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Ostatnia bitwa o Kresy Wschodnie RP

Bitwa pod Wytycznem była ostatnim akcentem obrony polskich Kresów Wschodnich i ostatnim starciem 
regularnego Wojska Polskiego z wojskiem sowieckim. Na przełomie września i października 1939 r., zgru-
powanie żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, dowodzone przez generała Wilhelma Orlik-Rückeman-
na, stawiło opór wkraczającym od wschodu oddziałom sowieckim. Cd. na stronie 15
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26.10. 1866 w Zbarażu  urodził się Ignacy Daszyński
Polski polityk socjalistyczny, 
współzałożyciel i lider Polskiej 
Partii Socjalno-Demokratycznej 
(1890–1919), poseł do Izby Po-
słów Rady Państwa Przedlitawii 
(1897–1918), działacz niepod-
ległościowy, premier rządu lu-
belskiego (1918), wicepremier 
w Rządzie Obrony Narodowej 
(1920–1921), inicjator i prze-
wodniczący Zarządu Głównego 
Towarzystwa Uniwersytetu Ro-
botniczego (1923–1936), mar-
szałek Sejmu (1928–1930), , 

honorowy przewodniczący PPS 
(1934); publicysta, pisarz poli-
tyczny; dznaczony Orderem Orła 
Białego. W nocy z 6 na 7 listopa-
da 1918 w Lublinie, na terenach 
Kongresówki wcześniej okupo-
wanych przez Austrię, powstał 
Tymczasowy Rząd Ludowy Re-
publiki Polskiej, którego premie-
rem został Ignacy Daszyński. W 
skład gabinetu weszli także m.in. 
Wincenty Witos, Tomasz Arci-
szewski, Jędrzej Moraczewski i 
Stanisław Thugutt.

1413 – unia horodelska w Ho-
rodle – wprowadziła instytucję 
odrębnego wielkiego księcia na 
Litwie. Ustalono też, że decyzje 
dotyczące krajów mają zapadać 
przy współudziale szlachty pol-
skiej i litewskiej, co było gwaran-
cją odrębności Litwy.
Główną przyczyną utworzenia 
unii było zagrożenie ze strony 
krzyżackiej oraz fakt, że Ludwik 
Węgierski nie pozostawił męskie-
go potomka. Ludwik chciał pozo-

stawić polski tron swojej córce, 
ale w tradycji Polski kobieta nie 
mogła zasiadać na tronie. 

Nadał więc w 1374 roku polskiej 
szlachcie przywilej koszycki, 
stanowiący, że król nie mógł na-
kładać na nią nowych podatków 
bez jej zgody. W zamian szlach-
ta zgodziła się na objęcie tronu 
przez jedną z jego córek (Kata-
rzynę, Marię albo Jadwigę).

2.10. 1413 w Horodle zawarto unię polsko-litewską

STOP ukrainizacji Polski

Str. 3 Żeby Polska była Polska
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Ryba psuje się od głowy
Redakcja

Warszawa: Kolejny wiec w obronie 
polskich szkół na Wileńszczyźnie  
Redakcja za l24.lt
W sobotę pod Ambasadą Litwy w 
Warszawie kilkadziesiąt osób do-
magało się zaprzestania dyskrymi-
nacji Polaków na Wileńszczyźnie. 
Odbył się wiec w obronie polskie-
go szkolnictwa na Wileńszczyź-
nie zorganizowany przez Zjedno-
czenie Chrześcijańskich Rodzin 
(ZChR). W proteście przeciwko 
dyskryminacji mniejszości pol-
skiej na Litwie i likwidacji tam 
polskiego szkolnictwa brali udział 
przedstawiciele wielu organizacji, 
w tym Towarzystwa Miłośników 
Wilna i Ziemi Wileńskiej, Wspól-
noty Polskiej, stowarzyszenia 
„Wspólnota i Pamięć” czy stowa-
rzyszenia Młodzi Chadecy, a także 
licznie zgromadzeni mieszkańcy. – 
Likwidacja polskich szkół na Wi-
leńszczyźnie to uderzenie w samo 
serce polskości – mówił w czasie 
wiecu prezes ZChR, europoseł VI 
kadencji, dr Bogusław Rogalski. 
– Podejmowane są próby zlikwi-
dowania 8 polskich gimnazjów 
i ograniczenia stanu posiadania 
całego szeregu innych szkół, co 
jest jawną dyskryminacją i naru-
szeniem Konwencji Ramowej o 
ochronie mniejszości narodowych, 
którą Litwa ratyfikowała bez za-
strzeżeń jeszcze w 2000 roku – 
przypomniał niedawno w rozmo-
wie z polskimi mediami prezes 
Związku Polaków na Litwie, eu-
roposeł Waldemar Tomaszewski z 
Wileńszczyzny.

Aroganccy Litwini w Warszawie

Szczególnie bulwersującym jest 
fakt, że pomimo próby wręczenia 
przez prezesa ZChR dr Bogusła-
wa Rogalskiego zapowiedzianego 
publicznie pisemnego protestu, 
adresowanego do prezydenta Li-
twy Gitanasa Nausėdy, premier 
Ingridy Šimonytė oraz przewod-
niczącej litewskiego parlamentu 
Viktoriji Čmilytė-Nielsen, bezpo-
średnio poprzez ambasadę w War-
szawie … nikt nie raczył wyjść 
do protestujących. – Nikt z pra-
cowników ambasady litewskich, 
nie otworzył, nie wyszedł do nas, 
aby przyjąć ten protest. To oznaka 
wielkiej arogancji. Wielkiej aro-
gancji państwa litewskiego wobec 
nas Polaków, wobec naszych roda-
ków na Wileńszczyźnie ale to też 
okazanie arogancji wobec państwa 
polskiego – mówił zbulwersowany 
prezes Zjednoczenia Chrześcijań-
skich Rodzin w czasie sobotniego 
zgromadzenia.

Bronią polskich szkół na Wi-
leńszczyźnie i sprzeciwiają się 
dyskryminacji polskiej mniej-
szości narodowej.

„Niniejszym wyrażamy swój sta-
nowczy protest skierowany do 
władz Republiki Litewskiej prze-
ciwko niszczeniu szkolnictwa 
polskiego na Wileńszczyźnie, któ-
re jest pogwałceniem konwencji 
międzynarodowych oraz Traktatu 
polsko – litewskiego. Obecne li-
beralno-nacjonalistyczne władze 

Litwy prowadzą bezpardonowe 
działania, których celem jest zli-
kwidowanie bądź zdegradowanie 
do niższego szczebla kilkunastu 
szkół polskich w rejonach wileń-
skim, solecznickim i trockim, w 
tym 8 gimnazjów: im. Św. Kazi-
mierza w Miednikach, im. Tade-
usza Konwickiego w Bujwidzach, 
im. Św. Jana Bosko w Jałówce, 
im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w 
Czarnym Borze, im. Pawła Brzo-
stowskiego w Turgielach, im. 
Adama Mickiewicza w Dziewie-
niszkach, im. Anny Krepsztul w 
Butrymańcach oraz im. Longina 
Komołowskiego w Połukniu.

Próba likwidacji polskich szkół 
wpisuje się w nieustanny ciąg 
działań o charakterze dyskrymi-
nacji na tle narodowościowym, 
których doświadczają nasi Roda-
cy na Litwie od wielu lat. Polska 
mniejszość narodowa na Litwie 
jest mniejszością autochtoniczną, 
której prawa do zachowania swo-
jej tożsamości, mowy, kultury, 
języka, a zwłaszcza szkolnictwa, 
są zagwarantowane w traktatach i 
konwencjach międzynarodowych.

Niszczenie polskiej oświaty na 
Wileńszczyźnie jest naruszeniem 
wszelkich standardów europej-
skich i aktem barbarzyńskiej dys-
kryminacji zmierzającym do wy-
narodowienia Polaków na Litwie, 
jest postępowaniem niegodnym 
miana państwa będącego człon-
kiem Unii Europejskiej. Haniebne 
działania wymierzone w edukację 
polskich dzieci na Wileńszczyźnie 
szkodzą dobrosąsiedzkim rela-
cjom pomiędzy naszymi narodami 
i państwami.

Apelujemy do władz Republiki 
Litewskiej o zaprzestanie w do-
bie trudnej sytuacji geopolitycz-
nej prześladowania Polaków na 
Litwie, które odbieramy jako pro-
wokacyjne wzniecanie waśni na 
tle narodowościowym, wycofanie 
decyzji o likwidacji polskich szkół 
oraz przestrzeganie Ramowej 
Konwencji Rady Europy o Ochro-
nie Mniejszości Narodowych i 
Traktat między Rzecząpospolitą 
Polską a Republiką Litewską o 
przyjaznych stosunkach i dobro-
sąsiedzkiej współpracy, które Re-
publika Litewska bez wyjątków 

podpisała i ratyfikowała.” – czyta-
my w tekście protestu podpisanego 
przez prezesa ZChR, który nie zo-
stał doręczony z powodu postawy 
litewskiego przedstawicielstwa w 
polskiej stolicy.

Za „nauką” Łukaszenki?

„Od trzydziestu lat istnienia nie-
podległego państwa władze Litwy 
systematycznie dyskryminują na-
szą mniejszość narodową, która 
na Wileńszczyźnie jest większo-
ścią. W rejonie wileńskim mieszka 
60 procent Polaków, a w rejonie 
solecznickim, aż 80 procent to 
Polacy. Szkolnictwo polskie na 
Wileńszczyźnie było od zawsze i 
jest od zawsze. Co ważne, szkoły 
polskie na Wileńszczyźnie uczą w 
języku ojczystym” – mówił w cza-
sie zgromadzenia lider ZChR.

„Traktat polsko-litewski jest łama-
ny przez państwo litewskie” – do-
dał.

Polski polityk przypomniał, że 
niedawno polskie szkoły na Bia-
łorusi zamknięto z polecenia Alak-
sandra Łukaszenki. Lider ZChR 
wezwał Czechy, które w tym pół-
roczu pełnią prezydencję w Radzie 
Unii Europejskiej, aby przyjrzały 
się temu problemowi. Dr Rogalski 
zaapelował, aby państwo litewskie 
nie szło tą drogą i nie dyskrymino-
wało Polaków, szczególnie, że na 
Wileńszczyźnie trwają właśnie ob-
chody rocznicy mordu ponarskie-
go, w czasie którego z rąk litew-
skich nacjonalistów zginęło 100 
tysięcy obywateli II RP.

W czasie wiecu przemawiał rów-
nież redaktor naczelny „Mojej Ro-
dziny” ks. Ryszard Halwa oraz Po-
lka z Wileńszczyzny, prowadząca 
obecnie zajęcia na Uniwersytecie 
Warszawskim uświadamiając, jak 
ważny jest dla Polaków mieszka-
jących na Wileńszczyźnie dostęp 
do edukacji i szkolnictwa w języku 
ojczystym. 

Zgromadzenie zostało utrwalone 
przez TV Trwam oraz portal Pra-
wy.pl. Zebrani zauważyli, że tego 
ważnego wydarzenia nie obsłu-
żyła ani Telewizja Publiczna, ani 
Polskie Radio, ani Polska Agencja 
Prasowa.po

15 września pod sejmem odbyła 
się pikieta „Protest Wolnych Po-
laków” w której poruszono m.in. 
problem zasiedlania Polski przez 
Ukraińców. 

Mówcy podnosili problem  prze-
sadnej pomocy niesionej kijow-
skiej juncie która niestety pro-
wadzona jest kosztem samych 
Polaków i Polski. 

To ciężar staje się coraz większym 
balastem dla kieszeni polskiego 
podatnika co widać codziennie 
w rosnących cenach na artykuły 
pierwszej potrzeby. 

Zbliżają się zima to nieuchronnie 
zbliżający się problem  z utrzy-
maniem domów i mieszkach tym 
bardziej że nadal nie jest rozwią-
zany problem opału który jak sami 
rządzący miał nam starczyć na co 

najmniej 200 lat. 

Pikieta jest jedną z wielu prote-
stów które na razie w ilości po ok. 
100 uczestników odbywają się w 
różnych miastach najjaśniejszej. 

Podniesiono też problem mieszka-
jących na Ukrainie Polaków i ze-
rowej pomocy Macierzy  o czym 
wielokrotnie już pisaliśmy. 

Zgromadzeniu „patronowała” ol-
brzymich rozmiarów flaga ukra-
ińska umieszczona na nowo wy-
budowanym budynku komisji 
sejmowych. Nie pierwszy to raz 
kiedy taka flaga panoszy się po 
polskim parlamencie i jego obiek-
tach. 

Stare ludowe przesłanie mówi o 
psującej się od głowy ryby i nie-
stety widać to po decyzjach kance-
larii sejmu  

Płacimy za koszty utrzymania 
każdego dziecka ukraińskiego w 
każdej szkole. Na dziś jest to 900 
milionów złotych. 

Ani złotówki nie otrzymaliśmy 
z Unii Europejskiej – powie-
dział minister edukacji i nauki 
Przemysław Czarnek. Jak po-
informował, do polskich szkół 
podstawowych i ponadpodsta-
wowych przyjęto blisko 140 tys. 
Ukraińców. – Nie ma problemu 
z miejscem w polskich szkołach 
– zapewnił.

Czarnek: Pokrywamy 
koszty utrzymania w 
szkole każdego ukraiń-
skiego dziecka. Z UE nie 
mamy ani złotówki 
Redakcja
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Stop Ukrainizacji Polski. 
-Żeby Polska była Polska
Andrzej Łukawski
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Zaproszenie na:
Uroczyste obchody 
83. rocznicy
Bitwy Pod Wytycznem.
Redakcja

Fundacja Wołyń Pamiętamy po 
raz trzeci chce w 2023 roku zor-
ganizować  akcję wyklejania 
miejscowości plakatami upamiet-
niającymi Ofiary ukraińskiego 
ludobójstwa na Wołyniu i w Ma-
łopolsce Wschodniej w latach 
1939-1947.

W ubiegłym roku fundacja wysłała 
do 350 osób 12 tysięcy plakatów. 

W roku bieżącym by to już 22 
tysiące plakatów do 650 osób na 
dzień 11 lipca oraz 10 tysięcy pla-
katów na dzień 1 listopada.

Koszt akcji plakatowej w roku bie-
żącym wyniósł ok. 25 tysięcy zło-
tych (zakup plakatów, wysyłki ku-
rierem, zakup kartonów i taśmy).

Seredecznie dziękuję wszystkim 
darczyńcom

Plakaty upamiętniające 
ofiary ukraińskiego 
ludobójstwa 
Fundacja Wołyń Pamiętamy

Link do wpłaty bezpośredniej - ZRZUTKI:

https://zrzutka.pl/ktagbb

24 września 2022r. na Pl. Defilad 
w Warszawie rozpoczęła się za-
kończona marszem pikieta „Stop 
Ukrainizacji Polski - Żeby Polska 
była Polska”.

Organizatorami była Konfedera-
cja Korony Polskiej posła Grze-
gorza Brauna. 

W ponad 150 osobowej grupie 
uczestników miło było zobaczyć 
znajomych z Marszu Pamięci 
organizowanego przez RS Po-
rozumienie Pokoleń Kresowych 
w dniu 11 lipca. To oczywiście 
cieszy bo -wprawdzie wolno- ale 
następuje jakieś wzajemne wspie-
ranie się w tej samej i łączącej Po-
laków w jedność sprawie. 

Słuchając wystąpień utwierdzi-
ło się we mnie przekonanie, że 
jednak władza chadza własnym 
odklejonymi od rzeczywistości 
scieżkami i z dala od społeczeń-
stwa które permanentnie jest 
przez tą władzę manipulowane, 
okradane i to nie tylko z godności 
ale i z pieniędzy, jak też od dóbr  
narodowych ja źródła energii itp.  

Trzymane/niesione przez uczest-
ników zgromadzenia hasła poka-
zują, że cierpliwość  uczestników 
zgromadzenie powoli zbliża się 
do jakiegoś punktu krytycznego 
który aktualny rząd już dawno 
przekroczył. 

Z wystąpień wynikało, że ze świe-
cą by szukać dziedziny w polskiej 
gospodarce która w miarę do-
brze funkcjonuje,  za to świetnie 
się ma ukroindoktrynacja czyli 

wszechobecna ukrainizacja Naj-
jaśniejszej. 

Widać ją od gmin i małych miast 

po duże miejskie aglomeracje. 
Widać w urzędach od najniższe-
go szczebla aż po sam sejm/senat 
RP a także kancelarię prezydenta. 
Widać w szkołach i na uczelniach 
a przede wszystkim w mainstre-
amowych mediach czyli tzw. pol-
skojęzycznych gadzinówkach. 

Pikieta odbyła się po występie 
siatkarzy i w czasie początku 
występu siatkarek (Mistrzostwa 
Świata w Piłce Siatkowej) ale w 
obu przypadkach polskojęzyczny 
Polsat tak zukrainizował przekaz, 
że -jak mówili uczestnicy pikiety- 
„nie da się tego oglądać”.

Studio mistrzostw i komentatorzy 
obwiesili się żółtosinymi barwa-
mi  a przecież mistrzostwa odby-
wają się podobno w Polsce.

Tak jest nie tylko w Polsacie ale i 
w TVN24 gdzie zółta sinizna cza-
sami prezentowana jest równole-
gle z czarnoczerwonym koszma-
rem banderowskiej UPA.    

Można zrozumieć wsparcie są-
siada zza Bugu ale to wspieranie 
nie może przekraczać granicy 
absurdu. Nie można za wszelką 
cenę zabierać Polakom ich wolną 
przestrzeń publiczną i narzucać 
im patrzenie w barwy inne niż 
biało-czerwone. 

Co za dużo to nie zdrowo i dlatego 
w sobotę widzieliśmy na Pl. Defi-
lad upominanie się POLAKÓW o 
POLSKIE oraz upominanie się o 
Polską Rację Stanu.

https://zrzutka.pl/ktagbb
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W dniu 16.08.2022 r. Lubel-
ska Izba Rolnicza, Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych oraz 
Burmistrz Ostrowa Lubelskiego 
przekazali na ręce wiceprezesa 
Towarzystwa Kultury Polskiej w 
Połonnym na Ukrainie pomoc rze-
czową dla Polaków mieszkających 
w tym mieście. W przekazanych 
darach znalazły się środki czysto-
ści, środki higieniczne oraz długo-
terminowe produkty spożywcze. 
Artykuły zostały zakupione przez 
Lubelską Izbę Rolniczą, Towarzy-

stwo Ubezpieczeń Wzajemnych 
oraz pochodziły ze zbiórek zorga-
nizowanych wśród mieszkańców 
naszej gminy.

Dziękujemy wszystkim osobom 
prywatnym, firmom i instytucjom 
za przekazane dary.

https://www.ostrowlubelski.pl/in-
dex.php?option=com_content&v-
iew=article&id=2883:pomoc-
-rzeczowa-dla-polakow-mieszkaja
cychna-ukrainie&catid=137&lang
=pl&Itemid=1283

Podziękowanie 
z Polonnego
Redakcja za ostrowlubelski.pl

W niedzielę (25.09.2022) prezes 
PiS, Jarosław Kaczyński, w ra-
mach objazdu po Polsce spotkał 
się z mieszkańcami Opola. Odpo-
wiadając na pytanie o współpracę 
Polski z Ukrainą po wojnie, od-
parł: Wierzę, że będzie to dobra 
współpraca, bo wśród Ukraińców, 
a tam również różnie bywało, wie-
le się zmieniło.

– Są tacy, którzy snują już w tej 
chwili jakieś wizje i wielkie plany, 
że my się zjednoczymy itd. Ukra-
ińcy nie po to walczą tak zaciekle i 
tak bohatersko, żeby od razu two-
rzyć taki układ, w którym pewnie 
czuliby się jednak jakoś tam pod-
porządkowani – oświadczył Ka-
czyński. – Polska na Wschodzie 
była krajem ziemian, inżynierów, 
lekarzy, prawników, krótko mó-
wiąc – polskich panów. Musimy 
pamiętać, że historia ma długo 
wpływ na postawy różnych naro-
dów i to trzeba też brać pod uwagę 
– dodał.

Prezes PiS podkreślił, że jest 
za tym, abyśmy „bardzo blisko 
współpracowali” i „w pewnym 
momencie Ukraina weszła także 
do NATO”. – Mam nadzieję , że 
tak się stanie, ale nie chciałbym, 
żeby były snute jakieś plany, któ-
re mogą być często w Ukrainie źle 
rozumiane. Nie mamy takich pla-
nów. Nie są to plany naszej forma-
cji politycznej – powiedział.

Kaczyński zapewnił, że chce jak 
najlepszych stosunków polsko-
-ukraińskich, ale muszą być speł-
nione pewne warunki. – Ekshu-
macja polskich ofiar, powiedzenie 
prawdy o Wołyniu, o innych rze-
czach i unikanie tego, żeby czcić 
ludzi, którzy gdyby dożyli pew-
nych momentów, to niewątpliwie 
stanęliby przed sądem i wyrok 
mógłby być tylko jeden – powie-
dział prezes PiS.

Komentarz autora:

Co takiego się stało, że Jarosław 

Kaczyński postanowił publicznie 
odciąć się od pomysłu unii pol-
sko-ukraińskiej i jako warunek 
przyszłej współpracy wymienił 
ekshumacje polskich ofiar, praw-
dę o Wołyniu i odejście od glory-
fikacji ukraińskich zbrodniarzy? 
Wypowiedź Kaczyńskiego jest 
politycznym ukłonem w stronę 
tych Polaków, którzy nie życzą 
sobie wspólnego państwa polsko-
-ukraińskiego, nie zgadzają się na 
relatywizację Rzezi Wołyńskiej i 
nie akceptują gloryfikacji bande-
rowskich ludobójców. Tych Pola-
ków, których opluwano jako „ru-
skie onuce” i wysyłano tam, gdzie 
ruski wojenny koriabl. A to robili 
prorządowi propagandyści i bez-
krytyczny elektorat PiS. Najwi-
doczniej wyniki sondaży pokazały, 
że na takiej retoryce PiS daleko nie 
zajedzie i Kaczyński dał sygnał, że 
należy zmienić narrację.

Oczywistym jest to, że deklara-
cja Kaczyńskiego to wyłącznie 
zagrywka polityczna obliczona 
na powstrzymanie odpływu elek-
toratu oburzonego bezmyślną 
ukrainofilią i deklaracjami w stylu 
„Jesteśmy sługami narodu ukra-
ińskiego”. Akcja #StopUkrainiza-
cjiPolski też musiała dać Kaczyń-
skiemu do myślenia i uświadomić 

mu, że opluwanie polskich patrio-
tów odbije się PiS-owi wyborczą 
czkawką.

Oczywistym jest też to, że – jak 
pokazała dotychczasowa prakty-
ka – za słowami Kaczyńskiego nie 
pójdą czyny i nie ma co liczyć na 
załatwienie sprawy banderyzmu 
„po wojnie”. Strona polska nie 
umiała lub nie chciała załatwić 
tego problemu „przed wojną”, a 
banderyzm na Ukrainie postępuje i 
nic nie wskazuje na to, żeby glory-
fikacja ludobójców miała zniknąć 
z ukraińskiej polityki historycznej. 
Prędzej Polacy zostaną zmusze-
ni do akceptacji banderyzmu, niż 
Ukraińcy zrezygnują ze swoich 
„herojów”.

/ red: Z olbrzymią dozą podejrzli-
wości odnosimy się do wypowie-
dzi Kaczyńskiego w Opolu. 

Nie pierwszy to raz kiedy Kaczyń-
ski stara się o elektorat kosztem 
obietnic bez pokrycia i chyba jed-
nak 8-10 mln elektorat Kresowian 
nie kupi tych „gruszek na wierz-
bie”. Wystarczy pojeździć po Pol-
sce i bardziej uważnie przyjrzeć 
się temu skandalicznemu proceso-
wi by wyciągnąć wnioski, że stali-
śmy się we własnym kraju obywa-
telami II kategorii.

PILNE!! Kaczyński odrzuca pomysł 
unii polsko-ukraińskiej i stawia wa-
runki przyszłej współpracy: 
ekshumacje, prawda o Wołyniu 
i unikanie gloryfikacji zbrodniarzy
Redakcja za wPrawo.pl

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
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Nasz kolejny szkic jest poświęco-
ny Józefowi Afentowi, starszemu 
policjantowi ІІ komisariatu policji 
w Równem aresztowanemu przez 
władze radzieckie następnego dnia 
po ich wkroczeniu na tereny II 
Rzeczypospolitej.

Z informacji zawartych w ankie-
cie aresztowanego, znajdującej 
się w aktach sprawy karnej Józefa 
Afenta, dowiadujemy się, że uro-
dził się 2 lutego 1900 r. w chłop-
skiej rodzinie we wsi Trzebcz (w 
aktach brak konkretyzacji, o którą 
właściwie miejscowość chodzi – 
Trzebcz Królewski czy Trzebcz 

Szlachecki) w powiecie chełmiń-
skim, obecnie położonym na te-
renie województwa kujawsko-po-
morskiego.

Jego ojciec Antoni Afent był pra-
cownikiem najemnym. Nie posia-
damy informacji o matce. Józef 
ukończył cztery klasy szkoły. W 
1918 r. przez sześć miesięcy służył 
w wojsku niemieckim, a w latach 
1920–1921 kontynuował służbę w 
Wojsku Polskim w stopniu młod-
szego podoficera. W czasie służby 
brał udział w wojnie polsko-bol-
szewickiej.

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

W imieniu Polski Podziemnej 
skazuję cię…
KURIER WILEŃSKI

Z prasy polskiej na Kresach 
Ocaleni od zapomnienia: 
Józef Afent 
MONITOR WOŁYŃSKI

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Piknik w Wędziagole  
L24
Po odpuście na Zielną, modli-
twach i obchodach w kościele 
św. Trójcy rodacy, przyjaciele 
i goście zebrali się na tradycyj-
ne spotkanie. Tego roku święto 
– piknik – odbyło się na łonie 
przyrody. Ludzie ustawili stoły, 
rozłożyli na nich jedzenie, czę-
stowali się, obcowali i żartowa-
li. Dobry nastrój tworzyli nasi 
przyjaciele, popularni muzycy 
i wykonawcy z Ziemi Trockiej: 
Renata Krasowska i Dariusz 
Niedźwiecki. Urządzili oni dla 
uczestników pikniku wspaniały 
koncert oraz prawdziwy mara-
ton życzeń muzycznych i tań-
ców. Podczas koncertu brzmiały 
piosenki w języku polskim, li-
tewskim i ukraińskim (w święcie 
brali udział uchodźcy wojenni 
z Ukrainy). Tańczyli i śpiewali 
wszyscy – mali i duzi.
Cieszyliśmy się z niecodziennego 
wydarzenia – otwarcia wystawy 
obrazów. Ich autorką jest nasza 
rodaczka i krajanka - Halina z 
Mordasów Chachłowska. Na sto-
iskach mogliśmy obejrzeć około 
70 narysowanych i namalowanych 
przez nią prac. Świat barw Haliny 
składa się ze wspomnień i przeżyć 
z okresu dzieciństwa, więc w pej-
zażach odtworzone zostały obrazy 
rodzinnej Wędziagoły. Obecna jest 
też na obrazach tematyka religijna 
– z miłością namalowane przytul-
ne kościółki, krzyże. Z obrazów 
bije światło piękna, które może 
dostrzec człowiek, który wiele 
doświadczył i dostąpił życiowej 
mądrości. Należy odnotować, że 
twórczyni malować zaczęła do-

piero przed dwoma laty, kiedy 
doczekała dostojnego jubileuszu 
80-lecia. To jeszcze raz potwierdza 
prawdę, że dla twórczego człowie-
ka wiek nie wyznacza granic.
Malarkę, autorkę rysunków – mat-
kę, babcię pozdrawiała gromada 
dzieci, wnuków, krewnych, przy-
jaciół. Wszyscy z zaciekawieniem 
słuchali opowiadania autorki, 
wspomnień o jej długim, nieła-
twym, ale pełnym optymizmu ży-
ciu.
Cieszy to, że co roku na odpust na 
Zielną i spotkanie przyjaciół przy-
bywa coraz wiecej uczestników. 
Już drugi rok z rzędu przybywa 
również grupa modlitewna Żywe-
go Różańca, adorująca Najświęt-
szą Maryję Pannę, której członko-
wie co dzień odmawiają różaniec, 
niezależnie od tego, gdzie się 
znajdują: czy w Ojczyźnie, czy w 

obcym kraju. Jest to cenna i du-
chowo bogata praktyka katolicka. 
Cieszymy się, że do dziewczynek 
z niedzielnej szkółki języka pol-
skiego, które chętnie sypią kwiatki 
podczas procesji z Przenajświęt-
szym Sakramentem, dołączyli też 
chłopcy ze szkółki jako posługują-
cy ministranci.
Pielęgnowanie wiary, tradycji, 
znajomość różnych języków, tole-
rancja i szacunek do kulturowej i 
historycznej różnorodności, chęć 
obcowania i lepszego poznania 
się nawzajem łączy tych ludzi i to 
daje nadzieję, że nieprzemijające 
wartości zostaną zachowane i będą 
cenione przez przyszłe pokolenia.
Za finansowe wsparcie święta 
wędziagolanie są wdzięczni Sto-
warzyszeniu „Wspólnota Polska“ 
i Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów RP.

Walka z kolaboracją i kolabo-
rantami jest nieodłącznym ele-
mentem każdej wojny. Tak było 
podczas II wojny światowej, tak 
jest teraz na Ukrainie. Niekiedy 
jednak zarzuty w ferworze wo-
jennej zawieruchy bywają prze-
sadzone. 

O kolaborację został oskarżony 
nawet znany polski pisarz Józef 
Mackiewicz.

27 sierpnia ukraińska wojskowa 
administracja obwodu zaporoskie-
go poinformowała, że w okupowa-
nej przez Rosję Michajłowce zo-
stał znaleziony powieszony Andrej 
Ryżkow, który był funkcjonariu-
szem ukraińskiej Straży Granicz-
nej, a później przeszedł na stronę 
Rosjan i został szefem lokalnej 
policji. Kilka dni wcześniej, w tym 

samym mieście 
zginął szef oku-
pacyjnej admi-
nistracji Iwan 
Suszko.

Zamachy na 
kolaborantów, 
czyli osoby 
współpracujące 
z Rosjanami, 
są dokonywa-
ne praktycznie 
od samego po-
czątku wojny 
na Ukrainie. 20 
marca w Chersoniu obok swego 
domu został zastrzelony Paweł 
Słobodczikow, wicemer miasta, 
który przeszedł na stronę okupan-
ta.

 „Żaden okupant nie czuje się bez-

piecznie na naszej ziemi. Wszyscy 
kolaboranci wiedzą, że nie mają 
przyszłości. Wszyscy nie tylko 
wierzymy, ale widzimy, że nasze 
państwo ma perspektywę” – po-
wiedział w przededniu Dnia Nie-
podległości Ukrainy prezydent 
Wołodymyr Zełenski.

Lazdėnai: odnaleziono 
szczątki żołnierzy 
polskich i litewskich 
poległych w 1920 r. 
ZNAD WILII

W miejscowości Lazdėnai (Zawia-
sy) w rej. elektreńskim od tygodnia 
przez zespół Biura Poszukiwań 
i Identyfikacji Instytutu Pamięci 
Narodowej są prowadzone prace 
poszukiwawczo-ekshumacyjne 

wspólnej mogiły żołnierzy pol-
skich i litewskich, poległych w 
roku 1920. Stan aktualny prac – 
odnaleziono szczątki 14 żołnierzy, 
z których co najmniej 4 – to żoł-
nierzy polscy.

/ Igo Sym, słynny aktor z przedwojnia, poszedł na współpracę z 
Niemcami. Państwo podziemne wydało na niego wyrok śmierci | Fot. 

archiwum
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Skandynawia, Szwecja i Norwe-
gia liczą dziś do sześciu milionów 
mieszkańców. Tych garstka przed 
dziesięciu wiekami zawojowała 
wschodnią część ziem słowiań-
skich i nadała im od siebie miano 
Rusi .Tak zwani Welikorosy czyli 
Moskale są ze względu fizyczne-
go i moralnego całkiem różni od 
Słowian przezwanych przez skan-
dynawskich najezdników Warago 
–Rusów, Rusinami w ziemiach 
zwanych dzisiaj Małą Rusią, Bia-
łą Rusią, Wołyniem, Podolem i 
Ukrainą– fragment odczytu Ste-
fana Buszczyńskiego na uniwer-
sytecie w Bolonii w 1884 r.  
Historia była jego ulubionym 
przedmiotem; nie historia dla 
historii, nie nauka dla nauki, ale 
badania dziejów ojczystych i wy-
snute z nich prawdy, miały mu 
służyć jako broń skuteczna prze-
ciw wrogom, którzy fałszom hi-
storycznym w opinii świata ca-
łego torując drogę, na nich i na 
gwałtach bezprawne swe panowa-
nie budują. Do pierwszych badań 
historycznych Buszczyńskiego 
należy dziełko pod tytułem „Po-
dole, Wołyń i Ukraina” wydane 
również we Francji z przypisami 
i dokumentami pod tytułem La 
Polotne et ses provinces meridio-
nales. Manuscrit d’un Ukrainien. 
Znamienny jest tytuł serii zeszy-
tów wydanych w Krakowie w 
1894 r. „Obrona spotwarzonego 
narodu”.
Dlaczego ani zdobycze techno-
logiczne, ani znajomość języków 
obcych, ani łatwy dostęp  do źró-
deł nie przynosi polskich dzieł, 
których celem byłaby obrona 
„spotwarzanej” w świecie (i w 
kraju) Rzeczypospolitej,  jej bo-
gatej i niezwykłej historii, tra-
dycji i tożsamości narodowej?  
Fałszom historycznym w opinii 
świata całego drogę torują i na-
ród polski spotwarzają przedsta-
wiciele  mniejszości żydowskiej, 
choćby w ostatnim filmie o grodz-
kich orlętach, a czeka nas jeszcze 
nauka  z „zakresu naszej  pa-
mięci narodowej” wynikająca ze 
„współpracy ukraińsko-polskiej 

grupy roboczej powołanej przez 
ministrów kultury Ukrainy i Pol-
ski” -  zamiast wznowienia dzieł 
będących wynikiem kilkudzie-
sięciu lat naukowej pracy Alek-
sandra Jabłonowskiego, Oswalda 
Balzera, Feliksa Konecznego, 
Stanisława Grabskiego, Stefana 
Buszczyńskiego i wielu innych - 
polskiej elity naukowej.  Czego 
jeszcze dowiedzieli się Rzeczypo-
spolitej Bolończycy i Francuzi od 
Stefana Buszcyńskiego? 
Topograficzny opis Polski. Sta-
rożytni Polanie, osiedleni nad 
brzegami rzeki Warty (w dzi-
siejszym Wielkim Księstwie 
Poznańskiem) i Polanie będący 
wschodnią gałęzią pierwszych, a 
rozciągający się ponad prawym 
brzegiem Dniepru (w dzisiejszej 
Ukrainie), przezwani Rusinami 
przez normandzkich, czyli wa-
rago-skandynawskich  najezdni-
ków w IX wieku, zarówno jak ich 
słowiańscy pobratymcy, składali 
Wielkie Księstwo Litewskie, po 
upadku książąt ruskich, którzy 
uciekli za Dniepr od Tatarów. 
Wprzód rozdzieleni dynastia-
mi, połączyli się z sobą wszy-
scy mieszkańcy tych krajów pod 
jednym berłem królów polskich 
w XIV wieku (1386), tworząc 
następnie jedno narodowe mo-
carstwo: Rzeczypospolitą Pol-
ską. To zjednoczenie, znane pod 
imieniem Uni Lubelskiej dobro-
wolnie z obu stron zawartej, jako 
wieczysty związek dwóch gałęzi 
jednego narodu z plemienia sło-
wiańskiego, zostało kilka razy 
wzmocnionym i zatwierdzonym; 
niedawnymi zaś czasy w 1861 
roku, na dolinie Alexoty nad Nie-
mnem i w Horodle, przy udziale 
kilkudziesięciu tysięcy przedsta-
wicieli i delegowanych z każdego 
powiatu litewsko-ruskich krajów.
W ciągu 900 lat przeszło, licząc 
tylko od Piasta do rozbioru Pol-
ski, z rozmaitymi zmianami w 
skutek rozlicznych losów, nastę-
pujące kraje składały Zjednoczo-
ną Rzeczypospolitą Polską. Śląsk, 
Pomorze, Prusy , Wielko-Polska, 
Mazowsze, Mało-Polska, Kurlan-

dya, Liwonia, Żmudź, Litwa, Bia-
ła-Ruś, Polesie, Wołyń, Podole, 
Ukraina, Czerwona-Ruś, Mała-
-Ruś, a oprócz tych ziem, kraje 
Kozaków i Tatarów Perekop-
skich. (Słowiańska sprawa, POL-
SKA i PRAWA Narodów, Odczyty 
na uniwersytecie Bolonii 1884 r. 
i mowa przy odsłonięciu pomni-
ka poległym Polakom w Mestre, 
przekład z włoskiego) . 

Pytanie do Ministra Kultury: Czy 
nie należy ku pokrzepieniu serc 
walczących z Rosją upublicznić 
dzieł Stefana Buszczyńskiego? 
Udowadnia w nich m.in. Ruś 
przeto cała, a z nią Podole, Wo-
łyń i Ukraina, ani z religii, ani 
z narodowości do Moskwy nie 
należała i należeć nie będzie. 
Dodaje również:  I nigdy nie od-
stąpimy od tej historycznej praw-
dy, że Podole, Wołyń i Ukraina 
nie są Moskwą, lecz są ziemiami 
polskimi.

Imię jego zyskało rozgłos niemały 
w literaturze europejskiej po wy-
daniu historyczno-politycznego 
obszernego  dzieła w języku fran-
cuskim, obejmującego 620 stron 
ścisłego druku, wydane pierwot-
nie bezimiennie pod tytułem „La 
Decadence de l’ Europe”(Upadek 
Europy ) Paris. Librairie du Lu-
xembourg roku 1867. Dzieło to 
zwróciło na się od razu uwagę 
myślących ludzi we wszystkich 
cywilizowanych krajach Europy. 
W kilkudziesięciu dziennikach i 
pismach naukowych pojawiły się 
jednocześnie prawie szczegółowe 
rozbiory tej pracy. W tej liczbie 
obok francuskich szwedzkie, 
hiszpańskie, niemieckie i ame-
rykańskie pisma ogłosiły spra-
wozdania określając ją mianem 
„istnej encyklopedii wolności”. 
Buszczyński, nie ukrywając 
już  swego nazwiska, za pośred-
nictwem księżnej Giedrojć posłał 
swe dzieło cesarzowi francuskie-
mu. W kilka dni potem jedna 
z dam dworu mówiła o niem z 
Napoleonem, który pozaznaczał 
ważniejsze ustępy w książce i 

wskazując na nią, rzekł: »C’est 
triste, mais c’est vrai!« (Smutne 
to, ale prawdziwe). Wkrótce po-
tem wszystkie biura ministerjalne 
francuskie zakupiły dzieło Busz-
czyńskiego. Czasopisma niemiec-
kie rozdwoiły się  w zdaniach o 
tej książce. Serwilistyczne potępi-
ły ją, liberalne prawie jednomyśl-
nie stwierdziły, że „Decadence de 
l’Europe” tworzy epokę w litera-
turze XIX wieku.
(…) Najpiękniejszym, do głębi 
wzruszającym był list, nieodżało-
wanej pamięci Apollona Korze-
niowskiego, poety Sybiraka, z 
dnia 29 maja 1869 roku. „Twoje 
dzieło” - czytamy pomiędzy in-
nymi, - jako nadto ogólne, czło-
wieczeńskie, powszechne, nie 
obudziłoby pewnie mojego zaję-
cia, gdyby nie ta powszechna jego 
cecha, wyróżniająca od wszelkich 
innych utworów tego rodzaju . 
Prawda bezwzględna, wyraźna i 
głośna. I nam jej również jak każ-
demu narodowi potrzeba, może 
więcej nawet; jest to węzeł, który 
to dzieło wiąże ze świętą sprawą 
naszego wyzwolenia. Słowem, 
duma w sercu mojem, że ziomek 
dał ten  utwór Europie.(Stefan 
Buszczyński i jego testament, 
przyczynek do dziejów naszych, 
Kraków 1892). Oprócz biografii, 
opinii współczesnych, recenzji, 
wierszy pisanych dla niego, są  
dyplomy i dowody uznania:
TOWARZYSTWO HISTO-
RYCZNO - LITERACKIE W 
PARYŻU założone 29 kwietnia 
1832 roku.
Stanowisko Stefana Buszczyń-
skiego wśród społeczeństwa pol-
skiego, doniosłość zasług jego 
tak na polu wiedzy jako też w 
dziedzinie obywatelskiej pracy 
narodowej ocenić można snadnie 
na podstawie licznych dowodów 
uznania i dyplomów, jakimi go 
darzyły najpoważniejsze instytu-

cje narodowe, stowarzyszenia po-
lityczne, społeczne, młodzieży w 
kraju i na obczyźnie. Jest to wspa-
niały wieniec wawrzynu, zapra-
cowany uczciwie wytrwałą służ-
bą obywatelską, toż… Stosownie 
do artykułów IV, V, VI i VII sta-
tutów swoich, dekretem cesarza 
Napoleona III. (dnia 10 czerwca 
1866 roku) zatwierdzonych, To-
warzystwo na posiedzeniu dnia 
5 stycznia 1867 roku wybrało 
Pana Stefana Buszczyńskie-
go na Członka zwyczajnego, w 
dowód czego Rada Towarzystwa 
wydaje mu Akt niniejszy.

