wypadki na Wołyniu 
w powiecie włodzimierskim”, 
opisują zbrodniczą agitację, po-
przedzającą ludobójcze napa-
dy, a prowadzoną przez ounow-

skich szkoleniowców z Mało-
polski Wschodniej wspieranych 
przez kler ukraiński. Wskazuje 
się w tych dokumentach na pod-
stępne działania uspokajające, 
by dopaść później jak najwięcej 
ofiar, oraz na mobilizację chło-
pów ukraińskich z gospodarskimi 
narzędziami służącymi do zabija-
nia podczas morderczych napa-
dów.

 14 lipca 1943 r. UPA usiłowała 
zlikwidować polską kolonię Pań-
ska Dolina w pow. dubieńskim, 
gdzie schronili się Polacy z oko-
licy, a od maja działała ruchliwa i 
czujna grupa samoobrony licząca 
kilkadziesiąt osób, która odparła 
ataki i doprowadziła do wycofa-
nia się napastników. 

14 i 15 lipca 1943 r. UPA doko-
nała masowych zbrodni w pow. 
krzemienieckim, gdzie rozpra-
wiono się z dużymi skupiskami 
Polaków we wsiach: Kołodno Li-
sowszczyzna, Kołodno-Siedlisko, 
Czajczyńce, Maniów i Bodaki 
oraz z niewielkimi społeczno-
ściami polskimi w dwóch wsiach 
ukraińskich. Ogółem zginęło tam 
co najmniej 670 Polaków. Spraw-
cami były sotnie Petra Olijnyka 
„Eneja”.

15 i 16 lipca 1943 r. UPA mor-
dowała Polaków w pozostałych 
częściach pow. horochowskie-
go – gminach Brany i Skobełka, 
gdzie wcześniej ginęły pojedyn-
cze osoby, w kilku miejscowo-
ściach gm. Kisielin, a także w 
kilku miejscowościach pow. ko-
welskiego – łącznie w 33 miej-
scowościach. Zamordowano w 
nich co najmniej 932 Polaków. 
Zjawisko usypiania czujności Po-
laków przez Ukraińców występo-
wało przed napadami również w 
tych rejonach. Na przykład wieś 
Kupowalce w gm. Brany była 
nie tylko zapewniana o bezpie-
czeństwie, ale i o tym, że UPA 
walczy wyłącznie z Niemcami, i 
na tę walkę ukraiński sołtys po-
bierał daninę dla UPA w postaci 
żywności i odzieży.      Na tym 
obszarze, działał nacjonalistycz-
ny działacz Andrij Krysztalski, 
trzonem zbrodniczych bojówek 
był kureń UPA w liczbie 300 
wojaków przybyły z Małopolski 
Wschodniej.

17 i 18 lipca 1943 r. w gminach 
Brany i Skobełka ginęli głównie 
pojedynczy ludzie, którym udało 
się ukryć podczas masowego ata-
ku w dniach poprzednich, w Bo-
roczycach dopiero wtedy dokona-
no masowej zbrodni. 17 i 18 lipca 
byli ponadto mordowani Polacy 
w dwóch miejscowościach gm. 
Kisielin, gdzie mimo ludobój-
czych akcji 11 i 12 lipca Polacy 
przetrwali. 18 lipca UPA usiłowa-
ła zniszczyć skupisko Polaków w 
majątku Koniuchy, osłanianym 
przez Niemców, gdzie schronili 
się Polacy z okolicy po akcjach 11 
i 12 lipca. Napad został odparty 
przez Niemców i polską załogę, 
zorganizowaną z uciekinierów.
16–18 lipca 1943 r. klęskę po-
niósł duży ośrodek samoobrony 
Huta Stepańska w pow. ko-
stopolskim, będący związkiem 
obronnym sąsiadujących dwóch 
wsi Huta Stepańska i Wyrka, 
który ochraniał skupisko polskich 
osiedli w gm. Stepań i Stydyń 
pow. kostopolskiego oraz kilka 
kolonii w sąsiedniej gm. Anto-

nówka pow. sarneńskiego. Bo-
jówki „Pierwszej Grupy UPA” 
Iwana Łytwynczuka „Dubowe-
go” (ponad 500 osób), wspoma-
gane przez wiejską samoobronę 
ukraińską (SKW), otoczywszy 
teren z polskimi osiedlami roz-
ległym pierścieniem i posuwając 
się ku centrum z Hutą Stepańską, 
paliły po drodze wszystkie pol-
skie gospodarstwa i mordowa-
ły ludzi, którzy nie zdążyli się 
schronić. Wieś Wyrka, która mia-
ła własną grupę samoobrony, już 
w pierwszych godzinach napadu 
została zmuszona do ucieczki do 
Huty Stepańskiej. Mimo zaciętej 
obrony Huta nie wytrzymała 
dwudniowego oblężenia bojó-
wek UPA. 18 lipca ludność w kil-
ku grupach z obrońcami i bez nich 
wyruszyła w kierunku linii kole-
jowej Kowel–Sarny, chronionej 
przez Niemców, do stacji Rafa-
łówka, Grabina i Antonówka. Po 
drodze kolumny uchodźców były 
atakowane przez bojówki, powo-
dujące kolejne straty w ludziach. 
W akcji likwidacji  polskich 
osiedli wokół Huty Stepańskiej 
zginęło co najmniej 817 osób, a 
spalonych zostało 37 polskich 
osiedli w pow. kostopolskim i 
pięć w pow. sarneńskim. Wraz 
z zabudowaniami mieszkalnymi 
i gospodarczymi zostały spalone 
dwa kościoły: w Hucie Stepań-
skiej i Wyrce. 

30–31 lipca 1943 r. nastąpiło ko-
lejne zmasowane uderzenie UPA 
na Polaków w skupisku polskich 
osiedli w gminach Antonówka i 
Włodzimierzec pow. sarneńskie-
go, w wyniku którego zostało 
ono całkowicie zlikwidowane, a 
zniszczeniu uległo 26 wsi i ko-
loni i co najmniej 142 osoby. 
Skuteczne okazały się działania 
placówek samoobrony w sześciu 
osiedlach (Antonówka, Perespa, 
Wydymer, Choromce, Poroda 
i Prurwa), dzięki którym więk-
szość Polaków zdołała dotrzeć do 
miejsc chronionych przez Niem-
ców – stacji kolejowej Antonów-
ka i miasteczka Włodzimierzec. 
Tę operację również przeprowa-
dziły oddziały UPA Iwana Ły-
twynczuka „Dubowego”. 

31 lipca 1943 r.,  po raz drugi 
nastąpił atak UPA na Przebraże, 
chroniące wówczas kilka tysięcy 
Polaków. Napad był spodziewany 
dzięki prowadzonym wywiadom 
i obserwacjom, lecz przeciwnik 
dysponował przewagą liczebną 
i uzbrojeniem. W ciężkim boju 
udało się odeprzeć napastni-
ków, lecz niewiele brakowało do 
rozbicia samoobrony i dokona-
nia masakry przebywającej tam 
ludności.

Według stanu badań na 2016 r., 
na podstawie danych zebranych z 
różnych dokumentów łączna licz-
ba Polaków zamordowanych na 
Wołyniu w lipcu 1943 r. sięga 
co najmniej 11 407 i pozostaje 
liczbą niepełną, a Polacy byli 
unicestwiani w co najmniej 633 
jednostkach administracyjnych 
najniższego szczebla – wsiach, 
koloniach, osadach i majątkach.

Źródło : Ewa Siemaszko „ Lipiec  
1943 roku na Wołyniu”
Za: https://ipn.gov.pl/pl/aktualno-
sci/55837,Lipiec-1943-roku-na-
-Wolyniu.html

/ Ofiary napadu 11 kwietnia 1943 r.  Chobułtowa  pow. włodzimierski. Zamordowana rodzina Rudnickich. Fot. AIPN
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Pozostały patenty
Formą energii, która nas intere-
suje, gdy myślimy o użyciu gazu 
ziemnego, jest przede wszystkim 
energia cieplna, następnie ener-
gia mechaniczna i elektryczna, 
wreszcie chemiczna – Gaz ziem-
ny jako źródło energii był tema-
tem referatu wygłoszonego na 
XII Zjeździe Gazowników i Wo-
dociągowców Polskich w Droho-
byczu w r. 1930 przez profesora 
Politechniki Lwowskiej Romana 
Franciszka Witkiewicza.  
Tylko w jednem niech gazyfika-
cja nie naśladuje elektryfikacji. 
Z zestawienia, zrobionego przez 
prof. Pomianowskiego, odczytu-
jemy udziały obcych kapitałów w 
elektryfikacji Polski. Tak przepro-
wadzona „elektryfikacja Polski” 
jest chyba  „wysprzedażą Polski”, 
a koncesję Harrimana można by 
nazwać sezonową wysprzedażą 
resztek. Nasz chłop, który chce 
„umrzeć bez elektryki” - ale na 
swojej ziemi! - ma więcej zmysłu 
samoobrony przed obcym nie-
bezpieczeństwem, niż niejeden 
z wielkich nowatorów technicz-
nych, który zaślepiony ideą postę-
pu chce koniecznie kraj uszczę-
śliwić wysoką kulturą technicz-
ną - z ręki obcego kapitału.
Niech więc gazyfikacja Polski, tak 
w głębi kraju, jak i eksportująca 
energię Górnego Śląska czy Pod-
karpacia, nie idzie tym torem! 
Niech nie będzie dalszą bramą 
wjazdową dla obcych, ale niech 
będzie mrówczą rozbudową wła-
snymi siłami, jako jedno z wy-
zwoleń istniejącego już najazdu 
obcego kapitału- zakończył refe-
rat  profesor Roman Witkiewicz.
Lwów został zajęty przez ar-
mię niemiecką 30 czerwca 
1941 r., gorąco witaną przez część 
Ukraińców. Nocą z 3 na 4 lipca 
1941 r. między godziną 22 a 2 
członkowie SS, policji i polowej 
żandarmerii pod dowództwem ofi-
cerów SS przeprowadzili aresz-
towania profesorów wyższych 
uczelni we Lwowie.
Profesora Romana Witkiewicza, 
55-letniego kierownika Katedry 
Pomiarów Maszynowych zabrano 
wraz z jego sublokatorem, woź-
nym Politechniki, Józefem Wojty-
ną. Tejże nocy inna ekipa areszto-
wała brata żony prof. Witkiewi-
cza, 43-letniego kierownika Kate-
dry Chorób Zakaźnych Zwierząt 
Małych Akademii Medycyny 
Weterynaryjnej, prof. Edwarda 
Hamerskiego.  Listy przygoto-
wane zostały przez studentów 
ukraińskich. Zaaresztowani zo-
stali rozstrzelani na Wzgórzach 
Wuleckich we Lwowie. 

„NIE POZOSTAŁ PO TYCH 
LUDZIACH ANI ŚLAD, ANI 
GRÓB”. (Zygmunt Albert)
Urząd Patentowy Rzeczypospo-
litej Polskiej – nr 13648 Opis 
Patentowy
Roman Witkiewicz (Lwów Pol-
ska) 1931
Sposób regulacji silnika sprzężo-
nego bezkorbowo ze sprężarką.
Urząd Patentowy Rzeczypospo-
litej Polskiej – nr 14072 Opis 
Patentowy
Roman Witkiewicz (Lwów Pol-
ska) 1931
Sposób wyrównania działania ru-
chomej masy tłoka na fundament 
bezkorbowej silniko-sprężarki i 
urządzenie do tego celu.
Urząd Patentowy Rzeczypospo-
litej Polskiej – nr 16033 Opis 
Patentowy
Roman Witkiewicz (Lwów Pol-
ska) 1932
Sposób katalitycznego rozkładu 
węglowodorów parą wodną oraz
urządzenie do przeprowadzenia 
tego sposobu przy ruchu ciągłym.
Urząd Patentowy Rzeczypospo-
litej Polskiej – nr 20555 Opis 
Patentowy
Roman Witkiewicz (Lwów Pol-
ska) 1934
Wehikuł napędzany mechanicznie 
(lokomotywa, samochód, statek 
morski lub rzeczny
W Albumie Inżynierów i Techni-
ków w Polsce w części IV czyta-
my:
W r. 1929 zawarła Gmina m. Lwo-
wa z „Gazoliną“ S. A. we Lwowie 
kontrakt na dostawę gazu ziem-
nego dla tutejszego zakładu i od 
dnia 2 grudnia 1929 r. wytwarza 
się w tutejszej gazowni gaz mie-
szany, złożony ze słabego gazu 
węglowego względnie wodnego, 
nawęglany gazem ziemnym.
Ten system produkcji roztwiera 
nowy okres w rozwoju gazowni 
lwowskiej. Prócz gazu miesza-
nego oddaje Zakład za pomocą 
osobnych rurociągów czysty gaz 
ziemny do centralnych ogrzewań, 
przemysłu i innych celów opało-
wych.
Według sprawozdania za r. 
1931/32 gazownia oddała ogó-
łem 12,412.783 m3 gazu, zaś w 
szczególności gazu ziemnego 
1,742.801 m3. Doprowadzenie 
gazu ziemnego wymagało wyko-
nania całego szeregu inwestycyj, 
a gdy po dokonanych próbach 
okazało się, że gaz mieszany naj-
lepiej da się wytworzyć przy po-
łączeniu gazu wodnego z gazem 
ziemnym, częściowo w drodze 

chemicznego rozkładu, a częścio-
wo w sposób mechaniczny, wybu-
dowano urządzenie dla fabrykacji 
gazu wodnego ze sprawnością 
dzienną 22.000 m3. Urządzenie 
to może być w ruchu nawet przy 
chwilowem wstrzymaniu dopły-
wu gazu ziemnego, gdyż na wę-
glanie może się odbywać także 
za pomocą oleju niebieskiego, 
względnie gazolu.
Cały szereg inwestycyj wykona-
no dla rozdziału i mierzenia gazu 
ziemnego, wybudowano dwie sta-
cje pomiarowe z urządzeniami do 
nawadniania gazu, a to w Zakła-
dzie Gazowym i w Elektrowni na 
Persenkówce. Wybudowano sieć 
rurociągów wysokiego ciśnienia 
dla gazu ziemnego o-długości 
około 12 km. Z sieci tej pobierało 
w sezonie zimowym 1931/32 gaz 
ziemny 42 centralnych ogrzewań, 
a obecnie pozyskano cały szereg 
dalszych odbiorców.
Wszystkie urządzenia zostały wy-
konane w ten sposób, że w razie 
zaniku dopływu gazu ziemnego 
dadzą się użyć do wyrobu gazu 
sztucznego, wybudowane zaś ru-
rociągi mogą służyć do zasilenia 
sieci miejskiej gazem sztucznym.
Zakład Gazowy, przedstawiający 
wartość około 20 miljonów zł, 
składa się z właściwego zakładu 
przy ul. GazowejL. 28 i fabryki 
chemicznej, mieszczącej się obok 
Rzeźni Miejskiej; posiada około 
12.300 odbiorców na gaz mie-
szany, zatrudnia 230 robotników, 
dostarcza gazu mieszanego do 
rozmaitych celów i do oświetle-
nia miasta.
Fabryka chemiczna wyrabia 
obecnie najlepszą w Polsce smołę 
drogową, a to smołę nawierzch-
niową i wgłębną, ściśle według 
przepisów Ministerstwa Robót 
Publicznych, a oprócz tego cały 
szereg destylatów smołowych, 
znajdujących zbyt w handlu.
Zakład prowadzi szeroko rozwi-
niętą propagandę gazu i urządza 
kursy gotowania dla Pań i kucha-
rek, cieszące się zawsze dużą fre-
kwencją.
Pozostała wiedza o pomnikach
W roku 1930 wykonano z ka-
mienia mogielnickiego płyty i 
stopnie do pomnika Tadeusza 
Kościuszki w Łodzi, zaś w roku 
1931 pomnik Niepodległości 
w Pabianicach – pisał prof. dr 
Kazimierz Vetulani w Orzecze-
niu technicznym  o użyteczności 
kamienia z Mogielnicy dla celów 
komunikacyjno- budowlanych.
Kamień, o którym mowa, jest 
utworem osadowym epoki geo-
logicznej „Dewon“, piętra „Old 
redu“. Prof. dr J. Siemiradz-
ki: Geologja ziem polskich, 
Lwów, 1903. tom I na str. 70 i 
72 pisze m. in.: „Skały tworzące 
formację dewońską na Podolu są 
bardzo mało urozmaicone. Głów-
ną ich masę stanowią piaskowce 
płytowe, lub bryłowe, zazwyczaj 
czerwono zabarwione. Piaskowce 
te są twarde, bardzo trudno wie-
trzejące, drobnoziarniste, złożone 
z ostrokanciastych ziaren kwar-
cu, spojonych krzemionkowym 
lepiszczem. Najlepsze i najod-
powiedniejsze płyty znajdują się 

w piaskowcu devonskim koło 
Trembowli. Jedną z najlepszych 
odkrywek devonu mamy w ka-
mieniołomach około Budzano-
wa, gdzie łamią wyborne płyty 
na chodniki. W handlu utarła się 
nazwa „kamienia trembowelskie-
go“, względnie „płyt trembowel-
skich“, odnośnie do wyrobów z 
piaskowców devonskich Podola 
małopolskiego.
Z rozprawy doktorskiej p. Marji 
Hamerskiej (Witkiewiczowej) 
p. n. „Olred podolski”, Kosmos, 
1923 (przytaczam) jest badanie 
wykonane w instytucie petrogra-
ficznym Politechniki Lwowskiej 
pod kier. prof. dr Tokarskiego:
„Skład chemiczny piaskowca 
trembowelskiego wykazuje wa-
gowo średnio 87.01% krzemionki. 
Na podstawie analizy chemicznej 
skład mineralny piaskowca trem-
bowelskiego w % molekularnych 
można przedstawić w następują-
cy sposób: Kwarcu 94, skaleni 2, 
muskowitu 1/2, węglanów 2 i ½ , 
tlenków żelaza 1“.
„Cechą główną, jaką mikroskop 
zdołał uchwycić na wszystkich 
próbach olredu podolskiego była 
drobnoziarnistość i morfologja 
głównego składnika, t. j. ziaren 
kwarcowych w przeważającym 
procencie około  1/ 10 milimetra 
w przekroju, ostrokrawędzistych. 
Kwarzec tych piaskowców jest 
granitowy”.
Autor niniejszego orzeczenia za-
znajomił się na miejscu w Mo-
gielnicy z charakterem pokładów, 
a ponadto w Instytucie Minera-
logicznym UJ w Krakowie miał 
sposobność przeglądnięcia nie-
zliczonych szlifów mikrosko-
powych z różnych sort kamieni 
z Mogielnicy. Dysertacja doktor-
ska p. Jana Kulika asyst. AG w 
Krakowie i Państwow. Inst. Geol. 
w Warszawie o kamieniach i lup-
kach z Mogielnicy, zawierająca 
niezliczoną ilość analiz chemicz-
nych i mechanicznych oraz ozna-
czeń mineralogicznych ukaże się 
we wrześniu 1930 r. w języku nie-
mieckim, w Biuletynie między-
nar. Akademii Umiejętności. Z 
podanych w tym dziele zastoso-
wań przytaczam;
Ciosy budowlane, płyty chodni-
kowe i posadzki, ciosy fasadowe, 
płyty cokołowe, okładziny, ro-
boty ornamentalne. W szczegól-
ności np. monumentalna Kasa 
Oszczędności i Politechnika we 
Lwowie; budowle kolejowe, jak 
mosty i wiadukty we Wschodniej 
Małopolsce, budowle kolei przy-
karpackiej (transsylwańskiej). 
Chodniki uliczne płytowe w ca-
łym szeregu większych miast, w 
szczególności we Lwowie, Czer-
niowcach; eksportowany do Ro-
sji i do Rumunii. (Kazimierz Ve-
tulani)
Wśród zaaresztowanych nocą z 
3 na 4 lipca 1941 r.  profesorów 
wyższych uczelni we Lwowie 
- na podstawie list przygotowa-
nych przez Ukraińców - areszto-
wany został  52-letni kierownik 
Katedry Mechaniki Teoretycz-
nej prof. Kazimierz Vetula-
ni.  Mieszkał samotnie i tylko 
sąsiadka Lidia Szargułowa wi-

działa przez szybę w drzwiach, 
jak pogwizdującego sprowadzali 
gestapowcy po schodach do auta. 
Został zamordowany na Wzgó-
rzach Wuleckich we  Lwowie. 
(Zygmunt Albert)
„NIE POZOSTAŁ PO TYCH 
LUDZIACH ANI ŚLAD, ANI 
GRÓB” lecz pozostała wiedza 
o  kamieniach.
W Albumie Inżynierów i Tech-
ników w Polsce w części IV czy-
tamy:
Równorzędnym etapem inwe-
stycji miejskich jest rozbudowa 
kanałów. Pod tym względem 
Lwów znajduje się w specjalnych 
warunkach, związanych z poło-
żeniem geograficznym miasta. 
Europejski dział wód, przecho-
dzący przez zachodnią część mia-
sta, powoduje, że odpływy muszą 
odchodzić w dwóch odwrotnych 
kierunkach. Jako ściek główny 
dla kanalizacji systemu spławo-
wego służy koryto potoku Pełtwi 
(dopływ Bugu) leżącego w dorze-
czu morza Bałtyckiego. Potok ten 
w obrębie miasta jest zasklepiony, 
posiada jednak małą głębokość 
dla celów kanalizacji głębszych 
objektów. W tym celu wybudowa-
no obubrzeżne głębsze kollektory, 
uchodzące do Pełtwi w dolnym 
biegu. Poniżej ujścia kollektorów, 
umieszczono w korycie Pełtwi 
próg z zasuwą, którego zadaniem 
jest skierowanie wód użytkowych 
do kollektora, uchodzącego w 
stronę mającej się wybudować 
oczyszczalni. Wody oczyszczone 
spłyną następnie do otwartego 
koryta Pełtwi. Projekt kanalizacji 
wykonali po uprzednich dwulet-
nich studiach, w r. 1910 inż. Ka-
rol Pomianowski i inż. Dyonizy 
Howarth, a prace wykonawcze 
trwają po dzień dzisiejszy, w wy-
konaniu Gminy miasta Lwowa 
oraz Państw. Zarządu Wodnego, 
a to w zakresie przesklepienia 
części koryta Pełtwi i 60% części 
niektórych kollektorów, zgodnie 
z udziałem funduszów Skarbu 
Państwa w kanalizacji miasta 
Lwowa. W wyżej wymienionym 
projekcie nie uwzględniono czę-
ści miasta, położonej w dorzeczu 
Morza Czarnego i obszaru gmin 
podmiejskich, przyłączonych do 
Wielkiego Lwowa w r. 1930. W 
związku z tern, obecnie opraco-
wuje się projekt uzupełniający z 
uwzględnieniem tych obszarów.
Pracami z tern związanymi kie-
ruje inż. Roman Rogowski przy 
współudziale inżynierów miej-
skich: inż. Stefana Gigiela i inż. 
Pawła Boćki. Dla kanalizacji tych 
obszarów wykorzysta się istnieją-
ce potoki do których odprowadzi 
się odpływy kanałowe, po uprzed-
nim ich oczyszczeniu w oczysz-
czalniach biologicznych.
Budowę kanałów wykonuje Gmi-
na we własnym zarządzie, pod-
czas gdy urządzenia ulic i placów 
powierza się prywatnym przedsię-
biorcom, budujących pod kierow-
nictwem inżynierów miejskich. 
Materiały do robót drogowych i 
kanałowych t. j. surowce i wyroby 
betonowe jak płyty chodnikowe, 
krawężniki, rury kanałowe i t. p. 
dostarcza Betoniarnia miejska na 
Persenkówce. Posiada ona wła-
sny tor przemysłowy, urządzenia 
przeładunkowe, magazyny i hale 
fabryczne. (Album inżynierów i 
techników Polski)
Biogram profesora Karola Po-
mianowskiego opracowany został 
przez IPN w serii Giganci Nauki.

NIE POZOSTAŁ PO TYCH LUDZIACH 
ANI ŚLAD, ANI GRÓB 
Bożena Ratter
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Marek A. Koprowski - Obrońcy 
Wołynia. Wydawnictwo Replika  
Premiera  odbyła się 14 czerwca 
2022r.

