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W lipcu 1943 r. gestapo zatrzymało 120 osób w Nowogródku, w większości mężczyzn. 
„Mieli zostać straceni. Przełożona zgromadzenia nazaretanek s. Maria Stella ofiarowa-
ła Niemcom za nich życie swoje i dziesięciu innych nazaretanek. Niemcy rozstrzelali 11 
sióstr 1 sierpnia 1943 r. Uratowani mężczyźni zostali wywiezieni na przymusowe roboty 
do Niemiec lub zwolnieni. Przeżyli wojnę. 19 czerwca 1943 r. partyzanci z oddziału Armii 
Krajowej w Stołpcach przeprowadzili akcję bojową w Iwieńcu. Przeszła do historii jako 
powstanie iwienieckie.  Więcej na stronie 17
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27 sierpnia 1492.  530. lecie koronacji Jana I Olbrachta
Jan I Olbracht król Polski w la-
tach 1492–1501, książę głogowski 
1491–1498.
Był trzecim synem, a czwartym z 
kolei dzieckiem Kazimierza Ja-
giellończyka i jego żony Elżbiety 
Rakuszanki z Habsburgów, której 
zawdzięczał prawdopodobnie dru-
gie imię – Olbracht, chciała ona 
uczcić w ten sposób pamięć swego 
ojca, króla Niemiec, Czech i Wę-
gier, Albrechta II Habsburga. Od 
1467 roku, tak jak pozostali bracia, 
królewicz zdobywał wiedzę pod 

okiem Jana Długosza. Wielokrot-
nie udowadniał swój talent podczas 
nauki, opanował łacinę. Poznał do-
robek przemijającego średniowie-
cza oraz wczesnego renesansu. W 
latach 1486–1490 pełnił funkcję 
namiestnika królewskiego na Rusi, 
gdzie odznaczył się, pokonując 
w 1487 roku Tatarów pod Kopy-
strzyniem. Rozpoczął on tworzenie 
tzw. obrony potocznej kresów po-
łudniowo-wschodnich Wielkiego 
Księstwa Litewskiego przed Tata-
rami i Turkami.

–Rozkaz Nikołaja Jeżowa, ludo-
wego komisarza spraw wewnętrz-
nych ZSRS nr. 00485 z 11 sierpnia 
1937 roku  brzmiał: 
„Wszyscy aresztowani, zależnie 
od stopnia ujawnionej winy wyka-
zanego w toku śledztwa, dzieleni 
są na dwie kategorie: pierwsza ka-
tegoria, podlegająca rozstrzelaniu, 
do której należą szpiegowskie, dy-
wersyjne, szkodnicze i powstań-
cze kadry polskiego wywiadu; 
druga kategoria, do której należą 

mniej aktywni z nich, podlegająca 
karze zamknięcia w więzieniu i ła-
grach z wyrokami od 5 do 10 lat.”
W przypadku akcji antypolskiej 
NKWD wystarczyło spełnienie 
tylko jednego spośród trzech wa-
runków, żeby być represjonowa-
nym. Były to: 
miejsce urodzenia na terenie 
przedrozbiorowej Polski, nazwi-
sko o polskim brzmieniu, religia, 
czyli połączenie bycia katolikiem 
z byciem Słowianinem..

11 sierpnia 1937.   - Krwawy rozkaz Jeżowa

1.08.1944 „Burza” w Warszawie

/ Maria Stella i 10 sióstr - Odchodziły jak Anioły. Źródło:  polamjournal.com

Męczennice z Nowogródka
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Warszawa: Incydent terrorystyczny na 
zakończenie Marszu Pamięci. 
Redakcja  

Ukraińcy w Powstaniu 
Warszawskim – wykład 
Leszka Żebrowskiego 
z 27.07.22 
Redakcja za ekspedyt.org

28.07.2022 Czesława Borowik 
„A ja chciałem na Kresy”
Redakcja za radio.lublin.pl

Podczas okolicznościowych wy-
stąpień przed  Tablicą Wołyńską 
przy Krakowskim Przedmieściu 
64 kończących Marsz Pamięci w 
79. rocznicę ukraińskiego ludo-
bójstwa  doszło do skandalicznego 
incydentu i terrorystycznym cha-
rakterze. 

Jak podaje TVP3 Policjanci za-
trzymali mężczyznę, który poło-
żył pocisk o dużej sile rażenia 
na Krakowskim Przedmieściu w 
Warszawie. Śledztwo w tej spra-
wie dotyczące „sprowadzenia bez-
pośredniego niebezpieczeństwa 
zdarzenia zagrażającego życiu 
i zdrowiu wielu osób” prowadzi 
stołeczna prokuratura.  

Frekwencja oraz pogoda dopisa-
ły. Poza incydentem prowokacji 
w celu rozbicia Marszu i przemó-
wień końcowych, w marnym show 
szaleńca z zardzewiałym niewypa-
łem, Marsz Pamięci odbył się bez 

zakłóceń.
Do dnia wydania sierpniowego 
Kresowego serwisu Informacyjne-
go nic nie jest wiadomo w sprawie 
śledztwa ani tez w sprawie prze-
słuchania świadków. 

Ukraińcy byli w przytłaczają-
cej większości obywatelami 2 
Rzeczpospolitej. Mieli polskie 
paszporty, kształcili się w pol-
skich szkołach, zamieszkiwali 
polskie miasta i wsie. 

Ich zdrada kraju zamieszkiwa-
nia, gdzie pracowali, uczyli się, 
zakładali rodziny jest więc wie-
lokrotnie złożona:po pierwsze 
wobec polskiego państwa, któ-
rego tożsamość przyjęli, ale też 
wobec mas ludności cywilnej, 
z którą dzielili przez wiele po-
koleń wspólny los zwłaszcza na 
Kresach, a  często byli zaprzy-
jaźnieni; wreszcie: przyłączenie 
się ochotnicze do sił śmiertelne-
go wroga Polski, który ją  zdra-
dziecko napadł. Nie tylko że nie 
udzielili swemu krajowi pomocy, 
ale stworzyli piątą  kolumnę cy-
wilną (“czerń ukraińska”)  ocho-
czo wyrzynającą polską ludność 
a także ochotnicze oddziały woj-

skowe pomagające Niemcom 
wymazywać Polskę z mapy świa-
ta. Ta ohyda nie mieści się w żad-
nych normach cywilizacyjnych, i 
nie ma w historii narodów świata 
różnie odrażającej analogii. 

Podobnie, jak rodzaju narzędzi 
– te wszystkie piły, kosy, młoty, 
gwoździe – którymi na wzór dia-
belski posługiwali się podczas 
sabatów krwi i mordu urządza-
nych wobec bezbronnych ofiar.

Zamieszczam link do najnowsze-
go wykładu Leszka Żebrowskie-
go, w nim jak zwykle bezcenny 
materiał historyczny poparty 
źródłami, a zarazem piękna pol-
szczyzna, jasny i prosty wykład, 
same fakty historyczne – które 
TRZEBA znać. I rozpowszech-
niać – dopóki jeszcze można.

h t t p s : / / w w w. e k s p e d y t . o r -
g/2022/07/27/95041/?cn-relo-
aded=1

Park Miniatur Kresowych w Bu-
dach na Roztoczu to wspaniałe 
zamki i rezydencje powstałe z 
sentymentu do polskich pozo-
stawionych tam śladów i przede 
wszystkim „Trylogii” Henryka 
Sienkiewicza.

Wymyślił je Andrzej Kudlicki, 
organizator wielu w niedalekiej 

przeszłości wycieczek na Ukrainę. 
Opowie o tym w reportażu.

W audycji zostały wykorzystane 
fragmenty „Trylogii” Henryka 
Sienkiewicza, wiersza „Godzina 
myśli” Juliusza Słowackiego i 
wiersza Władysława Bełzy „Ka-
techizm polskiego dziecka”.

POSŁUCHAJ REPORTAŻU: z 

31.03.2022 Dominik Gil „Kurier”

Wyboru fragmentów dokonała dr 
Adrianna Adamek-Świechowska. 
Interpretacja tekstów: Jarosław 
Zoń. Realizacja dźwięku Jarosław 
Gołofit. Muzyka: Artur Giordano.

Fot. Czesława Borowik

Link do reportażu jest poniżej: 

https://radio.lublin.pl/2022/03/na-wlasne-uszy-wieczor-z-reportazem-czwartek-135/


www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                            1 sierpnia 2022  - strona 3

11 lipca na wileńskim cmentarzu 
Rossa odbyły uroczystości 
poświęcone 78 rocznicy 
operacji „Ostra Brama”. 
Obchody zorganizowane przez 
Związek Polaków na Litwie 
zgromadziły setki mieszkańców 
Wileńszczyzny i gości z Polski. 
Prezes Związku Polaków na 
Litwie Waldemar Tomaszewski 
przytoczył słowa Cypriana 
Kamila Norwida: Ojczyzna to 
ziemia i groby. Narody tracąc 
pamięć, tracą życie. Modlący 
się w intencji poległych ks. 
Józef Aszkiełowicz dodał: nasza 
ludzka pielgrzymka jest oparta 
na dwóch nogach prawa – to 
nasza wiara rzymskokatolicka, 
lewa – to nasza kultura, język, 
obyczaje i tradycja polska. Tymi 
dwiema nogami idziemy ku 
wiecznej ojczyźnie. Kto pozbawia 
się swojej kultury, swojego języka 
staje się duchowym inwalidą.

Operacja „Ostra Brama” 
rozpoczęła się w nocy z 6 na 7 
lipca 1944 roku. Była częścią 
planu „Burza”. Zakładała 
wyzwolenie Wilna spod okupacji 
niemieckiej jeszcze przed 
wkroczeniem Sowietów. Chciano 
zamanifestować przed Armię 
Czerwoną – i przed Aliantami – 
polskość tych ziem. Ze względu na 
szybkie postępy wojsk radzieckich 
dowódca połączonych okręgów 
Armii Krajowej wileńskiego 
i nowogródzkiego ppłk. 
Aleksander Krzyżanowski „Wilk” 
zdecydował o przyśpieszeniu 
akcji o dobę. Niestety nie 
wszystkie polskie oddziały 
partyzanckie zdołały dotrzeć 
na czas w miejsce koncentracji. 
Tymczasem cofający się z frontu 
wschodniego Niemcy umacniali 
miasto. Broniło go kilkanaście 
tysięcy żołnierzy, artyleria oraz 
lotnictwo operujące z Porubanka.

Pomimo wielkiej przewagi wroga 
Polacy wyzwolili część miasta. 
Ostatecznie dopiero po włączeniu 
się do walki Armii Czerwonej 
Wilno zostało zdobyte. 13 lipca 
biało-czerwona flaga zawisła na 
Górze Giedymina. Wywiesili ją 
Jerzy Jensz „Krepdeszyn” i Artur 
Rychter „Zan” (harcerze Czarnej 
Trzynastki Wileńskiej – w okresie 
walk o Wilno w 3 Brygadzie 
„Szczerbca” AK). Kilka godzin 
później Sowieci zamienili ją 
na czerwony sztandar. Tego 
samego dnia doszło również do 
bitwy pod Krawczunami, gdzie 
oddziały Armii Krajowej starły 
się z wycofującymi się z Wilna 
Niemcami (w liczbie około 3 
tysięcy) i znaczną ich część 
wyeliminowały z dalszej walki.
Niestety w kolejnych dniach 
Sowieci aresztowali Aleksandra 
Krzyżanowskiego, podobny los 
spotkał oficerów zaproszonych 
na spotkanie w Boguszach. 
Polskie jednostki, które wycofały 
się do Puszczy Rudnickiej 
zostały otoczone przez wojska 
radzieckie i rozbrojone. Wielu 
partyzantom udało się zbiec, ale 
kilka tysięcy osadzono na zamku 
w Miednikach Królewskich. 
Zaproponowano im wstąpienie 
do Berlinga. Zdecydowana 
większość odmówiła. Trafili 
do Kaługi, gdzie przez kilka lat 
pracowali przy wrębie lasu.
Obchody na Rossie rozpoczęły 
się odśpiewaniem „Roty” Marii 
Konopnickiej. Następnie liczne 
delegacje złożyły wieńce przy 
pomniku Matki i Serca Syna. 
Prezes Związku Polaków na 
Litwie podziękował za liczne 
przybycie. Przywitał wiceprezesa 
IPN Mateusza Szpytmę, konsul 
RP Irminę Szmalec, posłów 
na sejm RL z ramienia AWPL-
ZCHR Ritę Tamaszuniene 
i Czesława Olszewskiego, 
merów rejonu wileńskiego, 
solecznickiego, prezesów kół, 
nauczycieli, kombatantów, 
harcerzy i młodzież. Podkreślał 
potrzebę podtrzymywania 

tożsamości wśród polskiej 
młodzieży Wileńszczyzny, która 
licznie tego dnia przybyła na 
Rossę. Przypomniał słowa z 
mickiewiczowskich „Dziadów”: 
Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na 
niebie, zapomnij o mnie. Dodał, 
że Związek Polaków na Litwie 
jest organizatorem wielu imprez 
patriotycznych: na Rossie, w 
Krawczunach czy 15 sierpnia, w 
rocznicę Bitwy Warszawskiej, 
w Zułowie, miejscu narodzin 
marszałka Józefa Piłsudskiego.
Ks. kanonik Józef Aszkiełowicz 
polecał modlitwie poległych 
i uczestników operacji „Ostra 
Brama”, obrońców Ojczyzny i 
współczesne pokolenia Polaków. 
Modlił się za pokój na świecie, w 
tym naród ukraiński oraz ofiary 
ludobójstwa dokonanego przez 
nacjonalistów ukraińskich OUN-
UPA na Polakach.
Przemówienia okolicznościowe 

wygłosili także wiceprezes IPN 
oraz konsul. Odczytano list Szefa 
Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych 
Jana Józefa Kasprzyka. Zarys 
historyczny operacji „Ostra 
Brama” przedstawił nauczyciel, 
historyk i rekonstruktor Waldemar 
Szełkowski. Całość uroczystości 
przeplatana była wykonaniem 
pieśni patriotycznych przez zespół 
ludowy pieśni i tańca „Wilenka”.
Poniżej relacja z wileńskich 
obchodów przygotowana przez 
Tomasz Kiejdo
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=GprEaVkwuHA
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=HDcMWwY-DpE

Kliknij --->>> Przemówienie 
Waldemara Tomaszewskiego 
prezesa Związku Polaków na 
Litwie 11.07.2022 Wilno
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Uroczyste obchody operacji „Ostra 
Brama” na wileńskiej Rossie
Tomasz Kiejdo

https://www.youtube.com/watch?v=GprEaVkwuHA
https://www.youtube.com/watch?v=GprEaVkwuHA
https://www.youtube.com/watch?v=HDcMWwY-DpE
https://www.youtube.com/watch?v=HDcMWwY-DpE
http://ksi.btx.pl/mp3/przemowienie waldemara tomaszewskiego 11_07_2022 wilno.mp3
http://ksi.btx.pl/mp3/przemowienie waldemara tomaszewskiego 11_07_2022 wilno.mp3
http://ksi.btx.pl/mp3/przemowienie waldemara tomaszewskiego 11_07_2022 wilno.mp3
http://ksi.btx.pl/mp3/przemowienie waldemara tomaszewskiego 11_07_2022 wilno.mp3
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W sobotę, 9 lipca 2022 roku w 
Kędzierzynie-Koźlu uczestni-
czyłem w uroczystościach Wo-
jewódzkich Dni Kultury Kreso-
wej i Narodowego Dnia Pamięci 
Ofiar Ludobójstwa dokonanego 
przez ukraińskich nacjonalistów 
na Kresach Wschodnich, które 
zorganizowało Stowarzyszenie 
Kresowian Kędzierzyn-Koźle, 
pod przewodnictwem prezesa Wi-
tolda Lisowskiego. Obchody roz-
poczęły się Mszą Św. w kościele 
pw. Wniebowzięcia NMP. Pod 
przewodnictwem biskupa bisku-
pa seniora diecezji charkowsko-
-zaporoskiej Mariana Buczka. Po 
Mszy Św. licznie zebrani przema-
szerowali ulicami Starego Miasta 

do szkoły przy ulicy Grzegorza 
Piramowicza. Tu pod tablicę upa-
miętniającą ludobójstwo Polaków 
na Kresach, która znajduje się 
na budynku szkoły podstawowej 
Od 14.30 w Miejskim Ośrodku 
Kultury przy ulicy Skarbowej 10 
odbędzie się konferencja, w któ-
rej uczestniczyć będą historycy 
zajmujący się tymi zagadnieniami 
w 79. rocznicę Rzezi Wołyńskiej. 
Wykłady wygłosili prelegen-
ci związani z Kresami m. in. Dr 
Lucyna Kulińska, prof. Czesław 
Partacz, prof. Włodzimierz Osad-
czy, prof. Andrzej Zapałowski, dr 
Tadeusz Samborski, pułk. mec. 
Dariusz Radkiewicz, dr Michał 
Siekierka.

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

W KĘDZIERZYNIE KOŹLU PAMIĘTALI O LUDOBÓJSTWIE 
NA KRESACH DOKONANEN PRZEZ UKRAIŃSKICH 
NACJONALISTACH W 79-ROCNICĘ KRWAWEJ NIEDZIELI
Ryszard Frączek 

Mapa której nigdy nie zobaczycie w polskojęzycznych mediach. 
Redakcja  

11 lipca obchodziliśmy 79. roczni-
cę Krwawej Niedzieli na Wołyniu.

Była to jedna z wielu cyklicznych 
okazji do uczczenia pamięci ofiar 
ukraińskiego ludobójstwa ale też 
tego dnia (ale nie tylko tego dnia) 
wraca jak mantra kwestia inicja-
torów tego ludobójstwa którzy w 
ostatnim dziesięcioleciu zyskali 
skandaliczny status ukraińskich 
bohaterów. 

Dlaczego Ukraina czci takie po-
stacie, jak Stepan Bandera, Roman 
Szuchewycz.... oraz  wielu, wielu 
innych bandytów z Ukraińskiej 
Powstańczej Armii i wspierają-
cych ją sympatyków? Czy kryje 
się za tym wrogość wobec Pola-
ków?

W naszej, -redakcja KSI-, ocenie 
na pewno tak. 

Z antybohaterów porównywanych 
z niemieckimi nazistami, systema-
tycznie stają się bohaterami i nikt 
na Ukrainie tego nie oprotestował 

i podobnie jest w całej Europie. 
Więcej. 

Wobec toczących się na Ukrainie 
działań bardziej o charakterze 
wojny domowej niż klasycznej, to 
państwo  gloryfikujące własnych 
bandytów zyskuje wsparcie od 
„możnych” świata zachodniego.     

Na Ukrainie, od momentu jej po-
wstania, Bandera stopniowo sta-
wał się bohaterem który swoją po-
pularnością przewyższa Romana 
Szuchewycza a efekt tego „uwiel-
bienia” obrazuje umieszczona 
obok mapka z internetowych por-
tali społecznościowych. 

Na mapce pokazano, jak to uwiel-
bienie reżysera ukraińskiego ludo-
bójstwa na Polakach kumuluje się 
u bram granic RP .

W w samej Polsce eskaluje już 
od 1991 roku kiedy to ukazała się 
tzw. Uchwała Prowidu Organiza-
cji  Ukraińskich Nacjonalistów.  
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Konserwatyści zamierzają jesienią 
zdecydować o swoim kandydacie 
na mera Wilna — mówi Paulius 
Saudargas, wiceprzewodniczący 
rządzącej Unii Ojczyzny-Litew-
skiej Partii Chrześcijańsko-Demo-
kratycznej.
„Myślę, że jesienią zobaczymy te 
kandydatury i dołączymy do wal-
ki” – powiedział w środę członek 
Sejmu w Žinių radiu.

Zapytany, czy widzi siebie w roli 
szefa stolicy, polityk nie wyklu-
czył takiej możliwości.
„Nasza partia tak naprawdę nie 

podjęła decyzji. Gdyby taka wizja 
była społeczna, to czemu nie” – 
pomyślał P. Saudargas.
Nieco wcześniej były szef stolicy 
Artūras Zuokas ogłosił, że planuje 
ponowną próbę pełnienia funkcji 
mera Wilna. Został zaproponowa-
ny jako kandydat na mera Wilna w 
połowie czerwca przez partię Wol-
ność i Sprawiedliwość.

Obecnie przedstawiciel Partii Wol-
ności Remigijus Šimašius kieruje 
stolicą już drugą kadencję. Posta-
nowił nie zgłaszać swojej kandy-
datury ponownie.

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

Kościół św. Anny 
- perła płomienistego gotyku
KURIER WILEŃSKI

Z prasy polskiej na Kresach 

Ocaleni od zapomnienia: 
Bolesław Chyl 
MONITOR WOŁYŃSKI

XVIII Festyn Kultury Polskiej 
„Trzymajmy się razem” 
L24

Jezioroski Rejonowy Oddział 
Związku Polaków na Litwie już 
po raz 18. zaprosił do Turmont 
na tradycyjny Festyn Kultury 
Polskiej.
Festyn, który odbył się 17 lipca, 
poprzedziła Msza św. w intencji 
rodaków w miejscowym kościele 
pw. Najświętszego Serca Pana Je-
zusa. Po nabożeństwie licznie ze-
brani uczestnicy i goście święta w 
pochodzie udali się na cmentarz w 
Bogdaniszkach, gdzie oddali hołd 

pamięci miej-
scowym patrio-
tom-Polakom, 
spoczywającym 
w zbiorowej mo-
gile. Po wspólnej 
modlitwie wszy-
scy razem śpie-
wali patriotyczne 
piosenki.
Uroczyste otwar-
cie festynu na-
stąpiło w Domu 

Kultury w Turmoncie (na zdjęciu). 
Przybyłych na święto polskiej kul-
tury członków Oddziału, okolicz-
nych mieszkańców i gości witała 
prezeska Teresa Narkevičienė. 
Wśród gości honorowych był pre-
zes Związku Polaków na Litwie i 
Akcji Wyborczej Polaków na Li-
twie - Związku Chrześcijańskich 
Rodzin Waldemar Tomaszewski.
Na scenie wystąpiły zespoły „Su-
żanianka”, „Srebrne pasemko”, 
„Pierwiosnki”, „Przyjaciele”, 
„Znad Mereczanki”, „Tumielan-
ka”, a także soliści: Wera Pupel, 
Alina Małachowska, Walerij Bo-
gomolnikow i inni.

Kościół św. Anny (ul. Maironio 
8) to jeden z najsłynniejszych, a 
może nawet najsłynniejszy zabytek 
Wilna. Gotycka świątynia została 
wybudowana dokładnie przed 520 
laty.
Kościół św. Anny.Kościół św. Anny 
jest dziełem późnego, tzw. płomie-
nistego gotyku, mającego niewiele 
sobie równych na świecie
- Jest dziełem późnego tzw. płomie-
nistego gotyku, mającego niewiele 
sobie równych na świecie. Dotrwał 
do naszych dni w prawie niezmie-
nionym kształcie. Zmianie uległo 
tylko otoczenie. W drugiej połowie 
XIX w. wybudowano drogę wzdłuż 
fasady kościoła. Kościół odrestau-
rowano na początku XX w., w la-
tach 70. fasadę umocniono — opo-
wiada „Kurierowi Wileńskiemu” 
historyk Paweł Giedrojć. Do ozdo-
bienia fasady użyto 33 rodzajów 
cegieł. Na portalu nie ma żadnych 
płasko murowanych powierzchni, 
jedynie pilastry, ażurowe arka-
dy oraz zwieńczone metalowymi 
krzyżami wysmukłe wieżyczki. 
Obecnie msze są tu odprawiane 
wyłącznie w języku litewskim.

Ostatnio kościół św. Anny został 
odrestaurowany w latach 2009–
2010. Przedtem gruntowną reno-
wację przeprowadzono w latach 
1902–1909, w latach 1969–1971 
przeprowadzono remont. Wtedy 
m. in. wzmocniono metalowymi 
konstrukcjami upadające wieże, 
wymieniono pęknięte fragmenty 
elewacji. — W 2009 r. rozpoczę-
to kolejną renowację kościoła. 
Najczęściej odwiedzany przez 
turystów zabytek dosłownie kru-
szył się w oczach. Budowla przez 

pewien czas była ogrodzona, by 
kawałki cegieł nie spadały na gło-
wy przechodniów. Dach kościo-
ła i wieżyczki znajdowały się w 
opłakanym stanie. W trakcie prac 
odremontowano dach, zamieniono 
okna, zainstalowano system kana-
lizacji deszczowej, odrestaurowa-
no i umocniono elewację, ocieplo-
no wnętrze — mówi w rozmowie 
z „Kurierem Wileńskim” Gerda 
Ožiūnaitė, kierowniczka wileń-
skiego działu Departamentu Dzie-
dzictwa Kulturowego.

Konserwatyści zamie-
rzają jesienią zdecydo-
wać o kandydacie na 
mera Wilna 
ZNAD WILII

Kolejny szkic w cyklu 
o polskich policjan-
tach represjonowa-
nych przez władze 
radzieckie w latach 
1939–1941 został 
poświęcony Bolesła-
wowi Chylowi z Kle-
wania. W listopadzie 
1939 r. Trybunał Woj-
skowy 5 Armii Frontu 
Ukraińskiego skazał 
go na rozstrzelanie, ponieważ był 
policjantem i w czasach II Rzeczy-
pospolitej «zatrzymywał komuni-
stów».

Bolesław Chyl (w wielu doku-
mentach śledztwa NKWD jego 
imię jest wpisane jako Borysław) 
urodził się 18 kwietnia 1897 r. we 
wsi Targowisko (obecnie woje-
wództwo małopolskie) w rodzinie 
rolników. Nie posiadamy infor-

macji o jego bliskich. Wiadomo, 
że Bolesław uczęszczał do szkoły 
na wsi. Do 1918 r. przebywał na 
służbie w wojsku austriackim. W 
1919 r. został zmobilizowany do 
Wojska Polskiego jako szeregowy. 
Podczas wojny polsko-bolszewic-
kiej służył w 9 Dywizji Piechoty. 
W 1939 r., w czasie przesłuchań 
powiedział, że jego jednostka woj-
skowa dostarczała broń na front, 
więc w walkach wówczas nie 
uczestniczył.
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Ukraińska Powstańcza Armia – 
formacja zbrojna stworzona przez 
frakcję banderowską Organiza-
cji Ukraińskich Nacjonalistów 
pod koniec 1942 roku. Działała 
głównie na Wołyniu i w Galicji 
Wschodniej, po wyznaczeniu gra-
nic również na terenie południo-
wo – wschodniej Polski. Celem 
strategicznym maksimum nacjo-
nalizmu ukraińskiego jest zbudo-
wanie imperium ukraińskiego i 
ekspansja w nieskończoność.
Sprowadza się to do zbudowania 
jednonarodowego /sobornego/ 
państwa ukraińskiego na wszyst-
kich ukraińskich terytoriach etno-
graficznych. Przy czym przyna-
leżność do ukraińskiego teryto-
rium etnograficznego OUN okre-
śla w sposób arbitralny: chodzi 
o państwo o obszarze 1.200.000 
km2, sięgające od „Krynicy w 
krakowskiem na zachodzie, do 
granic Czeczenii na wschodzie. 
Według ocen OUN, w skład obec-
nie istniejącego państwa ukraiń-
skiego mają być włączone tery-
toria należące obecnie do Polski 
/ Podlasie, Chełmszczyzna, Łem-
kowszczyzna, Nadsanie . Nadsa-
nie / Posanie / - ukraińskie okre-
ślenie obejmujące obszary leżące 
na północ od dolnego nurtu Sanu, 
pomiędzy rzeką Strwiąż na połu-
dniu do Bełżca i okolic Tomaszo-
wa Lubelskiego na północy, zie-
mia granicząca z Chełmszczyzną 
po stronie polskiej. / wg. Wikto-
ra Poliszczuka  „Ludobójstwo 
nagrodzone” – Toronto 2003  /. 
Dla porównania terytorium Pol-
ski obliczane jest obecnie na ok. 
320.000 km2. W czasie wojny i 
okupacji 1939 – 1945 Kraków 
stał się siedzibą OUN. W kwiet-
niu 1940 roku powołano do życia 
Ukraiński Centralny Komitet.
/ UCK / finansowany z kasy 
Abwehry.  Abwehra - Dywersyj-
no – Sabotażowa Centrala Wehr-
machtu.  Stepan Bandera, współ-
uczestnik mordów Polaków na 
Wołyniu – „wódz” OUN wziął 
udział w utworzeniu dwóch ukra-
ińsko – hitlerowskich batalionów 
/ „Nachtigall” i „Roland” /. Bata-
lion „Nachtigall” (niem. Słowi-
ki) – niemiecki batalion złożony 
z Ukraińców, działający w roku 
1941, w czasie II wojny świato-
wej. Oficjalna nazwa niemiecka: 
Sondergruppe Nachtigall. Przez 
propagandę ukraińską wraz z 
batalionem „Roland” określany 
był mianem Drużyn Ukraińskich 
Nacjonalistów. Batalion „Nachti-
gall” w lipcu 1941 roku na Wzgó-
rzach Wuleckich we Lwowie 
wymordował 45 profesorów wyż-
szych lwowskich uczelni, w tym 
trzykrotnego premiera rządu II RP 
Kazimierza Bartla i Adama Soło-
wija najstarszego 82 – letniego 
ginekologa – położnika, profeso-
ra Uniwersytetu Jana Kazimierza, 
którego mój ojciec Maurycy Ma-

rian Szumański – również zamor-
dowany w następnej akcji ukraiń-
skich nacjonalistów w listopadzie 
1941 roku  – był asystentem. 
Zbrodnie UPA - Rzeź wołyńska – 
masowa zbrodnia – ludobójstwo 
- dokonana przez nacjonalistów 
ukraińskich, wobec mniejszości 
polskiej byłego województwa 
wołyńskiego II RP podczas oku-
pacji terenów II RP przez III Rze-
szę w okresie od lutego 1943 do 
lutego 1944. 
Ofiarami mordów, których kul-
minacja nastąpiła w lecie 1943 
roku byli Polacy, w mniejszej 
skali Rosjanie, Ukraińcy, Żydzi, 
Ormianie, Czesi i przedstawiciele 
innych narodowości zamieszku-
jących Wołyń. Nie jest znana do-
kładna liczba ofiar, historycy sza-
cują, że zginęło do 50 – 60 tys. Po-
laków. W niedzielę 11 lipca 1943 
r. nastąpiło apogeum ludobójstwa 
na Kresach (znane później jako 
Krwawa Niedziela); tego dnia 
oddziały UPA zaatakowały ponad 
100 miejscowości zamieszkałych 
przez Polaków, większość z nich 
zginęła w kościołach podczas od-
prawiania mszy.
Zbrodnie ukraińskich nacjonali-
stów – banderowców dokonane 
na Polakach były tak okrutne, 
nieludzkie, bestialskie, zapewne 
niepowtarzalne w swoim zwyrod-
nialstwie. Wydają się one okrut-
niejsze nawet od ludobójstwa hi-
tlerowskiego, czy sowieckiego na 
Polakach, choć oczywiście trudno 
te zbrodnie porównywać. Zbrod-
nie nacjonalizmu ukraińskiego  w 
swym założeniu objęły wszyst-
kich Polaków, których udało się 
dosięgnąć, od nienarodzonych 
dzieci i niemowląt, po starców, 
bez różnicy płci. W tym sensie 
porównać je można jedynie do 
Holokaustu Żydów. Ludobójstwo 
to połączone było ze stosowaniem 
najbardziej barbarzyńskich z 
możliwych tortur / zabijanie ofiar 
siekierami i nożami, topienie w 
studniach, również małych dzieci, 
wyrywanie części ciała, wydłu-
bywanie oczu, przepiłowywanie 
, rozrywanie końmi, rozpruwanie 
brzuchów, obcinanie genitaliów, 
miażdżenie jąder, krzyżowanie na 
drzwiach itp. /. 
Mimo znęcania się przez Rosjan, 
czy Niemców nad aresztowanymi 
w czasie śledztw, o takich czynach 
i to jeszcze popełnianych na skalę 
masową nie było mowy. W przy-
padku Wołynia celem był mord 
na wszystkich Polakach, nie było 
żadnych „ wezwań do opuszcze-
nia” tego terenu, ani prób ich wy-
siedlenia. Przeciwnie, Polaków 
chcących uciekać przed ludobój-
stwem, mających już miejsce w 
sąsiednich powiatach, zachęcano 
do pozostania, „gwarantując” im 
bezpieczeństwo, czasem nawet 
na piśmie, lub wręcz grożono, że 

ucieczka traktowana będzie jak 
zdrada wobec Ukraińców – tylko 
po to, by ich wszystkich na miej-
scu wymordować. W Małopolsce 
Wschodniej występowały obie 
formy, nakazy natychmiastowego 
opuszczenia terenu / w przeciągu 
kilku  do 48 godzin /, oraz be-
stialskie mordy dokonywane bez 
ostrzeżenia. W przeciwieństwie 
do ludobójstwa ukraińskiego, 
ludobójstwo niemieckie, czy so-
wieckie realizowane było przez 
zbrodnicze formacje munduro-
we – SD, NKWD. W przypadku 
tego pierwszego, poza banderow-
ską UPA, formacjami bulbow-
ców i melnykowców, czy ukra-
ińskiej policji, uczestniczyły w 
nich dziesiątki tysięcy lokalnych 
ukraińskich chłopów, w tym tzw. 
„Samoobronni Kuszczowi Widył-
ły”, sąsiedzi, bandy uzbrojone w 
siekiery, czy widły. Mało tego, 
w mordach uczestniczyły także 
kobiety, wyrostki, a nawet dzieci 
ukraińskie, zajmując się grabie-
żą, podpaleniami i dobijaniem 
ocalałych, lub rannych. Wystę-
powało nieznane w historii dotąd 
zjawisko mordów na współmał-
żonkach i dzieciach z mieszanych 
małżeństw. Często przymuszano 
żonę, lub męża do własnoręcz-
nego zabicia współmałżonka i 
dzieci. Ludobójstwa nie doko-
nali okupanci, ale Ukraińcy - 
obywatele polscy, mieszkańcy 
tamtych terenów, nie wykazując 
najmniejszej lojalności wobec 
swego państwa. Jednak w chwili 
kolejnego zagrożenia, właśnie na 
to obywatelstwo się powoływali, 
lub posługując się dokumentami 
pomordowanych ofiar, „repatrio-
wali” się masowo do naszego 
kraju po wojnie. Ukraińcy sto-
sowali taktykę „spalonej ziemi”. 
Po wymordowaniu Polaków i 
rozgrabieniu ich mienia palili do-
mostwa i zaorywali ziemię. Przy 
okazji zniszczono bezpowrotnie 
setki budynków publicznych – 
szkół, kościołów, kaplic, dworów 
i pałaców. Takiego zniszczenia 
nie dopuszczali się z reguły ani 
Rosjanie, ani Niemcy. Ukraińcy 
zaprzeczają dokonanemu barba-
rzyństwu, a oprawców podnieśli 
do rangi narodowych bohaterów. 
To czołowi przywódcy OUN E. 
Konowalec, R. Jaryj, A. Melnyk, 
M. Łebed i sam S. Bandera zatruli 
umysły ukraińskiej młodzieży i 
nauczyli morderczego procede-
ru stosowania na coraz większą 
skalę pojedynczych napadów 
począwszy od roku 1942. Na po-
czątku roku 1943 zapadła zaś de-
cyzja o realizacji „ostatecznego 
rozwiązania w stosunku do ludno-
ści polskiej”. Na pierwszy ogień 
poszła wieś wołyńska. Przybyli 
tam agitatorzy i bojówkarze z Ga-
licji. Ludzie ci obiecywali Ukra-
ińcom wolną Ukrainę, bogactwa z 
polskich domów , polskie ziemie 

i wzywali otwarcie do mordowa-
nia Polaków. Agitacja okazała się 
szczególnie skuteczna w stosunku 
do młodzieży. Przeciwników eks-
terminacji mordowano. Propago-
wano wśród Ukraińców straszne, 
wzywające do mordów hasła:
„Żydy, Lachy to twoi worohi, 
nyszcz ich”
„Smert Lachom – Sława Ukra-
inie”
„Lachy za San”
„Riazy Lachiw”
„Ukraina bez Lacha”
„Lachiw budut rizaty i wiszaty”
„My ne budemo mały Ukrainy, 
ale i Lachy tu ne bude”
„Dosyć już Lachy paśli się na 
ukraińskiej ziemi, wyrywajcie 
każdego Polaka z korzeniami”
„Naj czort tu prijde, szczoby tylko 
ne proklati Lachy”
Ameryka wyhraje wijnu, to tut 
bude plebiscyt i budeno hołoso-
wały, dla toho musymo wyriza-
ty wsich Lachiw i tody budemo 
miały Ukrainu”.
Maszerując ulicami Lwowa od-
działy SS-Galizien niosły roz-
winięty transparent z hasłem: 
„Smert Lachom”. Zresztą znacz-
nie wcześniej, bo w lipcu 1941 
roku po wymordowaniu na  
Wzgórzach Wuleckich we Lwo-
wie 45 profesorów lwowskich 
wyższych uczelni, ci mordercy z  
ukraińsko – hitlerowskiego bata-
lionu „Nachtigall” /„Słowiki” / 
śpiewali: „Śmierć, śmierć, Pola-
kom śmierć, śmierć moskiewsko-
-żydowskiej komunie”.
W tym miejscu przypomnę puł-
kownika NKWD Julię Brystygie-
rową – „Krwawą Lunę” – żonę 
działacza syjonistycznego Natana 
Brystygiera, koleżankę  - dzien-
nikarkę Wandy Wasilewskiej i 
niechlubnej pamięci Czesława 
Miłosza w jaczejce bolszewickiej,  
lwowskich „Nowych Widno-
kręgach”, gdy przesłuchiwanym 
więźniom polskim we Lwowie 
wsadzała genitalia do szuflady 
gwałtownie ją zatrzaskując.

Niestety w tym strasznym chórze 
nie brak było głosów greckokato-
lickiego kleru: „Braty za oruzja i 
ty – ta byty Lachiw, a Boh wam 
hriwdu wydpustit”, czy śpiewany 
w czasie procesji Bożego Ciała w 

1943 roku jako refren do pieśni i 
modłów : „rżnij Lachów, rżnij”.
 W wielu relacjach naocznych 
świadków, tak straszna rzecz jak 
błogosławienie przez księży grec-
kokatolickich narzędzi zbrodni, 
znajduje swe potwierdzenie. Do-
chodziło nawet do bezpośrednie-
go ich udziału w mordach. 
To właśnie tutaj we Lwowie ar-
cybiskup greckokatolicki An-
drzej Szeptycki powitał w 1941 
roku chlebem i solą gubernatora 
Hansa Franka, hitlerowskiego 
zbrodniarza wojennego skazane-
go przez sąd w Norymberdze na 
karę śmierci przez powieszenie. 
Wyrok wykonano.
Odpowiedzialność za popełnione 
zbrodnie spada na system faszy-
stowskiego nacjonalizmu ukra-
ińskiego, twórcę terrorystycznej 
doktryny, pełnej nienawiści do 
wszystkich innych poza własną 
nacją. Wybitny historyk i prawnik 
,Ukrainiec, Wiktor Poliszczuk, 
nie dawno zmarły w Toronto, 
doktrynę tę nazwał „ukraińskim 
nacjonalizmem integralnym”. 
Głównymi jej ideologami byli: 
Dmytr Doncow i kontynuator 
jego zbrodniczych wizji, nieprze-
jednany wróg polskości, Jewhen 
Konowalec. W 1932 roku spo-
tkał się on z Adolfem Hitlerem, 
po czym zrelacjonował odbytą z 
nim rozmowę w artykule „Hitler 
i sprawa ukraińska” zamieszczo-
nym w gazecie „Na starożi”. Ape-
lował w nim do Ukraińców, aby 
stali gęstą kozacką ławą u boku 
Hitlera, który otworzy bramy na 
Wschód. W 1933, po tajnej nara-
dzie w Locarno przedstawicieli 
Niemiec, Włoch i Ukraińców, Ko-
nowalec w liście do metropolity 
Andrzeja Szeptyckiego pisał: „w 
imieniu Fuhrera [...] dana zosta-
ła uroczysta obietnica odrodzenia 
państwa ukraińskiego. Wielkie 
Niemcy będą związane z Wielka 
Ukrainą”. Po śmierci Konowalca 
przywództwo OUN objął Stepan 
Bandera. Stepan Andrijowycz 
Bandera, ur. 1 stycznia 1909 we 
wsi Uhrynów Stary, zm. 15 paź-
dziernika 1959 w Monachium) 
– ukraiński polityk niepodle-
głościowy o poglądach skrajnie 
nacjonalistycznych, przez część 
badaczy określanych jako faszy-
stowskie, jeden z przywódców 
Organizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów, od 1940 r. przywód-
ca jednej z dwóch istniejących 
frakcji Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów – OUN-B (później 
osobnej organizacji). Został zabi-
ty w niejasnych okolicznościach, 
prawdopodobnie przez agenta 
KGB Bohdana Staszynskiego. 
Pośmiertnie odznaczony przez 
prezydenta Wiktora Juszczenkę 
tytułem Bohatera Ukrainy, dekret 
prezydenta został uchylony pra-
womocnym orzeczeniem Okręgo-
wego Sądu Administracyjnego w 
Doniecku..

Współtworzona przez Banderę 
frakcja OUN-B ponosi odpowie-
dzialność za zorganizowane lu-
dobójstwo polskiej ludności cy-
wilnej na Wołyniu i Małopolsce 
Wschodniej.
Z inspiracji Doncowa i Konowal-
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ca powstał „Dekalog” nacjonali-
sty ukraińskiego. Kolportowany 
szczególnie w środowiskach mło-
dzieży ukraińskiej popychał ją do 
zbrodni:
„Nie zawahasz się wykonać naj-
większej zbrodni, jeżeli tego wy-
magać będzie dobro sprawy”.
„Nienawiścią i podstępem bę-
dziesz przyjmować wrogów Two-
jej Nacji”.
„Będziesz dążył do poszerzenia 
siły, chwały, bogactwa i prze-
strzeni Państwa Ukraińskiego, 
nawet drogą zniewolenia obco-
plemieńców”.
 Ten straszny „Dekalog” pocho-
dzący z 1929 roku, nie posiada 
odwołania się do Boga, jest za to 
gotowość do mordów, oszustw, 
ekspansjonizmu.
Masowe mordy na Polakach roz-
poczęły się w lutym 1943 roku i 
trwały cały rok 1943. Dotknęły 
przede wszystkim polską lud-
ność wiejską rozproszoną wśród 
Ukraińców po kilka rodzin w 
jednej wsi i nieliczne wsie czy-
sto polskie. Mordowano bestial-
sko wszystkich od niemowląt do 
starców. Szanse na ratunek były 
niewielkie, jeśli się zważy, że na 
wsi wołyńskiej na jednego Polaka 
przypadało 5 Ukraińców, a inte-
ligencja, która mogłaby pomóc 
i zorganizować ludzi do obrony 
została zdziesiątkowana, lub wy-
wieziona przez Rosjan. Ukraińcy 
znali każdy krok swych polskich 
sąsiadów, co przypieczętowało 
ich los. Ponadto, aby skuteczniej 
wytępić Polaków, namawiano 
ich do pozostania we wsi, kiedy 
jedynym, choć nie zawsze sku-
tecznym ratunkiem była ucieczka 
do miast, a następnie tułaczka. W 
niektórych miejscowościach czy-
sto polskich próbowano ratować 
się organizując samoobrony, choć 
najczęściej z powodu braku bro-
ni ich działalność ograniczała się 
do wystawiania wart i ostrzegania 
mieszkańców przed napadem. 
Dopiero latem 1943 roku, kiedy 
większość mieszkańców Woły-
nia została już „odpolszczona” 
Armia Krajowa przystąpiła do or-
ganizowania głównie z młodzieży 
oddziałów partyzanckich, które 
wspomóc miały ostatnie broniące 
się przed upowcami samoobrony. 
Cały Wołyń został spustoszony. 
Jeszcze przed wkroczeniem Ro-
sjan Polacy zostali na tym terenie 
we wsiach w większości okrutnie 
unicestwieni, ich dobytek spalo-
ny, lub rozkradziony. Najwięk-
szym problemem który czynił 
polską ludność bezbronną wobec 
masowego ludobójstwa, był czyn-
nik psychologiczny. 
Ludzie żyjący od lat wśród swych 
sąsiadów Ukraińców, powiązani z 
nimi dobrymi stosunkami sąsiedz-
kimi, często przyjaźnią i więzami 
rodzinnymi, musieli w krótkim 
czasie przełamać w swojej świa-
domości stereotyp przyjaznego, 
gotowego do współpracy sąsiada, 
przyjaciela, czy powinowatego, 
aby ujrzeć w nim wroga niosące-
go jemu i jego rodzinie śmiertelne 
zagrożenie. W wielu wypadkach 
do takiej przemiany nie doszło. 

Ludzie oszukiwali się, że docho-
dzące do nich wieści dotyczą ja-
kichś innych wiosek, gdzie być 
może Polacy przewinili coś swym 
ukraińskim sąsiadom, ginęli więc 
zdumieni i przerażeni tym, że mę-
czeńska nierzadko śmierć spotyka 
ich z ręki znajomego, czy krew-
nego. 
Liczenie na powiązania rodzinne 
okazywało się zawodne, bo upo-
wcy mordowali nie tylko Pola-
ków, ale i Ukraińców, szczególnie 
odmawiających wymordowania 
swych polskich współmałżon-
ków i dzieci. Mordowali rodzi-
ny udzielające Polakom pomo-
cy, a nawet ludzi wyrażających 
się krytycznie o dokonywanych 
zbrodniach. O ile  ludobójstwo 
na Wołyniu doczekało się swo-
jej polskiej monografii, o tyle 
masowe mordy nacjonalistów 
ukraińskich na Polesiu, czy w 
Małopolsce Wschodniej czekają 
jeszcze na swoją monografię. Na-
leży przyjąć, że ilość osób, które 
w wyniku eksterminacji straciły 
życie na tym terenie może być 
jeszcze większa niż na Wołyniu. 
Zresztą mordy trwały tam jeszcze 
długo po repatriacji. Ludobójcza 
akcja została przeniesiona na ob-
szar Małopolski Wschodniej po 
dokonaniu eksterminacji na Wo-
łyniu, czyli od jesieni 1943 roku. 
Podobnie jak na Wołyniu dotknę-
ła głównie bezbronną ludność 
wiejską. Na tym terenie OUN 
prowadziła już od dawna inten-
sywną propagandę wśród ludno-
ści ukraińskiej, nakłaniając ją do 
mordów i grabieży w imię reali-
zacji idei depolonizacji Kresów. 
Narzędziem OUN była UPA oraz 
tzw. Samoobrona, czyli pospolite 
ruszenie – a więc miejscowa lud-
ność, wyposażona w broń i przy-
gotowana do ataku po otrzymaniu 
rozkazu. Akcja eksterminacyjna 
szła analogicznie do Wołyńskiej 
w czterech kierunkach:
- Mordowania wybitniejszych 
Polaków, bez względu na to, do 
jakiej warstwy należą – czy do 
inteligencji, czy do robotników, 
mieszczan, czy chłopów. Chodzi-
ło o zlikwidowanie ludzi wpły-
wowych, zdolnych oddziaływać 
na otoczenie i organizować samo-
obronę polskiej społeczności.
- Wymordowania księży polskich, 
których Ukraińcy uważali za na-
turalnych przywódców polskich. 
Akcja ta rozpoczęła się już w le-
cie 1943 roku.
- Wymordowania polskiej służby 
leśnej, tj. inżynierów, leśników i 
gajowych. Celem tej akcji było 
zapewnienie swobodnego groma-
dzenia w lasach oddziałów UPA. 
W dniu 27 stycznia 1944 roku 
przeprowadzono generalną akcję 
przeciw polskiej służbie leśnej w 
północnych częściach Małopol-
ski Wschodniej. W ciągu jednego 
dnia w leśniczówkach od Brodów 
po Jaworów i Sądową Wisznię 
padło ponad siedemdziesięciu 
Polaków. Akcja przeciw polskiej 
służbie leśnej w południowych 
karpackich rejonach Małopolski 
Wschodniej przeprowadzona zo-
stała wcześniej, bo jeszcze latem 
1943 roku.

- Napadów na całe wsie i osie-
dla polskie, przede wszystkim w 
powiatach brzeżańskim, podha-
jeckim i rohatyńskim. Do aktów 
szczególnego okrucieństwa do-
chodziło w województwie tar-
nopolskim i niektórych rejonach 
stanisławowskiego. Tysiące wsi, 
osad i przysiółków w których 
mieszkali Polacy została spalona, 
a ich mieszkańcy wymordowani. 
Istnieje dokument świadczący o 
kierowniczej roli OUN Bandery 
w planowej eksterminacji Pola-
ków:
„Rozporządzenie specjalne. Roz-
kazuję wam przeprowadzenie 
czystki swojego rejonu z elementu 
polskiego, oraz agentów ukraiń-
sko-bolszewickich. Czystkę na-
leży przeprowadzić w stanicach 
słabo zaludnionych przez Pola-
ków. W tym celu stworzyć przy 
rejonie bojówkę złożoną z na-
szych członków, której zadaniem 
byłaby likwidacja wyżej wymie-
nionych. Większe stanice będą 
oczyszczone z tego elementu przez 
oddziały wojskowe nawet w bia-
ły dzień(…). Zmobilizować do tej 
pracy wszystkich członków, a tak-
że młodzież i kobiety. Wykonywać 
wszystkie polecenia dokładnie i 
natychmiast. Dlaczego ciągle to 
zaniedbujecie? Oczyszczenie te-
renu musi być zakończone jeszcze 
przed naszą Wielkanocą, ażeby-
śmy świętowali ją już bez Pola-
ków, pamiętajcie, że jak bolsze-
wicy zastaną nas z Polakami na 
naszych terenach, wtedy wszyst-
kich nas wyrżną. Działać szybko 
i mądrze. Mamy w tych sprawach 
określone pełnomocnictwa od 
Niemców. Nie trzeba przestrze-
gać konspiracji (…). Nikogo nie 
oszczędzać, nawet w przypadku 
małżeństw mieszanych wyciągać 
z domów Lachów, ale Ukraińców 
i dzieci w tych domach nie likwi-
dować. Przypominam jeszcze raz, 
że musi to być wykonane jeszcze 
przed naszymi świętami. Wycią-
gnąć całą broń, a także amunicję, 
bo jest teraz potrzebna. Niech 
broń leży na strychach. Jest prze-
cież rewolucja(…).Wydobyć broń. 
Śmierć Polakom. Chwała bohate-
rom!
Postój 6 kwietnia 1944. Orest Ka-
rat (-)
 Zachodzi szereg pytań: 
 Czy istniejące milczenie naprawi 
rany i krzywdy w myśl poprawno 
politycznej polityki władz III RP. 