Paryż dnia 25 stycznia J867 roku. 
W. Czartoryski. Bronisław Zale-
ski Prezes. Sekretarz. Członkowie 
Rady: Barzykowski, W. Zamojski, 
L. Bystrzanowski, E. Januszkie-
wicz, Kalinka.

ZWIĄZEK NARODOWY 
POLSKI w Stanach Zjednoczo-
nych Północnej Ameryki.
Chlubna działalność zasłużonego 
rodaka znalazła świetne uzna-
nie u Polaków zamieszkałych w 
Ameryce północnej. Wolnej zie-
mi obywatele umieją godnie czcić 
szermierzy wolności i przyrodzo-
nych praw narodu. Na wieść o 
zamiarze złożenia hołdu trzydzie-
stoletniej niestrudzonej pracy Ste-
fana Buszczyńskiego, rodacy nasi 
z za oceanu pierwsi pospieszyli z 
wyrazami niekłamanej czci. 

Dowodem tego następujące 
dokumenty: Obywatel Stefan 
Buszczyński, zasłużony literat w 
obronie praw Narodu Polskiego, 
w Krakowie, został na mocy Ar-
tykułu V. §. 7-go Konstytucji dnia 
27 kwietnia roku 1892 uchwałą 
Rządu Centralnego Członkiem 
Honorowym Związku Naro-
dowego Polskiego w St. Zj. p. 
Ameryki mianowanym.

Ruś przeto cała, 
a z nią Podole, 
Wołyń i Ukraina, 
ani z religii, ani 
z narodowości 
do Moskwy 
nie należała
Bożena Ratter
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Polska  historia wsi Dawidów koło 
Lwowa 
Redakcja
Książka „Dawidów koło Lwo-
wa” to cenna i ważna pozycja 
dotycząca ziemi lwowskiej. 
Rozmawiał z licznymi świad-
kami opisywanych przez siebie 
historii. Jednak znaczenie fun-
damentalne ma ogromna miłość 
Autora do dawnych kresów połu-
dniowo-wschodnich. Monografia 
DAWIDÓW KOŁO LWOWA 
będzie lekturą obowiązkową dla 
wszystkich tych, u których słowo 
KRESY WSCHODNIE powodu-
je szybsze bicie serca. Zaintere-
suje miłośników historii ziemi 
lwowskiej, Kresów i Polski”. Dr 
Szymon Niedziela

Książka „Dawidów koło Lwo-
wa” to monografia o dużej miej-
scowości pod Lwowem, przed II 
wojną światową zamieszkiwanej 
niemal przez Polaków (2840 
mieszkańców). Była to polska 
wieś o charakterze osiedla ro-
botniczego wpatrzona w pobliski 
Lwów, który był dla niej magne-
sem. Była to wieś, która przez 
wieki karmiła Lwów, dostarcza-
jąc tam żywność (bydło i płody 
rolne). Była to miejscowość, któ-
rej mieszkańcy znajdowali pracę 
w pobliskim Lwowie, ale też wy-
bitni Lwowianie przyjeżdżali do 
niej z kagankiem oświaty jako na-
uczyciele, duszpasterze czy dzia-
łacze społeczni i uczyli miesz-
kańców miłości do ziemi i Polski. 
Mieszkańcy Dawidowa walczyli 
o wolną Polskę w wojnie pol-
sko-ukraińskiej, wojnie polsko-
-sowieckiej i wojnie obronnej w 
1939 roku. Za przywiązanie do 
Ojczyzny wielu z nich zostało ze-
słanych przez władzę radziecką 
na Syberię i Kazachstan. W cza-
sie II wojny światowej walczyli 
na prawie wszystkich frontach, u 

gen. Andersa pod Monte Cassi-
no, u gen. Maczka, w strukturach 
miejscowej Armii Krajowej, w 
załogach lotniczych w bitwie o 
Anglię, a jeden z nich był nawet 
marynarzem na ORP Dragon i 
zginął w trakcie lądowania alian-
tów w Normandii. Na froncie 
wschodnim zdobywali warszaw-
ską Pragę w 1944 roku, przeła-
mywali Wał Pomorski, ginęli w 
bitwie pod Budziszynem, zdoby-
wali Berlin i czeską Pragę w 1945 
roku. Po wojnie mieszkańcy wsi 
wskutek decyzji politycznych 
znaleźli się poza granicami kraju 
i w związku z tym zostali wygna-
li z Ojcowizny, bowiem nie wy-
obrażali sobie życia poza Polską. 
Jest to pierwsza całościowa, pol-
ska monografia Dawidowa. Bra-
kowało całościowego spojrzenia 
na historię wsi z wykorzystaniem 
szerszych archiwalnych źródeł, 
uwzględniającego polską per-
spektywę w różnych aspektach 
dziejów. Zgromadzony materiał 
pochodzi z różnych źródeł. Naj-
więcej informacji dostarczyły 
archiwa (Centralne Państwowe 
Archiwum Historyczne Ukrainy 
we Lwowie, Archiwum Polskiej 
Prowincji Dominikanów w Kra-
kowie, Archiwum Arcybiskupa 
Eugeniusza Baziaka w Krakowie, 
Archiwum Akt Nowych w War-
szawie i inne). Wielki wkład w 
powstanie książki wnieśli dawni 
mieszkańcy Dawidowa, świad-
kowie żywej historii poprzez uni-
kalne opowieści i wspomnienia. 
 
Owocem wieloletnich badań dr 
Dariusza Zielonki jest materiał 
przedstawiony w 25 rozdziałach, 
w których zostały przedstawione 
chronologicznie dzieje Dawi-
dowa od średniowiecznych po-

czątków (z lokacją w 1355 roku 
za króla Kazimierza Wielkiego) 
do 1946 roku, czyli do wysie-
dlenia polskich mieszkańców 
wsi. Przeznaczona jest w pierw-
szej kolejności dla mieszkań-
ców Dawidowa oraz osób, które 
wywodzą się z tej miejscowości 
i okolic, ale opracowanie zain-
teresuje miłośników historii zie-
mi lwowskiej, Kresów i Polski. 
 
Autor chciał uratować od za-
pomnienia ten piękny kawałek 
ziemi lwowskiej, położony na 

wzgórzach, w której mieszka-
li nasi rodacy. Ta monografia to 
próba zachowania pamięci o tej 
polskiej miejscowości pod Lwo-
wem. Książka liczy 752 strony i 
zawiera liczne unikalne fotogra-
fie z opisanego okresu. Książka 
została wydana w twardej opra-
wie w wydawnictwie Apostoli-
cum. 

P/w informacja za: https://moja-
olesnica.pl/47284,821676,34da-
widow-kolo-lwowa34-wyjatko-
wy-zapis-historii
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NAS ZOBOWIĄZUJE POPRAWNOŚĆ 
ZUPEŁNIE INNA – WOBEC PRAWDY
Bożena Ratter

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Chcemy przypomnieć o ideałach 
Polskiego Państwa Podziemne-
go i zaktywizować grupy rekon-
strukcyjne, organizacje pozarzą-
dowe i grupy nieformalne z całej 
Polski do wspólnego świętowania 
80. rocznicy powstania Naro-
dowych Sił Zbrojnych i Armii 
Krajowej, która przypada w 2022 
roku. Dzięki aktywizacji społe-
czeństwa, chcemy przypominać 
o aktualności ideałów Polskiego 
Państwa Podziemnego. Jest to 
szczególnie ważne dzisiaj, kiedy 
w Europie ponownie jest wojna, 
a krzewienie postaw patriotycz-
nych w społeczeństwie wzmacnia 
nasze powszechne bezpieczeń-
stwo – motto organizatorów uro-
czystości z udziałem żyjących 
jeszcze żołnierzy NSZ , w tym 
- przemarszu ulicami Warszawy.

ŻOŁNIERZE NARODOWYCH 
SIŁ ZBROJNYCH WALCZYLI 
O NIEPODLEGŁOŚĆ RZECZY-
POSPOLITEJ zarówno z okupan-
tem niemieckim, jak i sowieckim. 
NSZ były formacją wojskową 
stworzoną głównie przez polską 
narodową prawicę, miały cha-
rakter katolicki i patriotyczny a 
zarazem jednoznacznie antyko-
munistyczny czyli antyrosyjski 
i antyniemiecki. To właśnie bez-
kompromisowy antykomunizm i 
obrona narodu przed działaniami 
komunistów i sowietów (Ro-
sjan)  sprawiły, iż byli najbardziej 
prześladowaną i znienawidzoną 
w okresie PRL a i w III RP przed-
wojenną elitą.

Długo trzeba było czekać, do-
piero w 75. rocznicę powstania 
Narodowych Sił Zbrojnych Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej przez 
aklamację, jednogłośnie, bez żad-
nych protestów, przyjął uchwałę, 
w której stwierdzał wyraźnie, iż 
NSZ były formacją, która dobrze 
zasłużyła się Ojczyźnie. Czy to 
poprawność polityczna kazała tak 
długo czekać na ujawnienie praw-
dy, ta sama poprawność, która i 
dzisiaj nakazuje milczenie wobec 
prawa narodu polskiego do potę-
pienia zbrodni dokonanej na nim 
przez mniejszości narodowe?

Do negatywnej oceny przyczy-
niały się nie tylko media jak GW 
czy Gazeta Polska  ale i historycy 
(zwłaszcza reprezentujący intere-
sy mniejszości narodowych). Dr 
Grzegorz Motyka (reprezentujący 
mniejszość ukraińską) podnosi 
sprawę rzekomego „mordowa-
nia” komunistów przez NSZ. 
Jako historyk zajmujący się Pol-
ską w II wojnie światowej powi-
nien wiedzieć, że i komuniści i 
Rosjanie pierwsi rozpoczęli an-
typolską czystkę zarówno w Pol-
sce centralnej jak i na Ziemiach 
Wschodnich RP (Kresach). Już 
w 1942 zabijali nie tylko czło-

nów NSZ ale także AK, BCh oraz 
przedstawicieli lokalnych elit: 
ziemian, księży, inteligencję, ak-
tywistów  wiejskich, nauczycie-
li, a przy okazji rabowali wsie i 
dwory, gwałcili i terroryzowali 
ludność. (NSZ dokumenty 1942-
1944 prof. marek Chodkiewicz, 
dr Wojciech J. Muszyński Leszek 
Żebrowski)

Żyjemy w nienormalnych czasach 
gdzie ktoś zaznaczył stemplem 
co jest poprawne a co nie jest ale 
nie możemy się tego trzymać – 
Leszek Żebrowski rozpoczął swój 
wykład.  NAS  ZOBOWIĄZU-
JE POPRAWNOŚĆ ZUPEŁNIE 
INNA – WOBEC PRAWDY.

Przy stosowaniu analogii histo-
rycznych należy pamiętać, że one 
nigdy ale to nigdy nie są jeden do 
jednego. One mogą wskazywać 
na istnienie pewnych mechani-
zmów bo mechanizmy w polityce 
a zatem w historii się nie zmienia-
ją, dlatego że ludzie od wieków 
mają zawsze podobne cele – wy-
jaśnia Łukasz Warzecha w panelu 
dyskusyjnym Czy zagrożenia dla 
Polski są dzisiaj podobne do tych 
z 1939 roku? .

Czy poprawność jest powodem 
wypowiedzi wiceministra Spraw 
Zagranicznych, który  porównuje 
grób z 400 ukraińskimi ofiarami 
do Katynia, czy podyktowana jest 
stanowiskiem  dyrektora lubel-
skiego oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej dr Roberta Derewen-
dy : Trudno jest nie dostrzegać 
analogii między zbrodnią katyń-
ską a zbrodniami popełnianymi 
przez reżim Putina podczas wojny 
w Ukrainie.

Katyń to było zaplanowane, 
systematycznie przeprowadzo-
ne morderstwo naszych elit, 
naukowców, lekarzy, adwokatów, 
nauczycieli, samorządowców, ofi-
cerów Wojska Polskiego. To nie 
jest polski polityk- interpretuje 
słowa wiceministra  Rafał.  

Członek polskiego rządu nie jest 
na seminarium historycznym a 
jego rolą jest pilnowanie narracji 
historycznej  państwa. W narracji 
historycznej każdego państwa jest 
unikatowość jego historii, uni-
katowość jest narzędziem upra-
wiania polityki. Mamy w swojej 
historii pewne fakty, które są hi-
storyczne i do nich należy Katyń 
– wyjaśnia Łukasz Warzecha.

Szymon Wiesenthal napisał : 
jedną tylko zbrodnię można po-
równać pod względem „jakości” 
do shoah– mord dokonany w Ka-
tyniu. Czy którykolwiek polityk 
odważyłby się porównać Katyń 
do shoah? Polityk reprezentujący 
interes narodu polskiego porów-

nałby ten fakt do dołu ze szcząt-
kami 1000 pomordowanych w 
Hucie Pieniackiej  dzieci, kobiet, 
starców , w tym ukrywających się 
tam Żydów i tysięcy innych ta-
kich dołów na terenie zabranych 
traktatem obcych mocarstw 
ziem RP.     

Wojskowy Sąd Rejonowy  w War-
szawie 2 marca 1948 roku, uznał 
winnymi współpracy z gestapo, 
organizowania sądów kapturo-
wych, antysemityzmu  i dezer-
cji Stanisława Kasznicę, Lecha 
Neymana, Andrzeja Jastrzęb-
skiego, Mieczysława Paszkie-
wicza, Wandę Salską  i Stefanię 
Sokołowską-Żelazowską.  Stani-
sława Kasznicę i Lecha Neymana 
skazano na śmierć. Konieczność 
stania lub siedzenia w wypełnio-
nej lodowatą wodą celi doprowa-
dziła do gruźlicy, od bicia komen-
dant Stanisław Kasznica miał  na 
twarzy szramy a na głowie ślady 
po wyrywanych kępami włosach, 
wybite zęby. Urodzony we Lwo-
wie, potomek posła Antoniego 
Trębickiego,  syn Stanisława 
Wincentego Antoniego Kaszni-
cy, profesora i dwukrotnie rekto-
ra Uniwersytetu Poznańskiego 
w II RP, odmówił pułkownikowi 
Różańskiemu, (Józefowi Gold-
bergowi) składania fałszywych 
zeznań za cenę ocalenia życia. Po 
fizycznych torturach w więzie-
niu na Mokotowie, po procesie 
na Koszykowej skazującym go 
na śmierć, utratę praw obywatel-
skich i honorowych, wyprowa-
dzony z budynku więzienia szedł 
wyprostowany w stronę stojącej. 
Wtedy otrzymał strzał w tył gło-
wy. Kopniakiem został wepchnię-
ty do budy. Jego ciało wrzucono 
do papierowego worka.

Bolszewicy (komuniści różnych 
narodowości) przyszli do Polski 
nie po to, by pozwolić żyć żołnie-
rzom Armii Krajowej, NSZ i in-
nym żołnierzom Wojska Polskiego 
(tego z 1939 roku). Ich czekała 
śmierć.  Mieli do wyboru dać się 
wywieźć na Sybir, zakatować w 
piwnicach UB czy NKWD albo 
zginąć jak żołnierz z bronią w 
ręku- mówiła dr Ewa Kurek. 

To niezwykłe dla nas szczęście, 
że możemy obcować z tymi, 
którzy podjęli walkę ze złem ja-
kim był komunizm, że są wśród 
nas żołnierze wyklęci, dla jest to 
dzień w którym mogą wspomnieć 
swoich kolegów i koleżanki. Bu-
dujemy wspólnotę wielopoko-
leniową połączona jednym spo-
iwem: umiłowanie niepodległości 
– mówił Szef Urzędu  Jan Józef 
Kasprzyk.
Kto chce być sługą, niech idzie, 
niech żyje, 
Niech sobie powróz okręci o 
szyję, 

Niech własną wolę na wieki 
okiełza, 
Pan niedaleko, - niech do niego 
pełza! 
I tam głaskany, a potem wzgar-
dzony, 
Niechaj na progach wybija po-

kłony, 
Niech jak pies głodny czołga się 
bez końca  
Za pańską nogą, która nim po-
trąca.
Kornel Ujejski, Maraton

Ostatnie dni września ’44
FB-Agnieszka Marciniuk
*29 września 1944 r. we wsi Ja-
melna pow. Gródek Jagielloński 
podczas trzeciego napadu Ukraiń-
cy spalili polskie gospodarstwa i 
zamordowali 74 Polaków.

Ofiary palili żywcem, zakłuwa-
li bagnetami, rąbali siekierami... 
Niemowlę z rodziny Ciepków 
nabili żywcem na sztachetę płotu, 
35-letnią Marię Kaczmarczyk roz-
rąbali siekierą od szyi przez pier-
si; niemowlę z rodziny Koszalów 
zakłuli nożem. 1-rocznej Annie 
Marcinów oraz 3-letniej Kata-
rzynie Podsiadło odcięli głowy. 
Niemowlęciu (Zofia Podsiadło) 
roztrzaskali główkę o mur. 70-let-
niemu Andrzejowi Wakiermanowi 
wycięli skórę z twarzy i pleców. 
44-letnia Maria Więcław miała 
60 ran kłutych bagnetem. 20-let-
nią dziewczynę ukraińscy rezuni 
uprowadzili w nieznane miejce - 
zaginęła bez wieści. 

Założenie ideologiczne Ukraińców 
należących do UPA było proste - 
wymordować Polaków, zlikwido-
wać wszystko co polskie, przejąć 
polskie ziemie by utworzyć na 
nich Ukrainę! Oprawcy z OUN-
-UPA zabijali z chęci i potrzeby 
zabijania, aby drwić i rozkoszować 
się bestialskim okrucieństwem, 
aby upajać się widokiem tortur, 
męczarnią oraz rozpaczą bezbron-
nych ofiar.

Przeprowadzane akcje antypolskie 
łączono często z określonymi rocz-
nicami. Przykładem były masowe 
mordy w nocy z 29 na 30 czerwca 
1943 roku, które dokonano w dru-
gą rocznicę proklamowania nie-
podległości Ukrainy we Lwowie.

*Wspomnienia Józefa Kaczmar-
czyka, mieszkańca Jamelnej:

„Nie widząc nikogo wszedłem do 
mieszkania. Tam w pokoju zo-
baczyłem żonę z głową rozciętą 
siekierą, aż wylazło jej oko. Moje 
dzieci były posiekane tasakiem 
od mięsa, który leżał zakrwawio-
ny obok. Każde z nich miało ranę 
postrzałową w głowę. Wybiegłem 

na podwórze. Wokół panowała ci-
sza. Morderców już nie było. Po-
biegłem szybko do domu swych 
rodziców. Miałem nadzieję, że tam 
spotkam kogoś żywego. Nieste-
ty wszyscy zostali zamordowani. 
Cztery osoby dorosłe i siedmio-
ro dzieci. Wszyscy byli porąbani 
siekierami i pokłuci bagnetami 
lub nożami, każdy miał postrzał w 
głowę. Całe mieszkanie było we 
krwi. /…/ Przy okazji zaglądnąłem 
do mieszkania sąsiadów o nazwi-
sku Ciepko. Tam widziałem małe 
dzieci, które miały porozcinane 
nożami brzuszki. Jedną z małych 
dziewczynek nabito na sztachetę 
płotu i skłuto nożami i na końcu 
strzelili jej w główkę”.

*Ze wspomnień Eugeniusza Ko-
szały:

„Tej nocy zostali również zamor-
dowani: Kazimierz Koszała (70 
lat), z rodziny Marcinow zginęli 
Maria (40 lat), jej syn Kazimierz 
(7 lat), córka (11 lat). W rodzinie 
Marcinowa (Dominika) zostały 
zamordowane jego dzieci: Józef 
(6 lat), Mieczysław (4 lata) i Ry-
szard (1,5 roku), natomiast matka 
Maria Marcinow zdążyła się skryć 
na dachu domu i ocalała, a jej sio-
stra została zamordowana. U ro-
dziny Polichtów – Józefa (70 lat) 
i jego żony Wiktorii (60 lat), tej 
nocy nocował znajomy kolejarz z 
córka ze Lwowa. Wszyscy zginęli 
z rąk banderowców. Córkę koleja-
rza, młodą i ładną dziewczynę za-
brali ze sobą banderowcy. Można 
się tylko domyśleć jej tragiczne-
go losu. W rodzinie Więcławów 
– matka Maria (44 lata) została 
zakłuta bagnetami, otrzymała aż 
sześćdziesiąt ran kłutych, jej syn 
Teofil (13 lat) miał 18 ran kłutych, 
córka Antonina (11 lat) osiem ran 
kłutych, syn Marian (9 lat) 12 ran 
kłutych, Katarzyna Adamow (24 
lata) razem z synem (2 lata) zastali 
zarąbani toporem do rąbania drze-
wa. W rodzinie Podsiadłów zginę-
li: matka (40 lat), córki: Tola (11 
lat) i Kasia (3 lata)”.
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Skutki inwazji sprzed 800 lat 
odczuwamy do dzisiaj
Bogdan Lwów

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Na przełomie marca i kwietnia 
2022 roku światem wstrząsnęły 
informacje o ludobójstwie lud-
ności ukraińskiej, dokonanym 
przez rosyjskich żołnierzy m.in. 
w Buczy, Irpieniu i Hostomlu, a w 
ostatnim czasie również w innych 
miejscach. - Rosja nosi znamię 
Kaina. Morderstwo brata to naj-
starsza ludzka zbrodnia, a do 24 
lutego Rosjanie utrzymywali, że 
Ukraińcy są dla nich jak bracia 
- pisze Eliot A. Cohen w portalu 
The Atlantic. Faktycznie w 2010 
r. w Kijowie wybuchł skandal. 
Rosyjski ambasador Michaił Zu-
rabow oświadczył, że „Rosjanie 
i Ukraińcy to jeden naród”. Trud-
no temu zaprzeczyć, bowiem oba 
narody mają wspólne, historyczne 
korzenie – Ruś Kijowską, przez 
stulecia miało tu miejsce wzajem-
ne przenikanie się języków i kul-
tur. Ruś Kijowska (862-1242) była 
średniowiecznym federacyjnym 
państwem położonym na terenie 
dzisiejszej Białorusi, Ukrainy i 
części Rosji. Ponieważ Ruś była 
rządzona z Kijowa i stąd nazwa 
Ruś Kijowska, jako oznaczająca 
po prostu: „kraj Rusów z Kijowa”    
Państwo Rusi Kijowskiej zostało 
podbite przez Mongołów między 
1237 a 1242 r., rozpadając się na 
dzielnice, które ostatecznie prze-
kształciły się w obecne państwa: 
Białoruś, Rosję i Ukrainę. Opinia 
światowa dziś ubolewa nad ludo-
bójstwem ludności ukraińskiej, ale 
wcześniej nie zauważano ludobój-
stwa bezbronnej  ludności polskiej 
w latach 1939-1945 na Kresach II 
RP. Pisząc o torturach Rosjan wo-
bec Ukraińców, nie wspomina się 
o 362. sposobach na torturowanie 
i mordowanie obywateli Polski, 
stosowane przez UPA i współpra-
cującej z nią ludności ukraińskiej. 
Skąd to wszystko się wzięło, ano z 
tego wspólnego korzenia. 
Trafnie zauważył Richard Pi-
pes, amerykański historyk i so-
wietolog, w swoim artykule: „ 
Mongolski podbój Rusi. Skutki 
inwazji sprzed 800 lat odczu-
wamy do dzisiaj „ (https://wiel-
kahistoria.pl/mongolski-podboj-
rusi-skutki-inwazji-sprzed-800-
lat-odczuwamy-do-dzisiaj/ ): „Hi-
storycy spierają się co do wpływu 
rządów mongolskich na Ruś; nie-
którzy uważają, że miały one de-
cydujące znaczenie, zdaniem in-
nych stanowiły tylko tło dla wyda-
rzeń wewnętrznych zachodzących 
w ramach systemu dzielnicowego 
czy też „feudalnego”. Nie ulega 
jednak wątpliwości, że obce pano-
wanie, które w najgorszej postaci 
trwało półtora wieku, odbiło się 
fatalnie na klimacie politycznym 
Rusi. (...)  W latach 1237–1238, 
a potem ponownie w 1239–1241 
Mongołowie spustoszyli ruskie 
miasta i wsie, wyżynając wszyst-
kich, którzy stawiali im opór. (...) 
Podczas rozpoczętej wiosną 1137 
roku inwazji wojska Batu-chana 
spustoszyły miasta i wsie, wyży-
nając każdego kto stawił im opór. 
Skutki kilkusetletniego panowania 
stepowych najeźdźców Europa 
odczuwa do dzisiaj. (...) W tych 

warunkach zaczął się proces swo-
istej selekcji naturalnej – przeży-
wali najwięksi oportuniści i okrut-
nicy, inni ginęli. Najwyższą cnotą 
polityczną stała się umiejętność 
kolaboracji, czyli, jak to ujął Ka-
ramzin, „nikczemna przebiegłość 
niewolników”. (W/w  artykuł sta-
nowi fragment książki Richarda 
Pipesa pt. Rosja carów.)
 Natomiast Daniel Musiał w ar-
tykule: „ Zdobycie Kijowa przez 
Mongołów w 1240 roku. Na-
jeźdźcy utopili miasto we krwi „ 
między innymi napisał: „ W 1240 
roku kijowianie stawili zacięty 
opór Mongołom. Gdy najeźdźcom 
w końcu udało się 6 grudnia zdo-
być miasto dosłownie utopili je 
we krwi. Relacje kronikarzy oraz 
wykopaliska archeologicznie nie 
pozostawiają wątpliwości co do 
tego, jaki los spotkał Rusinów. 
(...)  Podczas prowadzonych już w 
XX wieku prac archeologicznych 
odkryto „w piecach zniszczonych 
ziemianek mnóstwo na pół zwę-
glonych szkieletów ludzi wrzuca-
nych żywcem w gorejący ogień”. 
Natrafiono również na „zbiorowe 
mogiły z czasów najazdu. Jedna z 
nich kryła zwłoki aż 2000 osób”. O 
skali zniszczenia najlepiej świad-
czy relacja Plano Carpiniego. 
Włoski franciszkanin i podróżnik 
przejeżdżał przez Kijów sześć lat 
po jego zniszczeniu, gdy na pole-
cenia papieża wyruszył z misją dy-
plomatyczną do Mongolii. Według 
słów emisariusza w tym czasie 
wszędzie walały się „niezliczone 
czaszki i kości” niepogrzebanych 
mongolskich ofiar. (...)  Niegdy-
siejsza stolica Rusi Kijowskiej już 
nigdy nie odzyskała swojej dawnej 
pozycji. Jak podkreślał Leszek 
Podhorodecki w książce Dzieje 
Ukrainy.” (W/w artykuł stanowi 
fragment książki Leszka Podho-
rodeckiego pt. Dzieje Ukrainy). 
(https://wielkahistoria.pl/zdob-
ycie-kijowa-przez-mongolow-
w-1240-roku-najezdzcy-utopili-
miasto-we-krwi/ 
Opis od wydawnictwa (Bellona 
-2022 r.):  Dzikie Pola, szumią-
ce stepy i nostalgiczne krajobra-
zy - taki obraz Ukrainy utrwalił 
się w świadomości historycznej 
Polaków. Polska literatura hasała 
po tej ziemi równie pięknie jak 
polska konnica po jej stepach. 
Ile w tym obrazie mitu, a ile rze-
czywistości? Wiedza historycz-
na Polaków o sąsiednim kraju, 
z którym łączy nas tyle więzi, 
daleko odbiega od oczekiwań. 
Ukraina to kolebka państwa ro-
syjskiego, Rosjan i Ukraińców 
łączy niewątpliwie więcej niż 
Ukraińców i Polaków. Krwawa 
przeszłość i wzajemne oskarże-
nia zaowocowały nieufnością, 
którą trudno przezwyciężyć. 
Książka Leszka Podhorodec-
kiego, wyważona, choć pełna 
pasji badawczej, pozwoli lepiej 
zrozumieć przeszłość Ukrainy. 
Publikację uzupełnia tekst prof. 
dr. hab. Michała Klimeckiego po-
święcony dziejom Ukrainy w XX 
wieku

https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/bellona
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Dziesięcioro przykazań nacjona-
listy ukraińskiego.

Ja Duch odwiecznego żywiołu, 
który uratował ciebie przed tatar-
skim zalewem i postawił na gra-
nicy dwóch światów aby tworzyć 
nowe życie (nakazuję):

1. Zdobędziesz Państwo Ukraiń-
skie, albo zginiesz w walce o nie.

2. Nie pozwolisz nikomu plamić 
chwały, ani czci Twojego Narodu.

3. Pamiętaj o wielkich dniach na-
szych Walk Wyzwoleńczych.

4. Bądź dumny z tego, że jesteś 
spadkobiercą walk o chwałę Wło-
dzimierzowego Tryzuba,

5. Pomścisz śmierć Wielkich Ry-
cerzy.

6. O sprawie nie mów z tym, z kim 
można, lecz z tym, z kim trzeba.

7 Nie zawahasz się wykonać naj-
większej zbrodni (przestęstwa) 
jeżeli tego wymagać będzie dobro 
sprawy. 

8. Nienawiścią i podstępem bę-
dziesz przyjmować wrogów Two-
jej Nacji.

9. Ani prośby, ani groźby, ani tor-
tury, ani śmierć nie zmuszą Cie-
bie do wyjawienia tajemnicy.

10. Będziesz dążyć do poszerzenia 
siły, chwały, bogactwa i przestrze-
ni Państwa Ukraińskiego nawet 
drogą zniewolenia obcoplemień-
ców. 

Dekalog ukraińskiego nacjonali-
sty (Dziesięcioro przykazań ukra-
ińskiego nacjonalisty) w formie 
broszury był opracowany przez 
Stepana Łenkawskiego w 1929. 
Na jego powstanie miała olbrzymi 
wpływ ukraińska doktryna nacjo-
nalistyczna której motto do deka-
logu napisał sam Dmytro Doncow.

W latach 30. ub.w. nieco „złago-
dzono„ dekalog co nie zmienia 
jego przestępczego sensu i idei 
gdyż niewiele w niej zmieniono. 
Sam dekalog przypomina mi bar-
dziej twórczość sekty nazistow-
skiej bo tyle w nim absurdów i 

niedorzeczności że ręce opadają. 

Zasadniczym pytaniem które ci-
śnie się usta jest to, do kogo deka-
log był kierowany. 

Z jednej strony mamy tu konstruk-
cję słowną którą może „połknąć”  
tylko ktoś z nizin społecznych dla 
którego mieszanka ówczesnej no-
womowy musi robić wrażenie że 
dekalog stanowi świętość.

Nie wszyscy z nizin potrafili czy-
tać dlatego ważnym w tym był za-
pewne ustny przekaz zaczerpnięty 
z goebbelsowskiej propagandy 
który mawiał, że: Kłamstwo po-
wtórzone tysiąc razy staje się 
prawdą.

Należy w tym miejscu dodać, że 
niemała role w propagowaniu de-
kalogu odegrali popi w czasie cer-
kiewnych kazań.    

I prosty lud dał sobie wmówić że 
są ukraińcami mimo iż ich polscy 
sąsiedzi często na nich mówili 
„chachły” a język jakim się posłu-
giwali był językiem chchłackim 
czyli zbitką co najmniej 7-9 języ-
ków funkcjonujących w tej części 
II RP. Oczywiście rdzeniem był tu 
język rusiński/starorusiński.

Fakty historyczne pokazują, że 
tak indoktrynowani szeregowi 
członkowie OUN  a w latach 40. 
ub.w. UPA a przede wszystkim 
miejscowa „czerń” nie wahała 
się dokonać największej zbrodni 
genocidum atrox wszak zobowią-
zywał do tego dekalog z którego 
zrozumiałym było tylko zabijanie 
bo to tego zobowiązywał dekalog.

Dekalog mówi o zdobyciu pań-
stwa ukraińskiego ale nie określa 
dokładnie gdzie ono jest usytu-
owane. Miejsca mordów Polaków  
wskazują, że chodzi tu właśnie o 
II RP której ludność w latach 40. 
ub.w. poddano potwornej ludobój-
czej eksterminacji. 

Jeżeli tego narodu nigdy nie było, 
to o czym jest mowa w pkt. 3 trak-
tującym o pamięci dni chwały i 
czci tegoż narodu. Sława ukrainie 
i hierojam sława słychać też w 
XXI w i o zgrozo, słychać je z  ust   

pełniącego obowiązki prezydenta 
Najjaśniejszej RP oraz innych pol-
skojęzycznych polityków. 

A przecież te właśnie słowa były 
ostatnimi słowami które w swoim 
życiu słyszeli mordowani przez 
Ukraińców Polacy. 

4 pkt. jest totalnie makabryczny 
bo nawiązuje do tryzuba (czytaj 
wideł) przypisywanych księciu 
Włodzimierzowi. Chodzi tu za-
pewne o Włodzimierza I Wielkie-
go.  

Włodzimierz Światosławowicz 
(cs. Володимѣръ Свѧтославичь, 
Volodiměrъ Svętoslavičь), a wła-
ściwie Waldemar (staronord. Val-
damarr gamli). Tytuły i nazwa  
występują z przydomkami Święty, 
Wielki lub Chrzciciel (ur. ok. 958, 
zm. 15 lipca 1015) – władca ruski 
z dynastii Rurykowiczów, książę 
Nowogrodu, wielki książę kijow-
ski i władca Rusi Kijowskiej od 
ok. 980 do 1015 roku. 

W 988 roku wprowadził na Rusi 
chrześcijaństwo. Święty kościoła 
prawosławnego i katolickiego. 

Trwają spory historyków o wkład   
rodu Rurykowyczów w począ-
tek naszego wschodniego sąsiada 
Rusi  ale też pojawiają się hipo-
tezy, że włodzimierski „tryzub” 
symbolizuje pikującego głową 
w dół sokoła (foto na dole) i na 
to właśnie wskazuje zachowana 
symbolika tego rodu. 

Jak zatem widać, tryzub ukraiń-
skich nacjonalistów to zwykle 
widły które często były wykorzy-
stywane w celu ludobójstwa Pola-
kow. 

W dekalogu jest też mowa o ze-
mście i o pomszczeniu  wielkich 
rycerzy ale proszę zauważyć że 
nie pada tu nazwa chociażby jed-
nego z nich. 

Pkt. 6 dekalogu mówi coś o roz-
mowach ale jeżeli już, to.... „z kim 
trzeba”. 

Joseph Goebbels pewnie się w 
grobie przewracał ze śmiechu za-
nim znaleziono go  4 maja 1945 w 

małej miejscowości między Ber-
linem a Bernau. Wraz z nim były 
tam zwłoki jego sześciorga dzieci 
i żony które  rozpoznał Hans Fritz-
sche, komentator radiowy więc 
nie jest wykluczony „rodzinny 
śmiech”. 

W latach 30 ub.w. Roman Dmow-
ski nieświadomie rzecz jasna 
przepowiedział coś z czym dzisiaj 
mamy do czynienia. Chodzi oczy-
wiście o kwestię ukraińską  (grafi-
ka powyżej).

I na koniec -to jednak jest temat 
rzeka- o wpływie dekalogu na 
dzisiejszych ukraińskich nacjona-

listów. 

20 marca 1991 roku Agencja Kon-
sularna Rzeczypospolitej Polskiej 
we Lwowie przesłała do Sejmu, 
do Departamentu Prasy i Radia 
Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych oraz do Instytutu Historii 
PAN w Warszawie liczący 60 
stron maszynopisu tekst Uchwały 
Krajowego Prowidu Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów(O-
UN) podjętej 22 VI 1990 roku. 
Tekst ten został opublikowany 12 
kwietnia 1991 roku w „Magazynie 
Tygodniowym Polski Zbrojnej”, 
organie Ministerstwa Obrony Na-
rodowej. 

http://wolyn.org/index.php/pub-
likacje/250-w-krgu-tzw-uchway-
krajowego-prowidu-organizacji-
ukraiskich-nacjonalistow.html

Proszę czytać artykuł przez pry-
zmat dekalogu i porównać za-
mieszczone w nim nakazowe po-
lecenia czyli ZADANIOWANIE. 

Zwracam uwagę na pkt 10 deka-
logu który w mojej ocenie nieba-
wem będzie realizowany.  

10. Będziesz dążyć do poszerzenia 
siły, chwały, bogactwa i przestrze-
ni Państwa Ukraińskiego nawet 
drogą zniewolenia obcoplemień-
ców. 

Wielomilionowa rzesza nachodź-
ców o czymś świadczy, bo na na-
szych oczach tworzy się właśnie 
historia tego zaledwie 30. letniego 
państwa, niestety nadal sztuczne-
go o czym pisał R. Dmowski.

  

Dekalog - (Dziesięcioro przykazań 
nacjonalisty ukraińskiego)
Andrzej Łukawski

/ Mapka pokazuje ukrainę ale jako nazwę dzikich pół bowiem państwa o takiej nazwie nie 
stwierdzony w ówczesnych latach. 

/ Roman Dmowski w kwestii ukraińskiej 
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Mamy setki tysięcy świadków - Polaków, 
którzy podzielili się historią gett 
sowieckich - łagrów 
Bożena Ratter
17 września 2022 roku w rocz-
nicę agresji sowieckiej Rosji na 
Rzeczypospolitą Polską , w War-
szawie na placu Grzybowskim, 
można obejrzeć piękną wysta-
wę plenerową poświęconą ofia-
rom tzw. Wielkiej Akcji w getcie 
warszawskim w jej 80. rocznicę. 
Wystawa pod Honorowym Pa-
tronatem Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego  do-
finansowana przez ministerstwo. 
Hasło ZBIERAMY BUDUJEMY 
PAMIĘTAMY - Muzeum Getta 
Warszawskiego poszukuje świad-
ków historii, którzy zechcą po-
dzielić się historią tego getta oraz 
innych, które staną się częścią wy-
stawy stałej w wersji dwujęzycz-
nej. Zdjęcia, życiorysy , historia.

ZWRACAM SIĘ DO MINI-
STRA MKIDN  PIOTRA GLIŃ-
SKIEGO:

Szanowny Panie Ministrze,

mamy setki tysięcy świadków, 
Polaków, którzy podzielili się hi-
storią gett sowieckich -łagrów na 
nieludzkiej ziemi i setek innych 
miejsc eksterminacji polskiej elity 
podczas barbarzyńskiej, sowiec-
kiej- rosyjskiej okupacji od 17 
września 1939 roku. RELACJE 
TE ZAPEŁNIŁYBY WSZYST-

KIE PLACE I ULICE NIE TYL-
KO WARSZAWY !. Dlaczego 
ich tam nie ma?

Od pierwszej chwili, na długo 
przed Katyniem sowieci prowa-
dzili politykę planowej ekster-
minacji państwotwórczych, by 
tak rzec, warstw społeczeństwa 
zamieszkującego zajęte Ziemie 
Wschodnie Rzeczypospolitej. 
Trudno sobie bowiem wyobra-
zić, aby egzekucje na masową 
skalę przeprowadzono „na gorą-
co”, nie planując ich z góry , bez 
uprzedniej zgody najwyższych 
władz z Moskwy- pisał Jan To-
masz Gross (sic!) we wstępie do 
wybranych z 10 000 zgroma-
dzonych w Instytucie Hoovera w 
Stanford relacji złożonych przez 
żołnierzy Armii Polskiej (Ar-
mii Andersa) oraz ich rodziny. 
Opowieść o pierwszych dniach 
to opowieść o terrorze, mor-
derstwach i egzekucjach. Głów-
nymi ofiarami w tych dniach są 
Polacy, osadnicy wojskowi, wła-
ściciele ziemscy, policja, służba 
leśna oraz grupy żołnierzy Woj-
ska Polskiego z  rozbitych przez 
ofensywę niemiecka oddziałów . 
W tych pierwszych dniach wrze-
śnia w zbrodniach uczestniczyli 
Ukraińcy, Białorusini i Żydzi. 

Terror pierwszych dni miał, w 
moim przekonaniu, funkcję peda-
gogiczną polegającą na zastrasze-
niu miejscowej ludności i przy-
gotowania jej do przyjęcia w po-
korze ciosów, które miały na nią 
niebawem spaść. Jedną z metod 
wprowadzania nowego porządku 
były masowe wywożenia ludno-
ści do wschodnich i północnych 
części Związku Sowieckiego – 
pisze Jan Tomasz Gross.

Szanowny Panie Ministrze,

Relacje Sybiraków to kilometry 
zapisanego i podpisanego krwią 
i łzą dokumentu o historii cier-
pienia nie jednego łagru – getta 
sowieckiego w Workujcie, ale se-
tek a może tysięcy innych łagrów 
i miejsc  takich jak doły katyń-
skie. Dlaczego nie objął ich Pan 
honorowym patronatem?

