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 „Czarny czwartek”, 
drohobyckiego getta  

80 lat temu, 19 listopada 1942 r., czwartek, przed godziną 12.00 na ulicy getta w Drohobyczu esesman 
Karl Guenther zastrzelił Brunona Schulza. Dzień ten  przeszedł do historii drohobyckiego getta jako 
„czarny czwartek”. Szacuje się, że w drohobyckim getcie zginęło wtedy od 100 do 200 może 300 osób. 
Niemcy bez ostrzeżenia strzelali do przechodniów,..... Cd na stronie  17

Ukraińskie grupy
przestępcze-Ukraina 
najbardziej skorum-
powane państwo. 
Ukraińska zorganizowana prze-
stępczość może zarazić Rosję, UE 
i USA...strona 5

Wydymer w gminie
Antonówka
Wojna wdarła się brutalnie w hi-
storię przydrożnej wsi Wydymer. 
Najpierw......strona 7

Trauma świadków 
ludobójstwa na Kre-
sach.
Jak rokrocznie, także w 2022 roku
w dniu wybuchu powstania war-
szawskiego...strona 11

OBRONA LWOWA 
W LISTOPADZIE 
1918 ROKU
Kolejne rocznice Obrony Lwowa,
powinny przyczynić się do po-
budzenia badań nad problemami 
związanymi z walkami...strona 19

Wołyń zawsze był i 
pozostanie w naszych
sercach
1 listopada to dzień szczególny. 
Większość z nas mówi, że toW-
szystkich Świętych, ...strona 24

Kalendarz ludobój-
stwa: LISTOPAD, 
JESIEŃ
1 listopada 1939 roku Prezydium 
Rady Najwyższej ZSRR „przy-
chyliło się do prośby” Zgroma-
dzenia Ludowego  ...strona 25

Franciszek Woźniak 
został ułanem 6 Pułku 
Ułanów Kaniowskich
Jeden z wątków jarosławskich 
wojny polsko-ukraińskiej 1918- 
1919 i udziału w nim mojego 
dziadka Franciszka ...strona 41

3 listopada 1943 r. 
upowcy drugi raz na-
padli na Mizocz
Pojawienie się Węgrów na Woły-
niu (124 Dywizja Piechoty) spo-
wodowało u Ukraińców pewien
niepokój, a było ...strona 42

Moje Kresy – Helena 
Partyka -Czoppa cz.6
W Zbarażu utworzono getto, z 
dwóch stron zamknięte, ograni-
czone rzeką Gniezną i wysokim, 
metrowej grubości...strona 43

Nasz dom spalili...
Wspomnienia Marii Wróblew-
skiej (foto powyżej) z domu 
Muraszka - mieszkanki Klępicza 
(gm. Moryń), która przeżyła tra-
giczne ..strona 46

Zameldowałem się w 
oddziale porucznika 
„Jastrzębia”
Na Wołyniu zamieszkałem w 
1929 roku wraz z rodziną, w któ-
rej było pięciu braci,...strona 53

Urodził się w Żmeryn-
ce na Podolu
Jan Brzechwa, a tak na prawdę 
Jan Wiktor Lesman, urodził się 
15 sierpnia 1898 w kresowym 
mieście Żmerynce na Podolu. To 
miasto z głębokimi ...strona 58

11 listopada 1918. Rada Regencyjna przekazała władzę
11 listopada 1918 r. Rada Re-
gencyjna „wobec grożącego nie-
bezpieczeństwa zewnętrznego i 
wewnętrznego, dla ujednolicenia 
wszelkich zarządzeń wojskowych 
i utrzymania porządku w kraju” 
przekazała władzę wojskową i 
naczelne dowództwo wojsk pol-
skich, jej podległych, brygadiero-
wi Józefowi Piłsudskiemu.
Trzy dni później Rada Regencyj-
na rozwiązała się, oświadczając 
jednocześnie, iż „od tej chwili 
obowiązki nasze i odpowiedzial-

ność względem narodu polskiego 
w Twoje ręce, Panie Naczelny 
Dowódco, składamy do przekaza-
nia Rządowi Narodowemu”.
Piłsudski mając powszechne po-
parcie społeczne, zdecydował się 
przejąć władzę od regentów, pod-
kreślając w ten sposób jej ciągłość 
i legalny charakter. Nie wszyscy 
byli zadowoleni z tej procedury, 
wskazując na to, iż Piłsudski nie 
powinien być sukcesorem instytu-
cji powołanej do życia przez oku-
pantów. 

Wojna polsko-ukraińska (ukr. 
Польсько-українська війна) – 
konflikt zbrojny o przynależność 
państwową Galicji Wschodniej, 
zamieszkanej głównie przez 
Ukraińców, Polaków i Żydów.
Stronami konfliktu były: prokla-
mowana 1 listopada 1918, przez 
społeczeństwo ukraińskie Galicji 
Wschodniej, Zachodnioukraiń-
ska Republika Ludowa po jednej 
stronie oraz polskie społeczeń-
stwo Lwowa.

1 listopada 1918 nad ranem, żoł-
nierze podlegający Ukraińskiemu 
Komitetowi Wojskowemu, uprze-
dzając polską akcję, opanowali 
większość gmachów publicznych 
we Lwowie. W odpowiedzi po-
wstały spontanicznie, w zachod-
niej części miasta, dwa polskie 
punkty oporu z bardzo nieliczną 
początkowo i słabo uzbrojoną za-
łogą. Były to: szkoła im. Henryka 
Sienkiewicza, w której znajdował 
się batalion kadrowy WP.

1 listopada 1918r. wojna polsko-ukraińska

1 LISTOPADA
PAMIĘTAJ PAMIĘTAĆ !

Drohobycz. foto/ polska. eu

Lwowskie Orlęta
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80 lat temu w Mizoczu na Wołyniu 
urodził się Jonasz Kofta
Redakcja

Marsz Polaków we Wrocławiu 
- 11.11.2022 
Redakcja

Satyryk, dramaturg, piosenkarz, 
ale przede wszystkim poeta - au-
tor niezapomnianych tekstów pio-
senek. „Pamiętajcie o ogrodach”, 
„Śpiewać każdy może”, „Do łezki 
łezka” - to najsłynniejsze z nich. 
Urodził się, jako Janusz Kaftal w 
Mizoczu koło Dubna na Wołyniu, 
gdzie jego rodzice – Mieczysław 
i Maria – znaleźli się, uciekając 
z Warszawy przed Niemcami. 
Jeszcze w czasie wojny zmienili 
nazwisko. 

Jonasz to pseudonim artystycz-
ny Janusza, który prawdziwego 
imienia nigdy administracyjnie 
nie zmienił. Jeremi Przybora 
uważał, że dzięki takim autorom, 
jak Kofta, powojenna Polska stała 
się „imperium piosenki na naj-
wyższym poziomie”. 

W jednej z ostatnich swoich wy-
powiedzi dla „Rzeczpospolitej” 
twórca Kabaretu Starszych Pa-
nów zaliczył Jonasza Koftę – 
wraz z Agnieszką Osiecką i Woj-
ciechem Młynarskim – do „trójcy 

wieszczów polskiej piosenki”.

Jonasz Kofta zmarł 19 kwietnia 
1988 roku w Warszawie. Został 
pochowany na Cmentarzu Woj-

skowym na Powązkach.

https://culture.pl/pl/tworca/jo-
nasz-kofta Kresowy Salonik Radia 

Gdańsk, sobota, 22 października, 
16.00-17.00 (PL)
O niezłomnym kapłanie, ks. in-
fułacie Stanisławie Bogdano-
wiczu (1939-2017), urodzonym 
na Wileńszczyźnie wieloletnim 
proboszczu Bazyliki Mariackiej 
w Gdańsku, w 5. rocznicę śmier-
ci, opowiadał Jego brat, Antoni 
Bogdanowicz. W audycji relacja 
z obchodów 100-lecia Garnizonu 
Nowa Wilejka i posadzenia ka-
tyńskiego Dębu Pamięci w Ruso-

cinie pod Gdańskiem. 
Można  odsłuchać.
https://radiogdansk.pl/sluchaj-on-
line/
https://radiogdansk.pl/audycje-
-rg/kresowy-salonik
Ks. Stanisław Bogdanowicz po 
prymicji w 1962 r. oraz wśród 
strajkujących stoczniowców w 
1980 r., drugi od lewej)
Zdjęcia: Archiwum prywatne An-
toniego Bogdanowicza. https://
www.facebook.com/profi le .
php?id=100008347890929

W 5. rocznicę śmierci 
ks. infułata Stanisława 
Bogdanowicza
Redakcja za  Michał Jerek Rzepiak

Fundacja “Pomoc Polakom na 
Wschodzie” przekazała pomoc 
charytatywną w postaci paczek z 
żywnością dla Federacji Organiza-
cji Polskich na Ukrainie. Wsparcie 
humanitarne zostało przekazane w 
dniu 9 października 2022 r.

Pomocą charytatywną zostało ob-
jętych ok. 80 osób pochodzenia 
polskiego – członków Federacji 
Organizacji Polskich na Ukrainie 
ze Lwowa, Mościsk, Szczerca, 
Medenic, Równego oraz Łucka, 
którzy ze względu na działania 
wojenne, stan zdrowia, lub pode-
szły wiek znaleźli się w trudnej 
sytuacji życiowej.

Projekt finansowany ze środków 
Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów w ramach realizacji projektu 
“Wsparcie dla organizacji i ośrod-
ków polskich w obliczu wojny na 
Ukrainie”.

Pomoc humanitarna dla 
Federacji Organizacji 
Polskich na Ukrainie 
Redakcja za  Pomoc Polakom na Wschodzie

11 listopada 2022 roku ulicami 
Wrocławia przejdzie Marsz Pola-
ków. To największa patriotyczna 
manifestacja w stolicy Dolnego 
Śląska, w której co roku uczest-
niczą tysiące osób. W tym roku 
organizatorzy spodziewają się wy-
sokiej frekwencji, a przed wymar-
szem szykują prezentację wspo-
mnień Świadków ludobójstwa na 
Polakach.

HASŁO

Manifestacja przejdzie pod hasłem 
„Polak w Polsce gospodarzem”.

- To hasło nie jest pobożnym ży-
czeniem! To żądanie ze strony Po-
laków, którzy nie godzą się na to, 

aby we własnym kraju traktowano 
nas jak ludzi drugiej kategorii. W 
ubiegłym roku maszerowaliśmy 
pod hasłem „Polska antybande-
rowska”. W obliczu narastającej 
banderyzacji Ukrainy to hasło 
nadal jest aktualne i tegoroczny 
marsz również do niego nawiązuje. 
Marsz pod hasłem „Polak w Polsce 
gospodarzem” dedykuję nie tylko 
Ojcom polskiej niepodległości, ale 
również ofiarom ukraińskiego 
ludobójstwa oraz polskiej samo-
obronie utworzonej na Wołyniu i 
w Małopolsce Wschodniej, która 
- mimo przewagi liczebnej wroga - 
mężnie odpierała ataki ukraińskich 
ludobójców z gloryfikowanej dziś 

na Ukrainie Organizacji Ukra-
ińskich Nacjonalistów i Ukra-
ińskiej Powstańczej Armii. Gdy 
władze Rzeczypospolitej nie chcą 
mówić o polskich ofiarach na Kre-
sach, naszym obowiązkiem jest o 
nich krzyczeć - mówi organizator 
marszu, Jacek Międlar.

TRASA I ROZPOCZĘCIE

Marsz wystartuje o godzinie 17 
spod Dworca PKP i dotrze na Plac 
Katedralny na Ostrowie Tum-
skim. Zgromadzenie jednak za-
cznie zawiązywać się już godzinę 
wcześniej. W tym czasie, między 
godziną 16 a 17, przed dworcem 
(od strony ul. Piłsudskiego) zosta-
ną zaprezentowane wspomnienia 
Świadków ludobójstwa na Pola-
kach oraz pieśni patriotyczne.

ZAPRASZAMY

W manifestacji mogą wziąć udział 
wszyscy, którym leży na sercu do-
bro naszej Ojczyzny.

– Zapraszamy polskie rodziny z 
dziećmi, patriotów, nacjonalistów 
oraz kibiców z całej Polski. Zachę-
camy do wzięcia udziału w marszu 
oraz prezentacji wspomnień, która 
będzie miała miejsce już godzinę 
wcześniej – mówi Jacek Międlar. 

MARSZ „POLSKA ANTYBAN-
DEROWSKA” w roku 2021

https://radiogdansk.pl/sluchaj-online/?fbclid=IwAR2-ZXxrIDx7kVFhCqwzjpBUu8R6xX7hFN_0jskCfyDinuNUjf3jLLPigGs
https://radiogdansk.pl/sluchaj-online/?fbclid=IwAR2-ZXxrIDx7kVFhCqwzjpBUu8R6xX7hFN_0jskCfyDinuNUjf3jLLPigGs
https://radiogdansk.pl/audycje-rg/kresowy-salonik?fbclid=IwAR0-C3-vbBr2aMHWafmLsnbZhZL-6QlVHipYBNRr5p3jsv9hBubT6v0PM0Q
https://radiogdansk.pl/audycje-rg/kresowy-salonik?fbclid=IwAR0-C3-vbBr2aMHWafmLsnbZhZL-6QlVHipYBNRr5p3jsv9hBubT6v0PM0Q
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W Dzień Zaduszny wspominamy redaktorów i kore-
spondentów Kresowego Serwisu Informacyjnego któ-
rzy odeszli do Domu Pana. 

Ryszard Zaremba był emerytowanym inspektorem 
policji. Znany był m.in. jako rzecznik dolnośląskiej 
komendy ale był też m.in. prezesem Towarzystwa Mi-
łośników Kultury Kresowej od lat  zaangażowanym w 
sprawy Kresowiaków. Pamiętamy jego m.in. relacje z 
kresowych uroczystości mi tylko w Polsce nie tylko  
ale i na Ukrainie.

O bieżącej sytuacji na Ukrainie w aspekcie narasta-
jącego nacjonalizmu w tym kraju, czytelnicy KSI 
otrzymywali co miesiąc „garść” informacji Euge-
niusza Tuzow-Lubańskiego który w swoich kore-
spondencjach przysyłał rzeczowe oceny o bieżącej 
sytuacji na Ukrainie. Pisał krótkie ale konkretne wia-
domości a będąc naocznym świadkiem tego postępu-
jącego procesu robił to dobrze.  Dzisiaj brakuje nam 
takiego korespondenta.  

Prof. Władysław Filar, żołnierz 27 Wołyńskiej Dy-
wizji Piechoty AK i świadek wydarzeń na Wołyniu, 
otwarty na współpracę z redakcją KSI i potomkami 
żołnierzy tej dywizji. Przesyłał na łamy gazety waż-
ne historycznie materiały i dokumenty o Wołyniu 
a przede wszystkim o historii i szlaku bojowym 27 
WDP AK z których jeszcze do dzisiaj korzystamy.

Nasz serdeczny kolega, potomek żołnierza 27 
WDP AK, wieloletni prezes Stowarzyszenia Kre-
sy Wschodnie-Dziedzictwo i Pamięć Jerzy Muży-
ło Którego zabrała nam pandemia. Była to całkiem 
niepotrzebna i bolesna śmierć redaktora który pisał 
o działaniach na rzecz Kresów i Kresowian nie tylko 
w kraju ale i tych do dzisiaj mieszkających poza gra-
nicami dzisiejszej Macierzy. 

Zaduszki z redaktorami KSI 
których już z nami nie ma.
Andrzej Łukawski

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

Pamiętaj o zapaleniu 
zniczy na grobach
kresowiaków. 
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

https://zrzutka.pl/ktagbb
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Danuta Rówień-
ska pochodzi z 
Medenic w ob-
wodzie lwow-
skim. Na przeło-
mie lat 80. i 90. 
była jedną z naj-
bardziej aktyw-
nych przedstawi-
cieli wspólnoty 
wyznaniowej i 
polonijnej na 
Wołyniu, dzięki 
którym katedra 
Świętych Apo-
stołów Piotra i 
Pawła w Łucku, 
kościoły w Maniewiczach, Lu-
bieszowie, Lubomlu, Kamieniu 
Koszyrskim i innych wołyńskich 
miejscowościach zostały przywró-
cone katolikom, a także utworzono 

Stowarzyszenie Kultury Polskiej.

W rozmowie z nami pani Danuta 
wspomina o swojej rodzinie i od-
rodzeniu polskiego życia kultural-
nego na Wołyniu po ogłoszeniu 
niepodległości Ukrainy.

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

Polsko-litewskie dyskusje o oświacie
KURIER WILEŃSKI

Z prasy polskiej na Kresach 
Rodzinne historie: 
„Pomagaliśmy odprawiać 
pierwsze msze w wołyń-
skich kościołach” 
MONITOR WOŁYŃSKI

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Po trzech dekadach nękania Polacy 
kontynuują walkę o ojcowiznę  
L24
Zwrot ziemi trwa na Wileńsz-
czyźnie już od ponad trzech dzie-
sięcioleci. W ciągu tych trzech 
dekad cieniem na ten proces 
kładło się i skandaliczne, stale 
zmieniające się prawo, i dyskry-
minacja prawowitych właścicieli 
gruntów, głównie Polaków.

 – Potrzebne są dalsze nasze kon-
kretne działania i skuteczne za-
biegi, by kolejny raz przyśpieszyć 
zwrot ziemi w Wilnie. Istotne jest 
również to, by informacje w tej 
ważnej sprawie trafiły do jak naj-
szerszego grona naszych rodaków 
– cele spotkania w sprawie zwrotu 
ziemi, które odbyło się w piątek, 
7 października br., w Domu Kul-
tury Polskiej w Wilnie przybliżył 
Waldemar Tomaszewski, prezes 
Związku Polaków na Litwie.

Podkreślił, że dzięki aktywnym 
działaniom udało się w tym roku 
zatrzymać odgórne, jednostronne 
wciskanie Polakom upokarzającej 
rekompensaty pieniężnej za nie-
zwróconą ziemię przodków, któ-
ra nawet do tysiąca razy (!) była 
mniejsza niż wynosi cena rynko-
wa. Skandalicznym jest też fakt, 
że rządzący do realizacji tego bez-
prawia wciągnęli nawet instytucje 
komorników. Udało się również 
wygrać głosowanie w Sejmie w 
sprawie rekompensaty ziemi la-
sem, przez to zyskało się na dro-
gocennym czasie, który może 
przysłużyć się do bardziej spra-

wiedliwego zwrotu ziemi prawo-
witym właścicielom.

Największe przekręty – w stolicy 
i gminach podwileńskich

Problem przywrócenia praw wła-
sności do posiadanej ziemi ciągnie 
się, głównie w Wilnie, przez po-
kolenia, gdyż dochodzi do sytu-
acji, gdy wnukowie ubiegają się o 
zwrot ziemi, gdyż wcześniej spra-
wiedliwości nie doczekali się ani 
rodzice, ani dziadkowie.

– To nie jest normalna sytuacja, ale 
rażące naruszenie praw człowieka 
– ocenił wiceprezes Wileńskiego 
Rejonowego Oddziału ZPL Wal-
demar Urban.

Skandaliczne jest to, że przymuso-
wo była proponowana mizerna – 2 
tys. euro za hektar – rekompensata 
pieniężna za posiadaną ziemię w 
miastach.

– Dzięki staraniom naszych przed-
stawicieli udało się powstrzymać 
ten skandaliczny proces przymu-
sowych rekompensat i jeszcze w 
tym roku z naszej inicjatywy Sejm 
zaaprobował nowelę ustawy, która 
przewiduje, że od 1 sierpnia 2022 
roku do 1 lutego 2023 roku ci, 
którzy ubiegają się o zwrot ziemi 
w miastach, mogą prosić o rekom-
pensatę za całą niezwróconą zie-
mię lub jej część w postaci działki 
leśnej na terenie wiejskim – poin-
formował Urban.
. 

W Wilnie, 14 października, od-
była się konferencja pt. „Uczyć 
się głębiej. Nowoczesne rozwią-
zania dydaktyczne”, podczas 
której eksperci z Polski i Litwy 
dyskutowali o wyzwaniach, jakie 
stoją przed oświatą obu krajów 
w kwestii nauczania w szkołach 
mniejszości narodowych oraz 
innych problemach, dostrzegal-
nych w obu krajach,

Wymiana doświadczeń i dyskusje

Spotkanie zorganizowała Naro-
dowa Agencja Oświaty Litwy. 
Uczestniczyli w nim również 
przedstawiciele Ośrodka Rozwoju 
Edukacji w Warszawie oraz Cen-
tralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Przedstawiciele Ośrodka Rozwoju 
Edukacji zaprezentowali działal-
ność swojej instytucji, omówili 
system edukacji w Polsce i odnie-
śli się do edukacji włączającej oraz 

form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. Dyrektor Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej omówił 
wyniki matur i egzaminów ośmio-
klasistów w Polsce.

Eksperci z Polski i Litwy rozma-
wiali o potrzebie odnowienia po-

rozumienia pomiędzy Ośrodkiem 
Rozwoju Edukacji Centralnej Ko-
misji Egzaminacyjnej w Polsce z 
Narodową Agencją Oświaty Litwy 
w związku z tym, że ważność za-
wartego w 2016 r. porozumienia 
wygasła. 

„Lekcja historii inaczej” 
na Starej Rossie 
ZNAD WILII
Ogółem w tym roku odnowionych 
zostało 8 pomników nagrobko-
wych.

Grobowiec Augusta Targońskiego 
(1820-1895): ze względu na za-
chowane fragmenty artystycznego 
ogrodzenia, warto było odnowić 
grobowiec, zwłaszcza, że miejsce 
pochówku Targońskiego jest w 
centrum zabytkowej nekropolii. 

Pomnik nagrobny Katarzyny La-
chowicz oraz rodziny Sajkowskich 
(1811-1879): nagrobek nie jest 
wartościowy pod względem arty-
stycznym. Raczej bardzo typowy 
dla wileńskich cmentarzy, pozba-
wiony indywidualnego i artystycz-
nego charakteru. 

Nagrobek Józefy Czyż (1833-
1887): w 7. i 8. dziesięcioleciu 
XIX w. zwieńczenia nagrobków 
były wykonywane w formie krzy-
ża stylizowanego na pień drzewa, 
z oplatającym go wieńcem z blusz-
czu (na zachowanym cokole wi-
doczne są kwiaty i liście bluszczu).

Nagrobek Józefy Nowickiej (1796 
– 1882): pomnik był przewrócony. 
Zdobią go podobne zwieńczenia 
jak na nagrobku Józefy Czyż.

Nagrobek Wacława Podleckie-
go (1885-1933): był ochotnikiem 
wojsk polskich, otrzymał pań-

stwowe odznaczenia: Virtuti Mili-
tari, Krzyż Walecznych.

Nagrobek Ryszarda Grydziuszki 
(1926-1938) na Nowej Rossie: tra-
gedia miała miejsce 7 maja 1938 r. 
w lasku Antokolskim, gdy na na-
stolatka napadł wilk. 

Nagrobek Henryka Zajewskiego 
(1893-1934) na Nowej Rossie: 
inwalida wojenny, uczestnik walk 
korpusu gen. Józefa Dowbór-Mu-
śnickiego w okolicach Mińska i 
Bobrujska w latach 1918-1919.

Odnowiony został również po-
mnik Powstańca z 1831 r. Szymo-
na Konarskiego na Pohulance. 

mailto:redakcjaksi%40btx.pl?subject=
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Ukraińska zorganizowana 
przestępczość może zarazić Ro-
sję, UE i USA.

Ukraina może zostać drugim 
wielkim błędem polityki zagra-
nicznej Europy po Jugosławii, 
ponieważ jest największym 
skorumpowanym państwem na 
świecie i to bez względu na po-
lityczne deklaracje, które ogło-
szono w Kijowie po Euromaj-
danie.

O tym mówi raport o sytuacji 
na Ukrainie przygotowany 
przez szwajcarskie Obserwa-
torium Przestępczości Zorga-
nizowanej zdobyty przez „RIA 
NOWOSTI”.

POROSZENKO: NA UKRA-
INIE NIE MA KONFLIKTU 
WEWNĘTRZNEGO 

Prawie 200-stronicowy raport 
nazywa się „Ukraina i Unia Eu-
ropejska: pokonanie eksploatacji 
przestępczej w kierunku współ-
czesnej demokracji?”. Opiera się 
on na badaniu sytuacji na Ukra-
inie od września 2013 roku do 
stycznia 2014 roku przeprowa-
dzonym przez Uniwersyteckie 

Obserwatorium Bezpieczeństwa 
Genewy, amerykański Ośrodek 
Badania Terroryzmu, Transnaro-
dowej Przestępczości i Korup-
cji (TRACCC),  a także Instytut 
Zarządzania w Basel. Analiza 
obejmuje podpisanie porozumień 
mińskich w lutym 2015 roku, a 
także niedawne wydarzenia na 
Ukrainie. 

UKRAINA NAJBARDZIEJ 
SKORUMPOWANE PAŃ-
STWO NA ŚWIECIE

Bez względu na liczne zmiany 
polityczne, Ukraina pozostaje 
jednym z najbardziej skorum-
powanych państw na świecie. 
Wśród licznych wniosków ra-
portu wskazuje się na szerokie 
rozpowszechnienie konfilktów 
interesów z powodu wysokiego 
wpływu oligarchicznych grup na 
podejmowanie decyzji o wadze 
państwowej. Oprócz tego, że za-
graża to demokracji, te problemy 
są poważną przeszkodą w stosun-
kach Ukrainy z Unią Europejską” 
– podkreśla się w przedmowie do 
raportu. 

Autorzy raportu podkreślają, że 
na dzień dzisiejszy Ukraina pozo-

staje „państwem, znajdującym się 
w stanie wojny i ze skrajnie nie-
stabilną gospodarką”. 

Jednocześnie okres znajdowania 
się u władzy Janukowycza roz-
patruje się przez ekspertów jako 
stosunkowo stabilny. 

„Do rewolucji Ukraina nie była 
raczej, jak ją często opisywano, 
„państwem zorganizowanej prze-
stępczości”. 

Z wielu powodów wpływ zorga-
nizowanych grup przestępczych 
silnie spadł, choć był obecny. 

Jasne, że sytuacja wojny domo-
wej znacznie wpłynęła na reorga-
nizację tego typu kryminalnych 
ugrupowań, z których większość 
„integrowała się” w organy po-
rządkowe i struktury administra-
cyjne w takich strategicznych 
dziedzinach jak porty, struktury 
porządkujące i magazyny prze-
mysłowe” – podkreśla się w do-
kumencie. 

Budując tzw. „Turecki Potok” 
Rosja upiecze dwie pieczenie 
przy jednym ogniu

Ukazując konkret  u państwa bez-
pośrednio lub pośrednią drogą 
poprzez przetargi, manipulacje 
podatkowe i operacje bankowe, to 
w tej chwili te pieniądze „pocho-
dzą coraz częściej z zagranicy”, 
m.in. z Unii Europejskiej, Sta-
nów Zjednoczonych, organizacji 
międzynarodowych: MFW, BŚ, 
Europejskiego Banku Odbudowy 
i Rozwoju. 

Całe to finansowanie realizuje 
się pod warunkiem umocnienia 
antykorupcyjnej bazy prawnej na 
Ukrainie, co nie jest realizowane, 
jak głosi raport. 

Wielkim problemem na Ukrainie 
pozostaje nielegalna działalność 
i handel, które od maja-czerwca 
2014 roku rozpowszechniają się 
także na towary konsumenckie, 
jak głosi dokument. 

KONTYNUACJA WALK NA 
WSCHODZIE PROWADZI 
DO DYKTATURY

Eksperci ocenili sytuację na 
wschodzie państwa. Ich zdaniem, 
wyjście z „wojny domowej na 
Ukrainie” może być zrealizowane 
tylko dwoma sposobami. 

To albo efektywna organizacja 
państwa, która może stać się pod-
stawą dla ekonomicznego rozkwi-
tu i inkluzywnej władzy poprzez 
demokrację reprezentatywną albo 
inne formy zarządzania ze strony 
ludności. 

Albo przez dyktaturę, która bę-
dzie umiała siłą narzucić pokój 
w regionie. Jednocześnie, o ile 
w chwili obecnej sytuacja na 
wschodzie Ukrany jest patowa dla 
wszystkich stron, to może rozwi-
jać się tylko w stronę dyktatury: 
wojskowej, oligarchicznej, abso-
lutnej, głosi dokument. 

Hakerów z Rosji obwiniono o 

zhakowanie systemu amerykań-
skiego urzędu podatkowego

Zdaniem analityków, kontynuacja 
działań bojowych na wschodzie 
państwa prowadzi tylko do umoc-
nienia zorganizowanej przestęp-
czości w państwie, która może 
okazać się na tyle silna, że obej-
mie nie tylko całą Ukrainę, ale i 
„zarazi Rosję, Unię Europejską 
i USA”. W ten sposób „Ukraina 
stanie się boginią zemsty Neme-
zyda dla Europy”. 

Ogólnie rzecz biorąc, autorzy 
dokumentu dochodzą do pesymi-
stycznych wniosków: „Ukraina 
może być rozpatrywana jak drugi 
ogromny błąd polityki zagranicz-
nej Unii Europejskiej po Jugosła-
wii, dlatego, że nie udało jej się 
zapobiec wojnie”. 

Jednocześnie Europa będzie mu-
siała dołożyć ogromnych starań, 
o ile zechce wdrożyć swoje war-
tości na Ukrainie, jednak nie jest 
jasne, czy te plany podziela sam 
Kijów, uważają autorzy raportu. 

- Ławrow pesymistycznie ocenił 
możliwości przestrzegania przez 
Ukrainę umowy mińskiej.

- Kijów przyznał, że utrata kon-
taktów z Rosją negatywnie wpły-
nęła na ukraińską gospodarkę.

- Jaceniuk wezwał amerykańskie 
spółki do aktywniejszego kupo-
wania ukraińskich zakładów.

- Prezydent Łotwy obawia się, że 
z powodu Syrii świat zapomni o 
Ukrainie.

 - Raimonds Vējonis w wywia-
dzie dla „The Wall Street Journal” 
powiedział, że Zachód nie powi-
nien mieć zaufania do Rosji jako 
partnera w rozwiązaniu konfliktu 
syryjskiego i wystąpił z oskarże-
niami pod adresem Moskwy, któ-
ra jakoby „zastraszała i dzieliła” 

- Brian McDonald: niesławny ko-
niec Ukrainy.

- Polityka zachodu w Syrii i na 
Ukrainie zakończyła się porażką, 
- pisze Brian McDonald w artyku-
le dla RT.