Członkowie polskiej konspi-
racji na Wołyniu występowali 
w obronie zagrożonej ludno-
ści, przeciwko mordom i maso-
wej eksterminacji. O polską ra-
cję walczyło wielu bohaterów. 
Nie wolno pozwolić, aby ich 
imiona zatarły się w pamięci. 
Zorganizowany opór wobec oku-
panta pojawił się na Wołyniu już 
w kilka tygodni po zajęciu tego te-
renu przez Sowietów. Samodziel-
ne grupy konspiracyjne składały 
się najczęściej z młodych, niedo-
świadczonych zapaleńców, dlate-
go Sowieci rozbijali je bez trudu. 
Kierownictwo polskiego podzie-
mia nie pozostawiło biegu spraw 
samemu sobie. Związek Walki 
Zbrojnej skierował na Wołyń ofi-
cera mającego zmontować tam 
siatkę organizacyjną. Ją również 
rozbito bardzo szybko, a Sowie-
ci dokonali masowych areszto-
wań, zatrzymując ponad dwa 
tysiące osób. Utrudniło to nie-
zmiernie zbudowanie struktur 
konspiracyjnych po wkroczeniu 
Niemców. Brakowało zwłasz-
cza osób mających jakiekol-
wiek doświadczenie wojskowe. 
Co prawda Komenda Główna 
ZWZ-AK powołała tam do istnie-
nia struktury „Wachlarza”, miał też 
powstać Okręg AK, ale wszystko 
skończyło się gigantyczną „wsy-
pą” i aresztowaniem kolejnych 
dwustu członków konspiracji, co 
ponownie ogromnie ją osłabiło. 
Funkcjonująca na tych terenach 
administracja cywilna pozbawio-
na była zaplecza wojskowego. 
W efekcie, wobec narastającej 
agresji ze strony Ukraińców, nie-
którzy Wołyniacy zaczęli tworzyć 
samorzutne oddziały samoobro-
ny. Były one zalążkiem legendar-
nej 27. Wołyńskiej Dywizji Pie-
choty AK – formacji stanowiącej 
absolutny fenomen nawet w skali 
Polskiego Państwa Podziemnego. 
Pamiętając, że historia poznawa-
na przez pryzmat indywidualnych 
ludzkich losów, jest ciekawsza 
od narracji ogólnej, niniejsza 
książka przybliża kilkunastu bo-
haterów, którzy trwale zapisali 
się w dziejach Wołynia. Praca ta 
oparta jest na ich osobistych 
wspomnieniach i relacjach, a tak-
że na dokumentach i innych opra-
cowaniach. Są to zarazem dzieje 
polskiego oporu wobec trzech 
wrogów: Sowietów, Niemców 
i Ukraińców.

Działalność polskiej konspiracji na 
Wołyniu podczas okupacji sowiec-
kiej w latach 1939–41 jest mało 
znana i popada w zapomnienie. 
Warto więc przypomnieć postać 
Kazimierza Tadeusza Majewskie-
go, który był pierwszym komen-
dantem Okręgu Wołyń w Równem 
i za polskość Wołynia oddał życie. 
Nie przewidział, że sowieckie or-

gany bezpieczeństwa będą aż tak 
sprawne. Do końca był wierny 
swoim ideałom.

Urodził się w 1894 r. we wsi Sło-
boda Komarowce, położonej na 
terytorium ówczesnego Księstwa 
Bukowiny. Ukończył Seminarium 
Nauczycielskie we Lwowie. Od 
1910 r. należał do Polskich Dru-
żyn Strzeleckich. Ukończył Szko-
łę Podchorążych i objął funkcję 
dowódcy plutonu, posługując się 
pseudonimem „Wallenrod”. Przed 
I wojną światową został komen-
dantem Polskich Drużyn w Bro-
dach. Po wybuchu wojny wyjechał 
z ośmioma „drużyniakami” do 
Krakowa, gdzie wstąpił do legio-
nów. Walczył w I, a następnie w IV 
Baonie I Brygady.

W lipcu 1915 r. został mianowany 
chorążym, a w kwietniu 1916 r. był 
już podporucznikiem. Jako kadet-
-aspirant ukończył kurs oficerski 
w XXIII Korpusie Austriackim 
w Borowicy. W 1918 r. działał 
bardzo aktywnie w Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej. W Kijowie 
był kurierem i oficerem do zleceń 
specjalnych. Następnie został do-
wódcą okręgu Równe („F”) POW. 
Po mobilizacji POW został kie-
rownikiem posterunków wywia-
dowczych na tyłach armii ukraiń-
skiej, kierował też działalnością 
dywersyjną. Dowodził między 
innymi akcją wysadzenia mostu 
pod Nimowiczami, na linii Sar-
ny – Kowel. Następnie pracował 
w Oddziale Informacyjnym Do-
wództwa Okręgu Lublin. Następ-
nie w wojnie polsko-bolszewickiej 
dowodził baonem w 35 Pułku Pie-
choty. Wyróżnił się zwłaszcza w 
bitwie pod Kalenkowiczami.

W następnych latach służby był za-
stępcą dowódcy i dowódcą pułku. 
W 1939 r., u progu wojny, powie-
rzono mu dowództwo Pomorskiej 
Brygady Obrony Narodowej. Miał 
znakomitą opinię, w której podkre-
ślano, że jest wybitnym oficerem, 
który świetnie sobie radzi jako 
dowódca powierzonych mu jedno-
stek. W wojnie obronnej w 1939 
r. dowodził Oddziałem Wydzielo-
nym ze Zgrupowania „Chojnice”, 
a także innymi jednostkami, które 
organizował z różnych rozbitych 
oddziałów. Udało mu się uniknąć 
niewoli i zaraz potem zaangażo-
wał się w konspirację. W 1939 r. 
został członkiem podziemnej orga-
nizacji Służba Zwycięstwu Polski, 
założonej przez generała Michała 
Tokarzewskiego-Karaszewicza. 
26 września 1939 r. przyprowadził 
go do niego pułkownik Stefan Ro-
wecki z propozycją wysłania Ma-
jewskiego na Wołyń. Pułkownik 
Majewski był Tokarzewskiemu 
doskonale znany. Jak zapisał we 
własnoręcznie złożonych uzupeł-
nieniach do zeznań po aresztowa-
niu przez NKWD, znał go jeszcze 
z I Brygady Legionów Polskich, 
i potem jako dowódcę pułku w 
Przemyślu.

Wtedy, we wrześniu, rozmowa 
była krótka. Zorientował się tylko, 
że Majewski chce jechać na Wo-
łyń, ponieważ ma tam krewnych 
i zna tamtejsze stosunki. Toka-
rzewski kazał Roweckiemu przy-
jąć Majewskiego do organizacji 
i w ciągu dwóch, trzech tygodni 
zapoznać z jej działalnością. Był 
jednak przeciwnikiem wysłania 
Majewskiego na Wołyń. Zapisał, 
że ze względów konspiracyjnych 
uważał za niewskazane wysyłanie 
go do sowieckiej strefy okupacyj-
nej, ponieważ kierownictwo orga-
nizacji nic nie wiedziało o sytuacji 
panującej na tym terenie. Uważał, 
że należy skierować tam najpierw 
jakiegoś młodego oficera, aby ro-
zeznał się w terenie. Dopiero po 
jego powrocie i złożeniu raportu 
zostałaby podjęta decyzja o wyjeź-
dzie (lub nie) Majewskiego. Uwa-
żał, że nie należy szafować krwią 
pułkowników, których w organiza-
cji nie było zbyt wielu.
--
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Spotkanie Ukraińców, oczeku-
jących na cmentarzu w Wyrce, 
było dla Polaków zaskocze-
niem. Pielgrzymi z całej Polski, 
dawni mieszkańcy i parafianie 
przybyli tam w ramach V Piel-
grzymki Hucian w lipcu 2010 
r. Najstarszą polką była Wła-
dzia Onuchowska (1925-2017), 
Ukrainki tam przybyłe miały 
nie mniej lat. Władzia nikogo z 
rówieśniczek nie poznała, Ukra-
ińcy pamiętali jednak jej ojca 
Bronisława Piotrowskiego zw. 
Pietrołaj. Mikołaj F. Zahorujko 
pokazywał dokładnie miejsce 
gdzie stał ich dom. Staruszki 
płakały, z nostalgią wspominały 

dawne, szczęśliwe „polskie” cza-
sy. Opowiadały o swoim życiu, 
dzieciach, domach, chorobach, 
jakby nigdy się nie rozstali. Czuć 
było w ich zachowaniu żal, że za 
chwilę na zawsze się rozejdą i już 
nigdy nie spotkają. Trzymały się 
za ręce, jakby chciały zatrzymać 
tą ostatnią chwilę, pobyć z sobą, 
nadrobić wszystkie lata.

SZTURM BANDEROWCÓW 
Podczas spotkania jedna z Ukra-
inek, z trwogą w głosie, obawiając 
się, że jej przypuszczenia są praw-
dziwe zapytała „A gdzie podziali 
się Kraśniuki z Ziwki, nasi sąsie-

dzi, wiecie coś o nich? Mama do 
śmierci ich wspominała, a wspo-
minając płakała nad ich losem. 
Nam dzieciom nic nie mówiła, 
tylko płakała”. Wiemy, bo przed 
samą śmiercią dziadek Adam 
Krasinkiewicz opowiedział o 
ich śmierci. Wszyscy ucichli, a 
Władzia rozpoczęła opowieść 2.
Spotkała Krasinkiewicza na sta-
cji kolejowej w Rafałówce, był 
obolały i ledwie żywy. Podziu-
rawiony widłami miał brzuch i 
piersi. Z jego ran przy każdym 
oddechu wychodziło powietrze, 
krew i woda. Nie pozwolił się 
zabrać ze stacji, siedział na pe-
ronie i wszystkim opowiadał 
dokładne szczegóły wymordo-
wania jego rodzin. Zmarł na 
trzeci dzień. Ktoś ze znajomych 
wykopał na cmentarzu za tora-
mi dół i w ten dzień pośpiesz-
nie go zakopano, bez trumny w 
tym, w czym był ubrany. W jego 
martwe ręce zapleciono jedynie 
różaniec, na którym się modlił. 
Pociąg zabierający Polaków, 
miał właśnie odjeżdżać do Sarn, 
stąd wynikał pośpiech. 

W czasie ataku nocą z 16 na 17 
lipca 1943 r. trzynastoosobo-
wa rodzina Krasinkiewiczów z 
Ziwki Starej, uciekła w trwodze 
do Huty Stepańskiej. Uciekając 
zostawili wszystko w domu, tam 
przyszło opamiętanie, że nie 
mają ubrań, ani jedzenia. Trwał 
szturm banderowców na Wyrkę i 
Hutę Stepańką, a oni znaleźli się 
w centrum boju. W samej Hucie 
byli tylko dobę, skąd ponow-
nie uciekali z samowolną grupą 
około 1000 osób. W wybuchłej 
panice koło mostu w Wyrce3, 
postanowili wrócić do swojego 
domu. Nie wiedzieli gdzie ucie-
kać, gdzie czyha śmierć, a gdzie 
jest ratunek. 
Z nastaniem dnia strzelanina 
ucichła, kobiety rozpaliły ogień 
w piecu żeby ugotować jedze-
nie, mężczyźni przygotowywali 
się do dalszej drogi, pakowali 
dobytek na dwa wozy. Zostać 
nie mogli, dziadek ponaglał do 
szybkiego wyjazdu, trzymał na 
wozie dzieci żeby się nie zawie-
ruszyły.

DZIADEK I WNUK
Mgła nie pozwalała dostrzec zbli-
żającego się zagrożenia, bande-
rowcy szli prosto na ich gospo-
darstwo. Zaskoczeni rzucili się 
do ucieczki, każdy w inną stronę. 
Atakujący nie strzelali, a rąbali 
siekierami i kłuli widłami. Okaza-
ło się, że byli znajomymi synów 
Adama, ci wołali do katów po 
imieniu, prosili o litość. Dzia-
dek Adam w tym czasie, złapał 
za rękę 8 letniego wnuka Janka i 
uciekali razem w stronę zarośli. 
Nie daleko zdążyli uciec, wpraw-
dzie dobiegli do lasu, ale młodzi 
mordercy4 dopadli ich tam i kłuli, 
aż do utraty przytomności. Dzia-
dek oprzytomniał, mimo wielu 
ran, zdołał odnaleźć podobnie 
skłutego wnuka, widział gdzie go 
złapali. Janek jednak nie miał siły 
iść, prosił o wodę, wołał zabitą 
mamę i nie chciał wypuścić ręki 
Adama, który przy wnuczku prze-
siedział całą noc. Życie odchodziło 
z okrutnie ranionego dziecka. 
Zrozpaczony Dziadek przemógł 
ból i postanowił iść do Rafałówki 
po ratunek dla niego. Przed odej-
ściem nabrał na duży liść wody z 
kałuży i dał pić wnuczkowi. Przy-
krył go też gałęziami liściastymi, 
bo komary i bąki niemiłosiernie 
gryzły. Przed leśnymi mrówkami 
nie było jednak ratunku, schodziło 
się ich coraz więcej i więcej. Od-
chodząc powiedział, że wróci po 
niego i kazał mu czekać. 
Koło Polic został schwytany przez 
znajomych Ukraińców, nie pod-
nieśli jednak ręki na Adama, ale i 
nie wypuścili. Wiedzieli, kim jest, 
pamiętali, że ich „komandir” był u 
niego pastuchem i darzył go wiel-
kim szacunkiem. Komandir miał 
zapewne problem jak postąpić z 
Krasinkiewiczem, nie zważając 
jednak na nic, ratował go. Żeby 
samemu nie być ofiarą udawał 
srogiego. Zamknięto Adama w 
„Grubbie 5” gdzie przesiedział do 
następnego dnia. Nikt nie widział 
jak go wypuszczał o świcie. Dał 
mu butelkę z wodą i kawałek chle-
ba, powiedział którędy ma iść do 
Rafałówki. Pomny wielu lat do-
broci, jakiej doznał od Krasinkie-
wiczów. Po dotarciu do Rafałówki 
umierający dziadek, bezskutecznie 
prosił żeby ktoś poszedł po ranne-
go wnuka. Znaleźli się ochotnicy, 
ale zostali powstrzymani z kolei 
przez swoje rodziny. Ryzyko było 
zbyt wielkie6, a dziecko po tylu 
dniach prawdopodobnie już nie 
żyło, wykrwawione i zjedzone 
przez mrówki. Tak w samotności 
umierały Wołyńskie Dzieci.

WYRKA - CMENTARZ
gromada Wyrka, gmina Stepań, 
powiat Kostopol, 
woj. wołyńskie
Janusz Horoszkiewicz

/ Wyrka cmentarz przed wyczyszczeniem z zarośli.

/ Jeden z ostatnich zachowanych krzyży nagrobnych w Wyrce

/ Sprzątamy cmentarz 10 IV 2010 r.

/ Cmentarz po wyczyszczeniu w 2010 r.

/ Wyrka cmentarz, podnosimy krzyż.
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ZIEMNE SCHRONY. 
Podobnych tragedii w okolicy 
Wyrki było więcej, jedną z nich 
jest mord dokonany na ukrywa-
jących się w ziemnym schronie. 
Zagrożona niespodziewanym na-
padem ludność, wiosną 1943 r. 
próbowała na taką ewentualność 
zabezpieczyć się budując schro-
ny. Powstało ich w okolicy dużo, 
a wykonywane one były w naj-
większej tajemnicy. Wiedzieli o 
nich tylko ich wykonawcy, a na-
wet dzieci nie były wtajemnicza-

ne. Wszystko po to żeby nie zdra-
dzić gdzie te „śmiertelne pułapki” 
się znajdują.
W zależności od potrzeb, były 
większe lub małe. Nocą wyko-
nawcy kopali dół, starannie usu-
wając ziemię, żeby nie było śladu. 
Ściany okładane były deskami, a 
na sufit kładli belki i wszystko 
przysypywali ziemią, zostawiając 
ukryte wejście.
Taki właśnie schron na kilkana-
ście osób wykonał Władysław 
Dziekański z Wyrki na swoim 

polu. Pomagał mu szwagier Brzo-
zowski i krewny Krasinkiewicz. 
Był on doskonale wykonany, a 
zasiane żyto maskowało go cał-
kowicie i nikt o nim nie wiedział.
Kiedy nastąpił atak na Wyrkę w 
krwawą noc z 16 na 17 lipca 1943 
r. ukryło się tam kilkanaście osób. 
Chował się, kto chciał, a kto się 
bał uciekał do Huty Stepańskiej. 
Władysław Dziekański był w sa-
moobronie, ale do schronu scho-
wała się jego żona, dorosłe dwoje 
dzieci uciekło do Huty. Bande-
rowcy szybko zdobyli Wyrkę, 
rozciągnięta na dużej przestrzeni 
nie miała szansy na obronę. Lud-
ność uciekła, a obrońcy osłania-
jąc odwrót również wycofali się 
do Huty. W schronach pozostały 
ukryte osoby, a wieś rozpoczęli 
plądrować i podpalać Banderow-
cy i czerń. 
Władysław będący w Hucie, miał 
nadzieję, że i żona z pozostałymi 
tam dotarła. Chodził i pytał ucie-
kinierów czy nie widzieli kogoś z 
jego schronu. Ci, co dotarli ran-
kiem mówili, że widzieli jego psa 
wilczura w życie który oszczeki-
wał przechodzących. Pies siedział 

przy wejściu do schronu, według 
„psiego rozumu” pilnował wier-
nie ukrytych. Pchany złymi prze-
czuciami Władysław zdecydował 
się na wypad do Wyrki. Razem z 
kilkoma sąsiadami, nie zważając 
na niebezpieczeństwo pojechali 
wozem konnym na miejsce. Zabi-
ty na polu pies, mówił bez słów, 
czego mogą spodziewać się w 
schronie.
Wejście było odsłonięte, a w 
środku kłębiły się ciała zamor-
dowanych. Wszystkie bardzo 
okrwawione, ze śladami od ran 
ciętych, kłutych i od kul. Wła-
dysław wszedł do środka, nikt 
nie dawał znaku życia. Odnalazł 
swoją żonę, poznawał czyje są 
okrwawione zwłoki. Wtedy sąsie-
dzi kazali mu natychmiast wycho-
dzić, bo zobaczyli nadchodzących 
Ukraińców z widłami i siekiera-
mi. Ich jeden karabin z kilkoma 
kulami, nie pozwalał postawić im 
czoła. Wsiedli na wóz i galopem 
odjechali do Huty. Z zamiarem 
powrotu i wyciągnięcia ciał przy 
pierwszej sposobności. Nigdy się 
to jednak nie stało, musieli ucie-
kać i z Huty, na zawsze pozosta-
wiając swoją ziemię rodzinną. 
 Dziekański Kazimierz 
syn Heleny zw. Kajtanicha, zdołał 
również wejść do schronu, udało 
mu się policzyć zamordowanych, 
było ich 12 osób. Wszystkich 
jednak nie poznał, stężała krew 
na twarzach uniemożliwiała to. 
Z całą jednak pewnością poznał 
Jana Brzozowskiego, jego żonę 
Bronisławę7 i małe ich dziecko. 
Poznał też małżeństwo Broni-
sławę i Stanisława Krasinkiewi-

czów, Antoninę Felińską i jej cór-
kę Janinę oraz żonę Władysława, 
Mariannę8 Co najmniej 4 osób nie 
poznał, a mogło być ich więcej. 
Nawet Mikołaj Fedorowicz Zaho-
rujko9 nie słyszał żeby ktoś odna-
lazł dół. Odnajdywali szkielety po 
latach, ale żadnego dołu nie odna-
leźli. Takich dołów na całym Wo-
łyniu jest duża ilość, a w nich leżą 
zapomniane Wołyńskie Dzieci10.
Krzyże, które postawiłem na tych 
wszystkich polach, właśnie takim 
ofiarom są poświęcone.
 Krasinkiewicze nazywani byli 
przez Ukraińców, Kraśniuki
2 Władysława Onuchowska, Za-
rzecze - Legnica, 119 wywiadów 
od 9 VIII 2012 do 7 XI 2015 r.
3 Szukaj szczegółów: Wyrka most 
na Soszniki
4 Trudno morderców określić czy 
byli banderowcami z oddziałów 
UPA, czy też chłopską „czernią”
5 Grubba, piwnica w ziemi na kar-
tofle, chroniła je przed mrozem
6 Wielu którzy poszli szukać zagi-
nionych zostało zabitych, szukaj 
przy: Siedlisko wieś
7 Bronisława była siostrą Włady-
sława Dziekańskiego, mieszkali 
w jednym domu
8 Marianna Dziekańska z d. Kro-
wialis, Litwinka
9 Mikołaj F. Zahorujko, Huta VI 
2011 – 8 VIII 2014 r. i Katarzyna 
Zahorujko, Huta 16 VII 2016 r.
10 Materiał pochodzi z relacji kil-
kunastu świadków, jest w posia-
daniu autora
Janusz Horoszkiewicz

/  Polskie dzieci zapalają znicze na cmentarzu w Wyrce

/ Wyrka uroczystości na cmentarzu w 2010 r

/  Janusz Horoszkiewicz  przy bramie na cmentarz VII 2018 r

/ Wyrka krzyż na cmentarzu 2018 r.
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W czasach Rzpltej tylko rok 1648 
rozplątał struny Dawidowej gęśli 
i wcisnął pióro do ręki kronika-
rzom żydowskim. Chmielnicki 
ogniem i mieczem niszczył kraj 
cały, gonił i zabijał szlachtę i ży-
dów. Okrzyk zgrozy przeleciał 
po całej Europie, a zbiegowie 
żydowscy rozbiegli się po zacho-
dzie Rzpltej i stamtąd za granicę 
ojczyzny. Tutaj jęli opowiadać 
o strasznem nieszczęściu, jakie 
nawiedziło Polskę, a wraz z nią 
i żydów –dr Majer Balaban Kro-
niki, opisy i elegie hebrajskie z 
czasów Chmielnickiego.
Czyny Chmielnickiego wzbudzi-
ły podziw i wcisnęły pióro do 
ręki Tarasa Szewczenki, którego 
ukraiński biskup Grzegorz Cho-
myszyn uznał za twórcę szowini-
stycznego, destruktywnego, wa-
dliwego, zatrutego i szkodliwego 
ukraińskiego nacjonalizmu, gdyż 
w swoim poemacie  zgloryfiko-
wał hajdamaczyznę, jako też nie-
nawiść względem przeciwników 
narodowych.
Trafną diagnozę bp Grzegorza 
Chomyszyna z 1933 r. potwier-
dzili swymi czynami wychowani 
na poezji Tarasa Szewczenki i 
dekalogu Donicowa nacjonaliści 
ukraińscy podczas II wojny świa-
towej, gdy pod sztandarem m.in. 
Bandery do dzisiaj gloryfikowa-
nego, dopuścili się zbrodni na 
narodzie polskim, ormiańskim, 
żydowskim– tak jak Chmielnic-
ki, którego czyny opisane szcze-
gółowo w obszernej hebrajskiej 
kronice, zaprezentowane zostały 
w niewielkich fragmentach poni-
żej.
Czy hebrajskiego autora zwo-
lennicy ukrywania/fałszowania 
faktów historycznych nazwą ru-
ską onucą?   
 