Ministrowie kultury Ukrainy i 
Polski podpisali Memorandum o 
współpracy przewidujące stwo-
rzenie ukraińsko-polskiej grupy 
roboczej, która ma na celu roz-
wiązywanie wszystkich wrażli-
wych kwestii w zakresie pamięci 
narodowej. – W ramach tej grupy 
będą pracowali eksperci i przed-
stawiciele odpowiednich instytu-
cji z Ukrainy i Polski – zapowie-

dział prezydent Zelenski.

Ukraiński historyk Wiktor Polisz-
czuk w posłaniu skierowanym w 
1998r. do władz Rzeczypospolitej 
i braci Polaków - ofiar zbrodni 
band OUN UPA (Potępić UPA)  
ostrzegał przed przyzwoleniem 
na realizację Uchwały Krajowego 
Prowodu OUN z 22 czerwca 1990 
roku przytaczając jej tekst: Przede 
wszystkim narzucić Polakom nasz 
punkt widzenia na historię i na 
stosunki polsko – ukraińskie. Nie 
dopuścić do głoszenia, że Lwów, 
Tarnopol, Stanisławów, Krzemie-
niec i in. kiedykolwiek odgrywały 
rolę polskich ośrodków kultury. 
Zawsze były to ośrodki kultury 
ukraińskiej. Polacy nie odgrywali 
w nich najmniejszej roli, a to co o 
nich głosi się dzisiaj zaliczyć na-
leży do polskiej szowinistycznej 
propagandy (Wiktor Poliszczuk)

Szanowny Panie Ministrze,

Czy wybrane przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego grono kspertów  będzie  re-
alizowało Uchwałę Krajowego 
Prowodu OUN czy będzie repre-
zentowało polski interes ? Na 
pytanie w chwili wybuchu wojny 
rosyjsko ukraińskiej, czy Mini-
sterstwo polskiej (?) Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego stara 
się o zabezpieczenie POLSKICH 
ZBIORÓW KULTURY groma-
dzonych przez stulecia przez PO-
LAKÓW i pozostawionych  na 
terenie obecnej Ukrainy Minister 
Selin powiedział : chcę wyraź-
nie powiedzieć, że takie działa-
nia jak  ratowanie ukraińskich 
dóbr kultury mogą być podjęte 
na wyraźną prośbę ukraińskiego 
rządu. 

Plenerowa wystawa na Placu 
Grzybowskim prezentuje syl-
wetki przedwojennych Żydów. 
Ileż sylwetek przedwojennych 
Polaków moglibyśmy zaprezen-
tować, poniżej nazwiska kilku 
ofiar Katynia. Kim byli ci ludzie? 
Byli oficerami wszystkich stopni, 
oficerami zawodowymi i oficera-
mi rezerwy, podoficerami armii i 
policji. Ponad 600 lotników, 800 
lekarzy pośród pierwszych, jakich 
wykształciła Polska, ponad dwu-
nastu profesorów uniwersytec-
kich….(Józef Czapski)

prof. Pieńkowski - wybitny neu-
rolog
prof. Marcin Zieliński - kierow-
nik Oddziału Psychiatrycznego 
Szpitala Wojskowego w Wilnie
dr Nelken - wybitny uczony, 
dawny wiceminister zdrowia
prof. Godłowski- dyrektor Klini-
ki Neurologicznej na Uniwersyte-
cie Wileńskim
dr. Kołodziejski i dr. Levittoux - 
wybitni chirurdzy warszawscy
prof. Morawski - prof. Politech-
niki Warszawskiej
prof. Tucholski - fizyko-chemik, 
specjalista od materiałów wybu-
chowych, docent w Cambridge
prof. Piotrowicz - sekretarz kra-
kowskiej Akademii Umiejętności
prof. Zygmunt Mitera- miał sty-
pendium rockefellerowskie, dok-
toryzował się w studiach wiertni-
czo-górniczych w Ameryce
dr. Dadej - znany pediatra zako-
piański, prowadził przez szereg 
lat wielki zakład na Bystrem pod 
opieką Uniwersytetu Jagielloń-
skiego dla najbiedniejszych dzieci 
gruźliczych
kpt. Hoffman - oficer zawodowy, 
skończył politechnikę w Belgii, 
pracował kilka lat w Szwecji, je-
den z nielicznych specjalistów 
– fachowców od działek przeciw-
lotniczych
Tomasz Chęciński - skończył 
Szkołę Nauk Politycznych w 
Warszawie, pracował w woj. 
śląskim, potem w Małopolsce w 
nafciarstwie.
Tylko kilku z milionów Pola-
ków, których przynależność do 
państwa polskiego jest dla mnie 
powodem do dumy z tożsamości 
narodowej./ Plac Grzybowski z pomnikiem za 2 miliony | TVN Warszawa
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Piękna żuławska kraino, poro-
śnięta łanami zbóż, 
Któż by cię tak kochał, no któż.
Kocham te kręte, błotniste, po-
lne drogi,
po których kroczą dostojne bo-
ciany. 
Krainę pochyłych topoli i wierzb 
zaczarowanych.
Krainę błękitnych letnich obło-
ków na horyzoncie różowym.
Tutejsze bujne, zielone łąki 
pachnące nektarem kwiatowym. 
Kocham te deszczowe dni malo-
wane tęczą,
Rzepakowe żółte kobierce pach-
nące miodem, w których praco-
wite pszczoły brzęczą.
Niebo tutaj świeci gwiazdami i 
księżyca blaskiem, jak nigdzie 
na świecie, a pola cykadami 
brzęczą.
Słychać w dali odgłosy rolni-
czych maszyn, brzmiących niby 
orkiestra największa, w której 
rolnik dyrygent ciężko pracuje, 
aby nasza wieś była coraz pięk-
niejsza. 
Kocham te niedzielne poranki, 
kiedy idziemy do starego kościo-
ła drzew zielonych aleją.
Widzimy jak na czerwonych 
murach świątyni białe pasy się 
bieleją. 
Widzimy na szczycie wielkie 
gniazdo obok krzyża, na którym 
każdej wiosny siadają pobożne 
bociany.

To jest wiersz pod tytułem „W 
hołdzie Starej Kościelnicy”, któ-
rego autorką jest Grażyna Mierz-
wa, żuławska rolniczka i ekono-
mistka z wykształcenia. Wioska 
Stara Kościelnica w gminie Mi-
łoradz (powiat Malbork) daw-
niej, za Niemców, nazywała się 

Alt Muensterberg. Dziadkowie 
Grażyny Mierzwy, czyli Stefan 
i Antonina Orzechowscy, oraz 
pradziadek Józef Drewnowski 
przeprowadzili się na Żuławy z 
Wołynia. Właściwie to uciekli 
stamtąd spod ukraińskiej siekie-
ry, cudem ratując swoje życie. Jej 
mama Czesława Krzyżanowska 
urodziła się w już w Lubelskiem, 
które było tylko przystankiem w 
drodze tej rodziny na Ziemie Od-
zyskane. 
Czesława opowiada takie rzeczy, 
od których ciarki chodzą czło-
wiekowi po plecach. Ona sama 
nie była ich świadkiem, bo uro-
dziła się rok po tej tragedii, ale 
od dziecka rosła wraz z pamięcią 
o tych zdarzeniach. Nie pamięta 
już, ile razy słuchała relacji swo-
ich rodziców i dziadka o Woły-
niu. To jest jej wielka rodzinna 
rana, która nie zagoiła się jesz-
cze do tej pory. Z tymi samymi 
opowieściami rosła też od dziec-
ka jej córka, a także jej synowie. 
Wołyńska trauma związana z za-
biciem członków rodziny prze-
chodzi bowiem w tej rodzinie z 
pokolenia na pokolenie. 

Czesława z Orzechowskich 
Krzyżanowska:

Nasza rodzina wywodzi się ze 
wsi Szeroka na Wołyniu. To była 
mieszana wieś polsko-ukraińska. 
Przed wojną były tam normal-
ne sąsiedzkie stosunki. Żyło się 
razem bardzo zgodnie. A potem 
Ukraińcy się zmienili. Obiecano 
im wolną Ukrainę, więc zaczęli 
nas mordować. Wcześniej kła-
mali nam, że nie będą nas zabi-
jać, a jednak to robili.
Mój dziadek Józef Drewnowski 

(urodzony w 1874 roku w Hali-
czanach, parafia Horochów, na 
Wołyniu, zmarł w roku 1957 w 
Starej Kościelnicy na Żuławach) 
za młodu, jeszcze za cara, został 
powołany do wojska rosyjskiego 
i służył tam piętnaście lat. Wciąż 
gdzieś walczył, między innymi z 
Japończykami na wojnie rosyj-
sko-japońskiej w 1905 roku. Był 
już wtedy żonaty z Anielą z domu 
Starzyńską. Przyszłą żonę po-
znał w majątku Ledóchowskich, 
gdzie on był tam zarządcą (to tak 
jak dzisiejszy brygadzista), a ona 
pracowała tam jako gosposia. 
Pomimo, że dziadek nie umiał 
czytać i pisać, a podpisywał się 
krzyżykami, to znał się na pracy 
w gospodarstwie. Umiał też wy-
platać koszyki z wikliny.
Pomimo założenia rodziny i po-
siadania potomstwa został po-
wołany do wojska, gdzie był ku-
charzem. Na wojnie został ranny. 
Miał przestrzeloną głowę, a bli-
znę zakrywał włosami. Był bar-
dzo pobożny, nosił szkaplerz. Ta 
bogobojność dała mu siłę i wiarę 
w to, że zobaczy jeszcze rodzinę 
i dzieci. A jak wrócił z tej woj-
ny, to dzieci po piętnastu latach 
nieobecności nie pamiętały ojca. 
Musiały na nowo przyzwyczajać 
się do niego. 
W 1943 roku, kiedy zdarzyła się 
ta zbrodnia, w domu dziadków 
przebywała moja mama Anto-
nina (rocznik 1912) z malutkim 
Januszkiem, moim starszym bra-
tem, który urodził się w grudniu 
1942 roku, więc miał gdzieś tak 
około pół roku. W tym czasie jej 
mąż, a mój ojciec, Stefan Orze-
chowski (urodzony w 1916 roku 
na Wołyniu) nie mieszkał z nimi, 
ale ukrywał się w lesie, bo był 

w partyzantce. Miał pseudonim 
Muniek. Nie wiem, jak ta party-
zantka się nazywała, ale nie było 
to AK, tylko coś innego. W domu 
dziadków mieszkała także młod-
sza siostra mojej mamy Czesła-
wa Drewnowska (rocznik 1925), 
która była jeszcze niezamężna. 
Latem 1943 roku Polacy już wie-
dzieli, że jest niebezpiecznie. 
Ukraińcy napadali wtedy na pol-
skie wsie, zabijali, grabili i pali-
li. Niektórzy z obawy przed na-
padem opuszczali swoje domy i 
uciekali gdzieś do miasta, bo tam 
były niemieckie koszary i Ukra-
ińcy nie mogli im tam nic zrobić. 
Pewnego dnia rankiem mój tata 
przyszedł z lasu do dziadka 
Drewnowskiego i namawiał go, 
aby też uciekał, bo Ukraińcy 
grasują w okolicy i nie wiado-
mo, co się może zdarzyć. W każ-
dym razie, ostrzegał, że grozi im 
śmierć! Mogą zostać zabici, bo 
są Polakami. Kazał się pakować 
i jak najszybciej zniknąć z domu. 
Jednak dziadkowie nie chcieli 
zostawić gospodarstwa, a przede 
wszystkim swoich zwierząt. Oj-
ciec namawiał też do ucieczki 
swoją szwagierkę Czesławę, ale 
ona powiedziała, że nigdzie nie 
pójdzie. „Tatę zabiją, mamę za-
biją, a ja ucieknę” – tak twierdzi-
ła. 
Ojciec zabrał więc żonę z syn-
kiem i poszli do Łucka na stację 
kolejową, gdzie już gromadzili 
się inni Polacy. Tam było nie-
mieckie wojsko, ale to nie byli 
Niemcy, tylko Ślązacy służący w 
Wehrmachcie, więc można było 
dogadać się z nimi po polsku. 
Tego samego dnia w południe 
zdarzyła się tragedia. Dziadek w 
tym czasie robił coś na podwór-
ku, a babcia pasła krowę w sad-

ku koło domu. Kiedy Ukraińcy 
przyszli, dziadkowie rzucili się 
do ucieczki. Rozbiegli się w róż-
ne strony. Dziadek zdążył uciec 
i schować się w zbożu, które ro-
sło na polu koło domu. Na jego 
oczach zastrzelili bezbronną 
babcię. Dziadek był wtedy jak 
sparaliżowany. Nie mógł nic zro-
bić, nic pomóc swojej żonie… 
Krzyknął tylko: „Aniela, ja tu!” 
i schował się, aby go nie zastrze-
lili. 
W czasie tego napadu Ukraińcy 
postrzelili też moją ciocię Cze-
sławę. Została poważnie ranna 
w nogę. Uciekała przed nimi w 
swojej ładnej, różowej, letniej 
sukience… Bo miała taką różo-
wą sukienkę, którą podarowała 
jej moja mama. Sama dostała ją 
w prezencie od męża, ale uwa-
żała, że różowy kolor to bardziej 
pannie przystoi niż mężatce, 
więc dała ją młodszej siostrze. 
Czesława uciekła tym Ukraiń-
com i schowała się w jakiejś piw-
nicy, no i tam skonała z powodu 
silnego upływu krwi. Może by 
wyżyła, gdyby ktoś udzielił jej 
wtedy pomocy? O tym, jak wy-
glądała śmierć szwagierki, mój 
ojciec dowiedział się od jakiejś 
Ukrainki zaraz po tych wydarze-
niach. Ta kobieta mieszkała w 
sąsiedztwie i opowiedziała mu, 
co wtedy widziała. Po wojnie to 
nikt z naszej rodziny na Wołyń 
nie jeździł. Baliśmy się odwie-
dzać tamte strony. 
Tamtego dnia zabito też moją 
drugą ciocię, siostrę mojej mamy 
Marysię (rocznik 1908), która 
była zamężna za Hałasem i jej 
dwoje małych dzieci, to jest Da-
nusię i Leszka. Z trzecim dziec-
kiem ciocia była wtedy w ciąży. 
Nie wiem dokładnie, jak to się 

Wołyniacy na Żuławach
Alicja Łukawska - (reportaż)

/ Antonina Orzechowska, jej ojciec Józef Drewnowski i syn Janusz Orzechowski

/ Tabliczka z nazwą wsi na Żuławach, do której trafili Wołyniacy
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stało. W ogóle podczas tamte-
go napadu na wieś Szeroka za-
mordowano w sumie piętnaście 
osób z bliższej i dalszej rodziny. 
Dzisiaj nikt nie wie, gdzie są ich 
groby, i czy w ogóle zostali po-
chowani po chrześcijańsku. Bo 
przecież Ukraińcy to wiadomo, 
że chowali Polaków jak psów, 
wrzucali gdzieś do dołów, zako-
pywali i tyle. Te napady to wy-
glądały tak, że oni przychodzili, 
najpierw zabijali ludzi, potem ra-
bowali domy i obejścia, a jeszcze 
później podpalali wszystko tak, 
że śladu potem nie było, że tam 
jakiś dom stał. Mój dziadek, jak 
siedział w tym zbożu i ukrywał 
się przed mordercami, to słyszał, 

jak oni mówili do siebie „gani, 
gani, karowki jeszcze”, czyli 
chcieli zabrać ze sobą nasze kro-
wy. 
Jak oni sobie poszli, to dziadek 
pobiegł na stację kolejową do 
Łucka i tam znalazł moją mamę 
z Januszkiem i swojego zięcia. 
Stamtąd przedostali się w Lubel-
skie. Zamieszkali w miejscowo-
ści Mały Leśnik, powiat Kraśnik, 
gdzie dziadek dostał gospodar-
stwo za mienie zabużańskie. 
Z naszej rodziny uratowała się 
jeszcze ciocia Julka (po mężu 
Chomicz, z domu Drewnow-
ska), siostra mojej babci Anieli. 
Ona z kolei koczowała z rodziną 
przez pewien czas we Lwowie na 

dworcu kolejowym, a potem też 
przyjechała w Lubelskie. Przeży-
li też dziadkowie ze strony ojca, 
bo oni wcześniej uciekli ze wsi 
do miasta. 
W tym Lubelskiem, w 1944 
roku, ja przyszłam na świat. A w 
1946 roku moi rodzice i dziadek 
Drewnowski przyjechali do Sta-
rej Kościelnicy na Żuławy.
Jak tu trafili? O Żuławach usły-
szeli w Lubelskiem, że tu dobra, 
żyzna ziemia jest. Pierwszy zja-
wił się tu jeden nasz znajomy, 
spodobało mu się, wrócił i namó-
wił mojego dziadka na przepro-
wadzkę. Dziadek tam sprzedał, a 
tu kupił dom w Starej Kościelni-
cy, teraz tam taki Paprot miesz-
ka. Jego córka Ola książkę napi-
sała o naszej wsi. Ona od mojej 
Grażynki wiadomości brała. W 
naszej rodzinie był kiedyś taki 
kuferek z różnymi papierami, 
dokumentami i zdjęciami, ale 
niestety, po śmierci moich rodzi-
ców zaginął, chyba został skra-
dziony przez sąsiadów. Szkoda, 
bo nie mamy nic z tamtego domu 
z Wołynia, nie zachowały się u 
nas żadne pamiątki. 
Do Starej Kościelnicy przepro-
wadziliśmy się w 1946 roku, jak 
byłam jeszcze malutka i moje 
pierwsze wspomnienia są wła-
śnie stąd. Zamieszkaliśmy w polu 
w jednym domu z Musiałami, 
którzy pochodzili z Kieleckiego. 
Żyliśmy z nimi bardzo dobrze. 
Moja mama z Musiałową razem 
piekły ciasta w piecu chlebo-
wym, który był w tamtym domu. 
Tam nie było prądu. Wcześniej 
za Niemców był, wisiały jeszcze 
stare przewody elektryczne. Ale 
my go nie mieliśmy. Moi rodzice 
mieli dwanaście hektarów ziemi. 
Jak ojciec zmarł, to matka z bra-
tem poszli mieszkać do takiego 
dużego domu z cegły w środku 
wsi. 
W wieku siedmiu lat poszłam 
do szkoły czteroklasowej tu na 
miejscu, a do piątej klasy to już 
chodziłam do szkoły do Miło-

radza. W latach 50. w Starej 
Kościelnicy była spółdzielnia 
produkcyjna, nasza rodzina tam 
poszła. Ale tam tak grabili ludzi, 
tak nas okradali, że mój ojciec 
wziął i wystąpił. 
Jak podrosłam to chodziłam na 
zabawy do klubokawiarni w 
Starej Kościelnicy, ale najwię-
cej to bywałam na zabawach w 
Kończewicach. Wstęp był za 
biletami. Do tańca zwykle przy-
grywała orkiestra. Jak oni pięk-
nie grali… Jeden z tańców to 
był zawsze tradycyjny „walczyk 
czekoladowy”, w czasie którego 
kawaler kupował swojej partner-
ce czekoladę. 
Ludzie wtedy bardzo ciężko 
pracowali na roli. Nie było ma-
szyn rolniczych, wszystko trzeba 
było robić ręcznie. Zboże kosił 
nam snopowiązałką sąsiad Ko-
strzewa, ale trzeba było je ręcz-
nie wiązać powrósłem, a potem 
snopki układać w sterty na polu. 
Potem młóciło się zboże taką 
elektryczną młockarnią, która 
szła we wsi od sąsiada do sąsia-
da. Jeden szedł do drugiego po-
magać przy młocce, a na koniec 
gospodyni robiła małe przyjęcie 
dla wszystkich pracujących. 
Hodowało się krowy. Jak już 
wyszłam za mąż to na swoim 
gospodarstwie (10 hektarów) 
miałam osiem krów i wszystkie 
trzeba było doić ręcznie dwa 
razy dziennie. Mleko odstawia-
łam w kankach do mleczarni, za 
to dostawaliśmy pieniądze albo 
zamiast pieniędzy brało się ma-
sło, sery żółte i twarogi. Wyroby 
tej małej mleczarni były bardzo 
dobre. Hodowałam też dużo 
drobiu, kur, kurczaków, kaczki i 
gęsi. Miałam parę świnek. Mięso 
było zawsze swoje. Jak się zabiło 
świniaka, to przychodził rzeźnik 
i robił kiełbasy i inne wędliny.  
W 1963 roku wyszłam za mąż za 
Kazimierza Krzyżanowskiego. 
Miałam wtedy dziewiętnaście 
lat. Mąż był z Kieleckiego. Tra-
fił tu w ten sposób, że najpierw 
służył pięć lat w wojsku w Mal-
borku w jednostce lotniczej na 
Piaskach, a potem zamieszkał 
w Starej Kościelnicy u swoich 
kuzynów Śliwków. On się przed 
wojskiem wyuczył na rymarza, 
więc u nas we wsi szył półszor-
ki dla koni. Ja po ślubie z nim 
wyszłam z domu goła i weso-
ła. Jak odchodziliśmy z mężem 
z mojego domu rodzinnego, to 
ojciec nic nam nie dał, tylko za-
przągł parę koni i wywiózł do 
takiego małego domku, co zo-
stał po wojnie wybudowany dla 
repatriantów. Domek miał około 
sto metrów powierzchni, my tam 
już sami pobudowaliśmy stodołę 
i oborę. Naprawdę ciężko nam 
było… Najlepszy okres dla rol-
ników to był za Gierka. Jaka ta 
komuna była, to była, ale lepsza 
niż ta dzisiejsza mieszanina par-
tyjna. 

Grażyna z Krzyżanowskich 
Mierzwa:
Część naszej rodziny z Wołynia 
została na Lubelszczyźnie. To są 
potomkowie Julki Chomicz, sio-
stry mojej prababci Anieli, która 

też uciekła z domu przed Ukra-
ińcami i przez jakiś czas razem 
z dziećmi chroniła się na dworcu 
kolejowym we Lwowie. Ale na 
tej Lubelszczyźnie nie podoba-
ło się mojemu dziadkowi. On w 
ogóle był taki, że jemu ciągle coś 
się nie podobało. Przede wszyst-
kim władza ludowa mu się nie 
podobała. On już był taki stary 
partyzant. Sam sobie panem i 
okrętem chciał być, taki po pro-
stu był. 
W Starej Kościelnicy mój dzia-
dek aż pięć razy się przeprowa-
dzał. Największy problem był 
wtedy, jak tutaj kołchoz założyli, 
czyli spółdzielnię produkcyjną. 
A dziadek nie chciał był w tej 
spółdzielni, nie chciał być pod 
pręgierzem, bo kto chce żyć pod 
pręgierzem? Wystąpił z kołcho-
zu i musiał przenieść się do od-
dalonego od wsi gospodarstwa 
w polu, gdzie w 1964 roku ja się 
urodziłam. Zmarł w 1973 roku. 
Stara Kościelnica to ładna, za-
dbana, poniemiecka wieś na Żu-
ławach. Domy wyremontowane, 
pomalowane na różne kolory, 
ozdobione kwiatami, ale nie-
które z nich nie są zamieszkałe. 
Wieś się wyludnia. Już prawie 
w ogóle nie ma tu prawdziwych 
gospodarstw rolnych, w któ-
rych hoduje się zwierzęta takie 
jak krowy, świnie, konie, kury 
i tak dalej. Tutejsi rolnicy są 
właścicielami ziemi, na której 
coś tam sieją, aby mieć dopłaty 
finansowe z Unii Europejskiej. 
Bez zwierząt hodowlanych miej-
scowość jest czysta i cicha, bez 
typowych wiejskich zapachów i 
dźwięków. Pomału zamienia się 
chyba w sypialnię dla Malborka? 
Tylko trzeba uważać na szosie, 
bo samochody tu śmigają często 
i z ogromną szybkością. W cen-
trum wsi jest kawałek chodnika, 
ale dalej już go nie ma i trzeba 
ostrożnie chodzić po poboczu, 
często oglądając się za siebie, 
czy coś nie jedzie. Od czasów 
wojny mieszkają tutaj pospo-
łu potomkowie Kresowiaków z 
Wołynia i Wileńszczyzny oraz 
ludzi z centralnej Polski. 
Hasło „Zbrodnie nacjonalistów 
ukraińskich w powiecie horo-
chowskim” znalazłam w Wiki-
pedii. Można tam przeczytać, że 
latem 1943 roku (około połowy 
lipca) we wsi Szeroka, gmina 
Brany, powiat Horochów na Wo-
łyniu zostało zabitych 52 Pola-
ków. Poza tym, w tej gminie Po-
lacy byli mordowani masowo w 
następujących miejscowościach: 
Batorówka, Boroczyce, Borysów 
Nowy, Brany, Czerwona, Druż-
kopol, Kupowalce, Lulówka, 
Nowe Gniezno, Pułhany, Rudka, 
Zastawie. Najwięcej osób zabi-
to w Kupowalcach i Pułhanach 
(101 Polaków, 3 Ukraińców). 
Jest to fragment książki na temat 
osadników na Żuławach po 1945 
roku, która właśnie powstaje. 

Jeśli ktoś z Szanownych Czy-
telników chciałaby podzielić się 
ze mną podobną historią swojej 
rodziny, to bardzo proszę o kon-
takt. Mój adres e-mail: 
alicja.lukawska@wp.pl

/ Czesława z d. Orzechowska i jej córka Grażyna Mierzwa z d. Krzyżanowska w swoim domu w Starej Kościelnicy
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Wspólne doły , gdzie zrzucono tylu 
naszych radosnych i lepszych od nas 
przyjaciół.
Bożena Ratter

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Więc trzeba przy każdej okazji, na 
wiecach, zjazdach, zebraniach cią-
gle to stwierdzać i przypominać, 
że rządzącym w państwie polskim 
narodem są Polacy i że należą się 
im wobec tego wszystkie prawa 
gospodarzy ziemi – pisał prof. dr 
Stanisław Grabski w 1939r. 
O tym właśnie przypomnieli dzi-
siaj uczestnicy pikiety zorganizo-
wanej w Warszawie przeciw dys-
kryminacji Polaków we własnej 
Ojczyźnie przez rząd warszawski. 
Nie przeciw  Ukraińcom z ogar-
niętego wojną kraju - ludzie, na 
których spadły bomby nie są w 
stanie się ruszyć bo są w wielkim 
szoku a nie jadą do drugiego kraju 

i zgłaszają się po pomoc do urzę-
du. Ci co potrzebują tam pomocy 
są tam zostawieni sami sobie - wy-
jaśniają organizatorzy.  
„Polak w Polsce gospoda-
rzem”,  „Tu jest Polska nie Bruk-
sela, tu Bandery się nie wspiera” 
to hasła tej pikiety.
Tymczasem na skwerze przy uli-
cy  Karowej pięcioosobowa gru-
pa pikietujących wołała: „Polska 
Ukraina to jedna rodzina”.   Co 
najmniej 7 radiowozów policyj-
nych stało  wzdłuż Karowej do 
wylotu na Krakowskie Przedmie-
ście a nikt z przechodzących nie 
podchodził do osób trzymających 
2 flagi ukraińskie i jedną polską. 

Tu chciałabym zwrócić uwagę na 
fakt, iż osoby jadące z pomocą 
humanitarną nigdzie na terenie 
Ukrainy nie widzą flag polskich 
natomiast jest tam mnogość flag 
banderowskich. Tam nikt nie 
śmie flagi polskiej powiesić bojąc 
się reakcji  „najserdeczniejszych 
w prawdzie” sąsiadów, nawet 
podczas uroczystości jak choćby 
podczas składanie wiązanki przez 
Ministra Dworczaka na Cmenta-
rzu Łyczakowskim we Lwowie w 
dniu święta Wojska Polskiego.  
Myślę , że warto wyjaśnić Pola-
kom dlaczego podczas napaści 
Niemców i Rosjan na Polskę 
w 1939 roku, zamieszkujące ją 
mniejszości nie śpiewały „Polska 
Ukraina to jedna rodzina” a wprost 
przeciwnie. 
Słowo Polskie (Lwów, 13 lipca 
1913 r.)  przedstawia zbiorcze i 
szczegółowe wyniki wyborów z 
okręgów wiejskich:
(…) 9. Jasło. (Tel. wł.) Ludowiec 
Bosak 128, ks. Zygmunt Męski 
(związek nar. lud.) 83, moskalofil 
Konstantynowicz 11. Wybrany Ję-
drzej BOSAK. Na wybory zjechał 
Stapiński a w agitacji straszył wy-
borców wprowadzeniem pańsz-
czyzny, jeśli ks. Męski zostanie 
wybrany posłem. 24. Tarnów. 
(Tel. wl.) Głosowało 154. Win-
centy Witos, dotychczasowy poseł 
(lud.) otrzymał 127 głosów. Antoni 
Kurowski (Zw. chrz. lud) 25, Wło-
dek 1. Wybrany posłem Wincenty 
Witos.

(…) 35. Czortków. (Tel. wł.) 
Glosowało 148. Niezwykle silny 
terror ukraiński. Dr. Antoni Hor-
baczewski 83, Artur Zaremba Cie-
lecki (R. N.) 62, Jędrzej Marczak 
moskalofil 3. Wybrany Ukrainiec 
dr. Antoni HORBACZEWSKI .
(…) 62. Sokal. (Tel. wł.) Głoso-
wało 225. Dr. Roman Perfecki 
(ukr.) 136 głosów, Paweł hr. Dzie-
duszycki (R. N.) 92, Kirylo Czysz 
(starorusin) 16. Wybrany posłem 
dr. Roman PERFECKI.
(…) 67. Tłumacz. (Tel. wł.) Na 
227 dr. Iwan Makuch dostał 130 
głosów. Kandydat Rady Narodo-
wej Jan Urbański 97 głosów. Wy-
brany dr. Iwan MAKUCH rady-
kał ukraiński.
(…) Obliczenie statystyczne po-
wyższych wyników nie wypa-
da dla Polaków korzystnie. Na 
wschodzie straciliśmy 10 manda-
tów na rzecz Rusinów. Straciliśmy 
12, zyskaliśmy 2 mandaty. Na 74 
posłów, wybranych w okręgach 
wiejskich w całym kraju, wyszło 
42 Polaków i 32 Rusinów, między 
którymi jeden moskalofil dr. Mar-
ków. W dotychczasowym Sejmie 
Rusini mieli tylko 22 przedstawi-
cieli. W 47 okręgach wschodnich 
otrzymali dotychczas 32 manda-
tów Rusini, a 15 mandatów Polacy.
„Łatwo sobie wyobrazić, coby po-
wiedzieli Rusini galicyjscy, gdyby 
z powodu zamordowania przez 
Siczyńskiego hr. Potockiego, za-
mknięto 1.270 szkół początko-
wych, 4 gimnazya, 33 klas rów-

noległych i 5 seminaryów nauczy-
cielskich, a 7 katedr uniwersy-
teckich z językiem wykładowym 
małoruskim” – pisał autor w 1908 
roku w odniesieniu do zamknięcia 
zakładów naukowych przez Rosję 
w gub. kieleckiej.  
Mieli przedstawicieli w rządzie, 
organizacje, związki, prasę, spół-
dzielnie, szkoły z ruskim języ-
kiem, seminaria nauczycielskie, 
ziemię i posady w sądzie, medycy-
nie, leśnictwie  a mimo to zaatako-
wali Lwów 1 listopada 1918 roku, 
mordowali skrycie w II RP i zgo-
towali holocaust Polakom podczas 
II wojny światowej w okupowanej 
Rzeczypospolitej, której oni rów-
nież byli obywatelami.
Co zapomnieć, co zapamiętać 
należy ze zdrad, z nieszczęść, 
które nas spotkały, z poświęcenia, 
którego byliśmy świadkami. Czy 
mamy prawo przemawiać tylko 
we własnym imieniu, czy zmarli 
nie nałożyli na nasze barki cięża-
ru ich ostatniej woli, ich ostatnie-
go widzenia? Czy wspólne doły , 
gdzie zrzucono tylu naszych rado-
snych i lepszych od nas przyjaciół, 
czy prochy rozwiane po kraju nie 
czynią z nas pokolenia, któremu 
zabronione jest żyć wedle własne-
go rozumienia i naszej miary rze-
czy ale w jakiś sposób mamy kon-
tynuować także ich życie. (Nurt 
Warszawa 1943) 
Agencja PAP podaje: Nie zamie-
rzamy wpuszczać do Polski hurtem 
żadnej grupy Rosjan, nawet tych, 
którzy będą mówili, że uciekają 
przed mobilizacją - powiedział 
w piątek wiceszef MSWiA Maciej 
Wąsik.
Ale oni już tu są, przyjechali 
pierwsi, biednych Ukraińców 
nie było  stać na wyjazd. Przyje-
chali z Ukrainy bo tam się znaleźli 
podczas II wojny światowej. Po 
eksterminacji Polaków w dołach 
śmierci Katynia, Czarnego Lasu w 
Stanisławowie, więzieniach Bry-
gidek, Łąckiego we Lwowie…, 
zesłaniu ich na Sybir a Żydów 
do krematoriów ( oczywiście nie 
komunistów, którzy po wojnie 
wdrażali innowacyjny system 
Marksa w Polsce) w ich miejsce 
sprowadzono m.in. Rosjan z głę-
bi bolszewickiej Rosji. Mówią 
o tym kroniki PRL, pisał Janic-
ki i Trznadel i wielu innych. Od 
września 1939 roku czterokrotnie 
zwiększyła się liczba Ukraińców 
we Lwowie- Jacek Trznadel. (...) 
Wystarczy przejść się po mieście, 
by zauważyć, że co lepsze futro, co 
cieńsza pończocha, co zażywniej-
sza twarz, to jest futro, pończocha 
nowo wzbogaconych Ukraińców. 
Głośno niesie się ich głos nie tylko 
dlatego, że niedawno przybyli z 
przedmieść Stryja czy Stanisławo-
wa, ale czują się mocno na nogach 
ci najświetniejsi ze sprzymie-
rzeńców osi.
 (Kolaboranci, Jacek Trznadel).

/ Stanisław Grabski – Wikipedia, wolna encyklopedia



www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                        1 października 2022  - strona 15

Ostatnia bitwa o Kresy Wschodnie RP 
Bogdan Lwów
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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. 
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czytelnicy czytają musi mieć aprobatę zespołu redakcyjnego. 
Stoimy na stanowisku, że każdy ma prawo do wyrażania własnego zdania i czyni to świadomie.

...dokończenie ze strony 1.

Generał Wilhelm Orlik-Rüc-
kemann dowodził w 1939 r. 
wojskami Korpusu Ochrony 
Pogranicza strzegącego naszej 
wschodniej granicy. Po napadzie 
1 września 1939 r. Związku So-
wieckiego oddziały KOP stawiły 
zaciekły opór, który na południe 
od Sarn trwał nawet do 25 wrze-
śnia. Większość żołnierzy KOP  
po walkach z Armią Czerwoną na 
Polesiu i Wołyniu przeszła Bug i 
stanęły na odpoczynek w rejonie 
Kosynia na północ od Chełma. 30 
września grupa KOP podjęła dal-
szy marsz w kierunku Parczewa, 
aby tam dołączyć do Samodziel-
nej Grupy Operacyjnej „Polesie” 
gen. Kleeberga. Generał posta-
nowił wyprowadzić swoich pod-
władnych z paszczy „czerwonego 

lwa”. Zgrupowanie KOP, które li-
czyło około 9000 żołnierzy, nocą 
z 27 na 28 września  zbliżyło się 
do miasteczka Szack, zajętego już 
przez Sowietów. Po brawurowo 
przeprowadzonym ataku miej-
scowość zdobyto, a broniąca jej 
sowiecka 52 Dywizja Strzelców 
została doszczętnie zmieciona z 
powierzchni ziemi. Droga za Bug 
stała otworem.
 
Jednak przy próbie przekroczenia 
szosy Włodawa – Lublin w miej-
scowości Wytyczno doszło  o1 w 
nocy, do walki z oddziałami pan-
cernymi Armii Czerwonej nacie-
rającymi od strony Włodawy. 1 
października rozpoczął walkę ze 
zgrupowaniem 253 pułk strzelec-
ki z 45 DS. Wzmocniony czołga-
mi i artylerią pułk uderzył wzdłuż 
szosy na zachodnią część Wytycz-

na. Zgrupowanie KOP przyjęło 
walkę. Batalion KOP „Bereźne” 
ubezpieczał grupę od północnego 
wschodu z kierunku Włodawy i 
od wschodu z kierunku Sobiboru. 
Zajął obronę nad Włodawką na 
odcinku od Suchawy w kierun-
ku na południowy zachód, ubez-
pieczając się placówką w rejonie 
północnej części Dubeczna. Bata-
lion „Rokitno” zajmował obronę 
w zachodniej części Wytyczna, 
frontem na południe. Batalion 
„Sarny” był rozwinięty na wschód 
od Wólki Wytyckiej frontem na 
południe. Bateria armat 75 mm 
stanowiska ogniowe w lesie koło 
Wólki Wytyckiej, a tabory i szwa-
dron kawalerii KOP w lesie na 
północ od Lipniaka. W walkach 
poniósł ciężkie straty batalion 
„Rokitno”. Batalion musiał się 
też wycofać z części miasta. W tej 
sytuacji batalion „Polesie” otrzy-
mał zadanie uderzyć na skrzy-
dło nacierającego nieprzyjaciela. 
Zmęczeni żołnierze, mimo prób 

poderwania go do ataku przez 
dowodzącego batalionem ppłk. 
Dyszkiewicza oraz ppłk. Jurę, 
nie ruszyli do natarcia, a poszcze-
gólne grupy żołnierzy batalionu 
poddawały się. Dowódca pułku 
„Sarny” ocenił, że nie utrzyma 
pozycji zajmowanych przez bata-
liony „Rokitno” i „Sarny”. W tej 
sytuacji gen. Orlik-Rückemann 
zdecydował, że o 12:00 zgrupo-
wanie zakończy walkę i oderwie 
się od nieprzyjaciela w kierunku 
na lasy koło Sosnowicy, sztab 
przejdzie do lasów na południe 
od Parczewa. Batalion „Bereźne” 
wycofał się w kierunku północne-
go wschodu i w mocno uszczu-
plonym składzie dołączył do SGO 
„Polesie”. Wobec braku amunicji 
gen. Orlik-Rückemann zadecydo-
wał o zaprzestaniu walki i naka-
zał swoim żołnierzom przedarcie 
się małymi grupami ku północy 
na tereny operacyjne SGO „Po-
lesie”, co wykonali prawie bez 
strat własnych. Walczyli jeszcze 

przez pięć dni pod rozkazami gen. 
Kleeberga i uniknęli sowieckiej 
niewoli. Według różnych źródeł 
straty polskie to 93 zabitych i 
200 rannych, straty sowieckie to 
4 czołgi T-26, 3 ciągniki Komso-
molec, 31 zabitych, 101 rannych. 
Niestety jak donoszą inne źródła, 
po walkach pod Wytycznem so-
wieci w sposób bestialski obeszli 
się z rannymi. Rozstrzelano także 
kilku polskich  żołnierzy wzię-
tych do niewoli, a około 300 z 
nich zaginęło bez śladu.   Od kilku 
lat 1 października w Wytycznie 
pod Kopcem Chwały Żołnierzy 
KOP odbywają się uroczystości 
upamiętniające tamtą bitwę.