 Źródła:

h t tp : / /p l . spu tn iknews .com/
swiat/20150528/438451.html#i-
xzz3nJsmlcYW

ht tp : / /p l . spu tn iknews .com/
swiat/20150528/438451.html

UKRAIŃSKIE GRUPY 
PRZESTĘPCZE 
-UKRAINA NAJBARDZIEJ 
SKORUMPOWANE PAŃSTWO 
NA ŚWIECIE
Aleksander Szumański
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Pamiętaj pamiętać!!! 
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Filharmonia we Lwowie i Teatr 
Ludowy w Krakowie powstały 
cicho, bez hałasów, bez próśb o 
subwencję; obie zawdzięczają 
byt swój energii i przedsiębior-
czości prywatnej, pomysłowości 
jednostek: najlepsza, najzdrow-
sza to podstawa bytu wszelakiego 
przedsięwzięcia – informuje Ilu-
stracja Polska 26 września 1902 
roku 
Były dyrektor teatru Skarbkow-
skiego we Lwowie, p. Ludwik 
Heller, zorganizowawszy po-
ważne konsorcyum finanso-
we wydzierżawił na lat dziesięć 
dawny amfiteatr Skarbkowski, 
przekształcił go i odnowił kosz-
tem 200.000 koron. Sala Skarb-
kowskiego gmachu, powiększona 
dawną sceną, zniżona usuniętą 
galerią, pomieści obok lóż dwu 
pięter, 1250 numerowanych fo-
teli. Obok tejże będzie jeszcze 
obszerne foyer, ogród zimowy, 
boczne salony, restauracja- sło-
wem lokal pomyślany i wykona-
ny na zupełnie europejską stopę. 
Sala ta będzie służyła także za wi-
downię dla teatrów amatorskich, 
a również i na znaczniejsze bale 
w czasie karnawału, reduty itd. 
P. Heller nawiązał już rokowania 

z lwowskiem Towarzystwem 
muzycznym i  „Lutnią”. W dniu 
25 b. m. nastąpi otwarcie zapo-
wiadanej Filharmonii lwowskiej 
i rozpocznie w dniu tym szereg 
swych koncertów, których zada-
niem będzie spopularyzowanie, 
tak mało u nas jeszcze popularnej, 
muzyki symfonicznej. Orkiestra 
własna pana Hellera składa się z 
70 członków, pod kierownictwem 
wypróbowanych kapelmistrzów, 
Henryka Jareckiego i Ludwika 
Celańskiego.
Na koncert inauguracyjny Filhar-
monii, oraz następny, składają się 
wyłącznie utwory polskich kom-
pozytorów, wykonane przez pol-
skich artystów. Część wokalną w 
nich obejmie p. Myszuga i panna 
Bohussówna, która odśpiewa aryę 
z „Liwii Quintilii”, oraz pieśni hr. 
Pinińskiego, Niewiadomskiego 
i Galla. Na otwarcie to zjeżdża z 
Paryża znakomity fortepianista, 
p. Zygmunt Stojowski.
W trzecim koncercie weźmie 
udział skrzypek czeski pan Ko-
cian i baryton teatru medyolań-
skiego „La Scala”, pan Samma-
re, który odśpiewa aryę z opery 
„Hamlet” Thomasa, „Romans” 
Griega, pieśń Tostiego i prolog z 

„Pajaców”  Leoncavalla. W tym 
zakroju i przy znanej nam z do-
świadczenia energii jej inicjato-
ra, ani wątpimy, że Filharmonia 
lwowska przyczyni się dzielnie 
do ożywienia ruchu muzycznego 
kraju, wzmożonego jeszcze czyn-
nikami towarzyskimi, jakie powo-
łuje do życia. Obu kapelmistrzów 
Filharmonii, znanych już jako ka-
pelmistrzów opery lwowskiej, 
poznamy ze strony kompozy-
torskiej ich działalności, w cią-
gu przyrzeczonego nam pobytu 
zorganizowanej przez Filharmo-
nię opery w Krakowie; wówczas 
bowiem ma zostać wystawioną 
nowa opera p. Henryka Jarec-
kiego, znanego już dawniej na 
polu kompozycyi, „Nemezys”, a 
także i druga nowa opera, której 
twórcą jest pan Ludwik Celański.
Z wcześniejszego numeru (1902 
nr 12) z działu „Ze świata muzy-
ki” dowiadujemy się: Dotychczas 
nasze  dzieci cudowne produko-
wała Warszawa , obecnie wyrę-
czać Warszawę zaczyna Lwów. 
Po malutkim 6-letnim Mieciu 
Horszowskim, który niedawno 
koncertował  w Wiedniu, świat 
muzyczny wita nowe, cudow-
ne dziecko lwowskie w osobie 
dwunastoletniej Emy Wolfsta-

lówny. Dziewczynka ma fenome-
nalny talent do skrzypiec. Talent 
to dziedziczny. Ema jest córkę 
znakomitego skrzypka Wolfstala, 
profesora lwowskiego konserwa-
torium i od niego pobiera swoje 
wykształcenie muzyczne. Dnia 
2. marca wystąpiła z pierwszym, 
własnym koncertem we Lwowie 
i wśród wielkiego zaintereso-
wania słuchaczów grała utwory 
Beethovena, Bacha, Haendla, 
Mendelsohna i Wieniawskiego. 
Krytyka lwowska stwierdziła u 
młodziutkiej artystki wyjątkowy 
spokój w grze i ślady głębokiego 
odczucia wykonanych utworów - 
dwie cechy, których zwykle brak 
„cudownym dzieciom”. Muzycy 
przepowiadają jej świetną przy-
szłość.
Zamieszczamy dziś też portrety 
dwóch młodych śpiewaków pol-
skich, debiutujących z wielkim 
powodzeniem w operze lwow-
skiej: Dra Henryka Drzewiec-
kiego i Adama Ludwiga. P. Hen-
ryk Drzewiecki, tenor liryczny, 
jest wśród tenorów zjawiskiem 
niezwykłym z tego powodu, że 
przyszedł na scenę, jako ukoń-
czony i gotowy prawnik z tytułem 
doktorskim. Warszawiak - koń-
czył uniwersyteckie studia w Pe-

tersburgu . Uczył się śpiewu w 
konserwatorium petersburskim 
i u doskonałych nauczycieli me-
diolańskich. Debiuty w Lisoroo, 
w Modenie i Wenecji wypadły 
pomyślnie. Obecnie wchodzi w 
stały skład opery lwowskiej. 
P. Adam Ludwig, Stanisławo-
wianin, młody, potężny barytoni-
sta, jest także świeżym nabytkiem 
scenicznym. Króciutką karierę 
operową zaznaczył już prawdzie, 
wróżą mu najlepszą przyszłość. 
(Ilustracja Polska 1902 nr 12)
Stanisław hr Skarbek ufundo-
wał  teatr we Lwowie w 1841 r. 
i była to jedna z jego wielu finan-
sowych inicjatyw dla narodu pol-
skiego. Utrzymywał setki sierot i 
ubogiej młodzieży  oraz starców,  
w 1843 r. założył dla nich w Dro-
howyżu Fundację Skarbkowską 
- oddając na ten cel cały swój ma-
jątek. Ta grupa, znienawidzona 
przez komunistów a nienawiść 
ta i dzisiaj jest wszechobecna, 
swoim środkami finansowymi 
realizowała zupełnie inne cele, 
niż realizowane urojenia chorych 
mentalnie współczesnych „pa-
nów” posiadających nas w swojej 
władzy.

Najlepsza, najzdrowsza to podstawa 
bytu wszelakiego przedsięwzięcia.
Bożena Ratter

Powoli wymierają Polacy którym zapisa-
no w dowodach osobistych „urodzony w 
ZSRR”. Właściwie w nowych dowodach 
już tego zapisu nie ma, pozostał w starych 
aktach do których zaglądają już tylko hi-
storycy. Niestety w czasach PRL-u samo 
pochodzenie kresowe było niemal równo-
znaczne ze sprzeciwem wobec nowej wła-
dzy. Ktokolwiek bowiem mówił z dumą: 
„Jestem ze Lwowa”, ten niejako sprzeci-
wiał się komunistycznym władzom. (...) 

Kresy funkcjonowały w społecznej świa-
domości niemal jako matecznik prawdzi-
wej polskości , wolnej od komunistycz-
nego znieprawienia. (...) Kresowiacy, 
podobnie jak AK-owcy, byli zawsze po-
dejrzani ”.
Od wydawcy: „ Książka Piotra Jaźwiń-
skiego, zabiera nas do PRLu. Autor wspo-
mina swoją rodzinę, a dokładnie rzecz 
biorąc Wołynianki: swoją babcię, mamę i 
ciocię. Narracja książki rozpoczyna się w 
1939 roku ucieczką z Wołynia, a następ-
nie przenosi się do lat 1959-68 do czasów 
gomułkowskiej małej stabilizacji. To opis 
zmagań inteligencji wychowanej w II 
RP z systemem komunistycznym w co-
dziennej, żmudnej walce o ocalenie tego 

co było dla nich najcenniejsze: pamięci, 
kultury, honoru. Wołynianki to książka 
trochę sentymentalna, trochę smutna ale 
momentami wesoła, pisana z perspektywy 
kilku, a potem kilkunastoletniego chłopca, 
a w końcu dorosłego mężczyzny. Przewija 
się przez nią galeria przeróżnych typów 
ludzkich od cwaniaka z Radości, przez 
partyjnego aparatczyka, księdza-prałata, 
po rotmistrza kawalerii.

Urodzeni  
w ZSRR

Bogdan Lwów
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Wojna wdarła się brutalnie w 
historię przydrożnej wsi Wydy-
mer. Najpierw przemieszczały 
się przez nią wielkie masy „wy-
zwolicielskiej” Armii Czerwo-
nej, a zaraz po nich przechodzili 
pokonani polscy żołnierze. Idąc 
od strony Żółkiń i Włodzimier-
ca, zatrzymywali się w polskiej 
wsi, gdzie odpoczywali. Unikali 
ukraińskich gdzie w licznych 
wsiach polowano na żołnierzy.  
Wielu szło w samych kaleso-
nach, pokrwawieni, brudni, 
znieważeni i pobici, ale szczę-
śliwi, że jeszcze żyją. Ludzie 

karmili nieszczęśników i ubie-
rali w łachmany, aby uchronić 
od ponownego obrabowania. 
Opowiadali o tym, co ich spo-
tkało, jakim cudem tu doszli. 
Szerokim echem rozeszła się 
wiadomość o okrutnym zamor-
dowaniu polskiego żołnierza, 
schwytanego w Nowakach za 
Włodzimiercem. To był zwia-
stun przyszłego ludobójstwa.

SOWIECKI SPADOCHRO-
NIARZ

Po zagładzie getta w Rafałówce i 

Włodzimiercu, wokół Wydymera 
schronienie znaleźli liczni Ży-
dzi. Wspierani i karmieni przez 
mieszkańców stanowili jednocze-
śnie wielkie zagrożenie, szucmani 
z Niemcami wielokrotnie Ich po-
szukiwali. Za pomoc Żydom gro-
ziła kara śmierci i palenie gospo-
darstw. Niemcy byli jeszcze moc-
ni, jednak sowieccy partyzanci 
zajmowali na nowo teren. Kto był 
bacznym obserwatorem wiedział 
czyje będzie zwycięstwo. Jesie-
nią 1942 pod Wydymerem został 
osaczony sowiecki spadochro-
niarz, obława przyszła od strony 

Cepcewicz Wielkich i Netreby, 
brali w niej udział sami Ukraiń-
cy, mężczyźni, kobiety i dzieci. 
Setki osób z widłami, pałkami, 
motykami i siekierami szło w ty-
ralierze. Spadochroniarz ukrył się 
w ziemniaczysku, tam go dopadli 
i nie czekając  zabili pałkami, co 
wywołało furię przybyłych Niem-
ców. Już po utracie przytomności 
nie przerwano jego bicia, ku wiel-
kiej radości ukraińskich dzieci. 
Polacy z trwogą przyglądali się 
okrucieństwu. Nie mogli przy-
puszczać, że za kilka miesięcy 
będą tak samo traktowani przez 
sąsiadów. Na wiosnę przyszłego 
roku, kilku Polaków, jako świad-
ków zostało przesłuchanych na tą 
okoliczność. Przesłuchiwał oficer 
z przechodzącego oddziału par-
tyzanckiego, podkreślając, że po 
wojnie wymierzona będzie spra-
wiedliwość dla spisanych uczest-
ników.

MORDY TRWAŁY NIEPRZE-
RWANIE. 

Mord w sąsiedniej Parośli 9 lu-
tego 1943, dotkną bezpośrednio 
również Wydymer, zginęli tam też 
mieszkańcy wsi. Dla ich pamięci i 
dla zapewnienia opieki Bożej wo-
kół kolonii postawiono po dwóch 
tygodniach pięć krzyży. Ludność 
przestała spać w swoich domach 
i mimo wielkiego mrozu, na noce 
szła do lasu lub udawała się do 

kolonii Antonówka. Wiadomości 
z odległych okolic nie pozosta-
wiały złudzeń, mordy trwały nie-
przerwanie. 
Zdecydowano się stworzyć sa-
moobronę, na której czele staną 
Franciszek Żarczyński. Nakazano 
bardzo słusznie, jedynej ukraiń-
skiej rodzinie Iwana Wołoszy-
na opuścić kolonię, byli potem 
aktywnymi banderowcami. Jak 
tylko śnieg zeszedł, podjęto de-
cyzję o wybudowaniu wielkiego 
schronu mieszczącego wszyst-
kich mieszkańców. Budowa przy 
wielkim poświęceniu trwała dwa 
miesiące. Schron został umiesz-
czony na skraju lasu zw. Objazd-
ki przy drodze do Włodzimierca. 
Był doskonale umiejscowiony, 
jego funkcjonalność przemyślana 
i zrealizowana. Nie był widoczny 
z odległości, a jedynie stanowiska 
strzelnicze wysunięte były nad 
ziemię. W oczach niektórych opo-
nentów był śmiertelną pułapką z 
jednym tylko wyjściem. Szybko 
przyszła na budowlę próba przy-
datności.

UCIEKINIERZY

Po upadku Huty Stepańskiej w 
kierunku Wydymera ruszyła spo-
ra grupa uciekinierów. Szli do 
rodzin i znajomych, ale znaleźli 
się między nimi i zupełnie obcy. 
Dotarli na miejsce 19 lipca, ich 
przyjście było wielkim zaskocze-

WYDYMER 
W GMINIE 
ANTONÓWKA

powiat Sarny, 
woj. wołyńskie 
parafia Antonówka

/  Przy krzyżu w Wydymerze

/ Tablica z krzyża w Wydymerze. Krzyż postawiony przez śp. Antona Kowalczuka

/  Przy krzyżu w Wydymerze / Krzyż w Wydymerze
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niem. Pięciu Polaków na koniach 
jeździło pomiędzy uciekinierami 
prowadząc wyjaśnienia, kto kim i 
skąd jest. Szukano ukrytych Ukra-
ińców, którzy uciekali z Polakami. 
Żądni zemsty zabiliby każdego, 
nieważne, że tak samo uciekali 
przed banderowcami. 
Przybył tu również por. Kochań-
ski, który od tego dnia rozpoczął 
tworzenie pierwszego zbrojne-
go oddziału AK na Wołyniu. Nie 
zatrzymał się jednak na dłużej, a 
przeniósł do pobliskiej Terebuni. 
Hucianie po kilku dniach również 
opuścili Wydymer. Dziś trud-
no odtworzyć tamtą atmosferę i 
wszystkie powody ich odejścia. 
Pomiędzy przybyłymi zaprawio-
nymi w krwawej walce Huciana-
mi, nie miejącymi żadnych złu-
dzeń, a miejscowymi dochodziło 
do nieprzyjemnych incydentów. 
Uciekinierzy z Huty Stepańskiej 
burzący pozorny spokój, byli nie-
chciani, co odczuwali od miej-
scowych. Jedni gotowali jedzenie 
dla głodnych, a inni karcili przy-
byłych za kopanie ziemniaków 
bez pozwolenia. Hucianie swoimi 
wozami tratowali zboża, nie mo-
gąc poruszać się drogami, to wy-
woływało złość. Mieszkańcy Wy-
dymera mieli nadzieję, że uda im 
się przeprowadzić żniwa. Utopijny 
optymizm opierali w posiadanym 
schronie, przygotowaniu do obro-
ny, kilkunastu wypożyczonych od 
Niemców karabinach i własnym 
arsenale. Samo przejście do An-
tonówki było ryzykowne, jedna z 
grup uciekinierów została zatrzy-
mana przez Sowieckich Partyzan-
tów. Partyzanci chcieli rozstrzelać 
idących do Niemców, traktują ich 
jak kolaborantów. Sytuację urato-
wała Florentyna Lipińska wdowa 
po Sołtysie z Huty, Marcelu. Ona 
kłamiąc, że idą z Huty Stepańskiej 
do Kopaczówki przekonała do-
wódcę.
Atak na okolicę Antonówki roz-

począł się nocą 30 lipca, zaatako-
wano kilkanaście miejscowości 
min. Perespę, Parośl II, Sunię, 
Terebunie, Kol. Antonówkę, Gra-
binę, Kołbanie, Kopaczówkę, Pur-
bejówkę, Sernikowo, Setkówkę, 
Strugę, Załawiszcze, Porodę, Prur-
wę i inne. 

URATOWAŁ ICH SCHRON 

Wydymer banderowcy atakowa-
li 31 lipca o wschodzie słońca. 
Ludność schroniła się w schronie, 
przez stanowiska ogniowe można 
było zobaczyć tragicznie piękny 
obraz. Dymy pożarów z podpa-
lanych domów, mgły i czerwone 
słońce nad łąkami. Tak jak zakła-
dał plan, schron spełnił doskonale 
swoje zadanie, uchronił wszyst-
kich, którzy się tam skryli. Bande-
rowcy nie mając możliwości jego 
zdobycia z marszu, zajęli pozycje 
na około. Atak polegał na ostrzale, 
obrońcy sporadycznie odpowiada-
li celnymi strzałami. Pod schron 
przedzierali się „harcownicy” 
strzelający i kryjący się na prze-
mian. Jednego takiego zastrzelił 
Józef Wolak, któremu wymordo-
wali rodzinę, dzień wcześniej. Wy-
szedł na przedpole, zabrał bande-
rowcowi karabin Diektariewa i pas 
z amunicją. Czerń oczekiwała w 
wielkiej masie w cieniu lasu, sytu-
acja stała się patowa. Rozpoczynał 
się bardzo upalny dzień.
Banderowcy zachęcali do opusz-
czenia schronu, obiecywali wy-
puszczenie wszystkich do Anto-
nówki w zamian za pozostawienie 
broni. Pojawiły się głosy, że trzeba 
się zgodzić, o tym dowódca nie 
chciał nawet rozmawiać. Chętnym 
oferował otwarcie drzwi i wolną 
drogę, nikt już więcej się nie ode-
zwał. Sytuacja jednak była bezna-
dziejna, a „czerń” cierpliwie cze-
kała na łupy. W południe z Anto-
nówki przybyła odsiecz, w której 
byli i Niemcy. Zorganizowano ko-

lumnę i wszyscy przeszli do Stacji, 
skąd wywieziono ich na roboty do 
Niemiec. Banderowcy zabili jedy-
nie Romualdę Kotecką 12 l. ukrytą 
w zbożu, która była chora na ze-
spół Downa i Franciszka Żarczyń-
skiego s. Karola w czasie drogi do 
Antonówki. Obrońcy z kolei zabili 
12 atakujących banderowców. 
Jedynym Polakiem, który pozo-
stał koło Wydymera był Antoni 
Żarczyński s. Wojciecha, samotny 
wdowiec. Jego dzieci zabrała ro-
dzina. W głuszy leśnej na bagnach 
wybudował szałas, obłożył go sło-
mą i tak w towarzystwie konia i 
krowy koczował. Przetrwanie było 
możliwe dzięki obawie Ukraiń-
ców przed wchodzeniem do lasów, 
gdzie Sowiecka Partyzantka ob-
chodziła się z nimi bezlitośnie, po-
sądzając o współpracę z Niemca-
mi.  Dotrwał tak do stycznia 1944 
r., widząc jadących Sowietów wy-
szedł na przeciw, trafił na oficera 
NKWD. Zarośnięty, zawszony 
i pożerany przez pluskwy czło-
wiek wzbudził zainteresowanie. 
Opowiedział, kim jest, a Sowieci 
zabrali go z sobą. Został wymyty, 
ogolony i otrzymał czyste ubranie. 
Wtedy został przesłuchany, zdał 
relację o wymordowaniu Parośli. 
Wybierając się następnego dnia 
po zwierzęta zainteresował Sowie-
tów, zdecydowali się na „wizję lo-
kalną”, pojechali kilkoma saniami 
na miejsce zbrodni do Parośli, pro-
wadzeni przez Antoniego. Ogląd-
nęli jeszcze wielki bunkier, będąc 
pod wielkim ważeniem budowli.
Dziś jadący drogą z Antonówki do 
Włodzimierca widzą jedynie mały 
krzyż na poboczu drogi, z napisem 
„Tu była polska wieś Wydymer, 
zniszczona w 1943, Polacy rozpro-
szyli się po całym świecie”. Duża 
wieś, a jej historia zamknięta w 
paru wyblakłych słowach.   

Janusz Horoszkiewicz

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

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

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

Skandaliczne 
wyroki ądowe 
dla kresowych 
działaczy.
Leszek Samborski
Pewien znany działacz Kreso-
wy został skazany przez sąd w 
Polsce za wielokrotne publiczne 
używanie zwrotu „znajdzie się kij 
na banderowski ryj”, co zdaniem 
sądu było <groźbą bezprawną wo-
bec grupy ludności narodowości 
ukraińskiej z powodu jej przyna-
leżności narodowej>.

Skazany został na 7 miesięcy wię-
zienia w zawieszeniu na 3 lata. 
Jednocześnie warunkiem zawie-
szenia jest przeczytanie przez 
ukaranego wskazanej przez sąd 
książki mówiącej, że Ukraińcy 
ratowali Polaków mordowanych 
przez banderowców na Wołyniu i 
Kresach wschodnich II RP.

Orzeczenie sądu jest o tyle cieka-
we, że sąd uznał, że „banderowcy” 
są „grupą ludności ukraińskiej”?!

Ale wróćmy najpierw do zalecanej 
przez sąd książki.

Jak rozumiem sąd chce aby skaza-
ny dowiedział się, że byli uczciwi 
Ukraińcy, którzy ratowali Pola-
ków przed okrutną śmiercią z rąk 
„banderowców”. Oczywiście byli. 
Mogę zaświadczyć, że moi dziad-
kowie i ojciec zostali przez Ukra-
ińców - sąsiadów uratowani przez 
przechowanie przez jedną tragicz-
ną noc w piwnicy.

Ale ci bohaterscy Ukraińcy bo 
przecież gdyby banderowcy zna-
leźli moją rodzinę w tej piwnicy, 
a szukali, to wszyscy zginęli by w 
okrutny sposób z rąk banderow-
ców nie czuli przynależności do 
banderowców. Czyli ci bohaterscy 
Ukraińcy zginęli by wg. orzecze-
nia sądu w Polsce, z rąk „grupy 
ludności ukraińskiej”, a dla moich 
dziadków i innych uratowanych 

Polaków i skazanego za obrazę 
działacza kresowego, z rąk bande-
rowców. Tak jak zginął mój pra-
dziadek i inna część rodziny.

I, co szczególnie ważne, bardzo 
niewielu Ukraińców ratujących 
Polaków przed śmiercią z rąk ban-
derowców ani po wojnie, ani obec-
nie na Ukrainie, chce przyznawać 
się do swojej bohaterskiej postawy 
w strasznych czasach Rzezi Wo-
łyńskiej.

Czyżby więc sąd w Polsce chciał 
wskazać, że obecna Ukraina i jej 
mieszkańcy to banderowcy?

I dlatego uczciwi Ukraińcy ratują-
cy Polaków przed banderowcami 
nie chcą o tym mówić publicznie 
aby nie urazić banderowców czy-
li zdaniem sądu <grupy ludności 
ukraińskiej>?!

Ale czy wobec tego gdyby dzisiaj 
użyć wobec maszerujących we 
Wrocławiu faszystów niemiec-
kich ze swastykami retorycznego 
przecież, choć niewyszukanego 
zwrotu; <znajdzie się kij na faszy-
stowski ryj> to byłaby to „groźba 
bezprawna wobec grupy ludności 
narodowości” niemieckiej?!

Tyle, że we Wrocławiu nie odby-
wają się marsze niemieckich post 
faszystów, a w niemieckich mia-
stach nie stoją pomniki Hitlera i 
nie ma ulic i placów jego imienia.

Natomiast w polskim Przemyślu 
odbywają się marsze Ukraińców z 
banderowskimi flagami, a za Bu-
giem w będącym w ukraińskiej ad-
ministracji Lwowie jest ulica Ban-
dery i jego pomnik, a rok obecny 
został uchwalony przez radę mia-
sta jako rok UPA.

/ Źródło fotografii FB. Prokurator Młynarczyk oskarżyciel w opisanym procesie. 

/  Kowalczuk Anton.
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i gdyby tak jeszcze przez 
chwilę
nad Dniestru stanąć brze-
giem
stopy zanurzyć  w wodzie 
i popłynąć w nieznane z jej 
biegiem

usłyszeć zimorodka śpiew 
plusk  ryb w wodzie nad ra-
nem 
zapach tataraku wśród 
mgieł 
i kaczek w trzcinach gada-
nie

i wrócić do dziecięcych lat
do łąk srebrzących się rosą
szumiących wysokich traw 
i wzgórz z odchodzącym za-
chodem 

a nocami palić ogniska
ryby łowić w rzece 
konie na pastwisku wypa-
sać 
słuchać wycia wilków 

i znów być szczęśliwym
wolnym tak jak na ptak 
poczuć smak mych kresów 
i zasnąć na zawsze tak 

Ryszard Fraczek

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Dniestr pod Zaleszczykami z góry Kryszczate 
i Chocim nad Dniestrem
Ryszard Frączek
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Od wydawcy:  “Książka “Wołyń-
skie lata, które pamiętam…” to 
wspomnienia wielu krewnych i 
znajomych autorki, którzy prze-
żyli gehennę wojny na Wołyniu 
w latach 1942-1945. Autorka 
przedstawia w niej przeżycia bli-
skich osób na tle historycznych 
zdarzeń. Opisuje także losy kil-
ku rodzin z okolic Włodzimierza 
Wołyńskiego, Kowla, Kisielina 
i zapamiętaną przez nich gorycz 
prześladowań ze strony UPA i 

nacjonalistycznych organizacji 
ukraińskich. Główna bohaterka 
opowiadań jest postacią auten-
tyczną (łączy wszystkie wąt-
ki wspomnień), bezgranicznie 
szczerą, pozbawioną egoizmu 
i gotową do poświęceń. Mając 
świadomość ograniczeń „wolnej 
woli” w zderzeniu z uwarunko-
waniami zewnętrznymi, pozostaje 
wierna swej altruistycznej natu-
rze.”

Wspomnienia 
z Wołynia
Redakcja

Światełko dla Rossy

Terytorium, które w 1772 r otrzy-
mało nazwę Galicji (pierwszy 
rozbiór Rzeczypospolitej), od 
wieków znało podział pracy i 
wymianę, znało więc i posiada-
ło przemysł – Prof. dr. Franci-
szek Bujak (UJ w Krakowie) 30 
września 1917 r na II Zjeździe 
Przemysłowym wygłosił wykład 
„Podstawy rozwoju przemysłu 
w Galicyi‘‘. Polska elita w 1917 
roku - gdy na froncie I wojny 
światowej toczyły się walki i nie 
był znany ich finał -projektowa-
ła już i przygotowywała naród 
i Rzeczypospolitą do odbudo-
wy dla życia w suwerenności i 
niepodległości. I projekt prawie 
zaraz przyszło im realizować w 
odzyskanych, zjednoczonych 
ziemiach, które zaborcy Austria, 
Niemcy  i Rosja wykorzystywali 
gdy „zgwałcili granice Rzeczypo-
spolitej”, jak pisał Niemcewicz. 
Autor pamiętnika II zjazdu prze-
mysłowego ubolewa- stała Dele-
gacya, zaledwie obrana, została 
zdekompletowana wskutek wyjaz-
du z Krakowa kilku jej członków, 
powołanych do pracy gdziein-
dziej.

Prof. Franciszek Bujak (prezes 
Towarzystwa Naukowego we 
Lwowie, odznaczony Krzyżem 
Komandorskim Polonia Restituta 
z Gwiazdą) pisał : Cały ten rozwój 
opierał się przeważnie na niskim 
rozwoju komunikacji, wskutek 
czego dowóz obcych wyrobów 
przemysłowych był utrudniony 
i bardzo kosztowny, doskonale 
więc opłacało się produkować 
w kraju wyroby przemysłowe. 
Od połowy XIX. w. gdy następuje 
rozwój kolei żelaznych i zastoso-
wania maszyn parowych do wy-
soko już od dawna rozwiniętego 
przemysłu w zachodnich prowin-
cjach austriackich i w Niemczech, 
Galicja została zalana tańszym a 
zewnętrznie lepiej się przedsta-
wiającym towarem fabrycznym, 
przyczem kredyt, obficie udzie-
lany przez fabryki kupcom, a 
przez nich spożywcom, odegrał 
bardzo doniosłą rolę. Wymiana 
i podział pracy przez to więc nie 
ustały, ale nad podziałem pracy i 
wymianą wewnątrz kraju zyska-
ły od razu niemal ogromną prze-
wagę podział pracy i wymiana z 
obcymi krajami i społeczeństwa-
mi, przyczem Galicyi dostała się 
bierna i zależna rola producen-
ta środków żywności i surow-
ców, tudzież odbiorcy wyrobów 
przemysłowych. Galicya zaczęła 
wrastać w obcy organizm spo-
łeczno-gospodarczy.

Prof. Franciszek Bujak  omawia 
przesilenie 1847-1856 (tyfus gło-
dowy, cholerę i inne choroby), 
znaczny przyrost demograficz-
ny, rozwój przemysłu opartego 
o obcy kapitał, rozwój oświaty 
za którym idzie wzrost potrzeb i 
świadomość gospodarcza, sytu-
ację rolnictwa i emigrację zarob-
kową ludności wiejskiej, o której 
pisze :  Z punktu widzenia całego 
społeczeństwa emigracya zarob-
kowa jest produkcyą i wywozem 
nowego surowca, surowej siły 

roboczej, a więc mało korzyst-
nem przedsiębiorstwem. (…)Do 
warunków przyrodzonych należą 
przede  wszystkiem bogactwa na-
turalne kraju. Są one z dawna zna-
ne, ale długo nie były należycie 
doceniane, dopiero w ostatnich 
czasach zjednują sobie w naszych 
i cudzych oczach coraz większy 
szacunek.  Dopiero w ostatnich 
czasach nabraliśmy przekonania, 
że uczynił nas los mieszkańcami 
bardzo bogatego kraju, z które-
go dotąd nie umieliśmy korzystać.  

„Czarne diamenty“  stanowiące 
chleb powszedni przemysłu po-
siada nasz kraj, jak stwierdziły 
liczne wiercenia w ostatnich kil-
kunastu latach w ogromnej ob-
fitości w północno-zachodnim 
swym skrawku, należącym do 
polskiego zagłębia węglowego. 
Godnie obok węgla kamiennego 
staje „biały węgiel”, t. j. woda 
rzek spływających z Tatr i Kar-
pat. Skoro tylko będzie użyta do 
wytwarzania siły elektrycznej, 
stanie się drugim źródłem siły po-
pędowej dla przemysłu. Trzecim 
może się stać gaz ziemny, obficie 
występujący w kopalniach nafty, 
ale dotąd przeważnie ulatujący w 
powietrze bez pożytku, albowiem 
dopiero w ostatnich czasach po-
wstał cały szereg przedsiębiorstw 
do jego eksploatacji. Te nader 
obfite źródła siły, leżące dotąd 
odłogiem, mogą wystarczyć nie 
tylko do przeróbki krajowych 
surowców, ale i sprowadzanych 
z wielkich odległości, których 
przerób może się u nas okazać 
zyskownym, bo uzasadnionym 
przez pojemny rynek wewnętrz-
ny. Wnioski po wykładzie prof. 
Franciszka Bujaka:

-Drugi Zjazd przemysłowy w 
Krakowie widzi w stałym wzro-
ście ludności i szybkim jej roz-
woju kulturalnym, tudzież w 
bardzo wielkich bogactwach 
naturalnych silne podstawy do 
bujnego i wszechstronnego roz-
woju przemysłu w Galicyi.

-Drugi Zjazd przemysłowy 
stwierdza, że tylko połączenie 
Galicyi w jeden obszar gospo-
darczy z calem dorzeczem Wisły 
i wszystkiemi ziemiami polskie-
mi może zapewnić pełny rozwój 
jej przemysłowy.

-Drugi Zjazd przemysłowy uzna-
jąc, że do podstaw przyrodzonych 
rozwoju przemysłu należy też bo-
gata fantazya twórcza polskiego 
ludu i inteligencyi - robotników 
i techników - ta fantazya żywio-
łowa twórcza, która jest w stanie 
wyrobom i towarom nadać cha-
rakterystyczne, ochronne cechy 
— uważa za potrzebne:

1) gromadzić w jedynem pol-
skiem Muzeum wynalazków i 
handlu we Lwowie okazy swoj-
skich pomysłów technologicz-
nych - modele, próbki, rysunki i 
fotografie polskich wynalazków 
tak zasadniczych, jak drobnych 
- oraz okazy swojskich modeli i 
marek ochronnych

2) domagać się u rządu i parla-
mentu za pośrednictwem Koła 
Polskiego zrównoważenia nie-
dostatecznych ustaw o ochronie 
modeli i wzorów w Austryi z 
ustawami w Niemczech, zapew-
niających niemieckiemu prze-
mysłowi i niemieckiemu „D. R. 
S. M.“ olbrzymią przewagę nad 
przemysłem Austryi i tamujących 
rozwój przemysłu w Galicyi na 
swojskich motywach.

