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Obrona Grodna 1939 – działania zbrojne prowadzone w dniach 20–22 września 1939 r. 
podczas agresji ZSRR na Polskę mające doprowadzić do obrony miasta przed wkraczają-
cymi wojskami sowieckiego 15 Korpusu. 
Obrona Grodna to jeden z ważniejszych rozdziałów naszej narodowej historii. Niestety nikt 
tego nie znajdzie nawet w najnowszym podręczniku do nauki historii, mimo, że w 1990 r. fakt 
ten upamiętniono na Grobie Nieznanego Żołnierza. Grodno ulubione miasto króla Stefana Ba-
torego w czasach II RP było  jednym z większych miast garnizonowym. Stacjonowały w nim 
wszystkie rodzaje wojsk lądowych i lotnictwo. Tuż przed wybuchem wojny wojsko opuściło 
miasto, nikt nie spodziewał się uderzenia ze wschodu. Cdn. na str. 18
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dwórzu niosła do 
końca swoich dni
Gromadzimy się dzisiaj wokół 
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aby podziękować Jej... strona 5

”Czerwona Branka”.
Ofiary których nikt 
nie policzył
Czytając dziesiątki wspomnień, 
relacji byłych mieszkańców daw-
nych Kresów RP, dość ... strona 7

Symonów – gmina 
Hoszcza,
Z księdzem Witoldem Kowalo-
wem nazywanym legendą Kre-
sów jak Bóg pozwoli i zdrowie 
dopisuje zwiedzamy Kresy Utra-
cone. Ksiądz Witold... strona 11

Antonówka nad Ho-
ryniem Kościół i 
cmentarz 
Kiedy w 1903 r. Imperator Rosji 
nakazał budowę linii kolejowej z 
Kijowa do Kowla, historia Anto-
nówki nabrała ... strona 13

Światopogląd tych 
ludzi był oparty na 
teorjach i spekula-
cjach filozoficznych, 
a nie na doktrynach 
materjalistycznych
Po roku 1920 nastąpiła zupeł-
na zmiana oblicza ideowego 
młodzieży technickiej. W mury 
Uczelni wkracza młodzież po-
wracająca do studiów po prze-
byciu Obrony Lwowa i kampanji 
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NICH 
Kresy utracone przez Polską za-
pomniane groby bez krzyży eks-
humacja zakazana i tylko wierzby 
płaczące nad nimi a Oni milczą w 
niepoświęconej... strona 19

Lulówkę Ukraińcy
napadli w biały dzień
W pierwszej połowie 1943 r. do-
szło na Wołyniu do rozpoczęcia 
szeroko zakrojonej przez nacjo-
nalistyczne podziemie ukraińskie
akcji mającej na celu pozbycie się
zamieszkującej ... strona 20

Żyjąc nadzieją na 
powrót do siebie
„Jarosław po zakończeniu drugiej
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Moje Kresy. Helena
Partyka - Czoppa 
cz.4 
Na głowach sowieccy żołnierze 
mieli sukienne spiczaste niby heł-
my zwane przez nas budionówka-
mi z ogromną czerwoną gwiazdą 
pośrodku. Mundur ... strona 34

LWÓW – BURZLI-
WE DZIEJE
W pierwszych dniach maja sły-
chać we Lwowie niemal wyłącz-
nie polska mowę. Tysiące tury-
stów spacerują uliczkami, tłoczą
się w kawiarniach  ... strona 36

20–26 września 1920r. Zwycięska bitwa nad Niemnem 
- decydująca bitwa wojny polsko-
-bolszewickiej, stoczona w dniach 
20–26 września (niektóre źródła 
podają, że do 28 września) 1920 
roku. Był to drugi zasadniczy suk-
ces militarny Wojska Polskiego 
w kontrofensywie przeciw Armii 
Czerwonej po Bitwie Warszaw-
skiej. Bitwa nad Niemnem, umoż-
liwiająca (po zajęciu Kuźnicy, 
Odelska i Indury) zdobycie ufor-
tyfikowanego Grodna, to ostatnia 
wielka bitwa wojny polsko-bolsze-
wickiej. Armia Czerwona poniosła 

kolejną po bitwie warszawskiej 
wielką klęskę. Od bitwy nad Nie-
mnem trudno mówić o wojnie z 
Armią Czerwoną – był to już po-
ścig za jej maruderami. 29 wrze-
śnia dywizja gen. Krajowskiego 
zdobyła Pińsk, biorąc do niewoli 3 
tysiące jeńców, w tym sztab 4 Ar-
mii. Następnego dnia pułki wiel-
kopolskie zdobyły Baranowicze, 
biorąc ponad tysiąc żołnierzy do 
niewoli. 12 października Polacy 
zdobyli Mołodeczno, a 14 paź-
dziernika Mińsk. 

Bitwa stoczona 8 września 1514 
pod Orszą, w czasie wojny li-
tewsko-moskiewskiej w latach 
1512–1522 pomiędzy wojskami 
litewsko-polskimi (ok. 30 tys. 
wojska) pod dowództwem hetma-
na wielkiego litewskiego ks. Kon-
stantego Ostrogskiego a wojskami 
moskiewskimi (według różnych 
źródeł liczącymi od 35 do 80 tys. 
wojska) pod dowództwem Iwana 
Czeladnina. Sejm Republiki Li-
tewskiej ogłosił rok 2014 Rokiem 
Bitwy pod Orszą z okazji jej 500. 
rocznicy.

8 września 1514 r. Bitwa pod Orszą 

1.09/17.09 1939 Pamiętaj!!

/ Studio Wschód, 20 wrz 2021

Zapomniane bohaterstwo
- Obrona Grodna 1939r.
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Dramatyczne informacje. Ukraińcy 
biją Polaków na przejściu granicznym! 
Redakcja za Dziennik Metropolii

Odpust i poświęcenie 
domu parafialnego 
w Wojdatach
Redakcja za L24

Życzenia Prezydenta RP z okazji 
Dnia Niepodległości Ukrainy ale 
już bez „sława Ukrainie” 
Redakcja za prezydent.pl

Niepokojące wieści nadchodzą z 
polsko ukraińskiego przejścia gra-
nicznego. 

Ukraińcy demolują nasze samo-
chody i wybijają szyby. Dziś w 
nocy też była taka sytuacja. Do-
chodzi też do rękoczynów i bójek 
między kierowcami. Strach tamtę-
dy jechać – mówi cytowany przez 
Onet Robert Gradus, szef firmy 
transportowej z Chełma. Dochodzi 
też do pobić Polaków przez Ukra-
ińców!

Polskie firmy transportowe i ich 
przedstawiciele zawiązali komitet 
protestacyjny. Wszystko w efekcie 
tego, co dzieje się na polsko-ukra-
ińskim przejściu granicznym.

Z informacji, do jakich dotarł 
Onet wynika, że na granicy, pod-
czas powrotu do Polski pustych 
ciężarówek, w których pierwotnie 
na Ukrainę jechała pomoc, także 
ta wojskowa – tworzą się nawet 
40-kilometrowe kolejki! Służby 
celne są niewydolne i opieszałe. 
To rodzi wielkie emocje, zwłasz-

cza wśród Ukraińców, którzy dzi-
wią się, że Polacy chcą z pustymi 
składami szybko wrócić do Polski.

Nie działa ze strony Ukraińców 
umowa – rozwiązująca problem 
szybkiego powrotu pustych cięża-
rówek do Polski z Ukrainy. Wcze-
śniej samochody miały szybką 
ścieżkę, i puste wracały do Polski 
po dostarczeniu ładunku do Lwo-
wa. Obecnie zamiast 7 dni, trzeba 
czekać 13 na wyjazd z Ukrainy. 
Obecnie Ukraińcy nie chcą w ła-
twy sposób przepuścić Polaków!

    Trzy tysiące ciężarówek stoi na 
przejściach granicznych Hreben-
ne-Rawa Ruska i Dorohusk-Jago-
dzin w gigantycznych kolejkach. 
Na wjazd do Polski czekają trans-
porty zboża i produktów spożyw-
czych.

    Ta umowa ciągle obowiązuje, 
ale tylko z naszej strony. Problem 
pojawił się po ukraińskiej stronie. 
Nasi wschodni sąsiedzi nie chcą 
przepuszczać polskich pojazdów. 
Na przejściu w Dorohusku rządzą 

ukraińscy kierowcy. To smutne, 
ale Ukraina ma gdzieś polskich 
przewoźników. Nasze samochody 
muszą czekać przez siedem dni w 
kolejce – mówi cytowany przez 
Onet Gradus.

W Dorohusku stworzono wcze-
śniej tzw. zielony pas, by cięża-
rówki, ale także autokary, czy 
puste cysterny, które wożą na 
Ukrainę paliwo – mogły wrócić do 
Polski. Ciężarówki z Polski mogły 
także korzystać z pasa dla aut oso-
bowych. Ale to przestało się podo-
bać Ukraińcom!

Zdaniem Jarosława Jabłońskiego 
z Zamojskiego Komitetu Protesta-
cyjnego Ukraińcy zaczęli narze-
kać, żę polscy koledzy celnicy nie 
pomagają tak jak trzeba. Chodzi o 
odprawy fitosanitarne i weteryna-
ryjne.

Transporty obecnie zamiast 6 dni, 
trwają nawet 13!

/Red. - dziwny sposób okazywania 
wdzięczności za niesioną z Polski 
pomoc  

Polska jako pierwsza 
w świecie uznała nie-
podległość Ukrainy. 
Dzisiaj również so-
lidarnie stoimy przy 
Was, gdy Ukraina 
broni swej wolności, 
odpierając rosyjskich 
agresorów. Wiem, że 
zwyciężycie – mówi 
Prezydent RP Andrzej 
Duda w nagraniu z ży-
czeniami dla naszych 
sąsiadów z okazji 
Dnia Niepodległości 
Ukrainy.

Dorohí ukrajínśki 
bráttia, 

wełýkyj naròde Ukrajíny!

Polska jako pierwsza w świecie 
uznała niepodległość Ukrainy. 
Dzisiaj również solidarnie stoimy 
przy Was, gdy Ukraina broni swej 
wolności, odpierając rosyjskich 

agresorów.

Wiem, że zwyciężycie. My, Pola-
cy, wierzymy, że wolna Ukraina, 
odbudowana ze zniszczeń, będzie 
cieszyć się dobrobytem w europej-
skiej wspólnocie.

Przyjmijcie proszę najlepsze ży-
czenia z okazji rocznicy Waszej 

niepodległości – składane w cza-
sie, gdy wszyscy widzimy, jaką 
niepodległość ma cenę.

Niech przyjaźń mocno łączy Pola-
ków i Ukraińców!

Niech żyje niepodległa Ukraina! 
Niech żyje wolna Polska!

Jak donosi portal L24.lt, w nie-
dzielę 28 sierpnia, w parafii pw. 
Nawrócenia św. Pawła Apostoła 
w Wojdatach odbył się odpust, po-
święcono także dom parafialny.
Uroczystość rozpoczęła się ado-
racją Najświętszego Sakramentu, 
następnie odbyła się procesja oraz 
Msza święta w językach polskim i 
litewskim.
Po uroczystym nabożeństwie ce-

lebrowanym przez biskupa wi-
leńskiego Arūnasa Poniškaitisa 
rozpoczęła się część artystyczna: 
wystąpiła Katarzyna Zvonkuvienė 
oraz zespół „Medus”.
Na uczestników czekała kawiar-
nia, kiermasz oraz świąteczny tort 
od Związku Polaków na Litwie. 
Nie zabrakło także atrakcji dla 
dzieci, w tym malowania twarzy.

Odszedł do Domu Pana.
Ryszard Frączek

28 sierpnia 2022 roku, w wieku 93 lat  odszedł 
do Domu Pana 

Edward Hutyra 

Uurodził  się 5 października 1929  w Daszawie.  Syn  Waw-
rzyńca i Mari z d. Gacek. Ojciec prowadził 5 hektarowe 

gospodarstwo.

więcej na stronie 5
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Białoruś: Barbarzyństwo na 
cmentarzu AK w Surkontach
Andrzej Łukawski

W Surkontach zniszczono kolej-
ny polski cmentarz na Białorusi. 
Rzecznik Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych informował w 
czwartek, powołując się na por-
tal Głos znad Niemna, że cmen-
tarz żołnierzy AK w Surkontach 
jest „dewastowany przez służby 
mińskiego reżimu”. „Mylą się 
bardzo ci co myślą, że uda się 
wykorzenić ludzką pamięć o bo-
haterach. Reżim zapłaci za te 
akty barbarzyństwa” - oświad-
czył Łukasz Jasina.
Na fotografiach widzimy cmen-
tarz przed dewastacją i po niej.
Zrównano z ziemią nekropolię 

żołnierzy AK, którzy zginęli w 
walce z sowietami w 1944 r. w 
Surkontach. 

Jasina przekazał, że dewastacja 
cmentarza w Surkontach zosta-
ła przeprowadzona przy użyciu 
ciężkiego sprzętu. - Nasi przed-
stawiciele na Białorusi ocenia-
ją, jaki zakres miała ta dewasta-
cja - dodał.
Polegli odzyskają godne upa-
miętnienie - to kwestia czasu. 
Winni poniosą konsekwencje. 
Historia cmentarza żołnierzy 
polskich:
Poległych pochowano, wobec 
sprzeciwu miejscowego probosz

cza (narodowości litewskiej), 
obawiającego się represji, nie 
na parafialnym cmentarzu, ale 
w pobliżu mogiły powstańców 
styczniowych. Ksiądz poświęcił 
jednak przeznaczone na pochó-

wek miejsce oraz wziął udział w 
pogrzebie. Za ten gest również 
był wzywany na przesłuchania. 
Prowizoryczna mogiła żołnierzy 
zachowała się dzięki uporowi 
miejscowej ludności, która nie 
dopuściła do jej zaorania na po-
trzeby kołchozu. 
Dopiero u schyłku istnienia 
ZSRR nadszedł klimat na god-
ne upamiętnienie poległych Po-
laków. Wybudowano cmentarz, 
odsłonięty 8 września 1991 
roku. Na pamiątkowym krzyżu 
umieszczono napis po polsku, ale 
władze nie zgodziły się na dopi-
sania, przeciw komu walczyli 
polegli.
25 sierpnia 2022 władze biało-
ruskie zrównały cmentarz przy 
użyciu ciężkiego sprzętu.

„Orlęta. Grodno’39” w kinach 
od 9 września
Redakcja
„Orlęta. Grodno’39” opowiada o 
agresji wojsk sowieckich na Pol-
skę we wrześniu 1939 roku. Film 
przedstawia „historię heroicznej 
walki cywilnych mieszkańców 
Grodna, w dużej mierze harcerzy 
i młodzieży szkolnej, z rosyjskim 
najeźdźcą. 

Film jest produkcją Wytwórni Fil-
mów Dokumentalnych i Fabular-
nych w koprodukcji z Telewizją 
Polską, współfinansowaną przez 
Polski Instytut Sztuki Filmowej, 
dofinansowany ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, a za dystrybucję odpo-
wiada TVP Dystrybucja Kinowa.

Info za: https://www.wirtual-
nemedia.pl/artykul/film-orleta-
grodno-39-czym-opowiada-kiedy-
premiera-obsada

Kresowa Konferencja 
w Prabutach 
Redakcja

/ Prabuty. Obchody 79. rocznicy ukraińskiego ludobójstwa 

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/film-orleta-grodno-39-czym-opowiada-kiedy-premiera-obsada
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/film-orleta-grodno-39-czym-opowiada-kiedy-premiera-obsada
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/film-orleta-grodno-39-czym-opowiada-kiedy-premiera-obsada
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/film-orleta-grodno-39-czym-opowiada-kiedy-premiera-obsada
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Polskie Gimnazjum im. Lon-
gina Komołowskiego w Połuk-
niu znów zagrożone. Uczniowie 
starszych klas mieli się uczyć 
wspólnie z uczniami z litew-
skiego gimnazjum, co spełniało 
warunki dotyczące minimalnej 
liczby uczniów. Dzisiaj sytuacja 
się zmieniła. W jaki sposób?
W Gimnazjum im. Longina Ko-
mołowskiego jest sześcioro 
uczniów w XI i czworo uczniów w 
XII klasie. Do wczoraj było ustalo-
ne, że uczniowie klas XI i XII pol-
skiej szkoły będą uczyć się razem 
z uczniami Gimnazjum Medeinos. 

Do wymaganej liczby dwunastu 
uczniów brakowało ogółem jednej 
osoby. Dzisiaj sytuacja się zmieni-
ła – w litewskiej szkole pojawił się 
komplet uczniów. Polska placów-
ka po raz kolejny została na lodzie.
W ten sposób powrócił problem 
polskiej szkoły. Bez wystarcza-
jącej liczby uczniów grozi jej, że 
stanie się filią, utraci status prawny 
i zostanie przyłączona do Gimna-
zjum im. Henryka Sienkiewicza 
w Landwarowie. Lokalne władze 
tłumaczą, że głównym warunkiem 
jest liczba uczniów..

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

Życie kulturalne w rejonie 
wileńskim wre
KURIER WILEŃSKI

Z prasy polskiej na Kresach 

Ocaleni od zapomnienia: 
Władysław Śliwiński 
MONITOR WOŁYŃSKI

Festyn młodzieży w Ejszyszkach  
L24
W sobotni wieczór, 20 sierpnia 
br., na terenie Centrum Rozryw-
ki i Biznesu w Ejszyszkach od-
było się piękne pożegnanie lata, 
wakacji i urlopów wraz z licznie 
zebraną publicznością Ejszyszek 
i okolic. Impreza, zorganizowa-
na przez Dom Polski w Ejszysz-
kach i Centrum Rozrywki w Ej-
szyszkach, zgromadziła widzów 
nie tylko na koncertowe występy 
wielu zespołów i wykonawców, 
ale też dzieci i młodzież na różne 
atrakcje - batuty, pierniki, cu-
krową watę.

W rytmie tańca i piosenki pu-
bliczność bawiła się do późnego 
wieczora i otrzymała masę miłych 
wrażeń z występu artystów. Kon-
cert rozpoczęli gospodarze „Black 
guitars”, następnie przed mikro-
fonem stanęła Waleria Kościukie-
wicz, zatańczył „Todes”, wokalista 
z Wilna Daniel Pieczuro zaśpiewał 
w różnych językach zagrzewające 
do tańca publiczność znane szla-
giery z różnych lat. Słuchaczy też 
zauroczył nasz rodak, utalentowa-
ny wykonawca Radosław Stasiło, 
piosenkami „minionych lat”, za co 

otrzymał oklaski na stojąco.
Zauroczyła publiczność obecność 
Karoliny Lyndo, której głos wy-
wołuje ciarki na skórze. Oprócz 
stałego repertuaru zaprezentowała 
też utwór autorski. Na zaproszenie 
organizatorów przybyła Bożena 
Czenko z bogatym repertuarem i 
świetnie bawiła zebraną publicz-
ność.
Na zakończenie ejszyszczanie 
i gości mogli podziwiać zespół 
„Funky” z solistką Beatą na czele. 
Głośnym brawom nie było końca.

W miejscowościach podwileńskich 
rozwijana jest infrastruktura obiek-
tów życia kulturalnego, poszerzana 
jest oferta usług kulturalnych. Mer 
rejonu wileńskiego Maria Rekść 
przypomina, jak rozwinięta jest 
infrastruktura obiektów życia kul-
turalnego w rejonie wileńskim, i 
cieszy się, że mieszkańcy rejonu 
aktywnie z niej korzystają.

Wielofunkcyjne ośrodki kultury 
w rejonie wileńskim mieszczą się 
w Niemenczynie i Rudominie. 
Każde centrum administruje po 
14 filii rozlokowanych w różnych 
częściach rejonu. Nie tak dawno 
otworzyliśmy nowe i nowoczesne 
ośrodki kultury w Sawiczunach 
i Mariampolu. Finalizujemy już 
modernizację budynku Wielo-
funkcyjnego Centrum Kultury w 
Niemenczynie, w sposób komplek-
sowy uporządkowaliśmy dworek 
w Glinciszkach, wskrzesiliśmy do 
nowego życia dwór Jeleńskich, 
zaczęliśmy prace nad uporządko-

waniem dworku w Mazuryszkach. 
Cieszę się bardzo, że w naszych 
ośrodkach kultury, tych już istnieją-
cych i nowo powoływanych, życie 
kulturalne wre, repetycje i występy 
w nich urządzają nasze podwileń-
skie zespoły. Cieszy mnie aktyw-

ność życia kulturalnego w naszym 
rejonie, zachęcam naszych miesz-
kańców, by z oferty usług kultural-
nych korzystali jeszcze aktywniej” 
– zaprasza mer rejonu wileńskiego 
Maria Rekść..

Szkoła w Połukniu 
znów zagrożona  
ZNAD WILII

Jednym z bohaterów książki 
„Związek Walki Zbrojnej – 1 w 
Równem. 1939–1941” wydanej 
niedawno przez redakcję Moni-
tora Wołyńskiego był Władysław 
Śliwiński. Na początku 1941 r. za 
konspiracyjną działalność antyra-
dziecką został skazany na 10 lat 
pozbawienia wolności w popraw-
czych obozach pracy.

Władysław Śliwiński urodził się 
w 1910 r. we Włocławku (obecnie 
województwo kujawsko-pomor-
skie) w chłopskiej rodzinie Sta-

nisława i Michaliny Śliwińskich. 
Małżonkowie prowadzili gospo-
darstwo na dzierżawionych 15 
hektarach ziemi. Wiadomo, że w 
1939 r. mieszkali w Równem i byli 
na utrzymaniu Władysława. Mi-
chalina Śliwińska zmarła w 1940 
r. Razem z Władysławem miesz-
kały także jego siostry: Janina (ur. 
1922) i 19-letnia Krystyna (tutaj i 
dalej wiek podano na 1940 r. zgod-
nie z protokołami przesłuchań). 
Brat Władysława Roman w czasie 
wojny niemiecko-polskiej trafił do 
niemieckiej niewoli. 
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Pilnujcie Polski - prosiła, a pamięć 
o Zadwórzu niosła do końca  
swoich dni
Bożena Ratter
Pilnujcie Polski - prosiła, a pa-
mięć o Zadwórzu niosła do końca 
swoich dni
Gromadzimy się dzisiaj wokół 
urny z prochami śp. Pani Major 
aby podziękować Jej za życie, 
które było świadectwem miłości 
do Rzeczypospolitej, do narodu 
polskiego, do współobywateli, do 
drugiego człowieka. Oddajemy 
hołd Pani Major, która przez całe 
swoje jakże długie życie niosła i 
wypełniała te trzy cnoty,  które 
świadczą o tożsamości nas jako 
chrześcijan i nas jako obywateli 
Rzeczypospolitej. Miała w sobie 
zawsze wiarę, nadzieję i miłość, 
wiarę w Boga i w wolną, wielką 
Polskę. Dzisiejsza uroczystość 
odbywa się 17 sierpnia. TO NIE 
PRZYPADEK. TO ROCZNI-
CA BOHATERSKIEGO BOJU 
POD ZADWÓRZEM, w którym 
to starciu z bolszewicką Rosją 
walczył jej brat, późniejszy ka-
płan niezłomny - Bronisław. Ile 
trzeba było mieć nadziei, że ten 
trwający na polskich Termopilach 
bój ocali na zawsze wierne miasto 
Lwów. Z 318 walczących ocalało 
kilku, wśród nich Bronisław Mi-
recki. Pamięć o Nim, pamięć o 
Zadwórzu, Pani Major niosła do 
końca swoich dni ( Katedra WP, 
17 sierpnia 2022 r. - Jan Józef Ka-
sprzyk)
To słowa pięknego pożegnania 
mjr Marii Mireckiej Loryś, przed-
stawicielki odchodzącego poko-
lenia polskiej inteligencji. Słowa 
na miarę Jej wielkości i skrom-
ności. Zdziwił  tylko brak Sztan-
daru Wojska Polskiego w poże-
gnaniu żołnierza w wojskowej 
katedrze. W dniu Święta Wojska 
Polskiego nie odbyła się  defila-
da, przyczyna podana przez MON 
to wojna Ukrainy z Rosją. Rozu-
miem, przekazujemy walczącym 
Ukraińcom nasz sprzęt wojsko-
wy, ale czy również Sztandar 
Wojska Polskiego?
W 2022 roku X Zadwórzański 
Rajd Rowerowy i XX Pielgrzym-
ka autobusowa ze względu na 
okres wojny na Ukrainie NIE OD-
BĘDZIE SIĘ DO polskich Ter-
mopil - ZADWÓRZA K/LWO-
WA, lecz do Zadwórza k/ Ustrzyk 
Dolnych. Serdecznie zapraszam 
20 sierpnia 2022r. pod Pomnik 
Orląt Przemyskich w Przemyślu 
o godz. 8.30 na zbiórkę cyklistów 
Zadwórzańskiego Rajdu Rowe-
rowego (to sprawdzona grupa 
rowerzystów, uczestników wielu 
rajdów krajowych i zagranicz-
nych, pochodzących z różnych 
miejscowości, m.in. Przemyśla, 
Jarosławia, Rzeszowa, Katowic, 
Warszawy)  i pielgrzymów auto-
busowych. O godz. 16.00 Msza 
św. w Sanktuarium M.B. Biesz-
czadzkiej w Jasieniu k/ Zadwó-
rza w intencji BOHATERÓW 
BITWY ZADWÓRZAŃSKIEJ 
I ZMARŁEJ ŚP. PANI MJR 
MARII MIRECKIEJ - LORYŚ, 
Członka Honorowego naszego 
Stowarzyszenia Pamięci Polskich 
Termopil i Kresów w Przemyślu. 
Organizator powyższego, Prezes 
Stowarzyszenia Pamięci Polskich 

Termopil i Kresów w Przemyślu 
im. ks. Bronisława Mareckiego 
jest inicjatorem Zadwórzańskiego 
Rajdu Rowerowego jak i nazwa-
nia  ulicy w Przemyślu Zadwó-
rzańską. To jedyne upamiętnie-
nia Polskich Termopil – pisał 
prof. Andrzej Nowak.
Polegli heroiczną śmiercią i cia-
łami swojemu powstrzymali dal-
szy napór najeźdźców, okupili 
bezpieczne cofnięcie się XIII. dy-
wizji i 12. pułku polskiej piechoty 
do Winnik i Lwowa. Z licznego 
pocztu poległych i pomordowa-
nych wymieniamy drobną wiązan-
kę znanych wówczas dobrze Lwo-
wianom nazwisk: kapitanowie : 
Bolesław Zajączkowski,  Antoni 
Dawidowicz , Krzysztof Ober-
tyński, porucznicy: Józef Jusz-
kiewicz, Jan Demeter, Tadeusz 
Hanak, Antoni Juljan Liszka, 
podchorążowie: Władysław Get-
man, Władysław Marynowski, 
Tadeusz Zbroja Rejchan Mieczy-
sław hr. Piniński,  sierżanci: Jan 
Baran, Józef Dyrkacz, Jan Stefan 
Piłat, plutonowi: Antoni Rossow-
ski, Michał Skielaszek, Konst. 
Zarugiewicz, Józef Czyżewski i 
Kazimierz Dereniowski,  kapra-
le Stanisław Leciejewski, Józef 
Kura, Juljusz Gromnicki, Stefan 
Klimkiewicz i Aleks. Śmiałow-
ski,  szeregowcy: Rafael Ramert, 
Ludwik Goliński, Stan. Medwec-
ki, Tad. Gritzman, Tad. Wiśniew-
ski i Eug. Szarek i dziesiątki in-
nych...(Lwów w hołdzie polskim 
Termopilom).
Niestety, nie tylko zabrakło 
Sztandaru Wojska Polskiego dla 
upamiętnienia śp. major Marii 
Mireckiej Loryś jak i żołnierzy 
BOHATERSKIEGO BOJU POD 
ZADWÓRZEM poległych w 
zbrodniczej napaści Rosji bolsze-
wickiej na Rzeczypospolitą.  Za-
brakło pamięci Prezydenta RP o 
tym polskim czynie wojennym w 
liście pożegnalnym śp. Mjr Marii 
Mareckiej Loryś, choć była w nim 
pamięć o wojnie Ukrainy z Rosją 
: Trwająca wojna na Ukrainie 
oraz związane z tym wyzwania 
dla Polski skłaniają nas abyśmy 
na nowo przemyśleli najgłębsza 
motywy naszego zaangażowania 
po stronie dobra wspólnego jako 
spadkobiercy wielkich polskich 
tradycji kultury , wartości patrio-
tycznych i chwały oręża. (Prezy-
dent RP)

Czy nasze przemyślenie ma do-
prowadzić do zatarcia śladów 
naszej polskiej historii? Wszak 
do tego dążyli już nasi zaborcy 
i rodzimi komuniści a obecnie 
Unia Europejska. Czyje interesy 
reprezentuje Prezydent RP?  
Bardziej jeszcze bestjalski czyn 
kozaków opisuje w swych pa-
miętnikach uczestnik bojów pod 
Zadwórzem Seweryn Faliński.…
Cofam się na podwórze kolejowej 
budki ostatniej reduty obrony. I 
oto wpadają kozacy na podwó-
rze, a jeden z nich podbiega do 
konającego obok mnie żołnierza 
i okutym obuchem miażdży mu 
twarz . . . rozbija czaszkę! Odwra-
cam ze wstrętem głowę od tego 
okropnego widoku. A obok mnie 
świszczą i migocą kozackie sza-
ble, błyskawicą lecą ciosy na pa-
trząc śmiało w oczy śmierci naszą 
brać żołnierską. Chwilami wybija 
się przerażający okrzyk „Jezus 
Marja”! „Mamo“ i kona na za-
marłych ustach. Z uśmiechem na 
twarzy, wyciera barbarzyński ko-
zak o brudne poły munduru krwią 
ociekającą szablicę. Wokoło pły-
nie posoka strumieniem, porozry-
wane, posiekane ciała w ostatniej 
konwulsyjnej agonji, wijąc się w 
okropnym bolu, drą nogami mu-
rawę. To nie walka - to rzeź! Nie 
jęki, lecz wycie hyjen dobywa 
się z krtani rębanych na kawałki 
żołnierzy. Wściekłe „Wychodi”! 
rozlega się przy drzwiach budki, 
a kto tylko wyjdzie, pada martwy 
od strzału. Po kilku minutach wał 
trupów przewyższył drzwi budki. 
Koledzy wyskakują oknem i pa-
dają- konając. Trzystu ośmnastu 
poległo z hufca Abrahamczyków 
i pozostał potężny kurhan, ku 
wiecznej, nieśmiertelnej chwale.“
Teren kurhanu został zakupiony 
przez Polskie Towarzystwo Opie-
ki na Grobami a w dniu 21 sierp-
nia 1927 roku poświęcony ka-
mień węgielny pod pomnik tych, 
którzy bohaterską śmiercią zagro-
dzili wrogowi drogę do Lwowa i 
stali się szczeblem do sławy tego 
grodu. (.Lwów w hołdzie polskim 
Termopilom)
Tam właśnie przyjeżdżała śp. Mjr 
Maria Mirecka Loryś , która pa-
mięć o Zadwórzu  niosła do końca 
swoich dni a młodym przekazała 
przeslanie : Pilnujcie Polski.

/ Zmarła mjr Maria Mirecka-Loryś, działaczka miała 106 lat

Edward Hutyra urodził  się 5 paź-
dziernika 1929  w Daszawie.  Syn  
Wawrzyńca i Mari z d. Gacek. 
Ojciec prowadził 5 hektarowe go-
spodarstwo, jednocześnie pracował 
na poczcie dostarczając przesyłki 
na stację kolejową. Z antypolską 
działalnością nacjonalistów ukraiń-
skich zetknął się jako dziesięciolet-
ni chłopiec 22 września 1939 roku. 
Dzień ten tak wspomina: „W godzi-
nach popołudniowych wjechały do 
Daszawy od strony Stryja niemiec-
kie samochody pancerne. Niemcy 
rozbroili polski posterunek. Broń 
zabrali Ukraińcy, którzy wita-
li Niemców kwiatami. W środku 
nocy ojciec wpadł do mieszkania  i 
powiedział „wszystkie  dzieci pod 
łóżka”.  Kazał spuścić psy. Słychać 
było idącą drogą grupę mężczyzn 
30-40, krzyczących „Bij Lachów, 
palić Lachów”. Gdy zauważyli ojca 
strzelili do niego. Tata cofnął się do 
mieszkania. Rozwrzeszczana banda 
zaczęła rzucać kamieniami, wybija-
jąc szyby w oknach. Rano wybie-
gliśmy na podwórko. Nasza stodoła 
stała w płomieniach, W sumie w 
nocy spalono 18 stodół należących 
do Polaków. 28 listopada 1944 roku 
ojca zabrano i przetrzymywano w 
jakiejś stodole. Skrepowano mu 
ręce i nogi. Następnego dnia mimo 
próśb, że ma żonę i dzieci,  utopili 
ojca w pobliskim strumyku i zako-
pali w nieznanym miejscu. O tym 
wszystkim dowiedziałem się  po 
czasie od żebraka, który był świad-
kiem tego zdarzenia.
Pan Edward był świadkiem wie-
lu mordów dokonanych przez 
OUN UPA w Daszawie, co opi-
sał w wspomnieniach. Najstarszy 
brat tez został zamordowany. Jak 
wspomina  najbardziej  przeżył fur-
mankę z pomordowanymi, którą 
podrzucono pod kościół w Dasza-
wie. To były ciała Polaków ze wsi 
Krechówka pod Stryjem, tak zma-
sakrowane, że nawet Niemcy byli 
zdumieni. Batiuszka z cerkwi kiedy 
to  zobaczył był przerażony i trzy-
mał się za głowę. 
Jeszcze w Daszawie rozpoczął 
szkolę podstawową. W miejscowo-
ści naukę prowadzili księża salezja-
nie. Było tu też małe seminarium 
pod względem nauczania zbliżone 
do gimnazjum, w których uczyli się 
chłopcy z okolic. Niektórzy potem 
wstępowali na drogę kapłańską. W 
1945 roku mama Pana Edwarda 
wraz z siódemka dzieci w ramach 
ekspatriacji musiała opuścić ro-
dzinny dom. Hutyrowie osiedlili 
się na ziemiach zachodnich w Su-
lęcinie. Tu Edward ukończył szko-
lę podstawowa oraz Technikum 
Eklektyczne gdzie uzyskał maturę. 
W domu było ciężko, wszystkim 
zajmowała się mama próbując dać 
dzieciom co najlepsze. Edward 
trafił do obowiązkowej służby woj-
skowej. Po jej odbyciu wyjechał 
na Śląsk. W 1962 roku rozpoczął   
studia na  Półtechnice  Śląskiej w 

Gliwicach, które ukończył z dy-
plomem inżyniera. Tu też poznał 
Elżbietę z d. Paszęda z która wziął 
ślub. Urodziły się bliźniaki. Droga 
krzyżowa Pana Edwarda jakby nie 
miała końca. Jeden syn umarł po 
porodzie , drugi po ośmiu miesią-
cach. Małżonkowie, dalej kroczyli 
przez życie, wspierając się wzajem-
nie. Wkrótce przyszła a świat córka 
Małgorzata, która jest dzisiaj praw-
nikiem. Doczekał się też wnucz-
ki, który była „oczkiem” dziadka.  
Pan Edward całe życie zawodowe  
przepracował  w Przedsiębiorstwie 
Montażu Urządzeń Elektrycznych 
Przemysłu Węglowego.  Nadzoro-
wał prace eklktryczne, kontrolował 
obiekty w całej Polsce. 
Pana Edwarda poznałem wiele lat 
temu, był przyjacielem + mojego 
taty Stanisława, który urodził się 
niedaleko Daszawy k. Stryja.  Ra-
zem jeździli na Kresy, uczestniczyli 
w spotkaniach Kresowiaków. Nie-
raz długo rozmawialiśmy przez te-
lefon. Zawsze zaczynał rozmowę, 
a Stasia już nie ma, ale kiedyś się 
zobaczymy mówił, bo jestem prze-
konany, że w niebie są nasze Kresy. 
I znów staniemy nad łakami i rzecz-
kami i wpatrywać się będziemy w 
gniazda bocianie. Pan Edward był 
wspaniałym ojcem, przyjacielem, 
gawędziarzem. Wielkiej kultury, 
bardzo inteligentny i oczytany. 
Wielki patriota, dla którego Polska 
była jak matka. Danuta Skalska 
prezes bytomskiego oddziału To-
warzystwa Miłośników Lwowa, 
dziennikarka i redaktorka, która w  
Polskim Radiu Katowice prowa-
dzi audycję „Lwowska Fala”, tak 
wspomina przyjaciela, „Wspaniały 
człowiek, dobry,  zaangażowany 
oddany Kresom, dla którego  pol-
ska racja stanu była na pierwszym 
miejscu.  Miał dar takiej dyskusji na 
argumenty, która nikogo nie urazi-
ła, a wręcz przekonywała. Bardzo 
szanowany, kulturalny rzeczowy 
z wielką klasą  Mieczysław Habu-
da rocznik 1931, też urodzony w 
Daszawie  na wieść o śmierci Pan 
Edwarda powiedział „ odszedł mój 
ostatni przyjaciel, człowiek życz-
liwy i wrażliwy jeden z ostatnich 
świadków Kresów. 
Był  mentorem rodu. Od zawsze 
wsparciem dla mamy i rodziny 
rozproszonej w Polsce i zagranicą. 
Miłość do Ojczyzny, a w szczegól-
ności do Kresów zaszczepił wśród 
siostrzenic i siostrzeńców. Potrafił 
jednoczyć, rozwiązywał konflikty 
budował pokój. Kochał i był ko-
chany. 
Pan Edward ostatnio chorował. 
Kiedy wrócił z szpitala, poczuł się 
lepiej. W niedzielę 28 sierpnia od-
wiedził go proboszcz ligockiej ba-
zyliki ojciec Samuel. Pan Edward 
zaopatrzony sakramentami w peł-
nej świadomości odszedł do Pana 
w wieku 93 lat. 
Wieczne odpoczywanie racz mu 
dać Panie.

Pożegnanie Przyjaciela
Edward Hutyra (1929-2022)
Ryszard Frączek
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BANDERYZM TO HYBRYDOWY POTWÓR
Aleksander Szumański
Banderyzm to hybrydowy potwór 
- rozmowa z płk. Janem Niewiń-
skim

Jan Niewiński (ur. 27 grudnia 
1920 w Rybczy, zm. 13 marca 
2015 w Warszawie[1]) – żołnierz 
AK, dowódca samoobrony pol-
skiej w Rybczy w czasie rzezi 
wołyńskiej (IX 1943-III 1944), 
pułkownik MSW w stanie spo-
czynku.

Banderyzm to hybrydowy potwór, 
powstały z krzyżówki ukraińskie-
go szowinizmu, niemieckiego na-
zizmu i syjonizmu nowojorskich 
handlarzy holocaustem. Można 
ten postulat określić jako wezwa-
nie do neobanderowców znajdu-
jących się na każdym szczeblu 
polskiego życia publicznego do 
zwiększenia nacisku na władze 
naszego kraju, aby położyły kres 
naszej walce o przywrócenie 
prawdy historycznej i demasko-
waniu współczesnej odmiany ban-
deryzmu” - mówi Jan Niewiński 
w wywiadzie dla „Myśli Polskiej”

Niedawno odbył się VII zjazd 
Związku Ukraińców w Polsce. 
Delegaci m.in. wystosowali apel 
do Polaków. Stwierdzają w nim, 
że w naszym kraju nasilają się 
działania „niektórych polskich 
środowisk”, które w sposób jed-
noznaczny dążą do wywołania 
wrogości między obu narodami. 
Czy podziela Pan ten pogląd?
- Zacznijmy od krótkiej charak-
terystyki Związku – kim są, jakie 
są ich cele. ZUwP jest przykryw-
ką działającej już od 1929 r. Or-
ganizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów. Celem strategicznym 
nacjonalizmu ukraińskiego jest 
zbudowanie sobornego państwa 
ukraińskiego na terenach nie tylko 
obecnej Ukrainy, ale również na 
części terenów Białorusi, Rosji, 
Słowacji, Rumunii i Mołdawii. 
Jeśli chodzi o Polskę, domagają 
się oni inkorporacji 19 polskich 
powiatów od Podlasia, Lubelsz-
czyzny, Chełmszczyzny, Przemy-
skiego aż do Krynicy. Żadna ze 
współczesnych partii ukraińskich 
nie odcięła się od tych roszczeń, a 
„Swoboda” głosi je otwarcie. Ta-
kie państwo miałoby spełniać rolę 
imperium w tej części Europy, w 
miejsce Rosji.

Proszę wyjaśnić, co oznacza przy-
miotnik „soborne”?
- Oznacza to państwo pozbawione 
innych narodowości, prócz ukra-
ińskiej.

Wróćmy jednak do postawionego 
wyżej pytania.
- Jak zrozumiałem to wieloznacz-
ne określenie „niektóre środowi-
ska”, autorzy mają na myśli głów-
nie organizacje kresowe. Zarzut 
wywoływania wrogości uważam 
za bezpodstawny, a nawet bez-
czelny. Czym innym jest bowiem 
domaganie się prawdy historycz-
nej, a czym innym wrogość do 

określonego narodu. Zasze za-
znaczaliśmy, że winą za ludobój-
stwo na Kresach obciążamy nie 
naród ukraiński lecz faktycznych 
sprawców tzn. OUN-UPA. Czyż-
by przypominanie Związkowi, że 
tak wychwalana przez nich UPA 
wymordowała, prócz Polaków i 
mieszkańców innych narodowo-
ści również ok. 80 tys. swoich 
rodaków miał świadczyć o cieniu 
wrogości? W tej sprawie Roman 
Szuchewycz (ps. Taras Czupryn-
ka) – dowódca UPA na zarzut 
mordowania Ukraińców odparł: 
„Jeśli trzeba będzie zlikwidować 
nawet połowę Ukraińców, to ta 
druga połowa będzie czysta jak 
szklanka źródlanej wody”. Ten 
człowiek ma dziś na Ukrainie 
setki pomników i jest uznany za 
bohatera narodowego. Przypo-
mnę, iż jednym z trzech obranych 
patronów obchodów 70 rocznicy 
banderowskiego ludobójstwa na 
Kresach Południowo-Wschodnich 
był prawosławny Ukrainiec – śp. 
dr hab. Wiktor Poliszczuk. Gdzie 
więc nasza antyukraińskość?

Zdaniem Zjazdu środowiska te 
ulegają wypaczonym interpreta-
cjom faktów z przeszłości oraz 
prowokacjom, których autorami 
byli radzieccy pseudohistorycy. 
Według delegatów są one bezpod-
stawne. Czy dostrzega Pan jakieś 
prowokacje w tej dziedzinie?
- Zacznijmy od tego, że polscy 
historycy w okresie PRL w ogóle 
nie zajmowali się kwestią ludo-
bójstwa upowskiego na Kresach. 
Podobnie historycy sowieccy w 
czasie istnienia ZSRS. Natomiast 
obecnie wnioski i oceny badaczy 
rosyjskich są zbieżne z naszymi, 
tj. kresowian poglądami. Nie ma 
tu więc miejsca na żadne prowo-
kacje.

W apelu deklaruje się przyjazne 
uczucia większości Ukraińców do 
Polaków. Czy – Pańskim zdaniem 
– uczucia te podziela również 
ZUwP? Czy organ Związku „Na-
sze Słowo”. który Pan czytuje, 
rzeczywiście pała przyjaźnią do 
Polski i Polaków?
- Odczucia większości Ukraiń-
ców od Zbrucza na wschód, jakie 
znam, diametralnie różnią się od 
treści prezentowanych w tym ty-
godniku. W każdym numerze tego 
pisma jest sączony jad nienawiści 
do Polski.

Według autorów apelu na Ukra-
inie nie ma sił antypolskich, a te 
które istnieją nie mają poparcia 
społecznego. Czy aby ten pogląd 
odzwierciedla rzeczywistość?
- Chciałbym, aby tak było, ale 
niestety tak się nie dzieje. Anty-
polskość jest dziś częściowo wy-
ciszana z przyczyn taktycznych, 
ale sam fakt zgłaszania roszczeń 
terytorialnych wobec naszego 
kraju, o czym mówiłem powyżej, 
świadczy sam za siebie. Prócz 
tego Polacy zamieszkujący tere-
ny dzisiejszej Ukrainy nie mają 

nawet ułamka praw, z jakich ko-
rzysta mniejszość ukraińska w 
Polsce.

W omawianym dokumencie mo-
żemy wyczytać ponadto, że „wal-
ka UPA tylko w nieznacznym 
stopniu była skierowana przeciw 
Polakom”, a formacja ta koncen-
trowała się na walce z Niemcami, 
a potem Sowietami. Jak Pan sko-
mentuje to podłe kłamstwo?
- Nie tylko podłe, wręcz nikczem-
ne. A czym była SS-Galizien, 
Ukraińska Policja Pomocnicza w 
służbie niemieckiej, bataliony SS 
„Roland” i „Nachtigal”, legion 
płka Suszki, który brał udział wraz 
z Niemcami w agresji na Polskę w 
1939 r.? Ponadto OUN świadczył 
usługi wywiadowcze i dywersyjne 
na rzecz Abwehry. A jeśli chodzi 
o Sowietów. Czy można dziwić 
się, że Armia Czerwona walczyła 
z UPA, skoro UPA mordowała z 
podobnie dzikim okrucieństwem 
Rosjan, jak Polaków?

Delegaci bronią także symboliki 
OUN-UPA, utrzymując, że od-
zwierciedla ona obecnie walkę, 
jak to określono, o godność oraz 
sprzeciw wobec rosyjskiego im-
perializmu. Czy takie tłumaczenie 
jest do przyjęcia?
- W żadnym przypadku. Niech 
Pan sobie wyobrazi, że w Niem-
czech jakaś partia posługuje się 
swastyką i tłumaczy, że to znak 
przyjaźni i braterstwa.

W innym dokumencie zjazdu 
delegaci dziękują polskim wła-
dzom za wsparcie, a szczególnie 
Komorowskiemu i Tuskowi. I tu 
powstaje pytanie o słuszność pro-
wadzonej polityki władz polskich 
wobec Rosji i Ukrainy…
- Znam takie powiedzenie: „Jak 
cię wróg chwali, zastanów się, coś 
złego zrobił”. Prowadzona od 25 
lat obłędna polityka wobec Ro-
sji i Ukrainy stanowi śmiertelne 
zagrożenie dla Narodu i Państwa 
Polskiego. Nasze władze pełnią 
rolę wyciągających kasztany z 
ognia dla obcych mocodawców. 
Co więcej czynią to z pogardzaną 
nadgorliwością. Pogardzaną, bo 
USA i państwa zachodnie nie za-
prosiły przedstawicieli Polski na 
rokowania w sprawie rozwiązania 
konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. 
Agresorem w tym przypadku jest 
nacjonalizm ukraiński, nie Rosja.

Jest jednak sformułowanie o wiele 
groźniejsze, mianowicie apel do 
władz RP o przeciwstawienie się 
działalności ww. środowisk. Jak 
Pan ocenia tę część uchwały?
- Rzeczywiście groźne, ponieważ 
Polska znajduje się w śmiertel-
nym uścisku neobanderyzmu. 
Banderyzm to hybrydowy potwór, 
powstały z krzyżówki ukraińskie-
go szowinizmu, niemieckiego na-
zizmu i syjonizmu nowojorskich 
handlarzy holocaustem. Można 
ten postulat określić jako wezwa-
nie do neobanderowców znajdu-

jących się na każdym szczeblu 
polskiego życia publicznego do 
zwiększenia nacisku na władze 
naszego kraju, aby położyły kres 
naszej walce o przywrócenie 
prawdy historycznej i demasko-
waniu współczesnej odmiany 
banderyzmu, którego ośrodkiem 
nie jest Ukraina, ale właśnie Pol-
ska. Ten ośrodek umieścili u nas 
Amerykanie.

Tymczasem współdziałanie z neo-
banderowcami kwitnie w najlep-
sze. B. prezydent Lech Wałęsa z 
fundacji skromnie nazwanej jego 
imieniem zaopatruje w 200 tys. 
euro majdanowców. W składzie 
delegacji odbierającej tę nagrodę 
znalazł się, prócz Witalija Kłycz-
ki, również szef skrajnie szowini-
stycznej partii „Swoboda” – Oleg 
Tiahnybok. Jak Pan oceni to posu-
nięcie eks-prezydenta?
- Cóż, postąpił jak przystało na 
noblistę i mianowanego mędrca 
europejskiego. Jak by tego było 
mało, Wałęsa w kilka dni potem 
poleciał do Kijowa, gdzie w cer-
kwi składał kwiaty i bił pokłony 
przed tablicą upamiętniającą tzw. 
„bohaterów” Ukrainy. Owi „bo-
haterowie”, to bandyci z UPA, 
którzy w sposób wyjątkowo be-
stialski dokonali ludobójstwa na 
200 tys. Polaków i 80 tys. Ukra-
ińców, o innych narodowościach 
nie wspominając. Czy upodlenie 
ma jeszcze jakieś granice?

Z przykrością stwierdzam, że 
Wałęsa jednak nie był pierwszy 
w hołdach. Pamiętajmy, że pre-
zes PiS pod czarno-czerwonym 
sztandarem OUN-UPA wzniósł 
pozdrowienie „Sława Ukraini. 
Herojam sława!” Proszę przypo-
mnieć naszym Czytelnikom co to 
za pozdrowienie.
- To zawołanie-pozdrowienie 
banderowskich bojówkarzy. Po 
każdym zakończonym akcie mor-
du na bezbronnej ludności cywil-
nej Kresów taki właśnie okrzyk 
wznoszono. Jeśli prezes najwięk-
szej partii opozycyjnej nie wie-
dział co to za sztandar i co to za 
pozdrowienie, to powinien się do-
wiedzieć. Jeśli jednak wiedział, to 
niech nie przyznaje się do patrio-
tyzmu. Taki okrzyk jest bowiem 
deptaniem pamięci polskich mę-
czenników.

W takim razie poproszę o sko-
mentowanie faktu odznaczenia 
naczelnego „Gazety Polskiej” To-

masza Sakiewicza medalem Służ-
by Bezpeky Ukrainy.
- Bez wątpienia Sakiewicz ma 
ogromne zasługi w sławieniu 
bandero-majdanu i szerzeniu śle-
pej nienawiści do Rosjan, Rosji i 
jej prezydenta Władimira Putina. 
Okazuje się jednak, że jego zasłu-
gi idą znacznie dalej i sięgają do 
ciemnych poczynań bezpieki, a 
żadna bezpieka na świecie nie na-
daje odznaczeń tylko za pisanie. 
Wydaje się, że takie odznaczenie 
stanowi przypadek bez preceden-
su w historii dziennikarstwa pol-
skiego.

Pierwszą rocznicę bandero-maj-
danu czcić będzie także „Gazeta 
Wyborcza” w sposób dość dziw-
ny, bo biegiem na kijowski maj-
dan 26 osób, głównie dziennika-
rzy i pracowników mediów.
- Mniejsza o sposób. Rzecz w 
tym, że bandero-majdan zaowo-
cował w co najmniej dwu strasz-
nych wydarzeniach. Pierwsze to 
wymordowanie przeciwników 
ukraińskiej rewolty w Odessie 
w sposób iście upowski, bo po-
przez spalenie żywcem. Drugie, 
to mordowanie Rosjan i ludności 
rosyjskojęzycznej na wschodniej 
Ukrainie przez wojska rządowe 
i prywatne oddziały niektórych 
oligarchów stojących za ukraiń-
skim neobanderyzmem . Czyżby 
uczestnicy biegu nie zdawali so-
bie sprawy czemu tak naprawdę 
składają hołd czy też wiedzieć nie 
chcą. Proszę zwrócić uwagę, że w 
biegu tym bierze udział także Ka-
mil Dąbrowa – dyrektor Programu 
I Polskiego Radia, a to przecież 
funkcja państwowa, bo prywaty-
zację państwowego radia jakoś 
przeoczono. Jego udział uważam 
za wyjątkowy skandal.
Dziękuję za rozmowę.

Myśl Polska, nr 47-48 (23-
30.11.2014)

Rozmawiał: Zbigniew Lipiń-
ski http://www.mysl-polska.pl/
node/267

Jan Niewiński – Honorowy 
Przewodniczący Patriotycznego 
Związku Organizacji Kresowych 
i Kombatanckich, weteran walk 
z UPA, dowódca samoobrony 
wsi Rybcza na Wołyniu w latach 
1943-1944. Żołnierz 4 DP 1. Ar-
mii Wojska Polskiego, zdobywca 
Kołobrzegu (marzec 1945).

http://www.mysl-polska.pl/node/267
http://www.mysl-polska.pl/node/267
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”Czerwona Branka”. 
Ofiary których nikt nie policzył
Bogusław Szarwiło 
Czytając dziesiątki wspomnień, 
relacji byłych mieszkańców daw-
nych Kresów RP, dość często 
trafiałem na drastyczne wspo-
mnienia z czasów okupacji  okre-
ślanej „za pierwszego sowieta” 
( czyli  17. 09. 1939- 06. 1941). 
Polacy mieszkający na Kresach  
od pierwszego dnia napaści armii 
czerwonej na Polskę traktowa-
ni byli jak najwięksi wrogowie 
związku sowieckiego. Stąd terror 
NKWD, aresztowania, uwięzie-
nia, różnego rodzaju zbrodnie na 
Polakach ( W tym Zbrodnia Ka-
tyńska), masowe deportacje na 
wschód rodzin wojskowych, po-
licjantów, leśników, nauczycieli, 
inteligencji polskiej. Do tego so-
wieci 29 listopada 1939 r. łamiąc 
prawo międzynarodowe, nada-
li mieszkańcom okupowanych 
przez Armię Czerwoną Kresów 
Wschodnich Rzeczypospolitej 
Polskiej sowieckie obywatel-
stwo.  Tym sposobem młodych 
mężczyzn z terenów okupowa-
nych objęto obowiązkową służ-
bą wojskową w szeregach Armii 
Czerwonej. Mimo, że pobór miał 
objąć roczniki 1917 - 1919, do ar-
mii powołano również  mężczyzn 
z roczników 1906-1916, którzy 
przed 1939 r. z różnych przyczyn  
uniknęli poboru do Wojska Pol-
skiego. Dzięki atakowi Niemców 
w 1941 r., Sowieci  zdołali prze-
prowadzić  jedynie dwa pobory: 
jesienny w 1940 r. i wiosenny w 
1941 r. Mimo to do Armii Czer-
wonej trafiły tysiące młodych 
Polaków. Tomasz Bereza poda-
je liczbę poborowych: 100 tys., 
Alfred Wirski autor książki:  
„Moje życie w Armii Czerwonej” 
sugeruje liczbę 200 tys., Kamil 
Stepan podaje, że do Armii Czer-
wonej wcielono, według różnych 
szacunków – między 150 a 210 
tys. młodych Polaków. Po wybu-
chu wojny niemiecko-sowieckiej 
i serii klęsk Armii Czerwonej w 

pierwszym miesiącu wojny, los 
zmobilizowanych  był tragiczny: 
jeżeli nie zginęli w pierwszych 
dniach wojny, to trafiali do nie-
mieckich obozów jenieckich, 
gdzie jako Rosjan skazywano ich 
na śmierć głodową. Nie lepsza 
była sytuacja również tych, którzy 
trafili do  sowieckich jednostek 
wojskowych w głębi Związku So-
wieckiego jako „politycznie nie-
pewni”, warunki tej „służby” nie 
różniły się od warunków skazań-
ców w łagrach. Ciężka praca przy 
byle jakim wyżywieniu, złych 
warunkach zakwaterowania i bra-
ku opieki medycznej, przyczyniły 
się do dużej śmiertelności. Dlate-
go autorzy wspomnień pisali, że z 
reguły po poborowych ślad zagi-
nął. Nie mniej nielicznym udało 
się trafić do armii Andersa albo 
do 1 dywizji im. T. Kościuszki. 
Nim jednak do tego doszło war-
to odnotować, że w grudniu 1939 
r. Sowieci zarządzili obowiązek 
rejestracji mężczyzn urodzonych 
w latach 1890 - 1921, a także ko-
biet z przeszkoleniem sanitarnym. 
Wiadomości o wydarzeniach na 
Kresach docierały do  Polskich 
władz na uchodźstwie, które wy-
dały w tej sprawie instrukcję dla 
Kraju, nakazując, by w wypad-
ku, gdyby doszło do poboru, sta-
rać się wysyłać ludzi do Francji, 
przez rumuńską granicę. Nieste-
ty sieć konspiracyjna nie była w 
najlepszej kondycji. Nie wszędzie 
działano jak w zapomnianym dziś 
20 tys. miasteczku : Czortkowie, 
gdzie  zawiązało się niewielkie 
podziemie. Organizację od paź-
dziernika 1939 r. tworzył hm. 
Józef Opacki, wcześniej komen-
dant miejscowego Hufca Harce-
rzy Kresowych. Była to Polska 
Organizacja Walki z Wrogiem. W 
międzyczasie powstały również 
kolejne ugrupowania podziemne. 
Heweliusz Malawski, podporucz-
nik rezerwy i technik dentystycz-

ny utworzył organizację opartą o 
uczniów gimnazjum. Młodzi Po-
lacy, by uniknąć poboru do Armii 
Czerwonej, zdecydowali się na 
ucieczkę z Czortkowa i przedo-
stanie się do Francji. Wieczorem 
9 stycznia 1940 r. w willi rodziny 
Wasilewskich zebrała się grupa 
czortkowskich konspiratorów. 
Nie uczestniczył w nich Opacki, 
obecny był   natomiast Malawski, 
który uznał, za konieczne zbroj-
ne opanowanie miasta. Jeśli by 
się to powiodło, konspiratorzy w 

dalszej kolejności mieli uwolnić 
wszystkich więźniów.
 Opracowano szczegółowy plan 
ataku na sowieckich strażników, 
odbicia więźniów i opanowania 
najważniejszych punktów mia-
sta. Ostatnim punktem miała być 
ucieczka podstawionym na dwor-
cu pociągiem do Rumunii. Wie-
czorem 21 stycznia 1940 r - w 
przeddzień rocznicy wybuchu 
Powstania Styczniowego - żoł-
nierze podziemia zebrali się w 
miejscowym kościele oo. domi-
nikanów. Rozdzielono zadania. 
W mroźną, śnieżną noc odbyła 
się walka o zdobycie najważniej-
szych punktów miasta, w tym 
opanowanie dworca.
Starcia z Sowietami były krótkie, 
ale zażarte. Niestety ze względu 
na zimowe warunki do Czort-
kowa nie dotarła część zmobili-
zowanych wcześniej w okolicy 
konspiratorów,  mimo tego Po-
lacy podjęli walkę. Ostatecznie 
plan się załamał. NKWD krwawo 
rozprawiło się z pojmanymi kon-
spiratorami. Według obliczeń so-
wieckich - 128 osób aresztowano, 
co najmniej 24 powstańców roz-
strzelano, ponad 50 wysłano do 
łagrów. Jeżeli chodzi o przywód-
ców -  ppor. Heweliusz Malawski, 
por. Janusz Kowalski, czy ppor. 
Woszczyński zniknęli. Co się z 
nimi stało, nie wiadomo. Był to 
pierwszy polski zryw wolnościo-
wy pod okupacją sowiecką. Za 
czasów PRL o tym wydarzeniu 
nie wolno było opowiadać, z wia-
domych względów, ale i obecnie 
również sprawy kresowe nie  bu-
dzą wśród rządzących większego 

zainteresowania. Jednak temat 
Polaków w Armii Czerwonej zna-
lazł zainteresowanie w rodzimej 
kinematografii, powstały nawet 
dwa polskie film wojenne: „Za-
sieki z 1973 r.” i „Do krwi ostat-
niej „… z 1978 r.  Oba jednak 
zostały zatrzymane przez cenzurę 
i jako „pułkownicy” przeleżeli 
dziesięć lat.