Źródła: 
1)https://plwiki.pl/Leksykon/Bi-
twa_pod_Wytycznem
2) http://www.polskaniezwykla.
pl/web/place/3878,wytyczno-
najwieksza-bitwa-z-sowietami-
w-1939-r-.html
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Moje Kresy – Helena Partyka 
-Czoppa cz.5  
Eugeniusz Szewczuk

 Na saniach oprócz Czesia i cię-
żarnej Rozalii było spakowane 
naprędce jakieś jedzenie, ubrania 
i koce, wszyscy pozostali zesłań-
cy szli za saniami przez głębokie 
zaspy pieszo. W czasie transportu 
opatulony mały Czesio niezauwa-
żony przez nikogo spadł z sań do 
zaspy i pozostał na polu. Gdy na 
miejscu zbiórki odkryto brak 
dziecka rozpacz marki i pozosta-
łych była niesamowita, nikt jed-
nak nie miał prawa wrócić i roz-
począć poszukiwania. Трудно 
умер eто умер – krzyczeli so-
wieccy sołdaty i pociąg ruszył. W 
strasznych warunkach bytowych i 
sanitarnych jechali na wschód 6 
tygodni i znaleźli się w Swier-
dłowsku. Była to główna stacja 
przeładunkowa zesłańców. Do-
piero stąd poszczególne transpor-
ty, których docierało tu kilka w 
ciągu jednego dnia, kierowano w 
różne odległe niekiedy zakątki 
Syberii czy Kazachstanu. Podczas 
ładowania na sanie do dalszej 
drogi w jednym z kolejnych trans-
portów niespodziewanie i przy-
padkowo odnalazł się Czesio. Ten 
sam który zaginął podczas wyjaz-
du z domu. Dziecko było chore i 
bardzo przeziębione. Przez na-
stępne kilkanaście dni wieziono 
ich z innymi rodzinami w głąb 
tajgi. Odpoczywali zwykle na 
tzw. postojach, wyznaczonych do 
tego celu miejscach, prowizo-
rycznych barakach wypełnionych 
sianem, skleconych zapewne 
dawno temu przez pierwszych sy-
beryjskich zesłańców uczestni-
ków polskich powstań ; listopado-
wego i styczniowego. Barak nie 
był na tyle szczelny by chronić 
ludzi przed wiatrem i mrozem. 
Teść Rozalii, Bonczar odziany w 
kożuch, grube spodnie rajtki i wy-
sokie buty z cholewami zwane 
oficerkami, chcąc w jakikolwiek 
pomóc rodzinie, sadowił się za-
wsze prze wejściu i swoim ciałem 
chronił pozostałych przed nie-

sprzyjający-
mi warunka-
m i 
atmosferycz-
nymi. Co-
dziennie rano 
pobudka i w 
dalszą drogę, 
tak przez 3 
tygodnie od 
jednego po-
stoju do na-
s t ę p n e g o . 
Niektórzy z 
nich jakiś 
czas szli pie-
szo, by roz-
grzać trochę 
zmarzn ię t e 
ciało. Po ja-
kimś czasie 
dziadek nie 
mógł już cho-
dzić, nogi 
miał zdrę-
twiałe i 
opuchnięte. 
Przy kolej-
nych posto-
jach nie moż-
na mu już 

było zdjąć jego ulubionych oficer-
ków. Buty dziadkowi zdjęto do-
piero na mecie tułaczki w obozie, 
niestety razem ze skórą, gdyż oba 
podudzia były już czarne. Starszy 
pan zaczął mocno gorączkować, 
dostał gangreny i niebawem 
zmarł. Warunki bytowania w ba-
rakach były straszne, by się nie 
powtarzać nie będę tego opisywa-
ła. Jedno jest pewne postawiona 
w baraku na noc woda w wiadrze 
zawsze zamarzała. W międzycza-
sie umierają inne starsze osoby i 
dzieci. Przebywający tu ludzie 
ciężko pracują w 40 stopniowym 
mrozie przy wyrębie i spływie 
drewna. Jeden z nadzorujących 
zesłanych młody czerwonoarmi-
sta dochodzi do wniosku, że cię-
żarna ciocia Rozalia leniuchuje 
chociaż powinna razem z innymi 
pracować. Nic się przecież nie 
stanie jak weźmie siekierę i bę-
dzie na zrębie leśnym obcinać ga-
łęzie z drzew. Jak postanowił tak 
zrobił, wysyłał ciocię następnego 
dnia do ciężkiej roboty. Chcąc 
dojść do miejsca wyrębu trzeba 
było pokonać spory kawałek dro-
gi w głębokim śniegu. Całe szczę-
ście, że do tego miejsca prowadzi-
ła koleina. Przez parę dni razem z 
innymi drwalami chodziła ciocia 
okrakiem koleiną wśród wyso-
kich zasp. Jednakże któregoś dnia 
gdy zmęczona wracała ze zrębu, 
całą drogę powrotną znaczyła 
swoją krwią. Ocierające o zmarz-
nięty śnieg krocze ciężarnej za-
częło krwawić. Zobaczył to star-
szyna, niesamowicie zbeształ 
podwładnego i od tego momentu 
ciocia nie chodziła już do wyrębu. 
Zajmowała się drobnymi napra-
wami w swoim baraku, cerowała, 
szyła, coś pichciła. Ciocia Rozalia 
rodzi dziewczynkę, Marysię. 
Mieszkając w tak ciężkich warun-
kach i ostrym klimacie, po poro-
dzie ciocia umiera, po niej zmarła 
siostra wujka Janka i niestety jej 

mały synek Czesio. Przy życiu 
pozostaje tylko Jan – szwagier 
mojego taty i jego nowonarodzo-
na córka Marysia. Niemowlaka 
karmią inne kobiety z obozu któ-
rym zmarły dzieci. W głębokiej 
tajdze nikt nie miał mleka i nic 
konkretnego do jedzenia, zapasy 
które w ostatniej chwili zabrano z 
domu w postaci odrobiny mąki i 
kaszy, dawno się już wyczerpały, 
pomimo codziennego reglamen-
towania. W takich warunkach 
Marysia przeżywa cały 1940 rok i 
niestety na wiosnę 1941 umiera. 
Kiedy w czerwcu tegoż roku 
Niemcy napadają na Związek So-
wiecki wujek Jan wykorzystując 
zaistniałą sytuację - nic go już na 
miejscu w obozie nie trzymało, 
zaciąga się do polskiego wojska. 
Z 1. Armią Wojska Polskiego 
przeszedł cały szlak bojowy aż do 
Berlina. Jakimś cudem i przypad-
kiem znalazł się w Brzegu. Gdy 
spotkał się z moim ojcem, mocno 
szlochając zaczął opowiadać „ 
wybacz szwagier, wywieźli nas 
na Sybir, nie przywiozłem stam-
tąd twojej siostry Rozalii, ani uro-
dzonej tam córki Marii, mojej sio-
stry i siostrzeńca, ani swojego 
taty. Wszyscy pomarli daleko w 
syberyjskiej tajdze”. Płacz i roz-
pacz była niesamowita. Siedział u 
nas i opowiadał to nam przez całe 
2 tygodnie. Jak jechali, mieszkali 
i umierali i jakim cudem dotarł do 
Brzegu. Słuchałam i patrzyłam 
przez nasze okno na sowieckie 
koszary na ulicy Wolności. Do-
piero wtedy zaczęłam się bać, aby 
czasem nas na Sybir nie wywieźli 
pomimo tego, że to był już 1945 
rok. Wujek odnalazł rodzinę Bon-
czarów w okolicach Trzcianki i 
tam po miesięcznym pobycie u 
nas, wyjechał do swoich. Powtór-
nie ożenił się i razem z żoną wy-
chowali dwoje wspaniałych dzie-
ci, oczywiście Marysię i Czesia. 
O ciężkiej harówce, epidemiach, 
poniewierce wywiezionych na 
Sybir świadczą liczne wspomnie-
nia i pamiętniki innych ludzi, cho-
ciażby opisane w naszej „Panora-
mie” wspomnienia pana 
Stanisława Skrzypnika z Roszko-
wic gmina Lubsza. Sowieci 
oprócz wywózek stosowali rów-
nież nieustanny werbunek mło-
dych ludzi do pracy do Donbasu. 
Inną, bardzo skuteczną formą re-
presji była akcja wpędzania ludzi 
w kolektywizację swoich gospo-
darstw, czyli wstępowania do koł-
chozów. Kto nie chciał swojej zie-
mi oddać do kołchozu ten był 
obszarnikiem. Jako, że w komuni-
zmie nie ma obszarników i wyzy-
skiwaczy, lecz dobro wspólne, 
zatem takiego trzeba było odizo-
lować od społeczeństwa, wywo-
żąc na Sybir. Oto proste rozumo-
wanie. W zimie 1940/41 od czasu 
do czasu widziałam na ulicy poru-
szające się na nartach sowieckie 
patrole. Ubrani byli w tradycyjne 
czapki budionówki na głowach i 
białe kombinezony. Stacjonowali, 
jak opowiadał ojciec w klasztorze 
oo. Bernardynów. Dzisiaj trudno 
w to uwierzyć, że cieszyliśmy się 

kiedy Niemcy uderzyli na wojska 
sowieckie. Niemcy mieli dobre 
rozeznanie do budowli strategicz-
nych w naszym mieście. Gdy tyl-
ko nadarzyła się okazja doszło do 
bombardowania Czarnego Mostu 
w celu uniemożliwienia przepra-
wy sowieckich czołgów. W pobli-
żu mostu spadły niemieckie bom-
by nie wyrządzając mu 
praktycznie żadnej szkody. Za-
skoczenie inwazją było jednak 
bardzo duże, gdyż Sowieci ucie-
kali z miasta w popłochu, zosta-
wiając po drodze wiele ciężkiego 
sprzętu wojskowego, broni i amu-
nicji. Lecieli przez ogrody i pola, 
wyglądało na to, że chcą jak naj-
szybciej dojść do Zbrucza. Sądzi-
li, że Niemcy jednostronnie ze-
rwali pakt Ribbentrop – Mołotow, 
dojdą tylko do rzeki, gdzie do 
1939 roku przebiegała granica z 
Polską i dalej nie pójdą. Srodze 
się pomylili. Po przeszło godzin-
nej potyczce w Zbarażu bolszewi-
cy zniknęli nam z oczu, wraz z 
nimi widmo kołchozu. Na wsku-
tek prowadzonych w mieście 
krótkotrwałych walk spłonął dach 
i ucierpiały wieże parafialnego 
kościoła. Na ulicach pozostali za-
bici i trochę rozbitych czołgów 
sowieckich jak i niemieckich. Je-
den czołg przebił się przez mur i 
uderzył w ścianę kościoła, co spo-
wodowało uszkodzenie prawej 
nawy, drugi czołg chcący zapew-
ne przejechać na drugą stronę 
Gniezny po Czarnym Moście, 
ugrzązł w olbrzymim błocie tuż 
przy nim. Inne stały opuszczone 
w rejonie naszego osiedla w Ro-
gowcu przy szosie tarnopolskiej. 
Po wojnie opowiadał mi kiedyś  
jeden z moich znajomych z Grod-
kowa, że w ten pamiętny wieczór 
kiedy nastąpił atak Niemców, 
gdzieś w okolicach zamczyska na 
wzgórzu tzw. Przygródku w Zba-
rażu od strony Łubianek, ucieka-
jący sowiecki żołnierz przez 
otwarte okno wrzucił do środka 
granat. W mieszkaniu była czwór-
ka małych dzieci. Jednemu z nich 
nogę urwało, drugiego mocno po-
kaleczyło, innemu rękę i palce 
rozszarpało. To była kolejna nie-
przespana noc z niedzieli na  po-
niedziałek 22/23 czerwca 1941 
roku, gdyż  staliśmy się świadka-
mi wejścia Niemców do Zbaraża. 
W ciemnościach w oddali dokład-
nie było widać płonące wieże ko-
ścioła oo. Bernardynów i magazy-

ny ropy naftowej przy stacji 
kolejowej. Niemcy opanowali 
Zbaraż  niemal bez walki, w ciągu 
jednej nocy. Następnego dnia w 
poniedziałek 23 czerwca wjechali 
do miasta na motocyklach i samo-
chodach ciężarowych. Minęli 
Zbaraż i pojechali dalej w kierun-
ku na Wołyń, a potem jak wszy-
scy doskonale pamiętają aż pod 
Stalingrad, gdzie nastąpił ich od-
wrót. Ku naszemu zaskoczeniu 
nową sytuacją najbardziej byli 
ucieszeni ukraińscy nacjonaliści. 
Ukraińcy wraz z duchownymi 
stali z chorągwiami przy Cerkwi 
Uspienskiej i owacyjnie witali w 
Zbarażu nowy ład. Wyrażano ra-
dość na wszelkie możliwe sposo-
by. Nadzieją powstania wolnej 
Ukrainy wyrażali oficjalnie na 
rozklejanych w mieście afiszach. 
Plakaty, niestety dla nich po kilku 
dniach zniknęły tak szybko, jak 
się pojawiły. Niemcy po prostu 
kazali je natychmiast zerwać. 
Fakt utworzenia Ukrainy przyj-
mowali chłodno, co wyrazili fak-
tem włączenia naszego woje-
wództwa tarnopolskiego oraz 
lwowskiego i stanisławowskiego 
do Generalnej Guberni. Obiego-
wym pieniądzem w Zbarażu stał 
się złoty okupacyjny zwany „mły-
narkiem” emitowany przez pod-
porządkowany niemieckim wła-
dzom okupacyjnym Bank 
Emisyjny w Polsce. Nazwa pie-
niądza pochodzi od prezesa Ban-
ku – Feliksa Młynarskiego. Naj-
bardziej znanym był „góral”, 
banknot o nominale 500 złotych. 
Te popularne pieniądze zostały 
wycofane z obiegi dopiero w la-
tach 1944/45. Naiwni Ukraińcy 
sądzili, że Niemcy będą tak wspa-
niałomyślni i utworzą niezależne 
państwo ukraińskie. Ukraina po-
została tylko w snach. Nie udało 
się powołać samostijnej Ukrainy, 
ale wielu Ukraińców poszło na 
służbę nazistów. Bolszewicką 
niewolę zastąpiła niemiecka oku-
pacja.                                                                                                                                             

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

/ Helena wskazuje drogę do kościoła w Zbarażu przez Czarny Most
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Wydymer – polska kolonia, za-
łożona w XVIII lub XIX wieku. 
W II RP należała do gminy Anto-
nówka w powiecie sarneńskim 
województwa wołyńskiego (do 
1930 roku w województwie pole-
skim). W tej miejscowości znaj-
dowało się 60 gospodarstw, prze-
ważnie polskich. Kolonia należa-
ła do parafii św. Antoniego w 
Antonówce. W jej skład, oprócz 
zasadniczej części miejscowości, 
wchodziły pobliskie osady, chu-
tory Smolarka, Mak, Boryki, 
Smuga oraz gospodarstwa leżące 
przy drodze z Kopaczówki, Po-
rody i Parośli. Świat zagubiony 
wśród lasów i wzgórz....Dalej 
były łąki i lasy, wśród których 
wiodła wąska, sypana droga do 
pobliskiej Parośli. Gdy wybuchła 
Druga Wojna Światowa te tereny 
przechodziły z rąk do rąk sowie-
tów i Niemców. Najgorzej  jed-
nak było w  1943 r. Miejscowość 
ta znalazła się w centrum barba-
rzyńskich wydarzeń. 3 kilometry 
od Wydymera była Parośla, wieś 
o zwartej budowie otoczona lasa-
mi. To z tej wioski rankiem 9 lu-
tego 1943 r.  przyszła r kobieta, 
Tubicz Maria  miała trzy rany w 
tył głowy od siekiery, która po-
wtarzała: „Idźcie, zobaczcie na 
Paroślę, tam same trupy, mój 
mąż, moje dziecko”. Po opatrze-
niu opowiedziała, co się stało. 
Rankiem przyszli uzbrojeni męż-
czyźni, przedstawili się jako ru-
scy partyzanci, na czapkach mie-
li gwiazdki. Zachowywali się 
spokojnie, zażądali jedzenia i pi-
cia. Na zakończenie - jak powie-
dzieli w zamian za gościnę - za-
proponowali mieszkańcom, aby 
powiązali się w domach sznura-
mi. Po to, aby Niemcy, gdy się 
dowiedzą, że gościli partyzan-
tów, krzywdy im nie zrobili. A 
oni wyślą na koniu posłańca do 
Antonówki, który zawiadomi 
Niemców i powie, co parośla-
nom zrobili „partyzanci”. Miesz-
kańcy Parośli uwierzyli. Po kilku 
minutach bandyci rozeszli się po 
domach i siekierami rozpoczęli 
rzeź. Wymordowali również 
wszystkich  przejeżdżający przez 
tę wieś Polaków. Z Wydymera  
zamordowani to: Marcin Kopij 
ojciec sześciorga dzieci, Burzyń-
ski Józef lat 18, Kopij Hilary lat 
26, Żorcynski (Żarczyński) – oj-
ciec trójki dzieci, Woźniak Stani-
sław lat 25, Jadwiga Rudnicka lat 
13, Stasiak ojciec czworga dzie-
ci, Józef Jankiewicz z Majdanu. 
Po ukończeniu gimnazjum był 
nauczycielem tajnego nauczania 
na Parośli.  Rąbali siekierami, bo 
żal było amunicji. Dzieci więk-
sze i mniejsze brali za nogi i za-
bijali o ścianę lub łóżko do opor-
nych strzelali z kul rozrywają-
cych. U Horoszkiewiczów była 
szkoła tajnego nauczania tam za-
rąbali około 30 dzieci, tam też 
zginął z Majdanu Józef Jankie-
wicz. (Dokładną relację przeka-
zali Żydzi których ukrywali Ho-
roszkiewiczowie). U Gomółków 

wymordowano całą rodzinę z Ja-
dwigą Rudnicką z Wydymera. Po 
wymordowaniu Polaków w Paro-
śli sotnie Upowskie  spokojnie 
odeszły na wschód przez Wydy-
mer na Kopaczówkę. Druga 
część tej bandy miała ponoć wy-
mordować ludność Wydymera. 
Dowódcą był  Ukrainiec „Mizo-
wiec” z Kopaczówki tj. około 5 
kilometrów od Wydymera. Ban-
da, która wymordowała Paroślę 
miała się spotkać z Mizowcem i 
pomóc wymordować Polaków w 
Wydymerze. Trudno przewidzieć 
dlaczego Mizowiec ze swoją sot-
nią się nie zjawił. Wydymer oca-
lał, ale życie stracił Mizowiec, 
zamordowali go swoi. Uciętą 
głowę położyli na tułowiu obru-
coną w stronę Wydymera a pro-
wydnik powiedział : „Nie chcesz 
ryzać Lachiw to teper dywyś 
jak oni zywut”. ( Dokładną wia-
domość o Mizowcu opowiadała  
jego służąca Polka  Stasia, która 
uciekła na Wydymer.) To była 
jedna z pierwszych na wołyń-
skiej wsi. Ludzie w Wydymerze 
potracili głowy, jedni jechali do 
Parośli po swoich bliskich, inni 
chcieli uciekać. Rozpoczęło się 
nocowanie po domach, w więk-
szych grupach, z wystawionymi 
strażami. Nocami na niebie wi-
dać było łuny płonących sąsied-
nich wsi, docierały wieści z Dę-
bowej Góry, Zarzeczycy. We wsi 
postawiono pięć krzyży z napi-
sem „Jezu ratuj nas!”. Była to 
ofiara dla odwrócenia nieszczę-
ścia. Mężczyźni strzegli dobyt-
ku, kobiety na noc przenosiły się 
do  i Antonówki.W takim przera-
żeniu żyli do lipca. Powstała na-
wet samoobrona, której orga-
nizacją i dowodzeniem  zajęli 
się członkowie ZWZ-AK Fran-
ciszek Żarczyński i nauczyciel 
Marcin Brzozowski, należąca 
do ośrodka samoobrony w Anto-
nówce. Do tego ośrodka samo-
obrony należały kolonie Anto-
nówka, Parośla II, Perespa, Su-
nia, Terebunia i Wydymer. Orga-
nizacyjnie Antonówka znajdo-
wała się w Samodzielnym obwo-
dzie AK Sarny „Staw” niepodle-
gającym żadnemu inspektorato-
wi w Okręgu Wołyńskim Armii 
Krajowej. Zorganizowano tam 
samoobronę, na czele której 
stanął plutonowy rezerwy Jan 
Borowski. Na polach przedziela-
jących dwie części kolonii wyko-
pano ziemne umocnienia zwane 
„bunkrami”, w których w razie 
ataku miała chronić się ludność. 
Ustalono sygnał ostrzegawczy - 
bicie w zawieszoną szynę, który 
był słyszalny także w okolicz-
nych miejscowościach. Pełniono 
warty, by zapobiec zaskoczeniu 
przez przeciwnika. Antonówka 
była uznawana za miejsce sto-
sunkowo bezpieczne, ponieważ 
w odległości 1,5 km od kolonii 
znajdowała się stacja kolejowa 
Antonówka chroniona przez za-
łogę niemiecką i Kozaków, co w 
mniemaniu Polaków miało od-

straszać ukraińskich nacjonali-
stów. Istnienie  tej samoobrony 
pozwoliło ocalić życie większo-
ści Polaków zgromadzonych w 
ośrodku, pomimo zniszczenia sa-
mego ośrodka przez UPA 30 lip-
ca 1943 roku. W samoobronach 
broń i amunicję kupowano od 
żołnierzy niemieckich za takie 
rzeczy jak: masło, słonina i inne 
wyroby mięsne. Samoobrona 
Wydymeru pierwsze  kłopoty z 
bronią rozwiązała  poprzez wy-
pożyczenie od Niemców kilku-
nastu karabinów z amunicją do 
każdego w ilości 20 sztuk. Naj-
więcej broni Polakom dostarczali 
jednak Węgrzy powszechnie na-
zywani „Madziarami”, można 
było od nich dostać  nawet kara-
biny maszynowe. Dzięki temu na 
Wydymerze samoobrona była 
silna. W dniu 12 maja 1943 r. 
bandy ukraińskie ( UPA i 
SKW) napadły na polskie wsie 
położone od Wydymera za Ho-
ryniem bliżej Sarn tj. Dołgie, 
Radzież, Janówkę, Osty, Fol-
wark, Konstantynówkę, Ugły, 
Chwoszczowate, Załomy, St. 
Tutowicze oraz pomniejsze 
osiedla i pojedyncze zabudo-
wania Polaków.  Dlatego przej-
ściowo   na Wydymerze znajdo-
wali schronienie polscy uchodź-
cy z zaatakowanych przez UPA 
wsi (do 250 rodzin), udający się 
następnie w stronę stacji kolejo-
wej Antonówka. Po 17 czerwca 
1943 roku, gdy do Wydymeru 
przybyli polscy uchodźcy ze Sta-
chówki, rozpoczęto kopanie 
schronów. Dla kobiet i dzieci 
zbudowano w lesie Objazdka 
schron, połączony z kolonią tu-
nelem. Wieś była kilkakrotnie 
atakowana przez Ukraińców, ale  
obrona była na tyle silna, że 
Ukraińcy zmuszeni byli do od-
stępowania. Zwykle atak nastę-
pował w nocy, w dzień był raczej 
spokój. Ataki były coraz częstsze 
i było oczywiste, że Polacy się 
nie obronią. Powszechne były 
alarmy i informacje o tym, co 
dzieje się w sąsiednich wsiach, 
Hucie Stepańskiej, Wyrce i wie-
ści, że „ofiar niedużo, bo nasi 
bronili się dzielnie”. 15 lipca 
1943 r. została zaatakowana 
Huta Stepańska, która broniła 
się do wyczerpania amunicji. 
Po jej upadku przybyli tu w spo-
rej grupie uciekinierzy, a wraz z 
nimi i por. Kochański ps. „Bom-
ba”, który tworzył pierwszy 
zbrojny oddział AK osiadły po-
tem w  Hucie Starej. Hucianie po 
kilku dniach opuścili Wydymer. 
Ruszyli do Antonówki, skąd jed-
ni wyjechali na roboty do Nie-
miec, zaś inni wyruszyli na Pole-
sie pod ochronę sowieckiej par-
tyzantki. 28 lipca 1943 roku 
Ukraińcy z Tutowicz ostrzegli 
Polaków z Perespy o przeprowa-
dzanej przez UPA mobilizacji i 
planowanym wkrótce ataku na 
polskie miejscowości. Po rozej-
ściu się tej wieści wzmocniono 
warty i patrole, część ludności 

przeniosła się bliżej stacji kolejo-
wej w Antonówce. Wieczorem 
30 lipca 1943 roku oddziały 
UPA podległe Iwanowi Ły-
twyńczukowi „Dubowemu” 
przeprowadziły skoncentrowa-
ny atak na polskie miejscowo-
ści w gminach Antonówka i 
Włodzimierzec położone na 
północ od linii kolejowej Sar-
ny-Kowel. Zaatakowano m.in. 
Kopaczówkę, Kruszewo, Paroślę 
I, Perespę, Trebunie, Kowbań i 
Krasną Górkę. Oddziały polskiej 
samoobrony stawiły opór. Jedną 
z pierwszych zaatakowanych 
miejscowości była oczywiście 
Perespa. Napastnicy uzbrojeni w 
widły, piki, siekiery i niekiedy w 
broń palną, podpalali budynki i 
zamordowali około 15-20 Pola-
ków, którzy nie schronili się w 
bunkrach. Samoobrona ze środka 
wsi w miarę skutecznie ostrzeli-
wała napastników. Walki w Pere-
spie trwały do rana. Część Pola-
ków z zaatakowanych miejsco-
wości rzuciła się do ucieczki w 
stronę stacji kolejowej w Anto-
nówce. Na uciekinierów z Pere-
spy upowcy zastawili zasadzkę w 
lesie niedaleko od stacji, nad 
rzeczką Czakwa. Zamordowano 
28 osób, głównie kobiety i dzie-
ci. Niemiecka ochrona stacji 
otworzyła ogień ostrzeliwując 
zarówno upowców, jak i ucieki-
nierów. Następnie upowcy zaata-
kowali zabudowania kolonii An-
tonówka, w której cywile i samo-
obrona widząc łuny pożarów i 
słysząc strzelaninę, byli już w 
bunkrach. Upowcy przeszli tyra-
lierą przez kolonię całkowicie ją 
paląc 98 zagród i mordując napo-
tkane osoby (szacunkowo 5 
osób). Samoobrona ostrzeliwała 
napastników z „bunkrów”, ci 
jednak nie podjęli walki i skiero-
wali się w stronę Piłsudów i Te-
rebuni, gdzie spalili wszystkie 
zabudowania i zabili tylko kilka 
osób, ponieważ większość Pola-
ków zdążyła opuścić wsie tuż 
przed atakiem. Podobnie postąpi-
li mieszkańcy Parośli II i Suni. 
Tak czy inaczej w atakach w dniu 
30 lipca 1943 na miejscowości w 
gminach Antonówka i Włodzi-
mierzec, oddziały UPA zabiły 

łącznie około 100 osób. Nato-
miast rano31 lipca  ukraińskie 
bandy zaatakowały Wydymer. 
Kilkakrotnie przeprowadzali ata-
ki, ale widząc, że sobie nie pora-
dzą, wycofali się około godziny 
12. Samoobrona Wydymeru od-
parła atak bandy zadając jej w 
wielogodzinnej walce straty w 
wysokości 10 zabitych,  nato-
miast z obrońców nikt nie zginął. 
Ci co nie brali udziału w walce 
byli  w schronie, a matki z mały-
mi dziećmi w mieście.  Ukraińcy  
wycofując się podpalili jednak 
wieś pociskami zapalającymi. W 
tej sytuacji koło godziny13  do-
wództwo samoobrony wydało 
rozkaz o natychmiastowej ewa-
kuacji do pobliskiej wsi Anto-
nówka. Po polskich gospodar-
stwach pozostały tylko zgliszcza. 
W Antonówce natomiast po kilku 
dniach Niemcy podstawili wago-
ny i wywieźli  uciekinierów w 
różne kierunki do Niemiec. Nie-
którym udało się wycofać z 
transportu i przetrwać do 1944 r. 
czyli ponownego wkroczenia so-
wietów. 
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Wydymer, wołyńska wieś 
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Październik 1939 i 1944 
na Kresach   
Stanisław Żurek
1. Październik 1939 i 1944 
na Kresach 

2. Październik 1939 roku 
1 października:   
W gajówce we wsi Szack pow. 
Luboml Ukraińcy zamordowali 
Polaka o nazwisku Sidorczuk, ga-
jowego. 
2 października:   
We wsi Wytyczne koło Włoda-
wy Sowieci rozstrzeliwali ujętych 
po walce żołnierzy polskich.” W 
tej akcji „wyróżnił się” miejsco-
wy Ukrainiec Paweł Dyksa” (K. 
Liszewski/Ryszard Szwłowski/: 
Wojna polsko-sowiecka 1939 
rok”, s. 114). 
6 października:   
W leśniczówce Poczapy pow. 
Luboml: „Rojewski Konstanty 
ur. 1900 r., syn Józefa,  gajowy   
Leśnictwo Poczapy, Gmina Lu-
boml Powiat Luboml,  6.10.1939 
roku postrzelony przez bandytów 
ukraińskich, zmarł w szpitalu w 
Maciejowie” (Wojciech Moska-
luk, w: 
h t t p : / / w w w. s w i e t o s z o w.
w r o c l a w. l a s y. g o v. p l / d o c u -
ments/21700551/27220520/Lista-
+pomardowanych.pdf/fc266838-
157c-4429-a3bd-c4fd238f25f4 ). 
Na początku października:  
We wsi Kodeniec, na wschód 
od Parczewa, oraz w okolicach 
tej wsi, miejscowi Ukraińcy za-
mordowali ponad 20 żołnierzy 
„kleberczyków”, którzy po bitwie 
pod Kockiem nie chcieli pójść do 
niewoli niemieckiej i przedzierali 
się do swoich domów rodzinnych. 
Ich ciała zakopane w stodole przy-
padkowo odkryte zostały w latach 
siedemdziesiątych i potajemnie 
przeniesiono je na cmentarz w 
Parczewie (Ryszard Szawłowski/
Karol Liszewski...., s. 381 – 382).   
25 września – 7 października:   
W mieście Chełm ludność polską 
terroryzują bojówki żydowsko-
-ukraińskiej „czerwonej milicji”. 
Znęcają się w okropny sposób 
nad polskimi żołnierzami, że aż 
strach pisać. Głodnych i pobitych 
trzymają po tygodniach w parszy-
wych komórkach. Naprowadzają 
bolszewików na domy oficerów 
i podoficerów (Jerzy Masłow-
ski; w: „Agresja sowiecka 17 
września 1939 roku na Kresach 
Wschodnich i Lubelszczyźnie” , 
Lublin 2009, s. 132). Więzienie 
zapełnili aresztowanymi polskimi 
policjantami, oficerami i urzędni-
kami, których Sowieci wywieźli 
w głąb Rosji.
15 października:   
We wsi Chmieliska, pow. Ska-
łat, „czerwona milicja ukraiń-
ska” pobiła nocą Polaka w jego 
domu, w wyniku czego zmarł on 
w styczniu 1940 roku. 
We wsi Dobrzanica pow. Prze-
myślany: „Dnia 15.10.1939 r. zo-
stał zam. Tur Alojzy l. 14.” (Prof. 

dr hab. Leszek S. Jankiewicz: 
Uzupełnienie listy strat ludności 
polskiej /.../. W: Ludobójstwo 
OUN-UPA na Kresach Południo-
wo-Wschodnich. Seria – tom 8, 
Kędzierzyn-Koźle 2016, Za: Lu-
dobójstwo OUN-UPA tom 8 - Sto-
warzyszenie Kresowian ). 
W połowie października:  
We wsi Poczapy pow. Luboml 
milicjant ukraiński zastrzelił Po-
laka - leśniczego. 
21 października:    
W mieście Kołomyja woj. sta-
nisławowskie czerwona milicja 
ukraińska aresztowała 4 Polaków, 
z których 3 zostało rozstrzelanych 
w lesie koło Piaseczna w pobliżu 
Stanisławowa; rozstrzelano wów-
czas około 20 Polaków.

22 października 1939 roku na 
Kresach Polskich okupowanych 
przez Sowietów zorganizowali 
oni tzw. „wybory do zgromadzeń 
ludowych”. 
27 października 1939 roku Zgro-
madzenie Ludowe Zachodniej 
Ukrainy ogłosiło we Lwowie ode-
zwę w sprawie wejścia Zachod-
niej Ukrainy w skład ZSRR,  na-
tomiast Prezydium Rady Najwyż-
szej ZSRR włączyło ją w skład 
USRR 1 listopada 1939 roku.
 
31 października:  
We wsi Milno pow. Zborów, bo-
jówka OUN ograbiła młyn będą-
cy własnością Polaka oraz spaliła 
gospodarstwo jego brata. Właści-
ciela młyna zamordowali, a jego 
18-letnia córka ukrywająca się w 
budynku spłonęła żywcem. 
W październiku 1939 roku:    
We wsi Berezne pow. Krzemie-
niec: w wielu miejscowościach 
Wołynia w październiku 1939 
roku trwają grabieże mienia i za-
bójstwa Polaków, często pod szyl-
dem „milicji” („Ukraińcy i Żydzi 
zakładają czerwone opaski”), 
„komitetów” (selrady), np. we wsi 
Berezne pow. Krzemieniec. 
We wsi Białozorka pow. Krze-
mieniec komisja ukraińsko-ży-
dowska (selrada) ograbiła Pola-
ków (osadników wojskowych) i 
kazała im opuścić swoje zagrody. 
We wsi Cewków pow. Luba-
czów Ukrainiec podrzucił Polako-
wi do stodoły karabin i doniósł do 
Niemców, którzy Polaka rozstrze-
lali za posiadanie broni. 
We wsi Hłoboczek Wielki pow. 
Tarnopol milicja ukraińska aresz-
towała 2 byłych policjantów pol-
skich, którzy zaginęli bez wieści.  
We wsi Holhocze, pow. Podhaj-
ce, we młynie Ukraińcy zamordo-
wali polskiego gospodarza mielą-
cego zboże.  
W okolicach miejscowości Koł-
ki pow. Łuck Ukraińcy wymor-
dowali kilkuosobową rodzinę pol-
ską o nazwisku Wąchała. 

We wsi Korczów pow. Rawa 
Ruska w wyniku donosów 
Ukraińców Niemcy wywieźli do 
Oświęcimia 3 Polaków, którzy 
tam zginęli. 
We wsi Nieświcz pow. Łuck mi-
licja ukraińska zamordowała 4 
Polaków. 
We wsiach Suchobaby i Szczu-
rzyn gmina Rożyszcze pow. 
Kowel: „W październiku więk-
szego mordu dokonano w dwóch 
dużych osadach polskich w są-
siedniej gminie we wsi Suchoba-
by i Szczurzyn, gmina Rożyszcze. 
Wymordowano wszystkich męż-
czyzn od czternastego roku życia 
wzwyż, a kobiety i dzieci zostały 
wywiezione wraz z nami 10 lutego 
1940 r. W Szczurzynie zatrzymali 
wszystkich nas w szkole, tam wła-
śnie zabierali wszystkie rodziny 
mężczyzn zamordowanych w paź-
dzierniku. Tu było dużo rodzin z 
małymi dziećmi i kilka kobiet po-
łożnic. Dwie z tych rodzin były w 
tym samym wagonie co i my. Ku-
charska z dziesiątką dzieci, a to 
ostatnie rodziła już w wagonie.” 
(Józefa Dzyra z domu Stykowska 
„Wspomnienia z zesłania” Część 
Pierwsza, fragment z rozdziału 
„Rok 1939”; w: http://www.sybi-
racy.wckp.lodz.pl/jdzyra.html ). 
W. i E Siemaszko na s. 823 – 824 
wymieniają majątek i wieś Sucho-
doły  w gminie Chotiaczów pow. 
Włodzimierz Wołyński, gdzie 
ludność polska została wymordo-
wana 11 lipca 1943 roku. Osada 
wojskowa i wieś Szczurzyn leżały 
w gminie Szczurzyn pow. Łuck.  
22 września 1939 roku w osadzie 
Szczurzyn Ukraińcy zamordowali 
16 Polaków: 14 osadników oraz 
dwóch oficerów WP (Siemasz-
ko..., s. 636). 
W osadzie wojskowej Wetera-
nówka, pow. Krzemieniec  ko-
misja ukraińsko-żydowska osad-
ników wypędziła, ograbiła ich 
dobytek, a następnie osada została 
zniszczona, że nie pozostało z niej 
śladu. 
We wsi Zarudeczko pow. Zba-
raż zamordowana została Muzia 
Władysława l. 25 (Kubów..., jw.). 