Sam kraj, jego piękne góry, liczne 
zabytki przeszłości i cenne zbio-
ry sztuki mogą i powinny się stać 
podstawą rozległego przemysłu 
turystycznego; zapewnia mu roz-
wój nowoczesna kultura, która 
wytworzyła prąd do podróżowa-
nia dla odpoczynku. Pokrewny 
mu przemysł zdrojowy, oparty 
na licznych źródłach wód leczni-
czych, w części pierwszorzędnej 
w świecie jakości, istnieje już od 
dawna, musi być tylko rozsze-
rzony i podniesiony na poziom 
zachodnio-europejski pod wzglę-
dem cen i udogodnień. (prof. 
Franciszek Bujak)

Wspaniały polski prze-
mysł  zdrojowy prezentowa-
ny jest w wykładzie „Na Kresy 
po zdrowie! O uzdrowiskach w 
Szkle, Lubieniu, Niemirowie, 
Truskawcu, Morszynie i Dru-
skiennikach”. W Lublinie, w Pała-
cu Lubomirskich do 28 paździer-
nika w 8 salach Muzeum Ziem 
Wschodnich Dawnej Rzeczypo-
spolitej można oglądać wystawę 
poświęconą uzdrowiskom funk-
cjonującym na ziemiach  wschod-
nich dawnej Rzeczypospolitej. 
Ekspozycja przypominająca poło-
żone na ziemi lwowskiej - Szkło, 
Lubień, Niemirów i Truskawiec 
a także Morszyn za Stryjem oraz 
leżące nad Niemnem Druskieniki 
ma charakter autorsko-kolekcjo-
nerski. Prezentuje przede wszyst-
kim archiwalia, ikonografię oraz 
muzealia ze zbiorów Tomasza 
Kuby Kozłowskiego (pomysło-
dawcy, autora scenariusza i wy-
boru tekstów).

Nie wszystkie pojawiające się 
obecnie książki, artykuły, wy-
kłady o Ziemiach Wschodnich 
RP (Kresach Wschodnich RP) 
prezentują rzetelną, zgodną z 
faktami  i budzącą dumę z  przy-
należności do narodu polskiego 
treść. Niegdyś paliło się, usuwało 
z bibliotek, lektur szkolnych, uni-
wersytetów książki zawierającą 
prawdziwą i wpływających na 
świadomość narodową Polaków 
ale niewygodną dla ideologii rzą-
dzących, obecnie zwaną „niepoli-
tyczną” treść . Dzisiaj czyni się to 
poprzez pisanie nowych książek, 
rozpraw naukowych, dyskusji, w 
których nadal są te treści wyklu-
czane lub  fałszowane czy ośmie-
szane jako nie zgodne z życze-
niem innych narodów ale zgodne 
z opinią lansowaną w tzw. Polsce 
Ludowej, niezgodne ze współcze-
snymi „osiągnięciami” cywili-
zacyjnymi i „postępem”.  Komu 
służą i na czyje zlecenie są two-
rzone?

Uczynił nas los mieszkańcami bardzo 
bogatego kraju, z którego dotąd nie 
umieliśmy korzystać
Bożena Ratter
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Jak rokrocznie, także w 2022 roku 
w dniu wybuchu powstania war-
szawskiego 1 sierpnia w całym 
kraju miały zostać włączone syreny 
alarmowe, aby uczcić koleją jego 
rocznicę. Ale włodarze niektórych 
miast zdecydowali, że nie zrobią 
tego „z troski o traumę ukraińskich 
uciekinierów„ którym takie alarmy 
mogły kojarzyć się z przeżyciami 
na Ukrainie. Tymi miastami rzą-
dzili przedstawiciele totalnej schi-
zofrenicznej opozycji i był to akt 
polityczny skierowany przeciwko 
rządom PiS. W swej hipokryzji nie 
wzięli pod uwagę, że miał być to 
wyraz hołdu dla bohaterstwa i po-
święcenia powstańców oraz ludno-
ści cywilnej, a także maleńki sym-
bol pamięci dla ich traumatycznych 
przeżyć, bez porównania więk-
szych, niż już bezpiecznie żyjących 
w Polsce ukraińskich uchodźców. 
Tym bardziej, że informacja o włą-
czeniu syren z podaniem powo-
du była powszechnie znana także 
ukraińskim uciekinierom. Przy 
tym nikt nie wspomniał nawet, że 
w brutalnym tłumieniu powstania 
wzięły udział jednostki ukraińskie 
kolaborujące z niemieckimi faszy-
stami i one dokonały najokrutniej-
szych zbrodni na ludności cywilnej 
Warszawy. Dotychczas nawet w 
III RP żaden instytut naukowy nie 
zajął się traumą Polaków z okresy 
drugiej wony światowej, jakby nie 
dotknęły ich dymy krematoriów 
obozów koncentracyjnych, terror 
niemieckiego  i sowieckiego oku-
panta, zsyłki na Sybir, ludobójstwo 
na Kresach oraz późniejszy okres 
stalinizmu i stanu wojennego. Jak-
że inaczej postępują naukowcy ży-
dowscy. Badania nad traumą Holo-
kaustu udowodniły jej destrukcyj-
ny wpływ nie tylko na drugie, ale 
także na trzecie pokolenie. Szansą 
na zatrzymanie transmisji traumy 
na kolejne pokolenia są specjali-
styczne programy terapeutyczne. 
Czy w Polsce ktokolwiek słyszał o 
takich badaniach oraz programach 
terapeutycznych?      

Nikt nie zajął się traumą ocalałych 
świadków ukraińskiego ludobój-
stwa dokonanego na ludności Pol-
skiej na Kresach. A przewija się 
ona w setkach relacji.           

Edmund Działoszyński, PUŹNIC-
KA BALLADA (fragment). 

Hen daleko tam na wschodzie 
biała brzoza się schyliła 
Wiatr żałośnie tam zawodzi,. 
gdzie zbiorowa jest mogiła. 
 
Nikt tam świeczki nie zaświeci, 
ani kwiatów nie przyniesie 
Tylko wiatr czasem przyleci 
i zaszumi w głuchym lesie.

Dziś to są pourazowe - 
makabryczne przypomnienia, 
o których już nie ma mowy 
wśród młodego pokolenia.

Zaczęło się we wrześniu 1939 
roku. W nocy z 17 na 18 wrze-
śnia m.in. we wsi Sławentyn pow. 
Podhajce Ukraińcy dokonali rzezi 
ludności polskiej. „Mama już nie 
żyje... A gdzie ja miałam uciekać? 
Jak? Ale wstałam i tak się trzęsę, i 

nic nie wiem – gdzie ja jestem, co 
ja jestem? A to dzieciątko trzyma 
mnie za rękę, a takie ono pobite. 
Oczy wybite, tak jej oczy wypływały 
– prababci łamie się głos. – Moja 
córeczka... A to dzieciątko biedne 
położyło się, tak się męczyło, ta-
kie siniutkie i pobite, i tak stękało, 
biedne jeszcze żyło i męczyło się. Ja 
byłam jeszcze nieprzytomna. Cała 
we krwi, jak straszydło wyglądałam 
– płacze prababcia. W nocy wzię-
łam już nieżywą córeczkę i przy-
tuliłam. /.../ „– Co ja przeszłam? 
Czemu żyję? – pyta prababcia. – To 
tylko Pan Bóg jeden wie. Zawsze 
się modliłam. A wujek był tam, w 
Sławentynie, i pisał, że Ukraińcy 
się pobudowali na naszym. Jedna 
tylko czereśnia została po nas. Ale 
to im nie ujdzie na sucho, bo tak 
być nie może, tak być nie może...” 
– kończy.

W sierpniu 2010 r. odwiedziłam 
Sławentyn. Trudno było odnaleźć 
wioskę z opowieści prababci. Po 
bytności Polaków nie ma tam śla-
du. Z pomocą mieszkańców udało 
mi się zlokalizować miejsce, gdzie 
kiedyś stała polska kapliczka, obok 
której prababcia pochowała swoją 
córeczkę. Po kapliczce został tylko 
fragment fundamentu. Miejscowi 
twierdzili, że to Rosjanie w czasie 
wojny ją zniszczyli. I w tym właśnie 
miejscu zapaliłam znicze dla trzy-
letniej Janinki, córeczki prababci; 
pierwsze znicze, które kiedykolwiek 
zapalono w miejscu jej pochówku. 
Obok fundamentu polskiej kapliczki 
ujrzałam ogrodzony niskim płotem 
kopiec i ukraińską kapliczkę. Stały 
tam dwie nowe płyty pomnikowe, a 
przed nimi kwiaty. Były to pomniki 
na cześć odwagi i bohaterstwa bo-
jówkarzy OUN i UPA z wypisanymi 
nazwiskami „bohaterów ze Sła-
wentyna”... Prababcia wzruszyła 
się i strasznie mi dziękowała, gdy 
opowiedziałam, że zapaliłam znicze 
w miejscu pochówku jej córeczki. 
Jednakże nie miałam serca powie-
dzieć, że dosłownie obok grobu Ja-
ninki stoi kopiec i pomnik sławiący 
bohaterstwo jej oprawców”.  (Rą-
bali nas jak kury na klocu... Wspo-
mnienia Anny Kozieł spisała i zre-
dagowała Magdalena Kolatowska 
http://ioh.pl/artykuly/pokaz/rbali-
-nas-jak-kury-na-klocu,1127/) 

„Moja rodzina ocalała, ale moja 
mama tej jednej nocy zupełnie 
osiwiała. Janowa Dolina. Ilekroć 
wspomnę tę nazwę, widzę oślepia-
jącą jasność, potworny huk, trzask 
ognia, słyszę krzyk i jęki palonych 
żywcem ludzi oraz wrzaski w języ-
ku ukraińskim. Do dnia dzisiejsze-
go każdy Wielki Piątek poświęcam 
pamięci pomordowanych i mimo 
że minęło już tyle lat zawsze w tym 
dniu, same płyną mi z oczu łzy.” 
(Janina Pietrasiewicz-Chudy: Rzeź 
wołyńska: Krwawa zbrodnia UPA 
w Janowej Dolinie. „Dzieci nabija-
no na pale”; w: http://www.polska-
times.pl/artykul/4327171,rzez-wo-
lynska-krwawa-zbrodnia-upa-w-ja
nowej-dolinie-dzieci-nabijano-na-p
ale,id,t.html  20 września 2016 )  

W nocy z 29 na 30 kwietnia 1943 
roku w futorze Kotiaczyn pow. 
Krzemieniec, relacjonuje Beata 

Antkowiak: „Wiem jedno, moja 
mama do końca swego życia bu-
dziła się w środku nocy nie z pła-
czem, ale ze skowytem. Widziała i 
zapamiętała Ukraińców, rezunów, 
którzy wyrzynali jej bratanków i 
bratanice, jej siostrzeńców i sio-
strzenice. Dobrze zapamiętała te 
okrutne czasy. Dobrze zapamię-
tała sąsiadów, którzy przyszli ich  
wyrżnąć.” (https://www.facebook.
com/wolynpamietam/posts/olyno-
vhorg/305271286255437/). 

9 maja 1943 ucieczka ze wsi Ba-
larka: “Idąc w kierunku Huty 
Stefańskiej aby szukać schronie-
nia przechodziliśmy obok jeszcze 
dymiących się zgliszczy zagrody 
stryja, który postanowił pozostać, 
widziałem zwęglone jego ciało na 
popiołach chaty. Zakłuty bagneta-
mi przez Ukraińców, spłonął wraz z 
chatą. Świadkami jego śmierci byli 
synowie, którzy uciekli w ostatniej 
chwili niezauważeni przez okno 
z tyłu domu na bagna. Wędrując 
dalej skrajem wioski usłyszeliśmy 
z jedynej ocalałej od ognia chaty 
wołanie konającej kobiety. Chata 
była niska i przez okno bez trudu 
było widać pod łóżkiem leżącą w 
kałuży krwi kobietę pokłutą noża-
mi. Umierając prosiła o pomoc. To 
była Janka Horoszkiewicz - nasza 
krewna. Schroniła się pod łóżko bo 
bała się że wrócą i będą ją dalej 
torturować. Zmarła na drugi dzień 
po przewiezieniu do szpitala w Ra-
fałówce, przed śmiercią zdążyła 
opowiedzieć przebieg wydarzeń. 
Czułem, się niedobrze, miałem dość 
podobnych widoków, byłem słaby, 
wyczerpany, niezdolny do dalszej 
drogi, wymiotowałem. Tym bru-
talnym i okrutnym napadem ukra-
ińscy barbarzyńcy zmusili mnie 
do oglądania tak okrutnych scen. 
Miałem wtedy pięć lat, a pamiętam 
tak wiele brutalnych i krwawych 
epizodów, które prześladują mnie 
do dzisiaj we wspomnieniach i 
śnią się po nocach. Zdarza się, że 
krzyczę we śnie budząc przerażoną 
rodzinę”. (Edward Horoszkiewicz; 
w: http://wolyn.org/index.php/
informacje/1062-atak-rozpoczal-
sie-w-druga-niedziele-maja-1943-r 
). 

Zagaje pow. Horochów, gdzie 12 
lipca 1943 roku Ukraińcy wy-
mordowali 260 Polaków. Joanna 
Narowska (wnuczka): „Pomimo 
ogromnej tęsknoty za Zagajami, po 
latach, kiedy po wiosce nie został 
najmniejszy nawet ślad, Babcia 
nie chciała tam jechać, bała się 
okrutnych wspomnień.”  (Zbyszek 
Beling: Rzeź wołyńska. Zagaje – 
historia prawdziwa; w: http://www.
piastowskakorona.pl/news.php?re-
admore=602 , 16 grudzień  2013). 

Jakimże wstrząsem dla 11-letniej 
Basi Targowskiej z osady Ar-
matniów (pow. Łuck) był widok 
Adama Mrozickiego upieczonego 
przez banderowców w gorącym 
żużlu smolarni przy nadleśnictwie 
Johanów. Obraz ten prześladuje ją 
do dziś. Tak jak i doprowadza obec-
nie starszą panią do panicznego 
nastroju pewien szczególny kolor 
nieba i szczekające psy, przypomi-
nając dzień napadu na Polaków w 

sąsiednich koloniach latem 1943 r. 
(Ewa Siemaszko: Piekło polskich 
dzieci; w: „Historia Uważam Rze”, 
nr 1/2012 http://www.historia.uwa-
zamrze.pl/artykul/858290.html ). 

Roman Witkowski: „W Horocho-
wie słyszałem, jak Hałas opowiadał 
o losie swojej rodziny. Historia ta 
bardzo nami wstrząsnęła, bo wie-
dzieliśmy, że Hałasowa była w cią-
ży. Dowiedzieliśmy się, że w czasie 
ucieczki urodziła dziecko gdzieś w 
polu i oboje zaraz zostali zamordo-
wani przez Ukraińców. Hałas ucie-
kał ze starszą córką (w wieku moje-
go brata Januszka), ale, ponieważ 
gonił go Ukrainiec, wiedział, że nie 
zdoła uciec, więc odrzucił dziecko 
gdzieś w bok i sam się uratował. 
Później, po wojnie, nie mógł sobie 
tego darować i jak mówił, przez 
całe życie słyszał głos córeczki: 
„Tatusiu, nie zostawiaj mnie!” (16 
lipca mord w Kupowalcach ; w: 
KSI nr 7 z 2013 r.) 

„O. Kazimierz Prończuk z Kątów k/ 
Lubomla, 4 km od jagiłłowego ko-
ścioła z 1412 r. gdzie był ochrzczo-
ny. Urodzony 17.04.1932 r. W domu 
było ich dziesięcioro. 31.08.1943 r. 
UPA wraz Ukraińcami z sąsiednich 
chutorów - wymordowali i spalili 
Kąty. Wymordowano ponad 300 
osób w tym rodzinę Prończuków. 
Kazimierz jedenastoletni chłopiec 
wraz z ojcem i bratem, zbijali w Lu-
bomlu trumny - swoim najbliższym, 
a po dwóch dniach od mordu - po-
jechali po umęczone zwłoki matki 
rodzeństwa. Zapamiętany widok 
był okropny - pobitych siekierami 
matkę z małymi dziećmi - posa-
dzono opartą o gruszę na ławce i 
pokładziono na jej kolana zwłoki 
pobitych dzieci. Ukraińcy szydzili - 
że to pomnik Matki Polki! Wszystko 
to i sceny mordu widział ukryty w 
pobliżu domu. Pochowali w skrzy-
niach, na lubomelskim cmentarzu 
od drogi. Ojciec tak przeżył, tą 
gehennę, ze w kilka tygodni dostał 
paraliżu nóg a potem, jesienią 1943 
r. zmarł w Lubomlu z tęsknoty za 
utraconą rodziną.” (Krzysztof Koł-
tun: Wspomnienie o Ojcu Redemp-
toryście Kazimierzu Prończuku; w:  
http://www.rymacze.pl/a29.html).  

„Po tym, jak bandyci odeszli, Pola-
cy zaczęli chodzić i zbierać trupy z 
pola i ktoś z Ukraińców powiedział, 
że w czworaku jest dużo zabitych, 
weszli i zobaczyli tyle zabitych, a 
przy piersi moja kuzynka Jadzia z 
Budek Kołodeskich trzyma dziecko 
i ta dziewczynka ssała pierś, a mat-
ka nie żyła już. Była chyba jeszcze 
przytomna kiedy trzymała dziecko 
ręką, a ono ssało pierś nieżywej 
matki i tylko tego aniołka sztylet nie 
sięgnął. Zostało tylko jedno malut-
kie dziecko. Jakaż to boleść dziad-
kom nad tym dzieckiem. Przywieźli 
ją do Łucka i babcia wychowywała 
sierotkę i płakała całe życie, aż w 
końcu zmarła na raka. Leży w Pa-
słęku na cmentarzu, bo tam miesz-
kała po wojnie.”  (Wspomnienia 
Józefy Wolf z domu Zawilskiej; 
Zakopane, 1982 r.; w: http://wolyn.
freehost.pl/wspomnienia/aleksan-
drowka-jozefa_wolf.html)

Wieś Doszno, o której piszę, odda-

lona jest od Kowla o 27 km i sąsia-
duje z gminną wsią Datyń i kolonią 
Wilimcze. 

„Nie mogłam płakać nawet po mie-
siącu, kiedy byliśmy już w Zabłoci 
u u męża siostry, który pracował 
w folwarku. Zachorowałam. Przy-
szedł niemiecki lekarz, który dość 
dobrze mówił po polsku. Kiedy 
mnie zbadał, rozpytał o nasze prze-
życia. Nagle znienacka uderzył 
mnie w twarz coś krzycząc po nie-
miecku. Rozpłakałam się. Zaczął 
mnie uspokajać i powiedział, że 
teraz wrócę szybko do zdrowia. 
Powiedział, że tak mnie było trzeba 
leczyć. Płakałam kilka dni. 

W 47 rocznicę tragedii, w dniu 28 
sierpnia 1990 r. matka moja otrzy-
mała z Ukrainy oficjalne zapro-
szenie na uroczystości odsłonięcia 
pomników na grobach pomordo-
wanych Polaków. Pojechałam i ja, 
żeby zaopiekować się matką. Poło-
żono pięć tablic z białego marmuru, 
a złotymi literami wpisano nazwi-
ska pomordowanych. Były prasa 
i radio. W trakcie prowadzonego 
z moją mamą wywiadu, matka, 
stojąc nad jeziorem na przeciwko 
dawnego swego domu rodzinne-
go, po którym nic nie ocalało, po 
półgodzinnym opowiadaniu redak-
torowi c swoich przeżyciach, rap-
tem straciła pamięć. Nie wiedzia-
ła, gdzie jest i co się z nią dzieje, 
dostała dreszczy, nie poznawała 
nikogo. Byłam przerażona. Moja 
mama przez całe życie miała nie-
mal fotograficzną pamięć, nigdy 
mimo 73 lat nie zdarzyło jej się cze-
gokolwiek zapomnieć. W tej wła-
śnie chwili zrozumiałem dlaczego 
żyjący świadkowie tamtych wyda-
rzeń z wielkimi oporami wracali do 
tamtych tragicznych dni. W swoim 
pamiętniku matka niejednokrotnie 
zaznacza: „ dziś kończę, bo mimo 
tabletki uspokajającej nie mogę pi-
sać dalej…”

W trakcie tych uroczystości prze-
mawiał starszy mężczyzna z Wi-
limcza. Nie zdziwiło mnie potępie-
nie przez niego morderców. Czeka-
łam, aż wystąpi ktoś z Datynia. Nie 
było nikogo. Zaczęłam rozmawiać 
z młodzieżą która kręciła się obok. 
Odpowiadali niechętnie, z ociąga-
niem się. Jak się okazało większość 
z nich była właśnie z Datynia. Pro-
wokowałam do rozmowy. W końcu 
wyrwało się kilku potępiając owe-
go „starszego pana z Wilimcza” za 
to, że ich zdaniem obraża ich godło 
– Tryzuba. Po rozmowie z tymi 
chłopcami, zrobiło mi się zimno. 
Tak więc nadal bezustannie szu-
kam odpowiedzi na dręczące wciąż 
i prześladujące mnie pytanie, posta-
wione na początku tych wspomnień 
– DLACZEGO?” (DLACZEGO? 
Wspomina Mirosława Bacławska, 
3 LUTEGO 2019

http://dziennik.artystyczny-margi-
nes.pl/dlaczego-wspomina-miro-
slawa-baclawska/ ) 

Opowiada Halina Zalewska (z 
domu Niedziela), która jako ośmio-
letnie dziecko przeżyła rzeź wołyń-
ską. “Nasi dziadkowie, czyli rodzice 
mojego ojca, mieszkali na wsi Łu-

Trauma świadków ludobójstwa 
na Kresach. 
Stanisław Żurek

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
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kówka, niedaleko Kowla, a my w 
kolonii o tej samej nazwie. Dzieliły 
nas tylko tory kolejowe. /.../ Widok 
był straszliwy. Sąsiadka miała ob-
cięty język, wydłubane oczy, była 
naga i przecięta od góry do samego 
dołu. Jej dzieci – dziewczyna i chło-
pak, którzy mieli po ok. 17 i 18 lat 
– również mieli odcięte języki, wy-
dłubane oczy i cali byli pocięci. Na-
tomiast małe, dziesięciomiesięczne 
dziecko było nożem przybite do 
ściany i tak zmarło. Jego główka i 
rączki zwisały do dołu, a po ścianie 
leciała krew, była już taka zastygła. 
Do dzisiaj to pamiętam i nigdy nie 
zapomnę tego widoku. Kolejnych 
sąsiadów nie było w domu, ponie-
waż gdzieś wyjechali, ale pozostały 
ich dwie córki. Obie były zmasa-
krowane i całe porozcinane. Do 
trzeciego domu już nie poszłam, 
strasznie płakałam i krzyczałam, aż 
pewien Niemiec powiedział moje-
mu ojcu, żeby mi nie pozwolił dalej 
tego oglądać. Jednak to co zoba-
czyłam, było straszne. Na własne 
oczy widziałam pomordowanych i 
zmasakrowanych sąsiadów.” (Te 
obrazy zostały w mojej pamięci na 
zawsze. Rzeź wołyńska widziana 
oczami dziecka. Rozmawiał Woj-
tek Maślanka , 11.07.2020  http://
dziennik.com/featured/te-obrazy-
-zostaly-w-mojej-pamieci-na-za-
wsze ) 

Opowiada Pan Krzysztof Kapita-
niuk. Borki (kolonia Kapitaniuki), 
powiat Luboml. W sierpniu 1943r. 
w Koloni Kapitaniuki w wyniku 
napadu zamordowani zostali: bra-
cia: Władysław, Tadeusz; matka: 
Michalina Kapitaniuk zd. Bagniuk. 
Stefan ranny został w głowę, stracił 
przytomność. Wyglądał na mar-
twego. Spadł do piwnicy, lub zo-
stał przywalony martwymi ciałami 
swoich braci i matki. Wg. opisu 
pani Kołtun udała się ona około po-
łudnia do domu Kapitaniuków, dzi-
wiąc się, że nie ma ruchu w obej-
ściu. Użyła słów (jak sobie przypo-
minała): „Kapitaniuki pospały się”. 
Kiedy weszła do domu, znalazła 
pokłute zwłoki. Zszokowana pod-
niosła alarm. Zbiegła się znaczna 
część mieszkańców wioski. Przy 
wynoszeniu ciał pomordowanych 
z pomieszczeń domowych, Stefan 
się poruszył i wówczas udzielono 
mu pomocy. Zawieziony został do 
szpitala w Lubomlu. Później prze-
bywał u rodziny o nazwisku Szyn-
karuk w miejscowości Nowy Jago-
dzin. Przez cały ten czas przecho-
dząc bardzo trudną rehabilitację. 
O tyle trudną ze podwójną fizycz-
ną i psychiczną. Syn Krzysztof o 
sprawie dowiedział się dopiero po 
wielu latach, od wydarzenia. Trau-
ma związana z przeżyciami tamtej 
nocy była nie do przełamania dla 
Pana Stefana (ojca Krzysztofa) 
przez dziesięciolecia. Zapewne 
podświadoma pamięć męki i śmier-
ci najbliższych która tkwi w umy-
śle Pana Stefana – uniemożliwia 
mu całościowy powrót do tamtego 
strasznego momentu. Luki w pa-
mięci są na tyle duże, że Pan Stefan 
nie umie powiedzieć, dlaczego nie 
było ojca w gospodarstwie w cza-
sie napadu na matkę i dzieci. Dla-
czego nie pamięta jego obecności 
podczas okupacji. Jest to przykład 
skrytego działania grupy nacjonali-
stów ukraińskich. Jest jeszcze jeden 
aspekt tej sprawy, ukazujący jak 
bardzo bliscy mogli być to ludzie. 
Pan Stefan opowiadał synowi jak 
w latach 70-tych będąc zaproszony 
na wesele do znajomych rodziny, 
którzy mieszkali na terenie Polski 
podczas zabawy spotkał Ukraińca 

starszego wiekiem, który będąc już 
zdrowo podpity rzucił dziwne i nie-
samowite zdanie: „A ty to, dostałeś 
w głowę i leżałeś cały we krwi, 
tam w piwnicy” Zdanie wyrwane 
z kontekstu bez podania daty wy-
darzenia, bez najmniejszych oznak 
o jakie wydarzenie chodzi, zdanie 
zrozumiałe jedynie dla sprawcy i 
ofiary. Na ile bezkarny musiał czuć 
się ten człowiek, aby móc je wy-
głosić? I jak wiele nowego strachu 
i obaw przyniosło to wyznanie ofie-
rze? A może o to właśnie chodziło?  
(http://bezprzesady.com/tmkizk-
-im-juliusza-slowackiego-w-po-
znaniu/relacje ) “To była ogromna 
willa, w niezniszczonej części Żo-
liborza (w czasie okupacji był to 
kwartał zamieszkały przez Niem-
ców), tak wielka, ze w jednej z jej 
części zamieszkał przysłany przez 
kwaterunek repatriant z Wołynia. 
Początkowo ze względu na to, ze 
był burkliwy i mówił ze śpiewnym 
akcentem, wołali: E! Ukrainiec, 
chono tu! Gadali, popijali, a Woły-
niak milczał. Kiedyś jednak „pękł” 
i wyrzucając z siebie słowa, jak 
gorące kamienie, zaczął opowia-
dać o takich samych kamieniach 
wyjmowanych z paleniska w jego 
wiejskiej kuchni przez rezunów i 
„karmieniu” nimi związanych wie-
śniaków, a on z rodzina byli ukryci 
nieopodal, w jakiej przemyślnej ko-
myszy, przetrwali ta masakrę, jako 
jedyni, zatykając dzieciom usta. 
Potem tułali się zszokowani po le-
sie i na szczęście trafili na oddział 
AK, który chyba szedł ze spóźnio-
ną odsieczą. Po wojnie Wołyniak 
pracował w Pekaesie na Żytniej 
razem z Dziadkiem. On był kierow-
cą, dziadek konduktorem. Kiedyś 
zimowa pora na wąskiej drodze 
koło Radzymina ich Autobus wpadł 
poślizg i zderzył się czołowo z woj-
skowym Zisem. Dziadek przeżył, 
Wołyniak nie i tak zginał świadek 
strasznej zbrodni popełnionej przez 
nacjonalistów ukraińskich na pol-
skich wieśniakach..Dziadek był 
w okupację w AK, a mimo to nie 
opowiedział, jak go ubek katował 
w jakiejś placówce we Włochach 
pod Warszawa, opowiedział mi hi-
storie Wołyniaka. Swoją historię 
niechętnie opowiedział, jak był już 
nad grobem. Razem dawno już leżą 
na Bródnowskim Cmentarzu. (B63 
Observator;  2009-01-26 22:54 ; 
Gazeta.pl ) 
Nowosielce, ks. pułkownik dr Ro-
man Daca (23 II 1905 — 18 IX 
1994):  W nocy 28/29 września 
1943 r. służący za plebanię stary 
dwór w Nowosielcach otoczyła 
zgraja banderowców, by wykonać 
wydany przez UPA wyrok. Mat-
ka proboszcza Helena Dacowa 
miała na tyle przytomny umysł, 
że zdążyła ostrzec syna i ukryć go 
w specjalnej skrytce pod podłogą 
plebanii. Wybierający się do snu 
ks. Roman nie zdążył się nawet 
ubrać, gdy na całą noc wylądował 
w zimnej i brudnej dziurze pod 
podłogą. Oto jak sam wspomina te 
pełne grozy godziny: „Co przeży-
łem w tym schronie-grobie (mówię 
grobie, bo takiej był niemal wielko-
ści, może trochę płytszy), to jedynie 
Bóg wie! Wszystko, co się działo na 
zewnątrz, nade mną, działo się w 
moim mózgu i sercu. Pod ciężarem 
kilkudziesięciu stóp ludzkich wieko 
schronu coraz bardziej i szczelniej 
zaciskało się nad tą moją kryjów-
ką-grobem. Nie mogłem się ruszyć, 
leżąc w śmierdzącej mazi pleśni, 
grzybni i wilgoci ściekającej ze sta-
rych, grubych murów plebanii, któ-
ra do tego wszystkiego, od początku 

wojny 1939 r. była systematycznie 
dewastowana i niszczona (…) mia-
łem wrażenie, że zamiast podłogi z 
desek jest rozciągnięta nade mną 
skóra jak na bębnie, co działało 
jak najczulsza membrana, dlatego 
każdy krok, każdy stuk, głos, słowo, 
każde wprost drgnienie dudniło, 
huczało i drgało zwielokrotnione, 
ogłuszając i rozrywając mózg i 
serce.”  Spod podłogi pomógł wy-
dostać się księdzu mieszkający na 
plebanii Ukrainiec, Fedio Kosty-
szyn, którego banderowcy o mały 
włos nie zakatowali na śmierć, gdy 
nie chciał wydać miejsca kryjówki 
„lackiego księdza”. on to pierwszy 
pojawił się w zdewastowanych 
pomieszczeniach i z największym 
trudem odnalazł i podważył wie-
ko skrytki. Z wnętrza wyłonił się, 
skostniały z zimna, pokryty błot-
nistą mazią, proboszcz i od razu 
zapytał o matkę. W odpowiedzi 
usłyszał mrożące krew w żyłach 
słowa: „Jejmość zabyły, Starzew-
ską takoż!” Jak oszalały miotał się 
ks. Roman po nieprawdopodobnie 
zdewastowanej plebanii. Półnagi, 
pokryty pancerzem błota, usiłował 
wśród gruzu, szkła, połamanych 
sprzętów i rozrzuconego w nieła-
dzie dobytku odnaleźć zwłoki mat-
ki. Odnalazł je wreszcie; nieludzko 
zbezczeszczone, pokryte zakrzepłą 
skorupą rozlanych przetworów, 
rozsypanej mąki, pierza z pościeli 
i kawałków szkła. Zanim uciekł z 
miejsca kaźni, zdążył jeszcze uca-
łować zakrwawione czoło rodzi-
cielki i nakreślić znak krzyża nad 
zwłokami gospodyni Anieli Sta-
rzewskiej. „Ale tak naprawdę nie 
uciekłem z tej plebanii w Nowosiel-
cach nigdy! - wspominał. - Jestem 
tam ciągle! Jest już przeszło 40 lat 
po tym jak stamtąd „uciekłem”, a ja 
tam zawsze jestem dzień i noc, bo 
uciec z tego miejsca nie potrafię.” 
Uciekł tak jak stał, ubłocony i za-
krwawiony, okryty strzępem łach-
manu. (Piotr Śliwiński; w:   http://
tygodniksalwatorski.icm.com.pl/
modules.php me=News&file=ar-
ticle&sid=509) 

Wacław Brzozowski z Siedliska 
koło Huty Stepańskiej, opowiadał 
mi przed śmiercią, jak straszna sta-
wała się myśl o nadchodzącej Wi-
gilii. Kiedy był w wojsku w 1950 
r. na przysięgę tylko do niego nikt 
nie przyjechał. Wszyscy żołnierze 
otrzymywali paczki od rodzin, a 
jemu nie miał, kto wysłać. Przyno-
sili mu koledzy z litości przysmaki, 
dzielili się z nim, a jemu rozpacz 
ściskała gardło. Zamordowani ro-
dzice, dwóch braci i szwagier w 
nocnych marach stali i przyglądali 
się, jak on ucieka. Czekali na niego, 
a on ciągle uciekał. Nie było dnia, 
ani godziny, żeby nie był myślami 
z nimi.