Główną kroniką hebrajską jest 
opowiadanie Natana Naty Hanno-
wera pt. Jawein Mecula- Bagno 
głębokie,  tłumaczone na wiele 
języków i drukowane w Europie 
wielokrotnie od  1653 roku- pisze 
dr Majer Balaban.
„Tak mówi autor Natan Nata syn 
bł. p. męczennika Mojżesza Ha-
nowera Askenassy, który miesz-
kał w Zasławiu obok stołecznej 
gminy Ostroga w Ziemstwie Wo-
łyńskiem, w ziemi pełnej chwa-
ły.
Nazwałem tę książkę Jawein 
Mecula, bo oznaczone są tą na-
zwą (Jawein = Jonowie, Kozacy) 
nieszczęsne wypadki, spowodo-
wane przez Kozaków i Tatarów, 
dwa wrogie sobie ludy; na wroga 
Chmiela niechaj Pan ześle prze-
kleństwo!
Dla opowiadania i pouczenia 

przyszłych pokoleń rozpocząłem 
to dzieło i podałem przyczyny 
nieszczęścia, oraz powody, dla 
jakich się Kozacy zbuntowali 
przeciw Polsce, jak uparta krowa, 
i połączyli się z Tatarami, swymi 
odwiecznymi nieprzyjaciółmi.
Opowiadam o wszystkich nie-
szczęściach i wojnach małych i 
wielkich, oraz podaję daty dni, 
w których były największe nie-
szczęścia, by każdy mógł odna-
leźć dzień śmierci swego ojca i 
swej matki i mógł godnie odpra-
wić żałobną rocznicę. Podane 
są również zwyczaje w Polsce - 
Koronie wspaniałości, obyczaje 
proste i prawe.
A teraz opowiem o nieszczę-
ściach, jakie sprowadził na kraje 
ruskie, litewskie i polskie Chmiel 
- oby było przeklęte imię jego - 
w latach 5408, 5409, 5410, 5411, 
5412 (1648—1652).
Było to w r. 5408 (1648), a w 
r. 16. panowania Władysława; 
wówczas to żył w mieście Czeh-
rynie, majątku Koniecpolskiego, 
pewien Kozak imieniem Chmiel 
- oby było wymazane imię jego - 
tak się zwał w języku ruskim, a po 
polsku zwał się Chmielnicki. Był 
on setnikiem u Kozaków, a był 
bardzo bogaty w owce, krowy, 
woły. Był on zdolny do wyrzą-
dzania krzywd, nader podstępny 
i waleczny w boju.
Pan ten znał tego męża i jego spo-
sób myślenia, że on mówi słod-
ko ustami, a siedmiokrotny 
występek kryje w sercu; a serce 
jego przemyśliwa nad grze-
chem, jak to czynią wszyscy 
Jonowie (Kozacy), którzy uda-
wają, że lubią żydów i mówią 
im słówka piękne i przyjemne, 
oczarowują człowieka mnóstwem 
słów, przegadują go ustami, a kła-

mią językiem, serce ich nie jest 
szczere, a przymierzu ich zaufać 
nie można.
I poszedł Chmiel ze swem ca-
łem wojskiem do króla Tatarów 
i zawarł z nim pokój i zawarł z 
nim przymierze w tym celu, by 
obaj ruszyli razem na kraj pol-
ski. A taki stanął między nimi 
układ co do łupu: Tatarzy wezmą 
w niewolę ludzi i bydło, Kozacy 
zaś wszystko inne, t. j. srebro, 
złoto i szaty.
Żydzi, mieszkający z tej strony 
Dniepru dowiedzieli się o tych 
nieszczęściach pierwszego dnia 
święta tygodni  i nie uważając na 
swe srebro i złoto, uciekli wszy-
scy w dzień świąteczny, ratując 
drogie życie.
Wielu nie mogących uciec zo-
stało wymordowanych za Imię 
święte i poległo wśród mąk 
strasznych i gorzkich. Z jed-
nych zdarto skórę, a ciało rzu-
cono psom na żer, innym obcię-
to ręce i nogi, a tułów rzucono na 
drogi ; przez ciała przejeżdżały 
wozy i tratowały ich konie. In-
nym zadano tyle ran, że byli bli-
scy śmierci i rzucano ich na ulicę; 
nie mogąc rychło umrzeć, tarzali 
się we krwi, aż uszła ich dusza; 
innych grzebano żywcem. Dzie-
ci zarzynano na łonie matek; 
wiele dzieci pocięto w kawały 
jak ryby. Kobietom ciężarnym 
rozpruwano brzuchy, a wydoby-
ty płód zabijano w ich obliczu. 
Innym rozpruwano brzuchy i 
wsadzano żywego kota do wnę-
trza i tak zostawiano przy życiu, 
zaszywając brzuchy Następnie 
obcinano im ręce, by nie mogły 
wyjąć tego kota. I wieszali nie-
mowlęta na piersiach matek, inne 
dzieci nabijano na rożen, pie-
czono przy ogniu i przynoszono 

matkom, by jadły ich mięso.
Wielu żydów zawlekli Tatarzy 
do niewoli; kobiety i dziewice 
bezcześcili; z kobietami spali w 
obecności ich mężów. Kobiety 
i dziewice piękne brali sobie za 
sługi i kucharki częścią za żony 
lub nałożnice.
Wszystko to czynili, wszędzie 
dokąd dotarli, nie inaczej postę-
powali też z Polakami, a szcze-
gólnie z księżmi.
Po tych zdarzeniach wrócili Ta-
tarzy z wielkim łupem do swego 
kraju, a wróg Chmiel udał się ze 
swymi Kozakami i kilku tysią-
cami Tatarów, którzy przy nim 
zostali, do Czehrynia, a gdy tam 
siedział rzekł do swych sług, pa-
nów i doradców:
Dajcie jakąś radę, byśmy nie stali 
się łupem i pośmiewiskiem u na-
szych wrogów, gdyż zraziliśmy 
sobie mieszkańców ziemi pol-
skiej. A gdy usłyszą królowie Eu-
ropy o krzywdach, które wyrzą-
dziliśmy, przybędą nas zwalczać, 
a my jesteśmy maluczką garstką.
I rzekli oni: „Oto jest rada, którą ci 
dajemy: Napisz listy do panów i 
książąt polskich, a w nich słowa 
pokoju i prawdy, słowa dobre i 
pełne pociechy i powiedz: niechaj 
będzie przebaczonem wszystko, 
co uczyniłeś, gdyż stało się to z 
musu, dla ratowania twego ży-
cia, a uczyń tak, by nie zebrali na 
ciebie licznego wojska. A tym-
czasem wyślij posłów do króla 
Tatarów, z prośbą, by ci przysłał 
liczne wojska ; roześlij również 
listy po całej Polsce do miejsc, w 
których są Rusini, by byli gotowi 
na oznaczony dzień, by się zebrali 
i stanęli w obronie swego życia, 
i zemścili się na swych wrogach: 
panach i żydach - między nimi 
niechaj będzie przedział.

Tak też uczynił. I wysłał w wiel-
kiej tajemnicy listy po wszyst-
kich krajach do miejsc, w których 
mieszkali Rusini (z rozkazem), by 
byli gotowi na oznaczony dzień, 
by się mogli zebrać, dla obrony 
swego życia i pozabijać, wymor-
dować, poniszczyć wszystkich 
żydów i całe wojsko narodu pol-
skiego, które by na nich napadło, 
dzieci i kobiety i złupić ich doby-
tek.
 
I we wszystkich ziemiach, do któ-
rych doszła sława i doszedł zamiar 
wroga, panowała radość wielka 
wśród Rusinów, a wśród szlach-
ty i żydów żałoba ciężka i post, 
płacz, wór z popiołem, pokuta, 
modlitwa i jałmużna. I wysłał li-
sty również do panów i szlachty 
ze słowami pokoju i napisał w 
nich słowa dobre i pocieszające, 
że to, co się stało, uczynił z ko-
nieczności dla ocalenia skazanych 
na śmierć, a „kto przyjdzie, by 
ciebie zabić, tego uprzedź i jego 
zabij „, a „prześladowanemu 
przebacza Miłościwy (Bóg)“ . I 
napisał im, by szlachta wróciła do 
swych domów i miejsc i że odda 
im jej siedziby.
Lecz panowie nie zważali na jego 
pismo, gdyż pojęli, że to wszyst-
ko jest kłamstwem i łgarstwem i 
że Chmiel szuka tylko pretekstu, 
albowiem najpierw głosił im po-
kój, a następnie wyprawił się i 
podbił cały kraj ruski.
I posyłano mu haracz ze wszyst-
kich posiadłości panów i szlachty, 
o on na żydach i szlachcie doko-
nywał rzeczy, o jakich nie słysza-
no nigdy za Dnieprem. Niszczył 
ich domy modlitwy, mordował 
księży i wszystko to czynił po 
zniesieniu obozu wojska polskie-
go. (Natan Naty Hanower)

Rok 1648 rozplątał struny Dawidowej gęśli 
i wcisnął pióro do ręki kronikarzom 
żydowskim
Bożena  Ratter

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.

/ Spotkanie Chmielnickiego z Tuhaj-Bejem -  Juliusz  Kossak
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Pierwszym miejscem, które 
przybysze odwiedzają we Lwo-
wie, jest zawsze Katedra – sank-
tuarium Matki Bożej Łaskawej 
i Jezusa Miłosiernego. Nieprze-

rwanie przed cudownym obra-
zem Maryi – Ślicznej Gwiazdy 
Lwowa – zanoszone są prośby i 
błagania. Ta rzeka próśb i łask 
płynie od wieków do dziś. 

Być w Katedrze lwowskiej, 
usiąść w wiekowych stallach, 
podnieść wzrok na Matkę Bożą 
Łaskawą, zapłakać i powierzyć 
Jej swoje życie to marzenie 
wszystkich, którzy choć raz to 
doświadczyli. To marzenie tych, 
którzy wciąż na tę chwilę z wia-
rą czekają. 

HISTORIA OBRAZU
Józef Szolc-Wolfowicz, malarz, 
obywatel lwowski i geometra, 
po śmierci siostrzenicy Katarzy-
ny Domagaliczówny namalował 
obraz dla jej rodziców, ławnika 
lwowskiego Wojciecha Domaga-
licza i jego małżonki Katarzyny 
z Wolfowiczów. Obraz przed-
stawia unoszącą się w obłokach 
Matkę Bożą w czerwonej sukni 
i w zielonym płaszczu, trzyma-
jącą na prawym kolanie stojące 
Dzieciątko Jezus. Matka Boża 
otoczona jest aniołami, z których 
dwaj unoszą koronę, spogląda na 
panoramę Lwowa. Poniżej klę-
czą Katarzyna Domagaliczów-
na z bratem Janem. Oboje mają 
różańce w dłoniach, zanurzeni 
w modlitwie. Rodzice umieścili 
obraz na ścianie świątyni z tyłu 
wielkiego ołtarza od ulicy Halic-
kiej, nad grobem dziewczynki, 
znajdującym się na przykatedral-
nym cmentarzu. Cmentarz grze-
balny naokoło Katedry istniał do 
1783 roku. Z czasem obraz Matki 
Bożej Łaskawej, nazywanej też 
Murkową, wierni otoczyli kultem. 
Obraz przyciągał na modlitwę co-
raz więcej wiernych. Niezliczone 
upraszane tam łaski sprawiały, że 
lud rozmodlony czuwał od rana 
do nocy. Lampy, świece nie gasły. 
Składane bukiety i wota świad-
czyły o błogosławieństwie, jakim 
Najświętsza Panna darzyła tych, 
którzy w potrzebie się do Niej 
uciekali.

CUDA 
Arcybiskupem lwowskim w la-
tach 1583–1603 był Jan Dymitr 
Solikowski, dyplomata, pisarz i 
poeta, człowiek oddany Ojczyź-
nie bezgranicznie. Arcybiskup 
sprzyjał rozwijającemu się kul-
towi Matka Boża Łaskawa spra-
wiała cuda. Jednym z pierwszych 
odnotowanych w kronikach było 
cudowne uzdrowienie obywatelki 
miasta Lwowa o nazwisku Ko-
ciołkówna, chorującej na serce. 
Ból sprawiał, że traciła przytom-
ność. Lekarze byli bezradni. Ko-
bieta była już w agonii. Wówczas 
krewni polecili panią Kociołków-
nę Najświętszej Pannie w cudow-
nym obrazie. I stał się cud, umie-
rająca wyzdrowiała. Wdzięczna 
kobieta ofiarowała do obrazu 
wielką srebrną tablicę wyobra-
żającą serce i sukienkę jedwabną 
haftowaną w złote kwiaty. 
Po śmierci arcybiskupa Solikow-
skiego w 1603 roku następni me-
tropolici lwowscy, Jan Zamoyski 
(1604–1614) oraz Jan Andrzej 
Próchnicki (1614–1633), przy-
chylnie spoglądali na szerzący 
się kult. Kolejny arcybiskup me-
tropolita, Stanisław Grochowski 
(1633–1645), widząc, że kult z 
prywatnego staje się publiczny, 

po naradzie z kapitułą podjął de-
cyzję przeniesienia obrazu do ka-
plicy Rajeckiej, zwanej Szolcow-
ską, położonej obok na cmentarzu 
kościelnym. Ludzie zbierali się 
tłumnie przy zamkniętej kaplicy, 
otaczając cmentarz, odprawia-
li nabożeństwa. W tej sytuacji 
arcybiskup na prośbę wiernych 
otworzył kaplicę i zezwolił na 
odprawianie mszy świętych przed 
obrazem. 
14 lutego 1643 roku Katarzyna 
Domagaliczowa za wysłuchanie 
próśb złożyła Matce Bożej Ła-
skawej srebrną tablicę. Podobną 
tablicę, nieco większą, 13 paź-
dziernika 1645 roku ofiarował 
Jakub Sobieski, wojewoda ruski, 
ojciec króla Jana III, jako wotum 
za uzdrowienie z ciężkiej, niebez-

piecznej choroby córki Anny So-
bieskiej. 

OBLĘŻENIE LWOWA
Wobec ciągle rosnącej liczby 
czcicieli wizerunku MB Łaska-
wej zaistniała potrzeba budowy 
dużej kaplicy. Chętnych fundato-
rów nie brakowało. Wywiązał się 
wręcz spór o pierwszeństwo przy 
budowie pomiędzy Jakubem Gi-
delczykiem, doktorem medycyny, 
konsulem, mężem Jadwigi Doma-
galiczówny, a bratem zmarłej Ka-
tarzyny, Janem Domagaliczem, 
adwokatem Władysława IV. Spór 
rozstrzygnął konsystorz. Jakub 
Gidelczyk wraz z żoną ufundował 
pierwszą kaplicę, zwaną Wolfo-
wiczów. Drugą kaplicę, zwaną 
Domagaliczowską, 

MATKA BOŻA ŁASKAWA – ŚLICZNA GWIAZDA 
LWOWA
Ryszard Fraczek

/ Matka Boża Łaskawa – autor Józef Szolc-Wolfowicz rok 1598. Ołtarz główny w Katedrze 
Lwowskiej Fot. Ryszard Fraczek

/ Ściana wschodnia prezbiterium - miejsce upamiętniające nieistniejącą cmentarną kaplicę 
Domagaliczowską ufundowaną w 1644 r. fot. Ryszard Fraczek

/ Matka Boża Łaskawa – autor Józef Szolc-Wolfowicz rok 1598. Ołtarz główny w Katedrze 
Lwowskiej Fot. Ryszard Fraczek

/ Tondo z portretem Wojciecha Domagalicza, z napisem „Przechodniu! Nie zapomnij zmó-
wić: Zdrowaś, Marya” fot. Ryszard Fraczek
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wzniosło rodzeństwo Domagali-
czów. Następca Grochowskiego, 
arcybiskup Mikołaj Krosnowski 
(1645–1653), 21 listopada 1645 
roku w uroczystej procesji ulica-

mi Lwowa przeniósł cudowny ob-
raz z kaplicy Rajeckiej do wybu-
dowanej kaplicy Domagaliczow-
skiej, gdzie obraz pozostał przez 
następne 120 lat.
W 1648 roku Bohdan Chmielnic-
ki z Tuhaj-Bejem podeszli pod 
Lwów i rozpoczęli oblężenie mia-
sta. Lwowianie przyczynili się 
znacznie do uratowania grodu. 
Liczni mieszczanie zbierali się na 
modlitwach przed wizerunkiem 
Maryi. Z wdzięczności Matce Bo-
żej Łaskawej za ocalenie umieści-
li w kaplicy Domagaliczowskiej 
upamiętniającą to wydarzenie 
srebrną tablicę z napisem: Maryę 

straszną, jak zastęp wojsk uszyko-
wanych, poczuli Tatarzy i Kozacy 
zbuntowani, a senat i lud lwowski 
uznaje i kornie wielbi w oswobo-
dzeniu miasta od oblężenia.

W następnym roku, po zwycię-
skiej bitwie pod Zborowem i 
zawarciu 17 sierpnia 1649 roku 
ugody zborowskiej, Jan Kazi-
mierz polecił odprawić w Kate-
drze nabożeństwo dziękczynne za 
szczęśliwe zakończenie wyprawy. 
Wacław Kawecki, porucznik cho-
rągwi książąt Czartoryskich, w 
imieniu wojska obleganego przez 
nieprzyjaciela w Zbarażu, ofiaro-
wał lampę srebrną z inskrypcją, 
że przyczynie Najświętszej Panny 
w tutejszym obrazie zawdzięcza 
wojsko polskie swój ratunek.
Mieszkańcy Lwowa jeszcze raz, 
21 listopada 1649 roku, złoży-

li jako wotum przed cudownym 
wizerunkiem Maryi drugą tablicę 
srebrną z wyrytym na niej obra-
zem miasta oraz złotą różą. 

KRÓL JAN KAZIMIERZ
29 czerwca 1651 roku król Jan 
Kazimierz w bitwie pod Bere-
steczkiem odniósł wielkie zwy-
cięstwo nad Chmielnickim. Król 
ponownie nawiedził Katedrę i na-
kazał w kaplicy Domagaliczow-
skiej śpiewać uroczyste Te Deum. 
Po czym przyklęknął przed wize-
runkiem Matki Bożej i z wdzięcz-
ności za zwycięstwo i powrót do 
zdrowia złożył przed nim jedną z 
chorągwi zdobytych na wrogach. 
Po tym geście króla rycerstwo 
złożyło kolejnych 15 chorągwi. 
Król Jan Kazimierz, powraca-
jąc do kraju ze Śląska, w okta-
wę Zwiastowania Najświętszej 
Maryi Pannie 1 kwietnia 1656 
roku, w sobotę, przyklęknąwszy 
na pierwszym stopniu ołtarza, z 
wielką pokorą złożył w Katedrze 
śluby przed cudownym obrazem 
Matki Bożej Łaskawej, który na 
tę uroczystość przeniesiono z 
kaplicy Domagaliczowskiej do 
ołtarza głównego. Tekst przy-
gotował jezuita Andrzej Bobo-
la. Król w obecności nuncjusza 
papieskiego Piotra Vidoniego, 
duchowieństwa, dygnitarzy ko-
ronnych i litewskich oraz zgro-
madzonych licznie wiernych 
obrał Matkę Bożą na Królową 
Korony Polskiej i oddał Ojczyznę 
w Jej szczególną opiekę: Wielka 
Boga-Człowieka Matko, Panno 
Najświętsza! Ja, Jan Kazimierz, z 
łaski Syna Twego, Króla królów 
i Pana mego, i z Twego miłosier-
dzia król, upadłszy do stóp Two-
ich najświętszych, Ciebie dziś za 
opiekunkę moją i za Królową kró-
lestwa mojego obieram. I siebie, i 
moje królestwo Polskie, księstwo 
Litewskie, Ruskie, Pruskie, Ma-
zowieckie, Żmudzkie, Inflanckie 
i Czernihowskie, wojska obydwu 
narodów i lud cały Twojej osobli-
wej opiece i obronie polecam. 
Jako wotum monarcha zawiesił 
przy obrazie Matki Bożej chorą-
giew zdobytą na Szwedach. Ślub 
króla dał narodowi wielką wiarę, 
a rycerstwu męstwo. Świadkiem 
ślubów Jana Kazimierza był ar-
cybiskup lwowski Jan Tarnowski 
(1654–1669).

WDZIĘCZNOŚĆ POLAKÓW
W tym okresie wota przed obra-
zem Matki Bożej w podzięce za 
opiekę i zdrowie składało wielu 
Polaków. W roku 1655 między 
innymi wielki szczerozłoty łań-
cuch ofiarował Marcin Anczew-
ski, doktor medycyny, rajca i bur-
mistrz lwowski wraz z żoną, zaś 
Stanisław Dostojewski za uwol-
nienie z niewoli tureckiej ofiaro-
wał dwoje kajdan srebrnych. W 
roku 1666 wota złożyli Stefan 
Czarniecki, starosta kaniowski, 
bratanek hetmana Czarnieckiego, 
który przysłał z Lublina srebrne 
wotum za wyzdrowienie, oraz Jan 
Klemens Branicki (herbu Gryf), 
marszałek koronny. Rok później 
za cudowne ocalenie dziękował 
Remigian Strzałkowski, łowczy 
lwowski, pułkownik królewski. 
26 kwietnia 1669 roku Maria Ka-
zimiera Sobieska, hetmanowa, 
późniejsza królowa, z wdzięczno-
ści za uzdrowienie z ospy ofiaro-
wała głowę ze srebra. A w 1670 
roku Mniszkówna, starościanka 
lwowska, za ocalenie wzroku 
ofiarowała złote oczy.

Do Lwowa zmierzali Turcy i Ta-
tarzy. 10 września 1672 roku ob-
raz Najświętszej Panny został wy-
wieziony do Krakowa, gdzie ar-
cybiskup Koryciński przyozdobił 
wizerunek złocistą blachą. Kie-
dy wrogie wojska odeszły spod 
Lwowa, arcybiskup Koryciński 
odwiózł z powrotem wizerunek 
Maryi i złożył w kościele ber-
nardynów. Stamtąd w uroczystej 
procesji obraz wrócił do kaplicy 
Domagaliczowskiej.

KRÓL JAN III SOBIESKI
W bitwie pod Kałuszem, stoczo-
nej 14 października 1672 roku, 
Sobieski rozbił czterokrotnie 
większe siły tatarsko-turecko-
-kozackie i uwolnił blisko 30 
tysięcy ludzi pędzonych w ja-
syr. Król zszedł z konia, ukląkł  
i podziękował za to Najświęt-
szej Pannie. Kiedy przybył do 
Lwowa, złożył ślub Matce Bożej 
Łaskawej. W podziękowaniu za 
uzdrowienie umieścił w kapli-
cy jako wotum swe popiersie ze 
srebra z napisem przekazującym 
potomności jego wdzięczność. 
Rok później, po powrocie z bitwy 
chocimskiej, Sobieski z wdzięcz-
ności złożył Matce Bożej Łaska-
wej zdobyte na Turkach jedwabne 
namioty, z których uszyto ornaty.
Król Jan III Sobieski 24 sierpnia 
1675 roku rozgromił pod Lesieni-
cami k. Lwowa znacznie liczniej-
szą armię turecko-tatarską. W tym 
czasie jego żona Maria Kazimie-
ra modliła się w Katedrze przed 
obrazem Matki Bo-żej Łaska-
wej. Podczas bitwy król Sobie-
ski ruszył na wroga z okrzykiem 
„Jezus-Marya!”, prowadząc swe 
wojsko do zwycięstwa.
Wielką czcicielką Matki Bożej 
Łaskawej była Maria Kazimiera 
(Marysieńka), żona króla Jana 
III Sobieskiego. 21 stycznia 1676 
roku, jadąc na koronację, wstąpiła 
do Lwowa i ofiarowała do cudow-
nego obrazu wielką srebrną tabli-
cę. Kilka lat później, 26 marca 
1683 roku, ponow-nie nawiedziła 
obraz, składając złotą tablicę z 
wizerunkiem swego syna Kon-
stantego, któremu przed cudow-
nym obrazem uprosiła uzdrowie-
nie. 26 listopada 1681 roku Cecy-
lia Sieniawska przekazała srebrny 
posążek w podzięce za otrzymane 
zdrowie dla swego męża Mikołaja 
Sieniawskiego, marszałka koron-
nego. 
W roku 1705 gnębiła Lwów dżu-
ma. Na skutek zarazy umarło kil-
ka tysięcy mieszczan. Zanoszono 
prośby do Matki Bożej w cudow-
nym obrazie. Po procesji z obra-
zem, odprawionej na cmentarzu 
lwowskiego kościoła archikate-
dralnego, zaraza ustała. 

RZĄDY ARCYBISKUPA SIE-
RAKOWSKIEGO
Kult Matki Bożej Łaskawej w ka-

plicy Domagaliczowskiej wciąż 
się rozwijał. Nastały rządy arcy-
biskupa Wacława Hieronima Sie-
rakowskiego, za którego przepro-
wadzono gruntowną przebudowę 
Katedry. Zdecydowano między 
innymi o wyburzeniu kaplicy Do-
magaliczowskiej. Nie obyło się 
bez protestów rajców lwowskich, 
którzy wnieśli skargi do Rzymu 
w 1760 i 1761 roku. Dopiero po 
czterech latach Stolica Apostol-
ska wyraziła zgodę na przenie-
sienie obrazu. W wigilię święta 
Najświętszej Panny Łaskawej, 
11 V 1765 roku, w obecności 
prezydenta Trybunału Głównego 
Koronnego w Lublinie Ignacego 
Krasickiego i marszałka koron-
nego Ignacego Cetnera, w asy-
ście arcybiskupa unickiego Leona 
Ludwika Szeptyckiego i ormiań-
skiego Jana Tobiasza Augustyno-
wicza, licznego duchowieństwa i 
wiernych abp Wacław Sierakow-
ski przeniósł obraz Matki Bożej 
Łaskawej – „Ślicznej Gwiazdy 
Lwowa” – do głównego ołtarza 
Katedry. Na polecenie tegoż arcy-
biskupa kopię wizerunku Maryi 
wymalowano na murze świątyni 
od strony ulicy Halickiej w miej-
scu, gdzie obraz wisiał pierwot-
nie. Pod obrazem widnieje napis: 
Praetereundo cave ne taceatur 
Ave (Przechodniu! nie zapomnij 
zmówić: Zdrowaś Maryja). Obok 
namalowano portret Wojciecha 
Domagalicza.
28 kwietnia 1766 roku arcybiskup 
Sierakowski ogłosił obraz Matki 
Bożej jako cudowny i uroczystość 
Ofiarowania NM Panny przeniósł 
na dzień Najświętszej Panny Ła-
skawej. Arcybiskup za zgodą 
Stolicy Apostolskiej erygował 
Bractwo Najświętszej Maryi Pan-
ny, a 11 maja 1776 roku dokonał 
koronacji obrazu Matki Bożej Ła-
skawej koronami poświęconymi 
przez papieża Piusa VI. 