 Źródła: 
1) Tomasz Bereza: „Kresy 
Wschodnie 1940–1941. Branka 
do Armii Czerwonej „(https://
przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/
kresy/70551,Kresy-Wschodnie-
19401941-Branka-do-Armii-
Czerwonej.html )

2) Alfred Wirski -  „Moje życie w 
Armii Czerwonej”

3) Kamil Stepan-  „II Wojna 
Światowa Na Kresach” HTTPS://
WWW.POLITYKA.PL/MOCNI-
KHISTORYCZNY/1612051,1,II-
-WOJNA-SWIATOWA-NA-KRE-
SACH.READ

4)  Przemysław Mosur-Darowski 
: „Pierwszy zryw przeciw oku-
pantowi. Zapomniane powstanie 
w kresowym mieście „     https://
wiadomosci.onet.pl/kraj/ata-
k-zsrr-na-polske-17-wrzesnia-
1939-czortkow-i-powstanie-
czortkowskie/j92p868

5)Marcin Więckowski  -” NA-
RODY NIEROSYJSKIE W AR-
MII CZERWONEJ PODCZAS II 
WOJNY ŚWIATOWEJ „

/ Oficerowie niemieccy i sowieccy na nowo wytyczonej granicy w okolicach Sejn na Suwalszczyźnie, październik 1939 r.
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KURDYBACHOWA TAK MNIE 
UCZYŁA HISTORII POLSKI, 
ŻE DOSTAŁEM 10 LAT!
Bożena Ratter

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

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

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

Jerzy Michotek urodzony w pol-
skim Lwowie wspominał w  1989 
roku:  

„Każdy ma takie miejsce na zie-
mi, jakiego już nie będzie. To 
miejsce, w którym mieliśmy ..na-
ście lat, gdzie opętała nas pierw-
sza miłość, gdzie palił nam war-
gi pierwszy pocałunek, gdzie po 
raz pierwszy.. gdzie „jak nigdy 
potem...”, gdzie uczyli nas pro-
fesorowie, których baliśmy się, 
ba! - nie bardzo lubiliśmy ich, 
podrwiwaliśmy z nich, puszcza-
liśmy im na lekcjach chrabąszcze 
z przyczepionymi papierkami 
umaczanymi w atramencie…(te 
ściany! te łysiny! Rany Boskie!), 
rozpylaliśmy proszek do kicha-
nia, umieszczaliśmy pod podium 
balonik z siarkowodorem…a 
po latach..? Po latach jakże za-
czął rosnąć nasz podziw dla tych 
„belfrów”, z czasem coraz lepiej 
rozumieliśmy, jakiego szacunku 
byli godni ci Franciszkowie z 
Asyżu.. Cóż to byli za profeso-

rowie…! Cóż to byli za ludzie…! 
Chociaż historyk, KURDYBA-
CHOWA TAK MNIE UCZYŁA 
HISTORII POLSKI, ŻE DOSTA-
ŁEM 10 LAT!”.

...Przerażająca jest obecna meto-
da odbierania młodzieży podstaw 
do mówienia prawdy: KŁAM, JE-
ŚLI CHCESZ UTRZYMAĆ SIĘ 
NA POWIERZCHNI i nie ucho-
dzić  za niedorozwiniętego. W ten 
sposób Z „INTELEGENTNEGO 
KŁAMSTWA „ ROBI SIĘ SPO-
SÓB NA ŻYCIE. Z tego samego 
kłamstwa, które w naszym domu 
rodzinnym , w naszym mieście 
było błędem niewybaczalnym. 
Wytłumaczalnym jedynie przez 
tchórzostwo i szubrawstwo (Je-
rzy Michotek).

Wychowany w umiłowaniu praw-
dy, szacunku dla człowieka i 
Rzeczypospolitej zgodnie z zało-
żeniami edukacji II RP.  To spo-
śród takich jak on myślących,  w 
maju i czerwcu w 1953 roku, w 

więzieniu na Mokotowie zosta-
ło straconych 7 młodych ludzi w 
wieku około 20 lat.  Tacy jak oni, 
młodzi konspiratorzy antyko-
munistyczni nie byli historykami 
idei, ale mieli swoje ideały. Na 
ogół niewiele mogli, najczęściej 
zrywali plakaty propagandowe, 
niszczyli w szkołach portrety 
Stalina , Bieruta, pisali „Precz 
ze Stalinem”, „Katyń pamięta-
my”, „Sowieci do domu”. Ry-
szard Szkolnicki działał w kon-
spiracji jako 15-latek,sądzony był 
jako 16-latek, otrzymał 2,5 roku 
więzienia.

23 SIERPNIA TO EUROPEJ-
SKI DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR 
STALINIZMU I NAZIZMU. 
Pamiętajmy o wszystkich, którzy 
wskutek barbarzyńskiej zbrodni 
zaplanowanej przez Niemców i 
Rosję paktem Ribbentrop - Mo-
łotow i zrealizowanej agresją 1 
wrześnią 1939 i 17 września 1939 
roku na Rzeczypospolitą w myśl 
niemieckiego, rosyjskiego i ukra-
ińskiego totalitaryzmu dokonali 
ludobójstwa na Polakach.

„Przypominam sobie przedwo-
jenne powiedzenia :”Murowana 
prawda-w gazecie pisali!” lub: 
„Mur-beton! W radio sam sły-
szałem”. Dziś ten sam człowiek 
powie wam bez zmrużenia oka w 
TV, że np. na ulicę w tym a tym 
mieście wyszło 2000 osób, mimo 
że tydzień temu podał liczbę pa-
ruset, a za trzy tygodnie oznajmi: 
Jak mówiłem, było tam około 
8000 osób – pisał Jerzy Michotek, 
który książkę poetki lwowskiej 
, Beaty Obertyńskiej „W Domu 
Niewoli” (wspomnienia z rosyj-
skich łagrów) wydaną w Rzymie, 
przewiózł tajemnie przez granicę .

Po co ?  Żeby się nie powtórzy-
ło . Powtórzy się. Jeśli tworzyć 
będziemy systemy oparte na fał-
szu, na posłuszeństwie wymu-
szonym przez policję, która za 
obiad w zamkniętych konsumach 
płaci piątą część wartości realnej, 
a mieszkanie ma w parę tygodni 
od wstąpienia na służbę, jeśli mło-
dzież wychowywać będziemy w 
cynizmie, a za prawdę z podręcz-
nika szkolnego otrzymywać się 
będzie 10 lat zsyłki..   wtedy, żeby 
nie wiem co pisano-powtórzy się 
groza stalinizmu, któremu żaden 

Stalin potrzebny nie jest. Potrzeb-
ne są pożywki: korzyść ze służe-
nia władzy i nienawiść służąca 
skłóceniu ewentualnych obroń-
ców prawdy.(Jerzy Michotek)

Według Szymona Wiesenthala, 
wytrwałego łowcy niemieckich 
oprawców ( i innych narodowo-
ści, w tym ukraińskich oficerów i 
żołnierzy )winnych zbrodni na 21 
narodach  podczas II wojny świa-
towej, to Stalin przez zimną woj-
nę uniemożliwił rozprawę z na-
cjonalizmem. I dlatego wygra-
nymi są zbrodniarze. Nie należy 
mieć względu na ich wiek przy 
wydawaniu wyroku, „oni  stracili 
prawo umierać w spokoju”. Jego 
przesłanie to : „Każdy dzień po-
winien być dniem pamięci”.

Komunistyczna władza PRL i ko-
lejne po niej następujące do dzi-
siaj nie rozliczyły ludobójczych 
ideologii, więc ponownie jeste-
śmy świadkami propagandy 
historycznej, socjologicznej, kul-
turalnej jak 70 lat temu. Tyle że 
narzędzia manipulacji są inne, do-
skonalsze więc i karą za mówie-
nie prawdy nie jest zsyłka na Sy-
bir ale blokowanie poprzez media 
i odchodzi pokolenie urodzone i 
wychowane przez przedwojenną 
polską elitę, które miało odwa-
gę żyć z tak niemodnymi dzisiaj 
cnotami: Bóg Honor Ojczyzna.

A w książce „Hańba domowa”, 
za którą Jacek Trznadel otrzy-
mał nagrodę Komitetu Kultury 
Niezależnej „Solidarność” za 
rok 1986, Marek Rymkiewicz 
wspomina Panią Jarząbek, „która 
uczyła matematyki, i pewnie za to 
nie była lubiana, ponieważ bardzo 

dobrze uczyła i bardzo była suro-
wa. Pani Jarząbek opiekowała się 
też gabinetem polonistycznym. 
I pewnego dnia rozeszła się po 
szkole wieść, że Pani Jarząbek 
w tym swoim pokoju, gdzie się 
znajdował gabinet polonistycz-
ny, gdzie odbywały się zebrania 
kółka, zdjęła wiszący tam portret 
Stalina. I na to miejsce powiesiła 
portret Mickiewicza. Pani Jarzą-
bek zniknęła ze szkoły następne-
go dnia.”

Czy w dniu dzisiejszym toczy się 
rozmowa o upamiętnieniu Pani 
Jarząbek i tysięcy innych Pola-
ków upamiętniona tablicą , na 
wzór rozmowy Pawła Bobołowi-
cza z Antoniukiem, którzy    wi-
dząc paralelę między Mariupolem 
a Powstaniem Warszawskim, w 
którym zginął  syn ukraińskiego 
popa mówili o  upamiętnieniu 
go tablicą w Soborze Michajłow-
skim?  Ilu obywateli Rzeczypo-
spolitej narodowości polskiej 
poległo wskutek stalinizmu i na-
zizmu  w obronie ziem wschod-
nich II Rzeczypospolitej,  które 
obecnie należą do Ukrainy, Litwy, 
Białorusi ? Ilu walczących Pola-
ków zostało zamordowanych w 
Brygidkach, Zamarstynowie, w 
Katyniu i innych katowniach, ilu 
zesłanych na Sybir - czy zostaną 
upamiętnieni? 

Trudno rozstrzygnąć, kiedy Ukra-
ińcy byli bardziej szkodliwi dla 
Polaków, za bolszewików czy za 
Niemców – takie pytanie zadaje 
Jacek Trznadel w książce Kola-
boranci Tadeusz Boy – Żeleński 
i grupa komunistycznych pisa-
rzy we Lwowie 1939-1941.

/ Jerzy MIchorek. Kadr z filmu „Wyjscie Awaryjne”
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BANDEROWSKA SZKOLA KŁAMSTWA 
ZA UKRAIŃSKĄ GAZETĄ W TLE
Aleksander Szumański
POLITPOPRAWNYFAŁSZ

Rozważając obecną sytuację 
środowisk kresowych w Polsce, 
dochodzę do wniosku, że głów-
ny ciężar krwawej apokalipsy 
z epoki mordów ukraińskich 
nacjonalistów dokonanych na 
200 tysiącach obywatelach pol-
skich w czasie II wojny świa-
towej, Polaków, Czechów, Ro-
sjan, Ormian przejęli nie tylko 
banderowcy z nowego rządu 
Ukrainy ze swoim b. prezyden-
tem Żydem Petro Poroszenko 
– Walzmanem i Żydami w rzą-
dzie, tworząc Judeo - Ukrainę 
nacjonalistyczno-banderowską, 
i antypolską, ale również te 
same środowiska rozgnieżdżone 
w naszym nieszczęśliwym kra-
ju, jak określa Polskę Stanisław 
Michalkiewicz. Prym struktu-
ralny wiedzie tu Organizacja 
Ukraińców w Polsce ze swoim 
banderowskim prezesem Pio-
trem Tymą, uzyskująca medial-
ne poparcie ukraińskiej gazety, 
ukazującej się w Polsce, nazy-
wającej siebie „Gazetą Polską” 
mająca obecnie tyle wspólnego 
z polską racją stanu w kon-
tekście założeń politycznych 
polskiej centro-prawicy, co ja 
lwowianin, 91  – letni świadek 
historii z agenturą rosyjską i 
szabes goizmem, parszywymi 
kłamstwami jak ta ukraińska 
gazeta pomawia środowiska 
kresowe w Polsce.
Pod egidą redaktora naczelnego 
tej gazety Tomasza Sakiewicza 
pro banderowską działalność 
przejęli redaktorzy, Katarzyna 
Gójska – Hejke, Tomasz Mucha, 
Dawid Wildstein, Samuel Pereira, 
Jacek Liziniewicz czy też z od-
dali Bronisław Wildstein, ojciec 
Dawida, prezentujący na okładce 
polskiego tygodnika „Do Rze-
czy” swój policzek plakietką flagi 
ukraińskiej. Przemawia: „Jestem 
Polakiem, pomagam Ukrainie”. 
W telewizji Republika podobną 
rolę odgrywa Jerzy Targalski i 
Piotr Lisiewicz, jak również Ka-
tarzyna Gójska – Hejke i Ewa 
Stankiewicz z Tomaszem Sakie-
wiczem prowadzący pro bande-
rowskie programy telewizyjne. W 
tym środowisku chlubnie zacho-
wał się dr Mirosław Boruta, który 
nie wyraził zgody na cenzurę tek-
stu ks. Tadeusza Isakowicza – Za-
leskiego w „Gazecie Polskiej”, za 
co Tomasz Sakiewicz usunął go 
ze stanowiska przewodniczącego 
krakowskiego klubu „Gazety Pol-
skiej”.
Współczesna Ukraina oparta 
jest na bandyckich tradycjach 
banderyzmu i propagandowych 
osiągnięciach faszystowskich 
Niemiec hołdujących prawu Go-
ebbelsa, iż rozpowszechnianych 
1000 kłamstw staje się jedna 
prawdą.
Jednym z kłamstw rozpowszech-

nianych przez środowiska ban-
derowskie i ich sojuszników jest 
podtrzymywanie teorii, że za rzeź 
Polaków na Wołyniu odpowia-
da… NKWD. Twierdził tak zmar-
ły nie tak dawno jeden z architek-
tów ludobójstwa Mykoła Łebed, 
otrzymując do dyspozycji łamy 
„Gazety Wyborczej”.
Sam Adam Michnik w 1995 roku 
odciążył odpowiedzialnością za 
Wołyń Niemcy i ZSRR. O prze-
branych za upowców enkawudzi-
stach jeszcze kilka lat temu mówił 
Bronisław Komorowski.
Jak się okazuje, stary propagan-
dowy chwyt może przydać się i 
dzisiaj. Oto, jak donoszą agencje:

„Prorosyjscy rebelianci ostrzeli-
wują z czołgów dzielnice miesz-
kalne Doniecka na wschodzie 
kraju, posługując się ukraińską 
symboliką państwową, by zrzucić 
za to winę na siły rządowe, które 
z nimi walczą – podało centrum 
prasowe operacji antyterrory-
stycznej w Kijowie. – Terroryści 
zastraszają Ukraińców uciekając 
się do nowych podłości. Według 
wywiadu sił zbrojnych Ukrainy 
dwa czołgi okupantów z wypisa-
nymi po bokach hasłami „Na Ki-
jów” i „Na Lwów” zostały prze-
malowane, wywieszono na nich 
ukraińską symbolikę (flagi pań-
stwowe) Ukrainy i zaczęły one 
prowadzić ostrzał dzielnic miesz-
kalnych Doniecka oraz innych 
pobliskich miast – oświadczono. 
Dowództwo operacji antyterrory-
stycznej przekazało, że buntow-
nicy zaktywizowali działalność 
grup dywersyjnych „zawodowych 
najemników, którzy przeszli szko-
lenia w dziedzinie dokonywania 
aktów terrorystycznych przeciw-
ko ludności cywilnej”.

Tak więc w 1943 roku na Wołyniu 
mordowało NKWD a nie UPA, 
tak samo jak w Kijowie strzelali 
w plecy bojowców Majdanu snaj-
perzy Putina, a nie ludzie Parubi-
ja, w Odessie demonstranci sami 
się podpalili, a w Doniecku nie 
strzela banderowska Gwardia Na-
rodowa, tylko „separatyści”. Jakie 
to proste – prawda.
„Goebbelsi spod znaku tryzuba 
wymyśliły sobie ciekawą stra-
tegię wojny informacyjnej – o 
każdy swój mord, każde swoje 
łajdactwo i każde swoje prze-
stępstwo oskarżają natychmiast 
Rosjan bądź anty majdanowskich 
powstańców. Czynią to tak głu-
pio i nieudolnie, że aż śmiech 
bierze. Ale przy pomocy swoich 
web – sotni, szczególnie licznych 
w Polsce dzięki nieracjonalnemu 
i sprzecznemu z interesem naro-
du polskiego oszczędzeniu tych 
zbrodniarzy w czasie akcji „Wi-
sła” – odnosi to pewien skutek, 
szczególnie wśród co bardziej 
podatnych na indoktrynację osob-
ników. Ale nie cieszcie się, post 

banderowcy – ta taktyka ma bar-
dzo krótkie nogi, i kara za wasze 
zbrodnie dokonywane na wła-
snych obywatelach wcześniej czy 
później i tak was dosięgnie”.
„Cały ten kraj oparty jest na kłam-
stwie i oszustwie. Wybrali sobie 
bandytów na bohaterów narodo-
wych i nie można im nic powie-
dzieć ani wytłumaczyć. Na Woły-
niu stawiają pomniki mordercom 
kobiet i dzieci. Kłamią i wierzą w 
te kłamstwa”.
„A w 1943 to Polacy masowo 
mordowali biednych Ukraińców”.
„SBU za chwilę opublikuje zdję-
cia czołgów, nazwiska separaty-
stów ostrzeliwujących Donieck 
oraz nagrania z podsłuchanych 
rozmów telefonicznych między 
separatystami”.
„Majdanowcom w plecy też se-
paratyści strzelali. Tylko wtedy 
pod czarno-czerwoną flagą” po-
informowała ukraińska esbecja… 
czyli wszystko wiadomo. Porwali 
dzieci? chyba aby je zjeść?? poin-
formowały władze z Kijowa?
„Podawanie takich idiotyzmów 
do publicznej wiadomości powin-
no być karane.
Polska nie jest z żadnym krajem 
w stanie wojny żeby uprawiać 
taką propagandę”.
„Banderowska propaganda jest 
już tylko śmieszno-żałosna. Pań-
stwo Ukraina istnieje tylko teore-
tycznie. W rzeczywistości ch…, 
dupa i kamieni kupa”.
„Separatyści toczą walki z sa-
mymi sobą – kto z kogo robi 
idiotów?” Oczywiście środowi-
ska kresowe stanowiące według 
gazety ukraińskiej szabes gojów, 
zdrajców Polski i agentów impe-
rialnej Rosji, z parszywym kłam-
stwem Waldemara Łysiaka w tle. 
http://mysl-polska.pl

EWA KUREK ZWOLENNICZ-
KA STRONNICTWA AMERY-
KAŃSKO - ŻYDOWSKIEGO i 
KÓŁ BANDEROWSKICH W 
POLSCE.

To tego towarzystwa dołączyła dr 
Ewa Kurek , szkalująca niewy-
brednie kłamstwami historyczny-
mi i pomówieniami personalnymi 
na łamach „Warszawskiej Gaze-
ty”; 3-9 X 2014, Waldemara Ły-
siaka i Aleksandra Szumańskiego, 
wówczas 83 -letniego świadka hi-
storii ze Lwowa,

EWA KUREK - KOMENTARZ 
MIECZYSŁAWA SYLWESTRA 
KAZIMIERCZAKA

http://gazetaobywatelska.info/
blog/showEntry/1230

„Ewa Kurek, mająca swoją stronę 
na facebook, wszystko wskazuje, 
że okazuje się być zwolennicz-
ką STRONNICTWA AMERY-
KAŃSKO - ŻYDOWSKIEGO. 
Swoistym testem był stosunek do 

Feliksa Konecznego i jego książ-
ki „CYWILIZACJA ŻYDOW-
SKA”.

Mieczysław Sylwester Kazimier-
czak

ht tps : / /www.facebook.com/
mieczsilver?fref=ts

Nie można wykluczyć, że będzie 
polskie zbliżenie STRONNIC-
TWA AMERYKAŃSKO-ŻY-
DOWSKIEGO i PRUSKIEGO 
w ramach podziału jakiego do-
konał Stanisław Michalkiewicz. 
To może dokumentować zdol-
ność do przewrotności wpisaną 
w CYWILIZACJĘ PODWÓJNEJ 
MORALNOŚCI to jest od ŻY-
DOBOLSZEWIZMU do ŻYDO-
BANDERYZMU. Można jeszcze 
dodać, że to w ramach handlowa-
nia wojną i pokojem.

Ewa Kurek monotematyczna 
publicystka „Warszawskiej Ga-
zety” w sprawie stosunków pol-
sko – żydowskich na przestrzeni 
dziejów i współcześnie jest zara-
zem orędowniczką stronnictwa 
amerykańsko żydowskiego t. zw. 
lobby żydowskiego w USA, an-
typolskiego od zarania, żądające-
go m.in. od Polski 65 miliardów 
dolarów amerykańskich tytułem 
restytucji mienia pożydowskiego 
po II Wojnie Światowej.
Na stronie internetowej Świato-
wego Kongresu Żydów został za-
mieszczony artykuł Menachema 
Rosensafta, nowojorskiego praw-
nika, wzywający Amerykanów 
pochodzenia żydowskiego do 
bojkotu Polski, polegającego na 
wstrzymaniu wydawania dolarów 
w Polsce, ponieważ nie została 
dotąd rozwiązana kwestia restytu-
cji w Polsce mienia żydowskiego. 
Żydowskie lobby w USA posunę-
ło się jeszcze do żądania zwrotu 
Żydom historycznego „żydow-
skiego” WAWELU. I to natych-
miast 
Szef tej organizacji Michael 
Schneider uważa jednak, że naj-
pierw należy prowadzić w tej 
sprawie rokowania z polskim 
rządem, czyli domyślnie dopiero 
potem bojkotować Polskę.
Mamy nadzieję na szybkie i po-
myślne decyzje rządu polskiego 
w sprawie uchwalenia odpowied-
niej ustawy o restytucji mienia 
żydowskiego w Polsce, tym bar-
dziej, iż problem ten wisi nad 
Polską od czasu zakończenia II 
Wojny Światowej – przekonuje 
Schneider.
Takie argumenty przedstawił ofi-
cjalnie kilka tygodni temu Świa-
towy Kongres Żydów. Stanowi-
sko tej wpływowej organizacji 
poparł również rząd Stanów Zjed-
noczonych wzywając oficjalnie 
polskie władze do restytucji mie-
nia żydowskiego. 
Całkowicie zostały zignorowane 

ustalenia, iż restytucja mienia po-
zostawionego w Polsce przez oso-
by, które później otrzymały oby-
watelstwo amerykańskie została 
uregulowana przez układ z 16 lip-
ca 1960. Stroną zobowiązaną do 
zaspokojenia roszczeń obywateli 
amerykańskich wobec rządu pol-
skiego, pochodzących sprzed tej 
daty jest rząd amerykański.
Obowiązki państwa polskiego 
do restytucji mienia utraconego 
przez obywateli polskich na tere-
nie przejętych przez Litwę, Bia-
łoruś i Ukrainę terenów II Rze-
czypospolitej zostały określone w 
Układach republikańskich z 1944 
roku.
W tej sytuacji niegodne jest, aby 
taka osoba jak Ewa Kurek, sprzy-
jająca antypolskim interesom Ży-
dów amerykańskich, publikowała 
w Polsce na łamach patriotycznej 
„Warszawskiej Gazety”, lobbując 
jednocześnie na rzecz antypolo-
nizmu amerykańskich Żydów i 
banderowskiej Ukrainy. Oczekuję 
zajęcia odpowiedniego stanowi-
ska przez redaktora naczelnego 
„Warszawskiej Gazety” Pana Pio-
tra Bachurskiego, osoby znanej 
ze swojego patriotyzmu. Takie 
stanowisko zajęły również środo-
wiska kresowe.

http://www.wicipolskie.org/in-
dex.php?option=com_conten-
t&task=view&id=10946&Ite-
mid=56

BANDERYZM WSPÓŁCZE-
SNY NA UKRAINIE - EWA KU-
REK W ATAKU NA WALDE-
MARA ŁYSIAKA

Środowiskom banderowskim 
w Polsce odpowiedział po raz 
następny Waldemar Łysiak, po 
„Muzyczce Majdanu” publiku-
jąc tekst „Politpoprawny fałsz”; 
„Do Rzeczy” 13-19 października 
2014.

Oto ów tekst w skrócie:

„…Dawid Wildstein, który już 
parokrotnie dowiódł swoimi 
wypowiedziami, że czuje wobec 
Waldemara Łysiaka, wrogość 
wręcz chorobliwą opublikował 
na łamach ”Gazety Polskiej Co-
dziennie” paszkwil pt. „Walde-
mar Łysiak to banderowiec?

Sam ów tytuł jest bezbłędnym 
świadectwem IQ Wildsteina ju-
niora, a cały tekst paszkwilu tyl-
ko to potwierdza, pełen jest bo-
wiem proukraińskiej akrobaty-
ki sofizmatycznej, wzmacnianej 
epitetami miotanymi przeciwko 
mnie („wymysły”, „manipula-
cje”, „fałszywki”, „parszywe 
fałsze” itp.).
Formalnie ów Wildsteinowski 
słowotok był polemiką z moim 
artykułem w „Do Rzeczy”, któ-
rego tytuł Wildstein podał na 
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 W końcu ubiegłego roku Alfred 
Wirski  wydał swoją książkę:  
„Moje życie w Armii Czerwo-
nej”. Opisał w niej historię po-
wołanych do Armii Czerwonej 
Lwowiaków, trzech roczników 
/18-19 i 20-tolatków / powoła-
nych do Armii Czerwonej w 1940 
roku. Wspomina, że jest  to zapo-
mniana historia 200 tys.  młodych 
Polaków.  
Od wydawcy : To fascynują-
ce wspomnienia Polaka, który 
wbrew sobie został wcielony do 
Armii Czerwonej, podobnie jak 
trzy roczniki -19, 20, 21-latków 
ze Lwowa i kresów wschodnich. 
Stracone pokolenie polskiej mło-
dzieży, której dzieje na bazie 
wspomnień własnych i kolegów 
opisuje autor. Tylko nielicznym 
z nich udało się przetrwać i trafić 
do armii Andersa. Książka „Moje 
życie w Armii Czerwonej” - Al-
fred Wirski - oprawa twarda - Wy-
dawnictwo Fundacja Historia PL. 
Książka posiada 416 stron i zosta-
ła wydana w 2021 r. 
--
Okres II wojny światowej był dla 
większości jej świadków i uczest-
ników traumatycznym przeży-
ciem. Jeśli udało im się zachować 
życie, to i tak często wspomnienia 
nie zatarły się nawet po wielu la-
tach bez wojny. W książce „Moje 
życie w Armii Czerwonej” przed-
stawiona jest twarda i surowa i 
brutalna opowieść o Polakach, 

którzy nie mieli szansy wybrać 
swojej drogi.
Książka oferuje czytelnikowi po-
dróż do rzeczywistości będącej 
codziennością dla całego poko-
lenia młodych Polaków, którzy 
od 19 do 21 roku życia musieli 
walczyć jako wrogowie ojczyzny. 
Główny bohater powieści miesz-
kał we Lwowie i właśnie tam nie 
pozostawiono mu wyboru, bez-
pardonowo wcielając go do Armii 
Czerwonej i zmuszając do walki 
przeciwko swoim rodakom.

Autor opisuje to, co działo się w 
tym okresie i jak wyglądało życie 
młodych mężczyzn na podstawie 
własnych wspomnień oraz relacji 
i opowieści uzyskanych od kole-
gów. Dziś trudno sobie wyobra-
zić, w jak bezwzględnej sytuacji 
została postawiona ta młodzież. 
W książce znajdzie się jednak 
wiele fragmentów uświadamiają-
cych czytelnikowi, że to wszystko 
stało się naprawdę.

Alfred Wirski opisuje w powieści 
to, co przeżył on i około 200 000 
polskich chłopców zmuszonych 
do walki. W razie sprzeciwu mo-
gli rzucić na szalę życie swojej 
rodziny i ich wywóz na Syberię, 
więc większość z nich, jeśli nie 
wszyscy, szło za wrogiem mimo 
niechęci i rozpaczy. Czy więc 
można uznać, że mieli wybór?

Moje życie 
w Armii 
Czerwonej
Redakcja

samym początku swego tekstu: 
„Nie pomagam Ukrainie”.

Prawdziwy tytuł mojego artykułu 
(„Muzyczka Majdanu”) był zu-
pełnie inny, więc Wildstein junior 
nawet tu minął się z prawdą tak 
bardzo, że aż trudno mi wybrać, 
któryś z jego własnych epitetów 
do skomentowania tej hecy: ów 
wymysł to „parszywy fałsz”, czy 
tylko „manipulacja”?...exemplum 
pierwsza ustawa pomajdańskiego 
parlamentu Ukrainy haniebnie 
antypolska. Tę świadomą ślepotę 
na wszystko z czym mu nie jest 
po drodze Wildstein junior prak-
tykuje zresztą nie tylko jako po-
lemista.
Także jako turysta wizytujący 
burzliwy Majdan dostrzegał tam 
(jego ojciec również) tylko rzeczy 
wspierające majdanofilię podob-
nych mu entuzjastów, natomiast 
wobec okrzyków i transparentów 
typu :”Rżnij Lachów i Jewrejów!” 
był całkowicie hermetyczny (głu-
chy i ślepy).
W swym elaboracie nie tknął 
palcem wielu poruszonych prze-
ze mnie ważnych kwestii (Mu-
zyczko, oficjalny kult Bandery i 
UPA, tłumienie tego kultu przez 
Janukowycza, ukraińskie preten-
sje terytorialne wobec Polski itd., 
itp.), woląc pokrętnie, momenta-
mi bełkotliwie, a momentami nie-
uczciwie…dezawuować hurtem 
całą zawartość wywodu Łysiaka. 
Kupa paszkwilanckiej negacji, 
zero racji.
Szczególnie brzydkie jest wy-
tykanie mi przez Wildsteina, iż 
przypominam ludobójstwo wo-
łyńskie dokonane przez Ukraiń-
ców, gdy tymczasem nacjonalizm 
ukraiński się zmienił…
…Podałem w moim artykule 
mnóstwo aktualnych dowodów 
tego pro banderowskiego fanaty-
zmu, a przypominać ciągle trzeba, 
zwłaszcza, że polskie „czynniki 
oficjalne” ze wszech sił zamiatają 
tę kwestię pod dywan…
…Warto też pamiętać makabrycz-
ną metodę tej rzezi. (Wildstein ju-
nior i tu mnie skarcił:

„Łysiak raczy więc nas  sążnisty-
mi opisami koszmaru”.

Bo to była istna makabra (Jan 
Bodakowski: „Ukraińcy przywią-
zywali ciężarne Polki do drzew i 
rozrywali im macice tak, aby ko-
nające kobiety widziały swe nie-
narodzone dzieci”…itd.).

Ludziom mojego pokroju nie da 
się zamknąć ust, panie Wildstein. 
Cały paszkwil Wildsteina juniora 
sprowadza się do tezy powtarza-
nej przezeń co drugim akapitem: 
Łysiak to kłamczuch…
…Główny pro kijowski przekręt 
rodzimych mediów ( wszystkich i 
tych z lewa i tych z prawa) pole-
gał w tej sprawie na uporczywym 
przemilczaniu faktów kompromi-
tujących nowe władze Ukrainy.
 „Separatyści wzięli kolejno 
dwa armijne zgrupowania wojsk 
ukraińskich w „kotły” i wytłukli 
(większość czmychających żoł-
nierzy ukraińskich ratowała gło-
wy porzucając sprzęt, przecho-

dząc granicę rosyjską i akceptując 
internowanie), o czym nasze me-
dia nawet nie pisnęły, ukrywając 
to skwapliwie przed opinią pu-
bliczną…
…Ukryto przed Polakami po-
gróżki z kijowskiej telewizji ( 
„że mieszkańców Donbasu trze-
ba wybić co do jednego”; Julia 
Tymoszenko żądała „wystrzela-
nia wszystkich tych cholernych 
kacapów”) i barbarzyńskie, ahu-
manitarne dyspozycje z Kijowa, 
by armia ogniem artyleryjskim 
nękała przede wszystkim ludność 
cywilną…

… Antoni Mak:

„Od samego początku armia ukra-
ińska starała się swym ogniem 
niszczyć infrastrukturę, bez któ-
rej nie może funkcjonować żadne 
miasto, czy osiedle.
Bombardowała ujęcia wody, sta-
cje wodociągowe, elektrownie, 
gazownie, magazyny żywności, 
a nawet szpitale(…). W dwóch 
zbuntowanych obwodach, które 
wypowiedziały posłuszeństwo 
Kijowowi, w wyniku działań 
armii ukraińskiej doszło do ka-
tastrofy humanitarnej na skalę 
niewyobrażalną, która przypomi-
na się z Powstania Warszawskie-
go(…).
Jak gdyby armia chciała spowo-
dować czystkę etniczną, taką jak 
na Wołyniu wobec Polaków prze-
prowadziła UPA” (2014).
Apropos UPA: euromajdański 
prezydent Ukrainy Petro Poro-
szenko (Walzman dop. AS) ogło-
sił właśnie, że żyjący jeszcze 
członkowie UPA (czyli ludobójcy, 
którzy bestialsko zarezali prawie 
200 tysięcy Polaków) otrzyma-
ją od nowych władz kijowskich 
(tych umiłowanych przez Dawida 
i Bronisława Wildsteinów) status 
„ bohaterskiego weterana wojen-
nego”, gdyż stanowią „chlubny 
przykład dla naszej młodzieży”.
No pewnie! „Herojom sława!”. A 
my wspomagajmy reżim, dla któ-
rego UPA to świętość.
Mam do Dawida Wildsteina jed-
ną prośbę na zakończenie: gdy-
by zechciał pan obsikać również 
ten mój felieton – proszę, z łaski 
swojej, nie zmanipulować tym 
razem przynajmniej jego tytułu 
kolejnym „parszywym fałszem”. 
Z góry dziękuję.

WALDEMAR ŁYSIAK

„GAZETA POLSKA” NA CE-
LOWNIKU ROSYJSKIEJ 
AGENTURY

Tym razem Jacek Liziniewicz 
na łamach „GP” snuje powtór-
ne opowieści napadów dokona-
nych przez „nieznanych znanych 
sprawców” na księgarnie „GP” 
w Warszawie i Krakowie, wyma-
lowaniem drzwi mieszkania red. 
Samuela Pereiry napisem pozdro-
wienia od Stiełkowa natowska 
k…o, które jak dotąd nie zrobiły 
większego społecznego odzewu.
Przystępuje więc po raz kolejny 
do opisu grobowca Dawida Wild-
steina z gwiazdą Dawida na co-
kole posadowionego na warszaw-

skim cmentarzu przy kościele 
św. Katarzyny przez „nieznanych 
sprawców. Żydowski grobowiec 
na katolickim cmentarzu. Ale i ten 
ruch nie zrobił specjalnego wra-
żenia. Wcześniej red. Katarzyna 
Gójska – Hejke rozpisywała się 
o Ukrainie drugiej ojczyźnie Po-
laków.
„GP” o brak interwencji ma pre-
tensje do ABW, podczas gdy opi-
sane prowokacje są wyłącznie w 
gestii policji państwowej. „GP” 
opisuje groźby karalne wymierzo-
ne w jej środowisko i duchownych 
krakowskich „grożenie śmiercią” 
przez „znanych sprawców”.
Jeżeli tej ukraińskiej gazecie są 
znani sprawcy, to dlaczego nie 
doniosła sprawców owych gróźb 
policji?
Tymczasem po niewybrednych 
atakach tej ukraińskiej gazety na 
środowiska kresowe, ks. Tade-
usza Isakowicza – Zaleskiego, 
męczennika czasów esbecji, wiel-
kiego Polaka i pisarza Waldemara 
Łysiaka, nastąpił atak popierają-
cej banderowców Ewy Kurek na 
łamach „Warszawskiej Gazety” 
na Waldemara Łysiaka i Alek-
sandra Szumańskiego redaktora 
„Kresowego Serwisu Informa-
cyjnego” reprezentującego opinie 
środowisk kresowych.
Jako 84 – letni świadek historii, 
którego cała rodzina na czele z 
moim Ojcem doc. med. na Uni-
wersytecie Jana Kazimierza Mau-
rycym Marianie Szumańskim 
zginęła na Kresach Wschodnich 
II RP, domagam się od publicznie 
wydawanej „Gazety Polskiej” i 
„GP Codziennie” zrzucenia ma-
ski popierania historycznego i 
współczesnego banderyzmu na 
Ukrainie i jeżeli będzie miała w 
tytule nadal „Gazeta Polska”, 
aby wreszcie napisała prawdę o 
zbrodni ludobójstwa na Kresach 
Południowo – Wschodnich II RP 
w której zginęło 200 tysięcy oby-
wateli Polskich Polaków, Ukraiń-
ców, Ormian, Rosjan, Czechów 
oraz o obecnych antypolskich 
banderowskich, nacjonalistycz-
nych władzach Ukrainy które 
zapowiadają polskim sobakom 
(psom) drugi Katyń.

http://www.wicipolskie.org/
index.php?option=com_iew&i-
d=10946&Itemid=56
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Opracował Aleksander Szumań-
ski „Głos Polski” Toronto
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Z księdzem Witoldem Kowa-
lowem nazywanym legendą 
Kresów jak Bóg pozwoli i zdro-
wie dopisuje zwiedzamy Kresy 
Utracone. Ksiądz Witold od 
ponad 20 lat  mieszka  w Ostro-
gu na Wołyniu nad Horyniem i  
jest kustoszem pamięci miejsc 
gdzie kamienie i skrwawiona 
ziemia wołają „Polsko gdzie 
jesteś”. 
Tego lipcowego dnia wyruszyli-
śmy z Ostroga gniazda rodowe-
go książąt Ostrogskich, miasta 
z pierwszych wręczeń Orderu 
Virtuti Militari do odległego o 
34 km. Symonowa (Symoniva). 

Wieś położona jest na pra-
wym brzegu Horynia. 5 km. na 
południowy  - zachód  od Hosz-
czy. Leży w dolinie rzeki Horyń, 
która wypływa ze źródeł z okolic 
Wzgórz Krzemienieckich i wiją 

się pomiędzy łąkami, poprzez 
Wyżynę Wołyńską i Polesie i 
uchodzi do Prypeci. Ziemia jest 
tu pszenna 3 klasy nadaje się pod 
uprawę jęczmienia, owsa, kuku-
rydzy. Mieszkańcy zajmowali się 
pszczelarstwem, hodowlą bydła 
i owiec. Na zachodnim wzgórzu 
od strony  wsi Tomachów znaj-
dują się pozostałości kaplicy. W 
1873 roku wybudowano we wsi 
drewniany cerkiew  ku czci De-
metriusza męczennika z Tesalo-
niki. W 1943 roku cerkiew zo-
stała spalona, po wojnie odbudo-
wana. Po wojnie funkcjonował tu 
kołchoz im. Engelsa, a od 1971 
roku im. Lenina. 

HISTORIA

Symonów w 1545 roku na-
leżał do Matyasza Zenkowicza i 
Andrzeja Wiehorskiego.  Następ-

nie dobra stały się własnością 
Malińskich, poczym jako wiano 
Karoliny Malińskiej przeszły na 
własność ks. Franciszka Świa-
topełk Czetwertyńskiego. Syn 
księcia  Włodzimierz, zmarł nie 
doczekawszy się potomka. Sy-
monów drogą spadku trafił do 
hrabiego Oskara Sosnowskiego, 
słynnego rzeźbiarza, syna Ka-
syldy z Malińskich,  rodzonej 
siostry księżnej Karoliny z Cze-
twertyńskich. W 1917 r. Symo-
nów posiadał ponad 1147 hekta-
rów ziemi należącej do spadko-
bierców Sosnowskiego, którzy 
dzierżawili majątek właścicie-
lom ziemskim Regulskiemu, 
Sokalskiego, i Zadembskiemu. 
Ten ostatni wybudował piękną 
posiadłość z  budynkami gospo-
darczymi, oraz odnowił kaplicę 
będą częścią posiadłości. Kamil 
Zadembski posiadał znaczny 

SYMONÓW
Symonów – gmina Hoszcza, 
powiat Równe, 
woj. Wołyńskie, 
parafia Hluboczek. 
Ryszard Frączek

/ Symonów ruiny kaplicy

/ Autor z księdzem Vitoldem Kovalivem  na tle rui kaplicy 

/ Symonów ruiny kaplicy wnętrze

/ Symonów ruiny kaplicy wnętrze
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majątek. Był właścicielem forda 
jednego z dwóch samochodów w 
powiecie hoszczańskim.  

W jednym z zabudowań 
jeszcze  w latach 60 – tych  była 
wiejska szkoła, która przetrwała 
do dziś. 

Ostatnim właścicielem Sy-
monowa jak i Hoszczy do 1939 
roku była hrabina Bronisława 
Colonna – Czosnowska. Część 
wsi  na której  stał folwark nazy-
wano Czosnówką. W roku 1929 
wg danych dr Mieczysława Orło-
wicza  wieś zamieszkiwało około 
2.000 mieszkańców. Była tu  cer-
kiew z r. 1873. Piękny dwór z 
parkiem, wśród którego wznosiły 
się ruiny kaplicy katolickiej. Na 
północ od wsi nad Horyniem, wi-
doczne były czworoboczne wały 
dawnego grodziska.

. LEGENDA

Wieś otoczona jest legenda-
mi, związanych z zamkiem który 
istniał w okolicach Symonowa 
nad Horyniem. Jedna z nich mówi 
o wojskach tatarskich, które  pró-
bowały  rozbić mocne mury zam-
ku. Panujący wówczas książę 
zebrał całe swoje złoto i srebro 
do kutej skrzyni i zrzucił ją z wy-
sokiego muru w głębiny z Hory-
na.  Miał wypowiedzieć zaklęcie 
, że nikt nie będzie mógł zdobyć 
skarbu. Następnie sam wraz z ko-
bietami i dzieci podziemnym tu-
nelem do przedostał się klasztoru 
w Hoszczy. Wkrótce książę ruszył 
na stepy walcząc z Tatarami gdzie 
miał zginał. 

Z  zamku  każdej nocy do-
chodziły głosy. Ludzie pamiętali 
o skarbie, próbując go odnaleźć. 

Odważni cierpliwie poszukiwa-
li go w głębokich wodach rzeki. 
Kiedy skrzynie znaleźli, związali 
ją linami, próbując wyciągnąć z 
dna rzeki.  Zaprzęgnięte  konie, 
nie mogły uciągać skrzyni ze 
skarbem. Skrzynia pozostała na 
Horynia do dziś, czekając na ko-
lejnych śmiałków. 

Współczesne badania arche-
ologiczne wskazują na istnienie tu 
grodziska i zamku.

KAPLICA 

Nie znana jest data powsta-
nia kaplicy. Wg schematyzmu 
diecezji łuckiej z roku 1900 istnia-
ła filialna kaplica w Symonowie 
należała do parafii Międzyrzecz 
Korecki. W późniejszych latach 
kaplica należała do parafii Naj-
świętszej Mari Panny w Hłubocz-
ku. W 1917 w czasie rozruchów 
bolszewickich świątynia została 
zniszczona przez ludność miej-
scową, popierająca najeźdźców. 
Powołano komitet, który rozdzie-
lił ziemię pańską.  Po roku 1920 
świątynia  została odbudowana za 
sprawą Pan Zadembskiego, ów-
czesnego dzierżawcy Symonowa. 
Do kaplicy na nabożeństwa pro-
wadzone prze księdza z Hłubocz-
ka przybywali Polacy z Symono-
wa jak i z okolicznych wiosek. Z 
pięknego chóru rozlegały się śpie-
wy miejscowej scholii. W 1939 
roku Sowieci zamknęli kaplicą. 
Pan Zadembski  z rodziną  zostali 
zesłani do Kazachstanu. Kaplicę 
przeznaczono na  magazyn go-

spodarczy. Po wojnie  dobudo-
wano pomieszczenie i świątynia 
służyła na suszarnię chmielu. Pod 
koniec lat 80 - tych ceglaną  dobu-
dówką częściowo rozebrano, a z 
suszarni chmielu i kaplicy usunię-
to łupkowy dach. Pozostały tylko 
półmetrowe mury, które od tamte-
go czasu niszczeją. 

Sama kaplica choć zrujno-
wana zachowuje  dawne piękno. 
Trójkątny tympanon i pilsatry 
po obu stronach fasady kaplicy 
zwieńczone w kształcie kwiatów 
akantu nawiązują do baroku. Por-
tal zakończony łukiem podkreśla  
piękną architekturę dawnej kapli-
cy filialnej. 

Niestety powybijane okna, 
zdewastowane wnętrze stanowią 
smutny obraz. Wśród tych ruin 
można sobie wyobrazić dawną 
świetność świątyni. Wsłuchując 
się w ciszę w pustej kaplicy moż-
na usłyszeć dźwięk dzwonków i 
śpiew chóru. 

ZNANI POLACY 

Z Symonowem było związa-
nych dwóch wybitnych Polaków 
Tomasz Oskar Sosnowski i Stefan 
Rassalski.

/ Symonów ruiny kaplicy wnętrze

/ Rassalski Stefan źródło NAC / Oskar Sosnowski  Rytował Edward Nicz w Drzeworytni Kłosów źródło wikipedia
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Kiedy w 1903 r. Imperator 
Rosji nakazał budowę linii 
kolejowej z Kijowa do Kowla, 
historia Antonówki nabrała 
rozpędu. Mała, biedna i zapo-
mniana osada wygrała los na 
loterii. Wielką w tym zasługę 
miał Pan na Horodzcu Kamil 
de Pourbaix. 
Przekupił inżynierów żeby wy-
znaczyli trasę właśnie przez 
Antonówkę. Zmienili też poło-
żenie planowanej stacji, usytu-
owali ją na lewym brzegu Ho-
rynia, nie na prawym jak było 
w planie wojennym Rosji. Pan 
Pourbaix zapisał się w pamię-
ci Polaków różnie, łączyła ich 
wspólna ziemia i los, a dzieliły 
prawa i interesy. 
Dochodziło do bardzo ostrych 
konfliktów na tle nieuregulo-
wanych od XIX wieku, praw 
własności. Belg z urodzenia, 
Kamil de Pourbaix swoje dzieci 
wychował na polskich patrio-
tów, synowie Kamil i Zdzisław 
zginęli walcząc za wolną Pol-
skę. 

W sąsiedztwie stacji szeroko-
torowej, umiejscowiona była 
również stacja oraz linia, kolei 
wąskotorowej, z warsztatami i 
parowozownią. Istniał tam po-
sterunek policji, sklepy, szkoła i 
tartak, co małą miejscowość po-

budzało do życia. Senna stacja 
budziła się, kiedy przychodziły 
„ciekawe czasy”. Pociągi z Sarn 
wiozące żołnierzy na front, nie 
zwiastowały nic dobrego. Zaraz 
po wybuchu wojny wiozły rzesze 
uciekinierów w odwrotną stro-
nę, niedługo jednak, bo Niemcy 
zbombardowali tory pod Kow-
lem.

STRACH PRZED DEPORTA-
CJĄ

Sowieci po wkroczeniu, odkręca-
li jedną szynę i rozszerzali roz-
staw torów o 9 cm, szło to tak 
szybko, że mało kto się zorien-
tował, a zaraz przyjechały wiel-
kie wagony. Już w październiku 
wywoziły drewno, zanim jeszcze 
oficjalnie wcielono terytorium w 
skład ZSRS. Lasów było dużo lu-
dzi to nie zmartwiło, dopiero po 
wywózce lutowej w 1940 roku 
na Sybir, zapanował strach. Co 
dnia, tak w dzień jak i w nocy lu-
dzie obserwowali czy czasem nie 
przetaczają wagonów „ciepłu-
szek”. Wagony z piecykami do 
ogrzewania, nieznane w Polsce, 
teraz stały się symbolem Sybiru. 
Kolejna deportacja była plano-
wana na 20 czerwca 1941 roku 
Ludność wiedziała o listach osób 
do wywozu i była przygotowana 
do drogi. Z nieznanego jednak 

powodu odwlekał się jej termin, 
miną 20 i 21 czerwca, a nikogo 
do stojących w Antonówce wa-
gonów nie zabierali. 
Nikt się tego nie spodziewał, o 
świcie 22 czerwca 1941 roku 
ludzi obudziły wybuchy bomb 
na stacji. Uszkodzony został tor 
i pobliskie budynki. Żydowski 
dom trafiony bombą odsłonił 
na poddaszu, ukryty schowek z 
tekstyliami i odzieżą. Bale ma-
teriałów leżały na ogródku. Cie-

kawscy, którzy przyszli pierwsi 
zaopatrzyli się w nieoczekiwane 
dobra. Stanisław Oczeretko z 
Suni przyniósł jeden taki bal, Oj-
ciec go skarcił poszedł do Żyda 
i zapytał gdzie ma go przynieść. 
Zmartwiony sytuacją Żyd powie-
dział „kiedyś się rozliczymy, nie 
oddawaj. Przyjedź wozem za-
bierz, co jeszcze uratowałem”, 
ale Hipolit odmówił „nie będę 
miał, czym zapłacić, jestem bied-
ny”. 
Po kilku dniach Sowieci przyje-
chali na stację parowozem z kil-
koma wagonami. Bez pośpiechu 
zabrali wartowników z ciężkimi 
skrzyniami i przejechali na drugą 
stronę rzeki. Ludność była uprze-
dzona, że będzie wysadzany 
most w powietrze, żołnierze mó-
wili żeby okleić okna papierem, 
co uchroni je przed pękaniem 
szyb. Nikt tym się jednak nie 
przejął i zalecenia zlekceważyli. 
W sąsiedniej Suni wszyscy z cie-
kawością obserwowali żołnierzy 
na moście, od kilku dni zakła-
dających materiały wybuchowe. 
Doczekali się wreszcie niepo-
wtarzalnego widowiska. Naj-
pierw zobaczyli na całej długości 
mostu błysk i poderwaną jakby 
w górę, prawie 300 metrową 
jego konstrukcję. W momencie 
jak zaczął upadać do rzeki, przy-
szła fala uderzeniowa i wszystkie 
okna w domach wypadły 2.

WYBUCH CYSTERNY

Nie był to jedyny wybuch w oko-
licy. Dzień wcześniej w Horodz-

cu położonym kilka kilometrów 
na południe doszło do wielkiej 
tragedii. W gorzelni Pana Pour-
baix, znacjonalizowanej wcze-
śniej przez Sowietów nastąpił 
wybuch cysterny ze spiritusem. 
Razem z wycofaniem się So-
wietów, Ukraińcy rzucili się 
do kradzieży trunku, wszystko 
przebiegało pomyślnie. Naucze-
ni doświadczeniem pilnowali 
żeby ktoś nie zapalił zapałki, jak 
to miało miejsce w 1939 roku. 
Wtedy to doszło do takiego sa-
mego nieszczęścia. Pan Pourbaix 
uciekł ze swoją rodziną, przed 
wkraczającymi Sowietami, dla 
Ukraińców z Horodzca był to 
sygnał do rabunku. Jednemu ze 
złodziei przy pośpiesznym do-
bywaniu spiritusu, odczepiło sie 
wiadro i wpadło do cysterny, 
aby zobaczyć gdzie leży zapalił 
zapałkę. Wybuch prawie opusto-
szonej cysterny zabił kilka osób.
Tym razem Ukraińcy działali 
według poprawnych w ich rozu-
mowaniu zasad. Pilnowali się od 
ognia, ale nie pozwolili też Po-
lakom brać spirytusu, traktując 
go, jako im należną własność. 
Nie dopuszczali też współbraci 
z sąsiednich wsi, takiego skarbu 
solidarnie bronili. Sprzedawali 
jednak wielkie jego ilości za ma-
teriały, zboże, słoninę itp. Napeł-
nione kanki po mleku przywieźli 
nawet do Huty Stepańskiej. Na-
bierali i nabierali, a trunku nie 
ubywało, nikt też im tego nie bro-
nił. W kilku mniejszych zbiorni-
kach i wielkiej cysternie, sowieci 
nagromadzili pełen zapas. Zapeł-

Antonówka nad Horyniem 
Kościół i cmentarz
gromada Antonówka
gmina Antonówka
powiat Sarny 
woj. wołyńskie
parafia Antonówka, woj. Wołyńskie
Janusz Horoszkiewicz
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niono nim wszystkie garnki, bu-
telki, kanki, nawet koryta świń-
skie. A cysterna ponad 60 tyś. 
litrowa wciąż była pełna. Tłumy 
ludzi czekały na swoją kolejkę 

do otworu. Zmartwieniem było 
gdzie nalewać i komu sprzedać, 
zdobycz. Szczęśliwi posiadacze 
skarbu, bez ograniczenia raczyli 
się spiritusem, prawie wszyscy 

byli mocno pijani.
W jednej chwili wszystko się 
skończyło. Nie wiadomo skąd, 
ale przyszedł niespodziewanie 
Sowiecki żołnierz i powiedział 

„szybko się rozchodzić, bo zaraz 
będę strzelał”. Nikt nie zastana-
wiał się nad jego słowami, ta-
kich jak on przeszło w ostatnich 
dniach przez wieś tysiące, kie-
rując się na most drogowy. Żoł-
nierz nic więcej nie powiedział, 
odszedł ze 100 kroków i strzelił 
z zapalającej kuli. Nastąpił wy-
buch, rozlany spirytus płonąc 
lał się po brzegu do zbiornika 
wodnego spiętrzającego wodę do 
młyna na rzece Wyrka. Oparzeni 
i palący sie ludzie biegli gasić się 
do wody, a woda płonęła.
 Śmiertelnie oparzonych zosta-
ło ponad 60 osób, skóra odcho-
dziła z całych ciał. Półtora dnia 
później przyszli Niemcy, rodziny 
zwrócili sie do nich o pomoc le-
karską. Na miejsce niezwłocz-
nie przybył lekarz, pooglądał 
oparzonych, sanitariusze owijali 
rany bandażami. Lekarz pokręcił 
głową i powiedział coś do tłu-
macza, a on powtórzył „wszyscy 
umrą, nie ma ratunku” i tak się 
stało. Kolejno tracili przytom-
ność i umierali 3.

MORDY
 
Niemcy przemieszczali wojska 
planowo, bez pośpiechu. Budo-
wali nowy most, z prawej strony 
wysadzonego, kończąc prace o 
19.004, co wywoływało wielkie 
zdziwienie robotników. Zmienili 
ponownie rozstaw torów. Pocią-
gi powiozły wojsko na wschód. 
Wszystko dla Niemców dobrze 
się układało, aż zima zatrzyma-
ła pochód. Bez przeszkód zdo-
łali zlikwidować Żydów. Potem 
wszystko się pozmieniało, front 
się cofał. Zaczęli, więc budować 
od strony lasu tj. od Czakwy pali-
sadę chroniącą przed Sowieckimi 
Partyzantami, a od Horodzca za-
minowali przedpole. Antonówka 
stała się okrążoną fortecą, przez 
którą kursowały pociągi, chro-
nione posterunkami przy torach.
W lutym 1943 r. pochowano na 
cmentarzu kilkanaście ofiar mor-
du w Parośli. Teraz palisada za-
bezpieczała i od banderowców. 
Do Antonówki zaczęła ściągać 
ludność z okolicy uciekająca 
przed mordami, Niemcy nie ro-
bili przeszkód. Największa grupa 
uciekinierów przyszła po upadku 
Huty Stepańskiej. Nocą z 30 na 
31 lipca 1943 roku banderowcy 
napadli na wszystkie pozostałe 
osiedla wokół Antonówki, paląc 
je całkowicie. W czasie napadu 
było wiele ofiar, najwięcej spo-
śród przebywających w Suni, Pe-
respie i Terebuni uciekinierów z 
Huty i Wyrki. Oni nie znali drogi 
i uciekali prosto do Antonówki, 
po drodze mordowani byli przez 
banderowców. Ofiary, które zdo-
łano zebrać pochowano w Anto-
nówce, zabici po lasach pozostali 
tam na zawsze. Pociągi wywio-
zły uciekinierów na roboty do 
Niemiec. Pozostała niewielka 
grupa mieszkańców i uciekinie-
rów, obserwowała dalszy rozwój 
sytuacji. 
Zaproszeni na dożynki do Cep-

cewicz Wielkich Niemcy, udali 
się dwoma samochodami. Co się 
z nimi stało nie wiadomo, wró-
cił tylko pies. Po kilku dniach 
przybył batalion policji, rozła-
dował się z wagonów i wyruszył 
na północ, miał dyscyplinować 
wsie ukraińskie. Ukraińcy jed-
nak uciekli do lasów i nie było 
nikogo w czasie ich przemarszu. 
Niemcy zwerbowali kilku Pola-
ków na woźniców, przemierzali 
rozległą okolicę, zataczali wiel-
kie koło. W końcu przeszli przez 
spaloną Hutę Stepańską i poszli 
na Kiwerce  .

UCIECZKA NIEMCÓW

Jedynym wojskiem, które wyco-
fywało się przed nadciągającymi 
Sowietami byli Węgrzy. Wojsko 
niemieckie wcale się nie wyco-
fywało, przepadło gdzieś na bez-
kresach Rosji.  Ostatni Niemcy, a 
było ich niewielu uciekli pocią-
giem pancernym, nie wysadzili 
w pośpiechu nawet mostu. Przez 
cały dzień nie było nikogo, Pola-
cy w trwodze oczekiwali wejścia 
Sowietów, obawiali się napadu 
banderowskiego. Kiedy tylko 
Sowieci weszli do Antonówki, 
nadleciały samoloty Niemieckie 
i bombardowały stację, żołnie-
rze nie znali terenu uciekali na 
nieznane im pole minowe, gdzie 
kilku zginęło. Zostali pochowani 
na cmentarzu katolickim, z tyłu 
przy grobach z I Wojny Świato-
wej. 
Ufundowany przez Pana Pour-
baix w 1925 r. piękny kościół w 
stylu podkarpackim pw. Św. An-
toniego został rozebrany po woj-
nie. Na jego miejscu prowadzono 
spęd zwierząt, a na zachowanej 
betonowej posadzce kościoła 
ustawiona była waga. Budynek 
plebanii istnieje do dziś dnia słu-
żąc za Szpital. Cmentarze, tak 
Wojenny z czasów I Wojny Świa-
towej i parafialny, obecnie są zaj-
mowane na pochówki bieżące, a 
dawne nagrobki likwidowane. 
Znikają ostatnie kamienie, nikt 
już za nas Polaków nie przemó-
wi.

Tekst i zdjęcia Janusz Horoszkie-
wicz.

 Związek Socjalistycznych Repu-
blik Sowieckich, w późniejszym 
okresie używano nazwy ZSRR
2 Relacja Stanisław Oczeretko, 
Sunia, 63 wywiady od 24 IV 
2017 do 26 IX 2019 r.
3 Relacja, Alicja Uczciwek c. za-
rządcy majątku w Hurodzcu Jana 
Wawrzynowicza, 20 wywiadów 
od 16 XII 2014 do 29 V 2018 r. 
Opis oparłem również na kilku 
naocznych świadkach, Ukraiń-
cach z Horodzca.
4 Relacja Marian Woźniak, Pere-
spa, 6 wywiadów od 28 IV 2017 
do 13 V 2017
5Relacja, Adam Przybyszewski, 
Koźle, 15 wywiadów od 13 I 
2013 do 12 III 2013 r.

/ Antonówka nagrobek żołnierza w Wojny Światowej

/ Antonówka, plebania przemieniona w szpital

/ Antonówka, tu stał kościół pw. Św. Antoniego
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Po roku 1920 nastąpiła zupełna 
zmiana oblicza ideowego mło-
dzieży technickiej. W mury Uczel-
ni wkracza młodzież powracająca 
do studiów po przebyciu Obrony 
Lwowa i kampanji bolszewic-
kiej. Światopogląd tych ludzi 
był oparty na teorjach i speku-
lacjach filozoficznych, a nie na 
doktrynach materjalistycznych. U 
podstaw ich światopoglądu leżało 
poczucie związku organicznego 
z Narodem, zdobyty na polu wal-
ki i wypływająca stąd konieczność 
poświęcenia wszystkiego dla 
Narodu i rozpatrywania każ-
dej sprawy pod kątem widzenia 
jego dobra - Towarzystwo brat-
niej pomocy studentów Politech-
niki Lwowskiej Rys historyczny 
w ALBUMIE INŻYNIERÓW 
I TECHNIKÓW W POLSCE 
(TOM I CZĘŚĆ II rok 1932).
O destrukcyjnym wpływie od-
cinania człowieka od filozofii 
(czyli światopoglądu opartego na 
teorjach i spekulacjach filozo-
ficznych (w nauczaniu i wycho-
waniu i działaniu) czyli odcinania 
go od rozumowego podejścia do 
rzeczywistości oraz o warunku 
koniecznym dla istnienia narodu  
powrotu do niej , mówił znakomi-
ty filozof i teolog KS. PROF. TA-
DEUSZ GUZ PODCZAS MAR-
SZU POLAKÓW I POLONII W 
OŚWIĘCIMIU 14 sierpnia 2022 
roku. 
 