Z wszystkich opowieści Wigilij-
nych najbardziej wzruszającą była 
historia Barbary Wołoszyn z domu 
Dębowiecka. Opowiedziała o niej 
córka Maria po mężu Dąbrowska 
z Kluczborka ur. w 1927 r. Aby 
ocalić od zapomnienia streszczę 
ją możliwie krótko: Przy stole wi-
gilijnym Barbara Wołoszyn zosta-
wiała zawsze trzy puste krzesła, 
dla zamordowanych, męża i dwóch 
synów. Po Wieczerzy, wychodziła 
pod jakimś pretekstem, czyniła tak, 
co roku. Dzieci z wnukami przyjeż-
dżające do matki, zajęte gościną i 
rozmowami, były przekonane, że 
chodzi do stajni, jak nakazywał 
zwyczaj dać zwierzętom opłatek. 
Jednego razu długo nie wracała. 
Aż zaciekawione dzieci poszły, za 

mamą, ciekawe – „Co mama tyle 
czasu tam robi”. Ich oczom ukaza-
ła się prawda. Leżała na klepisku 
w stodole i zachodząc się płaczem 
przytulała okrwawioną kurtkę za-
mordowanego w Derażnym, dzie-
więtnastoletniego syna Pawła. Dla 
niej wojna nigdy się nie skończyła. 
Jej łzy to tylko kropla w morzu 
łez, które wsiąkły w tamtą ziemię. 
/.../  Całe jej życie było tylko pła-
czem i skargą do Boga. Umarła 
w piękny, ciepły, majowy dzień 
1979 r. Jej ciało w trumnie otuliła 
siedmiokrotnie przedziurawiona, 
okrwawiona kurtka syna Pawła. 
(Wołyńska opowieść wigilijna Ja-
nusza Horoszkiewicza; w: http://
isakowicz.pl/wolynska-opowiesc-
wigilijna-janusza-horoszkiewicza/ 
)  

Janina Stopyra-Gawrońska ze wsi 
Łopuszna pow. Bóbrka: „Po na-
szym domu jest tylko puste miejsce, 
na którym klękam z płaczem. Tyle 
długich lat było to dla mnie miej-
sce upragnione, widziane w snach, 
kojarzące się z ciepłem, miłością 
i bezpieczeństwem - póki żyli ro-
dzice. Jedyna radość to fakt, że 
moja ówczesna dziecięca pamięć 
pozostała, że trwa do dziś. Ten 
sam krajobraz, jak żywy, tylko las 
gęściejszy, wyższy, minęło bowiem 
pół wieku; i rzeczka jakby węższa, 
mniej wody. Ale jestem u siebie i to 
jest ważne. Oglądam się za siebie. 
Kiedyś tam, na wzniesieniach, stały 
domy moich chrzestnych - Skibów, 
dalej całej rodziny ze strony ojca 
- Stopyrów, Busztów; dziś pusty 
horyzont, zaorane pola, wycięte 
drzewa owocowe. Jedziemy dalej. 
Wiozą mnie do Tołszczowa, gdzie 
w bestialski sposób zostali zamor-
dowani przez bandy ukraińskie moi 
rodzice. Rozmawiamy na ten temat, 
kto dokonywał tych ohydnych mor-
dów. Zdania są podzielone. Młode 
pokolenie Ukraińców twierdzi, że 
to sowieckie NKWD przy pomo-
cy ukraińskich nacjonalistów. To 
Niemcy i Sowieci podsycali anta-
gonizmy polsko-ukraińskie, bo było 
im na rękę poróżnić maksymalnie 
te dwa narody. Jaka jest prawda? 
Myślę, że prędzej czy później hi-
storia oceni to właściwie. Tuż przy 
szosie stały niegdyś budynki tej 
bandyckiej leśniczówki. Teraz jest 
puste miejsce, rośnie na nim wy-
soka do pasa trawa, w której bieli 
się mnóstwo margerytek. Pozostały 
jeszcze drzewa owocowe, okala-
jące niegdyś budynki leśniczówki. 
Z prawej strony wisi w zaroślach 
piwniczny strop, osnuty pajęczyna-
mi. To tam w dole męczono, gwał-
cono, rżnięto na kawałki ludzi, a 
ich szczątki wrzucano do głębokiej 
studni, która jest dzisiaj zasypana. 
Ciarki chodzą mi po plecach, łzy 
płyną bez przerwy, oślepiając mnie 
zupełnie. Wchodzimy głębiej do gę-
stego liściastego lasu, ciemnego, 
wilgotnego mimo upału, przejmu-
jącego grozą. Idę na sztywnych no-
gach, z zaciśniętym gardłem, czuję, 
że ciało mi lodowacieje. Spotkana 
tu staruszka potwierdza: tak, to tu 
zginęli Piotr i Milka. Widzę oczy-
ma wyobraźni mojego biednego 
Tatę, przywiązanego do drzewa, 
jak obcinają mu różne części ciała, 
wydłubują oczy, podczas gdy serce 
jeszcze bije - co myślał, kiedy tra-
cił swoje młode życie? Odpowie-
dzialność za nas, pozostawionych 
w domu, musiała mu okropnie do-
skwierać, gorzej niż zadawany mu 
ból fizyczny. On nas przecież tak 
kochał. Nie byłam w stanie wydo-
być z siebie słowa, coś wewnątrz 
we mnie wyło. Padłam na ziemię 

z modlitwą, wierząc, że ona im 
się przyda.” Janina Stopyra-Gaw-
rońska pisze:„Gdy analizuję moje 
życie od tych tragicznych zajść w 
1943 roku, jestem przekonana o ja-
łowości swej egzystencji, o zuboże-
niu psychicznym wskutek niezaspo-
kojonej potrzeby miłości rodziciel-
skiej i braku poczucia bezpieczeń-
stwa. Czyż można być szczęśliwym, 
jeżeli nie czuło się na swojej dzie-
cięcej głowie matczynej ręki, opieki 
i troski ojca czy dziadków? Jeżeli 
zostało się rzuconym na pastwę 
losu? A los ten sprawił, że dziś, po 
wielu latach zmagania się z nim, 
czuję niedosyt we wszystkim, czego 
dokonałam, żal, że coś mnie omi-
nęło, że zostałam odarta z czegoś 
najcenniejszego - miłości, która jest 
ponoć darem Bożym. Jeśli tak jest, 
to czemu Bóg tak niesprawiedliwie 
tę miłość dzieli? Dlaczego nie każ-
demu jest dane cieszyć się miłością 
rodzicielska, być pieszczonym i za-
pewnianym o uczuciu, którego się 
łaknie jak powietrza i słońca? To 
są straty, których przez całe życie 
nie można zrekompensować. Ten 
ciężar tkwi w piersiach i uporczy-
wie nęka, nie można się tego wy-
zbyć, zawsze powraca i sprawia, 
że każda radość jest połowiczna. 
Ten brak dzieciństwa sprawił, że 
tkwią we mnie ogromne pokłady 
opowieści ze zwykłego, szarego i 
utrudzonego życia. Myślę że jeżeli 
odnotuję, co przeżyłam, co czułam, 
czego doświadczyłam dorastając z 
trudem w głodzie i chłodzie, będę 
choć częściowo usatysfakcjono-
wana. Moje życie było niezwykle 
barwne w znaczeniu pejoratywnym 
- nie skąpiło mi rozczarowań i nie-
powodzeń. Chciałabym, żeby się o 
tym dowiedzieli choćby członkowie 
mojej rodziny, wychowani niemalże 
w cieplarnianych warunkach.” (Ja-
nina Stopyra-Gawrońska, fragment 
książki „Bez dzieciństwa”, Warsza-
wa, 1997). Janina Stopyra-Gaw-
rońska urodziła się w 1937 roku w 
Łopusznie koło Lwowa. Wywodzi 
się z tzw. „mezaliansu” - ojca Pola-
ka i matki Ukrainki. W 1943 roku 
rodzice jej zostają zamordowani 
przez tamtejsze ugrupowania na-
cjonalistyczne, pozostawiając 6-cio 
letnią autorkę i jej 2,5 rocznego 
brata. 

„W mojej rodzinie było nas siedem 
osób: rodzice, siostra i czterech 
braci. Mieszkaliśmy na osiedlu 
Grabowce we wsi Piłatkowce. Tego 
tragicznego zimowego wieczoru 
niebo było pełne gwiazd, a ziemię 
pokrywała gruba warstwa śnie-
gu. /.../ Tymczasem obok, w moim 
mieszkaniu, rozgrywał się dramat 
mojej rodziny. Słyszałem rozpaczli-
we głosy i jęki torturowanego ojca, 
którego oprawcy wyprowadzili po-
tem na podwórze i tam zamordowa-
li. Po ich odejściu, nad ranem od-
nalazłem na podwórzu zwłoki mego 
ojca. Leżał w pobliżu pnia służące-
go do rąbania drewna i miał pode-
rżnięte gardło. Swoją matkę znala-
złem w mieszkaniu. Miała ślady kil-
ku uderzeń młotkiem lub czymś po-
dobnym w głowę, a na gardle ranę 
kłutą bagnetem na wylot. Siostra 
Helena otrzymała głęboki cios sie-
kierą w głowę, tak że morderca po-
zostawił w niej siekierę. Najmłod-
szy z braci Edzio – lat 2, leżał cały 
we krwi z roztrzaskaną główką i 
wbitym nożem w piersi. Obok leżał, 
również cały we krwi, 16-letni brat 
Bronek. To jego głos, błagający o 
litość, słyszałem najdłużej. Kiedy 
go oglądałem, sprawiał wrażenie 
bryły zmasakrowanego mięsa, nogi 
i ręce miał połamane. To nad nim 
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mordercy znęcali się najdłużej. Do 
dziś, gdy wspomnę sobie ten tra-
giczny zimowy wieczór, wydaje mi 
się, że słyszę jęki matki, ojca i brata 
Bronka. Wtedy robi mi się na prze-
mian gorąco i zimno. Wówczas, 
ukryty w szczelinach budynku, pra-
gnąłem za wszelką cenę przeżyć. 
Siedziałem tam jak sparaliżowany, 
bezsilny świadek wobec okrutnej 
śmierci moich najbliższych..”  (Lu-
cyna Kulińska: Do dziś słyszę ich 
jęki. Relacja Michała Wojszczyna. 
Rzeczpospolita 10-07-2008).  

Kąkolniki powiat Rohatyn, w woje-
wództwie stanisławowskim, mówi  
Michalina Puszkarska: „Z chwilą 
wybuchu II wojny światowej mia-
łam 15 lat. /.../  Rodzice postanowi-
li, że wraz z trójką dzieci przeniosą 
się do krewnych do Stanisławowa. 
Ojciec odwiózł nas tam w lutym 
1944 roku, a sam wraz z bratem po-
mimo protestów Matki, wrócił jesz-
cze po jakieś rzeczy do Kąkolewnik. 
Tam obaj zostali schwytani przez 
Ukraińców i wraz z kilkoma innymi 
osobami zamordowani w pobliskim 
lesie. Serce do dzisiaj mi się kra-
je, kiedy wyobrażam sobie mojego 
nieszczęsnego Ojca i drogiego mi 
brata w godzinę ich śmierci! Jak 
oni na siebie patrzyli, co myśleli, 
jak w myślach żegnali się ze sobą, 
z nami, z dotychczasowym życiem 
i ze światem! Te dramatyczne sce-
ny towarzyszyły mi przez wiele lat 
w koszmarnych snach i dlatego 
chciałam stamtąd UCIEC JAK 
NAJDALEJ!” (UCIEC JAK NAJ-
DALEJ; w: http://sycowice.net/
index.php/2009/04/25/michalina-
-puszkarska/ 

Kol. Julianka należąca do wsi To-
porów pow. Kamionka Strumilow-
ska.  Tragedia rodzinna rozegrała 
się w marcu 1944 r. Ojciec pani 
Stanisławy szedł wraz z synem 
Janem oraz kolegą Maciejem do 
sąsiada nazwiskiem Olech, aby 
przenocować w piwnicy w obawie 
przez banderowcami. Na drodze 
zaraz przy rodzinnym domu złapał 
ich ukraiński patrol konny. „My-
śmy z mamą i rodzeństwem stały w 
bramie domu i wszystko widziały. 
Najpierw ojcu banderowcy zrobili 
rewizję, a ściągnięty płaszcz rzucili 
na mojego brata. Potem przyłożyli 
mu do głowy pistolety i zabili jego, 
a potem Macieja. Obaj padli na 
miejscu, jeden na drogę, a drugi 
na pobliskie pole. Brat zaczął ucie-
kać w kierunku domu i krzyczeć 
przeraźliwie, że ojciec zabity. Na-
sza mama w popłochu zabrała nas 
wszystkich i schowała do lochu zro-
bionego przez ojca na podwórku. 
Jak chowaliśmy się, to w ostatniej 
chwili jeden z bandytów zobaczył 
mamę wchodzącą do kryjówki. UPA 
podpaliła wszystkie zabudowania: 
dom, stajnię, budynki gospodarcze 
i stodołę. Bydło zrabowali. Na kla-
pie do lochu leżały suche łęciny po 
ziemniakach, które zaczęły się tlić, 
a dym powoli wdzierał się do środ-
ka kryjówki. Dławił nas, ale matka 
dopiero pod wieczór wyprowadziła 
nas półprzytomnych i położyła w 
dole po kopcowanych ziemniakach 
przykrywając płaszczem zamordo-
wanego ojca. Zrobiony przez ojca 
loch nie miał drugiego wyjścia, 
ale za to był wyposażony w sien-
nik, łóżko, poduszkę i pierzynę. 
Wszystko się spaliło. Iskry strzela-
ły wszędzie, a łuna była widoczna 
z daleka”. Na drugi dzień Maria 
Chrzan owinęła zwłoki swojego 
męża prześcieradłem i zakopała 
na podwórku obok domu. Po kil-
ku dniach banderowcy wykopali 

ciało Mikołaja Chrzana i wywieźli 
do lasu „żeby Polak nie śmierdział 
na ich ziemi”. Nocą w lesie dzikie 
zwierzęta rozszarpały jego zwłoki. 
Po wojnie nigdy nie była w swojej 
rodzinnej miejscowości na Kre-
sach. „Jak słyszę ukraińską mowę, 
to jakby mi ktoś nóż wbijał w ser-
ce, bardzo przeżywam tę straszną 
tragedię. Mój kuzyn z Tarnowskich 
Gór był w Wicyniu (obecnie Sme-
rekivka), ale szybko Ukraińcy dali 
mu do zrozumienia, że jest niepro-
szonym gościem”. (Stanisława Ber-
nacka – tragiczne dzieciństwo; w:  
Kresowy Serwis Informacyjny nr 
6/2012) 

Opowiada pani Józefa Bryg: 
„Strach. Towarzyszył mi przez całe 
życie. Jeszcze wiele lat po wojnie, 
za każdym razem gdy wchodziłam 
do mieszkania, zaglądałam ostroż-
nie pod wannę. Sprawdzałam czy 
przypadkiem ktoś się tam nie scho-
wał i nie będzie próbował mnie 
skrzywdzić. Bałam się własnego 
cienia. Niepokój właściwie mnie 
nie opuszczał. To jest właśnie pięt-
no Wołynia i Galicji Wschodniej. 
Piętno ocalałych. Kiedy wracam 
dziś do tamtych strasznych dni – 
przede wszystkim przypomina mi 
się strach. Wszechobecny, parali-
żujący, ściskający za gardło. Cią-
żący w trzewiach niczym kamień. 
Niepozwalający spać, jeść, myśleć. 
Żyć. /.../ Trudno nawet opisać jaki 
to miało wpływ na ludzką psychi-
kę. Na nasze nerwy. Wystarczy 
powiedzieć, że nocami bałam się 
nawet wyjść do sławojki na siusiu. 
Bo tam też mógł przecież czaić się 
morderca z siekierą i nożem. To 
był strach połączony z wyczeki-
waniem. Wyczekiwaniem na co? 
Na śmierć. /.../ Do nas schodziły 
się zaś sąsiadki z dziećmi i razem 
nocowaliśmy w piwnicy. Bo piw-
nicę mieliśmy największą w całej 
okolicy. Miała pełno zakamarków 
i winkli. Wejście było dobrze za-
kamuflowane w podłodze. Na nim 
jeszcze, dla niepoznaki, tata stawiał 
beczki i słomieniaki z grochem, 
zbożem czy mąką. Niestety mama 
chorowała na serce. Zamknięta w 
ciemnej, dusznej piwnicy mdlała. 
Trzeba było wtedy czym prędzej 
otwierać klapę, a to nie było proste, 
bo przecież stały na niej ciężary. 
Przy okazji wszystko wysypywało 
się z beczek. Wyciągaliśmy więc 
mamę i ją cuciliśmy. Była to mor-
dęga, która powtarzała się co noc. 
Od tamtej pory mam klaustrofo-
bię./.../ 

Leżałam nieruchomo udając tru-
pa. Spod ciała mamy wystawała 
mi jedna noga. Bałam się zmienić 
pozycję, bo wydawało mi się, że 
banderowcy zapamiętali jak leżę. 
Jeżeli zobaczą, że coś się zmieni-
ło – zorientują się, że żyję i mnie 
zamordują. Cały czas w duchu 
się modliłam. Odmawiałam „Pod 
Twoją obronę uciekamy się, świę-
ta Boża Rodzicielko” i „Aniele 
Boży stróżu mój…”. Bo tylko tyle 
umiałam. Jak kończyłam jedno, za-
czynałam drugie. I tak na okrągło.  
Ile to mogło trwać – nie wiem. W 
końcu banderowcy sobie poszli 
pozostawiając za sobą łąkę usła-
ną ciałami rozstrzelanych ludzi. 
Po kilku godzinach odważyłam 
się wyjrzeć z kryjówki. Mimo, że 
był już wieczór, było jasno jak za 
dnia. To Palikrowy stały w ogniu. 
Na tle szalejących płomieni widać 
było uwijające się czarne postacie, 
skakały niczym malutkie chochliki. 
To Ukraińcy plądrowali wieś.  Sta-
nęłam na nogi i zaczęłam szarpać 

mamę za rękę i krzyczeć:  - Mamu-
siu, wstawaj! Musimy iść, uciekać! 
Wstawaj. Do mojej świadomości 
nie dochodziło to, że mama nie 
żyje. Potem dowiedziałam się, że 
dostała postrzał prosto w głowę, 
w potylicę. Ręce miała rozłożone 
jak na krzyżu. Pewnie w ostatniej 
chwili życia chciała mnie uchro-
nić przed nadlatującą kulą. Nagle 
spostrzegłam, że w kierunku pa-
stwiska idzie dwóch mężczyzn. 
Pewnie usłyszeli, jak krzyczałam. 
Szybciutko z powrotem wczoł-
gałam się pod mamę - starałam 
się odtworzyć pozycję, w której 
wcześniej leżałam. I zamarłam. 
Dwaj banderowcy zaczęli strzelać 
do rannych. Widocznie nie tylko ja 
przeżyłam masakrę. W końcu sta-
nęli nade mną. Byłam przerażona. 
Serce waliło mi jak oszalałe. Bałam 
się poruszyć, drgnąć, oddychać. 
Zacisnęłam mocno powieki, cze-
kając na huk pocisku. Czekając na 
śmierć. Jeden z banderowców po-
wiedział, patrząc na mnie: - Szkoda 
naboju. Ona już i tak nie żyje. I na 
potwierdzenie tego, kopnął mnie 
mocno w wystającą nogę. Ja się nie 
poruszyłam, a nogę spuściłam bez-
władnie. To utwierdziło upowców 
w przekonaniu, że jestem martwa. 
Poszli dalej. Odetchnęłam z ulgą… 
Będę żyć. Do dziś nie wiem skąd 
w małym dziecku znalazło się tyle 
rozumu. Długo tak leżałam bez ru-
chu. Bałam się, że mordercy znowu 
wrócą. W końcu usłyszałam ciche 
wołanie: - Józiu, Józiu! Czy ty ży-
jesz? Józiu! - to była panna Róża, 
nasza sąsiadka. Musiała widocznie 
usłyszeć jak wcześniej wołałam 
mamę. Ona też przeżyła, choć była 
poważnie ranna w plecy. Odezwa-
łam się do niej. Chciałam wstać, ale 
nie mogłam. Ciało miałam zesztyw-
niałe z zimna. Jakoś się jednak wy-
grzebałam i zaczęłam raczkować, 
czołgać się, po sztywniejących 
trupach. Patrzyły na mnie szeroko 
otwartymi, martwymi oczami. Na 
ich twarzach zastygło przedśmier-
telne przerażenie. Dom bez mamy i 
taty był dziwny, pusty. Obcy. Od tej 
pory byliśmy zdani tylko na siebie. 
Wszystko stało się tak raptownie! Z 
dnia na dzień zostaliśmy sierotami, 
z dnia na dzień nasz poukładany 
świat rozsypał się w drzazgi. Teraz 
najważniejsze były dwie sprawy: 
ocalenie przed ukraińskimi nacjo-
nalistami. I uniknięcie śmierci gło-
dowej. Byliśmy bowiem potwornie 
głodni. /.../ Banderowców więcej 
już nie spotkaliśmy. Przyszli za to 
Sowieci. Pewnego dnia, bez gada-
nia, jak to oni, zabrali mnie i brata. 
Zapakowali nas na ciężarowy sa-
mochód i pojechali dalej. Okazało 
się, że wyłapują wszystkie włó-
czące się po okolicy dzieci, które 
straciły rodziców. Wieźli nas dzień 
i noc. Hen, daleko, nie wiem gdzie. 
Po dotarciu do docelowej miejsco-
wości zostaliśmy rozdzieleni. Mnie 
oddali do jednego domu, a brata do 
innego. To była dla mnie prawdzi-
wa tragedia.  Po tym wszystkim, 
przez co przeszłam, odebrano mi 
najbliższą osobę. Jedynego członka 
rodziny, który został mi na świecie. 
/.../ To dziwne. Ale rozmawiając z 
panią o tych wszystkich sprawach, 
o ludobójstwie, o mojej utraconej 
rodzinie - pierwszy raz nie płaczę. 
Do tej pory nie mogłam o tym mó-
wić spokojnie. Bez emocji. Mimo, 
że przecież minęło już tyle lat… to 
wszystko we mnie siedzi, tkwi. Jest 
jak nigdy nie gojąca się rana. Nic 
w życiu nie zostało mi oszczędzo-
ne.  Czy mam o to wszystko pre-
tensje do Boga? Czy zwątpiłam w 

Jego istnienie? Na początku tak. Na 
początku nie potrafiłam sobie tego 
wszystkiego wytłumaczyć, zrozu-
mieć. Dlaczego akurat oni? Dla-
czego akurat ja? Dlaczego to na nas 
spadły takie straszliwe nieszczę-
ścia? Jak Bóg mógł na to wszystko 
pozwolić? Z wiekiem przyszła jed-
nak pokora i zrozumienie. Nie, nie 
mam pretensji do Boga. To bowiem 
nie Bóg zadał mi te wszystkie cier-
pienia. Zadali mi je ludzie.” (Anna 
Herbich: Ocalała z pola śmierci; 
fragment książki „Dziewczyny z 
Wołynia”). 

7 lutego 1945 roku część rodzin 
ucieka ze wsi Puźniki do miasta 
Buchacz. „Kilkunastoletni Sta-
nisław Baraniecki zapamiętał: 
Droga do Buczacza biegła przez 
Barysz. (…) W Baryszu byliśmy 3 
dni po spaleniu i wymordowaniu 
jej mieszkańców z dzielnicy Mazu-
ry. (…) Z popiołów i resztek ścian 
sterczały kominy. Przed niektórymi 
zgliszczami domów leżały pokale-
czone, jedynie w bieliźnie, ludzkie 
ciała, dzieci i dorosłych. Wzdłuż 
drogi, po jej prawej stronie, płynę-
ła rzeczka lub kanał. (…) Gdzieś w 
połowie drogi na kanale była śluza 
pozwalająca spiętrzać wodę. Na 
wystającym ostrzu śluzy wbite było 
brzuszkiem nagie ciało niemowlę-
cia. (…) Wiele wydarzeń tamtych 
lat czas wymazał z pamięci, ale 
obrazu tego niemowlęcia na śluzie 
do końca moich dni nie zapomnę”. 
(Maciej Dancewicz: „Zagłada Puź-
nik”; w: „Rzeczpospolita” z  10 lip-
ca 2008 r.).

Tadeusz Sobieszczak, partyzant 
AK, zagrożony aresztowaniem 
w sierpniu 1944 roku zgłosił się 
do wojska polskiego.  Po dwóch 
tygodniach pobytu na Majdanku 
zabrano go do ruskiej armii: pier-
woj inżynieryjnyj batalion, pier-
waja parkowa rota. Został kierow-
cą i budował most na Sanie pod 
Przemyślem. Budował krótko, bo 
niebawem zdezerterował z trójką 
kolegów do oddziału AK „Groźne-
go” - 14. Pułku Ułanów Jazłowiec-
kich. Zimą 1944/1945 r. partyzanci 
ochraniali polskie wioski, na które 
napadały oddziały UPA. „Takich 
mordów nigdy dotąd nie widzia-
łem – mówi Sobieszczak. - Śnią mi 
się do dzisiaj – dodaje. W wiejskiej 
chałupie, w łóżku, znajdowało się 
ciało kobiety z obciętymi piersiami, 
obok ciała kołyska z niemowlęciem, 
a w miejscu głowy – krwawa mia-
zga. Gospodarz leżał w bieliźnie 
na podwórku, w głowie miał jede-
naście gwoździ.” (Marek Jerzman: 
„Zostało  nas czterech”;w: „Gazeta 
Polska” z 20.08.2014). 

„Długo zastanawiałem się nad 
tym, dlaczego tak niewielu Pola-
ków wie o tamtych wydarzeniach? 
Dlaczego gdy mówię o dalekim 
krewnym zamordowanym w Katy-
niu, wszyscy słuchają uważnie, a 
gdy wspominam ukraińskie rzezie, 
prawie nikogo to nie obchodzi? 
Dlaczego jeden nieboszczyk waży 
więcej niż sześciu? To mnie zawsze 
doprowadzało do furii. Można za 
to winić kłamstwa komunizmu (ale 
pamięć o Katyniu też była za ko-
munistów zakazana), można winić 
politykę polskich władz po 1989 
r., które dążyły do pojednania, nie 
domagając się jednocześnie zbyt 
energicznie prawdy od Ukraińców. 
Jednak moim zdaniem dominujące 
znaczenie miało coś innego – sam 
kształt tej zbrodni. Celem Rosjan w 
Katyniu było pozbawienie Polaków 
warstwy przywódczej. Wywózki z 
Kresów Wschodnich po 17 wrze-

śnia służyły temu samemu. Rosjanie 
zdziesiątkowali polskie elity, Ukra-
ińcy wybrali innego przeciwnika. 
Bo byli słabsi w miastach niż Pola-
cy, bo ich elity były mniej liczne od 
polskich i dlatego tak bali się od-
wetu. Z kolei w zbrojnym starciu z 
AK nie mieli żadnych szans. Ludzie 
na wsiach byli znacznie łatwiej-
szym celem. Jeśli coś wyróżnia te 
mordy, to wyjątkowe okrucieństwo. 
Środowiska kresowe zawsze to ak-
centowało, licząc, że w ten sposób 
przebiją się do opinii publicznej. 
Ale to nie poskutkowało. Dlacze-
go? Wielki lewicowy historyk Eric 
Hobsbawm powiedział: „Chcia-
łem, aby w moich książkach prze-
mówili ludzie bez głosu, którym ze 
względu na pochodzenie społecz-
ne, brak wykształcenia, nigdy nie 
oddawano głosu”. Ofiary rzezi w 
Małopolsce Wschodniej i na Wo-
łyniu są w porównaniu z ofiarami 
Katynia właśnie takimi „ludźmi 
bez głosu” – a nie kwiatem narodu, 
który bez końca opłakujemy. My po 
prostu nie potrafimy o nich mówić” 
(Maciej Nowicki: Jaka pamięć? 
Jaki wstyd?; za: https://www.new-
sweek.pl/swiat/jaka-pamiec-jaki-
-wstyd/0ycz73f ; 20.09.2018)  

***
Od autora opracowania:
Po wojnie w mojej podlubelskiej 
kolonii sąsiadami było kilka rodzin, 
tzw.  „repatriantów zza Buga”. Za-
siedlili oni gospodarstwa po kolo-
nistach niemieckich, których Hi-
tler pod koniec sierpnia 1940 roku 
przesiedlił w okolice Poznania, 
skąd wypędził Polaków, a kilku z 
nich osiadło na gospodarstwach po 
kolonistach. W 1945 roku wrócili 
oni do swoich siedzib w Poznań-
skie, a w ich miejsce zasiedlono 
rodziny wypędzonych Kresowian. 
Urodziłem się już po wojnie, ale 
pamiętam rodziny Twardowskich, 
Dyków i Koprowskich, bliskich 
sąsiadów, oraz Kijowskich i Ma-
jewskich, dalej mieszkały jeszcze 
jakieś inne rodziny. Cała ocalała ro-
dzina Twardowskich, gdyż ostrzegł 
ich sąsiad Ukrainiec i zdążyli uciec 
do pobliskiego Kowla oraz chyba 
Koprowskich w samoobronie Prze-
braża. Sam Koprowski był świet-
nym jeźdźcem i działał w zwiadzie 
samoobrony, niski o krępej budo-
wie ciała.  Znalazł wspólny język 
z moim ojcem, który podobno był 
dobrym woltyżerem służąc w woj-
sku w Równem. Z Kijowskich oca-
lała matka z dwójką małych synów, 
starszych ode mnie o kilka lat, któ-
rych znałem osobiście, zwłaszcza 
Wiesława, na którego mówiliśmy 
Wiesiura. Ich ojciec podczas napa-
du został zarżnięty nożami, podob-
no bronił się, tak jak syn Dyka, któ-
ry został porąbany siekierami. Oca-
leli członkowie rodziny niewiele 
mówili o tych zbrodniach, suche 
fakty. Byłem dzieckiem i co pamię-
tam, to to, że ich relacje przekra-
czały możliwość mojej percepcji, 
były jakby baśniowym horrorem, 
czymś, co nie mogło wydarzyć się 
naprawdę. Gdy dorastałem, prawie 
wszyscy oni przeprowadzili się w 
inne okolice, głównie do Lublina. 
Polska Ludowa nie interesowa-
ła się ich losem, ciężko pracowali 
jako rolnicy. Nikt też nie spisał ich 
relacji i tego nie zrobi, gdyż zanie-
śli swój ból już do Boga. Do dzisiaj 
pozostały resztki dwóch domów, 
postawionych jeszcze przez kolo-
nistów niemieckich, Twardowskich 
i Dyków. Po gospodarstwie Ko-
prowskich nie ma już śladu.   
Stanisław Żurek 
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Jeszcześmy nie powstali, a już 
trzeba było bronić tego, co posia-
daliśmy. Wojsko polskie powsta-
wało w ogniu, ledwo stworzone 
poszło w bój o terytorialny stan 
posiadania Polski. Upadek mo-
narchii austriacko-węgierskiej w 
listopadzie 1918 r. spowodował 
wybuch zbrojnego zamachu Ukra-
ińców w Małopolsce Wschodniej. 
Ukraińcy opanowali Lwów, zajęli 
prawdę całą Małopolskę Wschod-
nią i proklamowali na tych ob-
szarach „Zachodnią Ukraińską 
Republikę Ludową”. Ze zmien-
nym powodzeniem, ale ze stałym 
zamiarem utrzymania dla Polski 
Małopolski Wschodniej, biliśmy 
się z Ukraińcami „zachodnimi” już 
w listopadzie 1918. (gen. Tadeusz 
Kutrzeba b. szef sztabu Armii Pol-
skiej , Wyprawa kijowska 1920)

Nazwiska części Polaków walczą-
cych o utrzymanie dla Polski Ma-
łopolski Wschodniej i poległych, 
znajdują się w zestawieniu  Po-
legli w Obronie Lwowa i Kresów 
Wschodnich od 1 listopada 1918 
do 30 czerwca 1919 wydanej we 
Lwowie w 1926 roku. Składamy 
w ręce społeczeństwa niniejszą 
zbiorową pracę, która zawdzięcza 
ukazanie się inicjatywie dra Wła-
dysława Kubika. Przekazuje ona 
pamięci potomnych nazwiska i 
czyny tych prawych synów i cór 
Polski, którzy na widok orężnych 
zakusów o władzę nad prastarymi 
Piastów i Jagiellonów dzielnica-
mi w latach 1918—1919 tworzyli 
z piersi swoich niezdobyty wał 
ochronny, wypisali na sztandarze 
hasło: „Nie damy ziemi, skąd nasz 
ród“ – pisali autorzy.