Październik 1944 

1 października 1944 roku: 
We wsi Horyniec pow. Luba-
czów Ukraińcy zamordowali Ce-
cylię Sopyło.  
We wsi Stefankowice pow. Hru-
bieszów: „1.10.1944 r. policjanci 
ukraińscy zam. Wojtiuka Józefa 
l. 17 ze wsi Moniatycze.” (Prof. 
dr hab. Leszek S. Jankiewicz: 
Uzupełnienie listy strat ludności 
polskiej /.../. W: Ludobójstwo 
OUN-UPA na Kresach Południo-
wo-Wschodnich. Seria – tom 8, 
Kędzierzyn-Koźle 2016, Za: Lu-
dobójstwo OUN-UPA tom 8 - Sto-
warzyszenie Kresowian  ). 
We wsi Trójca pow. Borszczów 

zamordowali 2 Polaków, w tym 
kobietę. 
2 października:  
We wsi Dźwiniacz pow. Zalesz-
czyki upowcy zamordowali 11 
Polaków oraz w październiku na 
terenie majątku 17 Polaków; łącz-
nie 28 Polaków. 
We wsi Ożydów k/Oleska pow. 
Zborów 2 X 1944 w czasie ataku 
UPA na leśniczówkę zginęło ze 
składu obrony dwóch leśników, 
atak odparto. (Edward Orłow-
ski..., jw.). 
W okresie od 1 sierpnia do 3 
października 1944 roku: 
W Warszawie podczas powsta-
nia różne formacje ukraińskie 
zamordowały od 3270 do 16 350 
Polaków. „Kazimierz Podlaski 
(Bohdan Skaradziński) w swej 
książce „Białorusini, Litwini, 
Ukraińcy” (wyd. 3, Londyn 1985) 
/.../  tak kończy swój proukraiń-
ski wywód: „Ukraińcy stanowili 
1,5% garnizonu (niemieckiego w 
Warszawie), więc o ich roli pacy-
fikatorów Powstania nie będzie 
można poważnie mówić”. 1,5%  
w wypadku Powstania Warszaw-
skiego oznaczało to 270 zabitych 
i 75 ciężko rannych powstańców, 
3000 zamordowanych cywilów 
i zniszczonych całkowicie 156 
budynków („Encyklopedia War-
szawy”, Warszawa 1994, s. 687). 
/.../ A przecież Ukraińcy stanowili 
dużo, dużo większy odsetek żoł-
nierzy garnizonu niemieckiego 
w Warszawie, liczącego 31 lipca 
1944 ok. 20 000 ludzi (Władysław 
Bartoszewski „Dni walczącej sto-
licy. Kronika Powstania Warszaw-
skiego” Londyn 1984), a później 
przeciętnie 25 000 ludzi. Jeśli 
było Ukraińców tylko 7,5% wśród 
żołnierzy garnizonu niemieckiego 
w Warszawie to wówczas ci żołda-
cy mają na swoim sumieniu 1350 
zabitych i 375 ciężko rannych po-
wstańców, 15 000 - zamordowa-
nych cywilów i zniszczonych cał-
kowicie 780 budynków” (Marian 
Kałuski: „Udział Ukraińców w 
zdławieniu Powstania Warszaw-
skiego”; 2004-08-06; Wirtualna 
Polonia).
3 października:  
We wsi Burgau (Karolówka) 
pow. Lubaczów miejscowi Ukra-
ińcy zamordowali 2 Polki: mat-
kę z córką (Siekierka..., s. 473, 
lwowskie). 
We wsi Gorajec pow. Lubaczów 
upowcy z kurenia „Żeleźniaka” 
zamordowali 2 Polki: matkę z 
córką; jednak są to te same osoby 
co wymienione przy wsi Burgau, 
tj. Maria Płanita, lat 38 oraz jej 
matka, lat ok. 60 (Siekierka,... s. 
408, lwowskie). 
We wsi Zalesie gm. Nowosiółka 
Biskupia pow. Borszczów zosta-
ło zamordowanych przez bande-
rowców 3 Polaków:  Ścisłowski 
Aleksander l. 42 i 2 Polaków NN. 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie do listy strat lud-

ności polskiej podanej przez Ko-
mańskiego i Siekierkę dla woje-
wództwa tarnopolskiego (2004); 
w: Ludobójstwo OUN-UPA na 
Kresach Południowo-Wschod-
nich. Seria – tom 7, pod redakcją 
Witolda Listowskiego, Kędzie-
rzyn-Koźle 2015;  w: http://www.
kresykedzierzynkozle.home.pl/
attachments/File/2__Ksi____ka_
tom_7.pdf ). 
4 października:   
We wsi Bihale pow. Lubaczów 
Ukraińcy zamordowali 17-letnią 
Polkę. 
We wsi Borynicze pow. Bóbrka 
banderowcy zmordowali 9 Pola-
ków i 4 Ukraińców. 
We wsi Burdiakowice gm. Gusz-
tyn pow. Borszczów zamordowa-
li 6 Polaków (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., 
tom 7).  
We wsi Germakówka pow. 
Borszczów zamordowali 27 Pola-
ków, w tym 3 rodziny od 4-mie-
sięcznego niemowlęcia po dziad-
ków. ”Według moich informacji  
4-10-1944r. zginęli moi przod-
kowie Holikowie z Germakówki. 
Spalono też dom moich pradziad-
ków Holików. W domu był prapra-
dziadek Emil Holik, pradziadek 
Józef Holik i jego żona Emilia. 
Józefowi obcięli głowę. Mój dzia-
dek Franciszek Holik (pracownik 
kolej), który przyszedł do swoich 
rodziców na obiad, bo tam chodził 
gdyż do domu miał daleko, miesz-
kał na ul. Leśnej, znaleziono go w 
sieni zabitego. Jadwiga Holik Po-
niatowska wraz z małym Krzysiem 
- 9 miesięcznym, żona Adama Po-
niatowskiego zabitego na weselu 
u Szczerbów, na mostku do domu 
Holików leżał zabity żołnierz ra-
dziecki, pracował on razem z 
moim dziadkiem Franciszkiem na 
kolei, nazwiska jego nie znam. Ju-
lian Holik został zastrzelony, miał 
11 lat, był pięknym chłopcem, 
miał głowę w białych lokach, zna-
leziono go w kącie koło pieca. Z 
tego co wiem, to wszyscy leżą na 
cmentarzu w Germakówce. Po-
szukuję informacji odnośnie mojej 
babci, Joanna Kowalska-Holik, 
nikt o niej nie wie co się stało, 
mój tata tylko mówi, że zmarła mu 
na rękach, a rodzina Kowalskich 
mieszkała w Zaleszczykach i Iwa-
niu” (Zuzanna Holik, w: www.
stankiewicze.com/ludobojstwo.
pl).  H. Komański, Sz. Siekier-
ka..., na s. 38 podają, że w dniu 
tym zostali zamordowani: „Ro-
dzina Holików – 15 osób, dziad-
kowie, dzieci i wnuki. Wśród nich 
był Adolf Holik, który przyjechał 
z Wojska Polskiego na przepustkę, 
jego żona Jadwiga z d. Hnatiuk 
oraz ich około czteromiesięczne 
dziecko i kilku sąsiadów, którzy 
nocowali u Holików”. 
We wsi Kruhel Wielki pow. 
Przemyśl banderowiec o nazwi-
sku Myśliwiec ze wsi  Prełkowice 
zamordował Józefa Fedeka. 
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We wsi Lesieczniki pow. Za-
leszczyki Ukraińcy obrabowali 
i spalili 2 polskie gospodarstwa 
oraz zamordowali 5 Polaków: 
Kazimierza Biskupskiego z żoną 
Heleną i synem Lechosławem 
oraz Pawła Krymińskiego z żoną 
Teresą.   
5 października:  
We wsi Panowice pow. Podhaj-
ce Ukraińcy zamordowali 2 Pola-
ków. 
6 października:  
We wsi Czarnokońce Wielkie 
pow. Kopyczyńce Ukraińcy za-
mordowali 1 Polaka. 
We wsi Laskowce pow. Trem-
bowla zamordowali 23-letniego 
Waldemara Witomskiego podczas 
pracy na polu. 
We wsi Młodiatyn k/Peczeni-
żyna pow. Kołomyja 6 X 1944 
został zamordowany przez UPA  
asystent leśny Kazimierz Ka-
rol Kreyser (Kreuser ?) lat 53. 
(Edward Orłowski..., jw.). 
We wsi Wasylkowce pow. Kopy-
czyńce Ukraińcy zamordowali 1 
Polaka. 
7 października:  
We wsi Dobromirka pow. Zbo-
rów banderowcy zamordowali 27 
Polaków: „Sprawa miała się tak – 
7 października do wsi Dobromirka 
przybyła banda z Wołynia. Na jej 
czele stał  bandyta o pseudonimie 
„Mecz”. Poza bandą „Mecza” 
w tym samym czasie przebywała 
[we wsi] banda „Askolda”. Skład 
osobowy tej bandy podałem wy-
żej. Tego dnia wczesnym rankiem 
członek OUN Bic Iwan – [referent 
ds.] gospodarczych wsi Dobro-
mirka powiedział mi, że mam za-
jąć się robotą polegającą na wal-
ce i likwidacji Polaków z tej wsi. 
Na jego polecenie, jako członek 
OUN i oddany nacjonalista, wzią-
łem swój karabin, który posiada-
łem od 1943 roku, i zabrałem się 
za wspomnianą  „robotę”. Oddali 
do mojej dyspozycji 4 ludzi z ban-
dy „Mecza” i poszedłem z nimi 
po rodziny Polaków, które przy-
prowadziłem na rozstrzelanie. 
/…/ Przyprowadziłem Krawczuka 
Dymitra, jego żonę Krawczuk Sa-
binę, córkę Stefanię, syna Włodzi-
mierza i jeszcze jedną dziewczynę 
z Lisieczyniec, która u nich noco-
wała, jej imienia i nazwiska nie 
znam; Rudziela Adama, Rudziel 
Annę, Rudziel Helę, Dzinowskie-
go Adama i jego  żonę Dzinowską 
Praskowię. W sumie przyprowa-
dziłem 10 osób, to znaczy całe 3 
rodziny. Zaprowadziłem ich do 
stodoły Drobnickiego. Potem ze 
stodoły zagnano ich do jakiejś 
piwnicy i wszystkich rozstrzelano 
z karabinu maszynowego. Następ-
nie rzucono na nich granat. /…/ 
Pozostałe 17 osób przyprowadzili 
Moroz Myrosław i Zajac Myro-
sław. Udział w rozstrzeliwaniu 
brali następujący ludzie z naszej 
wsi: Kocewał Stepan, Hłowan 
Roman, Ołejnyk Wołodymyr, Woj-
zitśkyj Pawło, Zajac Myrosław i 
Moroz Myrosław. Pozostałych nie 
znam, bo byli z obcej bandy. Gdy 
wszystkie 27 osób zapędzono do 
piwnicy, to od razu tam wszystkich 
rozstrzelano z karabinu  maszy-
nowego.” (Fragmenty protokołu 
przesłuchania Bohdana Piczuhy z 
1 grudnia 1944 r. ; w: http://koris.
com.ua/other/14728/index.htm-
l?page=311). Komański podaje na 
s. 456,że napad był wiosną 1944 

roku, banderowcy udający żołnie-
rzy radzieckich zamordowali 25 
Polaków, w tym 9 osób występuje 
jako NN. 
We wsi Iwanie Złote pow. Za-
leszczyki: „07.10 1944 r. został 
zam. Karczewski i.n., rolnik.” 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw., tom 7). 
W nadleśnictwie Krasiczyn 
pow. Przemyśl został zamordo-
wany przez UPA robotnik leśny 
Józef Legenć (Edward Orłow-
ski..., jw.). 
W leśniczówce Miłków pow. 
Lubaczów został zamordowany 
przez UPA gajowy Michał Purgal, 
ur. 1917. (Edward Orłowski..., 
jw.). 
We wsi Warwaryńce pow. 
Trembowla: „ 07.10.1944 r. zo-
stała zam. pięcioosobowa, polska 
rodzina.” (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., 
tom 7). 
8 października:  
W miejscowości Bircza pow. 
Przemyśl na cmentarzu mają gro-
by: Hutman Jakub ur. 1902 oraz 
Budnik Stanisław ur. 1923, którzy 
zginęli z rąk UPA. 8 X 1944. 
We wsi Hleszczawa pow. Trem-
bowla upowcy podczas drugiego 
napadu zamordowali 24 Polaków. 
We wsi Skorodyńce pow. Czort-
ków upowcy zamordowali 18 
Polaków, w tym matkę z 4 dzie-
ci, matkę z 3 dzieci; mężczyź-
ni byli powołani do WP. „Zofia 
Bandura (Wasylkowa) udała się 
do pobliskiej wsi Biała po karmę 
dla krowy, jedynej żywicielki. Na 
drodze została zamordowana, a 
jej zwłoki ludobójcy wrzucili do 
rzeki. Osierociła 6-cioro dzieci 
(jej mąż przebywał w tym czasie 
na wojnie). /.../ Franciszka Ban-
dura, c. Marcina Szatkowskiego, 
została zatrzymana na drodze do 
Czortkowa z trójką małych dzieci. 
Była w ciąży. Banderowcy związa-
li ją razem z dziećmi drutem kol-
czastym i wrzucili do Seretu. Jej 
mąż w tym czasie był w wojsku na 
froncie” (Bronisława Bandura; w: 
Komański..., s. 692) 
We wsi Strusów pow. Trembow-
la zamordowali 2 Polki. 
9 października:  
We wsi Hałowice pow. Sokal 
Ukraińcy zamordowali 1 Polaka. 
We wsi Hałuszczyńce pow. Ska-
łat banderowcy ubrani w mundu-
ry żołnierzy sowieckich uprowa-
dzili i po torturach zamordowali 
2 Polaków: Bartłomieja Hesio lat 
16 i Jana Paszkowskiego lat 16. 
W nadleśnictwie Ruda Róża-
niecka pow. Lubaczów zostali 
zamordowani przez UPA: gajowy 
Zygmunt Zaorski, leśniczy Józef 
Pietruch oraz gajowy Michał Wit-
ko ze wsi Żurawce koło Lubyczy 
Królewskiej. (Edward Orłow-
ski..., jw.).
We wsi Skorodyńce pow. Czort-
ków upowcy zamordowali 18 
Polaków, w tym matkę z 4 dzieci, 
matkę z 3 dzieci; mężczyźni byli 
powołani do WP. „Zofia Bandura 
(Wasylkowa) udała się do pobli-
skiej wsi Biała po karmę dla kro-
wy, jedynej żywicielki. Na drodze 
została zamordowana, a jej zwło-
ki ludobójcy wrzucili do rzeki. 
Osierociła 6-cioro dzieci (jej mąż 
przebywał w tym czasie na woj-
nie). /…/ Franciszka Bandura, c. 

Marcina Szatkowskiego, została 
zatrzymana na drodze do Czort-
kowa z trójką małych dzieci. Była 
w ciąży. Banderowcy związali ją 
razem z dziećmi drutem kolcza-
stym i wrzucili do Seretu. Jej mąż 
w tym czasie był w wojsku na 
froncie” (Bronisława Bandura; w: 
Komański…, s. 692)
We wsi Tudorów pow. Kopy-
czyńce banderowcy odrąbali ręce 
i zamordowali 2 Polaków: matkę i 
jej dziecko.
W nocy z 9 na 10 października:  
We wsi Chwałowice  pow. So-
kal: „9/10.10.44 r. zamordowano 
jedną osobę NN.” (Prof. dr hab. 
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw.;  Seria – tom 8). 
10 października:  
We wsi Hałuszczyńce pow. 
Skałat w poszukiwaniu uprowa-
dzonych dzień wcześniej dwóch 
chłopców 16-letnich wybrały się 
ich matki wraz z 15-letnim chłop-
cem ukraińskim i ślad po nich za-
ginął. 
We wsi Hulaj Pole należącej do 
sołectwa Maksymówka pow. 
Zbaraż Ukraińcy zamordowali 3 
Polaków: ojca z 15-letnią córką 
oraz kobietę, pracownicę stacji 
kolejowej.   
We wsi Pohorylce pow. Prze-
myślany zamordowani zostali: 
Paluch Leon, lat 55; jego żona, lat 
50, oraz Teodorowicz Michał, lat 
17.  
We wsi Potoczyska pow. Horo-
denka banderowcy zamordowali 
55 mieszkańców, gdyż pracowa-
li w kołchozie: 5 Polaków i 50 
Ukraińców. 
We wsi Świrz pow. Przemyślany 
zamordowani zostali: Martyno-
wicz Michał, lat 46; Szwed Kazi-
mierz, lat 59  (Józef Wyspiański: 
Barbarzyństwa OUN-UPA, Lubin 
2009  s. 257 – 258). 
We wsi Zabiała pow. Lubaczów 
Ukraińcy zamordowali 2 polskie 
dziewczynki: Danutę Kozichę ur. 
1938 r., oraz Janinę Tereszkowską 
ur. 1938 r. (IPN Opole, 21 grud-
nia 2018, sygn. akt S 37.2013.
Zi; Postanowienie o umorzeniu 
śledztwa). 
11 października:  
We wsi Hulskie pow. Lesko 
Ukraińcy zamordowali 4 Pola-
ków: gajowego i 3 milicjantów. 
We wsi Słobódka Janowska 
pow. Trembowla: „11 paździer-
nika 1944 r. we wsi Słobódka Ja-
nowska w obwodzie tarnopolskim, 
wymordowano siedem rodzin pol-
skich”. (CDAHOU, 1/23/929, k. 
71, 126). 
12 października:  
We wsi Kłodno Wielkie pow. 
Żółkiew Ukraińcy zamordowali 
16-letniego Ludwika Rudaniec-
kiego. 
We wsi Okno pow. Skałat zo-
stała zamordowana przez bande-
rowców siostra zakonna Ludwika 
Biegalska, szarytka. 
We wsi Ostapie pow. Skałat 
Ukraińcy uprowadzili i zamordo-
wali 5 Polaków. „Zginęli: Biegal-
ska Ludwika, Godziecki Szczepan 
i Henryk, Szuba Stanisław i NN. 
zakonnica Szarytka.” (Kubów..., 
jw.). Inni:„W parafii Ostapie, de-
kanat Skałat, w czasie sporadycz-
nego napadu 12.10.1944 r. zabito 
Stanisława Szubę, jego zięcia Pio-
tra Worobija, Szczepana Godziec-

kiego i jego syna Henryka oraz 
Ludwika Biegalskiego.” (Ks. bp. 
Wincenty Urban: „Droga Krzy-
żowa Archidiecezji Lwowskiej w 
latach II wojny światowej 1939-
1945”, Wrocław 1983. Strony 
123-126). Siostra Ludwika Bie-
galska, szarytka, została zamor-
dowana 12.10.1944 r. na terenie 
wsi Okno, pow. Skałat. 
We wsi Zeżawa pow. Zaleszczy-
ki zamordowali 2 Polaków, w tym 
miejscowi Ukraińcy zamordowali 
polskiego studenta. 
13 października: 
We wsi Nazarenkowo woj. sta-
nisławowskie: „13.10 1944 r. 
zostali zam. Żukowscy: 3 osoby.” 
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw.;  Seria 
– tom 8).  
We wsi Zeżawa pow. Zaleszczy-
ki upowcy zamordowali 2 Pola-
ków, kowala i instruktora tytonio-
wego. 
W nocy z 13 na 14 października:  
We wsi Szutromińce pow. Za-
leszczyki upowcy zamordowali 
7 Polaków: rodzinę 5-osobową 
Czarnieckich z 3 dzieci oraz le-
śniczego o nazwisku Kępała z 
synem.   
14 października:  
W miasteczku Busk pow. Ka-
mionka Strumiłowa „14.10.44 r. 
zamordowano 13 osób przeważ-
nie narodowości ukraińskiej, zgi-
nęli: Czuczman Piotr, Kapij Teo-
dor i jego troje dzieci, Kapij Olga, 
Kapij Włodzimierz, Kapij Maria, 
Diak Jan, jego syn Jarosław, Diak 
Nadzieja, Daniłów Kiryło, jego 
żona Paraska” (Kubów..., jw.). 
We wsi Honiatyn pow. Hru-
bieszów Ukraińcy wymordo-
wali 23 rodziny polskie. W tym: 
„14.10.44 r. Została zamordo-
wana Czarnecka Maria, nauczy-
cielka.” (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  
Seria – tom 8). 
15 października:  
We wsi Białe pow. Przemyślany 
zamordowana została 3 osobowa 
rodzina: Kuropatnicki z żoną i 
córką. (Józef Wyspiański: Barba-
rzyństwa OUN-UPA, Lubin 2009, 
s. 170).  
We wsi Capowce pow. Za-
leszczyki zamordowana została 
4-osobowa rodzina polska oraz w 
tymże miesiącu 6 Polek na drodze 
do miasteczka Tłuste; razem 10 
Polaków. 
We wsi Chlebowice Świrskie 
pow. Przemyślany zamordowani 
zostali: Orlewski Andrzej, lat 30; 
Kozak Władysław, lat 31, zabi-
ty w Kimirzu; Słabicki Michał, 
lat 34; Słabicki Adam, lat 6. (Jó-
zef Wyspiański: Barbarzyństwa 
OUN-UPA, Lubin 2009, s. 267). 
W miasteczku Dunajów pow. 
Przemyślany zamordowani zo-
stali 2 Polacy: Adam Gajewski 
i zawiadowca stacji Zygmunt 
Krysiak. (Albin Bojanowicz; w: 
„Warszawska Gazeta” z 14 – 20 
grudnia 2012 r.).    
We wsi Hanaczów pow. Prze-
myślany zamordowany został 
Kwaśniewski Jan, lat 35. (Jó-
zef Wyspiański: Barbarzyństwa 
OUN-UPA, Lubin 2009, s. 219). 
We wsi Hanaczówka pow. Prze-
myślany: „Dnia 15.10.1944 r. 
zostały porwane do Stanimierza: 
1-3. Blicharska Katarzyna; Niec-

karz Anna; Piwowaron Antonina 
l. 22.” (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  
Seria – tom 8). 
We wsi Jasna pow. Przemyśla-
ny: „Około 15 października 1944 
r. został zamordowany nieznany 
z imienia mieszkaniec Jasnej, 
Szkierlik”. (SPOTKANIA ŚWI-
RZAN - Nr 145)  
W miasteczku Lubaczów woj. 
rzeszowskie poległ Piotr Bełkot, 
ur. 4.07.1925 r. 
We wsi Łahodów pow. Przemy-
ślany: „Około 15 października 
1944 r. w Łahodowie zamordo-
wany został Jurczyk”. (SPOTKA-
NIA ŚWIRZAN - Nr 145) 
We wsi Majdan pow. Kopyczyń-
ce zamordowali 17-letniego Pola-
ka. 
We wsi Siworogi pow. Przemy-
ślany zamordowany został Kunic-
ki Jan, lat 44. „Mój dziadek Jan 
Kunicki opuścił z rodziną Siworo-
gi i przebywał w bezpiecznej miej-
scowości. Gdy front przesunął się 
nad Wisłę, w październiku 1944 
roku wrócił do rodzinnej wioski, 
by zobaczyć, co się tam dzieje i po 
orzechy – jak mówił. Zdawało mu 
się, że czasy są spokojniejsze i nic 
mu nie grozi. Ale już nie wrócił do 
rodziny. Jak mówili babci miesz-
kańcy Siworóg, dziadek został 
złapany przez banderowców, wraz 
z innymi osobami i zamordowany 
nożem. Ofiary krzyczały i prosiły 
bandytów, aby ich nie zabijać tymi 
słowami: - Iwasiu, ne zabywaj 
mene, ta my swoi ludy! (Iwasiu, 
nie zabijaj mnie, przecież my swoi 
ludzie) Na nic zdały się prośby 
dziadka. Został zabity i nie wiemy 
nawet, gdzie jest on pochowany.” 
(Anna Chodorek; w: Józef Wy-
spiański: Barbarzyństwa OUN-
-UPA, Lubin 2009, s. 104). 
We wsi Stanimierz pow. Prze-
myślany zostali uprowadzeni 
przez UPA ze wsi Hanaczówka i 
zamordowani: Blicharska Kata-
rzyna; Niebylski Michał, lat 18; 
Nieckarz Anna; Piwowar Anto-
nina, lat 22. (Józef Wyspiański: 
Barbarzyństwa OUN-UPA, Lubin 
2009, s. 225). „Po przejściu fron-
tu, gdy mężczyźni zostali zabrani 
do wojska, banderowcy wycho-
dzili w nocy ze swych kryjówek i 
uprowadzali bezbronne kobiety. 
Taką kaźnią stał się Stanimierz, 
gdzie zginęły m. in.: Anna Niec-
karz, Antonina Piwowar, Kata-
rzyna Blicharska i brat mojej 
żony, Michał Niebylski, 18-letni 
chłopak. Przez kilka dni bandy-
ci znęcali się nad porwanymi. 
Ofiarom ukraińscy kaci wyrywali 
języki, żyły z rąk oraz pchali dru-
ty do uszu, nosa, gardła i oczu. 
Głównym hersztem tej bandy był 
Ukrainiec o nazwisku Dżegin. Z 
opowiadań tamtejszych starszych 
ludzi wiem, że z domu, w którym 
odbywały się te nieludzkie mor-
derstwa, słychać było straszliwe 
jęki. Przechodzący obok tej kaź-
ni ludzie musieli zatykać sobie 
uszy.” (Karol Wyspiański; Jó-
zef Wyspiański: Barbarzyństwa 
OUN-UPA, Lubin 2009,  s, 223 
– 224). „Jak byłem po wojnie w 
tej wiosce, to znajomy Ukrainiec 
pokazywał mi dom, w piwnicy któ-
rego bandyci męczyli swoje ofia-
ry.” (Karol Wyspiański; w: jw., s. 
227 – 228). 
16 października:  
We wsi Borowa Góra pow. Lu-
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baczów zamordowany przez bo-
jówkarzy UPA został Piotr Żura-
wel. 
We wsi Nowosiółki Gościnne 
pow. Rudki: „Anna i Katarzy-
na Droguła (Draguła) zostały 
zamordowane prawdopodobnie 
16.10 44 r.” (Prof. dr hab. Leszek 
S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., 
jw.;  Seria – tom 8). Siekierka..., s. 
829 podaje, że w sierpniu 1944 r.   
We wsi Tarnowica Leśna pow. 
Nadwórna: „16 października 
w Tarnowicy Leśnej zginęło 48 
osób”. (Grzegorz Hryciuk: Akcje 
UPA przeciwko Polakom po po-
nownym zajęciu Wołynia i Galicji 
Wschodniej przez Armię Czerwo-
ną w 1944 roku. W: Antypolska 
akcja OUN-UPA 1943 – 1944. 
Fakty i interpretacje. Warszawa 
2002). 
We wsi Stare Sioło pow. Luba-
czów zamordowali 1 Polaka. 
17 października:  
We wsi Szczutków pow. Luba-
czów został zamordowany przez 
upowca Kościa Seredyńskiego 
Andrzej Załuski. Inni podają wieś 
Tymka. (IPN Opole , 21 grudnia 
2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Po-
stanowienie o umorzeniu śledz-
twa).  
W nocy z 17 na 18 października: 
We wsi Zarzecze pow. Nadwór-
na: „Według relacji mojej cioci 
Sylwii Oleńskiej, w nocy 17/18 
października 1944 r, w Zarzeczu 
k/Delatyna (pow. Nadwórna, woj. 
stanisławowskie) grupa zamasko-
wanych banderowców ubranych 
w niemieckie i ukraińskie mundu-
ry, zamordowała mojego dziadka 
Mieczysława Oleńskiego, jego 
żonę a moją babcię Marię Oleń-
ską (z d. Barylak), oraz jej matkę 
a moją prababcię Marię Barylak 
- Przygrodzką (z d. Bojan). Dom 
wraz z ciałami spalili. Tej nocy 
banderowcy spalili jeszcze pięć 
polskich domów. Informatorem 
który wskazał banderowcom (nie 
pochodzili z okolicznych miejsco-
wości) dom Oleńskich był praw-
dopodobnie Ukrainiec z Zarzecza 
p. Josypczuk (w r 1999 rozmawia-
ła z nim moja krewna - do niczego 
się nie przyznawał). W tym czasie 
banderowcy zamordowali dwana-
ście osób z rodziny Zawiślaków 
(uratował się tylko ojciec rodziny) 
i rodzinę Aleksiewiczów, których 
związali drutami i wywieźli do 
lasu. Szefem miejscowego szta-
bu banderowców był wtedy ma-
jor „Prut” (Petro Wacyk) zabity 
przez NKWD 1.03.1946 k/wsi 
Pacykiw (woj. Stanisławowskie). 
Obecnie jest to lokalny bohater, 
jest ulica jego imienia w Zarzeczu 
oraz obelisk z tablicą. Zdaję sobie 
sprawę z tego że pomocy prawnej 
z Ukrainy nie będzie, bo tam te 
sprawy są przedawnione, ale pi-
szę do Pana Prokuratora bo nie 
wiem kto może się tymi sprawami 
jeszcze interesować - ja mam 80 
lat i mało sił. Może ktoś sporządzi 
listę ofiar, bo grobów polskich w 
Zarzeczu już nie ma. Proszę o in-
formację i ewentualne wskazówki 
co można jeszcze zrobić.
PS. Ten tekst wysłałem też do IPN 
we Wrocławiu stąd odniesienia do 
Prokuratora (Konrada Bieronia). 
W notatkach rodzinnych znala-
złem informację że tej samej nocy 
(17/18.10.1944) gdy zamordo-
wano trzy osoby z mojej rodziny, 
ci sami banderowcy zastrzelili w 

jej domu sąsiadkę p. Swaczyńską 
(miała 60 lat) i p. Witkowskiego, 
który wynajmował się do młó-
cenia.” (Jerzy Białoskórski; w: 
Kresowy Serwis Informacyjny, nr 
5/2020) 
18 października:  
We wsi Michalewice  pow. Rud-
ki: „18.10.44 r. został zamordo-
wany Iwańczyk Jan.” (Prof. dr 
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw.;  Seria – tom 8).  
We wsi Mołodycz pow. Jarosław 
upowcy zamordowali 3 Polaków. 
We wsi Stare Sioło pow. Luba-
czów zamordowali 1 Polaka. Za-
pewne był to Józef  Jamniak, gdyż 
w  październiku zamordowani 
zostali: Marcin Jamniak i Józef 
Jamniak, który został uprowadzo-
ny do lasu i po torturach zamor-
dowany. 
19 października:  
We wsi Daszawa pow. Stryj upo-
wcy zamordowali 21 Polaków. 
We wsi Kretowce pow. Zbaraż 
zamordowali 9 Polaków. 
We wsi Łukawiec pow. Luba-
czów zamordowali milicjanta 
Stanisława Strojnego, lat 22. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa). 
20 października:  
We wsi Dołhobyczów pow. Hru-
bieszów upowcy zamordowali 
około 15 Polaków. 
We wsi Leszczków pow. Sokal 
zamordowali 4-osobową rodzinę 
Michalczuka. 
We wsi Modryń pow. Hrubie-
szów zamordowali 9 Polaków, w 
tym 3 milicjantów. 
We wsi Ostrowczyk pow. Trem-
bowla zamordowali 37 Polaków. 
W kol. Reczyszcze pow. Dubno 
upowcy z bojówki „Żuka” zamor-
dowali 2 Polki, siostry, i 1 Ukra-
inkę. 
21 października:   
We wsi Kułakowce pow. Za-
leszczyki banderowcy zamordo-
wali 8 Polaków, w tym 2 kobiety.  
„21.10.1944 r. zostały zamordo-
wane: Harasymowicz Anna l. 34; 
Majewska Rozalia l. 45”. (prof. dr 
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupeł-
nienie..., jw., tom 7). 
22 października:  
We wsi Cygany pow. Borszczów 
upowcy uprowadzili i zamordo-
wali 2 Polaków wracających z 
kościoła. 
We wsi Dżurów pow. Śniatyn 
zamordowali 3 Polaków. 
We wsi Sorocko pow. Trembow-
la porwali i zamordowali dwóch 
Polaków, jeden z nich, Stefan 
Roszczuk, był dyrektorem stacji 
samochodowo-traktorowej.
23 października:  
We wsi Haniów pow. Śniatyń: 
„23 października w napadzie na 
Haniów koło wsi Trójca w po-
wiecie śniatyńskim śmierć ponio-
sło 65 Polaków.” (Poszukiwani 
świadkowie zbrodni. Ekstermina-
cja polskiej ludności w powiecie 
śniatyńskim, opr. M. Woroszczuk, 
„Na rubieży” 1993, nr 5, s. 16–
18). Według danych sowieckich 
w napadzie na Haniów zginęły 
72 osoby. (CDAHOU, 1/23/929, 
k. 91).  
We wsi Kułakowce pow. Zalesz-
czyki UPA zamordowała Alek-

sandra Sobańskiego z Borszczo-
wa. 
We wsi Pistyń pow. Śniatyn: Za-
pis zeznań ukraińskiej matki, któ-
ra 23.10.1944 poszła ze wsi Trójca 
do sąsiedniej wsi, a gdy wróciła, 
znalazła swoją 3-letnią córeczkę 
zamordowaną razem z dziew-
czynkami polskimi, 2 i 4 lata. 
„Ponieważ we wsi została moja 
3-letnia córka Łukaszczuk Maria 
córka Mychajła, dlatego posta-
nowiłam pójść do wsi, obawiając 
się, że córka może przestraszyć 
się strzelaniny i pożaru. Po przyj-
ściu do wsi zobaczyłam, że wielka 
ilość gospodarstw, głównie na-
leżących do Polaków, płonęła, a 
także po drodze koło drogi zoba-
czyłam trupa zabitej mieszkanki 
wsi Danyliuk Marii. [Ukrainki] 
U mnie w domu mojej córki nie 
było, dlatego pobiegłam do sąsia-
da Leskowskiego Filipa syna Ka-
rola, mieszkającego obok mnie, 
ponieważ on miał dwoje wnucząt 
i moja córka często przebywała u 
nich. Jego dom płonął. W płoną-
cym domu zobaczyłam trupy za-
bitych Leskowskiego Filipa, jego 
wnuczek Kotarskiej Danusi, córki 
Józefa, 4 lata, Kotarskiej Maryny 
córki Józefa, 2 lata i tamże leżał 
trup mojej córki Łukaszczuk Ma-
rii. Wyciągnęłam z płonącego 
domu trupa mojej córki, lecz po-
zostałych trupów wyciągnąć nie 
zdołałam i one spłonęły.” MY-
ROSŁAW SYMCZYCZ wtargnął 
do domu we wsi Pistyń, w którym 
własnymi rękami (i nogami!) za-
mordował starego inwalidę bez 
nogi, jego żonę i małą dziewczyn-
kę”.(https://www.facebook.com/
wiekto/posts/3792074680854877 
)  
We wsi Podwołoczyska pow. 
Skałat księdzu Stanisławowi 
Wilkońskiemu wbito w głowę 
gwoździe, w wyniku czego zmarł 
w męczarniach. (http://www.
swzygmunt.knc.pl/MARTYRO-
LOGIUM/POLISHRELIGIOUS/
vPOLISH/HTMs/OLISHRELI-
GIOUSmartyr2987.htm ).  
We wsi Rasztowce pow. Skałat  
w czasie napadu „23.10.1944 r. 
zostali zam. 1. Błażków Andrzej 
l. 4; 2. Błażków Józefa l. 37; 3. 
Błażków Paweł l. 15; 4. Hume-
niuk Szymon l. 49”. (prof. dr hab. 
Leszek Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw., tom 7).  
We wsi Szybalin pow. Brzeża-
ny zamordowany został Paweł 
Krych, ur. 15.05.1904. 
We wsi Trójca pow. Śniatyn 
upowcy z sotni „Rizuna” spalili 
gospodarstwa polskie oraz za-
mordowali 86 Polaków (głównie 
kobiety i dzieci ponieważ męż-
czyźni byli powołani do WP), 1 
Żydówkę, którą ukrywali Polacy 
oraz 9 Ukraińców. „Przez szcze-
liny w ścianie widziałem, jak 
wyprowadzono z chaty moich te-
ściów. Kazano im przynieść miski 
na krew. Teściowi obcięto rękę, a 
teściowej pierś, szybko skonali” ( 
Józef Laskowski; w: Siekierka..., 
s. 661; stanisławowskie). „Naj-
bardziej torturowany był Mar-
cinkowski. Jego żona, Petronela, 
która cudem ocalała, opowiadała 
później, że przywiązano jej męża 
drutem kolczastym do sieczkarni, 
jej kazano trzymać przy nim za-
paloną świeczkę, a oni rzucali w 
niego nożami” (Józef Dadyński; 
w: Siekierka..., s. 651; stanisła-
wowskie). „Następnego dnia ja z 

bratem Józefem poszliśmy z Za-
błutowa do Trójcy dowiedzieć się, 
co się stało z mamą. Idąc przez 
wieś widzieliśmy trupy pomor-
dowanych Polaków. Widziałem 
leżącego w przydrożnym rowie 
mojego kolegę, którego imienia 
i nazwiska nie pamiętam. Leżał 
na plecach. W twarz miał wbitą 
siekierę. Był w moim wieku, miał 
10 lat. Widziałem także na drodze 
klęczącą nago 18-letnią dziewczy-
nę, mieszkankę Trójcy. Nazwiska 
jej nie pamiętam. Nie żyła, ale 
trwała w pozycji klęczącej. Miała 
wyłupione oczy oraz zerwaną skó-
rę z piersi i obu rąk od łokci do 
dłoni. /.../ Przy kościele zobaczyli-
śmy zamordowana naszą sąsiadkę 
wraz z mężem. Z tego co pamię-
tam, to nazywali się Grubińscy, 
ale pewien tego nie jestem. Przed 
kościołem widziałem zwłoki kilku-
dziesięciu osób. Zostały zamordo-
wane siekierami, nożami, łomami 
i innymi twardymi narzędziami. 
Nie byli zastrzeleni. Widziałem 
w wózku dziecięcym zamordowa-
na 2-letnią dziewczynkę, córkę 
Grubińskich, która miała wbity w 
brzuch nóż. Po wejściu do kościo-
ła zobaczyliśmy również wiele 
ciał zamordowanych ludzi. Do-
rośli mówili, że ci w kościele zgi-
nęli od granatów wrzucanych do 
środka przez bandytów. Zamknęli 
się przed atakującymi. Uciekłem 
z tego kościoła, gdyż widok po-
rozrywanych ciał był straszny. Te 
widoki były tak straszne, że przez 
wiele lat śniły mi się ciała po-
mordowanych i pościg bandytów 
za nami i noc w noc budziłem się 
zlany potem” (Zdzisław Krzywiń-
ski; w: Siekierka..., s. 660 – 661; 
stanisławowskie). „Wtedy już pło-
nęły polskie domy, bydło strasznie 
ryczało, bo i krowy się paliły, na 
polach biegały „popieczone” świ-
nie. Z tej kukurydzy uciekliśmy do 
domu Ukrainki o imieniu Wasiuta. 
Zastaliśmy tam wielu Polaków, 
którzy ukrywali się przed ban-
derowcami. Większość stanowiły 
dzieci. W pewnej chwili przyszła 
do tego domu córka tej Ukrainki 
Wasiuty. Miała narzeczonego – 
banderowca. Weszła i powiedzia-
ła do matki: „Dlaczego przyjęłaś 
tyle mięsa do domu?” Po usły-
szeniu tych słów uciekliśmy. Ja 
z Kazimierzem schowaliśmy się 
pomiędzy płotem a stajnią, mama 
przykryła nas liśćmi, a sama ukry-
ła się w pękniętej wierzbie. Kiedy 
byłam w domu Ukrainki Wasiuty 
widziałam, jak banderowcy pod-
palili Emilię Spólnicką i Stani-
sława Spólnickiego. Było dwóch 
banderowców, też po cywilnemu. 
Tych także nie znałam. Jeden z 
nich miał w butelce benzynę. Wi-
działam, jak oblał nią Emilię i 
Stanisława, a następnie podpalił. 
Drugi trzymał ich, a kiedy już pło-
nęli – puścił. Płonąc przebiegli 
kawałek i padli. Spłonęli żywcem. 
/.../ Otworzyłam furtkę i upadłam 
na zwłoki. Były to zwłoki matki z 
sześciorgiem dzieci. Nazywali się 
Grzegorczuk. Imion nie pamię-
tam. Matka miała rozerwane usta, 
a dzieci zginęły od strzałów. Naj-
starsze z tych dzieci miało 11 lat, 
najmłodsze było niemowlęciem. 
/.../ Widziałam też moją nauczy-
cielkę, nie pamiętam nazwiska, 
która miała przybite ręce gwoź-
dziami do gospody” (Aleksandra 
Mazur; w: Siekierka..., s. 662; 
stanisławowskie). „Szczególnym 
okrucieństwem wyróżniał się je-

den banderowiec; kiedy któryś z 
nich chciał zastrzelić niemowlę, 
ten powiedział: „Szkoda kul” i 
zabił dziecko pilnikiem. Widział 
to chłopiec ukryty pod łóżkiem 
/.../ Widziano półroczne dziecko z 
wbitym w czółko pilnikiem ślusar-
skim” („Na Rubieży” nr 5/1993). 
„Od naocznych świadków dowie-
działem się również o tragicznej 
śmierci Ładowskiej Katarzyny, 
której banderowcy podcięli gar-
dło, a jej małoletniemu synowi 
kazali trzymać miskę, aby ście-
kała do niej krew” (Kazimierz 
Moździerz; w: Siekierka..., s. 
665; stanisławowskie). „Ujawniła 
się antypolsko nastawiona tereno-
wa organizacja nacjonalistyczna 
OUN. Kierownikiem jej był miej-
scowy ksiądz obrządku grekoka-
tolickiego. W cerkwi, po nabo-
żeństwach jawnie nawoływał do 
zrywu ludu ukraińskiego do walki 
o wolną i niepodległą Ukrainę. 
Nagle zaczęły psuć się, dotąd tak 
dobrze utrzymujące się, wzajemne 
stosunki” (Marian Woroszczuk; 
w: Siekierka..., s. 679; stanisła-
wowskie). „Wszedłem do sieni. 
Drzwi do obydwu izb były otwar-
te. To, co zobaczyłem było prze-
rażające.  Na progu izby dziadka 
leżała skulona sąsiadka Kornela 
Laskowska, która zawracała ja-
łówkę ratując mnie od śmierci. 
Moja mama leżała na środku izby 
na wznak, w kałuży krwi. Dziadek 
Franciszek leżał obok swego łóż-
ka i skrzyni z pełnymi garściami 
siwych włosów. Kuzyn Jankowski 
Józef leżał na środku izby, ale 
nieco dalej. Nie widziałem co się 
stało z siostrą Wandą. Prawdo-
podobnie zginęła w izbie dziadka. 
Myślałem, że zostałem sam żywy 
wśród trupów. Nie wiedziałem, 
co mam z sobą począć. Nagle za-
uważyłem, że ktoś schodzi po dra-
binie ze strychu i mówi do mnie: 
to, ty Janek. Była to ciocia Albina, 
siostra ojca. Odezwanie się cioci 
usłyszał brat Zbigniew, który był 
w naszej izbie i wylazł spod łóżka. 
Obok łóżka stała kołyska, gdzie 
jeszcze rzęził postrzelony z kara-
binu przez banderowca brat Józef. 
Było nas troje ocalałych. Ciocia 
szybko chyłkiem wybiegła z nami 
do ogrodu i tam schowała nas w 
kupy kukurydzy. Siedzieliśmy ci-
cho. Ja w nocy usnąłem i woła-
łem: mamo, mamo. Było mi zim-
no. Nie miałem butów i byłem lek-
ko ubrany. Wczesnym wieczorem 
bandyci opuszczając wieś jeszcze 
raz drogą przechodzili koło na-
szego domu. Podpalili dom. My 
dalej siedzieliśmy w kupach ku-
kurydzy. Dom był drewniany. Do 
rana prawie spłonął, a w nim 
zamordowani. Rano 24 paździer-
nika 1944 roku, kiedy wszystko 
ucichło, wstaliśmy i udaliśmy 
się w kierunku rzeki Prut i dalej 
do Zabłotowa. Idąc widzieliśmy 
trupy zamordowanych Polaków, 
spalone domy polskie.  W naszym 
domu zostało zamordowanych 
sześć osób: Laskowska Kornela, 
sąsiadka, lat 40, Świca Franci-
szek, dziadek, lat 67, Świca Pau-
lina, mama, lat 40, Świca Wanda, 
siostra, lat 12, Świca Józef, brat, 
1,6 roku, Jankowski Józef, kuzyn, 
2,6 roku.  Również zastrzelona zo-
stała moja babcia Anna Głowac-
ka, lat 77, u której spędziłem lato 
1944 roku. Wspaniały człowiek. 
Jej zwłoki uległy częściowemu 
spaleniu od płonącego jej domu.” 
(Jan Świca : „We wsi Trójca, gmi-
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na Zabłotów, powiat Śniatyń, wo-
jewództwo Stanisławów”. Funda-
cja Moje Wojenne Dzieciństwo, 
2001.  Autor urodził się 16 lipca 
1935 roku we wsi Trójca.).    
24 października:  
We wsi Majdan Górny pow. 
Nadwórna podczas nocnego na-
padu banderowcy i miejscowi 
chłopi ukraińscy obrabowali i 
spalili 15 gospodarstw polskich 
oraz zamordowali 53 Polaków, 
całe rodziny.  
W kol. Peresołowice woj. lu-
belskie: „Śledztwo w sprawie 
zbrodni ludobójstwa dokonanych 
w okresie od kwietnia 1944 r. do 
lutego 1946 r. w miejscowości Ko-
lonia Peresołowice i innych miej-
scowościach województwa lubel-
skiego, polegającej na zabójstwie 
około 40 osób, a następnie pod-
paleniu zabudowań mieszkalnych 
i gospodarczych w miejscowości 
Brodzica, przez nacjonalistów 
ukraińskich, którzy dopuszczając 
się tych czynów działali w celu 
wyniszczenia polskiej grupy na-
rodowościowej ( S. 61/08/Zi ). 
W dniu 24 października 1944 r. 
ponownie dokonano napaści na 
mieszkańców wsi Kolonia Pereso-
łowice. Zabito wtedy co najmniej 
6 osób spośród ludności cywilnej, 
w tym: Helenę B., Magdalenę 
B., Leontynę B., Zygmunta i Zo-
fię małżonków B., Stanisława M. 
Nadto usiłowano zamordować 
kolejne dwie osoby, a mianowicie 
Krystynę Z. oraz Lucjana B. Po-
krzywdzeni odnieśli rozległe rany, 
lecz przeżyli akcję ukraińskich 
nacjonalistów.” (IPN Lublin,  S. 
61/08/Zi ). 
We wsi Toki pow. Zbaraż Ukra-
ińcy zamordowali 3 Polaków, w 
tym kobietę, oraz w październiku 
7-osobową rodzinę Czeluściń-
skich, tj. razem 10 Polaków. 
25 października:  
We wsi Łanowce pow. Borsz-
czów Ukraińcy spalili wraz z 
domem 5 Polaków NN. (prof. dr 
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupeł-
nienie..., jw., tom 7).  
We wsi Łosiacz pow. Borszczów 
Ukraińcy zamordowali organistę 
Geregę, jego rodziców oraz spali-
li 4-osobową rodzinę polską w jej 
własnym domu. Świadek Weroni-
ka Antoniewicz, urodzona we wsi 
Łosiacz pow. Borszczów w 1934 
roku: „Po przejściu frontu zaczę-
ły się na borszczowskim Podolu 
banderowskie mordy. Przybiegł 
kiedyś jakiś zadyszany osobnik ze 
wsi Grabowce i wrzeszczy na całą 
wieś – Ludzie, ludzie u nas już 
palą i morduje ukraińska banda. 
Słychać było krzyki, wycie psów, 
ukazała się łuna pożarów. Będą-
cy zapewne członkiem podziem-
nej komórki Armii Krajowej bądź 
innej tajnej organizacji, młody 
nasz organista Gerega zwołuje 
ludzi. Namawia: organizujmy się, 
brońmy się przed banderowcami. 
Zaczęła się we wsi tworzyć jako 
taka samoobrona. Banderowcy 
dokładnie wiedzieli, kim jest or-
ganista Gerega i co planuje do-
konać. Pewnej letniej nocy 1944 
roku, uzbrojona ukraińska banda 
napada na jego rodzinny dom. Nie 
zastając poszukiwanego w środku, 
zagrodę podpalają. Młody Gere-
ga przez okienko na strychu domu 
zdążył uciec z chaty i ukrył się na 
rosnącym tuż obok domu olbrzy-
mim drzewie, chowając się wśród 