Czy odpowiedzialni za wszyst-
kie zbrodnie na Polakach mają 
pozostać w błogim przekonaniu 
o swej niewinności i całkowi-
tej słuszności swych poczynań? 
Czy zbrodnie tego rodzaju moż-
na przemilczeć i wymazać z pol-
skiej historii i zbiorowej pamięci? 
Czy przestępcy nigdy nie zostaną 
ukarani, a choćby napiętnowani.? 
Nie chodzi przecież o skłócanie 
sąsiadujących państw i narodów, 
lecz o budowanie stosunków na 
zdrowych, opartych na prawdzie 
historycznej podstawach. 
Niestety jest inaczej, strona pol-
ska milczy, prezydenci obu kra-
jów poklepują się po plecach na 
licznych spotkaniach i nic z tego 
nie wynika, a tymczasem:
- Adam Michnik, osoba zaufania 
społecznego, redaktor naczelny 
„Gazety Wyborczej”, opiniotwór-
czej polskiej gazety, na konferen-
cji prasowej / wrzesień 2009 / w 
Iwanofrankiwsku / Stanisławów 
/ nawołuje do likwidacji pań-
stwa polskiego poprzez stworze-
nie jakiegoś terytorium – „POL 
– UKR”, lub „UKR – POL” i 
połączenia Ukrainy z Polską, re-
alizując w ten sposób hasła i rosz-
czenia  terytorialne nacjonalizmu 
ukraińskiego. Prokuratura polska 
z urzędu powinna w tej sprawie 
przeprowadzić postępowanie 
przygotowawcze, traktując to 
jako czyn przestępczy.
Podobne żądania przyłączenia 
Polski do ZSRS wysuwał członek 
Komunistycznej Partii Zachod-
niej Ukrainy Ozjasz Szechter, oj-
ciec Adama Michnika i jego brata 
Stefana - mordercy sądowego w 
czasach PRL. Ozjasz Szechter  
ukarany został za ten czyn ośmio-
letnim wyrokiem sądowym w II 
RP.
- Na Ukrainie wznosi się pomniki 

mordercom z band UPA w tym S. 
Banderze. Ich imionami  nazywa 
się ulice i place.
- organizuje się, np. we Lwowie 
antypolskie wiece pod hasłem: 
- odłączyć ukraińskie ziemie od 
Polski. Hasła przyłączenia do 
Ukrainy ziem znajdujących się w 
Polsce padły we Lwowie w dniu 
29 stycznia 2011 roku na wie-
cu poświęconym Dniu Jedności 
Ukrainy. Lwowskimi ulicami ma-
szerowały tłumy z pochodniami 
wznoszące antypolskie hasła.
W ten sobotni wieczór 29 stycznia 
2011 r., dla uczczenia rocznicy bi-
twy pod Krutami, ulicami Lwowa 
przeszedł zorganizowany przez 
młodzieżowe środowiska nacjo-
nalistyczne  marsz z pochodnia-
mi 2 tysięcy osób, głównie mło-
dych chłopców w wieku 16-20 
lat. Podczas marszu wznoszono 
okrzyki. „Kruty – nie zapomni-
my”, „Chwała Ukrainie! Chwała 
bohaterom!” (zawołanie Organi-
zacji Ukraińskich Nacjonalistów), 
„Chwała narodowi! Śmierć wro-
gom!” (zawołanie UNA-UNSO). 
Znany z antypolskich poglądów 
były deputowany lwowskiej rady 
obwodowej Rostysław Nowo-
żenec, w czasie wiecu, nawoły-
wał do oderwania od sąsiednich 
państw terytoriów, które - jego 
zdaniem – są etnicznie ukraińskie. 
Wtórował mu Jurij Szuchewycz, 
syn komendanta Ukraińskiej Po-
wstańczej Armii Romana Szuche-
wycza. Straciliśmy Łemkowsz-
czyznę, Nadsanie, Chełmszczy-
znę i Podlasie, które weszły w 
skład Polski, oraz ziemię brzeską 
i Homelszczyznę, które znajdują 
się na Białorusi – mówił na wie-
cu Nowożenec. W tym kontekście 
wymienił także należące do Rosji 
wschodnią Słobożańszczyznę i 
Kubań, oraz mołdawskie Nad-
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dniestrze i południową Bukowinę, 
która jest częścią Rumunii. Jedno-
ści kraju jeszcze nie osiągnęliśmy, 
lecz powinniśmy do niej dążyć – 
oświadczył Nowożenec. 
To prawda, jeszcze nie wszyst-
kie etniczne ziemie /ukraińskie/ 
zostały zebrane w całość. Do 
prawdziwej jedności dojdziemy, 
kiedy zbierzemy te ziemie, które 
znajdują  się jeszcze poza grani-
cami Ukrainy – powiedział Jurij 
Szuchewycz.
Nowożeniec jest obecnie szefem 
fundacji Ukraina – Ruś, która wy-
dała w 2010 roku przewodnik po 
ukraińskich miejscach w Polsce. 
Znalazło się w nim m.in. twier-
dzenie, że poeta Juliusz Słowacki 
i królowie Zygmunt August, oraz 
Stanisław August Poniatowski 
byli Ukraińcami, a także, że Kra-
ków jest „staroukraińskim gro-
dem”. Nowożeniec wystąpił z ini-
cjatywą, aby stadion we Lwowie, 
który powstaje z myślą o organi-
zowanych wspólnie przez Polskę 
i Ukrainę finałach piłkarskich 
mistrzostw Europy w 2012 roku 
nosił imię przywódcy Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów Ste-
pana Bandery.
W 2009 roku, w odpowiedzi na 
odsłonięcie w Hucie Pieniackiej 
pomnika polskich mieszkańców 
tej wsi zamordowanych 28 lute-
go 1944 roku przez ukraińskich 
policjantów w służbie niemiec-
kiej i oddział UPA, Nowożenec 
był inicjatorem ustanowienia na 
Lwowszczyźnie pomnika ofiar 
„polskich szowinistów”.
Za akceptacją rządzącej partii 
Donalda Tuska, za wiedzą pre-
zydenta Bronisława Komorow-
skiego doprowadza się do hono-
rowania morderców Polaków z 
banderowskich band UPA przez 
polską szkołę, edukując młodzież 
w duchu bandytyzmu nacjona-
lizmu ukraińskiego. Oto Dzień 
Ukraińskiej Armii świętował Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących 
nr 2 im. Mariana Szaszkiewicza 
w Przemyślu. W kalendarzu uro-
czystości na oficjalnej stronie 
internetowej szkoły pod datą 14 
października 2010 r. widnieje in-
formacja:
„Dzień Nauczyciela Święto Po-
krowy – udział młodzieży  we 
mszy w katedrze gr-kat  oraz wy-
jazd młodzieży  na mogiły do Pi-
kulic – Dzień Ukraińskiej Armii”. 
14 października to święto UPA 
– na pamiątkę powołania bande-
rowskiej Ukraińskiej Powstańczej 
Armii w 1942 r. 
W latach 1945 – 1946  bande-
rowcy sotni UPA „Łastiwki”, 
która brała udział w mordowaniu 
Polaków, mieszkańców Pikulic, 
spalili tam kilkadziesiąt domów i 
obiektów gospodarskich. Ponadto 
w nocy z 15 na 16 listopada 1945 
roku znęcali się i zastrzelili, a 
następnie spalili ciała repatrian-
tów ze wschodu, którzy miesiąc 
wcześniej osiedlili się właśnie w 
Pikulicach. Przy grobach bande-
rowców w Pikulicach pełniono 
honorowe warty.
Pikulice – wieś w Polsce położo-
na w województwie podkarpac-
kim, w powiecie przemyskim, w 

gminie Przemyśl. 
Towarzystwo Pamięci Narodowej 
im. Pierwszego Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego w Krakowie 
Zarząd Główny 30 czerwca 2005 
roku wystosowało list do Amba-
sadora Ukrainy w Polsce Ihora 
Charczenko:  
Towarzystwo Pamięci Narodowej 
im. Pierwszego Marszałka Pol-
ski Józefa Piłsudskiego działa-
jąc zgodnie z art. 2 ust. 3 Usta-
wy Prawo o Stowarzyszeniach z 
7.IV.1989 / Dz. U. nr 20 poz. 104 
/, protestuje kategorycznie prze-
ciwko wypowiedziom i pogróżkom 
wyrażonym przez Pan w związku 
z uroczystościami, jakie odbyły 
się w Przemyślu dla upamiętnie-
nia rocznicy masowych mordów i 
rzezi ludności Kresów południo-
wo - wschodnich w latach II woj-
ny światowej, to jest ludobójstwa 
dokonanego na Polakach przez 
faszystowskie nacjonalistyczne 
ukraińskie ugrupowanie spod 
znaku OUN – UPA. 
Ta niespotykana ingerencja am-
basadora Ukrainy w wewnętrzne 
sprawy Polski, kwalifikuje się do 
uznania Pana za „persona non 
grata”w Polsce! Pańska postawa 
i wypowiedzi jątrzą między ludź-
mi i burzą dopiero co nawiązany 
dialog polsko – ukraiński.-
Protestujemy, gdyż skandalem jest 
fałszowanie historii i ochranianie 
nacjonalistycznych formacji OUN 
– UPA, znanych powszechnie jako 
ludobójcze i przestępcze.-
Protestujemy, bo prowokacją jest 
stawianie pomników „ku chwale 
dywizji SS-Hałyczyna” we Lwo-
wie, czy nadawanie ulicom nazw 
„Dywizji SS-Hałyczyna” w Tar-
nopolu! To chyba jedyna w Euro-
pie ulica z faszystowską symboliką 
„SS” w nazwie! Formację tę Mię-
dzynarodowy Trybunał Wojsko-
wy w Norymberdze w 1946 roku 
uznał za organizacje przestępczą, 
obok NSDAP, SD i gestapo. Dy-
wizję „SS –Galizien” utworzono 
na wyraźną prośbę ukraińskich 
nacjonalistów, była ona czter-
nastą w kolejności esesmańską 
dywizją w gronie tych „najsław-
niejszych”: - Leibstandarte Adolf 
Hitler – SS, Totenkopf – SS, Das 
Reich – SS itd. Była jeszcze łotew-
ska SS- Lettland jako piętnasta w 
kolejności.-
Protestujemy, gdyż wyjątkową 
prowokacją wobec Polaków jest 
pomnik Stepana Bandery we Lwo-
wie, pomnik kata wołyńskich Po-
laków Kłyma Sawura w Równem. 
Bandera skazany w Polsce na 
karę śmierci zamienioną na do-
żywocie za zamordowanie w 1934 
roku polskiego ministra  Bronisła-
wa Pierackiego, po opuszczeniu 
więzienia mordował bestialsko 
Polaków, a także Ukraińców, gdy 
ci chcieli Polakom pomagać. Sam 
został zamordowany w mrocznych 
okolicznościach przez swoich po-
bratymców w październiku 1959 
roku w Monachium, gdzie ukry-
wał się pod przybranym nazwi-
skiem „Stefan Popiel”.-
Kopie niniejszego pisma-protestu 
otrzymują: MSZ, MON, Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, związki kombatanckie, 

organizacje patriotyczno – nie-
podległościowe, a także środki 
przekazu celem publikacji.
Prezes Zarządu Głównego
mgr Jerzy Korzeń
Jeszcze wcześniej, 19 czerwca 
2001 roku tygodnik „Za Wilnu 
Ukrainu” / ukazujący się od 1 
lipca 1990 roku we Lwowie / na 
czołowej stronie donosi iż „Maty 
Iwana Pawła II buła ukrajinko-
ju”. Tekst opatrzono w fotografie 
– Mama Papy trymaje jewo na 
rukach, oraz zdjęcie ślubne ro-
dziców Jana Pawła II – Batko i 
mama Papu Rymskowo. 
Na Cmentarzu Rakowickim w 
Krakowie 17 września 2004 
roku odsłonięty został pomnik 
upamiętniający ludobójstwo na 
Wołyniu. Na pomniku widnieje 
inskrypcja:
„Nie o zemstę, lecz o pamięć wo-
łają ofiary. Ojczyzna to ziemia i 
groby – narody tracąc pamięć tra-
cą życie”; „Dla narodowej pamię-
ci, oraz w hołdzie ofiarom ludo-
bójstwa, którego dopuściły się w 
latach II wojny światowej na Po-
lakach mieszkańcach południo-
wo- wschodnich województw 
Rzeczypospolitej Polskiej – Or-
ganizacja Ukraińskich Nacjona-
listów i Ukraińska Powstańcza 
Armia. W 61  rocznicę tej tragedii 
– Kraków 2004”.
Autorem monumentu jest prof. 
Czesław Dźwigaj, fundatorem i 
opiekunem Towarzystwo Pamięci 
Narodowej im. Pierwszego Mar-
szałka Polski Józefa Piłsudskiego 
– prezes mgr Jerzy Korzeń.
Kiedy Polacy wraz z prezyden-
tem „wybierali przyszłość”, na 
Ukrainie nastąpiło coś zupełnie 
odwrotnego. Wsparte dużymi 
funduszami z Kanady, USA i An-
glii ukraińskie organizacje nacjo-
nalistyczne rozpoczęły realizację 
na Ukrainie, ale i w Polsce, planu 
pełnej rehabilitacji OUN i UPA 
- ze zbrodniczych antypolskich 
formacji - na „bohaterów walki 
o nową Ukrainę” i pogromców 
komunistów. W „naprawianiu hi-
storii” nie pozostali osamotnieni. 
W Polsce szybko wykrystalizo-
wał się ośrodek realizujący to 
samo zadanie, w imię nowych 
priorytetów politycznych, kosz-
tem prawdy historycznej. Był to 
krąg osób związanych z mediami 
– głównie z „Gazetą Wyborczą” 
kierowaną przez Adama Michni-
ka, a pozostającą do dzisiaj pod 
silnym wpływem Jacka Kuronia 
/ twórcy Czerwonego Harcerstwa, 
nauczyciela Adama Michnika i 
Seweryna Blumsteina /, który nie 
zawahał się publicznie twierdzić: 
„Polakiem jestem z przypadku”, 
„Lwów jest ukraiński”.
Do pracy zaprzęgnięto też publi-
cystów i historyków wywodzą-
cych się z mniejszości ukraiń-
skiej, jak Roman Drozd, Mirosław 
Czech, czy Paweł Smoleński. Do 
tego doszło kilku, młodych, am-
bitnych, choć niezbyt przejmu-
jących się kryteriami prawdy hi-
storycznej badaczy, których cechą 
wspólną było doskonałe wczuwa-
nie się w oczekiwania polityków. 
Do czołowych reprezentantów tej 

grupy zaliczyć można Grzegorza 
Motykę, Rafała Wnuka i Jana Pi-
sulińskiego. Badacze ci, związani 
na dodatek z IPN, a nawet PAN 
(Motyka), odcisnęli swoje piętno 
na propagowaniu nowej, „popra-
wionej” wersji wydarzeń. Działa-
niom tym sekundował ówczesny 
prezes IPN Leon Kieres. Dzięki 
temu udało się rewizjonistom za-
stąpić określenie zbrodni ludobój-
stwa, słynnym pojęciem „konflikt 
polsko-ukraiński”.
W swych licznych artykułach, 
notkach encyklopedycznych a 
nawet książkach  przemianowali 
zbrodnicze organizacje nacjona-
listyczne, obciążone współpracą 
z hitlerowcami na nieskazitelnych 
bohaterów, rycerzy walki o nie-
podległość Ukrainy. 
Dla autorów tych nie było waż-
ne, że poza Polakami organiza-
cje OUN i UPA wymordowały 
we współpracy z Niemcami kre-
sowych Żydów, a nawet tysiące 
samych Ukraińców . Ignorują oni 
nawet fakt przynależności OUN 
do „międzynarodówki” faszy-
stowskiej. W pracach, nawet tych 
ukazujących się w Polsce, zaczął 
się coraz częściej pojawiać anty-
polonizm, ostre oskarżenia kie-
rowane przeciw poszkodowanym 
Polakom. Nikt nie przeczy, wła-
dze polskie przed wojną popełniły 
liczne błędy, ale żaden z nich nie 
może przecież usprawiedliwiać 
ludobójstwa! 
Żaden z przedwojennych rzą-
dów nie chciał ani nie prowadził 
polityki antyukraińskiej, choć 
zmagać się musiał z poważnym 
problemem terroryzmu na swoim 
terytorium, realizowanego przez 
UWO- OUN.
Okazję do wybielania OUN i 
UPA zaczęli wykorzystywać ba-
dacze narodowości ukraińskiej, 
pracujący na polskich uczelniach 
wyższych, często z wysokimi 
stopniami naukowymi uzyskany-

mi w Polsce (przede wszystkim 
Włodzimierz Mokry, Włodzi-
mierz Wysocki, Roman Drozd i 
Mikołaj Siwicki). Skrajny anty-
polonizm pojawił się w pracach 
pracującego na KUL naukowca 
ukraińskiego pochodzenia Miko-
łaja Siwickiego. W jego obszernej 
trzytomowej pracy „Dzieje kon-
fliktów polsko-ukraińskich”  mo-
żemy przeczytać m.in. że „Pol-
skie społeczeństwo jest zdege-
nerowane, chore, bo wychowało 
się na fałszu…” , a przesiedlenie 
ludności łemkowsko – ukraińskiej 
z pogranicza w ramach operacji 
„Wisła” ośmielił się nazywać lu-
dobójstwem! Liczba zawartych 
w tej pracy przekłamań spowo-
dowała nawet wniesienie przeciw 
autorowi sprawy do prokuratury.
Opisywanym wcześniej zjawi-
skom towarzyszyło zwiększenie 
dotacji i świadczeń naszego pań-
stwa na rzecz zamieszkujących w 
Polsce mniejszości. 
Ośmielone postępowaniem części 
naukowców, dofinansowywane 
przez polski MSZ, pismo ukraiń-
skie „Nasze Słowo” przystąpiło 
do ataku na AK i ujawniło szo-
kujące żądania terytorialne wo-
bec tzw. Zakierzonii, czyli wielu 
powiatów dzisiejszej Polski.  Z 
organizacji postbanderowskich 
w Kanadzie i USA wartką rzeką 
popłynęły pieniądze na badania i 
teksty, mające przekonać zarów-
no Polaków jak i Ukraińców, że 
OUN i UPA były nie bojówkami 
dopuszczającymi się czynów ter-
rorystycznych i morderczych, a 
zasługującymi na pochwałę orga-
nizacjami narodowo-wyzwoleń-
czymi czy partyzanckimi.
 
Obecna administracja ukraińska 
usiłuje wpisać, przede wszystkim 
w pejzaż lwowski, rzekomo wie-
kowe korzenie ukraińskie tego 
miasta, lub usiłuje zatrzeć jego 
polskość . Jest to zadanie równie 
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bezczelne, jak i nie wykonalne, 
polegające m.in. na bezczeszcze-
niu przedmiotów kultu świec-
kiego i religijnego, lub polskiej 
tradycji historycznej, kulturowej 
i religijnej. Na elewacjach daw-
nych lwowskich kościołów rzym. 
– kat. wmurowane są reliefy że-
liwne informujące o wieku po-
wstania  budowli sakralnej, jako 

ukraińskiej cerkwi, bez informa-
cji o wiekowym polskim pocho-
dzeniu kościoła. 
Na Cmentarzu Łyczakowskim, 
popadającym w ruinę, liczne pol-
skie grobowce „z mocy prawa” są 
naruszane dla wykonania w nich 
pochówku rodzin ukraińskich. 
Niszczy się więc w tych grobow-
cach istniejące tam niejednokrot-

nie od wieków insygnia religijne 
i rodowe, w postaci zabytkowych 
rzeźb, reliefów / płaskorzeźb /, 
sztuki rytowniczej i litograficznej, 
wprowadzając napisy zmarłych w 
języku ukraińskim,  krzyże pra-
wosławne i „stare” litografie osób 
tam pochowanych. 
Za prowokację należy uznać pła-
skorzeźbę (foto na dole) wyko-
naną na elewacji polskiej szkoły 
im. św. Mari Magdaleny upamięt-
niającą Romana Szuchewicza / 
Tarasa Czuprynkę / organizatora 
ukraińsko – hitlerowskiego bata-
lionu „Nachtigall”/, szeregowego 
mordercy  m. in. Bronisława Pie-
rackiego  - ministra spraw we-
wnętrznych II RP, posła Tadeusza 
Hołówkę, szeregu policjantów. 
Na płaskorzeźbie widnieje napis: 
„Cześć członkowi UPA gen. Ro-
manowi Szuchewiczowi „Taraso-
wi Czuprynce”. Szkołę również 
nazwano jego imieniem. Dyrek-
tor szkoły nie protestował. „Czu-
prynka” strzałem w tył głowy 
zamordował w 1926 roku na ul. 
Zielonej we Lwowie pierwszego 
kuratora ziemi lwowskiej Stani-
sława Sobińskiego. „Czuprynka” 
piastowal stanowisko Referenta 
Bojowego OUN – UPA.
A tymczasem:
Lwów umiera. Kiedyś polski 
Lwów był miastem pięknym i bo-
gatym. Lwów ukraiński to bieda, 
brud i wynaradawianie naszych 
rodaków. W niedalekiej przeszło-
ści towarzysz generalissimus Jó-
zef Stalin w otoczeniu premiera 
Wielkiej Brytanii Winstona Chur-
chila i prezydenta Stanów Zjed-
noczonych  Franklina  Roosevelta 
w Poczdamie i Jałcie jednym ru-
chem – palcem po mapie – skreślił 
z granic Rzeczypospolitej m.in. 
rdzennie polski Lwów. Lwów 
sprzedano Stalinowi bez słowa 
protestu, bo cóż tam Polska…
Lwów wówczas już krwawił sześć 
lat, krwawi nadal już ponad 65 
lat , to pod okupacją  hitlerowską, 
to pod sowiecką, a to jako miasto 
„wilnej Ukrainy”.
Gdy w styczniu b.r. przemierzam 
lwowskie ulice ogarnia mnie roz-
pacz. Po kilku godzinach jazdy 
samochodem znajduję się nagle w 
innej epoce, tej z lat 50. Jezdnie 
wybrukowane kocimi łbami two-
rzą kołyskę typu wańka-wstańka 
z cyrku Staniewskich. 
Po tej nawierzchni poruszają się 
zardzewiałe „trupojezdki” – mo-
skwicze, łady, wołgi, zaporożce 
wyjące i smrodzące ze starości. 
Ostatnio pojawiły się na lwow-
skich ulicach „luksusowe” oso-
bowe mercedesy, audi, bmw, 
posiadające wyłącznie przeszmu-
glowane przez granicę karoserie, 
a silniki i podwozia z „trupojez-
dek”. Pejzaż  komunikacyjny 
uzupełniają miejskie pokraczne 
autobusy, trolleybusy z lat 50 i 
„nowoczesne” tramwaje porusza-
jące się po huśtawce szynowej z 
szybkością 6 km/godz. Za prze-
ciętna emeryturę można lwow-
skim tramwajem przejechać oko-
ło sto razy. Jeżdżąc tramwajem 
emeryt nie może już kupić chleba. 
Przeciętna emerytura wynosi tu 
bowiem ok. 15 $ miesięcznie.

Na placu Halickim i innych głów-
nych placach i ulicach Lwowa 
stoją rzędem baby w chustach w 
kwiaty polne z brudnym towa-
rem wyłożonym bezpośrednio 
na bruku. Ulice lwowskie stano-
wią jedno wielkie śmietnisko, a 
po opadach bagienne jezioro – z 
braku kanalizacji ogólnospław-
nej. Kubły na śmieci wypełnione 
po brzegi, a w powiewach wiatru 
śmieci fruwają po całym mieście. 
Gdzieniegdzie widzi się zwykłe 
zardzewiałe powyginane wiadra, 
też zapełnione po brzegi, służb 
porządkowych brak. Wieczo-
rem zapadają uliczne ciemności 
z całkowitego braku oświetlenia 
miasta. Woda w kranach dwie 
godz. dziennie Budowle sakralne, 
zabytkowe obiekty i monumen-
talne ciągi ulicznych kamienic 
zmierzają do śmierci technicznej. 
Remontów bieżących obiektów 
budowlanych w ogóle we Lwo-
wie się nie wykonuje, nie mówiąc 
o kapitalnych. 
Stan techniczny niektórych bu-
dynków stwarza zagrożenie bez-
pieczeństwa publicznego. Mury 
nośne budowli podciągają kapi-
larnie wodę z gruntu powodując 
zagrzybienie i zawilgocenie. Do 
wysokości parapetów okiennych 
widoczne ślady zawilgoceń i za-
grzybienia. Rury spustowe i rynny 
zardzewiałe i dziurawe. Władze 
Lwowa w całym mieście zleciły 
dla „niepoznaki” zamalowanie 
popielatą farbą elewacji fronto-
wych z poziomu chodnika do wy-
sokości zawilgoceń i zagrzybień.
Lwów znajdujący się na liście 
Światowego Dziedzictwa Kultu-
rowego i Przyrodniczego Ludzko-
ści UNESCO – niebawem utraci 
miejsce na tej liście.
A na szczycie Kopca Unii Lubel-
skiej – Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów - powiewa ukraińska 
flaga.

 W „Radiu Lwów” zaprezentowa-
łem wiersz:
Na szczycie Kopca Unii Lubel-
skiej
 
Na szczycie Kopca 
Nikt mnie nie wita

Tylko biało – czerwona 
Kirem spowita
Tu były grudnie 
Tu były maje 
Wolności orlej 
Bystre ruczaje
Tu była strzecha 
Czeremchy pola
I zapach Wilna 
I łan Podola
Tu była Polska 
U stoku Lwów
Jak w tej piosence
Co chcesz to mów
Aleksander Szumański
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- Lucyna Kulińska i Adam Roliń-
ski – „Antypolska akcja nacjona-
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Wschodniej w świetle dokumen-
tów Rady Głównej Opiekuńczej 
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- Lucyna Kulińska – wywiady 
„Dziennik Polski”.
- Wiktor Poliszczuk – „Ludo-
bójstwo nagrodzone” – Toronto 
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- Wiktor Poliszczuk – „Gwałt na 
prawdzie o zbrodniach OUN Ban-
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- Wiktor Poliszczuk – „Kultura” 
paryska, jako źródło zakłamania 
prawdy historycznej o zbrodniach 
OUN Bandery.
- Jerzy Korzeń – „Pamięć Naro-
dowa” - Kraków 2000.
- Jerzy Korzeń – „Pamięć Naro-
dowa” – Kraków 2005
- „Banderowskie zaplecze Jusz-
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Polacy na Ukrainie pozostali 
na ziemi ojców, czyli Ziemiach 
Wschodnich Rzeczypospolitej, 
w której Rusini stanowili 
mniejszość
Bożena Ratter
Kresowian zamordowano dwa 
razy, raz ciosami siekiery a drugi 
raz przez przemilczenie – Premier 
RP przypomniał słowa ks. Tade-
usza Isakowicza.
Czego chcemy? Chcemy prawdy. 
Prawda musi być jasno i mocno 
wypowiedziana – podkreślił Pre-
zydent RP na Skwerze Wołyń-
skim.
11 lipca to symboliczna data apo-
geum okrutnego ludobójstwa na 
Polakach dokonanego w imię 
ukraińskiego nacjonalizmu, który 
bp ukraiński Grzegorz Chomy-
szyn nazwał w 1933 roku zatru-
tym, szowinistycznym nacjonali-
zmem. To symbol trwającego do 
dzisiaj antypolonizmu niszczą-
cego wszelkie ślady obecności 
Polaków, w tym groby naszych 
wspaniałych przodków mieszka-
jących tam od wieków oraz wszel-
kie znaki polskiego pochodzenia 
pozostawionego tam ogromnego, 
trwałego dziedzictwa Rzeczypo-
spolitej (z którego korzystają nasi 
sąsiedzi) i ustawicznego fałszowa-
nia faktów historycznych, o czym 
zaświadczył ambasador Ukrainy 
A. Melnyk w mediach niemiec-
kich, głosząc  obrzydliwe kłam-
stwa. I jakoś nie było mu wstyd 
kłamać.
Potrzebujemy prawdy czyli przy-
znania się Ukrainy do ludobój-
stwa i do wciąż trwającego anty-
polonizmu, powiedzenia otwarcie 
światu kto jest ofiarą ludobój-
stwa a kto jego sprawcą. I uka-
zania sprawców nie jako boha-
terów ale jako zbrodniarzy, czyli 
usunięcia Bandery, Szuchewycza, 
Melnyka i wielu innych z elemen-
tarzy, literatury, ulic, instytucji, 
cmentarzy itp.
W Polakach nie ma ani złości, ani 
nienawiści, ani chęci odwetu, ani 
chęci sprzyjania Rosji - jest do-
pominanie się  od lat o stanięcie 
Ukrainy w prawdzie.
Tego domagał się Szymon Wie-
senthal ścigający zbrodniarzy 
wojennych różnej narodowości, 
w tym Ukraińców, o których pi-
sał:  „ukraiński antysemityzm nie 

zaczął się wraz z Trzecią Rzeszą 
i razem z Trzecią Rzeszą się nie 
skończył”.
Jeśli chcemy prawdy to mówmy 
zgodnie z faktami, iż za zbrodnie 
odpowiada zatruty ukraiński na-
cjonalizm wzywający Ukraińców 
do  bestialskiego mordu 200 000 
tys.  Polaków tylko za to, że byli 
Polakami oraz  wypędzenia ty-
siąca innych uciekających przed 
siekierą. Ten antypolonizm zaczął 
się  dużo wcześniej i nie z przy-
czyny okupacji niemieckiej pod-
czas  II wojny światowej.
Odkrycia jakie poczyniłem w r. 
1913 w tajnym archiwum zarzą-
du głównego Ostmarke¬nvere-
inu w Berlinie o istniejącym już 
10 lat przeszło spisku między tą 
mafią krzyżacką nowoczesną 
a polityczną reprezentacją tzw. 
ukraińskiego stronnictwa, prze-
konały mnie, że znaczna część Ru-
sinów galicyjskich pod wpływem 
nie przebierających w środkach 
agitatorów przestała nam  być 
„bratnim” narodem, za jaki u nie 
znających stosunków lub łudzić 
się lubiących Polaków Rusini nie 
przestali dotąd uchodzić, że szu-
kała i znalazła skorą a wydatną 
pomoc u naszego największego 
wroga, a zarazem rasowego wro-
ga Słowiańszczyzny, u Prusaków 
oficjalnych i nieoficjalnych, że oni 
wspólnie z nim sprzysięgli się na 
naszą zgubę, aby przy niedalekiej 
wojnie Niemcom otworzyć  bra-
mę na wschód po przez dawne 
dzierżawy naddnieprzańskie Rze-
czypospolitej, a nas pozbawić na 
zawsze całej Wschodniej Mało-
polski, Chełmszczyzny i Podlasia. 
Szatański plan ten zyskał chwilo-
wą realizację w traktacie brze-
skim, który w pełni potwierdził 
machinacje, ujawnione w moich 
rewelacjach ogłoszonych pól roku 
przed wybuchem wojny światowej. 
To, co się stało w dzień Wszystkich 
Świętych we Lwowie i trwało przez 
dni 21, było dalszą konsekwencją 
tych machinacji  i smutnym ich 
epilogiem. Byłem poniewolnym 
jego świadkiem - pisał  na Kartach 

Pamiętnika „Z dni grozy we Lwo-
wie (od 1-22 listopada 1918 r.)” 
Franciszek Salezy Krysiak, który 
służbowo przyjechał do Lwowa w 
październiku 1918 r.. 
Prezydent Zelenski skierował do 
rady projekt ustawy  o nadanie 
Polakom specjalnego statusu na 
Ukrainie, dzisiaj sytuacja odwrot-
na od tamtej gdy Polaków usiło-
wano  się pozbyć także zabierając 
im życie. Dzisiaj Ukraina składa 
zaproszenie –jesteście na szcze-
gólnych prawach –niech to będzie 
dla nas jakimś znakiem w tych 
wszystkich sprawach, o których 
mówić trudno zwłaszcza drugiej 
stronie zwłaszcza przez to że po 
prostu wstyd  - powiedział Prezy-
dent RP.
Jeśli chcemy prawdy to mówmy 
zgodnie z faktami, iż Polacy nie 
potrzebują specjalnego statusu 
od Ukrainy. Polacy na Ukrainie 
pozostali na ziemi ojców, czyli 
Ziemiach Wschodnich Rzeczypo-
spolitej, w której Rusini stanowili 
mniejszość a byli przy tym źró-
dłem ustawicznych problemów.
Polacy pozbawieni praw mniej-
szości i ustawicznie szykanowani  
przez Ukrainę  na urodzajnych i 
kiedyś doskonale zagospodarowa-
nych ziemiach Rzeczypospolitej, 
których Ukraina nie potrafiła sa-
modzielnie zagospodarować go-
dząc się na rządy oligarchów, ko-
rupcję i przekupstwo, które stało 
się głównym źródłem utrzymania 
naszych sąsiadów.
Ukraiński szowinistyczny  nacjo-
nalizm osierocił tysiące polskich 
dzieci, które okaleczone fizycznie 
i psychicznie trafiały do szpitali 
psychiatrycznych i umierały nie 
będąc w stanie znieść traumy. Nikt 
nie dał im pieniędzy by mogły od-
reagować w galeriach handlowych 
kupując markowe ubrania.  Nie-
letnie dzieci sieroty przygarniane 
po wojnie zarabiały ciężką pracą 
na kromkę chleba. Wypędzeni 
Polacy musieli zaczynać życie od 
zera choć uprzednio żyli otoczeni 
dostatkiem w rodzinnych domach. 
Zakazano im mówić i pamiętać, 

nie mieli wsparcia psychologicz-
nego.
Nie spocznę dopóki nie znajdzie-
my ostatniego grobu ostatniego 
miejsca pochówku pomordowa-
nych – powiedział Premier RP. 
Byłby to kilkudziesięcioletni pro-
ces i nie zawsze możliwy do zre-
alizowania.
Polacy na Wołyniu w 1939 roku 
mieszkali w około 2500 miejsco-
wościach, były to kolonie, chuto-
ry, wsie, miasteczka. W wyniku 
działania OUN UPA co najmniej 
1500 miejscowości przestało ist-
nieć, zostało spalonych, znisz-
czonych, nie ma śladu po nich – 
dr Leon Popek „Doły śmierci na 
Kresach - losy szczątków ofiar 
ludobójstwa OUN-UPA”.
Na samym Wołyniu zginęło około 
60 000 Polaków. Zaledwie 3000 
z nich miało religijny pochówek 
na ziemi poświęconej, na cmenta-
rzach, nie zawsze rzymskokatolic-
kich, najczęściej bez udziału księ-
ży i w zagrożeniu życia uczest-
ników pochówku. Większość 
ofiar była potraktowana jak padłe 
zwierzęta, zwłoki były masowo 
bezczeszczone, okaleczano ciała 
za życia ale i po śmierci. Były za-
kopywane bardzo często w stanie 
rozkładu w miejscach mordu ale 
też na cmentarzyskach dla zwie-
rząt, po to, żeby jeszcze bardziej 
upokorzyć rodziny, ogólnie Pola-
ków. Zwłoki zakopywano też w 
innych miejscach, bardzo często 
były palone wraz z zabudowania-
mi, wrzucane do rzek, do studni. 
Co znaczy w kulturze wschodu 
wrzucanie zwłok do studni? Stud-
nia jest symbolem życia, jest świę-
tością – wrzucanie zwłok oznacza, 
że te miejsca zostały na dziesiątki 
lat wyłączone z życia, żeby już 
nikt i nigdy nie napił się z tych stu-
dzien wody, żeby Polacy już tam 
nie mogli wrócić.
Część zwłok nigdy nie została za-
kopana, była żerem dla dzikiego 
ptactwa i zwierząt. Uniemożli-
wiano rodzinom, sąsiadom (na-
wet ukraińskim) pochowanie ciał 
pod karą śmierci, naśmiewano się 

z bólu , z żalu rodzin. Dotykamy 
rzeczy podstawowej, najistotniej-
szej, to jest podstawy ludzkości- 
wbrew zwyczajowi nie opłakano 
zmarłych, nie pozwolono na wy-
rażenie bólu. Jeżeli już doszło do 
zakopania, pogrzebania, były licz-
ne przypadki profanacji grobów, 
niszczenia upamiętnień, ścinania, 
wykopywania krzyży nawet, jeśli 
postawili je miejscowi sąsiedzi - 
Ukraińcy.
Do dnia dzisiejszego nie udzie-
lano informacji rodzinom gdzie 
są polskie doły śmierci. Od kilku 
lat widzimy, że miejscowi ludzie 
zaczynają się jeszcze bardziej bać, 
nie chcą udzielać informacji o 
miejscu zwłok sąsiadów. Starsze 
pokolenie wymarło i nie przeka-
zało kolejnym pokoleniom gdzie 
leżą ich bliscy, nie tylko na Wo-
łyniu. 1943 rok to Wołyń a potem 
kolejne województwa doświad-
czyły tego samego. Ofiary nie 
mają grobów a doły śmierci nie są 
oznaczone. Miejsca śmierci Pola-
ków to około 4000 miejscowości, 
w niektórych z nich jest od kilku 
do kilkudziesięciu dołów śmierci, 
ponieważ w wielu miejscowo-
ściach jest nim każdy dom ze spa-
loną rodziną czy każda studnia, to 
której wrzucono członków rodzi-
ny, żywych, okaleczonych bądź 
martwych. Nikt nie robił żadnych 
badań, nie mamy mapy miejsco-
wości, obecnie na Ukrainie jest 
upamiętnionych około 180 miejsc 
gdzie mieszkali i ginęli Polacy, nie 
zawsze te skromne krzyże stawia-
ne były na mogile, często pod la-
sem, na rozstaju dróg, bo nie było 
zgody, bo nikt nie wiedział gdzie 
są ciała. ¼ wszystkich upamięt-
nień jest zasługą starszych osób, 
o skromnych dochodach. Stawia-
ne przez nie krzyże brzozowe już 
dzisiaj nie istnieją, napisy na tabli-
cach są zamalowywane, przekła-
mywane (zamiast 300 ofiar 30). 
Tych miejscowości już nie ma, na 
nich są pola pokołchozowe, łąki, 
bagna. Jest możliwe odnalezienie 
części dołów śmierci, tylko kto ma 
je pokazać? (dr Leon Popek). 

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.



www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                            1 sierpnia 2022  - strona 13

Tegoroczne  obchody “Narodo-
wego  Dnia Pamięci Ofiar Lu-
dobójstwa dokonanego przez 
ukraińskich nacjonalistów na 
obywatelach II Rzeczypospoli-
tej Polskiej  „ nie były specjal-
nie sygnalizowane przez stronę 
rządową.  Głośno było jednak 
o przygotowaniach,  w różnych 
częściach kraju ,obchodów przez 
organizacje społeczne, krytyczne 
wypowiadające się o naszych rzą-
dzących.  Zapewne wielu naszych 
rodaków zaskoczył fakt, że uro-
czystości państwowe jednak od-
były się na Skwerze Wołyńskim 
w Warszawie  i po raz pierwszy 
obecni byli prezydent i premier. 
Tym razem można było oglądać 
bezpośrednią relację  w TVP. „ 
Z wielkim bólem i rozpaczą pod-
kreślamy, że to życie zabrane 
było przez sąsiadów, często skoli-
gaconych. […] Pamiętamy o tym 
i nadal będziemy, bo to element 
naszej trudnej historii „ – powie-
dział między innymi  prezydent 
RP w swoim wystąpieniu . (https://
wnet.fm/2022/07/11/obchody-
79-rocznicy-rzezi-wolynskiej-
przemawia-prezydent-andrzej-
duda-na-zywo/)

 Kolejny głos zabrał premier  
przypominając:” Kresowian za-
mordowano dwa razy. Raz cio-
sami siekiery, a drugi raz przez 
przemilczenie. Ta druga śmierć 
była straszniejsza od tej pierwszej 
„– powiedział, odwołując się do 
słów ks. Tadeusza Isakowicza-
-Zaleskiego.  (https://ipn.gov.pl/
pl/aktualnosci/167774,Obchod-
y-Narodowego-Dnia-Pamieci-Of
iar-Ludobojstwa-dokonanego-prz
ez-ukrainskich-n.html )

Na obchodach pojawił się, po 
raz pierwszy,  ambasador Ukra-
iny, który jednak nie zabrał 
głosu (ale zapewne bacznie słu-

chał). Złożył wieniec w barwach 
niebiesko-żółtych, ale bez infor-
macji od kogo i kogo ma upa-
miętniać. Po raz pierwszy w hi-
storii nie dopuszczono do głosu 
przedstawicieli rodzin pomor-
dowanych. Pytanie dlaczego 
organizatorzy nie dali zgody na 
przemówienia? Czyżby się cze-
goś się obawiali? Nie było rów-
nież  spotkania z rodzinami ofiar. 
Uroczystość miała charakter ce-
remonii urzędniczej.   Natomiast 
prezydent, przechodząc obok 
transparentu z apelem do władz 
Ukrainy, by zgodziły się na po-
chówki, powiedział w stronę sto-
jących tam osób, że trzeba „się 
miarkować w słowach”, ponie-
waż to „szkodzi jednej i drugiej 
stronie”. Jeden z uczestników 
nakręcił filmik z tej sytuacji, wraz 
z wypowiedzią głowy państwa, 
który szybko trafił do internetu. 
(https://twitter.com/MKoska_/
status/1552758954631069700 )
Ostrzeżenie  o „miarkowaniu się 
w słowach „ ze strony prezydenta 
pady między innymi do  obecne-
go tam ks. Tadeusza Isakowicza 
-Zalewskiego.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski 
(niedopuszczony do głosu w cza-
sie uroczystości) w wywiadzie 
udzielonym redaktorowi  To-
maszowi Rowińskiemu  stwier-
dził (https://dorzeczy.pl/opi-
nie/327727/ks-isakowicz-zaleski-
czuje-sie-oszukany-przez-pis-
i-prezydenta.html?fbclid=IwA-
R0_7O0Diwu6LPmw4qndMJ-
wu0RdXNl13oW9pDjVg8cZo-
SvkXdPMfhJzmTto) : „Nieste-
ty, obietnice, które usłyszeliśmy 
pod pomnikiem, słyszałem już 
siedem lat temu – i w rozmowie 
z prezydentem Andrzejem Dudą, 
i z przedstawicielami rządu PiS. 
Przez te siedem lat nic w spra-
wie ofiar ludobójstwa na Woły-
niu i w Małopolsce Wschodniej 
nie zrobiono, a przecież chodzi 
o tylko jedną rzecz – pochowanie 
osób pomordowanych przez na-
cjonalistów ukraińskich.” Nato-
miast odnośnie wypowiedzi pre-
zydenta o „ważeniu słów”  ksiądz 
stwierdził: „(...) Użył słów, które 
można wręcz zinterpretować jako 
nakaz milczenia. Powiedział też, 
że trzeba znaleźć inną drogę. 
Na to odpowiedziałem innym 
pytaniem: Jaką mamy drogą 
iść, jeżeli nie możemy upominać 
się o pochówek? Myślę, że pan 
prezydent powiedział wtedy to, 
co naprawdę myśli. On wolałby, 
żeby nikt faktycznie o te ofiary się 
nie upominał, ponieważ to prze-
szkadza mu w jego polityce. „  Po-
pularny publicysta Rafał Ziem-
kiewicz bronił  postawy władz 
Polski w czasie  w/w obchodów .

A to dlatego, że większość przed-
stawicieli środowiska kresowego 
i część prawicowej opinii pu-
blicznej zdecydowanie krytyko-
wała rządzących za miałkość wy-
powiedzi, Ziemkiewicz uznał, że 
władze musiały przyjąć bardziej 

ugodową postawę, by nie nadwy-
rężać dobrych stosunków z Ukra-
iną i nie pozwolić na podzielenie 
obu państw, co byłoby na rękę 
Kremlowi.  W artykule opubli-
kowanym na łamach tygodnika 
„Do Rzeczy” Rafał Ziemkiewicz 
przekonywał, że w podejściu do 
ukraińskich władz potrzebna jest 
cierpliwość oraz, że mimo bra-
ków w tegorocznych obchodach, 
i tak w podejściu wschodniego 

sąsiada Polski widać pozytyw-
ną ewolucje. Zdanie zupełnie 
przeciwne wyraził ks. Tadeusz 
Isakowicz-Zaleski. Duchowny 
podkreślił, że oficjalne potępie-
nie zbrodniarzy przez Kijów 
potrzebne jest już teraz, po-
nieważ umierają potomkowie 
ofiar. Wspomniał również o bra-
ku godnego pochówku pomordo-
wanych. (...)  (https://m.pch24.
pl/twitterowa-walka-o-wolyn-

ks-isakowicz-zaleski-vs-rafal-
iewicz/?fbclid=IwAR027OWCi-
xC7MbhIXavDpmzGNtr1Yv
BRSSJmZEHREZIPd_Bcib0j-
MVhZs4%20) 

Za rok będziemy obchodzić 
80. rocznicę „RZEZI WO-
ŁYŃSKIEJ” i niestety ciągłe 
wysłuchiwanie ze strony rzą-
du, że teraz zły czas, że potem 
i to ostatnie „miarkowanie się 
ze słowami” to już przekracza 
ludzką cierpliwość. Prezydent 
używając tego zwrotu zapo-
mniał, że ma on podobnie jak kij 
dwa końce. Ks. Adam Pawlasz-
czyk artykule „Ważyć słowo” 
w Gościu Niedzielnym  numer 
30/ 2022 (https://www.gosc.pl/
doc/6608088.Wazyc-slowo)  na-
pisał:  „Dawno, dawno temu 
używano zwrotu „ważyć słowa”. 
Chodziło o mówienie z namy-
słem, po to by mówić mądrze, nie 
przynosząc sobie wstydu. Ale i o 
to, by nie obrażać innych.” Cóż 
można powiedzieć o wypowiedzi 
pana prezydenta? Czy aby mówił 
z namysłem (...) by nie obrażać 
innych? Ponad 100 tys. ofiar, 
naszych rodaków, spoczywa w 
dołach śmierci bez należytego 
i godnego pochówku, czy aby 
zachowanie rządu polskiego ich 
nie obraża?

Co to znaczy „ważyć słowa” ?
Bogdan Lwow

/ Ofiary zbrodni dokonanej przez UPA we wsi Lipniki, 26 marca 1943 roku (domena publiczna)

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI



1 sierpnia 2022- strona 14                                                                                                                                                                                                                          www.ksi.btx.pl                   PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Rys historyczny - Wybrane tezy do 
Krwawej Niedzieli z 11 lipca 1943r.
Opracował Andrzej Łukawski
Tło wydarzeń

W wyniku agresji Niemiec i 
ZSRR na Polskę we wrześniu 
1939 r., po okupacji całości tery-
torium II Rzeczypospolitej przez 
Wehrmacht i Armię Czerwoną 
i ustaleniu w dniu 28 września 
1939 r. w pakcie o granicach i 
przyjaźni pomiędzy III Rzeszą a 
ZSRR granicy niemiecko-sowiec-
kiej na okupowanym terytorium 
Polski, tereny województwa wo-
łyńskiego znalazły się pod okupa-
cją ZSRR. Aby uzasadnić aneksję 
okupowanych terenów Polski, So-
wieci przeprowadzili 22 paździer-
nika 1939 r. w atmosferze terro-
ru fikcyjne wybory do lokalnego 
Zgromadzenia Ludowego. 27 
października Zgromadzenie Lu-
dowe Zachodniej Ukrainy ogło-
siło włączenie Wołynia w skład 
Ukraińskiej SRR, co potwierdziło 
Prezydium Rady Najwyższej 1 li-
stopada 1939 r.

Po ataku Niemiec na ZSRR Wołyń 
został włączony do utworzonego 
1 września 1941 r. Komisariatu 
Rzeszy Ukraina. Hitler zgodnie 
ze swoją polityką wschodnią 
traktował Ukrainę jako zaplecze 
materialne III Rzeszy i nie prze-
widywał istnienia tam administra-
cji innej niż niemiecka. Głównym 
jego celem była eksploatacja go-
spodarcza, której podstawą były 
wysokie kontyngenty nakładane 
na ludność.

Po rozpoczęciu likwidacji gett 
i masowej zagłady ludności ży-
dowskiej (początek 1942), ukra-
ińska policja pomocnicza współ-
działała z SS i policją niemiecką 
przy obławach w gettach i kon-
wojowaniu Żydów do miejsc eg-
zekucji, również niejednokrotnie 
uczestnicząc w egzekucjach. Lu-
dobójstwo dokonane publicznie 
przez niemieckiego okupanta na 
Żydach było kolejnym – po ma-
sowych deportacjach, aresztowa-
niach i masowych morderstwach 
ludności Kresów Wschodnich 
dokonanych również publicznie 
w okresie okupacji sowieckiej 
1939–1941 przez NKWD – do-
wodem na amoralność i „skutecz-
ność” masowych prześladowań i 
zbrodni dokonywanych instytu-
cjonalnie przez państwa-okupan-
tów i skierowanych przeciw ca-
łym grupom narodowościowym 
lub społecznym. Stwarzało to w 
konsekwencji klimat społecznej 
obojętności dla przemocy, zbrod-
ni i wreszcie zbrodni na skalę 
masową – ludobójstwa. Zagłada 
Żydów na Kresach stała się dla 
ukraińskich nacjonalistów przy-
kładem, jak można usunąć Pola-
ków.

Tej taktyki masowych mordów 
Ukraińcy nauczyli się od Niem-
ców. To dlatego czystki etniczne 
UPA zaskakiwały swą skutecz-

nością i dlatego wołyńscy Polacy 
w 1943 r. byli niemal tak samo 
bezradni jak Żydzi na Wołyniu 
w 1942 r. Kampania przeciwko 
Polakom zaczęła się na Wołyniu, 
a nie w Galicji, prawdopodobnie 
właśnie dlatego, że tutaj policja 
ukraińska odegrała większą rolę 
w wydarzeniach Holokaustu. Łą-
czy to zagładę Żydów z rzezią 
Polaków i wyjaśnia obecność na 
Wołyniu tysięcy doświadczonych 
w ludobójstwie Ukraińców.

W marcu i kwietniu 1943 nastą-
piła na Wołyniu masowa dezercja 
policjantów Ukraińskiej Policji 
Pomocniczej. Część dezerterów 
zasiliła oddziały OUN-B od Man-
dery, OUN-M od Melnyka  i UPA 
która została przejęta od Tarasa 
Borowecia ps. BULBA

 Dezerterujący policjanci dopusz-
czali się zbrodni na wybranych 
Polakach. Akcja ta nosiła znamio-
na realizacji postanowień OUN-
-B o rozpoczęciu walki zbrojnej i 
planu usunięcia polskiej ludności 
Wołynia.

Rzeź wołyńska – ludobójstwo 
dokonane przez nacjonalistów 
ukraińskich przy aktywnym, czę-
stym wsparciu miejscowej lud-
ności ukraińskiej zwanej czernią 
wobec mniejszości polskiej byłe-
go województwa wołyńskiego II 
RP (w czasie wojny należącego 
do Komisariatu Rzeszy Ukraina), 
podczas okupacji terenów II Rze-
czypospolitej przez III Rzeszę, w 
okresie od lutego 1943 do lutego 
1945.

Według najbardziej prawdopo-
dobnej hipotezy decyzja o lu-
dobójstwie Polaków zapadła w 
gronie trzech osób wołyńskiego 
kierownictwa OUN-B: Dmy-
tra Klaczkiwskiego, kierującego 
wołyńską OUN-B, Wasyla Iwa-
chowa, referenta wojskowego 
OUN-B oraz Iwana Łytwynczu-
ka, dowodzącego siłami UPA na 
północno-wschodnim Wołyniu. 
Ten ostatni według zeznań S. Ja-
niszewśkiego był inicjatorem i 
najaktywniejszym organizatorem 
mordów na Polakach. Między 
marcem i majem 1943 r. po śmier-
ci Iwachowa pełnia władzy prze-
szła w ręce Klaczkiwskiego, który 
już samodzielnie zadecydował o 
rozpoczęciu czystki etnicznej na 
całym Wołyniu.

Krwawa niedziela na Wołyniu 
– 11 lipca 1943 roku, punkt kul-
minacyjny rzezi wołyńskiej, akcja 
masowej eksterminacji polskiej 
ludności cywilnej na Wołyniu 
przez Organizację Ukraińskich 
Nacjonalistów Stepana Bandery 
(OUN-B), Ukraińską Powstańczą 
Armię (UPA) oraz ukraińską lud-
ność cywilną - czerń. Tego dnia 
zaatakowano w 99 miejscowo-
ściach, głównie w powiatach wło-

dzimierskim i horochowskim. W 
następnych dniach masakry były 
kontynuowane.

Od lutego 1943 roku OUN-B oraz 
jej zbrojne ramię – UPA (powstała 
pod koniec 1942r.)  przystąpiły do 
ataków na ludność polską na Wo-
łyniu. Do lipca 1943 siły zbrojne 
nacjonalistów ukraińskich, znaj-
dujące się w fazie tworzenia i kon-
solidacji, były zdolne do przepro-
wadzania akcji w ograniczonym 
zakresie, głównie na wschodzie 
Wołynia (szczególną aktywnością 
w wyniszczaniu Polaków wyka-
zywali się tam dowódcy Iwan Ły-
twynczuk ps. „Dubowyj” i Petro 
Olijnyk ps. „Enej”. Enej „wsławił 
się tym”,  że własnoręcznie odrą-
bywał głowy) Dzisiaj taką nazwę 
przyjął –o zgrozo- ukraińsko pol-
ski zespół młodzieżowy. W maju-
-czerwcu 1943 roku w dowódz-
twie UPA zaczął dojrzewać plan 
jednoczesnego uderzenia na pol-
skie osady i masowej ekstermina-
cji Polaków na Wołyniu. Sprzy-
jało temu przeprowadzone przez 
banderowców zjednoczenie ukra-
ińskich oddziałów partyzanckich 
o różnej proweniencji (bulbow-
ców, melnykowców), często siłą i 
okrzepnięcie oddziałów UPA.

Jak twierdził dowódca okręgu 
„Turiw” Jurij Stelmaszczuk ps. 
„Rudyj” w zeznaniach złożo-
nych po wojnie wobec NKWD 
po aresztowaniu, w czerwcu 1943 
dowódca UPA Dmytro Klacz-
kiwski ps. „Kłym Sawur” wydał 
rozkaz eksterminacji Polaków na 
Wołyniu.

Przygotowania do „krwawej 
niedzieli”

Pierwszy lipcowy numer gazety 
UPA „Do zbroji” zapowiadał „ha-
niebną śmierć” wszystkim Pola-
kom, którzy zostaną na Ukrainie.

Plany UPA zakładały objęcie akcją 
eksterminacyjną jak największej 
liczby miejscowości, by zasko-
czyć Polaków i nie dopuścić do 
podjęcia przez nich obrony. Akcję 
w powiecie włodzimierskim po-
przedziła koncentracja oddziałów 
UPA w lasach zawidowskich. Na 
cztery dni przed rozpoczęciem 
akcji agitatorzy, którzy przybyli 
z Małopolski Wschodniej, odbyli 
we wsiach ukraińskich spotkania, 
na których przekonywali ludność 
o konieczności wymordowania 
Polaków. Aby Polacy nie nabrali 
podejrzeń, dwa dni przed masakrą 
rozprowadzono ulotki nawołujące 
Polaków do zjednoczenia się z 
Ukraińcami w walce z Niemcami 
i Sowietami.

Na dzień rozpoczęcia akcji wy-
brano niedzielę, by móc zasko-
czyć jak największą liczbę Pola-
ków modlących się w kościołach 
w kościołach. Było to popularne 
prawosławne święto Piotra i Paw-

ła.

Na początku lipca 1943 polskie 
podziemie podjęło próbę nego-
cjacji z OUN-B w celu powstrzy-
mania fali mordów. Wstępne roz-
mowy z lokalnym dowódcą SB 
OUN Szabaturą przeprowadzono 
w okolicach Świnarzyna 7 lipca 
1943 roku. Na następne spotkanie 
w dniu 10 lipca 1943 udała się de-
legacja z pełnomocnikiem Okrę-
gowej Delegatury Zygmuntem 
Rumlem ps. „Krzysztof Poręba” 
na czele oraz przedstawicielem 
Okręgu Wołyńskiego AK Krzysz-
tofem Markiewiczem ps. „Czort” 
i woźnicą Witoldem Dobrowol-
skim. Markiewicz znał Szabatu-
rę z czasów szkolnych; w geście 
dobrej woli Polacy zrezygnowali 
ze zbrojnej obstawy. Po przyby-
ciu na miejsce spotkania (wieś 
Kustycze) wszyscy trzej zostali 
przez Ukraińców aresztowani i 
zabici, prawdopodobnie poprzez 
rozerwanie końmi.

Masakry 11 lipca

W nocy z 10 na 11 lipca 1943 
oddziały UPA przy wsparciu 
chłopstwa ukraińskiego zmobi-
lizowanego w tzw. Samoobron-
nych Kuszczowych Widdiłach 
przystąpiły do skoordynowanego 
ataku na miejscowości, w których 
żyli Polacy, głównie w powiatach 
włodzimierskim i horochow-
skim, a także kowelskim. Jednej 
z pierwszych masakr dokonano 
w Dominopolu, rozstrzeliwując 
przy okazji współpracujący do-
tąd z UPA oddział partyzancki 
Stanisława (Celestyna?) Dąbrow-
skiego. Sprawcy (przypuszczal-
nie upowcy zahonu „Sicz” Anto-
niuka) zabili około 220 Polaków. 
Około godziny 2:30 UPA napadła 
na Gurów, zabijając 200 Pola-
ków. Pół godziny później ci sami 
sprawcy przeszli do Wygranki, 
gdzie zamordowali 150 osób.

Oprawcy działali w wyspecjalizo-
wanych grupach – jedne podod-
działy otaczały wieś kordonem, 
inne zajmowały miejscowość, 
gromadziły ofiary w jednym 
miejscu i dokonywały masakry. 
Oczyszczaniem terenu z niedo-
bitków oraz grabieżą zajmowali 
się ukraińscy chłopi – tzw czerń. 
Oddziały UPA po dokonaniu ma-
sakry w jednym miejscu szybko 
udawały się do następnej osady, 
którą zamierzano wymordować.