METROPOLITA JÓZEF BIL-
CZEWSKI
Kult Matki Bożej Łaskawej we 
Lwowie rozwinął znacznie ar-
cybiskup metropolita Józef Bil-
czewski (1900–1923). Dzięki jego 
staraniom papież Pius X w 1908 
roku zezwolił na obchodzenie w 
archidiecezji lwowskiej święta 
Najświętszej Panny Maryi Kró-
lowej Korony Polskiej. W dwa 
lata później tenże papież ogłosił 
Matkę Bożą Łaskawą Patronką 
archidiecezji. W 1923 roku, na 
prośbę biskupów polskich, Stoli-
ca Apostolska ustanowiła dzień 3 
maja świętem Najświętszej Panny 
Maryi Królowej Korony Polskiej. 
W 1945 roku w trosce o bezpie-
czeństwo w trudnych czasach wo-
jennych obraz został ukryty, a w 
miejsce oryginału wstawiono ko-
pię. W kwietniu 1946 roku władze 
sowieckie zmusiły arcybiskupa 
Eugeniusza Baziaka do opusz-

/ Biskup Jan Dymitr Solikowski (1539-1603), drzeworyt Feliksa Zabłockiego wg rys. Jana 
Matejki.

/ „Bohdan Chmielnicki z Tuhaj-bejem pod Lwowem” 1948 r.  – Jan Matejko

/ „Bohdan Chmielnicki z Tuhaj-bejem pod Lwowem” 1948 r.  – Jan Matejko
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czenia Lwowa, który znalazł się 
w granicach ZSRR. Arcybiskup 
zabrał ze sobą obraz do Polski. 
W miejsce oryginału wstawio-
no początkowo papierową kopię 
fragmentu wizerunku autorstwa 
lwowskiej nauczycielki i malar-
ki Marii Pokiziak, umieszczoną 
pod metalowymi sukienkami, a 
później olejną reprodukcję na de-
sce w takiej samej aranżacji. W 
tej formie kopia przetrwała aż do 
połowy lat 90. XX wieku. Kiedy 
profesor krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych Józef Nykiel na-
malował w roku 1983 dwie ko-
pie obrazu, jedna z nich została 
umieszczona w lubaczowskiej 
prokatedrze, druga zaś w Kate-
drze lwowskiej. Otoczona kultem 
lwowska kopia ostatecznie znala-
zła azyl w Muzeum Archidiece-
zjalnym we Lwowie. Tymczasem 
oryginał od 1947 roku znajdował 
się w skarbcu na Wawelu, a na-
stępnie w katedrze w Tarnowie. 

REKORONACJA OBRAZU 
W 1968 roku nowy administrator 
apostolski w Lubaczowie, bp Jan 
Nowicki (1968–1973), przeniósł 
cudowny obraz do Lubaczowa i 
przechowywał go w swojej kapli-
cy. 2 lutego 1974 roku bp Marian 
Rechowicz, administrator apostol-
ski w Lubaczowie (1974–1983), 
uroczyście wprowadził obraz do 
prokatedry. 4 maja 1980 roku Ka-
pituła Metropolitalna na wniosek 
biskupa podjęła decyzję o reko-
ronacji obrazu. Wizerunek Matki 
Bożej Łaskawej trafił do konser-
wacji w Krakowie. W 1983 roku 
Józef Nykiel wykonał jego dwie 
wierne kopie. 19 czerwca 1983 
roku Ojciec Święty Jan Paweł 
II, podczas pielgrzymki do Pol-

ski, na Jasnej Górze umieścił na 
obrazie korony papieskie. Dzień 
później, 20 czerwca, bp Marian 
Rechowicz przeniósł ozdobiony 
koronami wizerunek do kaplicy 
kurii arcybiskupiej w Lubaczo-
wie, a następnie w procesji do 
prokatedry. Z uwagi na prowa-
dzoną rozbudowę prokatedry wi-
zerunek przeniesiono do kaplicy 
domu biskupiego, a w 1986 roku 
przewieziono go do Tarnowa, zaś 
następnie do konserwacji do Kra-
kowa. Odnowiony obraz został 
złożony w skarbcu na Wawelu, 
gdzie pozostaje do dziś. Kopię z 
koronami papieskimi umieszczo-
no w prokatedrze lubaczowskiej, 
w nastawie ołtarza głównego. In-
tronizacji dokonał 8 grudnia 1989 
roku bp Marian Jaworski (il. 31). 
W dniach 2–3 czerwca 1991 roku 
modlił się przed obrazem Jan Pa-
weł II w czasie swej pielgrzymki 
do Lubaczowa. 2 czerwca Papież 
w prokatedrze wypowiedział 
znamienne słowa: Niech na całą 
naszą teraźniejszość i przyszłość 
nadal patrzą macierzyńskie oczy 
Maryi z Jej starożytnego obrazu 
w Katedrze lwowskiej, gdzie król 
Jan Kazimierz po doświadcze-
niach potopu składał swe histo-
ryczne śluby z 1656 roku.
25 czerwca 2001 roku Jan Paweł 
II nawiedził Katedrę we Lwowie, 
modląc się przed kopią cudowne-
go obrazu Pani Łaskawej i prze-
kazując Jej złotą różę. 
Jego następca, Papież Benedykt 
XVI, 8 września 2002 roku – za 
pośrednictwem kard. Józefa Tom-
ko – przekazał słynącemu łaskami 
wizerunkowi Matki Bożej róża-
niec.

Ryszard Fraczek

/ Biskup Jan Dymitr Solikowski (1539-1603), drzeworyt Feliksa Zabłockiego wg rys. Jana 
Matejki.

/ Sluby Jana Kazimierza Jan Matesjko 1893

Biskup polski na Siczy kozackiej 
-opis wydawcy
Ziemie ukrainne były opisywane 
m.in. przez Henryka Sienkiewicza 
w Trylogii. Zaporoże, Charków – 
to dla nas, Polaków, dalekie Kresy, 
nieco zapomniane i mniej znane 
niż Lwów czy nawet Kijów. To-
cząca się tam wojna trochę przypo-
mniała ich historię, niekoniecznie 
nam przyjazną – to w Charkowie 
znajduje się tzw. III Cmentarz Ka-
tyński, gdzie leży 4000 polskich 
oficerów, w tym 8 generałów i 5 
kapelanów różnych wyznań. In-
nym Charków może się kojarzyć 
z Józefem Piłsudskim, który przez 
rok studiował medycynę na tam-

tejszym uniwersytecie.
Ziemie te w czasach ZSRR zosta-
ły zsowietyzowane, zateizowane 
i duchowo zniszczone. Kościół 
katolicki działał wówczas w ukry-
ciu, ale jak wspomina bp Marian 
Buczek, zwykli ludzie przecho-
wali wiarę w swoich sercach i 
przekazali ją kolejnym pokole-
niom. Polscy księża i zakonnicy, 
o których opowiada w książce bp 
Buczek, wykonali tytaniczną pra-
cę pomocy duchowej i materialnej 
nielicznym pozostałym wiernym, 
dzięki czemu w ostatnich kilku-
nastu latach Kościół rzymskoka-
tolicki zaczął się tam odradzać i 
rozwijać, nie tylko realnie budu-

jąc czy odnawiając zaniedbane 
budynki kościelne, ale także du-
chowo wspierając mieszkańców.
Także emerytowany bp Marian 
Buczek dołożył swoją cegiełkę do 
dzieła ewangelizacji Zaporoża, a 
misja cywilizacyjna Kościoła, w 
kontekście trwającej tam wojny, 
nabiera specjalnego wydźwięku.
Książka zawiera wiele prywat-
nych fotografii z archiwum bp. 
Mariana Buczka, przedstawiają-
cych Charków i ludzi tam miesz-
kających. Niestety, nie mamy rze-
telnych informacji o ich losach, 
a także o losach wielu inicjatyw 
zrealizowanych przez polskiego 
biskupa na Siczy kozackiej.

Biskup polski na 
Siczy kozackiej
Redakcja
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„Tylko w morzu krwi...” – począ-
tek zbrodni ukraińskich nacjonali-
stów na ludności polskiej Wołynia
W rocznicę zbrodni dokonanej 9 
lutego 1943 r. na ludności polskiej 
w Parośli, prezentujemy tekst dr 
Joanny Karbarz-Wilińskiej z Od-
działowego Biura Badań Histo-
rycznych IPN w Gdańsku.
Kiedy w 1918 r. Polska odzyska-
ła niepodległość, na jej obszarze 
znalazło się oficjalnie blisko 5 mln 
Ukraińców. Stanowili oni 14 proc. 
ludności kraju. Walki o granicę 
południowo-wschodnią, a więc 
ziemie, które głównie zamieszki-
wali, trwały jednak przez kolejne 
lata, a Wołyń, gdzie ludność ta 
przeważała liczebnie nad Polaka-
mi, przyłączono do II RP w 1919 
r. Obszar ten tworzył drugie co do 
wielkości województwo, zajmu-
jąc blisko 35 758 km kw. Według 
spisu powszechnego z 1931 r. 
Ukraińcy stanowili tu aż 68 proc. 
mieszkańców, których łącznie 
było 1418,3 tys.
Polaków na Wołyniu zamieszki-
wało 346,6 tys., czyli 16,6 proc. 
ogółu ludności tego obszaru, co 
oznaczało, że stanowili oni drugą 
co do wielkości żyjącą tam gru-
pę narodowościową. Większe ich 
skupiska były w miastach, ustę-
powali tam jednak liczebnością 
ludności żydowskiej, stanowiąc 
ledwie 27,7 proc. mieszkańców. 
Zdecydowana większość Polaków 
należała do ludności wiejskiej, na 
Wołyniu niewiele jednak istniało 
wsi zamieszkiwanych wyłącznie 
przez nich. Dodatkowo wioski te 
były znacznie mniejsze od ukra-
ińskich wsi wołyńskich. Polacy 
mieszkali również we wsiach 
ukraińskich, gdzie najczęściej żyło 
po kilka, kilkanaście lub, rzadziej, 
kilkadziesiąt rodzin. Niezależnie 
jednak od tego, czy zamieszkiwali 
oni wioski wyłącznie polskie, czy 
też zdecydowali się osiedlić wśród 
ukraińskich sąsiadów, to właśnie 
polscy mieszkańcy Wołynia padli 
ofiarą zbrodni ludobójstwa z rąk 
UPA, rozpoczętej na początku lu-
tego 1943 r.
Pierwszy atak na ludność polską 
zorganizowany przez ukraińskich 
nacjonalistów miał miejsce w Pa-
rośli. Była to wioska założona w 
XIX w., położona w gminie An-
tonówka w powiecie sarneńskim, 
w „trójkącie między traktem Wło-
dzimierzec (gm. Włodzimierzec) 
– Antonówka (gm. Antonówka), 
drogą Wydymer – Grabina (obie 
w gm. Antonówka) i linią kolejo-
wą Kowel – Sarny”. Należała do 
parafii Włodzimierzec, diecezji 
w Łucku. Wieś była zamożna i 
zamieszkiwało ją około 130 Po-
laków w 26 zagrodach. W lutym 
1943 r. zostali oni całkowicie wy-
mordowani przez banderowską 
partyzantkę.
Zbrodnię w Parośli poprzedził 
atak UPA na miasteczko Włodzi-
mierzec, którego dokonał oddział 
zorganizowany prawdopodobnie 
przez urodzonego w 1912 r.Hry-
horija Perehiniaka „Dowbesza-
-Korobkę”. Celem Ukraińców 
stało się odbicie z rąk niemieckich 
starego działacza OUN – „Di-
browego”. Akcja rozpoczęła się 
w nocy z 7 na 8 lutego (lub, jak 
podaje Grzegorz Motyka, z 8 na 
9 lutego) 1943 r. Ukraińcy natra-

fili w jej trakcie na stacjonujący 
w miasteczku pododdział policji 
pomocniczej złożony z Kozaków i 
opanowali zajmowany przez nich 
budynek, mordując wielu z nich. 
Po zakończeniu działań pierwsza 
sotnia UPA wycofała się z Wło-
dzimierca, kierując się do kolonii 
Parośla zamieszkiwanej wyłącz-
nie przez Polaków.
Do wioski sotnia „Dowbeszki-Ko-
robki” przybyła prawdopodobnie 
9 lutego nad ranem. Uzbrojeni 
Ukraińcy otoczyli kolonię. Naj-
pierw w pobliskim lesie zamor-
dowali pięciu mieszkańców ko-
lonii Wydymer, którzy zwozili 
drewno, a później sterroryzowali 
mieszkańców Parośli, wkraczając 
z bronią do domów, grupami (naj-
częściej po 4–6 osób). Witold Ko-
łodyński, wówczas jedenastoletni 
chłopiec, wspominał ten moment: 
„W dniu 9 lutego 1943 r. (wtorek) 
wcześnie rano, zbudzono nas gło-
śnym i natarczywym łomotaniem 
w drzwi. Wyrwany ze snu ojciec 
podszedł do okna i po powrocie 
do sypialni powiedział do mamy, 
że stoi tam duża grupa uzbrojo-
nych mężczyzn. Wtedy zerwali-
śmy się wszyscy na równe nogi. 
Ojciec poszedł otworzyć drzwi, 
do których strasznie łomotano. Ja 
z siostrą Teresą – Lilą (tak na nią 
mówiliśmy) weszliśmy na piec 
chlebowy w kuchni, z którego 
widok był wprost na drzwi wej-
ściowe. W tym też czasie dziadek 
z babcią przyszli z dużego pokoju 
do kuchni. Do kuchni jako pierw-
szy wszedł wysoki, dobrze zbu-
dowany, przystojny mężczyzna w 
wieku około 30 lat. [...] Liczyłem 
wchodzących przez kuchnię do 
dużego pokoju, było ich szesna-
stu”.
Do domu państwa Kołodyńskich 
przyprowadzono również Ko-
zaków, wziętych do niewoli w 
miasteczku Włodzimierzec, któ-
rych zaprowadzono do sypialni 
i wyznaczono warty do ich pil-
nowania. Intruzi przedstawili się 
jako partyzanci sowieccy, którzy 
zakończyli potyczkę z Niemcami. 
Wielu mieszkańcom Parośli wy-
dało się podejrzane, że bojówka-
rze rozmawiają ze sobą miejscową 
gwarą ukraińską, co zaprzeczało 
ich tożsamości. Zdradzało ich 
również ubranie, charakterystycz-
ne dla miejscowych Ukraińców. 
Poza tym ich uzbrojenie składało 
się z prymitywnej broni, jak sie-
kiery i topory. Najpierw rozkazali 
naszykować dla siebie jedzenie i 
zakazali mieszkańcom przemiesz-
czać się bez wartownika. W domu 
państwa Kołodyńskich pierw-
szymi ofiarami stali się kozaccy 
jeńcy, których zabito siekierami, 
prawdopodobnie, jeszcze zanim 
oprawcy zasiedli do posiłku. Wi-
told Kołodyński tak zapamiętał 
te wydarzenia: „W godzinach po-
południowych [...] jeden z bande-
rowców zapytał mamę »Gdzie jest 
siekiera?«. Mama wskazała sie-
kierę w sieni. Ukrainiec pochwy-
cił ją i poszedł do dużego pokoju. 
W tym czasie dowódca wzmocnił 
warty w kuchni i w pokoju jadal-
nym, sam poszedł do sypialni, do 
Kozaków. Po chwili wyprowadzili 
jednego Kozaka, kierując go do 
pokoju dużego. Słychać było od-
głosy rąbania siekierą i nieludzkie 

jęki. Po kilku minutach szedł na-
stępny Kozak, a my słyszeliśmy 
podobne do poprzednich jęki i od-
głosy”. Wcześniej dotkliwie pobi-
to gospodarza domu, jego ojca.
Po posiłku banderowcy poinfor-
mowali Polaków o planowanym 
ataku na mających przejeżdżać 
w okolicy Niemców i zażądali, 
by położyli się oni na podłodze i 
pozwolili skrępować sobie ręce. 
Umotywowano to chęcią „ochro-
ny” mieszkańców Parośli przed 
zemstą Niemców za współudział 
w ataku. Niektórym Polakom ta-
kie tłumaczenie mogło się wydać 
wiarygodne, natomiast ci, którzy 
nie ufali „przebierańcom”, i tak 
nie byli w stanie stawić im opo-
ru. Wtedy, jak wspominał Witold 
Kołodyński, „nastąpiło bestialskie 
mordowanie, rąbanie naszych 
głów siekierami. Oprawców było 
wielu, gdyż mordowano nas pra-
wie jednocześnie. Mordercy prze-
bywali w naszym domu w dal-
szym ciągu, ucztując”.
Podczas masakry nie oszczędzono 
nawet dzieci. „Widziałem oso-
biście – wspominał Władysław 
Chorążyczewski – na stole wśród 
samogonu i resztek jedzenia dziec-
ko dwunasto- czy czternastomie-
sięczne przybite bagnetem [...] w 
którego usta był włożony niedoje-
dzony kawałek kiszonego ogórka. 
Tego widoku nie zapomnę do koń-
ca życia”. Dzieci zabijano uderze-
niem obucha siekiery w główkę. 
Jak podają Ewa i Władysław Sie-
maszkowie, „w jednym z domów 
nie można było wyciągnąć noża, 
którym było przybite niemowlę do 
stołu”. W kołysce, uderzeniem w 
siekiery w głowę, zamordowana 
została także półtoraroczna siostra 
Witolda Kołodyńskiego, a on sam 
wraz z młodszą od siebie dziewię-
cioletnią siostrą tylko cudem prze-
żył masakrę. Oboje przerazili się 
widokiem, który zastali w domu. 
Byli przekonani, że zbrodni do-
konano tylko w ich domu, szybko 
się jednak okazało, że Ukraińcy 
wymordowali niemal całą wioskę. 
Napad przeżyło zaledwie 12 osób, 
przede wszystkim ciężko poranio-
ne dzieci. Szacuje się, że zginęło 
wówczas co najmniej 155 osób, 
ofiar z pewnością było jednak wię-
cej. Jak podaje Grzegorz Motyka, 
„po wymarszu z Parośli w drodze 
do Cepcewicz upowcy w futorze 
Topty (Tuptyn) zabili następnych 
piętnastu Polaków”.
Kiedy upowcy wyszli z Parośli, 
dotarł tam Aleksander Sulikowski, 
który po drodze na targ do Sarn 
postanowił odwiedzić rodzinę. O 
zbrodni poinformował pobliski 
niemiecki posterunek. Mieszkań-
cy sąsiednich kolonii dowiedzieli 
się o niej na drugi dzień rano, kie-
dy jeden z gospodarzy z Wydyme-
ru pojechał do wsi na umówione 
spotkanie. W podobnym czasie 
do Wydymeru z informacjami o 
zbrodni dotarła okaleczona Maria 
Bułgajewska.
W obawie przed powrotem upo-
wców mieszkańcy okolicznych 
wiosek, którzy przybyli do Parośli, 
zdecydowali pochować zamordo-
wanych kilka dni później. Pogrzeb 
ofiar odbył się 12 lutego 1943 r. 
We wspólnej mogile pochowano 
137 osób, ciała pozostałych ofiar 
krewni złożyli na cmentarzu poza 

Paroślą. W maju 1943 r. na grobie 
usypano niewielki kurhan i po-
stawiono krzyż z wypalonym na-
pisem: „Tutaj spoczywają miesz-
kańcy Kolonii Parośla zamordo-
wani w dniu 9 lutego 1943 r.”
Aż do 30 lipca 1943 r. opustoszała 
kolonia pozostała nietknięta. Tego 
dnia została jednak doszczętnie 
spalona przez Ukraińców w trak-
cie likwidacji wszystkich polskich 
osiedli w gminie Antonówka 
(łącznie 26 zagród). Na terenie, 
gdzie rozciągała się wieś, posa-
dzono las sosnowy, w którym do 
lat siedemdziesiątych zachował 
się krzyż ku pamięci ofiar rzezi. 
Kiedy się rozpadł, jeden z okolicz-
nych ukraińskich mieszkańców z 
własnej inicjatywy wzniósł nowy, 
w 1995 r. dodając mały obelisk. 
Mogiła została też zabezpieczona 
ogrodzeniem przed leśnymi zwie-
rzętami.
Parośla była pierwszą polską wio-
ską, w której UPA dokonała maso-
wego mordu na cywilnej ludności. 
Brutalna zbrodnia stanowiła jedy-
nie preludium do kolejnych, któ-
rych celem byli przede wszystkim 
Polacy, bez względu na wiek czy 
płeć. Ich kulminacja nastąpiła 11 
i 12 lipca 1943 r., kiedy to równo-
cześnie w 150 miejscowościach 
(w powiatach włodzimierskim, 
horochowskim i kowelskim) w 
bestialski sposób UPA wraz z czę-
ścią wiejskiej ludności ukraińskiej 
mordowała Polaków, którzy ginęli 
na Wołyniu jeszcze przez kolejne 
dwa lata (do lutego 1945 r.), a tak-
że swoich rodaków, usiłujących 
ratować polskich sąsiadów.
W połowie września 1943 r. ma-
sowe rzezie niewinnej ludności 
polskiej rozpoczęły się na tere-
nie województw tarnopolskiego, 
lwowskiego i stanisławowskiego, 
a więc Małopolski Wschodniej, 
gdzie miały równie bestialski 
przebieg. Szacuje się, że zginęło 
tu kolejnych kilkadziesiąt tysięcy 
Polaków. Za zbrodnie te odpowie-
dzialni są oczywiście konkretni 
ludzie – członkowie OUN, ukraiń-
skiej „armii powstańczej” (UPA), 
ale także wielu ukraińskich miesz-
kańców wołyńskich wsi, których 
nierzadko nie trzeba było zachę-
cać do zemsty na wiejskiej ludno-
ści polskiej za wyrządzone przez 
nią rzekomo krzywdy.
Często, szczególnie po stronie 
ukraińskiej, opisuje się te tragedie 
jako „wojnę polsko-ukraińską”, 
nie biorąc pod uwagę faktu, że 
same walki wrogich oddziałów 
stanowiły niewielki odsetek tych 
wydarzeń, natomiast pozosta-
ła część tzw. wojny polegała na 
bestialskim mordowaniu bez-
bronnych ludzi przez ukraińskich 
nacjonalistów. Badacze, głównie 
ukraińscy, podejmują też próby 
„tłumaczenia”, że rzeź wołyńska 
wzięła swój początek z wielolet-
niego, czy też nawet kilkuwieko-
wego, konfliktu pomiędzy Polaka-
mi i Ukraińcami. Polacy odgrywa-
ją w tej narracji rolę agresorów i 
„okupantów” ziem ukraińskich, 
którzy zginęli, bo emocje „ukra-
ińskich ofiar” znalazły „wreszcie” 
ujście podczas wydarzeń w 1943 
r. Oczywiście nie można uznać, iż 
władzom II RP udało się rozwią-
zać liczne problemy zamieszkują-
cych kraj mniejszości, a Ukraińcy 