gęstych liści i gałęzi. Dom płonął, 
banderowcy wkoło latali szuka-
jąc go, a on siedział nad nimi na 
wspomnianym drzewie. Rodzinę 
organisty tym razem oszczędzo-
no, szukali przede wszystkim za 
organistą. /.../ Pewnej nocy obu-
dził wszystkich domowników huk i 
turkot jadących kamienistą drogą 
furmanek. Okazało się, że głów-
nym naszym traktem przemiesz-
czała się ukraińska sotnia. W 
chwilę potem banderowcy stukali 
do drzwi chałup i bez pardonu 
wchodzili do środka. Na własne 
oczy widziałam, jak uzbrojeni po 
zęby ludzie w wysokich baranich 
czapach chodzili po całej wsi. Od 
razu pomyśleliśmy, że niebawem 
zaczną wszystkich mieszkańców 
– Polaków mordować. Przy okazji 
banderowcy chcieli żywcem zła-
pać młodego Geregę. Po ostatniej 
napaści na jego rodzinny dom, 
organista przeniósł się do tzw. 
organistówki sądząc, że w muro-
wanym domu będzie miał lepsze 
schronienie i w razie napaści bę-
dzie mógł się w nim bronić przed 
banderowcami. W międzyczasie 
napadli na dom naszego sąsiada 
Kuki. Gospodarz domu, żołnierz 
Wojska Polskiego, przedwcześnie 
powrócił z frontu, gdyż ciężko 
ranny zwolniony został z dalszej 
służby wojskowej. Banderowcy 
doskonale wiedzieli, kim był Kuka 
i co wcześnie robił. Potwornie 
bito żołnierza, żądając oddania 
polskiego munduru i broni, którą 
jakoby ten posiadał po powrocie 
z wojny. Przestraszona czterolet-
nia córka Kuki tak mocno płaka-
ła i wrzeszczała wniebogłosy, że 
banderowcy tylko straszliwie go 
pobili, nic w zamian nie zabiera-
jąc i darowali mu życie. Od tamtej 
pamiętnej nocy żona Kuki spała u 
znajomej Ukrainki, dwaj ich sy-
nowie w naszym domu, jednakże 
do pewnego czasu. Tej samej nocy 
kolbami karabinów zastukali do 
naszych drzwi, otworzyła mama. 
Do izby weszło pięciu drągali i 
od drzwi już mówią, że będą tu 
stacjonować. Niebawem do cha-
łupy wszedł zapewne ich dowódca 
mówiąc do mamy: – Masz im dać 
dobrze zjeść i będą u ciebie noco-
wać. Mama z ledwością wykrztu-
siła: – Co mam to dam, jest trochę 
mleka, chleb. – Dobrze, dawaj bo 
wszyscy głodni. Wszyscy wsta-
li i chóralnie odśpiewali „Szcze 
umerła Ukraina”. Zapamiętałam 
to do końca życia. Starszyna po-
szedł, oni zjedli trochę chleba, po-
pili mlekiem, poukładali się poko-
tem na podłodze i zasypiali. Przed 
snem zażądali jeszcze, by nikt z 
domowników nie opuszczał domu. 
Rano mama musiała iść po wodę 
do tej pamiętnej studni, nadeszła 
też sąsiadka Magda, to mogły 
chwilę porozmawiać. – Słuchaj, 
pełno ich w całej wsi, stacjonują 
prawie w każdym domu, nie wie-
my, co będzie dalej. Kazali mamie 
ugotować dla nich smaczny obiad, 
rozmawiają po ukraińsku i obser-
wują, co my robimy. Po południu 
zrobili w Łosiaczu wielki mityng. 
Zegnali wszystkich mieszkańców 
na plac koło Silrady, skrzyżowa-
nie drogi koło Walidudów jak to 
się wtedy u nas mówiło, w Ryn-
ku. Przewodniczącym Silrady był 
wówczas Ukrainiec wyznaczony 
przez sowiecką władzę. Podobno 
bez jego zgody, banderowcy nie 
mieli prawa tknąć polskich miesz-
kańców takiej miejscowości, wieś 

nie mogła być wymordowana, a 
dobytek spalony. Tenże człowiek, 
nazwiska którego już nie pamię-
tam, stawał zawsze w naszej obro-
nie, w obronie Polaków przed 
Ukraińcami. Jego żona była pol-
skiego pochodzenia, ale nie wie-
dzieli o tym banderowcy. Na plac 
spędzili wszystkich, stary czy mło-
dy, chory czy zdrowy. Mama pro-
siła „naszych” Ukraińców, aby 
ją zostawili w domu. – Mam dużo 
roboty, sieczki trzeba narżnąć, ko-
niom i krowom jeść dawać pora. 
– Możesz zostać, ale nie wolno ci 
się z nikim kontaktować. Na placu 
powiedzieli to samo, zabroniono 
wszystkim jakichkolwiek kontak-
tów pomiędzy sobą, nie wolno 
było opuszczać swoich zagród. 
Gdy potwierdzono brak na wiecu 
Geregi wszyscy pognali pod ko-
ściół szukać organisty. Otoczyli 
budynek organistówki, wybuchła 
strzelanina. Najpierw zastrzelono 
ojca organisty, niebawem śmier-
telnie postrzelili jego matkę. Do 
broniącego się Geregi wysłano 
sąsiada Ukraińca z ultimatum, by 
się poddał. Gdy odpowiedź była 
negatywna, bo innej spodziewać 
się nie mogli, nie mając innego 
wyjścia zaczęli ukradkiem znosić 
pod organistówkę snopy i wiąz-
ki słomy. Zaczęli obstawiać tym 
dom, by wykurzyć z niego Gere-
gę. Wszystko podpalili, zajęły się 
drewniane belki domu, dach za-
czął płonąć, co zmusiło organistę 
do ucieczki, złapali go. Męczyli 
go okrutnie, żywcem zdzierali 
skórę i posypywali solą. Zabrali 
go do jednej z zagród w środku 
wsi, stosując w dalszym ciągu 
wymyślne tortury. Następnie wy-
wlekli go do lasu i tam skończył 
się żywot odważnego i mężnego 
naszego organisty z Łosiacza. Jak 
podają źródła pisane, prawdo-
podobnie było to 25 październi-
ka 1944 roku, bowiem tego dnia 
banderowcy zamordowali 4-oso-
bową rodzinę, a ich dom spali-
li. Po wojnie mój tato próbował 
dowiedzieć się czegoś więcej od 
gospodarza domu, w którym mę-
czono młodego Geregę. Niczego 
się jednak nie dowiedział, gdyż 
mieszkańcy nie mieli odwagi o 
tym opowiadać. Rzeczywiście jak 
to było na tym miejscu, pozostanie 
na zawsze wielką tajemnicą, gdyż 
wszyscy świadkowie tej ponurej 
zbrodni prawdopodobnie już nie 
żyją.” (https://brzeg24.pl/moje-
-kresy/39607-moje-kresy-weroni-
ka-antoniewicz/ ).   
We wsi Nozdrzec pow. Brzozów 
zastrzelili przebywającego w polu 
mieszkańca Nozdrzca Stanisława 
Toczka. (Ks. Stanisław Nabywa-
niec, ks. Jan Rogula [Uniwersytet 
Rzeszowski] NAD BŁĘKITNYM 
SANEM I... NAD SYNYM SJA-
NOM. I TAK TEŻ BYŁO W RE-
LACJACH POLSKO-UKRAIŃ-
SKICH DO 1947 R. Za:  ref_15_
XBS_Nad Błękitnym Sanem i ... 
Nad Synym Sjanom. I …; www.
pogorzedynowskie.pl › data › 
XBS › ref_15_XBS  )  
We wsi Peresławice pow. Hru-
bieszów upowcy zamordowali 28 
Polaków. Inni: „Kolejny napad 
na wieś miał miejsce 25 paździer-
nika 1944 r. Podczas nocnego 
ataku upowcy zabili 8 Polaków 
w tym jedno roczne dziecko i zra-
nili dwójkę dzieci (2 i 6-letnie).”  
(https://pl.wikipedia.org/wiki/
Zbrodnie_w_Pereso%C5%82o-

wicach ). 
We wsi Słone pow. Zaleszczyki 
Ukraińcy zamordowali 1 Polaka. 
We wsi Śródopolce pow. Ra-
dziechów banderowcy zniszczyli 
40 gospodarstw polskich i zamor-
dowali 9 Polaków, w tym 2 leśni-
ków.  
W mieście Trembowla zamor-
dowany został Jan Maceluch , st. 
sier. KOP i AK (Kubów..., jw.). 
We wsi Wasylków pow. Kopy-
czyńce Ukraińcy uprowadzili 1 
Polkę, która zaginęła. 
W nocy z 25 na 26 października:  
We wsi Olejów pow. Zborów 
zostali zamordowani: Wolański 
Wojciech ur. 1889,  Seretny Jan 
s. Mikołaja ur. 1890 oraz dwoje 
mieszkańców wsi Bzowica, męż-
czyzna i kobieta. (http://www.
olejow.pl/readarticle.php?artic-
le_id=250 ).    
26 października: 
W Kolonii Peresołowice pow. 
Hrubieszów „26 października 
1944 do wsi przybyli funkcjona-
riusze MO w celu aresztowania 
Ukraińca - Antoniego Makow-
skiego. Podczas próby areszto-
wania z jego obejścia wybiegło 
dwóch uzbrojonych ludzi, którzy 
otworzyli ogień do milicjantów, 
zabijając 2, i raniąc 1 z nich.” 
(https://pl.wikipedia.org/wiki/
Zbrodnie_w_Pereso%C5%82o-
wicach ). 
W nocy z 26 na 27 października: 
W Kolonii Peresołowice pow. 
Hrubieszów: „Nocą z 26 na 27 
października partyzanci Ukraiń-
skiej Powstańczej Armii zamor-
dowali we wsi 2 polskie rodziny, 
i spalili należące do nich domy.” 
(https://pl.wikipedia.org/wiki/
Zbrodnie_w_Pereso%C5%82o-
wicach ).
27 października:  
W miasteczku Bołszowce pow. 
Rohatyn banderowcy zamordo-
wali kilku Polaków oraz kilku 
urzędników sowieckich. 
We wsi Humniska pow. Trem-
bowla Ukraińcy zamordowali 2 
Polaków. 
We wsi Ulucz pow. Brzozów 
miejscowi banderowcy zastrze-
lili na oczach rodziny sołtysa 
Polańskiego. Inni podają datę 24 
października. (Bronisław Zie-
lecki: Moje życie czyli Historia 
Polaka z Ulucza, Warszawa 2014 
r.; w:  http://docplayer.pl/248-
41458-Bronislaw-zielecki-moje-
zycie-czyli-historia-polaka-z-
ulucza-warszawa-2014-r.htm-
l#show_full_text ). Oraz: „27 X 
1944 r. ok. godz. 1900 kilkunastu 
banderowców ubranych w mun-
dury niemieckie i sowieckie za-
strzeliło w domu, strzałem w ser-
ce, Mikołaja Polańskiego, sołtysa 
Ulucza. Również w Uluczu 27 X 
1944 r. banderowcy zabili nie-
jakiego Krowiaka”. (Ks. Stani-
sław Nabywaniec, ks. Jan Rogula 
[Uniwersytet Rzeszowski] NAD 
BŁĘKITNYM SANEM I... NAD 
SYNYM SJANOM. I TAK TEŻ 
BYŁO W RELACJACH POL-
SKO-UKRAIŃSKICH DO 1947 
R. Za:  ref_15_XBS_Nad Błękit-
nym Sanem i ... Nad Synym Sja-
nom. I …; www.pogorzedynow-
skie.pl  )  
28 października:  
We wsi Popowce pow. Zalesz-
czyki Ukraińcy zamordowali 3 

Polaków: matkę o nazwisku Sza-
łankiewicz  z 2 jej dzieci. 
We wsi Zalesie pow. Przemyśl 
zamordowali Wojciecha Rodze-
nia.  
29 października:  
We wsi Hałkowce pow. Śniatyn 
banderowcy powiązali drutem 
kolczastym 5 Polaków i po tortu-
rach zamordowali. 
We wsi Lisowce pow. Zaleszczy-
ki zamordowali 1 Polaka. 
30 października:   
We wsi Sieniachówka pow. Zba-
raż banderowcy zamordowali 13 
Polaków, w tym 3-osobową rodzi-
nę z 3-letnią córką i małżeństwo. 
31 października:   
We wsi Zagórze pow. Rudki 
banderowcy uprowadzili 2 Pola-
ków, którzy zaginęli bez wieści. 
W okresie od maja do paździer-
nika: 
We wsi Delejów pow. Stanisła-
wów banderowcy zamordowali 
5 Polaków, którzy przyjechali do 
swoich gospodarstw. 
W okresie od lipca do paździer-
nika:  
We wsi Rumno pow. Rudki miej-
scowi Ukraińcy zamordowali 12 
Polaków, którzy wrócili na swoje 
gospodarstwa; „Dżugaj Józef, 22 
lata, przecięty piłą do drewna; 
Gerus Władysław, 20 lat, żywcem 
odrąbano mu wszystkie kończyny, 
następnie głowę; Suchocka Wero-
nika, 19 lat, torturowana, zako-
pana żywcem do ziemi”  (Siekier-
ka..., s. 831, lwowskie). 

   W październiku 1944 roku 
(świadkowie nie podali dnia):  
We wsi Antoniówka pow. Żyda-
czów banderowcy zamordowali 
Władysława Korzystko, kowala, 
ojca 9 dzieci. 
We wsi Baworów pow. Tarnopol 
zamordowali 2 Polaków. „Kul-
czycki Mieczysław, ranny w nogę 
został schwytany przez banderow-
ców, związany drutem kolczastym, 
oraz przywiązany do wrót stodoły, 
jego ręce i nogi przybito gwoź-
dziami, a konającego zakłuto no-
żami” (Komański..., s. 359). 
We wsi Berezowica Mała pow. 
Zbaraż zamordowani zostali: Ku-
bów Franciszek (drugi Franciszek 
zginął w Płotyczy), Piotr (sołtys), 
Winiowski Paweł  (Kubów..., jw.). 
We wsi Biała pow. Tarnopol 
podczas nocnego napadu bande-
rowcy obrabowali i spalili gospo-
darstwa polskie oraz zamordowali 
94 Polaków; rzeź trwała kilka 
godzin, w Tarnopolu widać było 
łunę płonącej wsi, słychać było 
krzyki i strzały, ale Sowieci nie 
udzielili Polakom pomocy. 
We wsi Borki Dominikańskie 
pow. Lwów banderowcy za-
mordowali 5 Polaków. Świadek 
Władysław Kudyba, ostrzeżony 
przez Ukraińca uciekł z rodzi-
ną do wsi Brzuchowice. „Wujek 
Kościak pracował jako kolejarz, 
starał się, aby faszyści przyznali 
mu wagon bydlęcy, by wyjechać 
w jego rodzinne strony do Rączny 
w powiecie przeworskim. Taki wa-
gon od Niemców otrzymał i my w 
czerwcu 1944 roku wyjechaliśmy 
przez Rawę Ruską. Tam staliśmy 
całą noc nim ruszyliśmy dalej, a 
miejscowi kolejarze opowiadali, 
że był wypadek zamordowania 
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Polaków przez banderowców. 
Zabitych było 12 osób. W Rączy-
nie było nam bardzo ciężko żyć. 
Staszka, Helka i Franka chodziły 
po ludziach, aby dali jakieś pro-
dukty - ziemniaki, mąkę, kaszę, 
chleb. Płakały, ale chodziły. Po 
wyzwoleniu, czy to był lipiec, czy 
sierpień nie pamiętam, wujko-
wie i mój tato uradzili, że wujek 
Kurka, mój tato i ja idziemy do 
Przemyśla, a to sporo kilometrów. 
Przeszliśmy San po zaminowanym 
moście, ułożone były bele i deski, 
tak, że dało się przejść. Szliśmy 
w kierunku Lwowa do Borek, bo 
myśleliśmy, że po wojnie to będzie 
jak dawniej. Jechało wiele aut ro-
syjskich i jedno zabrało nas. (...) 
Udaliśmy się do Borka do mamy 
wujka Kurki - po powtórnym wyj-
ściu za mąż nazywała się Kozopas 
i została Ukrainką. W domu była 
sama. Wujek i mój tato po dwóch 
dniach udali się do Rączyny po 
swoje rodziny. Ale tak się nie 
stało. Rodzice i wujek z rodziną 
byli w Polsce, a ja zostałem na 
Ukrainie - podjąłem pracę w le-
sie. Banderowcy są wystraszeni. 
Chwilowo panuje spokój. Ale to 
nie była prawda. W październiku 
1944 roku zamordowali naszego 
sąsiada Józefa Mazura, strzałem 
przez okno. Również wymordowa-
li całą rodzinę Grabków - cztery 
osoby, zabici rodzice i ich synowie 
Henio i Tadzik. Przeżył półtora-
roczny brat.” (https://plus.gaze-
talubuska.pl/mocno-go-sciskale-
m-obaj-plakalismy-a-ja-jemu-
mocno-dziekowalem-spotkalem-
tam-bohatera/ar/11683008 ). 
We wsi Bratkowce pow. Stryj 
miejscowi banderowcy zamordo-
wali 5 Polaków, w tym zarąbali 
siekierami matkę o nazwisku So-
wiak, jej 22-letnią córkę Bronisła-
wę i 6-letnią wnuczkę. 
W mieście powiatowym Brzeża-
ny zamordowani zostali:  Adam-
czyk Adam l. 19, Olszewski N. 
(dyżurny ruchu), dwie NN. kobie-
ty, Mazurkiewicz Tadeusz (Ku-
bów..., jw.). 
We wsi Capowce pow. Zalesz-
czyki na drodze do miasteczka 
Tłuste zamordowali 6 kobiet pol-
skich, mieszkanek Capowic. 
We wsi Chlebowice Świrskie 
pow. Przemyślany banderowcy 
zamordowali 3 Polaków: Andrze-
ja Orlewskiego lat 30,  Adama 
Słabickiego lat 6 oraz Władysła-
wa Kozaka lat 4, którego zabili 
we wsi Kimirz. 
We wsi Chmieliska pow. Skałat 
zostali zamordowani NN. ojciec i 
dwóch synów (Kubów..., jw.). 
We wsi Chryplin pow. Stanisła-
wów uprowadzili ze stacji kolejo-
wej 6 Polaków, w tym 3-osobową 
rodzinę zawiadowcy stacji, której 
zmasakrowane zwłoki znaleziono 
w głębi lasu. 
We wsi Cygany pow. Borszczów 
zamordowani zostali Kukuru-
dziak Maria l. 24, Paskal Win-
centy l. 44, Sokołowski Jan l. 50 
(Kubów..., jw.).  
We wsi Czabarówka pow. Ko-
pyczyńce utopili w studni 65-let-
niego Apolinarego Jasińskiego.  
We wsi Czerniawka pow. Jaro-
sław zamordowali Józefa Serafi-
na. 
We wsi Dobrowody pow. Zba-
raż zamordowali 9 Polaków, w 
tym 4-osobową rodzinę z 2 dzieci: 

lat 14 i niemowlę. 
We wsi Domaryż pow. Gródek 
Jagielloński zamordowali 10 Po-
laków. 
We wsi Duliby pow. Buczacz 
zamordowali 4 Polki idące na 
wykopki ziemniaków. Renata 
Prusińska: „Moja babka miała 
13 lat, mieszkała ze swoją matką 
Marią Szydłowską, w miejscowo-
ści Duliby pow. Buczacz, nieopo-
dal klasztoru, chyba w Jazłowcu. 
Moja babka, z innymi starszymi 
dziećmi, mieli za zadanie patrolo-
wanie obrzeży wsi i powiadamia-
nie miejscowej AK o ew. ruchach 
band ukraińskich. Opowiadała, 
że jak Ukraińcy mordowali sio-
stry zakonne, to krzyki sióstr były 
słyszalne w ich wsi, która miała 
liczyć ok. 300 numerów. Jej ku-
zynkę Katarzynę, bandy UPA zła-
pały poza wsią, odcięli jej piersi, 
ręce, nogi, zdzierali z niej skórę 
i posypywali solą. Jej brat, który 
w latach 60-tych pojechał do tej 
wsi, musiał nocować w stogu sia-
na, na polu, bo grożono mu śmier-
cią. Moja babka Hanna, wraz ze 
swoją matką przez dwa dni, po 
ucieczce z wioski, leżały w jakimś 
rowie koło lasu i bały się ruszyć. 
Po dwóch dniach, nadziała się na 
nie Ukrainka, wdowa z sąsiedniej 
wsi. Zabrała je do siebie i ukryła 
w stodole. Narażała swoje życie, 
bo UPA szukało u niej Polaków, 
ale nie wydała moich bliskich.” 
(https://www.facebook.com/wo-
lynpamietam/posts/httpwwwwo-
lynovhorg/305271286255437/ ). 
W miasteczku Dunajów pow. 
Przemyślany zamordowali 6 
Polaków: Rozalię Bojanowicz z 
córką,  Kuropatnickiego z córką 
i Władysława Niemirowskiego. 
Oraz: Gajewski Adam, lat 50, 
zastrzelony przed kościołem. (Jó-
zef Wyspiański: Barbarzyństwa 
OUN-UPA, Lubin 2009, s. 157). 
We wsi Dwiniacz pow. Zalesz-
czyki  zostali zamordowani: Bi-
liński Edward, Czajkowski Hen-
ryk, Derengowski N., Kowalska 
N. i jej dziecko, małżeństwo Ol-
finier, Przyboś Jan, Sianko N., 
Szpina N., Wyjman Marian oraz 9 
osób o nieustalonych nazwiskach 
(Kubów..., jw.).  
We wsi Dźwiniaczka pow. 
Borszczów zamordowali 8 Po-
laków, w tym 5 kobiet; Czarnec-
ką Stefanię razem z córką spalili 
żywcem w budynku, 30-letnią 
Annę Wołkowicz pokłuli nożami, 
a konającą powiesili na bramie. 
Dwaj Ukraińcy na rozkaz OUN-
-UPA powiesili w lesie swoje 
żony, Polki, Marię Polańską z d. 
Ziółkowską lat 24 i Paulinę Gło-
wacką, lat 35. 
We wsi Filipkowce pow. Borsz-
czów kilkunastu wyrostków 
ukraińskich w wieku 12 – 15 lat 
zatrzymało na drodze 8-letnie-
go chłopca polskiego Zbigniewa 
Śnieżyka i utopiło go w rzece 
Niezława. 
We wsi Frycowa pow. Nowy 
Sącz upowcy zamordowali 2 Po-
laków. 
We wsi Germakówka pow. 
Borszczów zamordowani zosta-
li: Poniatowska Jadwiga l. 22, jej 
syn Krzysio około 1 roku oraz 15 
ludzi, w tym 10 osobowa rodzi-
na Holików (rodzice z dziećmi), 
(Kubów..., jw.).  
We wsi Głęboczek pow. Borsz-
czów zamordowali 18 Polaków: 

15 pracujących przy naprawie 
szosy oraz 3 we młynie. „W 
chłodny jesienny dzień paździer-
nika 1944 r. powiadomiono nas, 
że Dominika i jego kolegów pra-
cujących na drodze koło Głę-
boczka zabili banderowcy. Mordu 
dokonali w dzień. Podjechali na 
koniach od strony Borszczowa i 
po prostu strzelali do ludzi jak do 
kaczek. Dominik uciekał w kie-
runku wsi. Nie zdąży dobiec do 
zabudowań. Jeszcze tego samego 
dnia Dominika nie znaleziono. 
Dopiero na drugi dzień znalazła 
go żona, czyli ciocia Franciszka. 
Był całkowicie rozebrany. Ciocia 
mówiła, że z każdego zabitego 
Ukrainiec z Głęboczka zdzierał 
ubrania i buty, składał na wozie 
i wiózł do domu. Jeszcze w tym 
samym dniu banderowcy mieli za-
miar dokonać pogromu Polaków 
w Głęboczku. Zostali odparci, bo 
Polacy byli uzbrojeni. Następnego 
dnia odbył się pogrzeb dziewięciu 
młodych mężczyzn. Pogrzeb orga-
nizowali panowie: D. i O. (z rela-
cji cioci). Asystowała straż żołnie-
rzy radzieckich. Ustawiono nawet 
karabin maszynowy dla bezpie-
czeństwa. Ksiądz Mazur nad mo-
giłą wygłosił płomienną homilię. 
Powiedział. –Ta mogiła zakwitnie 
nam kiedyś białą lilią!” (Mieczy-
sław Walków;16.01.2012. Moje 
przeżycia opisałem na „Blogu”-  
kronika Mietka W. na „Naszej 
Stronie” www.absolwenci56.
szczecin.pl ). 
We wsi Hanaczów pow. Prze-
myślany Ukraińcy zamordowali 
8 Polaków, którzy wrócili na swo-
je gospodarstwa, w tym 5 kobiet; 
ofiarom wyrywali żyły z rąk, wbi-
jali druty do uszu, gardła i nosa, 
wyrywali języki itd. 
We wsi Hlibów pow. Skałat za-
mordowali 3-osobową rodzinę 
polską; Michalinę Gęsicką z 2 
córkami (mąż był powołany do 
1 Armii WP), oraz zamordowali 
Ukraińca Pawła Kisiela, który tę 
rodzinę ukrywał. 
We wsi Hłuboczek Wielki pow. 
Tarnopol sąsiad Ukrainiec zapro-
sił 35-letnią Annę Popiel na rze-
kome spotkanie z kolegą męża, 
który służył w WP, po odbiór od 
niego paczki – i zaginęła bez wie-
ści; osierociła czwórkę dzieci. 
We wsi Hnilcze pow. Podhajce 
upowcy zamordowali 7 Polaków, 
w tym 4 kobiety, jedna w zaawan-
sowanej ciąży. 
We wsi Horajskie pow. Lu-
baczów w październiku 1944 r. 
uprowadzono i zamordowano 
zamieszkałego w Horajskich k. 
Hamerni Walentego Skrzypka lat 
63. (IPN Opole , 21 grudnia 2018, 
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postano-
wienie o umorzeniu śledztwa).  
We wsi Hucisko Oleskie pow. 
Złoczów zamordowali 3 Pola-
ków, w tym kobietę i 16-letniego 
chłopca. 
We wsi Jasna pow. Przemyśla-
ny: „10.1944 r., zostali zamordo-
wani: 1-3. Śnieżek Emilia l. 24; 
Żukrowska Julia; Żukrowski Ka-
zimierz.” (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  
Seria – tom 8; oraz  Józef Wy-
spiański: Barbarzyństwa OUN-
-UPA, Lubin 2009, s. 70) 
W mieście Jaworów woj. lwow-
skie zamordowali 8-osobową ro-
dzinę Antoniego Obłąka.  
We wsi Juriampol pow. Borsz-

czów uprowadzili 2 Polaków: 
67-letniego Stanisława Walenty 
(jego dwójkę dzieci zamordowali 
w sierpniu) utopili w studni, na-
tomiast 23-letnia Teresa Rudzka 
zaginęła bez wieści. 
W mieście Kałusz woj. stani-
sławowskie na przedmieściu za-
strzelili 21-letniego Antoniego 
Żaka ze wsi Dąbrowa. 
We wsi Kapuścińce pow. Zba-
raż zamordowali 15 Polaków. 
We wsi Kluwińce pow. Kopy-
czyńce zamordowali 20 Pola-
ków; resztę ocalił jakich oddział 
sowiecki, który przejeżdżając 
ostrzelał napastników i ci uciekli. 
We wsi Kobyłowłoki pow. Trem-
bowla zamordowali 2 Polaków, w 
tym kobietę. 
Na kolonii Kopania należącej 
do wsi Podliski pow. Zborów, 
pod koniec października w nocy, 
banderowcy  spalili dom razem z 
żoną i córką Władysława Pomysa, 
synowie obronili się w murowa-
nej stajni (Adolf Głowacki:  „Mil-
no – Gontowa”,  Szczecin 2008). 
We wsi Koralówka pow. Koło-
myja zamordowali 2 Polki: żonę 
i córkę kowala Longosza. 
We wsi Korolówka pow. Borsz-
czów podpalili dom, w wyniku 
czego udusiła się matka z 17-let-
nim synem oraz uprowadzili z 
drogi do młyna we wsi Uście 
Biskupie jadących ze zbożem 
16-letniego Tadeusza Różyckiego 
z 16-letnią Marią Kowalską, któ-
rzy zaginęli bez śladu.
W miejscowości Kosów pow. 
Kosów Huculski Ukraińcy za-
mordowali Polaka, leśniczego: 
„Jakutowicz Piotr lat 42, leśniczy 
NP. Kosów Powiat Kosów Hucul-
ski, X 1944 bestialsko zamordo-
wany przez Ukraińców”  (Woj-
ciech Moskaluk, w: http://www.
swietoszow.wroclaw.lasy.gov.pl/
documents/21700551/27220520/
Lis ta+pomardowanych.pdf /
fc266838-157c-4429-a3bd-
c4fd238f25f4 ).   
We wsi Kozówka pow. Tarno-
pol banderowiec Michał Melnyk 
udusił 15-letniego Piotra Konop-
nickiego i 60-letnią Ukrainkę Bar-
barę Bondarczuk za krytykowanie 
zbrodni.  
W miasteczku Krasiczyn pow. 
Przemyśl zamordowali Muszyń-
skiego. 
We wsi Krzywcze Dolne pow. 
Borszczów banderowcy zamor-
dowali 9 Polaków; wszystkie 
zwłoki nosiły ślady licznych tor-
tur, ran kłutych, miały pozrywane 
paznokcie, obcięte piersi u kobiet, 
które były torturowane i gwałco-
ne, ciała były poparzone od ognia. 
We wsi Kurniki Szlachcinieckie 
pow. Tarnopol zamordowali 2 
Polaków, w tym 16-letniego. 
We wsi Laszki Zawiązane pow. 
Rudki od wrzuconego przez ban-
derowców granatu zginęła Ana-
stazja Szeterlak lat 40 oraz za-
strzelona została Ukrainka, która 
przebywała u Szeterlak.  
We wsi Lisowce pow. Zaleszczy-
ki zamordowany został Przybyła 
N. (Kubów..., jw.). 
We wsi Ładyczyn pow. Tarno-
pol obrabowali i spalili 40 gospo-
darstw polskich oraz zamordowa-
li 41 Polaków. 
We wsi Łosie pow. Nowy Sącz 
zamordowali 2 Polaków. 

We wsi Łużki pow. Dolina zagi-
nął bez wieści uprowadzony Ra-
dwański.  
We wsi Medyn pow. Zbaraż za-
mordowany został Ratuszny Ja-
kub l. 15 oraz jego babcia, miesz-
kańcy wsi Prosowce pow. Zbaraż. 
We wsi Milno pow. Zborów: 
„Pod koniec października - wspo-
mina Maria Zaleska - poszłam na 
noc do młyna zmielić zboże. Już 
było niebezpiecznie, ale ciągłe 
zagrożenie, oswoiło mnie z ryzy-
kiem. Przy mdłym świetle lichta-
rza, siedziała ze mną Marynka 
Zawadzka z Gontowy i Bartek 
Majktut. Młyn obsługiwał Ukra-
iniec Tomko. Pomys wieczorem 
zaryglował drzwi i powiedział aby 
nikomu nie otwierać. Trochę póź-
niej zaczęli dobijać się bandyci. 
Tomko zgasił światło i powiedział: 
„Kryjcie się”. Łatwo powiedzieć, 
ale gdzie? A tu na dodatek ciem-
no. Gdy się cofałam, wypadłam 
przez dziurę na koło młyńskie, a z 
niego do wody. Potłuczona i poka-
leczona, siedziałam pod spodem 
do rana. O świcie niepodobna do 
człowieka, zdrętwiała, z trudem 
wgramoliłam się do młyna, gdzie 
pomogli mi jako tako dojść do 
siebie. Doprawdy nie wiem jak 
ja przeżyłam w tych warunkach. 
Marynka i Tomko byli Ukraińca-
mi, więc im nie zrobili krzywdy. 
Od Tomka dowiedziałam się, że 
tej nocy spalili dom razem z żoną 
i córką Władka Pomysa na Ko-
pani (kolonia Podlisek). Synowie 
obronili się w murowanej stajni. 
Tak oddały ducha, pierwsze ofiary 
banderowskiego ładu w Milnie.” 
(Adolf Głowacki: „Milno - Gon-
towa. Informacje zebrane od ludzi 
starszych - urodzonych na Podo-
lu, wybrane z opracowań histo-
rycznych i odtworzone z pamię-
ci”. Szczecin 2009 Część 9).
We wsi Mitulin pow. Złoczów 
banderowcy zamordowali 11 Po-
laków, w tym uprowadzili do lasu 
Agnieszkę Kwiatkowską pocho-
dzącą ze Lwowa i tam ją torturo-
wali przed zamordowaniem.  
We wsi Młyniska pow. Trem-
bowla: „W październiku 1944 r. 
zostali zamordowani w rejonie 
wsi Sorocko (ale tam nie ujęci) Al-
fred Chmiel i jego woźnica NN”. 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw., tom 7).    
We wsi Mogielnica pow. Trem-
bowla  zamordowano 80 Pola-
ków, wśród nich: Bezwercha N., 
Celiński Józef, Dzielnik Antoni, 
Górzański N., Homik N., Jacen-
ty Józef, Janicka Józefa, Rozalia, 
Franciszek, Jawna Tekla (z No-
wickich) l. 34, Kaliska N. i jej 
córka, Kasztelan Antoni i trzy 
osoby, Kot N. i trzy osoby, Kra-
jewski Józef, Krzyczkowski Ro-
dion, Krzuczkowski N., Mazur 
Bronisław, Nanowski Eugeniusz, 
Eugenia, Naraniewska N., rodzi-
na Orkuszów, rodzina Słobodzia-
nów, Szymkiewicz Eugenia, Wi-
tomski N. i dwie osoby, Wojnar 
N., Wojnar N. (kobieta), Zazulak 
N., Żabski N. (Kubów..., jw.; Ko-
mański..., na s. 406 – 407 podaje, 
że w latach 1943 – 1944 OUN-
-UPA zamordowała 74 osoby, wy-
mieniają większość powyższych 
ofiar, podają też nie wymienione 
w/w osoby, np. „Janicka Nella, 
lat 16, c. Franciszka, zgwałcona i 
zakłuta nożami”). 
We wsi Monasterczany pow. 
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Nadwórna banderowcy zatrzy-
mali samochód i uprowadzili 3 
Polaków, w tym 22-letnią Marię 
Podgórską, którzy zaginęli bez 
wieści. 
We wsi Mszaniec pow. Trem-
bowla zamordowali 18 Polaków. 
We wsi Myszków pow. Za-
leszczyki zamordowali Michała 
Luszteja, żołnierza WP na prze-
pustce do rodziny. 
We wsi Niżborg Szlachecki pow. 
Kopyczyńce zabito Gulewicza 
Stanisława l. 35 (Kubów..., jw.). 
We wsi Nosowce pow. Tarnopol 
banderowcy zamordowali 12 Po-
laków: „Otoczyli dom i wyciągnę-
li rodziców na podwórze. Przed 
zamordowaniem torturowali ich. 
Ojca powiesili nogami do góry i 
wbijali mu w pięty duże gwoździe. 
Mojej mamie pocięli nożami plecy 
i posypywali solą. Nim oboje sko-
nali, przeżyli straszne męczarnie. 
Ja w tym czasie byłem ukryty na 
podwórzu i widziałem ten straszny 
mord. Miałem wtedy 15 lat” (Mi-
kołaj Balicki; w: Komański...., s. 
823). 
We wsi Nowa Grobla – Hamer-
nia pow. Lubaczów zamordowali 
1 Polaka. 
We wsi Nowiki pow. Zbaraż za-
mordowali 5 Polaków. 
We wsi Nowosielica pow. Śnia-
tyn zamordowali 35-letnią Hele-
nę Chałupę.  
We wsi Nowosiółka pow.  Borsz-
czów miejscowego nauczyciela 
upowcy związali drutem i wrzu-
cili do Zbrucza; wymordowali 
wówczas około 30 osób (Ku-
bów..., jw.).  
We wsi Nowosiółka Biskupia 
pow. Borszczów zamordowa-
ny został przez UPA ks Józef 
Turkiewicz proboszcz par. Mi-
chałówka pow. Borszczów. ( 
https://kresywekrwi.neon24.pl/
post/145878,lista-duchownych-
zamordowanych-przez-oun-upa ). 
Podawana jest także wieś Turyl-
cza. Inni podają datę 17 listopada 
1944 r.  Ale także: „Według jeszcze 
innych źródeł po niemieckim ata-
ku w 06.1941 na dotychczasowe-
go sojusznika, Rosjan, po przej-
ściu frontu udał się wraz z grupą 
kapłanów w okolice Kamieńca 
Podolskiego, by tam świadczyć 
posługę duszpasterską wiernym, 
którzy przez dziesięciolecia po-
zostawali w komunistycznej Rosji 
jej pozbawieni. W wyniku donosu 
miejscowych Ukraińców, areszto-
wany 02.10.1941 przez Niemców 
pod zarzutem udzielania pomocy 
jeńcom rosyjskim, a także pomocy 
w przekazywaniu korespondencji 
wywiezionym na roboty przymu-
sowej do Niemiec. Według innych 
źródeł aresztowany po odmowie 
Niemcom opuszczenia nowej 
owczarni i przeniesienia się za 
rzekę Zbrucz. Przetrzymywany 
w więzieniu w Kamieńcu Po-
dolskim. Tam też zamordowany, 
wraz z innych kapłanem, ks. Ja-
nem Bojarczakiem.” (http://www.
swzygmunt.knc.pl/MARTYRO-
LOGIUM/POLISHRELIGIOUS/
vPOLISH/HTMs/OLISHRELI-
GIOUSmartyr2848.htm ).
We wsi Nowosiółka Koropiecka 
pow. Buczacz zamordowany zo-
stał Rogalski Michał (Kubów..., 
jw.). 
We wsi Nowosiółki Oparskie 
pow. Rudki zamordowali 1 Pola-