W kilku przypadkach (Chry-
nów, Krymno, Kisielin, Poryck, 
Zabłoćce) dokonano zbrodni na 
Polakach zebranych na mszy w 
kościele. W Chrynowie zamordo-
wano 150 osób, w Krymnie 40, 
w Porycku 200, a w Zabłoćcach 
76. W Kisielinie zginęło 90 Pola-
ków, lecz część wiernych zdoła-
ła zabarykadować się na piętrze 
plebanii i obronić przed atakami 

upowców. Obroną kościoła kiero-
wał ojciec Krzesimira Dębskiego 
–kompozytora. W wyniku ataków 
na kościoły zginęło dwóch księży 
(Józef Aleksandrowicz w Zabłoć-
cach oraz Jan Kotwicki w Chry-
nowie), zaś ks. Witold Kowalski 
z Kisielina został ciężko ranny. 
Ksiądz Bolesław Szawłowski we-
dług sprzecznych relacji zginął 
także 11 lipca (w kościele w Po-
rycku) lub też został jedynie ran-
ny, a upowcy odnaleźli go i dobili 
dzień później.

Ludność polska ginęła od kul, sie-
kier, wideł, kos, pił, noży, młot-
ków i innych narzędzi zbrodni. 
Nierzadko zbrodnie były dokony-
wane ze szczególnym okrucień-
stwem, ofiary były torturowane. 
Często polskich zabudowań nie 
palono od razu, lecz dopiero po 
kilku dniach, by w tym czasie 
schwytać i zabić ewentualnych 
niedobitków, którzy powróciliby 
do swoich domów.

Ukraińscy nacjonaliści dokonu-
jący rzezi innych narodowości, 
głównie Polaków, znaleźli po-
parcie wśród prawosławnych i 
greckokatolickich duchownych 
- byli nie tylko kapelanami UPA, 
ale nawet sami dowodzili grupa-
mi napastników. Gdy arcybiskup 
greckokatolicki Andrzej Szeptyc-
ki (wnuk Aleksandra Fredy) czyn-
nie wspierał nacjonalizm ukraiń-
ski oraz błogosławił formacjom 
faszystowskim. Z rąk ukraińskich 
nacjonalistów ginęli polscy du-
chowni. Masakry nie przeżyło 
180 z nich, w tym klerycy i sio-
stry zakonne. Wielu zamordowa-
no w sposób wyjątkowo okrutny. 
ks. Karola Barana przepiłowano 
na pół w drewnianym korycie. 
Innych zarąbano siekierami przy 
ołtarzu w czasie sprawowania li-
turgii.

Analogiczne ludobójstwo zostało 
przeprowadzone przez oddzia-
ły UPA na terenie Małopolski 
Wschodniej w pierwszej połowie 
1944 roku. Tam oddziały UPA 
były wspierane przez formacje 
SS Galizien. W dniu  28 lutego 
1944 akcja pacyfikacyjna polskiej 
ludności cywilnej w Hucie Pie-
niackiej, w wyniku której śmierć 
poniosło około 850 osób. Pacyfi-
kacji dokonali, według śledztwa 
IPN, ukraińscy policjanci z jedne-
go batalionów 4 Pułku Policji SS 
(niem. Galizisches SS Freiwilli-
gen Regiment 4) pod niemieckim 
dowództwem, wraz z okolicznym 
oddziałem Ukraińskiej Powstań-
czej Armii (najprawdopodobniej 
sotnia Dmytra Karpenki, ps. „Ja-
strub” z kurenia „Siromanci”, 
podległego III Okręgowi Woj-
skowemu Łysonia) i oddziałem 
paramilitarnym składającym się 
z nacjonalistów ukraińskich, 
pod dowództwem Włodzimierza 
Czerniawskiego.
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Huta Pieniacka liczyła wówczas 
172 gospodarstwa i około 1000 
mieszkańców, we wsi znajdowało 
się również spora liczba ucieki-
nierów (m.in. z Wołynia), którzy 
opuszczali miejsca zamieszkania 
obawiając się fali morderstw do-
konywanych przez nacjonalistów 
ukraińskich i wspomagających 
ich miejscowych ukraińskich 
chłopów. Ocalało około 160 osób.

Klęska Niemiec pod Stalingra-
dem w lutym 1943 roku i perspek-
tywa wkroczenia do wschodniej 
Polski Armii Czerwonej spowo-
dowały, że obywatele polscy na-
rodowości ukraińskiej rozważali 
ponownie wywalczenie niepodle-
głości. OUN obawiała się powtó-
rzenia sytuacji z czasów I wojny 
światowej, gdy porażka Rosji i 
wyczerpanie Niemiec pozosta-
wiły próżnię wypełnioną przez 
Polaków. Armia Krajowa poinfor-
mowała rząd polski, że w ramach 
powstania przeciwko Niemcom 
niezbędne będą szybkie działania 
przeciwko Ukraińcom, a Wołyń 
i Galicję należy poddać okupacji 
wojskowe.

Decyzja o eksterminacji Pola-
ków

Plany OUN podczas wojny i po-
lityka narodowościowa, którą za-
mierzał wprowadzić rząd Stećki, 
zakładały usunięcie Polaków z 
Wołynia i Małopolski Wschod-
niej. Zamierzano przy tym wspo-
móc się prowokowanymi wy-
stąpieniami chłopskimi. Wobec 
inteligencji miano zastosować tę 
samą politykę, którą wprowadzali 
w życie Niemcy (patrz Akcja In-
teligencja). Postanowiono prowa-
dzić politykę faktów dokonanych 
i usunąć polską ludność ze spor-
nych terenów, aby przed ewen-
tualnymi rozmowami międzyna-
rodowymi na temat granic, teren 
do którego OUN-B rościła swoje 
żądania, był jednolity etnicznie. 
Wpływ na taką decyzję miała 
również zagłada Żydów.

Według najbardziej prawdopo-
dobnej hipotezy decyzja o lu-
dobójstwie Polaków zapadła w 
gronie trzech osób wołyńskiego 
kierownictwa OUN-B: Dmy-
tra Klaczkiwskiego, kierującego 
wołyńską OUN-B, Wasyla Iwa-
chowa, referenta wojskowego 
OUN-B oraz Iwana Łytwynczu-
ka, dowodzącego siłami UPA na 
północno-wschodnim Wołyniu. 
Ten ostatni według zeznań S. Ja-
niszewśkiego był inicjatorem i 
najaktywniejszym organizatorem 
mordów na Polakach. Między 
marcem i majem 1943 r. po śmier-
ci Iwachowa pełnia władzy prze-
szła w ręce Klaczkiwskiego, który 
już samodzielnie zadecydował o 
rozpoczęciu czystki etnicznej na 
całym Wołyniu.

Organizacja mordów, ich prze-
bieg, rozmiary, zasięg terytorial-
ny oraz cele i motywy, jakie tej 
akcji przyświecały, uprawniają 
zdaniem pionu śledczego IPN do 
stwierdzenia, iż na terenie Woły-
nia w latach 1939–1945 doszło 
do zbrodni ludobójstwa. Zbrod-

nie były dziełem Ukraińskiej Po-
wstańczej Armii, wzmocnionej 
w marcu i kwietniu 1943 przez 
dezerterów z Ukraińskiej Policji 
Pomocniczej, wspomaganej przez 
ukraińskie chłopstwo zwane czer-
nią, Samoobronni Kuszczowi 
Widdiły i Służbę Bezpeky OUN-
-B.

Rodzaje ataków

Zasadniczo można wyróżnić trzy 
rodzaje napadów:
•	 napady na pojedyncze 
osoby oraz małe grupki udające 
się do innych miejscowości lub 
pracujące w polu lub lesie;
•	 napady na małe skupiska 
Polaków, złożone z kilku, kilku-
nastu rodzin, zamieszkujące w 
wsiach lub położone na uboczu 
kolonie;
•	 napady na duże skupiska 
ludności polskiej, wymagające 
skoncentrowania większych sił.

Dwa pierwsze rodzaje napadów 
były dziełem Służby Bezpeky 
OUN lub oddziałów UPA. Trze-
ci rodzaj wymagał mobilizowa-
nia ukraińskiej ludności cywilnej 
uzbrojonej w białą broń lub sprzę-
ty gospodarskie.

Początki zbrodni

Do grudnia 1942 następowały 
mordy na pojedynczych osobach i 
rodzinach polskich. Ofiarami byli 
głównie Polacy zatrudnieni w 
niemieckiej administracji rolnej i 
leśnej (nadleśniczy, zarządcy fol-
warków, agronomowie), a następ-
nie ludność wiejska, głównie we 
wschodnich powiatach Wołynia. 
Za pierwszy masowy mord rzezi 
wołyńskiej Instytut Pamięci Na-
rodowej uznaje masakrę w dniu 
9 lutego 1943 w polskiej kolonii 
Parośla Pierwsza (gm. Antonów-
ka, powiat sarneński). Oddział 
UPA Hryhorija Perehijniaka „Do-
wbeszki-Korobki” zamordował 
tam 173 Polaków. W nocy z 26 
na 27 marca 1943 oddziały UPA 
podległe Iwanowi Łytwynczuko-
wi „Dubowemu” zabiły co naj-
mniej 179 osób w Lipnikach. 23 
kwietnia 1943 oddział UPA pod 
osobistym dowództwem „Dubo-
wego” zabił około 600 osób w Ja-
nowej Dolinie (gm. Bereźne, po-
wiat kostopolski). W tym czasie 
największe nasilenie zbrodni mia-
ło miejsce w okręgach UPA pod-
ległych Łytwyńczukowi i Petrowi 
Olijnykowi, głównie w powiatach 
sarneńskim, kostopolskim i krze-
mienieckim.

Również maj nie był spokojny: 
12 maja w powiecie sarneńskim 
spalono wsie: Ugły, Konstanty-
nówkę, Osty, Ubereż. 24 maja we 
wsi Niemodlin w pow. kostopol-
skim zamordowano 170 osób. W 
nocy z 24 na 25 maja 1943 spa-
lono wszystkie dwory i folwarki 
w powiecie włodzimierskim. 28 
maja 600-osobowy oddział UPA 
spalił wieś Staryki i wymordował 
wszystkich jej mieszkańców. Do 
lipca 1943 w powiecie horochow-
skim dokonano napadów na 23 
wsie polskie, w powiecie dubień-
skim – na 15, w powiecie włodzi-

mierskim – na 28 wsi.

Fala napadów rozpoczęta na 
wschodzie Wołynia przesuwała 
się systematycznie w kierunku 
zachodnim. Eksterminacja lud-
ności polskiej w maju-czerwcu 
1943 rozszerzyła się na powiaty 
dubieński, łucki i zdołbunowski, 
a w lipcu 1943 objęła wszystkie, 
poza powiatem lubomelskim, zie-
mie Wołynia.

Najwięcej mordów dokonano la-
tem 1943. Mordy niejednokrot-
nie miały miejsce w niedziele. 
Ukraińcy wykorzystywali fakt, 
że ludność polska gromadziła się 
podczas mszy w kościołach, więc 
często kościoły były otaczane, a 
wierni przed śmiercią niejedno-
krotnie torturowani w okrutny 
sposób (np. przecinanie ludzi na 
pół piłą do drewna, wyłupywanie 
oczu, palenie żywcem).

Na 15 lipca (mając błędne infor-
macje, że antypolska akcja zapla-
nowana jest na 20 lipca) Armia 
Krajowa zaplanowała przepro-
wadzenie antyukraińskiej akcji, 
polegającej na likwidacji aktywi-
stów OUN-B, a mającej udarem-
nić akcję ukraińską. Całkowitym 
zaskoczeniem było wcześniejsze 
rozpoczęcie akcji przez Ukraiń-
ców.

Wcześniej polskie podziemie 
podjęło próbę negocjacji z UPA 
w celu powstrzymania fali mor-
dów. Wstępne rozmowy z lokal-
nym dowódcą SB OUN Szabatu-
rą przeprowadzono w okolicach 
Świnarzyna 7 lipca 1943 roku. 
Na następne spotkanie w dniu 10 
lipca 1943 udała się delegacja z 
pełnomocnikiem Okręgowej De-
legatury Zygmuntem Rumlem ps. 
„Krzysztof Poręba” na czele oraz 
przedstawicielem Okręgu Wo-
łyńskiego AK Krzysztofem Mar-
kiewiczem ps. „Czort” i woźnicą 
Witoldem Dobrowolskim. Mar-
kiewicz znał Szabaturę z czasów 
szkolnych; w geście dobrej woli 
Polacy zrezygnowali ze zbrojnej 
obstawy. Po przybyciu na miejsce 
spotkania (wieś Kustycze) wszy-
scy trzej zostali przez Ukraińców 
aresztowani i zabici[50].

Krwawa niedziela – 11 lipca 
1943

O świcie (godzina 3.00 nad ra-
nem) 11 lipca 1943 oddziały 
UPA dokonały skoordynowanego 
ataku na 99 polskich miejscowo-
ści, głównie w powiatach horo-
chowskim i włodzimierskim[51] 
pod hasłem Śmierć Lachom. Po 
otoczeniu wsi, by uniemożliwić 
mieszkańcom ucieczkę, docho-
dziło do rzezi i zniszczeń. Lud-
ność polska ginęła od kul, siekier, 
wideł, kos, pił, noży, młotków i 
innych narzędzi zbrodni. Polskie 
wsie po wymordowaniu ludno-
ści były palone, by uniemożli-
wić ponowne osiedlenie. Była to 
akcja dobrze przygotowana i za-
planowana. Na przykład akcję w 
pow. włodzimierskim poprzedziła 
koncentracja oddziałów UPA w 
lasach zawidowskich (na zachód 
od Porycka), w rejonie Marysin 

Dolinka, Lachów oraz w rejonie 
Zdżary, Litowież, Grzybowica. 
Na cztery dni przed rozpoczę-
ciem akcji we wsiach ukraińskich 
odbyły się spotkania, na których 
uświadamiano miejscową lud-
ność o konieczności wymordo-
wania wszystkich Polaków. Rzeź 
rozpoczęła się około godz. 3 rano 
11 lipca 1943 od polskiej wsi Gu-
rów, obejmując swoim zasięgiem: 
Gurów Wielki, Gurów Mały, Wy-
grankę, Zdżary, Zabłoćce – Są-
dową, Nowiny, Zagaję, Poryck, 
Oleń, Orzeszyn, Romanówkę, 
Lachów, Swojczów, Gucin i inne. 
We wsi Gurów na 480 Polaków 
ocalało tylko 70 osób; w kolonii 
Orzeszyn na ogólną liczbę 340 
mieszkańców zginęło 270 Pola-
ków; we wsi Sądowa spośród 600 
Polaków tylko 20 udało się ujść z 
życiem, w kolonii Zagaje na 350 
Polaków uratowało się tylko kil-
kunastu.

Również tego dnia rano 20-oso-
bowa grupa napastników weszła 
w czasie mszy św. do kościoła w 
Porycku, gdzie w ciągu trzydzie-
stu minut zabito ok. 100 ludzi, 
wśród których były dzieci, kobie-
ty i starcy. Bandyci wymordowali 
wówczas wszystkich (ok. 200) 
Polaków mieszkających w Po-
rycku. Podobne ataki na kościoły 
przeprowadzano w innych miej-
scowościach.

Zabójstw dokonywano z wielkim 
okrucieństwem. Wsie i osady pol-
skie ograbiono i spalono. Po do-
konanych masakrach do wsi na 
furmankach wjeżdżali chłopi z 
sąsiednich wsi ukraińskich, zabie-
rając całe mienie pozostałe po za-
mordowanych Polakach. Główna 
akcja trwała do 16 lipca 1943. W 
całym zaś lipcu 1943 celem napa-
dów stało się co najmniej 530 pol-
skich wsi i osad. Wymordowano 
wówczas siedemnaście tysięcy 
Polaków, co stanowiło kulmina-
cję czystki etnicznej na Wołyniu.

 W sierpniu kontynuowano anty-
polską akcję w miejscowościach, 
które z różnych przyczyn ludobój-
stwo ominęło. Początek miesiąca 
był względnie spokojny – praw-
dopodobnie dano Polakom czas 
na dokończenie żniw, by można 
było zagarnąć gotowe zbiory. 
Doszło jednak do zbrodni w Le-
onówce; zginęło około 150 Pola-
ków. Do zmasowanej akcji przy-
pominającej atak z 11 lipca doszło 
w dniach 28–31 sierpnia, kiedy 
zaatakowano 85 miejscowości, 
głównie w powiatach kowel-
skim, włodzimierskim i nietknię-
tym dotąd przez rzezie powiecie 
lubomelskim. 29 sierpnia UPA 
przeprowadziła akcję we wsiach 
Ostrówki i Wola Ostrowiecka 
w powiecie lubomelskim. Zabi-
to wszystkich Polaków, spalono 
wszystkie budynki, zrabowano 
mienie i zwierzęta gospodarskie. 
W wyniku tej akcji we wsi Wola 
Ostrowiecka zginęło 529 osób, w 
tym 220 dzieci w wieku do 14 lat, 
a we wsi Ostrówki zamordowano 
438 osób, w tym 246 dzieci do lat 
14. Łącznie w sierpniu 1943 do-
konano napadów na 301 miejsco-
wości i zamordowano co najmniej 

8280 Polaków.

W drugiej połowie 1943 UPA 
przeprowadziło akcję podziału 
między chłopów ukraińskich ziem 
pozostałych po zniszczonych osa-
dach polskich i ziem folwarków 
znacjonalizowanych przez wła-
dze sowieckie po 1939, zaś od 
czerwca 1941 pozostających pod 
zarządem niemieckim.

Przełom 1943/1944

Po okresie względnego uspoko-
jenia sytuacji w październiku-
-listopadzie 1943, pod koniec 
roku, szczególnie w czasie świąt 
Bożego Narodzenia na terenach 
całego Wołynia nastąpiła nowa 
fala zbrojnych antypolskich akcji 
nacjonalistów ukraińskich. Grupy 
UPA, wspomagane przez miej-
scową ludność ukraińską, uderzy-
ły na skupiska ludności polskiej 
i bazy samoobrony w powiatach: 
rówieńskim, łuckim, kowelskim 
i włodzimierskim (tzw. „krwawe 
świętowanie”).

Do ostatniej fali napadów na Wo-
łyniu doszło na początku 1944 r. 
Korzystając z wycofywania się 
garnizonów niemieckich przed 
zbliżającą się Armią Czerwoną, 
oddziały UPA i bojówki OUN 
atakowały pozbawioną obrony 
polską ludność. 2 lutego 1944 
na drodze między Kuśkowcami 
Wielkimi a Śniegorówką zamor-
dowano 129 uchodźców z Łano-
wiec. 13 lutego w kilku miejsco-
wościach położonych w pobliżu 
Włodzimierza Wołyńskiego za-
bito łącznie około 140 Polaków. 
W tym samym miesiącu w klasz-
torze w Wiśniowcu bojówka SB 
OUN zamordowała około 300 
osób, głównie kobiet i dzieci.

Wiosną 1944 oddziały UPA prze-
niosły ciężar swych działań na 
ziemię lwowską i Podole, liczniej 
niż Wołyń zamieszkane przez Po-
laków. Ponadto na lewym brzegu 
Bugu doszło do eskalacji par-
tyzanckich walk polsko-ukraiń-
skich.

Polska samoobrona

Wraz ze wzrostem zagrożenia 
napadami ukraińskimi na pol-
skie wsie, na przełomie 1942 i 
1943 roku zaczęły powstawać 
samorzutnie pierwsze oddziały 
samoobrony. Były one nieliczne, 
słabo uzbrojone i ich działalność 
ograniczała się do patrolowania 
okolicy i ostrzegania przed ata-
kiem. W 1943 roku na Wołyniu 
powstało nieco ponad 100 ośrod-
ków samoobrony kierowanych w 
początkowej fazie ich tworzenia 
przez władze cywilne. Pierwsze 
placówki samoobrony powsta-
ły w miejscowościach: Jeziory, 
Szachy, Serniki, Swarycewicze, 
Borowe, Dubrowica, Wołczyce, 
Huta Stepańska, Dobryń, Nowo-
siółki, Ostrowsk, Wieluń, Bia-
ła, Komary, Huta Sopaczewska, 
Hały. W powiecie kostopolskim 
zorganizowano placówki samo-
obrony we wsiach: Głuszków, 
Moczulanka, Nowiny, Stara Huta, 
Bronisławówka, Rudnia, Stryj, 
Mokre, Myszków, Zawołocz, Ma-
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rulczyn, Woronusze, Jakubówka. 
Szczególnie duża baza powstała 
w rejonie Starej Huty, gdzie 14 
wsi utworzyły wspólny system 
obrony z ośrodkiem dowodzenia 
w Starej Hucie.

Drugą dużą bazę zorganizowano 
w Przebrażu. Wieś zamieniono w 
obóz warowny. Siły samoobrony 
stanowił batalion w składzie 4 
kompanii. W organizacji samo-
obrony, uzbrojeniu i przeszkole-
niu jej członków pomocy udzie-
lił Inspektorat Łuck AK. Latem 
1943 siły w Przebrażu to już sie-
dem kompanii i szwadron zwiadu 
konnego. Ogółem około 1000 lu-
dzi stanęło pod bronią.

W rejonie na południu od Kow-

la zorganizowano placówki sa-
moobrony we wsiach: Zasmyki, 
Janówka, Radomle, Lityń, Ossa, 
Wierzbiczno, Suszybaba, Lubla-
tyn, Zielona, Różyn, Stara i Nowa 
Dąbrowa.

Na północ od Włodzimierza Wo-
łyńskiego utworzono samoobronę 
we wsiach: Spaszczyzna, Wodzi-
nów, Wodzinek, Bielin, Sieliski, 
Aleksandrówka, Marianówka. 
Do największych baz samoobro-
ny należały: Przebraże, Huta 
Stepańska, Pańska Dolina, Stara 
Huta, Zasmyki, Bielin. Mniejsze 
ośrodki nie wytrzymały naporu 
ukraińskich nacjonalistów i zosta-
ły zniszczone. Tylko z niektórych 
mieszkańcy wsi zdołali przedo-
stać się do miast lub większych 

ośrodków samoobrony.

Ta taktyka nie zapobiegała mor-
dom, dlatego też w lipcu 1943 
Okręgowa Delegatura Rządu 
na Wołyniu wydała instrukcje o 
tworzeniu baz samoobrony i od-
działów partyzanckich. Była to 
inicjatywa spóźniona, gdyż w 
lipcu 1943 ofiarami ludobójstwa 
padło już około 30 tys. polskiej 
ludności cywilnej. Z powstałych 
pojedynczych placówek samo-
obrony do wkroczenia na tereny 
Wołynia przetrwało tylko kilka-
naście, natomiast w przypadku 
większych baz samoobrony (skła-
dających się z kilku sąsiednich 
wsi polskich otoczonych różnego 
rodzaju umocnieniami polowymi) 
wspomaganych przez oddziały 

partyzanckie na ogólną liczbę 16, 
rozbite przez UPA zostały tylko 
dwie. W styczniu 1944 z oddzia-
łów partyzanckich na tym terenie 
utworzono 27 Wołyńską Dywizję 
Piechoty. Powstanie samoobrony 
na Wołyniu poważnie ograniczy-
ło rozmiary polskich strat, ale nie 
zapobiegło ludobójstwu Polaków.

Polska reakcja

Jeszcze w roku 1943 część Pola-
ków, która ocalała z napadów na 
swoje wsie i wstąpiła do oddzia-
łów niemieckiej policji (ok. 1200 
osób) bądź do radzieckich oddzia-
łów partyzanckich, dokonywała 
– w ramach nowych jednostek 
– pacyfikacji wsi ukraińskich. W 
rezultacie w tekstach propagan-

dowych OUN i UPA pojawiły się 
oskarżenia Polaków o kolaborację 
z ZSRR i III Rzeszą.

Na początku stycznia 1944 roku 
po przekroczeniu przez Armię 
Czerwoną przedwojennej granicy 
Polski dowództwo AK zarządziło 
mobilizację oddziałów partyzanc-
kich na Wołyniu i podjęło decy-
zję o rozpoczęciu akcji „Burza”. 
28 stycznia 1944 r. utworzono 27 
Wołyńską Dywizję Piechoty AK.

Oprócz działań przeciwko Niem-
com dywizja przeprowadziła 16 
większych akcji bojowych prze-
ciw oddziałom UPA, usuwając 
częściowo zagrożenie dla polskiej 
ludności cywilnej na zachodzie 
Wołynia.

PRL godziła się oficjalnie na fał-
szowanie historii jeszcze w 1978 
roku. W Katyniu umieszczono po 
polsku i rosyjsku fałszywy napis: 
Ofiarom faszyzmu – polskim ofi-
cerom rozstrzelanym przez hitle-
rowców w 1941 roku.
Natężenie zbrodni ukraińskiej to 
lata 1942 – 1944 , wtedy  rządzą 
Niemcy i to oni odpowiadają za tę 
zbrodnię – powiedział Premier RP 
11 lipca 2022 r.
Kiedy usłyszymy prawdę od 
Ukrainy i polskich władz, iż to 
zatruty ukraiński nacjonalizm 
odpowiada za bestialskie ludo-
bójstwo na Polakach, Ormianach, 
Żydach?
Hitler jawnie uzasadniał ekster-
minację słowami, „kto w końcu 
pamięta o Ormianach?”.
To stwierdzenie wywodzi się z 
przekonania, że historia wymie-
nia tylko zwycięzców a nie wspo-
mina o ofiarach - prof. Richard 
G.Hovannisian.
Czy czekamy z prawdą na zwy-
cięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją 
by nie wspominać więcej o Pola-
kach- ofiarach ukraińskiego na-
cjonalizmu?
Kresy Wschodnie Rzeczypospo-
litej tkwią w naszej pamięci jako 
ziemie w granicach z 1939 roku 
z siedmioma województwami 
a przecież Kresy Wschodnie są 
szersze , sięgają ziem zabranych 

w czasie zaborów i terenów, które 
kiedyś stanowiły  Księstwo Litew-
skie.
Lwów był dłużej w granicach 
Rzeczypospolitej niż dziesiątki 
miast współczesnej Polski a Ki-
jów, Odessę, Charków zamiesz-
kiwały dziesiątki tysięcy Polaków. 
Kiedy dzisiaj oglądamy sceny 
bombardowania tych miast, czy 
mamy świadomość, że niszczona 
jest także substancja, którą tam 
pozostawili Polacy, niszczone 
jest polskie dziedzictwo kulturo-
we – przypomina Tomasz Kuba 
Kozłowski.
Na terenie współczesnych Nie-
miec istnieje kilkaset  instytucji 
rządowych zajmujących się nie-
mieckim dziedzictwem kulturo-
wym pozostawionym na wscho-
dzie. Dokumentacja niemiecka 
jest niezwykle szczegółowa, np. w 
dokumentacji miasta Wrocławia 
do planu budynków dołączona jest  
lista lokatorów z 1939 roku.
A jaką wiedzę zgromadziły in-
stytucje polskie pod rządami 
kolejnych  ekip o polskim dzie-
dzictwie pozostawionym na 
wschodzie? Czy działa w Polsce 
Centrum Przeciwko Wypędze-
niu Polaków, które tak jak nie-
mieckie uczyłoby Europę  historii 
wypędzenia Polaków z Kresów 
Wschodnich Rzeczypospolitej?
Potrzebna nam jest wiedza sze-

rzona już od przedszkola  a 
tymczasem do dzisiaj nie została 
przywrócona oryginalna wersja 
wierszy Jana Brzechwy. Przez 
30 lat nie udało nam się zdeko-
munizować zawłaszczonej przez 
komunę literatury polskiej i nasze 
dzieci czytają teksty ocenzurowa-
ne w latach 40. – kontynuuje To-
masz Kuba Kozłowski.
 
GLOBUS wersja ocenzurowana
…Stary Giewont zląkł się wielce
I przykucnął pod parkanem,
Każdy myślał, że to Kielce,
Łódź pobiegła pod Opole
W jakichś bardzo ważnych spra-
wach
- Tylko nikt nie wiedział w szkole,
Gdzie podziała się Warszawa.
Nie było jej na Śląsku ani w Po-
znańskiem,
Ani na Pomorzu, ani pod Gdań-
skiem,
Ani na Ziemiach Zachodnich,
 
GLOBUS wersja pierwotna z 
1938 roku
…BESKID WSCHODNI  zląkł 
się wielce
I podskoczył aż do STRYJA,-
Każdy myślał, że to Kielce,
A to była KOŁOMYJA.
Łódź pobiegła na PODOLE
W jakichś bardzo ważnych spra-
wach
Tylko nikt nie wiedział w szkole,

Gdzie podziała się Warszawa.
Nie było jej na Śląsku ani w Po-
znańskiem,
Ani w MAŁOPOLSCE, ani pod 
Gdańskiem,
Ani na KRESACH WSCHOD-
NICH,
 
Żadnej z tych nazw nie ma w 
wierszach publikowanych w 
ostatnich 30 latach. Ani Minister-
stwo Kultury, ani Polski Zwią-
zek Literatów, ani polskie uczel-
nie, ani profesura, ani poloniści, 
ani dziennikarze, ani nauczyciele 
nie zadbali o to, aby powrócić do 
oryginalnych, przedwojennych 
tekstów nafaszerowanych kre-
sowymi nazwami.  Cała topogra-
fia kresów. Dzieci polskie nigdy 
się z nimi nie zetkną bo czytają 
komunistyczną (pro ukraińską) 
ocenzurowaną wersję. Czy mówi-
my dzieciom, że autor Koziołka 
Matołka - Kornel Makuszyński 
pochodzi ze Stryja, że autor Przy-
gód Misia Uszatka to najwspa-
nialszy poeta z Wołynia a autor 
komiksu Kajko i Kokosz Janusz 
Christa urodził się na Kresach w 
Wilnie?
To skala naszych nieprawdopo-
dobnych zaniedbań i ogromne 
wyzwanie. Żeby ocalić i przeka-
zać nasze dziedzictwo na Kre-
sach Rzeczypospolitej trzeba mieć 
jego świadomość od oseska, by 

przyszli senatorowie, posłowie , 
ministrowie, dyrektorowie , pre-
mierzy, prezydenci tego dopilno-
wali. (Tomasz Kuba Kozłowski).
 
KŁÓTNIA RZEK wersja pierwot-
na z 1938 roku
…Ponoć pierwsza rzekła Warta,
że SŁUCZ jest niewiele warta,
….Wieprza znów skarciła PRY-
PEĆ:
-Oby ci wyskoczył pypeć
…Jak nie skoczy DNIESTR na 
Biebrzę:
-Sama wciąż u Narwi żebrze,
a ze STRYPĄ mi zaczyna!
-Dniestr, a głupi -rzekła PINA.
I tak trwały kłótnie długie
Sanu z NIEMNEM, Niemna z 
Bugiem,
Wkry z JASIOŁDĄ i z Notecią,
PRUTU Z WILJĄ I Z PRYPE-
CIĄ,
Ledwo coś tam powie która,
A już POPRAD, a już Bzura,
A już SERET czy Barycza
Wszystkie wady jej wylicza.
 
KŁÓTNIA RZEK wersja ocen-
zurowana
…Ponoć pierwsza rzekła Warta,
że jest Noteć nic nie warta,
…Wieprza znów skarciła Raba:
…Jak nie skoczy San na Biebrzę:
-Sama wciąż u Narwi żebrze,
a dla innych - niełaskawa!
-San, a głupi-rzekła Skawa.
I tak trwały kłótnie długie
Sanu z Solą, Wieprza z Bugiem,
ledwie coś tam powie która,
a już Nysa, a już Bzura,
a już Odra czy Barycza
wszystkie wady jej wylicza.

Historia wymienia tylko zwycięzców 
a nie wspomina o ofiarach
Bożena Ratter

Wsparcie budowy Pomnika „RZEŹ WOŁYŃSKA”  
autorstwa prof. Andrzeja Pityńskiego.
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.....dokończenie ze strony 1
19 czerwca 1943 r. partyzanci z 
oddziału Armii Krajowej w Stołp-
cach przeprowadzili akcję bojową 
w Iwieńcu. Przeszła do historii 
jako powstanie iwienieckie.  War-
to w tym miejscu wspomniec, że 
Iwieniec był niewielkim miastem 
na zachód od Mińska, które Niem-
cy uczynili miastem powiatowym.  
Na tym terenie okupanci dokona-
li licznych aresztowań ludności 
podejrzewanej o współpracę z 
AK, a atak na iwieniecki garnizon 
miał być jednocześnie próbą ich 
uwolnienia. Według rozpoznania 
wywiadu AK, w mieście stacjo-
nowały dwie kompanie Luftwaf-
fe przebywające na odpoczynku, 
załoga posterunku kolaboracyjnej 
policji białoruskiej oraz garni-
zon kilkudziesięciu żandarmów 
pod dowództwem słynnego kata 
Polaków – Karla Cavila, który 
zwykł mawiać, że jest w dobrym 
nastroju tylko wtedy, gdy kogoś 

zabije, bez tego nie miał ani hu-
moru, ani apetytu. Siły wroga sza-
cowane były na ok. 500-600 osób. 
Oddział Polaków przeznaczony 
do wykonania zadania liczył ok. 
150 osób. Powodzenie akcji uza-
leżniano od zaskoczenie. Siatka 
konspiracyjna AK była stosunko-
wo dobrze rozwinięta w tym tere-
nie. Od końca 1941 komendantem 
Obwodu „Stołpce” był Aleksander 
Warakomski „Świr”. W budowa-
niu konspiracji pomagał mu por. 
Kacper Miłaszewski „Lewald”. 
Niestety istniała również radziec-
ka partyzantka, która rekwirowała 
dobytek Polaków, a także dokony-
wała mordów na polskiej ludno-
ści, zachowując się często gorzej 
od niemieckiego okupanta.  Co 
więcej Sowieci pod koniec 1942 
roku wydali zarządzenie o przy-
musowym poborze Polaków do 
ich partyzantki.  Próby wypraco-
wania porozumienia z Sowietami 
zawiodły.  Punktem zwrotnym 

była masakra we wsi Naliboki do-
konana przez komunistów 8 maja 
1943 roku, podczas której zamor-
dowano ponad 120 osób.  Wów-
czas AK zdecydowała  o przyśpie-
szeniu dozbrojenia polskich od-
działów poprzez atak na garnizon 
niemiecki w Iwieńcu. Postano-
wiono wykorzystać fakt wydania 
niemieckiej odezwy o planowanej 
na 19 czerwca mobilizacji męż-
czyzn do białoruskich formacji 
wojskowych oraz przymusowej 
dostawie koni dla niemieckiego 
wojska. Plan zakładał atak na nie-
miecki garnizon jednocześnie z 
zewnątrz, jak i od środka. Na znak 
bijących w południe dzwonów 19 
czerwca 1943 roku 150 Polaków 
zaatakowało niemieckie jednost-
ki. Nie przypadkiem wybrano tę 
porę dnia, albowiem w tym czasie 
Niemcy zasiadali do obiadu i ich 
czujność była uśpiona. Dzień był 
słoneczny i upalny. Polski atak 
zaczął się od uderzenia na budy-
nek żandarmerii oraz zniszczenia 
radiostacji. Jednak akcję rozpo-
częto zbyt wcześnie, przez co nie 
udało się w pełni skoordynować 
ataku i zaskoczyć Niemców.  Oto-
czono również budynek białoru-
skiej policji. Wraz z atakiem w 
mieście Polacy ruszyli na kosza-
ry niemieckich sił powietrznych 
– Luftwaffe.  Mimo, że żołnierze 
niemieccy byli lepiej uzbrojeni 
i posiadali przewagę liczebną, 
jednak ich próby przebicia się do 
odległego o 2 km miasta zostały 
zatrzymane przez ogień ciężkich 
karabinów maszynowych dowo-
dzonych przez „Lewalda”. W cza-
sie, gdy żandarmeria niemiecka 
przejmowała inicjatywę pozostałe 
oddziały partyzantów zmusiły do 
poddania się białoruskich poli-
cjantów, zajęły pocztę i niemiec-
kie zabudowania gospodarcze, 
zerwały druty telekomunikacyjne 
wokół miasta oraz wysadziły most 
na Wołmie. Walki były bardzo za-
ciekłe, ale skończyły się śmiercią 

wielu niemieckich żołnierzy.  W 
tym czasie w mieście trwała za-
ciekła walka z niemieckimi żan-
darmami. Po kilkugodzinnym na-
tarciu zdecydowano się na użycie 
wozów strażackich. Drużyna pod 
dowództwem Jana Jakubowskie-
go ps. „Dąb” uruchomiła pompy 
oraz beczkowóz i oblała budynek 
żandarmerii benzyną, którą na-
tychmiast podpalono. Większość 

Niemców zginęło na miejscu, 
lecz śmierci uniknął komendant. 
Przez całą noc toczyły się walki 
z żołnierzami Luftwaffe. Braku-
je dowodów na zdobycie koszar, 
jednak niemieccy lotnicy ponieśli 
duże straty i wycofali się z okolic 
miasta. Walki o Iwieniec trwały 18 
godzin. Podczas powstania Polacy 
uwolnili wszystkich osadzonych 
wcześniej więźniów. Dopiero po-

/ Miejsce męczęństwa. Około 3 km za Nowogródkiem w kierunku Zdzięcioła za rondem po 
lewej stronie drogi (ok. 200 m od drogi w lesie) znajduje się symboliczna mogiła w miej-
scu rozstrzelania 11 sióstr Nazaretanek. Miejsce jest oznaczone krzyżem wymurowanym z 
kamieni. W środku na kamiennym kopcu wzniesiony wysoki drewniany krzyż z umieszczo-
ną na nim metalową tabliczką z imionami 11 sióstr męczenniczek. Na kopcu wmurowana 
tablica rozdzielona na dwie części krzyżem z napisami w językach polskim i białoruskim. 

http://blogmedia24.pl/node/64357

/ Mocą łaski Bożej, te z pozoru słabe kobiety, zaświadczyły o sile prawdziwej miłości aż po 
męczeństwo. Z ich życia czerpiemy inspirację i odwagę. https://pl.nazarethfamily.org/?pa-

ge_id=1263

Męczennice z Nowogródka
Redakcja

/ 19 czerwca, stołpecka AK zdobyła Iwieniec. Foto IPN

/ Major Adolf Pilch „Góra”, „Dolina” – dowódca Zgrupowania Stołpeckiego AK. Foto przystanekhistoria.pl
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jawienie się nad ranem 20 czerw-
ca niemieckich samolotów rozpo-
znawczych spowodowało, że  na 
sygnał hejnału Wojska Polskie-
go,  oddziały partyzanckie zwany 
„Polskimi Legionami” wraz z 
ludnością cywilną  wycofały się z 
miasta zabierając ze sobą jeńców 
oraz uwolnionych więźniów . Iwa-
niec był wolny przez kilkanaście 
godzin. Wystąpienie zakończyło 
się całkowitym sukcesem Pola-
ków i jest jednym z największych 
wystąpień przeciwko okupantowi 
niemieckiemu, którego dokona-
ła Armia Krajowa. Straty polskie 
wyniosły 3 zabitych i 11 rannych, 
niemieckie zaś nawet do 150 po-
ległych. Polakom udało się także 
uwolnić wszystkich aresztowa-
nych wcześniej więźniów, wśród 
których byli też Żydzi. Do pol-
skich oddziałów przyłączyło się 
także wielu białoruskich funkcjo-
nariuszy policji ( ok. 200). Zdo-
byto duże zapasy broni , amunicji 
, lekarstw, żywności, 5 samocho-
dów, 2 działka ppanc, kilkana-
ście rkm i ckm, oraz kilkanaście 
koni wierzchowych.  W zemście 
za powstanie Niemcy dokona-
li masakry ludności i zabili ok. 
150 mieszkańców miasta. Roz-
poczęli też masowe aresztowania 
i egzekucje oraz przeprowadzili 
akcję skierowaną przeciwko pol-
skim partyzantom.  W lipcu 1943 
r. gestapo zatrzymało 120 osób 
w Nowogródku, w większości 
mężczyzn.  Mieli zostać straceni. 
Przełożona zgromadzenia naza-
retanek s. Maria Stella ofiarowa-
ła Niemcom za nich życie swoje 
i dziesięciu innych nazaretanek. 
Poinformowała o tym kapelana i 
rektora fary Przemienienia Pań-
skiego w Nowogródku ks. Alek-
sandra Zienkiewicza, pełniąca 
obowiązki przełożonej s. Stella, 
wypowiadając w imieniu wszyst-
kich sióstr słowa: „Mój Boże, je-
śli potrzebna jest ofiara z życia, 
niech raczej nas rozstrzelają, 
aniżeli tych, którzy mają rodzi-
ny, modlimy się nawet o to”. 31 
lipca 1943 r. jeden z gestapowców 
nakazał siostrom stawić się wie-
czorem, o godz. 19.30, w komi-
sariacie okręgowym, w gmachu 
dawnego urzędu wojewódzkiego. 

Wieczorem, po nabożeństwie ró-
żańcowym, jedenaście sióstr na-
zaretanek ze swą przełożoną udało 
się na gestapo. . Część mieszkań-
ców Nowogródka widziała ten nie-
codzienny pochód 11 nazaretanek. 
Siostry spodziewały się w najgor-
szym wypadku wywiezienia na 
prace przymusowe do Niemiec. W 
domu pozostała dwunasta z nich, 
s. Maria Małgorzata Banaś, pracu-
jąca w szpitalu. Wracając z pracy, 
spotkała współsiostry, które szły 
na komisariat. Pragnęła do nich 
dołączyć, ale przełożona poleciła 
jej wrócić do klasztoru i zaopie-
kować się Farą i księdzem. Wyrok 
na siostry był przesądzony z góry. 
Eksterminacją księży i zakonnic 
w Nowogródku i jego okolicach 
zajmowała się policja bezpieczeń-
stwa z Baranowicz, kierowana 
przez Główny Urząd Bezpieczeń-
stwa Rzeszy, która dążyła do «roz-
bicia chrześcijaństwa». Tętniąca 
życiem religijnym Fara, nazywana 
«kolebką nadziei, gniazdem pol-
skości i bastionem katolicyzmu», 
musiała zostać zlikwidowana. 
Stąd też nie oskarżano sióstr o nic 
ani nie przeprowadzono docho-
dzenia. Spędziły noc na modlitwie 
zamknięte w niewielkiej piwnicy 
komisariatu.
W niedzielę 1 sierpnia 1943 r. 
o świcie gestapowcy wywieźli 
siostry i rozstrzelali je w nie-
wielkim brzozowo-sosnowym 
lesie, w odległości 5 kilometrów 
od Nowogródka. Okoliczno-
ści męczeństwa sióstr znane są z 
fragmentarycznych wypowiedzi 
uczestników egzekucji. Jeden z 
gestapowców, Niemiec pocho-
dzący z Łotwy, który stołował 
się u Polki, Marii Tarnowskiej, w 
niedzielę 1 sierpnia 1943 r. zjawił 
się na śniadaniu. «W pewnym mo-
mencie złapał się za głowę i po-
wiedział: ‚Ach, jak one szły, trze-
ba było widzieć, jak one szły!’. 
Na pytanie gospodyni domu: ‚Kto 
szedł?’, odpowiedział: ‚Siostry’. 
Innym razem powiedział: ‚Tak, 
one rzeczywiście były niewin-
ne’». Estończyk pracujący w ko-
misariacie, który widział siostry w 
piwnicy przed śmiercią i uczestni-
czył w egzekucji, opowiedział, że 
siostry «w lesie przed straceniem 

poklękały wszystkie, modliły się, 
a następnie klęcząc żegnały się 
ze sobą. Matka przełożona każdą 
błogosławiła. Ostatni cios odbie-
rały na klęczkach». U innej ro-
dziny polskiej, państwa Cieślewi-
czów, stołowali się dwaj oficero-
wie z brygady lotnej z Baranowicz 
i ich kierowca. Pan Cieślewicz 
próbował dowiedzieć się czegoś o 
losie sióstr od szofera. Powiedział 
on, że «sami oficerowie z lotnej 
brygady rozstrzeliwali siostry. I że 
tylko jedną ich prośbę wykonali, 
mianowicie siostry prosiły, aby 
nie zdejmowano z nich ubrania 
zakonnego. Tak się stało — miały 
wszystko na sobie». Potwierdzi-
ła ten fakt ekshumacja dokonana 
w dniu 19 marca 1945 roku. W 
domu pozostała tylko jedna sio-
stra-Małgorzata. To ona w kilka 
dni po egzekucji wraz z jedną z 
parafianek odnalazła mogiłę swo-
ich zakonnych współtowarzyszek. 
- Kiedy zobaczyła świeżo roz-
kopaną ziemię – mówiła jedna z 
uczestniczek filmu ”Jedenaście 
klęczników” - zaczęła grzebać 
i ujrzała nogę. Siostry nie były 
zakopane głęboko. Kiedy odko-
pano mogiłę, to wyjęto z niej 12 
ciał. Jedną z ofiar, poza jedenasto-
ma siostrami, był młody, 16-letni 
chłopiec. Jak tam trafił, to pozo-
staje do dziś tajemnicą. Niemcy 
rozstrzelali 11 sióstr 1 sierpnia 
1943 r. Uratowani mężczyźni zo-
stali wywiezieni na przymusowe 
roboty do Niemiec lub zwolnieni. 
Przeżyli wojnę. Zakonnice nazwa-
ne Męczennicami z Nowogródka 
w 2000 r. w Rzymie beatyfiko-
wał papież Jan Paweł II. Na oł-
tarze zostały wyniesione siostry: 
Stella Mardosewicz, Imelda Żak, 
Rajmunda Kukołowicz, Daniela 
Jóźwik, Kanuta Chrobot, Sergia 
Rapiej, Gwidona Cierpka, Felicy-
ta Borowik, Heliodora Matuszew-
ska, Kanizja Mackiewicz, Boro-
mea Narmontowic. Siostry nazare-
tanki przybyły do Nowogródka w 
1929 r. Początkowo spotkały się z 
nieufnością lokalnej społeczności. 
Jednak szybko zyskały sympatię 
ludzi. Zajęły się dziećmi i dziew-
czętami, zorganizowały internat, 
wybudowały szkołę. Gdy na te 
tereny 17 września 1939 r. wkro-

czyli bolszewicy, wszystko zosta-
ło im odebrane. Musiały opuścić 
wszystkie pomieszczenia należą-
ce do zgromadzenia, nie mogły 
nosić swoich habitów. Pracowały 
jako sprzątaczki, służące. Niemcy 
wkroczyli do Nowogródka 6 lipca 
1941 r. i już 3 tygodnie później 
odbyła się w mieście pierwsza 
publiczna egzekucja, w której 
hitlerowcy rozstrzelali 60 osób. 
Siostry były ostoją dla Polaków 
nie tylko poprzez swą gorliwą mo-
dlitwę w kościele, ale także przez 
działalność charytatywną, gdyż to 
oni najbardziej, po ludności ży-
dowskiej, byli prześladowani ze 
względu na narodowość i wiarę. 
Na wiosnę 1943 r. siostry jeszcze 
bardziej wzmogły swój apostolat 
na polu religijnym i charytatyw-
nym. Wysyłały paczki deporto-
wanym w głąb Rosji, pomagały 
wszystkim potrzebującym po-
mocy, zorganizowały chór, któ-
ry śpiewał podczas nabożeństw. 
S. Maria Kanizja przygotowała 
trzy grupy dzieci do I Komunii 
św. i prowadziła w domach tajne 
nauczanie języka polskiego i hi-
storii. Udręczeni nowogródcza-
nie szukali pociechy i ukojenia 
w Eucharystii, którą sprawował 
codziennie ks. Aleksander Zien-
kiewicz, jedyny w tej okolicy 
ocalały kapłan. Wieczorem przed 
wystawionym Najświętszym Sa-
kramentem wierni, razem z księ-
dzem i siostrami, odmawiali ró-
żaniec.  W 1945 r. proboszcz w 
farze  nowogródzkiej, kościele, 
w którym ślub brał król Włady-
sław Jagiełło i gdzie ochrzczony 
został Adam Mickiewicz, podjął 
decyzję o ekshumacji męczenni-
czek. Przeprowadzono ją19 marca 
1945 r. Dziś nazaretanki spoczy-
wają w sarkofagu w farnej kapli-
cy. Podczas mszy beatyfikacyjnej 
sylwetki sióstr, męczenniczek 
przedstawiał biskup Aleksander 
Kaszkiewicz z Grodna. Przytaczał 

słowa siostry przełożonej – Marii 
Stelli: ”Mój Boże, jeśli potrzeb-
na jest ofiara z życia, niech ra-
czej nas rozstrzelają, aniżeli 
tych, którzy mają rodziny”. 
Siostry z Nowogródka złożyły 
największą ofiarę –  ofiarowały 
swoje życie za ojców rodzin i ka-
pelana ks. Aleksandra Zienkiewi-
cza, którzy mieli zginąć jako za-
kładnicy. Zarówno uwięzieni jak i 
kapłan ocaleli. To oni właśnie stali 
się głosicielami wiary w skutecz-
ność pośrednictwa sióstr u Boga.

Źródła:
1)  Jan Lewandowski : „ 19 czerw-
ca 1943 roku miało miejsce po-
wstanie iwienieckie „,  https://
historykon.pl/19-czerwca-1943-
roku-mialo-miejsce-powstanie-
iwienieckie/ 
2) Mateusz Gawlik : „ Powsta-
nie iwienieckie „, http://polska-
-zbrojna.pl/home/articlesho-
w/22952?t=Powstanie-iwieniec-
kie
3)  Marek Szafrański : „ 129 lat 
temu urodziła się błogosławiona 
siostra Imelda; dobrowolnie odda-
ła życie za innych „, https://dzieje.
pl/dziedzictwo-kulturowe/129-la-
t-temu-urodzila-sie-blogoslawion
a-siostra-imelda-dobrowolnie-od-
dala
4) Polskie Radio: „ Męczennice 
z Nowogródka”, https://www.
polskieradio.pl/39/156/Artyku-
l/900787,Meczennice-z-Nowo-
grodka”
5) Stacja 7 : „Nazaretanki z 
Nowogródka. Męczennice II 
wojny światowej”, https://sta-
cja7.pl/swieci/nazaretanki-z-
nowogrodka-meczennice-i i-
wojny-swiatowej/
6) S. Maria Teresa Górska CSFN 
: „ Męczennice z Nowogródka”, 
https://opoka.org.pl/biblioteka/T/
TS/swieci/b_nowogrodek2.html
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Operacja polska NKWD 1937-1938.
-Zagłada na polecenie Stalina.
Andrzej Łukawski; IPN 

Operacja polska NKWD tak na-
prawdę była operacją antypolską 
wymierzoną przede wszystkim 
w Polaków w ramach tzw. ope-
racje narodowościowej NKWD. 
Ta antypolska operacja była wy-
konywana na rozkaz Ludowego 
Komisarza Spraw Wewnętrznych 
ZSRR nr 00485  z dnia 11 sierpnia 
1937. Operację przeprowadzo-
no na terytorium ZSRR w latach 
1937–1938 w okresie wielkie-
go terroru. Po traktacie ryskim z 
roku 1921 i wytyczeniu granic II 
RP, na terenach poza jej granica-
mi na wschodzie, na tzw. kresach 
dalszych pozostały dziesiątki ty-
sięcy polskich rodzin i to właśnie 
ich dotknęła ta operacja. 

Jak podają specjaliści z rosyj-
skiego Memoriału, w ciągu nie-
spełna 16 miesięcy aresztowano 

ponad 143 tys. osób, osądzono 
prawie 140 tys.,w tym na śmierć 
skazano co najmniej 111 091, co 
daje gigantyczną liczbę 80 proc. 
oskarżonych.

Należy przypuszczać, że dane te 
są danymi szacunkowymi i  mogą 
być znacznie zaniżone dlatego 
stwierdzenie „co najmniej” na-
leży traktować jako dolną grani-
cę ofiar tej ludobójczej operacji. 
Niektórzy historycy szacują, że 
pozbawiono życia dwieście lub 
więcej tysięcy a więc podobnie 
jak w przypadku ukraińskiego lu-
dobójstwa w latach 40. ubiegłego 
wieku na Wołyniu i Małopolsce 
Wschodniej. 

Ówczesny system władzy w 
ZSRR opierał się na zastraszaniu 
oraz wymuszaniu uległości siłą 

i terrorem. Na kresach dalszych 
znajdujących się już w admini-
stracji radzieckiej przeprowa-
dzono eksperyment polegający 
na utworzeniu polskich rejonów 
autonomicznych na sowieckiej 
Ukrainie i Białorusi (Polski Rejon 
Narodowy im. Juliana Marchlew-
skiego i Polski Rejon Narodowy 
im. Feliksa Dzierżyńskiego) który 
zakończył się niepowodzeniem. 
Polacy stawili największą gru-
pę oporu wobec kolektywizacji 
i ateizacji. W ZSRR traktowano 
ich jako „element niepewny”, 
czyli potencjalną „piątą kolum-
nę” przed przewidywaną wojną 
ZSRR z II Rzeczpospolitą i pań-
stwami Zachodu.      

Początek.

 Jak zapamiętał Jan Sinicki (po-
daję za IPN), pewnej nocy 1937 
roku NKWD otoczyło całą wieś 
Czarny Bór w Ukraińskiej SRS. – 
Od wczesnego ranka rozpoczęła 
się intensywna praca selekcyjna.  
Całą ludność wsi podzielono na 
trzy grupy: pierwsza – mężczyźni 
(których w większości natych-
miast rozstrzeliwano w pobliskim 
lasku), druga – kobiety z małymi 
dziećmi (kierowano ich na wysie-
dlenie w Kazachstanie) i trzecia – 
dzieci powyżej 10 lat (kierowano 
je do dietdomów – sierocińców) – 
w celu wychowania na oddanych 
władzy radzieckiej patriotów 
ZSRR i całkowitego izolowania 
od jakichkolwiek związków z pol-
skością.