byli traktowani tak samo jak Po-
lacy. Trudno jednak wytłumaczyć 
okrutne mordy na bezbronnej lud-
ności cywilnej, wskazując na za-
dawnione krzywdy czy poczucie, 
iż jest się obywatelem „drugiej 
kategorii”. Nie da się ich również 
wytłumaczyć walką o niepodle-
głość. Bestialska eksterminacja 
ludności ze względu na narodo-
wość czy wyznanie zawsze jest 
podbudowana ideologią. W tym 
przypadku była to ideologia ukra-
ińskich nacjonalistów, których 
działalność skłoniła Ukraińców do 
ludobójstwa na Polakach.
ROZWÓJ UKRAIŃSKIEGO 
NACJONALIZMU
 Ukraińskie organizacje nacjona-
listyczne w Galicji Wschodniej 
oraz na Wołyniu zaczęły powsta-
wać już wcześniej. W 1920 r. Je-
when Konowalec utworzył terro-
rystyczną Ukraińską Organizację 
Wojskową (UWO), która istniała 
do 1933 r. Prowadziła ona akcje 
sabotażowe, zamachy terrory-
styczne i szkolenia wojskowe dla 
młodzieży, obierając za cel ode-
rwanie od Polski województw 
lwowskiego, tarnopolskiego, 
stanisławowskiego i utworzenia 
z nich ukraińskiego państwa. Po-
czątkowo jednak ukraińscy na-
cjonaliści nie stanowili zwartego 
środowiska. W 1926 r. we Lwo-
wie kilku spośród nich powołało 
Związek Ukraińskiej Młodzieży 
Nacjonalistycznej (Sojuz Ukra-
jinśkoji Nacionalnoji Mołodi, 
SUNM). Wśród jego założycieli 
znaleźli się Stepan Ochrymowycz, 
Iwan Gabrusewycz oraz Stepan 
Łenkawśkyj.
W 1929 r. Łenkawśkyj ogłosił 
„Dekalog ukraińskiego nacjona-
listy”, formułując w nim główne 
zasady, według których powinni 
postępować Ukraińcy, aby utwo-
rzyć swoje państwo. „Dekalog” 
był niejako uproszczonym zapi-
sem tez zawartych w utworach 
Dmytry Doncowa. Nawoływał 
on przede wszystkim do tego, 
aby kierowniczą rolę w narodzie 
przejęła „aktywna, odważna, spra-
gniona władzy mniejszość”, która 
charakteryzowałaby się zdolną 
do poświęceń, fanatyczną wręcz 
miłością do własnego narodu. De-
kalog, w którym pisano m.in.: 1. 
„Zdobędziesz Ukraińskie Państwo 
albo zginiesz za nie”, 7. „Nie za-
wahasz się wykonać najniebez-
pieczniejszego czynu, jeśli będzie 
wymagać tego dobro sprawy” czy 
8. „Nienawiścią i bezwzględną 
walką będziesz przyjmował wro-
ga Twego Narodu”, definiował w 
całości bezwzględną, pozbawioną 
skrupułów i moralności przyszłą 
drogę, jaką zamierzali obrać ukra-
ińscy nacjonaliści w walce o wła-
sne państwo.
Do zjednoczenia środowisk na-
cjonalistycznych doszło podczas I 
Kongresu Ukraińskich Nacjonali-
stów, który odbywał się w Wiedniu 
od 28 stycznia do 3 lutego 1929 
r. Powołano wówczas Organiza-
cję Ukraińskich Nacjonalistów 
(OUN), a „Dekalog” Łenkawś-
kiego stał się jednym z jej najważ-
niejszych dokumentów. Co cieka-
we, główny ideolog ukraińskich 
nacjonalistów – Doncow – nigdy 
nie został członkiem organizacji. 
Tymczasem jej członkowie przy-
jęli za cel dążenie do „budowy, 
obrony i powiększenia niezależ-
nego, zjednoczonego ukraińskie-
go państwa narodowego”, które 
miało objąć wszystkie „ukraińskie 
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ziemie etnograficzne”. Oznaczało 
to, że ich przyszłe państwo po-
winno się składać nawet z tych 
terenów, które – według nacjona-
listów – Ukraińcy zasiedlali we 
wczesnym średniowieczu. OUN 
zapowiadała bezwzględną walkę 
z każdym, kto stanie na drodze 
do „odzyskania” owych ziem. Po-
ważnie traktowano przy tym na-
uki Doncowa, który podkreślał, że 
jakakolwiek współpraca z innymi 
organizacjami jest niedopuszczal-
na, ponieważ w organizacji na-
cjonalistycznej powinny panować 
czystość ideologiczna oraz spójna 
moralność. Ponadto, ukraińskim 
nacjonalistom nie chodziło o po-
rozumienie z innymi narodami, 
które według OUN zajmowały ich 
ziemie. Nie wchodziły również w 
grę żadne kompromisy i szuka-
nie rozwiązań na drodze pokojo-
wej. Za bardzo niebezpiecznych 
uważano tych działaczy polskich 
i ukraińskich, którzy dążyli do 
zgody polsko-ukraińskiej. To 
przeciwko nim członkowie UWO 
i OUN prowadzili początkowo ak-
cje terrorystyczne oraz zamachy. 
Ich celem było nieustanne przygo-
towywanie Ukraińców do narodo-
wej rewolucji, o czym przekony-
wali swoich rodaków poprzez pro-
pagandę oraz dokonywanie aktów 
sabotażu i terroru.
Plany „walki o wolną Ukrainę” 
prezentowano m.in. w czasopi-
śmie OUN „Rozbudowa naciji”. 
W numerze z listopada/grudnia 
1930 r. pisano: „Kiedy nadejdzie 
ten nowy, wielki dzień, będziemy 
bez litości. Nie będzie żadnego za-
wieszenia broni, nie powtórzy się 
ani perejasławska, ani hadziacka 
umowa [...]. Nie będzie miłosier-
dzia ani dla wielkiego, ani dla ma-
łego, a poeta zaśpiewa: I zarżnął 
ojciec syna. [...] Tylko w morzu 
krwi, tylko bezwzględnością, tyl-
ko w jednym żelaznym szeregu i 
z jednym wodzem wywalczymy 
sobie prawa człowieka”. Wizje 
głównych działaczy OUN doty-
czące jej działań zaczęły się jednak 
w pewnym momencie różnić. Na 
przełomie lat 1940 i 1941 doszło 
do konfliktu między Stepanem 
Banderą i Andrijem Melnykiem, 
w wyniku czego nastąpił rozłam 
w jej szeregach. Utworzono wów-
czas dwie organizacje – OUN-B i 
OUN-M. Pierwsza z nich ponosi 
największą odpowiedzialność za 
przyszłe zbrodnie.
Działania OUN-B usprawnić mia-
ła formacja zbrojna, która byłaby 
w stanie fizycznie usunąć rzeko-
mych „okupantów”, w tym przy-
padku przede wszystkim Polaków 
– z „ukraińskich” ziem, dzięki 
czemu Ukraina miała być „czysta 
jak szklanka wody”. Pomysł jej 
utworzenia pojawił się po klęsce 
Niemiec pod Stalingradem, kiedy 
ich przegrana w II wojnie świa-
towej stawała się coraz bardziej 
oczywista. Ukraińscy nacjonaliści 
zdawali sobie sprawę z tego, że 
na okupowane (od 1941 r.) przez 
Niemców południowo-wschodnie 
tereny byłej II Rzeczypospoli-
tej – przez ounowców nazywane 
„ziemiami ukraińskimi” − wkro-
czy ponownie Armia Czerwona 
i zaprowadzi swoje porządki. W 
dniach 17–23 lutego 1943 r. zwo-
łano III Konferencję OUN, na 
której zdecydowano o powołaniu 
organizacji militarnej pod nazwą 
Ukraińska Powstańcza Armia. Co 
ważne, już od 1941 r. na Wołyniu i 
Polesiu działał oddział partyzanc-
ki, który przyjął taką nazwę. Do-

wodził nim Taras Bulba-Boroweć, 
reprezentujący Ukraińską Repu-
blikę Ludową na emigracji i wal-
czył z Armią Czerwoną, a od mar-
ca 1942 r. – z siłami niemieckimi. 
Kiedy OUN-B utworzyło własne 
oddziały, odebrano tę nazwę lu-
dziom pod powództwem Bulby-
-Borowcia. Część z nich przeszła 
do nowych „oddziałów”, on sam 
jednak tego nie zrobił, prawdo-
podobnie nie popierał bowiem 
planów „oczyszczania” – jak eu-
femistycznie mówiono − „ziem 
ukraińskich” z ludności polskiej. 
Pierwszym dowódcą UPA został 
Wasyl Iwachiw, a po jego śmierci 
w maju 1943 r. zastąpił go Dmytro 
Kłaczkiwśkyj „Kłym Sawur”, któ-
ry został dowódcą okręgu UPA-
-Północ.
Akcje zaczepne OUN wobec Po-
laków trwały od momentu jej 
utworzenia. Z rąk jej działaczy 
zginęło wiele osób, które sta-
rały się doprowadzić do zgody 
między Polakami i Ukraińca-
mi. Wśród ofiar zamachów byli 
m.in. w 1931 r. Tadeusz Hołów-
ko, w 1934 r. Bronisław Pieracki 
po stronie polskiej czy również 
w 1934 r. Iwan Babij – dyrektor 
gimnazjum akademickiego we 
Lwowie, po stronie ukraińskiej. 
W latach trzydziestych OUN – jak 
twierdzi Grzegorz Motyka – pla-
nowała sprowokować chłopów do 
krwawych wystąpień przeciwko 
polskim ziemianom i kolonistom. 
W ten sposób zamierzano rozpra-
wę z częścią Polaków ukryć pod 
płaszczem „ludowych” samosą-
dów”. „Zapowiedź odwetu czy 
nawet rozprawy z Polakami moż-
na też odnaleźć w wielu piosen-
kach OUN (np. Śmierć, śmierć, 
Lachom śmierć)”.
BISKUP GRZEGORZ  CHO-
MYSZYN WOBEC DZIAŁAŃ 
OUN i UPA
Sprzeciw wobec ukraińskiego 
nacjonalizmu, rozpowszechnia-
jącego się na Wołyniu i w Galicji 
Wschodniej, stanowczo wyrażał 
greckokatolicki biskup stanisła-
wowski Grzegorz Chomyszyn. 
Od momentu, kiedy objął sakrę 
biskupią w 1904 r., głośno kry-
tykował przemoc i terror, do któ-
rych posuwały się już wówczas 
ukraińskie środowiska. Duchow-
ny zdecydowanie potępił w 1908 
r. zabójstwo namiestnika galicyj-
skiego Andrzeja Potockiego, kon-
sekwentnie apelując o pokojowe 
ułożenie skomplikowanych relacji 
polsko-ukraińskich.
W latach trzydziestych z uwagą 
obserwował rosnący w siłę wśród 
jego rodaków nacjonalizm i kon-
sekwentnie ich przed nim prze-
strzegał, nazywając go „obłęd-
nym” oraz „pogańskim”. Chcąc 
oderwać Ukraińców od tej ideolo-
gii, proponował im alternatywną 
drogę. W 1925 r. udzielił popar-
cia utworzonej wówczas Ukraiń-
skiej Organizacji Chrześcijańskiej 
(UChO), której członkowie propa-
gowali szukanie dróg porozumie-
nia z Polakami, a przede wszyst-
kim postępowanie w zgodzie z za-
sadami wiary chrześcijańskiej. W 
1930 r. organizacja przekształciła 
się w Ukraińską Katolicką Partię 
Ludową (UKNP), którą w 1932 r. 
zastąpiła Ukraińska Odnowa Lu-
dowa (UNO).
Popularność nacjonalizmu wśród 
Ukraińców przerażała bp. Cho-
myszyna. Swoje refleksje na ten 
temat przedstawił w wydanej w 
1933 r. książce Problem ukraiński. 

Jak sam podkreślał, była ona wy-
nikiem „tego, co przemyślałem, 
nie w ciągu jednego dnia, miesiąca 
lub roku, ale przez dziesiątki”. W 
publikacji opisał prawdopodobne 
skutki rozprzestrzeniania się ide-
ologii nacjonalistycznej. Szcze-
gólny niepokój biskupa budził 
wzrost zainteresowania nią wśród 
młodzieży. Twierdził wręcz, że 
„dała się [ona] wplątać w bardzo 
zgubne sieci, leci sama na oślep w 
przepaść i na naród swój sprowa-
dza gorzki los”. Pragnąc odwrócić 
jej uwagę od nacjonalizmu, stał 
się pomysłodawcą powstania Ak-
cji Katolickiej w województwie 
stanisławowskim. Niepokój bi-
skupa budziło również to, że także 
drobnomieszczaństwo oraz chłopi 
coraz częściej przejawiali popar-
cie dla tej ideologii.
Duchowny rozumiał jednak pro-
cesy, dzięki którym nacjonaliści 
zdobywali poparcie wśród Ukra-
ińców. Pisał na ten temat do swo-
ich wiernych, jednocześnie prze-
strzegając, by nie dali się zwieść 
słowom agitatorów: „Wystarczy 
bowiem mieć silne gardło i obrot-
ny język, wystarczy masom schle-
biać i potakiwać, wystarczy obie-
cywać im złote góry i raj na ziemi 
– a oto gotowy patent na wielkie-
go działacza patriotę, na zbawcę 
i bohatera narodu, nawet na mę-
czennika narodowego”. Podkre-
ślał, że nacjonalizm jest ideologią 
wadliwą, zatrutą i szkodliwą, po-
równując go do tego, „czym mate-
rializm [stał się] u bolszewików”. 
Za współwinnych tego, że przyjął 
on taką błędną formę, uznał Tara-
sa Szewczenkę, Mychajłę Draho-
manowa oraz Iwana Frankę, nie 
zdobywając sobie tym samym 
poparcia wśród rodaków. Uważał, 
iż nacjonalizm przeciwstawia się 
„prawdziwej, świętej i szlachetnej 
miłości swego narodu” i „uważa 
naród za najwyższego suwerena, 
detronizuje absolutny autorytet 
Boga [...], niszczy nie tylko mi-
łość Boga, ale bliźnich, bo wpro-
wadza gorączkę szowinizmu i 
nienawiści w stosunku do tych 
wszystkich, którzy nie podporząd-
kowują się temu nacjonalizmo-
wi”. Twierdził też, że hierarchia 
greckokatolicka powinna bardziej 
stanowczo reagować na działal-
ność ukraińskich nacjonalistów. 
Przekonywał, że działają oni na 
szkodę narodu, nie dopuszczając 
do zawarcia porozumienia między 
Ukraińcami i Polakami. Dziwiło 
go szczególnie to, iż nacjonaliści 
mordują często tych Polaków, któ-
rzy odnosili się do jego rodaków 
życzliwie. Nie rozumiał jednak, 
że likwidowanie przez OUN osób, 
które dążyły do poprawy wzajem-
nych relacji, było jednym z pod-
stawowych celów organizacji. Jak 
już wspominano, zamierzali oni 
zlikwidować wszystkich, którzy 
stanęli im na drodze do rewolucji 
i przejęcia wyłącznej władzy, a 
zwłaszcza tych, którzy byliby w 
stanie – zarówno po stronie pol-
skiej, jak i ukraińskiej – doprowa-
dzić do zgody między narodami.
Grzegorz Chomyszyn nie bał się 
wygłaszać niepopularnych wśród 
Ukraińców tez i otwarcie krytyko-
wał działania ukraińskich nacjo-
nalistów. Pragnął zawrócić swoich 
rodaków z błędnej drogi. Wiedział 
jednak, że niełatwo będzie mu się 
do nich przebić. Twierdził przy 
tym, że „ukrywać zło, usypiać 
naród zatrutymi narkotykami, 
podtrzymywać jego malignę – to 
straszne zabójstwo. Naród, które-

mu nikt nie odkrywa, albo nikt nie 
ma odwagi odkryć błędnej jego 
drogi, lub naród, który nie chce 
przyjąć zdrowej rady, albo tak 
dalece jest już schorowany, że nie 
może przyjąć zdrowej rady i sku-
tecznego lekarstwa – jest narodem 
nie do uzdrowienia”.
Postawa, jaką przyjął bp Chomy-
szyn, sprowadziła na niego niena-
wiść ukraińskich nacjonalistów. 
Oskarżali go o to, że „rozbija jed-
ność narodową, łamie front naro-
dowy” i podjęli nawet decyzję o 
jego zlikwidowaniu. Zabójstwo 
biskupa nie doszło do skutku, nie-
mniej on sam wiedział o planach 
jego przeprowadzenia, o czym 
pisał w jednym z listów do me-
tropolity Andrzeja Szeptyckiego, 
przestrzegając go przed drama-
tycznymi skutkami takich działań.
Przewidywania bp. Chomyszyna, 
że „nacjonalizm [...] wprowadza 
pogańską etykę nienawiści, na-
kazując nienawidzić wszystkich, 
którzy są innej narodowości, a 
nawet wzbraniając nieść im po-
moc i okazywać miłosierdzie w 
ich nieszczęściu”, sprawdziły się 
w latach czterdziestych XX w. na 
Wołyniu i w Galicji Wschodniej. 
Jeszcze pod koniec lat trzydzie-
stych, zanim doszło do ludobój-
stwa ludności polskiej na tych 
terenach, Grzegorz Chomyszyn 
udzielił lwowskiemu dzienniko-
wi „Chwila” wywiadu, w którym 
zawarł niemal prorocze wizje tych 
tragedii: „Kto ma w sobie poczu-
cie człowieczeństwa, kto z chrze-
ścijan godny jest tego miana – poj-
muje, że zboczenia nacjonalizmu 
zepchnęły butnych obłąkańców 
po równi pochyłej ich sadyzmu 
aż na samo dno. Stoją dziś chyba 
na pograniczu zwierzęcości. Sto-
ją niżej od pogan, którzy przecie 
mają jakąś religię, choć fałszywą. 
Nie jest chrześcijaninem, kto gnę-

bi bliźniego, bo chrześcijaństwo 
prawdziwe przeciwne jest i potę-
pia gwałt i walkę nieetyczną”.
 Biskup stanisławowski był prze-
ciwny zbrodniom OUN i UPA 
popełnionym na Wołyniu i Ma-
łopolsce Wschodniej w latach 
1943–1945, co podkreślał jeszcze 
wówczas, kiedy w 1945 r. został 
aresztowany przez NKWD. Śled-
czym, którzy go przesłuchiwali, 
mówił, że nie popierał działań 
UPA i uważał, że nie można budo-
wać niezależnej Ukrainy poprzez 
działania dywersyjne. W zezna-
niach z marca tego roku podkre-
ślał zdecydowanie, że zawsze był 
zwolennikiem legalnych rozwią-
zań w kwestiach politycznych i 
krytykował „ostre formy OUN w 
walce przeciwko Związkowi So-
wieckiemu i polskiej ludności”.
Biskup Chomyszyn wprost wy-
rzucał błędy swoim rodakom. Nie 
przysparzało mu to wśród nich 
popularności oraz zwolenników. 
Nacjonalizm ukraiński i ideały, na 
jakich się on opierał, opisywał, nie 
stosując eufemizmów i nie próbu-
jąc usprawiedliwiać zbrodni „siła-
mi wyższymi”. Choć swoje nauki 
wygłaszał w sposób stanowczy i 
zdecydowany, do wielu Ukraiń-
ców nie były one w stanie dotrzeć. 
Być może jednak część z nich za-
wrócił z błędnej drogi. Warto pa-
miętać, że nie wszyscy Ukraińcy 
dali się omamić zbrodniczej ide-
ologii OUN-UPA, sprzeciwiając 
się morderstwom polskich sąsia-
dów i ostrzegając ich przed nad-
chodzącym niebezpieczeństwem. 
Wielu z nich poniosło za to śmierć 
z rąk swoich rodaków.
 https://ipn.gov.pl/pl/historia-z-i-
pn/137782,Tylko-w-morzu-krwi-
poczatek-zbrodni-ukrainskich-n
acjonalistow-na-ludnosci-polski.
html
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Na początku lipca 1943 r.  polskie 
władze  podziemnego państwa 
wreszcie zrozumiały , że bande-
rowcy szykują się do kolejnych 
mordów, tym razem na niespoty-
kaną dotychczas skalę. Nie wy-
kluczone, że  polski wywiad woj-
skowy natrafił w czerwcu 1943 r. 
na  dyrektywę  Dmytro Klacz-
kiwskego „Kłyma Sawura”, do-
tycząca  przeprowadzenia wielkiej 
akcji mającej na celu wymordo-
wanie ludności polskiej na Woły-
niu. Miała ona wprawdzie doty-
czyć tylko mężczyzn w wieku od 
lat 16 do 60, ale w praktyce mało 
kto się tym przejmował. Pijane 
bandy rezunów mordowały 
wszystkich, którzy nawinęli się 
pod siekiery, noże i kosy. Jak ze-
znał Jurij Stelmaszczuk „Ru-
dyj” po ujęciu go przez NKWD, 
w teren niebawem poszedł inny, 
tajny  rozkaz „Kłyma Sawura”, 
nakazujący powszechną likwi-
dację ludności polskiej. Delegat 
Okręgowy na Wołyniu Kazimierz 
Banach dążył  do porozumienia z 
propolsko nastawionymi Ukraiń-
cami. Rozmawiał w tej sprawie 
już na przełomie 1942 i 1943 
roku.  Chcąc powstrzymać plano-
wane zbrodnie, Kazimierz Ba-
nach, wysłał do dowództwa UPA 
parlamentariuszy:  por. Zygmun-
ta Rumla  i ppor. Krzysztofa 
Markiewicza. Towarzyszył im 
woźnica Witold Dobrowolski, 
również z konspiracji. Niestety  
Ukraińcy ze sztabu UPA stacjonu-
jącego w lasach świnarzyńskich, 
łamiąc cywilizowane normy, 
uwięzili wysłanników, a następnie 
w bestialski sposób skatowali. 
10 lipca, w przeddzień „Krwa-
wej Niedzieli”, która rozpoczęła 
ludobójstwo na Wołyniu,  urządzi-
li barbarzyńskie widowisko, 
wciąż jeszcze żywych, polskich 
oficerów rozkrzyżowano więc na 

majdanie we wsi Kustycze, a na-
stępnie rozerwano na strzępy 
końmi. Dzień później, czyli 11 
lipca, sotnie UPA, wspierane 
przez „siekierników”, czyli uzbro-
jonych w siekiery i widły chłopów 
ukraińskich, uderzyły w czasie 
niedzielnych nabożeństw, odpra-
wianych w rzymskokatolickich 
kościołach i kaplicach, na 99 pol-
skich wiosek w powiatach horo-
chowskim, włodzimierskim i w 
mniejszych fragmentach pozosta-
łych powiatów, z wyjątkiem lubo-
melskiego. Dlatego data 11 lipca 
stała się  znaczącym symbolem 
ludobójstwa OUN-UPA na Pola-
kach.  Natomiast symbolem zdra-
dy i perfidii stało się to co OUN-
-UPA zrobiła w Dominopolu. Ja-
nina Topolanek z d. Rusiecka z 
kol. Teresin  wspomina: „...tatuś 
powiedział wtedy do mnie tak: 
„My już wszystko wiemy, właśnie 
przyszedł do nas pan Terlecki i po-
informował, że do domu wróciła 
jego córka Franciszka, która 
ostatnio mieszkała w okolicach 
Kisielina i słyszała jak Ukraińcy 
napadli na ludność polską, zgro-
madzoną na niedzielnej Mszy 
Świętej w Kościele. Słyszała tam 
mocną strzelaninę i uciekła do nas 
na Teresin. Janiu Ty nic nie wiesz, 
Dominopol też wymordowany!” 
A  Dominopol to polska wieś na 
Wołyniu, w gminie Werba pow. 
włodzimierski. Mieszkało w niej 
60 rodzin (ok. 400 osób) polskiej 
szlachty zaściankowej i 2-4 rodzi-
ny ukraińskie. Antonina Sidoro-
wicz z d. Turowska tak wspomi-
na: „Było u nas często bardzo ci-
cho i spokojnie, drewniane domki 
otoczone były sadami i ogrodami, 
w których było mnóstwo najróż-
niejszych kwiatów i drzew owoco-
wych. Najlepiej zapamiętałam or-
ginie i astry, a z drzew najwięcej 
było wiśni. Uroku dodawał i za-

pach rozsiewał bez: biały, niebie-
ski i czerwony. Było u nas bardzo 
pięknie, od strony północnej, od 
Świnarzyna rósł piękny las, tam 
chodziliśmy często całymi rodzi-
nami na grzyby, zbieraliśmy też 
chętnie orzechy laskowe, poziom-
ki, czernice i jagody. Las był naszą 
wspólną wszystkich spiżarnią. Z 
kolei od strony południowej wiła 
się wolno rzeka Turia, a przy niej 
rozciągały się łąki i pastwiska. 
Często chodziłam tam ze swoimi 
koleżankami zbierać łąkowe kwia-
ty, pasło się tam wtedy dużo krów. 
W naszej rzece woda była czysta i 
zdrowa, żyło w niej dużo ryb, które 
chłopcy łapali na wędziska. Bar-
dzo kochałam naszą wioskę, mia-
łam tam wielu kolegów i koleża-
nek.”  W maju 1943 r.,  ukraińscy 
nacjonaliści  z Wołczaka koło Do-
minopola  twierdząc, że zostało 
zawarte porozumienie polsko-
-ukraińskie ( nigdzie nie potwier-
dzone), rozpoczęli akcję agitacyj-
ną wśród Polaków nawołującą do 
wspólnej walki przeciw ko Niem-
com. Udali się do polskich wsi i 
osiedli: Turia, Marszałkówka, Mi-
kołajówka, Swojczów i innych, 
nawołując do wstępowania do or-
ganizującej się wspólnej party-
zantki ukraińsko-polskiej. Oczy-
wiście warunkiem przyjęcia było 
posiadanie własnej broni palnej 
lub granatów w większej ilości. W 
ten sposób zwerbowano znaczną 
ilość młodych chłopców w wieku 
15-20 lat. Dla uwiarygodnienia 
informowano, że ustalona zosta-
ła odznaka na czapce w kształ-
cie koła przedzielonego po poło-
wie barwami narodowymi Pol-
ski i Ukrainy (jedna połowa 
biało-czerwona, druga niebie-
sko-żółta) wiel kości dużego gu-
zika. Nad tą odznaką Ukraińcy 
mieli mieć  ponoć umieszczony 
tryzub, a Polacy orzełka. Dla 

większego nagłośnienia akcji 
pierwsi zwerbowani w ten sposób 
polscy party zanci rozsyłani byli 
do polskich wsi i osiedli w celu 
zwerbowania następnych ochotni-
ków  oraz dla zbierania żywności 
dla organizowanego oddziału. 
Czesław Życzko z Kisielówki 
wspomina:  „Początkiem 1943 r. 
pojawił się na terenie Swojczowa i 
w okolicznych miejscowościach 
jakiś kpt. Dąbrowski, który zaczął 
organizować polską młodzież.....” 
(...)  W efekcie powstał znaczny ( 
90 -120 ludzi) polski oddział par-
tyzancki pod dowództwem kpt. 
Stanisława Dąbrowskiego współ-
pracujący z UPA.  Wołyński 
Okręg AK jednak nic z tym nie 
miał wspólnego. Do dziś nie ma 
dokładnych informacji o kpt. Dą-
browskim, który ponoć był z za-
wodu nauczycielem i rezerwistą 
WP. Ukraińcy wykorzystali jego 
nazwisko w celach propagando-
wych. Tymczasem sami zajęli 
szkołę w Dominopolu, organizu-
jąc tam swoją kwaterę, poza 
tym wielu z nich kwaterowało w 
wielu prywatnych domach 
mieszkańców tej wsi. Rozniosła 
się również pogłoska, że w lesie 
dookoła całej wsi Dominopol, od 
strony północnej i wschodniej, na 
samym skraju, upowcy zbudowali 
wiele potężnych bunkrów.  Mło-
dzież polska słysząc jednak o 
pierwszym polskim oddziale była 
bardzo zainteresowana wstąpie-
niem do niego......( Do tego od-
działu rwał się również najstarszy 
syn mojego wujka, Stanisław Ro-
mankiewicz ps. „Zając”, ale ro-
dzina jakoś mu przetłumaczyła i 
zrezygnował.) (...) Dzięki takim 
działaniom, w tym również rodzin 
tych „partyzantów” oddział za-
miast się powiększać topniał jak 
śnieg na wiosnę. Banderowcy zo-
rientowali się i postanowili prze-
ciwdziałać. Leokadia Michaluk 
z d. Południewska z kolonii Je-
sionówka wspomina : „ Już po 
świętach Zmartwychwstania Pań-
skiego nasi ludzie zaczęli opowia-
dać sobie, że Ukraińcy postawili 
wartę na moście na rzece Turii i 
zaczęli zawracać wszystkich, któ-
rzy szli do wsi, bądź bez ważnej 
przyczyny, chcieli wieś opu-
ścić....”.(...) . Ukraińcy zachowy-
wali się we wsi  spokojnie i nadal 
szerzyli propagandę przyjaźni i 
wzajemnej walki z Niemcami. 
Większość mieszkańców niestety, 
albo wierzyła w te zapewnienia, 
albo nie miała innego wyjścia. W 
nocy z 10 na 11 lipca 1943 r.  pol-
scy partyzanci, pod pozorem 