ka oraz 2 Ukraińców (ojca z sy-
nem), którzy go ukrywali. 
We wsi Oleszków pow. Śniatyn 
powiązali drutem kolczastym i 
po torturach zamordowali 5 Pola-
ków, w tym braci. 
We wsi Ostrowczyk pow. Trem-
bowla zamordowali 7 Polaków w 
tym uprowadzili do lasu 35-let-
niego Józefa Góralika. Po dwóch 
tygodniach jego żona znalazła 
zwłoki męża: ciało miało ślady 
tortur, obcięli mu uszy, wydłubali 
oczy oraz zdarli skórę z włosami 
z głowy. 
We wsi Ostrów pow. Rudki ob-
rabowali i spalili 5 gospodarstw 
polskich oraz zamordowali 3 Po-
laków. 
We wsi Ostrów Nowy pow. Rud-
ki obrabowali i spalili gospodar-
stwa polskie oraz zamordowali 5 
Polaków. 
We wsi Pczany pow. Żydaczów 
banderowcy zamordowali 13-oso-
bową rodzinę polską Zwierzyń-
skich. 
We wsi Podliski pow. Mościska 
„spalona w domu w październiku 
1944 na Podliskach W. Pomy-
sa razem z córką” (http://www.
milno.pl/readarticle.php?artic-
le_id=6). 
We wsi Połowce pow. Czortków 
został zamordowany z rodziną i 
innymi osobami przez UPA robot-
nik leśny o nazwisku Korczyński. 
(Edward Orłowski..., jw.).
We wsi Potok Złoty pow. Bu-
czacz zamordowany został Kru-
kiewicz Antoni l. 23 (Kubów..., 
jw.). 
We wsi Putiatycze pow. Gródek 
Jagielloński upowcy zamordo-
wali 4 Polaków. 
We wsi Romanówka pow. Trem-
bowla zamordowali 20 Polaków, 
w tym 6-osobową rodzinę z 4 
dzieci. 
We wsi Ropienka pow. Lesko 
zamordowali 1 Polaka. 
W miasteczku Rozdół k/Miko-
łajowa pow. Żydaczów zginęła 
wraz z innymi osobami w czasie 
ataku bandy UPA na siedzibę le-
śnictwa (ostrzelanie i obrzuce-
nie granatami) pracownica biura 
leśnictwa Helena  Szałajdowicz  
oraz został aresztowany przez 
NKWD na skutek donosu aktywi-
stów OUN i ślad po nim zaginął 
leśniczy Edward Weiss  (Edward 
Orłowski..., jw.). 
We wsi Rudka pow. Jarosław 
Ukraińcy z SKW obrabowali go-
spodarstwa polskie i zamordowali 
6 Polaków z 2 rodzin. 
We wsi Rybotycze pow. Dobro-
mil w październiku 1944 porwano 
Paulinę Wilgucką i Michała Ku-
śnierewicza. (Andrzej Zapałow-
ski: Granica w ogniu. Warszawa 
2016, s. 211).  
We Sidorów pow. Kopyczyń-
ce banderowcy wywieźli pod las 
i tam zamordowali 6 Polaków: 
4-osobową rodzinę oraz star-
sze małżeństwo (byli to: Michał 
Kalwara lat 76 i jego żona Jó-
zefa lat 69). Relacjonuje Stani-
sław Dębiec, urodzony w 1929 
r. w Sidorowie: „Kolejne wielkie 
prześladowania rozpoczęły się w 
październiku 1944 r. Pamiętam, 
jak jeden z moich starszych ko-
legów, który mieszkał w sąsiedz-
twie, przyjechał na przepustkę, 
aby ochrzcić swoje nowonaro-

dzone dziecko. Gdy szedł przez 
wieś, został zaatakowany przez 
banderowców, którzy nakazali mu 
zabrać jeden ze stojących wozów 
i jechać do kolejnej miejscowo-
ści. Tam Ukraińcy związali czte-
roosobową rodzinę oraz dwójkę 
staruszków, których nazwisko 
pamiętam do dzisiaj – Kalwary. 
Następnie wywieźli ich pod las i 
brutalnie zamordowali. Mój ko-
lega, który jechał wozem uszedł 
z życiem, ale nakazano mu bez-
względne milczenie. Tak się bał, 
że po raz pierwszy opowiedział 
tę historię dopiero w latach 60 – 
tych, gdy spotkaliśmy się we Wro-
cławiu. /.../  Pewnego razu we wsi 
odbywało się wesele. Po pewnym 
czasie nadjechali banderowcy i 
postraszyli wszystkich gości we-
selnych. Zabawa natychmiast 
ustała. Wówczas nikogo jeszcze 
nie zabili, ale na drodze napotka-
li rodzinę Pana Młodego, która 
niestety już nie dotarła na kolejną 
część uroczystości. Zostali zapro-
wadzeni do lasu i tam dokonano 
egzekucji. /.../  Jeden z moich ko-
legów, niewiele starszy ode mnie, 
któregoś razu wrócił do domu z 
pobliskiego miasteczka, zwanego 
rejonem i zastał na swym podwór-
ku banderowców, którzy wycią-
gnęli z domu jego ojca. Nakazali 
mu pójść za nimi. Na skraju wsi 
zamordowali ich obu. /.../ Pamię-
tam również tę tragiczną chwilę, 
gdy znaleźliśmy w swojej piwnicy 
ciało zamordowanej przez UPA 
kobiety. Prawdopodobnie zabili 
ją w nocy, a zwłoki chcieli ukryć. 
Okazało się, że była to nasza są-
siadka – Zosia Jankowska. W 
podobnym czasie ledwo uszła z 
życiem moja kuzynka, która pew-
nej nocy spała u swojej znajomej. 
Nad ranem do mieszkania wpadli 
banderowcy i wyciągnęli tę znajo-
mą kuzynki. Na całe szczęście, ale 
też nieszczęście jeden z banderow-
ców powiedział, aby zabrać tylko 
jedną z nich, a drugiej darować 
życie. Koleżanka kuzynki już nie 
wróciła do domu. Zamordowali ją 
obuchem siekiery. Po wielu latach 
moja kuzynka, wspominała, że zo-
stała ocalona przez Matkę Bożą, 
gdyż w chwili najścia zaczęła go-
rąco się do Niej modlić. Słyszałem 
również o tym, jak kobietę w ciąży 
zabito i rozkrojono jej brzuch, z 
którego wyciągnięto nienarodzo-
ne dziecię i rzucono nim o ścianę. 
To było niezwykłe bestialstwo. Je-
śli ktoś tego nie widział na własne 
oczy to mógłby nie uwierzyć, ale 
to wszystko działo się naprawdę. 
Oni nas prześladowali i mordo-
wali tylko ze względu na to, że by-
liśmy Polakami! To zdecydowanie 
było ludobójstwo.”  (Paweł Ozdo-
ba: To było ludobójstwo!; 2013-
07-16; w: http://www.pch24.pl/
to-bylo-ludobojstwo-,16358,i.
html#ixzz2ZDnH1GzF ).  Ko-
mański, na s. 244 – 245 podaje, 
że we wsi Sidorów w latach 1943 
– 1945 banderowcy zamordowali 
55 osób, nie wymienia np. Zofii 
Jankowskiej. 
We wsi Sielec Bieńków pow. Ka-
mionka Strumiłowa banderowcy 
zamordowali co najmniej 30 Po-
laków, obrabowali i spalili 201 
zagród polskich, kilkanaście osób 
zostało rannych. 
We wsi Skorodyńce pow. Czort-
ków zamordowani zostali: Ban-
dura Zofia, Bandura Franciszek 
(szewc), Sitko Antoni, Suchorol-

ska Maria i jej syn Ludwik l. 17 
(Kubów..., jw.).    
We wsi Słobódka Janowska 
pow. Trembowla zostali zamor-
dowani: Amorowicz Marian, Ke-
dzierewicz Michał, Pindera Paweł 
l. 17, Powszyk Józef l. 16, Sem-
kowicz N., Słobodzian Jan l. 17, 
Julia, jej córka l. 8 (Kubów..., jw.; 
Komański..., na s. 413 podaje, że 
banderowcy uprowadzili dwóch 
15-letnich chłopców polskich: Jó-
zefa Kapnika i Józefa Powszeka, 
którzy zaginęli bez śladu).  
W przysiółku Smerkłów należą-
cym do wsi Niżniów pow. Tłu-
macz uprowadzili 10 Polaków i 
po torturach zamordowali w lesie. 
We wsi Stanimirz pow. Prze-
myślany zostali uprowadzeni ze 
wsi Hanaczówka i po torturach 
zamordowani: Blicharska Kata-
rzyna, Piwowar Antonina (lat 22), 
Niebylski Michał (lat 18), Niec-
karz Anna. ( Józef Wyspiański: 
Barbarzyństwa OUN-UPA, Lubin 
2009, s. 292). Oraz zamordowany 
został Ziembicki Tomasz, lat 58. 
(Józef Wyspiański: Barbarzyń-
stwa OUN-UPA, Lubin 2009, s. 
228).  
We wsi Stare Sioło pow. Luba-
czów miejscowi Ukraińcy zamor-
dowali 2 Polaków, byli to: Marcin 
Jamniak i Józef Jamniak, który 
został uprowadzony do lasu i po 
torturach zamordowany. Prawdo-
podobnie było to 16 i 18 paździer-
nika.  Oraz: We wsi Stare Sioło w 
październiku 1944 r. na drodze z 
Lubaczowa do Jarosławia zabito 
20 nieznanych żołnierzy polskich. 
(IPN Opole , 21 grudnia 2018, 
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postano-
wienie o umorzeniu śledztwa). 
We wsi Stechnikowce pow. Tar-
nopol upowcy zamordowali 5 Po-
laków: matkę z córkami lat 14 i 16 
oraz ojca z synem. 
We wsi Suchodół pow. Kopy-
czyńce zamordowali 4 Polaków, 
w tym 17-letniego Kazimierza 
Guzika i 18-letniego Edwarda 
Dąbrowkiego, którym odrąbali 
siekierą ręce i nogi oraz pokłuli 
ich nożami. 
We wsi Szmańkowce pow. 
Czortków zamordowali 7 Pola-
ków: matkę z 3 dzieci, kobietę i 
małżeństwo. 
We wsi Święty Józef pow. Ko-
łomyja uprowadzili z drogi 3 
Polaków i ich zamordowali w 
lesie k. Majdanika: byłego sekre-
tarza gminy Mariana Jungera oraz 
dwóch 18-letnich chłopców, Jana 
Banasia i Władysława Zawadz-
kiego.  
We wsi Tadanie pow. Kamionka 
Strumiłowa obrabowali i spalili 
gospodarstwa polskie i kościół 
oraz zamordowali 6 Polaków, któ-
rzy pozostali we wsi. 
We wsi Torskie pow. Zalesz-
czyki zamordowali 49 Polaków, 
Ukrainkę (żonę Polaka) oraz 5 
dzieci polsko-ukraińskich; razem 
55 osób. „Pod koniec paździer-
nika 1944 r. dwie lub trzy sotnie 
UPA, w godzinach popołudnio-
wych, dokonały napadu na Tor-
skie. Zaczęły od kolonii Jakubów-
ka i przysiółka Czahor. Zabiły 
wszystkich znajdujących się tam 
Polaków, ograbiły ich domy, póź-
niej zniszczyły lub spaliły je. /.../ 
Największa tragedia dokonała się 
w zabudowaniach rodziny Cho-
miakowskich. Zostało tu zamor-

dowanych pięć dorosłych osób, a 
szesnaścioro dzieci spalono żyw-
cem w mieszkaniu” (Aleksander 
Chmura; w: Komański..., s. 889 
– 993). 
We wsi Towarnia pow. Dobro-
mil banderowcy zamordowali 30 
Polaków. 
W mieście powiatowym Trem-
bowla zamordowany został Tka-
czyński N. (Kubów..., jw.).  
We wsi Tyśmieniczany pow. 
Stanisławów obrabowali i spa-
lili wszystkie 20 gospodarstw 
polskich oraz zamordowali 5 Po-
laków, którzy nie opuścili wcze-
śniej wsi. 
We wsi Wasylkowce pow. Kopy-
czyńce uprowadzili, torturowali, 
w tym m.in. ciało pocięli żyletka-
mi, ułożyli na kopie siana i spalili 
60-letniego Romana Sidaka. 
We wsi Weleśnica pow. Na-
dworna na drodze zamordowali 
2 Polki. 
We wsi Werchrata pow. Rawa 
Ruska miejscowi Ukraińcy za-
mordowali 2 Polaków. 
We wsi Wiązownica pow. Jaro-
sław upowcy uprowadzili i za-
mordowali Józefa Kuśnierza. 
We wsi Wierzbówka pow. 
Borszczów kilkanaście osób za-
mordowano i spalono polskie 
zagrody (Kubów..., jw.; Komań-
ski..., na s. 55 podaje, że bande-
rowcy ograbili i spalili większość 
polskich zagród oraz zamordowa-
li 7 Polaków.).  
We wsi Woroniaki pow. Zło-
czów zamordowali 2 Polaków. 
We wsi Wysocko Wyżne pow. 
Turka w podpalonym kościele 
upowcy spalili 1 Ukraińca za to, 
że potępiał zbrodnie UPA  
W powiatowym mieście Zalesz-
czyki:  „W październiku 1944 r. 
byłam w Zaleszczykach, widzia-
łam jak nurt rzeki niósł drzwi, na 
których leżało 5 trupów: matka z 
czwórką małych dzieci przywią-
zana kolczastym drutem. Drzwi te 
zaczepiły o wystający pień drzewa 
i zatrzymały się przy brzegu. Wie-
lu ludzi poszło oglądać to maka-
bryczne widowisko. Podobnych 
scen codziennie było w okolicy 
więcej. /.../ Kiedy byłam w Za-
leszczykach, widziałam w kostni-
cy kobietę o imieniu Bronisława 
z Uhrynkowiec. Nazwiska jej nie 
zapamiętałam. Miała zdartą skó-
rę z czoła i zawiniętą niczym beret 
na głowie. Na rękach miała po-
dobnie zdjętą skórę i naciągniętą 
na dłonie. Był to widok przeraża-
jący. Jak bardzo oprawca musiał 
być zwyrodniały, aby w ten sposób 
męczyć bezbronną kobietę. Czy 
takich zwyrodnialców można na-
zywać żołnierzami UPA, walczą-
cymi o wolną Ukrainę?” (Karoli-
na Szuszkiewicz; w: Komański..., 
s. 907). 
We wsi Załucze pow. Borszczów 
banderowcy zamordowali 20 Po-
laków, w tym 2 nauczycielki: „Tej 
nocy dwom nauczycielkom pol-
skim banderowcy obcięli piłami 
stolarskimi obie nogi, następnie 
nożycami języki i połamali ręce, 
a gdy były one już w agonii, obie 
zastrzelili” (Komański..., s. 56). 
W leśniczówce Żohatyn nadle-
śnictwo Dynów został zamordo-
wany przez UPA robotnik leśny 
Franciszek Szymaczek, lat 27 
(Edward Orłowski..., jw.).
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Powiat oszmiański za czasów 
Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów był największym z powiatów 
w województwie wileńskim. To 
właśnie na jego terenie – w Kre-
wie – zawarto układ, który dał 
początek unii polsko-litewskiej. 
Stąd wywodzi się królewska dy-
nastia Jagiellonów. Tu urodziło 
się i pracowało wielu wybitnych 
artystów, kapłanów i obrońców 
Ojczyzny.
W cyklu wspomnień przedsta-
wię osoby i rodziny związa-
ne z przedwojenną historyczną 
„Oszmiańszczyzną”. Niekiedy 
będą to wątki nieznane, innym ra-
zem odświeżone, ale wzbogacone 
o nowe materiały z archiwów lub 
zbiorów prywatnych. Znacznej 
części nigdy nie publikowano. 
Kolejne artykuły pojawiać się 
będą w dwumiesięcznych odstę-
pach.
Malarka Janka z Oświecim-
skich i pisarz Antoni Gołubiew 
(pseud. Kazimierz Łubi, Goa, 
Jerzy Cichocki, Jan Karol Way-
da) to małżeństwo, które silnie 
związane było z Oszmiańszczy-
zną. W oszmiańskim kościele 
św. Michała Archanioła wzięli 
ślub. Janka pochodziła z Ukro-
piszek spod Oszmiany i w mie-
ście ukończyła szkołę średnią. U 
jej rodziców spędzali wakacje, 
prowadzili pasiekę, a w czasie 
wojny zaangażowali się w dzia-
łalność konspiracyjną i two-
rzyli. Tam w trakcie okupacji 
niemieckiej pisarz kontynuował 
prace nad cyklem powieści pia-
stowskiej „Bolesław Chrobry”. 
Wielokrotnie w swojej twór-
czości odwoływał się do ziemi 
oszmiańskiej.
Janka urodziła się 24 grudnia 1906 
roku. Rodzice Władysław Oświe-
cimski i Amelia z Bukowskich 
mieszkali wówczas w Oszmianie. 
Ojciec posiadał firmę budowlaną. 
Miała trzy siostry: Helenę, Irenę 
oraz Marię. Piątka rodzeństwa 
zmarła w dzieciństwie. Przed I 
wojną światową wyjechali na 
Ukrainę, gdzie Władysław Oświe-
cimski podjął zatrudnienie w fir-
mie Ernesta Solvaya. Zajmował 
się pracami budowlanymi przed-
siębiorstwa. Wiedli dostatnie ży-
cie. Janka z siostrami uczyły się 
w domu, egzaminy zaś zdawały 
w Charkowie. Rewolucja bolsze-
wicka zmusiła rodzinę do uciecz-
ki i powrotu do Oszmiany. Dalszą 
edukację podjęła w oszmiańskim 
gimnazjum. Ukończyła je maturą 
w 1926 roku. Następnie studio-
wała na Wydziale Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Stefana Batorego w 
Wilnie. Nauki pobierała u same-
go Ferdynanda Ruszczyca w jego 
pracowni pejzażu i kompozycji. 
W trakcie studiów była prezesem 
Bractwa Artystycznego oraz bra-
ła udział w licznych odczytach i 
wykładach. Na jednym z takich 
spotkań poznała Antoniego Gołu-
biewa.

Antoni – Ja pochodzę z ziemi, la-
sów i wód Wileńszczyzny

Urodził się 25 lutego 1907 roku 
w Wilnie. Rodzicami przyszłego 
twórcy byli Mikołaj Gołubiew 
(prawosławny, z pochodzenia 
Rosjanin) i Antonina z Wisz-
niewskich. Miał też brata Jana. W 
dzieciństwie dużą rolę w kształ-
towaniu osobowości Antoniego 
odegrała babcia Olesia Wiszniew-
ska, która opowiadała o czasach 
i represjach popowstaniowych i 
rządach murawiewowskich. 
W roku 1915, kiedy front zbliżał 
się do Wilna, pracujący na kolei 
Mikołaj Gołubiew został ewaku-
owany. Jego żona, bojąc się odcię-
cia od męża być może na długie 
lata, wyjechała z dwoma synami 
do Moskwy. Wkrótce przeniosła 
się do osady fabrycznej Kliniec, 
w ówczesnej guberni czernihow-
skiej. Zgromadziła się tam licz-
na grupa Polaków, pochodząca z 
różnych stron zaboru rosyjskiego. 
Mikołaj Gołubiew dojeżdżał do 
rodziny. W roku 1919 powrócili 
do Wilna. Antoni rozpoczął naukę 
w gimnazjum Zygmunta Augusta. 
W murach tej szkoły kształcili się 
m.in. Czesław Miłosz, Stanisław 
Stomma, Teodor Bujnicki, Tade-
usz Konwicki, dziennikarz Józef 
Święcicki czy profesor Czesław 
Zgorzelski. Już w okresie gimna-
zjalnym opublikował m.in. frag-
ment powieści historycznej Przed 
wiekami (najpewniej w wileńskim 

pisemku szkolnym Hejnał – przy-
pis T.K.). Egzamin dojrzałości 
zdał w roku 1925. 
Po maturze podjął studia na Uni-
wersytecie Stefana Batorego w 

Wilnie. Początkowo w dziedzinie 
fizyki i astronomii, później filo-
logii polskiej, by ostatecznie wy-
brać historię. Studiował ją m.in. 
pod kierunkiem prof. Stanisława 
Kościałkowskiego, o którym po 
latach napisał, że wychowywał 
poprzez uczenie, uczył zaś, wy-
chowując. Antoni Gołubiew brał 
aktywny udział w studenckim 
życiu naukowym i kulturalnym. 
Należał do Stowarzyszenia Kato-
lickiej Młodzieży Akademickiej 
„Odrodzenie”, w którym działali 
także jego koledzy z gimnazjum 
Zygmunta Augusta Czesław Zgo-

rzelski, Stanisław Stomma, absol-
went gimnazjum oszmiańskiego 
Henryk Dembiński (opuścił „Od-
rodzenie” wraz z grupą działaczy 
i związał się z ruchem komuni-
stycznym) oraz harcerka Jadwiga 
Dudziec. Działał w Kole History-
ków Badaczy USB. W roku 1928 
wygłosił na jego forum referat 
„Dante jako poprzednik humani-
zmu”. W roku 1929 został człon-
kiem zarządu organizacji. Z kolei 
w roku 1930 w sali Śniadeckich 
Koło zorganizowało „Sąd nad 
średniowieczem”. Antoni pełnił 
rolę „adwokata epoki”. Jego bły-
skotliwe przemówienie na temat 
walorów kultury średniowiecza 
podbiło audytorium, dzięki cze-
mu obrońca zrehabilitował śre-
dniowiecze. W okresie studiów 
był redaktorem pisma „Żagary”, 
które początkowo ukazywało 
się jako dodatek do wileńskiego 
„Słowa” Stanisława Cata-Mac-

kiewicza. Wtedy też zetknął się 
i współpracował z Czesławem 
Miłoszem. Od grudnia 1931 roku 
przy „Słowie” wydawany był 
też inny dodatek „Wilcze Zęby”. 
Sprawował w nim funkcję redak-
tora naczelnego. 

Małżeństwo Janki i Antoniego
Janka Oświecimska wspominała, 
że swojego przyszłego męża po-
znała na czwartym roku studiów. 
Pobrali się w roku 1933. Oboje 
właśnie ukończyli uczelnię. Ślubu 
w oszmiańskim kościele parafial-

nym pod wezwaniem św. Michała 
Archanioła udzielił im późniejszy 
błogosławiony kościoła katolic-
kiego ks. Henryk Hlebowicz. Po 
ceremonii proboszcz oszmiański 
ks. Walerian Holak odczytał ży-
czenia od Ojca Świętego. 
Małżonkowie zamieszkali w Drui 
nad Dźwiną, gdzie rozpoczęli pra-
cę w gimnazjum ojców marianów. 
Tolo uczył historii, natomiast Ja-
nina rysunków i gimnastyki dla 
dziewcząt. Tam też przyszło na 
świat ich pierwsze dziecko Antoni 
Augustyn. Niestety chłopiec miał 
wadę serca i po kilku miesiącach 
zmarł.
W latach 1934–1936 Antoni był 
redaktorem dwutygodnika „Pax. 
O chrześcijańską kulturę ju-
tra”. Grupa współpracowników 
„Paxu”: Antoni Gołubiew, Sta-
nisław Stomma, Jerzy Turowicz 
i Maria Morstin-Górska, współ-
tworzyła po wojnie „Tygodnik 
Powszechny” oraz „Znak”. W 
roku 1935 Gołubiewom przyszła 
na świat córka Maria. Wówczas 
wyjechali z Drui do Wilna. Jani-
na pracowała w gimnazjum sióstr 
benedyktynek, ucząc rysunku i 
robót ręcznych. Antoni w gim-
nazjum ojców jezuitów oraz w 
gimnazjum im. Zygmunta Au-
gusta uczył historii. Jego zajęcia 
nie ograniczały się jednak tylko 
do pracy nauczycielskiej. Był 
dziennikarzem w redakcji „Ku-
riera Wileńskiego”, sekretarzem 
adwokackim oraz referentem 
prasowym i oświatowym w Izbie 
Przemysłowo-Handlowej. Współ-
pracował też z rozgłośnią wileń-
ską Polskiego Radia jako autor 
felietonów literackich, reportaży, 
komentarzy politycznych, kul-
turalnych i społecznych. W roku 
1935 opublikował także książkę 
„Mędrcy na arenie”. Latem 1938 
roku ponownie objął redakcję 
„Paxu” i prowadził ją do września 
1939 roku.

W poszukiwaniu dzieła życia
Każde wakacje spędzali u Oświe-
cimskich pod Oszmianą. Oboje 
wiedzieli, że chcą tworzyć. Anto-
ni pisać, Janka malować. W tym 
celu zamierzali zadbać o swoją 

Oszmiańskie historie – malarka i pisarz. 
Janka i Antoni Gołubiewowie
Tomasz Kiejdo

/ Janka Oświecimska - uczennica Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Oszmianie, 
lata 20. Fot. zbiory Marii Łotysz

/  Portret zbiorowy maturzystów Państwowego Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta 
w Wilnie z nauczycielami, 1925 rok. Antoni Gołubiew na środku, drugi rząd od góry 
(przed kolegą w jasnym garniturze).  W drugim rzędzie siedzących, na środku (obok księ-
dza) dyrektor szkoły w latach 1924 - 1939 Jan Żelski (w czasie wojny nauczyciel i organi-

zator tajnych kompletów w Wilnie), fot. zbiory Biblioteka Narodowa Polona

/ Zdjęcie ślubne Janki z Oświecimskich i Antoniego Gołubiewa, Oszmiana, 3 lipca 1933 
r.,  fot. zbiory Marii Łotysz
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niezależność finansową. Środ-
kiem do zapewnienia spokoju ma-
terialnego miała być założona w 
Ukropiszkach pasieka. Do zreali-
zowania przedsięwzięcia Antoni 
przygotowywał się teoretycznie 
i praktycznie. Studiował branżo-
wą literaturę, odwiedzał okolicz-
nych pszczelarzy, nabył niezbęd-
ne przybory, a w końcu pasiekę. 
Pszczelarstwo pokochał i mówił o 
nim z pasją. Swoje gospodarstwo 
rozwijał do wojny.
Janka poświęcała się pracy za-
wodowej, zajmowała się domem. 
Na pierwszym miejscu stawiała 
jednak pracę męża. Miała coraz 
mniej czasu na własną twórczość. 
Niemniej w październiku 1937 
roku jako absolwentka Wydziału 
Sztuk Pięknych wraz z grupą wi-
leńskich artystów skupionych w 
WTAP: Hoppenem, Jamonttem, 

Kwiatkowskim, Śleńdzińskim i 
Horno-Popławskim, wystawia-
ła swoje prace w warszawskim 
Instytucie Propagandy Sztuki. 
Jesienią 1937 roku małżonkowie 
brali udział w wystawie poświę-
conej twórczości Ferdynanda 
Ruszczyca. To kulturalne wyda-
rzenie, które odbyło się w Wilnie 
rok po śmierci wielkiego artysty, 
stanowiło dla obojga szczególne 
przeżycie. Janka studiowała w 
pracowni mistrza, dla Antonie-
go z kolei Ruszczyc był postacią 
(wraz z wieloma innymi), która 
kształtowała jego postawę życio-
wą. Obraz „Ziemia” stał się jed-
nym z bodźców powstania dzieła 
życia Gołubiewa, czyli cyklu po-
wieści piastowskich „Bolesław 
Chrobry”. W roku 1938 artystom 
na świat przyszedł kolejny syn – 
Stanisław. 

Nad powieścią pisarz pracował 
już przed wojną. Jednak czas jej 
wybuchu zbliżał się nieuchronnie: 
„skwarne sierpniowe lato i śpiew 
pszczelej pasieki w Ukropisz-
kach, gdy w cieniu rozłożystej 
gruszy pisałem swoją klechdę o 
początkach Śliźniów, o moim kra-
ju i przyszłości, a obok – w rozsta-
wionym kojcu – starszy mój, nie-
żyjący dzisiaj syn gramolił się na 
nogi, usiłując o własnych siłach 
podnieść się i stanąć. I w tej ci-
szy, w tym słońcu nagłe zjawienie 
się żony, Janki Oświecimskiej, od 
kilku już lat Janki Gołubiewowej, 
jak brązowa od spiekoty minio-
nego lata, we wzorzystej wesołej 
sukience, pośpiesznym krokiem 
zbliża się od strony domu i wy-
powiada dwa urwane słowa: – 
Mobilizacja! … Wojna! …” (Ka-
zimierzówka Antoni Gołubiew, 

Kraków 1981, s. 187).

Tułaczy los
Wyjechali oboje z żoną do Wilna. 
Antoni miał kategorię wojsko-
wą C. Uważał, że powinien być 
w redakcji. Dzieci zostawili pod 
opieką Amelii Oświecimskiej. 
Pomieszkiwali wówczas u rodzi-
ców Tola. 17 września wkroczyli 
Sowieci. Antoni wraz ze Stani-
sławem Stommą wyjechali na 
Łotwę. Osiedli w Rydze. Janka 
miała wracać do dzieci. Po cało-
nocnej podróży dotarła do Ukro-
piszek. Już pierwszego dnia po 
wkroczeniu Sowietów ci znaleźli 
się w gospodarstwie Oświecim-
skich. Dewastacji uległa tak pie-
lęgnowana przez lata pasieka. W 
krótkim czasie Gołubiewowa z 
dziećmi wyjechała do Oszmia-
ny. Mieszkała u siostry Heleny 
Kononowicz. Kiedy Hela wraz z 
synem Mirosławem w kwietniu 
1940 roku zostali wywiezieni do 
Kazachstanu, Janka zdecydowała, 
że nie można dłużej pozostać na 
Oszmiańszczyźnie. Postanowiła 
uciekać. Wraz z matką, siostrą 
Marią oraz dziećmi, prowadze-
ni przez dwóch przewodników, 
przekroczyli zieloną granicę i 
dotarli szczęśliwie do Wilna. Za-
trzymali się u rodziców Antonie-
go, później zmieniali kwatery. Po 
otrzymaniu legalnych dokumen-
tów wyjechali do Kun leżących 
nieopodal Turgiel. Był to majątek 
siostry Aleksandra Przegalińskie-
go, kolegi gimnazjalnego Tola. Z 
Łotwy dojechał do nich Antoni. 
Zajmowali się wówczas pracami 
gospodarskimi oraz podejmowa-
li fizyczne prace zarobkowe. W 
czerwcu 1940 roku Sowieci zajęli 
kraje bałtyckie. Rodzina Gołu-
biewów jesienią 1940 roku prze-
prowadziła się do Kolonii Wileń-
skiej. Zamieszkali w letniskowym 
domu Kazimierza Rutskiego, 
którego syn Jan był świadkiem 
na ślubie Gołubiewów. Antoni 
zarabiał jako wozak i nocny stróż. 
Często wówczas gościł u Gusta-
wa i Leontyny Malawków, którzy 
zorganizowali później w Kolo-
nii Wileńskiej tajne nauczanie. 
Pracował też nad tomem „Szło 
Nowe” „Bolesława Chrobrego”. 
Po wybuchu wojny niemiecko-so-
wieckiej powrócili ponownie całą 
rodziną do Ukropiszek. Próbowa-
li gospodarować, choć lata okupa-
cji podkopały stan majątku. Janka 
starała się odsunąć troski męża o 
sprawy zarobkowe. Sprzedawała 
zabawki, które wyrabiali na wsi. 
Później zajmowała się handlem w 
Oszmianie i okolicznych wsiach. 
Tolo miał podrobione dokumenty 
na osobę starszą. Żona nie chciała 
go narażać na aresztowanie, więc 
głównie sama przemieszczała się 
po terenie. Chciała też stworzyć 
mężowi warunki do dalszego pi-
sania powieści. Antoni kontynu-
ował pracę literacką, Janka nie 
miała czasu na malarstwo. W roku 
1942 urodziła im się córka Anna 
Hanna.
Dwór włączył się także w działal-
ność konspiracyjną. Ukropiszki 
były dobrym punktem przeloto-
wym na trasie Wilno – Oszmia-
na – Mołodeczno. Gołubiew brał 

czynny udział w działaniach nie-
podległościowych. Wiktor Sna-
stin podaje, że twórca przyjął 
pseudonim „Poeta”. W folwarku 
często zatrzymywali się żołnierze 
podziemia, z którymi pisarz długo 
dyskutował. Mieli tam zapewnio-
ny nocleg. We dworze przecho-
wywano także broń i amunicję. 
Częstym gościem był Witalis 
Stacewicz „Rafał” (Witek Stam-
browski) – szef łączności Inspek-
toratu F (oszmiańskiego AK). 
Najmłodsza siostra Janki – Maria 
została przez niego zaprzysiężona 
na łączniczkę. Przyjęła pseudo-
nim „Bez”.
Ponowne wkroczenie Sowie-
tów wymusiło kolejne ucieczki i 
ukrywanie się. Stało się dla nich 
oczywiste, że muszą wyjechać. 
Dla Tola było jasne, że do Ukropi-
szek i Wilna już nie wrócą. Janka 
wierzyła w inny scenariusz naj-
bliższych lat. Pozostawiła swój 
fortepian u ojców bernardynów 
w Wilnie. Stał w sali parafialnej. 
Co można było, sprzedali. Meble 
oraz resztę dobytku zapakowa-
ną w skrzynie zabrali ze sobą. 
Pozostawili ukochaną ziemię w 
kwietniu 1945 roku. Odjechali z 
małej stacji kolejowej Gudogaje. 
Amelia Oświecimska z córkami 
Ireną i Marią pozostały jeszcze w 
Ukropiszkach, aby przygotować 
zasiewy. Opuściły je późną je-
sienią 1945 roku. Gołubiewowie 
podróżowali tygodniami. Jechali 
między innymi przez Poznań, ale 
nie chcieli w nim pozostać. Ich 
celem była Łódź, do której mieli 
także dotrzeć rodzice Antoniego. 

„Tygodnik Powszechny” i dal-
sza praca twórcza
Początkowo zamieszkali w dwu-
pokojowym lokum, którym 
okazała się poczekalnia kina. 
Następnie przenieśli się do wy-
remontowanego mieszkania na 
Starym Rynku. W Łodzi chwilo-
wo przebywał brat Antoniego Jan. 
Później wyjechał do Rzeszowa, a 
następnie do Gdańska. W kolej-
nych miesiącach dotarły też sio-
stry Janki z matką. 
Po kilku miesiącach Antoni Go-
łubiew otrzymał propozycję 
pracy w redakcji „Tygodnika 
Powszechnego”. Przyjął ją i w 
początkach 1946 roku był już 
w Krakowie. Ściągnął do siebie 
bliskich. Zamieszkali w trzypo-
kojowym mieszkaniu przy ulicy 
Jaskółczej wraz z rodzicami Tola. 
W roku 1949 na świat przyszedł 
najmłodszy syn Janki i Antoniego 
– Wojciech.
Redaktorem „Tygodnika Po-
wszechnego” był do końca życia z 
wyjątkiem okresu 1953–1956. Po 
śmierci Stalina gazeta nie opubli-
kowała wielkiego nekrologu, lecz 
jedynie wzmiankę o tym wydarze-
niu. Tolo został wezwany do War-
szawy na rozmowę z Francisz-
kiem Mazurem. Władze stawiały 
warunek usunięcia z zespołu re-
dakcyjnego Turowicza i Stommy, 
natomiast Gołubiew miał zostać 
redaktorem naczelnym. Antoni 
w wielogodzinnych negocjacjach 
odrzucił propozycję. Wówczas 
zamknięto czasopismo. Publiko-

/ Umowa o pracę w Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta pomiędzy dyrektorem szkoły Janem Żelskim, a pracownikiem (nauczycie-
lem) Antonim Gołubiewem, Wilno 15 września 1935 r., skan ze zbiorów Centralnego Archiwum Państwowego Litwy

/ Zezwolenie na nauczanie w Gimnazjum im. Króla Stefana Batorego w Drui wystawione przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileń-
skiego Antoniemu Gołubiewowi w październiku 1934 r., skan ze zbiorów Centralnego Archiwum Państwowego Litwy
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wał także na łamach miesięcznika 
„Znak”. Jednocześnie nie ustawał 
w swojej działalności pisarskiej. 
Dwie pierwsze części cyklu po-
wieści piastowskiej „Bolesław 
Chrobry” „Puszcza” oraz „Szło 
Nowe” ukazały się w 1947 roku. 
Kolejny tom „Złe dni” ukazał się 
w 1950 roku, następnie „Roz-
droża” w 1954 roku i wreszcie 
„Wnuk” w 1974 roku. Dzieło 
życia pisane przez kilkadziesiąt 
lat niezwykłym, oryginalnym ję-
zykiem ukazuje „opanowywanie 
natury przez kulturę” (Najwięk-
sza przygoda mego życia, Antoni 
Gołubiew, Kraków 1981, s. 66). 
Autor przedstawia wszystkie 
warstwy ówczesnego państwa, 
wgłębia się w psychikę boha-
terów i motywy ich działania. 
Swoim warsztatem przenosi nas 
niejako do X wieku. „Bolesław 
Chrobry” zapewnił Gołubiewo-
wi trwałe miejsce wśród naj-
wybitniejszych polskich pisarzy 
XX stulecia.
W roku 1955 pisarz wydał „Li-
sty do przyjaciela”, ukazywały 
się opowiadania i eseje: „Po-
szukiwania” (1960), „Unoszeni 
historią” (1971), „Świadkowie 
przemian” (1974), „Spotkanie 
na Świętokrzyskiej” (1975). Po 
śmierci Gołubiewa wyszła książ-
ka „Największa przygoda mego 
życia” (1981), w której pisarz 
dokonał swoistego podsumo-
wania pracy nad „Bolesławem 
Chrobrym”. W roku 1981, dzięki 
córce pisarza Marii Łotyszowej, 
ukazała się powieść „W dolinie 
dwóch rzek. Kazimierzówka”. 
W roku 1985 wydane zostały 
jeszcze „W żółtej poczekalni pod 
zegarem” oraz „Szaja Ajzensz-
tok. Trzy świeczniki siedmiora-
mienne”. Pisał również wiersze, 

ale nie spotkały się z uznaniem 
krytyków literackich. W 1976 
roku został uhonorowany nagro-
dą Fundacji Alfreda Jurzykow-
skiego w Nowym Jorku, a rok 
później nagrodą Ministra Kul-
tury i Sztuki I stopnia. Otrzymał 
także nagrodę im. Włodzimierza 
Pietrzaka. Odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim oraz Krzyżem Ko-
mandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski.

O chrześcijańską kulturę jutra
Przez kilkanaście lat po wojnie 
Gołubiewowie letnie miesiące 
spędzali w Klikuszowej koło 
Nowego Targu u Marii Grzego-
rzewskiej. Małżeństwo wrażli-
we na piękno natury pokochało 
to miejsce. To tam powstawały 
kolejne tomy „Bolesława Chro-
brego” i inne utwory, a Janka 
uwieczniła dom na jednym ze 
swoich obrazów. Gdy w latach 
60. Grzegorzewska przeniosła 
domek pod Warszawę, Janka z 
Tolem i dziećmi ruszali na włó-
częgi kajakowe po Mazurach. 
W kolejnych latach pisarz ze 
względu na chorobę serca musiał 
zaniechać wycieczek, wtedy lo-
kowali się nad jeziorem Orzysz. 
Mazurska roślinność i krajobraz 
przypominały im młodość i zie-
mię wileńską. 
Antoni Gołubiew przez całe 
swoje życie angażował się w 
sprawy publiczne. Tak było za-
równo przed wojną, jak i po jej 
zakończeniu. Gdy środowisko 
związane z „Tygodnikiem Po-
wszechnym” oraz „Znakiem” 
utworzyło ugrupowanie po-
lityczne, a następnie weszło 
do sejmu jako koło poselskie 
„Znak”, Gołubiew niejednokrot-

nie był jego surowym recenzen-
tem. Wielokrotnie spotykał się 
bądź wymieniał korespondencję 
z prymasem Wyszyńskim. Pisarz 
rozmawiał z prymasem m.in. we 
wrześniu 1953 roku, na krótko 
przed jego zatrzymaniem. Głowa 
Kościoła w Polsce przewidywa-
ła wówczas swoje aresztowanie, 
wspominał publicysta. Wiado-
mo, że w czasie internowania 
Wyszyński czytał „Bolesława 
Chrobrego”. Bliskie relacje 
łączyły Gołubiewów również 
z biskupem krakowskim, 
późniejszym kardynałem Karo-
lem Wojtyłą. Gdy po powrocie 
z konklawe we wrześniu 1978 
roku, na którym papieżem wy-
brano Jana Pawła I, kardynał 
dowiedział się na warszawskim 
lotnisku o utonięciu Wojciecha, 
młodszego syna Janki i Antonie-
go (starszy syn Stanisław uto-
nął na Mazurach w 1975 roku), 
wsiadł do samochodu, który za-
wiózł go na Jaskółczą do Gołu-
biewów w Krakowie.
Antoni Gołubiew ogromnie 
przeżywał przylot Ojca Świę-
tego Jana Pawła II do Polski w 
roku 1979. Pielgrzymkę papie-
ską traktował jako narodowe 
rekolekcje. Miał nawet spotkać 
się z papieżem. Niestety pod-
czas oglądania relacji z przyjaz-
du Ojca Świętego do Warszawy 
dostał silnego ataku serca. Na 
drugi dzień atak się powtórzył 
i pisarz został odtransportowa-
ny do szpitala. Ostatni artykuł 
twórcy, pisany dla „Tygodnika 
Powszechnego” w szpitalu, w 
momencie chwilowej poprawy, 
zatytułował „Pozostał z nami”. 
Apelował w nim o zachowanie 
wierności wartościom chrze-
ścijańskim. Umarł 27 czerwca 
1979 roku. Mszę Świętą żałob-
ną 30 czerwca odprawił ks. bp 
Jan Pietraszko w kościele pa-
rafialnym sióstr norbertanek na 
Salwatorze. Ciało spoczęło na 

krakowskim cmentarzu na Sal-
watorze. Jan Paweł II na wieść 
o śmierci pisarza wysłał list do 
Janki Gołubiewowej: „Był to ów 
ostatni dowód życzliwości, po 
prostu dar, jaki otrzymałem od 
Antoniego Gołubiewa. Tych do-
wodów życzliwości, tych darów 
było wiele. Wspominam je dziś z 
głęboką wdzięcznością, zarówno 
dary na wskroś osobiste, jak też 
te wielkie, którymi obdarował 
cały naród i jego kulturę. Mam 
na myśli dzieła, a zwłaszcza 
„Bolesława Chrobrego”. Pole-
cam Go Bogu na wieczny pokój 
i światłość, do której docho-
dził przez wiarę i służbę całe-
go życia” (W dziesiątą rocznicę 
śmierci Antoniego Gołubiewa, 
Jadwiga Wielgut-Walczak, w: 
„Tygodnik Powszechny” 1989, 
nr 26, z 25 czerwca, s. 4–5).
Janka przeżyła męża o blisko 
siedemnaście lat. Antoni w 
swoim „Notatniku” wzywał ją 
do malowania, do kontynuowa-
nia ich pracy twórczej. I Janka 
rzeczywiście malowała, przede 
wszystkim akwarele. Pisała 
wspomnienia, a w miesiącach 
letnich wyjeżdżała nad jeziora. 
Zmarła 21 lutego 1996 roku. Po-
chowana została wraz z mężem i 
tragicznie zmarłym synem Woj-
ciechem na krakowskim cmenta-
rzu na Salwatorze.
Gołubiewowie nigdy po wojnie 
nie pojechali na Wileńszczyznę. 
Przede wszystkim Antoni chciał 
pozostawić w pamięci atmos-
ferę i ludzi Wilna z okresu ich 
bytności. Nigdy jednak o ziemi 
wileńskiej i oszmiańskiej nie 
zapomnieli. Tęsknili oraz wielo-
krotnie wracali do niej w swojej 
twórczości.
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Fakty i legenda o Tadeuszu Koronie 
ps.  „Groński”, ps. „Halicz”
Bogusław Szarwiło

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

Kim był Tadeusz Korona ps. 
„Groński”? 