W ALBUMIE INŻYNIERÓW 
I TECHNIKÓW W POLSCE 
(TOM I CZĘŚĆ III) znajdują się 
dokonania tych, w których świa-
topoglądzie leżało rozpatrywa-
nia każdej sprawy pod kątem 
widzenia dobra Narodu.
INŻ. KLEMENS LUDWIK 
ADAM HEŁM-PIRGO

Urodzony dnia 18 września 1898 
r. we Lwowie. Ukończył tamże I. 
Szkołę Realną w r. 1910 i wstąpił 
na Politechnikę we Lwowie. Stu-
dja przerwała wojna światowa. W 
r. 1915 wstąpił do armji austrjac-
kiej i przebył kampanję na fron-
cie włoskim, gdzie został ciężko 
ranny w r. 1916. Po wyzdrowieniu 
wstąpił w grudniu 1919 r. do armji 
polskiej i przebył KAMPANJĘ 
BOLSZEWICKĄ WE LWO-
WIE w randze porucznika. 6. 
lipca 1921 r. zwolniony jako in-
walida ze służby czynnej wrócił 
na studja na Politechnikę, w maju 
1923 r. otrzymał dyplom inżyniera 
architektury. Praktykę budowlaną 
rozpoczął w r. 1924 w Lwowskiej 
Dyrekcji Kolejowej.
Od r. 1921 pracował w firmie: 
-Czerwiński i Zacharewicz, Inży-
nierowie-Architekci we Lwowie, 
gdzie między innemi zajęty jest 
przy budowie pawilonu na I. Tar-
gach Wschodnich, gmachu głów-
nej poczty we Lwowie, budowy II. 
Domu Techników, odbudowie Za-
kładu Kąpielowego w Krzeszowi-
cach. W tymże czasie projektował 
m, i. także hotel Riviera Polska w 
Gdyni. W r. 1923 wyjechał jako 
prokurent firmy do Zakopanego. 
Tu osiedlił się na stałe i po roz-
wiązaniu firmy prowadził własne 
biuro budowlane. W grudniu 1926 
r. objął stanowisko kierownika 
Urzędu budowlanego oraz Biura 
Regulacyjnego w Zakopanem. Do 
ważniejszych prac wykonanych 
na terenie Zakopanego należą: Sa-
natorjum T-wa „Odrodzenie” na 
stokach Gubałówki, Dom Zdro-
wia Pracowników Banku Polskie-
go, projekt ratusza w Zakopanem 
oraz szereg prywatnych will i pen-
sjonatów.
DR. INŻ. STEFAN KAUFMAN

Naczelnik Wydziału Robót Pu-
blicznych Śląskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego KATOWICE.
Urodzony w r. 1894 w Krakowie, 
ukończył w r. 1917 Wydział In-
żynierji Politechniki Lwowskiej. 
Pracował następnie w Centrali 
Odbudowy Galicji we Lwowie, 
potem w r. 1919 w Zarządzie 
Budownictwa Wojskowego we 
Lwowie w charakterze zastępcy 
kierownika rejonu budowlanego 
Lwów II. W r. 1920 uzyskał w 
Politechnice Lwowskiej dyplom 
doktora nauk technicznych, a na-
stępnie pracował w czasie NA-
JAZDU BOLSZEWICKIEGO 
W WOJSKOWEJ GRUPIE 
INŻYNIERSKIEJ. W r. 1921 
był zajęty w biurze konstrukcyj-
nem mostów Dyrekcji Robót Pu-
blicznych we Lwowie, a następnie 
do r. 1924 jako kierownik Biura 
Odbudowy w Haliczu. W r. 1925 
przydzielony został do Wydzia-
łu Robót Publicznych Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, gdzie 
piastował stanowisko kierownika 
Oddziału Drogowego i Oddziału 
Architektoniczno-budowlanego, a 
od r. 1931 jest naczelnikiem Wy-
działu.
W tym czasie zaprojektował i nad-
zorował wykonanie szeregu więk-
szych mostów żelbetowych nad 
Wisłą pod Nowym Bieruniem, w 
Wiśle i pod Górą. W tym samym 
okresie sprawował nadzór tech-
niczny nad budową szeregu gma-
chów publicznych, z których nale-
ży wymienić: Gmach Urzędu Wo-
jewódzkiego i Sejmu Śląskiego w 
Katowicach o kubaturze 165.000 
m3, wykonany kosztem 12 mil-
jonów złotych, Gmach Szkół 
Technicznych w Katowicach o 
kubaturze 175.000 m3, wykona-
ny kosztem 14 miljonów złotych, 
gimnazja w Mikołowie, Lublińcu 
i Wielkich Piekarach, 14-to piętro-
wy Gmach Urzędów Skarbowych 
w Katowicach o szkielecie stalo-
wym itd.
Ogłosił drukiem dwie prace na-
ukowe w r. 1925 w Czasopiśmie 
Technicznem we Lwowie: „O 
wyboczeniu prętów sprężyście 
utwierdzonych” i „Pręty ciśnione 
pod działaniem sił zginających”. 
W r. 1931 został odznaczony Zło-
tym Krzyżem Zasługi
ARCHITEKT TADEUSZ NO-
WAKOWSKI
Urodzony w Medwinie koło Kijo-
wa w r. 1879. Od r. 1900 studjował 
na Wydziale Architektonicznym 
Politechniki Lwowskiej, a następ-
nie w Akademji Sztuk Pięknych 
w Krakowie. W czasie studjów 
był dwukrotnie Przewodniczącym 
Związku Studentów Architektury 
Politechniki Lwowskiej. W roku 
1912 osiada we Francji gdzie 
zajmuje się wolną praktyką. W 
wojnie światowej brał udział jako 

oficer saperów 1-szej Brygady 
Leg. Polskich. Podczas INWAZJI 
BOLSZEWICKIEJ, BYŁ DO-
WÓDCĄ BAONU SAPERÓW 
I GRUPY SWEGO IMIENIA. 
Pracuje w Warszawie jako wolno 
praktykujący architekt; jest Prze-
wodniczącym Koła Architektów 
w Warszawie.
INŻ. ZENON ŁUKASZEWICZ
Urodzony w r. 1886 w Łapszach 
koło Wilna, ukończył Wydział 
Architektoniczny Politechniki 
Lwowskiej w r. 1912. Poświęcił 
się budownictwu lądowemu i bu-
dowie dróg i mostów.
W latach 1914- 1918 odbył służbę 
wojskową w kawalerji rosyjskiej. 
W r. 1919 wstąpił do służby w 
Sekcji Technicznej Generalne-
go Komisarjatu Zarządu Cywil-
nego Ziem Wschodnich, gdzie 
pracował do sierpnia 1920 r., 
ostatnio w stopniu starszego re-
ferenta. W czasie OFENSYWY 
ARMJI BOLSZEWICKIEJ 
PRACOWAŁ Z RAMIENIA 
MINISTERSTWA ROBÓT 
PUBLICZNYCH W SZTABIE 
FRONTU PÓŁNOCNEGO, 
następnie został delegowany do 
Dyrekcji Robót Publicznych Wo-
jewództwa Białostockiego, po 
zajęciu Wilna został w listopadzie 
1920 r. mianowany inżynierem 
powiatu Wileńsko-Trockiego, a 
po reorganizacji służby technicz-
nej kierownikiem Państwowego 
Zarządu Drogowego w Wilnie, na 
którem to stanowisku dotychczas 
pozostaje. Zaprojektował i wy-
konał dotychczas szereg domów 
mieszkalnych miejskich i wiej-
skich, ponad 50 km dróg bitych 
i brukowanych i szereg mostów 
drewnianych, kamiennych i żelbe-
towych o rozpiętości do 10 m.
INŻ. TADEUSZ EDMUND 
JAN KOZŁOWSKI
Urodzony w r. 1898 w Złoczowie, 
ukończył we Lwowie w r. 1916 
Szkołę Realną, poczem w latach 
1916—1918 służył w armji au-
striackiej na froncie rosyjskim i 
rumuńskim. W listopadzie 1918 
r. wstąpił jako ochotnik do Woj-
ska Polskiego, w którem przebył, 
zrazu w Legji Oficerskiej, później 
w 30. Pułku Łowickim kampanję 
polsko-ukraińską i POLSKO-
-BOLSZEWICKĄ AŻ DO R. 
1921, OTRZYMUJĄC KRZYŻ 
WALECZNYCH, ORLĘTA I 
ODZNAKĘ FRONTU LITEW-
SKO-BIAŁORUSKIEGO. W r. 
1926 ukończył studja na Wydziale 
Architektonicznym Politechniki 
Lwowskiej, zyskując dyplom in-
żyniera-architekta.
Pracował początkowo jako inspi-
cjent śp. Inż. Eugenjusza Czer-
wińskiego przy budowie gmachu 
„Lwi Gród“ w Krynicy, następnie 
w latach 1927—1931 w Wydzia-
le Robót Publicznych Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego, a od 
marca 1931 r. pracuje jako Pro-
fesor Śląskich Technicznych Za-
kładów Naukowych. Dotychczas 
zaprojektował i kierował częścio-
wo budową urzędów celnych w 
Szarleju i Wiktorze, komisarjatów 
policji w Pawłowie i Piekarach, 
komendy policji w Pszczynie, 
domu urzędników wojewódzkich 
w Katowicach, domu urzędników 
celnych w Bielsku, szkoły ogrod-
niczej w Pszczynie, siedmioklaso-
wej szkoły w Łaziskach Górnych, 
instytutu badań środków żywno-
ści i higjeny w Katowicach, czter-
nastopiętrowego domu mieszkal-
nego i urzędów skarbowych oraz 
domu mieszkalnego przy ul. Mi-
kołowskiej w Katowicach.
INŻ. STANISŁAW DĘBICKI
Urodzony w. r. 1886 w Oświęci-
miu, ukończył w r. 1908 Wydział 
Mechaniczny Politechniki Lwow-
skiej. Po odbyciu służby wojsko-
wej w marynarce wojennej, którą 
ukończył jako oficer w charakte-
rze rezerwowego inżyniera ma-
rynarki, odbył praktykę w hutach 
żelaznych Dnieprowskiego To-
warzystwa Metalurgicznego. W r. 
1910 powrócił do kraju i wstąpił 
do służby państwowej w austr-
jackim Zarządzie Poczt i Telegra-
fów, zrazu w Dyrekcji lwowskiej, 
później w Sekcjach konserwacji 
telegrafów i telefonów w Krako-
wie i w Nowym Sączu. W czasie 
wojny światowej był cywilnym 
kierownikiem budowy telegrafów 
i telefonów w Małopolsce i na 
Węgrzech.
Z chwilą powstania Państwa Pol-
skiego przejmował od okupantów 
na rzecz Rządu Polskiego urzą-
dzenia telegrafów i telefonów na 
terenie kielecko-radomskim, a w 
r. 1919 mianowany został naczel-
nikiem wydziału telegraficzno-
-telefonicznego Dyrekcji Poczt 
i Telegrafów w Łodzi. W r. 1920 
przeniósł się do Poznania, gdzie 
objął wykłady technologji metali 
w Państwowej Szkole Budowy 
Maszyn. W związku z temi wy-
kładami urządził Laboratorjum 
Metalograficzne i wydał w r. 1922 
„Słownik elektrotechniki prądów 
słabych”, a w r. 1925 pracę p. t. 
„Pomiary i narzędzia do pomia-
rów warsztatowych”.
W czasie WOJNY BOLSZE-
WICKIEJ BYŁ URZĘDNI-
KIEM WOJSKOWYM W OD-
DZIALE ŁĄCZNOŚCI DO-
WÓDZTWA OKRĘGU GENE-
RALNEGO W POZNANIU. W 
r. 1927 powrócił do państwowej 
służby pocztowo-telegraficznej, 
zrazu jako naczelnik wydziału 
telegraficzno-telefonicznego Dy-
rekcji poznańskiej, a obecnie jest 
naczelnikiem wydziału teletech-
nicznego Ministerstwa Poczt i Te-
legrafów.

Światopogląd tych ludzi był 
oparty na teorjach i spekulacjach 
filozoficznych, a nie na 
doktrynach materjalistycznych
Bożena Ratter
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Rozważając obecną sytuację 
środowisk kresowych w Polsce, 
dochodzę do wniosku, że głów-
ny ciężar krwawej apokalipsy 
z epoki mordów ukraińskich 
nacjonalistów dokonanych na 
200 tysiącach obywatelach pol-
skich w czasie II wojny świa-
towej, Polaków, Czechów, Ro-
sjan, Ormian przejęli nie tylko 
banderowcy z nowego rządu 
Ukrainy ze swoim b. prezyden-
tem Żydem Petro Poroszenko 
– Walzmanem i Żydami w rzą-
dzie, tworząc Judeo - Ukrainę 
nacjonalistyczno-banderow-
ską, i antypolską, ale również 
te same środowiska rozgnież-
dżone w naszym nieszczęśli-
wym kraju, jak określa Pol-
skę Stanisław Michalkiewicz. 
Prym strukturalny wiedzie 
tu Organizacja Ukraińców w 
Polsce ze swoim banderow-
skim prezesem Piotrem Tymą, 
uzyskująca medialne poparcie 
ukraińskiej gazety, ukazującej 
się w Polsce, nazywającej siebie 
„Gazetą Polską” mająca obec-
nie tyle wspólnego z polską ra-
cją stanu w kontekście założeń 
politycznych polskiej centro-
-prawicy, co ja lwowianin, 91  – 
letni świadek historii z agentu-
rą rosyjską i szabes goizmem, 
parszywymi kłamstwami jak ta 
ukraińska gazeta pomawia śro-
dowiska kresowe w Polsce.
Pod egidą redaktora naczelnego 
tej gazety Tomasza Sakiewicza 
pro banderowską działalność 
przejęli redaktorzy, Katarzyna 
Gójska – Hejke, Tomasz Mu-
cha, Dawid Wildstein, Samuel 
Pereira, Jacek Liziniewicz czy 
też z oddali Bronisław Wildste-
in, ojciec Dawida, prezentujący 
na okładce polskiego tygodnika 
„Do Rzeczy” swój policzek pla-
kietką flagi ukraińskiej. Prze-
mawia: „Jestem Polakiem, po-
magam Ukrainie”. W telewizji 
Republika podobną rolę odgry-
wa Jerzy Targalski i Piotr Li-
siewicz, jak również Katarzyna 
Gójska – Hejke i Ewa Stankie-
wicz z Tomaszem Sakiewiczem 
prowadzący pro banderowskie 
programy telewizyjne. W tym 
środowisku chlubnie zachował 
się dr Mirosław Boruta, który nie 
wyraził zgody na cenzurę tekstu 
ks. Tadeusza Isakowicza – Zale-
skiego w „Gazecie Polskiej”, za 
co Tomasz Sakiewicz usunął go 

ze stanowiska przewodniczące-
go krakowskiego klubu „Gazety 
Polskiej”.
Współczesna Ukraina oparta 
jest na bandyckich tradycjach 
banderyzmu i propagandowych 
osiągnięciach faszystowskich 
Niemiec hołdujących prawu Go-
ebbelsa, iż rozpowszechnianych 
1000 kłamstw staje się jedna 
prawdą.
Jednym z kłamstw rozpowszech-
nianych przez środowiska ban-
derowskie i ich sojuszników jest 
podtrzymywanie teorii, że za 
rzeź Polaków na Wołyniu odpo-
wiada… NKWD. Twierdził tak 
zmarły nie tak dawno jeden z 
architektów ludobójstwa Mykoła 
Łebed, otrzymując do dyspozycji 
łamy „Gazety Wyborczej”.
Sam Adam Michnik w 1995 roku 
odciążył odpowiedzialnością za 
Wołyń Niemcy i ZSRR. O prze-
branych za upowców enkawu-
dzistach jeszcze kilka lat temu 
mówił Bronisław Komorowski.
Jak się okazuje, stary propagan-
dowy chwyt może przydać się i 
dzisiaj. Oto, jak donoszą agen-
cje:

„Prorosyjscy rebelianci ostrzeli-
wują z czołgów dzielnice miesz-
kalne Doniecka na wschodzie 
kraju, posługując się ukraińską 
symboliką państwową, by zrzu-
cić za to winę na siły rządowe, 
które z nimi walczą – podało 
centrum prasowe operacji an-
tyterrorystycznej w Kijowie. 
– Terroryści zastraszają Ukra-
ińców uciekając się do nowych 
podłości. Według wywiadu sił 
zbrojnych Ukrainy dwa czołgi 
okupantów z wypisanymi po bo-
kach hasłami „Na Kijów” i „Na 
Lwów” zostały przemalowane, 
wywieszono na nich ukraińską 
symbolikę (flagi państwowe) 
Ukrainy i zaczęły one prowadzić 
ostrzał dzielnic mieszkalnych 
Doniecka oraz innych pobli-
skich miast – oświadczono. Do-
wództwo operacji antyterrory-
stycznej przekazało, że buntow-
nicy zaktywizowali działalność 
grup dywersyjnych „zawodo-
wych najemników, którzy prze-
szli szkolenia w dziedzinie doko-
nywania aktów terrorystycznych 
przeciwko ludności cywilnej”.

Tak więc w 1943 roku na Wołyniu 
mordowało NKWD a nie UPA, 

tak samo jak w Kijowie strzela-
li w plecy bojowców Majdanu 
snajperzy Putina, a nie ludzie Pa-
rubija, w Odessie demonstranci 
sami się podpalili, a w Doniecku 
nie strzela banderowska Gwardia 
Narodowa, tylko „separatyści”. 
Jakie to proste – prawda.
„Goebbelsi spod znaku tryzuba 
wymyśliły sobie ciekawą stra-
tegię wojny informacyjnej – o 
każdy swój mord, każde swoje 
łajdactwo i każde swoje prze-
stępstwo oskarżają natychmiast 
Rosjan bądź anty majdanow-
skich powstańców. Czynią to tak 
głupio i nieudolnie, że aż śmiech 
bierze. Ale przy pomocy swoich 
web – sotni, szczególnie licznych 
w Polsce dzięki nieracjonalnemu 
i sprzecznemu z interesem naro-
du polskiego oszczędzeniu tych 
zbrodniarzy w czasie akcji „Wi-
sła” – odnosi to pewien skutek, 
szczególnie wśród co bardziej 
podatnych na indoktrynację 
osobników. Ale nie cieszcie się, 
post banderowcy – ta taktyka ma 
bardzo krótkie nogi, i kara za 
wasze zbrodnie dokonywane na 
własnych obywatelach wcześniej 
czy później i tak was dosięgnie”.
„Cały ten kraj oparty jest na 
kłamstwie i oszustwie. Wybrali 
sobie bandytów na bohaterów 
narodowych i nie można im nic 
powiedzieć ani wytłumaczyć. Na 
Wołyniu stawiają pomniki mor-
dercom kobiet i dzieci. Kłamią i 
wierzą w te kłamstwa”.
„A w 1943 to Polacy masowo 
mordowali biednych Ukraiń-
ców”.
„SBU za chwilę opublikuje zdję-
cia czołgów, nazwiska separaty-
stów ostrzeliwujących Donieck 
oraz nagrania z podsłuchanych 
rozmów telefonicznych między 
separatystami”.
„Majdanowcom w plecy też se-
paratyści strzelali. Tylko wte-
dy pod czarno-czerwoną flagą” 
poinformowała ukraińska esbe-
cja… czyli wszystko wiadomo. 
Porwali dzieci? chyba aby je 
zjeść?? poinformowały władze z 
Kijowa?
„Podawanie takich idiotyzmów 
do publicznej wiadomości po-
winno być karane.
Polska nie jest z żadnym krajem 
w stanie wojny żeby uprawiać 
taką propagandę”.
„Banderowska propaganda jest 
już tylko śmieszno-żałosna. Pań-

stwo Ukraina istnieje tylko teore-
tycznie. W rzeczywistości ch…, 
dupa i kamieni kupa”.
„Separatyści toczą walki z sa-
mymi sobą – kto z kogo robi 
idiotów?” Oczywiście środowi-
ska kresowe stanowiące według 
gazety ukraińskiej szabes gojów, 
zdrajców Polski i agentów impe-
rialnej Rosji, z parszywym kłam-
stwem Waldemara Łysiaka w tle. 
http://mysl-polska.pl

EWA KUREK ZWOLEN-
NICZKA STRONNICTWA 
AMERYKAŃSKO - ŻYDOW-
SKIEGO i KÓŁ BANDE-
ROWSKICH W POLSCE.

To tego towarzystwa dołączy-
ła dr Ewa Kurek , szkalują-
ca niewybrednie kłamstwami 
historycznymi i pomówienia-
mi personalnymi na łamach 
„Warszawskiej Gazety”; 3-9 
X 2014, Waldemara Łysiaka 
i Aleksandra Szumańskiego, 
wówczas 83 -letniego świadka 
historii ze Lwowa,

EWA KUREK - KOMEN-
TARZ MIECZYSŁAWA SYL-
WESTRA KAZIMIERCZAKA

http://gazetaobywatelska.info/
blog/showEntry/1230

„Ewa Kurek, mająca swoją 
stronę na facebook, wszystko 
wskazuje, że okazuje się być 
zwolenniczką STRONNICTWA 
AMERYKAŃSKO - ŻYDOW-
SKIEGO. Swoistym testem był 
stosunek do Feliksa Konecznego 
i jego książki „CYWILIZACJA 
ŻYDOWSKA”.

Mieczysław Sylwester Kazimier-
czak

ht tps : / /www.facebook.com/
mieczsilver?fref=ts

Nie można wykluczyć, że będzie 
polskie zbliżenie STRONNIC-
TWA AMERYKAŃSKO-ŻY-
DOWSKIEGO i PRUSKIEGO 
w ramach podziału jakiego do-
konał Stanisław Michalkiewicz. 
To może dokumentować zdol-
ność do przewrotności wpisaną 
w CYWILIZACJĘ PODWÓJ-
NEJ MORALNOŚCI to jest od 
ŻYDOBOLSZEWIZMU do 
ŻYDOBANDERYZMU. Można 

jeszcze dodać, że to w ramach 
handlowania wojną i pokojem.

Ewa Kurek monotematyczna 
publicystka „Warszawskiej Ga-
zety” w sprawie stosunków pol-
sko – żydowskich na przestrzeni 
dziejów i współcześnie jest zara-
zem orędowniczką stronnictwa 
amerykańsko żydowskiego t. zw. 
lobby żydowskiego w USA, an-
typolskiego od zarania, żądające-
go m.in. od Polski 65 miliardów 
dolarów amerykańskich tytułem 
restytucji mienia pożydowskiego 
po II Wojnie Światowej.
Na stronie internetowej Świa-
towego Kongresu Żydów został 
zamieszczony artykuł Menache-
ma Rosensafta, nowojorskiego 
prawnika, wzywający Ameryka-
nów pochodzenia żydowskiego 
do bojkotu Polski, polegającego 
na wstrzymaniu wydawania do-
larów w Polsce, ponieważ nie 
została dotąd rozwiązana kwe-
stia restytucji w Polsce mienia 
żydowskiego. 
Żydowskie lobby w USA po-
sunęło się jeszcze do żądania 
zwrotu Żydom historycznego 
„żydowskiego” WAWELU. I to 
natychmiast 
Szef tej organizacji Michael 
Schneider uważa jednak, że naj-
pierw należy prowadzić w tej 
sprawie rokowania z polskim 
rządem, czyli domyślnie dopiero 
potem bojkotować Polskę.
Mamy nadzieję na szybkie i po-
myślne decyzje rządu polskiego 
w sprawie uchwalenia odpo-
wiedniej ustawy o restytucji mie-
nia żydowskiego w Polsce, tym 
bardziej, iż problem ten wisi nad 
Polską od czasu zakończenia II 
Wojny Światowej – przekonuje 
Schneider.
Takie argumenty przedstawił 
oficjalnie kilka tygodni temu 
Światowy Kongres Żydów. Sta-
nowisko tej wpływowej organi-
zacji poparł również rząd Sta-
nów Zjednoczonych wzywając 
oficjalnie polskie władze do re-
stytucji mienia żydowskiego. 
Całkowicie zostały zignorowane 
ustalenia, iż restytucja mienia 
pozostawionego w Polsce przez 
osoby, które później otrzymały 
obywatelstwo amerykańskie zo-
stała uregulowana przez układ z 
16 lipca 1960. Stroną zobowią-
zaną do zaspokojenia roszczeń 
obywateli amerykańskich wobec 

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

BANDEROWSKA SZKOŁA 
KŁAMSTWA Z UKRAIŃSKĄ 
GAZETĄ W TLE
POLITPOPRAWNYFAŁSZ
Aleksander Szumański

http://gazetaobywatelska.info/blog/showEntry/1230
http://gazetaobywatelska.info/blog/showEntry/1230
https://www.facebook.com/mieczsilver?fref=ts
https://www.facebook.com/mieczsilver?fref=ts
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PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
rządu polskiego, pochodzących 
sprzed tej daty jest rząd amery-
kański.
Obowiązki państwa polskiego 
do restytucji mienia utraconego 
przez obywateli polskich na tere-
nie przejętych przez Litwę, Bia-
łoruś i Ukrainę terenów II Rze-
czypospolitej zostały określone 
w Układach republikańskich z 
1944 roku.
W tej sytuacji niegodne jest, aby 
taka osoba jak Ewa Kurek, sprzy-
jająca antypolskim interesom 
Żydów amerykańskich, publiko-
wała w Polsce na łamach patrio-
tycznej „Warszawskiej Gazety”, 
lobbując jednocześnie na rzecz 
antypolonizmu amerykańskich 
Żydów i banderowskiej Ukrainy. 
Oczekuję zajęcia odpowiedniego 
stanowiska przez redaktora na-
czelnego „Warszawskiej Gazety” 
Pana Piotra Bachurskiego, osoby 
znanej ze swojego patriotyzmu. 
Takie stanowisko zajęły również 
środowiska kresowe.

http://www.wicipolskie.org/in-
dex.php?option=com_conten-
t&task=view&id=10946&Ite-
mid=56

BANDERYZM WSPÓŁCZE-
SNY NA UKRAINIE - EWA 
KUREK W ATAKU NA WAL-
DEMARA ŁYSIAKA

Środowiskom banderowskim 
w Polsce odpowiedział po raz 
następny Waldemar Łysiak, po 
„Muzyczce Majdanu” publiku-
jąc tekst „Politpoprawny fałsz”; 
„Do Rzeczy” 13-19 października 
2014.

Oto ów tekst w skrócie:

„…Dawid Wildstein, który już 
parokrotnie dowiódł swoimi wy-
powiedziami, że czuje wobec 
Waldemara Łysiaka, wrogość 
wręcz chorobliwą opublikował 
na łamach ”Gazety Polskiej Co-
dziennie” paszkwil pt. „Walde-
mar Łysiak to banderowiec?

Sam ów tytuł jest bezbłędnym 
świadectwem IQ Wildsteina ju-
niora, a cały tekst paszkwilu tyl-
ko to potwierdza, pełen jest bo-
wiem proukraińskiej akrobatyki 
sofizmatycznej, wzmacnianej 
epitetami miotanymi przeciwko 

mnie („wymysły”, „manipula-
cje”, „fałszywki”, „parszywe fał-
sze” itp.).
Formalnie ów Wildsteinowski 
słowotok był polemiką z moim 
artykułem w „Do Rzeczy”, któ-
rego tytuł Wildstein podał na sa-
mym początku swego tekstu:

„Nie pomagam Ukrainie”.

Prawdziwy tytuł mojego artyku-
łu („Muzyczka Majdanu”) był 
zupełnie inny, więc Wildstein 
junior nawet tu minął się z praw-
dą tak bardzo, że aż trudno mi 
wybrać, któryś z jego własnych 
epitetów do skomentowania tej 
hecy: ów wymysł to „parszy-
wy fałsz”, czy tylko „manipula-
cja”?...exemplum pierwsza usta-
wa pomajdańskiego parlamentu 
Ukrainy haniebnie antypolska. 
Tę świadomą ślepotę na wszyst-
ko z czym mu nie jest po dro-
dze Wildstein junior praktykuje 
zresztą nie tylko jako polemista.
Także jako turysta wizytujący 
burzliwy Majdan dostrzegał tam 
(jego ojciec również) tylko rze-
czy wspierające majdanofilię 
podobnych mu entuzjastów, na-
tomiast wobec okrzyków i trans-
parentów typu :”Rżnij Lachów i 
Jewrejów!” był całkowicie her-
metyczny (głuchy i ślepy).
W swym elaboracie nie tknął 
palcem wielu poruszonych prze-
ze mnie ważnych kwestii (Mu-
zyczko, oficjalny kult Bandery i 
UPA, tłumienie tego kultu przez 
Janukowycza, ukraińskie pre-
tensje terytorialne wobec Polski 
itd., itp.), woląc pokrętnie, mo-
mentami bełkotliwie, a momen-
tami nieuczciwie…dezawuować 
hurtem całą zawartość wywodu 
Łysiaka. Kupa paszkwilanckiej 
negacji, zero racji.
Szczególnie brzydkie jest wy-
tykanie mi przez Wildsteina, iż 
przypominam ludobójstwo wo-
łyńskie dokonane przez Ukra-
ińców, gdy tymczasem nacjona-
lizm ukraiński się zmienił…
…Podałem w moim artykule 
mnóstwo aktualnych dowodów 
tego pro banderowskiego fanaty-
zmu, a przypominać ciągle trze-
ba, zwłaszcza, że polskie „czyn-
niki oficjalne” ze wszech sił za-
miatają tę kwestię pod dywan…
…Warto też pamiętać maka-
bryczną metodę tej rzezi. (Wild-

stein junior i tu mnie skarcił:

„Łysiak raczy więc nas  sążnisty-
mi opisami koszmaru”.

Bo to była istna makabra (Jan 
Bodakowski: „Ukraińcy przy-
wiązywali ciężarne Polki do 
drzew i rozrywali im macice tak, 
aby konające kobiety widziały 
swe nienarodzone dzieci”…itd.).
Ludziom mojego pokroju nie da 
się zamknąć ust, panie Wildstein. 
Cały paszkwil Wildsteina juniora 
sprowadza się do tezy powtarza-
nej przezeń co drugim akapitem: 
Łysiak to kłamczuch…
…Główny pro kijowski przekręt 
rodzimych mediów ( wszystkich 
i tych z lewa i tych z prawa) 
polegał w tej sprawie na upo-
rczywym przemilczaniu faktów 
kompromitujących nowe władze 
Ukrainy.
 „Separatyści wzięli kolejno 
dwa armijne zgrupowania wojsk 
ukraińskich w „kotły” i wytłu-
kli (większość czmychających 
żołnierzy ukraińskich ratowała 
głowy porzucając sprzęt, prze-
chodząc granicę rosyjską i ak-
ceptując internowanie), o czym 
nasze media nawet nie pisnęły, 
ukrywając to skwapliwie przed 
opinią publiczną…
…Ukryto przed Polakami po-
gróżki z kijowskiej telewizji ( 
„że mieszkańców Donbasu trze-
ba wybić co do jednego”; Julia 
Tymoszenko żądała „wystrzela-
nia wszystkich tych cholernych 
kacapów”) i barbarzyńskie, ahu-
manitarne dyspozycje z Kijowa, 
by armia ogniem artyleryjskim 
nękała przede wszystkim lud-
ność cywilną…

… Antoni Mak:

„Od samego początku armia 
ukraińska starała się swym 
ogniem niszczyć infrastrukturę, 
bez której nie może funkcjono-
wać żadne miasto, czy osiedle.
Bombardowała ujęcia wody, sta-
cje wodociągowe, elektrownie, 
gazownie, magazyny żywności, 
a nawet szpitale(…). W dwóch 
zbuntowanych obwodach, które 
wypowiedziały posłuszeństwo 
Kijowowi, w wyniku działań 
armii ukraińskiej doszło do ka-
tastrofy humanitarnej na skalę 
niewyobrażalną, która przypo-

mina się z Powstania Warszaw-
skiego(…).
Jak gdyby armia chciała spo-
wodować czystkę etniczną, taką 
jak na Wołyniu wobec Polaków 
przeprowadziła UPA” (2014).
Apropos UPA: euromajdański 
prezydent Ukrainy Petro Po-
roszenko (Walzman dop. AS) 
ogłosił właśnie, że żyjący jesz-
cze członkowie UPA (czyli ludo-
bójcy, którzy bestialsko zarezali 
prawie 200 tysięcy Polaków) 
otrzymają od nowych władz ki-
jowskich (tych umiłowanych 
przez Dawida i Bronisława Wild-
steinów) status „ bohaterskiego 
weterana wojennego”, gdyż sta-
nowią „chlubny przykład dla na-
szej młodzieży”.
No pewnie! „Herojom sława!”. 
A my wspomagajmy reżim, dla 
którego UPA to świętość.
Mam do Dawida Wildsteina jed-
ną prośbę na zakończenie: gdy-
by zechciał pan obsikać również 
ten mój felieton – proszę, z łaski 
swojej, nie zmanipulować tym 
razem przynajmniej jego tytułu 
kolejnym „parszywym fałszem”. 
Z góry dziękuję.

WALDEMAR ŁYSIAK

„GAZETA POLSKA” NA CE-
LOWNIKU ROSYJSKIEJ 
AGENTURY

Tym razem Jacek Liziniewicz 
na łamach „GP” snuje powtór-
ne opowieści napadów dokona-
nych przez „nieznanych znanych 
sprawców” na księgarnie „GP” 
w Warszawie i Krakowie, wy-
malowaniem drzwi mieszkania 
red. Samuela Pereiry napisem 
pozdrowienia od Stiełkowa na-
towska k…o, które jak dotąd nie 
zrobiły większego społecznego 
odzewu.
Przystępuje więc po raz kolej-
ny do opisu grobowca Dawida 
Wildsteina z gwiazdą Dawida na 
cokole posadowionego na war-
szawskim cmentarzu przy ko-
ściele św. Katarzyny przez „nie-
znanych sprawców. Żydowski 
grobowiec na katolickim cmen-
tarzu. Ale i ten ruch nie zrobił 
specjalnego wrażenia. Wcześniej 
red. Katarzyna Gójska – Hejke 
rozpisywała się o Ukrainie dru-
giej ojczyźnie Polaków.
„GP” o brak interwencji ma 

pretensje do ABW, podczas gdy 
opisane prowokacje są wyłącz-
nie w gestii policji państwowej. 
„GP” opisuje groźby karalne 
wymierzone w jej środowisko i 
duchownych krakowskich „gro-
żenie śmiercią” przez „znanych 
sprawców”.
Jeżeli tej ukraińskiej gazecie są 
znani sprawcy, to dlaczego nie 
doniosła sprawców owych gróźb 
policji?
Tymczasem po niewybrednych 
atakach tej ukraińskiej gazety 
na środowiska kresowe, ks. Ta-
deusza Isakowicza – Zaleskie-
go, męczennika czasów esbecji, 
wielkiego Polaka i pisarza Wal-
demara Łysiaka, nastąpił atak 
popierającej banderowców Ewy 
Kurek na łamach „Warszawskiej 
Gazety” na Waldemara Łysiaka 
i Aleksandra Szumańskiego re-
daktora „Kresowego Serwisu In-
formacyjnego” reprezentującego 
opinie środowisk kresowych.
Jako 84 – letni świadek histo-
rii, którego cała rodzina na cze-
le z moim Ojcem doc. med. na 
Uniwersytecie Jana Kazimie-
rza Maurycym Marianie Szu-
mańskim zginęła na Kresach 
Wschodnich II RP, domagam się 
od publicznie wydawanej „Ga-
zety Polskiej” i „GP Codzien-
nie” zrzucenia maski popierania 
historycznego i współczesnego 
banderyzmu na Ukrainie i jeże-
li będzie miała w tytule nadal 
„Gazeta Polska”, aby wreszcie 
napisała prawdę o zbrodni ludo-
bójstwa na Kresach Południowo 
– Wschodnich II RP w której 
zginęło 200 tysięcy obywate-
li Polskich Polaków, Ukraiń-
ców, Ormian, Rosjan, Czechów 
oraz o obecnych antypolskich 
banderowskich, nacjonalistycz-
nych władzach Ukrainy które 
zapowiadają polskim sobakom 
(psom) drugi Katyń.

http://www.wicipolskie.org/in-
dex.php?option=com_conten-
t&task=view&id=10946&Ite-
mid=56
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17 września 1939 roku, o poran-
ku, Armia Czerwona przekro-
czyła wschodnią granicę Rzecz-
pospolitej. Los Polski wydawał 
się przesądzony, a w obliczu 
nieuchronnej klęski marszałek 
Rydz-Śmigły w rozkazie wyda-
nym późnym wieczorem 17 wrze-
śnia napisał: „Miasta, do których 
podejdą bolszewicy, powinny 
z nimi pertraktować w sprawie 
wyjścia garnizonów do Węgier 
lub Rumunii”. Jak wspominają 
historycy: możliwości obronne 
największych miast wschodnich 
województw, w tym Wilna, Lwo-
wa, Łucka, Kowla, Włodzimierza 
Wołyńskiego i Baranowicz, nie 
były najgorsze. Tymczasem już 
19 września skapitulowało Wilno 
,trzy dni później Sowieci byli już 
we Lwowie. Grodno, niespełna 
50-tysięczne miasto na prawach 
powiatu w granicach wojewódz-
twa białostockiego, postanowiło 
się bronić. Stan liczebny obroń-
ców nie przedstawiał się dobrze 
- ogółem nie przekraczał 2,5 tys. 
ludzi. Do walki wyznaczono dwa 
bataliony piechoty , mimo niepeł-
nych stanów osobowych. Ponadto 
w mieście znajdowały się podod-
działy piechoty przybyłej z Wilna, 
niewielkie siły żandarmerii i poli-
cji, a także żołnierze 5 pułku lot-

niczego z Lidy. Do obrony szyko-
wała się też młodzież w tym har-
cerze, przeszkoleni wcześniej w 
ramach przysposobienia wojsko-
wego. 18 września przez miasto 
przejechało Dowództwo Okręgu  
Korpusu nr III z gen. Józefem Ol-
szyną- Wilczyńskim zmierzające 
na Litwę. Razem z dowództwem 
miasto opuściło część żołnierzy i 
mieszkańców. Na miejscu pozo-
stało zatem ok. 2 tys. zdetermino-
wanych obrońców, słabo uzbrojo-
nych, przy całkowitym braku bro-
ni przeciwpancernej. 20 września 
rozpoczęło się oblężenie miasta. 
Tego dnia  rankiem pierwsze 
czołgi sowieckie z batalionu roz-
poznawczego przejechały przez 
prowadzący do centrum Grodna 
most drogowy.  Nieprzyjaciel-
skie pojazdy zostały ostrzelane 
m.in. bronią maszynową, a także 
obrzucone butelkami z benzyną 
oraz naftą.  „Pierwszy czołg spa-
lono za pomocą butelek benzyno-
wych przy ul. Mostowej, tuż obok 
koszar wojskowych. Następny 
trafiony został pociskiem działa 
przeciwlotniczego, strzelającego 
pociskami przeciwpancernymi z 
ulicy Mostowej w kierunku ulicy 
Lipowej. Na ulicy Lipowej obok 
budynku Szkoły Powszechnej 
im. Stefana Żeromskiego ogniem 
karabinowym uszkodzono także 
samochód pancerny, który stra-

cił wskutek tego zdolność ma-
newrową” -  tak zrelacjonował 
zaangażowany w bój o miasto 
harcerz Jan Siemiński. Obrońcy 
w sumie  niszczą 4 czołgi i samo-
chód pancerny. Sami jednak po-
noszą również straty w ludziach 
i sprzęcie- uszkodzeniu uległo 
jedno z dwóch działek przeciw-
lotniczych. Ostrzał sowieckiej 
artylerii niszczy miasto i tabory. 
Generał Wacław Przeździecki, 
przybyły do miasta wraz z pol-
skimi posiłkami po walkach w 
rejonie Skidla (Brygada Rezer-
wowa Kawalerii „Wołkowysk”), 
który od 21 września faktycz-
nie dowodził obroną miasta, 
zanotował: „W samym mieście 
rozpoczęły wystąpienia elemen-
ty komunistyczne, urządzając 
napady na pojedynczych żołnie-
rzy i grupy mniejsze. Wysłałem 
kompanię policji dla patrolowa-
nia i rozbrojenia band komuny”. 
21 września sowieci uderzają na 
miasto 80 czołgami podzielonymi 
pomiędzy oddziałami piechoty. 
Obrońcy stawiali zacięty opór, ale 
tego dnia - w godzinach popołu-
dniowych, przewaga sowiecka 
była już widoczna.  Sowieci jak 
wynika z relacji walczących Pola-
ków, nie przebierali w środkach, 
czego przykładem było zastoso-
wanie tzw. „żywych tarcz”. „Chcę 
do mamy... - prosi 13-latek, jak 
się okazuje, to Tadeusz Jasiński, 
jedyne dziecko Zofii Jasińskiej, 
pół-sierota. Jest poważnie ranny, 
został 5-krotnie trafiony po tym, 
jak próbował roztłuc na wrogim 
czołgu butelkę z benzyną” - czy-
tamy w relacji świadka wydarzeń.  
Po południu 21 września gen. 
Przeździecki rozkazał nieliczne-
mu wojsku opuścić miasto, w rę-
kach polskich wciąż znajdowały 
się m.in. Stary Zamek, koszary 
oraz gmach szkoły zawodowej. 
Opór malał jednak z godziny na 
godziny. W międzyczasie miasto 
opuszczali też cywile, korzysta-
jąc, że Sowieci nie zamknęli dróg 
ewakuacji na północ, w kierunku 
granicy litewskiej. Ostateczny 
atak Sowieci przypuścili przed 
południem 22 września. Opano-
wanie Grodna było faktem; do 
niewoli wzięto ok. 1000 jeńców 
(według niektórych źródeł: 1543 
). Wielu z nich, szczególnie do-

wódców WP, czerwonoarmiści 
zabili na miejscu. Ten sam los 
spotkał także kilkuset innych 
obrońców oraz mieszkańców zdo-
bytego miasta, w tym nieletnich. 
Rozstrzeliwano ich w różnych 
miejscach kaźni, m.in. na terenie 
tzw. Psiej Górki oraz w okolicz-
nych lasach. (  Wg polskich źródeł 
sowieci rozstrzelali co najmniej 
300 cywilnych obrońców w tym 
harcerzy i uczniów szkół.  Według 
danych sowieckich, w natarciu na 
Grodno zginęło 53 żołnierzy Ar-
mii Czerwonej, 161 odniosło rany 

( wg dowódców polskiej obrony:  
sowieci stracili 800  żołnierzy) . 
Stracili 19  czołgów , 3 samo-
chody pancerne i wóz łączności. 
Grodno zapisało się w historii II 
RP jako miasto, które najdłużej 
opierało się inwazji sowieckiej, 
zapoczątkowanej  17 września 
1939r. W grudniu 1941 r. Wódz 
Naczelny gen. W. Sikorski pod-
czas inspekcji Armii Andersa na  
wschodzie natrafia na obrońców 
Grodna. Spotyka ich w 6 Lwow-
skiej Dywizji Piechoty, później-
szych zdobywców z pod Monte 
Cassino. To wtedy wypowiedział 
słowa, których nie mógł dotrzy-
mać z wiadomych przyczyn: „ 
Jesteście nowymi Orlętami. Po-
staram się , żeby wasze miasto 
otrzymało Virtuti  Militari  i tytuł 
zawsze wiernego.”

Zaczerpnięte między innymi z :

1) „ Obrona Grodna w 1939 roku 
- bohaterska i zapomniana”

https://belsat.eu/pl/obrona-grod-
na-w-1939-roku-bohaterska-i-za-
pomniana/

2) Waldemar Kowalski: „ Jeste-
ście nowymi Orlętami - boha-
terska obrona Grodna w 1939 
r.” https://dzieje.pl/artykuly-
-historyczne/jestescie-nowymi-
orletami-bohaterska-obrona-
grodna-we-wrzesniu-1939-roku

Zapomniane bohaterstwo
- Obrona Grodna 1939r.
Bogusław Szarwiło

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

/ Wacław Przeździecki. Fot. NAC. Po agresji ZSRR na Polskę był dowódcą obrony Grodna 
przed nacierającą Armią Czerwoną.

/ Obrona Grodna. Do takich czołgów Sowieci przywiązywali polskie dzieci do czołgów

/ Grób obrońcy Grodna Tadzia Jasińskiego na Cmentarzu Farnym
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CZY TY  POLSKO UPOMNISZ SIĘ O NICH

kresy utracone  przez Polską zapomniane
groby bez krzyży ekshumacja zakazana
i tylko wierzby płaczące nad nimi
a Oni milczą w niepoświęconej ziemi 

wciąż nad nami zmowa milczenia
jak czarna chmura nad drogą do nieba
i tylko duchy skrycie zabijane
błąkają się wśród żywych których już nie ma 

w podręcznikach historii wytargane kartki
w szkołach dzieci o nich nigdy nie słyszeli 
o dwustu  tysiącach Polaków mordowanych
Wołyń Małopolska Wschodnia  cmentarz nieznany

czy Ty  Ojczyzno  upomnisz się o nich
i sprawisz że odejdą z Bogiem pojednani
a miejsca mordu będą wszystkim znane
na których znicze oświetlą im drogę

wędruję po kresach wśród ruin kościołów
których jeszcze strzegą gniazda bocianie
stąpam po ziemi krwią nasiąkniętej 
odwiedzam stare cmentarze zdewastowane

na moich kartach spisuję historię 
czy pożółkłe zdjęcia pójdą w zapomnienie
a może zdążę przed ostatnim dzwonem
zobaczyć kresową prawdę jeszcze mam nadzieję

Ryszrad Fraczek
25.08.2022

CZY TY  POLSKO UPOMNISZ SIĘ O NICH
Ryszard Frączek
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Lulówkę  Ukraińcy 
napadli w biały dzień
Bogusław Szarwiło 

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

W pierwszej połowie 1943 r. do-
szło na Wołyniu do rozpoczęcia 
szeroko zakrojonej przez nacjona-
listyczne podziemie ukraińskie 
akcji mającej na celu pozbycie się 
zamieszkującej te tereny od wie-
ków ludności polskiej. Ludobój-
stwa Polaków dokonywały od-
działy, tworzącej się na Wołyniu, 
Ukraińskiej Powstańczej Armii 
(UPA) oraz kilku formacji bul-
bowców (członków tzw. „Siczy 
Poleskiej” założonej i dowodzo-
nej przez Tarasa Boroweća ps. Ta-
ras Bulba) oraz „melnykowców” 
(Organizacja Ukraińskich Nacjo-
nalistów (OUN-M) założona w 
1940 r. w Krakowie przez Andrija 
Melnyka) a także członków utwo-
rzonych i podlegających dowódz-
twu niemieckiemu w drugiej po-
łowie 1941 r. oddziałów policji 
ukraińskiej, które w początkach 
1943 r. zdezerterowały i weszły w 
skład UPA. W dokonywaniu 
zbrodni na Polakach udział brały 
również tysiące zamieszkujących 
te tereny ukraińskich chłopów ( 
sąsiedzi Polaków). Na terenie 
powiatu horochowskiego zbrod-
ni na bezbronnej ludności pol-
skiej dokonano w dziesiątkach 
miejscowości i osad jak: wieś i 
kolonia Antonówka, Beresteczko, 
Holatyna, Janówki, Kolmaczóki, 
Łobaczówki, Naręczyn, Zielona, 
Holatyn Dolny, Kolonia Kolma-
czówka, Kolonia Lipska, Łoba-
czówka, Peremyl, osada Reymon-
towicze (Rejmontowicze), Smo-
lawa, Boryczyce, Burzany, Szero-
ka, Kolonia Lulówka, Pułhany, 
Kolonia Szeroka, Zastawie (Kata-
rzynówka), Kolonia Bakonówka, 
Kolonia Granatów, Kolonia Jasio-
nówka, Kolonia Krzemieniec, 
Markowicze, Zahorów, Łakocze, 
Doroginicze, Zahorów Nowy.  Po 
latach wspominają świadkowie : „ 
Urodził się w lipcu 1938 roku w 
Lulówce, województwie wołyń-
skim. Jego rodzina żyła w spoko-
ju i w zgodzie z sąsiadami. Nikt 
nigdy nie słyszał o waśniach, czy 
zatargach z miejscowymi Ukraiń-
cami, których w Lulówce nie było 
zbyt wielu. Samo wydarzenie 
wspomina tak: Nasza codzien-
ność w Lulówce przed lipcem 
1943 r. była zwykła i typowa. Ro-
dzice wraz z pomocą prowadzili 
gospodarstwo - siali, sadzili i 
zbierali zboża, len, ziemniaki, bu-
raki pastewne, utrzymywali in-
wentarz. Pamiętam, że było kilka 
krów, trochę świń, trzy konie, 
owce i drób. Ja miałem króliki i 
osobiście je doglądałem. Babcia 
Leontyna zajmowała się dziećmi, 
czyli mną i bratem Eugeniuszem. 
Nie potrafię wyjaśnić, dlaczego, 
mimo dochodzących w pierwszej 
połowie 1943 roku i do Lulówki 
informacji o zagrożeniu ze strony 

ukraińskich nacjonalistów, nie 
było jakichś wspólnych działań, 
by temu się przeciwstawić. Jest 
bowiem faktem, że mieszkańcy 
niemal całkowicie polskiej Lu-
lówki, leżącej na skraju komplek-
sów leśnych dających schronienie 
i doskonałą bazę wypadową dla 
ukraińskich bandytów, praktycz-
nie na odparcie ataku przygoto-
wani nie byli. Napad był dla nas 
wielkim zaskoczeniem. Nastąpił 
on w biały dzień, między godz. 
15.00 a 16.00. Ja byłem wtedy na 
naszym podwórku i pierwszy zo-
baczyłem, jak do sąsiadów Sawic-
kich i Małeckich wpadł Ukra-
iniec. W pierwszej kolejności za-
strzelił dziadka Stefana Małeckie-
go, który akurat przyjechał z pola. 
Kiedy to zobaczyłem i usłyszałem 
strzały, zacząłem krzyczeć, że 
mordują i pobiegłem do znajdują-
cego się w obejściu ojca. Ojciec, 
niewiele myśląc, wziął mnie na 
ręce, wbiegł do domu i krzyknął 
do mamy: „Maniu! Mordują! 
Rzucajcie wszystko! Uciekamy!”. 
Sam wybiegł ze mną na rękach i 
zaczął biec w stronę pola. Za nami 
podążyli: mama z Eugeniuszem, 
babcia Leontyna oraz nasza pra-
cownica. Pamiętam, jak spraw-
dzałem, czy nas się trzymają, wi-
działem ich, ale dystans się po-
większał. Niestety, widzieliśmy 
też goniących ich Ukraińców. Oj-
ciec też już tracił siły, w końcu 
jednak dobiegliśmy do wysokiego 
zboża, w którym byliśmy bez-
pieczniejsi. Pozostałych złapali, 
zaprowadzili na podwórze sąsia-
dów Wojciechowskich i wraz ze 
zgromadzonymi tam innymi Pola-
kami pozabijali. Zwłoki pomor-
dowanych wrzucili do studni. Wi-
działa to córka Adolfa Sawickie-
go — dwunastoletnia wówczas 
Alina. Ukraińcy zajęci łapaniem 
mamy i uciekających z nią osób 
nie podjęli pogoni za nami. Z oj-
cem pozostaliśmy w zbożu, gdzie 
ukrywaliśmy się łącznie przez 14 
dni, żywiąc się ziarnem z kłosów i 
zbieraną rękoma rosą. Pewnej 
nocy udało nam się niezauważal-
nie dotrzeć do dobrego znajome-
go ojca, Ukraińca Kuźmy. Okaza-
ło się jednak, że w jego stodole 
było już kilkoro takich niedobit-
ków jak my. Zatrzymaliśmy się u 
niego, korzystaliśmy ze schronie-
nia i przynoszonego jedzenia, ale 
długo to nie trwało. Jednego dnia, 
przez szpary w stodole zobaczyli-
śmy, że na podwórko zajechało 
kilku bandytów. Do stodoły nie 
weszli, ale rozejrzeli się i pytali 
Kuźmę, czy czasem nie przetrzy-
muje Polaków. Kuźma energicz-
nie zaprzeczył. Jakoś udało się, 
ale to miejsce uznaliśmy za „spa-
lone”. Udaliśmy się więc znów w 
pobliskie pola, dobrze kryjąc się, 

bo patrole ukraińskich bandytów 
cały czas penetrowały okolicę. 
Żona Kuźmy donosiła nam jesz-
cze w nocy coś do zjedzenia, ale 
tak trwać długo nie mogło, więc 
ojciec postanowił przedzierać się 
nocą do miasta powiatowego Ho-
rochowa. Jakimś cudem udało się 
nam do niego dotrzeć. Horochów 
był miejscem stosunkowo bez-
piecznym, bo było tam wielu 
mieszkańców polskiego pocho-
dzenia, bardzo wielu uciekinie-
rów, a przede wszystkim garnizon 
niemiecki, który odstraszał ban-
dytów. W Horochowie spotkali-
śmy wielu uciekinierów z naszych 
okolic, w tym naszych krewnych. 
Z młodych i sprawnych ucieki-
nierów tworzone były oddziały 
samoobrony, które Niemcy wy-
posażali w broń. Oddziały te 
udawały się na tereny opanowane 
przez bandy przede wszystkim po 
to, by poszukiwać niedobitków, a 
co było bardzo ważne, z uwagi na 
złe zaopatrzenie żywnościowe 
(trzeba było zapewnić wyżywie-
nie dla wielu ludzi), organizować 
dostawy żywności, jaką na tych 
terenach można było wtedy zdo-
być. Ojciec (wraz ze mną) wziął 
udział w jednym z takich wypa-
dów, kiedy postanowiono udać się 
w okolice Lulówki. Jechaliśmy 
drabiniastymi wozami asekuro-
wani przez uzbrojonych młodych 
chłopaków, przyglądając się po 
drodze temu, co pozostało po 
pięknych prowadzonych na wyso-
kim poziomie gospodarstwach 
polskich. Były to już wygasłe po-
gorzeliska. Gdzieniegdzie widzie-
liśmy wałęsające się zwierzęta 
domowe (np. psy, drób) i niedopa-

lone elementy, jak fundamenty 
domów, resztki ogrodzeń, studnie 
czy sklepienia ziemianek. Przy 
głębokiej studni, do której według 
informacji świadków wrzucone 
zostały ciała naszych bliskich, 
znaleźliśmy porzucone widły do 
siana, z jednym zębem całym, a 
pozostałymi wyłamanymi. Udało 
nam się złapać parę gęsi i kur. Tak 
samo nazbieraliśmy sporo owo-
ców oraz warzyw i z tym wracali-
śmy do Horochowa. Żegnaliśmy 
tym samym naszą ziemię, na-
szych śp. bliskich, bo już zadawa-
liśmy sobie sprawę z tego, że tu 
nie wrócimy, że już wracać nie ma 
do czego. W Horochowie długo 
nie byliśmy. Korzystając z jakiejś 
okazji, wyjechaliśmy, zatrzymu-
jąc się na dłuższy czas w Tarno-
wie.” Inny świadek z Lulówki : 
Tak je wspomina: Była godzina 
14. W pewnej chwili w lesie padł 
strzał. Wszyscy: mama, ciocia 
Maria i dzieci – ja z siostrą Ali-
ną i bratem Romanem uciekli-
śmy w zboże. Ojciec w tym cza-
sie był przy wozie, który z żyw-
nością stał blisko traktu i był 
przygotowany na wyjazd do Ho-
rochowa. Gdy usłyszał strzał, po-
biegł nam na pomoc, a gdy dotarł 
do domu, banderowcy byli już na 
podwórku, na koniach z bronią. 
Już nas tam nie zobaczył. Wleciał 
do mieszkania, ale tam też już nas 
nie było. Okno wychodziło na 
pola, a banderowcy czekali aż 
wyjdzie z domu, więc on przez to 
okno uciekł w zboże. Bandyci do-
strzegli to i wysłali jednego za 
nim, na koniu. Ojciec zdążył do-
syć daleko uciec, ale zmęczył się, 
położył i odpoczywał. Bandyta 

jednak go dogonił, a jak tylko oj-
ciec go zobaczył, zerwał się. 
Ukrainiec zatrzymał się i czekał 
na innych, tak jakby zamierzał 
poddać ojca mękom. Ale ojciec 
złapał konia za uzdę krzycząc 
„Strzelaj”. Ten niespodziewanie 
odwrócił się, wystrzelił w górę i 
... odjechał. Do dziś nie mogę so-
bie tego wytłumaczyć..., może w 
tym człowieku odezwało się su-
mienie? Następnie ojciec uciekał 
w kierunku traktu, który prowa-
dził na Horochów. W pewnym 
momencie usłyszał, że ktoś jęczy. 
Poszedł w tym kierunku, a była to 
15-letnia Lusia Sawicka, która 
cały bok miała pokłuty bagnetem. 
Ojciec wziął ją na plecy i wyniósł 
na trakt. Akurat jechał niemiecki 
samochód i Niemcy zabrali ją do 
szpitala w Horochowie. Lusia zo-
stała tam wyleczona. Przeżyła, a 
po wojnie zamieszkała w Olsze-
wie. Jest dzisiaj w wieku 82 lat. 
(…) Blisko lasu, na uboczu wsi, 
mieszkał z rodziną gajowy Antoni 
Zwierzański (65 l ). Ponieważ 
jego gajówka była oddalona od 
wsi po napadzie zgromadzili się 
tam uciekinierzy (ok. 20 osób), 
sądząc, że bandyci ich tam nie 
znajdą. Antoniego Zwierzńskiego 
i jego żony Franciszki w domu nie 
było, bo akurat udali się do Horo-
chowa. Była tylko ich 18-letnia 
córka Hania. Banderowcy jednak 
do gajówki dotarli. Okrążyli dom, 
a przebywających tam Polaków 
wyprowadzili i kazali im kopać 
dół. Potem po kolei wszystkich 
zakłuwali bagnetami i wrzucali 
do tego dołu. Niektórzy z nich 
jeszcze żyli i byli dobijani, sły-
chać było potworny jęk. W ten 
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sposób mordowana była też ku-
zynka mojej mamy. Ona była 
ostatnią, więc leżała na wierzchu 
przysypana ziemią. Nie dobili jej. 
Wieczorem wydrapała się z tego 
dołu i na kolanach przyczołgała 
do Radziechowa. Tam spotkała 
się z mamą i ciocią Marią. Zdąży-
ła opowiedzieć o tragedii ludzi, 
którzy tam zginęli, po czym zmar-
ła. Bezpośrednio po napadzie 
moim najbliższym udało się unik-
nąć śmierci. Razem z mamą i in-
nymi osobami siedzieliśmy w 
zbożu. Los jednak okazał się dla 
nas łaskawy. W pewnej bowiem 
chwili usłyszeliśmy, że ktoś się 
zbliża. Rozmawiano po ukraiń-
sku. Na nieszczęście dziecko cio-
ci Antoniny zaczęło płakać. Uka-
zali się nam dwaj Ukraińcy — je-
den prowadził krowę, a drugi 
szedł z karabinem obok. Ten z 
karabinem zaczął go repetować. 
Nagle jednak zdarzyło się coś nie-
zwykłego — mama nas przytuliła 
do siebie, żeby zabili nas razem, 
ciocia Antonina przytuliła do sie-
bie maleństwo, a ciocia Maria 
uklękła i modliła się na głos. Wte-
dy ten z krową powiedział do tego 
z karabinem — „nie zabijaj, szko-
da dzieci!” i ...odeszli. Dwie doby 
włóczyliśmy się w zbożu, noce 
były chłodne, a my dzieci były-
śmy tylko w cienkich sukienkach. 
Mama na noc robiła legowisko ze 
zboża, kładła blisko siebie i przy-
krywała psem. Mimo że chronił 
nas przed zimnem, to był z nim 

kłopot, bo szczekał. W końcu 
mama zostawiła go u znajomego 
Ukraińca, a my sami uciekliśmy 
do lasu. Tam zebrało się nas około 
25 osób. W tym lesie był wąwóz, 
który jednocześnie wyznaczał 
granicę między polską Lulówką, a 
ukraińską wsią Jeziorki, obok 
drogi do Radziechowa. Był on pa-
trolowany przez dwóch Ukraiń-
ców, którzy chodzili wzdłuż nie-
go, wymijając się pośrodku. Ob-
serwowaliśmy to i w momencie, 
kiedy na jakimś zakręcie zatrzy-
mali się, zdążyliśmy przebiec na 
drugą stronę. Po tej stronie był 
posterunek niemiecki. Zanim jed-
nak tam dotarliśmy, natknęliśmy 
się na jakieś Ukrainki. Ciocia Ma-
ria, która znała dobrze ukraiński, 
zakazała nam mówić po polsku i 
udawała Ukrainkę, nawet modliła 
się po ukraińsku pod figurą. Ukra-
inki widziały dzieci. Nawet mó-
wiły, że przyniosą nam jedzenie i 
picie. Ciocia jednak nie miała do 
nich zaufania, podziękowała i 
przedzieraliśmy się dalej. Tak do-
szliśmy do niemieckiego poste-
runku. Niemcy poinformowani 
zostali o ukraińskich mordach i 
naszych przeżyciach. Zaraz też 
zorganizowali transport, dali na-
kaz ukraińskim gospodarzom, 
aby odwieźli nas do Radziechowa 
i przydzielili do każdego wozu po 
dwóch uzbrojonych w karabiny 
Niemców. Potem, to już był 
Lwów, Kraków i szukanie nowe-
go miejsca na polskiej ziemi, któ-

rym stała się Wielkopolska. Pa-
miętam tę podróż - jechaliśmy 
wagonami „bydlęcymi”, w któ-
rych toaletą dla wszystkich była 
dziura w podłodze. Obecnie 
mieszkam z rodziną syna na wsi. 
Jestem od trzech lat wdową. Mia-
łam męża ze Stanisławowa, z któ-
rym przeżyliśmy 52 lata. Lulów-
ka, to miejscowość zrównana 
przez bandytów z ziemią. Ponie-
sione zostały ogromne straty 
ludzkie. Przez całe moje życie, 
także pisząc te słowa, uważałam 
i uważam, że to życie zawdzię-
czam Opatrzności Bożej; która 
czuwała nad nami. Gdyby nie 
padł ten strzał w lesie, byliby-
śmy wszyscy wymordowani. Ten 
strzał był znakiem, że musimy 
uciekać”. - Regina Wilczyńska (1)

Jak czytający zauważyli świad-
kowie nie podali daty p/w napa-
du. Miał miejsce 16 lipca 1943 
r., podczas którego Ukraińcy 
zamordowali ponad 80 osób.  
Warto jednak wspomnieć, że 
Ukrainiec Hryćko Babij przez 
2 tygodnie ukrywał w zbożu ro-
dzinę Łagoszów. Z rodziny Mar-
kowskich uratowała się ciężko 
ranna 7-letnia Aleksandra, którą 
przygarnęła ukraińska rodzina 
Wojtowiczów. „Po obmyciu i 
zajodynowaniu ran położyli mnie 
w komórce. Przeważnie pielę-
gnował mnie mężczyzna. Zmie-
niał opatrunki, karmił, uczył po 
ukraińsku pacierza i żegnania 
się. Ponieważ byłam osłuchana 
z językiem ukraińskim (Ukraiń-
cy przychodzili do ojca), szybko 

zapominałam polskiej mowy, a 
mówiłam po ukraińsku. Na moich 
opiekunów: »mamo« i »tato«. [...] 
Kiedy wyzdrowiałam i zaczęłam 
wychodzić, moi opiekunowie 
mówili znajomym, że jestem ich 
siostrzenicą. Po pewnym czasie 
»tato« przyprowadził znalezioną 
w lesie 17–18-letnią dziewczyn-
kę, która nie mogła chodzić. [...] 
Zanosząc jej jedzenie lub picie 
zwracałam się do niej po ukraiń-
sku, lecz ona bardzo się denerwo-
wała i krzyczała. Miała na imię 
Wacka. Znała moich rodziców 
[...] Ukraińska „mama” zabierała 
mnie przeważnie do cerkwi. [...] 
Z ich córką Nastunią pasłam kro-
wy”. Pod presją ziomków (Woj-
towiczom zaczęto grozić) Wojto-
wiczowa odwiozła dziewczynkę 
do zaprzyjaźnionej z Markowski-
mi polskiej rodziny Strutyńskich 
w sąsiednich Bużanach. „Sama, 
płacząc, szybko wsiadła na wóz 
i zacięła konie batem. [...] Zaczę-
łam strasznie płakać i krzyczeć: 
„Mamo ne kydaj mene”. Kobiety 
nie mogły mnie w żaden sposób 
uspokoić”. Po powrocie okaza-
ło się, że mąż Wojtowiczowej 
został zabity. W 1977 r. Alek-
sandra odnalazła Wojtowiczową 
i spotkała się z nią w Lulówce. 
14-letnia Jolanta Sawicka, zranio-
na podczas ucieczki, przez kilka 
dni leżała nieprzytomna w zbożu, 
po czym zdołała dotrzeć do zna-
jomej ukraińskiej rodziny Jurija 
Pawluka, podobnie jak jej dwie 
młodsze siostry, Alina i Krysty-
na – po dwóch dniach ukrywania 
się w polu. „W tym momencie 
– wspomina Jolanta Dudkow-

ska z d. Sawicka – wyszła żona 
Pawluka i zaczęła lamentować i 
prosić, aby nie zostawać u nich. 
Mówiła, że oni również zginą, 
jeśli będą pomagać Polakom. 
Dała mi kawałek chleba i kwaśne 
mleko, opatrzyła rany [...] Cho-
waliśmy się w zbożu, spaliśmy 
w krzakach malin. Wiedzieliśmy, 
że gdyby nas tu znaleziono, wte-
dy wszyscy zginęliby łącznie z 
Pawlukiem”. Pawlukowie udzie-
lili pomocy 21 Polakom. Dzięki 
nim grupa ta ukrywała w Lulów-
ce przez 3 tygodnie. Wiadomość 
o Polakach przechowujących się 
u Pawluków dotarła, za pośred-
nictwem Ukraińców, do rodziny 
Sawickich w Horochowie, którzy 
zorganizowali przetransportowa-
nie ocalałych do miasta. Jesienią 
1943 r. została wymordowana 
wielodzietna rodzina Józefa Ska-
wińskiego. Przeżyła tylko ranna 
córka Wacława, lat 12, którą oca-
liła Ukrainka i odwiozła – ukry-
wając pod słomą – do Horocho-
wa. (źródło: W. Siemaszko, E. 
Siemaszko, Ludobójstwo..., t. 1, 
s. 131–132; AW, II/2506, Relacja 
Jolanty Dudkowskiej z d. Sawic-
kiej, k. 5–6; AW, II/2789, Relacja 
Aleksandry Głowińskiej z d. Mar-
kowskiej, k. 3–6.) (2)

 1) Centrum Kultury w Śmiglu : 
Warto pamiętać. Cykl o „Rzezi 
Wołyńskiej” Cz. 1 i 2          https://
ck-smigiel.pl/hjuk.html

2) https://wolynskie.pl/miejsca-l/
lulowka-wegierszczyzna-02.html

Żyjąc nadzieją na powrót do siebie
Redakcja za Jarosławską Księgą Kresowian
„Jarosław po zakończeniu dru-
giej wojny światowej oraz zmia-
nie granic Rzeczpospolitej, był 
jednym z licznych miast, które 
stało się nowym domem dla wie-
lu polskich rodzin zmuszonych 
do opuszczenia swoich domów 
na Kresach. Wielka fala ekspa-
triantów kresowych ruszyła na 
tzw. Ziemie Odzyskane, osie-
dlając się w dzisiejszym woje-
wództwie dolnośląskim i opol-
skim – głównie we Wrocławiu, 
Brzegu, Kędzierzynie – Koźlu, 
inni osiedli na Śląsku (duże sku-
piska Kresowian są m.in. w Gli-
wicach, Bytomiu). Spora grupa 
wypędzonych ze wschodnich 
województw II RP znalazła nowe 
miejsce na ziemi w powiecie ja-
rosławskim, który był atrakcyj-
ny ze względu na swą bliskość 
do granicy. To pozwalało żywić 
nadzieję na rychły powrót „do 
siebie”. Mało kto wierzył, że 
granice Polski zmieniły się już 
na zawsze.” Bardzo celnie pod-
sumowała owoc swojej pracy re-
dakcja Jarosławskiej Księgi Kre-
sowian. Poniżej zaledwie kilka 
wspomnień rodzin które liczyły 
na rychły powrót do siebie, na 
swoje.