ćwiczeń bez broni, zostali wy-
prowadzeni do lasu i rozstrzela-
ni, a mieszkańców Dominopola 
wymordowano w okrutny spo-
sób. (...) Bronisław Nieczypo-
rowski ps. „Krępy”, z oddziału 
kpt. Dąbrowskiego wspomina: 
(...)  10 lipca 1943 r. kapitan Dą-
browski coś wyczuł i puścił nas na 
przepustki, powiedział: „Jak w 
poniedziałek będzie cicho, to sta-
wić się tutaj z powrotem, a ja i ka-
pral Gronowicz pozostaniemy tu-
taj w Dominopolu”.  Niestety 
wszyscy, którzy stawili się na 
most, na zbiórkę zostali bezlito-
śnie wymordowani z kpt. Dą-
browskim włącznie. Nie wiedzie-
li, że w nocy upowcy przy wspar-
ciu „czerni” (ludności ukraińskiej) 
wymordowali śpiących mieszkań-
ców Dominopola. Zrobiono to po 
cichu, bez użycia broni palnej, 
mordując przy pomocy siekier i 
innych narzędzi. Wymordowano 
całą ludność wsi,  od 220 (  IPN) 
do 260 (inne źródła) Polaków, 4 
Ukraińców i jedną rodzinę pol-
sko-ukraińską. (...) Kazimierz Si-
dorowicz: Na kilka godzin przed 
krwawą niedzielą 11 lipca 1943 r., 
nocą kilku uzbrojonych Ukraiń-
ców przyjechało furmanką do pol-
skiej wsi Ludmiłopol. Zajeżdżali 
do polskich rodzin i powoływali 
silnych, młodych mężczyzn do 
polsko-ukraińskiej partyzantki, 
która formowała się w Dominopo-
lu. Zabrali w ten sposób ze sobą 
kilku Polaków i pojechali w stro-
nę Dominopola. Do celu jednak 
nie dotarli. Jeszcze tej samej nocy, 
Ukraińcy dojeżdżając do pierw-
szych domów wsi Zarudle, tuż 
obok gospodarstwa Polaka Żu-
kowskiego, nagle niespodziewa-
nie się zatrzymali i kazali zsiąść 
Polakom z furmanki. Gdy Polacy 
znaleźli się na łące, Ukraińcy 
zdradziecko otworzyli do nich 
ogień i wszystkich wystrzelali. 
Zginęli wtedy: Feliksiak Józef 
lat ok. 30, Szymański Henryk 
lat ok. 30. Puzio Franciszek lat 
ok. 30, a pozostałych nazwisk 
nie pamiętam. Jest mi także wia-
dome, że z domu zabierał polskich 
mężczyzn Ukrainiec Ostapczuk 
Pieter, także pochodzący z Lud-
miłpola i on także ich potem roz-
strzelał. Mordercy albo wcale nie 
kryli się ze swoją zbrodnią, albo 
zostali czymś spłoszeni, bo nie 
zdążyli ukryć ciał pomordowa-
nych, którzy zostali znalezieni 
nad ranem przy drodze, w miejscu 
ich rozstrzelania. Ofiary obrabo-
wane zostały także częściowo z 
rzeczy, które miały na sobie. W 

Dominopol też  
wymordowany!
Bogusław Szarwiło
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miejsce mordu przychodziły po-
tem żony ofiar i ich rodziny i do-
konywali rozpoznania swoich 
chłopców. Wśród tych osób, była 
też żona Józefa Feliksiaka Anto-
nina, która mi to wszystko póź-
niej osobiście opowiedziała. Z tej 
grupy ocalał jeden chłop: Jarmuł 
Zygmunt, gdy jechał już furman-
ką z innymi na miejsce swego 

przeznaczenia, nadjechał  rowe-
rem znajomy Ukrainiec, który 
rozpoznał wśród mężczyzn Zyg-
munta, swego przyjaciela. Zawo-
łał na Ukraińców i zatrzymał fur-
mankę, następnie poprosił tylko 
Zygmunta na stronę. Gdy go od-
prowadził kawałek w bok, kazał 
mu uciekać, domyślał się bowiem, 
że Polacy jadą po śmierć. Parę dni 

później spotkałem osobiście, cu-
downie ocalonego Zygmunta, 
który opowiadał mi, że znajomy 
Ukrainiec powiedział mu wtedy: 
„Musisz uciekać bo cię zabiją!” 
Zygmunt nie wiele się zastana-
wiał, tylko rzucił się do ucieczki, 
inni odjechali furmanką dalej. 

Banderowcy z lasu Świnarzyń-
skiego, już w parę dni po pogro-
mie na Dominopolu, przyjechali 
z samego rana do Jasionówki. Z 
miejsca poczęli głośno informo-
wać naszych ludzi, iż to prawda, 
że oni pobili wszystkich na Domi-
nopolu, zaraz jednak jeszcze gło-
śniej zapewniali, że to była „tra-
giczna pomyłka” . Nieprawdopo-
dobne, a jednak tak było, mówili 
wtedy do nas tak: „ Polacy miesz-
kańcy Jasionówki słuchajcie, to 
prawda że Dominopol cały został 
wymordowany, ale wy się nie bój-
cie, bo to była tragiczna pomyłka. 
Dlatego wy jesteście bezpieczni, 
my nie będziemy was mordować, 
a to co tam się stało, już się więcej 
nigdy nie powtórzy. Nigdzie nie 
chodźcie, tylko zbierajcie żniwa, 
bo zboże czas zebrać. ” .

Smutne to ale prawdziwe, taki 
był efekt współpracy  polsko-
-ukraińskiej i tyle warte były  ich 
obietnice. W tym miejscu warto 
przytoczyć jeszcze inny przykład. 
W powiecie zdołbunowskim 12 
lipca 1943 r. została całkowi-
cie wymordowana polska wieś 
Majdańska Huta,  zginęło 183 
Polaków i 1 Ukrainka. Według 
relacji zgromadzonych przez 
Władysława i Ewę wiosną 1943 
roku mieszkańcy Majdańskiej 
Huty otrzymali od dowództwa 
UPA w Antonowcach pisemne 
gwarancje bezpieczeństwa pod 
warunkiem świadczenia da-
nin w postaci żywności, drew-
na, transportu i robotników 
do rozbiórki domów opuszczo-
nych przez Polaków. Do czasu 
zbrodni wieś wywiązywała się z 
danin. Upowcy mianowali sołty-
sem Adolfa Oborskiego. 12 lipca 
1943 roku rano upowcy opano-
wali wieś, po czym spalili więk-
szość jej mieszkańców w stodole. 
Niektóre ofiary były mordowane 
w innych miejscach. Przeżyło 11 
osób, głównie tych, które były 

nieobecne we wsi podczas zbrod-
ni. W dziesiątkach  relacji z tam-
tego czasu wyłania się obraz nie 
tylko fałszu ale i perfidii w  ukra-
ińskich obietnicach. Dla przykła-
du, Janina Topolanek wspomina:  
Dowiedzieliśmy się o tym od Jana 
Bojko, syna Mikołaja, który przy-
szedł do nas i tak zaczął opowia-
dać: „Tej nocy gdy wy byliście w 
lesie na Teresin przyjechało trzech 
Ukraińców i chodzili po wszyst-
kich domach, buszowali i wszystko 
przewracali. Z sąsiedniego Miko-
łajpola przywieźli też Jana Bojko, 
mojego stryjecznego brata i wozili 
po całej wsi. Potem wywieźli go 
aż na Poczekajkę i tam myślał, że 
go zabiją, ale okazało się że pu-
ścili go wolno.” Wcześniej jednak 
tak do niego przemówili: „Wracaj 
na Teresin i powiedź wszystkim, 
aby ludzie nie bali się Ukraińców. 
Tylko niech wracają do swoich 
domów i niech spokojnie zbiera-
ją zboże z pól. Nikt nie będzie ich 
ruszał, bo teraz my zapewniamy 
wam bezpieczeństwo. Powiedź 
niech nie słuchają tego, co do-
okoła opowiadają ludzie, bowiem 
ci, których nasi zabili, byli sobie 
sami winni. Oni coś tam organizo-
wali, a wy ludzie spokojni, nikomu 
nie zawadzacie, dlatego nikt was 
nie będzie ruszał!” (...)  Do Wło-
dzimierza przyszła też z Teresina 
Weronika Topolanek i zaczęła 
gorąco namawiać swoich rodzi-
ców Jana i Józefę, aby śmiało 
wracali do domu, ponieważ zboże 
się marnuje na polu, a Ukraińcy 
zachowują się bardzo łagodnie, 
wręcz przyjaźnie. Mówiła tak: 
„Dwóch Ukraińców przyszło do 
mnie na wieczór, i bardzo miło ze 
mną gawędzili, nawet dużo śmiali 
się i żartowali sobie. Rozmawiali 
ze mną po polsku i gorąco zachę-
cali, aby namówiła wszystkich 
chętnych na powrót z miasta do 
domu. Zapewniali przy tym, jak 
zawsze zresztą, że nic nikomu nie 
grozi, że nikomu „włos z głowy 
nie spadnie””. 

Weronika im widać uwierzyła i te-
raz tę prawdę, tę ukraińską propa-
gandę z przekonaniem w mieście 
głosiła. A czyniła to z tak wiel-
kim przekonaniem, że nawet jej 
poczciwi i ducha winni rodzice, 
postanowili w końcu o powrocie 
na Teresin. (...)  około 28 lipca, 
podobnie jak oni postąpiło bar-
dzo wielu ludzi. Od tej pory, nie 
mieliśmy już od nich żadnej infor-
macji, aż do dnia kiedy zaczęły do 
nas docierać pierwsze informacje 
o pogromie Polaków na Teresinie. 

Już na drugi dzień po tej straszli-
wej rzezi, do miasta przyszła na-
sza sąsiadka Polka Buczkowska, 
spotkałam ją na ulicy, a ona z 
miejsca zaczęła mi się bardzo ża-
lić, że Ukraińcy zamordowali jej 
dwie córki: Aleksandrę i Eugenię 
oraz mamusię. Płacząc opowiada-
ła tak: „Ukraińcy napadli też ro-
dzinę naszych sąsiadów Krochma-
li, nie widziałam jak ich mordo-
wali ale słyszałam ogromny krzyk 
i pisk kobiet oraz wrzask Ukraiń-
ców: „Wyłazi! Wyłazi!” przy tym 
bardzo klęli i głośno bluźnili”.(...) 
Wiktoria Baumgart z d. Sobo-
lewska z kolonii Teresin na Wo-
łyniu : „ Zapewniali nas solennie, 
że nie mamy się czego obawiać, 
że nic nam nie grozi i nawet na-
mawiali, byśmy spokojnie wracali 
do swojego domu. (...)   Był ranek 
piękny, spaliśmy spokojnie, wszy-
scy myśleli że będzie dobrze, nikt 
nawet nie przypuszczał, że stanie 
się straszne nieszczęście. Usły-
szeliśmy rano naraz brzęk szyb 
w oknie. Ja i pozostali z rodziny 
Buczkowskich zerwaliśmy się z łó-
żek patrzymy, a w oknie są widły 
i siekiery. . W sieni była drabina 
na strych, postawiliśmy drabinę 
i uciekamy po niej na górę, jed-
na drugą się pyta: „Co jest?” 
(...)  Schodzimy po tej drabinie, a 
pod szczeblami była ziemia zmie-
szana z krwią. Musiała być płytka 
ziemia, bo słychać było charczenie 
pod drabiną, jeszcze konali ludzie, 
a my musiałyśmy deptać po Nich, 
żeby zejść na dół i uciekać. (...)

Wykorzystałem wspomnienia 
świadków opublikowane między 
innymi na:

1)https://wolyn.org/index.php/in-
formacje/100-wspomnienia-jani-
ny-topolanek

 2)https://wolyn.org/index.php/
informacje/45-wspomnienia-
kazimierza-i-antoniny-sidorowicz

3) http://www.polonia-serwis.de/
polska/historia/wspomnienia-le-
okadii-michaluk/

4) https://wolyn.org/index.php/
informacje/221-wspomnienia-
czesawa-i-heleny-yczko-z-domu-
furtak-z-kolonii-kisielowka-w-
powiecie-horochow-na-woy

 5) https://wolyn.org/index.php/
informacje/466-wspomnieni-
a-wiktorii-baumgart-z-kolonii-
teresin-pow-wodzimierz-woyski-
na-woyniu
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  Powiat zbaraski wojewódz-
twa tarnopolskiego położny był 
między Wołyniem a Podolem. 
Od wschodu opierał się o rze-
kę Zbrucz na której była granica 
państwowa z bolszewicką Rosją. 
Od północy stykał się z powiatem 
krzemienieckim, od zachodu z 
powiatem tarnopolskim i częścio-
wo ze zborowskim, na południu 
graniczył z powiatem skałac-
kim. Lasów w naszym powiecie 
było niewiele jako, że większą 
cześć stanowiły  bardzo uro-
dzajne gleby, był to czarnoziem 
utworzony na grubej warstwie 
lessu. Moja mama Anna na którą 
przez całe życie wszyscy mówili 
Hanka, urodziła się 1901 roku w 
Podwołoczyskach leżących nad 
granicznym Zbruczem. Po so-
wieckiej stronie na drugim brze-
gu rzeki leżały Wołoczyska. Od 
Zbaraża dzieliło je jakieś 28 ki-
lometrów. Mama mieszkała z ro-
dzicami Marcinem i Serafiną Ko-
blik zd. Kalinowska oraz piątką 
rodzeństwa. Moja babcia Serafina 
zajmowała się domem i wycho-
waniem gromadki dzieci. Dziadek 
Marcin był pracownikiem cywil-
nym w pobliskiej placówce Kor-
pusu Ochrony Pogranicza (KOP). 
Stacjonująca tam kompania KOP 
oprócz ochrony i zabezpieczenia 
granicy państwowej prowadziła 
na rubieżach kresowych II rzecz-
pospolitej szeroką działalność 
kulturalno – oświatową, organizu-
jąc spotkania i obchody świąt za-
równo państwowych jak i kościel-

nych - Bożego Narodzenia, Dnia 
Wojska Polskiego 15 sierpnia 
każdego roku. Rodzice mamy nie 
cieszyli się długo z dorastających 
dzieci, bowiem już w 1918 roku 
zmarli na dyzenterię, której epi-
demia panowała niemal w całej 
Europie. Przez jakiś czas obowią-
zywał nawet zakaz przekraczania 
granic państwowych nie tylko z 
powodu tej choroby, ale groźniej-
szej jeszcze epidemii grypy hisz-
panki. Starsze rodzeństwo mamy 
zmuszone zostało do wychowy-
wania pozostałych z rodzeństwa. 
Najstarszy z nich Jan Koblik po 
ożenku, razem żoną wychowali 2 
synów, Czesława i Stefana. Jeden 
z nich ukończył Liceum Krzemie-
nieckie, drugi po wojnie zrobił 
karierę w Wojsku Polskim. Młod-
szą od Jana była siostra Maria. Po 
Marii urodziła się moja mama, 
która miała młodsze rodzeństwo: 
siostry Melanię i Barbarę oraz 
brata Grzegorza. Niejednokrot-
nie jeździłam razem z mamą do 
jej rodzinnego domu w Podwoło-
czyskach, najczęściej przy okazji 
różnych świąt kościelnych. Kie-
dyś w piękny czerwcowy dzień 
uczestniczyliśmy w kościele pw. 
św. Zofii w Podwołoczyskach 
w procesji Bożego Ciała. Jako 
ciekawostkę historyczną podam 
fakt, że chociaż kościół był pe-
rełką w centrum miasteczka, wła-
dze sowieckie dla uczczenia 50 
rocznicy Wielkiej Socjalistycz-
nej Rewolucji Październikowej 
w 1965 roku wysadziły kościół 

w powietrze. Ludzie odświętnie 
ubrani, dzieci zwłaszcza dziew-
czynki w pięknych kolorowych 
sukieneczkach z kapelusikiem na 
głowie, święto to święto. Po dru-
giej stronie granicznego Zbrucza, 
obserwują nas ciężko pracujący 
sowieckie kobiety i mężczyźni. 
Kobiety z głowami tradycyjnie 
owiniętymi bawełnianymi chus-
tami tzw. bałowiankami. Zapew-
ne myślą i zazdroszczą nam Po-
lakom jak dobrze się tutaj żyje. 
Ojciec potem opowiadał, że tamci 
po drugiej stronie granicy nie 
mogli z nami świętować, gdyż ich 
święta przypadały w inne dni niż 
nasze, używali bowiem innego 
kalendarza zwanego juliańskim. 
Kalendarz juliański spóźniał się 
(o 1 dzień na 128 lat) w stosunku 
do astronomicznego, został więc 
zastąpiony przez obecnie obowią-
zujący kalendarz gregoriański. 
Do dzisiaj jednak jest podstawą 
roku liturgicznego w Kościele 
Prawosławnym. Zwykle ich świę-
ta prawosławne przypadały około 
dwóch tygodni po naszych. Tamte 
kobiety od czasu do czasu niele-
galnie przechodziły przez Zbrucz 
i u mamy sąsiadki, krawcowej 
szyły coś lepszego dla siebie, 
a jak je było stać to i dla dzieci, 
przykładowo mundurki szkolne 
z naszego lepszego gatunkowo 
materiału. Nie mogły wyjść z 
zachwytu kiedy oglądały nasze 
sklepy i leżące w nich materiały. 
U krawcowej najgorzej było roze-
brać ich z ciuchów celem wzięcia 
miary lub do przymiarki. Często 
wstyd przed polskimi kobieta-
mi paraliżował ich poczynania. 
Większość z tego powodu nie wy-
bierała się na naszą stronę, gdyż 
moment rozbierania się przed 
krawcową był dla nich zbyt upo-
karzający.                                                 

Rodzice taty – Franciszek i Eu-
doksja Paryka zd. Czarniecka 
mieszkali w Zbarażu Starym. 

Dziadek Franciszek Partyka zo-
stał budowlańcem po ukończeniu 
w Wiedniu szkoły budowlanej. 
Miał więc dobry fach w ręku. 
Wraz ze swoją ekipą, dzisiaj 
mówi się grupą budowlaną, czę-
sto wyjeżdżał za granicę prowa-
dząc różne interesy związane z 
budownictwem. Kiedy w Polsce 
i na całym świecie panował ogól-
ny kryzys gospodarczy spowodo-
wany wojnami, dziadek ciężko 
zarobione pieniądze postanowił 
dobrze ulokować. Kupował zie-
mię co było pewne, że wydane na 
zakup pieniądze nie przepadną. 
Raz kupił 10 morgów, drugi raz 
jeszcze więcej. W międzyczasie 
w zbaraskiej rodzinie Franciszka 
Partyki urodziło się pięcioro dzie-
ci. U nas zawsze tak mówiono, 
urodził się Miśko, Jóźko i Jaśko 
oraz dwie siostry Anna i Róźka, 
czyli Rozalia. Najstarszym z nich 
był mój ojciec Michał urodzony w 
1896 roku, młodszymi stryj Józef 
1898 i ciocia Anna 1901.Po uro-
dzeniu się Anny dziadek ponow-
nie wyjechał do pracy za granicę. 
Zarobił trochę grosza, powrócił, 
kupił kawałek ziemi i urodził się 
Jan w 1914 roku. Ponownie wy-
jechał, popracował, wrócił i kupił 
kolejny kawałek ziemi, urodziła 
się córka Rozalia (1919) i zno-
wu pojechał. Zakupioną ziemię 
dziadek Franciszek oddawał w 
dzierżawę panu Jakubowskie-
mu, który prowadząc uprawę nie 
doprowadzał do wyjałowienia. 
Ostatnio bardzo często zdarzało 
się, że na powracających z pracy 
za granicą naszych rodaków, czy-
hały niekiedy całe bandy oprysz-
ków, zorganizowane gangi takie 
jak obecnie. Celem było ogoło-
cenie z pieniędzy powracającego 
z saksów przykładowego wuja 
Sama. W portach i na dworcach 
kolejowych oczekiwali fałszywi 
fiakrzy, którzy podwozili deli-
kwenta w odosobnione miejsce i 
pozostawiali go takim „bogatym” 

jakim był w momencie wyjazdu. 
Jak by to było mało, to jeszcze ta-
kiemu bogatemu sprawili ogrom-
nego łupnia. Zdarzało się też tak 
jak dziadek opowiadał ojcu o jego 
koledze, który postradał się zaro-
bionego majątku nie będąc wcale 
napadniętym przez zbirów. Otóż 
kiedy miał z Ameryki powrócić 
statkiem do portu, wcześniej pra-
wie wszystkie zarobione dolary 
umieścił za szybą swego zdjęcia 
oprawionego w solidną ramę. 
Wiedział doskonale o napadach, 
dlatego w ten sposób chciał się za-
bezpieczyć. Wysłał to zdjęcie do 
domu żonie, by cieszyła się jego 
wizerunkiem i rychłym powro-
tem. Z oczywistych względów nie 
wspomniał żonie, że cały majątek 
ukryty jest za szybą jego zdjęcia. 
Rozsierdzona żona oczekiwała od 
męża czego innego, spodziewała 
się szybkiego powrotu i trochę 
gotówki na życie. Niewiele się 
namyślając oprawione w ramę 
zdjęcie męża wrzuciła do pieca. 
Cały wypracowany na obczyźnie 
dorobek męża poszedł z dymem. 
Wyobrażam  sobie co się działo, 
gdy w drzwiach ich domu stanął 
mąż. Dziadek Franciszek za każ-
dym razem kiedy wracał z pracy 
za granicą, zdawał sobie sprawę, 
że także on może zostać napadnię-
ty. Starał się być nowoczesny, iść 
z biegiem czasu, oprócz języków 
uczył się także sztuki samoobro-
ny. Pieniądze ukrywał na sobie w 
specjalnie przygotowanych skryt-
kach płóciennych obwiązanych 
do ciała, broń Boże ze sznurecz-
kiem na szyi o których doskonale 
wiedzieli wszyscy złodzieje. 