I dalej za IPN: Pierwsze ludobój-
stwo popełnione na Polakach ro-
zegrało się na sowieckich bezkre-
sach w latach 1937-1938. Machi-
nę zagłady uruchomił rozkaz nu-
mer 00485 ludowego komisarza 

spraw wewnętrznych Nikołaja Je-
żowa, z 11 sierpnia 1937 r. Jej try-
by pochłonęły Polaków zamiesz-
kałych na ziemiach wcielonych 
traktatem ryskim w 1921 roku 
do Ukraińskiej oraz Białoruskiej 
SRS oraz tych z Odessy, Kijowa, 
Moskwy, Petersburga (wówczas: 
Leningradu), i wreszcie tych z 
dalekiej Syberii. Mikołaj Iwanow, 
historyk rosyjskiego pochodzenia 

zamieszkały w Polsce, obliczył, 
że w 1937 roku Polak stawał 36 
razy częściej przed plutonem eg-
zekucyjnym niż sowiecki obywatel 
innej narodowości.

Operacja polska NKWD była 
kulminacją prześladowań, trwa-
jących w większym nasileniu od 
początku dekady  zamknęła wie-
ko nad trumną Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów, wymor-

/ Nikołaj Jeżow. „Krwawy karzeł” Foto: Wikimedia commons/Domena publiczna

/ Pierwsza strona rozkazu Jeżowa 

/ Ciekawa historia z Jeżowem znaleziona na stronie IPN. Na pierwszym zdjęciu widzimy 
„krwawego karła” ze Stalinem, na drugim już bez niego. W roku 1940 a więc już po zgła-
dzeniu Jeżowa przez Stalina miało dość do retuszu. Czy wytrawne oko grafika nie dostrzeże 
sytuacji odwrotnej...? A może tak to właśnie miało wyglądać bo obie fotki są mocno retu-

szowane.     

/ Oddział egzekucyjny NKWD, okolice Dołbysza. Zbiory Stefana Kuriaty 
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dowano bowiem i wygubiono jej 
potomków.

Polacy pod „traktor ideologii”
Zanim bolszewicy zdecydowa-
li się na ostateczne uderzenie w 
Polaków, wiązali z nimi pewne 

nadzieje. Marzyło im się – po 
klęsce w 1920 roku pod Warsza-
wą – utworzenie małej sowieckiej 
Polski na własnym terytorium. 
Zamierzali wychować kadry, któ-
re wezmą udział w planowanej 

agresji na II Rzeczpospolitą i będą 
rządzić w przyszłej czerwonej re-
publice nad Wisłą. Utworzono za-
tem dwa Rejony Narodowe: tzw. 
Marchlewszczyznę na Ukrainie 
w 1925 i Dzierżyńszczyznę na 
Białorusi w 1932 r. Pomysł pod-
sunęli komuniści mieszkający w 
pierwszym państwie robotników 
i chłopów: Julian Marchlewski, 
Feliks Kon, Feliks Dzierżyński i 
jego żona Zofia. Równocześnie 

propaganda odmalowywała prze-
rażający obraz II Rzeczpospoli-
tej, „kraju szubienic, głodu i nę-
dzy”, gdzie „ludzie podobni są do 
szkieletów, dzieci giną z głodu”, 
a „bezrobotni mieszkają w pod-
ziemnych norach”.
Przedsięwzięcie to było częścią 
szerszego planu – zadekretowanej 
przez Stalina korienizacji. Aby 
zaspokoić oczekiwania rozbudzo-
ne obietnicami z okresu rewolu-
cji i wojny domowej, ogłoszono 
„powrót do korzeni narodów uci-
skanych przez carat”. Przykładem 
realizacji tej polityki niech będzie 
Ukraińska SRS, w której do 1931 
r. powstało 14 regionów narodo-
wych (bułgarskie, greckie, nie-
mieckie i polski).
Jeżow wprowadził podział aresz-
towanych na grupy: „Pierwsza ka-
tegoria, do której należą wszyst-
kie szpiegowskie, dywersyjne, 
szkodnicze i powstańcze kadry 
wywiadu, podlega rozstrzelaniu; 
druga kategoria, mniej aktyw-
na od nich, podlega osadzeniu w 
więzieniach i łagrach z wyrokiem 
od 5 do 10 lat” – zarządził. Całą 
operację polecił zakończyć do 20 
listopada 1937 r.
Pod pretekstem przynależności 
do nieistniejącej szpiegowskiej 
struktury z centralą w Warszawie, 
ochrzczonej na Łubiance mianem 
Polskiej Organizacji Wojsko-
wej, mordowano m.in. działaczy 
polskich, nauczycieli, urzędni-
ków, księży, zamożniejszych – a 
później wszystkich – rolników, 
pracowników służby leśnej i rze-
mieślników. POW, na którą po-
woływały się organy bezpieczeń-
stwa, została w rzeczywistości 
założona w 1915 r. przez Józefa 
Piłsudskiego i rozwiązana w 1921 
r. w niepodległej Rzeczypospoli-
tej.
Dołbysz na Ukrainie i Kojdanów 
w Białoruskiej SRS, wyznaczone 
na stolice Rejonów Narodowych, 
zmieniły nazwy: pierwszy – na 
Marchlewsk, drugi – na Dzier-
żyńsk. Głównym ośrodkiem wy-

chowania agentów i wykuwania 
„nowego człowieka” miała być 
Marchlewszczyzna. Sprowadzo-
no tam komunistów polskiego po-
chodzenia, by uformować w tym 
chłopskim rejonie inteligenckie 
elity. Postawiono na stworzenie 
„kultury proletariackiej”, sięgając 
po wzór sowieckiego „realizmu 
socjalistycznego”. Trzeba było 
zastąpić czymś wielowiekowy 
dorobek kultury europejskiej, 
zwłaszcza polskiej – a przynaj-
mniej stworzyć pozory, że pod 
władzą sowiecką rozkwita „nowa 
sztuka”. Ta nowa miała być ‒ w 
odróżnieniu od starej – „zdrowa”. 
Witold Wandurski pisał w 1930 
r., w „Trybunie Radzieckiej”, że 
chodziło o „rozwój języka pol-
skiego, wzmocnionego i oczysz-
czonego przez dopływ nowych 
pierwiastków klasowych, […] 
gruntowne przeoranie obyczajo-
wości polskiej traktorem nowej 
ideologii marksistowsko-leni-
nowskiej”.
Marchlewszczyznę rozwiązano w 
1935 r. Dzierżyńszczyzna, mniej-
sza i pozbawiona tak istotnej roli 
jak rejon na Ukrainie, przesta-
ła istnieć w 1938 r. Zaczęły się 
masowe wywózki do Kazach-
stanu, a także północnej Karelii 
i wschodnich części Białoruskiej 
oraz Ukraińskiej SRS. Zgodnie 
z końcowymi sprawozdaniami 
NKWD, dwie największe depor-
tacje do Kazachstanu z 1936 r. ob-
jęły około 100 tys. Polaków.
Jak nie trudno obliczyć, w wy-
niku deportacji Polaków do Ka-
zachstanu w latach 1934-36 i an-
typolskiej operacji Jeżowa w la-
tach 1937-38, liczbę ofiar należy 
liczyć w setkach tysięcy Polaków 
a to nie może usprawiedliwiać 
zmowy milczenia o tym ogrom-
nym ludobójstwie dokonanym na 
Polakach przez ZSRR. 

Cztery fale ogromnych deportacji 
z 1940-41 oraz KATYŃ to od-
dzielna historia obejmująca już 
Polaków mieszkających w II RP. 

/ Instytut Pamięci Narodowej przywraca pamięć 110 000 ofiar antypolskiej operacji NKWD. Fot. Marcin Jurkiewicz 2019r. 

/ Czerwiec 1937 r. Ludowy komisarz spraw wewnętrznych Nikołaj Jeżow (piąty od lewej w dolnym rzędzie) na spotkaniu poświęconym 
wprowadzeniu masowych represji. Fot. Centrum Naukowo-Informacyjne „Memoriał” w Moskwie

/ Polska społeczność przed kościołem św. Jozafata we wsi Jabłonne pod Dołbyszem w Ukraińskiej SRS (dziś Zelena Dibrova), około 1936 
r. Mężczyźni z Jabłonnego zostali wymordowani przez NKWD podczas operacji polskiej 1937–1938, a większość kobiet z dziećmi depor-

towano. Fot. ze zbiorów Mariji Zajinczkowskiej

/ Uroczysko Sandarmoch w Karelii, krzyż poświęcony polskim ofiarom sowieckiego ter-
roru, przed nim tablica z napisem: „Pamięci Polaków – ofiar systemu komunistycznego 
– którzy tutaj zginęli, jak i we wszystkich zakątkach Rosji sowieckiej. Studenci z Polski 

– lipiec 2007”

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI



www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                            1 sierpnia 2022  - strona 21PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

HUTA STEPAŃSKA 
STARY CMENTARZ
gmina Stepań, 
powiat Kostopol, 
woj. wołyńskie
parafia Huta Stepańska
Janusz Horoszkiewicz

Ziemie pod cmentarz, po-
dobnie jak i pod kościół, prze-
kazał dziadek Michał Sawicki, 
jako wotum dziękczynne za 
ocalenie z rąk bolszewików. 
Schwytany został przez nich w 
1920 r. jak szli na Warszawę.  
Powiesili go za nogi w jego sto-
dole, aby wymusić przyznanie 
się gdzie ma ukryte złoto. Kiedy 
jeden z bolszewików chciał roz-
palić pod nim ognisko, przyznał 
się i oddał kilka złotych dziesię-
cio rublówek. Jego życie wisiało 
na włosku, ale żona bez przerwy 
karmiła i poiła przetrzymują-
cych go bolszewików i nie mieli 
czasu go zabić. Kiedy nastała 
noc, zdołał uciec do lasu ubrany 
w czapkę budionnówkę.

ZAKOPANE KARABINY

W 1922 r. wyświęcono 
cmentarz i zaczęto chować zmar-

łych. Parafia Huta Stepańska obej-
mowała swoim zasięgiem wielki 
obszar. Niski poziom higieny 
powodowany biedą i niedostępne 
z powodu wielkich kosztów lecz-
nictwo, były głównym powodem 
śmierci. Liczne epidemie szybko 
zapełniały teren cmentarza gro-
bami. Sytuacja zaczęła zmieniać 
się dopiero końcem lat trzydzie-
stych, ale wtedy wybuchła wojna. 
A wojna i cmentarz zawsze idą 
w jednej parze. Najpierw Czer-
wonka zw. Krwawą dyzenterią 
w 1940 r., a potem jej nawrót w 
1942 r. spustoszyły parafię.

W obyczajowości wołyń-
skiej cmentarz był miejscem zare-
zerwowanym dla zmarłych, żywi 
po zmroku nie wchodzili na jego 
teren. Tam właśnie prawdopodob-
nie, bo nie udało się tego w żaden 
sposób potwierdzić, zakopano 
40 karabinów małokalibrowych, 
przechowywanych na posterun-

ku policji, a będących własno-
ścią Związku Strzeleckiego. Ak-
cją ukrycia broni po wkroczeniu 
sowietów kierował komendant 
Strzelców Stanisław Garbowski, 
pomagali mu w tym huciańscy 
policjanci. Wszystkich uczestni-
ków ukrycia broni aresztowano 
30 września 1939 roku, a w koń-
cu wywieziono ich na Sybir. W 
okresie napadów banderowskich 
usilnie poszukiwano tego „skar-
bu”, jednak bez powodzenia. 
Podobnie jak w Wilczym, fakt 
przedwojennego posiadania broni 
wykorzystywano w celu odstra-
szania banderowców, rozgłasza-
jąc wiadomości o jej rzekomym 
odnalezieniu .

PADALI OD SIEKIER I 
WIDEŁ. 

Od lutego 1943 r. zaistniał 
nowy powód śmierci, banderow-
cy. Parafianie padali masowo, 
najwięcej od siekier i wideł. W 
ostatnich tygodniach istnienia 
Huty nie było dnia bez pochówku. 
Zamordowanych zwożono z całej 
okolicy. Uciekinierzy przybywa-
jący do Huty Stepańskiej, przy-
wozili z sobą ciała, które zdołali 
zabrać. Wygląd niektórych zwłok 
był przerażający, kilka kobiet 
ochotniczek, zajmowało się ich 
myciem i kompletowaniem od-
rąbanych członków. Rolę Domu 
Żałobnego przejął Dom Ludo-
wy, obyczaj nakazywał, aby przy 
zmarłych odprawić modły i móc 
się z nimi pożegnać. Leżące zwło-

ki były przede wszystkim rozpo-
znawane, ustalano wielokrotnie, 
kim jest anonimowa ofiara. Pro-
boszcz Ks. Bronisław Drzepecki 
prowadził skrupulatnie Księgę 
Zgonów. W spokojnych czasach 
pochówek odbywał się na trzeci 
dzień od śmierci. Jeśli była rodzi-
na zamordowanego to próbowa-
no zachować tradycję.  W innym 
przypadku ksiądz pod kościołem 
jedynie „święcił” zwłoki, a po-
tem, kto mógł szedł je zakopać. 
Na Starym cmentarzu pochowano 
ponad 100 ofiar i brakło miejsca, 
wyświęcono wtedy boisko sporto-
we na Nowy cmentarz 2.

BUNKRY NA CMENTA-
RZU

Jakby z naturalnego położe-
nia tj. za wsią, ale tuż przy niej, 
cmentarz stał się na nowo oży-
wionym. Dowództwo samoobro-
ny podjęło decyzję o budowie 
bunkrów wokół Huty Stepańskiej. 
Przy wschodnim rogu cmentarza 
wybudowano jeden z nich, jako 
główny z I Sektora obrony. Ścież-
ka dojścia do niego szła pomię-
dzy grobami. Bunkry rozmiesz-
czono w tak przemyślny sposób, 

że środkowy widział dwa boczne, 
a dzieliło je po kilkaset metrów. 
Pomiędzy nimi wykopane były 
w miarę możliwości, z powodu 
podmokłego terenu, głębsze sta-
nowiska ogniowe i linie okopów. 
Kozły z drutów kolczastych blo-
kowały wszystkie możliwe wjaz-
dy do wsi.

KRWAWA NOC

W Krwawą Noc ataku z 16 
na 17 lipca bunkier przy cmenta-
rzu, dowodzony przez Zygmunta 
Kopija z Zaułka, był na pierw-
szej linii ataku od strony kolonii 
Kamionka Nowa i Lady. Płonące 
zabudowania oświetlały żądny 
krwi tłum, to była „czerń”, ukra-
ińscy chłopi poganiani i pilno-
wani przez banderowców. Widok 
„czerni” był przeraźliwy w swojej 
mocy i zapowiadał straszliwy ko-
niec dla Polaków. W przypadku 
upadku Huty „Czerń” właśnie do-
konałaby masakry ludności. Dwa 
rkm – my strzelające z bunkra i 
kanonada innej broni zatrzymały 
atak. Na cmentarzu ukryty po-
między grobami i na strzelnicy 
Związku Strzeleckiego po drugiej 

/ Huta Stepańska- pomnik na cmentarzu

/ Uroczysta Msza Św. w 75 rocznicę ludobójstwa/ Żałobna Msza Święta na cmentarzu w Hucie Pieniackiej

/ Napis na krzyżu Jezu Ratuj Nas
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stronie drogi, oczekiwał odwód 
kosynierów.  Wśród obrońców w I 
Sektorze po ataku było 5 zabitych 
i 8 rannych. Banderowcy, atakują-
cy od tej strony na wskutek ponie-
sionych stratach ok. 30 zabitych, 
przemieścili siły 3. Obeszli wokół 
Hutę poza północną jej część tj. 
Hradę, ostrzeliwani z VI Sekto-
ra i zacięcie atakowali od strony 
uroczyska Olszynka na kierunku 
centralnym, wdarli się w pobli-
że ufortyfikowanej szkoły. A jej 
zdobycie oznaczałoby całkowitą 
klęskę i pogrom Huty. Podpalili 
zabudowania Anieli Sawickiej le-
żące zaledwie 100 m od szkoły i 
zostali wyparci przez kosynierów. 
W dzień obrońcy poszli na przed-
pole pomiędzy zabitych zabierać 
broń i amunicję. Kilku martwych 
banderowców było w mundurach 
szucmanów.

Główne siły banderowców, 
atakowały jednak tej nocy od 
strony Słonego Błota na II Sektor, 
gdzie dowodził i strzelał z l km 
– mu Jan Drozdowski, pustosząc 
banderowskie szeregi. Po przyby-
ciu uciekinierów z Wyrki i przeka-
zaniu dowództwa w ręce porucz-
nika Władysław Kochańskiego, 
w miejsce rannego, dotychczaso-
wego komendanta Jana Szabel-
skiego, zreorganizowano obronę. 
Dowództwo w II Sektorze objął 
ppor. Alojzy Krupa z Wilczego, a 
Jan Drozdowski przeszedł z l km 
do bunkra przy cmentarzu.

OBRONA HUTY STE-
PAŃSKIEJ

Obrona Huty Stepańskiej 
to wielki heroizm setek obroń-
ców, walczących o życie swoje 
i swoich rodzin. Rozmawiając z 
żyjącymi banderowcami, którzy 
zdobywali Hutę, pytałem co zro-
bilibyście z Polakami, gdybyście 
zdołali pokonać obronę. Zgodnie 
odpowiadali, że nie wiedzieli, co 

by się stało. Nie zastanawiali się. 
Samogon przygotowany i rozda-
wany przed atakiem prawdopo-
dobnie uśpiłby ostatnie odruchy 
człowieczeństwa. Doszłoby do 
masowych gwałtów na kobieta, a 
międzyczasie prowadzona byłaby 
rzeź bezbronnej ludności, z jedno-
czesną grabieżą. 

Niewiele brakowało, aby tak 
się stało, jedynie postawa kilku 
najwaleczniejszych obrońców 
zdołała w krytycznym momencie 
uchronić Hutę przed klęską. Aby 
oddać im należną cześć wrócę 
do okresu przedwojennego. W 
kolonii Ładesa na początku lat 
dwudziestych osiedliła się wielo-
dzietna rodzina Tkaczyków przy-
była z Centrali. Rodzice, córka i 
czterech synów, żyli w wielkim 
niedostatku, podobnie jak wielu 
kolonistów. Biedę potęgowała 
przedwczesna śmierć ojca. Naj-
starszy z braci Bolesław ożeniony 
u Szczepkowskich, a pozostali 
chodzili po ludziach za pracą. Jak 
się dało to kradli, bieda zmusza-
ła do walki o życie np. snopki ze 
zbożem. Jednej niedzieli dokonali 
w biały dzień zuchwałej kradzieży 
w sąsiedniej Halinówce. Wycięli 
śliwkę pełną owoców i nieśli ją 
do lasu, aby oberwać. Właściciel, 
Stanisław Pomerański zaalarmo-
wany przez syna Edwarda ruszył 
w ślad za nimi. Kiedy rozpoznał 
czyi to synowie poszedł prosto do 
ich brata Bolka. Obaj poszli do ich 
domu rodzinnego i tam czekali na 
powrót złodziei. Bolek rozpaczał 
nad postępkiem braci, żalił się na 
biedę i prosił o wybaczenie. Mat-
ka, wdowa zachodziła się łzami, 
jakich to łotrów wychowała i za 
co ją Bóg tak pokarał. Kiedy wró-
cili Bolek kazał im poklękać w 
koncie z podniesionymi rękami i 
prowadził śledztwo, a oni prosili 
o wybaczenie. Kiedy Władysław 
przyznał się, że to ścinał drzewko, 
Bolesław wybił go dobrze. Wtedy 

i Stanisław Pomerański prosił, aby 
im wybaczył, bo nic się nie stało, 
to tylko śliwka, a ma ich więcej. 
Szkodę odrobili w polu uczciwie 
pracując, a pomiędzy rodzinami 
zawiązała się przyjaźń. 

Kiedy obsadzano Sektory 
obrony wokół Huty, ważną rolę 
odegrał syn Pomerańskiego, Fran-
ciszek, członek konspiracyjnego 
„Wachlarza”, mianowany w cza-
sie okupacji na podporucznika. 
W czasie I Wojny był wielokrot-
nie odznaczany za waleczność na 
froncie. Wziął z sobą wszystkich 
braci Tkaczyków do II Sektora. 
Wiedział, że to waleczni męż-
czyźni, obeznani z bronią, więc 
mógł na nich liczyć, a oni go bar-
dzo szanowali. 

SZŁA NIEPRZEBRANA 
MASA „CZERNI”.

Atak banderowski po 22.00 
wglądał bardzo strasznie. W łu-
nach palących się, pojedynczych 
domów widać było nieprzebraną 
masę „czerni”. Szli jak nawała, w 
rękach trzymając widły, siekiery, 
szpikulce osadzone na drzewcach, 
widać też było w rękach pały i 
cepy. Okrzyki tłumu hura, hura, 
ryzać lachów, hura, hura, para-
liżowały obrońców. Dowódca II 
Sektora zabronił strzelać z odda-
li, a w tym czasie masa „czerni” 
zalewała łąki nad Gołubicą. Kie-
dy byli już w odległości mniej-
szej jak 200 m, ktoś z obrońców 
poderwał się do ucieczki, a za 
nim ruszyła większa część z kil-
kudziesięciu osobowej obsady II 
Sektora. Strach ma wielkie oczy, 
poderwał do ucieczki i braci Tka-
czyków. 

Reakcja Franciszka Pome-
rańskiego była zdecydowana, za-
wołał z prośbą w głosie „Bolek! 
wróćcie się, damy im radę! Za-
wróć wszystkich, bo nas wymor-
dują!”. On posłuchał, opamiętał 
braci, nakazał, aby razem z nim 
zawracali uciekających, a oni go 
posłuchali. Karabinami gotowymi 
do strzału opamiętali uciekają-
cych. Jednocześnie Drozdowski z 
rkm-mu rozpoczął ostrzał atakują-
cej hordy. Bracia Tkaczyki spro-
wadzili uciekinierów z powrotem 
na stanowiska, a oni zaraz zaczęli 

strzelać. Za każdym wystrzałem 
ustępował strach, do tego na po-
zycję wracali ci, których zdążyli 
wcześniej uciec. Chwilę jesz-
cze trwało natarcie, ale szybko 
„czerń” zaległa i czołgając się do 
tyłu zbiegli w ciemność.

Nikt już nie myślał o uciecz-
ce, obrońcy zrozumieli z kim 
walczą. Banderowcy od miesię-
cy napadający i mordujący bez-
bronnych oraz wspierający ich 
siekiernicy nie byli tacy straszni. 
Co innego zamordować kogoś 
bezbronnego w nocy, a co innego 
atakować uzbrojonego, potrzeba 
było odwagi, a tej nie mieli. Wte-
dy dopiero Franek Pomerański 
podziękował Tkaczykom słowa-
mi „Boluś, bez ciebie i braci już 
by było po Hucie”. A on odpowie-
dział, „gdyby nie wstyd, co sobie 
o nas pomyślisz, żadna siła by 
mnie nie zatrzymała przed uciecz-
ką, tak się bałem”. 

DETERMINACJI LUD-
NOŚCI 

Patrząc z odległej perspekty-
wy, nie ma żadnej wątpliwości, że 
ważyły się w tych sekundach losy 
tysięcy ludzi. Jeśli wtedy, przy 
pierwszym ataku udałoby się we-
drzeć banderowcom do Huty, nie 
byłoby szansy na obronę. Rozcią-
gnięci na dużej przestrzeni obroń-
cy nie zdołaliby pokonać niezli-
czonej masy ukraińskich chłopów, 
gnanych przez banderowców do 
ataku. Pierścień obrony miał takie 
dziury, że dwóch obcych bande-
rowców, którzy pomylili kierunki 
weszło pod sam kościół i dopiero 
wtedy zostali złapani. Myśleli, 

że są między swoimi, szli i spo-
kojnie rozmawiali po ukraińsku. 
Zajście wywołało konsternację w 
dowództwie.  Wyciągając wnioski 
z dotychczasowej walki przefor-
mowało o świcie linie obronne. 
Wycofana został pod samą ufor-
tyfikowaną szkołę obsada VI Sek-
tor, gdzie dowodził brat Franka, 
Edward Pomerański. Posunięcie 
to kosztem oddania części wsi w 
znaczący sposób wzmocniło obro-
nę centrum, wokół szkoły i ko-
ścioła. Pozostawiono bez ochrony 
i tak wcześniej opuszczone domy, 
których obrona była bezcelowa 4. 

Tylko dzięki wielkiej deter-
minacji ludności, poddania się 
pod rygor dyscypliny wojennej, 
kilkumiesięcznym przygotowa-
niom i odwadze obrońców, udało 
się uniknąć ludobójstwa bande-
rowskiego na kilku tysiącach, 
bezbronnych cywilach, kobie-
tach i dzieciach. Banderowcy nie 
zdobyli Huty Stepańskiej, została 
ona opuszczona przez Polaków, z 
powodu braku amunicji i bezna-
dziejnego położenia. 

Naszą heroiczną walkę upa-
miętniono w 2018 r. na tablicach 
Grobu Nieznanego Żołnierza. 

Janusz Horoszkiewicz c.d.n.

1. Historia broni myśliwskiej opi-
sana jest pod tytułem: Wilcze
2 Szukaj w temacie Huta Stepań-
ska Nowy cmentarz
3 Cz. Piotrowski, Krwawe żniwa, 
Warszawa 2005 r. str. 182
4 Opis walk w swojej książce pt. 
Krwawe żniwa, dokonał Cz. Pio-
trowski, jeden z obrońców Huty 
Stepańskiej

/ Msza Św. Panahydę prowadzi Błohoczynny Sarneński O. Aleksander Kokora

/ Prawosławni świaszczennicy na  cmentarzu. w Hucie Stepańskiej. VII 2013 r./ Biskup Marcjan Trofimiak na cmentarzu, 2011 r.

/ Jeden z nagrobków na cmentarzu.
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UKRAIŃSKO - NIEMIECKA 
FORMACJA SS-GALIZIEN  
- JEDNA Z NAJBARDZIEJ 
ZBRODNICZYCH FORMA-
CJI  II WOJNY ŚWIATOWEJ 
 Gdy w 1946 roku z Moskwy do 
Krakowa przyjechał nikomu 
nieznany Sergiusz Demakow i 
w otoczeniu partyjnej świty wy-
tyczył kombinat i miasto Nową 
Hutę wszyscy byli zdumieni i 
przerażeni. Machnął bowiem 
ręką przed siebie i skazał : „tu 
budiet gorod, a tam   kombinat, 
wskazując powtórnie, ale w kie-
runku przeciwnym. I tak mia-
sto Nowa Huta z jej kombina-
tem zostały faktycznie wytyczo-
ne przez nieuka partyjnego, z 
politbiura, który nie zapomniał 
jeszcze ochrzcić przedmiotu 
wytyczeń imieniem wodza pro-
letariatu, towarzysza Włodzi-
mierza Iljicza Lenina.
W niedawnej przeszłości inny 
towarzysz, generalissimus Józef 
Stalin  w otoczeniu świty; pre-
miera Wielkiej Brytanii Winstona 
Churchila i prezydenta Stanów 
Zjednoczonych Franklina Delano 
Roosevelta, uprzednio w Tehera-
nie, później w  w Jałcie palcem 
po mapie wymazali z niej  Kresy 
Wschodnie II RP na rzecz Związ-
ku Sowieckiego, m. in. rdzennie 
polski Lwów. Świta biła brawo, a 
toast Churchila: „trzykrotne hurra 
na cześć marszałka Stalina” po-
bił wszystkie inne. Świta uznała 
oczywistą dominację sowiecką 
nad Polską, a konferencja zakoń-
czyła się w atmosferze przyjaźni. 
Paralityk, również umysłowy / 
Roosvelt /, alkoholik /Churchil / 
i zbrodniarz wszechczasów, nie-
przejednany wróg i morderca 
Polaków Stalin, w Jałcie zade-
cydowali o naszych losach po II 
wojnie światowej, oddając Polskę 

w ręce morderczego systemu so-
wieckiego, tym bardziej hanieb-
nie, iż Wielkiej Brytanii i Stanom 
Zjednoczonym znane były  zbrod-
nie stalinowskie   łącznie z kłam-
stwem katyńskim.
Transakcja była identyczna jak  
w Monachium, gdzie Hitlerowi 
„przehandlowano” Czechosłowa-
cję.
W Jałcie było inaczej, nikt ni-
komu nie zagrażał, nie istniała 
jeszcze zimna wojna, a Kresy 
Wschodnie II RPze Lwowem 
sprzedano Stalinowi bez dyskusji, 
wprost na jego żądanie, bez słowa 
protestu, bo cóż tam Polska, jakiś 
mały kraik, często bywała zmową 
katów. Nie inaczej jest obecnie.
Panowie prezydent i premier 
wznosząc w Jałcie kielichy toastu 
dla przypieczętowania następnej 
zbrodni dokonanej na narodzie 
polskim, jakoś zapomnieli o bi-
twie o Anglię,  Tobruku,  Monte 
Casino,  „pomocy” armii sowiec-
kiej bohaterskiemu Powstaniu 
Warszawskiemu,  Katyniu, Mied-
noje, Charkowie, Starobielsku, 
czy Kozielsku i Ostaszkowie.
Lwów wówczas już krwawił 
sześć lat i krwawi nadal przeszło 
siedemdziesiąt lat, to pod okupa-
cją sowiecką, to pod hitlerowską, 
znów sowiecką i obecnie ukraiń-
ską, jako miasto „wolnej” Ukra-
iny, oczywiście integralnej części 
agenturalnego imperium sowiec-
kiej Rosji, której kłania się obec-
nie polska racja stanu z rezyden-
tem Komorowskim i premierem 
„miłości” Tuskiem w pas.
Co będzie jutro?
Lwowianie z gołymi tyłkami zo-
stali wysiudani ze swojego mia-
sta w bydlęcych wagonach, bez 
wody i strawy, a to na „Ziemie 
Odzyskane”, a to na Sybir, a to 

do kazamatów bolszewickich. 
Wsio rawno, goodbey. Po drodze 
nieszczęśnicy byli jeszcze przed-
miotem okrucieństwa ukraińsko 
– hitlerowskiego batalionu Na-
chtigall na Wzgórzach Wuleckich 
we Lwowie, gdzie wymordowano 
kwiat polskiej  inteligencji – 45 
profesorów wyższych lwowskich 
uczelni z trzykrotnym premierem 
II RP Kazimierzem Bartlem, lub 
mordów dokonanych przez hitle-
rowców przy współudziale ukra-
ińskich nacjonalistów w lwow-
skich Brygidkach, w więzieniach 
przy ulicach Łąckiego i Zamar-
stynowskiej.
A cóż dzisiaj we Lwowie w 
kwietniu 2011, gdzie jak co roku 
obchodziłem Święto Zmartwych-
wstania Pańskiego?
To był dopiero początek mar-
tyrologii ludności Kresów Po-
łudniowo Wschodnich II RP z 
województw lwowskiego, stani-
sławowskiego , tarnopolskiego, 
wołyńskiego.
Największą liczbę więźniów za-
mordowano we Lwowie. Część 
ewakuowano 22 czerwca 1941 
roku  na wschód pieszo, drogą 
na Tarnopol,  Czortków  , Berdy-
czów - aż do Moskwy, dokąd do-
tarli 28 sierpnia. W czasie marszu 
ci, którzy nie mogli nadążyć za 
kolumną, byli mordowani przez 
konwojentów.
Pozostali, załadowani w Moskwie 
do wagonów bydlęcych, przewie-
zieni zostali do Pierwouralska. W 
czasie przewozu wielu zmarło na 
tyfus.
Z ośmiuset wyprowadzonych ze 
Lwowa, ewakuację do Pierwo-
uralska  przeżyło tylko dwustu 
czterdziestu ośmiu.  Mimo ewa-
kuacji części więźniów, więzie-
nia lwowskie nie opustoszały, 

gdyż na miejsce ewakuowanych 
trafili tu nowi, aresztowani tuż 
po wybuchu wojny, zwłaszcza 
zaś po stłumieniu przez sowie-
tów powstania ukraińskiego, ja-
kie wybuchło 24 czerwca 1941 
roku we Lwowie. Wśród nowych 
więźniów znajdowali się zarówno 
Ukraińcy, jak i Polacy. Łączną 
liczbę aresztowanych w tym cza-
sie ocenia się na cztery do siedmiu 
tysięcy, choć dolna granica wy-
daje się być bliższa rzeczywistej 
liczbie [10]. Mordowanie więź-
niów rozpoczęto już 22 czerwca, 
choć - jak się wydaje - jeszcze nie 
na większą skalę. Starano się też 
jeszcze ten fakt ukrywać. Ciała 
zakopywano miedzy innymi na 
Wzgórzach Wuleckich i na tak 
zwanych „Piaskach”. 24 czerwca, 
również wskutek chaosu wywoła-
nego ukraińskimi wystąpieniami 
zbrojnymi przeciw Sowietom, 
wybuchła w mieście panika, a w 
nocy z 24 na 25 czerwca służby 
więzienne NKWD opuściły na 
kilka godzin więzienia przy ul. 
Zamarstynowskiej, oraz „Brygid-
ki” przy ul. Kazimierzowskiej. 
Części więźniów „Brygidek” 
udało się wydostać z cel przez 
rozbite piece, których paleniska 
otwierały się od strony więzien-
nych korytarzy. Ci, znajdujący 
się już w korytarzach, otwiera-
li od zewnątrz drzwi innych cel 
uwalniając następnych więźniów 
by następnie uciec na wolność 
przez bramę główną więzienia. 
Część więźniów nie wykorzysta-
ła okazji obawiając się, iż jest to 
prowokacja ze strony strażników 
- pozostali oni w celach, albo zde-
cydowali się na podjęcie ryzyka 
ucieczki zbyt późno. W więzieniu 
na Zamarstynowie, gdzie zamie-
szanie trwało krócej i więźniowie 
nie wiedzieli o ucieczce personelu 
więziennego, pozostali oni w ce-
lach. Zamieszanie wywołane pa-
niką minęło jednak dość szybko 
i 25 czerwca nad ranem NKWD 
powróciło do więzień, wzmocnio-
ne oddziałami wojsk pogranicza. 
W „Brygidkach” więźniów, znaj-
dujących się jeszcze na dziedziń-
cu spędzono do budynku więzien-
nego, a później do cel z pomocą 
ognia karabinów maszynowych. 
Do ostrzału wykorzystać miano 
tez przejeżdżające w pobliżu so-
wieckie wozy bojowe. Po opano-
waniu sytuacji, NKWD wypuściło 
więźniów kryminalnych i przystą-
piło do likwidacji politycznych. 
Egzekucji dokonywano w celach 
z broni palnej. Odgłosy strzałów 
tłumiły pracujące na pełnych 
obrotach silniki pojazdów sto-
jących na dziedzińcu więzienia. 
26 czerwca w nocy, w więzieniu 
przy ul. Jachowicza wywoływano 
w odstępach pięciominutowych 

więźniów politycznych, którym 
dla niepoznaki kazano zabierać ze 
sobą rzeczy osobiste, by następnie 
mordować ich w piwnicy więzie-
nia strzałem w tył głowy. Zwłoki 
zamordowanych wynoszono na 
noszach i wrzucano do dużego, 
wypełnionego ponad powierzch-
nie wykopu, który na koniec przy-
sypano cienką warstwą piasku. W 
więzieniu przy ul. Zamarstynow-
skiej,  po powrocie NKWD rów-
nież zaczęto wyciągać więźniów 
z cel. Następnie prowadzono ich 
na dziedziniec więzienny, gdzie 
dokonywano egzekucji. Także i tu 
jej odgłosy zagłuszano za pomocą 
pracujących silników. Więźniów 
wymordowano również w wię-
zieniu przy ul. Łąckiego, gdzie 
miano przy tym dopuszczać się 
szczególnego  okrucieństwa, 
oraz w siedzibie NKWD przy ul. 
Pełczyńskiej. Ten ostatni obiekt 
miał 24 czerwca stać się celem 
nieudanego ataku bojówek ukra-
ińskich, dążących do uwolnienia 
więźniów . Jak się wydaje, mordu 
dokonały oddziały wojsk pograni-
cza NKWD, które wcześniej opa-
nowały sytuację w więzieniach 
po ucieczce służb więziennych. 
W tym kilkudniowym, chaotycz-
nym okresie, władze sowieckie 
zdążyły jeszcze rozplakatować w 
mieście zarządzenie, nakazujące 
wydawanie zbiegów i grożące 
karą za ich ukrywanie .Tylko nie-
liczni przeżyli masakrę więźniów 
w więzieniach lwowskich. Na Za-
marstynowie ocalało kilka kobiet 
i około sześćdziesięciu mężczyzn 
. Pewna liczba kobiet i mężczyzn 
uratowała się z opuszczonego 
przez NKWD po raz drugi więzie-
nia przy ul. Kazimierzowskiej. Po 
wydarzeniach z 24 na 25 czerw-
ca, więźniowie nie próbowali już 
uciekać. Zawiódł ich, być może, 
instynkt samozachowawczy na 
wieść o uwolnieniu więźniów kry-
minalnych oraz fakt, iż większość 
z nich nie była skazana przez so-
wiecki wymiar sprawiedliwości 
na karę śmierci. Wywoływani z 
cel szli wiec bez oporu licząc na 
to, iż wychodzą na wolność. Prze-
żyli tylko ci, których nie zdołano 
z braku czasu wywołać, lub też ci, 
którzy zapędzeni nie do swoich 
cel, nie zgłosili się, gdy wywoły-
wano ich nazwiska. 
Szacunkowe dane wskazują, że w 
więzieniach lwowskich zginęło 
łącznie kilka tysięcy więźniów. 
Pierwsze meldunki jednostek 
niemieckiego XLIX Korpusu Ar-
mijnego, które 30 czerwca zajęły 
miasto, były bardzo nieprecyzyj-
ne i podawały liczby rzędu od kil-
kuset do nawet kilku tysięcy ofiar. 
Jak się wydaje, próbie uściślenia 
liczby ofiar stanął na przeszko-
dzie strach przed wybuchem epi-
demii chorób, który zmusił Niem-
ców nie tylko do zaniechania do-
kładnych prac ekshumacyjnych, 
jak również i oddania rodzinom 
zwłok, których tożsamość usta-
lono. 31 lipca 1941 roku, w mel-
dunku Einsatzgruppen ze Lwowa 
mówi się o trzech do czterech 
tysiącach ofiar - ich narodowość 
określona jest, jako ukraińska - 
bez uwzględnienia wśród nich 
Polaków . Ukraiński Czerwony 
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/ Reichsfuhrer Heinrich Himmler przed oddziałem 14. Dywizji Grenadierów Waffen SS “Galizien”. Fot. NAC
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Krzyż w apelu z 7 lipca, skiero-
wanym do niemieckiej komen-
dantury Lwowa, podaje liczbę 
czterech tysięcy zamordowanych. 
Organizacja ta zwróciła się jedno-
cześnie o pozwolenie na zbadanie 
miejsca zbrodni przez przedstawi-
cieli Czerwonego Krzyża z kra-
jów neutralnych . Polska i ukra-
ińska prasa „gadzinowa”, która 
w lipcu 1941 roku rozpisywała 
się szeroko na temat zbrodni, o 
konkretach, a w szczególności o 
liczbach wypowiadała się mało. 
Goniec Codzienny podawał na 
przykład, iż w „Brygidkach” zgi-
nęło około jednego tysiąca osób, a 
Krakivski  Visti  określały ogólną 
liczbę ofiar ze wszystkich lwow-
skich więzień na dwa do trzech 
tysięcy - z siedmiu tysięcy aresz-
towanych po 22 czerwca - przy 
czym tożsamość miano ustalić w 
przypadku siedmiuset. Niemiecka 
propaganda oficjalna, wykorzy-
stująca wielokrotnie sprawę so-
wieckiego mordu, podwyższyła 
liczbę ofiar nawet od siedmiu do 
ośmiu tysięcy, z czego trzy tysią-
ce miało zginąć na Zamarstyno-
wie, a cztery tysiące na ul. Łąc-
kiego. Jeden z głównych organów 
prasowych polskiego podziemia 
- Biuletyn Informacyjny - w nu-
merze z 17 lipca 1941 roku podał 
cztery tysiące, jako łączną liczbę 
ofiar sowieckich we Lwowie. Na-
tomiast Władysław Studnicki, w 
wydanej legalnie pod okupacja 
niemiecka publikacji, podsumo-
wującej sowiecką działalność na 
Kresach w latach 1939-1941, po-
daje liczbę tysiąca dwustu dwu-
dziestu zamordowanych, w tym 
sześciuset Ukraińców, czterystu 
Polaków oraz dwustu dwudziestu 
Żydów. Analiza podanych liczb i 
ich źródeł pozwala przyjąć naj-
częściej cytowaną liczbę czterech 
tysięcy za najbardziej wiarygod-
ną. I to mimo, iż według ujawnio-
nej dokumentacji NKWD „ubyło 
wedlug pierwszej kategorii” (w 
urzędowej terminologii NKWD 
eufemizm oznaczający wykona-
ne egzekucje) tylko dwa tysiace 
czterystu sześćdziesięciu czterech 
więźniów. Ta sama dokumen-
tacja twierdzi, iż pozostawiono 
w więzieniach przeszło półtora 
tysiąca więźniów, podczas gdy 
relacje wskazują na odnalezienie 
co najwyżej kilkuset tych, któ-
rzy ocaleli .Podobnych zbrodni 
NKWD dokonało także w innych 
miejscowościach Kresów polu-
dniowo-wschodnich.22 czerwca 
1941 roku straż graniczna NKWD 
spaliła w Oleszycach, koło Luba-
czowa więźniów przetrzymywa-
nych w zamku Sapiehów. Praw-
dopodobnie 26 czerwca - według 
świadectwa polskiego - zamor-
dowano w więzieniu w Rudkach 
przetrzymywane tam osoby, a ich 
zwłoki przewieziono następnie do 
pobliskiego lasku. Odnalezionych 
zostało dziewięć zwłok, z których 
rozpoznano cztery, przeważnie 
aresztowanych po 22 czerwca 
przedstawicieli miejscowej inte-
ligencji. Część więźniów zdołała 
uwolnić się podważając drzwi cel 
ryglami od pieców i uciec, kiedy 
NKWD na jakiś czas opuściło 
więzienie. Wkrótce potem enka-

wudziści jednak wrócili, choć na 
krótko i w odwecie mścili się na 
okolicznej ludności. Źródła nie-
mieckie oszacowały liczbę ofiar 
NKWD w Rudkach i pobliskim 
Komarnie na około dwieście. 
Mieli wśród nich byc mężczyźni, 
jak tez kobiety i dzieci wyłącznie 
narodowości ukraińskiej, co w 
przypadku Rudek jest niezgodne 
z prawda, gdyż wśród ofiar byli 
tam także Polacy. 
W Drohobyczu funkcjonowały 
dwa więzienia NKWD - większe, 
przy ul. Truskawieckiej, zwane 
również (jak jedno z więzień we 
Lwowie) „Brygidkami”, oraz 
areszt śledczy przy ul. Stryjskiej. 
W ostatnich dniach czerwca, 
NKWD wyprowadziło na dzie-
dziniec więźniów z cel aresztu 
na Stryjskiej informując ich, ze 
zostają wypuszczeni na wolność. 
Gdy znaleźli się już na dziedziń-
cu, z wież strażniczych otwarto do 
nich ogień z karabinów maszyno-
wych. Pod zwałami trupów prze-
żyli tylko nieliczni. Prasa ukraiń-
ska donosiła o niemal dwóch ty-
siącach ofiar, choć wydaje się, iż 
jest to liczba znacznie zawyżona 
- nie została ona tez potwierdzona 
przez polskich świadków, mówią-
cych o kilkudziesięciu lub co naj-
wyżej kilkuset zamordowanych. 
Również wyniki ekshumacji, 
przeprowadzonej na terenie dro-
hobyckiego więzienia, skłaniają 
do uznania za bliższą  prawdy 
liczbę poniżej tysiąca. W wyko-
pach na terenie więzienia znale-
ziono kilkaset szkieletów i ślady 
wskazujące na spalenie podobnej 
liczby zwłok ludzkich. Jeśli na-
wet dodać do tego pewną liczbę 
zamordowanych, których zwłoki 
zostały pochowane osobno przez 
rodziny, liczby podane przez 
ukraińską „gadzinówkę” należy 
uznać za zbyt wysokie. Wciąż nie 
wyjaśniony do końca pozostaje 
los więźniów drohobyckich „Bry-
gidek. W piwnicach więzienia w 
Borysławiu NKWD zamordowa-
ło kilkudziesięciu młodych ludzi, 
głównie Ukraińców,  choć byli 
tam także Polacy. Przed śmier-
cią ofiary okrutnie torturowano, 
a odgłosy znęcania się zagłu-
szano warkotem pracującego na 
dziedzińcu silnika  traktora. W 
Bobrce, w znajdującym się obok 
sądu więzieniu znaleziono - we-
dług świadka polskiego – zwłoki  
9-10 osób, zamordowanych przez 
NKWD. Zwłoki miały być popa-
lone kwasem solnym w celu unie-
możliwienia identyfikacji. Nie-
miecki meldunek wojskowy z tej 
miejscowości (3 lipca 1941) do-
nosił o szesnastu ofiarach narodo-
wości ukraińskiej . W Nadwornej 
część więźniów została wypro-
wadzona do pobliskiej Bystrzy-
cy Nadworniańskiej,  gdzie nad 
rzeką Bystrzycą zamordowano 
około osiemdziesiąt osób, w tym 
kobiety i dzieci. Ofiary zabijano 
uderzeniem kolby karabinu w po-
tylicę. W Żółkwi - według relacji 
polskich świadków i późniejszych 
ustaleń - w więzieniu w Zamku 
Żołkiewskich NKWD zamordo-
wało przed ucieczką trzydziestu 
czterech więźniów. Także w tym 
wypadku, pierwsze niemieckie 

meldunki wojskowe podawały 
zawyżoną, jak się wydaje, liczbę 
od pięćdziesięciu do sześćdziesię-
ciu ofiar, wyłącznie narodowości 
ukraińskiej. Nie jest to zgodne z 
prawda, gdyż udowodniono, ze 
wśród ofiar byli również Polacy. Z 
masakry uratowało się kilka osób; 
udało im się wybić dziurę w piecu 
znajdującym się w celi i wydostać 
na wolność. Wśród uratowanych 
był również jeniec niemiecki. 
Trzydziestu więźniów zostało za-
mordowanych przez NKWD w 
Szczercu, a ich zwłoki ukryto w 
stodole miejscowego probostwa. 
Kilkuset więźniów zamordowa-
ło NKWD w Brzeżanach. Od 26 
czerwca odgłosy dokonywanej 
zbrodni głuszono warkotem pra-
cującego silnika. 
W nocy 29 czerwca, zwłoki roz-
strzelanych wrzucono do rzeki 
Złota Lipa. Informacje te po-
twierdzają niemieckie meldunki 
wojskowe. Ponadto w więzieniu 
znaleziono zwłoki dalszych stu 
pięćdziesięciu ofiar, a około sie-
demdziesiąt w zamaskowanych 
wykopach w okolicy brzeżań-
skiego zamku. Uratowało się 
osiemdziesięciu więźniów, którzy 
ocalenie zawdzięczają ucieczce 
enkawudzistów. Cytowane źró-
dło niemieckie wspomina także o 
znalezieniu kilkunastu okaleczo-
nych zwłok w piwnicy jednego 
z domów w mieście. 22 czerwca, 
wobec groźby zajęcia Przemyśla 
przez wojska niemieckie, wypro-
wadzono z tamtejszego więzienia 
dwie grupy więźniów. Kilkuset 
więźniów politycznych doprowa-
dzono do aresztu w Dobromilu,  a 
druga kolumna, złożona w więk-
szości z ponad dwustu więźniów 
pospolitych, natrafić miała - we-
dług „gadzinówki” ukraińskiej 
- na niemiecki patrol, który ich 
uwolnił. Świadomi oczekujące-
go ich losu, konwojenci sowiec-
cy mieli popełnić samobójstwo. 
Więźniów, doprowadzonych do 
Dobromila, zamordowano 26 i 
27 czerwca razem z przebywa-
jącymi tam już wcześniej. Po-
czątkowo, wyprowadzanych po-
jedynczo, zabijano uderzeniem 
młotem w potylicę by następnie 
tych, którzy opierali się wyjściu 

z cel, wystrzelać przy użyciu bro-
ni maszynowej. Z masakry oca-
lało zaledwie kilka osób. Część 
zwłok wywieziono samochodami 
do nieczynnego szybu kopalni 
soli w pobliskim Łącku. Nie-
które relacje świadków polskich 
wskazują na to, iż oprócz zwłok 
przywiezionych z dobromilskiego 
więzienia, wrzucano tam również 
żywych więźniów przyprowadzo-
nych bezpośrednio z Przemyśla. 
Szacunki łącznej liczby ofiar są 
bardzo rozbieżne. Źródła ukraiń-
skie, a za nimi niemieckie podają, 
iż ofiarą NKWD w powiatach do-
bromilskim i przemyskim padło 
około tysiąca Ukraińców - za-
liczono do tej liczby zapewne i 
osoby narodowości polskiej. We-
dług tego samego źródła, w wię-
zieniu w Dobromilu znaleźć mia-
no też ponad pięćdziesiąt zwłok 
więźniów, zamordowanych przez 
NKWD 27/28 czerwca. Ocaleć  
miało pięciu więźniów. Zwłoki 
zamordowanych znaleziono tez w 
innych obiektach w mieście, zaj-
mowanych przez NKWD. W szy-
bie w Łącku natrafiono na około 
pięćset do sześciuset - wydobyto 
siedemdziesiąt siedem. 
Dostępne dane zdają się potwier-
dzać jedną z relacji polskich, mó-
wiącą o czterystu do pięciuset 
więźniach, przeprowadzonych 
do Dobromila z Przemyśla, a po 
zamordowaniu o wywiezieniu ich 
zwłok do wspomnianego szybu. 
Inne polskie relacje opisują ter-
ror, jaki NKWD stosowało wobec 
mieszkańców obu powiatów w 
ostatnich dniach przed wkrocze-
niem Niemców, jednak podawa-
ne przez nie dane wydają się być 
zdecydowanie zawyżone.  Bliżej 
nieznana liczbę więźniów zamor-
dowało NKWD w Stanisławowie. 
Odgłosy rozpoczętej wkrótce po 
22 czerwca akcji mordowania 
zagłuszano warkotem pracują-
cych silników pojazdów. Według 
„gadzinowej” prasy ukraińskiej,  
zginąć miało około dwóch i pół 
tysiąca więźniów, jednak prasa 
niemiecka, a za nią i polska osza-
cowały liczbę zamordowanych na 
półtora tysiąca. Relacje polskich 
świadków i doniesienia prasy wę-
gierskiej, odnotowane w polskiej 

prasie emigracyjnej, mówiły rów-
nież o uratowaniu się dużej liczby 
więźniów - być może około ty-
siąca - którym udało się zbiec w 
czasie chwilowego opuszczenia 
więzienia przez NKWD. Pomoc 
uwięzionym niósł na czele grupy 
młodzieży ze Strzelca i Przyspo-
sobienia Wojskowego kapitan 
Ignacy Lubczyński. Więźniowie 
uciekali, miedzy innymi, przez 
ogrody więzienne. NKWD wróci-
ło jednak i dokończyło mordu na 
pozostałych więźniach 23 czerw-
ca NKWD przystąpiło do likwi-
dacji więźniów Sądowej Wisz-
ni. Przedtem, o godzinie 16:00, 
przywieziono około siedemdzie-
sięcioosobowa grupę więźniów z 
Przemyśla i Mościsk - ci zostali 
zabrani do egzekucji jako pierwsi. 
Po jej wykonaniu kolej przyszła 
na więźniów – mieszkańców  Są-
dowej Wiszni. Enkawudziści wy-
mordowali ich na dziedzińcu wię-
zienia seriami z broni maszyno-
wej - tak i tutaj, odgłosy egzekucji 
zagluszano warkotem silników. 
Egzekucja nie zostala dokonczo-
na na skutek ucieczki NKWD. 
Nad ranem rodziny uwiezionych 
włamały się do więzienia, uwal-
niając około pięćdziesięciu oca-
lałych, głównie mieszkańców 
miasteczka i okolic - Polaków i 
Ukraińców. W rozbijaniu bramy 
więzienia i drzwi do cel najbar-
dziej „zasłużył” się mieszkaniec  
Sądowej Wiszni - Tarabanowicz, 
ślusarz kolejowy, wcześniejszy 
działacz komunistyczny. Ciała 
ofiar NKWD, w liczbie około sie-
demdziesięciu, znaleziono w po-
bliskim lasku, obok miejscowe-
go kościoła. Ocaleli więźniowie 
nie mogli jeszcze przez kilka dni 
powrócić do domów z powodu 
obecności sowieckiej w okolicy. 
W Stryju enkawudziści wymor-
dowali więźniów w więzieniu 
przy ul. Trybunalskiej oraz w sie-
dzibie NKWD. 
Według świadków polskich, zabi-
jano więźniów prowadząc ich rze-
komo do łaźni. Tam byli mordo-
wani narzędziem do uboju bydła, 
lub strzałem w potylicę, a następ-
nie ich ciała - często tylko ogłu-
szonych - wrzucano do dołów 
kloacznych na podwórzu, lub do 
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wykopu z wapnem. Razem z cia-
łami ofiar wrzucono do kanałów 
zapasy żywności. Z masakry oca-
leli tylko niektórzy - ci, którym 
udało się wydostać z więzienia po 
ucieczce NKWD, lub zostali ura-
towani przez przybylych z pomo-
ca mieszkancow miasta. Ocalala, 
miedzy innymi, grupa Polaków, 
którzy po ucieczce strażników 
wydostali się z celi na korytarz 
przez piec. Tam napotkali już gru-
pę polskich kolejarzy spieszących 
z pomocą. Wśród znalezionych 
w siedzibie NKWD zwłok, wiele 
nosiło ślady bestialskiego okale-
czenia. Liczba ofiar narodowo-
ści polskiej i ukraińskiej sięgała 
od stu do kilkuset. Z więzienia 
w Złoczowie wyprowadzono tuz 
po 22 czerwca kolumnę około 
stu więźniów, którym naczelnik 
więzienia oświadczył, że zostaną 
doprowadzeni do najbliższej sta-
cji kolejowej i wywiezieni w głąb 
Związku Sowieckiego. 
Po dojściu do wsi Folwarki, kon-
wojenci rozpoczęli z broni ma-
szynowej egzekucje prowadzo-
nych. Ocaleć miało tylko trzech 
więźniów, którzy zdecydowali 
się na ucieczkę, wykorzystując 
zamieszanie spowodowane nie-
mieckim nalotem. Tych, którzy 
pozostali w więzieniu, również 
zamordowano. Według relacji 
ukraińskiej „gadzinówki” zginęło 
sześciuset czterdziestu dziewię-
ciu więźniów, z czego rozpoznać 
miano czterdziestu siedmiu - 
Ukraińców; według świadka pol-
skiego liczba ofiar miała być na-
wet około siedmiuset. Uciekając, 
enkawudziści pozostawili doku-
mentacje więzienną, która dosta-
ła się w ręce okolicznej ludności. 
Według ustaleń Okręgowej Ko-
misji Badania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu w Łodzi, 
po wkroczeniu Niemców zwło-
ki ofiar znaleziono w ogrodzie 
więziennym oraz na dziedzińcu. 
Mogło ich być znacznie więcej, 
niż pierwotnie sądzono - niektóre 
świadectwa mówią nawet o około 
dwóch tysiącach ofiar. 
NKWD wyjątkowo „sumiennie” 
miało wykonać swe zadanie, gdyż 
nikt z więźniów prawdopodobnie 
nie ocalał. W Samborze, tuz po 