Rodzina Mazurów w Obydowie 
mieszkała od ponad 200. lat, aż 
do 1944 roku, kiedy to została 
zmuszona do opuszczenia swej 
ziemi i domu. Kolejne pokolenia 
wznosiły nowe budynki, praco-

wały na ziemi, która była ich ży-
wicielką. Pracowici gospodarze 
cieszyli się szacunkiem i powa-
żaniem wśród sąsiadów. W 1932 
roku Stanisław Mazur ukończył 
budowę nowego, przestronnego 
domu dla swojej rodziny: żony 
Filomeny (z Rękasów) oraz dzie-
ci: Heleny, Bronisława, Jana i 
Marii. Obok domu stanął też bu-
dynek nowej, krytej blachą staj-
ni. Stodoła, chlewnie i spichlerz 
były wprawdzie stare, ale w do-
brym stanie. Dzieci Mazurów po 
ukończeniu czteroklasowej szko-
ły powszechnej w Obydowie 
kontynuowały naukę w Kamion-
ce Strumiłowej. Stanisław Mazur 
zakupił nawet tam mały domek, 
dzięki czemu dzieci miały blisko 
do szkoły. W 1940 roku od ude-
rzenia pioruna spłonęły chlewnie 
wraz ze stodołą i spichlerzem. W 
1941 roku udało się odbudować 
stodołę. Jednakże Mazurowie nie 
nacieszyli się nią długo. Kiedy w 
1943 roku rozpoczęły się zmaso-
wane ataki banderowców na pol-
skie wioski leżące w dawnych 
wschodnich województwach, 
Mazurowie stracili poczucie 
bezpieczeństwa. W Kamionce 
i jej okolicach zaczęli pojawiać 
się uciekinierzy z Wołynia, któ-
rzy opowiadali o straszliwych 
rzeziach, których byli świadka-
mi. Wkrótce fala mordów dotarła 
także na ziemię lwowską. W tej 
sytuacji Stanisław i Filomena 
Mazurowie postanowili wraz z 

innymi mieszkańcami Obydowa 
i Kamionki Strumiłowej opuścić 
swój dom i uciekać na zachód. 
Liczyli, że wkrótce sytuacja się 
uspokoi i będą mogli wrócić do 
siebie, do Obydowa. 13 kwietnia 
1944 roku załadowali do wagonu 
dwa konie, dwie krowy, kojec z 
kurami, karmę dla zwierząt, żyw-
ność, nieco mebli i wyruszyli w 
kierunku Łańcuta, gdzie miesz-
kała dalsza rodzina. Dotarli tam 
rankiem 15 kwietnia 1944 roku. 
Na stacji byli świadkami pako-
wania do innego pociągu dobyt-
ku hrabiego Alfreda Potockiego, 
który uciekał przed zbliżającą 
się armią sowiecką na Zachód. 
W Łańcucie wynajęli pokój, w 
którym zamieszkali. Po kilku 
dniach najstarsza córka Helena 
wraz z ojcem postanowili poje-
chać do Kamionki i Obydowa, 
by przywieźć więcej rzeczy. Tam 
okazało się, że ich dom w Oby-
dowie został zupełnie ograbiony, 
zniknęły także pozostawione na 
pastwisku zwierzęta, a w domu 
w Kamionce ulokowali się ucie-
kinierzy z Wołynia, czekający na 
transport na Zachód. Zapakowali 
to, co udało im się odnaleźć i wy-
ruszyli w drogę do Łańcuta. We 
Lwowie przeżyli ciężkie bom-
bardowanie miasta. Kiedy napra-
wiono tory kolejowe,  wyruszyli 
w drogę do Łańcuta. Kiedy rodzi-
na była już w komplecie, z Łań-
cuta przeprowadziła się do Czar-
nej, gdzie przeczekała przejście 

frontu w lipcu 1944 roku. Prze-
bywając w Czarnej, Mazurowie 
dowiedzieli się, że w Jarosławiu 
istnieje możliwość otrzymania 
gospodarstwa po wysiedlanych 
na Wschód Ukraińcach. Helena 
Mazur udała się więc do Jarosła-
wia i zdobyła przydział na duży 
dom z ogrodem i kawałkiem pola 
na przedmieściu Jarosławia. Jego 
dotychczasowi właściciele mieli 
zamieszkać w Kołomyi. Filome-
na i Stanisław  Mazurowie z naj-
młodszą córką i jej rodziną oraz 
synem do końca życia pozostali 
w Jarosławiu, żyjąc nadzieją na 
powrót do siebie, do Kamionki 
i Obydowa. Ich dzieci rozjecha-
ły się po świecie - Helena przez 
pewien czas mieszkała z mężem 
Janem Żołnierzem (także ze 
Wschodu) w Bystrzycy Kłodz-

kiej, a potem we Wrocławiu. 
Drugi z synów po ukończeniu 
studiów we Wrocławiu osiedlił 
się w Opolu.

 Wywodzili się z polskiej 
szlachty mieszkającej na Wi-
leńszczyźnie

Mackiewiczowie wywodzili się 
z polskiej szlachty mieszkają-
cej na Wileńszczyźnie. Dziadek 
Ireny Mackiewicz dzięki po-
siadanemu wykształceniu i do-
świadczeniu został zarządcą ma-
jątku hrabiego Niedźwiedzkiego. 
Jego syn Wacław po ukończeniu 
Szkoły Handlowej w Siedlcach 
został skierowany do odbycia za-
sadniczej służby wojskowej we 
Flotylli Rzecznej Marynarki Wo-
jennej w Pińsku. Po jej zakoń-
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czeniu poślubił Zofię Hryniuk i 
jako młode małżeństwo zamiesz-
kali w miejscowości Rzesza (14 
km od Wilna), gdzie Wacław 
Mackiewicz otrzymał posadę 
urzędnika w urzędzie gminy. 
W 1936 roku urodziła się córka 
Irena. W Rzeszy Mackiewiczów 
zastał początek wojny. Przyjaźni 
dotychczas Litwini, wspierani 
przez władzę sowiecką, wyrzu-
cili z Rzeszy wszystkich miesz-
kających tam Polaków – w tym 
także Mackiewiczów, którzy na 
krótki okres znaleźli schronienie 
w domu pewnej zaprzyjaźnionej 
wdowy. Inni Polacy z Rzeszy 
zdecydowali się na wyjazd do 
pobliskiego Wilna. Po pewnym 
czasie Mackiewiczowie przenie-
śli się do miejscowości Czerwo-
ny Dwór, gdzie zamieszkali w 
opuszczonym przez dotychcza-
sowych właścicieli dworku (ro-
dzina mieszkająca tam uprzednio 
została aresztowana przez So-
wietów). W tym miejscu spędzili 
około roku. Wacław Mackiewicz, 
chcąc zapewnić rodzinie bez-
pieczny byt, poszukiwał stałej 
pracy. Udało mu się objąć posa-
dę kierownika mleczarni w miej-
scowości Ferma oraz zarządcy 
dużego gospodarstwa rolnego. 
Dzięki temu rodzina nie tylko 
sama miała co jeść, ale także mo-
gła wspierać przyjeżdżających z 
Wilna przyjaciół i znajomych, 
którzy w mieście głodowali. Tam 
właśnie przygarnęli pod swój 
dach hrabiego Niedźwiedzkiego 
i jego córkę Lilkę. Ostatnie lata 
wojny rodzina spędziła w leżącej 
niedaleko Wilna miejscowości 
Puszkarnia, gdzie znajdował się 
duży majątek ziemski. Jego wła-
ścicielka przeniosła się do Wilna, 
a Mackiewiczowie zamieszkali w 
domu dawnego zarządcy. Podob-

nie jak w poprzednim miejscu 
zamieszkania, dzięki gospodar-
stwu rolnemu, nie cierpieli gło-
du i mogli pomagać tym, którzy 
zgłaszali się do nich po wsparcie 
– wśród nich byli także ukrywa-
jący się w pobliżu Żydzi. 

W Puszkarni Mackiewiczowie 
mieszkali już do końca woj-
ny. Wacław Mackiewicz otrzy-
mał pracę w rozlewni mleka w 
Kuczkuryszkach, a potem w tzw. 
„Francuskim Młynie” znajdują-
cym się na obrzeżach Puszkar-
ni i Wilna. W tym czasie Irena 
Mackiewicz rozpoczęła naukę w 
miejscowej szkole powszechnej, 
którą następnie kontynuowała 
w Kolonii Wileńskiej (dzisiaj 
jest to dzielnica Wilna). Kiedy 
zimą 1944/45 na ziemie te weszli 
ponownie Sowieci, rozpoczęła 
się nowa fala represji – aresz-
towania i wywózki na Syberię 
stały się czymś powszechnym. 
W Boże Narodzenie 1944 roku 
NKWD wkroczyło także do 
mieszkania Mackiewiczów. 
Przypadek, a może cud sprawiły, 
że nikt nie został aresztowany. 
Był to jednak sygnał do opusz-
czenia ziemi rodzinnej i wyjazdu 
wiosną 1945 r. w ramach akcji 
repatriacyjnej na tzw. Ziemie 
Odzyskane. Irena Mackiewicz z 
rodzicami znalazła się najpierw 
w Sulęcinie, a następnie przenie-
śli się do Szczytna, gdzie Irena 
ukończyła liceum. Stamtąd  wy-
jechała na studia do Torunia, a 
potem do Wrocławia. W Toruniu 
poznała swego przyszłego męża 
– również pochodzącego z Kre-
sów - Leszka Smoczkiewicza. Po 
ślubie młodzi zamieszkali naj-
pierw w Sanoku, gdzie Leszek 
otrzymał pracę w powstającym 
wówczas Muzeum Budownic-

twa Ludowego (skansenie). Pod 
koniec 1969 roku Irena i Leszek 
Smoczkiewiczowie wraz z córką 
Olą przyjechali do Jarosławia. 
Tutaj Leszek objął stanowisko 
dyrektora Muzeum, a Irena pod-
jęła pracę w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej. Od lat 80. XX 
wieku Irena Smoczkiewicz pi-
sze i publikuje (pod panieńskim 
nazwiskiem) wiersze. Dotych-
czas ukazało się pięć tomików: 
Odchodząc stąd, Siódme wrota, 
Pokonać przestrzeń, Bez puenty 
i Portret z żonkilem. W przygo-
towaniu są kolejne utwory, w 
tym także opowiadania prozą. 

Wrogowie ludu

Wanda Mituś z Dębowa udała 
się do Szczecina i tam się osiedli-
ła. Musiałkowie Józef Musiałek z 
pochodzenia był Czechem. Jego 
rodzina mieszkała w Morawskiej 
Ostrawie. Kiedy rozpoczęła się I 
wojna światowa, odbywał służ-
bę w armii austro - węgierskiej 
jako wachmistrz żandarmerii po-
lowej. Wraz ze swoją jednostką 
znalazł się w Skale Podolskiej, 
gdzie poznał przyszłą żonę Mi-
chalinę.  Po zawarciu związku 
małżeńskiego Józef i Michali-
na Musiałkowie zamieszkali w 
Czortkowie. Tam też na świat 
przyszły ich dzieci: córka Emilia 
i syn Tadeusz. Rodzinie dobrze 
powodziło się pod względem 
materialnym. Michalina nie pra-
cowała zawodowo, zajmując się 
głównie prowadzeniem domu, 
natomiast Józef pracował jako 
felczer weterynarii, a dodatkowo 
dorabiał jako laborant badający 
pod mikroskopem próbki mięsa. 
Po śmierci rodziców odziedzi-
czył wraz z siostrami także dom 
w Morawskiej Ostrawie. Dzięki 

zgromadzonym funduszom wy-
budował na ulicy Szpitalnej duży 
dom czynszowy, który miał być 
zabezpieczeniem dla córki na 
wypadek, gdyby nie mogła pod-
jąć pracy lub nie wyszła za mąż. 
Jak się okazało w przyszłości, 
dom ten stał się swego rodzaju 
przekleństwem dla rodziny. Po 
wejściu do miasta w 1944 roku 
Sowietów ludzie majętni uznani 
zostali za wrogów ludu. Także 
Józef Musiałek został uznany 
za burżuja i zesłany na Sybe-
rię, gdzie spędził dziesięć lat. 1 
stycznia 1945 roku  jego rodzina 
otrzymała 24 godziny na spa-
kowanie się i wyjazd w ramach 
repatriacji na ziemie należące 
do powojennej Polski. Wśród 
zabranych rzeczy znalazły się al-
bumy ze zdjęciami rodzinnymi, 
dokumenty, pamiątki rodzinne, 
a także łóżko, otomana i trochę 
naczyń. Musiałkowie mieli je-
chać na zachód Polski, do Wro-
cławia, gdzie czekało na nich 
mieszkanie. Już w transporcie 
podjęli decyzję, że zostaną w 
leżącym blisko granicy Jarosła-
wiu, bo gdy sytuacja się zmieni 
i będą mogli wrócić do siebie, do 
Czortkowa - będą mieli bliżej. 
Wraz z Michaliną i Tadeuszem 
Musiałkami do Jarosławia przy-
była także córka Emilia z mężem 
Kazimierzem Sztajnerem i có-
reczką Aliną oraz zżyta od wie-
lu lat z rodziną Maria Iwaśków 
(pracująca u Musiałków jako 
pomoc domowa). W Jarosławiu 
zamieszkali początkowo na ulicy 
Kościuszki, a następnie otrzyma-
li przydział na większe mieszka-
nie na ulicy Kraszewskiego.  Do 
chwili powrotu do Polski głowy 
rodu - Józefa Musiałka - ciężar 
utrzymania rodziny spadł na 
Kazimierza Sztajnera. Tymcza-

sem na Syberii Józef Musiałek 
przeszedł tyfus, cierpiał z po-
wodu głodu oraz mrozów się-
gających nawet minus 60 stopni 
Celsjusza. W 1955 roku został 
zwolniony z łagru i mógł wrócić 
do Czortkowa. Spędził tam po-
nad rok, mieszkając  u sąsiadów, 
którym płacił zakopanym wcze-
śniej na ich ogrodzie złotem. 
Przez ten czas pisał do Moskwy 
listy, w których domagał się swe-
go uniewinnienia. 

W 1956 roku dołączył do miesz-
kającej w Jarosławiu rodziny, a w 
1957 roku otrzymał upragnione 
uniewinnienie. Wówczas podjął 
starania o zwrot pozostawionego 
w Czortkowie mienia. W Jaro-
sławiu Józef Musiałek pracował 
przez krótki czas w miejscowych 
zakładach mięsnych, potem był 
pracownikiem administracyj-
nym na poczcie, a następnie 
zajmował się zarządem dwóch 
kamienic. Dzięki otrzymanemu 
zadośćuczynieniu za tzw. mie-
nie zabużańskie kupił niewielki 
domek na ul. Poniatowskiego, 
w którym zamieszkała cała ro-
dzina. Józef Musiałek zmarł w 
1969 roku, a jego żona Micha-
lina w 1986 - obydwoje są po-
chowani na Nowym Cmentarzu 
w Jarosławiu.  Ich syn Tadeusz 
po ukończeniu nauki w Liceum 
Ogólnokształcącym w Jarosła-
wiu wyjechał do Poznania, gdzie 
studiował psychologię na tamtej-
szym uniwersytecie. Po studiach 
pracował w Poradni Psycholo-
gicznej w Poznaniu.

 Za: http://jaroslawskaksiega-
kresowian.pl/wp-content/uplo-
ads/2018/12/Jar_Ksiega_Kreso-
wian_cz_III.pdf

Od lipca do września 1943 
roku we wsi Michałówka pow. 
Łuck upowcy zamordowali 6 Po-
laków, którzy przybyli do swoich 
gospodarstw po żywność.
Na przełomie sierpnia i wrze-
śnia 1943 roku: We wsi Zaliśce 
pow. Łuck  upowcy uprowadzili z 
domu 6 osób z rodziny Malinow-
skich, w tym matkę z 2 synami i 
jej rodzicami i zamordowali poza 
wsią. We wsi Zarudeczko pow. 
Zbaraż Ukraińcy zamordowali 20 
Polaków.
1 września
-  1939 roku agresja Niemiec na 
Polskę. We wsi Smerdyń pow. 
Łuck miejscowi Ukraińcy zamor-
dowali bestialsko nauczyciela 
polskiego Józefa Gąsiorowskiego 
lat 30, jego brata Stanisława lat 
15 oraz Ukraińca, który u nich 
gościł.
-  1943 roku: W kol. Julianów pow. 
Kowel Ukraińcy zamordowali 
3 Polaków: małżeństwo i 
kobietę. W mieście Krzemieniec 
woj. wołyńskie zamordowali 
1 Polkę  W kol. Mikołajówka 
pow. Włodzimierz Wołyński 
zamordowali 4-osobową rodzinę 
polską: matkę z  3 dzieci, z których 
najstarsza córka miała 18 lat. We 
wsi Monasterzyska pow. Buczacz 
zamordowali 1 Polkę. W kol. 
Siomaki pow. Kowel za pomocą 
siekier, wideł i innych narzędzi 

zamordowali ponad 30 Polaków, 
w większości kobiety i dzieci. 
We wsi Smidyń pow. Kowel 
zamordowali 4-osobową rodzinę 
polską. We wsi Żurawińce pow. 
Buczacz zamordowali 2 Polaków: 
młynarza z 14-letnim synem.
-  1944 roku we wsi Hostów 
pow. Tłumacz banderowcy, w 
tym miejscowi, uprowadzili 10 
Polaków i za wsią poranili ich 
nożami i bagnetami a następnie 
zastrzelili.

-  1945 roku: Na drodze ze wsi 
Bełz do wsi Waręż pow. Sokal 
w zasadzce upowców zginęło 19 
Polaków, milicjantów. We wsi 
Cewków pow. Lubaczów Ukra-
ińcy  zamordowali 20-letniego 
Polaka. W okolicach miasta Hru-
bieszów upowcy napadli na samo-
chód Starostwa Powiatowego w 
Hrubieszowie i zamordowali 18 
Polaków cywilnych oraz 3 funk-
cjonariuszy UB. We wsi Kłoko-
wice pow. Przemyśl zamordowali 
1 Polaka. We wsi Ropienka pow. 
Lesko zamordowali 1 Polaka. We 
wsi Wyżłów pow. Hrubieszów 
upowcy napadli na samochód i 
zamordowali 20 Polaków, w tym 
3 kobiety i 1 milicjanta.
 
-  1946 roku we wsi Uhnów pow. 
Tomaszów Lubelski upowcy za-
mordowali 2 żołnierzy WP.

 
Nocą z 1 na 2 września 1942 
roku w majątku Dobrużka 
na Lubelszczyźnie Ukraińcy 
zastrzelili jego właściciela, 
Polaka.
 
1 lub 2 września 1943 roku w 
miasteczku i wsi Lityń pow. 
Kowel upowcy za pomocą 
różnych narzędzi zamordowali co 
najmniej 44 Polaków.
 
1 oraz 2 września 1943 roku we 
wsi Strutyn Wyższy pow. Dolina 
Ukraińcy obrabowali 3 rodziny 
polskie i zamordowali 2 Polaków, 
braci, a darowali życie ich żonom, 
Ukrainkom.
 
2 września
-  1942 roku we wsi Zamłynie 
pow. Zdołbunów Ukraińcy 
zamordowali 1 Polaka
-  1943 roku: W kol. Świętocin 
pow. Włodzimierz Wołyński 
Ukraińcy (w tym miejscowi) 
zamordowali 4 rodziny polskie 
uderzając orczykiem w tył głowy; 
zabitych i rannych wrzucili do 
dołu na wapno i zasypali; w 
większości kobiety i dzieci. W 
kol. Wierbiczno (Wierzbiczno) 
pow. Kowel upowcy i chłopi 
ukraińscy wymordowali 20 rodzin 
polskich, co najmniej 80 Polaków 
(licząc po 4 osoby na rodzinę). W 

mieście Włodzimierz Wołyński 
upowcy zamordowali 2 chłopców 
polskich, lat 10 i 13. We wsi 
Wola Ostrówiecka pow. Luboml 
zamordowali ostatnią ocalałą z 
rzezi 7-osobową rodzinę polską, 
z dziećmi lat: 3, 5, 7, 12 i 14. 
We wsi Wysocko pow. Jarosław 
policjanci ukraińscy zamordowali 
miejscowego proboszcza parafii 
rzymskokatolickiej.
 
-  1944 roku: We wsi 
Charatanowce pow. Zaleszczyki 
Ukraińcy zamordowali 2 
Polaków: małżeństwo. We wsi 
Leszeczniki pow. Zaleszczyki 
zamordowali 4 Polaków: 2 
małżeństwa.
 
-  1945 roku: W miasteczku 
Lubaczów woj. rzeszowskie 
Ukraińcy zamordowali 1 Polaka. 
We wsi Ropienka pow. Lesko 
upowcy zastrzelili Polaka (był to 
Stefan Jarcuba).
 
W nocy z 2 na 3 września  1943 
roku: We wsi Kadłubiska pow. 
Brody banderowcy zamordowa-
li 21 Polaków, w tym rodziny 4, 
5- oraz 7-osobową; ta ostatnia z 
dziećmi: 8 miesięcy, 2, 3, 5 i 6 lat. 
W miejscowości Wysocko – Hal-
lerczyn pow. Brody zamordowali 
12 Polaków, w tym zastrzelili ks. 
Michała Duszeńkę a plebanię ob-

rabowali i spalili. „W nocy z 2 na 
3.IX.1943. Rzeszowianka gmina 
Ponikowca pow. Brody. Zamor-
dowani zostali przez bandę ukr. 
złożoną z chłopów wsi Wysocko 
i innych okolicznych proboszcz 
rzym-kat. ks. Michał Duszenko. 
Sprawcy przyjechali furman-
ką (ANN, AK, sygn. 203 /XV/ 9, 
k. 170 – 174). W Wysocku oraz 
Kadłubiskach gestapo aresztowało 
19 Ukraińców. „osobnicy przy-
znali się do winy, twierdząc, że 
mordowali z namowy ks. gr.-kat. 
z Wysocka Mikołaja Harwaniuka. 
Po dokonaniu rewizji u ks. zna-
leziono kielich z kościoła, który 
ksiądz Duszeńko przechowywał w 
domu, oraz sutannę” (jw.).
 
3 września
-  1939 roku: We wsi Kniahininek 
pow. Łuck Ukraińcy bestialsko 
zamordowali 7 ułanów WP 
śpiących w stodole. We wsi 
Kuropatniki pow. Brzeżany: 
„W pierwszą niedzielę wojny, 
3 września ludzie w kościele 
wystraszeni. Po Mszy św. sami 
ludzie spontanicznie intonują 
pieśń do Matki Bożej jakimś 
rzewnym głosem, wywołującym 
dziwny nastrój. Wieczorami 
widać na widnokręgu łuny 
pożarów, słychać o morderstwach 
i napadach na osadników 
z Seńkowa, którzy nabyli 
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ziemię rozparcelowaną i nie 
zżyci z ludnością ukraińską byli 
przedmiotem pogróżek. Miejsca 
stracenia urządzali sobie Ukraińcy 
nawet w cerkwiach, dokąd 
sprowadzali niewinnych ludzi. Tak 
zginął kleryk Janas w sąsiedniej 
parafii Koniuchy. W tej samej 
miejscowości napadli Ukraińcy na 
posterunek policji, gdzie komendant 
z dzieckiem swoim aa strychu 
raził napastników kulami, wtedy 
Ukraińcy podpalili dom, a ojciec 
z córką stali się pastwą ognia. Na 
terenie parafii już od pierwszych 
dni wojny były krwawe ofiary, to 
sołtys z Potoka, Ukrainiec pobity, 
to osadnik z Seńkowa przebity 
widłami, to miejscowy żołnierz po 
powrocie z frontu zabity na strychu, 
to jakiś Ukrainiec po oddaniu 
strzału ucieka od strony kościoła ku 
plebanii, by skierować podejrzenie 
na probostwo”. („Wspomnienie z 
życia ks. Franciszka Jastrzębskiego 
1890-1962”, w: http://www.
kresowianiez kuropatnik.republika.
pl/wspomnienieks.html#11).
 
-  1943 roku: We Lwowie: „3.
IX.1943. Zwłoki 5 osób – wykopa-
no w parku Stryjskim. Zostali oni 
zastrzeleni przez milicjantów ukr. 
pod pretekstem pochodzenia żydow-
skiego. Sprawa wykryła się w ten 
sposób, że ludzie którzy zakopywali 
ciała, dali znać do gestapo, które 
stwierdziło, że ofiarami mordu byli 
Polacy” (AAN, AK, sygn. 203 /
XV/ 28, k. 73 – 90). We wsi Nowo-
siólka pow. Podhajce: „3.IX.1943. 
Nowosiółka pow. Podhajce. Polaka 
Monasterskiego Rafała wiozącego 
wóz ze snopami napadli na drodze 
Ukraińcy i zamordowali dwoma 
strzałami z rewolweru oraz pchnię-
ciami noża. Sześć tygodni przed 
tym nieznani sprawcy wpadli do 
jego domu podając się za kripow-
ców. Wówczas Monasterski uciekł 
a następnie sprawdził, że nie byli to 
kripowcy lecz bandyci (AAN, AK, 
sygn. 203 /XV/ 9, s. 170 – 174)
 
-  1944 roku we wsi Niemstów pow. 
Lubaczów upowcy zamordowali 2 
Polaków.
 
W nocy z 3 na 4 września 
1944 roku we wsi Załawie pow. 
Trembowla banderowcy ubrani 
w mundury Armii Czerwonej 
zamordowali 4 Polaków (Meldunek 
specjalny naczelnika RO NKGB 
w Trembowli dla naczelnika 
UNKGB obwodu tarnopolskiego z 
5 września 1944 r.; w: http://koris.
com.ua/other/14728/index.html?pa-
ge=297 ).
 
4 września
-  1943 roku: W kol. Aleksandrówka 
pow. Kowel upowcy zamordowali 
5-osobową rodzinę polską z 
dziećmi: 1,5 roku oraz 3 i 5 lat. W 
kol. Hirki pow. Kowel zamordowali 
kilka rodzin polskich.
W kol. Marcelówka pow. Wło-
dzimierz Wołyński zamordowali 
67-letniego Polaka. W kol. Osiecz-
nik pow. Kowel podczas ewakuacji 
w obronie ludności polskiej zginę-
ło 2 partyzantów AK „Jastrzębia”. 
W kol. Ossa pow. Kowel upowcy i 
chłopi ukraińscy zamordowali kilka 
rodzin polskich. We wsi Śródopolce 
pow. Radziechów policjanci ukraiń-
scy postrzelili Polaka, który zmarł 
29 września. We wsi Wilia pow. 
Kostopol w walce z UPA zginęło 16 
Polaków osłaniających zbiór zbóż . 
Koło miasta Włodzimierz Wołyński 
Ukraińcy zamordowali 2 Polaków: 
57-letniego oraz 7-letniego Stanisła-
wa Starzęgę.
 
-  1944 roku: We wsi Lubliniec 
Stary pow. Lubaczów Ukraińcy 
zamordowali Polaka, kowala. We 
wsi Wygoda -  Mikuliczyn pow. 
Dolina został zamordowany przez 
UPA dyrektor kompleksu tartaków 
LP w Karpatach Wschodnich Józef 
Macygan, ur. 1881 r.

 
27 lipca lub 5 września 1943 
roku we wsi Rosochacz pow. 
Turka Ukraińcy zamordowali 4 
Polaków: gajowego z żoną i ich 
3-miesięcznym dzieckiem oraz 
siostrę gajowego.
 
3 lub 5 września  1943 roku w kol. 
Radowicze pow. Kowel upowcy 
zamordowali co najmniej 16 
Polaków; 15-letni Henryk Skrzek 
miał poobcinane uszy, język i 
genitalia (Siemaszko..., s. 388).
 
5 września
-  1943 roku: We wsi Biały 
Kamień pow. Złoczów Ukraińcy 
zamordowali Polaka, leśniczego. 
We wsi Chodorów pow. Bóbrka 
zamordowali 20-letniego Polaka. 
We wsi Hołowno pow. Luboml 
upowcy wymordowali całą ludność 
polską, kilka rodzin; kobiety 
i dzieci wrzucili do studni. W 
pobliżu miasteczka Skole pow. 
Stryj na drodze zamordowali Polkę, 
Aleksandrę Adamczyk.
 
-  1944 roku: We wsi Brusno Stare 
pow. Lubaczów upowcy zamordo-
wali 1 Polaka i 2 Ślązaków z Werh-
machtu. We wsi Łubcze pow. Toma-
szów Lubelski w kolejnym napadzie 
zamordowali 43 Polaków.
 
4 lub 6 września 1943 roku we wsi 
Wierbiczno pow. Kowel upowcy 
zakłuli bagnetami 10 Polaków i 
wrzucili do rowu z wodą; jednym 
z morderców była młoda Ukrainka, 
która z wielką zaciekłością kłuła 
bagnetem staruszków Głowińskich.
 
„W nocy z 5 na 
6.IX.1943. Mogielnica pow. 
Trembowla. Banda złożona z około 
15 Ukraińców uzbrojonych w kb. i 
pistolety napadła na Polaków: Koca 
Tadeusza, Karnasa Jana, Soleckiego 
Leona, rodzinę Żabskich złożoną z 
trzech osób: Mariana lat 60, jego 
żony Marii lat 50, ich syna Jana lat 
23 i Ukrainkę Szczepańską zamężną 
za Polakiem wówczas nieobecnym 
w domu. Kolejno podstępem 
wywoływano ich z domów, 
niektórych porywano w bieliźnie. 
Jedynie Karnas zdołał zbiec. Koca 
i Soleckiego zastrzelono, rodzinę 
Żabskich zamordowano okrutnie 
w mieszkaniu, po czym zakopano 
na grzebowisku zwierzęcym. 
Mordów dokonali Ukraińcy: 
Kuczma, Kozłowski, Kurczyński /
lat 17/, Domaski /zastępca sołtysa z 
Romanowki/, Kruszelnicki Iwan” )
AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 9, k. 170 
– 174).
 
6 września
-  1943 roku: W kol. Bortnica pow. 
Dubno upowcy zamordowali około 
10 Polaków. We wsi Chobułtowa 
pow. Włodzimierz Wołyński zamor-
dowali 2 Polki. We wsi Hrywiatki 
pow. Kowel zamordowali 3 Pola-
ków, w tym zakłuli kobietę. W kol. 
Wierbiczno pow. Kowel  zamor-
dowali 3 Polaków, w tym 23-letnią 
Marię Sudoł poprzez przecięcie 
wzdłuż ciała. We wsi Zielona pow. 
Nadwórna zamordowali 2 Polaków, 
leśniczych; jednego zastrzelili, dru-
giego uprowadzili i ślad po nim za-
ginął.
-  1946 roku we wsi Siedliska pow. 
Brzozów banderowcy obrabowali 
i spalili gospodarstwo polskie oraz 
zamordowali 3-osobową rodzinę 
polską.
 
Około 6 września 1943 roku w kol. 
Zapust Kisieliński pow. Horochów 
Ukraińcy zamordowali 5 Polaków 
(w tym 3 kobiety), którzy przyszli 
do swoich gospodarstw po żywność
 
7 września
-  1943 roku: We wsi Boruchów 
pow. Łuck upowcy zamordowali 26 
Polaków, głownie kobiety i dzieci. 
We wsi Kotów pow. Brzeżany: 7.
IX.43. zamordowany został ks. Wła-

dysław Biliński – proboszcz z Koto-
wa pow. Brzeżany. Jechał rowerem 
i został napadnięty w drodze. Ciała 
ani roweru nie znaleziono, chociaż 
ludzie pracujący w polu byli świad-
kami mordu (AAN, AK, sygn. 203 
/XV/42. k. 20-26; Komański..., s. 
112 podaje datę 15.08.1943; patrz 
też Zbigniew Rusiński: Tryptyk 
brzeżański, s. 38).
 
-  1944 roku we wsi Ropienka pow. 
Lesko Ukraińcy zamordowali 1 
Polaka.
 
8 września (święto Narodzenia 
NMP – Matki Boskiej Siewnej)
-  1943 roku: W majątku Bokujma 
pow. Dubno upowcy zamordowali 
14 Polaków. We wsi Kozowa pow. 
Brzeżany zamordowali Polaka, 
lekarza.. We wsi Ostrówki pow. 
Luboml w święto Narodzenia 
NMP Ukraińcy ze wsi Równo 
spalili drewniany kościółek pw. 
św. Andrzeja Apostoła z 1838 
roku wraz z całym wyposażeniem 
wnętrza i gospodarstwa polskie 
oraz zamordowali 1 Polaka. We 
wsi i majątku Pulmo pow. Luboml 
wymordowali całą ludność polską, 
kilka lub kilkanaście rodzin. We 
wsi Rusinów pow. Włodzimierz 
Wołyński zamordowali 7-osobową 
rodzinę polską z 5 dzieci.
 
-  1944 roku: We wsi Grabicz pow. 
Tłumacz dwaj Ukraińcy o nazwisku 
Caruk zamordowali 2 Polaków: ojca 
z synem. We wsi Stojanów pow. Ra-
dziechów banderowcy zamordowali 
30 Polaków i 25 Ukraińców.
 
-  1945 roku we wsi Cewków pow. 
Lubaczów Ukraińcy zamordowali 1 
Polaka.
 
-  1946 roku: We wsi Czyrna pow. 
Nowy Sącz upowcy zamordowali 
Polaka, sołtysa. We wsi Siedliska 
pow. Brzozów spalili kilka budyn-
ków i zamordowali 6 Polaków.
 
W nocy z 8 na 9 września
-  1943 roku w kolonii i wsi Janów-
ka oraz w osadzie Bystrzyce pow. 
Kostopol podczas napadów upo-
wców oraz ludności ukraińskiej ze 
wsi Hruszówka, Pogorełówka i By-
strzyce łącznie z dziećmi uzbrojo-
nymi w kopaczki i kociuby zamor-
dowanych zostało co najmniej 22 
Polaków,  głownie kobiet i dzieci; 
Polacy podjęli obronę i ewakuowali 
się do Huty Starej, Nowin i Moczu-
lanki.
 
-  1946 roku we wsi Mianowice pow. 
Hrubieszów upowcy zamordowali 
Polaka i zrabowali mu konie.
 
9 września
-  1943 roku: We wsi Chobułtowa 
pow. Włodzimierz Wołyński Ukra-
ińcy zamordowali 20-letniego Pola-
ka. We wsi Chołopy pow. Kostopol 
zamordowali 1 Polaka. We wsi Ko-
łodenka pow. Równe zamordowali 
2 Polaków, w tym 86-letniego. W 
miasteczku Korzec pow. Równe 
zamordowali 1 Polaka. W mieście 
Kowel woj. Wołyń zmarł Polak po-
bity przez bojówkarzy ukraińskich. 
We wsi Oktawin pow. Włodzimierz 
Wołyński Ukraińcy zamordowali 
60-letniego Polaka, który przyszedł 
do swojego domu po żywność. We 
wsi Talczyn pow. Radzyń Podlaski 
policjanci ukraińscy z żandarmami 
niemieckimi zamordowali 74 Pola-
ków, a 16 wywieźli na Majdanek, 
skąd wróciły tylko 2 osoby. We 
wsi Wola Błażowska pow. Sambor 
Ukraińcy uprowadzili 22-letniego 
Polaka, który zaginął bez śladu.
 
-  1944 roku: We wsi Grzęda pow. 
Lwów podczas napadu o 3,oo w 
nocy banderowcy zamordowali 
30 Polaków, w tym 6 rodzin 
(m.in. małżeństwo nauczycieli z 
córką), ciężko poranili 5 Polaków. 
We wsi Słobódka Janowska 
pow. Trembowla zamordowali 

9 Polaków, w tym kobietę w 
zaawansowanej ciąży i dzieci lat 9, 
10, 14 i 17. We wsi Spryńka Mała 
lub Spryńka Wielka pow. Sambor 
zamordowali 22-letniego Polaka 
uprowadzonego z drogi Sprynia - 
Wola Błażowska (urzędnik leśny 
lub praktykant  Antoni Wroński). 
We wsi Torczynowice pow. Sambor 
zamordowali 2 Polaków.
 
-  1945 roku: We wsi Chyrzyna pow. 
Przemyśl upowcy zamordowali 2 
Polaków, w tym 23-letnią kobietę. 
We wsi Ropienka pow. Lesko 
zastrzelili Polaka (był to Grzegorz 
Perlakowski).
 
1946 roku we wsi Młodowice 
pow. Przemyśl upowcy powiesili 
21-letnią Polkę.
 
10 września
-  1939 roku Ukraińcy rozpoczęli 
rebelię w rejonie Mikołajowa nad 
Dniestrem pow. Żydaczów. Uzbro-
jeni zarówno w broń palną, jak też w 
siekiery, widły, kosy, bagnety, noże 
itp., opanowali 10 wsi wprowadza-
jąc „władzę ukraińską”. Ich bandy 
mordowały zarówno polską ludność 
cywilną, jak też i pojedynczych żoł-
nierzy polskich. Wojsko Polskie zli-
kwidowało ten bunt 14 września, ale 
zamieszki i zabójstwa w tym rejonie 
miały miejsce do końca września. 
Prawdopodobnie jakiś lokalny przy-
wódca OUN znając przygotowany 
plan Abwery i OUN wzniecenia 
„ukraińskiego powstania” na ty-
łach frontu polsko-niemieckiego nie 
wiedział, że Niemcy po podpisaniu 
paktu Ribbentrop – Mołotow z tego 
planu wycofały się.
 
-  1943 roku: We wsi Boberka 
pow. Turka Ukraińcy zamordowali 
1 Polaka. We wsi Ilnik pow. 
Turka zamordowali 1 Polaka. 
W kol. Jeziorany Szlacheckie 
pow. Łuck upowcy zamordowali 
małżeństwo prawosławne: Polaka 
z żoną Ukrainką, bo wg „sądu” 
upowskiego „czują się Polakami”. 
We wsi Olesiów pow. Stanisławów 
uprowadzili 1 Polaka, po którym 
ślad zaginął.
 
-  1944 roku: We wsi Dachnów 
pow. Lubaczów upowcy 
zamordowali 1 Polkę. We 
wsi Krasna pow. Nadwórna 
zamordowali 10 Polaków, w tym 
kobiety; „Banderowcy użyli 14 
kobiet i dzieci jako tarczy ochronnej 
podczas walki, co utrudniało 
użycie broni przez żołnierzy 
radzieckich” (Siekierka…., s. 337; 
stanisławowskie). We wsi Futory 
pow. Lubaczów zamordowali 1 
Polaka. We wsi Krasówka pow. 
Tarnopol zamordowali 5 Polaków, 
w tym 4 kobiety (jedną 18-letnią) 
oraz 2 Rosjan. We wsi Majdan 
Górny pow. Nadwórna banderowcy 
obrabowali i spalili 15 polskich 
gospodarstw oraz zamordowali 16 
Polaków, głównie kobiety i dzieci; 
część zarąbali siekierami, część 
spalili żywcem, strzelali tylko do 
uciekających.
 
-  1946 roku we wsi Witryłów pow. 
Brzozów upowcy z sotni „Burłaki” 
oraz chłopi ukraińscy z SKW z Ulu-
cza obrabowali i spalili 65 gospo-
darstw polskich oraz zamordowali 
7 Polaków (w tym 3 kobiety) a 8 
poranili.
 
W nocy z 10 na 11 września  1946 
roku: We wsi Hłomcza  pow. Sanok 
upowcy spalili 10 gospodarstw 
polskich oraz zamordowali 6  
Polaków; „Kłym” relacjonował w 
raporcie: „Wieś została całkowicie 
spalona. Słychać było jęki i prośby 
wznoszone do Boga. Ludzie płonęli 
wewnątrz domów. Zastrzelono sied-
miu mieszkańców, w tym kobietę, 
za to tylko, że uciekali, ratując się 
przed ogniem”. „Zamordowano 3 
osoby: Emila Romana (42 lata), jego 
córkę - 14 letnią Katarzynę Roman 

oraz Cecylię Chudzikiewicz (38 lat), 
której ciało wrzucono do piwnicy 
palącego się domu” (Andrzej Ro-
maniak, w: www2.esanok.pl/index.
php?var_id=4126&opinie=dodaj_
opinie&ak=news_c&pan=n&do-
d=artykul). We wsi Łodzina pow. 
Sanok Ukraińcy z sąsiednich miej-
scowości spalili wieś i zamordowali 
23 Polaków (Siekierka...., s. 950; 
lwowskie). „Spalono tu 62 budynki i 
zamordowano aż 9 osób. Zamordo-
wani zostali: Andrzej Fik (22 lata), 
Mikołaj Fik (42 lata), Katarzyna Fik 
(53 lata), Mieczysław Okriak (32 
lata), Aleksander Fedyn (55 lat), Mi-
kołaj Sawczak (58 lat), Mikołaj Ho-
łowka (70 lat), Mikołaj Bagan (45 
lat) oraz Czesława Solecka (19 lat). 
Ta ostatnia otrzymała 14 pchnięć ba-
gnetem. W napadzie brało też udział 
kilku mieszkańców wspomnianego 
Ulucza, którzy zostali rozpoznani, 
a wśród napastników byli nawet 
bardzo młodzi chłopcy” (Andrzej 
Romaniak, w:   www2.esanok.pl/
index.php?var_id=4126&opinie-
=dodaj_opinie&ak=news_c&pa-
n=n&dod=artykul ). We wsi Pętna 
pow. Gorlice upowcy obrabowali 
polskie gospodarstwa i uprowadzili 
5 Polaków w wieku 18 – 25 lat, po 
których ślad zaginął.
 
11 września
-  1939 roku bojówki OUN 
rozbrajają żołnierzy WP w okolicy 
Stryja, dochodzi do walk.
 
-  1943 roku we wsi Nowy Korzec 
pow. Równe Ukraińcy zamordowali 
1 Polaka.
 
-  1944 roku: We wsi Łabowa (Be-
skid Niski0 policjanci ukraińscy 
aresztowali, przesłuchiwali i za-
strzelili 1 Polaka, komendanta sa-
moobrony polskiej w Łabowej. We 
wsi Wola Wielka pow. Lubaczów 
Ukraińcy zamordowali 2 Polaków, 
w tym kobietę.
 
-  1945 roku we wsi Rokszyce pow. 
Przemyśl w zasadzce upowców 
zginęło 5 żołnierzy WP.
 
W nocy z 11 na 12 września
 
-  1939 roku we wsiach Stawyżany i 
Oborczyn (Małopolska Wschodnia) 
bojówki OUN rozbroiły i 
wymordowały około 500 polskich 
żołnierzy. Dowódcą jednej z 
bojówek był były oficer petlurowski 
Lew Szańkowśkij, późniejszy 
ukraiński „historyk”.
-  1944 roku we wsi Jezupol pow. 
Stanisławów Ukraińcy uprowadzili 
2 Polaków: nauczyciela i 
zawiadowcę stacji kolejowej, którzy 
zaginęli bez wieści.
 
12 września
-  1939 roku: We wsi Smerdyń pow. 
Łuck, uzbrojona grupa Ukraińców 
zamordowała w pobliskim lesie 
22 Polaków, w tym: małżeństwo 
staruszków w wieku po ok. 80 lat, 
5 chłopców w wieku 10 – 14 lat, 
4 dzieci w wielu przedszkolnym, 
9 kobiet w wieku 20 – 35 lat, 2 
dziewczynki w wieku 11 – 13 lat, 
które razem z w/w kobietami przed 
śmiercią były zbiorowo zgwałcone. 
Bojówki OUN zaatakowały dwo-
rzec kolejowy w Stryju, (wkrótce po 
nalotach i bombardowaniach doko-
nanych przez samoloty niemieckie) 
oraz rozgrabiły mienie wojskowe w 
Drohobyczu.
 
-  1941 roku w mieście Kałusz 
woj. stanisławowskie miejscowi 
Ukraińcy zamordowali 35-letniego 
księdza Jana Ciapałę.
 
-  1942 roku: We wsi Krasienin 
pow. Lublin Niemcy z Ukraińcami 
zamordowali 5 Polaków. We wsi 
Majdan Krasieniński pow. Lublin 
Niemcy z Ukraińcami zastrzelili 
17-letniego Polaka.
 
-  1943 roku: W kol. Chołopiny pow. 
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Łuck Ukraińcy zamordowali 1 Pola-
ka. We wsi Kniażołuka pow. Dolina 
zamordowali 5-osobową rodzinę 
polską. We wsi Kryłos pow. Stani-
sławów uprowadzili z pastwiska Po-
laka, który zaginął bez wieści, koń 
do zagrody wrócił sam. W okolicach 
Lwowa: „Stanisław Werlo l. 41 – le-
śniczy lasów Krzywno – zamordo-
wany został 12.IX.43” (AAN, AK, 
sygn. 203 /XV/ 42. k. 20 – 26). We 
wsi Siedliszcze Małe pow. Sarny 
wymordowali rodziny polskie 
przebywające jeszcze we wsi, ponad 
30 Polaków, w tym 10 osób z rodziny 
Bagińskich. W miejscowości 
Urzędów pow. Kraśnik esesmani 
ukraińscy i niemieccy zamordowali 
5 Polaków, w tym kobietę
 
-  1944 roku: We wsi Iławcze pow. 
Trembowla Ukraińcy zamordowali 
2 Polaków; jednego kłuli nożami a 
rany posypywali solą. We wsi Iwa-
nówka pow. Trembowla zamordo-
wali 2 Polaków, w tym kobietę
 
-  1946 roku: We wsi Ropienka pow. 
Lesko upowcy obrabowali gospo-
darstwa i zamordowali 5 Polaków, 
w tym 2 kobiety; „zabici zostali: 
Rudiak Anna, Rudiak Zofia, Wojcie-
szyn Jan, Iwanicki Mikołaj, Tarnow-
ski Antoni” ( http://www.rodaknet.
com/rp_wycislak_28.htm). We wsi 
Wysocko Wyżne pow. Turka upro-
wadzili z drogi 2 Polaków, rodzeń-
stwo, i zamordowali w lesie: „Wy-
soczański Marian, ur. 17.04.1923 r. 
i jego siostra Natalia, ur. 13.02.1925 
r.; ich zwłoki odnaleziono na począt-
ku 1947 roku w lesie były skrępowa-
ne drutem kolczastym” (Siekierka..., 
s. 1110, lwowskie).
 
W nocy z 11 na 12 lub z 12 na 13 
września 1939 roku w miasteczku 
Rozdół pow. Żydaczów Ukraińcy 
zamordowali 45-letniego Polaka, 
inż. agronoma;  los jego rodziny jest 
nieznany.
 
13 września
-  1939 roku: We wsi Drohowyja 
(inne źródła podają wieś Droho-
wyże) pow. Żydaczów uzbrojeni 
Ukraińcy zamordowali kilku ofice-
rów polskich We wsi Krupsko pow. 
Żydaczów miejscowi bojówkarze 
ukraińscy napadli na drodze na 
uciekającą rodzinę polską zarządcy 
majątku ziemskiego i ją zamordo-
wali (Fryderyk Cieślar, jego żona i 
3 dzieci). We wsi Mikołajów pow. 
Żydaczów cały dzień trwały walki 
bojówek OUN z grupami żołnie-
rzy Wojska Polskiego. W mieście 
Rozdół pow. Żydaczów bojówkarze 
OUN opanowali miasteczko i za-
mordowali 10 Polaków: 6 policjan-
tów i 4 urzędników państwowych.
 
-  1943 roku: W mieście Kowel 
woj. Wołyń bojówkarze ukraińscy 
postrzelili 1 Polkę. W mieście Wło-
dzimierz Wołyński upowcy zamor-
dowali 17-letniego Polaka.
 
-  1944 roku we wsiach Struże Małe 
i Wielkie pow. Sanok miejscowi 
banderowcy zamordowali 4 
Polaków.
 
-  1945 roku: We wsi Ropienka 
pow. Lesko Ukraińcy zamordowali 
1 Polkę. We wsi Wereszczyca pow. 
Włodawa zamordowali 1 Polaka 
pracującego na polu.
 
-  1946 roku we wsi Ropienka 
pow. Lesko upowcy zamordowali 1 
Polaka.
 
13 i 14 września 1939 roku we wsi 
Synowódzko pow. Stryj  bojówki 
OUN oraz okoliczni Ukraińcy 
napadają na pociąg oraz dokonują 
wielu akcji przeciwko Polakom. 
Napady mają miejsce także w: 
Podhorcach pow. Stryj, Truskawcu 
pow. Drohobycz, Mraźnicy pow. 
Drohobycz, Borysławiu pow. 
Drohobycz, Uryczu pow. Stryj, 
Żukotyniu pow. Turka, ilość ofiar 

nie jest znana.
 
14 września
-  1939 roku we wsi Buszkowice 
pow. Przemyśl miejscowi Ukraińcy 
zamordowali 5 żołnierzy polskich, 
których zwłoki zakopali obok 
wodnego młyna.
 
-  1942 roku w majątku Berducha 
pow. Sarny Ukraińcy zamordowali 
2 Polaków, braci.
 
-  1943 roku: Na stacji kolejowej 
Krasne na trasie Złoczów – Lwów 
bojówkarze ukraińscy zamordowali 
ks. Władysława Klakę. W kol. 
Palcze pow. Łuck zamordowali 
4 Polaków; 19-letniego chłopca 
zakłuli bagnetami, 70-letniego 
Werbachowskiego pozbawiali 
kolejnych części ciała: oczu, języka, 
genitaliów, rąk. We wsi Rudniki 
pow. Żydaczów zastrzelili 1 Polaka. 
W majątku Worobin pow. Sarny 
upowcy oraz miejscowi Ukraińcy 
zamordowali kilka rodzin polskich 
a zwłoki wrzucili do rzeki, co 
najmniej 24 Polaków.
 
-  1944 roku we wsi Gontowa 
pow. Zborów Ukraińcy w nocy 
zamordowali 25-letnią Polkę.
 
-  1945 roku we wsi Nowa Grobla 
pow. Jarosław upowcy zamordowali 
4 Polaków, w tym 3 żołnierzy WP.
 
W nocy z 14 na 15 września
-  1939 roku w kolonii Helenówka 
pow. Łuck miejscowi ukraińscy 
chłopi utopili w rzece Styr Polaka 
Jana Stępkowskiego, lat ok. 50, 
a następnie obrabowali jego 
gospodarstwo.
 
15 września
-  1939 roku: We wsi Dryszczów 
pow. Brzeżany bojówkarze OUN 
zamordowali 22 Polaków, w tym: 
Piotra Rejtera – sołtysa, Piotra, 
Józefa, Mikołaja i Annę Żaków, 
Aleksandra Mazurka – komendanta 
„Strzelca” i jego półrocznego 
syna Stefana, Franciszkę 
Skałubę, Stefana Danieluka, 
Franciszka Blachowskiego, Marię 
Blacowską i jej dzieci Stanisława 
i Władysława, Praksedę i Piotra 
Buczkowskich, Stefana Rajtera, 
Antoniego Rawskiego (Zbigniew 
Rusiński: Tryptyk brzeżański; Wro-
cław 1998, s. 37; inne źródła podają 
datę 17 września i liczbę 32 zamor-
dowanych Polaków). We wsi Klusk 
gm. Turzysk pow. Kowel miejscowi 
Ukraińcy zamordowali 9 Polaków 
stosując tortury, a następnie ciała 
ich zakopali w radowickim lesie. W 
rejonie wsi Majdan pow. Drohobycz 
bojówka OUN zamordowała 6 Po-
laków z Borysławskiego Oddziału 
Obrony Narodowej. We wsi Żyda-
tycze koło Mikołajowa pow. Ży-
daczów uzbrojeni Ukraińcy, w tym 
bojówki OUN, zaatakowali z za-
sadzki kompanię policyjną zabijając 
12 policjantów i 31 ciężko raniąc. 
Kompania podjęła walkę, w wyniku 
której Ukraińcy wycofali się tracąc 
15 zabitych, a rannych zabierając 
ze sobą. Wystąpienia Ukraińców 
przeciwko Polakom na terenie Ma-
łopolski Wschodniej odnotowano w 
miejscowościach: Drohobycz, Bo-
rysław, Sambor, Modrycz, Dobro-
hostów, Dolina, Bolechów i Kałusz. 
Liczba ofiar nie jest znana.
 
-  1943 roku: W kol. Beata pow. 
Włodzimierz Wołyński upowcy 
oraz miejscowi Ukraińcy zamor-
dowali około 20 Polaków. We wsi 
Czeremosznia pow. Złoczów Ukra-
ińcy zamordowali w leśniczówce 4 
Polaków, w tym leśniczego Romana 
Tureckiego; „Stojanowski Włady-
sław i Jozef Pełek z Czeremosz-
ni – napadnięci w drodze, pobici 
drągami i pokrojeni nożami, zmar-
li” (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 28, 
k. 73 – 90). We wsi Dąbrowica pow. 
Sarny Ukrainiec zastrzelił 1 Polaka. 
We wsi Jagielnica pow. Czortków 

banderowcy zamordowali 2 
Polaków: lekarza Lachowicza 
i pracownika fabryki tytoniu 
Beresteckiego. W kol. Kuszerówka 
pow. Tłumacz  zamordowali 3 
Polaków, w tym kobietę. W kol. 
Lipnik pow. Horochów uprowadzili 
z pola 2 Polaków: mężczyznę i 
kobietę, po których ślad zaginął.
 
-  1944 roku w kol. Kuszerówka 
pow. Tłumacz banderowcy 
zamordowali 3 Polaków: ojca z 
synem i kobietę.
 
-  1946 roku: We wsi Krowica Ho-
łodowska pow. Lubaczów upowcy 
zamordowali 1 Polaka, szewca. We 
wsi Nowa Grobla pow. Lubaczów 
także zamordowali 1 Polaka.
 
W połowie września
 
-  1939 roku: W miejscowości 
Bystrzyca pow. Drohobycz: „W 
połowie września 1939 faszyści 
ukraińscy z LU (Legion Ukraiński 
– przypis S. Ż.) spalili żywcem 
40 jeńców - żołnierzy Wojska 
Polskiego w stodole w miejscowości 
Bystrzyca. Maszerując na tyłach 
wojsk niemieckich, poprzez Sanok, 
Lesko, Ustrzyki Dolne i Sambor, 
legion dotarł do Komarna, gdzie 
otrzymał rozkaz natychmiastowego 
zatrzymania się. Po drodze 
dokonywali mordów polskiej 
ludności cywilnej oraz niszczyli 
polskie symbole narodowe” (www.
ivrozbiorpolski.pl/index.php?...
zbrodnie-legionu-ukrainskiego). 
We wsi Koniuchy pow. Brze-
żany „we wsi zatrzymała się na 
chwilowy postój grupa 48 ucieki-
nierów z Jasła, w tym burmistrz 
tego miasta, Władysław Dworkie-
wicz. Gdy opuszczali wieś uda-
jąc się w kierunku Brzeżan, 
w wąwozie między Koniuchami i Bysz-
kami zostali otoczeni przez miejsco-
wych bojówkarzy z OUN, ograbie-
ni i wymordowani nad potokiem. W 
tym samym czasie zamordowani 
zostali następujący polscy miesz-
kańcy Koniuch: Stefan Budzyński 
lat 30; Franciszek Jarosz emery-
towany komendant posterunku PP 
w Koniuchach i jego córka; rodzi-
na żydowska Kahane i jego trzy 
córki” (Komański…, s.638). We 
wsi Wólka Kotowska pow. Łuck 
Ukraińcy zaatakowali patrol ułanów 
WP i zastrzelili 1 żołnierza.
 