Podczas ostatniego powrotu i 
wyjściu z pociągu został napad-
nięty przez tarnopolskich cwa-
niaków, pobity i mocno skopany. 
Jako, że był wygimnastykowany, 
znający chwyty obezwładniają-
ce,  dołożył też swoim napastni-
kom tak, że go chyba popamiętali 
do końca życia. Po tym mocnym 
pobiciu, widocznie miał uszko-
dzone jakieś narządy wewnętrz-
ne, być może nerki, zaczął cho-
rować i niebawem zmarł w 1921 
roku. Żadne z jego dzieci nie było 
jeszcze na swoim, pozostawali w 
stanie kawalerskim. Najstarszy z 
nich, mój tato Michał uczył się 
w Zbarażu. Było to koedukacyj-
ne Gimnazjum Państwowe im. 

Moje Kresy. Helena 
Partyka - Czoppa cz.2
Eugeniusz Szewczuk

/ Helena Partyka - Czoppa

/ Pocztówka z wojska Michała Partyki do swego ojca Franciszka.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_astronomiczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_gregoria%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawos%C5%82awie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawos%C5%82awie
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Henryka Sienkiewicza do którego 
uczęszczało prawie 250 uczniów 
(Polaków, Rusinów i Żydów). 
Mieściło się w pięknym gmachu 
założonego jeszcze w 1893 roku 
Towarzystwa Gimnastycznego  

„Sokół”, którego sala teatralna 
służyła do zajęć gimnastycznych 
uczniom gimnazjum. W samym 
Zbarażu prowadziły działalność 
różne organizacje i stowarzysze-
nia nie tylko polskie, ale również 

ukraińskie i żydowskie. Następ-
nie tato kontynuował  naukę w 
Tarnopolu. Dostał się na studia 
matematyczne na Uniwersytecie 
Lwowskim im. Jana Kazimierza. 
Uniwersytet mieścił się w gma-

chu byłego Sejmu Krajowego we 
Lwowie, przejmując tym samym 
ciężar dziedzictwa Leopolis Sem-
per Fidelis, jedynego miasta w 
Rzeczpospolitej wyróżnionego 
Krzyżem Virtuti Militari ( nada-
nym przez Józefa Piłsudskiego 
w dniu 22 listopada 1920 roku). 
Niestety marzenia o ukończe-
niu tak renomowanej w Polsce 
uczelni spełzły na niczym, gdyż 
28 czerwca 1914 roku w Saraje-
wie zabito arcyksięcia Franciszka 
Ferdynanda Habsburga co było 
bezpośrednią przyczyną wybu-
chu pierwszej wojny światowej. 
Tak jak wielu innych tato został 
powołany do wojska. Lwów był 
wówczas pod zaborem austriac-
kim, stał się więc żołnierzem Jego 
Cesarskiej Mości Cesarza  Fran-
ciszka Józefa II. 

Jak wspominałam, tato potem 
nam wszystko w szczegółach opo-
wiadał, przebieg działań wojen-
nych i swoje przeżycia. Z chwilą 
utworzenia Legionów Polskich 
stał się żołnierzem Legionu Pol-
skiego we Lwowie. Uczestniczył 
w wielkiej bitwie warszawskiej w 
1920 roku stając się bezpośred-

nim świadkiem tzw. „Cudu nad 
Wisłą”. Wielka bitwa warszawska 
przez historyków uznana została 
jedną z 16 największych  bitew 
jakie zostały zapisane w historii 
świata. Tato całą naszą rodzinę 
nauczył pływać dlatego, że w cza-
sie działań wojennych trzeba było 
wielokrotnie pokonywać  wpław 
wiele rzek i jezior. Nie umiejący 
pokonać ostrego niekiedy nurtu 
rzeki jego koledzy tonęli, gdyż 
brakowało im umiejętności pły-
wania. Od najmłodszych lat wpa-
jał nam zasadę – musicie umieć 
pływać. Moja umiejętność pływa-
nia uwidaczniała się posiadaniem 
różnorodnych kart  pływackich i 
żeglarskiej.      

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

/ Kwiecień 1920 koledzy z wojska Michała Partyki podczas wojny z Rosją.

25 lipca w godzinach popołudnio-
wych, na zaproszenie gen. Fo-
kanowa, do Skrobowa udało się 
całe dowództwo dywizji. W tym 
czasie bataliony pod dowództwem 
kpt. Jana Józefczaka „Hrubego” 
maszerowały w zwartej kolumnie 
w kierunku Lubartowa. Na wyso-
kości Skrobowa kolumna została 
zatrzymana. Okazało się, że od-
działy dywizji weszły w przygoto-
wany przez wojska sowieckie tzw. 
„worek”, otoczony przez piechotę, 
czołgi i artylerię. Wtedy gen. Fo-
kanow przedstawił dowództwu 27. 
WDP AK oświadczenie z żądaniem 
złożenia broni.  Po rozbrojeniu od-
działy dywizji miały przejść do 
rejonu Łuszczowa pod Lublinem, 
w celu dokonanie reorganizacji. 
Żądania dowództwa sowieckie-
go były zaskoczeniem. Dowódca 
dywizji płk Jan Kotowicz „Twar-
dy” sprzeciwił się temu żądaniu. 
Powołał się na niedawne wspólne 
walki na Wołyniu i Polesiu, na 
współdziałanie z armią sowiecką 
w bitwie kowelskiej. Nie odniosło 
to żadnego skutku – decyzja była 
nieodwołalna. Pod lufami czołgów 
i karabinów maszynowych wszel-
ki opór był bezcelowy. Wezwanym 
dowódcom batalionów szef sztabu 
dywizji mjr Tadeusz Sztumberk-
-Rychter „Żegota” przedstawił 
żądanie dowództwa sowieckiego i 
polecił oddziałom złożenie broni z 
zachowaniem porządku i dyscypli-
ny. Po latach mjr „Żegota” napisał 
w swoich wspomnieniach: „(…) 
Nikt z nas , dowódców, nie mógł 
i nie chciał wziąć odpowiedzialno-
ści za ewentualne rozpętanie kon-
fliktu. Historia nas za to osądzi”.  

Przy drodze w Skrobowie na nie-
wielkim placu oddziały 27. WDP 
AK złożyły broń. Polowa radio-
stacja dywizji otwartym tekstem 
nadała do Londynu ostatnią depe-

szę następującej treści: „Sowieci 
nas rozbrajają 27 d.p.”  Po złoże-
niu broni oddziały zatrzymały się 
na noc w pobliskim lesie. Głęboko 
przeżywaliśmy gorycz rozbroje-
nia. Nie mogliśmy zrozumieć, jak 
to się stało i dlaczego. Nasuwa-
ły się natrętne pytania: jak to jest 
możliwe, aby we własnym kraju, 
na polskiej ziemi, obca armia, a 
przy tym uważana za sojusznika 
w walce z hitlerowską III Rzeszą, 
mogła rozbroić polskie oddziały 
walczące przeciw okupantowi. Na 
nic zdały się argumenty, że na Wo-
łyniu uczestniczyliśmy przecież w 
licznych wspólnych bojach prze-
ciwko Niemcom i UPA, w tym w 
operacji kowelskiej Armii Czer-
wonej. Odebrano nam broń, którą 
zdobywaliśmy w walce z wro-
giem, uniemożliwiając dalszą wal-
kę o wyzwolenie Ojczyzny, kiedy 
zwycięstwo było już tak blisko. 

W przydrożnym lesie, tam gdzie 
nas zatrzymano, przetrwaliśmy do 
rana, rozmyślając o tym co się sta-
ło, i o dalszym naszym losie. Roz-
ważaliśmy różne warianty dzia-
łania, ale czekaliśmy na decyzje 
naszych dowódców. Z nastaniem 
świtu okazało się, że nie ma już 
stanowisk kaemów, czołgów ani 
sowieckich oddziałów, które nas 
poprzedniego dnia otaczały. Ufor-
mowana kolumna naszych oddzia-
łów wolno ruszyła w kierunku 
Łuszczowa. Na skraju lasów ko-
złowieckich dowództwo dywizji 
zatrzymało kolumnę i zdecydowa-
ło zwolnić żołnierzy z przysięgi, 
dając im wolną rękę decydowania 
o sobie. Przed frontem oddziałów 
odczytano rozkazy pożegnalne, w 
których dowódcy podziękowali 
za wykazany patriotyzm i wspól-
ną walkę. Wyrażono jednocześnie 
wiarę w spotkanie w szeregach 
Wojska Polskiego i kontynuowa-

nie walki. Oto treść jednego z 
nielicznych dokumentów zacho-
wanych w aktach archiwalnych 
27. WDP AK – „Rozkaz dzienny 
nr 17 dowódcy 1. Kompanii I/43 
pp ppor. Ryszarda Markiewicza 
„Mohorta”, z dnia 26 lipca 1944 

roku: „Dnia 25 VII 44 o godz. 
24.00 zostaliśmy w podstępny 
sposób otoczeni i rozbrojeni. To, 
co ukochaliśmy ponad wszystko, 
to co opłaciliśmy krwią naszych 
braci – broń naszą musieliśmy 
bez walki z uciekającym wrogiem 

rzucić na ziemię. Żołnierze, idzie-
my do swych domów. Wiem, że 
większość z Was nie ma własnych 
domów, ani rodziny. Pamiętajcie 
o tym, że każda rodzina i strzecha 
polska będzie dla Was rodziną i 
własnym domem.

Sowieci nas rozbrajają 
Władysław Filar - koniec szlaku bojowego 27 WDP AK, lipiec 1944r.

mailto:pilotgienek@wp.pl
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”Grupa Radowicka„
Bogusław Szarwiło

/ Antoni Romankiewicz

Wujek Antoni Romankiewicz  
opuścił rodzinne gniazdo, znajdu-
jące się na Janówce koło Zasmyk 
w powiecie kowelskim i zamiesz-
kał w Radowiczach w powiecie 
turzyskim. Tu  bowiem kupił  w 
okresie między wojennym duże 
gospodarstwo, 40 ha. ziemi i 
młyn do spółki z  Adamem Barto-
szewskim i  Ukraińcem  Iwanem 
Laszką. O  Radowiczach i tzw. 
„Grupie Radowickiej” opowiedzą 
właściwie dwaj świadkowie mi-
nionego czasu: Ryszard Roman-
kiewicz i Feliks Budzisz.

/  Ryszard Romankiewicz 1950 r.         
( ur. 4. 09. 1933 r. )                                                                               

Feliks Budzisz 1946 r.
 ( ur. 20. 11. 1930 r. )

 Ryszard Romankiewicz, syn 
Antoniego, wspomina: „ Rado-
wicze była to duża wieś, posia-
dająca kilka kolonii o odrębnych 
nazwach, ciągnąca się na prze-
strzeni około 5 kilometrów. Przed 

wojną było tam ok. 450 numerów 
domów, z czego około 85 przypa-
dało na rodziny polskie. Była tu 
polska szkoła z klasami I-VI, przy 
czym nauka w klasie VI-ej trwała 
2 lata, co stanowiło tyle co ukoń-
czenie siedmiu klas. Na wsi był 
młyn i punkt pocztowy. Ukraińcy 
posiadali cerkiew, a ludność pol-
ska jedynie figurę, która znajdo-
wała się na skraju wsi od strony 
Turzyska. Tu zbierała się młodzież 
na majowych nabożeństwach i tu 
mieszkańcy Radowicz żegnali 
zmarłych w drodze na cmentarz 
w Turzysku. (...)” Feliks Budzisz, 
również urodzony w Radowi-
czach , wspomina je podobnie 
chociaż nieco dokładniej. :

 „ Radowicze były dużą, rozległą 
wsią, ciągnącą się 6 kilometrów 
wzdłuż traktu Turzysk-Kupiczów. 
Składały się z centralnej uliców-
ki i peryferyjnych kolonii: Abra-
mowca, Kolonii Czeskiej, Żu-
kowa, Kolonii Polskiej, Koczek, 
gdzie mieszkaliśmy z dziadkami 
oraz Puhów. Abramowiec i Kolo-
nię Polską zamieszkiwali Polacy, 
pozostałe skupiska były polsko-
-ukraińskie. Natomiast w Kolonii 
Czeskiej mieszkało kilkanaście ro-
dzin czeskich, których przodkowie 
przybyli tutaj w latach 70-tych 
XIX wieku. Ze względu na licznie 
zamieszkałą ludność polską, już w 
XIX w. we wsi była czynna jedna 
z trzech kaplic katolickich parafii 
Turzysk, pozostałe – w Dolsku i 
Różynie. W 1943 roku w Rado-
wiczach mieszkało ponad 90 pol-
skich rodzin, co stanowiło połowę 
mieszkańców.   (...) Dużym prze-
życiem były dla mnie uroczystości 
kościelne w Turzysku. 

Najbardziej utkwiło mi w pa-
mięci Boże Ciało w 1939 roku, 
połączone z przekazaniem woj-
sku karabinów maszynowych, 
zakupionych ze składek społe-
czeństwa. Mistrzem ceremonii 
był wójt, Ukrainiec, który pod 
palącym słońcem, w butach z 
długimi cholewami, biegał po 
boisku strasznie zaaferowany, 
wycierając co chwilę pot z twarzy 
i karku. Witał gości w czarnych 
garniturach czytając z kartki. 
Ktoś z oficjeli wygłosił patrio-
tyczne przemówienie, dzięku-
jąc gminie za ofiarność. Ksiądz 
pokropił karabiny maszynowe i 
wszyscy ruszyli procesją na tra-
sę czterech ołtarzy. Przy każdym 
z nich kompania kowelskiego 50. 
pp im. Francesco Nullo oddała 
karabinową salwę, wywołując u 
zebranych dreszcz patriotycznego 
uniesienia. Była to najpiękniejsza 
i ostatnia uroczystość w polskim 
Turzysku (...)   Zaraz po wkro-
czeniu Niemców pojawili się we 
wsi jacyś przybysze, którzy orga-
nizowali tajemnicze zebrania dla 
wybranych Ukraińców. Wśród 

ludności polskiej zaczęły krążyć 
pogłoski, że poddają oni młodzież 
ukraińską antypolskiej propagan-
dzie. Uczyli również pieśni, któ-
re towarzyszyły później młodym 
nacjonalistom na zebraniach, 
ćwiczeniach wojskowych, uroczy-
stościach, a dwa lata później – w 
przygotowaniach do krwawej roz-
prawy z ludnością polską. 

W rażący sposób zmienił się sto-
sunek wielu Ukraińców do Pola-
ków. Zajadli nacjonaliści zaczęli 
ostentacyjnie unikać kontaktów 
ze swoimi polskimi sąsiadami, 
przestali zauważać ich na ulicy, 
w polu. W okolicy powiało chło-
dem. Trzeba jednak podkreślić, 
że nie wszyscy Ukraińcy ulegli 
tym prymitywnym i zwodniczym 
poglądom. I w naszej wsi było 
wielu takich, którzy odżegnywali 
się od faszystowskiej ideologii i 
potępiali zbrodnicze zapędy swo-
ich rodaków. Byli jednak stanow-
czo za słabi, by nie dopuścić do 
kainowych zbrodni. Za sprzeciw 
czy nieposłuszeństwo płacili czę-
sto najwyższą cenę. (...). Ryszard 
Romankiewicz wspomina: (...) 
W pierwszej kolejności Niemcy 
rozprawiali się z komunistami. 
Przypominam sobie, że areszto-
wali około 18 komunistów i roz-
strzelali w lesie radowickim. Po-
zostali okazali się obywatelami 
lojalnymi wobec hitlerowców i 
chętnie im służyli, zaciągając się 
masowo do żandarmerii. Niemcy 
jak wiadomo likwidowali ludność 
żydowską. 

W tej zbrodni żandarmeria zło-
żona z Ukraińców chętnie ich 
wyręczała. Młodzież polska do 
współpracy z Niemcami nie an-
gażowała się, ograniczając się do 
nielicznych przypadków pracy w 
charakterze sekretarki, tłumaczki. 
W tym czasie część naszej mło-
dzieży w Radowiczach należała 
do AK. Pierwszym organizatorem 
i dowódcą miejscowej placówki 
był Eugeniusz Leśniewski, któ-
ry przed wojną był żołnierzem 
zawodowym i posiadał stopień 
podoficerski lub chorążego. On 
to skupił wokół siebie grupę wier-
nych i oddanych młodych Pola-
ków. Wiadomo mi jest, że przez 
pewien krótki czas była u niego 
drukarenka przerzucona tu z Ro-
żyna. Następnie od Leśniewskich 
przerzucono ją do Osiecznika. 
W Osieczniku znajdowała się na 
przemian: u M. Wielgata, u Teo-
fila Nadratowskiego i u Hipolita 
Leszczyńskiego, który ją obsłu-
giwał. Podziemna prasa była 
kolportowana dla członków AK 
z zachowaniem ścisłej tajemnicy. 
Została ona później nieco rozluź-
niona w obliczu zbliżającego się 
niebezpieczeństwa ze strony na-
cjonalistów ukraińskich.

 / Stanisław ps. “Zając”                 

 / Mieczysław ps. „Sarna”

Dwaj moi starsi bracia – Stani-
sław i Mieczysław – zaopatrzyli 
się w broń. Za posiadanie broni 
za Niemców groziła kara śmierci. 
Rozstrzeliwano z reguły całe ro-
dziny. Mieszkając we wsi zdomi-
nowanej przez Ukraińców należa-
ło zachować szczególną czujność. 
Byliśmy obserwowani. Zdarzały 
się czasem niespodziewane wizy-
ty Ukraińców, z którymi nie było 
wcześniej żadnych kontaktów. 
Jednym z nich był Kostek Terypo-
ra, który ośmielił się bez pytania 
obejść wszystkie nasze pokoje, 
stawiając przy tym głupie pyta-
nia. Wiosną 1943 roku ktoś strze-
lił od strony sąsiada Onisieja do 
mojej siostry Ireny. Kula świsnęła 
jej koło głowy. Świadczy to o tym, 
że byliśmy obserwowani. Mimo to 
moi bracia zdołali zachować kon-
spirację. W zdobyciu broni – 10 
karabinów – pomogła rówieśnicz-
ka Stanisława – Maria Molenda, 
zwana u nas w domu po prostu 
Molendzianką. Przed wojną była 
u nas służącą. W czasie wojny z 
różnych względów służby u nas 
nie było. Wyręczano się dorosłymi 
dziećmi. Za Niemców brat Stani-
sław pojechał do Marii Molendy, 
żeby jej zaorać kawałek pola i za-
siać zboże. W czasie obiadowego 
obrokowania koni natknął. się na 
ciężki snopek zboża. 

Okazało się, że w środku był ka-
rabin. W rozmowie z Marią do-
wiedział się o miejscu, gdzie jest 
więcej karabinów. Zebrał więc je 

wszystkie razem – 10 sztuk i przy-
wiózł do domu. Następnie ukrył 
je, zakopując w ziemi, daleko od 
budynków. Niektóre były zardze-
wiałe, więc należało je oczyścić 
i zakonserwować. Wszystkie te 
czynności robili tylko dwaj bracia 
– Stach i Mietek. Pozostała rodzi-
na nic o tym nie wiedziała. „      

/ Marcel Leśniewski  

/  Eugeniusz Leśniewski            

 Antoni Leśniewski

Feliks Budzisz: „ Bolesnym 
wstrząsem dla ludności polskiej 
Radowicz i sąsiednich wsi było 
zamordowanie w nocy z 10 na 
11 kwietnia 1943 roku Marcele-
go Leśniewskiego i jego dwóch 
dorosłych synów: Eugeniusza i 
Antoniego, członków miejscowej 
konspiracji. Bandyci w niemiec-
kich mundurach otoczyli w nocy 
dom, przeprowadzili rewizję i w 
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języku niemieckim poinformo-
wali domowników i aresztowa-
nych, że dostarczą zatrzymanych 
do niemieckich władz w Kowlu. 
Córka Leśniewskiego, Antonina, 
o świcie powiadomiła sąsiadów 
Rakowskich, że Niemcy areszto-
wali ojca i braci. Natychmiast po-
jechała z Wacławem Rakowskim 
do Kowla, ale w żandarmerii o 
niczym nie wiedzieli. Tymczasem 
już rano sąsiedzi znaleźli ciała 
synów, ledwo przyprószone zie-
mią na naszym polu na Kolonii 
Żuków, odległej o jakieś dwa ki-
lometry od miejsca zamieszkania 
Leśniewskich. Zwłoki ojca z roz-
trzaskaną głową leżały sto me-
trów dalej, co by wskazywało, że 
usiłował uciec, osłaniany zapew-
ne przez synów. Jeden z nich miał 
mieć pistolet i na pewno użył go w 
desperackiej walce z bandytami. 
Pogrzeb był bardzo liczny, mimo 
że Ukraińcy przebąkiwali o zma-
sakrowaniu żałobników. Rodzina 
podejrzewała o inspirację mor-
derstwa Teodora Szabaturę, ko-
mendanta policji ukraińskiej w 
Kowlu, zbiegłego już z całym ba-
talionem schutzmanów do UPA. 
Szabatura, absolwent szkoły po-
licyjnej w Trawnikach koło Lu-
blina, był przed wojną gajowym 
w majątku Krasne koło Rejow-
ca. Z morderstwem Leśniewskich 
zbiegła się wiadomość o zamor-
dowaniu ośmiu Polaków w nieda-
lekim polskim Osieczniku. Była to 
planowa akcja eksterminacyjna, 
obejmująca najpierw mężczyzn 
w sile wieku, którzy dla ratowa-
nia swoich rodzin chwyciliby bez 
wątpienia za broń, jak to czynili 
inni na całych Kresach Południo-
wo-Wschodnich. W połowie maja 
pod Kluskiem został schwytany 
przez banderowców i zaginaj; 
bez wieści Kazimierz Daszkiewicz 
z Radowicz, łącznik miejscowej 
konspiracji akowskiej. Penetro-
wane przez banderowców drogi 
stały się niebezpieczne dla lud-
ności polskiej, która nie tylko w 
naszej wsi przestała oddalać się 
poza najbliższy teren, rezygnując 
z wyjazdów do kościoła w Turzy-
sku i majowych nabożeństw. Pani 
Tokarska zawiesiła komplety, na 
które uczęszczało wiele polskich 
dzieci. Pod koniec czerwca ban-
derowcy bestialsko wymordowali 
jedną z rodzin Daszkiewiczów: 
ojca Jana, jego żonę Paulinę oraz 
dwie córki – Helenę z 9-miesięcz-
nym dzieckiem i Leokadię, którą 
zakłuli widłami w stajni pod żło-
bem, gdzie się schowała. 