wybuchu niemiecko-sowieckiego 
konfliktu, NKWD również zaczę-
ło rozstrzeliwać  więźniów. Po-
czątkowo mordowano ich małymi 
grupkami by następnie, nocą z 24 
na 25 czerwca, wyprowadzić na 
dziedziniec więzienia duża grupę 
i zmasakrować ogniem karabi-
nów maszynowych i granatami. 
Jeden z więźniów wydostał się z 
masakry i krzykiem zaalarmował 
pozostałych. Ci uwolnili się z cel 
i, korzystając z ucieczki części 
enkawudzistów, podjęli próbę 
wydostania się poza więzienie. 
Ostrzeliwani przez pozostałych 
jeszcze strażników, zdołali jed-
nak rozbić bramę główną i zbiec. 
Świadkowie polscy podają prze-
ważnie liczbę ponad pięciuset 
ofiar, znalezionych w samym wię-
zieniu oraz sto szesnaście zwłok 
w wykopach nad Dniestrem. Ta 
ostatnia liczba została potwier-
dzona w wyniku przeprowadzo-
nej ekshumacji. Akcja mordo-
wania więźniów kierować mieli: 
sowiecki prokurator Stupakow i 
naczelnik więzienia Milczenko.
Po wybuchu wojny niemiecko-
-sowieckiej przystąpiono do ewa-
kuacji części więźniów z Czort-
kowa.  Według relacji świadka 
polskiego, kolumnę więźniów pę-
dzono droga na Żytomierz, przez 
Winnice i Human. Słabnących 
dobijano po drodze tak, ze więk-
szość została zamordowana przed 
dotarciem do Humania. Inną 
grupę więźniów transportowano 
koleją przez siedemnaście dni, z 
Czortkowa do Gorkiego. Podróż 
w wagonach, pełnych odchodów 
zwierzęcych, odbywała się w ści-
sku i upale, co spowodowało dużą 
śmiertelność - w jednym z wa-
gonów ze stu trzydziestu pięciu 
osób zmarły trzydzieści cztery. 
Ciała zmarłych strażnicy usu-
wali co kilka dni. Pozostałych w 
czortkowskim więzieniu NKWD 
zamordowało przy użyciu karabi-
nów maszynowych, a ich zwłoki 
zakopano na dziedzińcu więzien-
nym. Uciekając z miasta, enka-
wudziści dokonali tez wielu ak-
tów gwałtu i rabunku na ludności. 
Zamordowali, miedzy innymi, 
kilku zakonników-dominikanów 
w ich siedzibach w mieście i poza 

miastem, nad przepływającym w 
pobliżu Seretem. Tuż przed zaję-
ciem Tarnopola przez Niemców, 
NKWD wyprowadziło z tamtej-
szego więzienia kolumnę ponad 
tysiąca więźniów. Było wśród 
nich wielu przedstawicieli pol-
skiej inteligencji, aresztowanych 
już po 22 czerwca. Według świa-
dectwa polskiego, nie wytrzymu-
jących tempa marszu mordowa-
no - mordy rozpoczęły się już na 
ulicach Tarnopola. Pozostałych 
więźniów, głównie Ukraińców, 
NKWD zamordowało. Wśród 
ofiar byli także niemieccy jeń-
cy wojenni. Ciała wrzucono do 
piwnic i do wykopu na podwórzu 
więziennym. Według niemieckie-
go meldunku wojskowego, zginąć 
miało ponad dwustu więźniów i 
dziesięciu niemieckich jeńców 
wojennych. Świadkowie polscy 
szacowali liczbę ofiar na mniej 
więcej tysiąc, a prasa polska w 
Wielkiej Brytanii wspominała za 
prasa niemiecka o kilkuset. 
Na co najmniej dwadzieścia sza-
cuje polski świadek liczbę więź-
niów, zamordowanych przez 
NKWD w Kamionce Strumiło-
wej, a dokonanie zbrodni w tam-
tejszym więzieniu potwierdziła 
również ówczesna prasa ukraiń-
ska . W Kołomyi, likwidacją wię-
zienia kierować miał prokurator 
Rak.  Zginęli także - jak podawała 
prasa ukraińska - więźniowie w 
Przemyślanach, Pasiecznej, Oty-
ni (trzystu) i Mikołajowie nad 
Dniestrem, a według polskich 
świadectw - również w Żydaczo-
wie, Horodence i w Busku (około 
czterdziestu).  Ostatni przypadek 
potwierdzają także świadectwa 
zebrane przez Okręgową Komi-
sję Badania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu w Łodzi. 
NKWD likwidowało również 
więźniów na terenie Wołynia. W 
Równem zamordowano - jak po-
dają świadectwa polskie - kilkuset 
(pięciuset?) więźniów.  
W Dubnie część więźniów, wy-
pędzonych na podwórze, zmasa-
krowano ogniem karabinów ma-
szynowych i granatami - innych 
mordowano w celach. Według 
dość zgodnych ocen niemieckich, 
ukraińskich i polskich, zginąć 

miało ponad pięćset osób. Póź-
niejsze szacunki, pochodzące z 
tego samego ukraińskiego źródla, 
podają bezpodstawnie - jak się 
wydaje - wyższe dane. Według 
tychże źródeł część więźniów  
miała ocaleć uwolniona przez 
okoliczną  ludność i nadciągające 
oddziały niemieckie, którym uda-
ło się też ująć enkawudzistów.  W 
Krzemieńcu, ofiarą NKWD miało 
paść - według świadectw polskich 
- kilkuset więźniów narodowości 
polskiej i ukraińskiej (w większo-
ści), a zdaniem prasy ukraińskiej 
- aż półtora tysiąca osób (wyłącz-
nie Ukraińców). Dane te jednak, 
jak się wydaje, są w świetle wy-
ników ekshumacji, przeprowa-
dzonej przez niemiecka Einsat-
zgruppe, mówiących o stu do stu 
pięćdziesięciu zwłokach (bardzo 
zresztą okaleczonych) - znacznie 
zawyżone.
Również w Łucku, po wypro-
wadzeniu kilkutysięcznej grupy 
więźniów na dziedziniec więzien-
ny, oddzielono przeszło 1500-oso-
bowa grupę Ukraińców , która 
następnie przeprowadzono na 
sąsiednie podwórze i tam zamor-
dowano ogniem karabinów ma-
szynowych. To samo uczyniono z 
pozostałymi więźniami. Do cel, w 
których byli jeszcze więźniowie, 
enkawudziści wrzucali granaty. 
W sumie, według świadectw pol-
skich i ukraińskich, zginąć mia-
ło od dwóch do czterech tysięcy 
więźniów, choć źródła niemieckie 
oceniły liczbę ofiar, wśród któ-
rych mieli być także niemieccy 
lotnicy, na półtora tysiąca. Jedno z 
doniesień prasy ukraińskiej wspo-
mina o wzięciu przez Niemców 
do niewoli enkawudzistów z łuc-
kiego więzienia .W Sarnach, na 
dwa dni przed ucieczką, NKWD 
dokonało jeszcze aresztowań 
wśród polskiej inteligencji, by na-
stępnego dnia rozstrzelać niemal 
wszystkich znajdujących się w 
tamtejszym więzieniu. Świadko-
wie polscy oceniają liczbę ofiar na 
siedemdziesiąt do osiemdziesię-
ciu, źródło niemieckie natomiast, 
określające zamordowanych jako 
Ukraińców obojga płci, podwyż-
sza tę liczbę do stu. Świadectwa 
polskie mówią również o likwi-
dacji więźniów we Włodzimierzu 
Wołyńskim.
Przyznaną w tym roku po raz 
pierwszy nagrodę im. Józefa Mac-
kiewicza otrzymali Władysław i 
Ewa Siemaszkowie za pracę „Lu-
dobójstwo dokonane przez nacjo-
nalistów ukraińskich na ludności 
polskiej Wołynia 1939-1945”, 
która ukazała się nakładem wy-
dawnictwa von boroviecky.
Jacek Trznadel, jeden z jurorów, 
określił nagrodzoną książkę jako 
dzieło epokowe i unikatowe. - 
Tak jak zostało przez historyków 
stosunkowo dokładnie opraco-
wane ludobójstwo hitlerowskie i 
sowieckie - mówił Trznadel - tak 
nie było dotąd książki, która uka-
załaby ogrom zbrodni dokonanej 
przez Ukraińców, z których rąk 
w latach 1939-1945 zginęło 50-
60 tys. Polaków. Unikatowe są 
też relacje zamieszczone w pra-
cy Siemaszków, gdyż opis okru-
cieństw przewyższa wszystko, 

co znaliśmy z literatury polskiej, 
łącznie z rzezią w Humaniu i tymi 
wydarzeniami, o których mówił 
Wyspiański: „Mego dziada piłą 
rżnęli/ Myśmy wszystko zapo-
mnieli”.
Przewodniczący jury, Marek No-
wakowski zaakcentował fakt, 
że w książce Władysława i Ewy 
Siemaszków (ojca i córki) znaj-
dują się również relacje o Żydach, 
którzy na Wołyniu pierwsi padli 
ofiarą rzezi, a także opisy tych 
wypadków, w których Ukraińcy 
nieśli Polakom pomoc, narażając, 
a i tracąc własne życie.
Ewa Siemaszko powiedziała, że 
w pracy, nad którą pracowała z 
ojcem dziesięć lat, znalazły się 
informacje z 1721 jednostek ad-
ministracyjnych Wołynia, a więc 
wsi, chutorów, kolonii, osad, ma-
jątków, miast i miasteczek. Z 1787 
jednostek administracyjnych Wo-
łynia takie informacje nie zosta-
ły zebrane. Dzieło Władysława i 
Ewy Siemaszków będzie zatem 
kontynuowane.
- Musieliśmy zastąpić w pracy 
zawodowych historyków, którzy 
nie kwapili się z podjęciem tego 
tematu, uważanego za wysoce 
drażliwy - powiedziała Ewa Sie-
maszko. - Istnieje lęk przed pre-
sją pewnych środowisk i mediów. 
Charakterystyczne, że pion śled-
czy Instytutu Pamięci Narodowej 
prowadzi oficjalne działania w 
sprawie ludobójstwa dokonanego 
na Wołyniu, jak zresztą i w pozo-
stałych wschodnich wojewódz-
twach Rzeczypospolitej Polskiej, 
natomiast pion drugi - edukacji 
narodowej, w ogóle nie dopusz-
cza użycia takiego określenia.
Nagroda im. Józefa Mackiewi-
cza (7 tys. dolarów i złoty medal 
z wizerunkiem patrona nagrody 
i słowami „Jedynie prawda jest 
ciekawa”) wręczona zostanie 
laureatom 11 listopada w Galerii 
Porczyńskich w Warszawie. Tam 
też dwie dodatkowe nagrody (3 i 
2,5 tys. zł), ufundowane również 
przez prywatnych darczyńców, 
otrzymają wyróżnieni przez juro-
rów - nasz były kolega redakcyj-
ny Wojciech Klewiec za książkę 
„Proces pokazowy. Oskarżony 
Augusto Pinochet” (wyd. El-Ka) 
oraz Dawid Bieńkowski za po-
wieść „Jest” (wyd. Agawa).

WSPOMNIENIA WŁASNE
Miałem dziesięć lat, gdy 4 listo-
pada 1941 roku mój Ojciec został 
zamordowany przez Gestapo w 
lwowskim więzieniu przy ul. Łąc-
kiego. Ojciec był ginekologiem 
położnikiem, pracował również 
naukowo w katedrze prof. Adama 
Sołowija na Uniwersytecie im. 
Jana Kazimierza.

Prof. Adam Sołowij był najstar-
szą ofiarą zbrodni zamordowania 
4 lipca 1941 roku 45 profesorów  
lwowskich wyższych uczelni po-
pełnionej z inicjatywy niemiec-
kich zbrodniarzy przez  ukraińsko 
- niemiecki batalion Nachtigall na 
Wzgórzach Wuleckich.

/ „Więzienie przy Łąckiego” to miejsce, którego nie znajdziesz w żadnym przewodniku po Lwowie, nie usłyszysz o nim w Punkcie Infor-
macji Turystyczne
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14 żołnierzy oddziału manew-
rowego 28 pułku piechoty WP z 
Przemyśla zostało pojmanych 24 
lipca 1946 roku w czasie potyczki 
z UPA w Jaworniku Ruskim. Na 
rozkaz dowódcy sotni Włodzi-
mierza Szczygielskiego ps. „Bur-
łaka” zostali przekazani żandar-
merii pod dowództwem Mychajło 
Dudy ps. „Hromenko”. Po  brutal-
nym przesłuchaniu,  stwierdzono 
bowiem ślady pobicia, m.in. zła-
manie podstawy czaszki, zostali 
zastrzeleni. Dlatego oddziałowa 
komisja IPN Rzeszów prowadzi-
ła śledztwo w sprawie zbrodni 
ludobójstwa popełnionej w bliżej 
nieustalonym okresie od połowy 
1946 roku w Jaworniku Ruskim 
przez grupę nacjonalistów ukra-
ińskich – wyjaśnia dyr. oddzia-
łu IPN Rzeszów dr hab. Dariusz 
Iwaneczko. Szczątki znaleziono 
w miejscu prawdopodobnej eg-
zekucji. Była to forma bunkra 
ziemnego, przykrytego czymś 
w rodzaju darni. Polscy żołnie-
rze zostali zastrzeleni nad jamą i 
wrzuceni do niej bezładnie i zasy-
pani. Śledztwo zostało wszczęte 
w 2015 po przeprowadzonych 
oględzinach szczątków. Nato-
miast szczątki podjęto z ziemi 18 
lipca 2016 r. Byli to w większo-
ści młodzi żołnierze pochodzący 
z różnych części Polski, wcieleni 
do służby zasadniczej i wysłani 
do Polski południowo-wschod-
niej, gdzie toczyły się walki z na-
cjonalistami ukraińskimi. W zbio-
rowej mogile znaleziono szczątki 
dowódcy kompanii moździerzy 
por. Tadeusza Wienca i 13  żołnie-
rzy (podoficerów i szeregowców). 
Po wspomnianej potyczce z UPA, 
żołnierze uważani byli  za zagi-
nionych. Dopiero po dokonaniu 
ekshumacji i podjętych przez na-
szych pracowników kwerendach 
doszliśmy do przekonania, że to 
są właśnie te zaginione osoby. 
Siedem osób spośród tych czter-
nastu zidentyfikowano na podsta-
wie pobranego od rodzin mate-
riału genetycznego – oświadczył 
dyr. rzeszowskiego oddziału IPN. 
29 lipca na cmentarzu komu-
nalnym w Jaworniku Ruskim 
odbył się pogrzeb 14 odnale-
zionych żołnierzy WP. Uroczy-
stą mszę świętą  w kościele pw. 

św. Apostołów Piotra i Pawła w 
Jaworniku Ruskim i na miejsco-
wym cmentarzu przewodniczył 
metropolita przemyski abp Adam 
Szal. Nad 14 trumnami przykry-
tymi biało-czerwonymi flagami 
modliło się kilku duchownych. 
Homilię wygłosił ks. płk Wła-
dysław Maciej Kozicki, kapelan 
garnizonu przemyskiego. Był ce-
remoniał wojskowy, sztandary, 
orkiestra i wojskowa kompania 
honorowa. Po nabożeństwie do-
czesne szczątki żołnierzy, zo-
stały przewiezione przez cztery 
samochody na cmentarz komu-
nalny i spoczęły w nowej zbio-
rowej kwaterze obok poległych 
w kampanii wrześniowej 1939 
r. Kwatera ma status grobu wo-
jennego. Kompanię honorową 
wystawił 5 Batalion Strzelców 
Podhalańskich w Przemyślu. 
Przybyło wielu znamienitych go-
ści z różnych stron Polski. Jednak 
szczególnym statusem cieszyli 
się krewni pomordowanych, 
którzy przyjechali do Jaworni-
ka Ruskiego na Pogórzu Prze-
myskim częstokroć z odległych 
części kraju. Przedstawiciel 
rodzin pochowanych żołnie-
rzy Błażej Szymczak mówił na 
cmentarzu, że 76 lat „ci młodzi 
chłopcy czekali na pochówek”. 
Przypomniał, że jako żołnierze 
przybyli tutaj z różnych stron 
kraju, aby bronić ludności 
przed bandami UPA. Szymczak 
dodał, że jego ojciec bardzo dłu-
go szukał swojego brata, który 
dziś dopiero zostanie pochowa-
ny w poświęconej ziemi          – 
Niestety, mojemu ojcu nie było 
dane doczekać chwili pochówku 
swojego brata. Po jego śmierci 
postanowiłem dalej szukać mo-
jego wujka, który dla nas był 
bohaterem. Mieliśmy tylko in-
formacje, że nasz wujek zginał z 
rąk UPA W okolicach Przemy-
śla – dodał Szymczak.

Organizatorami piątkowej uro-
czystości w Jaworniku Ruskim 
byli: dyrektor Instytutu Pamięci 
Narodowej Oddział w Rzeszo-
wie dr hab. Dariusz Iwaneczko, 
dowódca 21. Brygady Strzelców 
Podhalańskich gen. bryg. Dariusz 
Lewandowski, wójt gminy Bircza 

Lepiej późno niż wcale
Redakcja
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Grzegorz Gągola. Budowę grobu 
sfinansował Instytut Pamięci Na-
rodowej.

Informacje za:

https://przemysl.naszemiasto.pl/
w-piatek-22-lipca-wazny-dzien-
dla-rodzin-zolnierzy-wp/ar/c1-
8918113

h t t p s : / / n o w i n y 2 4 . p l /
u roczys tosc i -w- jaworn iku-

r u s k i m - p a n s t w o - p o l s k i e -
spelnilo-swoj-obowiazek-wobec-
zamordowanych-przez-upa-
zolnierzy-wp-zdjecia/ar/c1-
16535335

https://www.tvp.info/61557127/
zbrodnie-upa-pochowano-14-pol-
skich-zolnierzy

Zdjęcia: Wojciech Orłowski   

Ściśle tajne
Sława Ukrainie
Rozporządzenie lokalne
Rozkazuję Wam niezwłoczne 
przeprowadzenie czystki swoje-
go rejonu z elementu polskiego 
oraz agentów ukraińsko-bolsze-
wickich. Czystkę należy prze-
prowadzić w stanicach słabo 
zaludnionych przez Polaków. 
W tym celu stworzyć przy rejo-
nie bojówkę złożoną z naszych 
członków, której zadaniem była-
by likwidacja wyżej wymienio-
nych.
Meldunki wysyłać codziennie 
na Sokal do druku Orła.
Zmobilizować do tej pracy 
wszystkich członków, a także 
młodzież i kobiety. Oczyszcza-
nie terenu musi być zakończone 
jeszcze przed naszą Wielkanocą, 
żebyśmy świętowali ją już bez 
Polaków. Mamy w tych spra-
wach określone pełnomocnic-
twa od Niemców. Nie trzeba 
zachowywać konspiracji aż do 
nieróbstwa. Informujcie szcze-
gółowo o ruchach Polaków i ich 
ewakuacji z naszych  terenów. 
Prowadzić z nimi twardą, bez-
pardonową walkę.  Nikogo nie 
oszczędzać.
Śmierć Polakom.
Postój, 6 kwietnia 1944 roku.
Sława herojom! Orest.Karat(-).
 
Zgodnie z tym rozkazem orga-
nizują się  zbrodniarze ukraiń-
scy z  OUN- UPA oraz ludność 
cywilna z zamiarem niszczenia 
żywiołu polskiego. Zbrodni lu-
dobójstwa dokonują na terenie 
ziem wschodnich Rzeczypospo-
litej będącej w stanie wojny z  
Niemcami  i Rosją a po zakoń-
czeniu wojny na terenie Polski 
Ludowej. Kres zbrodni ludobój-
stwa kładzie operacja Wisła.
Na terenie doliny Sanu, zwa-
nym przez banderowców „Nad-
saniem”, w zakolu tej rzeki na 
zachód od Przemyśla, w wyniku 
nasycenią kureniami i sotniami 
UPA istniała „republika po-
wstańcza” . Ład i porządek w 
tej „republice”  wróg miał od-
wagę naruszyć tylko wtedy, gdy 
wchodził na terytorium republi-
ki większą siłą wojskową – pisał 
Łew Szankowśkyj - Peremyszl 
- Zachidnyj bastion Ukrajiny, 
New York 1961.
Istnienie obcej rebelii w Polsce 
podnieca także innych autorów 
banderowskiej proweniencji, a 
wśród nich jest Iwan Pełło, w 
UPA „Taras”. I on pisze także, 
że „...po wsiach wokół Żohaty-
na, Jawornika Ruskiego i Woli 
Wołodzkiej tworzyła się praw-
dziwa powstańcza republika, 
którą w żartach nazywaliśmy 
nawet „Samostijną Ukrajiną”. 
Wszędzie zostali wybrani sołty-
si, staniczni, żywnościowi gro-
madzili zapasy, robili żniwa, po-
wołano administracyjną policję, 

wszędzie budowano magazyny i 
kryjówki... Otwarto szkoły, bo-
wiem od 1944 r. nie było nauki... 
W każdej wsi zorganizowano 
punkt sanitarny, który obsługi-
wał UPA oraz miejscową lud-
ność cywilną... Ukazywała się 
powstańcza prasa (Zakerzonia, 
t. 2, Warszawa 1996).
Słowem „ukraińska idylla” na 
polskiej ziemi, nacjonalistycz-
na sielanka pełna spokoju i ra-
dości. Do której „wróg” jak pi-
szą obaj chwalcy „nowożytnej 
koliszczyzny”, ośmielał się po-
kazywać tylko w postaci dużych 
oddziałów zbrojnych. Dotyczyło 
to wsi - co także obaj podkre-
ślają - bo w miastach UPA nie 
działała, a udokumentowana re-
jestracja ludności polskiej doko-
nywana przez funkcjonariuszy 
OUN-UPA służyła jej likwida-
cji. Tak to odczuwali Polacy i 
czuli tę groźbę wiszącą nad ich 
głową nieustannie jak miecz 
Damoklesa.
Mieszkańcy wsi Nowosiółki 
Dydyńskie i Kalwarii Pacław-
skiej skierowali 27 kwietnia 
1945 roku pismo do władz po-
wiatowych Przemyśla donosząc, 
że „we własnej ojczyźnie nie 
można się samodzielnie poru-
szać. Przyślijcie wojsko i prze-
nieście nas za San”.
 
Wojsko Polskie przybyło z po-
mocą a dumni ukraińscy giero-
je donosili w meldunkach:
„11.9.45 r. oddział UPA pod ko-
mendą chor. Hromenki zaata-
kował załogę polskich bandy-
tów, zwanych wojskiem, w sile 
150 ludzi, którzy kwaterowali 
w Żohatynie (Birczańskie). W 
sąsiednich wsiach też kwate-
rowały załogi WP w sile 2-ch 
sotni (kompanii), wyposażone w 
działa, ckm-y i broń lekką. Wróg 
był okopany. Powstańcy bły-
skawicznym atakiem wyrzucili 
wroga z okopów i zadali (mu) 
dotkliwe straty. Wróg stracił: 45 
zabitych, w tym 2 poruczników 
i 1 kapitana, kilkunastu spaliło 
się w domach oraz 50 rannych... 
Nasze straty, 2 zabitych, 6 lekko 
rannych.
 „A po akcji wracaliśmy do 
kosza (garnizonu), witały nas 
wdzięczne uśmiechy ukraiń-
skich dziewcząt. Ludzie życzli-
wi, swoi... Czuliśmy się, jak ko-
zacy Nowej Siczy”.
Jest to fragment wspomnienia z 
„Zakierzońskiego Kraju” z łam 
gazety „HominUkrajiny” (18 V 
1953). (Edward Prus Operacja 
Wisła)
 
W DNIU DZISIEJSZYM OD-
BYŁY SIĘ W JAWORNIKU 
RUSKIM UROCZYSTOŚCI 
POGRZEBOWE 14 ŻOŁNIE-
RZY 28 PUŁKU PIECHOTY 
WOJSKA POLSKIEGO ZA-
MORDOWANYCH W LIPCU 

1946 R. PRZEZ NACJONALI-
STÓW UKRAIŃSKICH .PAŃ-
STWO POLSKIE SPEŁNIŁO 
SWÓJ OBOWIĄZEK WOBEC 
ZAMORDOWANYCH PRZEZ 
UPA ŻOŁNIERZY WP.
 
Czy dzisiaj politycy warszaw-
scy różnych orientacji politycz-
nych (właściwie media ich re-
prezentujące)  odnoszą się do  
banderowskiego bandytyzmu 
jak wówczas?
Edward Prus donosił:
Mimo istniejącej cenzury, udało 
się prasie tu i ówdzie przemycić 
wieści o rozpaczliwym, czasa-
mi wręcz tragicznym położeniu 
cywilnej ludności polskiej na 
obszarze działań UPA. Myślący 
po polsku Polacy zastanawiali 
się: czemu politycy warszaw-
scy zwlekają z ostateczną roz-
prawą z banderowskim bandy-
tyzmem w Polsce?
Z  przemyskiego tygodnika 
„Nowe Horyzonty” (4 VIII 
1946 r.). dowiadujemy się o 
przeszkodach, jakie napotyka 
WP w walce z „ukraińskim 
bandytyzmem”. Przeszko-
dy te wypływają z zupełnego 
braku współpracy obywateli 
polskich narodowości ukraiń-
skiej z wojskiem. Autor pisze o 
„naskoku” UPA na m. Orchiw-
ce pod Przemyślem, w którym, 
jak sądzi wzięło udział około 
500 upowców. Siła zatem dość 
znaczna. Żali się, że tak pokaź-
na masa rizunów, to nie jakaś 
szpilka! Gdzieś ci ludzie prze-
cież trzymają broń, muszą mieć 
swój sztab, który nimi kieruje, 
dokonuje koncentracji i prowa-
dzi określonymi drogami do
celu. Musiał ich ktoś napotkać, 
lub tylko zobaczyć, albo dowie-
dział się od osób trzecich. Jed-
nak nikt z Rusinów nie pisnął 
o tym ani jednym słowem.
Żaden z tych polskich obywa-
teli nie powiadomił wojska o 
niebezpieczeństwie.
Czemu tak się dzieje - zastana-
wiał się autor - że mimo przesie-
dlenia dużej ilości Ukraińców 
- bandyci nadal otrzymują po-
moc w licznych wsiach, korzy-
stają z przewodników, zwiadow-
ców, informatorów, szpiegów, 
kurierów Przecież w ten sposób 
ludność ukraińska podrzyna 
gałąź, na której siedzi - sama 
prowokuje do przymusowego 
przesiedlenia. Czemu zatem, aby 
tę gałęź umocnić, ludność ukra-
ińska nie współpracuje z woj-
skiem. Gorzej - czemu tak wielu 
uczciwych Polaków (czytaj: 
władz centralnych - E. P.) to-
leruje bezkarność ukraińskich 
faszystów. Ten stan rzeczy do-
maga się natychmiastowej zmia-
ny. Ale natychmiastowej zmiany 
wciąż nie było, należało na nią 
poczekać jeszcze cały, długi rok. 

PAŃSTWO POLSKIE SPEŁNIŁO SWÓJ 
OBOWIĄZEK WOBEC ZAMORDOWANYCH 
PRZEZ UPA ŻOŁNIERZY WP
Bożena Ratter
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     29 sierpnia (prawosławne 
święto Wniebowzięcia NMP) 
1943 roku: 
W kol. Adamówka pow. Kowel 
podczas drugiego napadu Ukra-
ińcy zamordowali co najmniej 14 
Polaków. 
W kol. Aleksandrówka pow. Ko-
wel podczas drugiego napadu  za-
mordowali ponad 30 Polaków. 
W kol. Antonówka pow. Kowel 
zamordowali co najmniej 15 Pola-
ków, w tym 3 rodziny. 
W kol. Augustów pow. Horochów 
zamordowali 7-osobową rodzi-
nę polską. Świadek Kajetan Cis, 
ukryty w kopie zboża złożonej z 
dziesięciu snopków widział nie-
udaną próbę ucieczki rodziny Ma-
linowskich. Rodzina ta liczyła 7 
osób: rodziców, teściową i dzieci 
lat: 2. 3, 4 i 5. „Rozjuszona banda, 
jeszcze okrwawiona i rozgrzana we 
Władysławówce - widłami, siekie-
rami, sierpami i kosami - zabijała, 
maltretowała tę rodzinę; kobiety, 
żonę Malinowskiego i teściową, 
rozebrali do naga i gwałcili - chy-
ba gwałcili już nieżywe kobiety, bo 
leżały bez ruchu i co raz jakiś ryzun 
kładł się na nie, były całe we krwi. 
Żywe dzieci podnosili na widłach 
do góry - straszny krzyk (...). Kilku 
ryzunów poznałem - mieszkali w 
przyległych wioskach, sąsiedzi”. 
(Siemaszko..., , s. 1237).
W kol. Czmykos pow. Luboml 
upowcy razem z chłopami ukra-
ińskimi z okolicznych wsi Czmy-
kos, Sztuń, Radziechów, Olesk i 
Wydźgów wymordowali około 
200 Polaków. Napadem kierował 
sotnik Pokrowśkyj, syn duchow-
nego prawosławnego ze wsi Sztuń, 
oraz „Lis”, były gajowy. Rano 
miejscowi Ukraińcy zrobili roze-
znanie wśród Polaków. Do Stani-
sława i Julii Król przyszedł zna-
jomy Ukrainiec pożyczyć chleb, a 
za kilka godzin ten sam mordował 
łopatą ich córkę. Kolonia została 
otoczona pierścieniem strzelców 
UPA, który uniemożliwiał uciecz-
ki. Grupy napastników w liczbie 
10 – 20 na jedno gospodarstwo ro-
zeszły się po kolonii i mordowały 
w okrutny sposób siekierami, wi-
dłami, kosami, drągami i innymi 
narzędziami gospodarskimi – tam, 
gdzie ofiary dopadnięto: w miesz-
kaniach, na podwórkach, na polu. 
Grupę dziewcząt i kobiet spędzono 
do szkoły, gdzie po zgwałceniu i 
zmaltretowaniu, zwłoki wrzuco-
no do szkolnej ubikacji. Sprzęty, 
wozy, żywność, ubrania, buty oraz 
inwentarz żywy rozgrabili upo-

wcy i mieszkańcy sąsiednich wsi 
ukraińskich. W późniejszym cza-
sie kolonia została spalona. Euge-
niusz Król, lat 12, został przybity 
za ręce, nogi i szyję do drzwi w 
kuchni. Helenę Greczkowską, lat 
20, zarąbał siekierą znajomy Ukra-
iniec ze wsi Czmykos (Siemasz-
ko..., s. 490 – 492). Zofia Wąs z d. 
Król, jako świadek pisze o sobie w 
osobie trzeciej: „Zofia Król, lat 7 i 
Janina Kotas, lat 12 bawiły się w 
sadzie lalkami. Nagle zaczęły do-
chodzić dziwne odgłosy. Starsza 
dziewczynka, Janina Kotas, ziden-
tyfikowała, że są to banderowcy. 
Nagle jeden z nich pojawił się w 
sadzie, gdzie bawiły się dziew-
czynki (znany dziewczynkom, gdyż 
pochodził ze wsi Czmykos, gdzie 
mieszkali w większości Ukraińcy). 
Ten człowiek był tego samego dnia 
rano u państwa Królów – chciał 
pożyczyć chleb. Pani Julia Król, 
lat 29, matka Zofii dała mu cały 
bochenek, podziękował i wyszedł. 
W sadzie ów Ukrainiec zapytał, 
czy rodzice są w domu. Zofia od-
powiedziała, że tak. Dalej już nic 
nie pamięta. Jak się okazało póź-
niej, dostała w tył głowy łopatą, co 
spowodowało utratę świadomości 
i wstrząs mózgu. Gdy Zofia odzy-
skała przytomność, było jeszcze 
widno, okazało się, że wraz z ko-
leżanką zostały przysypane ziemią 
w niewielkim rowie. /.../ Janina 
Kotas leżała na Zofii z odciętymi 
w połowie łydek nogami. Dostała 
przez chwilę drgawek i przesta-
ła się odzywać, prawdopodobnie 
już nie żyła. Zofia wydostała się 
z prowizorycznego grobu i poszła 
do domu. Zorientowała się, że w 
domu są jeszcze banderowcy, więc 
wystraszona schowała się w kono-
pie. Jak już wszystko ucichło, po-
nownie Zofia wybrała się do domu. 
I co zastała? Mama Julia Król, lat 
29, z domu Greczkowska, leżała 
na podłodze cała zakrwawiona z 
nożem w piersi, już nie oddychała. 
Brat, Eugeniusz Król, lat 12 został 
przybity za szyję i ręce do drzwi w 
kuchni, również już nie żył. Tata 
Stanisław Król, lat 38 leżał koło 
pasieki, najprawdopodobniej prze-
rżnięty piłą, jeszcze żył. Jak zoba-
czył Zofię, zaczął krzyczeć, żeby 
uciekała do babci. Zofia pobiegła 
najpierw do Marii Danielak, swo-
jej matki chrzestnej. W domu ni-
kogo nie było, na podłodze leżało 
tylko jakieś dziecko, całe porozry-
wane (głowa, nogi, ręce – osobno). 
Następnie Zofia pobiegła do swo-
jej babki Katarzyny Król i dziadka 
Antoniego króla, tam też nikogo 

nie było, tylko pełno krwi wszędzie. 
Następnie Zofia pobiegła do dru-
giej swojej babki Zofii Greczkow-
skiej i dziadka Feliksa Greczkow-
skiego. Po drodze spotkała swoją 
koleżankę Amelkę, lat 5 i jej sio-
strę Annę. Lat 3, Góral. Za chwilę 
wyszedł, wyłonił się nagle, jakiś 
Ukrainiec i zaczął strzelać. Anna 
Góral, lat 3 zginęła na miejscu. 
Amelka Góral została postrzelona 
w ręce. Przed kulami uchroniła się 
jedynie Zofia. Zofia z ranną Amel-
ką poszły do domu Greczkowskich, 
w którym też nikogo nie było. Po 
drodze napotkały leżącą, już nie 
żyjącą, kobietę z małym dzieckiem 
przy piersi. Dziecko jeszcze żyło. 
Następnie poszły do domu Amelki 
Góral i tam się schowały w kryjów-
ce pod podłogą. Przesiedziały tam 
całą noc. Na drugi dzień poszły do 
Lubomla, do ciotki Zofii”. Było to 
12 kilometrów, dotarły tam w bar-
dzo złym stanie, do cioci Zofii o 
nazwisku Wichruk z d. Król (Sie-
maszko..., s. 1180). 
We wsi Derno pow. Łuck zamor-
dowali 19-letniego Polaka. 
W kol. Ewin pow. Włodzimierz 
Wołyński Ukraińcy zamordowa-
li co najmniej 8 Polaków. „ Moja 
Mama Jadwiga oraz tato Jan opo-
wiadali mi osobiście we Włodzie-
mierzu Wołyńskim, że rodzona sio-
stra mojej mamy Leokadia z domu 
Kaliniak lat około 30, została za-
mordowana przez czterech Ukraiń-
ców niedaleko Swojczowa, we wsi 
Ewin. To było podczas rzezi ukra-
ińskich w 1943 r. Opowiadali o jej 
śmierci tak: „Dwóch Ukraińców ją 
trzymało, a dwóch przerzynało piłą 
na pół i tak Lodzię zamęczyli na 
śmierć!” Leokadia wyszła za mąż i 
miała swoje dzieci, niestety nie pa-
miętam już dziś ile.” Nazywam się 
Czesław Albingier, Urodziłem się 
09. 01. 1931 r. we wsi Sierakówka, 
gm. Werba, powiat Włodzimierz 
Wołyński.. /.../  W Swojczowie 
mieszkała też Leokadia z domu Ka-
leniak, najmłodsza siostra rodzona 
mojej mamy Jadwigi. Moi rodzice 
opowiadali mi, że Leokodia była 
bardzo piękną kobietą i jeszcze 
przed II wojną światową wyszła 
za mąż. Wraz z mężem mieszkali 
w bliskich okolicach Swojczowa. 
Podczas rzezi także ich dom, zo-
stał napadnięty przez ukraińskich 
nacjonalistów. W trakcie napadu 
zastrzelono jej młodego męża, a 
ją Ukraińcy zabrali do lasu i przez 
miesiąc czasu gwałcili. Potem ją 
okrutnie zamordowali.” (Wspo-
mnienia Wacławy Roch i Czesła-

wa Albingiera ze wsi Sierakówka 
w pow. Włodzimierz Wołyński na 
Wołyniu 1938 – 1944. Wysłuchał 
i spisał Sławomir Tomasz Roch, 
2009 r. W;  http://wolyn.freehost.
pl/wspomnienia/sierakowka-roch_
waclawa_i_czeslaw.html ) „La-
tem 1943 r. banderowcy okrążyli 
ich wieś, a następnie uzbrojeni w 
przeróżną broń wchodzili do wsi i 
mordowali dosłownie wszystkich, 
których spotkali na swojej drodze. 
Mordercy nie oszczędzali niko-
go, ani kobiet, ani dzieci. Kazia 
opowiadała mi osobiście, że także 
ich dom został napadnięty przez 
ukraińskich nacjonalistów. Ona 
i jej mąż rzucili się do ucieczki. 
Stanisław chwycił na ręce malutką 
jeszcze Alfredę, miała wtedy około 
1,5 roczku i zaczął szybko uciekać, 
byle dalej od domu. Niestety za-
uważyli go oprawcy i celnie posła-
li mu śmiertelną kulę, gdy padał 
na ziemię, albo resztką przytom-
ności, albo za przyczyną auten-
tycznego cudu, przykrył swoim 
ciałem niemowlę, nie czyniąc mu 
przy tym większej szkody. Kazi-
miera tymczasem była ukryta w 
schronie, bądź w najbliższej oko-
licy i przeżyła napad. Po odejściu 
bandziorów odnalazła dziecko 
pod ciałem zastrzelonego męża.” 
(Sławomir Tomasz Roch: Beri 
szablu, beri nyż, spotkasz Lacha 
taj zariż!; w: http://niepoprawni.
pl/blog/slawomir-tomasz-roch/
beri-szablu-beri-nyz-spotkasz-la-
cha-taj-zarisz ). W. i E. Siemasz-
ko na s. 917 podają, że Ukraińcy 
siekierami i widłami zamordowali 
5 Polaków: Józefa Litwińczuka lat 
29, Stanisława Traczyńskiego lat 
62, jego żonę Antoninę lat 60, syna 
Leona lat 38 i córkę Feliksę lat 18.
W kol. Głęboczyca pow. Wło-
dzimierz Wołyński „powstańcy 
ukraińscy” razem z chłopami ukra-
ińskimi z sąsiednich wsi wymor-
dowali około 250 Polaków – „od 
niemowląt” (np. dziecko Bolesła-
wy Zarzyckiej), „po starców” (np. 
96-letnia wdowa Kazańska). Na-
pad miał miejsce o świcie, zabijali 
siekierami, widłami, nożami, szpa-
dlami, drągami itp. Ofiary bestial-
sko torturowali, obcinali języki, 
ręce, nogi; na wpół żywych wrzu-
cali do dołów, które zasypywali. 
Ranną 11-letnią Anię Krakowiak 
zakopali żywcem. Małemu dziec-
ku Jana i Anieli Sławskich roztrza-
skali główkę o słup (Siemaszko..., 
s. 872 – 874). „W ostatnich dniach 
sierpnia 1943 roku w niedzielę 
przed świtem, prawie już wstawał 
dzień, obudziły mnie odgłosy echa 

krzyku sąsiedzkich gęsi. Zanie-
pokoiłem się bardzo tym rannym 
donośnym hałasem. Zrywam się ze 
swojego legowiska w stodole i wy-
biegam na podwórze. Wpadam do 
śpiącej rodziny w mieszkaniu i sta-
nowczo wszystkich głośno budzę. 
Matka bardzo strwożona zabiera 
z posłania młodsze rodzeństwo, 
chwyta, co było pod ręką z ich 
ubrań i ucieka w kierunku rzeki Tu-
rii. Po drodze przed rzeką, na polu 
złożonego już w kopy zboża, ukry-
wa się z młodszym rodzeństwem w 
tych kopach. Zrozpaczona mówi 
do mnie, żebym uciekał do nasze-
go kuzyna Józefa Chojnackiego, 
który mieszkał na wschodniej kra-
wędzi wsi Głęboczycy. Było to od 
nas niedaleko, około 1,5 kilome-
tra. Po kilkunastu minutach do-
biegam do domu Chojnackich. W 
domu kuzyna nikogo nie zastaję, 
spostrzegam, że wszystkie drzwi w 
pomieszczeniach są pootwierane 
i widzę, że zostały opuszczone tak 
samo jak nasze. Wtedy nie zasta-
łem z nich nikogo. Dopiero później 
dowiedziałem się od mojego stryja 
Stanisława Winiarskiego, któremu 
również banda UPA wyrżnęła ro-
dzinę, gdy on był wcześniej, wy-
szedł z domu do obrządku inwen-
tarza. Ukryty w oborze widział, jak 
mordują jego małoletnie dzieci i 
rodzinę swojego sąsiada, mojego 
kuzyna Chojnackiego. Twierdził, że 
w czasie rąbania siekierami jego 
rodziny Chojnackiemu z rodziną 
udaje się niepostrzeżenie wypaść 
z domu do dobrze krzewami zaro-
śniętego ogrodu. Pod osłoną drzew 
wbiegają do stojących dziesiątek 
ze zbożem, w których wszyscy się 
ukrywają. Może byłoby się im uda-
ło zachować życie, gdyby nie pozo-
stawiony w zagrodzie uwiązany na 
łańcuchu pies, który donośnie wył. 
Bandyci wpadają do mieszkania, w 
którym nie było kogo rąbać. Zain-
teresowali się wyciem psa. Chwy-
tają go i wypuszczają z uwięzi. 
Pies wyrywa się bandytom i pogo-
nił do tych ukrytych w zbożu. Nie 
było dla nich ratunku. Banda UPA 
z Ukraińcami z Dulib i Turyczan 
morduje. Samego kuzyna Choj-
nackiego, z wściekłości chyba, że 
się ukrył, przywiązano łańcuchem 
do uprzęży konia i tak go wleczo-
no za galopującym zwierzęciem, aż 
zostały z niego tylko nagie strzępy 
ciała. Od Chojnackich, których już 
nie zastałem, wracam w kierunku 
rzeki. Jadę przez pole, w którym 
ukrywała się matka z rodzeństwem. 
Penetruję kilka dziesiątek i widzę, 
że najdroższa mi osoba, moja Ma-
tula, w jednej z dziesiątek zboża 
leży już nieżywa. Uderzona została 
ostrzem siekiery bardzo głęboko 
przez środek głowy, nie dając żad-
nego ruchu i znaku życia. Rana na 
głowie jest okropnie opuchnięta, że 
głowa rozdwaja się z widocznym 
na wierzchu zakrwawionym mó-
zgiem zalanym zakrzepłą krwią. 
Nie mogę na ten przerażający wi-
dok patrzeć, na tak straszną śmierć 
mojej Matuli, krwią całej zalanej. 
Z trwogą, że nie mogę jej już w 
niczym pomóc, w przerażeniu z 
obawą zaglądam do innych kup 
zboża za rodzeństwem. Za sio-
strami Danutą, lat 6, Czesławą, 
lat 4 oraz braćmi Janem, lat 14 i 
Albinem, 2 lata. Żadnego z nich 
nie odnalazłem. Okropnie strwo-
żony wracałem do domu. Ubieram 
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się w lepszą i grubszą odzież, z 
domu biorę, co jest pod ręką, tro-
chę żywności i bochenek chleba. 
Udaję się za rzekę Turię do swego 
znajomego, Wojtowicza, który za 
żonę ma Ukrainkę. U Wojtowiczów 
ukrywam się w stodole, pełnej już 
zwiezionego z pola zboża. Przeby-
wa już tam ukrytych osiem osób z 
pobliskich wsi polskich. Niektórzy 
z nich byli mi znajomymi. Z Głę-
boczycy naszej Jan Żuk, starszy 
ze Słowikówki, Kraszewski, lat 18 
i Wdowiak, parę lat starszy ode 
mnie. U Wojtowicza ukrywamy się 
do paru dni, po których, na pewno 
przez donos jego żony Ukrainki, 
zostajemy wszyscy wykryci. Przy-
jeżdżają po nas upowcy wozem 
konnym i zabierają wszystkich 
nas do sądu na śledztwo. Sąd ten 
mieści się w lesie w opuszczonej 
gajówce. Jedziemy pod nadzorem 
UPA, przejeżdżamy po drodze 
przez pole gęstego łubinu. Wi-
dzimy, jak łubin ten przeszukują 
upowcy z karabinami i kilka grup 
chłopów z siekierami. Niektórzy z 
nich niosą oprawione na trzonkach 
haki, niby bosaki. Widzimy, jak w 
czasie penetrowania łubinu wykry-
to kilka ukrywających się dzieci. 
Były to dzieci Maszki i Szczepań-
skiego z Głęboczycy. Wszyscy oni 
w tym łubinie na miejscu zostają 
zarąbani siekierami albo mordo-
wani hakami. W gajówce upowcy 
prowadzą z nami śledztwo przez 
parę dni, każdego z osobna pytali 
o udział nasz w armii, czy posiada-
nie broni. Nikt z nas nie mógł od-
powiedzieć na żadne z pytań, gdyż 
z tym się nie spotkał. Nakłaniają 
nas, byśmy przystępowali do ich 
organizacji. Po kilku dniach śledz-
twa przewożą wszystkich do Hajek. 
Zbliżał się już wieczór. W Hajkach 
było już ciemno. Umieszczają nas 
w obszernej zamkniętej pustej 
oborze. Pod osłoną nocy, która 
tak nam się trafiła, że była bardzo 
ciemna i deszczowa, decydujemy i 
szukamy sposobu i możliwości ja-
kiejś, aby się z tej obory wydostać. 
Po północy udaje się nam podwa-
żyć jedną z bel w ścianie chlewu; 
przez kilku z nas podważana ustą-
piła. W ten sposób, jak najszybciej 
udaje się nam prawie czołganiem, 
cicho wydostać poza obręb zabu-
dowań. Pod osłoną nocy udaje się 
całej grupie, po kilku, przejść w 
kierunku na Włodzimierz Wołyń-
ski.” (Józef Winiarski; w: Lucyna 
Kulińska, Dzieci Kresów III, Kra-
ków 2009, s. 349-357; za:  http://
wolyn.btx.pl/index.php/wolyn-
wola-o-prawde/783-w-gboczycy-
w-ostatnich-dniach-sierpnia.html 
).  
W kol. Grabina pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy i chłopi ukraiń-
scy z okolicznych wiosek wymor-
dowali ponad 150 Polaków. 
W pobliżu wsi Hołuby pow. Kowel 
zamordowali kilkunastu Polaków. 
We wsi Hulewicze pow. Kowel za-
mordowali 7 rodzin polskich (25 – 
30 Polaków). 
We wsi Iwanówka pow. Kowel za-
mordowali 10 Polaków: 7-osobo-
wą rodzinę z 5 dzieci oraz matkę 
z 2 dzieci. 
We wsi Jagodno pow. Włodzimierz 
Wołyński używając siekier, noży i 
wideł zamordowali co najmniej 13 
Polaków. 
W kol. Janin Bór pow. Włodzi-

mierz Wołyński zamordowali oko-
ło 30 Polaków, którzy nie opuścili 
swoich domów. 
W kol. Jasienówka pow. Włodzi-
mierz Wołyński wyrżnęli całą pol-
ską kolonię (co najmniej 137 Po-
laków) - chociaż w lipcu upowcy 
zwołali zebrania Polaków z tej wsi 
oraz ze wsi Sokołówka i zapew-
niali, że Polacy mogą spokojnie 
pracować, nie bać się o swoje ży-
cie, bo nad ich bezpieczeństwem 
czuwają. 
W kol. Kamilówka pow. Włodzi-
mierz Wołyński  zamordowali 36 
Polaków, głownie kobiety i dzieci. 
We wsi Kohylno pow. Włodzimierz 
Wołyński zamordowali mieszkają-
ce na terenie tartaku  dwie rodziny 
liczace 10 osób, w tym trzy siostry 
Wesołowskie: 10-letnią Aleksan-
drę, 11-letnią Walentynę i 12-letnią 
Halinę oraz ich 71-letnią babkę 
(od strony matki) Antoninę Ryś. 
„Równocześnie zamordowano 7 
rodzin , tj. dwadzieścia kilka osób 
NN, mieszkających w budynkach 
pożydowskich byłego właścicie-
la tartaku Kaca (Siemaszko..., s. 
923). Prawdopodobnie wśród nich 
była rodzina Drabików: matka, 2 
córki i 2 synów.  „Pamiętam, że 
poszłam w niedzielę rano do ko-
ścioła, tam zobaczyła mnie Weso-
łowska, kiwnęła na mnie głową, 
a gdy wyszłam ze świątyni, pytała 
mnie czy wiem, że był pogrom na 
Teresinie? Ona to właśnie opowia-
dała mi także, jak zginął jej mąż i 
kilku innych Polaków, mówiła tak: 
„Ukraińcy zamordowali mojego 
męża oraz kilku innych Polaków 
na Tartaku Kohyleńskim. Powrzu-
cali Ich do studni, a potem roze-
rwali Ich granatami!”. Długo z nią 
nie rozmawiałam, a ona jeszcze 
tylko dodała: „Czy wy wiecie, że 
Twoje siostry, też zostały już za-
mordowane na Teresinie?”  (http://
wolyn.btx. pl/index.php/wolyn-w-
ola-o-prawde/251-wspomnienia-
heleny-wojtowicz-z-d-karbowiak-
z-osady-budki-kohyleskie-w-pow-
wodzimierz.html). 
W kol. Kowalówka pow. Kowel 
zamordowali 15 Polaków, w tym 
8-osobową rodzinę. Inni: „30 
sierpnia 1943 roku Budy Ossow-
skie i kolonia Kowalówka o świcie 
zostały otoczone przez uzbrojone 
bandy, które wyszły ze wsi Woł-
czak i Rzewuszki i dokonały ma-
sowej rzezi na ludności polskiej. 
Rezultat był przerażający: w Bu-
dach Ossowskich ponad dwieście 
osób, w tym ponad osiemdziesię-
cioro dzieci, w Kowalówce na 23 
rodziny 32 osoby zamordowane. 
Rodzina Czarneckich wymor-
dowana cała; ojciec rodziny Jan 
Czarnecki – lat 55, żona Domini-
ka  - lat 53, córka Maria, mężatka 
– lat 23, córka Walentyna lat 19, 
dwaj synowie, bliźniaki Marian i 
Eugeniusz po 14 lat, najmłodsza 
córeczka Marii – Krystyna – lat 
3. Uratował się tylko syn Staszek 
– lat 21, w tym czasie nieobecny”. 
(Fragment książki Henryka Katy 
„Wojenne Wichry” wydanej dzięki 
Urzędowi Miasta Otwocka w 2001 
r. Nakład 200 egzemplarzy. Prze-
pisany przez Bogusława Szarwiło, 
w: http://27wdpak.btx.pl/publika-
cje/435-woy-przed-qburzq ). 
We wsi Koźlenicze pow. Kowel 
wymordowali za pomocą bagne-
tów kilka rodzin polskich, liczy 

ofiar nie ustalono, około 20 zwłok 
przywiezionych zostało na dwóch 
wozach drabiniastych do Powur-
ska. 
W kol. Laski pow. Kowel wymor-
dowali 8 rodzin polskich, 42 Pola-
ków. 
We wsi Lityń pow. Kowel zamor-
dowali 20 Polaków; zakłuli matkę 
dwóch zamordowanych trzy dni 
wcześniej synów oraz ich ojczy-
ma; w dole z ich zwłokami znajdo-
wały się 3 inne zwłoki, a obok w 
dole zwłoki 15 osób. 
W kol. Ludmiłpol pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy i chłopi 
ukraińscy z Gnojna za pomocą 
siekier, bagnetów i innych narzę-
dzi wymordowali 104 Polaków. 
„Franciszek Walczak mieszkał w 
Ludmiłpolu, on i jego rodzina byli 
Polakami. /.../ Trzech Ukraińców 
wjechało na jego podwórko, wła-
śnie w tym czasie z domu na po-
dwórko wyszła jego żona Gustafa 
lat ok. 22 z malutkim dzieckiem na 
ręku. Wyraźnie nie wiedziała jesz-
cze co jej grozi. Gdy trzej Ukra-
ińcy, każdy uzbrojony w siekierę, 
zobaczyli ją przed domem, szybko 
pojmali ją i wtedy jeden z nich po-
wiedział do niej tak: „O jak ty się 
ładnie ubrałaś. Twoja suknia bę-
dzie dla mojej żony”. Drugi dodał 
zaraz: „Twoje buty będą dla mojej 
żony”. Wtedy trzeci z nich powie-
dział stanowczo: „Prędzej bij!”. 
Ukrainiec uderzył najpierw siekie-
rą dziecko, które Gustka trzymała 
w rękach. Niemowlę wypadło jej z 
rąk i upadło ogłuszone na ziemię, 
jednak ożyło i zaczęło raczkować. 
Jeden z oprawców powiedział za-
raz: „Dobij dziecko, bo ożyło!”. 
Ukrainiec uderzył jeszcze raz sie-
kierą i tym razem skutecznie. Za-
raz potem zarąbali Gustafę, żonę 
Franciszka, który to wszystko wi-
dział i słyszał ze schronu. Przebieg 
tej zbrodni Walczak opowiadał mi 
osobiście we Włodzimierzu Wo-
łyńskim jeszcze w sierpniu 1943 r. 
zaraz po jego przybyciu do miasta. 
Z tego co nam opowiadał, zorien-
towaliśmy się, że napad na Lud-
miłpol był w pierwszych dniach 
sierpnia 1943 r. Franek mówił 
nam także, że rozpoznał znajomych 
chłopów Ukraińców z Kohylna, 
jego zdaniem to oni mordowali 
polskich mieszkańców Ludmiłpo-
la” (Antonina i Kazimierz Sidoro-
wicz, w: www.stankiewicze.com/
ludobojstwo.pl; relację spisał Sła-
womir Tomasz Roch.). „Napad na 
naszą wieś Ludmiłpol był w lipcu 
1943 r. Po wojnie spotkałam się z 
Franciszkiem Walczakiem, /.../ za-
czął mi opowiadać przebieg tych 
tragicznych wydarzeń, mówił tak: 
„Ja i moja żona Gustka schowa-
liśmy się w stodole w schronach. 
Kiedy Ukraińcy przyszli na nasze 
podwórko, szukali także w naszej 
stodole Polaków. Ja siedziałem w 
jednym schronie, a żona z dziec-
kiem w drugim, tuż obok mnie. Gdy 
Ukraińcy przeszukiwali stodołę, 
odezwało się nasze malutkie dziec-
ko, mój syn miał tylko 1 roczek i nic 
nie rozumiał. Gdy Ukraińcy usły-
szeli płacz dziecka, znaleźli żonę 
i kazali jej wychodzić z ukrycia. 
Jak tylko Gustka wyszła do Ukra-
ińców, oni zabrali ją na podwórko 
i tam okrutnie ich zamordowali. 
Oprawcy podczas tego napadu za-
mordowali też mojego ojca, miał 
wtedy lat ok. 70” (Maria Roch z 

d. Tymoczko, w: www.stankiewi-
cze.com/ludobojstwo.pl  ; relację 
spisał Sławomir Tomasz Roch.). 
W. i E. Siemaszko na s. 923 – 924 
opisując kolonię Ludmiłpol podają 
jako datę napadu 29 sierpnia i nie 
wymieniają powyższej zbrodni. 
Maria Roch dokumentuje także 
losy każdej rodziny polskiej za-
mieszkałej w Ludwilpolu.                            
„PLAN LUDMIŁPO-
LA STRONA LEWA  
DOM 22 Wojciech Puzio lat 
ok. 60, był sołtysem i został za-
mordowany przez Ukraińców. 
Jego syn Franciszek lat ok. 30, 
w nocy został zabrany do sztabu 
UPA w Świniarzynie. Już więcej 
nie wrócił, przypuszczalnie zo-
stał wtedy zamordowany. Drugi 
syn Bronisław lat ok. 25. uciekł. 
D 21 Dyjer lat 50 i jego żona lat 45 
i ich dzieci: córka Wacława lat ok. 
20 i Dyzia lat ok. 18. Wszyscy zostali 
zamordowani przez Ukraińców. /.../  
D 15  Myśliński lat ok. 50 i 
jego żona lat ok. 45 oraz ich 
dzieci: syn lat ok. 15. Wszy-
scy prawdopodobnie zostali za-
mordowani przez Ukraińców. 
D 14  Szczepański Stanisław lat 
ok. 50 i jego żona lat ok. 45 i ich 
dzieci: córka lat ok. 10 i dru-
ga córka lat ok. 8. Ta rodzina 
też została prawdopodobnie za-
mordowana przez Ukraińców. 
Wcześniej nasiedlona została. 
D 13 Tymoczko Monika i Fi-
lip lat ok. 80, moi ukochani ro-
dzice, którzy zaginęli bez wie-
ści, prawdopodobnie zamor-
dowani przez Ukraińców./.../  
D 6 Bolesław Jankowski lat ok. 
40 i jego żona Zofia lat ok. 35 
oraz ich dzieci. Ta polska rodzi-
na cała została zamordowana. 
D 5 Helena Sawa lat ok. 30 i jej mąż 
Marian Mikoś lat ok. 35. To było 
polskie, młode jeszcze małżeństwo 
i wydaje mi się, że oni zostali za-
mordowani. Matka Heli lat ok. 60. 
Słyszałam, że razem z nią pobite 
zostały także inne małe dzieci. /.../  
D 2 Giemza lat ok. 50 i jego żona 
lat ok. 45 i ich dzieci: córka Eu-
genia lat ok. 23, druga córka Ste-
fania lat ok. 18. Polska rodzina 
zamordowana przez Ukraińców. 
D 1 Balicki lat ok. 60 i jego żona 
lat ok. 50 i ich dzieci: córka Ja-
nina lat ok. 16 i druga córka 
lat ok. 6. Polska rodzina, rodzi-
ce zostali zamordowani przez 
Ukraińców. Trzecia córka Ma-
ria i jej mąż uciekli z domu. 
PLAN LUDMIŁPO-
LA STRONA PRAWA 
/.../ D 2 Józef Klepaczek lat ok. 60 
i jego żona lat ok. 55 i ich dzieci: 
córka Halena lat ok. 25, dzieci 
było więcej, ale ich imion nie pa-
miętam. Polska rodzina wszyscy 
zostali zamordowani. Słyszałam 
od ludzi, że podobno chodził ich 
mordować Ukrainiec Waremczuk. 
D 3 Umański lat ok. 50 i jego żona 
lat ok. 45 i ich troje dzieci. Rodzina 
polska prawdopodobnie zamordo-
wana przez Ukraińców. Umański 
był kierownikiem tartaku u Kaca. 
D 4 Józef Feliksiak lat ok. 45 i jego 
żona lat ok. 40 i ich dzieci. Polska 
rodzina prawdopodobnie wymor-
dowana przez Ukraińców. Józef 
Feliksiak jeszcze przed napadem 
na wieś został zabrany przez Ukra-
ińców do lasu i tam zabity. Feliksia-
kowie mieli jednego synka lat ok. 2, 
został zabity przez Ukraińców. /.../  