-  1943 roku: W miasteczku Halicz 
pow. Stanisławów banderowcy 
uprowadzili i zamordowali 4 
Polaków. W miasteczku Poryck 
pow. Włodzimierz Wołyński w 
potyczce z UPA poległ 1 Polak  W 
miasteczku Stary Sambor pow. 
Sambor banderowcy uprowadzili 2 
Polaków i po torturach zamordowali
Po 15 września  1943 roku we wsi 
Tumin pow. Horochów sąsiedzi 
Ukraińcy zamordowali za pomocą 
siekier, wideł i łopat 4-osobową 
rodzinę polską: matkę i 3 dzieci lat 
9, 12 i 16.
 
Od 13 do 16 września 1939 roku w 
miasteczku Rozdół pow. Żydaczów 
około tysiąca ukraińskich chłopów 
z okolicznych wsi oraz z Rozdołu 
uzbrojonych w broń palną, 
siekiery, kosy, bagnety, kołki itp. 
opanowało miasteczko, ograbiło 
Polaków i dokonał kilku mordów; 
16 września oddział żandarmerii i 
policji państwowej z Żydaczowa 
przywrócił porządek. 
W nocy z 15 na 16 września 
1939 roku we wsi Żuków gm. 
Buszcze pow. Brzeżany miejscowi 
bojówkarze z OUN zamordowali 7 
Polaków. Ofiary zbrodni: Chamar 
Aleksander lat 60 i jego żona  
Anastazja lat 60, Chamar Mikołaj lat 
55 i jego żona Anna lat 48 oraz ich 
córka Eudokia lat 20,  Pietruszewski 
Piotr lat 32, Trzaskowski Mikołaj lat 
29 (Lucyna Kulińska: „Preludium 
zbrodni. Nacjonalizm ukraiński na 
Brzeżańszczyźnie w latach 1922-

1941.”, w:  Ludobójstwo OUN-UPA 
na Kresach Południowo-Wschod-
nich. Seria pod redakcją Witolda 
Listowskiego, Kędzierzyn-Koźle 
2012).
16 września
-  1939 roku: We wsi Winnik koło 
Lwowa bojówka OUN zaatakowała 
polskich policjantów, którzy zdoła-
li obronić się. We wsi Żuków pow. 
Brzeżany bojówkarze OUN doko-
nali napadu na jadący pociągiem 
transport Wojska Polskiego, żoł-
nierze napad odparli. „Chciałbym 
poinformować o zamordowanym 
moim stryju we wrześniu roku 1939 
przez ukraińskich nacjonalistów w 
miejscowości Żuków powiat Brze-
żany, nazywał się Pietruszewski. 
Wiem, że został zabity we własnym 
domu, a dom został podpalony. 
Znam nazwisko zabójcy mojego 
stryja ale nie chciałbym go poda-
wać. Śmierć mojego stryja wiąże się 
z atakiem nacjonalistów na Polski 
pociąg wojskowy, który przejeżdżał 
przez Żuków we wrześniu 1939 roku 
na front. Najpierw go zabito a póź-
niej nacjonaliści zaatakowali polski 
pociąg wojskowy” (Piotr Andrzej 
Pietruszewski; w: www.stankiewi-
cze.com/ludobojstwo.pl).
 
-  1943 roku: We wsi Dębianka 
pow. Lwów: „16.IX.1943. Krąpiec 
Rozalia, lat 51, gospodyni rzyms.-
-kat. proboszcza w Dębiance. Ukra-
ińcy dokonali zbrodniczego napa-
du na plebanię. Strzały oddane do 
księdza chybiły ofiarę zbrodniarzy, 
padła jego gospodyni. Na kilka 
dni przede wypadkiem na skutek 
denuncjacji ukraińskiej, gestapo 
przeprowadziło rewizję u księdza 
w mieszkaniu i kościele. Ponieważ 
wynik był negatywny, ukraińcy po-
stanowili sami wymierzyć sobie 
sprawiedliwość” (AAN, AK, sygn. 
203 /XV/ 28, k. 73 – 90). We wsi 
Jagielnica pow. Czortków Ukraińcy 
zamordowali Polaka, nauczyciela 
Stachurskiego. W miasteczku 
Korzec pow. Równe porwali ze 
szpitala chorego na zapalenie płuc 
46-letniego Polaka i zamordowali 
go w ogrodzie przyszpitalnym. W 
mieście Kowel woj. Wołyń zmarł 
od ran zadanych przez Ukraińców 
21-letni Polak. We wsi Łomna 
pow. Turka upowcy zamordowali 
3 Polaków, w tym kobietę. We wsi 
Nawarża pow. Lwów zamordowali 
1 Polaka. We wsi Orżew pow. Rów-
ne zamordowali 3 Polaków zbierają-
cych zboże, w tym matkę z 14-letnią 
córką. W miasteczku Rudka woj. 
lwowskie na ulicy zastrzelili Polaka, 
byłego burmistrza miasteczka (był 
to Bogdan Brożek). W miejscowo-
ści Tłuste Miasto pow. Zaleszczyki 
zamordowali 10 Polaków. Uprowa-
dzili 2 księży rzymskokatolickich  i 
zamordowali koło wsi Szypowce w 
pobliżu rzeki Seret, byli to: ks. pro-
boszcz Stanisław Szkodziński i ks. 
wikary Bronisław Majka. Ponadto: 
naczelnik poczty z żoną i 1-rocznym 
dzieckiem,  Adamski – kolejarz, Ro-
ślicki – nauczyciel z Tłustego, Skiba 
– nauczyciel w Różanówce zamor-
dowany wraz z zięciem, oraz Szu-
mowski – gospodarz w Dupliskach 
(AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 28, k. 
73 – 90).
 
-  1944 roku: We wsi Rudka pow. 
Jarosław upowcy zamordowali 1 
Polaka. We wsi Uwisła pow. Kopy-
czyńce zamordowali 1 Polaka: bok 
miał przypalony ogniem, połamane 
ręce i nogi, wydłubane oczy.
 
-  1945 roku: We wsi Dusowce pow. 
Przemyśl upowcy zamordowali 2 
Polaków i spalili ich ciała razem z 
domem. We wsi Wróblik Szlachecki 
pow. Sanok obrabowali dom i za-
mordowali 1 Polkę.
 
-  1946 roku we wsi Końskie 
pow. Brzozów upowcy spalili 
zabudowania i zamordowali 7 
Polaków.
 

-  1947 roku we wsi Średnia pow. 
Przemyśl w walce z UPA poległ 1 
żołnierz WP.
Około 16 września 1945 
roku we wsi Odrzechowa w woj. 
rzeszowskim upowcy z  kurenia 
„Rena” obrabowali gospodarstwa 
polskie oraz zamordowali kilkunastu 
Polaków.
 
W nocy z 16 na 17 września 1939 
roku Ukraińcy ze wsi Smerdyń 
pow. Łuck napadli na sąsiednią 
polską osadę Młynek, zamieszkałą 
głównie przez emerytów górników 
ze Śląska i wymordowali 
wszystkich mieszkańców, łącznie 
około 50 Polaków. Wśród ofiar były 
dzieci, wnuki osadników, przybyłe 
na wakacje ze Śląska.
 
17 września
-  1939 roku agresja ZSRR na Pol-
skę. Zbrodnie ukraińskie popełnio-
ne w tym dniu na Polakach:  We wsi 
Bartatów pow. Gródek Jagielloński 
ukraińskie bojówki zamordowały 3 
miejscowych Polaków a 1 ciężko 
ranili oraz zatrzymywali uciekinie-
rów i gromadzili w stodole. Wie-
czorem wszystkich zamordowali, a 
ciała ofiar spalili w stodole – ponad 
50 osób. Łącznie ofiarą ich padło 
ponad 53 Polaków. We wsi Drysz-
czów pow. Brzeżany bojówka OUN 
rozbroiła dwie drużyny żołnierzy 
WP, którzy od strony Złoczowa szu-
kali przejścia przez wieś Koniuchy 
do granicy, a następnie wszystkich 
wymordowała w pobliskim lesie, 
około 20 żołnierzy. „Miejscowi 
Ukraińcy zamordowali 32 Polaków, 
przeważnie dzieci w wieku szkolnym 
i młodsze oraz Piotra Żaka, byłego 
sołtysa”  („Antypolska akcja nacjo-
nalistów ukraińskich w Małopolsce 
Wschodniej w świetle dokumentów 
Rady Głównej Opiekuńczej  1943 
– 1944”, wstęp i opracowanie L. 
Kulińska i A. Roliński,  Kraków 
2003, s. 12 – 14). We wsi Jasienica 
Solna pow. Drohobycz bojówkarze 
OUN otoczyli odpoczywających w 
stodole 15 żołnierzy WP, zamknęli 
wrota i podpalili – żołnierze spło-
nęli żywcem.    W lasach Nadle-
śnictwa Karpiłówka pow. Sarny 
banda chłopów ukraińskich napadła 
na gajówkę: postrzelili gajowego 
Józefa Kałamarza, przywiązali do 
ławy i przerżnęli w poprzek brzu-
cha; jego żonę Otylię zawlekli do 
stodoły, gdzie ją zbiorowo zgwałcili 
i zamordowali; podpalili gajówkę i 
w ogień wrzucili ich trójkę małych 
dzieci (Siemaszko..., s. 809). We wsi 
Kisorycze pow. Sarny Ukraińcy wy-
dali Sowietom Polaka – gajowego, 
który został rozstrzelany; milicja 
ukraińska rabowała mienie i aresz-
towała Polaków.  We wsi Kuropat-
niki pow. Brzeżany: „Kiedy sowieci 
dnia 17 IX przeszli granicę na Zbru-
czu, wtedy wybuchła tzw. rewolucja 
ukraińska ogłoszona biciem dzwo-
nów w cerkwi i atakiem na szkołę, 
gdzie rzekomo mieliby być uzbrojeni 
Polacy, w rzeczywistości byli to na-
uczyciele swoi i obcy. Stracił wtedy 
żyjcie jeden chłopiec, przypadkiem 
tam się znajdujący” („Wspomnie-
nie z życia ks. Franciszka Jastrzęb-
skiego 1890-1962”, w: http://www.
kresowianiezkuropatnik.republika.
pl/ wspomnienieks.html#11).We 
wsi Mikuliczyn pow. Nadwórna 
miejscowi bojówkarze OUN za-
mordowali 15 żołnierzy WP. We 
wsi Podzameczek pow. Buczacz 
bojówkarze OUN zamordowali 1 
Polaka.  W miasteczku Rożyszcze 
pow. Łuck grasowała bojówka ukra-
ińska zabijając 4 Polaków, w tym 
nauczyciela oraz byłego legionistę. 
We wsi Słobódka Strusowska pow. 
Trembowla bojówka OUN zamor-
dowała 2 Polaków: 64-letniego pre-
zesa Koła Szlachty Zagrodowej oraz 
25-letniego chłopca. We wsi Soroki 
pow. Buczacz Ukraińcy zamordo-
wali 13 Polaków: policjanta z poste-
runku we wsi Zubrzec o nazwisku 
Bratek oraz 12 osób z trzech pol-
skich rodzin. W miasteczku Stepań 
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pow. Kostopol uzbrojeni Ukraińcy 
oraz kilku Żydów brutalnie areszto-
wało kilkudziesięciu Polaków peł-
niących różne funkcje w Stepaniu 
oraz uciekinierów z Polski central-
nej i zamknęli ich w opanowanym 
posterunku, po czym sterroryzowali 
miasteczko; wcześniej rozbroili po-
sterunek raniąc dwóch policjantów, 
pozostali uciekli. W osadzie woj-
skowej Szyły pow. Krzemieniec 
miejscowi chłopi ukraińscy zamor-
dowali 1 Polkę i zrabowali całe jej 
mienie. We wsi Tajkury pow. Zdol-
bunów miejscowi chłopi ukraińscy 
zaprowadzili do lasu na sznurkach 
zastępcę komendanta posterunku 
Policji Państwowej, wraz z żoną i 
córką, gdzie kazali policjantowi wy-
kopać dół, w którym żywcem go po-
grzebali. Żonie, Ukraince, darowali 
życie, los córki jest nieznany. We 
wsi Taurów pow. Brzeżany bojów-
ka OUN rozbroiła i wymordowała 
20-osobowy oddział żołnierzy WP 
podążający do granicy z Rumunią, a 
wieziony przez  nich na 12 wozach 
sprzęt wojskowy został zrabowany, 
razem z końmi: „17 września 1939 r. 
podczas wycofywania się oddziałów 
Wojska Polskiego w kierunku grani-
cy rumuńskiej, do wsi Taurów przy-
jechał 20 osobowy oddział żołnierzy 
polskich, z 12 wozami taborowymi. 
Przewozili oni sprzęt wojskowy. 
Błądzącym żołnierzom zaofiarował 
pomoc miejscowy Ukrainiec o na-
zwisku Semko Mowczka „Szalej”, 
który zaprowadził zmęczonych żoł-
nierzy za wieś do wąwozu, gdzie 
już czekali uzbrojeni bojówkarze 
OUN. Rozbroili kompletnie zasko-
czonych żołnierzy i wymordowali. 
Zwłoki zakopano w miejscu mordu, 
tabor z końmi i sprzętem zagra-
biono. Naocznym świadkiem był 
mieszkaniec Taurowa, Bolesław 
Kozakiewicz, który przekazał tę 
informację Bronisławowi Lenar-
towiczowi” (Lucyna Kulińska: 
„Preludium zbrodni... , j.w.). Na 
terenie pow. Włodzimierz Wołyński 
został zatrzymany uciekający przed 
Niemcami i zamordowany przez 
bojówkę OUN zakonnik z zakonu 
w Niepokalanowie brat Kazimierz 
Świerzewski  ( prof. Leszek S. 
Jankiewicz,; w: Ludobójstwo OUN-
UPA na Kresach Południowo-
Wschodnich; Kędzierzyn-Koźle 
2012). We wsiach: Zborów oraz 
Ułazów pow. Lubaczów doszło do 
pojedynczych zabójstw Polaków 
dokonanych przez Ukraińców. We 
wsi Żuków pow. Brzeżany bojówka 
OUN zamordowała 8 żołnierzy WP 
śpiących w stodole „Dnia 17.09. 
uciekliśmy do Brzeżan z ostatnią 
partią taborów wojska polskiego, 
zostawiając wszystko we wsi. /…/  
W tym czasie mordowali rodziców 
Chamara Michała, który nie wycho-
dził prawie nigdy z domu i nie brał 
żadnego udziału w życiu społecz-
nym polskim. Zamordowano rów-
nież matkę staruszkę. Syn skrył się w 
sianie i w ten sposób ocalał. Ojciec 
kaleka bez nogi, matka, 17–letnia 
siostra drugiego Chamara zostali 
zamordowani w bestialski sposób 
przez „grupę dryszczowską”. Syn, 
który skrył się pogrzebał ich pod 
domem, gdyż nikt z Ukraińców nie 
chciał im dać koni ani zrobić trum-
ny, ani ksiądz obrządku greko--ka-
tolickiego, nie chciał przyjąć zwłok 
na cmentarz. Na wspólnej mogile na 
podwórzu, przed chatą jest posta-
wiony krzyż. /../ Przewodnikami tych 
hord ukraińskich Leszczuk Hryńko 
obecny policjant w Podhajcach. 
Kiernicki Wasyl, Mekoliszyn Wasyl, 
zaś cała młodzież żukowska brała 
udział w wyprawie, nawet dziew-
częta współpracowały: jak Stefania 
Łachaj, Stefania Stefanów, Dońka 
Biłyk. Chodziły one po wsi z karabi-
nami i wskazały polskim rozbitkom 
mylne drogi do lasu, gdzie czekający 
hajdamacy mordowali ich. Łeszczuk 
Hryńko, mieszka przy gościńcu zło-
czowskim, pod lasem wraz ze swym 
ojcem Wasylem, zapraszał na odpo-
czynek cofających się żołnierzy do 

swej stodoły. W czasie snu mordo-
wali obaj tych żołnierzy, wyciągali 
następnie przez rów do lasu i tam 
ich grzebali. Ten sam Leszczuk Wa-
syl został w czasie okupacji bolsze-
wickiej wójtem i cały majątek Wida-
jewiczów rozdał między zasłużonych 
z OUN. Syn jego Hryńko był przez 
bolszewików poszukiwany jako 
główny morderca, jednak zdążył 
ukryć się i zaraz po przyjściu Niem-
ców został policjantem ukraińskim i 
do tej pory pracuje. Broń w Żukowie 
zakopana była na cmentarzu i w le-
sie do 17 IX. Wykopano w tym cza-
sie i rozdano między Ukraińców...”. 
Zeznanie podpisane pseudonimem 
„Wicher”. W drugim zeznaniu znaj-
duje się wykaz pomordowanych w 
Żukowie Polaków: 1.Chamar Alek-
sander lat 60; 2. Chamar Anastazja 
lat 60, żona Aleksa; 3. Chamar Mi-
kołaj lat 55; 4. Chamar Anna lat 48 
żona Mikołaja; 5. Chamar Eudokia 
lat 20 córka Mikołaja; 6. Pietru-
szewski Piotr lat 32; 7. Trzaskowski 
Mikołaj lat 29” (Lucyna Kulińska: 
„Preludium zbrodni…, jw.).
 
-  1943 roku: We wsi Jeziorko pow. 
Stanisławów banderowcy uprowa-
dzili Polaka, który zaginął bez wie-
ści. We wsi Kowalówka pow. Bu-
czacz w wyniku donosu policjantów 
ukraińskich Niemcy aresztowali 17 
Polaków, w tym 2 księży, z czego 
11 Polaków zginęło. We wsi Koło-
denka pow. Równe upowcy zamor-
dowali 21-letniego Polaka. We wsi 
Sołowa pow. Przemyślany bande-
rowcy uprowadzili Polkę, kierow-
niczkę szkoły powszechnej Karolinę 
Konarską, która zaginęła bez śladu. 
W miejscowości Tłuste Miasto pow. 
Zaleszczyki: 17.X.43. w Tłustem 8 
miejscowych ukraińców napadło 
na dom Lewców. Ojciec zginął, syn 
ciężko ranny” (AAN, AK, sygn. 
203 /XV/ 9, k. 170 – 174; pisownia 
oryginalna). We wsi i majątku 
Zabłoćce pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy i miejscowi 
chłopi ukraińscy wymordowali 
wszystkich Polaków z rodzin 
polsko-ukraińskich. Mężczyzn, 
kobiety i dzieci mordowali na 
miejscu, dziewczęta w lesie po 
zgwałceniu. Zamordowanych 
zostało około 58 Polaków. We wsi 
Żdżary Duże pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy i miejscowi 
chłopi ukraińscy wymordowali 
wszystkich Polaków z rodzin polsko-
ukraińskich. Mężczyzn, kobiety 
i dzieci mordowali na miejscu, 
dziewczęta w lesie po zgwałceniu.  
Zamordowanych zostało około 58 
Polaków. Łącznie w Zabłoćcach 
i Żdżarach Dużych ofiarą tej 
nazistowskiej czystki dokonanej 
przez „ukraińskich powstańców” 
padło około 116 Polaków z rodzin 
polsko-ukraińskich.
 
-  1945 roku we wsi Walawa pow. 
Przemyśl upowcy zamordowali 8 
Polaków, w tym dzieci lat 6, 8 i 13.
-  1947 roku: We wsi Masłomęcz 
pow. Hrubieszów upowcy 
zamordowali 2 Polaków. We wsi 
Międzyleś pow. Biała Podlaska 
zamordowali 1 Polaka.
 
Po 17 września 1939 roku: We 
wsi Cewelina pow. Horochów 
miejscowi Ukraińcy mordowali 
polską ludność, w tym zabili 1 
kobietę. W kolonii Kazimierzów 
(należącej do wsi sołeckiej Ihrowica) 
pow. Tarnopol: „W tych dniach 
przeważnie drogą w kierunku pół-
nocnym, na Załoźce i Brody, wracali 
w bezładzie polscy żołnierze, któ-
rzy kilka dni wcześniej podążali na 
południe w kierunku Rumunii. Szli 
przeważnie małymi grupami z uwa-
gi na napady rabunkowe dokony-
wane przez młodzież ukraińską. We 
wsi opowiadano, że w Ihrowicy na 
Kazimierzowie zatrzymano dwóch 
polskich oficerów, których zaprowa-
dzono do piwnicy szkolnej. Tam ob-
rabowano ich, rozebrano i zamor-
dowano” (Jan Białowąs: „Krwawa 

Podolska Wigilia w Ihrowicy 1944 
r.”. Lublin 2003 oraz www.stan-
kiewicze.com/ludobojstwo.pl ). 
Przy trakcie Luboml – Ostrówki 
– Huszcza miejscowi Ukraińcy 
zamordowali kilkunastu Polaków, 
z rodzin ewakuowanych z Tczewa, 
którzy powracali furmankami do 
Polski centralnej. W jednej z osad 
wojskowych w pow. Krzemieniec 
Ukraińcy wymordowali 9 Polaków. 
W miasteczku Stepań pow. Kostopol 
uzbrojeni Ukraińcy i kilku Żydów 
brutalnie aresztowali kilkudziesięciu 
Polaków. W osadzie wojskowej 
Sztuń pow. Luboml Ukraińcy 
aresztowali i odstawili do więzienia 
w Kowlu 7 osadników polskich. Do 
czasu deportacji w lutym 1940 r. 
rabowali Polakom inwentarz żywy 
i martwy. W miasteczku Tuczyn 
pow. Równe Ukraińcy korzystając 
z dnia „swobody” danego przez 
władze sowieckie dla porachunków 
z Polakami, zabili posterunkowego 
oraz pobili kilkunastu Polaków. 
Do wsi Witonież pow. Łuck 
dotarł oddział szkolnej kompanii 
podchorążych i ślad po nim zaginął.
 
W nocy z 17 na 18 września
-  1939 roku: We wsiach Bóbrka, 
Biłka Szlachecka, Żydatycze, Stare 
Sioło (Małopolska Wschodnia) oraz 
w wielu okolicznych mają miejsce 
liczne napady, rabunki, palenie 
zagród oraz zabójstwa Polaków 
dokonywane zarówno przez bojówki 
OUN jak i okolicznych chłopów 
ukraińskich uzbrojonych w różne 
narzędzia: siekiery, kosy, widły, 
noże, łańcuchy, bagnety. Liczba 
ofiar nie została określona. We wsi 
Boków pow. Podhajce Ukraińcy 
wymordowali 10 Polaków; ustalono 
5  nazwisk: Gal Rozalia (matka 
Marii Pileckiej), Wierzbicka Aniela 
(z Pileckich), Pilecki Antoni i 
dwóch jego zięciów: Wierzbicki N. 
i Zaderecki N. We wsi Leśniki pow. 
Brzeżany: W nocy z 17 na 18 IX 
1939 roku dowództwo nad Ukraiń-
cami w Leśnikach objął Mikołaj Se-
nyszyn syn Piotra. Razem z Micha-
łem Diakowiczem zorganizowali oni 
bandę. Wraz z całą wsią (ukraińscy 
mężczyźni 16-60 lat) wzięli udział 
w morderstwie na moście w środku 
wsi, na szosie Brzeżany - Rohatyn. 
Droga została zastawiona belkami. 
Każdy przejeżdżający pojazd był 
zatrzymywany, a pasażerowie, bez 
względu na wiek i płeć mordowani. 
Trupy odwożono do lasu; gdzie je 
zakopano, do dziś dnia nie wiado-
mo. Pozostałe na drodze 18 trupów 
w, tym czterech oficerów, po wkro-
czeniu bolszewików pogrzebał za 
wsią na cmentarzu wojskowym z 
r. 1914-1918 Józef Jędrzejewski, z 
pomocą zamieszkałej w Leśnikach 
Kseńki Bryk. Przy zabitych były do-
kumenty, które od Jędrzejewskiego 
odebrał obecny w Leśnikach Iwan 
Jacyszyn syn Mikołaja. W tym cza-
sie koło cerkwi w Leśnikach, w kil-
kunastu chatach stacjonowała poli-
cja z Katowic w liczbie 40-50 ludzi. 
Stwierdzono, że oddział ten w ogóle 
z Leśnik nie wyruszył. Prawdopo-
dobnie śpiących i kwaterujących w 
poszczególnych chatach, Ukraińcy 
wymordowali, a trupy wywieźli do 
lasu. Oddział powiatowej Komendy 
PP. z Tomaszowa Lubelskiego, skła-
dający się z Komisarza Tadeusza 
Pławińskiego i pięciu policjantów 
wymordowano obok mleczarni, z 
wyjątkiem komisarza, który cudem 
uciekł. W stodole Michała Grześko-
wa nocowała rodzina uciekinierów, 
prawdopodobnie z województwa 
poznańskiego, w liczbie 6-ciu osób. 
Śpiących wymordował Grześków 
z pomocą własnej rodziny. Córka 
Grześkowa nosiła złoty zegarek i 
biżuterię zrabowaną pomordowa-
nym uciekinierom. Petryna Mikołaj 
zabił widłami policjanta przed mle-
czarnią. Szofer który woził majora 
Wojska Polskiego, prosił o darowa-
nie mu życia, bo zostawił w domu 
pięcioro dzieci. Na nic się to zdało. 
Zamordowano go razem z majorem. 

U Jaremy na podwórzu, obok po-
siadłości pana Kolbeka, zastrzelono 
dwóch oficerów – majora i kapitana. 
Odpowiedzialny za zbrodnię jest ko-
mendant OUN Dmytro Semczyszyn 
z Wierzbowa. Był on porucznikiem 
„Siczowych Strilciw” w 1914 roku. 
W sumie Leśnikach zamordowano 
około 200 osób głównie narodo-
wości Polskiej”. (Lucyna Kulińska: 
„Preludium zbrodni..., jw.).
We wsi Potutory koło Brzeżan w 
zasadzce na kolumnę samochodów 
jadących do granicy bojówka OUN 
zabiła 32 Polaków a 50 zostało ran-
nych. „W sprawie mordów w Po-
tutorach zeznawała pani „Nina” 
(pseudonim). W nocy z 17 na 18 
września 1939 r. przyniesiono do 
p. „Niny” na prowizorycznych no-
szach oficera polskiego por. Ludwi-
ka Zwolańskiego z drogi potutor-
skiej. Porucznik Zwolański (lat 23) 
jechał samochodem z innymi ofice-
rami. Ukraińcy strzelali do nich z 
karabinu maszynowego – porucznik 
Zwolański dostał szereg kul w uda. 
Rannego przeniesiono do sąsiadki p. 
„Niny”. Tam opiekował się nim woj-
skowy lekarz i zabrał go do szpitala 
powszechnego w Brzeżanach. W tę 
samą noc na podwórzu p. „Niny” 
było trzech rannych – dwóch ofice-
rów i jeden żołnierz o nieznanych 
nazwiskach. Jeden z oficerów ciężko 
ranny leżał w ogrodzie w kwiatach 
na leżaku – nie chciał dać się zabrać 
do mieszkania. Stracił do wszystkich 
zaufanie, nawet nie chciał przyjąć 
lampki wina. W dzień zabrano ich 
na furę do szpitala. W tę samą noc 
przybyli i nocowali u p. „Niny” 
trzej oficerowie - dwaj porucznicy 
i kapitan – starszy pan. Z początku 
bali się zdrady, nie wiedzieli do kogo 
przyszli, a później zorientowali się, 
że są w polskim domu. Kapitan pła-
kał, zeznawał, że Ukraińcy napadli 
na nich, strzelali z karabinów ręcz-
nych i maszynowych, rzucali ręczne 
granaty - bomby zapalające na auta 
i dużo oficerów spaliło się żywcem 
w tych autach. Grabarz, który ich 
chował zeznawał później, że mu-
siał „specjalnie duże jamy kopać, 
ponieważ ręce mieli rozłożone jak 
na krzyżu” (u ciał zwęglonych nie 
można było rąk po śmierci złożyć). 
Jeden z oficerów był trafiony kulą 
przy kierownicy auta i w tej pozycji 
został spalony, cały był czarny, tylko 
miejsce na przegubie ręki, gdzie był 
owinięty różaniec pozostało białe. 
Jeden z dwóch wyżej wymienionych 
poruczników, wziął rower męża p. 
Niny i rano przed 6-tą godziną po-
jechał na tragiczne miejsce w Potu-
torach by zbadać co robią tam dalej 
Ukraińcy. Otóż widział jak dzicz 
ukraińska rabowała zniszczone auta 
i wozy na których jechali uciekinie-
rzy, a którzy zostali pomordowa-
ni w bestialski sposób. Okryła ich 
wspólna mogiła, której wierzchnia 
warstwa wskutek deszczy jesiennych 
osiadła i rozmiary tej mogiły były 
widoczne. Wszyscy ranni oficero-
wie zostali zabrani do szpitala. P. 
„Nina” odwiedziła tych oficerów 
w szpitalu. Leżeli wszyscy pod nr 5. 
Było ich tam razem 11 ciężko ran-
nych. Jeden z nich, oficer rezerwy 
– z zawodu nauczyciel około 40 lat, 
był ranny w głowę, kula wyszła mu 
nad czołem. Miał żonę i córkę, czę-
sto wspominał córkę i choć rana za-
goiła się - chwilami mówił od rzeczy. 
Zmarł w szpitalu pochowany został 
na cmentarzu brzeżańskim. Naj-
więcej utkwił w pamięci p. „Niny” 
oficer z Poznania, wybitnie przystoj-
ny, który opowiadał, że jadąc autem 
w nocy z kolegami widział wokoło 
łuny. To dzicz ukraińska paliła domy 
i wsie polskie. Nagle na tej sław-
nej drodze potutorskiej strzelają do 
nich, auto stanęło im. Otoczeni zo-
stali przez Ukraińców. W aucie było 
ich kilku oficerów mieli dwa karabi-
ny, postanowili bronić się. Równo-
cześnie kilkanaście rąk chwyciło za 
lufy ich karabinów i zaczęło się sza-
motanie. Jeden z kolegów wyskoczył 
z auta i od razu został trafiony kulą 

i padł. Opowiadający musiał przez 
niego przeskoczyć, został trafiony 
w rękę i słyszał jeszcze jak tamten 
konającym głosem zawołał „Jezu”, 
sam skoczył w rów gdzie położył się 
i tym sposobem uratował się. Ponie-
waż noc była wybitnie ciemna – nikt 
nie mógł go dojrzeć. Leżał w rowie 
- słabł z upływu krwi i słyszał jak 
wszystko ucichło. Po pewnym czasie 
przytomniejąc usłyszał kroki i mowę 
polską na gościńcu. Był pewny, że 
to Polacy. Zbliżył się do nich, a to 
byli Ukraińcy, którzy prowadzili 6 
oficerów Polskich. Gdy go zobaczyli 
– wzięli jego również do tej grupy, 
zrobili przy nim rewizje osobistą, za-
brali mu wszystko, pieniądze, zega-
rek, metrykę itp. Zobaczyli u niego 
oryginalną obrączkę, kutą w listki 
mirtu i to mu chcieli zabrać, zasłonił 
ją ręką mówiąc „to mi zostawcie”. 
Rękę zabandażowali mu. Prowadzi-
li całą grupę kawałek około 2 km. 
Kazali im kłaść się na ziemi, potem 
stać i znów 2 km prowadzili. Później 
ustawili ich w szereg i po kolei strze-
lali z rewolweru. Tamtych sześciu 
oficerów padło, on był ostatni, tra-
fiony został w obojczyk, przez który 
przeszła kula. Upadł i udawał, że nie 
żyje. Hajdamacy ściągnęli z zabi-
tych obuwie i z niego również zdjęli. 
Nim jednak zdjęli te buty, ciągnęli 
go po ziemi. Zaciął zęby i nawet nie 
drgnął. Ukraińcy w łupem odeszli. 
Gdy wszystko ucichło pełzał na ko-
lanach i brzuchu w kierunku świa-
tełka, które zobaczył. Zapukał do 
chaty nad rzeką, prosząc o ratunek i 
schronienie. Tam przyjęła go dziew-
czyna i kobieta, dały mu gorącego 
mleka, zaopatrzyły rany i położyły 
do łóżka. Prosił o ołówek i papier, 
zdawało mu się że umierał, podał 
adres i prosił, że jak umrze, ażeby 
pamiętały, gdzie został pochowany – 
rodzina go zabierze i sowicie wyna-
grodzi. Stracił przytomność i usnął. 
Gdy rano obudził się prosił ażeby 
dano znać do szpitala i zabrano go 
stamtąd. Rzeczywiście zajechała 
fura i zawiozła go do szpitala. Naj-
większe zdarzenie dla niego było, 
że zabraną w czasie nocnej rewizji 
na drodze metrykę przez Ukraińców 
oddała przed wyjazdem do szpitala 
dziewczyna, Ukrainka, u której był 
gościnnie przyjęty.” (Lucyna Kuliń-
ska: „Preludium zbrodni..., jw.).
W miejscowości Sasów pow. Zło-
czów Ukraińcy zatrzymali 24 
polskich żołnierzy i policjantów, 
przekazali ich wkraczającym żoł-
nierzom Armii Czerwonej, którzy 
Polaków rozstrzelali.
Tej nocy we wsi Sławentyn pow. 
Podhajce, bojówka OUN ograbiła 
i spaliła zagrody polskie mordując 
85 Polaków (Motyka..., s. 72; Ukra-
ińska partyzantka…. Kulińska po-
daje, że wymordowano 28 rodzin: 
„Preludium zbrodni. jw.).   „Z opo-
wiadań ocalałych mieszkańców wsi 
wiem, że napad rozpoczęli oni od 
uroczystej mszy w cerkwi, w której 
miejscowy ksiądz grekokatolicki po-
święcił przeznaczone do mordowa-
nia Polaków karabiny, kosy, widły, 
siekiery i noże, głosząc „żeby żniwa 
były obfite”. W mordzie brali udział 
niektórzy nasi sąsiedzi. Większość 
zamordowanych Polaków zginęła 
od ciosów siekier, noży i wideł, a 
tylko nieliczni zostali zastrzeleni, 
głownie ci, którzy próbowali rato-
wać się ucieczką. Pierwszą ofiarą 
zbrodni była Pani Gutowska, żona 
kierownika szkoły, która mieszkała 
w pobliżu cerkwi. Była w ostatnim 
miesiącu ciąży. Oprawcy nożem roz-
pruli jej brzuch. Jej córeczkę Rom-
cię zakłuto nożami. Florian Kustrio, 
zięć Anny Denegi, był torturowany, 
obcięto mu język, nos, uszy, palce u 
ręki i nóg. Ukrainiec Perekop, który 
ukrył Polaka – Władysława Świde-
ra, za to, że nie chciał wydać jego 
kryjówki, został zarąbany siekie-
rą” (Janina Mazur; w: Komański..., 
s. 760).  Przejmujące wspomnienia 
Anny Kozieł ze wsi Sławentyn pt. 
„Rąbali nas jak kury na klocu…” 
spisała Magdalena Kolatowska 
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(wnuczka świadka). Jej 20-letnia 
wtedy prababcia Anna Holchauzer z 
domu Buczek z mężem, rodzicami, 
rodzeństwem i dwójką małych 
dzieci, 3-letnią Janinką i 5-letnim 
Bolkiem, mieszkała w jednym 
z bogatszych gospodarstw w 
Sławentynie.  „ – Potem znowu było 
słychać krzyki: »Uciekajcie, Polacy! 
Biją nas Ukraińcy! Uciekajcie!«. To 
my szybko uciekliśmy do pałacu, 
bo my kupili taką czynszówkę. I 
na dole, w kuchni, tam wszyscy 
siedzieliśmy. A tu naraz ten pałac 
Ukraińcy okrążyli i zaczęli strzelać. 
A ja tulę moje dzieciątko, córeczkę, 
na ręku. A mąż mój z Bolkiem uciekł 
przez okno do takiego mostu okrą-
głego, cementowego. Tam, do środ-
ka, włożył Bolka. Rosła tam pokrzy-
wa i Bolek ukrył się w niej. A mąż 
mój, postrzelony, nie zdążył się tam 
doczołgać. Ukraińcy przyświecili 
i zobaczyli go. Wyciągnęli i zabili. 
A Bolek cichuteńko siedział w tych 
pokrzywach i patrzył... Pięć lat miał, 
ale mądry był. Cichutko schował 
się i siedział w tych pokrzywach. Ja 
mamę wyciągałam przez okno, a có-
reczkę zostawiłam na chwilę samą. 
Mamę próbowałam wyciągnąć – 
kontynuuje prababcia. – W czasie 
gdy ją wyciągałam, Ukrainiec przy-
leciał i wbił mi widły w tył głowy. 
Od razu upadłam i już byłam jak 
nieżywa. Mama krzyczała, a potem 
upadła obok. A moja córeczka, bie-
dactwo, koło mnie do rana leżała... 
/…/ I ja leżałam tam do rana nieży-
wa. Nic nie czułam. Jak ta dachów-
ka zaczęła strzelać, bo się paliła, to 
ja się zerwała. Ja się przebudziła. 
Włosy miałam poszarpane. Cała 
we krwi. Przedtem byłam ubrana, a 
obudziłam się w samej tylko koszuli. 
A miałam taką ładną spódnicę, ha-
leczkę. Nie było tego... I ja próbuję 
się podnieść, ale nie mogę. Cała 
we krwi i błocie. I męczę się, ale 
coś mi mówiło cały czas: »Wstań!, 
Wstań!«. To dzieciątko, moja có-
reczka, wstała, ona już… oczy miała 
wybite. I w ogóle tak pokaleczone 
dzieciątko. Ono, biedactwo, za te 
rany się trzymało... /…/ W końcu, 
za czwartym razem, wstałam. Taka 
pobita... Cała głowa we krwi, w 
głowie szumiało. Pod żebro mi wbi-
li widły, prawie do serca, gwizdało 
mi tam, taka dziura była. Do dzisiaj 
jest blizna. Idę i patrzę – moja mama 
leży. Podchodzę do niej, próbuję 
podnieść. Ciepła jeszcze była. Tak 
się męczyłam, żeby ją podnieść. W 
końcu padłam koło niej – opowiada 
dalej. – A tam w górze taki las kupił 
Muszyński i chłopak się przechował, 
i krzyczał do mnie: »Pani Holchau-
zerowa! Niech pani ucieka! Mama 
już nie żyje!«. Mama już nie żyje... 
A gdzie ja miałam uciekać? Jak? 
Ale wstałam i tak się trzęsę, i nic nie 
wiem – gdzie ja jestem, co ja jestem? 
A to dzieciątko trzyma mnie za rękę, 
a takie ono pobite. Oczy wybite, tak 
jej oczy wypływały – prababci łamie 
się głos. – Moja córeczka... /…/ A to 
dzieciątko biedne położyło się, tak 
się męczyło, takie siniutkie i pobite, i 
tak stękało, biedne jeszcze żyło i mę-
czyło się. Ja byłam jeszcze nieprzy-
tomna. Cała we krwi, jak straszydło 
wyglądałam – płacze prababcia. 
/…/ W nocy wzięłam już nieżywą 
córeczkę i przytuliłam. Całą noc tak 
spałam... I później ta Ukrainka, Me-
lanka, uprosiła mnie i wzięła małą. 
Nieboszczyk Władek zrobił trumnę 
i pochowaliśmy córeczkę obok ka-
pliczki polskiej – płacze prabab-
cia./…/ A później napisano mi (w 
1940 roku świadka Sowieci zesłali 
na Sybir – przyp. S.Ż), że moją sio-
strę Kasię, szwagra Michała i ich 
dzieci rąbali jak kury na klocu. Ale 
o Mietku nikt nic nie wiedział. Listy 
nie dochodziły. Pisałam, ale nikt mi 
nie odpisał. Pisałam do Kasi, gdy 
jeszcze żyła, bo dopiero później ich 
złapali. Oni uciekli do pobliskiej 
wioski. Ale Ukraińcy dowiedzieli 
się, okrążyli dom i wszystkich wybi-
li.” W sierpniu 2010 r. Magdalena 
Kolatowska, odwiedziła Sławentyn. 

Relacjonuje: „Trudno było odnaleźć 
wioskę z opowieści prababci. Po 
bytności Polaków nie ma tam śla-
du. Z pomocą mieszkańców udało 
mi się zlokalizować miejsce, gdzie 
kiedyś stała polska kapliczka, obok 
której prababcia pochowała swoją 
córeczkę. Po kapliczce został tylko 
fragment fundamentu. Miejscowi 
twierdzili, że to Rosjanie w czasie 
wojny ją zniszczyli. I w tym właśnie 
miejscu zapaliłam znicze dla trzy-
letniej Janinki, córeczki prababci; 
pierwsze znicze, które kiedykolwiek 
zapalono w miejscu jej pochówku. 
Obok fundamentu polskiej kapliczki 
ujrzałam ogrodzony niskim płotem 
kopiec i ukraińską kapliczkę. Stały 
tam dwie nowe płyty pomnikowe, a 
przed nimi kwiaty. Były to pomniki 
na cześć odwagi i bohaterstwa bo-
jówkarzy OUN i UPA z wypisanymi 
nazwiskami „bohaterów ze Sła-
wentyna”... Prababcia wzruszyła 
się i strasznie mi dziękowała, gdy 
opowiedziałam, że zapaliłam znicze 
w miejscu pochówku jej córeczki. 
Jednakże nie miałam serca powie-
dzieć, że dosłownie obok grobu Ja-
ninki stoi kopiec i pomnik sławiący 
bohaterstwo jej oprawców”. (http://
ioh.pl/artykuly/pokaz/rbali-nas-jak-
-kury-na-klocu,1127 )
 
-  1943 roku we wsi Stara Sól pow. 
Sambor Ukraińcy zamordowali 5 
Polaków.
 
17 lub 18 września 1939 roku we 
wsi Koniuchy uzbrojeni Ukraińcy 
ostrzelali oddział WP idący do 
granicy, zabijając 2 żołnierzy. 
Oddział chcieli rozbroić, ale jeden 
z żołnierzy rzucił w nich granat, 
co spowodowało ich ucieczkę, a 
oddział pomaszerował dalej.
 
17 i 18 września 1939 roku: W 
mieście Łuck (Wołyń) bandy 
Ukraińców i samorzutna „milicja 
ukraińska” napadają na żołnierzy 
WP oraz uciekinierów, których 
rozbrajano, ograbiano i zabijano.
W majątku Romanówka gm. Szczu-
rzyn pow. Łuck 17 września chłopi 
ukraińscy ze wsi Nemir i Tychotyn 
(gm. Szczurzyn), uzbrojeni i pod-
pici, z czerwonymi opaskami, za-
żądali złożenia broni przez oddział 
WP. Po odmowie w dniu 18 wrze-
śnia zaatakowali polski oddział. Po 
kilkugodzinnej walce, gdy pojawił 
się oddział sowiecki, Polacy złożyli 
broń. Ukraińcy pozdzierali z żoł-
nierzy mundury, powiązali i wraz z 
rannymi – razem około 50 żołnierzy 
-  załadowali na kilka dużych wo-
zów drabiniastych. Kłując bagneta-
mi leżących na wozach, zawieźli ich 
nad przepływającą w pobliżu rzekę 
Stochód i tam potopili.(Siemasz-
ko…, s. 634 – 635). 17 września 
wycofująca się kompania Wojska 
Polskiego, prawdopodobnie aka-
demicka, składająca się z młodych 
chłopców, zatrzymała się w Roma-
nówce na noc.  Jedna z band ukra-
ińskich zażądała, żeby nocujący w 
Romanówce żołnierze poddali się. 
Żołnierze  kategorycznie odmówili i 
stwierdzili, że mogą się poddać naj-
wyżej regularnej armii. Wspomina 
świadek Zygmunt Mogiła-Lisow-
ski: „Moja mama namawiała ich, 
żeby uciekali, gdyż wiedzieliśmy 
już, co im grozi. Część posłucha-
ła, ale 50, czy 60 żołnierzy zostało. 
Najpierw zostali rozbrojeni przez 
wojsko rosyjskie, jadące traktem do 
Kisielina. Podczas strzelaniny, która 
się przy tym wywiązała, ranny został 
porucznik, dowódca kompanii. Miał 
przestrzelone płuca. Leżał około 15 
metrów ode mnie. W pewnym mo-
mencie nadjechał na koniu rosyjski 
oficer - Co ty? Ranny jesteś? No to 
się nie męcz - powiedział, po czym 
wyjął nagana i dobił go. Tych, któ-
rych nie zabito w strzelaninie, a któ-
rzy się poddali, Rosjanie przekazali 
nacjonalistom ukraińskim, mówiąc 
- Róbcie z nimi, co chcecie. To jest 
pańskie wojsko. - Chłopi ukraińscy 
rozebrali tych młodych żołnierzy do 

naga. Pokładali na wozy drabinia-
ste, jak snopki siana i zakłuli widła-
mi. Potem ciała ich wywieźli i poto-
pili w jamach torfowych. Wszystkich 
wymordowali, a zdarzenie to, ze 
szczegółami, wryło się boleśnie w 
moją pamięć na zawsze. Po latach 
już w wolnej Polsce starałem się 
zwrócić uwagę polskim władzom na 
to miejsce mordu polskich żołnierzy. 
Powinno ono zostać upamiętnione. 
Przecież to był mały Katyń na Wo-
łyniu. Rozmawiałem o tym m.in. z 
nieżyjącym już ś. p. Andrzejem Prze-
woźnikiem z Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa, ale sprawa po 
dziś dzień nie została załatwiona. 
Szkoda, bo za parę lat umrą ostatni 
ludzie, pamiętający tą tragedię.  Ja 
do końca życia nie zapomnę twarzy 
ukraińskiego chłopa, który ściągał 
wtedy buty z nóg mordowanych 
polskich żołnierzy.” (Marek A. Ko-
prowski: „Przerwane dzieciństwo”, 
w: www.kresy.pl/ kresopedia,histo-
ria,ii-wojna-swiatowa?zobacz/prze-
rwane-dziecinstwo).
 
18 września
-  1939 roku: W miejscowości Bo-
rysław pow. Drohobycz Ukraińcy 
rozbroili i rozstrzelali 5 polskich 
żołnierzy. W miasteczku Brzeżany 
spalili kilka polskich zagród oraz 
w okolicy miasteczka zamordowali 
4 polskich żołnierzy. We wsi Busk 
koło Lwowa w walce z bojówką 
OUN żołnierze WP ponoszą nie 
określone bliżej straty. We wsi Do-
łha Wojniłowska - Ziemianka pow. 
Kałusz miejscowi bojówkarze OUN 
zamordowali 2 żołnierzy WP. We 
wsi Gaik pow. Brzeżany bojówka 
OUN zamordowała 7 Polaków, w 
tym gajowego z żoną i synem: „18 
września 1939 roku zostali zamor-
dowani przez ounowców: Franci-
szek Folta lat 25 z Krosna,  Łopot 
(gajowy), jego żona i jeden z synów 
(córka i czteroletni synek mimo, że 
zostali ciężko ranni wyrwali się 
oprawcom i ocaleli). W gajów-
ce Łopota została też postrzelona 
uciekinierka z Żywca o nazwisku 
Wolna i mocno pobita inna ucieki-
nierka o nieustalonym nazwisku; 
Stanisław Wilk z żoną (wg relacji 
świadków, zamordowani nocą, w 
łóżku; ich małoletnie dziecko ocala-
ło, prawdopodobnie niezauważone 
przez oprawców) oraz Tomasz Wój-
cik”. (Lucyna Kulińska: „Preludium 
zbrodni..., jw.).
W kolonii Kołodne należącej do 
wsi Monasterzyska pow. Buczacz, 
około godziny 22,oo  kilkunasto-
osobowa bojówka OUN napadła 
na zagrody polskie. W zagrodzie 
Wojtyłów zamordowali 4 Polaków: 
56-letnia Maria otrzymała 7 postrza-
łów z karabinu oraz 8 ran kłutych 
bagnetem i zmarła po 12 godzinach, 
25-letnia synowa Stanisława otrzy-
mała postrzał z karabinu w głowę a 
jej 13-miesięcznemu synowi Ukra-
ińcy rozpruli bagnetem brzuch; 
zginął też około 50-letni sąsiad Woj-
tyłów o nazwisku Zalewa. Ciężko 
ranni zostali: córka Stanisławy, lat 7 
(rana postrzałowa klatki piersiowej i 
nogi) oraz syn, lat 5 (dwie rany po-
strzałowe w brzuch i jedna w nogę). 
Pozostali mieszkańcy zdołali uciec i 
ukryć się. Ukraińcy ograbili wszyst-
kie zagrody Polaków i spalili;
We wsi Kuropatniki pow. Brzeżany 
Ukraińcy zamordowali 40 osób na-
rodowości polskiej, w tym Józef Ró-
żański ur. 9 IV 1917 r. („Antypolska 
akcja nacjonalistów ukraińskich..., j. 
w.). H. Komański, Sz. Siekierka..., 
na s. 113 - 114 opisując wieś nie od-
notowali tej rzezi.
W lasach koło Łopszyna, pow. 
Brzeżany, w zasadzkę bojówek 
ukraińskich wpadło 150 polskich 
policjantów, którzy zostali wymor-
dowani. Ukraińcy chodzili potem w 
ich mundurach i butach; „Po połu-
dniu w lasach koło Łapszyna (gm. 
Brzeżany) w zasadzkę zastawioną 
przez bojówki wpadło 150 polskich 
policjantów. Nikt z tej grupy nie 
ocalał. Organizatorami zasadzki i 

mordu byli: Dulęba, syn sołtysa z 
Łapszyna i Wasyl Biłłaj z osady Ber-
nardyny koło Gaiku. Po tym wyda-
rzeniu wielu Ukraińców z Łapszyna 
i Gaiku chodziło w mundurach i bu-
tach pomordowanych” (Lucyna Ku-
lińska: „Preludium zbrodni..., jw.). .
We wsi Majdan pow. Drohobycz 
miejscowi bojówkarze OUN, któ-
rymi dowodził Stepan Hubysz, roz-
broili i zamordowali 20 żołnierzy 
WP idących do granicy
We wsi Malin pow. Dubno Ukra-
ińcy zamordowali 1 Polaka, byłego 
komendanta posterunku policji
We wsi Mieczyszczów pow. Brze-
żany: „grupa miejscowych Ukra-
ińców uzbrojonych w kosy, widły, 
siekiery i karabiny dokonała de-
monstracyjnego przemarszu przez 
wieś. Splądrowała i ograbiła miej-
scowe budynki publiczne jak pocz-
tę, posterunek policji i inne. Pobito i 
poraniono dwie osoby: Pater (okra-
dziony, przebito mu rękę widłami i 
Ciecierski Wincenty, lat 70). Miej-
scowy Ukrainiec, Mohyła, uderzył 
go kilkakrotnie w plecy obuchem 
siekiery. Zmarł na początku listo-
pada W jednej z relacji jest mowa 
o zbiciu miejscowej nauczycielki - 
Polki. W innej znajdujemy informa-
cję o zamordowaniu przez bojówka-
rzy OUN we wrześniu 1939 roku 10 
polskich gospodarzy, ograbieniu ich 
domostw i spaleniu 5 zagród. (Lucy-
na Kulińska: „Preludium zbrodni..., 
jw.).
We wsi Narajów gm. Narajów Mia-
sto pow. Brzeżany: „18 IX 1939 r. 
Ukrainiec Jarosław Pawił zastrze-
lił koło leśniczówki w Narajowie 
16 letniego ucznia gimnazjalnego, 
syna majora Wojska Polskiego. Za-
mordowany pochowany został na 
cmentarzu w Narajowie. Nazwisko 
zamordowanego Wacław Rewucki 
(Rewucko)(?)” (Lucyna Kulińska: 
„Preludium zbrodni..., j.w.).  Tego 
dnia w Narajowie po 4 godzinach 
walki polscy policjanci obronili po-
sterunek zaatakowany przez ukraiń-
skie bojówki.
We wsi Plaucza Mała pow. Brzeża-
ny bojówka OUN uprowadziła 17 
Polaków i 3 Żydów dokonując nad 
nimi „rozprawy sądowej” połączo-
nej z torturami. Tortur nie przeżyło  
14 Polaków i 1 Żyd
We wsi Sarańczuki pow. Brzeża-
ny: „Według zeznań świadków 17 
września 1939 roku polska Obrona 
Narodowa z Leśnik wymaszerowała 
przez Brzeżany na Monasterzyska i 
dalej miała przedostać się do Rumu-
nii. 18 września w lasach podhajec-
kich została ostrzelana przez bol-
szewików i Ukraińców. Na rozkaz 
dowódcy batalionu Obrona Narodo-
wa zawróciła w kierunku Brzeżan 
przez Sarańczuki - Kotów. Przed 
Sarańczukami podporucznik rezer-
wy I plutonu nieznanego nazwiska 
wyznaczył kpr. Jaworskiego (Kazi-
mierz Jaworski, kapral rezerwy WP 
i kierownik strzelnicy 51 PP), kpr. 
Czajkę, strzelca Stanisława Tymkę 
na patrol do Sarańczuk, przez któ-
re miał przemaszerować batalion. 
Patrol został otoczony przez bandy 
ukraińskie. Dwie osoby z patrolu 
wycofały się, zaś Kazimierz Jawor-
ski został zamordowany. Znaleziono 
ślady krwi, jego buty i rower w cha-
cie jednego z ukraińskich chłopów. 
Zostawił żonę i czworo dzieci. Bliż-
szych szczegółów udzielił brat Ja-
worskiego, który z nim razem był w 
Obronie Narodowej. W zeznaniach 
dotyczących wydarzeń z Sarańczuk 
ujawniono też inne wstrząsające 
fakty. Dziewczynka Irka Szynklar-
ska, Ukrainka z Sarańczuk, która 
w maju 1941 r. leżała w szpitalu w 
sali nr 9 (świadek - Janowa), powie-
działa chorym, że jej ojciec „zarizał” 
sześciu Polaków, a sztylety (szkiele-
ty?) zakopał koło studni, a jej wujek 
zamordował polską nauczycielkę. 
Policja bolszewicka robiła docho-
dzenia na podstawie tego zeznania, 
spisała protokół”  (Lucyna Kuliń-
ska: „Preludium zbrodni..., j.w.).
We wsi Szack pow. Luboml Ukra-

ińcy zamordowali 4 Polaków: nad-
leśniczego oraz leśniczego z żoną i 
córką  We wsi Wierzbowiec Stary 
pow. Brzeżany: „W tym samym 
czasie w Wierzbowie Starym Ukra-
ińcy wymordowali rodzinę dozorcy 
leśnego, który wówczas był w woj-
sku” (Lucyna Kulińska: „Preludium 
zbrodni..., j.w.).
Na Wołyniu, w miejscowościach: 
kolonia Koleśnia, furor Czternasta, 
Majdan Koźliński, Andrzejówka 
(gmina Aleksandria), pow. Równe, 
uzbrojeni Ukraińcy z kol. Natalia 
(gmina Aleksandria) objeżdżają pol-
skie domy z zamiarem mordowania 
Polaków. Ich delegacja pojechała 
do władz sowieckich w Tuczynie o 
zgodę  „rizaty lachiw”, „rizaty taj 
pałyty”. Zgody chyba nie uzyska-
li, bo rzezi nie było. Gospodarstwa 
polskie zostały ograbione, miały 
miejsce pobicia Polaków. Na Woły-
niu kolumna marszowa z taborami 
idąca z Ośrodka Zapasowego 13 
Dywizji Piechoty w Równem w kie-
runku Włodzimierza Wołyńskiego 
została zaatakowana we wsiach Ma-
lin i Długoszyje pow. Dubno przez 
uzbrojonych dywersantów ukraiń-
skich. Straty nie są znane;
Na drodze Zamość – Biłgoraj w za-
sadzce zamordowany został przez 
nacjonalistów ukraińskich kapelan 
9pp 3 Zamojskiej Dywizji Piecho-
ty ks. kap. rez. Alojzy Strakowski  
(prof. Leszek S. Jankiewicz,; w: Lu-
dobójstwo OUN-UPA na Kresach 
Południowo-Wschodnich; Kędzie-
rzyn-Koźle 2012).
We wsi Zapust Lwowski gm. Na-
rajów pow. Brzeżany: „18 września 
1939 r. dwaj miejscowi Ukraińcy: 
Sławomir Sawczuk (lub Sawiak) i 
Władysław Żeńczuk zamordowali 
6 polskich żołnierzy powracają-
cych bez broni do domu. Widziano 
jak prowadzili ich przez wieś do 
Błotniańskiego” (Lucyna Kulińska: 
„Preludium zbrodni..., jw.). We wsi 
Żuków, pow. Brzeżany, Ukrainiec, 
kowal, podając wodę spragnionemu 
żołnierzowi polskiemu chwycił za 
jego odstawiony karabin i zastrzelił 
go.
 
-  1942 roku we wsi Posada 
Jaćmierska pow. Sanok Ukraińcy 
zamordowali 1 Polaka.
 
-  1943 roku: We wsi Dołżki pow. 
Turka Ukraińcy zamordowali 
Polaka, leśniczego. We wsi 
Kołodno pow. Krzemieniec (po 
rzezi ponad 500 Polaków) upowcy 
spalili empirowy kościół pw. św. 
Marcina i św. Elżbiety sprzed 1789 
roku oraz klasycystyczny pałac. We 
wsi Monasterzyska pow. Buczacz: 
„”Monasterzyska – 18.IX.43. miej-
scowi ukr. napadli na fabrykę tyt. i 
wymordowali 6 Polaków z zarządu, 
ukr. ci należeli do O.U.N.” (AAN, 
AK, sygn. 203 /XV/ 9, k. 170 – 174; 
Komański..., s. 161 napad datuje 
na 18.12.1943). We wsi Spas pow. 
Dolina Ukraińcy uprowadzili i 
zamordowali w Strutynie Wyższym 
na torfowisku ponad 60-letniego 
Polaka. We wsi Zawadka pow. 
Turka zamordowali 2 Polaków, w 
tym leśniczego.
 
-  1944 roku we wsi Maniów pow. 
Sanok (Bieszczady) banderowcy 
zamordowali 8 Polaków: matkę 
z 4 dzieci (córki: 9-miesięczna i 
10-letnia, synowie lat 6 i 8), matkę 
z 14-letnią córką oraz 63-letnią 
kobietę.
 
-  1946 roku we wsi Liszna pow. 
Lesko upowcy zamordowali 3 
Polaków.
 