Pierwszym i najważniejszym obo-
wiązkiem narodu - żyć pragnącego 
- czcić bohaterów swoich- napisał 
Czesław Mączyński, który współ-
organizował obronę Lwowa. Obo-
wiązek to kardynalny; od spełnie-
nia jego zależy przyszłość narodu. 
Pokolenia bowiem, wychowane w 
chlubnej tradycji własnego na-
rodu zdolne są zrozumieć i pojąć 
szczytną jego przeszłość, mogą 
wyłowić z niej cele, ideały i dro-
gi do ich spełnienia, przejąć się 
dziejową rolą, napełnić się godną 
pochwały dumą narodową, dą-
żyć do prześcignięcia przodków 
w ofiarnej służbie dla Ojczyzny. 
(Polegli w Obronie Lwowa i Kre-
sów Wschodnich od 1 listopada 
1918 do 30 czerwca 1919).

Ten obowiązek naród polski w II 
RP spełnił i wychował pokolenie, 
które nie zhańbiło się kolaboracją z 
niemieckim agresorem 1 września 
1939 roku. Po zakończeniu wojny 
komunistyczna władza Polski 
Ludowej karała więzieniem i zsył-
ką pamięć  o Lwowie i zabranych 
traktatem odwiecznych wrogów, 
ziem wschodnich Rzeczypospoli-
tej. Książki palono i likwidowano 
w szkolnych i publicznych biblio-
tekach. Jerzy Borejsza umieścił 
na liście Cenzura 1951 przedwo-

jenną lekturę dla młodzieży Kor-
nela Makuszyńskiego Uśmiech 
Lwowa. Jerzy Janicki wspominał, 
iż by zebrać się dla upamiętnienia 
kolejnych rocznic obrony Lwowa, 
umieszczano w gazecie nekrolog 
na umowne nazwisko z podaniem 
daty i miejsca pogrzebowej Mszy 
św.

Niewiele zmieniło się mimo  
„odejścia” komunizmu w 1989 
roku. Komu zależy na tym, by 
, nie napełnić młodych  godną 
pochwały dumą narodową, dą-
żeniem do prześcignięcia przod-
ków w ofiarnej służbie dla Oj-
czyzny?

Na wieść o zamachu Ukraińców 
na Lwów i Małopolskę Wschodnią 
1 listopada 1918 roku ruszyli Po-
lacy na odsiecz ze Śląska, Wielko-
polski, Pomorza, Mazowsza (np. 
z Liceum im H. Sienkiewicza w 
Częstochowie ruszył z odsieczą do 
Lwowa Stefan Korboński). Jeśli 
polegli, ich nazwiska mogą znaj-
dować się  w powyższym zesta-
wieniu.  Zestawienie to ułamkowe 
- pisał Czesław Miączyński - boć 
trudno już dziś - w kilka zaled-
wie lat po zakończeniu krwawych 
zmagań -zebrać nazwiska wszyst-
kich. Dziesiąta część zaledwie, w 
księdze tej umieszczona, świad-
czyć będzie o spełnieniu swego 
obowiązku wobec Ojczyzny przez 
pokolenie wypadkom tym współ-
czesne. Czynni i żyjący mogą być 
jedynie twórcami, szerzycielami i 
wykonawcami woli narodu, umarli 
a za życia wielcy stają się ceniony-
mi drogowskazami narodu, polegli 
w ofiarnej służbie dla wspólnej, 
świętej sprawy stają się z chwilą 
swej śmierci i stać się winni przed-
miotem czci i kultu całego narodu.

Zgliszczami i cmentarzami znaczy 
bóg wojny swój odwieczny a dotąd 
nie ujarzmiony krwawy pochód po 
ziemi. Ale za to hojnie wynagra-
dza zwycięzców dając w zamian 
dary, jakich zwykle ani prawo, ani 
sprawiedliwość dać nie potrafi: 
wolność, niepodległość, ojczyznę 
! (gen. Tadeusz Kutrzeba)

Zwycięzcy dali nam niepodległą 
Ojczyznę na czas trwania II Rze-
czypospolitej a efekty pracy  lu-
minarzy nauki, kultury, edukacji, 
przedsiębiorczości, architektury, 
rolnictwa, przemysłu z tego czasu 
są miary światowej i powodem do 
dumy znającego historię Polaka. 
Tylko kto o tym uczy? 

W Warszawie na cmentarzu Sta-
re Powązki są jeszcze groby 
uczniów, studentów, rzemieślni-
ków, inżynierów, lekarzy , którzy 
pojechali do Lwowa z hasłem 
„Nie damy ziemi, skąd nasz ród“. 
Czasem są to tylko groby symbo-
liczne, rozejrzyjmy się, może są w 
pobliżu grobów naszych bliskich 
i pomódlmy się za tych, równie 
wiernych Polsce jak  miasto Sem-
per Fidelis.

Wiekopomna w dziejach 
wskrzeszonej Polski obrona 
Lwowa, jaka zajaśniała pełnym 
blaskiem bohaterstwa w ostatnich 
dwóch miesiącach roku 1918 i 
w pierwszej połowie 1919 roku 
i uwieńczyła skronie grodu waw-
rzynem i mianem polskiej Sara-
gossy, rozsiała mnogie kurhany 
i mogiły po okolicznych polach, 
łąkach i lasach, na peryferiach, a 
także wewnątrz miasta, które w 
czasie pierwszych tytanicznych 
zmagań bezbronnej prawie mło-
dzi z nawałą uzurpatorów było 
rozdzielone terytorjalnie na dwie 
wrogie części.

Gdy oba cmentarzyska miejskie, 
zajęte chwilowo przez Ukraiń-
ców, nie były dostępne dla zwłok 
rycerskiej dziatwy naszej i innych 
ofiar wichury wojennej, grzeba-
no poległych i zmarłych z ran po 
polskiej stronie frontu bojowego 
bądź na prowizorycznych cmen-
tarzykach, założonych w tym celu 
w pobliżu tymczasowych fortec, 
jak np. szkoły im. Sienkiewicza, 
w ogrodzie gmachu Politechniki, 
obok szkoły kadeckiej, bądź też 
na samem miejscu za szczytnej 
śmierci. Po wyparciu uzurpa-
torów z murów stolicy wschod-
niej Małopolski zajęła się spra-
wą „Bożej roli” dla obrońców 
Lwowa reprezentacja miasta i z 
patriotyczną ofiarnością zama-
nifestowaną już dawniej wobec 
uczestników walk o wolność 
Polski z lat 1830—1831, tudzież 
1863—1864, wyznaczyła komi-
syjnie na cmentarzu Łyczakowa 
odrębne miejsce, stoki wzgórza 
od strony Pohulanki, pod kurhany 
„najzasłużeńszych tej ostatniej 
doby“. Szeregi mogił pierwotnej 
licznej braci z pod znaku Marsa 
zwiększyły się niebawem zastę-
pem nowych mogił bohaterów z 
epoki krwawych rozpraw z na-
wałą bolszewicką, a całość sta-
nowi dziś święte pole, zakątek 
wiecznego spoczynku naszych 
„Orłów i Orląt”. Wznosi się tam 
niepoślednia wiązanka grobów. 
Widnieje ich w długich szeregach 
nieomal 2000, w tern 134 niezna-
nych z nazwiska poległych i po-
mordowanych przez rozkiełzane 
iście hordy Ukraińców i bolsze-
wików. Zastępom tym przoduje 
stu kilkunastu oficerów, stu kil-
kudziesięciu podoficerów i kilka-
dziesiąt kobiet. (Polegli w Obro-
nie Lwowa i Kresów Wschodnich 
od 1 listopada 1918 do 30 czerw-
ca 1919)

Stowarzyszenie Pamięci Pol-
skich Termopil i Kresów w 
Przemyślu i Klub Inteligencji 
Katolickiej w Przemyślu zapra-
szają  do udziału w organizowa-
nej, podobnie jak w latach ubie-
głych zbiórce zniczy (biało - czer-
wonych) na Cmentarz Obrońców 
Lwowa i groby na Kresach – nie-
strudzenie od lat Prezes Stani-
sław Szarzyński pamięta.

Komu zależy na tym, by nie 
napełnić młodych dumą 
narodową, dążeniem do 
ofiarnej służby dla Ojczyzny?
Bożena Ratter
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DUMKA
Gdy cieniem po stepie
Tatarskie dwuroże
Nadziało na buńczuk
Włochaty proporzec
I cuglom puściwszy
Kosiło badyle
Strzemieniem o siodło
Ze skóry kobylej,
To chutor przypadał
Do ziemi wołaniem,
Czy kopyt pędzących
Posłyszy już granie?...
Czy strzałą nie dzwonić
O siwy częstokół,
A konia stroczywszy
Kulbaką do boku
Na burzan wywodzić,
Na chmiel i tatarak
I śladem się puścić
Dwurożnym w moczarach.
Z Kudaku wywołać
Śpiącego tam Lacha,
By sprawił husarię
Na gniadych wałachach,
Buławą przeczesał
Srebrzystej snop brody
I Boha pokłykał
Ta maty-swodobu,
Świtania pokrasił
Czerwoną maliną
Sen juczny dwuroży
Karmionych padliną...
I słonkiem dnieprowymCo w wodzie płakało,
Zwycięskim kopytom
Podkowę dał białą.
Chutorom odpasał
Częstokół cięciwę
I miodu utoczył
Na sny czornobrywe... 

Zygmunt Jan Rumel 
(„Baczyński Kresów”) 
1915-1943 
Redakcja



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

4 lipca 1941 r. doszło do jednego 
z tragiczniejszych wydarzeń w 
historii okupowanego Lwowa. 
Na Wzgórzach Wuleckich Niem-
cy dokonali masowego mordu 
polskich profesorów lwowskich 
uczelni. W miejscu zbrodni gdzie 
istniał krzyż brzozowy postawio-
no  skromny krzyż metalowy na 
niewielkim betonowym cokole. 
Obok tablice z wyrytymi nazwi-
skami zamordowanych uczo-
nych w językach ukraińskim i 
polskim. Każdego roku odbywa 
się w tym miejscu krótkie nabo-
żeństwo, po którym jako część 
oficjalną stanowią przemówie-
nia. Nie ma wspomnień rodzin 
pomordowanych, nie istnieją 
groby straconych profesorów, 
jako, że nastąpiło w październi-
ku 1943 roku całopalenie zwłok.

 W roku 1943 na rozkaz Himm-
lera utworzono specjalne bryga-
dy, których zadaniem było nisz-
czenie śladów morderstw maso-
wych, oraz ostateczne likwido-
wanie obozów żydowskich. W 
dniu 8 października 1943 roku 
jedna z takich grup / t. zw. Son-
derkommando 1005, które two-
rzyli Żydzi z obozu Janowskiego 
/ odkopała grób rozstrzelanych 
w roku 1941 lwowskich profe-
sorów. 9 października w święto 
Jom Kipur / Sądnego Dnia / w 
obozie znajdującym się w lesie 
Krzywczyńskim podpalono ko-
lejny stos ponad dwóch tysięcy 
zamordowanych, potem popiół 
rozsiano po lesie i okolicznych 
polach. Więźniowie „Brygady 

Śmierci” chcąc rozpoznać zwło-
ki, szukali dokumentów. Odna-
leźli m. in. przedmioty należące 
do profesorów Włodzimierza 
Stożka i Tadeusza Ostrowskiego. 
Dane te podał Leon Weliczker w 
spisywanym przez siebie pamięt-
niku, jedyny, któremu udało się 
zbiec   z „Brygady Śmierci”. Re-
lacjonował on dalej: ziemia była 
sucha, więc trupy nie były rozło-
żone, ubrania mało zbutwiałe. Z 
ubrań było widać, że to ludzie z 
lepszej sfery. U jednego wysta-
wał złoty kieszonkowy zegarek 
z ładnym łańcuszkiem, u innych 
wypadły złote pióra.

 Zwłoki wywieziono do lasu 
Krzywczyńskiego, dorzucając 
je do ogromnego stosu z innych 
masowych grobów. Istnieje do-
mniemanie, że w lesie Krzyw-
czyńskim, znalazły się zwłoki 
mojego ojca doc. med. Maury-
cego Mariana Szumańskiego 
asystenta prof. Sołowija na Uni-
wersytecie Jana Kazimierza we 
Lwowie. Ojciec mój został aresz-
towany przez gestapo po 4 lipca 
1941 roku w swoim / naszym / 
mieszkaniu przy ul. Jagielloń-
skiej 4  we Lwowie i osadzony w 
więzieniu przy ul. Łąckiego we 
Lwowie wraz z  innymi lwowski-
mi intelektualistami. Być może 
został rozstrzelany w drugiej 
egzekucji przez batalion ukraiń-
sko – hitlerowski „Nachtigall” / 
„Słowik” / na dziedzińcu Zakła-
du Abrahamowiczów, a zwłoki z 
tej egzekucji wywieziono cięża-
rówką za miasto, gdzie spalono 

je w pobliskim lesie, jak setki 
ofiar.

W ten sposób hitlerowcy, na-
uczeni odkryciem stalinowskich 
dołów śmierci w Katyniu, usi-
łowali zatrzeć ślady własnych 
zbrodni. Podpalony stos, zawie-
rający około 2000 zwłok, pochło-
nął ciała lwowskich uczonych i 
ich towarzyszy. Popiół przesiany 
ze spalonych zwłok i zmielone 
resztki kości rozrzucono na po-
bliskich polach.

Egzekucji dokonali żołnierze 
ukraińsko - hitlerowskiego bata-
lionu „Nachtigall” pod dowódz-
twem nacjonalisty ukraińskiego 
Romana Szuchewicza /„Tarasa 
Czuprynki”/.

 Roman Szuchewicz „wsławił 
się” strzałem w tył głowy w 1926 
roku przy ulicy Zielonej we 
Lwowie wykonując swój wyrok 
śmierci  na osobie kuratora zie-
mi lwowskiej Stanisława Sobiń-
skiego. „Czuprynka” sprawował 
wówczas urząd referenta bojo-
wego OUN-UPA. Był jednym 
z organizatorów zamachów na 
posła Tadeusza Hołówkę zamor-
dowanego w Truskawcu w 1930 
roku, Bronisława Pierackiego – 
Ministra Spraw Wewnętrznych, 
oraz szeregu policjantów.

 Na elewacji bocznej polskiej 
szkoły im. św. Marii Magdaleny 
we Lwowie istnieje żeliwna pła-
skorzeźba poświęcona mordercy 
OUN-UPA Tarasowi Czuprynce, 

której wmurowanie uważam za 
prowokację uwłaczającą pol-
skiej racji stanu. Dyrektor szko-
ły nie protestował, jak również 
władze Rzeczypospolitej.

Armia niemiecka wkroczyła do 
Lwowa 30 czerwca 1941 roku 
wypierając z niego pierwszych 
sowieckich okupantów. Niemcy 
witani byli gorąco przez część 
Ukraińców. Już następnego 
dnia do miasta weszło Einsatz-
kommando pod dowództwem 
SS- Brigadenfurhera dra Eber-
harda Schongartha, człowieka 
osławionego akcją aresztowania 
profesorów krakowskich UJ, 
AGH i Politechniki Krakowskiej  
w dniu 6 listopada 1939 roku w 
osławionej akcji  Sonderaction 
Krakau. Równocześnie z od-
działami niemieckimi do miasta 
wkroczył ukraińsko - hitlrowski 
batalion SS „Nachtigall” pod 
dowództwem Theodora Oberla-
endera.

 Grupa Schongartha rozpoczęła 
swoją działalność już następne-
go dnia po wkroczeniu do Lwo-
wa, ściśle według zaleceń Hitle-
ra:

 „Polacy będą mieli tylko jedne-
go Pana – Niemców. Dwaj pano-
wie obok siebie nie mogą, i nie 
powinni istnieć. Dlatego wszyst-
kich przedstawicieli polskiej in-
teligencji należy zgładzić”.

 Generalny gubernator  Hans 
Frank w przemówieniu do SS i 
policji w dniu 30 maja 1940 roku 
powiedział: „ Nie da się opisać 
ile mieliśmy zawracania głowy z 
krakowskimi profesorami. Gdy-
byśmy sprawę tę / Sonderaktion 
Krakau / załatwili na miejscu 
miałaby ona całkiem inny prze-
bieg. Proszę więc panów usil-
nie, by nie kierować już nikogo 
do obozów koncentracyjnych w 
Rzeszy, lecz podjąć likwidację 
na miejscu, względnie wyzna-
czyć karę zgodnie z przepisami. 
Każdy inny sposób stanowi ob-
ciążenie dla Rzeszy i dodatkowe 
utrudnienie dla nas. Posługu-
jemy się tutaj / Sonderaktion 
Lemberg / całkiem innymi meto-
dami, które będziemy stosować 
nadal”.

 Pierwszym aresztowanym 
wśród inteligencji polskiej w 
dniu 2 lipca 1941 roku we Lwo-
wie był pięciokrotny premier II 
RP prof. Kazimierz Bartel.

 Niemcy posiadali imienne listy 

osób przeznaczonych do likwi-
dacji, sporządzone przez ukraiń-
skich studentów-nacjonalistów. 
Aresztowani po rewizji  to zna-
czy grabieży pieniędzy i warto-
ściowych przedmiotów przewo-
żeni byli do Bursy im. Abraha-
mowiczów na szczycie Wzgórz 
Wuleckich. Tam po krótkim 
przesłuchaniu wprowadzani byli 
grupami na pobliskie wzgórze 
Wuleckie i rozstrzeliwani przez 
ukraiński oddział „Nachtigall”.

Istnieją opisy świadków mor-
du obserwujących egzekucję z 
okien pobliskich zabudowań. 
Wstrząsająca jest relacja prof. 
Franciszka Groera, wybitnego 
lwowskiego  pediatry, który oca-
lał, dzięki temu, iż żona profeso-
ra była Angielką. Oto fragmenty 
owej relacji:

  „…brutalnie popychając wtło-
czono nas do budynku i usta-
wiono w korytarzu twarzą do 
ściany. Jeżeli ktoś się poruszył, 
uderzali go kolbą lub pięścią w 
głowę. Była może 12.30 w nocy, 
a stałem tak nieruchomo do go-
dziny 2. Mniej więcej co 10 mi-
nut z piwnicy budynku dobie-
gał krzyk i odgłosy wystrzałów. 
Wezwano mnie jako dziesiąte-
go, może dwunastego z rzędu. 
Jednym z zabitych w Bursie 
był młody inżynier Adam Ruff, 
zabrany wraz z matką i ojcem 
z mieszkania profesora Ostrow-
skiego. Gdy w trakcie przesłu-
chania doznał ataku epilep-
tycznego, rozwścieczony oficer 
niemiecki bez wahania zastrzelił 
go. Krwawiące zwłoki wynieśli 
później czterej profesorowie, 
prowadzeni na własną egzeku-
cję, a matce Ruffa i profesorowej 
Ostrowskiej kazano zmyć krew z 
posadzki Bursy”.

 Około 3 rano 4 lipca, w pła-
skiej wnęce na stoku wzgórza 
żołnierze wykopali prostokątny 
dół. Miał on kilkanaście metrów 
kwadratowych i był przedzielo-
ny w poprzek nie przekopanym 
wałem. Skazanych przyprowa-
dzano z Bursy i ustawiono na 
płaskiej części zbocza, praw-
dopodobnie tam, gdzie obecnie 
znajduje się krzyż. Po obu stro-
nach grupy stali niemieccy ofi-
cerowie z rewolwerami w ręku. 
Skazanych sprowadzano kilka-
naście metrów niżej do miejsca 
egzekucji. Pluton egzekucyjny 
składał się z 4 – 6 umunduro-
wanych Ukraińców. Skazanych 
czwórkami ustawiano na wale. 
Po salwie plutonu wszyscy, przo-
dem lub tyłem wpadali do dołu.

Wśród rozstrzelanych 4 lipca 
były 4 kobiety i ksiądz. Ostat-
nią rozstrzelaną była kobieta w 
długiej czarnej sukni. Schodziła 
sama, słaniając się. Gdy przy-
prowadzono ją nad jamę pełną 
trupów, zachwiała się, ale oficer 
przytrzymał ją, żołnierz strzelił 
i wpadła do jamy. Po egzekucji 
żołnierze zdjęli płaszcze, zakasa-
li rękawy i łopatami zasypywali 
grób. Następnie ubito ziemię. 
Robiono to ostrożnie, aby się nie 
zabrudzić, bo ziemia była silnie 

CZAS APOKALIPSY. 
KTO  ZAMORDOWAŁ  
PROFESORÓW LWOWSKICH  
WYŻSZYCH UCZELNI
Aleksander Szumański
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zbryzgana krwią.

+ Niektórzy skazani mogli zostać 
zasypani żywcem, gdyż po salwie 
nie dobijano rannych. Zamor-
dowano wtedy 40 osób, a dzień 
później dalsze dwie. Najstarszy 
miał w chwili rozstrzelania 82 
lata. Dopiero 26 lipca 1941 roku 
zgładzono prof. Politechniki 
Lwowskiej Kazimierza Bartla – 
trzykrotnego premiera Rządu II 
Rzeczypospolitej. Aresztowany 
najwcześniej bo 2 lipca, przeby-
wał w więzieniu na Łąckiego, do 
26 lipca, gdzie usiłowano zrobić 
z niego konfidenta gestapo. Pro-
fesor Kazimierz Bartel oddał  
życie z honorem.

WE LWOWIE NA WZGÓ-
RZACH WULECKICH ŻYCIE 
ODDAŁO 45 OSÓB

Batalion SS „Nachtigall” wcho-
dził w skład Legionu Ukraińskie-
go, utworzonego przez hitlerow-
ców z ukraińskich nacjonalistów. 
Batalion był ubrany w mundury 
niemieckie. W okresie poprze-
dzającym wojnę  ze Związkiem 
Sowieckim był specjalnie szko-
lony do zadań sabotażu i dywer-
sji w Neuhammer. Szkolenia te 
nadzorował osobiście profesor 
niemieckiego uniwersytetu im. 
Karola IV w Pradze, dziekan 
wydziału nauk politycznych, 
porucznik Abwehry – Theodor 
Oberlaender. Po zajęciu Lwowa 
przez Niemców nastąpił szcze-
gólnie okrutny pogrom ludności, 
zwłaszcza żydowskiej. Na tere-
nie Lwowa działały niezależnie 
od siebie – dwie grupy: jednost-
ki Abwehry, wspomagane przez 
nacjonalistów ukraińskich z ba-
talionu „Nachtigall”, formacje 
Sicherheistdienstu, wspomagane 
przez milicję ukraińską i oddzia-
ły Wehrmachtu.  Milicja ukraiń-
ska występująca po cywilnemu, 
jedynie z żółto – niebieskimi 
opaskami na ramionach stano-
wiła organ terroru samozwań-
czego rządu Stećki, powołanego 
do życia dekretem wodza Orga-
nizacji Ukraińskich Nacjonali-
stów, Stepana Bandery.

Po wybuchu wojny niemiec-
ko – sowieckiej  Lwów został 
zajęty przez hitlerowców jak 
wspomniałem 30 czerwca 1941 
roku, lecz już na 7 godzin przed 
zajęciem miasta przez dywizję 
strzelców alpejskich wkroczyła 
do miasta niemiecko-ukraińska 
grupa Abwehry, pozostająca pod 
osobistym  dowództwem The-
odora Oberlaendera. W skład 
grupy oprócz oddziałów wojska 
i policji niemieckiej  wchodził 
również batalion ukraińsko - hi-
tlerowski „Nachtigall” pod do-
wództwem Romana Szuchewi-
cza – „Czuprynki” i por. Herz-
nera z oficerami będącymi w 
ścisłym kontakcie ze Stepanem 
Banderą, Iwanem Hryniochem 
i Jurijem Łopatynśkim, a także 
grupą cywilów z kierownictwa 
radykalnego skrzydła OUN: Ja-
rosławem Stećko, Iwanem Ra-
dłykiem, Stepanem Pawłykiem, 
Stepanem Łemkowskym, Dmy-
tro Jaciwem.

 Nastały straszne, tragiczne dni 
i noce dla miasta. Ślepa niena-
wiść, okrucieństwo, bestialstwo 
zaczęły prześcigać się w maso-
wych zbrodniach na bezbron-
nej, niewinnej ludności Lwo-
wa– wspomina tamte dni Jacek 
Wilczur świadek tamtych wyda-
rzeń. Morderstwa pojedyncze 
i grupowe rozpoczęły się naza-
jutrz po zajęciu Lwowa przez 
hitlerowców.

Razem z Niemcami wkroczyli do 
Lwowa Ukraińcy w mundurach 
niemieckich. Była to grupa wy-
jątkowo wrogo odnosząca się do 
w stosunku do ludności polskiej i 
żydowskiej. Ich to właśnie nazy-
wano „Ptasznikami”. Nazwa ta 
pochodziła od symboli ptaków 
wymalowanych na jej wozach i 
motocyklach.

 Powszechnie wiadomo było, 
iż grupy nacjonalistów ukra-
ińskich, ukraińska milicja i 
Niemcy dokonują aresztowań 
z uprzednio przygotowanych 
list. Aresztowano w pierwszych 
dniach inteligencję – profeso-
rów, artystów, nauczycieli szkół 
powszechnych, młodych księży. 
Aresztowanych wożono do gma-
chu gestapo przy ulicy Pełczyń-
skiej, do Brygidek, do więzienia 
przy ul. Łąckiego, lub więzienia 
na Zamarstynowie. Osoby aresz-
towane już wieczorem 30 czerw-
ca i w następne dni wywożono 
do kilku miejsc i rozstrzeliwano. 
Zdarzało się , że aresztowanych 
bito przed egzekucją. Miejscami 
straceń były Winniki pod Lwo-
wem, Wzgórze Kortumówki, 
Żydowski Cmentarz, ul. Zamar-
stynowska.

Egzekucje masowe / pogromy 
Polakow i Żydów / trwaly do 2 
lipca. Póżniej nadal trwały eg-
zekucje poszczególnych osób i 
grup. Mówiono, iż „Ptasznicy” 
mordowali czterema sposobami: 
rozstrzeliwali, zabijali młotem, 
bagnetem, bądź bili, aż do zabi-
cia. Od ludzi którzy byli świad-
kami aresztowań zamieszkałymi 
przy ul. Arciszewskiego, Kurko-
wej, Teatyńskiej, Legionów i Ka-
zimierzowskiej wiadomo było, iż 
„Ptasznicy” w czasie aresztowań 
nosili mundury Wehrmachtu 
kończy swą opowieść Jacek Wil-
czur.

A tymczasem ?

 Nieopodal kościoła św. Elżbiety 
we Lwowie wznosi się pomnik 
ludobójcy i polakożercy Stepa-
na Bandery, ul. Leona Sapiehy 
we Lwowie nosi nazwę Stepana 
Bandery, a prezydent Ukrainy 
Wiktor Juszczenko wyniesiony 
do prezydentury przez Wałęsę 
i Kwaśniewskiego weteranom 
OUN – UPA przyznał pra-
wa kombatanckie, przywożąc 
wcześniej garść ukraińskiej / ? 
/ / czytaj lwowskiej /ziemi która 
urodziła Jacka Kuronia na jego 
grób, równocześnie określając 
Kuronia jako wielkiego Polaka i 
wielkiego Ukraińca !

 

Na niżej prezentowaną książkę 
zwrócił moją uwagę Piotr Zycho-
wicz.  W „Uważam RZe „ napisał: 
„ Polakom Wołyń z lat II wojny 
światowej kojarzy się głównie 
z ludobójstwem naszych roda-
ków dokonanym przez ukraiń-
skich nacjonalistów. W cieniu tej 
mrożącej krew w żyłach zbrodni 
miała jednak miejsce inna, nie 
mniej straszna masakra. Eks-
terminacja wołyńskich Żydów 
przez Niemców i wspierające ich 
ukraińskie formacje pomocnicze. 
Jeden z epizodów tej zbrodni jest 
przedmiotem opowieści zawartej 
w książce „Niebiosa są puste”. 
Jej autor, Avrom Bendavid-Val, 
to amerykański Żyd, który przy-

szedł na świat już za oceanem. 
Jego ojciec pochodził jednak z 
wołyńskiej miejscowości Zofiów-
ka (Trochenbrod). Jeszcze przed 
wojną wyjechał do Ameryki, co 
uratowało mu życie. Kilkadzie-
siąt lat później, zafascynowany 
rodzinnymi opowieściami, Ben-
david-Val pojechał na Ukrainę, 
aby poznać swoje korzenie.” Są-
dzę, że warto zapoznać się z tą 
pozycją.

Od wydawcy:  Kiedyś było to 
tętniące życiem miejsce. Miesz-
kali tu Polacy, Żydzi i Ukraińcy. 
Była siedmioklasowa szkoła po-
wszechna i kościół. Po pacyfika-
cji miasta przez ukraińską policję 

została tylko trawa i zgliszcza. 
Zofiówka, pierwowzór filmowej 
Anatewki ze „Skrzypka na da-
chu”, latem 1942 roku zamordo-
wano tu 5000 ludzi, a ich domy 
zrównano z ziemią. 30 sierpnia 
1943 zgliszcza Zofiówki stały 
się miejscem wypadowym band 
UPA przed największym atakiem 
w sile 10 tys. banderowców na 
Przebraże.

Avrom Bendavid-Val, odwie-
dziwszy nieistniejącą Zofiówkę, 
miejsce, gdzie urodził się i dora-
stał jego ojciec, poruszony tym, 
co zobaczył, poświęcił dwanaście 
lat na poszukiwania, w których 
wyniku powstała ta książka.