D 15 Wdowiec Walczak lat ok. 60, 
jego żona Hanna umarła wcze-
śniej i ich dzieci: syn Wiktor i jego 
żona Katarzyna, przeżyli napad i 
po wojnie uciekli do Jarosławia. 
Drugi syn Franciszek lat ok. 30 
i jego żona Augustyna lat ok. 20 
oraz ich 1 roczny synek. Augusty-
na i jej niemowlę zostali zamor-
dowani w czasie pogromu przez 
atakujących bandytów ukraiń-
skich. Z pogromu uciekł trzeci syn 
Bronisław lat 18. W czasie napa-
du zginął także ojciec tej polskiej 
rodziny wdowiec Walczak” (Maria 
Roch z d. Tymoczko, w: jw.). „Ilu 
było Ukraińców, nie wiem. Gdy tyl-
ko zeszli z wyżek na dół do obory, 
posłyszałem charczenie podobne 
do zarzynanego zwierzęcia. Podej-
rzewam, że to właśnie tak charczał 
mój brat Wacek, którego oni zabili 
zaraz w oborze. Zaraz też usłysza-
łem krzyk na podwórku. Ostrożnie 
zrobiłem małą dziurkę w strzesze 
i patrzyłem, co tam się dzieje. Zo-
baczyłem mamę i siostrę, których 
Ukraińcy wyprowadzili z domu. 
One pewnie też już wiedziały, co 
ich czeka z rąk tych„nocnych go-
ści”, dlatego krzyczały, a może w 
ten sposób chciały ostrzec nas, 
nie wiem. Zobaczyłem, że Ukra-
ińcy wrzucają je do studni, która 
była na podwórku. Nie wiem, czy 
przed wrzuceniem zostały one za-
bite, czy też wrzucili je tam żywe. 
Po tym mordzie, ja nie schodzi-
łem z tych wyżek, bałem się, czy 
tam gdzieś jeszcze nie ma Ukra-
ińców. Przesiedziałem w tej koni-
czynie na tych wyżkach do rana.” 
(„Wspomnienia Bolesława Sawa 
z kolonii Ludmiłpol w pow. Wło-
dzimierz Wołyński na Wołyniu  
1935 – 1945”, jw.). 
W kol. Łany pow. Luboml zamor-
dowali kilka rodzin polskich, licz-
by ofiar nie ustalono. 
We wsi Majdan pow. Droho-
bycz zamordowali w leśniczówce 
3-osobową rodzinę polską: ojca z 
23-letnim synem i 20-letnią syno-
wą będącą w 6 miesiącu ciąży. 
We wsi Majdan pow. Nadwórna 
zastrzelili Polaka, kierownika ko-
palni. 
W kol. Majdan Hulewiczowski 
pow. Kowel zamordowali 16 Pola-
ków (5 rodzin). 
W kol. Mielnica pow. Kowel za-
mordowali około 40 Polaków i 
spalili wszystkie zabudowania. 
W miasteczku Mielnica pow. Ko-
wel zamordowali ponad 105 Pola-
ków: w jednym grobie odkryto 98 
zwłok, w drugim 7 zwłok. 
W kol. Mikołajpol pow. Włodzi-
mierz Wołyński wymordowali kil-
ka rodzin polskich, co najmniej 33 
Polaków. 
We wsi Mohylno pow. Włodzi-
mierz Wołyński zamordowali co 
najmniej 73 Polaków. Patrz: „W 
nocy z 29 na 30 sierpnia 1943 
roku”.  
W kol. Montówka pow. Włodzi-
mierz Wołyński prawdopodobnie 
29 sierpnia 1943 roku UPA za-
mordowała ok. 300 Polaków: „Z 
ponad 40 osobową grupą Woły-
niaków i księdzem Puzonem byli-
śmy w zeszłym tygodniu w dwóch 
wioskach: Kolonii Montówka i 
Soroczyn. To teraz szczere pole. 
Dookoła – oprócz nas – ani jednej 
żywej duszy” (Leszek Wójtowicz: 
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„Krzyże pamięci”, w: „Dziennik 
Lubelski” z 25 października 2005). 
W. i E. Siemaszko w ogóle nie wy-
mieniają tej miejscowości w swo-
jej książce. 
W kol. Myszno pow. Włodzimierz 
Wołyński zastrzelili uciekającego z 
innej wsi Polaka. 
W kol. Niebrzydów pow. Wło-
dzimierz Wołyński zamordowali 
6-osobową rodzinę polską z 4 dzie-
ci lat: 3, 10, 12 i 14. 
W kol. Nowojanka pow. Włodzi-
mierz Wołyński zamordowali 2 
Polki: 37-letnią matkę z jej 11-let-
nią córką. 
W majątku Nowy Dwór pow. Ko-
wel upowcy i sąsiedzi – Ukraińcy 
obrabowali gospodarstwa i zamor-
dowali 36 Polaków, w tym całe 
rodziny; 17 dzieci i starców zakłuł 
bagnetem upowiec ze wsi Nowy 
Dwór Niunio Jarmuł. 
We wsi Nowy Dwór pow. Kowel 
Ukraińcy zamordowali małżeń-
stwo polskie, pozostali Polacy (6 
rodzin) wcześniej zdążyli uciec ze 
wsi. 
We wsi Okorsk pow. Łuck upowcy 
zamordowali nie ustaloną liczbę 
Polaków. 
We wsi Olesk pow. Włodzimierz 
Wołyński zamordowali co naj-
mniej 22 Polaków, w tym 4 rodzi-
ny. 
W kol. Oseredek Nowy pow. Wło-
dzimierz Wołyński zamordowali 
15 Polaków, w tym uprowadzili 
do lasu i zamordowali 23-letniego 
mężczyznę i 35-letnią kobietę. 
We wsi Ozierany pow. Kowel 
zamordowali Polkę uciekającą z 
Aleksandrówki. 
W kol. Pniaki pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy w ciągu dwóch 
dni zamordowali co najmniej 41 
Polaków; pierwszego dnia mor-
dowali mężczyzn, drugiego dnia 
kobiety i dzieci; m.in. 10-osobową 
rodzinę z 8 dzieci i 8-osobową z 6 
dzieci.  
W kol. Podiwanówka pow. Kowel 
zamordowali około 24 Polaków, 
kilka rodzin. 
W kol. Podryże pow. Kowel wy-
mordowali mieszkające tutaj 19 
rodzin polskich, tj. około 96 Pola-
ków. 
We wsi Połapy pow. Luboml pod-
czas uroczystości odpustowych w 
cerkwi prawosławnej pop poświę-
cił siekiery, noże i inne narzędzia 
zbrodni, po czym Ukraińcy za-
mordowali 1 Polaka, a następnego 
dnia które zostały na „proklatych 
lachiw” następnego dnia podczas 
rzezi ponad tysiąca Polaków we 
wsi Ostrów i Wola Ostrowiec-
ka. W kazaniu mówił o „żniwach 
i wycinaniu kąkolu z pszenicy” 
(Siemaszko..., s. 528 – 529). 
We wsi Przekurka pow. Luboml 
zamordowali 2 Polaków. 
We wsi Przewały pow. Włodzi-
mierz Wołyński Ukraińcy zaata-
kowali ludność polską zgroma-
dzoną w kościele i zamordowali 
54 Polaków; we wsi ofiar było 
znacznie więcej; „Jeden z Ukra-
ińców nadział dziecko polskie na 
widły i podniósł w górę, krzycząc: 
dywyś, polski oroł” (Siemaszko..., 
s. 879). 
W kol. Radowicze pow. Kowel za-
mordowali Polkę bronującą pole, 

żonę Ukraińca. 
We wsi Sitowicze pow. Kowel 
zamordowali 4 Polaków, w tym 
80-letnią kobietę. 
W kol. Słowikówka pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy i chłopi 
ukraińscy z okolicznych wsi za-
mordowali około 100 Polaków. 
W kol. Sokołówka pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy i chłopi 
ukraińscy z sąsiednich wsi otoczyli 
wieś i wymordowali około 200 Po-
laków „od niemowlęcia po starca”. 
Karol Chwała opisuje zagładę wsi 
Sokołówka gm. Olesk. Jeszcze w 
lipcu 1943 r. upowcy zwołali ze-
branie Polaków, mieszkańców So-
kołówki i Jasienówki w sąsiedniej 
ukraińskiej wsi Krać i zapewnili, 
że Polacy mogą spokojnie praco-
wać, nie bać się o swoje życie, bo 
nad ich bezpieczeństwem czuwają 
Ukraińcy. Wyjaśniali, że wieści 
jakoby Ukraińcy mordowali Po-
laków są rozpowszechniane przez 
niemiecką propagandę, a Niem-
cy przebierają się za partyzantów 
ukraińskich i mordują Polaków, 
chcąc w ten sposób skłócić Po-
laków z Ukraińcami. 28 sierpnia 
po zakończonych żniwach Ukra-
ińcy kazali wszystkim Polakom 
zabrać swoje zboże i pojechać do 
wsi Stawki i Władynopol aby mleć 
zboże. Tłumaczyli, że w tym dniu 
młyny będą mleć tylko dla Pola-
ków.  Polacy chętnie skorzystali z 
tej wiadomości, namęli mąki i po-
wrócili do domów, kładąc się spo-
kojnie spać i niczego nie przeczu-
wając. Wielu było przekonanych, 
że nastąpiła zgoda między Ukra-
ińcami i Polakami. Rano wioska 
została otoczona, a jej mieszkańcy 
kompletnie wymordowani. Akcją 
dowodził Mikołaj Dembyćki ze 
wsi Krać, a wspomagali go chłopi 
ukraińscy z innych okolicznych 
wsi, w okrutnych mękach zginęło 
blisko 200 osób. Świeża, gotowa 
mąka znalazła się w ukraińskich 
spichrzach. (Siemaszko...,  s. 880-
881). 
We wsi Sokół pow. Luboml Ukra-
ińcy zamordowali około 10 Pola-
ków; na drugi dzień cała ludność 
ukraińska tej wsi wzięła udział 
w rzezi Polaków w Ostrówkach i 
Woli Ostrówieckiej. 
W kol. Soroczyn pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy oraz 
chłopi ukraińscy z okolicznych 
wsi zamordowali ponad 140 Po-
laków (Siemaszko..., s. 882); „W 
Soroczynie UPA zamordowała ok. 
300 Polaków” (Leszek Wójtowicz: 
„Krzyże pamięci”, w: „Dziennik 
Lubelski” z 25 października 2005; 
podaje on za świadkiem Francisz-
ką Prus z Włodzimierza Wołyń-
skiego). 
W kol. Stanisławów pow. Wło-
dzimierz Wołyński  upowcy oraz 
chłopi ukraińscy z okolicznych wsi 
wymordowali około 150 Polaków. 
„Pierwszą ofiarą był Piotr Bronic-
ki, któremu jeden upowiec usiadł 
na głowie, drugi na nogach, a 
dwóch przerznęło go pilą. Następ-
ną ofiarą był Józef Pogrzebski, któ-
rego zarąbano siekierą. W podob-
ny sposób mordowano pozostałych 
ludzi” (Siemaszko..., s. 882 – 884). 
We wsi Staweczki pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy i miejsco-
wi Ukraińcy zamordowali głownie 
za pomocą siekier 27 Polaków. 

We wsi Sztuń pow. Luboml pop 
Pokrowśkyj dokonał w tamtejszej 
cerkwi poświęcenia noży, kos, sier-
pów i siekier i rozdał te narzędzia 
„wiernym synom prawosławia” 
do wymordowania nimi „Lachów 
co do łapy”. Tego samego dnia 
narzędzia zbrodni zostały użyte 
podczas rzezi ludności polskiej w 
kolonii Czmykos, a dzień później 
w Ostrówkach, Woli Ostrowieckiej 
i innych miejscowościach (Sie-
maszko..., s. 499). 
W kol. Szury pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy siekierami i no-
żami wymordowali kilka rodzin 
polskich, około 35 Polaków. 
W kol. Święte Jezioro pow. Wło-
dzimierz Wołyński upowcy za-
mordowali 5 starszych  Polaków, 
w tym przez odrąbanie głów matkę 
i babkę Ludwika Zalewskiego. 
W kol. Świętocin pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy z miej-
scowymi Ukraińcami siekierami, 
pikami, piłami do rżnięcia drze-
wa itp. wymordowali około 100 
Polaków. „Partyzanci ukraińscy” 
przygotowali do „walki” specjal-
ny rodzaj broni: długie żelazne 
szpice, którymi kłuli „polskich 
okupantów” poukrywanych w sło-
mie lub sianie. Uprowadzali także 
całe rodziny polskie do pobliskiej 
leśniczówki i tam je mordowali. 
”W tejże leśniczówce znajdowało 
się wówczas kilkoro małych dzieci 
przybitych do ścian za ręce i nogi, 
już martwych” (Siemaszko..., s. 
940). 
W kol. Teresin pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy oraz chłopi 
ukraińscy z Kohylna i Gnojna sie-
kierami, bagnetami i innymi narzę-
dziami oraz paląc żywcem wymor-
dowali co najmniej 207 Polaków;  
troje dzieci w wieku: 1,5 roku oraz 
5 i 8 lat Ukrainiec zakopał żywcem 
w ziemi (Siemaszko..., s. 941 – 
942). „Z rodziny Antoniaków zgi-
nął wtedy Jan lat około 40, jego 
żona Marianna lat około 35 oraz 
obaj synowie Witold lat około 11 i 
Stanisław lat około 12. Kazimierz 
Umański: „Z mojej rodziny zginęli 
wtedy moja mama, mój brat Tade-
usz i siostra Zofia”. Mama Kazika 
miała chyba na imię Anna lat ok. 
50, jego brat Tadeusz mógł mieć 
lat około 20, natomiast siostra Zo-
sia mogła mieć wtedy około 18 lat.  
Witold Wesołowski: „Raniutko do 
naszego domu włamało się gwał-
townie kilku uzbrojonych w siekie-
ry Ukraińców. Włamali się przez 
okna i drzwi i bez żadnych słów 
zaczęli mordować moją rodzinę, 
kogo popadli pierwszego. Ja wła-
śnie byłem w kuchni, gdzie spałem 
na łóżku. Nagle odczułem, że zo-
stałem uderzony w głowę czymś 
twardym, jednak nie straciłem 
przytomności obsuwając się z łóż-
ka, schowałem się za drzwi. W tym 
czasie, w drugim pokoju, ukraińscy 
zbrodniarze siekierami rąbali resz-
tę mojej najbliższej rodziny. Bardzo 
wyraźnie słyszałem potworne 
wręcz piski i krzyki moich rodziców 
i rodzeństwa właśnie zarzynanych 
bez litości. Po chwili wszystko uci-
chło, a Ukraińcy wyskoczyli z na-
szego domu i pobiegli do drugiego 
mieszkania za miedzę, gdzie miesz-
kała rodzina Topolanków. Z mojej 
rodziny ukraińscy bandyci zamor-
dowali tego ranka moją mamę, tatę 
oraz moje rodzeństwo.”  Mama 

Witolda miała lat około 50, a tato 
lat około 55, wydaje mi się także, 
że miał brata lat około 16 oraz sio-
strę lat około 20. Stanisław Bojko 
opowiadał mi osobiście losy Róży 
Bojko z Teresina, która cudem oca-
lała z rzezi, a którą się później tro-
skliwie zaopiekował i długie lata 
wychowywał jak swoje własne 
dziecko: „Róża Bojko i jej starszy 
brat byli właśnie w domu, gdy na-
stąpił gwałtowny atak Ukraińców 
na ich dom i rodzinę. Ukraińscy 
bandyci włamali się do domu i od 
razu z miejsca zaczęli mordować 
domowników. Jej tato Stefan lat 
około 35 i mama lat około 30 oraz 
babcia Józefa lat około 70 byli 
właśnie razem w kuchni. Tam do-
padli ich rezuni i zaczęli od razu 
mordować. Róża bowiem słyszała 
straszne krzyki i piski dochodzące z 
kuchni. Zaraz ona i jej brat w wiel-
kim strachu schowali się za szafę, 
która stała w ich pokoju. Ukraińcy 
wcale jednak nie szukali w tym po-
koju, ale po skończonej robocie 
wyszli z domu na dwór. Wtedy jej 
młodszy brat wyszedł z ukrycia na 
dwór i tam zauważyli go oprawcy i 
na miejscu zakatrupili. Ona w tym 
czasie nadal siedziała ukryta za 
szafą, w pewnym momencie za-
uważyła jednak, że do ich domu 
przyszedł sołtys Środa i zaczął ra-
bować ich mienie. Kiedy dziecko 
zobaczyło znajomego sąsiada, wy-
szło z ukrycia. Gdy dziewczynka 
pokazała się sołtysowi, w chwilę 
później zobaczyła także ciała swo-
jej pomordowanej rodziny, leżały 
na podwórzu przed domem. Mał-
żeństwo Środów było bezdzietne, 
zabrał więc sierotę ze sobą do swo-
jego domu. Od tej pory opiekował 
się nią, a ona pasła dla niego kro-
wy. W tym czasie inne dzieci ukra-
ińskie, wiedząc o tym, że Róża jest 
polskim dzieckiem czynili jej wiele 
krzywd i upokorzeń. Dla przykładu 
dzieci ukraińskie na łące bili ją 
prętami po nogach oraz dosypywa-
li piachu do chleba, który jadła. 
Róża cierpiała wśród Ukraińców 
długo, aż do ponownego wejścia 
Sowietów na te tereny”. Maria 
Bojko: „Pamiętam, że atak miał 
miejsce o świcie, ukraińscy bandy-
ci gwałtownie włamali się do tego 
domu i z miejsca zaczęli mordować 
wszystkich po kolei. Najpierw zgi-
nęli ci którzy byli w kuchni. Ja w 
tym momencie byłam w pokoju 
obok, zaledwie za jednymi drzwia-
mi, gdy usłyszałam nieludzkie 
wręcz krzyki i piski brutalnie zabi-
janych ludzi, dochodzące z kuchni. 
Razem ze mną była wtedy moja có-
reczka Regina, która miała wtedy 
zaledwie 9 miesięcy. Instynktownie 
chwyciłam niemowlę na ręce i 
ukryłam się z nim w małej piwnicz-
ce pod podłogą, do które wejście 
było właśnie w tym pokoju. Ledwie 
zdążyłam się tam schronić do na-
szego pokoju wpadli Ukraińcy, wy-
raźnie słyszałam ich kroki. Po 
chwili zaczęli mordować także tych 
ludzi, którzy dosłownie przed chwi-
lą byli ze mną w pokoju nad nami. 
To przeżycie jest nie do opowiedze-
nia, to się działo tuż nad naszymi 
głowami. Słyszałam krzyki i jęki 
konających, a przecież tak bliskich 
mi osób. Nie zapomnę tego do koń-
ca mojego życia, tego nie można 
wprost wymazać z pamięci. Po 
chwili wszystko ucichło, a ja posły-
szałam jak wyciągają ciała pomor-

dowanych ludzi z domu na podwó-
rze. W czasie tej rzezi zamordowa-
no: mojego tatusia Jana, moją 
mamę Kamilę oraz moją rodzoną 
siostrę Kazimierę i jej synka i cór-
kę. Zginęli także Tadeusz Świstow-
ski i Zbigniew Świstowski. Słysza-
łem też od ludzi we Włodzimierzu, 
jak zginęła rodzina Terleckich. 
Podczas napadu Bronisław Terlec-
ki lat około 45, nie pozwolił wła-
mać się do swojego domu i razem 
ze swoim synem Stanisławem lat 
około 17 stawiał zacięty opór. Po-
nieważ mieli obaj broń ostrą, przez 
jakiś czas nie dopuszczali atakują-
cych banderowców do swojego 
domu, w końcu jednak skończyła 
im się amunicja i przestali strzelać. 
Wtedy Ukraińcy podczołgali się 
pod ich dom i podłożyli ogień, po-
tem spokojnie już pilnowali, aby 
tylko nikt nie uciekł z płonącego 
domu. Obaj dzielni obrońcy oraz 
ich rodzina, zginęli w płomieniach, 
w tym: żona Terleckiego lat około 
35 oraz jego rodzice: ojciec lat 
około 60 i matka lat około 57. W 
naszej kolonii Teresin zamieszkał 
Marian Roch, który pochodził z 
Zastawia należącego do ukraiń-
skiej, prawosławnej wsi Kohylno. 
Ożenił się z naszą dziewczyną 
Anną Rusiecką. Jej mama, z domu 
Wawrynowicz lat około 60, była ro-
dzoną siostrą mojej mamusi Mi-
chaliny. Niestety imion moich 
dziadków Wawrynowiczów dziś już 
nie pamiętam. Jej mama została 
zamordowana w naszej kolonii 
podczas napadu w sierpniu 1943 r. 
Na kilka tygodni przed rzezią do 
domu Mariana Roch przybiegł zu-
pełnie nagi mężczyzna w wieku 
około 30 lat i natknął się na jego 
żonę Annę oraz teściową. Gdy go 
takim ujrzały, obie natychmiast na-
robiły krzyku, a on zaczął się tłu-
maczyć, że zna Mariana Rocha i 
bardzo potrzebuje ich pomocy, mó-
wił przy tym tak: „Mnie i innych 
Polaków zabrali do lasu Ukraińcy. 
Tam kazali nam kopać doły, gdy 
tylko skończyliśmy, będąc już bar-
dzo złych myśli, oprawcy nakazali 
nam się rozbierać! Gdy i to polece-
nie posłusznie wykonaliśmy, to 
wtedy nakazali nam wchodzić do 
tych dołów. Byłem już niemal pe-
wien, że chcą nas tam wystrzelać, 
w tych dołach jak kaczki. Nie ma-
jąc już nic do stracenia, rzuciłem 
się gwałtownie do ucieczki. Zasko-
czeni Ukraińcy strzelali za mną ale 
żadna kula mnie nie trafiła i zdoła-
łem uciec. Teraz jestem u was po-
nieważ znam Mariana i spodzie-
wam się, że mi pomożecie.” Ma-
rian przyniósł potrzebne ubranie, 
potem ten człowiek gdzieś zniknął. 
Nie wiem właściwie co się stało z 
rodziną Kasperskich, wszelki słuch 
o nich zaginął ale przypuszczam, 
że tak jak inni leżą gdzieś na uświę-
conej krwią ziemi wołyńskiej.” 
(Eugeniusz Świstowski, w: www.
stankiewicze.com/ludobojstwo.pl ; 
wspomnienia spisał Sławomir 
Roch).  „Zbudził nas sąsiad. Wy-
biegliśmy na podwórko. Nasza ro-
dzina liczyła 6 osób. Byli to rodzi-
ce, ja, brat 12-letni, siostra – 1,5 
roku i babcia, która przyjechała do 
nas z Włodzimierza w odwiedziny. 
Zobaczyliśmy w odległości około 1 
km od strony północnej bardzo 
dużo postaci, jakby chmurę, idą-
cych w naszą stronę. Wszyscy po-
śpiesznie cofnęliśmy się do pokoju, 
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tata zamknął drzwi od wewnątrz. 
Poklękaliśmy i zaczęliśmy się mo-
dlić. Z nami był sąsiad Kasperski. 
Tata nazywał się Bojko Stefan, 
mama Stanisława z domu Jankow-
ska, urodzona w Skale pod Ojco-
wem, brat Edward, siostra Janina, 
babcia Jankowska Anna. Tata 
wziął siekierę i chciał uciekać 
przez okno, ale dom w szybkim 
czasie został otoczony przez ban-
derowców uzbrojonych w kosy, sie-
kiery, łopaty i inne narzędzia 
zbrodni. Wywołano babcię po na-
zwisku. Odpowiedziała: „Jestem 
kobietą i boję się wyjść”, ale w 
końcu poszła. Ja za sąsiadem ucie-
kłam na strych. Próbowaliśmy 
schować się pod beczkę, ale rozsy-
pała się. Wróciłam na dół i ze swo-
im bratem ukryłam się w piwnicy, 
która była pod komorą. Mama z 
malutką siostrą przy piersi została 
na drabinie stojącej w komorze i 
prosiła Ukraińca: „Co ja jestem 
wam winna, darujcie nam życie”, 
ale „had” uderzył ją. Usłyszałam 
jej śmiertelne chrapanie. Dziecko 
jeszcze wołało mnie „Lula” i 
prawdopodobnie żywe zostało 
wrzucone do dołu. Jak zginęli tato, 
sąsiad, babcia – nie wiem. W piw-
nicy leżałam na drewnianej belce, 
a brat mnie sobą zakrywał. Po 
krótkim czasie „had” wszedł na 
schody piwnicy, trzymając główkę 
maszyny do szycia „Singer” i od-
wrócony do nas plecami krzyknął: 
„Wyłaź”. Brat usłuchał, wyszedł i 
został zabity. Strzałów w tej masa-
krze nie było. Ukraińcy wykopali 
pod oknem dół i wrzucili doń mo-
ich rodziców. Tato miał 43 lata 
(były legionista), mama 33 lata. W 
piwnicy siedziałam długo. Po wyj-
ściu z niej widziałam w domu po-
wyrzucane wszystko z szafy, krew 
na podłodze i ścianach, powybija-
ne okna.” (Rozalia Wielosz z d. 
Bojko; w: Siemaszko..., s. 1241-
1242). „Ci co nie uciekli do mia-
sta, to Ukraińcy zachęcali ich, żeby 
zbierali zboże, co było na polach i 
wszystko zwieźli z pól w sterty. I w 
tą właśnie sobotę wszystkim dali 
po kawale mięsa, żeby się jeszcze 
najedli, a w nocy zaszli od strony 
Włodzimierza Wołyńskiego i kogo 
spotkali, to już żywy nie uszedł. Na 
szczęście już od pewnego czasu 
wszyscy baliśmy się o swoje życie i 
nie nocowaliśmy w naszych do-
mach. Ja i moi koledzy (w tym chy-
ba Sobolewski), spaliśmy zwykle w 
naszej stodole na wyschniętej koni-
czynie. Moja żona Maria z naszym 
synkiem Kazimierzem, zaledwie 
6-miesięcznym dzieckiem, Irena z 
córką Celinką oraz Leokadia no-
cowali wszyscy razem, zwykle w 
naszym domu. I tej tragicznej nocy, 
kiedy banderowcy urządzili nam 
rzeź na całym Teresinie, było tak 
samo. Jeszcze była noc, gdy obu-
dził nas gwałtowny brzęk bitych 
szyb oraz straszny, przeraźliwy 
krzyk mojej żony Marii oraz obu 
pozostałych sióstr. Po chwili nastą-
piła znowu gwałtowna cisza. My w 
tym czasie, zdjęci strachem, stara-
liśmy się głębiej zakopać w koni-
czynie. Baliśmy się bowiem, że te-
raz zaczną szukać także w stodole. 
Do świtu było już jednak cicho i 
spokojnie. Nad ranem, jak tylko się 
rozwidniło, wyszliśmy z ukrycia i 
starannie obszukaliśmy nasz dom i 
podwórko, ale nigdzie nie znaleźli-
śmy ciał pomordowanych, ani na-

wet śladów krwi. Jedynie pobite 
okna świadczyły, o tej tragedii, któ-
ra się tu dziś wydarzyła, a której 
byliśmy świadkami.”  (Wspomnie-
nia Heleny Wójtowicz z d. Karbo-
wiak z osady Budki Kohyleńskie 
w pow. Włodzimierz; spisał Sła-
womir Tomasz Roch; w: http://wo-
lyn.btx. pl/index.php/wolyn-wola-
o-prawde/251-wspomnienia-hele-
ny-wojtowicz-z-d-karbowiak-z-
osady-budki-kohyleskie-w-pow-
-wodzimierz.html ). Wspomina 
pani Leokadia Baumgard z d. So-
bolewska z Teresina: „Usłyszeli-
śmy rano naraz brzęk szyb w oknie. 
Ja i pozostali z rodziny Buczkow-
skich zerwaliśmy się z łóżek patrzy-
my, a w oknie są widły i siekiery. W 
sieni była drabina na strych, po-
stawiliśmy drabinę i uciekamy po 
niej na górę, jedna drugą się pyta: 
„Co jest?!” Nikt nic nie mówi! [...] 
A matka Buczkowskich, córka, Ola 
i Genowefa, wyszli ze strychu same 
na zewnątrz, drugą drabiną i in-
nym wyjściem i tam je zabili. Gie-
nia uciekała koło szkółki do lasu 
ale dopadli ją, zaciągnęli na po-
dwórko i też zabili. Opowiadali 
nam rodzice, którzy byli w stodole i 
patrzyli przez szpary jak mordują 
dzieci i babcię. My obie z Lodzią 
byłyśmy tymczasem schowane w 
plewach, jak długo nie wiem, może 
godzinę. W pewnym momencie na 
strych wlazł Ukrainiec i chodził z 
toporem, słychać było jak stukał po 
podłodze. Pan Bóg dał, że nas nie 
widział, bo oni bandyci byli pijani. 
Powiedział tak: „Chto je nechaj 
wyjde!!”. Tyle pamiętam! Bóg dał, 
że nas nie zobaczył, zszedł na dół i 
poszli dalej mordować, do Kroch-
mala. Słychać było jęki, rąbanie, 
ile ich zginęło nie wiem, tak cho-
dzili od domu do domu. Zrobiło się 
cicho. […] Nie wiem co mi przy-
szło do głowy ale powiedziałam do 
Lodzi: „Zmówmy pacierz!!” A po 
modlitwie mówię do niej: „Scho-
dzimy na dół.” Drabina podsta-
wiona była z dworu, po niej wła-
śnie bandyta wlazł na strych szu-
kać pozostałych. Powiedziałam do 
niej: „Idziemy do mego domu zo-
baczyć co z moimi rodzicami i ro-
dzeństwem.” Schodzimy po tej 
drabinie, a pod szczeblami była 
ziemia zmieszana z krwią. Musiała 
był płytka ziemia, bo słychać było 
charczenie, pod drabiną jeszcze 
konali ludzie, a my musiałyśmy 
deptać po nich żeby zejść na dół i 
uciekać. Przeszłyśmy koło Krako-
wiaka, bo chciałam zobaczyć, kto 
żyje, tym bardziej, że u nich był 
schowany mój brat Mieczysław i 
Jan Topolanek. Ale było pełno krwi 
na podwórzu, słychać charczenie 
było, bałam się więc uciekałyśmy 
dalej koło mojej cioci Teresy Klim-
czak, siostry mojego ojca. Moja 
starsza siostra chodziła do niej 
spać ale było wszystko otwarte, 
drzwi i okno otwarte, krew pod 
drzwiami, też słychać było char-
czenie. Wiedziałam, że nie żyją, 
mogą nas bandziory zobaczyć i za-
bić więc uciekamy dalej do mego 
domu, zobaczyć co się dzieje. 
Wchodzimy na podwórko pełne 
krwi, drzwi otwarte, wołam: 
„Mamo! Mamo!!” W tym czasie 
mój rodzony brat Witold usłyszał 
moje wołanie i wyczołgał się spod 
łóżka, był cały umorusany we krwi. 
Pytam się go: „Gdzie są rodzi-
ce?!” A on do mnie, że już nie ma 

nikogo, on sam wyszedł z tego ran-
ny w głowę. Został uderzony sie-
kierą, ile razy tego już nikt nie wie. 
Wzięłam go na podwórko i obmy-
łam mu głowę, porwałam przeście-
radło na kawałki i zawiązałam mu 
głowę, wzięłam też bułki w ko-
szyk.” (Sławomir Tomasz Roch: 
Wspomnienia Wiktorii Baumgard 
z d. Sobolewska z Teresina na Wo-
łyniu, Zamość 2004 r., s. 2-3).   
We wsi Tumin pow. Horochów 
Ukraińcy zamordowali 11 Pola-
ków: 8-mioosobową  i 3-osobową 
rodzinę;  m.in. przecięli piłą na pół 
Stefana Uleryka.
We wsi Turia pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy zabrali do lasu 
i rozstrzelali 5 Polaków: rodzinę 
oraz 20-letniego chłopca. 
We wsi Turyczany pow. Włodzi-
mierz Wołyński Ukrainiec, syn 
nauczyciela, zarąbał siekierą żonę 
Polkę, nauczycielkę, lat 34; ponad-
to zamordowana została jej rodzina 
oraz kilkunastu innych Polaków. 
We wsi Twerdynie pow. Horochów 
Ukraińcy zamordowali 6-osobową 
rodzinę polską. 
W kol. Wielkie pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy oraz miejscowi 
chłopi ukraińscy siekierami, wi-
dłami i kosami zamordowali oko-
ło 30 Polaków, głównie kobiety i 
dzieci. 
W kol. Wiktorówka pow. Włodzi-
mierz Wołyński  podczas drugie-
go napadu Ukraińcy zamordowali 
około 100 Polaków. 
We wsi Winiatycze pow. Zalesz-
czyki: „29.VIII.1943. Winiatycze 
pow. Zaleszczyki. Ukraińcy za-
mordowali Węgrzyna Antoniego a 
innego Polaka ciężko ranili. Kiedy 
Węgrzyn z trzema towarzyszami 
wyszedł w tym dniu po południu 
na przechadzkę w pole, otoczyli 
ich w pewnym momencie Ukraińcy 
uzbrojeni w pistolety i noże. Ofiarą 
padł Węgrzyn Antoni, ciężko ranili 
nożami jego kolegę, dwóch innych 
uciekło” (ANN, AK, sygn. 203 /
XV/ 9, k. 170 – 174). 
We wsi Władynopol pow. Wło-
dzimierz Wołyński zamordowali 
4 Polaków: babkę, jej synową i 2 
wnucząt. 
W kol. Władysławówka pow. Wło-
dzimierz Wołyński 50 upowców 
oraz około 150 miejscowych chło-
pów ukraińskich oraz kobiet, sie-
kierami, kosami, widłami, nożami, 
cepami, szpadlami, sierpami, gra-
biami, orczykami wymordowali z 
niezwykłym okrucieństwem około 
40 rodzin polskich stosując tortu-
ry, gwałcąc dziewczęta i kobiety, 
zapewne około 200 Polaków (Sie-
maszko..., s. 869)   Przebieg tej 
zbrodni znany jest dzięki Ukraiń-
cowi, który zrelacjonował ją swo-
jemu polskiemu sąsiadowi.  Pod 
koniec sierpnia 1943 roku z Wła-
dysławówki przybiegł zakrwawio-
ny mężczyzna krzycząc, że Ukra-
ińcy mordują w tej wsi Polaków. 
Świadek, W. Malinowski ukrył się 
ze swoją rodziną w lesie. Pomagał 
im sąsiad, Ukrainiec Józef Pawluk. 
Poszedł on do wsi Władysławów-
ka sprawdzić, co się dzieje. Wrócił 
po około 3 godzinach i zdał rela-
cję. „Prowidnyk ich powiedział, że 
taka rzeź jednocześnie jest prze-
prowadzana, odbywa się na całej 
Ukrainie, że jest nakaz wybicia 
wszystkich lachiw - żeby nikt nie 

pozostał - komunistów i Żydów też. 
Powiedział (Józef Pawluk - przyp. 
S.Ż.), że we wsi Władysławówce 
wybili wszystkich, 40 rodzin – ogó-
łem około 250 osób, leżą martwi, 
trupy. Zapytany, jak to się stało, 
opowiedział, że rano napadli na 
kolonię, 50-ciu Ukraińców - UPA, 
uzbrojonych, otoczyło i „zdoby-
ło” wieś, podczas „zdobywania” 
wsi zastrzelili kilku Polaków, któ-
rzy uciekali. Pozostali bezbronni 
i sterroryzowani zostali oddani 
Ukraińcom, którzy oczekiwali w 
rejonie wsi przed jej „zdobyciem”. 
Była to zbieranina ludzi bez broni 
palnej, ze 150 osób, między nimi 
były kobiety - wszyscy posiadali 
kosy, sierpy, siekiery, widły, noże, 
cepy, szpadle, grabie, kłonice, or-
czyki i inne narzędzia stosowane w 
rolnictwie. Tak na znak dany przez 
uzbrojonych Ukraińców, rzucili się 
na Polaków. Rozpoczęła się strasz-
na rzeź, w tym zamieszaniu pobili i 
swoich. O tym opowiedział mi oj-
ciec - mówił Pawluk, a sam widzia-
łem koniec tego mordu - najgorzej 
znęcali się nad ostatnimi Polakami 
- rozszarpywali ludzi, ciągnęli za 
ręce i nogi, a inni ręce te odży-
nali nożami, przebijali widłami, 
ćwiartowali siekierami, wieszali 
żywych i już zabitych, rozcinali 
kosami, wydłubywali oczy, obcina-
li uszy, nos, języki, piersi kobiet i 
tak ofiary puszczali. Inni łapali je 
i dalej męczyli, aż do zabicia. Przy 
końcu ofiara była otoczona grupą 
ryzunów - widziałem, jak jeszcze 
żyjącym ludziom rozpruwano brzu-
chy, wyciągano rękami wnętrzno-
ści - ciągnęli kiszki, a inni ofiarę 
trzymali; jak gwałcili kobiety, a 
później je zabijali, wbijali na koł-
ki, stawiali żywe kobiety do góry 
nogami i siekierą rozcinali na dwie 
połowy, topili w studniach. Powie-
dział Pawluk, że nigdy w życiu nie 
widział i nie słyszał o takiej rzezi, i 
nikt, kto tego nie widział, nigdy w 
to nie uwierzy, że jego pobratym-
cy tego dokonali. (...) Po wybiciu 
ofiar wszyscy rzucili się na dobytek 
- rabowali wszystko, nawet jedni 
drugim zabierali, były bratobójcze 
bójki (...). Nie mogłem patrzeć się 
na dzieci z roztrzaskanymi głowa-
mi i mózgiem na ścianach, wszę-
dzie trupy zmasakrowane, krew 
- aż czerwono.” (Siemaszko..., s. 
1236 - 1237). 
We wsi Ziemlica pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy oraz chło-
pi ukraińscy z okolicznych wsi 
siekierami, szpadlami, widłami i 
innymi narzędziami zamordowali 
około 90 Polaków ; „Dzieci nabi-
jano na zaostrzone kolki i wrzuca-
no do studni. Jedną z kobiet dwóch 
Ukraińców poniosło na widłach i 
wrzuciło do dołu”. (Siemaszko..., 
s. 854).
W kol. Zofiówka pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy zamor-
dowali co najmniej 20 Polaków: 
mężczyzn zastrzelili, kobiety i 
dzieci zarąbali siekierami.     
     W nocy z 29 na 30 sierpnia 
- 1943 roku:  
We wsi Mohylno pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy zamordo-
wali co najmniej 73 Polaków; mał-
żeństwo Garczyńskich (lat 68 i 66) 
związali drutem kolczastym i 
wrzucili do studni;  42-letniemu 
Antoniemu Siateckiemu odrąbali 
nogi i pozostawili do skonania, 

jego żonie i 3 dzieci lat 3, 7 i 10 
odrąbali ręce i nogi (Siemaszko..., 
s. 927 ; nie wymieniają oni rodziny 
Zajączkowskich, co podał świadek 
w „Rzeczpospolitej” z 2 lipca 2003 
r.). „Aż do nocy 29 sierpnia od na-
szych sąsiadów nie dostaliśmy żad-
nego ostrzeżenia, nawet w postaci 
groźby, nie było też żadnego we-
zwania do opuszczenia tej ziemi. 
Dopiero w ostatniej chwili sąsiad 
Ukrainiec o nie zapamiętanym na-
zwisku przybiegł do zabudowań 
rodziny Bernackich, z okrzykiem: 
„uciekajcie natychmiast, już do 
was idą”. Nazwiska tego jedynego 
we wsi sprawiedliwego nie pamię-
tam. Z rodziną Bernackich urato-
wała się również rodzina Feliksa 
Szewczuka, która tam nocowała. 
Natomiast Feliks został zamordo-
wany już wcześniej i to w sposób 
niezwykle okrutny - odrąbano mu 
ręce i genitalia./.../ Wybierając so-
bie miejsce do spania wieczorem 
29 sierpnia nie wiedzieliśmy, że ten 
wybór to wybór życia lub śmierci, 
wybór dokonywany nieświadomie i 
losowo. Babcia Marianna Mroziuk 
i Dziadzi Piotr Mroziuk nocowali 
w domu ze względu na swój pode-
szły wiek (84 i 82 lata), dołączyła 
do nich wdowa Aniela Juszczuk z 
dziećmi, córką Stefanią i synem 
Dionizym (3 lata). Nocleg w domu 
oznaczał dla nich śmierć. Reszta 
rodziny miała do dyspozycji dwa 
brogi ze słomą, jeden nieco bar-
dziej oddalony od zabudowań, 
drugi blisko stodoły. Ten pierwszy 
oznaczał życie, drugi śmierć. Na 
pierwszym spałam ja, Jadwiga 
Mroziuk, Antonina Mroziuk (ur. 
1924 r), Bolesław Mroziuk (ur. 
1929 r), Zofia Buczek (siostra 
Anieli Mroziuk) i Edward Bernac-
ki. Drugi brog wybrały na nocleg - 
wybierając tym samym śmierć - 
następujące osoby: moja Mamusia 
- Helena Mroziuk, siostra Dioniza, 
stryj Adam Mroziuk, Sabina Bu-
czek (z domu Gaczyńska) - brato-
wa Anieli Mroziuk z domu Buczek, 
syn Sabiny Henio Buczek lat 9, syn 
Sabiny Antoś Buczek lat 5. W nocy 
- o nieokreślonej godzinie - obudzi-
ły nas przeraźliwe krzyki, dobiega-
jące z zabudowań stryja Adama 
oraz z zabudowań właściciela wia-
traka o nazwisku Siatecki. Przera-
żający był krzyk Siateckiego, prze-
raźliwe długie „ooooojjjj”, świad-
czył o ogromnym cierpieniu, nie-
ludzkim cierpieniu. Fiodor Kraw-
czuk, który nie był w stanie uwie-
rzyć w naszą opowieść, zwłaszcza 
że tylko słyszeliśmy odgłosy mor-
dowania, wyruszył pieszo do wsi 
Mogilno. Gorzką prawdę o bestial-
stwie swoich rodaków z UPA po-
znał gdy podszedł do zabudowań 
Siateckiego. Gospodarz leżał na 
podwórzu koło psiej budy - miał 
odpiłowane lub odrąbane ręce i 
nogi, obok wielka kałuża krwi. Już 
nie krzyczał, ale żył jeszcze, świad-
czyły o tym konwulsyjne drgania 
kadłuba. W dniu śmierci miał 42 
lata. Jego żona Hanna - lat 36, 
córki - Kazimiera - lat 10, Leoka-
dia - lat 7, Regina - lat 3, leżały 
nieco dalej w kurzu i krwi. Ich 
szczątkom Fiodor Krawczuk nie 
przyjrzał się tak dokładnie, lecz zo-
stały potraktowane podobnie jak 
Siatecki.  Antosia Mroziuk, Bole-
sław Mroziuk i Zofia Buczek mogli 
zejść z brogu nie zauważeni, ponie-
waż uwaga morderców była sku-
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piona na ucieczce mojej i Edwarda 
Bernackiego. Ukryli się w gąszczu 
młodych wiśni. Trwali tam ogar-
nięci grozą. Słyszeli, jak wyprowa-
dzono z domu Babcię i Dziadzia, 
który prosił o życie powołując się 
na swój wiek i przypominając swą 
pomoc w żywności dla Ukraińców, 
którzy uciekli zza sowieckiej grani-
cy w czasie Wielkiego Głodu. To 
nie zrobiło na mordercach żadnego 
wrażenia. Siekiery i noże spłynęły 
krwią niewinnych. Zginęła cała 
moja rodzina i Juszczakowie, star-
cy, kobiety, dzieci. Z ofiar zdarto 
obuwie i wartościową odzież, 
skrwawione szczątki od razu zako-
pano. Gdy mordercy odeszli i zro-
biło się cicho, Zosia z Antosią i 
Bolesławem rozpłakali się z żalu, 
strachu i rozpaczy. Wyszli z ukrycia 
i podeszli do zabudowań stryja 
Adama - a rodzinnego domu Antosi 
i Bolcia. Na podwórzu stał kierat, 
w jego pobliżu nadchodzący dzień 
odsłonił przerażonym oczom wiel-
kie kałuże krwi. Krwawe ślady 
wskazywały miejsce zakopania 
ciał ofiar za brogiem. Antosia i Bo-
lesław pozostali tam, nikt więcej 
nie widział ich, nie wiadomo kiedy 
i jak zostali zamordowani. Praw-
dopodobnie zostali znalezieni 
przez rabujących dobytek ofiar 
banderowców i ponieśli męczeńską 
śmierć w wieku 19 lat - Antosia i 
14 lat - Bolesław. Zosia Buczek po-
szła sama do swojego domu ro-
dzinnego. Jej matka, Stanisława 
Buczek i jej siostra, stara panna 
Józefa, jeszcze były całe i zdrowe. 
Wydawało się, że starym kobietom 
już nic nie grozi, że darowano im 
życie. Zosia Buczek ponownie oca-
lała, ponieważ ukryła się po raz 
drugi - tym razem w szopie z sia-
nem przy zabudowaniach Bucz-
ków. Cały dzień tam siedziała. Mo-
gła obserwować rodzinny dom 
przez szparę. Widziała więc mor-
derców, mężczyzn nie mieszkają-
cych w Mogilnie, przyprowadził 
ich mieszkaniec wsi Siergiej Cho-
miak. Wyprowadzili z domu sta-
ruszki i zamordowali bez litości. 
Chomiak wykopał jamę i wrzucił 
tam ciała, jeszcze po śmierci rąbał 
ciało staruszki Stanisławy mówiąc 
przy tym: „A majesz Polszczu”. 
Potem siedząc aż do zmroku w 
swojej kryjówce Zofia Buczek mu-
siała słuchać makabrycznych w 
swej treści rozmów Ukraińców. 
Opowiadali sobie - także dzieci - 
jak który „Lach” krzyczał z bólu 
przed śmiercią, jak jęczały torturo-
wane ofiary. Opowiadano, jak 
dzieci ukraińskie bawiły się odcię-
tą głową żony Łukasza Gaczyń-
skiego - ci Gaczyńscy mieszkali na 
Zwierzyńcu. Pani Gaczyńska mia-
ła piękne grube warkocze, to z tego 
powodu jej głowa posłużyła do ma-
kabrycznej zabawy. Wiele wypo-
wiedzi świadczyło o trwającym ra-
bunku mienia pomordowanych. 
Odnośnie mojej rodziny powie-
dziano: „Do Adamka i do Franka 
Mroziuków pojechały cztery fury 
po rzeczy”. Z rodziny Szczurow-
skich uratowała się Jadwiga 
Szczurowska. Gdy mordowano jej 
rodziców - Antoniego i Martę 
Szczurowskich, siostry Genowefę i 
Kazimierę oraz synka sąsiadów, 
Stasia Konstantynowicza, ona 
również otrzymała cios w głowę i z 
rozciętą głową padła bez przytom-
ności. Odzyskała ją, zanim morder-