18 września oraz w nocy z 18 na 
19 września 1939 roku we wsi 
Jakubowce pow. Brzeżany: „18 
września 1939 roku zamordowano 
Grzegorza Erazmusa i Andrzeja 
Erazmusa - mojego ojca i stryja. 
Proszę o sprostowanie i dopisanie 
- w wykazie jest Stanisław Erazmus 
(pomyłka). W Ceniowie zamor-
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dowano - mojego kuzyna Wronę, 
chyba Stanisława. W poniedziałek 
18.09.1939 padli pod toporami są-
siedzi Wojciech Krężel i Ćwiok, a 
Paweł syn Krężla (absolwent Uni-
wersytetu Kazimierza Wielkiego we 
Lwowie został znaleziony w zbożu 
w czerwcu 1941r. - zmaltretowany). 
Zamordowany też został Wojciech 
Persak i jego dorosły syn, którego 
żywcem zakopali w ziemi. Zginał 
pod toporami Kędziora (imienia nie 
pamiętam) oraz kobieta z drugiego 
końca wsi. Prawie cała wieś zosta-
ła spalona. Nocą z 18 na 19 wrze-
śnia poddał się Ukraińcom mały 
oddział wojska polskiego. Wszyscy 
żołnierze zostali rozstrzelani i po-
chowani w piaskowych pagórkach 
między Olesinem a Ceniowem. Po-
wyższą gehennę opisałem w artyku-
le opublikowanym w «Polityce» w 
1994 r. pt. «Skończmy z rachunka-
mi krzywd» (Edward Erazmus; w: 
www.stankiewicze.com/ludoboj-
stwo.pl).
„Jesteśmy byłymi mieszkańcami 
Jakubowiec i naocznymi świadkami 
tych wydarzeń. Obaj mieszkaliśmy 
w Jakubowcach do początku marca 
1944r. Przeglądając w internecie 
listę Polaków pomordowanych w 
Jakubowcach zauważyliśmy na-
stępujące nieścisłości: Cwik  Józef 
– powinno być: Ćwiok Józef. Cwik 
– x  – 4 osoby – naszym zdaniem 
należałoby usunąć, ponieważ z ro-
dziny Ćwioków zginął tylko Józef. 
Kędziora  Emil --- 09.39 - powinno 
być: Kędziora  Emil --- 18.09.39 – 
Jakubowce – Budyłów – Brzeżany. 
Krężel  Paweł – syn Wojciecha  - 
18/19.09.39 – Ceniowo  - powinno 
być: Krężel  Paweł – syn Wojciecha  
-  lipiec 1941 – Jakubowce—Budy-
łów- Brzeżany
(n. b. poprawna nazwa wsi brzmi 
Ceniów). Krężel  Wojciech  --- 
18/19.09.39 – Ceniowo - powinno 
być: Krężel Wojciech --- 18/19.09.39 
– Jakubowce – Budyłów- Brzeża-
ny. Persak – x – 3 osoby – należy 
usunąć ten wpis ponieważ z rodziny 
Persaków w Jakubowcach zginęły 
tylko dwie osoby tj. Karol i Włady-
sław (tzn. mój, czyli Tadeusza Per-
saka, dziadek i ojciec). Persak Karol 
--- 18.09.39 – Budyłów – Brzeżany- 
powinno być: Persak Karol  - lat 64 
--- 18.09.39 – Jakubowce - Budy-
łów - Brzeżany (ojciec Władysława 
Persaka). Persak Władysław --- 
18.09.39 – Jakubowce – Budyłów 
– Brzeżany - powinno być: Persak 
Władysław - lat 30 --- 18.09.39- 
Jakubowce – Budyłów - Brzeżany 
(syn Karola). W „Liście Zamor-
dowanych ...” brak następujących 
nazwisk: Garstka Jan – 18/19.09.39 
– Jakubowce – Budyłów – Brzeżany.  
Gołyźniak Stanisław - 18/19.09.39 
– uciekinier spod Grybowa (Mało-
polska), który przyjechał do swojej 
rodziny (Jędrusików) i został zamor-
dowany w Jakubowcach – Budyłów 
– Brzeżany. Gołyźniak Wojciech 
- 18/19.09.39 – (brat Stanisława) 
uciekinier spod Grybowa (Mało-
polska), który przyjechał do swojej 
rodziny (Jędrusików) i został za-
mordowany w Jakubowcach – Bu-
dyłów – Brzeżany. Kruczkowa – x 
-  kwiecień 1944 r. –  Jakubowce - 
Budyłów - Brzeżany (zagrzebana w 
gnojowisku na byłym gospodarstwie 
Józefa Bema). Studnicka Balbina – 
18/19.09.39 – Jakubowce - Budyłów 
– Brzeżany” (Edward Erazmus i 
Tadeusz Persak; w: www.stankiewi-
cze.com/ludobojstwo.pl).
„Mój ojciec Tadeusz urodził się w 
Jakubowcach i mieszkał tam wraz 
z rodzicami i rodzeństwem. Pan E. 
Erazmus wspomina swoich pomor-
dowanych bliskich i są oni znani 
mojej rodzinie. Z opowiadań cioci 
Anieli dowiedziałem się, że do listy 
pomordowanych należy dodać rów-
nież nazwisko Dołęga mężczyzna 
(imię niestety umknęło z pamięci) 
zamordowany we wrześniu 1939 r. 
w Jakubowcach gm. Budyłów pow. 
Brzeżany. Z relacji cioci wiem, że 
wymieniony na liście zamordowa-

nych Bajsarowicz Walerian był jej 
kolegą z partyzantki, w której była 
łączniczką. Mój ojciec miał wtedy 
7 lat i wraz z rodzeństwem widzie-
li z ukrycia śmierć swojego sąsiada 
Emila Kędziory przeciętego żyw-
cem piłą przez ukraińskich opraw-
ców. W rodzinie mojego kuzyna, 
dziecko z kołyską zostało wrzucone 
w ogień” (Ryszard Siwak; w: www.
stankiewicze.com/ludobojstwo.pl). 
Inni podają: W nocy z 18 na 19, tuż 
przed wkroczeniem wojsk radziec-
kich, bojówka OUN wsparta przez 
okolicznych chłopów, ograbiła i 
spaliła tam 57 gospodarstw i wy-
mordowała 21 polskich kolonistów. 
Czynów tych dokonywali Ukraińcy 
ze wsi Olesin. Zamordowali oni tak-
że sześciu polskich posterunkowych 
z żonami i dziećmi (uciekinierów) 
Ofiary pochowane były przy polnej 
drodze prowadzącej do Olesina, a 
trzech cywilnych uciekinierów po-
chowano na cmentarzu.
Z rąk ukraińskich zginęli następują-
cy Polacy:
1. Lehun Paweł, pochodził z Olesi-
na. Zamordowany przez Galara Wa-
syla i Karyszyna
Michała z Olesina. Przed śmiercią 
zeznał o sprawcach swojej żonie.
2. Studnicka Balbina zamieszkała w 
Jakubowcach, zamordowana przez 
Horynia Wasyla i Świtenkę Marię z 
Olesina.
3. Zersak Władysław zamieszkały w 
Jakubowcach. Zamordowali go Ku-
seń Józef s. Jana i Smoczyło Wasyl 
s. Mikołaja pochodzący z Olesina.
4. Krężel Ludwik, zamieszkały w 
Jakubowcach, zamordowany przez 
Kiernickiego Mikołaja i Kiernickie-
go Teodora. Obaj z Olesina. Świad-
kiem tego mordu był syn Włady-
sław Krężel.
5. Ćwiek Józef zam. w Jakubow-
cach. Zamordował go Krych Miko-
łaj, świadkiem był syn Tadeusz.
6. Erazmus Grzegorz, aresztowany 
w młynie w Ceniowie, zamordowa-
ny w Byszkach.
7. Erazmus Andrzej - brak świad-
ków.
8. Persak Karol (lub Percak) zam. 
w Jakubowcach, zabili go Kuzka 
Mikołaj i Kuzda Teodor obaj pocho-
dzący z Olesina.
9. Kędziora Emil zam. w Jakubow-
cach, zabili go Kuseń Michał s. My-
kyły i Smaczyło Dymitr pochodzą-
cy z Olesina.
10. Garstka Jan zam. w Jakubow-
cach, zamordowany przez Kuzdę 
Michała i Smaczyłę Józefa z Olesi-
na.
11. Gałęźniak Stanisław uchodźca z 
zachodu, zamordowany przez Sma-
czyłę Józefa. Świadkiem tego mor-
derstwa był Jędrusiek Jan.
12. Gałęźniak, brat Stanisława, 
uchodźca z zachodu, zamordowany 
przez Dutkę Józefa z Jakubowiec. 
Świadkiem był Jędrusiek Jan.
(Lucyna Kulińska: „Preludium 
zbrodni..., jw. oraz: Marian Rze-
szutko, w: Komański…, s.642 wy-
mienia następujące ofiary: rodzina 
Ignacego Bartkiewicza  - 3 osoby, 
rodzina Józefa Ćwieka - 4 osoby, 
rodzina Stanisława Erazmusa - 4 
osoby, rodzina Jana Kryżka - 3 oso-
by, rodzina Władysława Percaka - 3 
osoby, rodzina Leona Rogalskiego  -  
4 osoby. Mordu dokonano przy uży-
ciu kos, wideł, noży i siekier. Część 
osób spalono żywcem.
 
W nocy z 18 na 19 września 1939 
roku: Koło wsi Berestowice pow. 
Horochów w starciu z bojówką 
ukraińską zginął porucznik WP oraz 
dwóch szeregowych, rannym został 
major WP.
We wsi Horożanka pow. Podhaj-
ce: „Zamordowano kierownika 
szkoły Jana Groszka, jego żonę i 
kilkumiesięczne dziecko oraz około 
50 innych rodzin polskich” („Anty-
polska akcja nacjonalistów ukraiń-
skich w Małopolsce Wschodniej w 
świetle dokumentów Rady Głównej 
Opiekuńczej 1943 – 1944”, wstęp i 
opracowanie L. Kulińska i A. Ro-

liński, Kraków 2003, s. 12 – 14). 
H. Komański i Sz. Siekierka na s. 
260 podają, że w tej wsi bojówka 
OUN napadła na 5-osobową polską 
rodzinę nauczycieli, która schroniła 
się w piwnicy. Ukraińcy przynieśli 
słomę, oblali naftą i podpalili. W 
płomieniach zginęło małżeństwo 
nauczycieli, ich dziecko i rodzice 
nauczyciela.
We wsi Leszczańce pow. Buczacz 
Ukraińcy po torturach zamordowali 
2 Polaków.  Żonę i córkę jednego z 
nich pobili kołkami i myśleli, że one 
nie żyją. Potem dwaj starzy Rusi-
ni odwieźli je do szpitala i ocalały. 
Odratowano w szpitalu także inną 
Polkę, z raną ciętą kosą w głowę. 
Uratował się też ciężko poraniony 
Polak. We wsi Litwinów pow. Pod-
hajce miejscowa bojówka OUN 
zamordowała 41 Polaków i spaliła 
15 zagród. Przez kilka godzin bili i 
kłuli nożami Helenę Lityńską, dzia-
łaczkę katolicką, fundatorkę kościo-
ła. Okaleczoną wypędzili z jej domu 
i zabronili powrotu. We wsi Olesin 
pow. Brzeżany: „W nocy z 18 na 19 
IX 1939 r. jechał drogą z Budyłowa 
do Kozowej oddział wojsk polskich 
samochodem i na furmankach. Zo-
stał zatrzymany nad rowem, któ-
ry został specjalnie przekopany w 
poprzek drogi wiodącej Olesina, w 
jarze. Oddział ten w liczbie 30 ludzi 
został wymordowany przez bandę 
z Olesina i zagrzebany w dołach 
pod Olesinem, gdzie wydobywa się 
piasek. W Olesinie na podwórku u 
Kusina Jana zamordowano trzech 
polskich oficerów” (Lucyna Kuliń-
ska: „Preludium zbrodni..., j. w.). ).
We wsi Szumlany pow. Podhaj-
ce: „Zamordowano rodziny wła-
ścicieli folwarków Gilewskiego i 
Gołembskiego, po 3 osoby, rodzinę 
kierownika szkoły Engela (4 osoby) 
oraz około 20 innych rodzin pol-
skich. Bandzie przewodził ukraiński 
ksiądz z Trościańca powiat  Brzeża-
ny. /.../ W liście wysłanym 17 grud-
nia 1941 r. przez polskiego rządcę z 
dworu w Szumlanach Jana Serafina 
do Polskiego Komitetu Pomocy w 
Brzeżanach, pisał on: „We wrze-
śniu 1939 r. Ukraińcy zamordowali 
w Sławentynie miejscową nauczy-
cielkę p. Zdebową, z domu Mała-
czyńską. Mordowali ją w sposób 
wyrafinowany. Egzekucja trwała w 
mieszkaniu nauczycielki od zmro-
ku do świtu. Powodem mordu był 
fakt, że Zdebowa była Polką”. /.../ 
Mord w Szumlanach rozpoczął się 
od sprofanowania rzymskokatolic-
kiego kościoła. Banda rozbiła drzwi 
kościoła, z którego wyniesiono na-
stępnie obrazy, chorągwie, szaty 
liturgiczne i wszystko, co się w nim 
znajdowało. W akcji brała udział 
młodzież męska i żeńska. Następ-
nie pocięto na części przedmioty, 
nadające się na przeróbkę spódnic, 
chustek itp., przy czym przy podzia-
le dochodziło do bójek, a zwyciężał 
silniejszy. Z kolei uformował się po-
chód. Kilku z mołojców ubrało się w 
niezniszczone jeszcze szaty liturgicz-
ne, wsiadło na konie i wśród szyder-
czych okrzyków, śmiechów i dzikiej 
wesołości ruszono na wieś. Zabrano 
oczywiście kielichy, komunikanty 
i inne świętości, które rozrzucano 
po drodze. Nie należy zapominać, 
że zarówno świętokradcy, jak cała 
zresztą wieś byli katolikami, a tylko 
obrządku greckiego. Ta profanacja 
trwała trzy dni, żadnej władzy wtedy 
nie było. W międzyczasie mordowa-
no nocą rodziny polskie i rabowano 
ich dobytek. W tym to czasie wy-
mordowano wszystkich Polaków w 
Szumlanach” („Antypolska akcja 
nacjonalistów ukraińskich..., j. w.). 
Tej nocy także we wsi Szumlany 
został  zamordowany z żoną przez 
nacjonalistów ukraińskich w Lesie 
Rakowickim gajowy Piotr Micha-
lewicz. H. Komański i Sz. Siekier-
ka na s. 270 podają, że miejscowi 
Ukraińcy z inicjatywy OUN, uży-
wając siekier, wideł, kołków oraz 
paląc żywcem, wymordowali 46 
Polaków, w tym całe rodziny (m.in. 

rodziców dyrektora szkoły, 5-oso-
bową rodzinę z 2-letnim dzieckiem 
spalili żywcem). Sprofanowany zo-
stał kościół katolicki. Masakrę prze-
rwało wejście Armii Czerwonej.
We wsi Trościaniec pow. Brze-
żany: „wymordowano wszystkie 
rodziny polskie. Akcja mordu była 
zorganizowana na sposób woj-
skowy, a kierował nią ukraiński 
ksiądz, zamieszkały w Trościańcu 
jako miejscowy wikary. W organi-
zacji brała udział tylko młodzież. 
Starsi odsunęli się od roboty całko-
wicie. Zbiórki urządzano nocami i 
w tym czasie odbierano przysięgę 
od nowo zwerbowanych. /.../ Spro-
fanowano także miejscową kapli-
cę polską i zbezczeszczono groby 
/.../ a nieboszczyków odarto z szat 
i obuwia i tak pozostawiono. Znaj-
dują się oni w takim stanie do dnia 
dzisiejszego. Zdartą z nieboszczy-
ków odzież i obuwie, a także zra-
bowane z kaplicy szaty liturgiczne 
z wizerunkami Chrystusa, chustką 
Weroniki, itd. oddano do krawców, 
krawczyń i szewców do przeróbki” 
(„Antypolska akcja nacjonalistów 
ukraińskich..., j. w.). H. Komański, 
Sz. Siekierka..., na s. 130 podają o 
zamordowaniu 17 Polaków, w tym 
NN miejscowego nauczyciela.
 
Między 17 a 19 września  
1939 roku: We Włodzimierzu 
Wołyńskim 17 września żołnierze 
ukraińscy w dwóch batalionach WP 
oświadczyli, że nie będą walczyć 
przeciwko bolszewikom, wobec 
czego zdemobilizowano ich 18 i 19 
września; część zdezerterowała z 
bronią w ręku zasilając ukraińskie 
bandy mordujące w okolicy 
uciekinierów cywilnych, osadników 
wojskowych, żołnierzy WP i innych 
Polaków; bandy te grabiły polskie 
mienie, podpalały osiedla polskie. 
We wsi Kołki pow. Łuck miejscowi 
Ukraińcy wymordowali polskich 
policjantów.
 
18 lub 19 września 1939 roku: We 
wsi Podzamcze pow. Dubno zosta-
ła zaatakowana przez dywersantów 
ukraińskich 4 kompania Baonu 
KOP Dederkały z Pułku KOP Rów-
ne maszerująca z Poczajowa pow. 
Krzemieniec do Brodów woj. tarno-
polskie, za co żołnierze spalili wieś.
Nadleśnictwo Turza Mała we wsi 
Oblicki pow. Dolina - Rajmund 
Scholz w książce „Wojny – lasy – 
ludzie” (Olsztyn 1984, s. 170 – 171) 
pisze: Dostaliśmy z Bolechowa in-
formację, że dwóch leśniczych już 
tam pochowano, a nadleśniczy Śla-
dek rozpuścił uczniów swojej szkoły 
do domów, a sam – choć w mieście – 
nie jest pewny życia. (W parę dni po 
tej wiadomości nacjonaliści ukra-
ińscy zamordowali okrutnie oboje 
państwa Śladków i ich dwoje dzieci. 
To samo spotkało nadleśniczego Wi-
sza z Polanicy i jego rodzinę. Leśni-
czego Skóreckiego oblegano dwie 
doby po czym całą rodzinę wymor-
dowano).
 
19 września
-  1939 roku: We wsi Dachnów 
pow. Lubaczów Niemcy rozstrzelali 
Polaka po donosie sąsiada Ukraińca 
o nazwisku Pekara, za rzekome 
posiadanie broni. We wsi Hinowice 
gm. Koniuchy pow. Brzeżny: „19 
września zostali zamordowani przez 
bojówkarzy z OUN, którym prze-
wodził Iwan Kozłowśkyj, sołtys z 
Hinowic, trzej polscy żołnierze po-
wracający z wojny: Piotr Bereziuk 
(kpt. rezerwy) i jego kolega szkolny 
- Bazyli N.N. Zostali pochowani w 
zaroślach w starej nieczynnej sa-
dzawce rybnej” („Na Rubieży” nr 2 
(16) z 1996 s.17 i nr 45 /2000, s.47; 
Blicharski Cz.:  Petruniu..., s.67). W 
kolonii Józefówka pow. Brzeżany: 
„bojówkarze OUN kolonię zupełnie 
zniszczyli i spalili a ludność w znacz-
nej części wybili” („Antypolska 
akcja nacjonalistów ukraińskich..., 
j. w.). H. Komański, Sz. Siekierka..., 
na s. 112 podają,  że zginęło 3 

Polaków: Piotr Adamów spalony 
żywcem w szopie; Józef Bartman, 
któremu kosą podcięli gardło oraz 
Jan Zając, zastrzelony podczas 
ucieczki. We wsi Kotów pow. 
Brzeżany: „19 września 1939 roku 
został zabity przez bolszewików ks. 
Gach, Polak zadenuncjowany przez 
Ukraińców jako osoba, która rzeko-
mo strzelała z miejscowego kościoła 
z karabinu maszynowego do jadące-
go wojska sowieckiego. Oczywiście 
natychmiastowa rewizja w kościele 
wykluczyła taką możliwość ale i tak 
ks. Gach jako kontrrewolucjonista 
został „dzięki” miejscowym Ukra-
ińcom niezwłocznie rozstrzelany 
pod kościołem. W pracy Blichar-
skiego z kolei znajduje się informa-
cja o tym, że 19 września bojówka 
OUN zamordowała 12 mieszkań-
ców tej wsi” (Lucyna Kulińska: 
„Preludium zbrodni...,j. w.). We wsi 
Kozowa pow. Brzeżany miejscowi 
Ukraińcy zamordowali 6 Polaków, 
w tym 2 braci zarąbali siekierami. 
We wsi Kozówka pow. Brzeżany 
bojówkarze OUN zamordowali 2 
Polaków (kobietę i mężczyznę). 
We wsi Krasne koło Lwowa żoł-
nierze WP toczą walkę w bojówką 
OUN, straty nie są znane. W para-
fii Krężnica pow. Świdnik został 
zamordowany przez nacjonalistów 
ukraińskich proboszcz ks. Łukasz 
Żezuliński (prof. Leszek S. Jankie-
wicz,; w: Ludobójstwo OUN-UPA 
na Kresach Południowo-Wschod-
nich; Kędzierzyn-Koźle 2012). W 
kolonii Krzywieckiej  pow. Brzeża-
ny Ukraińcy z Kozowej zamordo-
wali 8 Polaków w tym 5-osobową  
rodzinę Jana Ślusarczyka. We wsi 
Lipowiec pow. Lubaczów Ukraiń-
cy zamordowali 2 Polaków: por. i 
ppor. WP. W parafii Nieświcz pow. 
Łuck został zamordowany przez 
kilku miejscowych ukraińskich na-
cjonalistów proboszcz ks. Włady-
sław Wielebnowski (prof. Leszek S. 
Jankiewicz...,  j. w.). W miasteczku 
Radziwiłłów pow. Dubno 4 kompa-
nia Baonu KOP Dederkały stoczyła 
walkę z dywersantami ukraińskimi 
w rejonie dworca kolejowego, stra-
ty nie są znane. W mieście Równe 
(Wołyń) tłum Ukraińców bije do 
utraty życia kilku Polaków, (w tym 
komendanta Policji Państwowej), 
wcześniej aresztowanych przez So-
wietów i wypuszczonych na plac, 
gdzie w ciągu godziny pozwolono 
miejscowej ludności na „zrobienie 
porządku z aresztowanymi”, a więc 
na publiczny lincz  We wsi Schod-
nica pow. Drohobycz bojówkarze 
OUN rozbrajali grupki żołnierzy 
WP idących do Rumunii i zamykali 
w drewnianym baraku, który potem 
oblali benzyną i podpalili – żywcem 
spłonęło 50 żołnierzy. W miastecz-
ku Stepań pow. Kostopol po walce 
żołnierze polscy (Baon Karabinów 
Maszynowych Osowiec WP oraz 
Baon KOP Berezne) wyparli dy-
wersantów. Podczas przekraczania 
rzeki Horyń zginęło kilku żołnierzy 
z Baonu KOP w walce z Ukraińca-
mi ze Stepania. Ukraińcom prze-
wodził związany z ruchem Mak-
syma Borowcia („Tarasa Bulby”) 
Kostia Szumlianśkyj („Zalizniak”). 
Po wkroczeniu Sowietów rozstrze-
lali oni Polaka na skutek donosu 
Ukraińców, za rzekome wskazy-
wanie żołnierzom KOP domów, 
z których strzelali dywersanci. W 
miasteczku Sokól pow. Łuck banda 
miejscowych Ukraińców rozbroiła 
żołnierzy KOP i puszczonych wol-
no ostrzelała. Zabili także Polaka, 
właściciela restauracji, gdy stanął 
w obronie innych maltretowanych 
Polaków. Następnie zabili żołnierza 
WP. W miejscowości Trościaniec 
(Wołyń) bandy miejscowych Ukra-
ińców atakowały żołnierzy WP, 
do band przyłączyły się dezerterzy 
ukraińscy, którzy uciekli poprzed-
niego dnia z bronią i amunicją ze 
135 pułku. W kolonii Trychubowa 
pow. Brzeżany: „19 września 1939 
zostali zamordowani następujący 
mieszkańcy Kozowej: Januszkiewicz 
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Tadeusz; Adam (Andrzej) Kimala; 
Edward Paterek; Jan i Mieczysław 
Pytlów - bracia; Spyrka Józef” („Na 
Rubieży” nr 2 (16), 1996 s. 19- 20 ; 
obu braci zabił siekierą Babij ze wsi 
Kalne). Wymienione osoby zostały 
uprowadzone i zamordowane 
siekierami na terenie kolonii 
Trychubowa, sołectwo Kalne 
(Lucyna Kulińska: „Preludium 
zbrodni..., j. w.). We wsi Uwsie 
pow. Brzeżany: „Odszukaliśmy 
dalszą gałąź naszej rodziny z daw-
nych ziem odzyskanych. Od nich 
dowiedzieliśmy się, że we wrześniu 
(19.09.1939 roku) w miejscowości 
Uwsie została zamordowana przez 
UPA (bojówkę OUN – przypis. 
S.Ż.) Melania Filus (1919-1939) 
wraz z ojcem Ludwikiem Filusem, 
matką Marią Filus z domu Kluz 
oraz kuzynką Hanna Filus - córką 
Stanisława Filusa. Józef i Bronisław 
Filus synowie Ludwika przeżyli 
a następnie powrócili w okolice 
Jasła. Proszę o sprostowanie 
danych” (www.stankiewicze.com/
ludobojstwo.pl). H. Komański i 
Sz. Siekierka na s. 131 podają, że 
bojówkarze OUN zamordowa-
li 5 Polaków: 3-osobową rodzinę 
Filus oraz Grubiaka z synem. W 
miasteczku Tuczyn pow. Równe 
miejscowi Ukraińcy korzystając z 
„dnia swobody” danego im przez 
Sowietów zabili posterunkowego 
oraz pobili urzędników i osadników 
-  było to „dokonanie porachunków 
z Polakami”.
-  1943 roku w kol. Piaseczno pow. 
Kowel upowcy i chłopi ukraińscy 
zarąbali siekierami, zakłuli nożami 
i innymi narzędziami co najmniej 
93 Polaków; 4-letniego Kazimierza 
Frantczaka przybili kołkiem do 
ziemi przez brzuch (Siemaszko..., s. 
373).
 
-  1944 roku: We wsi Kluwińce pow. 
Kopyczyńce Ukraińcy zamordowali 
2 Polaków: ojca z synem. We 
wsi Nowa Grobla – Hamernia 
pow. Lubaczów zamordowali 1 
Polaka. We wsi Strubowiska pow. 
Lesko (Bieszczady) zamordowali 
2 Polaków, w tym kobietę. We 
wsi Zalesie pow. Borszczów 
zamordowali 3 Polaków, w tym 
kobietę; być może chodzi jednak o 
wieś Zieleńce: „Dnia 19 września 
1944 r. około g[odziny] 20 do wsi 
Zieleńce od strony w[si]  Piłatkow-
ce wjechała na 4 podwodach ban-
da licząca 40 ludzi. [Bandyci byli] 
uzbrojeni w automaty różnych syste-
mów, karabiny maszynowe i karabi-
ny różnych systemów oraz  w grana-
ty i ubrani w mundury szeregowców 
i oficerów Armii Czerwonej. Banda  
podjechała pod dom Żolińskiego 
Michała s. Piotra. Poza Żolińskim 
M. P. w domu  znajdowali się żona 
Żolińska Maria c. Ignacego, syn Żo-
liński Adam s. Michała oraz syn Żo-
liński Franciszek  s. Michała (wszy-
scy narodowości polskiej). Banda 
ostrzelała i obrzuciła dom granata-
mi, następnie podpaliła go. Podczas 
ostrzału z domu do suszarni wybiegł 
Żoliński Adam s. Michała, urodzo-
ny w 1921 roku we w[si] Zieleńce 
naszego rejonu i zamieszkały tam-
że, Polak, który nie odniósł żadnej 
rany. Podczas napadu zostali zbici: 
1. Żolińska Maria c. Ignacego, uro-
dzona w 1886 roku we wsi Zieleńce i 
zamieszkała tamże, Polka.
2. Żoliński Franciszek s. Michała, 
urodzony w 1932 roku we wsi Zie-
leńce i zamieszkały tamże, Polak,o-
raz ranny został Żoliński Michał s. 
Piotra, urodzony w 1884 roku we 
wsi Zieleńce i zamieszkały tamże, 
Polak, który przebywa w Borszczo-
wie w szpitalu. Banda pozostała we 
wsi około 6 godzin i odjechała w kie-
runku wsi Piłatkowce naszego rejo-
nu. Żoliński Adam s. Michała rozpo-
znał wśród bandytów mieszkańców 
wsi Zieleńce: Pasternaka Mychajła 
s. Petra (weterynarza) i Safjaniuka 
Hryhorija s. Petra  (zast[ępcę] prze-
wodniczącego S[iel]sowietu w Zie-
leńcach), których aresztowaliśmy, i 

prowadzimy śledztwo w ich sprawie 
w celu ustalenia innych członków 
bandy” (Meldunek specjalny na-
czelnika RO NKGB w Skale dla 
naczelnika UNKGB obwodu tar-
nopolskiego z 20 września 1944 r. ; 
w: http://koris.com.ua/other/14728/
index.html?page=303 ).
 
W nocy z 19 na 20 września  
1944 roku: We wsi Podfilipie pow. 
Borszczów: „Nocą z 19 na 20 wrze-
śnia 1944 roku we wsi Podfilipie 
banda wyrżnęła dwie rodziny na-
rodowości polskiej oraz spaliła ich 
budynki.” (Meldunek naczelnika 
RO NKGB w Skale dla naczelnika 
UNKGB obwodu  tarnopolskiego 
z 20 września 1944 r. ; w: http://
koris.com.ua/other/14728/index. 
html?page=307 ). Komański..., 
s. 51,  datuje napad na „wrzesień 
1944”, oraz dokumentuje mord na 8 
Polakach , w tym  dwóch o nazwisku 
Trojanowski, pozostali NN. We wsi 
Zielińce pow. Borszczów: „Tej sa-
mej nocy (tj. z 19 na 20 września 
– przyp. S.Ż.) banda [licząca] do 
15 osób we w[si] Zieleńce spaliła 
dom polskiej  rodziny. Pozostał przy 
życiu tylko jeden starzec, pozosta-
li zginęli.” (Meldunek  naczelnika  
RO NKGB w Skale dla naczelnika 
UNKGB obwodu tarnopolskiego z 
20 września 1944 r. ; w: http://koris.
com.ua/other/14728/index.html?pa-
ge=307 )
 
W dniach od 16 do 20 września 
1939 roku: W rejonie wsi Narajów 
pow. Brzezany bojówki OUN wy-
łapały, rozbroiły i wymordowały 
około 80 żołnierzy polskich. „OUN 
rozbrajała i mordowała pojedyn-
czych polskich żołnierzy w rejonie 
Podwysoki – Mieczyszczów, Nara-
jów – Byszki, gdzie wymordowano w 
lesie byszkowskim za starą cerkwią 
około 80 żołnierzy i prawdopodob-
nie oficerów i paru kapelanów. Takie 
oświadczenia złożyli mieszkańcy wsi 
Kuropatniki, świadkowie tych mor-
derstw” (Zbigniew Rusiński: Tryp-
tyk brzeżański, Wrocław 1998, s. 
13). We wsi Żuków gm. Buszcze 
pow. Borszczów: „W okresie 16-20 
września w rejonie Żukowa, według 
świadków, przechodzący pojedyn-
czo lub grupkami polscy żołnierze 
powracający bez broni z wojny, lub 
udający się w stronę granicy rumuń-
skiej, byli podstępnie mordowani. 
Większość ofiar zakopywano w po-
bliskim wyrobisku po żukowskich 
kamieniołomach. Według świadków, 
zginęło tam ok. 1000 żołnierzy, oraz 
cywilnych uciekinierów z centralnej 
Polski” (Lucyna Kulińska: „Prelu-
dium zbrodni..., j.w.).
 
W dniach od 17 do 20 września 
1939 roku: W osadzie wojskowej 
Borowicze pow. Łuck podczas 
trzydniowej anarchii Ukraińcy ze wsi 
Topólno oraz z innych okolicznych, 
zabili około 50 żołnierzy WP oraz 
8 osadników.  We wsi Borowicze 
ostrzeliwali żołnierzy WP, chwytali 
i przetrzymywali w szkole 
razem uciekinierami cywilnymi 
z Polski centralnej, których po 
obrabowaniu topili w rzece Styr. 
Dwóch urzędników z Trościańca 
po związaniu drutem kolczastym 
zastrzelili. We wsi Byszki gm. 
Koniuchy pow. Brzeżany: „Od 
17-20 września 1939 w lesie znaj-
dującym się w pobliżu cerkwi grec-
kokatolickiej zostało przygotowane 
miejsce kaźni, w którym mordowano 
powracających do domu, pojedyn-
czo lub małymi grupkami, żołnie-
rzy polskich. Byli oni zatrzymywani 
przez bojówki OUN, rozbrajani i na-
stępnie stawiani przed ukraińskim 
„sądem”, który przed egzekucją 
przeprowadzał „dochodzenie”. Ży-
cie można było uratować jedynie de-
klarując narodowość ukraińską, co 
sprawdzano każąc deklamować mo-
dlitwy po ukraińsku. Po szczegóło-
wym „przesłuchaniu” i potwierdze-
niu znajomości języka ukraińskiego 
żołnierz był wypuszczany. W ten 

sposób uniknęło śmierci kilku Po-
laków znających dobrze ukraiński. 
Egzekucji członkowie OUN tylko 
sporadycznie dokonywali przez za-
strzelenie, większość zamordowano 
przy użyciu siekier, noży i bagnetów, 
często okrutnie torturując. Według 
relacji Ukraińców i Polaków, w tym 
miejscu zamordowano i pochowano 
250 żołnierzy i kilkanaście osób cy-
wilnych - uciekinierów z centralnej 
Polski. Na polu między Byszkami 
a Potokiem bojówkarze OUN za-
mordowali 30 osobową grupę pol-
skich żołnierzy z kapelanem. Mimo 
upływu tylu lat nie dokonano w tym 
miejscu ekshumacji, ani nie po-
stawiono upamiętnienia. Dane te 
potwierdza Cz. Blicharski. Pisze o 
zamordowaniu (masakrowaniu) we 
wrześniu 1939 roku przez bojówki 
OUN zatrzymywanych pojedynczo 
lub w niewielkich grupach w pobli-
skim lesie ok. 250 polskich żołnierzy, 
wśród których był kapelan wojsko-
wy. (Lucyna Kulińska: „Preludium 
zbrodni..., j.w.). Na polu między 
Byszkami a Potokiem bojówkarze 
OUN zamordowali 30-osobową 
grupę polskich żołnierzy z kapela-
nem wojskowym, który miał przy 
sobie konsekrowane komunikanty, 
których nie pozwolono oddać księ-
dzu greckokatolickiemu. W miejscu 
mordu rośnie dziś dąb, na którym 
ktoś wyrzeźbił krzyżyk (Komański
...,s. 106). We wsi Dryszów pow. 
Brzeżany bojówki OUN i miejsco-
wi Ukraińcy wyłapywali uciekinie-
rów z Polski centralnej, ograbiali 
ich z dobytku i odzieży a następnie 
mordowali ; „W ten sposób zamor-
dowano ok. 22 osób” (Lucyna Ku-
lińska: „Preludium zbrodni..., j. w.; 
oraz; „Na Rubieży” nr 2 (16) 1996 
s. 15). We wsi Grabowo oraz w ca-
łej gminnie Pulemiec (Olszanka, 
Piszcz, Pulemiec, Wólka Chrypska) 
pow. Luboml, a także w gminie 
Domaszewo pow. Brześć n. Bu-
giem, woj. poleskie, przez trzy dni 
po wkroczeniu Sowietów (i przed 
17 września) miejscowi Ukraińcy 
mordują Polaków: uchodźców, żoł-
nierzy, oficerów, urzędników. Ofia-
rą ich padło 300 – 400 Polaków.  
We wsi Kozowa pow. Borszczów: 
„Między 17-20 września 1939 r. w 
rejonie Kozowej miały miejsce na-
pady bojówek OUN na pojedyncze 
osoby oraz małe grupki żołnierzy 
polskich powracających z wojny 
lub idących w kierunku granicy ru-
muńskiej. Wszyscy którzy wybierali 
boczne, leśne drogi byli rozbrajani i 
mordowani, odzierani po śmierci z 
obuwia i mundurów. W rejonie tym 
zginęło ponad 30 żołnierzy” (Lucy-
na Kulińska: „Preludium zbrodni..., 
j. w.).
 
W pierwszych dniach po 17 wrze-
śnia 1939 roku: We wsi Karpiłówka 
pow. Sarny, żołnierze sowieccy 
razem z Ukraińcami zamordowali 
2 Polaków: leśniczego i gajowego; 
natomiast chłopi ukraińscy 
samodzielnie zamordowali 7 
Polaków: gajowego Bagińskiego 
skrępowanego łańcuchem 
podciągnęli na grubą gałąź pod 
którą rozpalili stos metrowych polan 
i wśród ich gwizdów, krzyków 
i śmiechu upiekł się żywcem i 
spopielił; gajowego Kazimierza 
Lecha powiesili na drzewie; dwójce 
małych dzieci Kazimierza Lecha 
roztrzaskali główki uderzając 
nimi o ścianę, trzymając za nogi; 
żonę Wandę Lechową przybili 
gwoździami do wrót stodoły, 
gajówkę podpalili a ogień przeniósł 
się także na stodołę – spłonęła 
żywcem; gajowego Chajeckiego 
skrępowanego drutem wrzucili 
do rozgrzebanego mrowiska; 
gajowemu Prusowi odrąbali głowę 
i wrzucili do bagna (Siemaszko..., 
s. 763). W majątku Ochotniki pow. 
Włodzimierz Wołyński miejscowi 
Ukraińcy zamordowali Polaka – 
właściciela majątku.
 
W dniach od 18 do 20 września 

1939 roku w mieście Kowel przez 
trzy dni trwały walki oddziałów 
WP z bojówkami ukraińskimi. „18 
września drużyna Pietrzykowskiego 
dotarła do Kowla i po dołączeniu 
do macierzystej jednostki przez trzy 
dni brała udział w walkach z Ukra-
ińcami. Podczas jednej z potyczek 
w obronie stacji kolejowej w Kowlu 
Pietrzykowski został ranny” (Jerzy 
Masłowski: Agresja sowiecka na 
Wołyniu i Ziemi Chełmskiej w świetle 
„Pamiętnika’ Wincentego Pietrzy-
kowskiego; w: „Agresja sowiecka 
17 września 1939 roku na Kresach 
Wschodnich i Lubelszczyźnie. Tom 
I. Lublin 2009, s. 122). Grabieży 
magazynów dokonywali Ukraińcy, 
którzy zdezerterowali z Wojska Pol-
skiego, miejscowi Ukraińcy i Żydzi. 
„Ukraińcy zaczęli nas okrążać. Nas 
trzydziestu i ich przeszło trzysta, a w 
tym połowa było polskich żołnierzy, 
trochę uczniów, grupka smarka-
tych żydziaków” (s. 128). „Ogień 
wzmaga się, wzmaga się i wzmaga. 
Piekło! Nasze stanowiska – jedno 
wielkie kłębowisko. Ostatkiem sił 
odpowiadamy ogniem. /.../ Godzina 
ósma – liczymy straty. Jeden leży na 
wznak z rękami na piersiach, cichy 
i spokojny, z zaciśniętymi ustami, 
płaszcz na nim szary, strzelecki. 
Kula przebiła mu głowę, weszła 
między oczy – krew na źrenicach! 
Nikt go nie zna, pewno jakiś liceali-
sta z Warszawy” (s. 129). Łącznie w 
walkach poległo około 50 Polaków.
 
20 września
-  1939 roku: Koło wsi Deraźne 
pow. Kostopol bojówka OUN 
zatrzymała 11 żołnierzy WP, dwóch 
podoficerów i jednego oficera. 
Oficer i jeden żołnierz uciekli, 
pozostałych powiesili na drzewach 
za nogi (A. Przybysz: Z umęczonego 
Wołynia; Wrocław 2000, s. 34). We 
wsi Glinna, pow. Brzeżany bojów-
karze OUN zamordowali 4 tutej-
szych Polaków (Józef Camona oraz 
Krężel z dwoma synami). W mająt-
ku Grabów pow. Łuck jeszcze przed 
wkroczeniem wojsk sowieckich 
miejscowi chłopi ukraińscy ze wsi 
wymordowali właścicieli majątku 
(rodzinę Nieczujów-Wierzbickich) 
i mieszkańców, 12 Polaków. Ukra-
ińcy dumni byli z tego, że „panów 
polskich zniszczyli z korzeniami”. 
Wśród zamordowanych był 1 męż-
czyzna, 6 kobiet i 5 dzieci, w tym 
3-miesięczne. W miejscowości Koł-
ki pow. Łuck miejscowi Ukraińcy 
ostrzelali straż przednią 3pp KOP . 
We wsi Leśniki pow. Brzeżany; „Z 
miejscowych Polaków zamordowa-
no w Leśnikach: Boryszkową We-
ronikę lat 60, zamordowaną 20 XI 
1939 r.; Grudzikową Marię lat 47 
zamordowaną 20 XI 1939 r; Mirec-
kiego Wincentego sołtysa polskiego; 
Mirecką Paulinę; Wolańską Annę 
matkę Mireckiej.Zamordowali tych 
ludzi: Senyszyn Roman; Medyński 
Stefan; Łaczyszyn Iwan syn Mikoła-
ja; Pryjdun Iwan syn Fedka i Szo-
piak Kazimierz. Mirecki Wincenty 
był sołtysem do września 1939 r. 
Zamordowany został z żoną i matką 
– ślad po nich zaginął – ocalał tylko 
syn Jan, który w czasie mordowania 
przebywał w Brzeżanach. Przyjęty 
został przez rodzinę Wierzbickich 
na utrzymanie, a potem razem z 
nimi zamordowany został przez 
cofających się bolszewików. Mają-
tek Mireckich wzięli w posiadanie 
Ukraińcy. Z Zornisk, leżących obok 
Leśnik, brał udział w mordach Wa-
syl Szydło, który schwytany przez 
policję niemiecką, przyznał się do 
zastrzelenia oficera polskiego nie-
znanego nazwiska, a leżącego w 
rowie w Leśnikach. Ma on na su-
mieniu więcej morderstw Polaków 
dokonanych 1939 r. w Leśnikach. . 
W innych relacjach jest informacja 
o ograbieniu zamordowaniu przez 
miejscową bojówkę OUN (lub miej-
scowych ukraińskich chłopów)w 
Leśnikach, we wrześniu 1939 roku 
następujących osób z centralnej 
Polski: nieznanego z nazwiska ma-

jora WP z córką (zakłuci widłami), 
i trzech kobiet”.(Lucyna Kulińska: 
„Preludium zbrodni..., j. w.).
 
-  1943 roku we wsi Kołodenka 
pow. Równe policjanci ukraińscy 
zamordowali 1 Polaka.
 
-  1944 roku: We wsi Cisna pow. 
Lesko (Bieszczady) Ukraińcy za-
mordowali 2 Polaków. We wsi Cy-
gany pow. Borszczów banderowcy 
przebrani w mundury żołnierzy 
sowieckich pod pozorem werbun-
ku do pracy w kopalni zabrali 21 
Polaków, których ciała odnaleziono 
dopiero w 1946 roku w rejonie wsi 
Teresin – Skała Podolska, w studni 
dróżnika kolejowego głębokiej na 
25 metrów; ofiary były wrzucone 
do niej żywcem, głowami w dół, 
większość miała ręce związane do 
tyły oraz połamane kręgosłupy; 
wśród pomordowanych było 11 
kobiet oraz 4-osobowa rodzina z 
córkami lat 11 i 13; ponadto na te-
renie wsi zamordowali 2 Polaków: 
„20 września o g[odzinie] 8 rano 
bandyci zabili żołnierza istriebi-
tielnego Batalionu,  Psiekurskie-
go, zamieszkałego we wsi Cygany, 
oraz mieszkańca tej samej wsi, 
Polaka, Trzańskiego  Jana s. Stefa-
na, lat 51” (Meldunek naczelnika 
RO NKGB w Skale dla naczelnika 
UNKGB obwodu tarnopolskiego z 
20 września 1944 r. ; w: http://koris.
com.ua/other/14728/index.html?pa-
ge=307 ). We wsi Jabłonów pow. 
Kopyczyńce upowcy zamordowali 
5 Polaków i 1 Ukrainkę. We wsi 
Skomorochy pow. Tarnopol zabili 2 
Polaków: Bolesława Jankowskiego 
i Stanisława Kwaśnickiego. We 
wsi Wasylkowce pow. Kopyczyńce 
Ukraińcy uprowadzili do lasu i 
zamordowali 1 Polaka.
 
-  1945 roku we wsi Wojtkowa pow. 
Przemyśl upowcy zamordowali 
32 Polaków: 20 cywilnych i 12 
milicjantów.
 
Około 20 września 1939 roku: 
Około 14 km od stacji kolejowej 
w Radziwiłłowie pow. Dubno gru-
pa uciekających polskich żołnierzy 
natknęła się na 3 trupy żołnierzy 
polskich zamordowanych przez 
Ukraińców. Dwa – trzy kilometry 
dalej, po odbiciu z rąk nacjonali-
stów ukraińskich pojmanych przez 
nich 15 żołnierzy polskich, już 
rozebranych z mundurów, powią-
zanych i szykowanych do tortur i 
zabójstwa, niedoszłe ofiary wskaza-
ły miejsce mordu na 5 żołnierzach 
polskich: „kapitana Janusza Namo-
wicza z Łunińca i czterech żołnie-
rzy, okropnie zmasakrowanych. /.../ 
Ciała zamordowanych były pocięte 
na kawałki siekierami. Najpierw 
odrąbywano toporami po kawałku 
stopy, dłonie, następnie kończyny 
nóg aż do bioder, a rąk – do ramion. 
Odcięte kawałki kończyn nie były 
dłuższe niż dziesięć centymetrów. 
Wydłubano im oczy, obcięto nosy i 
uszy, pozrywano paznokcie, porozci-
nano brzuchy. Obok tych kawałków 
ciał stał mały garnuszek z solą, któ-
rą posypywano rany mordowanych 
mężczyzn” (Przybysz, s. 16). W oko-
licach Trembowli, w wiosce, w któ-
rej jest most na rzece Seret, Ukraiń-
cy wymordowali grupę 14 żołnierzy 
WP, pluton artylerzystów. Zdzisław 
Nardelli w książce „Pasztet z ojczy-
zny” (Katowice 1986, s. 282) pisze: 
„Przed mostem nad Seretem. Coś 
okropnego. Nawet pan sobie nie 
wyobraża, jak wygląda wyłupione 
oko wsadzone do pępka. Wytrzesz-
czone oczy patrzące ze środka na-
gich brzuchów. Poobrywane wargi 
z wytrzeszczonymi zębami, w które 
powtykano obcięte genitalia. /.../ 
Jednemu z nich, temu w okrwawio-
nej bluzie, obrzezano głowę i chyba 
stąd tyle krwi. Głowę wrzucono do 
kociołka. /.../ Takiego wojskowego 
do gotowania nad ogniem. Srali, pa-
nie, na te głowę w kociołku, odlewa-
li się! Czternastu żołnierzy, pluton 
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artylerzystów”. Żołnierz, któremu 
Ukraińcy odcięli głowę, nazywał 
się Walter Bobek, pochodził ze 
Śląska, z Cieszyna. Ciała żołnierzy 
złożono we wspólnej mogile we wsi 
Lechowo.
W dniach od 19 do 21 wrze-
śnia 1939 roku w mieście 
Stanisławów wkraczający 
Sowieci dali Ukraińcom trzy dni 
„swobody”, w czasie których tzw. 
komitety rewolucyjne aresztowały, 
torturowały i zamordowały nie 
ustaloną liczbę Polaków.
 
21 września
-  1939 roku: We wsi we wsi Cza-
barówka pow. Kopyczyńce milicja 
ukraińska współpracująca z NKWD 
aresztowała Franciszka Furma-
na, komendanta drużyny Związku 
Strzeleckiego, a następnie zamordo-
wała go. We wsi Czetwertnia pow. 
Łuck: „Wieczorem, chyba 21 wrze-
śnia, przejeżdżały przez naszą wieś 
dwie furmanki z kobietami i dziećmi, 
kierując się w stronę wsi Czetwertni 
(3-4 kilometry od Hodomicz), gdzie 
można było przeprawić się promem 
przez rzekę Styr. Towarzyszyli im 
oficerowie i żołnierze polscy z bro-
nią gotową do strzału. Przed szkołą 
wywołali ojca, aby dowiedzieć się, 
czy nie ma w pobliżu jakiegoś woj-
ska, a upewniwszy się, że w okolicy 
panuje spokój, udali się w dalszą 
drogę. Później dowiedzieliśmy się, 
że przepływających promem przez 
Styr żołnierzy z rodzinami ostrzela-
no z obu brzegów. Nikt się nie ura-
tował. W sąsiedniej wsi Borowicze 
za rzeką Styr przechodziły grupy 
polskich żołnierzy cofających się na 
wschód. Były one ostrzeliwane przez 
Ukraińców ukrytych we młynie oraz 
w okolicznych domach i stodołach. 
Pawlusza – były woźny, obawiając 
się naszej ucieczki z Hodomicz, zor-
ganizował wartę w szkole. Zabronił 
nam i zgromadzonym u nas ucieki-
nierom oddalania się z tego miejsca. 
W klasach zorganizował areszt, w 
którym trzymał schwytanych i roz-
brojonych żołnierzy polskich oraz 
osoby cywilne. Więźniów wypro-
wadzał następnie nad rzekę Styr i 
topił. U niektórych mieszkańców 
wsi widzieliśmy później zegarki, 
papierośnice i inne rzeczy pomor-
dowanych. Pewnego dnia z rana 
przyprowadzono sekretarza gminy 
Trościaniec pana Fiecyka z drugim 
urzędnikiem, dobrych znajomych 
moich rodziców, z rękami związany-
mi z tyłu drutem kolczastym. Ojciec 
prosił strażników, żeby ich uwolnili, 
bo nikomu nic złego nie zrobili. Nic 
to jednak nie pomogło. Zezwolono 
ojcu jedynie na podanie pojmanym 
zapalonych papierosów do ust. Za-
raz potem wyprowadzono ich, a po 
jakimś czasie zobaczyliśmy na ręku 
Pawłuszy zegarek pana Fiecyka. 
W czasie, kiedy oczekiwaliśmy na 
wyjazd ze wsi Hodomicze, przeby-
wających u nas uciekinierów (pro-
fesora gimnazjum oraz wspomnianą 
trzyosobową rodzinę) wywieziono 
w nieznanym kierunku. Nigdy nie 
dowiedzieliśmy się, co się z nimi sta-
ło.” (Zofia Szyszkowska: „Dziecko 
z kresów”, Fundacja Moje Wojen-
ne Dzieciństwo, 2011 ; za: http://
www.mojewojennedziecinstwo.pl/
pdf/18_szyszkowska_dziecko.pdf
 
-  1943 roku: W kol. Annowal 
pow. Kostopol Ukraińcy zamor-
dowali kilkunastu Polaków, którzy 
przyszli do swoich gospodarstw 
po żywność. We wsi Mokwin pow. 
Kostopol zamordowali 1 Polaka. 
We wsi Owadno pow. Włodzimierz 
Wołyński zamordowali 1 Polaka. W 
kol. Różyn pow. Kowel zastrzelili 
16-letnią Polkę.
 
-  1944 roku: We wsi Hadyńkowce 
pow. Trembowla upowcy zamordo-
wali 2 Polaków, 1 Ukraińca i 1 Ro-
sjankę. We wsi Słobódka Strusow-
ska pow. Trembowla zamordowali 1 
Polaka, sołtysa.

 
22 września
-  1939 roku: We wsi Kozielniki 
pow. Lwów Ukrainiec z Sichowa 
wskazał wkraczającym Sowietom z 
Armii Czerwonej 15 Polaków, jako 
„wrogów ludu” i zostali oni roz-
strzelani
We wsi Kuropatniki gm. Koniu-
chy pow. Brzeżany zamordowany 
został przez Ukraińców Michał 
Ogrodnik syn Tomasza i Tacjanny 
Orzechowskiej ur. 14 II 1902. We 
wsi Nieświcz pow. Łuck Ukraińcy 
zamordowali 1 Polaka  W osadzie 
wojskowej Szczurzyn pow. Łuck 
po wkroczeniu Sowietów Ukraińcy 
zamordowali 14 osadników oraz 2 
oficerów WP; nad niektórymi szcze-
gólnie znęcali się, wśród ofiar były 
dwie kobiety; zamordowany został 
osadnik, który bezpłatnie załatwiał 
miejscowym Ukraińcom sprawy 
urzędnicze, pisał pisma i podania, 
odpisywał na pisma, a na przednów-
ku pożyczał żywność.
 
-  1943 roku: W kol. Adamówka 
pow. Dubno Ukraińcy zamordowali 
80-letniego Polaka
We wsi Kasperowce pow. Zalesz-
czyki banderowcy zamordowali 
Polaka, inspektora z fabryki tytoniu 
We wsi Kułakowce pow. Zaleszczy-
ki policjanci ukraińscy zamordowali 
2 Polaków: małżeństwo, oraz Żyda, 
którego ukrywali W kol. Pańska 
Dolina pow. Dubno w walce z UPA 
poległo 2 partyzantów AK. We wsi 
Pomorzany pow. Zborów Ukraińcy 
zamordowali 2 Polaków, w tym lat 
19 (Jerzy Reichschutz, były elew II 
Korpusu Kadetów we Lwowie). W 
mieście Równe woj. Wołyń zmarła 
od ran zadanych przez Ukraińców 
3-letnia polska dziewczynka Fran-
ciszka Malinowska. We wsi Róża-
niec pow. Biłgoraj policjanci ukraiń-
scy z Niemcami zastrzelili 25-letnią 
Polkę, zrabowali 1000 krów, 500 
świń, drób i zboże (około 13 ton) 
oraz spalili 260 gospodarstw
We wsi Rzepińce pow. Buczacz  
Ukraińcy zamordowali Polaka, bu-
chaltera miejscowego Liegenscha-
ftu (Stanisław Stępniowski). W fu-
torze Starokorzeckim pow. Równe 
Ukraińcy zamordowali 1 Polaka. 
We wsi Wola Wielka pow. Luba-
czów zamordowali 2 Polaków. We 
wsi Zamłynie pow. Luboml Ukra-
ińcy (znani imiennie) zamordowali 
15-letniego Polaka Konstantego 
Matczuka: poranili go, podeptali i 
dobili uderzeniem w tył głowy.
 
-  1944 roku w leśniczówce 
Kwaszenina pow. Dobromil został 
zamordowany przez UPA gajowy 
Andrzej Wieczorek, lat 45.
 
Od 4 do 23 września  1944 roku w 
Warszawie Ukraiński Legion 
Samoobrony w sile 2 sotni toczył 
na Powiślu i Czerniakowie walki 
z powstańcami oraz dokonywał 
mordów na cywilnej ludności, ilość 
ofiar nie jest znana.
 
Od 13 do 23 września 1939 
roku w Samborze przebywały 
wojska niemieckie aresztując 
około 100 Polaków wskazanych 
przez aktywistów OUN. Następnie 
wkroczyły wojska sowieckie, 
którym aktywiści OUN oraz 
komuniści denuncjowali kolejnych 
Polaków.
 
Około 23 września 1939 roku we 
wsi Zapole pow. Luboml w wąwozie 
na trasie Luboml – Huszcza 
uzbrojeni w broń palną Ukraińcy 
zaatakowali oddział Flotylli Pińskiej 
zabijając kilku żołnierzy WP.
 
23 września
-  1939 roku we wsi Urycz pow. Stryj 
bojówkarze OUN z żołnierzami 
niemieckimi zamknęli w budynku 
gospodarczym wziętych do niewoli 
80 żołnierzy WP i wrzucili granaty, 
które spowodowały także pożar; 

tylko 6 rannych zdołało uciec, 
z których 3 zmarło; ocalało 3 
żołnierzy; łącznie zamordowanych 
zostało 77 żołnierzy WP oraz 1 Żyd, 
który został  rozstrzelany.
 
-  1943 roku: Między wsią Bielin 
a wsią Dubniki pow. Włodzimierz 
Wołyński Ukraińcy zamordowali 
45-letniego Polaka: miał odrąba-
ne ręce i nogi oraz zmasakrowaną 
twarz (Siemaszko..., s. 960). W 
miejscowości w gminie Kostopol 
woj. wołyńskie upowcy zabili 7 Po-
laków podczas zbioru ziemniaków. 
We wsi Petlikowce Stare pow. Bu-
czacz Ukraińcy zamordowali Pola-
ka, byłego sekretarza gminy. We wsi 
Strutyn pow. Dolina banderowcy 
zamordowali 40-letniego Polaka.
 
-  1944 roku: We wsi Majdan 
Stary pow. Radziechów został 
zamordowany przez UPA gajowy 
Michał Gawlicki, lat 62. We wsi 
Snowidów pow. Buczacz Ukraińcy 
zamordowali 4 Polaków, w tym 
3-osobowa rodzinę z 12-letnią 
córką.
 
-  1945 roku we wsi Lipowiec pow. 
Jaworów Ukraińcy zamordowali 1 
Polaka.
 
=  1946 roku we wsi Ułazów pow. 
Lubaczów upowcy zamordowali 3 
Polaków i 1 Ukraińca.
 
Nocą z 23 na 24 września
-  1943 roku we wsi Łopuszanka 
Lechniowa pow. Turka Ukraińcy 
uprowadzili Polaka, który zaginął 
bez wieści.
-  1944 roku: We wsi Chatki pow. 
Podhajce Ukraińcy uprowadzili 
3-osobową rodzinę polską: matkę 
z jej małoletnim dzieckiem oraz jej 
brata, która zaginęła bez wieści. We 
wsi Leżanówka pow. Skałat zamor-
dowali 2 rodziny polskie, w tym 
4-osobową zarąbali siekierami; tj. 8 
Polaków.
 
24 września
- 1939 roku w majątku Husynne 
koło miejscowości Rogalin pow. 
Hrubieszów Sowieci i miejscowi 
Ukraińcy zamordowali 28 żołnierzy 
WP (w tym 3 oficerów), rozbierając 
ich do naga i kłując bagnetami; 
Ukraińcy zrabowali potem ich 
rzeczy i umundurowanie oraz 
zniszczyli dokumenty.
 
- 1943 roku: W futorze 
Glińczuki pow. Krzemieniec, 
wg. zapisków ks. Tadeusza 
Chrobaka zamordowani zostali: 
”1. Franciszek Liśkiewicz 
2. Maria Liśkiewicz, jego żona 
3. Albina (bratowa Franciszki) 
4. Kazimierz (ojciec Franciszka) 
5. Anna Liśkiewiczowa (matka)  - 
Zamordowani kulami dum- dum 
w piątek 24.9.1943 w południe 
kiedy to przy granicy na wołyń-
skiej stronie pod Glińczukami ko-
pali ziemniaki” (Iwona Kopańska 
– Konon, w: www.stankiewicze.
com/ludobojstwo.pl oraz e-mail do 
autora). W. i E. Siemaszko na s. 433 
dokumentują tylko mord dokonany 
w 1943 roku na 5-osobowej rodzinie 
Marciniaków.
W osadzie Jastrzębica pow. Dubno 
Ukraińcy zamordowali Polkę. Ma-
rię Fabiańską, żonę Delegata Rządu 
RP na powiat Dubno. We wsi i kol. 
Terebin pow. Hrubieszów policjanci 
ukraińscy zamordowali 17 Polaków, 
w tym 5-osobową rodzinę i 5 kobiet.
 
-  1945 roku: We wsi Dzików Nowy 
pow. Lubaczów upowcy zamordo-
wali 3 żołnierzy WP. W miasteczku 
Krasiczyn pow. Przemyśl zamordo-
wali 17 Polaków, w tym 5 osób spa-
lili żywcem oraz 5 uprowadzonych 
zaginęło bez wieści.
 
Około 20 - 25 września 1939 
roku we wsi Ihrowica pow. Tarnopol 
Ukrainiec Mikołaj Mulikiewicz 

zabił młodego polskiego 
nauczyciela (Józef Jaroszewski, w:  
Jan Białowąs: „Krwawa Podolska 
Wigilia w Ihrowicy 1944 r.”. Lublin 
2003; oraz www.stankiewicze.com/
ludobojstwo.pl).
 
25 września
-  1939 roku: We wsi Lipowiec koło 
Wielkich Oczu pow. Lubaczów trzej 
miejscowi Ukraińcy zamordowali 
podczas snu 2 polskich oficerów, 
ograbili i ciała zakopali w polu w po-
bliżu sąsiedniej wsi Nahaczów. Byli 
to: por. rez. Andrzej hr. Potocki oraz 
por. Józef Wiśniewski.  Ekshumacji 
dokonały  rodziny ofiar po wybuchu 
wojny niemiecko-sowieckiej, gdy 
tereny te zajęli Niemcy. We wsi Ty-
szowce pow. Tomaszów Lubelski: 
„Po nocnym boju pod Tyszowcami z 
24 na 25 września 1939 roku zosta-
li wzięci do niewoli i zamordowani 
żołnierze polscy. Kilkudziesięciu 
jeńców pchnięto bagnetami. Sowie-
ci i miejscowi Ukraińcy w szczegól-
ny sposób znęcali się nad majorem 
Jerzym Borowiczem, którego po wy-
myślnych torturach zastrzelili dwaj 
oficerowie sowieccy” (Ryszard 
Szawłowski/Karol Liszewski: Woj-
na polsko-sowiecka 1939; tom 1, s. 
377). We wsi Szumlany pow. Pod-
hajce Ukraińcy zamordowali 2 Po-
laków, właścicieli folwarku.
 
-  1943 roku pomiędzy miastem 
Dubno a wsią Iwanie woj. Wołyń 
upowcy zamordowali na drodze 1 
Polkę.
 
- 1944 roku: We wsi Jamna pow. 
Tarnów tuż przed świtem, oddzia-
ły 14 dywizji SS-Galizien otoczyły 
obozowisko partyzantów batalionu 
AK „Barbara”. Po zaciętej i mor-
derczej walce, partyzantom udało 
się znaleźć lukę w nieprzyjacielskim 
pierścieniu. Rano hitlerowski kocioł 
okazał się pusty, a na pobojowisku 
było według różnych szacunków od 
20 do 60 zabitych oraz od 20 nawet 
do 100 rannych esesmanów. Bolesne 
i dotkliwe były również straty party-
zantów, ale niewspółmiernie mniej-
sze (4 zabitych i kilku rannych). 
Esesmani za pomoc partyzantom 
spacyfikowali wieś, która płonęła 
przez noc z 25 na 26 września. Zgi-
nęło w tym czasie 57 osób. (http://
www.klubpodroznikow.com/rela-
cje/polska-ciekawe-miejsca/1042-
-jamna ). We wsi Zazdrość pow. 
Trembowla Ukraińcy zamordowali 
16 Polaków, w tym kierownika 
szkoły powszechnej.
 
-  1945 roku we wsi Wielopole pow. 
Sanok został zamordowany przez 
UPA gajowy Marcin Paszkiewicz, 
sierż. WP, d-ca plutonu AK-Zagórz 
ps.„Pleśń”, żona i dzieci uciekły do 
Zagórza, gajówkę spalono.
 
Nocą z 25 na 26 września 
1945 roku we wsi Rokszyce 
pow. Przemyśl upowcy spalili 
30 gospodarstw polskich oraz 
zamordowali 8 Polaków, w tym 
kobietę.
 