Po śladach na Wołyń
Bogdan Lwów
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...dokończenie ze strony 1 

...wbiegali za uciekającymi do 
bram domów, zabijali kryjących 
się na klatkach schodowych i w 
mieszkaniach. Pretekstem mia-
ła być awantura z poprzedniego 
dnia, w której wyniku żydowski 
aptekarz Kurtz-Reines zranił es-
esmana Hübnera w palec. Zor-
ganizowano akcję odwetową. 
Wśród esesmanów strzelających 
do wybranych Żydów był mię-
dzy innymi Karl Guenther. Szu-
kał on Schulza, dogonił go  na 
skrzyżowaniu ulic Czackiego i 
Mickiewicza, naprzeciw Juden-
ratu  i zastrzelił  około 100 me-
trów od jego pierwszego domu 
rodzinnego przy drohobyckim 
Rynku.  
2022 r. to Rok Brunona Schul-
za, w lipcu przypadała bowiem 
130. rocznica urodzin, a w li-
stopadzie 80. rocznica tragicz-
nej śmierci tego artysty, pisa-
rza, malarza i grafika, który 
żył i tworzył w Drohobyczu na 
Kresach Wschodnich II RP.. 
Był to człowieka o niezwy-
kłej wyobraźni, inteligencji i 
kreatywności. Twórca, który 
trwale zapisał się na kartach 
polskiej literatury. Artysta ten 
pozostawił po sobie nie tylko 
wybitne dzieła literackie, ale 
także dorobek plastyczny. Bru-
no Schulz urodził się 12 lipca 
1892 r. w Drohobyczu, małym 
miasteczku kresowym, gdzie 
sporą część ludności stanowili 
Żydzi.  Był trzecim i najmłod-
szym dzieckiem Jakuba Schul-
za, kupca bławatnego. Mimo, 
że jako dziecko został rytu-
alnie obrzezany, to w  domu  
jednak nie kultywowano tra-
dycji żydowskich, rodzina była 
polskojęzyczna. Dzieciństwo 
i młodość Bruno Schulza spę-
dził na piętrze narożnej kamie-
nicy  w jednopiętrowym domu 
nr 12 przy Rynku, na parterze 
znajdował się sklep z materia-
łami tekstylnymi. Młody Bruno 
uczył się w drohobyckim gimna-
zjum  im. CK Franciszka Józefa, 
gdzie w 1911 r. zdał maturę z 
wyróżnieniem. Następnie próbo-
wał studiów architektonicznych 
na Politechnice Lwowskiej, spe-
cjalizując się w grafice i rysun-
ku, ale w 1913 roku zrezygnował 
z powodu choroby i powrócił do 
Drohobycza. Jednak po dwóch 
latach przerwy spowodowanej 
rekonwalescencją (m.in. pobyty 
w  Truskawcu) Schulz powrócił 
na Politechnikę, by podjąć studia 
w roku akademickim 1913/1914. 
Wkrótce jednak znowu przerwał 
naukę, tym razem z powodu wy-
buchu wojny. W międzyczasie 
z powodu postępującej choroby 
ojca cała rodzina znalazła się 

w trudnej sytuacji finansowej. 
Trzeba było sprzedać sklep i 
dom.  Schulzowie musieli prze-
nieść się w 1914 r. do zamężnej 
siostry Brunona, Hanny Hof-
fmanowej, na ulicę Bednar-
ską (wówczas Floriańską 10). 
Wsparcia materialnego udzielał 
brat Brunona, Izydor (ur. 1881), 
piastujący kierownicze stanowi-
sko w spółkach naftowych we 
Lwowie. Wybuch wojny i groźba 
rosyjskiej ofensywy przyczyniły 
się do wyjazdu rodziny do Wied-
nia. Tu Bruno brał udział przez 
kilka miesięcy w zajęciach na 
politechnice wiedeńskiej i Aka-
demii Sztuk Pięknych. Niestety 
w 1915 roku rodzina musiała 
wrócić do Drohobycza, gdzie w 
czerwcu, w wieku 69 lat zmarł 
ciężko chory Jakub Schulz. Od 
1918 r. Schulz należał do droho-
byckiej grupy „Kalleia” (Rzeczy 
piękne), skupiającej żydowską 
inteligencję o zainteresowaniach 
artystycznych.  Aby podrepe-
rować domowy budżet, Bruno 
Schulz próbował malować por-
trety na zamówienie, jednak bez 
większego powodzenia. Artyście 
nie udało się też zarobić na tece 
grafik Xięga bałwochwalcza wy-
konanych w latach 1920–1922. 
W 1922 r. zaprezentował swe 
prace na dwóch wystawach 
zbiorowych: w warszawskiej 
„Zachęcie” i w Towarzystwie 
Przyjaciół Sztuk Pięknych we 
Lwowie. W sierpniu tego roku 
dla podratowania wątłego zdro-
wia wyjechał na miesiąc do Ku-
dowy, niemieckiego podówczas 
uzdrowiska. W kolejnym roku 
pokazywał swe prace na „Wysta-
wie prac artystów żydowskich” 
w Wilnie.  W 1924 roku Schulz 
podjął pracę jako nauczyciel 
rysunków i kierownik wydziału 
robót ręcznych w państwowym 
gimnazjum im. Króla Władysła-
wa Jagiełły. Został nauczycielem 
kontraktowym.
 Dorabiał również nauczaniem w 
innych szkołach. Mimo, że nie 
lubił swojej pracy i często skar-
żył się na nią w listach do przy-
jaciół, to jednak w gimnazjum 
przepracował niemal całą resztę 
życia  do 1941 roku. W latach 20. 
Schulz zaczął pisać, początkowo 
do szuflady. W 1930 roku Schulz 
pokazywał z kolei swój dorobek 
plastyczny na lwowskim Salonie 
Wiosennym, a w 1931 roku w 
Towarzystwie Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Niestety  
w 1931 r. zmarła matka Bruno-
na, Henrietta Schulz. W 1932 r. 
nawiązał znajomość ze Stefanem 
Szumanem, wybitnym pedago-
giem, profesorem psychologii i 
miłośnikiem literatury. Ten za-
chwycił się  rękopisem „Skle-
pów cynamonowych” Schulza  i 

nawet próbował znaleźć wydaw-
cę książki, jednak bezskutecznie. 
W 1933 r. Schulz zadebiutował 
w „Wiadomościach Literackich” 
opowiadaniem „Ptaki”, które 
zwróciło uwagę stołecznych li-
teratów na nauczyciela  z kreso-
wego miasteczka. Zaczął nawet 
korespondować z Zofią Nałkow-
ską, dzięki pomocy której w tym 
samym roku wydał wreszcie 
w  wydawnictwie Rój „Skle-
py cynamonowe”. Natomiast 
pierwszy znany utwór Schulza 
„Noc Lipcowa” z 1928 r., został 
opublikowany dopiero w 1936 
r., w tomie „Sanatorium pod 
Klepsydrą”. Nikomu nieznany 
nauczyciel z dnia na dzień stał 
się postacią publiczną, Schulz 
zaczął częściej bywać w Warsza-
wie, wszedł w świat literacki. W 
1935 r.  umarł jego starszy brat, 
Izydor. Ciężar utrzymania rodzi-
ny, który spadł na pisarza, jesz-
cze mocniej związał go z pro-
wincjonalnym Drohobyczem. 
Oryginalność, jak i siłę Schulz 
czerpał  właśnie ze swego ro-
dzinnego miasteczka. Twórczość 
Schulza - zarówno plastyczna, 
jak i pisarska - to opowieść o 
jego własnych słabościach, za-
wiłościach psychiki, obsesjach, 
pasjach i kompleksach. Artysta  
był odludkiem, człowiekiem ma-
łomównym, uchodził za dziwa-
ka, popadał w stany depresyjne 
i często chorował. Nigdy się nie 
ożenił, choć fascynował się ko-
bietami. W 1936 r. kuratorium  
wreszcie przyznało Schulzowi 
tytuł „profesora”, dzięki cze-
mu nie musiał już tak bardzo 
obawiać się o posadę. Po wielu 
staraniach uzyskał też wreszcie 
płatny urlop. Wykorzystał go od 
stycznia do czerwca 1936 r., i w 

tym czasie napisał dwa znakomi-
te opowiadania: Wiosnę, Jesień 
oraz Republikę marzeń. Podczas 
wyjazdów do Lwowa, Warsza-
wy czy Zakopanego Schulz po-
znawał wielu pisarzy, artystów i 
krytyków. Efektem była bogata 
korespondencja m.in. z Witol-
dem Gombrowiczem, Arturem 
Sandauerem i Witkacym. O  jego 
opowiadaniach ciepło pisali tak-
że Tadeusz Breza, Leon Piwiń-
ski, Wacław Berent, Zenon Mi-
riam Przesmycki, Leopold Staff, 
Józef Wittlin i Julian Tuwim. 
Pisarz próbował nawet przenieść 
się do Warszawy, starania w Mi-
nisterstwie Oświecenia Publicz-
nego pozostały jednak bez re-
zultatu. Nie powiodły się próby 
zainteresowania opowiadaniami 

wydawców austriackich i wło-
skich. W 1937 r. wydawnictwo 
„Rój” opublikowało zbiór Sana-
torium pod Klepsydrą. Książka 
doczekała się licznych recenzji 
prasowych i utwierdziła pozy-
cję Schulza w nowej literaturze 
polskiej, czego dowodem było 
m.in. nagrodzenie, na wniosek 
Polskiej Akademii Literatury, 
Złotym Wawrzynem Akademic-
kim (5 listopada 1938). W tym 
samym roku powstała nowela 
Die Heimkehr w języku nie-
mieckim, którą Schulz próbo-
wał zainteresować niemieckie-
go powieściopisarza Tomasza 
Manna.  Latem 1938 r. udał się 
w podróż do Paryża, jechał tam 
z nadzieją na zorganizowanie 
wystawy,  dlatego zabrał z sobą 
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”Czarny czwartek”, 
drohobyckiego getta  
Redakcja

/ Miejsce śmierci pisarza. Schulz został zastrzelony przy murku otaczającym park miejski (2008)

/ Bruno Schulz, Autoportret, ok. 1920,

http://dzieje.pl/postacie/zofia-nalkowska-1884-1954
http://dzieje.pl/postacie/zofia-nalkowska-1884-1954
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liczne rysunki. Okres wakacyjny 
nie sprzyjał jednak spotkaniom 
z ludźmi wpływowymi i osta-
tecznie do wystawy nie doszło. 
W tym czasie w Polsce ukazały 
się opowiadania Kometa („Wia-
domości Literackie”), Ojczyzna 
(„Sygnały”), a także znaczący 
esej na temat Ferdydurke Wi-
tolda Gombrowicza – Schulz 
projektował również okładkę 
pierwszego wydania tej książki. 
Przyszedł 1939 rok, 11 września 
w wyniku kampanii wrześniowej 
Niemcy wkroczyli do Drohoby-
cza. Od razu doszło do aktów 
przemocy, szczególnie brutal-
nych wobec ludności żydow-
skiej. Jednak po 17 września i 
wyniku postanowień paktu Rib-
bentrop-Mołotow, Niemcy wy-
cofali się z Drohobycza 24 wrze-
śnia, ustępując pola sowietom. 
Schulz nadal pracował w szkole, 
ale sytuacja materialna jego i 
rodziny się pogorszyła, był też 
zmuszony do ustępstw na rzecz 
nowej, komunistycznej władzy. 
Proza Schulza nie pasowała do 
oczekiwań komunistów, bo nie 
można jej było wykorzystać 
jako narzędzia indoktrynacji.  
Niestety już 1 lipca 1941 roku 
Niemcy wrócili do Drohobycza, 
a jesienią już utworzyli getto do 
którego trafiła rodzina Schulza. 
Schulz jako artysta, jednak do-
stał się „pod opiekę” gestapow-
ca Feliksa Landaua, dla którego 
malował obrazy i porządkował 
skonfiskowane przez Niemców 
księgozbiory. Landau wykorzy-
stywał talenty Schulza , ale chro-
nił. Artysta malował jego portre-
ty, wykonał też w jego willi ma-
lowidła ścienne - ściany sypialni 
synka Landaua pokrył barwnymi 
ilustracjami bajek, wykonał rów-
nież  zdobienia wnętrz kasyna 
gestapowskiego oraz budynku 
szkoły jazdy konnej (Reitschu-
le). Przyjaciele Schulza w War-
szawie, Zofia Nałkowska, Ta-
deusz Sturm de Sztrem, starali 
się wydostać go z getta. W lecie 
1942 roku przesłali mu fałszywe 
„aryjskie papiery”, ale semicki 
wygląd Schulza wykluczał sa-
modzielne podróżowanie. Do 
Drohobycza miał pojechać żoł-
nierz AK w przebraniu oficera 
Gestapo i pod jakimś urzędowym 
pretekstem przewieźć Schulza 
jako więźnia do Warszawy. Zała-
twiono mu w lasach koło Spały 
bezpieczne mieszkanie i utrzy-
manie. „Boję się, że mnie rozpo-
znają i na jakiejś małej stacyjce 
wywloką z pociągu i zastrzelą w 
najbliższym lesie. Słyszałem o 
tym, to się często zdarza” - po-
wiedział Schulz przyjacielowi, 
z którym spotkał się ostatniego 
dnia życia - 19 listopada 1942 
roku. Tego feralnego dnia pi-
sarz prawdopodobnie szedł do 
Judenratu po chleb na drogę. 
Niestety  natrafił na tą „dziką ak-
cję” gestapowców, mordujących 
Żydów na ulicy. Nie zginął on 
przypadkowo a w wyniku odwe-
tu, kilka dni wcześniej Landau 
upokorzył Guenthera - zastrzelił 

na ulicy jego protegowanych: 
dentystę Loewa oraz stolarza 
Hauptmana. Günther miał się 
później publicznie chwalić przed 
Landauem: „Zastrzeliłem two-
jego Żyda!” Ciało pisarza cały 
dzień leżało na ulicy, gdyż nie 
pozwolono go pochować. Przy-
puszcza się, że zostało złożone 
we wspólnej mogile, której po 
wojnie nie udało się odnaleźć. 
Funkcję upamiętniającą Schulza 
zamiast nieistniejącego nagrob-
ka pełni mosiężna tablica, wmu-
rowana w 2006 roku w miejscu 
jego śmierci. Bruno Schulz był 
samoukiem – nie ukończył stu-
diów ani we Lwowie, ani w 
Wiedniu. Jego  twórczość– za-
równo plastyczna, jak i pisarska 
– to opowieść o jego własnych 
słabościach, zawiłościach psy-
chiki, obsesjach, pasjach i kom-
pleksach. Zachowały się wyko-
nane przez Schulza portrety i 
autoportrety, projekty okładek 
do własnych książek, ilustra-
cje do własnych opowiadań (w 
szczególności do Księgi, Dodo, 
Edzia, Emeryta oraz Wiosny – 
z tym opowiadaniem łączy się 
wielokrotnie powtarzany mo-
tyw dorożki) oraz ilustracje do 
pierwszego wydania Ferdydurke 
Witolda Gombrowicza. Odnale-
ziono także rysunki, które praw-
dopodobnie były ilustracjami 
do zaginionego Mesjasza. Two-
rzył także obrazy olejne, ale te 
prace, dziś zaginione, znane są 
przeważnie tylko z dawnych fo-
tografii. Jedynym zachowanym 
płótnem jest Spotkanie (1920), 
obraz, który niedawno pojawił 
się na rynku antykwarycznym, a 
następnie trafił do zbiorów war-
szawskiego Muzeum Literatury

 Największy zbiór prac pla-
stycznych Schulza, ponad trzy-
sta obiektów, posiada Muzeum 
Literatury im. Adama Mickie-
wicza w Warszawie. Dorobek 
pisarski Schulza jest skromny 
ilościowo – to dwa tomy opo-
wiadań: Sklepy cynamonowe 
oraz Sanatorium pod Klepsydrą, 
a także kilka utworów, których 
pisarz nie włączył do pierwo-
druków wspomnianych zbio-
rów. Zaginęły opowiadania, nie 
ukończona powieść „Mesjasz”, 
która miała być najważniejszym 
dziełem Schulza, dzienniki, ty-
siące listów, duży esej o krytyce 
literackiej, bruliony z różnymi 
fragmentami i pomysłami pisar-
skimi. Zachowane książki Bruno 
Schulza przetłumaczono na po-
nad 30 języków, jest on współ-
cześnie jednym z najbardziej 
cenionych polskojęzycznych pi-
sarzy.(b.s)
Informacje  zostały zaczerpnięte 
z :
1)  https://pl.wikipedia.org/wiki/
Bruno_Schulz
2) https://schulzforum.pl/pl/ka-
lendarz/19-listopada-1942
3) https://dzieje.pl/postacie/bru-
no-schulz-1892-1942

Polska już jest krajem wielo-
etnicznym - zauważył Rafał 
Ziemkiewicz sugerując organi-
zację i kontrolowanie kolejnej 
migracji, tak by uniknąć zagro-
żeń.

Polska od wieków jest dla in-
nych narodowości i sprzyja 
tym, które pilnują polskiego 
interesu a nie drenują polski 
potencjał gospodarczy i naro-
dowy. Mamy Ormian, Tatarów, 
Gruzinów, Czechów, Węgrów, 
Romów, którzy zawsze byli lo-
jalni względem Rzeczypospoli-
tej ale teraz grozi nam ekspansja 
tych,  którzy polskość odrzuca-
li i to bardzo aktywnie i barba-
rzyńsko.

Temu, że była wieloetniczna 
przeczyła propaganda Polski 
Ludowej.   Urodzeni po woj-
nie nie mogli dowiedzieć się, że 
„ludzie tam zawsze dzielili się 
na przyjaciół znajomych i nie-
znajomych. Nieznajomy wszakże 
naprzód był człowiekiem, zanim 
jeszcze był Polakiem, czy Ukra-
ińcem, czy Żydem, czy Niemcem. 
Ten najprawdziwszy humanizm 
mogła wywołać tylko sztuka tak 
zgodnie tu od wieków istnie-
jąca, sztuka wielu narodów, z 
wielu stron świata i tradycji się 
wywodząca, a współżyjąca tu w 
jakiś jedyny i niepowtarzalny 
sposób, wszystkim potrzebna, 
wtopiona w krajobraz i w ludz-
kie odczucie piękna i godności, 
tym odczuciem afirmowana. I 
systemem naczyń powiązanych 
znów tworząca humanizm. To 
chyba jest rola sztuki”. Nie do-
wiedzieli się ponieważ „Ziemia 
Księżycowa” Andrzeja Chciuka 
piszącego o Kresach Wschod-
nich Rzeczypospolitej była za-
kazana, wskutek propagandy 
uprawianej przez komunistycz-
nych działaczy ( z niej pocho-
dzi cytat).  Zakaz mówienia, 
niszczenie książek ( palenie)  
i zakaz rozpowszechniania 
(cenzura na niektóre dzieła obo-
wiązuje do dzisiaj ) polskiej 
spuścizny naukowej, literac-
kiej, publicystycznej naszych 
przodków przez Cenzurę PRL 
Borejszy z 1951  roku. 

Feliks Koneczny, Zofia Kos-
sak, Maria Dunin- Kozicka, 
Ferdynand Ossendowski, Fer-

dynad Goetel, Eugeniusz Ro-
mer , Marian Zdziechowski, 
Wojciech Dzieduszycki,  Józef 
Mackiewicz, Kornel Makuszyń-
ski, Stanisław Vincenz, Trze-
ciak, Grabski, Kubina, Hołów-
ko, Iłłakowiczówna, Kasznica, 
Grubiński…Obrona Lwowa, 
Legiony…  1682 pozycje i 562 
pozycji dla dzieci wykreślone 
przez działaczy ukraińskich i 
żydowskich, abyśmy nie mo-
gli poznać prawdziwej historii 
Rzeczypospolitej  a tylko spre-
parowaną przez nich na użytek 
mniejszości.  I TO ZAGROŻE-
NIE JEST NADAL AKTUAL-
NE I WIDOCZNE.

Ile atencji jest w powieściach, 
poezji, przewodnikach, trakta-
tach naukowych, polemikach , 
referatach, periodykach dla wie-
loetnicznej, wielokulturowej 
Rzeczypospolitej, ile wiedzy 
i szacunku dla naukowców, 
działaczy, chłopów, robotni-
ków, dla nietuzinkowych bio-
grafii w tym zasymilowanych i 
tworzących dla chwały Rzeczy-
pospolitej – po wojnie widoczne 
w dziełach Ormianina Jerzego 
Janickiego. 
Nie uniknęliśmy zagrożeń ani 
w czasie wojny, gdy mniejszo-
ści narodowe wbijały nam nóż w 
plecy w chwili agresji Niemiec 
i Rosji, ani po jej zakończeniu. 
Obecności mniejszości ukraiń-
skiej i żydowskiej w urzędach 
NKWD i UB wydających wy-
roki na polską inteligencję i 
trudności w odnalezieniu dołów 
śmierci z ich szczątkami , wy-
raźnie świadczą o tym, że nie 
jesteśmy jednonarodowi. 

Zagrożeń nam przybywa, 
doradca Prezydenta  Przemy-
sław Żurawski vel Grajewski 
na stronach 159-179 numeru  8 
2015/2016 Teologii Politycznej 
przedstawia  Ziemie Wschod-
nie Rzeczypospolitej pomijając 
doniosły fakt zagospodaro-
wania kulturowego, gospodar-
czego tych ziem i czasu przed-
murza chrześcijańskiego, fakt 
pochodzenia  światowej sławy 
obywateli Rzeczypospolitej z 
naukowcami, absolwentami 
Uniwersytetów w Wilnie i Lwo-
wie, wołyńskich Aten w Krze-
mieńcu, twórcami Konstytucji 
i Komisji Edukacji Narodowej, 

pisarzami, poetami, przedsię-
biorcami, inżynierami, rolnika-
mi …w taki o to sposób:  „Kre-
sy są polską krainą roman-
tyczno – heroicznych niesa-
mowitości, niczym Szkocja w 
powieściach Waltera Scotta... 
W okresie międzywojennym 
legenda Kresów zaczęła nabie-
rać charakteru sentymentalno- 
krajoznawczego. Była to kraina 
malowniczych ruin dawnych 
fortec, dostarczająca niezliczo-
nych uroków entuzjastom ro-
dzącej się turystyki, a jej kultu-
ra dworkowo – pałacowa pozo-
stawała żywym nurtem kultury 
polskiej w ogóle, popularyzując 
kresową specyfikę i legendę….
Kresy w czasie PRL w prze-
strzeni publicznej były obecne 
głównie w osobach znanych 
kresowiaków.

Feliks Koneczny to historyk 
szczególnie zaciekle przemil-
czany w okresie komunizmu- 
pisał wydawca Encykliki Divisi 
Redemptoris (Wydawnictwo 
Antyk Marcin Dybowski) zapo-
wiadając reprinty przedwojen-
nych dzieł wybitnego polskiego 
badacza historii cywilizacji. Fe-
liks Koneczny był również re-
daktorem miesięcznika  Świat 
Słowiański pełnego polemik 
dotyczących wzajemnych rela-
cji , konfliktów różnych grup 
etnicznych Słowian wschod-
nich.

Świat Słowiański 1907nr31
 „Trudność porozumienia Pola-
ków z Rusinami nie polega na 
przeciwieństwach teoretycz-
nych, których w istocie wła-
ściwie całkiem nie ma. Polacy 
uznają bezwarunkowo wszyst-
kie żądania Rusinów, a cudzo-
ziemiec rozmawiający najpierw 
z jedną, a potem z drugą stroną, 
nie może się zorientować, o co 
się tu walczy. Różnice okazują 
się dopiero przy praktycznym 
przeprowadzeniu tych zasad 
ogólnych, ale to nie wyjaśnia 
jeszcze tej zaciętej nieprzyjaź-
ni”. Bo też nie o żadne „konce-
sje” chodzi w rzeczywistości, 
„ale o ideę, ustawioną na dal-
szym planie: Wolna Ukraina, 
socjalistyczna republika, bez 
popa i pana !”

Sztuka tak zgodnie tu 
od wieków istniejąca, 
sztuka wielu narodów, 

z wielu stron świata 
i tradycji się wywodząc
Bożena Ratter
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Kolejne rocznice Obrony Lwowa, 
powinny przyczynić się do po-
budzenia badań nad problemami 
związanymi z walkami listopado-
wymi we Lwowie i wojną polsko-
-ukraińską w latach 1918-1919.

W okresie międzywojennym uka-
zało się kilka opracowań dotyczą-
cych tego tematu opartych głów-
nie na wspomnieniach, a także 
bardzo wiele relacji uczestników 
wydarzeń. Zwłaszcza w relacjach 
występują subiektywne oceny au-
torów, i to jest rzeczą zrozumiałą; 
jednakże sprzeczności dotyczą 
nie tylko poglądów i postaw, lecz 
również przebiegu wydarzeń. Ba-
dania naukowe rozpoczęte wów-
czas przez Wojskowy Instytut 
Historyczny a następnie Towa-
rzystwo Badania Historii Obrony 
Lwowa i Województw Południo-
wo-Wschodnich zaowocowały 
wydaniem trzytomowej publika-
cji pt. Obrona Lwowa. Pozostałe 
zgromadzone materiały archiwal-
ne i niewydane relacje, znajdują 
się niewątpliwie we Lwowie, ale 
jak dotąd są dla nas niedostępne 
wraz z całym archiwum Towarzy-
stwa Obrony Lwowa.

 Po wojnie, w PRL, przez długie 
lata był to temat tabu, przemil-
czany nie tylko w publicystyce 
historycznej, ale - co smutniejsze, 
zupełnie zaniedbany w badaniach 
naukowych. Jedynie na emigracji, 
głównie na łamach londyńskiego 
Biuletynu Koła Lwowian ukazy-
wały się artykuły, wspomnienia i 
okolicznościowe referaty na rocz-
nicę listopadową. Natomiast w 
kraju dopiero w latach osiemdzie-
siątych pisano o Obronie Lwowa 
w wydawnictwach drugoobiego-
wych.

Zasadnicza zmiana nastąpiła po 
upadku rządów komunistycznych. 
W różnych czasopismach zaczęły 
się ukazywać artykuły o Obronie 
Lwowa i wojnie Polsko-ukra-
ińskiej. Jednakże długotrwałe 
zaniedbania badawcze spowodo-
wały, że problemy te były często 
przedstawiane w sposób uprosz-

czony i powierzchowny. Dopiero 
znany badacz lwowskich nekro-
polii Stanisław Nicieja w książce 
pt. Cmentarz Obrońców Lwowa, 
pierwszy rozdział poświęcił wal-
kom listopadowym we Lwowie. 
Przedstawił tu popularny, w miarę 
poprawny obraz Obrony Lwowa. 
W tym samym czasie ukazała 
się książka Macieja Kozłowskie-
go „Między Sanem a Zbruczem. 
Walki o Lwów i Galicję Wschod-
nią 1918-1919”. Wprawdzie autor 
przedstawił szeroko mniej znaną 
działalność strony ukraińskiej, 
jest to jednak praca publicystycz-
na i kontrowersyjna; szereg twier-
dzeń jest dyskusyjnych, nie mó-
wiąc już o licznych ewidentnych 
błędach rzeczowych5. Z kolei 
Daniel Bargiełowski, przygoto-
wujący monografię o gen. Micha-
le Tokarzewskim, opublikował 
artykuł na temat listopadowej 
odsieczy Lwowa. Oprócz tego w 
ostatnich latach z inicjatywy róż-
nych oficyn ukazały się reedycje 
lub reprinty wspomnień uczestni-
ków Obrony Lwowa.

Mimo braku materiałów archi-
walnych, ale przy licznych innych 
źródłach i przekazach, powinny 
powstać nowe prace na tematy 
związane z Obroną Lwowa. A jest 
przecież wiele problemów do zba-
dania i opisania, np. sytuacja poli-
tyczna i wojskowa przed przewro-
tem ukraińskim, w ogóle stosunki 
polsko-ukraińskie w tym czasie, 
początek działań bojowych, or-
ganizowanie polskich oddziałów, 
postawa różnych grup politycz-
nych wobec walk we Lwowie, 
tworzenie polskiego ośrodka wła-
dzy we Lwowie, organizowanie 
odsieczy, działalność polityczna 
i wojskowa Ukraińców, problem 
żydowski podczas Obrony Lwo-
wa i wojny polsko-ukraińskiej, 
działania wojenne i pertraktacje 
pokojowe w 1919 r., stanowisko 
państw Ententy w sprawie woj-
ny polsko-ukraińskiej. W tym 
krótkim szkicu chciałbym przed-
stawić tylko niektóre problemy, 
głównie dotyczące spraw poli-

tycznych i wojskowych, z walk 
listopadowych we Lwowie.

Pod koniec I wojny światowej, 
gdy rozpadała się monarchia 
Habsburgów, dowództwo wojsk 
austriackich we Lwowie sprzy-
jało dążeniom kół ukraińskich 
do przejęcia władzy w mieście. 
Wiadomości o tym dochodziły 
do środowisk polskich, ale tylko 
niektórzy dostrzegali niebezpie-
czeństwo. Przeciwdziałaniu za-
grożeniu utrudniało duże rozbicie 
polityczne społeczności polskiej 
oraz istnienie kilku różnych grup 
wojskowych.

Dominujące wpływy we Lwo-
wie miała wówczas Narodowa 
Demokracja (ND). Poważnie 
zmniejszyło się znaczenie konser-
watystów, słabsze były też inne 
partie, tzn. Polskie Stronnictwo 
Demokratyczne (PSD), Polska 
Partia Socjalno-Demokratyczna 
(PPSD) i Polskie Stronnictwo 
Ludowe (PSL). Obok tych czyn-
ników politycznych istniały róż-
ne organizacje wojskowe; dwie 
grupy legionistów - Towarzystwo 

Wzajemnej Pomocy Legionistom 
i Koło Byłych Członków Polskie-
go Korpusu Posiłkowego (PKP). 
W konspiracji zaś działała bardzo 
prężna Polska Organizacja Woj-
skowa (POW) i współpracująca 
z nią również konspiracyjna or-
ganizacja „Wolność” w armii au-
striackiej. Poza tym były jeszcze 
nieliczne Polskie Kadry Wojsko-
we (PKW) związane z Narodową 
Demokracją.

Podobnie jak w całej Galicji i w 
Królestwie również we Lwowie 
nastąpiło wówczas ożywienie 
życia politycznego. W paździer-
niku 1918 r. Rada Regencyjna w 
manifeście do narodu polskiego 
proklamowała niepodległe pań-
stwo polskie. W drugiej połowie 
października na mocy dekretów 
Rady Regencyjnej i rozkazu jej 
Komisji Wojskowej płk Włady-
sław Sikorski zaczął organizować 
we Lwowie oddziały Wojska Pol-
skiego spośród byłych oficerów i 
szeregowych polskiego Korpusu 
Posiłkowego. We Lwowie i w 
Krakowie powołano Komendy 
Okręgowe. 15 października po-
słowie polscy do Rady Państwa 
w Wiedniu oświadczyli, że odtąd 
uważają się za obywateli pol-
skich. Zarząd miasta Lwowa od-
powiadając na orędzie Rady Re-
gencyjnej wystosował do niej 11 
października pismo dziękczynne, 
w którym zapewniał, że ogół oby-
wateli miasta bierze udział w bu-
dowie niezawisłej Ojczyzny.

Ożywiła się też działalność or-
ganizacji ukraińskich i narastał 
konflikt między mmi a ludnością 
polską wschodniej Galicji. Kon-
flikt, który ciągnął się od koń-
ca XIX i nieraz doprowadzał do 
starć. Próby porozumienia się 
postulowane przez niektóre koła 
polskie torpedowała Narodowa 
Demokracja. Podczas I wojny 
światowej czynniki polskie mniej 

zajmowały się sprawą ukraińską, 
która stała się kartą przetargową 
w polityce państw centralnych - 
Austrii i Niemiec. W tym czasie 
nasiliła się antypolska polityka 
obozu ukraińskiego. Po trakta-
cie brzeskim zawartym między 
państwami centralnymi a rządem 
ukraińskim w Kijowie; na wio-
snę 1918 r. doszło do zaognienia 
stosunków. Gdy Ukraińcy poparli 
traktat, którego tajny protokół sta-
nowił o wydzieleniu wschodniej 
Galicji, społeczeństwo polskie ca-
łego kraju w licznych manifesta-
cjach wystąpiło przeciwko temu 
traktatowi.

Na początku października 1918 
r., parlamentarna reprezentacja 
ukraińska postanowiła zwołać 
do Lwowa mężów zaufania ze 
wszystkich ukraińskich ziem 
Austro-Węgier - wschodniej Ga-
licji, Bukowiny, Rusi Zakarpac-
kiej. 19 października na zjeździe 
we Lwowie ukonstytuowała się 
Ukraińska Rada Narodowa. Przy-
jęła ona rezolucję o utworzeniu 
państwa ukraińskiego, w którego 
skład miała wejść wschodnia Ga-
licja po San; poza tym odrzucono 
„roszczenia” Rady Regencyjnej 
do „księstw ukraińskich” - halic-
kiego i włodzimierskiego.

W drugiej połowie października 
wydarzenia we Lwowie zaczęły 
narastać lawinowo. W wielkiej 
sali ratuszowej 20 października 
odbyło się uroczyste posiedzenie 
Rady Miejskiej, w której udział 
wzięli również liczni przedsta-
wiciele organizacji kulturalnych 
i społecznych. Przyjęto wówczas 
rezolucję o akcesie Lwowa do 
Macierzy. Przeciwko rezolucji 
zaprotestowali tylko radni ukraiń-
scy, oceniając ją jako bezprawne 
zakusy na wschodnią Galicję.

W polskich organizacjach woj-
skowych doszło wtedy do starcia 

OBRONA LWOWA W LISTOPADZIE 
1918 ROKU
Aleksander Szumański

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

/ Z walk z Ukraińcami w obronie polskości Lwowa... Lwów, listopad 1918. Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
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dwóch postaw. Część oficerów 
PKP uznała Radę Regencyjną i 
podporządkowała się jej decy-
zjom. Jednakże większość ofice-
rów legionowych, nie tylko na-
leżących do POW, wypowiadała 
się za tworzeniem wojska pod-
ziemnego, zgodnie z koncepcją 
komendanta Józefa Piłsudskiego. 
Pod koniec października spór się 
zaostrzył, a nawet widać było 
pewną wrogość obu grup. Naj-
poważniejszą przyczyną zatargu 
stało się wysyłanie przez płk. W. 
Sikorskiego byłych legionistów 
do Warszawy, gdy POW - prze-
widując wystąpienie Ukraińców 
- żądała zatrzymania ich we Lwo-
wie.

Od dłuższego czasu kierownictwo 
POW otrzymywało wiadomości o 
przygotowaniach Ukraińców do 
zbrojnego zajęcia Lwowa. Służ-
ba wywiadowcza, prowadzona 
przede wszystkim przez Oddział 
Żeński POW, dostarczała dokład-
nych danych o rozlokowaniu od-
działów ukraińskich we Lwowie, 
składach broni, planach sytuacyj-
nych i obiektach w mieście, któ-
re przede wszystkim miały być 
zajęte. Podobne wieści napłynęły 
od oficerów z organizacji „Wol-
ność”, którzy meldowali, że przy 
pomocy austriackich władz woj-
skowych do Lwowa ściągane są 
pułki, składające się w większości 
z Ukraińców, że przygotowane 
jest przekazanie Ukraińcom róż-
nych magazynów broni. Z kolei 
od żandarmów austriackich na-
płynęła wiadomość, że w gmachu 
żandarmerii przy ul. Leona Sapie-
hy przesunięto na zachód 17 żan-
darmów polskich pozostawiając 
we Lwowie tylko Ukraińców.