cy dokończyli swą krwawą „pra-
cę” z jej rodzicami i pełzając ukry-
ła się w snopkach na polu, tzw. 
dziesiątkach. Banderowcy szukali 
jej, przy pomocy wideł i szpadla, 
szukali uderzając w snopach. Od-
rąbali szpadlem dwa palce, lecz 
Jadwiga Szczurowska zniosła ból 
w milczeniu. Gdy dotarła do Wło-
dzimierza Wolyńskiego, minęło 
pięć dni od krwawej nocy. Część 
tego czasu spędziła w zbożu na 
polu. Zdecydowała się wyjść, gdy 
przypomniała sobie opowiadanie 
swojego ojca o śmierci głodowej. 
W ranach na głowie i po odciętych 
palcach zalęgły się robaki. Ostat-
kiem sił doszła w pobliże Cegielni 
w Włodzimierzu. Tam upadła, lecz 
członkowie polskiej samoobrony 
zauważyli ją i zanieśli do szpitala” 
(Jadwiga Kozioł z d. Mroziuk, w: 
www.stankiewicze.com/ludoboj-
stwo.pl ). „Zamordowali m. in. 
moje siostrzane rodzeństwo ( Dyz-
io, Boguś i Tereska Gaczyńscy, 
wiek odpowiednio 10, 8 i 6 lat oraz 
niemowlę nieznanego imienia w 
wieku 6 dni). Mordercy, to m.in.: 
Juchym Orluk, syn Prochora, uro-
dzony w 1907 roku w Mohylnie, 
który własnymi rękami zamordo-
wał sześcioletnią Tereskę Gaczyń-
ską, sześciodniowe niemowlę i 
matkę niemowlęcia Marcelinę Ga-
czyńską, Fiszczuk Mychajło, syn 
Archypa, urodzony w 1907 roku w 
Mohylnie, który w czasie mordo-
wania pilnował, aby żadna z ofiar 
nie uratowała się ucieczką przez 
okna oraz Łuciuk Wołodymyr, syn 
Wasyla z Marcelówki, który z ra-
mienia tzw. UPA organizował i kie-
rował ludobójczą akcją w Mohyl-
nie. /.../ Dla nas Mohylno było 
gniazdem morderców. W tej wsi 
zginęły dzieci mojej siostry Kazi-
miery - Dyzio, lat około 10, Boguś, 
lat około 8, Tereska, lat około 7. 
/…/ Gaczyński, mąż Kazi, przeżył 
w ukryciu. Był świadkiem, jak ban-
derowiec rozbija główkę jego naj-
młodszego dziecka (niemowlę płci 
męskiej, imienia nie pamiętam) o 
framugę drzwi trzymając je za 
nogi. Zginęła także jego druga 
żona, a dwoje starszych dzieci, mo-
ich siostrzeńców, zginęło od sie-
kier”  (Stanisława Tokarczuk: „Są-
siedzi z Marcelówki”; w: www.
stankiewicze.com/ludobojstwo.pl 
). „Tej strasznej nocy spali na Ob-
rożku siana pod dachem, stał w sa-
dzie Jadwigi Mroziuk. W nocy 
usłyszeli krzyki oraz jęki Antoniego 
Siateckiego, który miał własny 
wiatrak. Odrąbali mu obie nogi i 
tak w boleściach leżał na podwór-
ku i krzyczał z bólu niemiłosierne-
go. A było do niego około 700 m 
przez pola, tak daleko i słychać 
było ten krzyk rozpaczy. Od razu 
zorientowali się, że to Siatecki 
krzyczy. Był szwagrem Zofii Bu-
czek, a dla Antosi wujkiem. W tej 
dramatycznej chwili Edek wydaje 
rozkaz by spuścić drabinę i scho-
dzić na ziemię, tam czekać, aż 
wszyscy zdążą zejść z brożka. Gdy 
wszyscy byli na dole, rzucili się do 
ucieczki w pola, w ciemną noc. A 
już bandyci byli przy ich domu, sły-
szeli nawet jak jeden do drugiego 
mówił: “Strzelaj!” Na szczęście 
nie strzelali za nami. Dodam, że w 
tym samym czasie już zabijali na 
podwórku Adama Mroziuka. Sły-
szeli jak go mordowali, przy tym 
nie strzelali wcale. Jadwiga Mro-

ziuk uciekała za Edkiem, gdy go 
dogoniła prosiła by na nią pocze-
kał bowiem nie ma tyle sił co on. 
Poszli juz razem przez lotnisko na 
wschód od Mohylna, blisko Turii. 
Natrafili na dom Władysława Mro-
ziuka, Jadwigi stryja z rodziną i 
pobudzili ich ze snu, podobnie z 
Krawczuka rodziną. Muszę dodać, 
że Edka siostra cioteczna Stefania 
Szewczuk była synową Krawczuka 
i rodziny Gdyrów. Wszyscy uciekli 
zaraz w zarośla nad rzeką Turia. 
Przesiedzieli tam cały upalny 
dzień, dopiero na następną noc 
udali się do Włodzimierza, kieru-
jąc się poza lasem Owadeńskim. 
Szli przez błota, na rano dotarli do 
miasta. Wszyscy jak stali tak ucie-
kali, matki z małymi dziećmi, Ja-
dzia bosa i w sukienczynie, w której 
spała na brożku. Tymczasem Anto-
sia i Bolek brat Antosi oraz Zosia 
Buczek siedzieli w ukryciu, aż zro-
biło się widno. Rano przyszli na 
swoje podwórko, mieszkali bardzo 
blisko tego obrożka. Było na po-
dwórzu dużo krwi i nic już w domu 
z odzienia nie było. Zrozpaczeni 
Antosia i Bolek stali i płakali na 
swoim podwórku, a było już widno. 
Tak znaleźli ich Ukraińcy, zaraz 
ich tam pomordowali. A rodzice i 
inni, co razem spali w stodole już 
wszyscy byli zakopani za domem. 
To wszystko opowiedziała nam po-
tem osobiście Zosia, która zanim to 
się stało, zostawiła ich dwoje tak 
płaczących, a sama poszła do swe-
go domu, który stał ze 300 m dalej. 
W DOMU ZOFII BUCZEK. W 
domu u Zosi była matka lat około 
73 oraz siostra lat około 45, była 
jeszcze panna, poza tym była cho-
ra. Zosia poinformowała mamę, ze 
Sabina i jej dzieci zostali pomordo-
wani. Sama ubiera na siebie kilka 
sukienek i chowa się przezornie w 
chlewie nad świńmi, były tam zło-
żone gruchowiny. Włazi tam do 
końca, pod samą strzechę i siedzi 
cichutko. Tymczasem za niedługo 
przyszli na podwórko Ukraińcy, 
przyszli zabijać stareńką matkę i 
chorą siostrę. Stukają do drzwi, 
matka otworzyła, patrzy a oni stoją 
z siekierami. Matka prosi po imie-
niu: “Pawel nie zabijaj nas!” Po-
tem było już słychać tylko trzask, 
za sekundę drugie uderzenie i ci-
sza. Słychać było tylko jak zakopy-
wali ciała pomordowanych kobiet, 
dokładnie za chliwkiem, w którym 
ukryła się Zosia. Słyszy wyraźnie, 
jak zbrodniarze jeszcze po zadaniu 
im śmierci, przeklinają swoje bez-
bronne ofiary, słyszy: “Masz tobie 
ty Polszczu!!” Po zakopaniu ciał 
rozpoczęło się grabienie pozosta-
wionego majątku. Kłócili się ze 
sobą Ukraińcy, było o co, bo to i 
było co brać: para koni, kilka sztuk 
bydła, dużo odzienia. Zosia prze-
siedziała do nocy, a nocą sama szła 
polami do Włodzimierza. W 
DOMU JÓZEFA GACZYŃSKIE-
GO. Józef Gaczyński podczas nocy, 
w której mordowali mieszkańców 
naszej wsi Mohylno spał w ogro-
dzie w chaszczach. Gdy przyszli 
mordować jego rodzinę żona otwo-
rzyła drzwi, bandyci pytają o męża, 
a on wszystko słyszy. Na ten mo-
ment małe dziecko zaczęło płakać, 
żona mówi do nich, że weźmie 
dziecko na ręce i pójdzie męża po-
szukać. Lecz Ukrainiec zaraz na 
progu zarąbał ją bezlitośnie siekie-
rą, a potem wszedł do domu i po-

mordował jeszcze troje dzieci. Mąż 
a zarazem ojciec rodziny wszystko 
słyszał dokładnie, w noc ciemną 
słychać dobrze, kiedy nawet ptasz-
ki śpią. Jak otumaniony przedostał 
się do miasta Włodzimierza i tu 
nam wszystkim w domu opowiadał 
co przeżył. W DOMU JADWIGI 
SZCZUROWSKIEJ. Jadwiga 
Szczurowska córka Antoniego i 
Marty, właśnie Marta była rodzo-
ną siostrą mojego taty Franciszka 
Szewczuka. Jest to przekaz wiary-
godny bowiem jeszcze żyje Jadzia, 
obecnie mieszka w Darłowie i ma 
już 76 lat. Mieszkali w Mohylnie, 
Józef Szczurowski, syn uciekł do 
Włodzimierza z żoną i dwoma ma-
łymi córkami jeszcze w lipcu 1943 
r. oraz siostra Rozalia Szczurow-
ska, która była zakonnicą. Gdy 
przyszli nocą zabijać rodziców i 
dwie córki to wszyscy spali w sto-
dole na sianie. Zaczęli wołać, ktoś 
się odezwał, więc nakazują scho-
dzić na dół do stajni. Gdy wypro-
wadzali konie ze stajni Jadzia rzu-
ciła się do rozpaczliwej ucieczki, 
niestety zaczepiła o coś i przewró-
ciła się, tak ją dogonili i szpadlem 
okładają po udach i po głowie. 
Było ich dwóch jeden trzymał ją za 
usta, a drugiemu kazał bić szpa-
dlem za uchem. Jadzia po kolej-
nych cięciach straciła przytom-
ność, myśleli że ją zabili i pobiegli 
z powrotem mordować rodziców i 
siostrę Genowefę lat 19, by też nie 
próbowali uciekać. Przy tym mor-
derców było więcej. Jadzia jeszcze 
nocą ocknęła się cała zakrwawio-
na ale nie była w stanie się pod-
nieść. Na kolanach i na rękach za-
czołgała się do snopków żyta, które 
stały za sadem, na ich własnym 
polu. W tych dziesiątkach siedziała 
kilka dni. W nocy marchew na polu 
wyrywała i jadła by przeżyć, nieda-
leko rosła trzcina, to rosę spijała z 
wielkiego pragnienia. Była przy 
tym bosa i tylko w jednej sukience, 
a było już chłodno, z kolei w dzień 
upał, muchy ją gryzły, aż robaki się 
w ranach zalęgły. Po temu też gło-
wa ją bardzo swędziała! Dodam, 
że gdy Ukraińcy rano przyszli by 
zakopać jej ciało to szukali jej po 
tych snopkach, nawet widłami 
dźgali czy czasem nie siedzi w jed-
nym z nich. Jadzia widziała nawet 
jak zbliżali się do miejsca jej ukry-
cia i bardzo na ten czas gorąco się 
modliła do Matki Bożej, by tylko jej 
nie zobaczyli i nie zamordowali. A 
słyszała przy tym, jak mówili Ukra-
ińcy do siebie: “Ona daleko i tak 
nie zajdzie, tylko padochne!” Po 
kilku dniach zaczęła nocą iść do 
miasta Włodzimierza, po miedzach 
na polu spała, gdzieś zaszła do 
sadu to jabłko jakie zjadła.” 
(„Wspomnienia Ludwiki Podskar-
bi z d. Szewczuk z kolonii Mogilno 
w pow. Włodzimierz Wołyński na 
Wołyniu 1935 – 1944”; spisał  Sła-
womir Tomasz Roch; w: http://wo-
lyn.freehost.pl/wspomnienia/mo-
gilno-szewczuk_ludwika.html ).  
     30 sierpnia 1943 roku: 
W kol. Antonówka pow. Luboml 
Ukraińcy zamordowali 1 Polaka. 
We wsi Budy Ossowskie pow. Ko-
wel  upowcy oraz chłopi ukraińscy 
ze wsi Rewuszki i Wołczak doko-
nali w okrutny sposób rzezi 270 
Polaków; gospodarstwa polskie 
obrabowali i spalili, ciała zostały 
nie pogrzebane, porozrzucane po 
wsi, studnie były pełne powrzu-

canych żywych, poranionych i po-
mordowanych dzieci i kobiet .„W 
końcu sierpnia do Zasmyk dotarła 
kobieta z dwójką dzieci, przyno-
sząc wieść o wymordowaniu miesz-
kańców w Budach Ossowskich. 
Kiedy oddział „Jastrzębia” dotarł 
na miejsce zagłady, zastał przera-
żający widok. Wielu partyzantów 
po raz pierwszy ujrzało na własne 
oczy, ludzi porąbanych siekierami, 
porżniętych kosami, kobiety z ob-
ciętymi piersiami i zmasakrowane, 
nie do opisania ciała dzieci. Widok 
wielu zapadł w pamięć na całe 
życie. W polach i zaroślach odna-
leziono, kilkoro ukrytych przerażo-
nych dzieci i dorosłych osób. Wi-
told Kuźmiński i kilka innych osób 
uciekali przez ukraińską wieś, bo 
tylko ta droga była wolna. Biegnąc 
krzyczeli po ukraińsku, że „Lachy 
napadły” i razem z nimi biegli 
również do lasu Ukraińcy. W lesie 
dopiero zorientowali się, że biegli 
z Polakami. Pamiętam, opowia-
dał córce pan Witold, że w czasie 
tej dramatycznej ucieczki, jedna z 
kobiet zgubiła kilku tygodniowego 
niemowlaka, trzymała przy piersi 
puste zawiniątko. Witold Kuźmiń-
ski uratował się jako jedyny z 15 
osobowej rodziny. Ojciec Piotr 
Kuźmiński został zamordowany na 
drodze podczas próby uprzedze-
nia syna o napadzie. Konstancja 
Kuźmińska z/d Chomicka - żona 
Kuźmińskiego Piotra, schroniła 
się do zaprzyjaźnionych sąsiadów 
Ukraińców, jednak została wydana 
i zamordowana. Jadwiga Aronow-
ska z/d Kuźmińska wraz z mężem i 
dwójką dzieci i Kazimiera Kuźmiń-
ska panna, również zamordowani 
przez szalejącą bandę UPA i chło-
pów ukraińskich, sąsiadów i zna-
jomych. Wtedy zginęło około 270 
osób, a zagubieni w lasach jeszcze 
długo po tym docierali do ośrod-
ka samoobrony w Zasmykach. 
Wieś zniknęła z powierzchni zie-
mi.” (Bogusław Szarwiło: Budy 
Ossowskie przestały istnieć. W: 
http://wolyn.ovh.org/opisy/budy_ 
ossowskie-04.html ).  „30 sierpnia 
1943 roku Budy Ossowskie i ko-
lonia Kowalówka o świcie zostały 
otoczone przez uzbrojone bandy, 
które wyszły ze wsi Wołczak i Rze-
wuszki i dokonały masowej rzezi 
na ludności polskiej. Rezultat był 
przerażający: w Budach Ossow-
skich ponad dwieście osób, w tym 
ponad osiemdziesięcioro dzieci” 
/.../ (Fragment książki Henryka 
Katy „Wojenne Wichry” wydanej 
dzięki Urzędowi Miasta Otwocka 
w 2001 r. Nakład 200 egzempla-
rzy. Przepisany przez Bogusława 
Szarwiło, w: http://27wdpak.btx.
pl/publikacje/435-woy-przed-qbu-
rzq ). „W 1943 r. jak zaczęły się 
rzezie Polaków, matka zachorowa-
ła. Pojechałem z nią do lekarza w 
Budkach Ossowskich, który ją le-
czył. Miejscowość ta była odległa 
od Zasmyk o jakieś 25 kilometrów. 
Przespaliśmy się u jakiegoś go-
spodarza, znajomego mamy. Nad 
ranem zostaliśmy obudzeni przez 
hałas na dworze. Okazało się, że 
Ukraińcy otoczyli wieś i zaczynają 
łapać i zbierać Polaków. Wycią-
gnęli nas na podwórko.  - Mamu-
sia nie mogła uciekać. Postanowi-
łem z nią zostać. Jeden z Ukraiń-
ców trzymał mnie za rękę, a trzech 
położyło matkę na ziemi i zaczęło 
ją przeżynać! Jak bluznęła krew, 
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mama krzyknęła - Wacek uciekaj! 
- Wyrwałem się tym bandziorom 
i zacząłem uciekać. Strzelali za 
mną, ale nie trafili. Twarze ukra-
ińskich morderców , którzy przeży-
nali mamę piłą, zapamiętałem na 
całe życie! Wciąż w moich uszach 
rozbrzmiewa krzyk mordowanej 
matki, Niektórych ze zbirów zada-
jących jej śmierć w męczarniach 
rozpoznałem. Jeden z nich Iwan 
Rybczuk żyje jeszcze i mieszka w 
Gruszówce. To on przeżynał mat-
kę piłą. Po wojnie wpadł w łapy 
NKWD i odsiedział w łagrze 15 
lat. Teraz jest kombatantem i cho-
dzi w aurze bohatera walczącego o 
wolność Ukrainy. Ma pewnie wiele 
odznaczeń i dodatek kombatancki. 
Ja wtedy przez las uciekłem do Za-
smyk. Po jakimś czasie wstąpiłem 
do oddziału samoobrony. By do 
niego się dostać, musiałem oszu-
kać „Jastrzębia” i powiedzieć, że 
jestem starszy. Dzieci bowiem do 
partyzantki nie przyjmowano. Tra-
fiłem do plutonu, którym dowodził 
ppor. „Nagiel” czyli Jan Witwicki. 
Boje z Ukraińcami w obronie mor-
dowanej ludności polskiej musie-
liśmy toczyć na okrągło. Zdarzało 
się, że przybywaliśmy za późno, tuż 
po dokonanej zbrodni. Nie pamię-
tam, jaka to była wieś, chyba Mo-
czułki, wtedy po raz pierwszy zoba-
czyłem, jak „Jastrząb” płacze. A to 
był twardy żołnierz, który rzadko 
pokazywał emocje. Widok, jaki tam 
zastaliśmy, przechodził ludzkie po-
jęcie. Maleńkie dzieci powbijane 
na kołki w płocie. Kobiety leżały 
na podwórku z rozprutymi brzu-
chami. Jedna z nich była w ciąży. 
Wyrwany z jej brzucha płód leżał 
obok niej. Wszyscy mężczyźni mieli 
odrąbane siekierami głowy. Wszy-
scy zastanawiali się, jak można się 
posunąć do takiego zwyrodnial-
stwa. Wszyscy mocniej ściskali w 
rękach karabiny. Przechodziliśmy 
też przez miejscowość, w której 
zarżnięto moją matkę. Jej szcząt-
ki wraz z innymi pomordowanymi 
wrzucono do studni, które upowcy 
następnie zrównali z ziemią. Po-
wiedziałem o tym ppor. „Naglo-
wi”, ale ten orzekł, że jak wygramy 
wojnę to zadbamy, by pomordowa-
ni tu Polacy mieli swoje mogiły. 
To oczywiście nie stało się nigdy! 
/.../  Nasi przełożeni dbali nie tylko 
o nasze umiejętności bojowe, ale 
także morale. Co rusz przypomi-
nano nam, ze nie wolno w czasie 
akcji zabijać kobiet i dzieci. Do-
wództwo w rozkazach dziennych 
stale przypominało, że za gwałt 
na Ukraince każdy może zastrzelić 
kolegę i nie będzie za to karany.” 
(Marek A. Koprowski: Oprawca 
jeszcze żyje. W: http://www.kresy.
pl/kresopedia,historia,ii-wojna-
swiatowa?zobacz%2Fwaclaw-
gasiorowski   03 lipca 2013 ) Inni 
datują napad na dzień 29 sierpnia. 
W kol. Gaj pow. Kowel upowcy 
oraz chłopi ukraińscy z okolicz-
nych wsi wymordowali za pomocą 
kul, siekier, noży, kos i innych na-
rzędzi ponad 600 Polaków.  „Żonę 
Bolesława Czelebąka w stanie od-
miennym przepiłowano, przytrzy-
mując drągiem położonym na pier-
siach, czego świadkiem był mąż 
znajdujący się obok w schronie. 
Maria Wiurkiewicz, lat 36, prze-
rżnięto na pół”. Latem 1943 roku 
w Gaju pod figurą zastrzelił się 
Ukrainiec Ituch, nie chcąc uczest-

niczyć w morderstwach (Siemasz-
ko..., s. 393 – 396). 
We wsi Jankowce pow. Luboml 
upowcy oraz chłopi ukraińscy ze 
wsi Huszcza i Przekurka siekiera-
mi, widłami, drągami i innymi na-
rzędziami zamordowali ponad 100 
Polaków, imiennie znane jest 88 
ofiar.  „Z lasu od strony północnej 
wkroczyło do wsi około 200 Ukra-
ińców po części uzbrojonych w 
broń palną, a po części w narzędzia 
gospodarskie, jak siekiery i widły. 
Napastnicy zaczęli systematycznie 
plądrować i palić gospodarstwa, 
zabijając każdego napotkane-
go mieszkańca. /.../  Tam właśnie 
mieszkała moja ciocia Karolina 
Solipiwko z mężem i piątką dzieci 
– mówi poruszony Zdzisław Kogu-
ciuk. Opowiada, jak czwórka dzieci 
schroniła się do piwnicy na karto-
fle. Najstarszy syn przykrył rodzeń-
stwo swoim ciałem, i patrząc przez 
okienko, był świadkiem zabójstwa 
rodziców i 8-miesięcznego brata, 
którzy dostali się w ręce Ukraiń-
ców. – Jak zginęli, nie wiadomo, bo 
ich ciała nie zostały odnalezione, 
prawdopodobnie uległy spaleniu. 
Musiała to być potworna zbrod-
nia, gdyż młody człowiek, który to 
widział, dostał potem pomieszania 
zmysłów i spędził resztę życia w 
szpitalu psychiatrycznym – opo-
wiada rodzinną historię pan Ko-
guciuk. /.../  Tymczasem w zajętej 
przez Ukraińców części wsi działy 
się prawdziwie dantejskie sceny. 
Wspomina je Katarzyna Dyczko 
z domu Grabowska, uciekająca z 
3-letnim bratankiem na ręku. „Wy-
biegając ze stodoły, widzieliśmy już 
palącą się wieś i słyszeliśmy strasz-
ny, przerażający krzyk „ratunku” – 
relacjonowała. „W czasie ucieczki 
koło nas świstały kule, lecz my ze 
strachu nie odwracaliśmy głów, 
dopiero zatrzymaliśmy się na sta-
cji w Jagodzinie”. Jak się okaza-
ło, krzyczała sąsiadka Katarzyny 
Dyczko – Teresa Petruk, którą 
Ukraińcy zamordowali w okrutny 
sposób, odrąbawszy jej wcześniej 
siekierą ręce. Niektóre relacje 
znajdujące się w zbiorach Zdzisła-
wa Koguciuka posiadają dziś uni-
katową wartość, gdyż złożyli je lu-
dzie, którzy już nie żyją. Dotyczy to 
m.in. wstrząsających wspomnień 
pani Heleny Stachniuk z Cheł-
ma. Jej ojca Ukraińcy zatłukli na 
śmierć drewnianym kołkiem. Jako 
mała dziewczynka była świadkiem 
zastrzelenia mamy i czteroletniego 
brata Franka. Tego dnia straci-
ła też babcię i siostrę. „Zostałam 
sama, przytuliłam się do mamy, za-
parłam dech, żeby oprawcy pomy-
śleli, że nie żyję” – pisze w relacji 
pani Helena. „Kiedy podpalili za-
budowania, pobiegli dalej… pło-
mienie rozprzestrzeniały się coraz 
dalej, aż dosięgły mamę i mnie… 
zaczęłam sama na sobie gasić 
ogień. Udało się, ale zostałam 
naga, bo to, co miałam na sobie, 
uległo spaleniu. Podeszłam do tłu-
moczka, wyciągnęłam jakąś rzecz 
ubraniową, przytuliłam do siebie 
z przodu i poszłam do drogi. Przy 
drodze widziałam babcię z rozrą-
baną głową oraz najstarszą sio-
strę Marysię z rozerwaną od kuli 
nogą, a przy niej kałużę krwi”./.../  
Prawdziwie krwiożerczy szał ogar-
nął jednego z Ukraińców miesz-
kających w samych Jankowcach 
– Iwana Szpaka. Po opanowaniu 

wsi przez oddział OUN-UPA wtar-
gnął z siekierą do obejścia swoich 
sąsiadów Grabowskich, z którymi 
utrzymywał wcześniej bardzo do-
bre stosunki. Zamordował dwoje z 
nich, a trzeciej – Michalinie Gra-
bowskiej – odrąbał rękę. Kobieta 
przeżyła…/.../ Licząca blisko 150 
numerów i zamieszkana przez 
ponad 600 osób tętniąca życiem 
wieś to dziś zarośnięte chaszczami 
ustronie. Nie sposób dostać się tu 
suchą nogą, gdyż nieregulowana 
rzeczka w czasie opadów zmienia 
koryto i płynie nieuczęszczaną od 
blisko 70 lat, zarosłą krzakami dro-
gą.  /.../ Ci, którzy doszczętnie nie 
spłonęli, leżą pogrzebani gdzieś 
w prowizorycznych mogiłach roz-
rzuconych na terenie wymarłej 
wsi”. (http://dziennik.artystyczny-
-margines.pl/zbrodnie-sniace-sie-
po-nocach-zaglada-wsi-jankowce) 
.   „Tam właśnie mieszkała moja 
ciocia Karolina Solipiwko z mężem 
i piątką dzieci – mówi Zdzisław 
Kogucik. Opowiada, jak czwórka 
dzieci schroniła się do piwnicy na 
kartofle. Najstarszy syn przykrył 
rodzeństwo swoim ciałem i patrząc 
przez okienko, był świadkiem za-
bójstwa rodziców i 8-miesięczne-
go brata, którzy dostali się w ręce 
Ukraińców. – Jak zginęli, nie wia-
domo, bo ich ciała nie zostały od-
nalezione, prawdopodobnie uległy 
spaleniu. Musiała to być potworna 
zbrodnia, gdyż młody człowiek, 
który to widział, dostał potem po-
mieszania zmysłów i spędził resztę 
życia w szpitalu psychiatrycznym. 
Tragiczny był tez los pozostałych 
osieroconych dzieci. /..../ Tragicz-
nego poniedziałku do dziś nie może 
zapomnieć Stanisława Grzywna, 
która w czasie napadu miała 14 
lat. Zanim uciekła, słyszała roz-
dzierające krzyki dochodzące z 
oddalonego o blisko 150 metrów 
gospodarstwa przynależącego już 
do sąsiedniej wsi o nazwie Zamo-
stecze, do której wtargnęli bande-
rowcy. Mieszkała tam rodzina z 
dziesięciorgiem małych dzieci. – Te 
przeraźliwe krzyki to nie mogło być 
nic innego, jak mordowanie tych 
dzieci” (Adam Kruczek: Ból kre-
sowych serc; w: „Nasz Dziennik” 
z 30 – 31 stycznia 2010). 
W folwarku Kaznopol pow. Lu-
boml Ukraińcy zamordowali 
6-osobową rodzinę polską z 4 
dzieci. 
We wsi Kąty (Kuty) pow. Luboml 
upowcy i chłopi ukraińscy z oko-
licznych wsi siekierami, widłami, 
drągami i innymi narzędziami 
wymordowali około 250 Polaków, 
imiennie znane jest 213 ofiar; całe 
studnie napełnili żywymi, poranio-
nymi bądź już martwymi; np. Jasz-
czukową z 5 córkami wrzucili do 
studni żywcem. Janinie Prończuk 
i jej dwom synom w wieku lat 
kilku odcięli głowy. Niemowlę o 
nazwisku Sacharuk zabili uderza-
jąc główką o ścianę domu – w tym 
dniu odbywały się jego chrzciny 
(Siemaszko...., s. 494 – 496).  „30 
sierpnia w nocy straszny stukot w 
okno „Widczyniaj skarej!”. Tato 
był na strychu, a mama otworzyła. 
Weszło ich może z dziesięciu „Swy-
ty lampu!”. Mama ze strachu nie 
mogła zapałek znaleźć. Krzyczy 
„Skarej! Wychody!”. Wygnali nas 
do sieni i pytają się „A de twyj czo-
łowik?”. A mama zauważyła sie-
kierę. Siostra Kasia, która miała 

16 lat zaczęła prosić „Dzieduniu, 
nie bijcie nas, co my komu zrobi-
li, nie bijcie.” Ja to usłyszałam i 
mnie w uszach zadzwoniło, i upa-
dłam bez pamięci. Mama obuchem 
w czoło dostała. Czaszka pękła, 
ale do mózgu nie doszło. A siostrę 
ostrzem na pół, czaszka była roz-
rąbana. Ale pierwsza tura nie pa-
liła, tylko zabijała. Nie wiem jaki 
to cud, że nas nie zaciągnęli do 
studni. Bo wszystkie studnie były 
zarzucone trupami. Zanim druga 
tura przyszła palić, to mama się 
obudziła i podniosła Kasię, a ona 
nieżywa. Podnosi mnie, a ja się ru-
szam. Ale nic nie pamiętam. Krwi 
zeszła okropna kałuża. .,,,. Już się 
palił dom. Mama wywlokła mnie 
w kartofle na ogród i miała wy-
nieść Kasię, ale już cały dom był 
w płomieniach. Kasia spalona. 
Tato wyskoczył w buraki i leżał, i 
widział, jak sąsiada ciągnęli do 
studni, a wszystkie studnie były 
pełne trupów. Mama ze mną na 
plecach coraz dalej w pole. Było 
ładne proso. Już tak spadła z sił, 
że nie dała rady mnie nieść. I leżąc 
w tym prosie, słyszy mama głośny 
gwar „Jak znajdesz to dobyjaj!”. A 
ja nic nie pamiętam, nieprzytomna 
byłam i wcisnęła głowę w ziemię, 
żeby nie widzieć jak będą dobi-
jać. Tyle krwi zeszło i widocznie 
ze zmęczenia usnęła. Obudziła się, 
ptaszęta śpiewają, krowy ryczą, 
słońce ślicznie świeciło. Mama za-
częła głośno płakać „Gdzie moja 
Kasia!?” I ja się obudziłam. Spoj-
rzałam na mamę, a na twarzy sama 
krew. I na sukience skorupa z krwi. 
Podnosi głowę, czy może ktoś jest. 
Ja już oprzytomniałam i ciągnę 
mamę do ziemi. A mama mówi, że 
nie możemy tu siedzieć, że trzeba 
szukać ludzi, może wszystkich nie 
pobili i coraz głowę do góry. I zo-
baczył tato, że ktoś jest w prosie 
i pędzi żeby zobaczyć kto, i wziął 
nas w ramiona i mówił, że czaszka 
na pół rozrąbana, ale nie wiedział, 
która z nas. Mówi „Ja wszystkich 
trupów wyciągnął ze studni. A są-
siadka Czuniowa mówi, że widzia-
ła jak twoja Marysia niosła jedną z 
dziewczyn i uciekała w pole, a ona 
siedziała ze swoimi dziećmi w gro-
chu, to szukaj w polu, może żywe, a 
może nieżywe.” I odnalazł nas, ale 
Kasi nie odnalazł. Pozbierał ko-
ści i w ogródku zakopał. I do dziś 
leżą” (Stefania Sawicka z domu 
Macegoniuk; w: http://dziennik.
artystyczny-margines.pl/a-wszyst-
kie-studnie-byly-pelne-trupow ; ze 
zbiorów Ewy Siemaszko) 
Koło wsi Kotów pow. Brzeżany, 
na drodze, na której 15 sierpnia za-
mordowano ks. Bilińskiego: „Na 
tym samym miejscu zginął rów-
nież leśniczy /?/ Polak wracający 
bryczką do domu, dnia 30.VIII” 
(AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 42. k. 
20 – 26). 
We wsi Kowalówka pow. Ko-
wel: „30 sierpnia 1943 roku Budy 
Ossowskie i kolonia Kowalówka 
o świcie zostały otoczone przez 
uzbrojone bandy, które wyszły ze 
wsi Wołczak i Rzewuszki i dokonały 
masowej rzezi na ludności polskiej. 
Rezultat był przerażający: w Bu-
dach Ossowskich ponad dwieście 
osób, w tym ponad osiemdziesię-
cioro dzieci, w Kowalówce na 23 
rodziny 32 osoby zamordowane. 
Rodzina Czarneckich wymordo-
wana cała; ojciec rodziny Jan 

Czarnecki – lat 55, żona Domini-
ka  - lat 53, córka Maria, mężatka 
– lat 23, córka Walentyna lat 19, 
dwaj synowie, bliźniaki Marian i 
Eugeniusz po 14 lat, najmłodsza 
córeczka Marii – Krystyna – lat 
3. Uratował się tylko syn Staszek 
– lat 21, w tym czasie nieobecny”. 
(Fragment książki Henryka Katy 
„Wojenne Wichry” wydanej dzięki 
Urzędowi Miasta Otwocka w 2001 
r. Nakład 200 egzemplarzy. Prze-
pisany przez Bogusława Szarwiło, 
w: http://27wdpak.btx.pl/publika-
cje/435-woy-przed-qburzq ). 
W kol. Łuczyce pow. Kowel Ukra-
ińcy zamordowali 3 Polaków: star-
sze małżeństwo i kobietę. 
W kol. Marianówka pow. Łuck 
zamordowali 4-osobową rodzinę 
polską. 
We wsi Maszów pow. Luboml za-
mordowali kilka rodzin polskich. 
We wsi Myślina pow. Kowel 
„ukraińscy partyzanci” z okolicz-
nych wsi pod dowództwem Fe-
dora Hałuszki, powracając z rzezi 
ludności polskiej w Rudnikach, 
zamordowali co najmniej 26 Po-
laków, głównie kobiety i dzieci; 
zgwałcili 16-letnią Leokadię Czar-
ny i spalili ją żywcem razem z 
18-letnim bratem oraz 5-osobową 
rodziną Myślińskich. Zamordowa-
li też 4 rodziny żydowskie liczące 
16 osób, ukrywane przez Polaków. 
W kol. Ostrówek koło Turii pow. 
Włodzimierz Wołyński zamordo-
wali 3 córki Moroziuków w wieku 
4 – 13 lat, które ich rodzice po-
wierzyli opiece Ukraińca z Turii a 
sami ukryli się w lesie (Siemasz-
ko..., s. 930). 
We wsi i majątku Ostrówki pow. 
Luboml upowcy oraz Ukraińcy 
(mężczyźni i kobiety) z sąsiednich 
wsi: Sokół, Połapy, Przekurka, 
Huszcza, Sztun i innych dokonali 
ludobójczej rzezi około 520 Pola-
ków. Uzbrojeni byli w broń palną, 
w siekiery, widły, kosy, topory, 
młotki do zabijania zwierząt go-
spodarskich. Polacy byli bezbronni 
nie wierząc, że po kilkusetletnim 
zgodnym współżyciu może im coś 
grozić ze strony sasiadów. Ukraiń-
cy zgonili Polaków na plac szkol-
ny, potem mężczyzn wpędzili do 
szkoły a kobiety z dziećmi do ko-
ścioła. Starszyzna ukraińska zarzą-
dziła: „Lachy, widdajte hodynnyki 
i zołoto, a to zaraz was wybijem” 
(„Polacy, oddajcie zegarki i złoto, a 
jak nie, to zaraz was wybijemy”). 
W szkole zamknęli kilkuset męż-
czyzn, którzy rozpoczęli pieśń 
„Kto się w opiekę odda Panu swe-
mu”. Oprawcy bijąc kolbami wy-
prowadzali grupkami mężczyzn po 
kilku: do okólnika Jana Trusiuka, 
za sad gospodarza Suszki (81 
zwłok), oraz w okolicę kuźni 
Edwarda Bałandy (około 20 osób), 
gdzie ich mordowali uderzeniami 
w tył głowy siekierą lub wielkimi 
maczugami drewnianymi. W 
czwartej mogile znajdowało się 5 
zwłok, w pobliżu kościoła. Ksiądz 
Stanisław Dobrzański został za-
mordowany przez odcięcie głowy 
w okólniku Jana Trusiuka, którą 
następnie wbili na pal. Wiele osób 
zabili w mieszkaniach, w obej-
ściach gospodarskich, na polach i 
drogach oraz wrzucili do studni, 
np. 90-letniego Władysława Ku-
wałka. Po dwóch godzinach, gdy 
mężczyźni byli już wybici, modlą-
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ce się i śpiewające pieśni religijne 
kobiety z dziećmi i starcami zamie-
rzali spalić, ale w okolicy pojawiły 
się samochody z Niemcami. Wo-
bec czego oprawcy w pośpiechu 
wyprowadzili tę grupę liczącą po-
nad 300 osób i popędzili na rżysko 
pod las Kokorowiec w pobliżu wsi 
Sokół. Tutaj brali po 10 osób, naj-
częściej rodzinami, kazali kłaść się 
twarzami do ziemi i mordowali 
strzałami w tył głowy oraz uderze-
niami bagnetów. Oczekujący na 
swoją kolej dokładnie widzieli rzeź 
poprzedników. Wśród morderców 
rozpoznano znajomych Ukraińców 
z sąsiednich wsi. Po rzezi oprawcy 
sprawdzili, czy wszyscy są zabici, 
rannych dobijali. Pomimo tego 
ocalało 13 lub 25 osób, w tym 10 
dzieci w wieku lat od 3 do 16. W 
Ostrówkach Ukraińcy zamordo-
wali około 520 Polaków. W święto 
Narodzenia NMP, 8 września 1943 
roku, Ukraińcy ze wsi Równo spa-
lili drewniany kościół p.w. św. An-
drzeja Apostoła wybudowany w 
1838 r. wraz z wystrojem wnętrza i 
paramentami. W 1992 roku Polska 
uzyskała zgodę i ekshumowano 
jedną mogiłę zbiorową na okólniku 
Jana Trusiuka wydobywając 
szczątki 80 Polaków, w tym dwoj-
ga dzieci w wieku około 6 lat. 
Wówczas pozostałych mogił nie 
odnaleziono, w tym mogiły kobiet 
i dzieci pod wsią Sokal, a miejsco-
wi Ukraińcy nie chcieli jej wska-
zać. O następne ekshumacje strona 
polska prosiła stronę ukraińską 
przez kilka lat. Taki był skutek 
przyjacielskiego obściskiwania się 
kolejnych prezydentów Polski z 
prezydentem Ukrainy Juszczenką, 
który Ukrainę budował na ideolo-
gii banderowskich ludobójców. 
Dopiero w 2010 roku dokonał eks-
humacji na tzw. Trupim Polu dr 
Leon Popek z IPN w Lublinie. „Na 
tej polance znów nas zatrzymali, 
wśród bulbowców powstało oży-
wienie. Na zboczu stało kilku bul-
bowców lepiej ubranych. Mieli 
przy sobie krótką broń. Musiała to 
być starszyzna. Przez krótką chwilę 
radzili. Po tej naradzie postanowili 
dalej nas nie pędzić, a na tej polan-
ce nas wymordować. Tak też się 
stało. Było nas tam dużo, bo to 
wszystkie kobiety z Ostrówek z 
dziećmi prawie do lat 15, kilku 
dziadków, a i z Woli Ostrowieckiej 
była znaczna część kobiet. Obsta-
wieni byliśmy dość gęsto przez bul-
bowców. O ucieczce nie było mowy. 
Ludzie stali, niektórzy z dziećmi na 
ręku siedzieli bo było im ciężko je 
trzymać. Modlili się, bo było już 
wiadomo, że na tej polance nastąpi 
tragedia. Po krótkiej chwili padła 
komenda, żeby ludzie zrzucili z sie-
bie grubsza odzież. Krzyczeli, by 
wychodzić z gromady po dziesięć 
osób na środek polany. Początko-
wo nikt nie chciał dobrowolnie iść 
na śmierć, bo każdemu życie miłe. 
Powstał płacz, lamenty, prośby, 
błagania, aby nas puścili, bo my 
nic nikomu złego nie zrobiliśmy. 
Oni nawet nie słuchali, robili się 
coraz wściekli. Rzucili się jak dzi-
kie bestie, jak mocno wygłodzone 
zwierzęta i zaczęli wyciągać z tłu-
mu, kto się pod rękę nawinął. Od-
prowadzali na środek polany, kaza-
li kłaść się w koło, twarzami do 
ziemi. Zaczęli strzelać ofiarom w 
tył głowy, a my żywi musieliśmy na 
te tragedię patrzeć. Patrzeć jak 

giną niewinni ludzie i ich najbliżsi: 
babcie, matki, siostry, bracia, cór-
ki, synowie, bo byli wszyscy ze 
sobą spokrewnieni. /…/  Teraz bul-
bowcy rzucili się wszyscy. Było im 
widocznie pilno, bo każdy odrywał 
z grupy parę osób o rozstrzeliwał. 
Na środku polany. Ludzie lamentu-
jąc żegnali się ze sobą na wiecz-
ność. Matki brały swe dzieci i kła-
dły obok siebie, obejmując je ręka-
mi. Tak odchodzili z tego świata na 
wieczność. Ja, mama, ciotka i bliż-
si znajomi byliśmy razem w grupie, 
wciąż odciągając moment rozsta-
nia się z tym światem. Chcieliśmy 
jeszcze pożyć choć chwilę dłużej. 
Widziałem okropne sceny. Roz-
strzeliwani w pośpiechu ludzie nie-
raz byli trafiani niecelnie. Zranieni 
śmiertelnie podrywali się konwul-
syjnie i znów opadali na ziemię. 
Dobijano ich, ale najczęściej w 
męczarniach kończyli żywot. Z jed-
nej grupy, popędzonej na miejsce 
kaźni po serii strzałów poderwała 
się mała dziewczynka, może sze-
ścioletnia i zaczęła mocno krzy-
czeć: mamo, ale matka już nie żyła. 
Widząc to bulbacha podniósł kara-
bin i strzelił w nią. Trafił ale nie-
śmiertelnie. Dziewczynka upadła, 
ale natychmiast się poderwała i 
krzycząc zaczęła iść po trupach, 
padając i wstając. Bulbowiec zno-
wu w nią strzelił. Tym razem aż 
trzykrotnie. Dziewczynka wciąż 
podnosiła się i krzyczała. Zdener-
wowany bulbowiec podbiegł do 
niej i dobił ja kolbą karabinu. Lu-
dzie na ten widok odwracali się z 
płaczem. I tak grupę po grupie wy-
ciągano i zabijano. Tworzył się 
duży krąg, gdyż kazano kłaść jeden 
obok drugiego w nogach pomordo-
wanych. Widać było pośpiech, bo 
głośniej krzycząc szybko wyciągali 
ludzi na pobojowisko, nie żałując 
przy tym razów. Matka, ja, ciotka 
Trusiak byliśmy razem, moja bab-
cia i ciotka Wikta z małym dziec-
kiem. Mama powiedziała, żebyśmy 
poszli sami, po co mają nas szar-
pać i tak nas śmierć nie ominie. 
Przyglądać się tej zbrodni już dłu-
żej nie było można. Wstaliśmy, po-
żegnaliśmy się ze sobą i najbliższy-
mi. Z płaczem i okropnym żalem, że 
trzeba pożegnać się z tym światem, 
oddaliśmy się w ręce oprawców. 
Popędzono nas na miejsce kaźni. 
Poszło nas dziesięcioro na pobojo-
wisko. Bulbowcy, jak dzikie bestie, 
krzyczeli „lachajte lachy chutko” 
(szybko kładźcie się Polacy). 
Mama jeszcze raz przycisnęła mnie 
do siebie, płakała i mówiła jakby 
do siebie: tyle dzieci wybijają, cóż 
one są winne. Nie mogłem płakać, 
zacisnęła mi się krtań i zrobiłem się 
zupełnie nieswój, obojętny z tego 
przestrachu. Kładąc się obok sie-
bie, półgłosem odmawialiśmy pa-
cierz. Mama objęła mnie mocno za 
szyję, ja zakryłem twarz dłońmi i z 
okropnym strachem wypowiedzia-
łem na koniec „ niech będzie po-
chwalony Jezus Chrystus”. Padły 
strzały z lewej i z prawej strony. Ja 
z tej grupy leżałem prawie w samy 
środku. Strzały zaczęły zbliżać się 
do mnie. Żal mi się mocno zrobiło, 
pomyślałem, że mam dopiero 13 
lat, sama radość życia, taki piękny 
świat, a tu za chwilę czeka śmierć i 
już nigdy nie ujrzysz jasności: czy 
poczuję ból? Bliziutko padł strzał, 
bo poczułem podmuch powietrza. 
To musiało być w ciotkę, słyszałem 

mocne charczenie. Okropnie prze-
żywałem ostatnie chwile. Zdawało 
mi się, że we mnie wszystko ustaje. 
Następny strzał pada w mamę. Zie-
mia rozbryzguje się po mojej gło-
wie. Poczułem, że coś ciepłego 
spływa po moim karku, ku lewemu 
policzkowi. Słyszę charczenie rap-
towny skurcz ciała. Poczułem, że 
mamy ręka przyciska mnie mocniej 
do siebie, potem ciało zaczęło się 
rozluźniać, bo ręka mamy zaczęła 
słabnąć łagodnie i tak pozostała 
bez ruchu. Nadeszła moja kolej. 
Oczekiwałem z napięciem, prawie 
martwy z przerażenia. Usłyszałem 
koło mnie strzał, szum w uszach i 
znów piasek posypał się po mojej 
głowie i rękach. Krótkie charcze-
nie ale to już z prawej strony. Z bi-
ciem serca oczekiwałem na następ-
ny strzał, strzał we mnie, ale i ten 
usłyszałem nieco dalej i jeszcze je-
den o kilka ciał dalej. Po tej krót-
kiej scenie mordu zapadła krótka 
cisza i nagle znów słyszę jak ukła-
dają się w naszych nogach następ-
ne ofiary, płaczące i rozpaczające. 
Kiedy znów usłyszałem wystrzały z 
tyłu zacząłem w duchu modlić się i 
prosić Boga o przeżycie tych po-
tworności. Krótko to trwało, bo 
rozstrzeliwali ze zdwojoną szybko-
ścią. Spieszyli się bardzo. Leżałem 
żywy miedzy trupami, słyszałem 
lamenty, błagania, pisk zabijanych 
dzieci, myślałem, że nie wytrzy-
mam, że zerwę się i będę uciekał, 
ale po chwili znów przychodziła 
myśl, że jeśli to zrobię, zabiją na 
miejscu. /…/  Leżałem, cierpiałem i 
słuchałem, co się wokół dzieje. 
Trwało to około godziny. Naraz 
ustały krzyki i płacz. Strzały były 
rzadkie. Od czasu do czasu padał 
strzał, rozmawiali między sobą 
głośno: „...o dywyna, o tamtoj 
szcze żywe, dobej”. Ja leżałem w 
tym pobojowisku i prosiłem Boga, 
aby mnie nie wykryto. Po chwili 
nastała cisza, tylko jakiś bulbowiec 
zawołał: „ no chłopa idemo, od dy-
wyte, tut morda polska leżyt”. Za-
częło się ożywienie między nimi. 
Zaczęli odchodzić w krzaki w stro-
nę Sokoła. Słyszałem z tej strony 
odgłosy. Leżałem dłuższą chwilę. 
Była grobowa cisza, bo nawet 
ptactwo odstraszone strzałami, nie 
dawało żadnego głosu. Leżąc mię-
dzy trupami myślałem, że wszyscy 
są wybici i gdzie ja teraz pójdę i jak 
długo tu będę leżał. Chciałem 
wstać i uciekać. Bałem się, bo jeśli 
oni z ukrycia patrzą, czy ktoś nie 
wstaje. Wtedy czeka mnie tylko 
śmierć. Leżałem dalej, a mrówki 
gryzły po całym ciele. Upłynęło 
około pół godziny. Nadal była ni-
czym nie zakłócona cisza. Podją-
łem decyzję. Postanowiłem ostroż-
nie podnieść głowę i spojrzeć przed 
siebie, co się dzieje na placu zbrod-
ni. Ostrożnie uniosłem głowę i zo-
baczyłem, że jakaś starsza kobieta 
ucieka z tego strasznego miejsca w 
pobliskie krzaki. Opuściłem głowę 
z powrotem i słuchałem, czy nie 
będą strzelać, ale nadal była cisza. 
Leżałem jeszcze chwilę i postano-
wiłem wstać i uciekać w krzaki, bo 
jeśli nie strzelano za tamtą kobietą, 
to znaczy, że oni wszyscy poszli. Po 
raz drugi pomalutku podniosłem 
głowę, spojrzałem po trupach i zo-
baczyłem, jak wstaje kobieta z 
dwojgiem dzieci. Złapała dziew-
czynkę i chłopczyka za rączki i 
uciekła w krzaki. Znów opuściłem 

głowę, leżałem i słuchałem, czy 
nikt nie będzie strzelał. Nadal była 
cisza. Po raz trzeci podniosłem 
głowę i popatrzyłem na mamę i 
ciotkę. Leżały martwe. Mama mia-
ła oderwany kawałek czaszki, aż 
mózg wyrzuciło. To właśnie mózg 
rozlał mi się po karku i po twarzy. 
Bóg zaślepił ich wzrok, bo zoba-
czywszy mnie zalanego krwią i mó-
zgiem pomyśleli, że jestem zabity. 
Uniosłem się nieco wyżej i powie-
działem półgłosem: „kto żywy 
niech ucieka”. Poderwałem się i 
odbiegłem około 50 metrów od po-
bojowiska w łubin. Położyłem się z 
brzegu, tak, aby nie być widocznym 
i zacząłem rozglądać się po pola-
nie i po trupach, czy ktoś nie pode-
rwie się do ucieczki. Widzę, że ktoś 
wstaje i biegnie w moją stronę, do 
tego łubinu. Poznaję. Jest to mój 
brat cioteczny Paweł Jasieńczak. 
Podniosłem się nieco i zacząłem 
machać ręką, aby biegł do mnie. 
Przebiegł, położył się obok mnie. 
Widzimy, że znowu jakaś kobieta z 
dzieckiem podbiega do zarośli. My 
natomiast zaczęliśmy się ostrożnie 
czołgać tym łubinem w stronę krza-
ków. Gdy biliśmy parę kroków od 
nich, szybko tam wskoczyliśmy. W 
tych krzakach spotkaliśmy te ko-
bietę, która wcześniej zbiegła z 
dwojgiem dzieci. Dołączyliśmy do 
niej . Płakała i mówiła, jak sobie 
poradzi z dwójką malutkich dzieci. 
Chłopak był nieco starszy od 
dziewczynki. Powiedziałem do niej, 
że jakoś musimy dostać się do Ja-
godzina. Dodałem, że z pobojowi-
ska wyszła ranna w głowę Janina 
Kuwałek, obecnie Martosińska. 
Mówiła, że ciotka Wikta też była 
ranna i prosiła o pomoc Jankę, ale 
Janka jej rzekła : „cóż ja ci pomo-
gę, ja sama ledwo co żyję”. Pomo-
gła jej wstać, ale nie dały rady. Tak 
moja ciotka bez pomocy, z dala od 
ludzi, umarła. Wzięliśmy dzieci. Ja 
jedno, Paweł drugie na plecy i za-
częliśmy powoli i ostrożnie iść w 
stronę Jagodzina. /…/  Zbliżaliśmy 
się do zarośli położonych bliżej 
wsi, do Borku. Szczęśliwie doszli-
śmy do niego, przeszliśmy w po-
przek i na skraju zatrzymaliśmy 
się. Byliśmy ukryci w gęstych krza-
kach, widzieliśmy wieś i okolice. 
Wieś częściowo paliła się. Wokół 
była pustka, tylko psy strasznie 
wyły, wszędzie chodziły krowy i ko-
nie. /…/   Tylko trzask ognie i spa-
dające opalone bale. Nie było wi-
dać nikogo, tylko niektóre budynki 
dopalały się, na drodze leżało parę 
trupów i psy żałośnie wyły. /…/  
Wieczorem przyjechali z Ostrówek 
ludzie z samoobrony (z Jagodzina i 
z Rymacz) i przywieźli spod Sokoła 
żonę Kalety i mamę Pawła. Były 
one trafione w szyję a ustami wy-
szły kule. Jeszcze żyły, ale w drodze 
zmarły. Przywieźli jeszcze chłopa-
ka, którego wyciągnęli z dołu. Był 
on raniony siekierą. Kaleta pocho-
wał swoją żonę na cmentarzu w 
Rymczach, a Paweł swoja mamę, a 
moją wujenkę pochował przy torze 
z lewej strony stacji kolejowej. 
Obaj wykopaliśmy dół a ludzie 
włożyli ją do dołu. Usypaliśmy mo-
giłkę, postawiliśmy naprędce zro-
biony krzyż. Pożegnaliśmy wujenkę 
i poszliśmy na nocleg. Było to już 
przy stacji kolejowej, bo każdy bał 
się iść dalej, aby bulbowcy nie na-
padli w nocy. Stacja była usypana 
wałem ziemnym i Niemcy pełnili 

cała dobę wartę. Nocą pełnili war-
tę starsi i młodzież, spały tylko 
dzieci.” (Aleksander Pradun; Na 
Rubieży Nr 3/1993). 
W futorze Piskorowo pow. Luboml 
zamordowali kilka rodzin polskich, 
liczby ofiar nie ustalono. 
W kol. Pniaki pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy w ciągu dwóch 
dni zamordowali co najmniej 41 
Polaków; pierwszego dnia mor-
dowali mężczyzn, drugiego dnia 
kobiety i dzieci; m.in. 10-osobową 
rodzinę z 8 dzieci i 8-osobową z 6 
dzieci. 
We wsi Radoszyn pow. Kowel za-
mordowali co najmniej 2 rodziny 
polskie. 
We wsi Radziechów pow. Luboml 
zamordowali kilka rodzin polskich, 
liczby ofiar nie ustalono. 
We wsi Rudka Miryńska pow. Ko-
wel zamordowali kilka rodzin pol-
skich; w stodole spalili 9-miesięcz-
nego Ignasia Łubiankę. 
We wsi Rudniki pow. Kostopol za-
mordowali ponad 12 Polaków. 
We wsi Sawosze pow. Luboml za-
mordowali kilkunastu Polaków, w 
tym 20-letnią dziewczynę. 
W futorze Skalenica pow. Kowel 
zamordowali co najmniej 43 Po-
laków, w tym 10 osób z rodziny 
Zagożdżona. 
W kol. Sucha Łoza pow. Kowel 
upowcy oraz chłopi ukraińscy ob-
rabowali i spalili gospodarstwa 
polskie oraz zamordowali siekie-
rami, widłami, łopatami, nożami, 
piłami do cięcia drzewa 71 Pola-
ków. „Kobietę Przewoźniak, lat ok. 
70, podrzucano na widłach aż do 
uśmiercenia. Dzieci były zabijane 
uderzeniami kolby w głowę. Żonę 
Antoniego Siedleckiego wrzucono 
do studni” (Siemaszko..., s. 400). 
We wsi Sztuń pow. Luboml zamor-
dowali kilkanaście rodzin polskich, 
zdołała uciec tylko jedna rodzina. 
We wsi Terebejki pow. Luboml 
Iwan Paciuk, sotnik UPA, z synem 
Wasylem zamordowali 5-osobo-
wą rodzinę Matyszczuków: Jan 
Matyszczuk lat 40 został zakłuty 
widłami, a następnie porżnięty na 
kawałki, jego żonę Janinę zadźgali 
widłami, a ich dzieci: Stefana lat 
16, Weronikę lat 14 i Jana lat 8 – 
zarąbali siekierami (Siemaszko..., 
s. 500). 
We wsi Turia pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy z sąsiednich 
wsi Gnojno, Mohylno i Rewuszki 
zamordowali około 50 Polaków, w 
większości kobiety i dzieci; część 
ofiar wrzucili do zbiornika z gno-
jówką; poza wsią wymordowali 
także Polaków w majątku Szpil-
bergów w Turii. 
We Włodzimierzu Wołyńskim 
upowcy zamordowali 18-letniego 
Polaka. 
We wsi Wola Ostrowiecka pow. 
Luboml upowcy oraz chłopi ukra-
ińscy z okolicznych wsi dokonali 
rzezi około 620 Polaków. Polaków 
spędzili na plac szkolny, opornych 
mordowali i wrzucali do studni. 
Około 40 kobiet i dzieci zaprowa-
dzili do stodoły Jasionków, resztę 
zamknęli w szkole. Na oczach 
zgromadzonych zastrzelili kilku 
mężczyzn nawołujących do obro-
ny i ucieczki. W stodole Antonie-
go Strażyca chłopi ukraińscy wy-
kopali rów długości 12 metrów i 
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szerokości 2,5 metra. Następnie, 
co pewien czas wyprowadzali z 
placu szkolnego po 5 – 10 męż-
czyzn do stodoły, rzekomo na 
badania lekarskie, aby utworzyć 
wspólny oddział do walki z Niem-
cami. Ofiarom kazali rozbierać się 
z ubrań i butów, oddać zegarki i 
złoto, a następnie podprowadza-
li nad wykopany w stodole rów, 
nad którym mordowali siekierami 
i toporami uderzając w tył głowy 
oraz przebijali widłami. Znad dołu 
zdołał uciec Władysław Soroka, 
pomimo otrzymanych 6 postrza-
łów. Po wymordowaniu mężczyzn 
oprawcy zaczęli wyprowadzać po 
kilka kobiet z dziećmi. Usłyszaw-
szy samochody przejeżdżających 
Niemców zamknęli szkołę, w 
której znajdowało się około 200 
kobiet, dzieci i starców, obłoży-
li ją słomą, oblali benzyną i pod-
palili. Wrzucili też przez okno do 
wnętrza kilka granatów. W upalny 
dzień szkoła spłonęła bardzo szyb-
ko. Taki sam los spotkał kobiety z 
dziećmi zamknięte w sąsiadującej 
ze szkołą stodole Jasionków. Na-
trafiono także na studnię wypeł-
nioną ofiarami oraz na kobietę z 
dzieckiem przy piersi, przygwoż-
dżone razem widłami do ziemi. 
Mienie Polaków rabowali przez 
cały dzień, uczestniczyły w tym 
kobiety i dziewczęta ukraińskie. W 
1992 roku Polacy przeprowadzili 
ekshumacje jednej z trzech mogił. 
Wydobyto szczątki 243 osób, z 
czego 120 należało do mężczyzn. 
Ofiary mordowane były silnymi 
uderzeniami w tylną część głowy 
ciężkimi narzędziami: maczugami, 
pałkami, obuchami siekier i młot-
kami. Pozostałych mogił: w szkole 
i stodole Jasionków nie odnalezio-
no. „Według informacji zawartych 
w dokumentach Państwowego Ar-
chiwum Obwodu Wołyńskiego w 
Łucku, w Woli Ostrowieckiej oraz 
drugiej wsi polskiej (w domyśle: 
w Ostrówkach) zamordowanych 
zostało do 1500 ludzi”. (Siemasz-
ko..., s. 513 – 521). „Noc miała się 
ku końcowi – świtało. I wtedy wła-
śnie, na tle porannej zorzy, wyłonił 
się zwartym tłum Ukraińców, który 
zmierzał od ukraińskiej wsi Sokół, 
do również ukraińskiej wsi Prze-
kórka. Ten manewr Ukraińców 
wprowadził naszą samoobronę w 
błąd. Odwołano alarm. Tymcza-
sem Ukraińcy zmienili kierunek 
i weszli do wsi od strony, z której 
ich się nie spodziewano. Były to 
oddziały zwarte uzbrojone w broń 
maszynową i karabiny pochodze-
nia niemieckiego i radzieckiego. 
Zachowanie tych ludzi nie zapo-
wiadało nic złego. Można powie-
dzieć, że okazywali mieszkańcom 
wioski dużą życzliwość, nawet 
dzieci częstowali cukierkami. Pa-
miętam, podszedł do mnie młody 
Ukrainiec, pogładził po głowie, 
zapytał jak się nazywam, ile mam 
lat, gdzie mieszkam, a wszystko to 
z życzliwym uśmiechem Rozpoczął 
się prawie normalny dzień życia 
wsi, tyle, że czuło się jakąś grozę. 
Około godz. 8-mej wyznaczeni bo-
jówkarze chodzili po wsi i wzywali 
mężczyzn od lat osiemnastu do 
sześćdziesięciu, by udali się na 
plac przed szkołą; sprawdzali każ-
dy dom i zabudowania, by nikt się 
nie ukrył. Kiedy wszyscy mężczyźni 
znaleźli się na boisku szkolnym, zo-
stali otoczeni przez uzbrojonych 