26 września
-  1939 roku: We wsi Dub pow. 
Tomaszów Lubelski Ukraińcy 
zamordowali 5 Polaków: „Grupa 
ukraińskich komunistów z Duba 
(Stolarczyk), Moniatycz (Stanisław 
Kucharczyk) i Śniatycz (syn popa) 
25 września 1939 r. pod dowódz-
twem  Kazimierza Prokopa z Kotlic, 
najpierw ograbiła doszczętnie dom 
parafialny z dóbr materialnych, a 
następnie w lesie, zwanym Burki 
(26 września 1939 r.) w bestialski 
sposób zamordowała uprowadzo-
nych domowników: ks. Wiktora 
Możejko (proboszcza parafii Dub), 
kleryków: Stefana Fabiańskiego 
i Mikołaja Kapuścińskiego, orga-
nistę Władysława Wentlanda oraz 
sołtysa Dub – Bolesława Piotrow-
skiego”. Ciała pomordowanych 
odkryto i pochowano na cmentarzu 

parafialnym w Dubie w zbiorowej 
mogile w połowie października, 
po wycofaniu się wojsk sowieckich 
i wkroczeniu wojsk niemieckich. 
Ofiary były torturowane, miały 
wydłubane oczy, poobcinane uszy, 
wyrwane języki….” (Waldemar W. 
Bednarski : „Z dziejów okupacji 
Ziemi Tomaszowskiej przez Armię 
Czerwoną oraz terroru UB – 
NKWD”, w: http://www.rasil.home.
pl/rrh_5_2007/10_waldemar_bed-
narski.pdf). We wsi Niemirówek 
pow. Tomaszów Lubelski Sowieci 
i miejscowi Ukraińcy zamordowali 
17 żołnierzy WP, w tym 14 podcho-
rążych i 3 oficerów.
 
-  1943 roku: We wsi Jabłonica 
pow. Kosów Huculski banderowcy 
zamordowali 3-osobową rodzinę 
polską, los pozostałych Polaków z 
tej wsi nie jest znany. We wsi Jabło-
nów pow. Kołomyja zamordowali 
24-letnią Polkę. W mieście Wło-
dzimierz Wołyński upowcy zamor-
dowali 5-letnią dziewczynkę polską 
Helenę Drzewińską. Koło miasta 
Włodzimierz Wołyński zamordo-
wali 17-letniego Polaka. W majątku 
Wołosów pow. Równe uprowadzili 
2 Polki: właścicielkę majątku oraz 
jej 18-letnią wychowankę i ślad po 
nich zaginął.
 
- 1944 roku we wsi Kudobińce 
pow. Zborów Ukraińcy powiesili 
1 Polaka, a potem jego zwłoki 
wrzucili do rzeki.
 
-  1945 roku we wsi Zawisznia 
pow. Sokal Ukraińcy zamordowali 
1 Polaka.
 
Nocą z 26 na 27 września 1943 
roku we wsi Rozważ pow. 
Zdołbunów upowcy zamordowali 
kilka lub kilkanaście rodzin 
polskich..
 
27 września
-  1939 roku: We wsi Chochoniów 
pow. Rohatyn Ukraińcy zamordo-
wali 29-letniego Polaka. W majątku 
Pulmo pow. Luboml zamordowali 2 
Polaków: właściciela majątku oraz 
leśniczego.
 
-  1943 roku we wsi Struża pow. 
Kraśnik;  „27.IX.1943. Kaczorowski 
Adam – b. wicedyrektor Pan. Banku 
Rolnego we Lwowie został zamor-
dowany w miejsc. Stróża k/Kraśni-
ka” (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 28, 
k. 73 – 90).
 
Nocą z 27 na 28 września 1946 
roku we wsi Polchowa pow. 
Przemyśl upowcy obrabowali i 
spalili gospodarstwa polskie oraz 
zamordowali 5 Polaków: kobietę i 
4-osobową rodzinę; związali swoje 
ofiary drutem kolczastym i wrzucili 
żywcem do ognia.
 
28 września
-  1939 roku we wsi Kruhel 
Wielki pow. Przemyśl zginął 
wraz z 13-letnim synem z rąk 
nacjonalistów ukraińskich OUN 
(leśniczówkę spalono) gajowy 
Stanisław Wojtowicz.
 
-  1943 roku: We wsi Kozaki 
pow. Równe upowcy zamordowa-
li 27-letnią Polkę. W kol. Zborów 
pow. Dubno zamordowali 4 Po-
laków. W leśniczówce Zubrzyca 
pow. Turka: „28 września 1943 r. 
Jan Slama wraz z żoną Janiną ( z d. 
Ważną) wraz z innymi 12 osobami z 
Nadleśnictwa Majdan został bestial-
sko zamordowany w leśniczówce w 
Zubrzycy  ().   http://www.podbuz.
pl/articles.php?article_ id=16
 
-  1944 roku w leśnictwie Cisowa 
pow.  Przemyśl zamordowany zo-
stał przez UPA w czasie powrotu z 
Olszan do miejscowości Brylińce 
leśniczy Kazimierz Gołębiowski, ur. 
1923 r.,  ciała nigdy nie odnaleziono, 
symboliczny grób ma w Zawadce.
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-  1945 roku we wsi Lalin pow. 
Sanok upowcy spalili wieś i 
zamordowali 2 Polaków oraz 10 
poranili.
 
Po 28 września 1939 roku pod 
Szackiem pow. Luboml, po bitwie 
Polaków z Sowietami Ukraińcy  
mordowali błąkających się wokół 
Szacka pojedynczych żołnierzy WP.
 
21 lub 29 września 1939 roku w 
kolonii Klimowsk pow. Luboml 
uzbrojeni Ukraińcy doszczętnie 
ograbili dom sekretarza gminy, 
uprowadzili właściciela oraz jego 
brata i zastrzelili.
 
Nocą z 28 na 29 września 1943 
roku: We wsi Borynia pow. Turka 
upowcy obrabowali i spalili gospo-
darstwa polskie oraz zamordowali 
20 Polaków, w tym kobiety i dzieci. 
We wsi Nowosielce pow. Bóbrka 
napadli na plebanię i wieś, zamor-
dowali 17 Polaków, w tym matkę 
księdza i gospodynię. We wsi Uście 
Zielone pow. Buczacz zamordowali 
1 Polaka.
 
28 – 29 września 1939 roku we wsi 
Kodeniec (na wschód od Parczewa) 
28 września miejscowi  Ukraińcy 
wybili granatami patrol saperski 
WP, zginęło 5 saperów i por. rez. 
Erwin Poznański, natomiast w nocy 
z 28 na 29 września zamordowali 
także kpt. Bazylego Sobolewa 
(Szawłowski..., s. 381 – 382).
 
29 września
-  1943 roku: We wsi Hołowsko 
pow. Turka Ukraińcy zamordowali 
Polaka, gajowego. We wsi 
Ledóchówka pow. Dubno upowcy 
pod lasem przez 3,5 godziny 
torturowali porwaną z kol. Bryszcze 
rodzinę polską: rozbili głowę 
4-letniej dziewczynce, zamęczyli 
na śmierć dziewczynki lat 10 i 
18, na końcu zamordowali ojca. 
We wsi Majdan pow. Drohobycz 
zamordowali w leśniczówce 
3-osobową rodzinę polską: ojca 
z 23-letnim synem i 20-letnią 
synową w 6 miesiącu ciąży. W 
kol. Radowicze pow. Kowel 
zamordowali co najmniej 6 Polaków, 
w tym wdowę z 3 córkami. We wsi 
Zubrzyca pow. Turka zamordowali 
24 Polaków; w tym w leśniczówce 
spalili żywcem rodzinę leśniczego, 
zamordowali podleśniczego z 
1-rocznym wnukiem oraz młode 
małżeństwo lat 20 i 23.
 
-  1944 roku: We wsi  Bereżanka 
pow. Borszczów: „z relacji moich 
rodziców Anny i Michała Tokar, 
stałych mieszkańców ówczesnej Be-
reżanki ,/.../ , przytoczę nazwiska tak 
Polaków jak i Ukraińców zabitych 
przez ukraińskich nacjonalistów. 
Są to: 1. Żołyńska Anna (żona Al-
bina) lat 40 – 29 wrzesień 1944 – 
Bereżanka. 2. Żołyński Bronisław 
(szwagier Anny) lat ok. 38 - 9 czer-
wiec 1944 – Bereżanka” (Jan Tokar, 
Wrocław; w: www.stankiewicze.
com/ludobojstwo.pl). H. Komański, 
Sz. Siekierka..., nie odnotowują żad-
nej relacji ze wsi Bereżanka pow. 
Borszczów. We wsi Chłopówka 
pow. Kopyczyńce upowcy zamor-
dowali 3 Polaków. We wsi Hlesz-
czawa pow. Trembowla uprowadzili 
i zamordowali 3 Polaków. We wsi 
Jamelna pow. Gródek Jagielloński 
podczas trzeciego napadu upowcy 
spalili polskie gospodarstwa i wy-
mordowali 74 Polaków; palili żyw-
cem, zakłuwali bagnetami, rąbali 
siekierami itp.; niemowlę z rodziny 
Ciepków nabili żywcem na sztache-
tę płotu, 35-letnią Marię Kaczmar-
czyk rozrąbali siekierą od szyi przez 
piersi; niemowlę z rodziny Kosza-
lów zakłuli nożem; 1-rocznej Annie 
Marcinów oraz 3-letniej Katarzynie 
Podsiadło odcięli głowy;  niemow-
lęciu (Zofia Podsiadło) roztrzaskali 
główkę o mur; torturowali i wycięli 

skórę z twarzy i pleców 70-letnie-
mu Andrzejowi Wakiermanowi; 
44-letnia Maria Więcław miała 60 
ran kłutych bagnetem; uprowadzili 
20-letnią dziewczynę, która zaginę-
ła bez wieści
We wsi Lackie Szlacheckie pow. 
Tłumacz upowcy „prawie całko-
wicie wymordowali mieszkańców 
wsi”, imiennie znanych jest 10 Po-
laków, w tym 9-letnią dziewczynkę 
i jej matkę w zaawansowanej ciąży 
oraz drugą matkę z córką; „W nocy 
na 30 września 1944 roku bandy-
ci OUN przeprowadzili napad na 
wieś Liackie-Szlacheckie, rejon Ty-
śmienica, obwód Stanisławów, w 
której mieszkali obywatele polskiej 
narodowości. Bandyci prawie cał-
kowicie wymordowali mieszkańców 
wioski, których przed zamordowa-
niem poddali bestialskim torturom, 
dusili stryczkami, łamali ręce i nogi, 
odcinali uszy, usta, wydłubywali 
oczy, dziewczęta i młode kobiety 
najpierw gwałcili a następnie odci-
nali im piersi i rozstrzeliwali. Domy 
mieszkalne i budynki gospodarcze 
podpalili.” (INFORMACJA SBU 
o działalności OUN-UPA №113 z 
dnia 30.07.1993 r. ; w: http://sztur-
man.salon24.pl/267856,informacja-
sbu-o-dzialalnosci-oun-upa-113-z-
dnia-30-07-1993); „Rodzina moja 
pochodzi z Pokucia a dokładnie ze 
wsi Lackie Szlacheckie, moja babcia 
urodziła się w 1917 roku w rodzinie 
Anny i Tomasza Buniowskich. W 
1939 roku wyszła za Antoniego Za-
jąca, który po wybuchu wojny wcie-
lony został do wojska i przeszedł 
szlak przez Rumunię i Francję do 
Anglii, babcia natomiast pozostała 
w Lackiem razem z rodziną. W cza-
sie pogromu w 1944 roku zabici zo-
stali jej dwaj bracia: Jan Buniowski, 
który w chwili śmierci miał zaledwie 
16 lat, schronił się u sąsiada Ukra-
ińca, który też zginał za pomaganie 
Polakom. Po śmierci Janka został 
postrzelony Stanisław Buniowski i 
wykrwawił się wskutek odniesionych 
ran. Po tych wydarzeniach rodzina 
moja ukrywała się w Markowcach 
a następnie w Świętym Józefie, skąd 
zostali deportowani do Góralic 
na Ziemiach Zachodnich” (www.
stankiewicze.com/ludobojstwo.pl; 
Elwira Juwa , 04.02.2012). We wsi 
Majdan pow. Kopyczyńce upowcy 
uprowadzili 2 Polki, które zaginę-
ły. We wsi Oryszkowce pow. Ko-
pyczyńce zamordowali 3-osobową 
rodzinę polską. We wsi Ostrowczyk 
pow. Trembowla zamordowali 1 Po-
laka.
 
-  1945 roku: We wsi Chotylub pow. 
Lubaczów upowcy zamordowali 
1 Polaka. We wsi Krzywcza pow. 
Przemyśl zamordowali Polaka, mi-
licjanta. We wsi Ropienka pow. Le-
sko zamordowali 1 Polaka  We wsi 
Wojtkowa pow. Przemyśl upowcy 
napadli na  posterunek MO i zabili 
15 milicjantów oraz 20 cywilnych 
Polaków (Jan Lucjan Wyciślak; 
w: http://www.rodaknet.com/rp_
wycislak_28.htm).  
-  1947 roku we wsi Dzików 
Stary pow. Lubaczów upowcy 
zamordowali 1 Polaka.
 
Nocą z 29 na 30 września 1943 
roku: We wsi Majdan pow. Droho-
bycz banderowcy zamknęli w leśni-
czówce 12 Polaków, całe rodziny,  
leśniczówkę podpalili i nieprzytom-
nych od czadu w piwnicy zakłuli no-
żami, w tym 1-roczne dziecko. We 
wsi Winiatyńce pow. Zaleszczyki 
uprowadzili 14 Polaków, w tym ks. 
proboszcza Tadeusza Kasperskiego. 
Pobitego księdza zostawili w błocie 
na drodze sądząc, że nie żyje; pozo-
stałych 13 Polaków rozstrzelali w 
lesie za wsią. Inni banderowcy w 
tym czasie we wsi zamordowali ojca 
z 20-letnią córką. Razem zamordo-
wali 15 Polaków.
 
30 września
-  1939 roku w majątku Piszcz pow. 

Luboml Ukraińcy zamordowali 3 
Polaków: ogrodnika i 2 uciekinierów 
z Polski centralnej.
 
-  1943 roku: We wsi Jagielnica 
pow. Czortków Ukraińcy zamor-
dowali Polaka Kazimierza Kor-
czyńskiego. We wsi Mikuliczyn 
pow. Nadwórna „Olga i Wanda 
Bojko – zamordowane w Mikuli-
czynie 30.IX.43” (AAN, AK, sygn. 
203 /XV/ 42. k. 20-26). We wsi 
Romaszówka pow. Łuck Ukra-
ińcy zamordowali Polaka, mu-
zykanta. W mieście Stanisławów 
zastrzelony został przez policjan-
tów ukraińskich kapitan WP Tade-
usz Tomasz Kasztelewicz  http://
bezprzesady.pl/aktualnosci/apel-
pamieci-lezyca-pazdziernik-2013-
roku-pamieci-kresowych-ofiar).  
 

-  1944 roku: We wsi Nagórzany 
pow. Zaleszczyki banderowcy za-
mordowali 17 Polaków. We wsi 
Uścieczko pow. Zaleszczyki zamor-
dowali 25 Polaków.
 
-  1945 roku we wsi Wodniki pow. 
Bóbrka banderowcy zamordowali 
15 Polaków, w tym całe rodziny.
 
W sierpniu lub wrześniu
 
-  1943 roku we wsi Omelanka pow. 
Kostopol Ukraińcy zamordowali 
ukrywających się w lesie 3 Polaków: 
2 młode kobiety oraz 3-letniego 
chłopca, który pokłuty bagnetami 
skonał w męczarniach.
 
-  1945 roku we wsi Hucisko Ole-
skie pow. Złoczów upowcy upro-
wadzili 2 Polaków, którzy zaginęli 
bez wieści oraz ze stacji kolejowej 
w Złoczowie z pociągu wiozącego 
Polaków na Ziemie Odzyskane do 
wsi udała się 1 Polka i zaginęła bez 
wieści.
 
Pomiędzy 15 sierpnia a końcem 
września 1943 roku: W kol. Dub-
niki pow. Kowel upowcy zastrzelili 
5 Polaków. We wsi Górno pow. Ko-
wel zamordowali polską rodzinę. 
We wsi Krzeczewice pow. Kowel 
zamordowali 2 rodziny polskie. We 
wsi Łukówka pow. Kowel zamor-
dowali 7 Polaków. We wsi Maria-
nówka pow. Kowel zamordowali 
rodzinę polską. We wsi Miryn pow. 
Kowel zarąbali siekierami 10 Pola-
ków z 3 rodzin (jednego mężczyznę 
zakłuli widłami).
 
We wrześniu
-  1939 roku: We wsi Augustów-
ka gm. Koniuchy pow. Brzeżany: 
„Obok kapliczki w pobliżu cmenta-
rza zamordowano dwóch policjan-
tów polskich jadących wozem, jed-
nego z wydziału śledczego, drugiego 
z policji mundurowej, jedną kobietę, 
dwóch chłopców (jeden z nich w 
wieku 12 lat) i woźnicę. Byli to ucie-
kinierzy, którzy przejeżdżali przez 
tę wieś. Wóz, konie, walizy zabrali: 
Tęcza Józef, Łysyk Piotr, Szpundar 
Iwan, Moroz Naścia, mieszkająca 
obok cmentarza (ta ostatnia zabra-
ła nawet koc i prała go z krwi, był 
nawet zatarg wśród morderców o 
ten koc). Polaków na wozie zamor-
dowano siekierami. Na cmentarzu 
widziano później świeżą mogiłę. U 
księdza greckokat. Olijnyki Pawła 
zatrzymali się uciekinierzy (około 15 
osób). Gdy przyszli po nich Ukraiń-
cy, ksiądz nie stanął w obronie Pola-
ków. Czy dotarli do celu swej podró-
ży nie wiadomo” (Lucyna Kulińska: 
„Preludium zbrodni..., j. w. ).
We wsi Białokiernica pow. Zborów 
Ukraińcy zamordowali żołnierza 
WP powracającego z wojny.
W osadzie wojskowej Belweder 
pow. Łuck Ukraińcy dokonali licz-
nych zabójstw żołnierzy WP i ster-
roryzowali osadników, następnie 
„komitet ukraiński” z sąsiedniego 
Romanowa zrabował Polakom in-
wentarz żywy i martwy. We wrze-

śniu 1939 roku napady, mordy 
(najczęściej w sposób bestialski), i 
grabież mienia dotknęły większość 
osad wojskowych. Tak było m. in. 
w osadach leżących w pow. Rów-
ne (Wołyń): Basowy Kąt (Mysia 
Dolina), Bojanówka (Polacy zostali 
pobici, ograbieni i wypędzeni) , Bo-
lesławice (Polacy pobici, ograbieni 
i wypędzeni), Chodkiewicze (tutaj 
Polacy zdołali uciec i ukryć się, na-
tomiast ich domy zostały ograbione 
nawet z mebli – w tym domy 2 na-
uczycieli), Dworzec,  Hallerówka, 
Kurhany (gmina Łanowce), Radzi-
wiłłów, Tymne,  Wola Piłsudskiego 
(tutaj Ukraińcy zabili osadnika w 
randze kapitana). W pow. Sarny 
(Wołyń) napady dotknęły osady: Ni-
weck (mienie osadników rozgrabili 
Ukraińcy i Żydzi), Piłsudy (osadni-
cy z rodzinami przez tygodnie kryją 
się po lasach, cierpią głód), Traugut-
tówka. Terror i grabieże trwały naj-
częściej do lutego 1940 roku, gdy to 
wszystkie rodziny osadników zosta-
ły deportowane na Sybir.
We wsi Borszczówka pow. Ho-
rochów Ukraińcy oskarżyli przed 
Sowietami Polaka – gajowego, że 
jest polskim szpiegiem, przez co zo-
stał rozstrzelany. We wsi Brzeżan-
ka pow. Brzeżany: „Rychlewicze 
z Brzeżanki zamordowali dwóch 
żołnierzy polskich”. (Lucyna Ku-
lińska: Preludium zbrodni…, j. w.).  
W okolicy miasta Brzeżany woj. 
tarnopolskie: „Pewien chłop ukra-
iński Leszczuk, wójt za bolszewików 
(1920 rok), mieszkający przy szosie 
do Brzeżan, tuż pod lasem, udzielał 
gościny znużonym żołnierzom, któ-
rych w nocy, podczas snu, mordo-
wał i zakopywał w lesie. Zabił w ten 
sposób 5 żołnierzy” („Antypolska 
akcja nacjonalistów ukraińskich..., 
j. w.). W mieście Buczacz woj. tar-
nopolskie ukraiński nacjonalista 
z ukrycia ostrzelał grupę polskich 
osób cywilnych oraz rzucił granat 
zabijając kilku Polaków i kilku ra-
niąc; wśród rannych była  Halina 
Cholewa. „Pewnego dnia, kiedy 
staliśmy w kolejce po poranną kawę, 
usłyszeliśmy strzały. Wybuchła pani-
ka i zaczęliśmy uciekać wraz z ku-
zynką Haliną Cholewą do wnętrza 
szkoły. Potem do sali szkolnej ktoś 
wrzucił granat. Wybuchła panika 
i chcieliśmy uciekać wraz z kuzyn-
ką Haliną Cholewą, która została 
ranna, a oprócz niej było także kil-
ka osób zabitych i rannych. Do sali 
szkolnej wpadli żołnierze sowieccy 
- kazali nam wszystkim podnieść 
ręce do góry i pytali kto strzelał. Po-
nieważ nikt się nie przyznał, kazali 
nam wyjść na podwórze, ustawić 
się w czwórki i ustawili pod ścianą 
szkoły z rękami do góry, twarzami 
do muru. Widziałem, jak ustawiano 
karabin maszynowy i przygotowy-
wano go do strzału. Za nami, z tyłu 
stanęło dwóch sowieckich żołnierzy. 
W tej chwili pojawili się oficerowie 
NKWD lub z GPU i zaczęli nas 
wypytywać kto to strzelał z sali do 
żołnierzy na zewnątrz. Nikt się nie 
przyznał, dlatego zdecydowali się 
przeszukać nasze sale, czy przypad-
kiem ktoś nie ukrył broni. Po chwili 
żołnierze przyprowadzili mężczy-
znę - Ukraińca, który ukrywał się 
na strychu między starymi pakami. 
Chciał stamtąd sprowokować strza-
łami żołnierzy sowieckich do roz-
prawienia się z polskimi jeńcami, 
gdyż czuł do nas wielką nienawiść. 
Jak się potem okazało, nie był to wy-
padek odosobniony, bo wielu Pola-
ków wtedy zginęło z rąk Ukraińców. 
Tego Ukraińca jednak rozstrzelano, 
a nam nakazano się rozejść, gdyż 
broń schowana w kominie na stry-
chu należała do owego Ukraińca. 
Był to pierwszy łut szczęścia, dzię-
ki któremu uniknęliśmy egzekucji z 
rąk sowieckich i zdołaliśmy prze-
żyć” (Mieczysław Eustachiewicz 
ps. „Czarny”, członek AK z 
placówki „Burza” w Bieczu; w: 
www. Omatowski.com).
We wsi Budyłów pow. Brzeża-

ny bojówka OUN zamordowała 4 
Polaków. We wsi Cewelicze pow. 
Włodzimierz Wołyński Ukraińcy 
zorganizowali się w bandy, napa-
dali i mordowali ludność polską, 
liczba ofiar nie jest znana. We wsi 
Czabel pow. Sarny wymordowali 
widłami grupę zdezorientowanych 
i nieuzbrojonych żołnierzy WP. W 
miasteczku Czartorysk pow. Łuck 
zamordowali 10 żołnierzy WP, a ich 
ciała wrzucili do rzeki Styr. We wsi 
Czyżów pow. Złoczów pochwycili 
żołnierza WP wracającego z woj-
ny i po torturach przecięli go piłą 
stolarską. We wsi Dąbrowica pow. 
Sarny zamordowali matkę z dzieć-
mi, uciekinierów z Polski centralnej. 
W gminie Dąbrowica pow. Sarny 
Ukraińcy rozgrabili całkowicie ma-
jątki polskie: Romejki, Worobin, 
Zosin; z  domów powyrywali drzwi 
i okna, rozebrali piece kaflowe, w 
parkach powycinali drzewa. We wsi 
Demnia pow. Brzeżany: „Zamordo-
wano w Demni dwóch podchorą-
żych piechoty rezerwowych (jeden 
z nich nosił nazwisko Gołębski). Ich 
dokumenty osobiste były w czasie 
okupacji w Demni. Obaj zostali po-
chowani w lesie. Osobiście zabił ich 
Siwka z Kurzan” (Lucyna Kulińska: 
„Preludium zbrodni..., j. w.). We wsi 
Denysów pow. Tarnopol Ukraińcy 
zamordowali 9 Polaków: 7-osobo-
wą rodzinę od 4 do 85 lat oraz mał-
żeństwo. W powiecie Deraźne pow. 
Kostopol zamordowali 7 żołnierzy 
WP, których powiązane ze sobą cia-
ła wyrzuciły nurty rzeki Horyń na 
południe od wsi Złaźno. We wsi Do-
mamorycz pow. Tarnopol, bojówka 
OUN zamordowała 5 miejscowych 
Polaków oraz co najmniej 10 żoł-
nierzy WP. We wsi Dobrowody 
pow. Podhajce, miejscowi Ukraińcy 
pojmali, rozebrali do bielizny i za-
mordowali 2 polskich oficerów. We 
wsi Drohomyśl pow. Jaworów miej-
scowi bojówkarze OUN rozbroili i 
zamordowali 15 żołnierzy WP.
We wsi Dryszczów gm. Buszcze 
pow. Brzeżany : „W Dryszczowie 
we wrześniu 1939 r. zostali zamor-
dowani następujący miejscowi Po-
lacy: Danieluk (Danyluk) Stefan 
lat 16, syn Antoniego; Blachowski 
(Blacharski) Franciszek lat 36; Bla-
chowska (Blacharska) Maria lat 
36, żona Franciszka; Blachowski 
(Blacharski) Władysław lat 14 - syn 
Franciszka; Blachowski (Blachar-
ski) Stanisław lat 12, syn Francisz-
ka; Blachowski (Blacharska) Anna 
lat 5, córka Franciszka; Rajter (Re-
iter) Piotr lat 40, syn Dmytra; Fed-
czyszyn Stanisław lat 3, syn Jana; 
Fedczyszyn Stefan lat 4, syn Jana; 
Buczkowska Apolonia (Prakseda?) 
lat 37, żona Józefa; Buczkowski 
Piotr lat 15, syn Józefa; Mazurek 
Stefan lat 2, ojciec na wojnie, dziec-
ko wyrwano z rąk matki Ukrainki i 
zabito; Wijatek Jan lat 32, syn Mi-
kołaja; Żak Józef lat 32, syn Piotra; 
Żak Maria lat 27, żona Józefa (w 
ciąży); Żak Mikołaj, lat 5 syn Józefa; 
Żak Anna lat 3, córka Józefa; Żak 
Piotr lat 58; Hasurek Aleksander lat 
44; Baran Paraskewia lat 50; Kinal 
Katarzyna lat 30, żona Mikołaja; 
Kinal Anna lat 6, córka Mikołaja; 
Kinal Mikołaj lat 38; Suda Filip lat 
35; Rajter (Reiter) Piotr lat 38; Bi-
łan Katarzyna lat 36, Rawski Antoni, 
Skałuba Franciszek. Sołtys (Rajter) 
Reiter Piotr, został zamordowany 
18 XIII 1939 roku przez Bojkę Wło-
dzimierza z Hinowic. Ukraińscy 
mordercy, którzy osobiście wymor-
dowali wymienionych Polaków z 
Dryszczowa, pochodzili z tej samej 
miejscowości. Byli to: Mychaniów 
Wasyl lat 30, syn Teodora; Kowal-
czuk Mikołaj lat 35, syn Michała; 
Kowalczuk Wasyl lat 30, syn Micha-
ła; Witkowski Michał lat 22, syn Mi-
kołaja; Podłużny Paweł lat 30, syn 
Mikołaja; Sawczuk Grzegorz lat 30, 
syn Mikołaja; Baran Michał lat 27, 
syn Stefana; Baran Wasyl lat 30, syn 
Piotra; Podłużny Jan lat 36, syn Mi-
kołaja; Wilgusz Mikoła lat 26, syn 
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Grzegorza; Dupaj Michał lat 32, 
syn Grzegorza; Nakoneczny Stefan 
lat 32, syn Mikołaja; Biłan Jan lat 
30, syn Pawła; Podusowski Michał 
lat 30, syn Ilka; Besz Wasyl lat 34, 
syn Teodora; Dupaj Mikołaj lat 23, 
s. Michała; Sawczuk Michał lat 33, 
syn Mikołaja; Leszczyszyn Roman 
lat 35; Charaba Mikołaj lat 53, syn 
Dmytra; Rotiachacz Wasyl lat 26, 
syn Anastazji; Nakoneczny Włady-
sław lat 30, syn Mikołaja; Bycz Mi-
chał lat 23, syn Jana; Masny Iwan 
lat 32; Potiachacz Wasyl i Bojko 
zamordowali w 1939 r. komendanta 
polskiej policji w Urmaniu” (Lucy-
na Kulińska: „Preludium zbrodni..., 
j. w.).
We wsi Dubiszcze Nowe pow. Łuck 
Ukraińcy zdzierają mundury żoł-
nierzom polskim powracającym z 
wojny i dokonują licznych ich mor-
derstw. We wsi Dubniki pow. Wło-
dzimierz Wołyński miejscowi Ukra-
ińcy rozbrajali żołnierzy polskich, 
rozbierali do naga i bili albo zabijali. 
We wsi Dzików Stary pow. Luba-
czów bojówkarze OUN zamordo-
wali 18-letniego Polaka , a  policjant 
ukraiński zastrzelił 2 żołnierzy WP 
wracających ze wschodu z wojny 
do swoich domów. We wsi Gnojno 
pow. Włodzimierz Wołyński : „An-
tonina i Kazimierz Sidorowiczowie: 
Franciszek Mikulski opowiadał nam 
jeszcze we Włodzimierzu Wołyńskim, 
że jest mu wiadome, że Ukrainiec z 
Gnojna o nazwisku Komar zamor-
dował polskiego oficera w stopniu 
porucznika, jeszcze we wrześniu 
1939 r., właśnie w Gnojnie. Franci-
szek dowiedział się o tym od samego 
Ukraińca Komara, który był u niego 
zakwaterowany w domu, a wraz z 
nim wielu innych, także uzbrojonych 
partyzantów ukraińskich. Pewne-
go dnia do Komara w odwiedziny 
przyszedł inny banderowiec i widząc 
go w mundurze polskim, tak powie-
dział: „O z ciebie ładny Polaczek, 
masz fajne ubranie Polaka.” Wtedy 
Komar odpowiedział mu tak: „W 
1939 r. zabiłem Polaka porucznika 
i to jest jego odzienie!” Komar po-
wiedział to tak, że usłyszał wszyst-
ko Mikulski” (wspomnienia spisał 
Sławomir Tomasz Roch Roch, 
w: www.stankiewicze.com/ludoboj-
stwo.pl.).
W miejscowości Grabowiec pow. 
Hrubieszów Sowieci i miejscowi 
Ukraińcy zamordowali w szpita-
lu polowym 5 lekarzy WP oraz 
rozstrzelali w pobliskim lesie 30 
rannych żołnierzy WP. We wsi 
Gruziatyn pow. Łuck Ukraińcy za-
mordowali polskiego osadnika. We 
wsi Hluboczek Wielki pow. Tarno-
pol, po wkroczeniu Sowietów czer-
wona milicja ukraińska zastrzeliła 
Polaka, studenta. We wsi Hołhocze 
pow. Podhajce: „Napadano na po-
szczególnych żołnierzy polskich, 
mordowano ich w bestialski spo-
sób” („Antypolska akcja nacjo-
nalistów ukraińskich..., j. w.). We 
wsi Hołoby, pow. Kowel Ukraińcy 
zamordowali 8 osadników wojsko-
wych oraz legionistę. W kolonii 
Hołodnica pow. Łuck  zamordowa-
li 1 Polaka. W osadzie wojskowej 
Horodno pow. Luboml zastrzelili 1 
Polaka oraz rabowali gospodarstwa 
polskie. We wsi Horodyszcze pow. 
Łuck wymordowali ewakuujących 
się na rowerach elewów ze szkoły 
policyjnej, prawdopodobnie z Byd-
goszczy. We wsi Horodziec pow. 
Sarny miejscowi Ukraińcy zamor-
dowali matkę z dziećmi, ucieki-
nierów z Polski centralnej. We wsi 
Husynne pow. Hrubieszów Sowieci 
razem z Ukraińcami z czerwonej 
milicji zakłuli bagnetami 28 żołnie-
rzy WP, w tym 3 oficerów.
We wsi Izów pow. Włodzimierz 
Wołyński: „mój tato opowia-
dał mi osobiście, że we wrześniu 
trzech Ukraińców stało na drodze 
Uściłudzkiej w Izowie. W pewnym 
momencie nadjechał motocyklem 
polski żołnierz ubrany w mundur 
wojskowy. Jeden z tych Ukraińców 

nagle podniósł karabin, przymie-
rzył i strzelił zabijając żołnierza na 
miejscu. Gdy motocykl się przewró-
cił, Ukraińcy podbiegli do niego i 
zaczęli go przeszukiwać. Kiedy zna-
leźli dokumenty zabitego, zaczęli w 
głos rozpaczać, ponieważ okazało 
się że zabili swojego, Ukraińca w 
polskim wojsku. Tato opowiedział 
mi to jeszcze tego samego dnia, kie-
dy to się wydarzyło na drodze Uści-
łudzkiej (Marian Sikorski, w: www. 
stankiewicze.com/ludobojstwo.
pl). W miejscowości Janów Pole-
ski (Polesie) oraz w okolicznych 
wsiach powstał oddział „Poleska 
Sicz” liczący około 500 Ukraińców. 
Napadał on na żołnierzy polskich i 
policjantów, rozbrajał i zabijał. Były 
liczne ofiary wśród polskiej ludno-
ści cywilnej, zwłaszcza właścicieli 
majątków i ich rodzin. Majątki były 
rozgrabiane, część z nich została 
spalona. Wiadomo, że we wsiach 
Polaski i Podlasie Lubelskie zamor-
dowali około 30 Polaków. We wsi 
Janówka gm. Ludwipol (Wołyń), 
Ukraińcy „rozkułaczają” gospodar-
stwa polskie. W całym powiecie 
następują liczne grabieże dobytku 
Polaków połączone z zabójstwami, 
gwałtami, pobiciem. Ograbiane pol-
skie gospodarstwa często są uboższe 
od gospodarstw grabieżców. We wsi 
Jasień (Bieszczady) milicja ukra-
ińska zamordowała 2 Polaków. We 
wsi Jaśniska pow. Gródek Jagielloń-
ski miejscowi Ukraińcy spalili żyw-
cem w stodole 32 żołnierzy WP.
We wsi Kalinów – Kaiserdorf pow. 
Sambor Ukraińcy ze wsi Babica i 
Piniany wymordowali we młynie 
6-osobową polską rodzinę młyna-
rzy, natomiast w karczmie 11 Ży-
dów i zawłaszczyli młyn i karczmę. 
We wsi Katarzynówka pow. Łuck 
Ukrainiec zabił 20-letniego Polaka, 
swojego sąsiada, w ramach zemsty 
za czasy „pańskiej Polski”. W woj-
skowej osadzie Karczówka pow. 
.Łuck Ukraińcy wymordowali 24 
Polaków, uciekinierów z Polski cen-
tralnej, topiąc związanych drutem 
kolczastym lub rozstrzeliwując. W 
kolonii Klimowsk pow. Luboml 
zamordowali 18 Polaków, w tym 
sekretarza gminy i jego brata, a dom 
obrabowali nawet z firanek i zaba-
wek dziecięcych. We wsi Kniaże 
pow. Złoczów pobity przez Ukraiń-
ców zmarł po kilku dniach żołnierz 
polski wracający z wojny. We wsi 
Kolędziany pow. Czortków miej-
scowi Ukraińcy zabili sąsiada Pola-
ka. We wsi Koniuchy pow. Brzeża-
ny bojówkarze OUN zamordowali 
alumna Józefa Janasa z Seminarium 
Duchownego we Lwowie, gdy wra-
cał do swojego domu. Na drodze 
między Kosowem a Kutami woj. 
stanisławowskie rozbroili i zamor-
dowali 6 polskich żołnierzy. Na 
trasie Kostopol – Sarny Ukraińcy 
rozbrajali i zabijali żołnierzy WP. 
We wsi Krasówka pow. Tarnopol 
Ukraińcy zamordowali Polkę. We 
wsi Krasucko pow. Podhajce: „Całą 
wieś spalono niemal doszczętnie 
i zamordowano kilka rodzin pol-
skich” („Antypolska akcja nacjo-
nalistów ukraińskich..., j. w.). We 
wsi Krościatyn pow. Buczacz: „na-
padano na poszczególnych żołnie-
rzy polskich, których mordowano 
w nieludzki sposób” („Antypolska 
akcja nacjonalistów ukraińskich..., 
j.w.). We wsi Kryczylsk pow. Łuck 
Ukraińcy zamordowali matkę z 
dzieckiem, uciekinierów z Polski 
centralnej. We wsi Krzeczów pow. 
Włodzimierz Wołyński po 17 wrze-
śnia rządy objęli Ukraińcy z częścią 
Żydów, aresztowali oni wielu Pola-
ków a około 10 zamordowali. We 
wsi Kutlarz pow. Złoczów Ukraiń-
cy zamordowali sąsiada, Polaka. W 
mieście Kuty pow. Kosów Huculski 
bojówkarze OUN rozbroili i za-
mordowali 6 żołnierzy WP. We wsi 
Lacka Wola pow. Mościska pod-
czas przemarszu wojsk niemieckich 
ukraiński nacjonalista oddał w ich 
kierunku strzał, co spowodowało 

pacyfikację wsi:  Niemcy rozstrze-
lali 53 Polaków. We wsi Leśniaki 
pow. Sarny miejscowi Ukraińcy 
zamordowali kilkunastu Polaków 
wracających do domów w okoli-
cach Tczewa, skąd ich ewakuowano 
przed 1 września.
We wsi Leśniki pow. Brzeżany 
„zamordowano liczącą ponad 70 
lat teściową kpt. Kolbeka oraz kil-
ka innych osób, wycofujących się 
w kierunku na granicę węgierską 
oddziałów wojska polskiego, któ-
re rozbrajano” („Antypolska akcja 
nacjonalistów ukraińskich..., j. w.). 
H. Komański, Sz. Siekierka..., na s. 
115 (woj. tarnopolskie) podają, że 
Ukraińcy zamordowali 5 Polaków, 
uciekinierów z centralnej Polski: 
NN – majora WP z dorosłą córką 
zakłuli widłami oraz 3 kobiety (Bo-
ryszko, Trudzik i NN). We Lwowie 
Ukraińcy zamordowali 3 Polaków: 
ks. Adama Małdocha, ks. Jana 
Schillera (sekretarza arcybiskupa 
Twardowskiego) oraz Józefa Gołę-
bia (byłego komendanta PP w Do-
maszynie koło Lwowa). Na terenie 
powiatu lwowskiego nacjonaliści 
ukraińscy zamordowali ks. kpt. rez. 
Franciszka Strzelczyka, kapelana 21 
DP Górskiej.
We wsi Łapszyn gm. Buszcze pow. 
Brzeżany: „We wrześniu 1939 roku 
we wsi Łapszyn, nacjonaliści ukra-
ińscy, miejscowi i z okolic, utworzyli 
„sąd”, który wydawał wyroki śmier-
ci na polskich żołnierzy, powracają-
cych z wojny. Specjalnie utworzone 
bojówki zajmowały się łapaniem 
żołnierzy na szosie ze Lwowa do 
Brzeżan. Schwytanych rozbrajano 
i dostarczano do wsi. Sąd odbywał 
się w zabudowaniach gospodar-
czych miejscowego bogacza o na-
zwisku Duleba. Głównym „sędzią” 
ferującym wyroki był Ukrainiec 
Iwan Bozykowski, były nauczy-
ciel fizyki ze szkoły podstawowej w 
Brzeżanach. Żołnierzy torturowano, 
a potem zabijano. Zwłoki pomor-
dowanych drabiniastymi wozami 
wywożono nocą do lasu, do przy-
gotowanych dołów i tam je zakopy-
wano. Potwierdził ten fakt Józef To-
maszewski, który uzyskał wiedzę od 
zaprzyjaźnionego Ukraińca, wraz z 
sąsiadami wożącego trupy do lasu 
przez cały tydzień. Doły później wy-
równano, by nie pozostał ślad po 
zbrodni. Aktualnie rosną tam drze-
wa. W Łapszynie we wrześniu 1939 
roku zamordowano też nieustaloną 
liczbę polskich oficerów” (Lucyna 
Kulińska: „Preludium zbrodni..., j. 
w.).
We wsi Małowody pow. Podhajce 
Ukraińcy ze wsi Uwsie zamordowa-
li polskiego żołnierza wracającego 
do domu. W miejscowości Manie-
wicze pow. Kowel Ukraińcy zamor-
dowali 2 polskich policjantów; „Po-
nadto miejscowi Ukraińcy (także 
Żydzi) rabowali mieszkających w 
okolicy Polaków i brali udział w 
ich aresztowaniu” (Siemaszko,... s. 
365). We wsi Maszów pow. Sarny 
miały miejsce liczne napady grup 
ukraińskich na żołnierzy WP, któ-
rych zabijano. W kolonii Mazurskie 
Łany pow. Brzeżany „Ukraińcy 
zupełnie zniszczyli i spalili tą pol-
ską kolonię, a ludność w znacznej 
części wybili” („Antypolska akcja 
nacjonalistów ukraińskich,,,. j. w.). 
H. Komański, Sz. Siekierka nie 
odnotowali istnienia tej polskiej 
kolonii. We wsi Michalicze pow. 
Horodenka czerwona milicja 
ukraińska aresztowała 1 Polaka, po 
którym ślad zaginął. W okolicach 
wsi Milno – Gontowa zamordowani 
zostali przez bandę ukraińską 
żołnierze WP Józef Hawryszczak 
i Jan Marcinków  (Adolf 
Głowacki: Lata bezprawia, mordu i 
pożogi. Szczecin 2009). We wsi Mo-
krzec pow. Włodzimierz Wołyński, 
przy szosie Włodzimierz – Kowel 
miejscowi Ukraińcy zamordowali 
dwóch oficerów polskich wracają-
cych do domu. We wsi Mużyłów 
pow. Podhajce: „Zbrojny napad 

Ukraińców na cofające się kolumny 
Obrony Narodowej, w czasie które-
go został zabity podoficer Obrony 
Narodowej” („Antypolska akcja na-
cjonalistów ukraińskich..., j. w.).
W osadzie wojskowej Nawóz pow. 
Łuck Ukraińcy ze wsi obrabowali 
osadników i  zabili 5 z nich, w tym 
kpt. Józefa Michalskiego, odzna-
czonego krzyżem Virtuti Militari. 
Część osadników kryła się przez 
parę tygodni po lasach; jednej nocy 
Ukraińcy zamordowali 16-letnie-
go syna osadnika, gdyż nie chciał 
zdradzić kryjówki ojca oraz kierow-
niczkę szkoły, a jej ciało powiesili. 
Do czasu deportacji 10 lutego 1940 
roku trwały grabieże i pobicia. We 
wsi Niegowce pow. Kałusz miejsco-
wi Ukraińcy zatrzymali 2 żołnierzy 
WP, w tym oficera, w rejonie cegiel-
ni rozebrali z mundurów i butów i 
zastrzelili. We wsi Niżankowice 
pow. Przemyśl samozwańczy mi-
licjanci ukraińscy zabrali ze sobą 
powracającego z wojny żołnierza 
WP i ślad po nim zaginął; w tym 
też miesiącu miejscowi Ukraińcy 
zamordowali 1 Polaka, mieszkańca 
wsi. We wsi Nosów pow. Podhaj-
ce bojówkarze OUN rozbroili, ro-
zebrali i zamordowali 7 żołnierzy 
WP idących do granicy rumuńskiej. 
We wsi Nowosiółka Biskupia pow. 
Borszczów w wyniku donosów 
Ukraińców NKWD aresztowało 3 
Polaków, którzy zaginęli bez wieści. 
We wsi Obłapy gmina Niesuchoiże 
pow. Łuck Ukraińcy zabili kilku 
wracających do domu żołnierzy pol-
skich, potem kazali 2 Polakom za-
kopać ich ciała. W majątku Ochot-
niki pow. Włodzimierz Wołyński 
Ukraińcy zamordowali Polaka, jego 
właściciela. We wsi Orów pow. Dro-
hobycz bojówkarze OUN zastrzelili 
1 żołnierza WP idącego na Węgry 
oraz zamordowali 5 Polaków ze 
wsi i 8 Żydów. W kolonii Osiecznik 
pow. Kowel zamordowali 5 żołnie-
rzy polskich w mundurach lotników, 
powracających z wojny do domów 
za Bóg. We wsi Ośnica Duża gm. 
Kołki zamordowali 5 żołnierzy 
WP, a ich ciała powiązane ze sobą 
wrzucili do rzeki Kormin, dopływu 
Styru.
We wsi Pawłokoma pow. Brzozów 
ukraiński nacjonalista nauczyciel 
Mikołaj Lewicki złożył donos do 
Niemców na 12 Polaków, że po-
siadają broń i w nocy ostrzelali 
żołnierzy niemieckich. Niemcy 
aresztowali 5 Polaków, groziło im 
rozstrzelanie; okazało się, że oficer 
niemiecki prowadzący śledztwo zna 
jednego z aresztowanych, gdyż ra-
zem służyli w wojsku austriackim 
podczas pierwszej wojny świato-
wej. Śledztwo przeprowadził do-
kładnie i zwolnił aresztowanych. Po 
dwóch tygodniach Niemcy cofnęli 
się i Pawłokoma znalazła się pod 
okupacją sowiecką. Wówczas miej-
scowy Komitet Ukraiński doniósł 
do NKWD, że część Polaków jest 
osadnikami wojskowymi, którzy 
walczyli w 1920 r. NKWD zesłało 
na Sybir 7 polskich rodzin liczących 
40 osób. Z tej grupy ocalało 10 osób.
W okolicy osady wojskowej Pe-
reszpa pow. Luboml bandy miej-
scowych uzbrojonych Ukraińców 
napadały na grupki żołnierzy WP, 
których mordowały. We wsi Pia-
seczno pow. Kowel Ukraińcy roz-
strzelali wkraczający do wsi patrol 
WP oraz zastrzelili jednego miejsco-
wego Polaka  W kolonii Pieńki pow. 
Łuck miejscowi chłopi ukraińscy 
zamordowali około 100 Polaków 
topiąc ich w dołach po wydobytym 
torfie, przy pomocy dużych kamie-
ni przywiązanych do szyi. Byli to 
Polacy z kolonii Pieński i z pobli-
skiej wsi Dorosiny. Domy polskie 
zostały później przez Ukraińców 
rozebrane. We wsi Piszczac (na pół-
nocny wschód od Białej Podlaski) 
Ukraińcy zamordowali kilkunastu 
żołnierzy polskich. Na wschodnich 
krańcach Lubelszczyzny napady i 
zabójstwa polskich żołnierzy miały 

miejsce we wsiach: Cześniki, Dę-
bina,  Jawornik Ruski, Łykoszyn, 
Macoszyn, Osowa, Rzesna Ruska, 
Telatyn, oraz w wielu innych. We 
wsi Płaucza Wielka pow. Brzeża-
ny: „We wrześniu 1939 roku terro-
ryści z OUN zamordowali dwóch 
Polaków: Piotra Kozaka (lat 35) i 
Jana Seńkowskiego (37 lat)” (Lucy-
na Kulińska: Preludium zbrodni..., 
j. w.). Na terenie gminy Poczajów 
pow. Krzemieniec bandy chłopów 
ukraińskich podczas napadów ra-
bunkowych na polskie gospodar-
stwa zamordowały kilku Polaków. 
W okolicach wsi Podberezie pow. 
Horochów bojówkarze ukraińscy 
rozbroili i rozebrali do bielizny gru-
pę żołnierzy WP i milicjantów oraz 
utopili ich wpędzając w bagna. We 
wsi Podhorodno pow. Luboml miej-
scowi Ukraińcy zastrzelili Polaka 
– leśniczego. We wsi Podwysokie 
pow. Brzeżany: „Kaczmaryk Jan 
z ojcem Michałem zabili żołnierza 
polskiego u siebie w stodole w Pod-
wysokim – sami przyznali się do 
morderstwa. Kaczmaryk Hryńko z 
Podwysokiego zwabił żołnierza pol-
skiego propozycją napicia się wody 
i zabił go” (Lucyna Kulińska: Pre-
ludium zbrodni..., j. w.). We wsi Po-
łanka pow. Łuck ukraiński milicjant 
zabił właściciela młyna, Polaka
We wsi Połoski pow. Biała Podla-
ska: „We wrześniu 1939 Ukraińcy 
dokonali pogromu ludności polskiej 
w Żukach i Połoskach. Wymordowa-
no tam 30 osób, a ich ciała topiono 
w bagnach, grzebano w obejściach, 
zakopywano na polach. Popi i za-
konnicy z monastyru św. Onufrego w 
Jabłecznej odprawili w październiku 
1939 nabożeństwo w trakcie które-
go urządzono „pogrzeb Polski”. 
Ubraną w biało – czerwone szmaty 
słomiana kukłę podpalono i ciśnięto 
do Bugu „na wiecznu zahubu” (...)  
Już w połowie września 1939 roku w 
pow. włodawskim rozpoczęły dywer-
syjno - terrorystyczną działalność 
bojówki OUN - terroryści ostrze-
liwali tabory, mordowali pojedyn-
czych żołnierzy, dobijali rannych. 
Sygnał do rozpoczęcia akcji dywer-
syjnej dało przybycie grupy agentów 
Abwehry, którzy 10 września wylą-
dowali na spadochronach w lasach 
zachodniego Podlasia. OUN-owcy 
współpracowali aktywnie z dywizją 
von Schweppebburga i już 16 wrze-
śnia, gdy tylko Niemcy zajęli Włoda-
wę, zaczęli przeprowadzać areszto-
wania i rozstrzeliwać Polaków oraz 
Żydów w mieście”. (Lewandowska 
Stanisława: Nadbużańskiego Pod-
lasia okupacyjny dzień powszedni 
1939-44, Warszawa 2003). „Czasy 
ostatniej wojny były dla mieszkań-
ców wsi Połoski tragiczne. We wrze-
śniu 1939 r. doszło tu bowiem do 
przygotowanego przez Ukraińców 
pogromu ludności polskiej. Ofiara-
mi morderstw byli wojskowi i cywi-
le, a wśród tych ostatnich - kobiety. 
Według jednych przekazów zginęło 
30, według innych 40 osób. Trudno 
to ustalić, bowiem ciała pomordo-
wanych były ukrywane, zakopywa-
ne na polach i topione w bagnach. 
Część ofiar tamtejszych bratobój-
czych mordów spoczęła na cmen-
tarzu w Połoskach” (http://www.
echo.siedlce.net/index.php?p= 
21&arch_iid=2586).
We wsi Poruczyn gm. Buszcze pow. 
Brzeżany: „we wrześniu 1939 roku 
bojówki banderowskie zamordowa-
ły rodzinę sołtysa Michała Kinala 
przy użyciu siekier, a po ograbieniu 
spalono zabudowania ze zwłokami 
żony Kinala i dwóch małoletnich sy-
nów” (Lucyna Kulińska: Preludium 
zbrodni..., j. w.). We wsi Potok pow. 
Brzeżany: „Potok i dwie inne wsie 
razem brały udział w zabijaniu pol-
skich żołnierzy. Na terenie Potoka 
zamordowano ich 500-700, tam jest 
wspólna ich mogiła”. (Lucyna Ku-
lińska: Preludium zbrodni…, j. w.). 
We wsi Powursk pow. Kowel miej-
scowa ludność ukraińska  wraz z 
utworzoną „milicją” i „komitetem” 
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napadła na oddział żołnierzy WP 
zabijając kilku;  tym samym czasie 
Ukrainiec Hrydziuk zastrzelił kilku-
nastu żołnierzy polskich.
We wsi Puzów pow. Włodzimierz 
Wołyński miejscowi Ukraińcy 
zamordowali nieznaną liczbę żoł-
nierzy polskich oraz uciekinierów 
z Polski centralnej, w tym m.in. 
pracowników jednego z warszaw-
skich teatrów. We wsi Rewuszki 
pow. Kowel miejscowi Ukraińcy 
zamordowali 6 żołnierzy polskich. 
We wsi Rohaczyn pow. Brzeża-
ny: „We wrześniu 1939 r. nacjonali-
ści ukraińscy w Rohaczynie wsi, ob-
rabowali, zamordowali i rzucili do 
Narajówki kaprala wojska polskie-
go”. (Lucyna Kulińska: Preludium 
zbrodni…, j. w.). We wsi Romejki 
pow. Sarny miejscowi Ukraińcy 
zamordowali matkę z dwójką dzieci, 
uciekinierów z Polski centralnej.
W mieście Równe Ukraińcy po-
bili do utraty życia kilku Polaków, 
wcześniej aresztowanych przez So-
wietów i wypuszczonych na plac, 
gdzie w ciągu godziny ludność 
ukraińska miała z nimi „zrobić po-
rządek”. Na terenie powiatu Równe 
Ukraińcy zamordowali polskiego 
policjanta oraz jego córkę, którą 
znaleziono zmasakrowaną . We wsi 
Rudka pow. Krzemieniec Ukraińcy 
zamordowali kilku Polaków, kolo-
nię spalili (koło wsi Wierzbowiec). 
We wsi Ruzdwiany pow. Trem-
bowla zamordowali 18-letniego 
Polaka wracającego do domu ze 
służby w Hufcach Pracy. We wsi 
Rybniki pow. Brzeżany bojówka 
OUN zamordowała sołtysa, Polaka. 
We wsi Sekoń pow. Kowel w lesie 
miejscowi Ukraińcy rozstrzelali kil-
ku polskich policjantów. W kolonii 
Seńków Kuropatnicki pow. Brzeża-
ny:  „Ukraińcy zupełnie zniszczyli i 
spalili tą polską kolonię , a ludność 
w znacznej części wybili” („Anty-
polska akcja nacjonalistów ukra-
ińskich..., j. w.). H. Komański, Sz. 
Siekierka..., nie odnotowali istnie-
nia tej polskiej kolonii. W majątku 
Serchów (Serchowo) pow. Sarny 
Ukraińcy zamordowali leśniczego, 
a następnie wspólnie z Żydami ob-
rabowali mienie Polaków. We wsi 
Siemiginów pow. Stryj miejscowi 
Ukraińcy zamordowali 12 żołnie-
rzy WP. We wsi Siemikowce pow. 
Podhajce zamordowali 65-letniego 
Polaka, właściciela majątku. We 
wsi Sitary pow. Dubno doszczęt-
nie ograbili z majątku ruchomego 
i inwentarza żywego duże polskie 
gospodarstwo, a jego właścicielom 
zdarli nawet pierścionki z palców. 
W rejonie osady Słonne koło Po-
lchowej pow. Przemyśl miejscowi 
Ukraińcy zamordowali 11 polskich 
żołnierzy, którzy zatrzymali się we 
wsi na chwilowy odpoczynek. We 
wsi Smordwa pow. Dubno zabili 
komendanta miejscowego posterun-
ku Policji Państwowej. W miastecz-
ku Sokal zamordowali 1 Polaka. W 
osadzie wojskowej Stasin pow. Wło-
dzimierz Wołyński, podczas noc-
nego napadu Ukraińcy z sąsiedniej 
wsi Ochnówka zastrzelili 2 polskich 
osadników. We wsi Stojanów pow. 
Radziechów bojówkarze OUN wy-
łapywali pojedynczo żołnierzy WP i 
mordowali ich, było co najmniej 30 
ofiar. W osadzie wojskowej Stołbiec 
pow. Dubno bandy ukraińskie na-
padały na gospodarstwa osadników 
obrabowując je i paląc. Jednego 
osadnika Ukraińcy zarąbali siekierą, 
a jego syna ugodzili widłami. We 
wsi Synowo pow. Kowel Ukraiń-
cy zamordowali 15 żołnierzy WP, 
w tym żołnierzy Ukraińców, gdyż 
byli w mundurach polskich. We wsi 
Święty Józef pow. Kołomyja zamor-
dowali wracającego z wojny miesz-
kańca wsi, Mateusza Ciurusia. We 
wsi Świszczów pow. Dubno banda 
Ukraińców o świcie zamordowała 
12 żołnierzy WP śpiących w stodole 
należącej do polskiego gospodarza 
(Józef Ostrowski, w: Biuletyn Infor-
macyjny 27 DWAK, nr 4/1996). W 

masywach leśnych wokół Tarnawki, 
pow. Żydaczów, bojówki OUN oraz 
okoliczni chłopi ukraińscy wymor-
dowali łącznie około 2 000 cywilnej 
ludności polskiej. W mieście Tarno-
brzeg woj. rzeszowskie zabity został 
przez bojówkarzy OUN Stanisław 
Zybała, naczelnik straży pożarnej w 
Zaburzu: „Stanisław Zybała zabity 
został przez dywersantów ukraiń-
skich w Tarnobrzegu i tam został 
pochowany na miejscowym cmen-
tarzu” (Jan Krukowski, w: http://
horajec.republika.pl/okup11.html ). 
We wsi Taurów gm. Budyłów pow. 
Brzeżany: „Pod koniec września 
został zabity przez bojówkarzy OUN 
19 letni muzyk orkiestry wojsko-
wej, Bronisław Budzan”. (Lucyna 
Kulińska: Preludium zbrodni…, j. 
w.). We wsi Telacze pow. Podhajce 
Ukraińcy wymordowali 11 Polaków 
a ich zagrody ograbili i spalili. We 
wsi Toki pow. Zbaraż zamordowa-
li polskiego policjanta ze Zbara-
ża. We wsi Trościaniec pow. Łuck 
miejscowi Ukraińcy wymordowali 
liczną grupę uchodźców z Polski 
centralnej, w tym dzieci, oraz jed-
nego miejscowego Polaka. We wsi 
Trościaniec Wielki pow. Zborów 
wymordowali 5 żołnierzy polskich 
wracających z wojny, w pobliżu ich 
rodzinnej wsi. We wsi Trybuchowce 
pow. Buczacz zamordowali Polaka, 
właściciela ziemskiego, podczas 
próby przejścia granicy rumuńskiej. 
W miasteczku Turzysk pow. Kowel 
Ukraińcy zamordowali porucznika 
WP oraz wicestarostę kowelskiego. 
We wsi Urmań pow. Brzeżany: „Za-
mordowano kilka osób spośród tam-
tejszych Polaków” ( „Antypolska 
akcja nacjonalistów ukraińskich,,,. j. 
w..). „Z zachowanych zeznań naocz-
nych świadków, sporządzono proto-
kół dotyczący zamordowania Pola-
ka Jana Smolińskiego -  leśniczego z 
rodziną (wrzesień 1939?). „Ukraiń-
cy na Brzeżańszczyźnie”, brak daty 
relacji: „Jan Smoliński i żona Nata-
lia z Łukaszewskich Smolińska wraz 
z 8 letnim synem Leonem mieszkali 
na leśniczówce, Jan Smoliński z 
okoliczną ludnością żył bez żadnych 
zatargów i wraz z całą swą rodziną 
ofiarą band ukraińskich gdyż inaczej 
byłby wyjechał do Brzeżan. Napast-
nicy nie znalazłszy Smolińskiego w 
leśniczówce podpalili leśniczówkę i 
zabudowania gospodarskie i zacza-
ili się w ukryciu. Smolińscy myśląc, 
że na tym skończyła się ich zemsta, 
wrócili, żeby uratować choć część 
swego dobytku względnie żeby wy-
puścić ze stajni bydło. Na to czeka-
li Ukraińcy, chwycili z miejsca śp. 
Smolińskiego, który mając broń, 
mógłby siebie obronić. Ale chcąc 
ratować żonę i syna i myśląc że tym 
ułagodzi napastników, gdy dobro-
wolnie odda tą broń i rzeczywiście 
broń im oddał. Oślepieni nienawi-
ścią do Polaków pochwycili śp. Jana 
Smolińskiego, jego żonę Natalię i 
synka Leona i zaczęli się nad nimi 
pastwić. Jana Smolińskiego kłuli 
nożami, a gdy żona Natalia płakała 
i chciała wyrwać go z ich rąk pocięli 
jej (........) tak, aby odrzucić ją jako 
przeszkodę w wymyślnym mordo-
waniu jej męża. Pociętą nożem za-
wleczono z synkiem do mieszkania. 
Dwóch napastników mordowało ją i 
synka w mieszkaniu, bo strzelano do 
niej i synka kilkakrotnie z karabinu. 
(........) przeciągały mękę Natalii i Le-
ona. Natalia po godzinnej męczarni 
umarła. Syn jej męczył się 13 go-
dzin. Strzał w lewy policzek wyrwał 
mu język i lewe oko. Gdy śp. Natalia 
i Leon byli bez życia druga połowa 
bandy kończyła na podwórzu znę-
canie się nad Janem Smolińskim. 
Jego nie zabili od razu. Przez dwa 
dni trzymali go pod strażą ciesząc 
się jego męką. Świadkami dokona-
nego morderstwa były sąsiadki bliż-
sze i grabarz z Urmania Wielkiego. 
Głównym mordercą rodziny Smoliń-
skiego był Michał Kozak z Urmania 
Wielkiego. Jedni mordowali - druga 
partia rabowała mienie. Zrabowali 

cały majątek ruchomy, to jest pasie-
kę, bydło, meble...”. (Lucyna Kuliń-
ska: „Preludium zbrodni..., j. w. – 
wykropkowane wyrazy nieczytelne 
w dokumencie).  H. Komański, Sz. 
Siekierka..., na s. 131 opisując wieś 
nie odnotowali tego mordu.
We wsi Walerianówka pow. Łuck, 
koło mostu na rzece Styr około 
40-osobowa grupa miejscowych 
Ukraińców zażądała od żołnierzy 
WP w pociągu złożenia broni. Po 
odmowie ostrzelali transport za-
bijając 6 żołnierzy i kilku raniąc. 
Żołnierze odpowiedzieli ogniem 
też zadając straty Ukraińcom. Przed 
granicą z Węgrami nacjonaliści 
ukraińscy zamordowali ks. rtm. rez. 
Władysława Tchórzewskiego, wi-
kariusza par. Kraśnik, kapelana 24 
p. 10 Brygady Kawalerii Zmotory-
zowanej, podczas próby przejścia 
pułku przez granicę. W okolicach 
Włodawy Ukraińcy napadają na 
żołnierzy polskich, rozbrajają ich i 
zabijają; m.in. we wsiach: Domini-
czyn, Stulno, Wołoskowola, Żłobek  
We wsi Wołczak pow. Włodzimierz 
Wołyński Ukrainiec o nazwisku 
Komar zamordował w swojej sto-
dole oficera WP, którego munduru i 
butów używał jako członek UPA w 
1943 roku (inni podają wieś Gnoj-
no). We wsi Wołosza pow. Kostopol 
miejscowi Ukraińcy zamordowali 5 
żołnierzy polskich, a ich powiązane 
ciała wrzucili do rzeki Zulnia, do-
pływu Horynia. We wsi Woroniaki 
pow. Złoczów bojówkarze OUN 
wymordowali 7 polskich lotników, 
którzy zatrzymali się we wsi
We wsi Wyczółki pow. Bu-
czacz: „Zamordowano kilkadziesiąt 
osób narodowości polskiej” ( „An-
typolska akcja nacjonalistów ukraiń-
skich..., j. w.). We wsi Zabłocie pow. 
Kowel miejscowi Ukraińcy zamor-
dowali Polaka, nauczyciela. We wsi 
Zabojki pow. Tarnopol uzbrojone 
grupy Ukraińców zamordowały co 
najmniej kilkunastu żołnierzy WP. 
We wsi Zahoczewie (Bieszczady) 
miejscowi Ukraińcy zamordowali 
2 Polaków. We wsi Załokieć pow. 
Drohobycz w II połowie września 
miejscowi Ukraińcy wymordowali 
2 polskie rodziny liczące 7 osób i 
ograbili ich domy. We wsi Zapole 
pow. Luboml zamordowali kilku 
Polaków spośród rodzin ewakuowa-
nych z Polski centralnej. We wsi Za-
turce pow. Horochów zamordowali 
oficera WP. We wsi Złaźne pow. Ho-
rochów zamordowali 3 Polaków, w 
tym matkę z córką. We wsi Żupanie 
pow. Stryj miejscowi bojówkarze 
OUN zatrzymali 16 żołnierzy WP, 
pochodzących ze Śląska, którzy 
powrócili z Węgier chcąc wrócić 
do swoich domów, uwięzili ich w 
piwnicy tartaku i po przesłuchaniu 
zamordowali w lesie
 
-  1941 roku: We wsi Budzanów 
pow. Trembowla bojówkarz 
OUN zastrzelił 1 Polaka. We 
wsi Dobrowody pow. Podhajce 
Ukraińcy zamordowali 2 Polaków, 
w tym lat 19. We wsi Germakówka 
pow. Borszczów zamordowali 
Polaka wyznaczonego do 
pilnowania mostu kolejowego. We 
wsi Małów pow. Trembowla policja 
ukraińska zamordowała 6 Polaków. 
We wsi Nowa Grobla pow. Jarosław 
Ukraińcy zamordowali Polaka – 
leśniczego. We wsi Torskie pow. 
Zaleszczyki Ukraińcy zamordowali 
1 Polaka, a drugi aresztowany 
w wyniku ich donosu zginał w 
Oświęcimiu.
 