W tej sytuacji komendant okręgu 
POW we Lwowie por. Ludwik de 
Laveaux, chcąc uprzedzić wystą-
pienie Ukraińców, postanowił za-
proponować połączenie wszyst-
kich polskich sił. Gdy zwrócił się 
z tym do przebywającego wów-
czas we Lwowie por. Kazimierza 
Świtalskiego, ten powiedział mu 
o istnieniu jeszcze jednej orga-
nizacji - Polskich Kadr Wojsko-
wych, dowodzonych przez kpt. 
Czesława Mączyńskiego. Odbyło 
się kilka spotkań por. de Laveaux 
z kpt. Mączyńskim. Na pierw-
szym kpt. Mączyński oświadczył, 
że jest zależny od organizacji 
politycznej (ND), z ramienia któ-
rej prowadzi tylko sprawy woj-
skowe. Na następnym spotkaniu 
kpt. Mączyński - według relacji 
de Laveaux - stwierdził, że nie 
ma podstaw do obaw, bo żad-
nego zamachu ukraińskiego nie 
będzie, zaś o przejęciu Lwowa 
przez państwo polskie zadecydują 
czynniki polityczne8. Natomiast z 
późniejszej relacji Czesława Mą-
czyńskiego wynika, że wiedział 
o przygotowanym zamachu9. W 
tym samym czasie por. de Lave-
aux (jako młody 27-letni oficer), 
poszukiwał starszego stopniem na 
stanowisko komendanta polskich 
sił wojskowych. 30 październi-
ka, po otrzymaniu następnych 
meldunków o zaawansowanych 
przygotowaniach ukraińskich, w 
tym również od polskich łączni-
ków z Kundschaftsstelle (wywiad 
austriacki), por. de Laveaux ogło-
sił mobilizację POW we Lwowie. 

Jednocześnie tego samego dnia 
kurierka z Krakowa przywiozła 
rozkaz Komendy Naczelnej nr 2, 
aby rozpocząć ujawnienie orga-
nizacji i mobilizację POW. Już 
30 października na odprawie ko-
mendantów grup i oddziałów por. 
de Laveaux poinformował zebra-
nych, że następnego dnia, tj. 31 
października POW rozpoczyna 
akcję objęcia Lwowa „w posia-
danie państwa polskiego”. Wydał 
też rozkazy i zadania poszczegól-
nym oddziałom i grupom. Akcja 
ta miała uprzedzić wystąpienie 
sił ukraińskich. Por. de Laveaux 
podkreślił, że jeśli do tego czasu 
uda się osiągnąć porozumienie z 
kierownictwem pozostałych orga-
nizacji polskich, wówczas wystą-
pią wspólnie, a jeżeli nie - POW 
zacznie sama. Przygotowany plan 
wystąpienia i wydane rozkazy 
przewidywały zajęcie Dworca 
Głównego oraz znajdujących się 
tam magazynów broni i sprzętu 
wojskowego, obsadzenie rogatki 
Łyczakowskiej, co przeszkodzi-
łoby wejściu do miasta oddziałów 
ukraińskich od wschodu, a także 
zajęcie ważniejszych obiektów 
takich, jak Ratusz, Poczta Głów-
na, komenda wojsk austriackich. 
Oceniano, że opanowanie koszar 
nie nastręczy większych trudno-
ści, ponieważ żołnierze austriac-
cy nieuświadomieni narodowo i 
zmęczeni długotrwałą wojną tyl-
ko czekali na demobilizację.

Jeszcze tego samego dnia komen-
da POW przeniosła się do Domu 
Akademickiego przy ul. Łoziń-
skiego 7; zaraz też zostały wy-
drukowane i rozrzucone po mie-
ście ulotki o mobilizacji POW. 
Jednakże mobilizacja faktycznie 
rozpoczęła się 31 października i 
Dom Akademicki zapełnił się nie 
tylko peowiakami, lecz również 
młodzieżą, która dotąd nie była 
związana z żadną organizacją.

Z inicjatywy por. de Laveaux 
(foto po prawej) 31 października 
odbyło się jeszcze jedno spotka-
nie przedstawicieli organizacji 
wojskowych, na którym komen-
dant POW, po krótkim omówieniu 
sytuacji, oświadczył, że w nocy 
rozpoczyna akcję czynną. Zebrani 
zaprotestowali twierdząc, że jesz-
cze za wcześnie na wystąpienie. 
Potem rozpętała się gwałtowna 
dyskusja dotycząca wspólnego 
komendanta. Ostatecznie postano-
wiono, że jeśli coś się wydarzy (tj. 
jeśli Ukraińcy wystąpią), powsta-
nie „trójosobowe dowództwo” w 
składzie: kpt. Antoni Kamiński z 
PKP, kpt. Czesław Mączyński z 
PKW i por. Ludwik de Laveaux z 
POW. Jednakże ten ostatni ostro 
zaprotestował oświadczając, że 
jest gotów podporządkować się 
każdemu, choćby to był kapral, 
ale nie dopuści do kilkuosobo-
wego dowództwa. W tej sytuacji 
nie doszło do uzgodnienia stano-
wisk, głównie z powodów poli-
tycznych, ale także ze względów 
ambicjonalnych. Obrady prze-
rwano. Późnym wieczorem nastą-
piło kolejne spotkanie, tym razem 
w Domu Akademickim. Znowu 
większość zebranych wypowia-
dała się za dalszym zwlekaniem 
i przeciwko wystąpieniu zbrojne-
mu. Według relacji de Laveaux, 
w nocy, po dłuższych obradach, 

kpt. Mączyński miał oświadczyć: 
„teraz idziemy spać, o 7 rano się 
zobaczymy”11.

Było to w Domu Akademickim, 
gdzie zgromadzili się zmobilizo-
wani przez POW ludzie, którzy 
spodziewali się, że zostaną przy-
dzieleni do oddziałów i otrzymają 
konkretne zadania. Ale po nocnej 
naradzie ktoś z oficerów (nie wie-
my, kto) powiedział zebranym, 
że można się rozejść, a rano sta-
wić się na zbiórkę. W ten sposób 
zaprzepaszczono i zmarnowano 
wysiłki POW i przeprowadzoną 
mobilizację.

O braku rozeznania i dezintegra-
cji kierownictwa polskiego we 
Lwowie świadczy fakt, że 30 paź-
dziernika wyjechał do Przemyśla 
najstarszy rangą oficer i dowódca 
Wojska Polskiego, podporządko-
wanego Radzie Regencyjnej, płk 
Władysław Sikorski. Obowiązki i 
dyspozycje przekazał komendan-
towi placu we Lwowie kpt. Anto-
niemu Kamińskiemu. W ostatnich 
dniach października przebywał 
we Lwowie delegat Rady Regen-
cyjnej prof. Stanisław Głąbiński. 
Również on powołując się na 
słowa namiestnika austriackiego 
gen. Karola Huyna zapewniał, że 
nie ma żadnych obaw; by władzę 
w mieście przejęli Ukraińcy.

28 października została utworzo-
na w Krakowie Polska Komisja 
Likwidacyjna (PKL). Komisja 
ta miała przyjechać do Lwowa i 
przejąć władzę nad całą Galicją 
instalując się w ówczesnej stolicy. 
Wiadomość o tym przyśpieszyła 
wystąpienie Ukraińców.

1 listopada nad ranem Ukraiń-
ski Komitet Wojskowy dokonał 
zbrojnego zamachu i przy po-
mocy żołnierzy z pułków ukra-
ińskich opanował najważniejsze 
gmachy publiczne we Lwowie, 
m.in. Namiestnictwo, Sejm, Dy-
rekcję Policji, Ratusz, Pocztę 
Główną. Wprawdzie Ukraińcy 
przejęli władzę wojskową od au-
striackiej komendy wojskowej, 
a władzę cywilną od namiestnic-
twa, jednakże nie zdołali opano-
wać całego Lwowa. Już od rana 1 
listopada spontanicznie powstały 
dwa polskie punkty oporu.

W szkole im. Henryka Sienkie-
wicza przy ul. Polnej znajdował 
się zalążek batalionu kadrowego 
Wojska Polskiego, którym do-
wodził kpt. Zdzisław Tatar-Trze-
śniowski. Dopiero 1 listopada 
rano licząca około 80 żołnierzy 
załoga szkoły, głównie byli legio-
niści - na wiadomość o przewrocie 
ukraińskim zdobyła trochę broni. 
Gdy o godz. 10 oddział ukraiński 
uderzył na szkołę, obrońcy stawili 
opór i odparli atak. Podjęcie walki 
i odparcie ataku było -jak wspo-
minał Tadeusz Felsztyn - wyłącz-
ną zasługą kpt. Trześniowskiego, 
a „czyn szkoły stał się decydują-
cym elementem w dziejach obro-
ny Lwowa, ponieważ ją zapocząt-
kował i dal jej kierunek”13.

Drugim punktem oporu był Dom 
Technika przy ul, Issakowicza, 
znajdujący się niedaleko szkoły 
Sienkiewicza. Rano 1 listopada 
przebywało tam kilkudziesięciu 
słuchaczy Politechniki (nazywa-
nych we Lwowie technikami), w 
większości peowiaków,a także b. 
legioniści i podoficerowie-Pola-
cy z armii austriackiej. Organi-
zatorem grupy i komendantem 
Domu Technika był podchor. Lu-
dwik Wasilewski. Załoga Domu 
Technika ściśle współdziałała ze 
szkolą Sienkiewicza i pierwsze-
go dnia dokonała kilku śmiałych 
wypadów.

Polacy stanowiący przeważającą 
większość mieszkańców Lwowa 
(co przyznawali także Ukraińcy) 
nie mogli się pogodzić z myślą, 
że stare polskie miasto zostanie 
opanowane przez mniejszość 
ukraińską. Po pierwszym szoku 
do walczących placówek zaczęła 
napływać przede wszystkim mło-
dzież. Żywiołowo i spontanicznie 
tworzono różne grupy i małe od-
działy, które na własną rękę pro-
wadziły walkę partyzancką. Już w 
pierwszych dniach w zachodniej 
części miasta tworzono oddziały 
i pododdziały dowodzone przez 
młodszych oficerów i podchorą-
żych, wywodzących się przede 
wszystkim z Legionów i POW, 
a także armii austriackiej. Bazą 
organizacyjną i zaopatrzeniową 
była dla nich szkoła Sienkiewi-
cza, zaś kośćcem młodzież aka-
demicka, mająca za sobą służbę 

wojskową albo przeszkolenie 
wojskowe. Pomyślnym zbiegiem 
okoliczności było zwołanie we 
Lwowie w ostatnim dniu paź-
dziernika ogólnoakademickiego 
zjazdu młodzieży polskiej. Na 
początku obrad 1 listopada ze-
brani przyjęli odezwę, w której 
stwierdzali, że zamach ukraiński 
godzi w „najgłębsze aspiracje 
olbrzymiej większości obywateli 
miasta - która przynależności do 
państwa polskiego nigdy się nie 
wyrzeknie”. Mimo tych tragicz-
nych wydarzeń młodzież polska 
uważa, „iż narody polski i ruski 
od wieków wspólnie zamiesz-
kujące tę ziemię, związane są ze 
sobą tyloma węzłami i interesami, 
że szukać muszą sposobów wza-
jemnego współżycia”. Zebrani 
na zjeździe postanowili czynnie 
włączyć się do walki w obronie 
Lwowa i wezwali całą polską 
młodzież akademicką, by stanę-
ła w szeregach do „obrony tych 
wszystkich skarbów kulturalnych 
i ideowych, oraz pełni praw, jakie 
tu. naród polski posiada”14.

Ta młodzież już pierwszego dnia 
zasiliła szeregi walczących a za-
raz dołączyła młodzież uczelni 
lwowskich. Wokół akademików 
zaczęły się skupiać grupy bar-
dzo młodych i niewyszkolonych 
ochotników. Pochodzili oni z róż-
nych warstw: była to młodzież 
szkolna, rzemieślnicza, robotni-
cza i wiejska, w tym również gru-
pa dziewcząt. Ten liczny udział 
młodzieży w Obronie Lwowa 
przeszedł do historii i legendy. 
Nazwano ich Orlętami Lwowski-
mi.

Jeszcze 1 listopada około godz. 7 
rano w mieszkaniu dr. Ignacego 
Wekslera przy ul. Fredry spotka-
li się przedstawiciele organizacji 
wojskowych. Przy ogólnym pod-
nieceniu wobec zamachu ukra-
ińskiego zdecydowano połączyć 
wszystkie organizacje, a na ko-
mendanta naczelnego wybrano 
kpt. Władysława Rożena - legio-
nistę. Nowy dowódca po zapo-
znaniu się z sytuacją i wydanymi 
zarządzeniami postanowił sam 
poprowadzić akcję na Dworzec 
Główny w celu zdobycia magazy-
nów z bronią i amunicją. Jednak-
że zamiary te spaliły na panewce. 
Zbiórka oddziału do wykonania 
tego zadania była na placu Bil-
czewskiego, ale zebrany przed 
kościołem św. Elżbiety tłum (po 
skończonym nabożeństwie w dniu 
Wszystkich Świętych) został za-
atakowany z karabinu maszyno-
wego przez przejeżdżający patrol 
ukraiński. Powstał popłoch, tłum 
się rozbiegł, a na placu został kpt. 
Rożen z kilkoma oficerami. Za-
raz potem na spotkaniu oficerów 
- jak pisał por. de Laveaux - kpt. 
Mączyński oświadczył stanow-
czo, że jako najstarszy stopniem 
obejmuje komendę, której zrzekł 
się kpt. Rożen. Oświadczenie to 
por. de Laveaux przyjął jako zu-
pełnie naturalne, odrzucił jednak 
propozycję objęcia stanowiska 
zastępcy komendanta. Natomiast 
zaproponował do sztabu kilka 
osób z POW, m.in. por. Stanisła-
wa Lapmskiego-Nilskiego, ppor. 
Aleksandra Rutkowskiego, por. 
Antoniego Jakubskiego15. W ten 
sposób w godzinach przedpołu-
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dniowych 1 listopada powołano 
komendanta naczelnego, ale for-
mowanie komendy i sztabu trwa-
ło jeszcze kilka dni. Po objęciu 
funkcji komendanta kpt. Mączyń-
ski szukał poparcia dla podjętej 
akcji w stworzonym tego samego 
dnia Komitecie Obywatelskim. 
Komitet ten formalnie zatwierdził 
nominację komendanta naczelne-
go.

Komenda Naczelna była zakon-
spirowana i mieściła się począt-
kowo w lokalu przy ul. Sena-
torskiej, a więc w części miasta 
opanowanej przez Ukraińców. W 
tym czasie kpt. Mączyński wystę-
pował pod pseudonimem „Czyń-
ski”. Następnie komenda wielo-
krotnie zmieniała miejsca pobytu, 
aż po kilku dniach znalazła się w 
lokalu przy ul. Grunwaldzkiej 9, 
w części miasta zajętej przez siły 
polskie.

Wprawdzie to koczowanie ko-
mendy utrudniało kontakt z po-
szczególnymi oddziałami i grupa-
mi walczącymi, ale w pierwszym 
okresie walk wpływ komendy i 
sztabu był minimalny. Istniejące 
grupy i pododdziały prowadziły 
bowiem walkę partyzancką na 
własną rękę, a dopiero po kilku 
dniach podporządkowały się ko-
mendantom odcinków, a niektóre 
rozproszyły się.

Już pierwszego dnia kpt. Trze-
śniowski lojalnie podporządko-
wał się Naczelnej Komendzie 
Obrony Lwowa. Od 2 listopada 
komendę w szkole Sienkiewicza 
objął kpt. Mieczysław Boruta-
-Spiechowicz, legionista, który 
stał się faktycznym dowódcą i 
organizatorem wszystkich grup i 
działań w pierwszych dniach li-
stopada, a szkoła Sienkiewicza 
stała się ośrodkiem całej Obrony 
Lwowa. Działające drobne gru-
py odparły pierwsze ataki wojsk 
ukraińskich a w pościgu za nimi 
zajęły szereg obiektów. Drugiego 
i trzeciego dnia oddziały polskie 
zajęły szkołę Marii Magdaleny 
i Konarskiego, remizę tramwa-
jową, plac św. Jura, Szkołę Ka-
decką, Politechnikę, koszary na 
Wulce, Górę Stracenia, Dyrekcję 
Kolejową, ulicę i plac Bema, obóz 
janowski, a także po uporczywych 
walkach Dworzec Główny. W ten 
sposób poważnie poszerzył się 
teren opanowany przez oddziały 
polskie. Pozwoliło to na utworze-
nie pierwszego zarysu obrony.

Rozkaz nr 1 Naczelnej Komen-
dy wydany 5 listopada określił 
bliższe zarysy organizacji frontu 
Obrony Lwowa. Utworzono pięć 
odcinków:

I Odcinek od ul. Pelczyńskiej po 
Wulkę i Szkolę Kadecką, którym 
dowodził por. Bolesław Bujalski.

II Odcinek od ul. Kraszewskiego 
przez Ogród Jezuicki do gmachu 
Dyrekcji Kolejowej przy ul. Zyg-
muntowskiej - dowodził nim por. 
Adam Świerzawski.

III Odcinek od Ogrodu Jezuic-
kiego po Kleparów, którym po-
czątkowo dowodził kpt. Tadeusz 
Łodziński, a po kilku dniach rtm. 
Michał Pomian-Cieński.

IV Odcinek obejmował Dworzec 
Główny i jego przedpola; po-
czątkowo dowodził nim por. Jan 
Schram, a następnie por. Ludwik 
de Laveaux. Od 5 listopada do-
wództwo przejął kpt. Stanisław 
Majewski, a od 14 listopada kpt. 
Bronisław Pieracki. Dworzec 
Główny odgrywał szczególną rolę 
w Obronie Lwowa, znajdował się 
bowiem poza zasięgiem frontu 
wewnętrznego przebiegającego 
przez miasto, stal się podstawą 
frontu zewnętrznego chroniącego 
przed uderzeniami wojsk ukraiń-
skich z zachodu i południowego 
zachodu.

V Odcinek - szkoła Sienkiewicza 
- stanowił również część fron-
tu zewnętrznego, a co ważniej-
sze - w dalszym ciągu był bazą 
organizacyjną i zaopatrzeniową 
wszystkich sil walczących. Od 5 
listopada dowodził nim kpt. Karol 
Baczyński. Ostatnie dwa odcinki 
- IV i V, mające szczególne zna-
czenie, podlegały komendantowi 
II Grupy Wojska Polskiego - kpt. 
Borucie-Spiechowiczowi. Nieco 
później, 7 listopada, utworzono

odcinek VI, który znajdował się 
na lewym skrzydle obrony od ro-
gatki Janowskiej po Kleparów i 
Zamarstynów do Nowej Rzeźni, 
a komendę objął por. Walerian 
Sikorski.

W skład Naczelnej Komendy 
Obrony Lwowa weszli przed-
stawiciele PKW i POW, w tym 
również cywile lub wojskowi nie 
mający doświadczenia bojowego. 
Komendant kpt. Mączyński w 
pierwszych dniach listopada zaj-
mował się głównie sprawami poli-
tycznymi. Zastępcą komendanta, 
a następnie I szefem sztabu został 
por. Stanisław Łapiński-Nilski; 
dość dziwne Stanowisko II szefa 
sztabu objął por. dr Antoni Ja-
kubski. Poszczególnymi działami 
kierowali: organizacyjnym - por. 
Wiesław Sokołowski, operacyj-
nym - ppor. Aleksander Rutkow-
ski, wywiadowczym-kpt. Julian 
Stasiniewicz, uzbrojenia - inż. 
Stanisław Bać, technicznym - kpt. 
Tadeusz Kudelski, sanitarnym 
-por. lek. Lesław Węgrzynowski, 
politycznym - inż. Stanisław Wi-
domski. Por. Ludwik de Laveaux 
był oficerem do specjalnych po-
ruczeń. Komendantem kompa-
nii sztabowej był sierż. podchor. 
Mieczysław Selzer-Sieleski.

Dokonany przez Ukraińców za-
mach i przejęcie władzy w mie-
ście wywołało różne reakcje za-
skoczonej społeczności polskiej. 
Odpowiedzią była nie tylko akcja 
zbrojna. Z inicjatywy różnych 
środowisk zaczęły równolegle 
powstawać komitety. Już 1 listo-
pada przed południem w Towa-
rzystwie Kredytowym Ziemskim 
przy ul. Kopernika 4 zgroma-
dzenie przedstawicieli polskich 
stronnictw politycznych wybrało 
Komitet Obywatelski, w którego 
skład weszli: dr Tadeusz Cieński, 
dr Władysław Stesłowicz, dr Er-
nest Adam, dr Zygmunt Klinger i 
dr Kazimierz Świtalski. Z tym ko-
mitetem nawiązał współpracę kpt. 
Mączyński.

Tego samego dnia wieczorem na 

licznym zebraniu w Izbie Prze-
mysłowo- -Handlowej przy ul. 
Akademickiej 17 wybrano rów-
noległy Komitet Obywatelski, do 
którego weszli m.in. członkowie 
zarządu miasta: Józef Neumann, 
dr Marceli Chlamtacz, dr Filip 
Schleicher. Zaraz jednak doszło 
do połączenia obu komitetów 
przez dokooptowanie do pierw-
szego członków drugiego. Po-
wstał Polski Komitet Narodowy 
(PKN), z prezesem T. Cieńskim 
jako cywilna władza polska. Dla 
usprawnienia pracy wyłoniono 
z niego ściślejszy Komitet Wy-
konawczy na czele z dr W. Ste-
słowiczem. Członkami zostali 
przedstawiciele poszczególnych 
partii: dr Leonard Stahl i dr Ernest 
Adam z Narodowej Demokracji, 
dr Stefan Dąbrowski i Edward 
Dubanowicz ze Zjednoczenia 
Narodowego, dr Roman Stupnic-
ki i Jan Szczyrek z Polskiej Par-
tii Socjalno- Demokratycznej, dr 
Kazimierz Świtalski i dr Zygmunt 
Klinger z POW i Ligi Niezawisło-
ści. Sekretarzem komitetu został 
dr Adam Głażewski. Przy powsta-
waniu tych komitetów dochodziło 
do rywalizacji i walki politycznej 
między ugrupowaniami lewico-
wymi i prawicowymi.

Siedzibą PKN był gmach Towa-
rzystwa Kredytowego Ziemskie-
go przy ul. Kopernika w zajętej 
przez Ukraińców części miasta; 
jego działania były ograniczo-
ne i w zasadzie sprowadzały się 
do rokowań z przedstawicielami 
Ukraińców. Poza tym ze względu 
na toczące się walki skład komi-
tetu szybko się zdekompletował; 
niektórzy jego członkowie zo-
stali odcięci od siedziby w Izbie 
Przemysłowo-Handlowej, a inni 
znaleźli się po stronie polskiej. 
Dlatego też PKN nie odegrał po-
ważniejszej roli.

Zaraz po zamachu ukraińskim i 
pierwszych walkach w mieście 
różne czynniki podejmowały pró-
bę mediacji. Marszałek Sejmu 
Krajowego Stanisław Niezabi-
towski 2 listopada zwołał konfe-
rencję posłów narodowości pol-
skiej i ukraińskiej oraz członków 
prezydium zarządu miasta celem 
doprowadzenia do kompromisu. 
Podczas rozmów Ukraińcy zażą-
dali uznania rządu ukraińskiego 
i wezwania Polaków do złoże-
nia broni. Przedstawiciele polscy 
oświadczyli, że nie mają upraw-
nień do układania się w sprawie 
przyszłości kraju, ponieważ to 
należy do kompetencji rządu pol-
skiego. Jednakże po wymianie 
zdań postanowiono wydać wspól-
ną odezwę w obu językach zale-
cającą stronom walczącym zanie-
chanie walk.

W odezwie „Do ludności miasta 
Lwowa!” informowano, że został 
utworzony wspólny polsko-ukra-
iński komitet „w celu utrzymania 
spokoju, porządku i bezpieczeń-
stwa publicznego oraz zapewnie-
nia aprowizacji miasta. Was, oby-
watele, wzywamy do zachowania 
bezwzględnego spokoju. Unikać 
należy tak ze strony polskiej, jak 
i ukraińskiej wszystkiego, coby 
mogło mieć charakter jakiejkol-
wiek akcji zbrojnej”16.

Odezwa ta, podpisana m.in. przez 
E. Adama, M. Chlamtacza, J. 
Neumanna, S. Niezabitowskiego, 
F. Schleichera, L. Stania, W. Ste-
słowicza, została rozplakatowana, 
nie odniosła, bo nie mogła, skut-
ku.

Zawarty przez przedstawicieli 
PKN i Ukraińskiej Rady Naro-
dowej 2 listopada rozejm został 
przez stronę ukraińską zaraz ze-
rwany. W związku z tym 3 listo-
pada PKN opublikował „Odezwę 
do Ludności miasta Lwowa”, w 
której powiadamiał, że utworzył 
się Polski Komitet Narodowy re-
prezentujący wszystkie polskie 
stronnictwa polityczne we Lwo-
wie i objął tymczasowe kierow-
nictwo spraw politycznych. „Ko-
mitet ten zamianował Komendę 
Naczelną Wojsk Polskich we 
Lwowie i wzywa - wobec zerwa-
nia układów z Ukraińską Radą 
Narodową- całą ludność męską 
polską, cywilną i wojskową, aby 
bezzwłocznie zgłaszała się do 
szeregów polskich”17.

W zachodniej części miasta, za-
jętej przez oddziały polskie, już 
od 3 listopada zastanawiano się 
i dyskutowano nad istniejącą 
sytuacją. Zwłaszcza na zebra-
niach robotniczych postulowano 
utworzenie organizacji społecz-
no-politycznej, a nawet rządu w 
celu wspierania walki oddziałów 
polskich oraz ochrony życia, bez-
pieczeństwa i mienia obywateli. 
Pokonując liczne trudności, wy-
nikające przede wszystkim z ry-
walizacji między ugrupowaniami, 
zdołano doprowadzić do powoła-
nia komitetu. Dzięki działaniom 
i perswazjom Artura Hausnera 
działacze związków zawodowych 
i PPSD^ zgodzili się wziąć w nim 
udział razem z przedstawicielami 
mieszczaństwa i stronnictw pra-
wicowych pod hasłem solidarno-
ści wszystkich warstw w Obronie 
Lwowa. Z kolei pod wpływem 
perswazji Marcelego Chlamtacza 
Naczelna Komenda Obrony Lwo-
wa i przedstawiciele ugrupowań 
prawicowych również wyrazili 
zgodę.

W wyniku uzgodnień, 6 listopada 
na zgromadzeniu przedstawicieli 
wszystkich stronnictw w polskiej 
części miasta powołano Komitet 
Bezpieczeństwa i Ochrony Do-
bra Publicznego. Jeszcze podczas 
wyborów doszło do pewnych 
tarć, ponieważ działacze prawico-
wi starali się osiągnąć przewagę. 
Ostatecznie wybrano po dwóch 

przedstawicieli stronnictw działa-
jących we Lwowie: prof. dr Mar-
celi Chlamtacz i Emil Hingler z 
Polskiego Stronnictwa Demokra-
tycznego, dr Franciszek Stefczyk 
i Szczepan Mikołajski z Polskie-
go Stronnictwa Ludowego, dr Ta-
deusz Cieński (prezes PKN) i dr 
Stanisław Bądzyński z Narodo-
wej Demokracji, Artur Hausner i 
Adam Kuryłowicz z PPSD. Prze-
wodniczącym Komitetu został M. 
Chlamtacz a zastępcą A. Hausner. 
Kierownikiem biura prezydium 
został wicedyrektor magistratu 
Józef Zawis-towski. Biura Komi-
tetu mieściły się przy ul. Nowy 
Świat. Przedstawicielem Naczel-
nej Komendy Obrony Lwowa w 
Komitecie Bezpieczeństwa został 
por. Ludwik de Laveaux, który 
brał udział w posiedzeniach Ko-
mitetu.

Zaraz po ukonstytuowaniu się. 
Komitet Bezpieczeństwa wydał 
odezwę do ludności polskiej. W 
odezwie wyjaśniano, że kierow-
nictwo polskich organizacji poli-
tycznych nastawiło się na spokoj-
ne oczekiwanie ułożenia stosun-
ków „na drodze porozumienia” 
między obu bratnimi narodami. 
„Stało się inaczej, nie z naszej 
winy. Zmuszeni podjęliśmy rzu-
coną rękawicę, a bohaterski po-
ryw i wysiłek naszej doraźnie 
wystawionej siły zbrojnej uwień-
czony będzie niewątpliwym zwy-
cięstwem, jeżeli wszyscy, karnie 
i solidarnie wesprzemy walczą-
cych, utrzymamy w mieście bez-
pieczeństwo publiczne, a ułatwi-
my ludności aprowizację”19.

Komitet Bezpieczeństwa, który 
pełnił funkcje lokalnego rządu, 
utworzył kilka ważniejszych re-
sortów i sprawował władzę w 
polskiej części miasta. Naczel-
nikiem wydziału bezpieczeń-
stwa został A. Hausner, wydziału 
skarbowego - F. Stefczyk (znany 
działacz spółdzielczości), wy-
działu zdrowia - dr S. Bądzyński. 
Wydział aprowizacji składał się 
z dwóch oddziałów: cywilnego z 
naczelnikiem A. Kuryłowiczem, 
i wojskowego, którym kierował 
Franciszek Oziębły. Zarówno 
przy obsadzaniu resortów, jak 
też w sprawie podporządkowa-
nia Naczelnej Komendy Obrony 
Lwowa bezpośrednio Komitetowi 
Bezpieczeństwa dochodziło do 
sporów, przede wszystkim z dzia-
łaczami Narodowej Demokracji, 
tym bardziej, że kpt. Mączyński 
był związany z tą Partią. Jed-
nakże osiągnięto porozumienie i 

/ Dzieci broniły Lwowa. Lwowskie Orleta
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Naczelna Komenda oświadczyła, 
że nie ma zamiaru sprawowania 
dyktatury wojskowej; istniejące 
oddziały Milicji Obywatelskiej 
oraz wszystkie agendy aprowiza-
cji oddała do dyspozycji Komite-
tu.

Komitet Bezpieczeństwa działał 
tylko w zachodniej części miasta, 
co prawda opanowanej przez od-
działy polskie, ale w warunkach 
bardzo trudnych. Byt to bowiem 
piąty rok wojny i pozostająca w 
mieście ludność przeżyła już pra-
wie roczną okupację rosyjską, a 
potem kontrybucje i obciążenia 
nakładane przez wojskowe wła-
dze austriackie. Wielu ludzi nie 
miało środków do życia. Zbliża-
ła się zima, a wraz z rozpoczę-
ciem walk ustał dowóz żywności 
i opału. Przez Lwów przewalały 
się transporty żołnierzy wielo-
narodowościowej armii austro-
-węgierskiej, tzw. Heimkehrerów, 
a w mieście ukrywało się wiele 
dezerterów. Podczas przewrotu 
Ukraińcy zwolnili z więzień licz-
nych kryminalistów, a w więzie-
niu na ul. Batorego i ul. Kazimie-
rzowskiej w Brygidkach wybuchł 
bunt i wielu złoczyńców uciekło. 
W zachodniej części miasta na 
Dworcu Czerniowieckim i wokół 
Dworca Głównego znajdowały 
się magazyny wojskowe, a tak-
że transporty wojskowe z bro-
nią i wyposażeniem oraz składy 
żywnościowe. Wraz z upadkiem 
dotychczasowych władz zapano-
wała anarchia i bezhołowie; sko-
rzystały z tego elementy przestęp-
cze z przedmieść i zwolnieni czy 
zbiegli z więzień kryminaliści. 
Rozpoczęły się napady, rabunki, 
często z bronią w ręku, rozkrada-
no pozostawione bez opieki ma-
gazyny, napadano na sklepy i za-
możniejsze domy20. W związku 
z tym najcięższe obowiązki spa-
dły na wydział bezpieczeństwa 
Komitetu. Naczelnej Komendzie 

Obrony Lwowa nadal podlegały 
Żandarmeria Obrony Lwowa, Mi-
licja Wojskowa, natomiast Milicja 
Obywatelska i Milicja Kolejowa 
została przekazana Komitetowi 
Bezpieczeństwa. Mimo to ani 
władze wojskowe, ani cywilne nie 
zdołały zaprowadzić porządku21.