Dla mnie osobiście był bohate-
rem, dzięki któremu uratowało 
się wielu Polaków podczas „Rze-
zi Wołyńskiej” 1943 r. O tym 
młodym człowieku słyszałem od 
dzieciństwa, nawet myślałem , 
że Groński to nazwisko a Korona 
pseudonim. Wspominali o nim 
członkowie mojej rodziny mię-
dzy innymi, wujek Zygmunt Ro-
mankiewicz ps. „Brzoza” i kuzyn 
Mieczysław Romankiewicz ps. 
„Sarna” z oddziału „Jastrzębia” 
( por. Władysława Czermińskie-
go). Razem brali udział w bitwie 
pod Gruszówką, o czym później. 
Tadeusz Korona pochodził z 
Kowla gdzie od dawna mieszkali 
jego rodzice: Stanisław i Antoni-
na. Miał 3 braci i siostrę. Rodzina 
rozsypała się z chwilą wybuchu 
wojny. Brat Hipolit podporucznik 
rezerwy, zmobilizowany w sierp-
niu 1939 r. dostał się do niewoli 
niemieckiej i trafił do oflagu w 
Woldenbergu ( Dziś  Dobiegniew 
). Najstarszy z braci Henryk, 
który ukończył politechnikę we 
Lwowie jeszcze przed 1941otrzy-
mał nakaz pracy na terenie środ-
kowej Ukrainy. Następny brat  
Aleksander w 1940 roku został 
aresztowany przez NKWD i zagi-
nął bez wieści. Tadeusz ukończył 
przed wojną Technikum Drogowe 
i jako maturzysta zaliczył pod-
chorążówkę. Było naturalną kole-
ją rzeczy, że  znalazł  się  1943 r. 
w konspiracji pod pseudonimem 
„Groński”. Należy w tym miej-
scu wyjaśnić, że po pierwszej 
okupacji sowieckiej, na Wołyniu 
prawie nie było żadnej sieci kon-
spiracyjnej, sowieci skutecznie  
zlikwidowali. Po ataku Niemców 
w 1941 r. na Związek Radziec-
ki, Polskie Państwo Podziemne 
rozpoczęło odtwarzanie struktur 
organizacji. W  sierpniu  1942  r.  
Komenda  Główna  AK  wydzie-
liła  Okręg  Wołyński  z  Obszaru  
nr  3  ( Lwów),  podporządkowu-
jąc  go bezpośrednio  sobie.  We  
wrześniu  tego  samego roku  ko-
mendantem  Okręgu  mianowano 
p płk  Kazimierza  Bąbińskie-
go  ps.„Luboń” ( awansowany 
na pułkownika w marcu 1943 r). 

Okręgowym Delegatem Rządu 
został Kazimierz Banach („Jan 
Linowski”), który przybył na 
Wołyń 21 listopada 1942 r. 

Natomiast  „Luboń”, przybył do 
Kowla, dopiero w marcu 1943 r.

 Również na życzenie Bąbińskie-
go  KG. AK na Wołyń skierowała 
kpt. Jana Szatowskiego ps. „Ko-
wal”, który został Inspektorem 
Rejonowym na powiat kowelski i 
lubomelski ( awansowany na ma-
jora w listopadzie 1943 r.).  

Jego  zasługą było zorganizowa-
nie rozwiniętej sieci konspiracyj-
nej AK na  podległym terenie .W 

dyspozycji „Kowala” pozosta-
wało wielu oficerów, między in-
nym pchor. Tadeusz Korona ps. 
„Groński”. 

Kierownictwo Państwa Pod-
ziemnego zostało zaskoczone 
antypolską akcją nacjonalistów 
ukraińskich. Właściwie do lipca 
1943r. łudzono się możliwością 
nawiązania dialogu z Ukraińcami 
w celu wspólnej walki z okupan-
tem niemieckim. Tego między 
innymi dotyczył spór pomiędzy 
komendantem okręgu AK Wo-
łyń Kazimierzem Bąbińskim  a 
Okręgowym Delegatem Rządu 
Kazimierzem Banachem co do 
podejścia do sprawy ukraińskiej.  
Banach postulował  nawiązanie  

rozmów  z  Ukraińcami  i  zna-
lezienie  kompromisu,  natomiast  
dowódca  Okręgu  AK  propo-
zycje  te traktował  jako  zdra-
dę.  Delegat  Rządu  chciał  także  
włączenia  wszystkich  sił  AK  do  
samoobrony  ludności  polskiej,  
podczas gdy płk „Luboń” zażądał 
przekazania do swojej dyspozycji 
mężczyzn w wieku od 18 do 40 
lat, aby wykonać plan „Burza”.  
Energicznie sprzeciwiał się temu 
Banach, który uważał, że prze-
prowadzenie „Burzy” na terenie 
Wołynia znacznie pogorszy stan 
bezpieczeństwa ludności pol-
skiej.  10  lipca 1943 r. we wsi  
Kutycze  pod  Kowlem  zostali  
zamordowani  polscy  negocja-
torzy:  przedstawiciel  Okrę-

gowej  Delegatury por. Rządu  
Zygmunt Rumel  („Poręba”)  
i   por. Krzysztof  Markiewicz  
(„Czart”,  „Boruta”).  Natomiast 
już 11 lipca, w słynną „krwawą 
niedzielę”, Polacy byli mordowa-
ni w 97 wsiach i koloniach oraz 
13 majątkach. Tego dnia zginęło 
co najmniej 3102 Polaków. 

 UPA zaatakowała Polaków pod-
czas nabożeństw w kościołach: w 
Chrynowie, Porycku i Zabłoćcach 
(pow. włodzimierski), w Kisieli-
nie (pow. horochowski), w kapli-
cy w Krymnie (pow. kowelski); z 
kolei w Koniuchach (pow. horo-
chowski) Polacy byli mordowani 
przed kościołem. Wraz z wierny-
mi w kościołach w pow. włodzi-
mierskim zamordowano trzech 
księży, a ksiądz w Kisielinie zo-
stał ranny. Wobec  klęski  kon-
cepcji  ugodowej  wysuwanej  
przez  K. Banacha,  teoretycz-
nie spór między „wojskiem” i 
„cywilami” został zażegnany i 
19 lipca 1943 r. wydano nawet 
wspólny rozkaz, zapowiadający 
zespolenie  sił  wojska  (AK)  i  
samoobrony.  Już   następnego  
dnia , 20  lipca  zadecydowano  
o  utworzeniu  oddziałów party-
zanckich  na  Wołyniu.  Według 
stanu badań na 2016 r., na pod-
stawie danych zebranych z róż-
nych dokumentów łączna liczba 
Polaków zamordowanych na 
Wołyniu w lipcu 1943 r. sięga co 
najmniej 11 407 , a Polacy byli 
unicestwiani w co najmniej 633 
jednostkach administracyjnych 
najniższego szczebla – wsiach, 
koloniach, osadach i majątkach. 
Regularne oddziały UPA  już nie 
tylko wychodziły z lasu by atako-
wać, ale także tworzyły przyczół-
ki w ukraińskich wsiach.  Na Wo-
łyniu sieć dróg była stosunkowo 

/ Dom w Kowlu gdzie mieścił się Inspektorat Rejonowy AK Okręgu Wołyń

/ Polacy zamordowani we wsi Lipniki (Domena publiczna)
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rzadka (zwłaszcza w porównaniu 
z województwami zachodnimi 
II RP), co sprzyjało oddziałom 
partyzanckim, ale nie zwykłym 
cywilom rozsianym po wsiach i 
miasteczkach. Problemem były 
osamotnione wsie, nawet takie, w 
których gospodarze zadbali o zdo-
bycie broni, miała one niewiel-
kie szanse w walce z oddziałami 
UPA. Banderowcy, często wielo-
krotnie liczniejsi, okrążali wieś, 
odcinali szlaki komunikacyjne i 
przystępowali do ustawicznego 
mordowania, czasem także spę-
dzając ludność w jedno miejsce i 
dokonując podpaleń.  W tej sytu-
acji „Kowal „postanowił skiero-
wać w teren kilka patroli  celem 
utworzenia baz  samoobron lub 
zawiązania oddziałów partyzanc-
kich AK. W tym celu do Kamie-
nia Koszyrskiego został właśnie 
skierowany Tadeusz Korona ps. 
„Groński”. Misja ta niestety nie 
powiodła się i to z wielu powo-
dów. Na terenie południowego 
Polesia i Wołynia ,w trójkącie Ka-
mień Koszyrski–Sarny–Dubnick, 
od ok. 5 lutego 1943 r. działał 
oddział, nazwany imieniem T. 
Kościuszki, podporządkowa-
ny  rozkazom z Moskwy.  Dnia 
2 sierpnia szef USzRP ( Ukraiń-
skiego Sztabu Ruchu Partyzanc-
kiego)  wyznaczył na dowódcę  
Mikołaja Kunickiego  ps.„Mu-
cha”.  Dnia 18 sierpnia ponad 
100 partyzantów   oddziału 
„Muchy”,  walczyło w obronie 
ludności polskiej zamieszkałej 
w miejscowości Majdan k. Ka-
mienia Koszyrskiego. Na polską 
wieś napadł około 200-osobowy 
oddział ukraiński. Atak partyzan-
tów „Muchy” zmusił przeciwni-
ka do odwrotu.  Po zakończeniu 
walki zgłosiło się 18 uzbrojonych 
ochotników z miejscowej samo-
obrony. Natomiast ludność z Ka-
mienia Koszyrskiego  uciekła nie 
chcąc angażować się tworzenie 
samoobrony. 19 sierpnia 1943 r. 
sierpnia kureń „Nazara” (Pawło 
Kłyłymuk), razem z oddziałami 
„Łysego” ( Iwan Kłymczak)  i 
„Kubika”( Tychon  Zynczuk), 
pod dowództwem „Rudego”  ( 
Jurij Stelmaszczuk ) zaatakowały 
Kamień Koszyrski gdzie zamor-
dowali 120 Polaków.   Wypar-
li Niemców, zdobywając dużo 
sprzętu wojskowego i żywności. 
Warto w tym miejscu wspomnieć, 
że nie była to jedyna nieudana 
misja. Por. Stanisław Kądzielawa 
ps. „Kania” nie założył bowiem 
bazy samoobrony w Rużynie, a 
por. Michał Fjałka ps. „Sokół” 
nie doczekał się  obiecanego od-
działu BCH z Lubelszczyzny w 
Ziemlicy i w tej sytuacji „Kowal” 
skierował go do Zasmyk. Jedynie 
por. Władysław Czermiński ps. 
„Jastrząb” zorganizował w Za-
smykach pierwszy oddział par-
tyzancki AK w pow. kowelskim. 
21 sierpnia (1943 r. , 30 osobo-
wy oddział  pchor.  Tadeusza  
Korony „Grońskiego” ,  został 
skierowany przez Rejonowego 
Inspektora  AK „Kowala” , do 
Zasmyk .Natomiast  22 sierpnia 
1943 r. w lesie Lityńskim, koło 
leśniczówki Gruszówka, bojówka 
ukraińska zamordowała 7 osób 

jadących furmanką z Radowicz 
(gm.Turzysk) do zasmyckiego 
kościoła, w tym Adama Barto-
szewskiego, lat 63, jego żonę 
Weronikę (Rozalię), lat 55; Lu-
dwikę Daszkiewicz, lat 59, oraz 
cztery osoby o nieustalonych na-
zwiskach. Zwłoki odnaleziono po 
3 tygodniach od mordu. W tym 
dniu po południu zamordowano 
następnych 13 mieszkańców Ra-
dowicz wracających z kościoła w 
Zasmykach, m.in. Marię Kiełbasę 
z synem Marianem (Józefem); 
Rozalię Kułakowską, lat 49, Sta-
nisława Malinowskiego, lat ok. 
50 i jego żonę Anielę, lat ok. 45, 
Ewę Młynek, lat 13. 23 sierpnia 
w kolonii Piórkowicze, gdy kil-
ka rodzin powróciło do swoich 
zagród po żywność, zostali przez 
upowców zamordowani: Koper-
ska, lat 35, żona Michała, Ko-
perska, żona Karola, lat 40 i ich 
córka Maria, lat 10, Piotr Kursa, 
lat 58, Bronisława Szarwiło, lat 
36, Matylda Szarwiło, lat 30.  27 
sierpnia (1943 r.) rankiem, od-
dział  „Grońskiego” patrolujący 
przedpole Zasmyk, w okolicy 
wsi Worona, natknął się na sot-
nię UPA ćwiczącą z drewniany-
mi atrapami broni. Zabrano im tą 
broń i rozpędzono. W powrotnej 
drodze przyłapano jednak fur-
mankę wiozącą dwóch oficerów 
UPA, a w przewożonej  słomie 
znaleziono ukrytą broń. Po rewi-
zji osobistej upowskich oficerów 
znaleziono meldunki i rozkazy 
dotyczące likwidacji bazy za-
smyckiej dnia 1 września 1943 r.. 
Oficerów rozstrzelano, furmana 
puszczono wolno. Ponieważ Za-
smyki nie były przygotowane do 
obrony dowództwo samoobrony 
podjęło decyzję o ataku wyprze-
dzającym. Wieczorem 30 sierp-
nia 1943 r., po uzupełnieniu amu-
nicji, wydzieleniu chorych, od-
dział w liczbie 50 ludzi, razem z 
oddziałem pchor. „Grońskiego”, 
okrężną drogą przez las Lityński 
ruszył na tyły wroga. Uciążliwy 
marsz trwał całą noc.  O świcie 31 
sierpnia 1943 r. oddział podzie-
lony na dwie części dowodzone, 
jedna  przez „Jastrzębia” i dru-
ga przez „Sokoła”, przeszedłszy 
zaroślami opodal niewielkiego 
jeziora, dokonały nagłego ataku 
na uśpiony oddział upowców. Za-
skoczenie było całkowite. Upo-
wcy nie spodziewali się Polaków 
atakujących ich ugrupowanie od 
tyłu, od strony przeciwnej niż Za-
smyki. Atak przeprowadzony był 
w bezpośredniej bliskości bronią 
ręczną i granatami, wypędzając 
ich z okolic leśniczówki w za-
rośla. W bezładnej strzelaninie 
nie stawiali oporu. Po momencie 
pierwszego zaskoczenia upowcy 
jednak ochłonęli i częścią swo-
ich sił zajęli stanowiska ogniowe. 
Wywiązała się ostra walka ale 
zakończona zwycięstwem strony 
polskiej. „Groński” nacierając 
na prawym skrzydle, brawuro-
wo rozproszył ochronę taborów 
i woźniców, zdobywając wozy 
z amunicją i różnorakim za-
opatrzeniem. Niestety podczas 
pierwszego natarcia zginął szer. 
Stanisław Romankiewicz ps. 
„Zając”, z oddziału „Jastrzębia” 

(  nawiasem mówiąc syn mojego 
wujka). Kilka dni po tym boju 
oddział podchorążego „Groń-
skiego” został skierowany przez 
„Kowala” do Rużyna . W tym 
miejscu warto zaprezentować kil-
ka zdań na temat tej miejscowo-
ści, które pochodzą ze wspomnień 
byłej mieszkanki Ewy Bednarek 
(z d. Piłkowska) .  Do pierw-
szej wojny światowej w Rużynie 
prócz ukraińskiej wsi był majątek 
ziemski. W latach 1920/21 został 
rozparcelowany. Znaczną część 
gruntów po tym majątku wykupi-
li rolnicy narodowości polskiej, 
którzy przyjechali tu z Galicji Za-
chodniej i z kielecczyzny, tworząc 
rozproszoną kolonię (około 40 
rodzin). Wśród nich przyjechał tu, 
zakupił ziemię i postawił budynki 
Walenty Karlikowski. Mieszkając  
w Różynie W. Karlikowski został 
radnym sejmiku powiatowego w 
Kowlu. Z jego inicjatywy i pod 
jego przewodnictwem powstał 
komitet budowy szkoły powszech-
nej w Różynie. Powstała ona na 
granicy między wsią ukraińską, a 
rozproszoną kolonią polską. Jak 
na te czasy i na te warunki był to 

okazały budynek z dużą salą gim-
nastyczną i z mieszkaniami dla 
nauczycieli. W 1938 roku W. Kar-
likowski powtórnie został wybra-
ny na posła do Sejmu RP( W 1940 
r. został wywieziony przez sowie-
tów na Sybir). W nowym budynku 
szkolnym nie tylko mieściła się 7 
klasowa szkoła powszechna, ale 
także Uniwersytet Ludowy (jeden 
z 20 w Polsce międzywojennej  i  
drugi na Wołyniu). 

W latach 1935-1939 kierowni-
kiem  na tym uniwersytecie był 
Kazimierz Banach, działacz lu-
dowy i młodzieżowy. Powtórnie 
pojawił się w Różynie w latach 
1942/43 jako delegat (w konspi-
racji) Rządu RP na województwo 
wołyńskie.  Włączył się też w pra-
ce Uniwersytetu Ludowego w Ru-
żynie Zygmunt Rumel  ( poeta i w 
czasach okupacji komendant Bch 
na Wołyniu -  zamordowany przez 
OUN-UPA)  aktywny członek 
Zrzeszenia Byłych Wychowanków 
Liceum Krzemienieckiego, które 
podtrzymywało głębokie więzi z 
ruchem ludowym i młodzieżą wo-
łyńską. (...)Najgorzej było w 1943 

r. ze wszystkich stron dochodziły 
okrutne wieści o rzeziach, a no-
cami widać było łuny pożarów. 
Rużyn znalazł się w strefie zainte-
resowania konspiracji AK Okrę-
gu Wołyń z powodu dogodnych 
warunków na organizację „zrzu-
towiska” dla dostaw obiecanej 
broni i innego wyposażenia woj-
skowego..”Groński” zadanie wy-
konał, zajmując szkołę i ustana-
wiając tam swoją bazę. Na masz-
cie przed szkołą kazał powiesić 
biało-czerwoną flagę. Przejął też 
pod swoje rozkazy wszystkich 
członków KPB , czyli Państwo-
wego Korpusu Bezpieczeństwa z 
Rużyna, który miał stanowić siłę 
zbrojną Delegatury. Oddział ten 
nie przedstawiał wielkiego po-
tencjału. Wraz z nim „Groński” 
przejął jedyny erkaem, jaki KPB  
posiadał na swoim stanie. Oddział 
„Grońskiego” liczył około 100 
ludzi i zakwaterował się w szko-
le. Nie podobało się to jednak 
Ukraińcom ( konkretnie sołtyso-
wi Zacharowi Poleszukowi, )  i 
donieśli o tym fakcie Niemcom. 
Dnia 19 września 1943 r. o świ-
cie Niemcy otoczyli szkołę przy 

/  Uniwersytet.  Różyn, kolonia w pow. Koszary Stare 1939 rok .Gmach Wiejskiego Uniwersytetu Ludowego i Szkoły Powszechnej, spalony 
przez UPA 16 października 1943r. Ze zbioru Siemaszków

/ Członkinie Uniwersytetu Ludowego w Różynie
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użyciu samochodów pancernych 
i zmusili cały oddział „Grońskie-
go” do poddania się. „Groński” 
mając na uwadze  między inny-
mi rozkaz  „Lubonia” zakazują-
cy potyczek z Niemcami  poddał 
się  bez walki Wszyscy żołnierze 
oddziału zostali umieszczeni w 
kowelskim więzieniu. Wykorzy-
stywano ich do różnego rodzaju 
prac na terenie miasta, a więc po-
traktowani stosunkowo łagodnie, 
a to na skutek zgodnych zeznań, 
że oddział ich stanowił samo-
obronę przeciw rzeziom ukraiń-
skim, co do których Niemcy  już 
zdążyli się przekonać. Część tych 
żołnierzy wychodząc na roboty z 
czasem zbiegła, reszta włącznie z 
„Grońskim” została wykupiona 
przez ogniwa konspiracyjne.  W 
październiku 1943 r. po akcji li-
kwidacji ukraińskich wsi  Sokół 
i Połapy ( 5 październik) w po-
wiecie lubomelskim, w drodze po-
wrotnej OP „Jastrząb” pojawił się 
w Rużynie. Rozstrzelano  sołtysa 
– donosiciela, a także jego syna 
Antona jawnie głoszącego swoje 
poglądy o mordowaniu Polaków.  
Wśród zbiegów z obozu jeniec-
kiego w Kowlu byli  tacy  którzy 
trafili do oddziału samoobrony Ja-
nówki (koło Zasmyk ) jak: Stefan 
Dulba ps. „Gołab”, Konopka Jan 
ps.”Ździebełko”,  Konopka Stani-
sław ps.”Mikuła „ i inni . Tadeusz 
Korona wyszedł z kowelskiego 
więzienia w grudniu 1943 r. In-
spektor Rejonowy skierował go 
do powiatu lubomelskiego gdzie 
działał oddział „Korda” (por. Ka-
zimierza Filipowicza). Tadeusz 
Korona na czele  oddziału złożo-
nego z kilkunastu ludzi wyruszył 
spod Kowla do Ostrowy, odważ-
nie przechodząc przez tereny oku-
powane przez UPA. Jego oddział 
u  „Korda” stała się zaczątkiem 
III plutonu ( Dowódcą I plutonu 
był Michał Struś ps. „Pocisk”, 
a II plutonu: Karol Dyczko ps. 
„Pika”). Tadeusz Korona pod 
zmienionym pseudonimem „Ha-
licz” został jego dowódcą. Pluton 
ten bardzo szybko się powiększał 
swoje szeregi. Niestety „Halicz” 
dowodził nim stosunkowo krót-
ko. Wczesnym  rankiem dnia 15 
stycznia 1944 r. z Lubomla przez 
Trebejki w stronę Bindugi jechały 
cztery samochody pancerne wy-
pełnione żołnierzami Wehrmach-
tu i policji ukraińskiej. Zaskoczyli 
czujki ubezpieczeniowe pojawia-
jąc się niespodziewanie od strony 
Rymacz, podążając do Rakowca. 

Czujki strzałami zasygnalizowały 
zbliżające się niebezpieczeństwo. 
Niemcy jednak, na skutek śliskiej 
i zaśnieżonej drogi, nie wykorzy-
stali efektu zaskoczenia, bowiem 
nie byli w stanie na miejscu za-
trzymać samochodów i wjecha-
li na skrzyżowanie dróg, gdzie 
dopiero wysiedli się z samocho-
dów otwierając ogień w kierunku 
partyzantów. Pluton „Halicza”  
jako pierwszy poderwał się  do 
kontrnatarcia. To na tym pluto-
nie Niemcy skupili cały  ogień. 
Mimo nawały ogniowej oddział 
„Halicza”  wytrzymał, likwidując  
celnymi seriami cztery niemiec-
kie samochody. Niemcy ponieśli  
poważne straty i zostali zmuszeni 
wycofywać się z kierunku, skąd 
przyjechali. Widząc to pozostała 
część oddziału „Korda”  odcięła 
Niemcom drogę powrotu i zmusi-
ła ich do wycofania się na wschód 
w stronę Zamłynia i Sztunia, a na-
stępnie do Lubomla. Był to pierw-
szy bój oddziału „Korda” z Niem-
cami i mimo strat – bój zwycięski, 
który znacznie podbudował mora-
le żołnierzy. Zdobyto wiele broni i 
amunicji płacąc za nią ... zabitymi 
i trzema rannymi żołnierzami. W 
walce poległ również dowódca 
plutonu pchor. Tadeusz Koro-
na  ps. „Halicz”. Oddał życie za 
Wołyń i Polskie Kresy. Zginął jak 
wielu innych patriotów wychowa-
nych w czasach II RP. I tu moim 
zdaniem kończą się fakty a zaczę-
ła tworzyć się legenda o naszym 
bohaterze. Ponieważ jego historia 
splotła się  z „Rzezią Wołyńską”, 
to jej ciężar odcisnął się w specy-
ficzny  sposób na wspomnieniach 
o jego dokonaniach. Historycy 
Michał Klimecki i Zbigniew 
Palski , autorzy referatu o polskiej 
samoobronie na Wołyniu , podali 
Tadeusza Koronę - Halicza jako 
przykład polskiego „odwetu” na 
Ukraińcach. Moim skromnym 
zdaniem przede wszystkim słowo  
„odwet” nie jest  szczęśliwym 
określeniem samoobrony mordo-
wanych Polaków. Tym bardziej, 
że część ukraińskich historyków 
( Na czele z W. Wiatrowiczem), 
już wykorzystała ten fakt i twier-
dzi, że zbrodni dokonywanych 
w latach 1943-1945 na obszarze 
Wołynia i Galicji Wschodniej do-
konywano w ramach regularnego 
polsko-ukraińskiego konfliktu 
zbrojnego, co jest totalną bzdu-
rą. Wszyscy znają cyfry 50-60 
tys., to liczba pomordowanych 
Polaków na Wołyniu i 2-3 tys. 

liczba Ukraińców którzy zgi-
nęli w trakcie polskich działań 
obronnych. Co najmniej pół roku 
1943 bandy ukraińskie mordo-
wały bezbronną ludność polską 
Wołynia, stąd to słynne określe-
nie „Rzeź”. Dopiero po 20 lipca 
1943 powstało 9 polskich oddzia-
łów partyzanckich, w których do 
początku 1944 r. służyło maksy-
malnie 1500 ludzi. Tymczasem 
w OUN-UPA w końcu 1943 r. 
według najniższych ocen znajdo-
wało się około 20 tys. ludzi na ca-
łym terytorium jej działania. Sa-
moobrona i oddziały partyzanckie 
powstały zbyt późno i były zbyt 
małe, by zapobiec wszystkim 
zbrodniom. Przy tym wszystkim 
musimy pamiętać, że Polaków 
na Wołyniu było ponad pięć 
razy mniej niż Ukraińców. Te 
liczby mówią same za siebie, czy 
tak wygląda „odwet”? Przy tym 
warto wspomnieć, że   22 kwiet-
nia 1943 roku, Komendant 
Okręgu Wołyń AK, pułkownik 
Kazimierz Bąbiński  stanowczo 
zakazał: „stosowania metod, ja-
kie stosują ukraińskie rezuny. 
Nie będziemy  w odwecie palii 
ukraińskich zagród lub zabija-
li ukraińskie kobiety i dzieci”. 
Jednocześnie zakazał współpracy 
w ramach samoobrony z Niemca-
mi i partyzantką radziecką. Wra-
cając do referatu Klimeckiego i 
Palskiego zacytuję : „ Np. pchor. 
Tadeusz Halicz-Korona, który 
w sierpniu dokonał pacyfikacji 
Kleczkowicz, Turowicz i Kle-
wiecka został postawiony przed 
sądem polowym i skazany na 
karę śmierci. Wyroku nie wy-
konano na skutek interwencji 
inspektora rejonu Kowel mjr. 
Jana Kowala-Szatowskiego.”  
Przykro mówić ale historycy po-
deszli  do sprawy jakoś tak po-
bieżnie i bez zastanowienia. Do-
wody widać gołym okiem. 

Po pierwsze T. Korona w tym cza-
sie nie używał jeszcze pseudoni-
mu „Halicz”. Dalej piszą jak pod-
kreśliłem, że w sierpniu dokonał  
pacyfikacji w/w ukraińskich wsi. 
Nie wiem czy sam był świad-
kiem „lipcowej rzezi”, czy tyl-
ko słuchał o ogromie zbrodni od 
cudem uratowanych. A brzmiało 
to zapewne tak jak wspomina to 
Wacław Gąsiorowski:  „Calutka 
wieś była wyrżnięta. Kobiety 
były porozpruwane na wylot. 
Niektóre w ciąży. To wszyst-
ko leżało. Mężczyźni – głowy 

odcięte. A małe dzieci na kołki 
nasadzane. Żywcem na kołki 
„. Wiem, że w tworzonym przez 
niego oddziale miał żołnierzy, 
którym banderowcy wymordo-
wali najbliższych, którzy uważa-
li, że Ukraińcy rozumieją tylko 
język siły, że zbrodniarzy może 
powstrzymać tylko krwawa odpo-
wiedź, inaczej nie da się ich po-
wstrzymać. 

Smutne to ale prawdziwe, że to 
z powodów politycznych do szło 
do sądu polowego i pokazowego 
wyroku. Po części potwierdza to 
fakt interwencji (niższego stop-
niem) „Kowala” i po drugie, że 
takich akcji (  w pełni słusznych) 
było znacznie więcej, które obyły 
się jednak bez sądu. Trochę po-
dobnie było z zakazem, Komen-
danta OW, w sprawie współpracy 
z Niemcami i sowiecką partyzant-
ką. Zakaz zakazem ale jak trzeba 
było bronić się przed UPA, każdy 
ich wróg, był w danym momen-
cie, naszym przyjacielem. Dlate-
go broń od Niemców wydębiła  
np.Pańska Dolina, Przebraże i kil-
ka innych samoobron. Podobnie 
było ze współpracą z partyzant-
ką sowiecką. Pomogli rozgromić 
UPA np. w Przebrażu , Hucie 
Starej i kilku innych miejscowo-
ściach. Bardzo podobne informa-
cje o Tadeuszu Koronie znajdują 
się w wywiadzie z Arkadiuszem 
Karbowiakiem zamieszczonym 
w opolskiej Niezależnej Gazecie 
Obywatelskiej - pisze pan An-
drzej Korona bratanek naszego 
bohatera. „ Początkowo byłem 
zszokowany, miałem nadzieję, że 
to nieprawda, bowiem ani moja 
matka (szwagierka Tadeusza)  ani 
matka Wiesi (jego żona) o niczym 
takim nie powiedziały ani słowa. 
Czy nas okłamywały? „ Nie sądzę 
panie Andrzeju. Ja swoje notatki 
robiłem w latach sześćdziesiątych 
i nie usłyszałem ani jednego złe-
go słowa na temat „Grońskiego” 
( tak go najczęściej nazywano). 
Wszyscy mówili, że był do prze-
sady odważny (  można by w 
gorącej wodzie kąpany), szybko 
podejmował często ryzykowne 
decyzje, może dlatego, że jak na 
swój wiek już wiele widział. A 
Arkadiusz Karbowiakiem jest 
jedynie pasjonatem historii i po-
dobnie jak wielu dziennikarzy po-
sługuje się wiedzą zasłyszaną lub 
w najlepszym przypadku prze-
czytaną.  Dość długo szukałem 
informacji na temat pacyfikacji 

w/w trzech ukraińskich wsi (Ma-
rek Koprowski wspomina tylko o 
dwóch), ale niestety nigdzie nic 
nie  znalazłem. Oczywiście nie 
oznacza to, że takiego zdarzenia 
nie było, bo było ich znacznie 
więcej. 
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A na wspomnienie owych 
czasów przyjęli gródeccy 
mieszczanie nowe miano dla 
swojego grodu 
- Gródek Jagielloński.
Bożena Ratter
W 2022 roku przypada 650. rocz-
nica Gródka Jagiellońskiego.  W 
1909 roku MACIERZ POLSKA 
- Fundacja utworzona przez J. I. 
Kraszewskiego w r. 1882 celem 
„szerzenia oświaty ludowej w 
tych warstwach społeczeństwa, 
w których jej potrzeba okaże się 
najpilniejszą” , wydała spisane 
przez Franciszka Jaworskiego 
wspomnienia z przeszłości Gród-
ka Jagiellońskiego w rocznicę 
grunwaldzką „Władysław Jagiełło 
jako opiekun miasteczka”. (Lwów 
1909. Skład główny w Krakowie w 
księgami G. Gebethnera i Sp.)
Podlwowski Gródek - mała mie-
ścina. Nad jego stawy, błonia, liche 
domki mieszczan i jeszcze lichsze 
lepianki przedmiejskich chałupni-
ków, rozpętały się jakby wszystkie 
burze dziejowe, wszystkie pioru-
ny, które grzmiały ongi nad Rusią 
Czerwoną. Niewiele było napa-
dów tatarskich, które by ominęły 
parkan i wały gródeckie, ani razu 
go nie opuścił Chmielnicki z hor-
dami swojemi i kozactwem - tu-
taj szalał Buturlin z Moskalami i 
Turcy. Na domiar wszystkiego złe-
go, tak chyba, aby czara goryczy 
do samego dna wychyloną była, 
zaciężył nad miastem zaraz u sa-
mego progu rządów austryackich, 
tuż po zaborze, długi i uporczywy, 
a niesłychanie kosztowny proces 
z rządem austryackim o mają-
tek miejski, odziedziczony po 
czasach dawnych i królach pol-
skich.
(…) Wśród wszystkich nieszczęść 
i klęsk, przechodzących miarę i 
siły poprzednich pokoleń, zginęła 
do szczętu praca i przepadł doro-
bek jednego tylko czasu, jedne-
go stulecia, które nad Gródkiem 
błogo jaśniało... zniszczały myśl 

i trud i umiłowanie grodu tego 
przez Władysława Jagiełłę.  (…) 
Śmierć zaskoczyła wielkiego 
króla w Gródku, w tym samym 
Gródku, któremu tyle dobra i łaski 
wyświadczył. Śmiertelne szczątki 
królewskie z płaczem wielkim i 
żałobą odwieziono do Krakowa, 
do grobów królów polskich na 
Wawelu. Przed paru laty wdzięcz-
na ziemia gródecka wystawiła po-
mnik Władysławowi Jagielle. Na 
środku rynku stoi ów pomnik, jako 
znak i pamiątka, a zarazem hołd 
pamięci wielkiego króla.
A na wspomnienie owych czasów, 
jako że było własnością  i dzie-
dzictwem Jagiellonów, że jako za 
ich czasów największe znaczenie 
posiadło, przyjęli gródeccy miesz-
czanie niedawno nowe miano dla 
swojego grodu: Gródek Jagiel-
loński. Nazwa słuszna i właściwa 
jak rzadko, bo od kogoż miano 
swe wziąć miało miasto, jeżeli nie 
od dobrodzieja swego? Żaden bo-
wiem z królów polskich nie zapi-
sał się tak żywo, tak wiekopomnie 
w pamięci mieszkańców Gród-
ka, jak właśnie ów król wielki, 
pogromca Krzyżaków, apostoł 
Litwy, a równocześnie fundator 
gródeckiego kościoła, dobrodziej 
gródeckiej cerkwi, ojciec przywi-
lejów i dobrobytu miasta, częsty, 
coroczny prawie gość gródeckie-
go zamku.
Z aktów ważny jest dla Gródka 
jeden zwłaszcza z 1372. r., w któ-
rym książę Władysław Opolczyk 
czyni darowiznę na rzecz istnieją-
cego tu już przedtem kościoła ła-
cińskiego w sumie dwu grzywien. 
Jest to niewątpliwy znak powięk-
szenia się w mieście tem ludności 
polskiej, dla której potrzeba było 
aż dwu świątyń, bo i klasztorek 

Franciszkanów razem z kościołem 
istniał dalej. Ludność ta przyby-
ła zapewne z Polski w znacznej 
części, osadzała się prawdopo-
dobnie głównie w tem miejscu, 
gdzie dzisiejszy rynek gródecki i 
właściwe miasto, gdzie tuż obok 
na niewielkiem wzgórzu, na miej-
scu dzisiejszych koszar kawaleryi 
i ogrodu miejskiego zbudował 
sobie Władysław Opolczyk za-
mek, w którym za pobytu swego 
w Gródku przemieszkiwał. A trze-
ba wiedzieć, że już w tym czasie 
Lwów prowadził wielki handel 
i z całej Polski, a głównie z odle-
głego Torunia szli doń kupcy dwo-
ma drogami. Jedna prowadziła na 
Sandomierz i Lubaczów, druga 
na Jarosław i Przemyśl. Obydwie 

drogi łączyły się w Gródku, gdzie 
była ostatnia stacya przed Lwo-
wem. A tak żaden kupiec idący do 
Lwowa nie mógł opuścić Gródka, 
by tu nie wypocząć, nie przenoco-
wać. Stąd wielka była wygoda dla 
mieszkańców, sposobność do za-
robku i ciągły ruch od zajeżdżają-
cych i wyjeżdżających ze suknem, 
woskiem, futrami, jedwabiem, 
korzeniami.
Przywilejem z dnia 30. września 
1389. spisanym na pergaminie 
uposażył Władysław Jagieł-
ło Gródek i nadal mu wszystkie 
wolności i prawa podług wzorów 
niemieckich. Prawa te zwały się 
prawem magdeburskiem, dlatego, 
że w mieście niemieckiem Mag-
deburgu one nasamprzód obowią-
zywały, a stamtąd rozeszły się po 
całych prawie Niemczech, a razem 
z kolonistami niemieckimi także i 
po Polsce.
Przede wszystkiem dał Władysław 
Jagiełło miastu Gródkowi sto ła-
nów gruntu, z czego cztery miał 
dostać wójt, dwa kościół, czte-
ry zaś łany przeznaczone zostały 
na wspólne pastwisko. Od łanów 
tych gruntowych nie miało miasto 
przez lat dwanaście opłacać żad-
nych podatków, to jest do czasu, 
kiedy mieszczanie się dobrze za-
gospodarują. Dopiero po upływie 
lat dwunastu płacić mieli miesz-
czanie po dziewięć skojców (była 
to współczesna moneta) czynszu 
i trzy skojce jako dziesięcinę dla 
kościoła. W ten sposób dostał każ-
dy mieszczanin kawał gruntu pod 
uprawę.
Ale ludność Gródka, obok zajęć 
rolniczych trudnić się miała głów-
nie handlem i rękodziełem. Aby 
zaś mieszczanie w tern zatrud-
nieniu nie mieli żadnych prze-

szkód, postanawiał dalej przywi-
lej, że na milę dokoła miasta nie 
wolno było nikomu (innemu) 
stawiać karczem, ani trudnić się 
rzemiosłem. W samem zaś mieście 
wyznaczono osobne ławy w ryn-
ku, czyli jatki dla piekarzy, szew-
ców i rzeźników, oraz kramy 
kupieckie, w których miejscowi i 
przejeżdżający kupcy swój towar 
wystawiali.
Tym, który przeprowadził parce-
lacyę gruntów między obywate-
li, uporządkował wszystkie wśród 
nich stosunki i odzierźył władzę 
sądowniczą, jako wójt, był niejaki 
Mikołaj Ulryk. Wójtostwo razem 
z władzą sądową było w tych cza-
sach dziedziczne, to jest przecho-
dziło z ojca na syna i mogło też 
być każdej chwili sprzedane razem 
z gruntem, który do niego należał. 
Oprócz tego otrzymał wspomnia-
ny powyżej Mikołaj Ulryk pozwo-
lenie na wybudowanie młyna na 
rzece, przy zamku, który to młyn, 
w zmienianej po wielekroć posta-
ci, stoi na tem samem miejscu po 
dzień dzisiejszy, a miewał daw-
niej po sześć kamieni młyńskich 
i niewielki tartak wodny. Mógł 
mieć dalej tenże Mikołaj Ulryk 
dwu rybaków do połowu ryb, 
ale tylko w rzece, gdyż ryboło-
stwo w stawie należało zawsze do 
starosty, miał dalej prawo poboru 
połowy dochodów za wynajem 
jatek miejskich i opłat z łaźni 
miejskiej. W zamian za to wszyst-
ko obowiązany był wójt do służ-
by rycerskiej, w ten sposób, że na 
każdą wojenną wyprawę miał się 
sam stawić i dostarczyć ponadto 
jednego kopijnika i łucznika, na-
leżycie uzbrojonych i na dobrych 
koniach.( „Władysław Jagiełło 
jako opiekun miasteczka”).

/ Various views of Gorodok Image courtesy of Tomasz Wisniewski
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