-  1942 roku: W futorze Grabów 
pow. Równe Ukraińcy zamordowali 
3 Polaków, w tym matkę z córką. 
We wsi Święty Stanisław pow. 
Stanisławów policjanci ukraińscy 
aresztowali ks. Remigiusza 
Wójcika pod zarzutem ukrywania 
Żydów w dzwonnicy na wieży 
kościelnej i przekazali na gestapo 
w Stanisławowie, gdzie był bity 
i torturowany, czwartego dnia  

wyprowadzili go na dziedziniec 
więzienia i poszczuli dwoma 
dużymi psami, które  rozszarpały 
księdza.
 
-  1943 roku: W kol. Andrzejówka 
pow. Równe Ukraińcy zamordowali 
37-letnia Polkę. We wsi Anielówka 
pow. Zaleszczyki zamordowali 1 
Polaka. W kol. Barbarówka pow. 
Włodzimierz Wołyński wymordo-
wali całą mieszkającą tutaj ludność 
polską, około 40 Polaków. We wsi 
Berehy pow. Dubno zamordowali 2 
Polaków. Na drodze między wsią 
Berezów a wsią Słoboda Rungurska 
pow. Kołomyja banderowcy za-
strzelili Polaka, robotnika kopalnia-
nego.We wsi Białoszówka pow. Ko-
stopol Ukraińcy wymordowali całą 
ludność polską w tej wsi, co naj-
mniej 30 Polaków. W miasteczku 
Bohorodczany woj. stanisławow-
skie uprowadzili 4 Polaków, którzy 
zaginęli bez wieści. We wsi Bór 
pow. Zdołbunów upowcy zamordo-
wali 4-osobową rodzinę polską ja-
dącą do swojej wsi Stójło po żyw-
ność: matkę, córkę i 2 synów lat 10 
– 17. W mieście Brzeżany woj. tar-
nopolskie zamordowali Polaka Bo-
lesława Sitarskiego, zwłoki były 
odarte z odzieży i obuwia oraz za-
brano mu dokumenty. Gdy po woj-
nie jego żona w sądzie w Gliwicach 
przedstawiła dokument o śmierci 
męża; sąd stwierdził, że jej mąż żyje 
i przebywa w okolicach Torunia. 
Okazało się, że jest to zbiegły z 
Brzeżan Ukrainiec, który posługi-
wał się dokumentami jej męża, za-
pewne był uczestnikiem mordu, ale 
mu tego nie udowodniono. Koło wsi 
Butejki pow. Kostopol Ukraińcy za-
mordowali 65-letniego Polaka. We 
wsi Bużanka pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy zastrzelili Polkę z 
8-letnią córką oraz ciężko pobili 
ukraińską rodzinę, która je ukrywała 
przez 2 miesiące. We wsi Chołubo-
wa pow. Włodzimierz Wołyński za-
mordowali 7-osobową rodzinę pol-
sko-ukraińską (teścia, rodziców i 4 
dzieci), gdyż mąż Ukrainiec odmó-
wił zamordowania swojej żony Po-
lki; ofiary miały wydłubane oczy, 
powykręcane ręce i nogi, kobiety 
obcięte piersi. W osadzie Chrobrów 
pow. Łuck zamordowali 2 Polaków 
(starsze małżeństwo) oraz 25-letnią 
Czeszkę, żonę Polaka. W miastecz-
ku Czartorysk pow. Łuck zamordo-
wali kilka rodzin polskich, ponad 20 
Polaków, oraz rodzinę  polsko-ukra-
ińską. W kol. Dąbrowa pow. Kowel 
zamordowali 4-osobową rodzinę 
polską. We wsi Dusanów pow. Prze-
myślany zamordowali 3 Polaków. 
We wsi Dzibułki pow. Żółkiew za-
mordowali 5 Polaków: 4-osobową 
rodzinę pracownika leśnictwa z 
dziećmi lat 1 i 3 oraz kasjerkę nadle-
śnictwa. We wsi Dżurków pow. Ko-
łomyja zamordowali 1 Polaka, dru-
giego postrzelili i udawał, że nie 
żyje. W kol. Górne pow. Sarny wy-
mordowali ludność polską, jej doby-
tek zrabowali i gospodarstwa spalili, 
kolonia polska przestała istnieć, ilo-
ści ofiar nie ustalono. W kol. Halicz 
pow. Sarny upowcy pod dowódz-
twem Huka zamordowali 5 rodzin 
polskich (20 – 30 Polaków). W mia-
steczku Halicz pow. Stryj bande-
rowcy uprowadzili i zamordowali 4 
Polaków, w tym ojca z synem. W 
kol. Helenów pow. Łuck miejscowi 
chłopi ukraińscy utopili w rzece Styr 
50-letniego Polaka a jego gospodar-
stwo obrabowali. W kol. Huta Ste-
pańgrodzka pow. Sarny upowcy ob-
rabowali i spalili gospodarstwa 
polskie oraz zamordowali nie usta-
lona liczbę Polaków. We wsi Janów-
ka pow. Kowel zamordowali kilka 
rodzin polskich; w tym wdowę z 3 
dzieci, 4-osobową rodzinę przypro-
wadzoną z Gaju oraz kilka miejsco-
wych rodzin; dziewczynkę w wieku 
szkolnym Helenę Cymbałę prowo-
dyr UPA w Janówce Telemon Maj-
daniec zamordował  siekierą i łopa-
tą. W kol. Jasionówka pow. 

Włodzimierz Wołyński zamordo-
wali co najmniej 19 Polaków, zdoła-
ła uciec tylko 11-letnia dziewczyn-
ka. W miasteczku Jezupol pow. 
Stanisławów uprowadzili 4 Pola-
ków, po których ślad zaginał. W kol. 
Jurydyka pow. Łuck wymordowali 
ludność polską mieszkającą  w 18 
domach, około 100 Polaków. We 
wsi Kamienna pow. Nadwórna 
uprowadzili 2 Polaków do lasu, jed-
nego zastrzelili, drugi trafiony 2 ku-
lami zdołał uciec. We wsi Koma-
rówka pow. Buczacz zakłuli nożami 
1 Polaka. W kol. Koniuchów pow. 
Stryj uprowadzili 2 Polaków, którzy 
zaginęli bez śladu. W futorze Ko-
ścielny Futor pow. Kostopol bul-
bowcy bestialsko zamordowali 2 
Polaków: 70-letniego ojca i jego 
25-letnią córkę. W mieście Kowel 
woj. Wołyń Ukraińcy zamordowali 
18-letnią Polkę, Helenę Biernacką. 
W kol. Leonówka pow. Horochów 
zamordowali 1 Polaka, staruszka. W 
kol. Lipnik pow. Horochów zastrze-
lili 1 Polaka. We wsi Lityń pow. Ko-
wel zamordowali w lesie 4 Polaków. 
We Lwowie Ukraińcy zamordowali 
1 Polaka , był nim dr Bocian (AAN, 
AK, sygn. 203 /XV/ 28, k. 73 – 90). 
W okolicach Lwowa: „We wrześniu 
zamordowano w okolicach Lwowa 
70 Polaków, w tym 3 lekarzy, 5 księ-
ży, 15 chłopów, 3 robotników, 3 
urzędników, i 17 dzieci” (AAN, AK, 
sygn. 203 /XV/ 42. k. 20 – 28). We 
wsi Ławrów pow. Łuck Ukraińcy 
zamordowali 2 Polaków, braci; ich 
matkę zamordowali 23 lipca. W kol. 
Łuka pow. Sarny upowcy 
wymordowali ludność polską, ilości 
ofiar nie ustalono. We wsi Łykoszyn 
pow. Tomaszów Lubelski zastrzelili 
2 Polaków, partyzantów AK. W kol. 
Marianówka Werbska pow. 
Włodzimierz Wołyński Ukraińcy 
zamordowali 3 Polaków (ojca z 2 
synami), gdy przyjechali do swojego 
gospodarstwa po żywność. W 
majątku Metelno pow. Łuck upowcy 
zamordowali 4 Polaków, w tym 2 
kobiety. We wsi Moszczenica pow. 
Lubaczów policjanci ukraińscy 
aresztowali Polaka, który został 
pobity przez gestapo i zamordowany. 
We wsi Nowożuków (Nowy 
Żuków) pow. Równe upowcy 
zamordowali 4 Polaków: matkę z 2 
synami oraz jej ojca. W kol. Nowy 
Pruszyn pow. Równe zamordowali 
19-letnią Polkę. W miasteczku 
Ołyka pow. Łuck zamordowali 3 
Polaków: ojca z 2 synami; głowę 
ojca (Siedlecki) nasadzili na bramie 
ogrodzenia domu. Na stacji 
kolejowej Ołyka pow. Łuck 
zamordowali 4 Polaków, w tym 
matkę z 15-letnią córką. W kol. 
Osieczniki pow. Kowel zamordowali 
ponad 24 Polaków, w tym rodziny, 
np. matkę z 4 dzieci. W futorze 
Ostry Róg pow. Sarny spalili polski 
futor liczący 22 gospodarstwa oraz 
wymordowali ludność polską,  
imiennie znane są tylko 4 ofiary: 
2-ch staruszków i 2-ch 18-letnich 
chłopców, ale zamordowanych 
zostało około 100 Polaków. We wsi 
Owadno pow. Włodzimierz 
Wołyński zamordowali 1 Polaka. W 
kol. Ożgowo pow. Kostopol 
zamordowali około 40 Polaków. W 
kol. Pieńkówka pow. Kowel 
zamordowali kilkunastu Polaków, 
imiennie znane jest 8 ofiar. W kol. 
Piłsudczyzna pow. Horochów 
zamordowali 1 Polkę z 2 chłopców 
żydowskich. W kolonii Piórkowicze 
pow. Kowel oddział samoobrony z  
Radomla znalazł zwłoki w studni 
oraz zwłoki dziecka przybite do 
drzwi i ściany w jednym z domów 
(Wiesław Donajski: „Wspomnienia 
Jana Józefa Donajskiego vel Józefa 
Dunajskiego ps. „Brudny”; w: „Biu-
letyn 27 DWAK” nr 2/2000). W. i E. 
Siemaszko opisując na s. 356 - 357 
kolonię Piórkowicze (Perkowicze) 
nie wymieniają tego faktu. W mia-
steczku Pistyń pow. Kosów Hucul-
ski upowcy zamordowali 26 Pola-
ków. We wsi Pełcza pow. Dubno 
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zamordowali 10 rodzin polskich, 
około 50 Polaków. W kol. Podsiele-
cze pow. Kostopol zamordowali 2 
starszych Polaków, którzy nie opu-
ścili swoich domów. We wsi Poho-
rylce pow. Przemyślany zamordo-
wali 4-osobową rodzinę polską  
nauczyciela: teściów i żonę z 
10-letnim synem. We wsi Polana 
pow. Dobromil zamordowali 3 Po-
laków: właściciela majątku ziem-
skiego i 2 pracowników majątku. 
We wsi Polana pow. Sambor za-
mordowali 6 Polaków z tutejszego 
majątku ziemskiego: 2 zastrzelili a 
4 uprowadzili (w tym właściciela) i 
zamordowali. We wsi Polanica 
pow. Dolina uprowadzili z nadle-
śnictwa 5 rodzin polskich liczących 
15 osób i po bestialskich torturach 
wszystkich wymordowali: 4 męż-
czyzn, 3 kobiety i 8 dzieci w wieku 
od 1 roku życia do 16 lat; „dzieci 
zabijane były na oczach rodziców 
przez rozbijanie główek o mur lub 
przez rozpruwanie na żywca 
brzuszków” (Jastrzębski..., s. 108; 
stanisławowskie). We wsi Powursk 
pow. Kowel zamordowali 2 Pola-
ków. We wsi Przerośl pow. Nad-
wórna zamordowali 6 Polaków: 
28-letnią kobietę i mężczyzn lat: 
19, 20, 21, 22 i 32. We wsi Rewusz-
ki pow. Kowel zamordowali 4-oso-
bową rodzinę polską kowala z 
dziećmi lat 1 i 4. We wsi Równo 
pow. Luboml zamordowali 31 Po-
laków i 1 Ukraińca. W kol. Różyn 
pow. Kowel zamordowali 72-let-
niego Polaka po torturach i zwłoki 
wrzucili do studni. We wsi Sienia-
chówka pow. Zbaraż obrabowali i 
spalili polskie gospodarstwa oraz 
zamordowali 12 Polaków. We wsi 
Słobódka Dolna pow. Buczacz pod-
czas nocnego napadu upowcy za-
mordowali 6 Polaków;  4 osoby po 
ich uprowadzeniu: absolwentkę 
gimnazjum Stanisławę Znamie-
rowską (ocalała z rzezi wsi Cze-
chów w lipcu 1941 roku, gdzie 
Ukraińcy wymordowali m.in. jej 
rodzinę),  uczestnika bitwy pod 
Bzurą Bronisława Zarychtę, sekre-
tarza gminy Józefa Gruszeckiego i 
nauczyciela  o nazwisku Krzywo-
nos, oraz we wsi 2 chłopców (AAN, 
AK, sygn. 203 /XV/ 42. k. 20 – 26). 
We wsi Sitaniec pow. Kowel za-
mordowali 2 rodziny polskie. We 
wsi Staszów pow. Sambor: „Z koń-
cem września zostali zamordowani 
w Staszowie k/Sambora: leśniczy 
Rożek, jego brat i gajowy” (AAN, 
AK, sygn. 203 /XV/ 42. k. 20 – 26). 
We wsi Stechnikowce pow. 
Tarnopol zamordowali 1 Polaka We 
wsi Stepańgród pow. Sarny 
wymordowali ludność polską, 
liczby ofiar nie ustalono. We wsi 
Strzelbicze pow. Sambor 
zamordowali 5 Polaków, 
pracowników kopalni. We wsi 
Szerokie Pole pow. Dolina 
uprowadzili 1 Polaka, który zaginął 
bez śladu. W kol. Świętocin pow. 
Włodzimierz Wołyński w kilka dni 
po rzezi 31 sierpnia upowcy 
zamordowali w leśniczówce grupę 
25 – 30 Polaków; „w tejże 
leśniczówce znajdowało się 
wówczas kilkoro małych dzieci 
przybitych do ścian za ręce i nogi, 
już martwych” (Siemaszko..., s. 
940). We wsi Taurów pow. 
Brzeżany zamordowali 1 Polaka. 
We wsi Trościaniec pow. Buczacz 
zamordowali 6 Polaków: 
5-osobową rodzinę młynarza z 3 
dzieci oraz Polaka, męża Ukrainki, 
z którą miał 4 małoletnich dzieci. 
We wsi Turia pow. Włodzimierz 
Wołyński zamordowali 2 Polaków: 
76-letnią kobietę oraz 
niepełnosprawnego mężczyznę, 
którzy nie opuścili wsi. We wsi 
Turkowice pow. Hrubieszów 
zastrzelili 18-letniego Polaka. We 
wsi Tyśmieniczany pow. 
Stanisławów zamordowali 2 
Polaków. W kol. Warszawka pow. 
Horochów zamordowali około 10 
Polaków. We wsi Watyniec pow. 
Horochów zamordowali 2 rodziny 

polskie, które wróciły do wsi, ciała 
ich wrzucili do studni. We wsi 
Wilczy Przewóz pow. Luboml 
uprowadzili z pola Polaka i ślad po 
nim zaginął; jego żonę zamordowali 
we wsi Równo. W kol. Wólka 
Swojczowska pow. Włodzimierz 
Wołyński zamordowali 4 Polaków: 
w jednym domu matkę z 2 dzieci do 
lat 5, które przybili do ściany z 
napisem: „polskie orły”, oraz młodą 
dziewczynę. We wsi Wólka 
Uhruska pow. Luboml zamordowali 
4 Polaków. We wsi Wyrka pow. 
Kostopol zamordowali 
ukrywających się w lesie po 
lipcowych rzeziach 5 Polaków: 
matkę z 10-letnim synem, 
rodzeństwo: 10-letniego brata z 
13-letnią siostrą, 70-letnią kobietę i 
20-letniego sparaliżowanego 
chłopca. We wsi Zamłynie pow. 
Luboml zamordowali około 20 
Polaków. Między wsią Zasmyki a 
Różynem pow. Kowel zamordowali 
2 Polaków. W kol. Zgoszcz pow. 
Sarny upowcy wymordowali 
ludność polską, ilości ofiar nie 
ustalono.
-  1944 roku: We wsi Adamy pow. 
Kamionka Strumiłowa bojówka 
OUN Kupiaka zamordowała 9 Po-
laków. Do wsi  Baszuki pow. Zbo-
rów w pierwszych dniach września 
1944, poszła  Maria Głowacka  z 
Gontowy i została tam zamordo-
wana przez Ukraińców (Adolf 
Głowacki:  „Milno – Gontowa”,  
Szczecin 2008). We wsi Berestek 
pow. Zaleszczyki banderowcy za-
mordowali 3 Polaków; żołnierze 
sowieccy widząc płonące budynki 
ostrzelali wieś i banderowcy ucie-
kli. We wsi Bereźnica Szlachecka 
pow. Kałusz sąsiad Ukrainiec za-
mordował 2 Polki. W miasteczku 
Bohorodczany pow. Stanisławów 
banderowcy zastrzelili 1 Polaka. We 
wsi Burakówka pow. Zaleszczyki 
zmordowali 4 Polaków. We wsi 
Cerkowna pow. Dolina uprowadzili 
18-letniego Polaka, syna leśnicze-
go, który zaginął bez śladu. We wsi 
Cygany pow. Borszczów zamordo-
wali 2 Polaków, w tym na drodze 
idącą do apteki w Skale Podolskiej 
25-letnią dziewczynę. We wsi Dąb-
ków pow. Lubaczów zamordowali 
2 Polaków. We wsi Dwernik pow. 
Lesko (Bieszczady) zamordowali 8 
Polaków, w tym 4-osobową rodzi-
nę. W nadleśnictwie Dzibułki pow. 
Żółkiew został zamordowany wraz 
z rodziną i niektórymi pracownika-
mi nadleśnictwa  przez bojówka-
rzy OUN pracownik nadleśnictwa 
o nazwisku Kucieja lub Kuciel. 
We wsi Gniłowody pow. Podhajce 
zamordowali 1 Polaka (był to Jan 
Piątak, lat 33). We wsi Howiłów 
Mały pow. Kopyczyńce zamordo-
wali 3-osobową rodzinę polską; w 
domu zastali dzieci lat 4 i 11, któ-
re zastrzelili, za kilka dni złapali i 
zamordowali ich matkę, ojciec był 
powołany do WP. We wsi Jacków-
ka pow. Tłumacz zamordowali 3 
Polaków: matkę z 3-letnim synem 
oraz 17-letnią dziewczynę. Koło 
miasta Jarosław woj. rzeszowskie 
banderowcy wymordowali 18 
rodzin polskich. We wsi Kimirz 
pow. Przemyślany zamordowali 
18-letnią dziewczynę polską. We 
wsi Kobyłowłoki pow. Trembow-
la zamordowali 5 Polaków, w tym 
7-letnią dziewczynkę. We wsi  Kor-
niów pow. Horodenka: „Urodziłam 
się po wojnie, ale dobrze pamiętam 
opowiadania rodziny, szczególnie 
babci i cioci, o strasznych mordach 
w powiecie Horodenka, a dokład-
nie w Korniowie (wieś na prawym 
brzegu Dniestru). We wrześniu 
1944 roku banderowcy bestialsko 
zamordowali członków mojej ro-
dziny:  Łukasz Knihnicki lat 46, 
jego córka Helena lat 17, syn Jó-
zef lat 18/19 - porąbani siekierami 
i pocięci, pochowani na podwórku 
własnego domu(?); tak opowia-
da moja starsza siostra, natomiast 
80-letnia sąsiadka z Korniowa 
twierdzi, że pochowani zostali na 

cmentarzu: Anastazja Knihnicka (z 
domu Wąsowicz) ok. 38 lat, jej syn 
Tadeusz 6/7 lat, córka Krystyna 8/9 
lat zamordowani i spaleni; Aniela                              
Hawrylewicz z domu Łubyk, lat ok. 
50, jej mąż Józef, lat ok. 50 pocho-
wani w sadzie; Krzywak Antoni, lat 
ok. 26, mieszkaniec pobliskiej wsi 
- Olchowiec, zabity w Korniowie. 
Jest ostatnia chwila, aby dowie-
dzieć się prawdy o swoich bliskich 
u źródła. Jeszcze kilku starszych 
ludzi w każdej wiosce ukraińskiej 
pamięta i to doskonale! tragedię 
Polaków. Mówią o tym szeptem 
i najchętniej za drzwiami swoich 
domostw. Wysłuchałam osobiście 
kilku z nich, aby potwierdzić za-
słyszane w dzieciństwie tragedie. 
Nie czekajmy aż umrą....tam trzeba 
pojechać i porozmawiać z naocz-
nymi świadkami zbrodni” (Helena 
Krajewska, w: www.stankiewicze.
com/ludobojstwo.pl). Sz. Siekier-
ka, H. Komański, E. Różański..., 
nie podają żadnej relacji ze zbrodni 
dokonanych na ludności polskiej 
we wsi Korniów pow. Horodenka.
We wsi Krowica Hołodowska pow. 
Lubaczów upowcy zamordowali 9 
Polaków, w tym 2 małżeństwa oraz 
2 kobiety. We wsi Krowica Sama 
pow. Lubaczów zamordowali 12 
Polaków, w tym 5 kobiet. We wsi 
Kubajówka pow. Nadwórna za-
mordowali 2 Polaków: 50-letnią 
kobietę z jej 29-letnim zięciem. 
We wsi Leszczowate pow. Lesko 
(Bieszczady) zamordowali 29 Po-
laków. We wsi Łobozew pow. Le-
sko (Bieszczady) zamordowali 27 
Polaków. We wsi Łopuszna pow. 
Bóbrka spalili wieś i zamordowali 
1 Polaka. We wsi Malechów pow. 
Żydaczów zamordowali 2 Polaków, 
w tym porucznika 1 Armii WP. We 
wsi Meducha pow. Stanisławów za-
mordowali na drodze 3 Polaków, w 
tym 2 kobiety, oraz 2 żołnierzy so-
wieckich. We wsi Michałówka po. 
Borszczów wyłapali i zamordowa-
li 5 Polaków, kobiety i dzieci. We 
wsi Paryszcze pow. Nadwórna na 
drodze zamordowali 4 Polaków, w 
tym kobietę i zrabowali 2 furman-
ki z dobytkiem. We wsi Piłatowce 
pow. Borszczów zamordowali 21 
Polaków, w tym 7-osobową ro-
dzinę. We wsi Pobereże pow. Sta-
nisławów miejscowi banderowcy 
zamordowali 25 Polaków. We wsi 
Poczapy pow. Złoczów banderow-
cy podstępnie wyciągnęli z domu 
w Złoczowie i zamordowali dziew-
czynę z rodziny polsko-ukraińskiej, 
dokąd uciekła po zabiciu jej rodzi-
ców,  gdyż jej ojciec, Ukrainiec, 
nie chciał zamordować żony, Polki. 
We wsi Podfilipie pow. Borszczów 
zamordowali 8 Polaków (patrz: w 
nocy z 19 na 20 września). We wsi 
Prosowce pow. Zbaraż zamordo-
wali 2 Polaków: matkę z 4-letnim 
synem. We wsi Przeniczniki pow. 
Tłumacz zamordowali 55-letniego 
Polaka. W mieście Rosdół pow. Ży-
daczów zamordowali 2 Polaków. 
We wsi Ryszkowa Wola pow. Jaro-
sław uprowadzili 6 Polaków, którzy 
zaginęli. We wsiach Serednie Małe 
i Dwernik pow. Lesko (Bieszcza-
dy) zamordowali 8 Polaków. We 
wsi Słobódka Kąkolnicka (Słobo-
da Konkolnicka)  pow. Rohatyn 
zamordowali 18 Polaków, osoby 
starsze, które nie opuściły swoich 
gospodarstw. We wsi Słobódka 
Turylecka pow. Borszczów w ko-
lejnym napadzie zamordowali 14 
Polaków. We wsi Stanimirz pow. 
Przemyślany zamordowali 8 Po-
laków. We wsi Strzałkowce pow. 
Borszczów pobili i zamordowali 
1 Polaka. We wsi Szmitków pow. 
Sokal zamordowali 6 Polaków. 
We wsi Tarnawa Niżna pow. Turka 
(Bieszczady) zamordowali 30 Po-
laków. We wsi Trójca pow. Śniatyn 
zamordowali 1 Polaka, 6 Ukraiń-
ców i 1 Żyda. W mieście Ustrzyki 
Dolne woj. rzeszowskie zamordo-
wali 4 Polaków. We wsi Uścieczko 
pow. Zaleszczyki zamordowali 2 
Polaków: organistę z żoną. We wsi 

Wetlina pow. Lesko (Bieszczady) w 
okolicy wsi upowcy zamordowali 
kilka rodzin polskich; tj. około 20 
Polaków. We wsi Wierzblany pow. 
Kamionka Strumiłowa  zamordo-
wali 6 Polaków, w tym 4 kobiety. 
We wsi Winograd pow. Kołomyja 
zamordowali 1 Polaka. We wsi Wy-
socko Wyżne pow. Turka zamor-
dowali 16-letniego Polaka. We wsi 
Zatwarnica pow. Lesko (Bieszcza-
dy) zamordowali 2 rodziny polskie; 
tj. 8 Polaków.
-  1945 roku: We wsi Babica pow. 
Przemyśl Ukraińcy zamordowali 
Polaka wracającego z przymuso-
wych robót w Niemczech. We wsi 
Bachów pow. Przemyśl obrabowali 
gospodarstwa polskie i zamordo-
wali 3 Polaków. We wsi Czer-
niawka pow. Jworosław upowcy 
zamordowali 10 Polaków, w tym 
3 żołnierzy WP. We wsi Łany Pol-
skie pow. Kamionka Strumiłowa 
zamordowali 7 Polaków: rodziny 
4 i 3-osobowe; ocalało niemowlę 
przykryte ciałem matki. We wsi 
Osowce pow. Buczacz  dwaj Ukra-
ińcy sąsiedzi zamordowali Polaka, 
który powrócił tutaj zdemobilizo-
wany z wojska i nie wiedział, że 
jego rodzina już „repatriowała się” 
na Ziemie Odzyskane.
 
-  1946 roku: We wsi Koniusza 
pow. Przemyśl upowcy uprowadzili 
3 Polaków, którzy zaginęli. We wsi 
Myczków pow. Lesko (Bieszczady) 
zamordowali 4 Polaków. We wsi 
Wola Krzywiecka pow. Przemyśl 
spalili wieś i zamordowali 4 
Polaków.
 
-  1947 roku we wsi Wysocko 
Wyżne pow. Turka banderowcy 
zamordowali 2 Polaków i 3 
Ukraińców.
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            Na głowach sowieccy 
żołnierze mieli sukienne spicza-
ste niby hełmy zwane przez nas 
budionówkami z ogromną czer-
woną gwiazdą pośrodku. Mundur 
sięgający po kostki prawie do 
ziemi, u góry zapinany na guzik. 
Od czasu do czasu, gdy któryś 
przystanął na chwilę mogłam do-
kładnie im się przyjrzeć widząc 
jak w dolnej części płaszcza od 
dołu troczyły im się nici. Buty 
tak śmierdziały dziegciem, że nie 
szło oddychać, udawały przy tym 
wysmarowanie pastą. Dziegciem 
były wysmarowane zapewne dla-
tego, że ta naturalna smoła 
drzewna chroniła buty przed wil-
gocią. Cholewki ich wysokich 
butów były pofałdowane. Parcia-
ne pasy tkane, karabin z bagne-
tem zwisał na sznurku konop-
nym. Jak dobrze przyjrzałam się 
jednemu z nich to zauważyłam, 
że sznurek od karabinu na wyso-
kości piersi także mu się troczył. 
Nie objawiałam się ich tylko z 
jednego powodu, od razu przypo-
mniał mi się obraz z kościoła 
przedstawiającego mękę Pana Je-
zusa. Żołnierze rzymscy ubrani 
byli podobnie tylko, że na Golgo-
cie byli w zbroi i krótkich 
spodenkach, nie takich szmatach 
jak czerwonoarmiści. Miny mieli 
marsowe. Jak już wspominałam 
byli bardzo ostrożni, gdyż po ich 
zachowaniu wyglądało jakby 
spodziewali się napaści ze strony 
Polaków. Widocznie bolszewicka 

propaganda przed wyruszeniem 
do Polski wpajała im do głowy 
żeby na nas uważać. Po wejściu 
do miasta od razu wzięli się za 
porządki i zaczęli wprowadzać 
swoje zwyczaje. Ze wszystkich 
zakątków miasta zebrali auta i w 
nocy wywieźli za Zbrucz do 
Związku Sowieckiego. Dalszymi 
konsekwencjami ich agresji na 
Polskę była grabież polskiego 
majątku narodowego i innych 
dóbr prywatnych. Za Zbrucz wy-
wożono sprzęt produkcyjny z fa-
bryk, lokomotywy, wagony oraz 
inwentarz żywy i martwy. Rabo-
wano muzea i prywatne zbiory 
dzieł sztuki. Mimo czterokrotnej 
różnicy siły nabywczej rubla so-
wieckiego w stosunku do złotego 
polskiego, obie waluty zostały 
natychmiast zrównane przez wła-
dze sowieckie w kursie wymiany 
– co spowodowało natychmiasto-
we zniknięcie wszystkich towa-
rów z rynku (przy masowym ich 
wykupywaniu przez żołnierzy 
sowieckich i ukrywaniu reszty 
przez sprzedawców wobec bez-
wartościowej sowieckiej walu-
ty). Przychodzili do naszego 
sklepu z całymi garściami pienię-
dzy, banknoty mieli pozwijane w 
grube rulony. Wybierali towar, 
płacili nawet nie licząc pienię-
dzy, rzucali całe sterty bankno-
tów na ladę i wychodzili. Tato 
zmuszony był gdzieś te pieniądze 
przechowywać więc ładował je w 
worki pokrzywowe. Był drugi 

kłopot, one ciągle zalegały w 
sklepie. Prawie w każdym ukra-
ińskim domu był donosiciel do 
nowej sowieckiej władzy.                                                                                          
Ukraińcy cieszyli się z upadku 
Polski. Zaczęły pojawiać się po-
głoski o tym, że Polacy mordują 
bezbronnych Ukraińców. Były 
one celowo rozpuszczane przez 
bolszewickich agitatorów celem 
wywołania zamieszek i bratobój-
czych walk. Na razie ten perfidny 
chwyt sowiecki nie udawał się, 
gdyż ludzie żyli i chcieli żyć w 
obopólnej zgodzie. Nienawiść 
została zasiana dopiero później. 
W sklepie nagromadziło się  wor-
ków z pieniędzmi zbyt dużo więc 
tato pomyślał aby je gdzieś 
ukryć. Pod osłoną nocy kilka 
worków pieniędzy wywiózł ze 
sklepu furmanką i umieścił u 
znajomych po okolicznych 
wsiach. Potem zdarzało się też 
tak, że Sowieci przyjeżdżali pod 
sklep samochodami, rzucali na 
ladę ogromną masę rubli, zabie-
rali bele materiału i wywozili do 
siebie. Nastąpił w pewnym okre-
sie taki moment, że znowu na-
zbierało się tej bezwartościowej 
waluty tyle, że tato w obawie 
przed  ukraińską zdradą postano-
wił kolejny raz wywieźć nie li-
czone przez nikogo banknoty ce-
lem ukrycia. Ci co mieli ruble 
bez przerwy zjeżdżali po mate-
riały, ostatnio jacyś chyba wyżsi 
oficerowie, bo czekali do mo-
mentu zamykania sklepu, wycha-
di, wychadi -  poganiali nawet 
ostatnich kupujących. Rzucili 
ojcu na ladę kilka worków pie-
niędzy, zabrali kilka bel sukna i 
pojechali. Widząc co się dzieje 
stryj zdążył jeszcze w ostatnich 
dniach funkcjonowania sklepu 
potajemnie wywieźć i ukryć kil-
kanaście bel materiału. Taka sy-

tuacja trwała jeszcze ze dwa, trzy 
dni. Któregoś ranka przybiegli do 
nas znajomi i od drzwi już krzy-
czą do ojca, by szedł do sklepu, 
bo dzieje się tam coś niedobrego. 
Można się było tego spodziewać, 
widok był okropny. Szyby powy-
bijane, okna wyrwane, sklep 
splądrowany, ba nawet ławeczki 
sklepowe zniknęły bez śladu. 
Czy było to dziełem Sowietów 
czy Ukraińców nie wiadomo, w 
każdym bądź razie sklep był ogo-
łocony ze wszystkiego. W jednej 
chwili staliśmy się bankrutami 
bez towaru z ogromną masą bez-
wartościowych rubli. Niebawem 
w naszym domu w Nowym Ro-
gowcu zjawiło się dwóch panów 
po cywilnemu w fajnych kapelu-
szach. Jeden z nich pozostał na 
podwórku, drugi wszedł do 
mieszkania i długo rozmawiał z 
ojcem. Mnie spotkać można było 
wszędzie więc trochę niegrzecz-
nie podsłuchałam treść rozmowy, 
od gościa wyczuwało się mazur-
ski akcent. Zaznaczył, że ta woj-
na nie potrwa długo, jednocze-
śnie delikatnie w czasie rozmowy 
zmuszał ojca do wymiany posia-
danych sowieckich rubli na zło-
tówki. Za kilka worków rubli dali 
ojcu kilka tysięcy złotych pol-
skich w banknotach po 100 zło-
tych oraz siedmio kilowy wore-
czek polskich monet o 
nominałach 2 i 5 złotych. Tak 
więc z kilku worków zrobiła się 
mała kupka polskich pieniędzy. 
Kto wtedy mógł wiedzieć, że nie-
bawem także z polskimi bankno-
tami nic nie będzie można zrobić. 
Nieznajomy wychodząc z domu 
powiedział, żeby to wszystko za-
chować w głębokiej tajemnicy, 
wydał ojcu stosowne poświad-
czenie wymiany i dodał, że pie-
niądze te idą na potrzeby polskiej 

armii, być może na wykupienie 
kogoś lub czegoś z rąk Sowie-
tów. Pouczył też ojca, by w przy-
padku wypytywania się kogokol-
wiek o pieniądze ze sklepu, 
jednoznacznie stwierdzać, że zo-
stały zrabowane, czego dowo-
dem jest obecny wygląd po-
mieszczeń sklepowych. 
Zostaliśmy bez środków do ży-
cia. Dobrze, że ojcu pozostały 
zaskórniaki, niekiedy dość przy-
padkowo pozostawione w płasz-
czach, kamizelce i jeszcze gdzieś 
tam. Do normalnego życia po-
trzebne były w tej chwili ruble. 
12 grudnia 1939 roku nastąpiło 
oficjalne wycofanie z obiegu zło-
tego i zastąpienie go rublem przy 
likwidacji oszczędności banko-
wych i braku wymiany walut. W 
konsekwencji złote polskie były 
szmuglowane celem wymiany do 
Generalnej Guberni, gdzie były 
wymieniane na tzw. „młynarki”. 
Nie u nas, gdyż my byliśmy jesz-
cze pod sowiecką okupacją, ale 
na terenach włączonych do Rze-
szy każdy dorosły Polak mógł 
wymienić na niemieckie marki 
co najwyżej 300 polskich zło-
tych. W Generalnej Guberni Po-
lacy zostali zmuszeni do wymia-
ny swoich pieniędzy dwukrotnie 
; najpierw na marki niemieckie, a 
następnie na „młynarki”. Trzysta 
polskich złotych stanowiło wów-
czas niewielką sumę pieniędzy, 
dlatego ojcu nie opłacało się 
szmuglować polskich złotych 
przez granicę, gdyż było to zbyt 
niebezpieczne i nie opłacalne. W 
dodatku rozpoczęły się różnorod-
ne sowieckie represje. W domu z 
bratem bawiłam  się kalendarzy-
kiem dziadka Franciszka w któ-
rym były jego stare zapiski „ 
John pracował 2 dni i otrzymuje 
20 dolarów, Stan pracował 4 dni , 
dostaje ileś tam dolarów wyna-
grodzenia i tak wkoło. W innym 
pudełku mieliśmy do zabawy 
różnorodne próbki materiału, 
które fabryka przysyłała do skle-
pu, by tato mógł dokonać zamó-
wienia odpowiedniego towaru. 
Na koniec otrzymaliśmy od ojca 
do zabawy grubą księgę, 
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nazywaliśmy ją księgą Borga. To 
bardzo cenny dokument nie tylko 
dla ojca, ale dla całej naszej ro-
dziny. Był to dość gruby zeszyt w 
twardej oprawie, kartki w szero-
kie linie, na nich wpisy nanoszo-
ne przez ojca lub subiekta – stry-
ja Jana. Przykładowo, Hrycajko 
Iwan ze wsi Berezowica Mała – 
winien 98 złotych. W innym 
miejscu, Jan Netreba Czahary 
Zbaraskie winien 213 złotych, 
Bohatiuk Roman Zbaraż Stary – 
130 złotych. Okazało się, że była 
to księga dłużników ze sklepu. 
Ludzie ze wsi kupując towar u 
nas zimą lub na wiosnę, nie mieli 
pieniędzy, płacili za niego dopie-
ro pod koniec lata lub jesienią, 
kiedy zebrali plony i sprzedali je 
na targowisku. Zapiski w tej 
księdze ratowały nas przed gło-
dem. Mama później korzystała z 
niej w ten sposób, że chodziła od 
jednego do drugiego dłużnika i 
powoli ściągała swoją należność. 
Wiadomo, że w tamtym czasie 
każdemu było niezwykle trudno 
wyżyć, ale jeżeli ktoś miał taką 
możliwość to spłacał swój dług. 
Od jednego otrzymała trochę 
ziemniaków, od drugiego parę ki-
logramów mąki, inny potajemnie 
zabił świnię i było trochę świeże-
go mięsa. Niestety na wskutek 
ukraińskich donosów zaczęły się 
rewizje w domach i aresztowa-

nia. Ukraińscy policjanci znaleźli 
gdzieś dynamo od roweru, wrzu-
cili je do Stawu Zbaraskiego i od 
razu zrobił się raban, że sabotaż, 
że podłożono bombę i następo-
wały kolejne aresztowania Bogu 
ducha winnych ludzi. Zmuszeni 
zostaliśmy do spania w oddziel-
nych miejscach, by Sowieci nas 
nie zgarnęli i nie wywieźli na Sy-
bir, gdyż byliśmy wpisani na listę 
wywozową. Mama ukrywała się 
u starszej siostry Marii, która wy-
szła za Ukraińca, przynajmniej 
na początku w mieszanej polsko 
– ukraińskiej rodzinie było bez-
pieczniej. Brat Czesiu schronił 
się u pana Muzio, naszych służą-
cych, którzy pomagali ojcu w 
domu i sklepie. Początkowo 
przez jakiś czas ukrywało mnie 
żydowskie małżeństwo. Miałam 
gęste kruczoczarne włosy z dwo-
ma długimi warkoczami, co upo-
dabniało mnie do żydowskiej ro-
dziny. Oboje byli dentystami, 
ona była bardzo sympatyczna i 
ładna z wyglądu, natomiast jej 
mąż miał taki trochę diaboliczny 
wyraz twarzy. Żydówka wiedzia-
ła, że przez to trochę się go boję. 
Jego w 1942 roku Niemcy za-
strzelili na ulicy w Zbarażu, ją 
zapędzili do getta i zginęła w 
obozie koncentracyjnym. Z kolei 
u sióstr zakonnych obok klaszto-
ru oo. Bernardynów ukrywałam 

się kolejnych kilka miesięcy. 
Przed wojną obok osady Nowy 
Rogowiec zaczęła powstawać 
następna o nazwie Łysy Okop. 
Mieszkała tam jedna część rodzi-
ny Kalinowskich i Michalskich. 
Michalscy mieli też sklep na So-
bolówce, to jakaś dalsza rodzina 
naszych babć i ciotek. Rodzice 
przyjaźni się z nimi. Ukrywałam 
się też u Kalinowskich co zresztą 
mało pamiętam, natomiast pozo-
stał mi w pamięci okres ukrywa-
nia się u rodziny Michalskich. 
Prawdopodobnie mogłam być u 
nich zamordowana przez Ukraiń-
ców, cudem uniknęłam strasznej 
śmierci, ale to było już później w 
1944 roku podczas największej 
eskalacji mordów w okolicach 
Zbaraża. Kiedy Ukraińcy zaczęli 
się na początku mądrzyć się i do-
nosić na wszystkich Sowietom, 
donieśli także na ojca. Złapali go 
i zamknęli w szkole. Bili go, ko-
pali i szydzili pytając – gdzie 
twój Rydz Śmigły? Dobrze, że 
ojciec nie przyznał się do swoich 
wojennych zasług i udziału w bi-
twie warszawskiej 1920 roku. 
Zapewne Sowieci, nie Ukraińcy 
byli bardzo dobrze poinformo-
wani o przebiegu służby wojsko-
wej mojego ojca, dlatego zostali-
śmy umieszczeni na liście 
wywozowej na Sybir. Zamknęli 
go w suterynie gdzie składowano 

węgiel. Swoją krwią i węglem pi-
sał na ścianie taki wiersz zaczy-
nający się od słów „Ty mnie bi-
jesz i katujesz, ja cię proszę, nie 
folgujesz”. W pewnym momen-
cie węgiel obsunął się i tato zo-
baczył leżącą siekierę, postano-
wił uwolnić się. W nocy gdy już 
wszyscy spali delikatnie z jednej 
strony wyważył drzwi i uszedł do 
Czarnego Lasu do Sieniakiewi-
czów. Tam ukrywał się przez ja-
kiś czas do momentu sowieckiej 
rewizji. Wawrzyniec Sieniakie-
wicz był ciotecznym bratem ojca. 
Żony kuzyna taty nie pamiętam, 
mieli siedmioro dzieci. Józia, 
najstarsza z nich była mężatką i 
mieszkała w Zbarażu. Było także 
dwóch chłopaków – Janek i Piotr 
oraz cztery dziewczynki: Justy-
na, Agnieszka, Marysia i naj-
młodsza Kasia i to właśnie ją naj-
więcej pamiętam, gdyż zawsze 
razem byłyśmy skore do zabawy. 
Gdyby tato nie uciekł ze szkolnej 
suteryny zapewne byłby wywie-
ziony do Katynia lub na Sybir. 
Sowieci oczywiście szukali ojca 
w Czarnym Lesie u Sieniakiewi-
czów, ale zdążył zbiec i ukryć się 
w pobliskim lesie. Potem przeby-
wał w okolicznych wsiach u in-
nych znajomych. Zima 1939/49 
roku była bardzo śnieżna i mroź-
na. Tęgi mróz przekraczał każde-
go dnia granicę 20 stopni, śnieg 
praktycznie utrzymywał się od 
początku grudnia aż do marca. W 
lutym z 8 na 9 pojawiło się w 
Zbarażu jakieś całkiem inne so-
wieckie wojsko , tak jakby mieli 
inne naszywki i dystynkcje. Po-
dobno na stacjach pośrednich 
przed i za Zbarażem ustawiono 
wagony z kominkami. Wtedy 
ktoś palnął wieść, że Sowieci 
będą się wycofywać. Wielu lu-
dziom mocniej zabiło serce z ra-
dości tylko na chwilę gdyż oka-
zało się, że 10 lutego 1940 roku 
na Sybir wywieźli ojca siostrę - 
moją ciocię Hankę, jej męża Ka-
zimierza Szeligę oraz czwórkę 
dzieci. Rodzinę Szeliga na Sybir 
wywieźli tylko, że przed wojną 
kupili nie wykończony jeszcze 
dom od legionisty a, że na tę po-

siadłość chrapkę miał jeszcze ja-
kiś Ukrainiec, wobec nie dojścia 
do transakcji z jego udziałem, zły 
na ciotkę doniósł o wszystkim 
Sowietom. Polaków zwożono na 
pośrednie stacje w pobliżu Zba-
raża po to by nikt nie dowiedział 
się ilu mieszkańców wywiozło 
NKWD do łagrów. W pierwszej 
kolejności padli ofiarą : służba 
leśna, osadnicy, byli wojskowi, 
policjanci i urzędnicy państwo-
wi. Trauma była niesamowita. Po 
kilku dniach dowiedzieliśmy się, 
że wywieźli także kolejną taty 
siostrę, ciocię Rozalię Bonczar, 
żonę leśnika i administratora 
dóbr leśnych. Mieszkali w leśni-
czówce opodal Zbaraża. Na Sy-
bir wywieźli męża Rozalii – Jana 
Bonczara i jego siostrę z 4 letnim 
Czesiem, którzy akurat wtedy 
przyjechali do nich w odwiedzi-
ny. Zabrali też dziadka Bonczara, 
nie pamiętam dlaczego babci nie 
wzięli, być może wtedy już nie 
żyła. Ciocia Rozalia była w ciąży 
z pierwszym  dzieckiem. W szyb-
kim  tempie załadowali dobytek 
na sanie i podążali na południo-
wy wschód w  kierunku Stryjów-
ki. Najgorzej było z najmłod-
szym Czesiem. Obudzony skoro 
świt, nie był zbyt zadowolony z 
porannej przymusowej sanny w 
tak okropnym mrozie. Jego 
mama  założyła mu krótki kożu-
szek i przewiązała rzemieniem. 
Czapkę z nausznikami dodatko-
wo obwiązała chustą, by malco-
wi było naprawdę cieplej. Rączki 
Czesia włożyła w dłuższe ręka-
wy kożuszka, wsiedli na sanie i 
ruszyli.

Cdn.   

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

/ Zbaraż zamek. Poniżej widok rzeki Zbrucz.
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LWÓW – BURZLIWE DZIEJE
 Aleksander Szumański
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W pierwszych dniach maja sły-
chać we Lwowie niemal wyłącz-
nie polska mowę. Tysiące tury-
stów spacerują uliczkami, tłoczą 
się w kawiarniach i pielgrzymują 
do Katedry, lub kościoła pod we-
zwaniem św. Marii Magdaleny, 
gdzie okupanci ukraińscy – ofi-
cjele urządzili sobie filharmonię, 
zakrystię zamieniając na wonieją-
cy wychodek, po drodze profanu-
jąc hostię świętą i inne „maneli” 
jak to określił dyrektor owej fil-
harmonii.
Ci nieliczni nasi ziomkowie, któ-
rzy po wojnie nie opuścili swoje-
go miasta wtapiają się wówczas w 
tłum wycieczkowiczów z Polski.
Kiedy w XIX wieku Warszawa 
dopiero zyskiwała wielkomiej-
skie szlify, Lwów był już metro-
polią. Ulicami jeździły tramwaje, 
do każdej części miasta dopro-
wadzona została elektryczność i 
linie telefoniczne, działały wo-
dociągi miejskie. A wszystko 
dzięki autonomii, jaką w połowie 
XIX wieku Galicja uzyskała od 
Austrii. W tamtych latach Lwów 
mógł bez obaw konkurować z 
wielkimi ośrodkami europejskimi 
; nowoczesna architektura, słynne 
wyższe uczelnie, bezcenne zbiory 
sztuki z dziesiątkami prac Rem-
brandta, czy Durera należącymi 
do powołanego w 1817 roku Za-
kładu Narodowego im. Ossoliń-
skich, w którego skład weszło po 
kilku latach nowo utworzone Mu-
zeum Lubomirskich.
Miasto cieszyło się w świecie 
znakomita opinią. Europejczycy 
znali je jako centrum tolerancji. 
Wszak od kilku wieków Lwów 
był ośrodkiem administracyjnym  
różnych religii. Powstanie nie-
podległej Polski jeszcze zdynami-
zowało rozwój miasta. Jak grzyby 
po deszczu zaczęły powstawać 
nowoczesne instytucje finansowe, 
otwarto międzynarodowe targi 
(Targi Wschodnie).
Międzywojenny Lwów słynął 
także z wielkich hucznych bali. Te 
najwspanialsze, na których bawi-
ła się cała krajowa elita, odbywały 

się w hotelu George’a. Za czasów 
prezydentury profesora Ignacego 
Mościckiego, wcześniej wykła-
dowcy Politechniki Lwowskiej, 
bal organizowano zawsze 1 lutego 
– w dniu imienin zwierzchnika sił 
zbrojnych i głowy państwa. Go-
spodarzem zabawy był słynny 14 
Pułk Ułanów Jazłowieckich.
Na owych balach poznawali się 
słynni lwowianie, jak np. Jan Sas 
Zubrzycki z przyszłą małżonką.
Jan Karol Sas-Zubrzycki (Jan 
Zubrzycki h. Sas, ur. 25 czerwca 
1860 r. w Tłustem, zm. 4 sierp-
nia 1935 r. we Lwowie) – polski 
architekt, teoretyk architektury, 
konserwator sztuki.
W latach 1878-1884 studiował 
na wydziale architektury Poli-
techniki Lwowskiej. W latach 
1886-1912 mieszkał w Krakowie. 
W 1898 r. wraz z siostrą Jadwi-
gą z Łobzowa założył Towarzy-
stwo Rękodzielników Polskich 
„Gwiazda” od 1912 mieszczące 
się we Lwowie. W latach 1900-
1912 pełnił obowiązki inspektora 
Budownictwa Miejskiego w Kra-
kowie. W 1916 r. był współzało-
życielem Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami Sztuki i Kultury 
we Lwowie. Był członkiem Pol-
skiej Akademii Umiejętności. W 
1919 r. został profesorem zwy-
czajnym Katedry Historii Archi-
tektury i Estetyki Politechniki 
Lwowskiej, jako profesor i wy-
kładowca Politechniki pracował 
do 1929 r. W 1929 r. został odzna-
czony Krzyżem Komandorskim 
Orderu Polonia Restituta.

 Opublikował liczne prace zawie-
rające m.in. rozważania na temat 
polskiego stylu narodowego. 
Wskazywał na oryginalne, rodzi-
me cechy polskiej architektury. 
Jako architekt tworzył głównie 
w duchu neogotyku. Wybudował 
ponad 40 kościołów i przebudo-
wał około 20.
Opracowywał też projekty prze-
budowy kamienic i budowy 
świeckich budowli publicznych 
m.in. ratusze w Jordanowie i Nie-

połomicach.
Pochowany na cmentarzu Łycza-
kowskim we Lwowie.
Bujne życie towarzyskie mia-
sta toczyło się w niezliczonych 
kawiarniach i restauracjach jak 
„Szkocka”, „Wiedeńska”, czy 
„Atlas”. Do „Szkockiej” przy-
chodzili zamożni lwowianie, tacy 
jak Piotr Tarnawiecki, architekt i 
przedsiębiorca budowlany, który 
zaprojektował i wybudował kil-
kadziesiąt kamienic, oraz wilii i 
nazywany jest twórcą lwowskiej 
secesji.
Kiedy do Lwowa przyjechała Ada 
Sari słynna śpiewaczka operowa, 
wieść o jej wizycie rozeszła się 
natychmiast. Pod hotelem Geor-
ge’a gdzie mieszkała zbierały się 
tłumy, śpiewaczka wychodziła na 
balkon i śpiewała swoim „zabój-
czym sopranem”.
Wspominam czasy współczesne, 
gdy jej śladami poszła Nina Re-
petowska , śpiewająca lwowskie 
„kinderskie” piosenki z balkonu 
hotelu George’a. Zebrane tłumy 
tez ją oklaskiwały, szczególnie po 
odśpiewaniu w swojej słynnej już 
interpretacji „Panna Mania gra na 
mandolinie”.
W klubie literacko – artystycz-
nym „Atlas” przesiadywali Lu-
dwik Solski, Stefan Jaracz, Bruno 
Schulz, Jan Parandowski, Józef 
Wittlin, Jan Rosen – artysta ma-
larz, autor polichromii lwowskiej 
katedry ormiańskiej. „Atlas” 
zgodnie z reklamą otwarty był 
„zawsze i o każdej porze”. Na 
stałych bywalców czekała spe-
cjalna sala – galeria obrazów i to 
nie byle jakich. Wisiały tam takie 
rarytasy jak malowidła poety Jana 
Kasprowicza – rektora Uniwer-
sytetu Jana Kazimierza (1921-
1922).
Co niedziela , gdy nadchodził 
czas „Wesołej Lwowskiej Fali”, 
pustoszały ulice. Audycja wystar-
towała pod koniec 1932 roku. Już 
po kilku miesiącach stała się tak 
popularna iż jej zasięg z lokalne-
go rozszerzono na ogólnopolski.
Sen prysnął 17 września 1939 

roku gdy Polska od wschodu za-
atakowana została przez ZSRS. 
W czerwcu 1941 roku po ata-
ku Hitlera na ZSRR zamknię-
to wszystkie lwowskie wyższe 
uczelnie. Niedobitki profesorów, 
którzy cudem uniknęli zsyłki, lub 
rozstrzelania rozpoczęły pracę 
w działających jeszcze szkołach 
niższego szczebla, ale 4 lipca 
1941 roku na Wzgórzach Wulec-
kich we Lwowie ukraińsko-hitle-
rowski batalion Nachtigall („Sło-
wik”) zamordował 45 profesorów 
lwowskich wyższych uczelni, a 
wśród nich profesora Kazimierza 
Bartla trzykrotnego premiera II 
Rzeczypospolitej.
Pod koniec 1942  nasiliły się 
zbrodnie ukraińskich nacjonali-
stów – Ukraińskiej Powstańczej 
Armii i Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów (UPA-OUN). Do 
Lwowa dochodziły wieści o nie-
ludzkich zbrodniach ukraińskich 
nacjonalistów, budząc zgrozę 
lwowian.
Po wojnie ruszyła akcja wysiedla-
nia Polaków z ziem II RP, które 
znalazły się w nowych granicach 
ZSRR. Wielu ludzi wyjechało. 
Większość lwowian bała się ko-
munistycznego państwa. Czuli 
się obco na własnej ziemi, jechali 
więc na obce ziemie zachodnie. Ci 
pracownicy wyższych lwowskich 
uczelni, którzy ocaleli przenie-
śli się do Wrocławia, również do 
Warszawy. Ci którzy postanowili 
pozostać rozpoczęli swoją walkę 
o polskość i majątek.
Hrabiny Leduchowskie w prze-
stronnym apartamencie położo-
nym nieopodal kościoła im. św. 
Marii Magdaleny dawały schro-
nienie polskim studentkom. Dzię-
ki temu dziewczęta mogły konty-
nuować naukę, a dostojne panie 
zachować rodzinny dom – było w 
nim zameldowanych wiele osób, 
władza nie miała zatem powodów 
do parcelacji.
Co się stało z dawnym Lwowem, 
w którym Polacy, Ukraińcy, Ży-
dzi, Niemcy, Ormianie, Rosjanie 
chodzili do tych samych restau-

racji, bawili się na tych samych 
przyjęciach?

 Jak na zawołanie zniknęły z pej-
zażu sakralnego Lwowa wszyst-
kie kościoły rzymsko-katolickie. 
Żeliwne reliefy w formie tablic 
umieszczone na elewacjach ko-
ściołów informują licznych tury-
stów , iż oglądają cerkiew posa-
dowioną latach średniowiecza. W 
ten sposób Ukraina usiłuje miastu 
Semper Fideles odebrać godło 
polskości.
Podobnie na Cmentarzu Łycza-
kowskim znikają z grobowców 
wyrzeźbione napisy w języku pol-
skim zastąpione napisami ukraiń-
skimi i litografiami - fotografiami 
rzekomo spoczywających w nich 
Ukraińców.
Kamienice położone w zwar-
tej zabudowie monumentalnych 
ciągów ulicznych znajdują się w 
stanie śmierci technicznej. Przez 
lata nie remontowane, pozbawio-
ne izolacji poziomej przeciwwil-
gociowej, podciągają kapilarnie 
z gruntu wodę doprowadzając 
do powstawania grzybów domo-
wych. Już nie tynki, lecz cegły 
elewacji sypią się na proszek. 
Drewniane więźby dachowe roz-
sypują się przez atak owadów 
technicznych szkodników drew-
na.
Kanalizacja ogólnospławna od lat 
nie funkcjonuje. W porach desz-
czowych woda na ulicach sięga 
kostek. I stąd właśnie powstaje 
woda kapilarna niszcząca mury 
kamienic. Przedwojenny bruk po-
krywa niemal wszystkie jezdnie 
Lwowa tworząc prawie nieprze-
jezdne zapadliska. Szyny tramwa-
jowe nie zespolone z podłożem 
budzą przestrach i przerażenie. Po 
szynach poruszają się tramwaje 
z szybkością piechura. Jak długo 
jeszcze? Kiedy nastąpią katastro-
fy?

We Lwowie w każdym miejscu 
istnieje zagrożenie bezpieczeń-
stwa publicznego.
 Miasto umiera.
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