Ukraińców. Między godziną 10-tą 
a 11-tą do zebranych przemówił 
watażka tej ukraińskiej hordy, czy-
li, jak to się dzisiaj mówi dowódca 
oddziału ukraińskiej „powstańczej 
armii”. Mówił po ukraińsku. Sens 
wypowiedzi był następujący: Ukra-
ińcy pragną razem z Polakami 
walczyć przeciw Niemcom. Oni 
przyszli do naszej wioski, aby do-
konać naboru mężczyzn zdolnych 
do walki. Tych uzbroją i razem wy-
ruszą przeciw Niemcom. Mówił to 
tak porywająco i przekonywująco, 
jak to czyni politrucy sowici, że 
niektórzy słuchacze uwierzyli w ich 
zapewnienia. Następnie powie-
dział, że będą brać po sześciu męż-
czyzn na badania lekarskie i 
sprawnościowe, następnie zdro-
wych i zdolnych umundurują, 
uzbroją i utworzą polski oddział, 
obok oddziałów ukraińskich, w 
celu włączenia się do walki z Niem-
cami, których koniec jest bliski. 
Tak też się stało. Co pewien czas 
uzbrojeni Ukraińcy odprowadzali 
grupę sześciu mężczyzn w nieznane 
nam miejsce. Teraz już wiemy, że 
była to dwuklepiskowa stodoła go-
spodarza Strażyca; że tam inna 
grupa Ukraińców wykopała przy 
stodole dwa rowy o głębokości 2 m 
i szerokości 2,5 m i długości 8 m. 
Do tej stodoły wprowadzano przy-
prowadzonych mężczyzn, tam ich 
mordowano bez użycia broni pal-
nej, a zwłoki wrzucano do tych ro-
wów. Kiedy odprowadzano już 
wszystkich mężczyzn na boisku 
szkolnym pozostały kobiety, dzieci i 
osoby w starszym wieku. Teraz już, 
bez żadnych skrupułów, brutalnie 
wtłoczono nas wszystkich do bu-
dynku szkolnego, skąd kilkunasto-
sobowe grupy pędzono pod eskortą 
w nieznane nam wówczas miejsce. 
Mimo, że dochodziły do nas stam-
tąd żadne odgłosy mieliśmy już 
świadomość, że Ukraińcy chcą nas 
wszystkich wymordować. Wiedzie-
liśmy, że zostaniemy zamordowani 
i że to za chwilę nastąpi. Przygoto-
wywaliśmy się na śmierć przez mo-
dlitwę, spowiedź składaną na ręce 
matki, która udzielała nam roz-
grzeszenia, przez zbiorowe odma-
wianie różańca z prośbą do Naj-
świętszej Marii Panny, by nam 
dała lekką śmierć. Było nas w tej 
gromadzie czworo: mama, siostra 
Ania –lat 16, siostra Antosia – lat 
20 i ja – lat 13. Kiedy skończyliśmy 
odmawiać druga bolesną część 
świętego różańca, mama pobłogo-
sławiła nas i dała nam święte ob-
razki. Ja dostałem obrazek z Anio-
łem Stróżem, który przeprowadza 
przez wąską kładkę położoną nad 
rwącą rzeką dwoje małych dzieci. 
Z nim to przeszedłem przez śmierć 
do życia, bym mógł teraz zdać 
Światu relację z tych zbrodni.  
Była chwila ciszy; czekaliśmy na 
swoją kolej, zostało nas już tylko 
około 100 osób: kobiet, dzieci i 
starców. Do stojących przy 
drzwiach uzbrojonych morderców 
podeszła jedna z kobiet – matka 
trojga dzieci i zwróciła się do nich 
z prośbą: „Patrzcie, została nas 
mała garstka, pozwólcie nam żyć. 
Spójrzcie na te dzieci, one są nie-
winne, ich oczy błagają o litość, 
miejcie więc litość dla nich”. Wte-
dy jeden oprawców powiedział – 
oczywiście po chachłacku – (w 
przybliżeniu): „Wy Polacy. My was 
wszystkich wyrżniemy, a wasze 

domy spalimy. Nic po was nie zo-
stanie”. W odpowiedzi na te okrut-
ne słowa ta kobieta rzuciła w twarz 
oprawcom przekleństwo: „Bądźcie 
przeklęci po wszystkie czasy. Nie-
chaj krew naszych niewinnych 
dzieci spadnie na was, na wasze 
dzieci, wnuki i prawnuki”. W pew-
nej chwili dały się słyszeć od strony 
południowej wsi strzały z broni 
maszynowej. Pilnujący nas Ukra-
ińcy wpadli w popłoch, wybiegli na 
zewnątrz, drzwi szkoły zamknęli. 
Zaświtała nam nadzieja, że mor-
dercy w popłochu uciekną. Niestety 
przyspieszyło to tylko decyzję do-
kończenia zbrodniczego dzieła. 
Mordercy zrezygnowali z mordo-
wania pojedynczo każdej osoby z 
osobna i postanowili załatwić to 
zbiorowo. Do izb lekcyjnych, w 
których byliśmy zgromadzeni, za-
częto wrzucać granaty i strzelać z 
pistoletów maszynowych. Już 
pierwsze strzały i wybuchy grana-
tów zabiły część osób - innych po-
raniły. Znaleźliśmy się jak gdyby w 
kręgu piekielnych czeluści: jęk 
rannych, płacz dzieci, rozdzierają-
cy krzyk matek, huk strzałów, 
wreszcie dym. Zbrodniarze spod 
znaku tryzuba podpalili budynek 
szkolny. W upalny sierpniowy dzień 
płonął jak pochodnia; ci jeszcze 
żywi znaleźli się w pułapce bez 
wyjścia skazani na śmierć w pło-
mieniach. Nie sposób wyrazić sło-
wami grozy tej sytuacji, język jest 
tu zbyt ubogi.  Mnie śmierć jakoś 
omijała. Leżałem na podłodze roz-
płaszczony do granic możliwości. 
Obok leżała sąsiadka Bohniaczka. 
Rozległ się kolejny huk. Granat ja 
rozszarpał. Jej krew i poszarpane 
ciało chlusnęło na mnie. Byłem w 
szoku, podczołgałem się do mojej 
siostry Ani. Potrąciłem ją. Już nie 
żyła. Kula u wylotu z czaszki wy-
rwała duży otwór. Otępiałem, stra-
ciłem poczucie rzeczywistości. 
Podniosłem głowę i ujrzałem leżą-
cą i krwawiąca matkę. Jeszcze 
żyła. Jeszcze raz przytuliłem się do 
matki. Była przytomna, ofiarowała 
mnie Bogu i Najświętszej Marii 
Pannie, bo tylko cud Boski mógł 
mnie wyprowadzić z tych piekiel-
nych czeluści. Mama nie mogła się 
poruszać, granat rozszarpał jej 
stopy, krwawiła, spłonęła żywcem. 
Nie pamiętam, jak znalazłem się w 
drugiej izbie lekcyjnej. Na podło-
dze strzępy ludzkich ciał i dużo, 
bardzo dużo krwi. Nie miałem już 
nikogo z najbliższych, zapragną-
łem też umrzeć, zacząłem krztusić 
się dymem, pomyślałem: nałykam 
się dymu, uduszę i będzie koniec. 
Ale, gdzie tam, zakrztusiłem się raz 
i drugi i nic. A tymczasem zaczął 
płonąć strop budynku, zrobiło się 
ogromnie gorąco. Przeraziłem się 
tego ognia, lada chwila ten płoną-
cy strop mógł runąć na mnie. W 
ostatniej chwili wyskoczyłem przez 
okno. Rozległ się strzał, upadłem, 
poczułem silny ból, czoło zaczęło 
krwawić. Żar bijący od płonącego 
budynku zmuszał mnie do odczoł-
giwania się od niego. Leżałem w 
ogrodzie szkolnym pełnym trupów i 
rannych. Ciężko ranni błagali 
oprawców, by ich dobili. Ukraińcy 
z ogromną pasja pastwili się nad 
rannymi, kiedy na to patrzyłem 
chciałem wstać i krzyczeć. Strach 
przykuł mnie do ziemi, bałem się 
już nie śmierci lecz tych męczarni, 
jakie oni rannym zadawali. Byłem 

cały umazany krwią cudzą i wła-
sną. Trzykrotnie przewracali mnie i 
kopali, ale nie zorientowali się, że 
jeszcze żyję. Obok mnie leżała ko-
bieta – Maria Jesionek, matka troj-
ga dzieci, dwóch synów, jeden 
ośmio, drugi pięcioletni i niemowlę 
ośmiomiesięczne. Ona też wysko-
czyła z płonącego budynku wraz z 
dziećmi tuż przede mną. Morderca 
ugodził ją kulą, leżała martwa na 
swym uduszonym niemowlęciu. Jej 
ośmioletni syn został też zastrzelo-
ny, ten zaś pięcioletni siedział tuż 
martwej matce, szarpał ją i wołał „ 
Mamo wstawaj, chodźmy do domu 
– płakał”. Podbiegł do niego 
Ukrainiec, przyłożył lufę karabinu 
do głowy i strzelił. Dzieciak prze-
wrócił się na plecy matki, a przy-
warwszy do jej pleców swoje plecy, 
wyciągnął ręce do góry jak w mo-
dlitwie. Był to dla mnie koszmar, 
który tkwi we mnie po dzień dzisiej-
szy. Dochodziły mnie też inne głosy 
z różnych stron wioski. To towarzy-
sząca ukraińskiej „powstańczej 
armii” tłuszcza wdarła się do opu-
stoszałych domów i zabudowań i 
rabowała wszystko, co tylko było w 
obejściu, a kiedy już wszystko za-
grabili podpalili domy i zabudowa-
nia.  Leżałem nieruchomo we krwi. 
Z płonącego budynku buchał 
okropny żar, czułem, że moje nogi 
są płonącymi głowniami. Czułem, 
że muszę odczołgać się dalej od bu-
chającego żaru. Poruszyłem się. 
Padł strzał i poczułem dotkliwy ból 
w okolicach kręgów lędźwiowych. 
Pomyślałem, że to już koniec. Dla 
zlokalizowania źródła bólu lekko 
się poruszyłem, okazało się ani 
krzyż, ani brzuch nie były uszko-
dzone. A więc żyję! Mój Boże! Le-
żałem, nadal udawałem martwego, 
czekałem. Zwolna cichły głosy 
zwycięskich „żołnierzy” UPA. 
Słońce chyliło się ku zachodowi. 
Podniosłem głowę. Nikogo nie 
było w pobliżu. Tylko ja – żywy po-
śród zmarłych. Dźwignąłem się z 
trudem stanąłem na oparzonych 
stopach. Zdjąłem przesiąkniętą 
krwią koszulę, podarłem ją na onu-
ce i zawinąłem nimi obolałe stopy. 
Ze zgrozą obejrzałem leżące tam 
zmasakrowane trupy. Tuż na styku 
palącego się budynku a ogródka 
rozpoznałem głowę moje starszej 
siostry Antoniny, tułów został spa-
lony na węgiel. Niczego już nie 
czułem, prócz bólu stóp i ogromne-
go pragnienia. Powlokłem się do 
pobliskiej studni z żurawiem, 
chciałem zaczerpnąć wody. O 
zgrozo. Studnia była pełna trupów. 
Coś mnie przykuwało do tego miej-
sca zbrodni. Nie mogłem się ru-
szyć. Stałem tak ogarnięty zgrozą i 
rozpaczą, nie mogłem tego pojąć i 
do dziś pojąć nie mogę, jak ci lu-
dzie mogli dokonać tak okrutnej 
zbrodni?” (Henryk Kloc: Najtra-
giczniejsze chwile mojego życia. 
Na Rubieży Nr 2/1993). „Nazy-
wam się Marianna Soroka. Urodzi-
łam się 8 września 1908 roku we 
wsi Wola Ostrowiecka, powiat Lu-
bomi, woj., Wołyń w rodzinie 
chłopskiej. W roku 1943 byłam 
matką pięciorga dzieci: Stanisława 
– lat 15; Edwarda – lat 12; Janka 
– lat 10; Leona –lat 6 i Józefa 1,5 
roku. Mój mąż Stanisław był rolni-
kiem 8-hektarowego gospodarstwa 
rolnego. Żyło się nam chociaż ubo-
go, ale spokojnie i szczęśliwie. /.../  
Nadszedł zwykły dzień, poniedzia-

łek 30 sierpnia 1943 roku.. Tym-
czasem Ukraińcy – mordercy nie 
zapędzili nas na szkolny plac, lecz 
do stodoły sąsiada i tam nas za-
mknęli. Spośród nas wybierali 
mężczyzn i pędzili pod eskortą. A 
kiedy już nie stało mężczyzn, zabie-
rali kobiety i dzieci i pędzili pod 
eskortą uzbrojonych bandytów w 
nieznanym kierunku. Nie wiem o 
której godzinie, ale było to chyba 
grubo po południu, rozległy się 
strzały z broni maszynowej od stro-
ny południowej wsi Wola Ostro-
wiecka.  Wśród Ukraińców po-
wstał popłoch. Już nie wyprowa-
dzali ze stodoły grupki kobiet i 
dzieci, ale zaczęli strzelać do ze-
branych w stodole. Powstała pani-
ka wśród zebranych w stodole. 
Wielu zginęło od pierwszych strza-
łów. Trójka moich dzieci: Stanisła-
wa, Janek i Leon, została zabita 
przez Ukraińców-morderców. Ja 
zaś ze swoim najmłodszym synkiem 
na ręku wybiegłam ze stodoły. Bie-
głam, biegłam. Usłyszałam huk i w 
tym samym czasie okropny krzyk 
mojego dziecka Józia. Upadłam 
trzymając dzieciaka na ręku. Po-
czułam ból w ramieniu lewej ręki. 
Krew sączyła się z rany. Kula dum-
-dum przeszyła mięsień i kość ra-
mienia lewej ręki. Nie zdawałam 
sobie sprawy, czy mój syn Józio 
żyje, czy tez nie. Byłam bardzo 
osłabiona z upływu krwi. Nie pa-
miętam ile trwało to omdlenie. 
Wkrótce poczułam pragnienie, 
więc zaczęłam się czołgać. Na 
moje szczęście pojawi się cudem 
ocalały brat mojego męża Aleksan-
der Soroka. On to przyniósł mi 
wody, która ugasiłam moje pra-
gnienie. Lecz wkrótce znów straci-
łam przytomność. Obudził mnie z 
omdlenia właśnie szwagier Alek-
sander. Poprosiłam Aleksandra, 
aby poszedł do mojego mieszkania, 
wziął prześcieradło i pociął na 
bandaże i owiną moja ranę. Wkrót-
ce Soroka Aleksander przyniósł 
płótno-prześcieradło i naftę. Naftą 
wydezynfekował ranę i owinął czy-
stym płótnem. Poczułam ulgę. Po-
stanowiłam dowlec się do swojego 
domu, by tam umrzeć. Cóż mi po-
zostało. Ci, których kochałam naj-
bardziej odeszli na zawsze. Chcia-
łam się z nimi połączyć tam, na 
drugim Świecie, u pana Boga....” 
(Marianna Soroka: Polska Niobe. 
Na Rubieży nr. 3/1993). 
W kol. Wólka Swojczowska pow. 
Włodzimierz Wołyński Ukraińcy 
zamordowali 74-letnią Polkę. 
W kol. Zamostecze pow. Luboml 
upowcy zamordowali co najmniej 
40 Polaków. „Tragicznego po-
niedziałku do dziś nie może zapo-
mnieć Stanisława Grzywna, która 
w czasie napadu miała 14 lat. Za-
nim uciekła, słyszała rozdzierające 
krzyki dochodzące z oddalonego o 
blisko 150 metrów gospodarstwa 
przynależącego już do sąsiedniej 
wsi o nazwie Zamostecze, do której 
wtargnęli banderowcy. Mieszkała 
tam rodzina z dziesięciorgiem ma-
łych dzieci. – Te przeraźliwe krzyki 
to nie mogło być nic innego, jak 
mordowanie tych dzieci – uważa 
pani Stanisława, do dziś nie mo-
gąc usunąć z pamięci koszmaru” 
(http://dziennik.artystyczny-mar-
gines.pl/zbrodnie-sniace-sie-po-
nocach-zaglada-wsi-jankowce)   
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Po powrocie z wojny tato otrzy-
mał od ojca Franciszka 20 hek-
tarów dobrej ziemi. Będąc legio-
nistą Piłsudskiego, za zasługi na 
polu chwały też otrzymał spory 
kawałek. Stało się to w momen-
cie gdy rozparcelowano jeden z 
folwarków należących do pana 
Bubera i dzięki przeprowadzonej 
reformie rolnej pod Zbarażem po-
wstała nowa osada - Nowy Rogo-
wiec, zamieszkana w większości 
przez ludność polską. Przed drugą 
wojną mieszkańcy tej osady zdą-
żyli jedynie poświęcić plac pod 
budowę kościoła, zbudować go 
nie zdążyli na wskutek działań 
wojennych. Postawiony na placu 
i poświęcony krzyż długo jesz-
cze był niemym świadectwem i 
znakiem nie spełnionych nadziei 
katolików. 
Ojciec tutaj właśnie rozpoczął  
budowę domu mieszkalnego i 
wkrótce przeniósł się ze Zbara-
ża Starego na nowe miejsce. W 
1922 roku ożenił się z Katarzyną, 
nazwiska nie pamiętam. Rok póź-
niej młodemu małżeństwu urodzi-
ła się córka Janina. Pierwsza żona 
mojego niestety umiera. Michał 
Partyka rozpoczyna pracę w refe-
racie rolnym Starostwa Powiato-
wego w Zbarażu. W międzyczasie 
dokształca się kończąc wiele kur-
sów. Jeździł po zbaraskich wsiach 
organizując mieszkańcom kursy 
wspomagające pracę rolnika. Nie-

rzadko wspomagany przez Spół-
dzielnię Mleczarską, Kasę Stef-
czyka i Spółdzielnię Spożywców, 
organizuje specjalistyczne kursy 
gotowania, obsługi urządzeń, czy 
kroju i szycia. Bardzo przydatny 
w jego codziennej pracy staje się 
zwykły rower pomagający spraw-
niej poruszać się po rozległym te-
renie powiatu zbaraskiego. 
3 maja 1931 roku w kościele św. 
Antoniego u ojców Bernardynów 
w Zbarażu odbywa się ślub mo-
ich rodziców, Michała Partyki i 
Anny Koblik z Podwołoczysk. 
Tato część posiadanej ziemi 
sprzedaje, by kupić pomieszcze-
nia w budynku na Sobolówce w 
Zbarażu. W Nowym Rogowcu 
pozostaje dom i 16 morgów pola. 
Przez nowe osiedle w Rogowcu 
przechodziła główna droga. W 
poprzek rozchodziły się mniejsze 
dróżki przy których właściciele 
parceli stawiali nowe domy. Nie 
mogły to być glinianki, lecz bu-
dynki murowane najwyżej kryte 
blachą. Ziemię naszą w dalszym 
ciągu dzierżawił pan Jakubowski. 
Jak to w szczęśliwych rodzinach 
bywa po ślubie zazwyczaj rodzą 
się dzieci. Jako pierworodna przy-
szłam na świat w maju 1932 roku. 
Trzy lata po mnie urodził się brat 
Czesław Partyka. Najmłodszą w 
rodzinie została siostra Jadwiga, 
która przyszła na świat w 1943 
roku. W domu przed wojną nicze-

go nam nie brakowało. 
Ojciec w dalszym ciągu praco-
wał jako urzędnik w Starostwie 
Powiatowym oraz prowadził w 
Zbarażu na Sobolówce sklep 
tekstylny pod szyldem „Bławat 
Zbaraski – Michał Partyka”. Wła-
ścicielem całego budynku był 
niegdyś pan Sobol, który go zbu-
dował, potem sprzedał i wyjechał 
w niewiadomym kierunku. Obok 
naszego sklepu był sklep tytonio-
wy, w nim papierosy, machorka, 
cygaretki, gilzy, knoty, kamienie, 
lufki i tabaka, popularna Trafika – 
zwana trofiejką. W innym sklepie 
pani Puklicka sprzedawała arty-
kuły pasmanteryjne, paski, gumki 
i guziki. W naszym rejonie była 
też żydowska restauracja i Komi-
sariat Policji Państwowej. 
Nieco dalej budynek Towarzystwa 
„Sokół” z państwowym gimna-
zjum. Naprzeciw „Sokoła” miesz-
kała moja nauczycielka, nazywała 
się Rozwadowska. Moi rówieśni-
cy często przezywali ją tak; „Mat-
ko Boska Częstochowska idzie 
do nas Rozwadowska”, oczywi-
ście ona nigdy tego nie słyszała 
na własne uszy, to dopiero by się 
działo, gdyby o tym wiedziała. 
Pomieszczenia sklepowe były 
obszerne, nad sklepem była jesz-
cze dodatkowo kancelaria i małe 
mieszkanie. Cały sklep składał się 
jakby z dwóch części z wewnętrz-
nym załamaniem. W pierwszej 
części po lewej stronie od wejścia 
wyłożony był towar, po prawej 
stały ławki, po to by strudzony  
mąż usiadł, zaś jego żona mogła 
spokojnie bez pośpiechu dokonać 
wyboru odpowiedniego dla sie-
bie materiału. Sprzedawca ofero-
wał bowiem przedniego gatunku 
sukna, ściągane z fabryk w Biel-
sku – Białej i Warszawie. Były to 

materiały na garnitury i płaszcze, 
suknie, kostiumy i garsonki. To-
waru w sklepie było taka ilość, 
że gdyby zaszła potrzeba jego 
wywiezienia, nie starczyłby kilka 
furmanek. Zamówione w fabry-
kach towary przyjeżdżały bezpo-
średnio do sklepu. Nie pamiętam 
w jaki sposób to się odbywało. 
W każdym bądź razie towar był 
różnorodny, można powiedzieć 
dla każdego od koloru do wyboru. 
Zadowolony klient wychodząc z 
zakupionym u nas towarem trafiał 
zaraz do sklepu pani Puklickiej, 
gdzie właścicielka dopasowywała 
guziki do wybranego materiału. 
Teraz pozostawało znaleźć tylko 
odpowiedniego krawca i czekać 
na pierwszą przymiarkę oraz oka-
zję, by nowy uniform założyć. 
Teraz gdy kupi się coś nowego 
od razu na następny dzień zakła-
da się na siebie i nosi, zresztą po 
to się kupuje. W tamtych czasach 
nie było takiego luksusu. Uszyty 
garnitur, sukienkę, czy buty (jak 
kogoś było oczywiście stać na 
kupno) wkładało się dopiero przy 
największej okazji. Zazwyczaj 
były to święta Bożego Narodze-
nia  i Wielkanocy, czy też Bożego 
Ciała. Zapewne stąd wzięło się to 
stare porzekadło „ odstawił się jak 
stróż na Boże Ciało”. 
Bardzo często dostawałam od 
rodziców coś nowego do ubrania 
przy okazji odpustu św. Antonie-
go w naszym zbaraskim kościele. 
Wszyscy odświętnie ubrani podą-
żali w stronę kościoła, by po dro-
dze kupić słodką watę, koguciki 
na patyku i inne uwielbiane przez 
dzieci słodycze. Najmłodszy brat 
taty – Jan Partyka ukończył we 
Lwowie szkołę kupiecką i został 
subiektem w naszym sklepie. Pil-
nował interesu i we wszystkim 
pomagał memu ojcu. Czasowo 

przy obsłudze była też zatrudnio-
na jakaś kobieta, potem mężczy-
zna. Ciężkie bele materiału leżały 
zwinięte na półkach. Trzeba było 
po nie sięgać po drabinie nieraz 
wysoko pod sam sufit, do tego po-
trzebny był silny mężczyzna. Ku-
pujący najpierw przeglądał próbki 
materiału i gdy dokonał wyboru 
sprzedający sięgał na półkę po 
odpowiednie bele materiału. Han-
del w Zbarażu utrzymywany był 
w większości w rękach Żydów. 
Dopiero tuż przed wojną w mie-
ście zaczęło się pojawiać szereg 
sklepów, których właścicielami 
byli Polacy i Ukraińcy. 
Dobitnym przykładem był sklep 
mojego ojca. Taki stan rzeczy 
obserwowano nie tylko w mie-
ście, ale i na wsi, gdzie większość 
sklepów i wyszynków stanowi-
ły własność żydowską. Wojna z 
Niemcami wisiała w powietrzu. 
Wszystkich ludzi ogarnął duch 
patriotyzmu. Władze i różne or-
ganizacje nawoływały do ofiar-
ności na rzecz obrony Ojczyzny. 
Odbywały się publiczne zbiórki 
pieniędzy na broń i amunicję dla 
polskiej armii. W ostatnich dniach 
sierpnia powołano pod broń ko-
lejne roczniki mężczyzn. Bardzo 
często zdarzało się też tak, że tych 
których do wojska nie powoła-
no zgłaszali się na ochotnika. W 
Zbarażu prowadził działalność 
Związek Ochotników Wojennych 
Armii Polskiej, który zorganizo-
wał wymarsz swoich członków 
do wojska. W domowym archi-
wum zachowało się jeszcze zdję-
cie upamiętniające ten wymarsz. 
Widać na nim kolumnę mężczyzn 
defilującą przed władzami miasta, 
by wziąć udział w obronie pol-
skiej ziemi przed hitlerowskim 
najeźdźcą. Wśród nich jest mój 
tato Michał Partyka. Wstrząsająca 
wieść o wojnie lotem błyskawicy 
rozeszła się po całej naszej okoli-
cy w dniu 1 września 1939 roku. 
Nikt z nas nie zdawał sobie spra-
wy co stanie się dzisiaj i rankiem 
następnego dnia. Już pod koniec 
sierpnia i na początku września 
sklep chwilowo był zamknięty 
z racji powszechnej mobilizacji 
i powołania ojca i stryja Jana do 
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Partyka - Czoppa cz.3
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www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                            1 sierpnia 2022  - strona 37

wojska. Nikt nie wiedział co się 
z nimi dzieje, gdyż trwała za-
wierucha wojenna. Nadzieja nas 
opuszczała gdy wieść niosła o 
licznych potyczkach na froncie, 
bombardowaniu miast, ucieczce 
polskiego Rządu przez Zbaraż w 
kierunku Zaleszczyk. Po klęsce 
wrześniowej ojciec cudem po-
wrócił do domu, natomiast stryj 
Jan dostał się do niemieckiej 
niewoli. Został wywieziony do 
Hanoweru potem do Hamburga. 
Stryj był człowiekiem bardzo za-
radnym, potrafił się dobrze usta-
wić i to pomogło mu przetrwać. 
Trafił do niemieckiej stołówki i 
pracował jako kelner. 
Gdyby wtedy we wrześniu 1939 
roku trafił w sowieckie ręce, zo-
stałby wywieziony do Ostaszko-
wa lub Katynia, słuch by po nim 
zaginął. Kiedy w 1944 roku tam-
tejszy niemiecki obóz wyzwoliła 
armia amerykańska, pozwolono 
im wyjechać do USA. Podczas 
rejsu statkiem, na wskutek wy-
buchu wojny amerykańsko – ja-
pońskiej statek zawrócono i skie-
rowano do Australii. Takim oto 
sposobem taty brat wylądował 
w Sydney w Australii, tam też 
dokończył swego żywota. Naj-
gorsze dla nas wydarzyło się w 
słoneczną niedzielę 17 września 
1939 roku. Około obiadu nagle 
gruchnęła wieść, że do Polski 
wkraczają bolszewicy niby to 
na pomoc, mówili niektórzy. Już 
od samego rana czułam, że coś 
jest nie tak, gdyż zauważyłam na 
niebie nisko lecące samoloty ze 
wschodu w kierunku zachodnim. 
W tym czasie sklep zaczął już 
funkcjonować, gdyż tato zdążył 
szczęśliwie powrócić do Nowego 
Rogowca jeszcze przed wejściem 
Sowietów. Armia sowiecka szła 
z przerwami przez Zbaraż przez 
kilka dni, wraz z nimi masa bo-
jowego sprzętu ciągniona przez 
stare zdezelowane samochody i 
ciągniki zwane przez nas „stali-
nowcami”. Trzymali się z dala od 
domostw, jeszcze wtedy nikogo 
nie zaczepiali, widać taki mieli 
nakaz. Zaskoczyło ich chyba to, 
że staliśmy i patrzyliśmy na nich 
będąc odświętnie ubrani co sądzę, 
że skojarzyli nas z bogatymi pa-
nami „pomieszczykami”. Skąd 
prości sowieccy żołnierze mogli 
wiedzieć, że akurat dzisiaj jest u 
nas niedziela, dlatego my wszy-
scy byliśmy tak ładnie ubrani. 
Kiedy tak niemrawo posuwali się 
naprzód, stojąc z boku obserwo-
wałam ich zachowanie, wcale się 
nie bojąc. Taką już miałam naturę, 
wszędzie mnie było pełno.
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            

W drodze do Iwanicz   
Władysław Filar 
W drodze do Iwanicz  
Konferencja dobiegała końca. 
Ostatni dzień przeznaczony był 
na obrady w sekcjach problemo-
wych. Moi ukraińscy koledzy pro-
fesorowie z Uniwersytetu, wie-
dzieli, że bardzo marzyłem o od-
wiedzeniu swojej miejscowości, 
w której urodziłem się i mieszka-
łem. O tym często rozmawialiśmy 
podczas przerw w naszych semi-
nariach „Polska – Ukraina: trudne 
pytania”. Zaproponowali więc, 
że mogą zorganizować mnie w 
ostatnim dniu konferencji wyjazd 
samochodem do Iwanicz. Oczy-
wiście, propozycję przyjąłem z 
wielką radością. W podróży towa-
rzyszył mnie mój ukraiński kolega 
prof. Bohdan Zabrowarnyj. Droga 
do Iwanicz prowadziła przez miej-
scowości: Górka Połonka, Czaru-
ków, Horochów, Podberezie, Mi-
latyn, Poryck. Miejscowości po-
wyższe znałem z lat młodości lub 
kojarzyły mi się z wydarzeniami, 
jakie miały miejsce w czasie woj-
ny, stąd też odżyły wspomnienia o 
tym co się tu zdarzyło.
Niedaleko od Łucka mijamy miej-
scowość Górka Połonka. Przypo-
mniał mi się bestialski mord lud-
ności polskiej jaki miał miejsce w 
czerwcu 1943 roku w tej miejsco-
wości. Oto urywek sprawozdania 
dowódcy oddziału UPA z przepro-
wadzonej akcji: „(...) otrzymałem 
rozkaz zniszczenia dwóch folwar-
ków Górka-Połonka i Horodysz-
cze (...). Bez strzału wchodzimy 
do środka folwarku. Ze stajni pada 
strzał wartownika. W odpowiedzi 
rozległy się nasze strzały. Rozpo-
czął się krótki ale zawzięty bój. 
Polacy odstrzeliwali się zza mu-
rów. Żeby lepiej zorientować się 
skąd bije wróg, zapaliliśmy słomę. 
Lachy zaczęli uciekać z folwarku. 
Powstańcy zdobywali budynek za 
budynkiem. Z budynków wycią-
gali Lachów i rżnęli mówiąc: <To 
wam za nasze wsie i rodziny, jakie 
popaliliście.> Polacy wykręcając 
się na długich sowieckich bagne-
tach błagali: <Na miłość Boga, 
darujcie nam życie, ja nic nie wi-
nien, i nie winna.> A z tyłu czo-
towy O., z rozbitą głową, odzywa 
się: <Nasze dzieci, nasi starcy, czy 
byli winni, których rzucaliście do 
ognia żywcem?”> I robota szła 
dalej. (...) Po krótkim boju podpa-
liliśmy budynki z Lachami, w ja-
kich spalili się.” 1 Przypomnienie 
tej akcji, a zwłaszcza treść spra-
wozdania dowódcy oddziału UPA 
przytoczonego wyżej na podsta-
wie zachowanego w archiwach 
dokumentu, zmusza do głębokiej 
zadumy nad tragedią ludności 
Wołynia, kiedy po obu stronach 
ginęli niewinni ludzie. Uderza nie 
tylko wprost zwierzęca rozprawa 
z bezbronnymi i niewinnymi ludź-
mi opisana ze szczegółami w spra-
wozdaniu, ale powód dokonania 
tej zbrodni. Chodzi tu bowiem o 
odwet za jakąś nie sprecyzowaną 

akcję Polaków na Ukraińcach. Ale 
tu, w Górce Połonce zabijano nie 
tych, którzy brali udział w akcji 
przeciwko Ukraińcom lecz spo-
kojnych i niewinnych mieszkań-
ców folwarku. A takich akcji na 
Wołyniu w 1943 roku było wiele 
wszędzie, gdzie mieszkali Polacy. 
Z różnych przyczyn dochodziło 
do eskalacji zbrodniczych akcji. 
Dlaczego? Skąd taka nienawiść? 
W milczeniu, i kotłującymi się w 
głowie bezładnymi myślami je-
chałem dalej. 
Czas szybko upływał nam na 
wymianie spostrzeżeń i wrażeń z 
konferencji. Niebawem mijamy 
Horochów, niewielkie miastecz-
ko wołyńskie. Stąd aż do Porycka 
ciągną się po obu stronach lasy. 
Przychodzi mi na myśl, że to w 
tym rejonie stacjonowały sotnie i 
kurenie UPA, a także sztaby i kie-
rownictwo OUN. Teren powyższy 
przylegał do granicy z Galicją, 
skąd na Wołyń kierowano dzia-
łaczy OUN i kadry dla UPA. Tu 
opracowywano plany akcji anty-
polskich, stąd szły rozkazy do wy-
konawców. Przejeżdżamy przez 
Podberezie i Milatyn – wioski 
współpracujące z UPA, a po pra-
wej stronie w oddali widać wieś 
Zawidów. W tej dużej wsi ukra-
ińskiej w latach 1943-1944 często 
przebywali członkowie ścisłego 
kierownictwa OUN-B oraz mie-
ściły się sztaby większych jedno-
stek UPA. W końcu dojeżdżamy 
do Porycka. Z tym, niegdyś typo-
wym małym miasteczkiem kreso-
wym, wiążą mnie wspomnienia 
z lat przedwojennych i okresu 
okupacji sowieckiej. W 1936 roku 
chodziłem do 6-tej klasy sied-
mioklasowej Publicznej Szkoły 
Powszechnej w Porycku. Miesz-
kałem na tzw. „stancji” u państwa 
Starzyńskich. Była to rodzina 
osobliwa. Głowa rodziny pan Sta-
rzyński był karłem. Pracował w 
majątku hrabiego Czackiego na 
stanowisku głównego buchaltera. 
Żona była normalnego wzrostu 
i zajmowała się gospodarstwem 
domowym. Mieli troje dzieci. 
Najstarsza córka Teodozja była 
karliczką, młodsza Janina i naj-
młodszy syn Władysław byli nor-
malnego wzrostu. Stanowili zgod-
ną, średnio zamożną rodzinę, po-
bożną i wielce szanowaną wśród 
społeczności Porycka i okolicy. U 
państwa Starzyńskich czułem się 
jak w rodzinnym domu, wszyscy 
domownicy traktowali mnie jak 
członka rodziny. W soboty, po 
lekcjach, jeździłem wąskotorową 
kolejką konną do Iwanicz, i w nie-
dzielę wracałem znowu do szkoły. 
W niedzielę 11 lipca 1943 roku 
nacjonaliści ukraińscy dokonali 
bestialskiej rzezi ludności pol-
skiej w Porycku. Oto co po wojnie 
dowiedziałem się o tym z doku-
mentów archiwalnych. „10 lipca 
1943 roku do Porycka przyjecha-
ła z lasu uzbrojona grupa UPA w 

sile około 40 osób. Dołączyła do 
nich miejscowa bojówka OUN-B 
licząca 12 osób pod dowództwem 
komendanta S. U. Oranśkiego. Po 
nocnym przygotowaniu rano 11 
lipca połączona grupa dokonała 
napadu na polski kościół w czasie 
odprawianego nabożeństwa. W 
kościele było  około 200 osób, w 
tym kobiety i dzieci. Kościół okrą-
żono i rozpoczęło się mordowanie 
bezbronnych ludzi. W kierunku 
głównego wejścia i okien strze-
lano z karabinów maszynowych. 
Tych, którym udało się wydostać 
z kościoła, doganiano i zabijano w 
biegu. Następnie, po zakończeni 
rzezi w kościele, bojówka OUN-B 
na czele z Orańskim przystąpiła 
do mordowania polskich rodzin w 
Porycku. Ofiarami bestialskiego 
mordu stała się także cała rodzina 
Starzyńskich w ich domu w Ho-
lenderni. W zabójstwie uczestni-
czył Iwan Hryń, urodzony w 1922 
r., mieszkaniec Porycka, rówie-
śnik Władysława Starzyńskiego, 
a także: Spirydon Oranśkyj, My-
chajło Hryń i Iwan Haszko”2.   
Przygnębiony smutnymi wspo-
mnieniami, wjeżdżamy do Poryc-
ka. Ale to już nie tamto miastecz-
ko z okresu międzywojennego, 
tętniące życiem, różnojęzycznym 
gwarem ludzi na ulicach i miej-
scowym targowisku. Pozostały 
puste miejsca po spalonych do-
mach polskich i żydowskich, w 
zaniedbanym parku sterczą ruiny 
pałacu Czackich. Przejeżdżamy 
przez mostek na rz. Ługa, lecz 
i tu pustka, nie ma już dawnych 
domów. Nie ma także konnej ko-
lejki wąskotorowej, która łączyła 
Poryck ze stacją kolejową Iwani-
cze, a która służyła do przewoże-
nia produktów żywnościowych z 
majątku Czackiego oraz piwa z 
browaru, przeładowywanych na-
stępnie na normalny transport ko-
lejowy. Przy wyjeździe z Porycka 
pozostał tylko po lewej stronie 
cmentarz prawosławny i cerkiew, 
a nieco dalej widniała skromna ta-
blica upamiętniająca ofiary mordu 
Polaków, dokonanego w kościele 
w dniu 11 lipca 1943 roku, po-
stawiona po wojnie przez władze 

sowieckie. 
Do Iwanicz już mamy niedaleko, 
około 6 km. Podczas okupacji so-
wieckiej, kiedy w Porycku uczęsz-
czałem do 8-ej klasy „dziesięcio-
latki”, wielokrotnie przemierza-
łem tę drogę pieszo, rzadziej na ro-
werze. Po prawej stronie w oddali 
widnieją ruiny Lachowa, majątku 
hrabiego Czackiego. W tej miej-
scowości, wiosną 1943 roku do-
konano pierwszego mordu w na-
szej gminie – zamordowano Pola-
ka zarządcę majątku i leśniczego. 
Nieco dalej, po lewej stronie drogi 
mijamy niewielki kompleks lasów 
lachowskich, ciągnących się aż 
do samych Iwanicz, kolonię Zie-
loną, tor kolejowy i mamy przed 
sobą stację kolejową Iwanicze. 
Budynek stacji ten sam, jak przed 
60 laty. Z tej stacji, przed wojną 
codziennie przez dwa lata dojeż-
dżałem do gimnazjum we Wło-
dzimierzu Wołyńskim. Za moich 
czasów, od stacji prowadziła jedna 
główna ulica z zabudowaniami 
po obu stronach. Obserwuję, że 
po latach ta część Iwanicz, przy-
legająca do stacji, znacznie się 
rozbudowała. Przybyło budynków 
murowanych, a nawet piętrowych, 
a od stacji prowadzą już dwie 
równoległe drogi bite. Wybieram 
jedną z nich, która wyprowadza 
nas do dawnych Iwanicz Nowych. 
Pragnę dojechać do domu moich 
dziadków, w którym przyszedłem 
na świat. W Iwaniczach Nowych 
znałem każdą rodzinę, każdy dom. 
Wiele się tu zmieniło. Na miejscu 
niektórych domów starych stoją 
nowe.
1.  CDAWO, „Krajowyj 
Prowid OUN na zachidnych ukra-
jinśkych zemlach. Polityczna re-
ferentura. Wistky z bojiw widdi-
ływ UPA ta rejdy na schid (pocz. 
łypnia 1943).” Zesp. F. 3833, inw. 
1, vol. 112, ark. 4, w: I. Iliuszyn, 
„Wołynśka trahedia 1943-1944 
rr”, s. 194-195, Kijów 2003.
2.  PA SBU, F. 13, spr. 985, 
k. 153-157. Oryginał, rękopis. W: 
Polacy i Ukraińcy pomiędzy dwo-
ma systemami totalitarnymi 1942-
1945, wyd. IPN, Warszawa 2005, 
t. 4, cz. 1, s. 549-551.

/ Tablica upamiętniająca zbrodnię w Porycku
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Bernard Ładysz urodził się w Wil-
nie 24 lipca 1922 r. Miał 17 lat, 
kiedy wybuchła II wojna świato-
wa. Walczył w Wojsku Polskim, 
później w Armii Krajowej. Jako 
sierżant wileńskiej AK w lipcu 
1944 r. uczestniczył w wyzwala-
niu Wilna. Po operacji „Ostra Bra-
ma” ruszył z towarzyszami broni 
na zgrupowanie w Puszczy Rud-
nickiej, jednak oddział ten został 
otoczony przez wojska sowieckie 
i Bernard Ładysz razem z kilkoma 
tysiącami wileńskich AK-owców 
trafił do obozu w Miednikach. Na-
stępnie został aresztowany przez 
NKWD, zesłany do Kaługi, gdzie 
przebywał do 1946 r. W latach 
1940-41kształcił się w Wilnie, zaś 
po wojnie, w latach 1946-48, odbył 
studia wokalne w Wyższej Szkole 
Muzycznej w Warszawie. Od 1946 
do 1950 był solistą Centralnego 

Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego. W 1950 r. zaangażowa-
ny został do Opery Warszawskiej. 
Zadebiutował w „Eugeniuszu 
Onieginie” Piotra Czajkowskiego.

Kariera muzyczna jednego z naj-
wybitniejszych polskich solistów 
operowych XX w. rozpoczęła się 
w Wilnie gdzie gdzie 1940–1941  
rozpoczął naukę śpiewu. 

Naukę śpiewu  kontynuował w 
latach 1946–1948 na studiach wo-
kalnych w Państwowej Wyższej 
Szkole Muzycznej w Warszawie 
pod kierunkiem prof. Wacława 
Filipowicza. Karierę artystyczną 
rozpoczął w Zespole Reprezenta-
cyjnym Wojska Polskiego. Przez 
wiele lat (1950–1979) był soli-
stą Opery Warszawskiej i Teatru 
Wielkiego w Warszawie. W 1956 

zwyciężył w międzynarodowym 
konkursie śpiewaczym w Vercelli, 
gdzie zdobył najwyższą nagrodę 
„Il primo premio assoluto”. Od 
tego momentu rozpoczęła się jego 
międzynarodowa kariera. Zaanga-
żował się wtedy do Teatro Massi-
mo w Palermo.

Bernard Ładysz zawsze z ogrom-
ną miłością i tęsknotą wypowiadał 
się o swoim rodzinnym mieście. 
„W Wilnie jestem tak zakochany, 
że chciałbym tam złożyć swe stare 
kości. Żona zresztą też wilnian-
ka… Trudno mówić o tym mieście 
w dwóch zdaniach. Kocham je i 
poza nim nic dla mnie nie istnie-
je. To miasto jest jak dobry chleb” 
— powiedział w jednym z wywia-
dów. Leokadię Rymkiewicz, swoją 
przyszłą małżonkę, z którą też czę-
sto śpiewał, także poznał w ope-
rze. Był już znanym solistą, ona — 
dopiero absolwentką Uniwersytetu 
Poznańskiego. Połączyło ich wła-
śnie wileńskie pochodzenie. 

Wilnianka Krystyna Rotkiewicz 
miała okazję poznać osobiście le-
gendarnego solistę.

— Nasi ojcowie śpiewali w chó-
rze „Hasło”, prowadzonym przez 
prof. Jana Żebrowskiego w ko-
ściele Bernardyńskim w Wilnie. 
Po latach spotykaliśmy się zarów-
no podczas jego pobytu w Wilnie, 
jak i w Warszawie, gdzie mieszkał. 
Los tak zrządził, że akurat byłam 
z wizytą w Warszawie, kiedy Ber-
nard Ładysz odszedł. Zamówiłam 
wówczas transparent, który grupka 
wilniuków niosła podczas pogrze-
bu. Warszawiacy bardzo taki nasz 
gest docenili — opowiada w roz-
mowie z „Kurierem Wileńskim” 
Krystyna Rotkiewicz. Mówi, że 
był to artysta o niezwykłej, głębo-
kiej i nieporównywalnej z nikim 
barwie głosu. — Po wykonaniu 
roli tytułowej w „Borysie Godu-
nowie” Modesta Musorgskiego, 
pewien światowej sławy muzyk 
powiedział, że jest to Godunow 
wszechczasów — wspomina wil-
nianka.

Brak upamiętnienia

Rozmówczyni ubolewa, że w ro-
dzinnym mieście, które tak kochał 
i za którym tęsknił aż do śmierci, 
nie ma nawet tablicy pamiątkowej, 
przypominającej o zasłużonym Po-
laku. W 2007 r., z okazji 85. rocz-
nicy urodzin Bernarda Ładysza, z 
inicjatywy Krystyny Rotkiewicz, 
taka tablica została wykonana.

— Wykonanie tablicy sfinanso-
wała wówczas Ambasada RP w 
Wilnie. Tablica zawierała tekst w 
trzech językach — polskim, li-
tewskim i angielskim. Miała być 
umieszczona na ścianie kamienicy, 
w której rodzina Ładyszów miesz-
kała, przy ul. Połockiej 1. Niestety, 
wówczas nie zezwolono na to. Do-
stałam odpowiedź, że nie można w 
ten sposób upamiętniać człowieka 
za jego życia. Tablica pamiątkowa 
trafiła do piwnicy Domu Kultury 
Polskiej w Wilnie, gdzie dotych-
czas się znajduje. Gdy po śmierci 
artysty podjęłam ponownie próbę 

umieszczenia tablicy pamiątko-
wej, władze miejskie powiedzia-
ły, że można to zrobić dopiero po 
upływie 10 lat od dnia śmierci 
człowieka, który ma być upamięt-
niony — wyjaśnia wilnianka.

Bernard Ładysz występował na 
całym świecie, zwyciężał na mię-
dzynarodowych konkursach. Ob-
darzony był nie tylko wyjątkowym 
głosem, lecz także ogromnym 
talentem aktorskim. Występował 
też w filmach, m.in. w „Ziemi 
obiecanej” w reżyserii Andrzeja 
Wajdy, „Znachorze” w reżyserii 
Jerzego Hoffamana, w musicalach 
oraz na estradzie piosenkarskiej. 
Współpracował z Teatrem Syrena 
w Warszawie. Za swoje wybitne 
zasługi artystyczne był honoro-
wany nagrodami i odznaczeniami 
państwowymi, m.in. w 2000 r. do-
stał Krzyż Komandorski z Gwiaz-
dą Orderu Odrodzenia Polski, a w 
2006 r. Złoty Medal „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis”. W 2019 r. 
został odznaczony Medalem Stu-
lecia Odzyskanej Niepodległości.

Urodzony w Wilnie śpiewak zmarł 
25 lipca 2020 r, dzień po 98. uro-
dzinach.

- Tydzień wcześniej, przygotowu-
jąc się do tych urodzin, razem z 
Andrzejem Urbańskim i Micha-
łem Rzepiakiem, twórcami audy-
cji „Salonik Kresowy” w Radiu 
Gdańsk, gościliśmy u państwa 
Ładyszów w sposób typowy dla 
tego roku, czyli zdalnie: urodzino-
wą niespodzianką dla artysty było 
bezpośrednie łączenie z Wilnem, 
dzięki któremu mógł raz jeszcze 
przenieść się w ukochane strony 
i zobaczyć rodzinny dom na Za-
rzeczu. Śpiewak był jeszcze w 
całkiem dziarskiej kondycji, cho-
ciaż pamięć już często zawodziła i 
pomocna okazywała się jak zwy-
kle nieodłączna pani Leokadia. 
Gdy raptem stanął przed Jubilatem 
komputer z widokiem na Połocką 

1, gdy weszliśmy do znajomego 
podwórka, Bernard Ładysz wy-
raźnie się ożywił i zaczął przypo-
minać sobie „stare kąty”. Najbar-
dziej ubolewał, że wysokie drzewa 
przesłaniają dziś jego Wilenkę, 
nad którą spędził najszczęśliwsze 
chwile — wspomina w rozmowie 
z „Kurierem Wileńskiem” wileń-
ski dziennikarz Walenty Wojniłło. 
Było to, jak się okazało, jego ostat-
nie spotkanie z Wilnem.

Pozostanie w sercach

Bernard Ładysz pozostanie w ser-
cach nie tylko miłośników opery, 
a tu wspiął się na światowe wyży-
ny. Był jedynym Polakiem, który 
śpiewał z Marią Callas. Przez wie-
lu był porównywany ze słynnym 
włoskim tenorem Luciano Pava-
rottim.

Filmografia:

1965  Czas pokoju - rola ra-
dzieckiego sanitariusza, reżyseria: 
Tadeusz Konwicki

1968  Lalka  -rola Suzina  re-
żyseria: Wojciech Jerzy Has

1974  Ziemia obiecana  r o l a 
rosyjskiego kupca reżyseria: An-
drzej Wajda

1975  Ziemia obiecana serial 
telewizyjny, reżyseria: Andrzej 
Wajda

1981  Znachor  rola młynarza 
Prokopa  dramat, reżyseria: Jerzy 
Hoffman

1982  Karate po polsku  r o l a 
proboszcz a obyczajowy, re-
żyseria: Wojciech Wójcik

1983  Pastorale Heroica   rola 
generała reżyseria: Henryk Bielski

1986  Pierścień i róża  r o l a 
króla Walorozo XXIV, reżyseria: 
Jerzy Gruza

1999  Ogniem i mieczem  
rola Did Lirnika, reżyseria Jerzy 
Hoffman
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