Pięcioletni synek Heleny, Stefan, 
skrył się za szafą i ocalał. Znale-
ziono go następnego dnia płaczą-
cego przy zwłokach matki. Kilka 
dni po tym mordzie syn Jana, Ste-
fan, został schwytany przez ban-
derowców i dotkliwie poraniony, 
ale przy pomocy życzliwych Ukra-
ińców zdołał się uratować. Adam 
Daszkiewicz (z innej rodziny – 
matka Ukrainka) został zakopany 
przez upowców po szyję w ziemi, 
bo nie chciał przystąpić do UPA 
i mordować Polaków. Cudem się 

uratował. (...)  Jak na całym Wo-
łyniu, również w Radowiczach 
tutejsi ounowcy podporządkowa-
li sobie propagandą i terrorem 
miejscową ludność ukraińską, 
zwłaszcza młodzież, przygotowu-
jąc ją do krwawej rozprawy z Po-
lakami. Już od początku czerwca 
1943 roku coraz częściej we wsi 
rozlegał się banderowski „szla-
gier” – „Smert, smert, Lacham 
smert!”, śpiewany przez miejsco-
wych osiłków, niedawno jeszcze 
komsomolców i ich galicyjskich, 
nazistowskich instruktorów.  (...) 
„  Ryszard Romankiewicz : „ 
(...)  kiedy zamordowano trzech 
Leśniewskich (ojca i dwóch sy-
nów), w tym dotychczasowego 
dowódcę placówki AK Eugeniu-
sza Leśniewskiego, tajemnica 
posiadania broni została rozluź-
niona i powiadomiono o niej stry-
ja Zygmunta, który jako starszy 
kawaler mieszkał z naszą rodzi-
ną. Spodziewano się, że podobny 
mord może i u nas nastąpić. I na 
pewno wielu Polaków by zginęło, 
gdyby nie przytomność bohater-
skiego dowódcy Gienka Leśniew-
skiego, który w ostatniej chwili 
zdołał ukryć dokumenty konspi-
racyjne w wiadrze i przysypać 
je obierkami. Gazetki natomiast 
ukrył w popielniku. Kiedy banda 
wkroczyła do mieszkania, prze-
szukała pomieszczenia i dwukrot-
nie dokonała rewizji osobistej, 
niczego nie znajdując. Gienek 
posiadał jednak ukryty w trzewiku 
pistolet – „szóstkę”. Dzień wcze-
śniej zamienił się na pistolety z 
moim bratem Stanisławem, odda-
jąc mu swoją „dziewiątkę”. 

Tę szóstkę zdobył brat od sąsia-
da Chwedora, biednego Ukra-
ińca, który na wiosnę nie miał 
czym pola obsiać, więc zgodził 
się sprzedać broń za zboże. (...) 
W walce zginęli wszyscy trzej Le-
śniewscy, ale nikogo nie wydali i 
zdołali zadać cios wrogowi. 

Zginęli nagle i posiadanych ta-
jemnic nikomu nie przekazali. 
A przecież też mieli ukrytą broń. 
Opowiadał mi brat Mietek, że sio-
stra Gienka Antonina wraz z kil-
koma partyzantami polskimi bez-
skutecznie poszukiwała tej broni. 
Wiem natomiast od swojego ró-
wieśnika, sąsiada-Ukraińca Bog-
dana Jewgiena (niedawno zmarł), 
że po wojnie Ukraińcy znaleźli na 
polu Leśniewskich broń. Był tam 
między innymi karabin maszyno-
wy. Po mordzie na Leśniewskich 
w naszym domu wzrosła czujność. 
Broń wykopano i przeniesiono 
do domu, gdzie stryj Zygmunt 
urządził specjalną skrytkę do jej 
przechowywania. Chodziło o to, 
by w razie potrzeby szybko z niej 
skorzystać. Każdej nocy bracia 
Mietek i Stach trzymali wartę na 
zewnątrz domu, oczywiście z bro-
nią.  W ciągu maja i czerwca wi-
dać było łuny pożarów na wscho-
dzie. Pytani o to Ukraińcy dawali 
lakoniczną odpowiedź: „Nimci 
seło podpałyły”. Nikt z Polaków 
nie zdawał sobie sprawy ze zbli-

żającego się niebezpieczeństwa 
i jego rozmiarów. Wiem, że brat 
Stanisław zamierzał pójść do par-
tyzantki w Dominopolu. Rodzice 
martwili się co powiedzieć sąsia-
dom Ukraińcom o przyczynie jego 
zniknięcia. Tymczasem fala mor-
dów zaczęła się przybliżać coraz 
bardziej na zachód. Napływały 
niepokojące wieści o pojedyn-
czych mordach, jak np. zabójstwie 
Leona Sakowicza w Swiniarzynie, 
który wraz ze swoim bratem Sta-
nisławem Sakowiczem skupował 
zboże po wsiach. W Swiniarzynie 
wstąpili do pewnego Ukraińca, u 
którego przebywali bandyci. Oni 
to właśnie ich aresztowali, zabra-
li im wóz i konie. Następnie kazali 
iść obok wozu, który kierował się 
w stronę lasu. W pewnym momen-
cie młodszy, Stach, krzyknął do 
swego brata: „Leon, uciekaj!” i 
sam skoczył w bok do lasu. Strze-
lano do niego, ale żadna kula 
go nie dosięgła. Natomiast Leon 
otrzymał serię na miejscu i padł 
martwy. Tego rodzaju wypadki 
zdarzały się coraz częściej. Nie 
było już wątpliwości, kto to robi. 
Przecież w marcu 1943 roku 
wszyscy Ukraińcy będący na służ-
bie u Niemców uciekli do lasu, 
by budować „Samostijnu Ukra-
inu.” Ryszard Pomankiewicz: 
„ Nastał wreszcie dzień 11 lipca 
1943 roku, kiedy w kościele w Ki-
sielinie oddalonym od Radowicz 
o około 25 kilometrów dokonano 
zbiorowego mordu na ludności 
polskiej. Już następnego dnia 
przybył do nas pan Ożarowski i 
powiadomił o tym wydarzeniu. 
Brat Stanisław natychmiast udał 
się do wsi, by spotkać się z kole-
gami z konspiracji i nowym do-
wódcą Nadratowskim, który po 
śmierci Leśniewskich zamieszkał 
u nich.

                                                                                                                                            

/ Henryk Nadratowski ps. „Znicz”            

/ Stanisław i Zygmunt (stryj) Ro-
mankiewicz

Był on rodzonym bratem Leśniew-
skiej – matki. Na tymże spotka-
niu zapadła decyzja o ucieczce 
następnego dnia, tj. 13 lipca, do 
Zasmyk z bronią i rodzinami. Po 
powrocie brata ze spotkania roz-

poczęto przygotowania do uciecz-
ki.. Robiono to jednak dyskretnie, 
by sąsiedzi niczego nie zauwa-
żyli. Dnia 13 lipca opuściliśmy 
swój dom zostawiając większość 
dobytku, tj. świnie, bydło, drób, 
meble itp. Na dwie furmanki za-
ładowaliśmy żywność i odzież. 
Zbiórka miała nastąpić o godzi-
nie 13.30 na skrzyżowaniu dróg 
koło lityńskiego lasu. Nasze wozy 
przybyły pierwsze. Czekaliśmy na 
pozostałe, ale nie nadjeżdżały. 
Pojawiły się dopiero około godzi-
ny 15.00. Było nas razem około 8 
rodzin. Po krótkiej wymianie zdań 
mężczyźni podbiegli do swoich 
wozów, skąd wyciągnęli karabiny 
i założyli na głowy szare furażer-
ki z przypiętymi orzełkami. Widok 
był imponujący, bo oto po kilku 
latach niewoli ukazali się nam 
polscy żołnierze z bronią w ręku. 
A oto ich nazwiska: Jan Sob-
czyk, Henryk Sobczyk, Tadeusz 
Golik, Mieczysław Łodej, Mie-
czysław Bednarek, Rakowscy – 
Wacław, Stanisław, Mieczysław, 
Zygmunt, Antoni oraz Henryk 
Nadratowski. Chcę tu przy oka-
zji podkreślić, że wszystka broń 
pochodziła z „arsenału” brata 
Stanisława. Dla tego zbrojnego 
oddziału konspiracja zakończyła 
się w zasadzie tu pod lityńskim 
lasem. Teraz wozy ruszyły w kie-
runku Zasmyk, a nasze zbrojne 
ramię ubezpieczało nas z przodu 
i z tyłu. Przejeżdżając przez Piór-
kowicze wywołaliśmy u Ukra-
ińców zdziwienie i przerażenie. 
Trzeba było groźbą karabinów 
zapędzić ludzi do domów toru-
jąc sobie drogę do Zasmyk. Za 
Piórkowiczami nasze dwa wozy 
skręciły na Janówkę, gdzie mieli-
śmy rodzinę, a pozostałe wraz ze 
zbrojnym oddziałem udały się do 
Zasmyk, by tam wywołać zaniepo-
kojenie u ludności polskiej, która 
obawiała się Niemców. Fakt poja-
wienia się pierwszego zbrojnego 
oddziału wywołał przede wszyst-
kim u Ukraińców potężne wraże-
nie. Zaczęto ten fakt przekazywać 
sobie z ust do ust, a każdy starał 
się coś do tego dodać. W końcu 
wójt ukraiński w Turzysku, Tom-
czuk, ogłosił sołtysom na sesji, że 
do Zasmyk wywieziono dwa wozy 
broni ręcznej i maszynowej. Tego 
rodzaju plotka sprzyjała Polakom. 
Miała olbrzymie znaczenie propa-
gandowe, budziła bowiem respekt 
Ukraińców wobec nas. W ten oto 
sposób już pierwszego dnia poby-
tu radowickiego oddziału w Za-
smykach, miejscowość ta urosła 
w oczach upowców do potężnej 
twierdzy. Tymczasem w Zasmy-
kach po przyjeździe uciekinierów 
wynikły problemy z zakwaterowa-
niem i aprowizacją przybyszów. 
(Oddział  „Znicza”  początkowo 
kwaterował w gospodarstwie Śla-
dewskich, a później przeniósł się 
do obejścia Zamościńskich - S.B)  
Zaszłą pilna potrzeba zdobycia 
żywności dla oddziału. Wykorzy-
stano wówczas propozycję brata 
Stanisława i dokonano zbrojnego 
wypadu do naszego rakowickiego 
gospodarstwa, gdzie zaopatrzo-

no się w kilka sztuk bydła, drób 
itp. (...)  „ Grupa Radowicka”, 
tak bowiem określano oddział, 
który przyprowadził ppor. Hen-
ryk Nadratowski  ps. „Znicz”, 
przybyła do Zasmyk w niepeł-
nym składzie. Nieco później suk-
cesywnie przybywali następni 
konspiratorzy opuszczający za-
grożone Radowicze.  W  pierw-
szym składzie przybyli: Sobczyk 
Jan ps. „Buzdygan”, Sobczyk 
Henryk ps. ‚ Lisek”,  Golik Ta-
deusz ps. „ Gwiazda”, Łodej 
Mieczysław ps. „N” , Bednarek 
Mieczysław ps. „Mantel”, Ra-
kowski Wacław ps. „Wicher”, 
Romankiewicz Stanisław ps. 
„Zając”, Romankiewicz Mie-
czysław ps. „Sarna”,  Roman-
kiewicz Zygmunt ps. „Brzoza” 
, Romankiewicz Antoni ps. „N”, 
Leśniewski Zenon ps. „Gałąz-
ka”, Leśniewska Antonina  ps. 
„Wierna”,  Leśniewska Jadwiga 
ps. „Kozaczek’,   kpr. Głowiński  
Hieronim ps. „Zawisza” i jesz-
cze jeden partyzant NN z kol. 
Wierzbiczno. Inspektorat OW 
AK w Kowlu  będący w stałym 
kontakcie z konspiracją zasmycką 
postanowił tam skierować w lipcu 
jednego ze swoich oficerów, a w 
sierpniu nastepnego. 

 

/ Jastrząb     

                                              

/  Sokół

Por. Władysława Czermińskie-
go ps. “Jastrząb” przybył do 
Zasmyk 16/17 lipca a razem z 
nim kpr. Józef Piątkowski ps. 
„Błyskawica”, strz. Stanisław 
Piątkowski ps. „Dąbek”, kpr. 
Antoni Jamrozy ps. „Orzech”, 
sierż. Jan Czajkowski ps. „Li-
piec” strz. Jan Ważydrąg ps. 
„Tarzan” i strz. Jan Burzyński 
ps. „Październik”. Po zapozna-
niu sytuacji „Jastrząb”  stwierdził, 
że z Zasmyk nie można uczynić 
twierdzy z umocnieniami, ze 
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względu na rozległy teren. Uznał, 
że najlepszą formą obrony, nie 
tylko  dla Zaasmyk, ale  i innych 
okolicznych wsi będą „mobilne 
oddziały partyzanckie” oraz  
lokalne oddziały samoobrony. 
Przyłączając do swojej grupy 
(w/w) , „Grupę Radowicką” ( 
taka nazwa weszła na stałe do 
historii) „Jastrząb” utworzył  
pierwszy „lotny oddział party-
zancki  AK”w pow. kowelskim. 
W początkach formowania się 
oddziału „Jastrzębia” wstąpili 
ochotniczo z Zasmyk Leon Kar-
łowicz „Rydz”, Stanisław Śla-
dewski „Olszynka”, Leonard 
Gisyng „Złotówka” oraz inni. Z 
Aleksandrówki przybyli bracia 
Kijowscy, kpr. Antoni Kijowski 
„Otello” i szer. Edward Kijow-
ski „Mo-Re” oraz wielu innych 
zgłaszających się ochotniczo, z 
różnych polskich osiedli.  
Feliks Budzisz: „ Pod koniec 
lipca upowcy uprowadzili z Ra-
dowicz siedmiu młodych, których 
uwięzili w Suszybabie, gdzie mie-
li swoją placówkę. Uwięzionych 
bito i maltretowano, by wydobyć 
dane o konspiracji. Wcześniej 
czy później czekała ich okrutna 
śmierć. Powiadomiono o tym od-
dział samoobrony w Zasmykach. 
Pięciu dobrze uzbrojonych chłop-
ców ruszyło bez zwłoki do Rado-
wicz. Stanisław Romankiewicz z 
pistoletem w ręce kategorycznie 
zażądał od przewodniczącego 
selrady, Iwana Karbowskiego, 
wypuszczenia uwięzionych, gro-
żąc spaleniem zabudowań Ukra-
ińców i wymierzeniem winnym 
najsurowszej kary. 
Brawurowa akcja dała efekt nad-
spodziewany – wszyscy zostali 
wypuszczeni na wolność: Bole-
sław Budzisz, Tadeusz Dziedzic, 
Wacław Furga, Mieczysław i 
Tadeusz Łodejowie, Wacław 
Molenda i – nie mam pewności 
– Maria. (...) Około 20 lipca w 
ukraińskich wsiach na południe 
od Radowicz, w Tuliczowie, Wer-
bicznie, Bobłach i innych, zauwa-
żono narastający napływ bande-
rowców. Do polskich mieszkań-
ców poszły elektryzujące, ostrze-
gawcze sygnały, by mieć się na 
baczności, a zwłaszcza noce 
spędzać w ukryciu. Z 23 na 24 
lipca, podobnie jak dotychczas, 
nie nocowaliśmy w domu. Tym 
razem spaliśmy w życie. Łyska 
pozostawiliśmy na łańcuchu, by 

nie zdradził miejsca naszego noc-
legu. Rano obudziła mnie siostra 
i przerażona mama. Usłyszałem 
w powietrzu ostry szum i głośne 
wybuchy na kierunku Tuliczów – 
Abramowiec. Dochodził stamtąd 
gęsty ogień z broni maszynowej. 
Domyśliliśmy się, że nad nami 
przelatują pociski artyleryjskie, 
wystrzeliwane gdzieś pod Tu-
rzyskiem. Nad ostrzeliwanym 
terenem krążył samolot. Wkrót-
ce zjawił się ojciec i powiedział 
nam, że działa biją po pacyfiko-
wanym przez Niemców Tuliczo-
wie i wschodniej części Rado-
wicz. Wyszliśmy z żyta, wpatrując 
się w horyzont, skąd dochodziła 
gwałtowna strzelanina i gdzie w 
błękitne niebo wzbijały się słupy 
czarnego dymu. Płonęły zabudo-
wania Tuliczowa i Abramowca. 
Jak się przypuszcza, pacyfikację 
sprowokowali banderowcy, za-
bijając w sąsiedztwie zasmyckiej 
samoobrony kilku Niemców do-
zorujących Liegenschaftu (fol-
warku). Była to prowokacja obli-
czona na to, że w odwecie Niemcy 
zlikwidują samoobronę w Zasmy-
kach, ułatwiając banderowcom 
likwidację ludności polskiej w tej 
części powiatu kowelskiego. (...) 
„ . Niestety ta potyczka zakoń-
czyła się tragicznie dla polskich 
mieszkańców Abramowca ( ko-
lonii wchodzącej w skład Rado-
wicz). Kolonia została spacyfi-
kowana przez rozwścieczonych 
Niemców. Zginęło wielu miesz-
kańców, a osada przestała istnieć, 
spłonęła.   Mimo to nie wszyscy 
Polacy uciekli z Radowicz. 22 
sierpnia 1943 r. w lesie Lityń-
skim, koło leśniczówki Gru-
szówka, bojówka ukraińska 
zamordowała 7 osób jadących 
furmanką z Radowicz (gm.Tu-
rzysk) do zasmyckiego kościo-
ła, w tym Adama Bartoszew-
skiego, lat 63, jego żonę Wero-
nikę (Rozalię), lat 55; Ludwikę 
Daszkiewicz, lat 59, oraz cztery 
osoby o nieustalonych nazwi-
skach. Zwłoki odnaleziono po 
3 tygodniach od mordu. W tym 
dniu po południu zamordowa-
no następnych 13 mieszkańców 
Radowicz wracających z ko-
ścioła w Zasmykach, m.in. Ma-
rię Kiełbasę z synem Marianem 
(Józefem); Rozalię Kułakow-
ską, lat 49, Stanisława Mali-
nowskiego, lat ok. 50 i jego żonę 
Anielę, lat ok. 45, Ewę Młynek, 

lat 13. 23 sierpnia w kolonii 
Piórkowicze, gdy kilka rodzin 
powróciło do swoich zagród 
po żywność, zostali przez upo-
wców zamordowani: Koperska, 
lat 35, żona Michała, Koperska, 
żona Karola, lat 40 i ich córka 
Maria, lat 10, Piotr Kursa, lat 
58, Bronisława Szarwiło, lat 
36, Matylda Szarwiło, lat 30.  
Dowództwo bazy zasmyckiej, 
wstrząśnięte tymi zbrodniami 
wystosowało do Ukraińców pi-
smo z ostrym protestem. W od-
powiedzi na to 29 sierpnia 1943 
r. Ukraińcy wysłali do Zasmyk 
pismo zawierające ultimatum 
do złożenia broni z terminem 
do południa 1 września 1943 
r., grożąc w przeciwnym wy-
padku zniszczeniem  całej wsi.  
29 sierpnia, późnym wieczorem 
dotarł do Zasmyk chłop ukra-
iński z Gruszówki donosząc o 
przygotowanym napadzie na 
Zasmyki siłą dwóch sotni UPA 
oraz kilkuset chłopstwa z woza-
mi na spodziewane łupy, uzbro-
jonych w siekiery, widły, kosy, 
łopaty do mordowania ludności 
polskiej. ( szacowano , że może 
to być ok. 600 osób).  Nie było 
już żadnych wątpliwości,  że tym 
razem Ukraińcy uderzą na Za-
smyki. 
Po naradzie  oficerowie „Ja-
strząb” i „Sokół” ( por. Michał 
Fijałka przybyły  do Zasmyk 19 
sierpnia 1943 r) zdecydowali się 
na akcję  wyprzedzającą działa-
nia upowców. Przyjęli taktykę 
obronną przez atak. Postano-
wili z zaskoczenia zaatakować 
siły ukraińskie zgromadzone 
pod Groszówką. 
Po szczegółowym przeglądzie 
oddziału, wieczorem 30 sierpnia 
1943 r., po uzupełnieniu amu-
nicji, wydzieleniu chorych, od-
dział w liczbie 50 ludzi, razem z 
oddziałem pchr. „Grońskiego” 
(przybył również w sierpniu), 
okrężną drogą przez las Lityń-
ski ruszył na tyły wroga. Ten 
uciążliwy marsz trwał całą noc, 
gdy według wskazań przewodni-
ków, o świcie 31 sierpnia 1943 r. 
oddział przeszedłszy zaroślami 
opodal niewielkiego jeziora, do-
konał nagłego ataku na uśpiony 
oddział upowców. Zaskoczenie 
było całkowite. Upowcy nie 
spodziewali się Polaków ata-
kujących ich ugrupowanie od 
tyłu, od strony przeciwnej niż 

Zasmyki. Zaatakowano z bezpo-
średniej bliskości bronią ręczną 
i granatami, wypędzając ich z 
okolic leśniczówki w zarośla. W 
bezładnej strzelaninie nie stawia-
li oporu. Po momencie pierwsze-
go zaskoczenia upowcy jednak 
ochłonęli i częścią swoich sił za-
jęli stanowiska ogniowe. Wywią-
zała się ostra walka ale zakończo-
na zwycięstwem strony polskiej. 
Podczas pierwszego natarcia 
zginął jeden partyzant z „Grupy 
Radowickiej” i dwóch było ran-
nych. Ryszard Romankiewicz 
:W bitwie pod Gruszówką zginął 
mój brat Stanisław. W naszej pa-
mięci pozostał on jako człowiek 
niezwykle odważny i waleczny. 
Był całkowicie oddany organi-
zacji AK i oddziałowi, do które-
go należał. Po 13-tym lipca ani 
razu nie przybył na przepustkę, 
by odwiedzić rodzinę. Ważniej-
sze sprawy kazały mu trwać na 
posterunku. Nie bał się śmierci. 
Często powtarzał: „Jak zginąć, 
to śmiercią bohatera”.    Feliks 
Budzisz: „  Pierwszy września w 
samo południe odbył się pogrzeb 
Stasia Romankiewicza, poległego 
we wsi Gruszówka. Na uroczy-
stość przybyły tłumy ludzi. Prze-
cisnąłem się do wnętrza kościoła 
i stanąłem blisko katafalku, na 
którym spoczywała trumna ze 
zwłokami Stasia. Stali przy niej 
z bronią jego bojowi towarzysze, 
a obok liczna rodzina, sąsiedzi, 
znajomi.

/  ks. Michał Żukowski
 Po egzekwiach ksiądz Michał 
Żukowski wygłosił płomienne 
przemówienie, które wierni głę-
boko przeżyli, pewnie jak nigdy 
dotychczas. Szloch wstrząsał 
tłumem. Ksiądz, były misjo-
narz z Podola, przejawił tutaj 
najwspanialszy kunszt orator-

ski. Oznajmił, że dzisiaj uderzy 
dzwon, ukryty i milczący od 17 
września 1939. Obwieści on po-
wstanie skrawka wolnej, niepod-
ległej Polski – Rzeczpospolitej 
Zasmyckiej, za którą oddał swoje 
młode życie Stasio. I oto odezwał 
się dzwon. Tłum załkał – płakały 
kobiety, starcy, dzieci i żołnierze. 
Ksiądz żegnał Staszka najpięk-
niejszymi słowami, stojąc na na-
sypie i górując nad otaczającymi 
go ludźmi. W pewnym momencie 
ktoś krzyknął: „Ukraińcy!” Tłum 
zaszamotał się, część ludzi rzuci-
ła się do cmentarnej bramy, inni 
w kierunku przeciwnym, próbu-
jąc jednocześnie zorientować, 
się w sytuacji. Honorowa eskorta  
ładowała broń, trzaskając zam-
kami. Ale ksiądz nie ruszył się z 
miejsca, stojąc wyniosły na nasy-
pie. Zaraz się okazało, że w po-
bliskiej olszynie przechodził nasz 
patrol, ubezpieczający pogrzeb. 
Mimo głębokich, bolesnych wzru-
szeń, z cmentarza wracaliśmy 
podniesieni na duchu, z krzepią-
cą wiarą w możliwość obrony i 
przetrwania. Wielkie nadzieje 
zaczęliśmy pokładać w naszej 
samoobronie. Nie mylił się tym 
razem ks. Michał Żukowski – na 
kilka miesięcy Zasmyki stały się 
skrawkiem wolnej Polski, chociaż 
wiele jeszcze krwi popłynęło wo-
kół, a na zasmyckim cmentarzu 
przybyły setki mogił i krzyży. Staś 
Romankiewicz, żołnierz z naszej 
wsi, był pierwszym w zasmyc-
kiej samoobronie, który poległ 
w otwartym boju za ten skrawek 
wolnej ziemi. „          

 1)Ryszard Romankiewicz : „ 
Niebezpieczni sąsiedzi „  tom 
13 „ Fundacja Moje Wojen-
ne Dzieciństwo”, 2004 http://
www.mojewojennedziecinstwo.
pl/pdf/13_romankiewicz_niebez-
pieczni.pdf

2) Feliks Budzisz „Łuny nad 
Wołyniem” tom 13  „ Fundacja 
Moje Wojenne Dzieciństwo „, 
2004

3) Bogusław Szarwiło: >> 
„RZECZPOSPOLITA  ZA-
SMYCKA” Niepokonana  Baza 
Polskiej Samoobrony na Woły-
niu<<  https://wolyn.org/index.
php/publikacje/1265-rzeczpospol
ita-zasmycka-niepokonana-baza-
polskiej-samoobrony-na-wolyniu
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