Już od pierwszych dni, w toku 
walk i w trudnych warunkach, z 
inicjatywy poszczególnych ko-
mendantów organizowano regu-
larne oddziały wojska. Bardzo 
szybko utworzono mniejsze i 
większe pododdziały piecho-
ty - najpierw na poszczególnych 
pododcinkach i odcinkach. Stop-
niowo organizowano też inne ro-
dzaje wojsk. Bezpośrednio pod-
czas walk, a zwłaszcza w okresie 
zawieszenia broni, odbywało się 
szkolenie ochotników.

Już 2 listopada przy szkole Sien-
kiewicza pojawili się pierwsi 
jeźdźcy, z których po kilku dniach 
utworzono oddział kawalerii pod 
komendą por. Tadeusza Krynic-
kiego. Powstał też konny oddział 
karabinów maszynowych, którym 
dowodził ppor. Tadeusz Nittman. 
Ta kawaleria lwowska prowadziła 
rozpoznanie i wywiad, a także to-
czyła walki na froncie zewnętrz-
nym i na różnych zagrożonych 
odcinkach frontu wewnętrznego. 
5 listopada powstała I bateria ar-
mat, a następnie kolejne, które 
weszły w skład Artylerii Obrony 
Lwowa pod dowództwem mjr. 
Marcelego Śniadowskiego. Jed-
nakże artyleria miała początkowo 
tylko 6 armat i 2 haubice i to moc-
no zużyte, w związku z tym jej 
możliwości bojowe były bardzo 
ograniczone. Również w pierw-
szych dniach został utworzony 
oddział samochodowy, którym 
kierował ppor. inż. Zygmunt To-
pór-Kisielnicki.

Z inicjatywy kilku oficerów-lotni-

ków Polacy opanowali poaustriac-
kie lotnisko na Błoniach Janow-
skich. Po naprawie zdekompleto-
wanego samolotu już 5 listopada 
por. Stefan Bastyr i por. Janusz 
de Beaurain dokonali pierwsze-
go nalotu na pozycje ukraińskie. 
Mając tylko trzy samoloty piloci 
zapisali na swoim koncie wiele 
lotów zwiadowczych i bojowych 
a także kurierskich. Latali do 
Przemyśla, Krakowa i Warszawy, 
co poważnie pomogło w sprowa-
dzeniu odsieczy. Na marginesie 
warto podkreślić przemilczany 
w PRL fakt, że były to pierwsze 
samoloty i pierwsze walki pol-
skiego lotnictwa wojskowego II 
Rzeczypospolitej.

Oddział techniczny Naczelnej 
Komendy, któremu podlegało 
lotnictwo, dział samochodowy, 
sekcja telefoniczna, przy pomocy 
profesorów Politechniki Lwow-
skiej, techników i rzemieślników 
w krótkim czasie rozbudował 
różne warsztaty, wytwórnie i pra-
cownie na potrzeby walczących 
oddziałów. Były to m.in. warszta-
ty lotnicze, którymi kierował inż. 
Władysław Rubczyński. Zorga-
nizowano warsztaty techniczne, 
których komendantem został inż. 
Aleksander Lutze-Birk. On je roz-
budował i przekształcił w zakłady 
będące arsenałem dla walczących 
oddziałów. Warsztaty składały się 
z kilku oddziałów: naprawy broni 
palnej i naprawy dział, naprawy 
samochodów, elektrotechniczne-
go, pirotechnicznego, telefonicz-
nego i pracowni graficznej gdzie 
wykonywano mapy. Według 
projektu prof. Antoniego Mar-
kowskiego w warsztatach kolejo-
wych skonstruowano samochód 
pancerny. Pod kierunkiem ppor. 
inż. zbudowano pociąg pancer-
ny „Lwowianin”. Po przybyciu 
dwóch pociągów z odsieczą zmie-
niono nazwę na P.P.3. - „Pepetrój-
ka”. Ważnym elementem zaplecza 
była komenda techniczna Dworca 
Głównego. Komendantem został 

por. inż. Kazimierz Bartel, który 
zaprowadził porządek i na nowo 
zorganizował służbę kolejową. 
Od początku walk uruchomiono 
szpitale wojskowe. Początkowo 
działały one w prowizorycznych 
warunkach, ale potem, po prze-
sunięciu się linii frontu, przejęto 
dobrze zorganizowany i zaopa-
trzony szpital austriacki w gma-
chu Politechniki. Komendantem 
tego Szpitala - Technika nr I zo-
stał profesor dr Adam Czyżewicz, 
który był również chirurgiem. 
Nieco później komendę przejął 
dr Aleksander Domaszkiewicz. 
Ponadto został utworzony Szpital 
nr II w Domu Inwalidów przy ul. 
Kleparowskiej, gdzie komendan-
tem był ppłk dr Henryk Glazer.

Tak oto w trudnych warunkach, 
w odciętym od kraju mieście, 
bardzo szybko zorganizowano 
nie tylko oddziały bojowe, lecz 
również zaplecze dla walczących. 
Jest to niewątpliwie rzadki wypa-
dek tak sprawnej organizacji. wal-
czące oddziały były uzupełniane 
przede wszystkim przez ochot-
ników. Przybywali oni nie tylko 
z zachodniej części miasta, lecz 
również z terenu zajętego przez 
Ukraińców. Już od 1 listopada w 
Sokole-Macierzy powstała ko-
menda uzupełnień, której szefem 
był kpt. Wit Sulimirski. Komenda 
werbowała ochotników oraz zbie-
rała broń, prowadziła też służbę 
wywiadowczą. Przy pomocy roz-
budowanego oddziału kurierek, 
którymi dowodziła Aleksandra 
Zagórska, ochotników przepro-
wadzano na stronę polską. Po 
napadzie Ukraińców na gmach 
Sokoła, od 11 listopada komenda 
działała nadal, często zmieniając 
swoją siedzibę.

Naczelna Komenda wydała roz-
kazy mobilizacyjne 4 i 5 listopa-
da, a następnie powołała Sekcję 
Mobilizacyjną i komisje poboro-
we, ale dopiero w drugiej połowie 
listopada zwiększyła się liczba 

poborowych, z których tylko oko-
ło 30% było zdolnych do służby 
frontowej.

Wbrew obiegowym opiniom nie 
wszyscy Polacy we Lwowie sta-
nęli do walki; znalazło się wielu 
ludzi w wieku poborowym i woj-
skowych, którzy uchylali się, albo 
uczestniczyli tylko w służbach 
pomocniczych. Opublikowana w 
Tomie III Obrony Lwowa ewi-
dencja uczestników22 - jak wyni-
ka z moich badań - nie jest pełna, 
ale podaje, że w Obronie Lwo-
wa brało udział 1326 oficerów i 
podoficerów z różnych armii, w 
tym najwięcej z armii austriac-
kiej - 492. Z innego zestawienia 
wynika, że w „służbie z bronią” 
było 223 oficerów, wliczając w 
to 9 oficerów Naczelnej Komen-
dy i sztabu23. Rzecz znamienna, 
byli to oficerowie niższych stop-
ni - do kapitana. Wyjątkiem jest 
mjr Marceli Śniadowski dowódca 
artylerii. Poza tym starsi wiekiem 
byli w różnych służbach - płk 
Adam Hełm-Pirgo (starzec lat 66) 
i mjr Wiktor Sas-Hoszowski w 
Żandarmerii Obrony Lwowa, płk 
Józef Misch - Komendant Placu, 
płk Roman Jasieński (z armii ro-
syjskiej) - komendant Komisji 
Poborowej, mjr Filip Siarkiewicz 
- organizator taborów.

W kilku relacjach znajdujemy 
wiadomości, że podczas listopa-
dowych walk po „korso” lwow-
skim na ul. Akademickiej spokoj-
nie spacerowali oficerowie Polacy 
w mundurach armii austriackiej. 
Antoni Jakubski podkreśla, że 
zawodowym oficerom armii au-
striackiej niełatwo było przełamać 
się, zerwać z dotychczasowymi 
powiązaniami, dostosować do 
warunków wojny partyzanckiej w 
mieście oraz podporządkować no-
wym dowódcom. Niektórzy zro-
bili to z pewnym opóźnieniem i w 
ten sposób zadokumentowali akt 
dobrej woli. „Podkreślić muszę 
- pisze Jakubski - ze we Lwowie 
przebywali wówczas i generało-
wie, oficerowie sztabu generalne-
go i szereg oficerów sztabowych, 
których pomoc fachowa byłaby 
niezmiernie się przydała”. Dalej 
bardzo ostro ocenia tych ofice-
rów: „Otóż wszyscy ci wysocy 
sztabowcy, mam wrażenie, wobec 
dylematu, co robić: oczekiwać 
biernie - czy też przyłączyć się 
do „bandy”, która mobilizowała 
„motłoch polski”, zdecydowali 
się raczej czynnego udziału nie 
brać, lecz wyczekiwać dalszych 
wypadków. Przypominam sobie 
między innymi, że we Lwowie 
byli w tym czasie gen. Lamezan-
-Salins i płk szt. gen. Thulie, po-
dobno obłożnie chory. Grupa ta 
najwybitniejszych fachowców w 
niczym, ale to literalnie w niczym 
ręki do spraw nie przyłożyła”24.

W innej relacji znajdujemy wia-
domość, że był wówczas we 
Lwowie płk Tuliusz Malczewski 
w służbie austriackiej, a po wy-
buchu walk opuścił miasto25. 
Natomiast Antoni Welser opisał 
wydarzenia z jesieni 1918 r. i za-
chowanie dowódcy batalionu, Po-
laka „płk. X”26.

Najwięcej ochotników zgłosiło 
się w pierwszych dniach walki. / Jerzy Bitschan / Antoś Petrykiewicz
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Jeszcze w drugim tygodniu przy-
było ich sporo, a także dość dużo 
poborowych, ale później szeregi 
powiększały się coraz wolniej. 
Organizowane i szkolone od-
działy odpierały wówczas ataki 
Ukraińców. Wzmocnione świe-
żo przybyłymi posiłkami wojska 
ukraińskie 5 listopada zaatako-
wały na całym froncie od Szkoły 
Kadeckiej aż do przedmieść ja-
nowskich. Ciężkie walki toczyły 
się na Wulce, o Szkołę Kadecką 
i na Zamarstynowie. Kolejne 
ataki nastąpiły 7 i 8 listopada na 
pododcinku Bema, w Ogrodzie 
Jezuickim, a zwłaszcza na Górę 
Stracenia. Ta ostatnia pozycja 
przechodziła kilkakrotnie z rąk 
do rąk. Komendant tego sektora 
por. Roman Abraham ostatecznie 
zdobył i utrzymał Górę Stracenia 
m.in. dzięki pomocy lotnego od-
działu karabinów maszynowych.

Na dzień 9 listopada Naczelna 
Komenda przygotowywała ogól-
ny atak na miasto. Dowództwo 
nad całością objął kpt. Tadeusz 
Łodziński. Główne uderzenie 
miało nastąpić o godz. 5 rano z 
placu św. Jura przez ul. Mickiewi-
cza, plac Smolki, ul. Jagiellońską 
do Wałów Hetmańskich. Przodem 
miało posuwać się auto pancer-
ne. Akcję o godzinę wcześniej 
miała rozpocząć demonstracja 
dla odwrócenia uwagi na pra-
wym skrzydle, atakując koszary 
piechoty przy ul. Jabłonowskich. 
Inne odcinki miały zostawić tylko 
zabezpieczenia i też wspomagać 
główną grupę27. Jednakże ten 
frontalny atak na śródmieście nie 
udał się. Ukraińcy prawdopodob-
nie dowiedzieli się i odpowiednio 
przygotowali. Główna kolumna 
wyszła z opóźnieniem, a samo-
chód pancerny utknął obok gma-
chu Sejmowego w rowie wyko-
panym przez Ukraińców, tak że 
z trudem udało się go wycofać i 
już był niezdatny do użytku. Gru-
py skrzydłowe nie wykonały na-
kazanych działań. Jedynie udało 
się zająć spalony gmach Poczty 
Głównej; na północnym skrzydle 
por. R. Abraham uzyskał połącze-
nie z odcinkiem por. Waleriana 
Sikorskiego. Oddziały polskie po-
niosły straty w zabitych i rannych.

Następnego dnia Ukraińcy wzno-
wili ataki na pododcinek Bema i 
gmach Dyrekcji Kolejowej. Po-

tem od 13 do 17 listopada trwała 
zażarta bitwa na całym froncie. 
Ukraińcy atakowali Szkołę Ka-
decką, Wulkę, a przede wszyst-
kim Górę Stracenia. W tym cza-
sie inicjatywa operacyjna nieraz 
znajdowała się w rękach komen-
dantów grup i odcinków, np. kpt. 
M. Boruty-Spiechowicza. Podob-
nie aktywnie działali: por. dr Ro-
man Abraham komendant sektora 
Góra Stracenia, por. Jerzy Schwa-
rzenberg-Czerny na pododcinku 
Bema, por. Bernard Mond na po-
dodcinku Remiza-Cytadela, por. 
Wilhelm Starek na pododcinku 
Zamarstynów-Żółkiewskie.

W okresie zaciętych walk, 16 
listopada Komenda Naczelna 
rozpoczęła rokowania o zawie-
szenie broni. Jednakże Ukraińcy 
wykorzystując swoją przewagę 
nadal szturmowali pozycje pol-
skie. Dopiero 17 listopada, gdy 
oddziały polskie na południu mia-
sta zdobyły część terenu, zgodzili 
się na 48-godzinne zawieszenie 
broni, począwszy od godz. 6 rano 
następnego dnia. Ten dłuższy od 
poprzednich rozejm umożliwiał 
stronom walczącym ewakuację 
rannych, pogrzebanie zabitych, a 
ludności cywilnej -zaopatrzenie w 
żywność i opał. Podczas rozejmu 
dochodziło czasem do bratania się 
przeciwników, a nawet robienia 
wspólnych fotografii. 16 listopa-
da podczas obrad przedstawicieli 
stron walczących, nadszedł list 
podpisany przez metropolitę grec-
ko-katolickiego Andrzeja Szep-
tyckiego i arcybiskupa, metropo-
litę rzymsko-katolickiego, Józefa 
Bilczewskiego, W dwujęzycznym 
liście, po rusku i polsku, napisa-
nym pod wpływem wizytatora 
apostolskiego na Polskę Achillesa 
Rattiego, książęta kościoła zwra-
cali się z „usilną prośbą: idźcie 
w obustronnych ustępstwach, jak 
daleko możecie, wstrzymajcie 
bratobójcze boje, powróćcie na-
szemu miastu i jego ludności tak 
upragniony spokój”28. Jak za-
znaczał Jan Gella, list miał czysto 
retoryczne znaczenie i nie wywarł 
większego wrażenia.

Już od początku listopada nie-
którzy dowódcy organizującego 
się Wojska Polskiego próbowali 
przyjść z pomocą walczącemu 
miastu. Najbardziej skuteczna po-
moc wyruszyła z Krakowa. Jed-

nakże walki o Przemyśl opóźniły 
jej przybycie. Z kolei Naczelny 
Wódz Józef Piłsudski w rozka-
zach z 12 i 16 listopada polecił 
przyśpieszenie odsieczy.

20 listopada w godzinach połu-
dniowych, po dwudniowym trud-
nym przejeździe z Przemyśla, 
dotarła do Lwowa odsiecz pod 
dowództwem ppłk. Michała Ka-
raszewicza-Tokarzewskiego. Nie 
bez pewnych trudności ppłk To-
karzewski przejął komendę nad 
połączonymi wojskami.

Przygotowany przez Komendę 
Naczelną Obrony Lwowa, jeszcze 
przed przybyciem odsieczy, plan 
ataku na Lwów zakładał obejście i 
zamknięcie wojsk ukraińskich od 
południa i wschodu, aż do rogat-
ki Łyczakowskiej, a cel główny 
- ewentualne zdobycie Cytadeli i 
zajęcie śródmieścia29. Ppłk Toka-
rzewski zmienił ten plan, zabronił 
zdobywania Cytadeli, główne siły 
skierował na obejście miasta od 
południa i wschodu, a także od 
północy -Dowódcami grup mieli 
być oficerowie ze Lwowa, lepiej 
orientujący się w terenie30. 21 
listopada rano o godz. 6 oddziały 
polskie rozpoczęły atak. Po cało-
dobowej walce Ukraińcy wyco-
fali się i rano 22 listopada Lwów 
został oswobodzony.

Wczesnym rankiem 22 listopada 
do centrum miasta wkroczyły pa-
trole i plutony z pododcinka Góra 
Stracenia por. Romana Abra-
hama. Łamiąc słaby opór prze-
ciwnika o godz. 3:20 opanowały 
odwach na placu św. Ducha oraz 
Rynek. Por. Abraham wraz z por. 
Adamem Skałkowskim, ppor. Wi-
toldem Kozakiem, chór. Mieczy-
sławem Dobiją, chór. Sławoszem 
Szydłowskim i chór. Tadeuszem 
Szczerkowskim zajęli Ratusz. W 
tym czasie ppor. Tadeusz Nowo-
sielecki, chór. Józef Mazanowski 
i chór. Kazimierz Buntner opa-
nowali odwach. Zaraz potem por. 
Roman Abraham wraz z chór. Jó-
zefem Mazanowskim wszedł na 
wieżę Ratusza, zdjął chorągiew 
ukraińską i wciągnął na maszt - 
jak podkreślał w relacji - „jedy-
nie przynależną, tak krajowi, jak 
i miastu, polską flagę państwo-
wą”31. W kilka godzin później 
o godz. 11 przy pełnym składzie 
oddziału Góra Stracenia por. 

Abraham wywiesił polską flagę 
na odwachu. Te symboliczne uro-
czystości ukoronowały powrót 
Lwowa - po 146 latach niewoli - 
do Rzeczypospolitej.

W tym samym dniu wieczorem 
w Izbie Przemysłowo-Handlowej 
odbyło się wielkie zgromadzenie 
wszystkich komitetów obywatel-
skich. Przewodniczący Tadeusz 
Cieński powitał przybyłego kpt. 
Czesława Mączyńskiego, które-
mu urządzono owację. Na zebra-
niu postanowiono, że zarząd miej-
ski podejmie natychmiast pracę i 
powołano nowy organ władzy do 
kierowania sprawami polityczny-
mi - Tymczasowy Komitet Rzą-
dzący. Komitet ten ukonstytuował 
się 25 listopada, a w jego skład 
weszło 18 przedstawicieli wszyst-
kich stronnictw. Powołano trzech 
przewodniczących: drą Edwarda 
Dubanowicza, Artura Hausnera 
i drą Władysława Stesłowicza. 
Tymczasowy Komitet przejął 
całą władzę polityczną we Lwo-
wie. Rozszerzył przy tym zakres 
swojej działalności i powołał kil-
ka nowych resortów. W wyniku 
tych zmian większe wpływy niż 
w poprzednim Komitecie Bez-
pieczeństwa uzyskały elementy 
prawicowe.

Rada Miejska zebrała się 26 li-
stopada na uroczystym posiedze-
niu, na którym przewodniczący 
Władysław Stesłowicz złożył 
podziękowanie obrońcom miasta. 
Przy entuzjastycznej aprobacie 
zebranych Rada Miejska podjęła 
uchwałę o przyłączeniu Lwowa 
do państwa polskiego. Odczyta-
no też pismo Ukraińców - człon-
ków Rady, którzy stwierdzali, 
że nie mogą brać udziału w jej 
dalszych pracach. Przewodni-
czący dr Stesłowicz wyraził żal i 
ubolewanie z powodu smutnych 
wypadków w żydowskiej dziel-
nicy miasta. W imieniu całego 
zarządu przewodniczący złożył 
oświadczenie: ponieważ zarząd 
miasta został mianowany jeszcze 
przez namiestnika Austrii, teraz, 
po oswobodzeniu Lwowa, składa 
swoje mandaty na ręce Tymcza-
sowego Komitetu Rządzącego. Z 
kolei Komitet Rządzący postano-
wił powierzyć dotychczasowemu 
zarządowi dalsze sprawowanie 
obowiązków.

Po oswobodzeniu Lwowa rozpo-
czął się nowy etap wojny polsko-
-ukraińskiej, do której włączyły 
się wojska Ukrainy naddnie-
przańskie). Już na początku grud-
nia 1918 r. oddziały ukraińskie 
przypuściły ataki na Lwów, który 
znalazł się w okrążeniu. Pod ko-
niec grudnia rozpoczął się ostrzał 
miasta z ciężkiej artylerii, a na-
stępnie natarcie wojsk ukraińskich 
ze wszystkich Stron. W drugiej 
połowie stycznia 1919 r. przybyła 
z odsieczą grupa gen. Jana Rome-
ra, dzięki której przez pewien czas 
front lwowski był względnie spo-
kojny. W połowie lutego rozpoczę-
ła się nowa ofensywa ukraińska. 
Nastąpiły bezpośrednie ataki na 
miasto. Przez cały okres walk za-
grożona była linia kolejowa Prze-
myśl - Lwów, którą Ukraińcy na 
pewien czas (7-19 marzec) prze-
rwali, zupełnie odcinając zaopa-
trzenie. Dopiero odsiecz pod wo-

dzą gen. Wacława Iwaszkiewicza 
w połowie marca 1919 r. odsunęła 
bezpośrednie walki pod Lwowem, 
a wojna polsko-ukraińska zakoń-
czyła się w lipcu 1919 r.

Obrona Lwowa i wojna polsko-
-ukraińska toczyła się o przynależ-
ność miasta i wschodniej Galicji 
do Rzeczypospolitej. Paradoksem 
historii jest fakt, że polskie wojsko-
we organizacje niepodległościowe 
przygotowywały się do walki z za-
borcami austriackim i niemieckim, 
a chciały pokojowego uregulowa-
nia stosunków polsko-ukraińskich. 
Musiały jednak prowadzić tę na-
rzuconą Polakom wojnę. Podczas 
Obrony Lwowa powstał i prze-
obrażał się polski ośrodek władzy 
we Lwowie. Mimo rozbieżności i 
zatargów między stronnictwami, a 
także sporów o kompetencje czyn-
ników wojskowych i cywilnych, 
górę wzięła potrzeba solidarności 
narodowej w Obronie Lwowa. 
W tej walce obok decydującego 
działania sił wojskowych poważną 
rolę wspomagającą niewątpliwie 
odegrały komitety obywatelskie 
- przede wszystkim w tworzeniu 
polskiego ośrodka władzy.

W ciągu trzech tygodni Obrony 
Lwowa w kraju nastąpiły zasadni-
cze zmiany. Gdy Lwów stanął do 
walki w obronie Rzeczypospolitej, 
władza polska była ustanowiona 
tylko w zachodniej części Mało-
polski, a przeważająca część ziem 
polskich znajdowała się jeszcze 
pod okupacją i zaborami. W listo-
padowych dniach dopiero zaczęły 
się kształtować zręby państwo-
wości polskiej, administracji i siły 
zbrojnej i wówczas można było 
przyjść z pomocą samotnie wal-
czącym obrońcom Lwowa.

Obronę Lwowa i znaczenie walk 
tak ocenił historyk i uczestnik wy-
darzeń Adam Próchnik w wydanej 
w niespełna rok później pracy: 
„Oswobodzenie Lwowa od inwa-
zji przeważających sił ukraińskich 
stanowi wyjątkowy fakt, w dzie-
jach Polski, jak w ogóle w dziejach 
wojen i wojskowości. Zorganizo-
wanie i uzbrojenie kilku tysięcy lu-
dzi w momencie, gdy miasto całe 
i cały materiał wojenny znajdował 
się w ręku wroga, trzytygodnio-
we walki toczone na pozycjach, 
przechodzących przez sam środek 
miasta, przy zastosowaniu całego 
aparatu najbardziej nowoczesnych 
urządzeń, wynalazków i narzę-
dzi wojennych, to zaiste nawet w 
okresie wojny światowej, która 
oduczyła nas dziwić się, rzecz nie-
zwykła i niecodzienna”.

Docenił to Naczelny Wódz Wojsk 
Polskich i Naczelnik Państwa: 
jako jedyne w tym czasie miasto 
w Polsce Lwów został odznaczo-
ny Krzyżem Virtuti Militari. W 
drugą rocznicę oswobodzenia, 22 
listopada 1920 r. marszałek Józef 
Piłsudski dekorując herb miasta 
powiedział: „Za zasługi położone 
dla polskości tego grodu i jego 
przynależności do Polski, mianuję 
miasto Lwów kawalerem krzyża 
Virtuti Militari”

„Lwowskie spotkania’ Bożena Ra-
falska, Aleksander Szumański

/ 19 Pułk Piechoty Odsieczy Lwowa - IIRP - Wojsko Polskie 1918-1939 - Forum Odkrywcy
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1 listopada to dzień szczegól-
ny. Większość z nas mówi, że to 
Wszystkich Świętych, są jednak 
osoby, które święto to, nazywa-
ją Świętem Zmarłych. Faktem 
jest, że  Kościół katolicki ten 
dzień obchodzi jako uroczystość 
Wszystkich Świętych. Święto to 
zostało ustanowione jeszcze w 
XI wieku i jest świętem naka-
zanym – oznacza to, że wierni 
zobowiązani są do uczestnictwa 
we mszy świętej. Wierni kościoła 
katolickiego oddają hołd wszyst-
kim tym, którzy oficjalnie zostali 
uznani za świętych. Generalnie 
nie tylko im oddajemy ten hołd, 
rodziny spotykają się na cmen-
tarzach i zapalają znicze, stawia-
ją kwiaty, również na grobach 
wszystkich tych co odeszli. Ze 
świętem zmarłych związany jest 
ogień – symbol pamięci, wdzięcz-
ności i modlitwy.  2 listopada 
to Dzień Zaduszny i faktyczne 
Święto Zmarłych.  Jak każde-
go roku wszyscy będą starać 
się dotrzeć na groby swoich bli-
skich i często zapalić również 
znicz na mogiłach których nikt 
nie odwiedza. Niestety takich 
mogił mamy znaczna ilość na 
dawnych Kresach Wschodnich. 
W ubiegłym roku jak informo-
wał nas w Gazecie Policyjnej  
pan  Andrzej Chyliński :  „ Na 
cmentarz w Kisielinie na Woły-
niu policyjni związkowcy weszli 
z piłami łańcuchowymi, kosami 
spalinowymi i siekierami. Bez 
nich nie uporządkowaliby miej-

sca spoczynku Polaków z tej wsi. 
Wśród mogił jest jedna, dla nich 
wyjątkowa. To grób post. Policji 
Państwowej Joachima Ciepie-
lewskiego, który rotę ślubowania 
wypełnił w 1923 roku do końca. 
Policjanci i funkcjonariusze in-
nych służb od lat opiekują się 
polskimi cmentarzami na Ukra-
inie. Bez ich zaangażowania po 
wielu nekropoliach pewnie nie 
byłoby już śladu. W październiku 
o ich przetrwanie zadbał Zarząd 
Wojewódzki NSZZ Policjantów 
województwa śląskiego z siedzibą 
w Katowicach wraz z kolegami z 
ZW NSZZP województwa kujaw-
sko-pomorskiego, ale pomagali 
im także policjanci z innych re-
gionów kraju. Ich zamierzeniom 
nadano nazwę: „Musimy pa-
miętać – Kisielin – 2021”. (...)
Przez lata o polski XVII-wieczny 
cmentarz w Kisielinie praktycznie 
nikt nie dbał. Ostatnie pochówki 
były tu w 1943 r. Kiedyś Kisielin 
był dużą, jak na kresowe realia, 
polską osadą zamieszkałą przez 
Polaków, Ukraińców, Żydów, 
Czechów i Rosjan. Dziś jest za-
pomnianą ukraińską wsią. Swo-
je tragiczne piętno odcisnęła tu 
„krwawa niedziela” z lipca 1943 
r., gdy oddział UPA w miejscowym 
kościele zamordował po mszy po-
nad 90 osób, w tym przynajmniej 
jednego policjanta II RP. Więk-
szość ofiar została pochowana 
w kurhanie obok kościoła, który 
po spaleniu jest dziś tylko ruiną.  
(...)  Inicjatywa związkowa opieki 

nad grobami i miejscami pamię-
ci o policjantach jest projektem 
o charakterze historyczno-pa-
triotycznym. Dla kogoś, kto jest 
tam pierwszy raz, a w dodatku 
jeżeli jego przodkowie pochodzili 
z tych stron, każda mogiła z pol-
skim nazwiskiem staje się bliska. 
Gdy w Polsce mija się zaniedbany 
grób, rzadko szuka się wzrokiem 
napisu. Tu, na Wołyniu, gdzie 
wszystkie groby właściwie cudem 
ocalały, ma się ochotę odczytać 
każdą literę. Czasami jest to bar-
dzo trudne, bo czas zatarł i daty, 
i słowa. „W tej ciemnej mogile, 
Ojczyzno, spoczywa Twój wierny 
syn, który rotę ślubowania wy-
pełnił do końca… Cześć Jego Pa-
mięci. ŚP. post. PP Joachim Cie-
pielewski”, „Józef Marczewski. 
Zginął śmiercią policjanta z ręki 
zbrodniczej dnia 11 XII 1935”, 
„Szmigielski Wincenty. Poster. 
PP Poster Porycach pow. Włodzi-
mierskiego. Żył 31 lat. Padł z ręki 
bandyty 28 III…”. Nie wiadomo 
już, którego roku, bo nagrobek w 
tym miejscu się ukruszył i go nie 
ma. „Antoni Ros. Podchorąży I-
-szej Kompanii Kadrowej. Poległ 
dnia 2 marca 1919 pod M.”. Nie-
które nagrobki zamieniły się już w 
piach, a krypty stały się miejscem 
nieproszonych odwiedzin. Przez 
wpadające przez dziury w ziemi 
światło widać resztki trumien i 
ludzkie szczątki. Bardzo smutny to 
obraz. (...) Cmentarzem wojen-
nym w Zasmykach opiekują się 
funkcjonariusze Straży Granicz-

nej w Lublinie, ale przy okazji 
tej pielgrzymki groby odwiedzili 
policyjni związkowcy. Nie ma po-
działu, że te groby są „nasze”, a 
te „wasze”. Wszystkie są polskie. 
W Zasmykach spoczywają m.in. 
żołnierze 27. Wołyńskiej Dywi-
zji Piechoty AK, ale jest to także 
cmentarz rzymsko-katolicki po-
ległych i zmarłych mieszkańców 
Zasmyk i okolic. Jedni zginęli w 
obronie polskiej ludności w la-
tach 1943–1944, inni tragicznie 
całymi rodzinami w 1943 r. Często 
daty, zwłaszcza w lipcu 1943 r., 
różnią się tylko kilkoma dniami, 
wymienionymi lub niewskazanymi 
oprawcami. Gdy dziś podróżuje 
się po sielskim Wołyniu, trudno 
ogarnąć, jak straszne kiedyś było 
to miejsce. Co teraz można zro-
bić? Zapalić znicz, przewiązać 
biało-czerwoną wstęgę na na-
grobku, wyciosać ze zwalonego 
drzewa nowy krzyż dla kilkumie-
sięcznego Jana Gosia, który od-
szedł na zawsze w kwietniu 1944 
r. (...)   Na starym cmentarzu w 
Kowlu miejsce jest dla wszystkich 
zmarłych. Obok siebie leżą Po-
lacy, Ukraińcy i Rosjanie. Krzy-
że wyrastają obok radzieckich 
gwiazd, groby polskich żołnierzy 
z I wojny światowej i funkcjona-
riuszy Policji Państwowej znajdu-
ją się obok zwykłych mieszkańców 
tych stron. Za to tu widać, że w po-
równaniu z cmentarzem w Kisieli-
nie o polskie mogiły ktoś dba. To 
przede wszystkim zasługa Towa-
rzystwa Kultury Polskiej w Kow-

lu, w przeszło-
ści Anatola 
Sulika, który 
kiedyś, jeżdżąc 
rowerem po 
Wołyniu, ka-
talogował pol-
skie groby, a 
dziś o pamięć 
o Polakach z 
tych ziem dba-
ją jego żona 
Halina Sulik 
i prezes TKP 
w Kowlu Ana-
tol Herka. Na 
skraju Kowla 
jest jeszcze jed-
no miejsce, w 
którym rzędy 
białych krzyży 
z biało-czer-
wonymi wstąż-
kami wskazują, 
że spoczywa-
ją tu Polacy. 
Cmentarz jest 
na skarpie, a 
przed scho-
dami prowa-
dzącymi na jej 
w i e r z c h o ł e k 
tablica infor-
muje, że to Pol-
ska Kwatera 
Wojenna pole-
głych w 1920 
r. Jak to się 

stało, że ten cmentarz przetrwał 
po II wojnie światowej? Tego nie 
wie nikt. (...)    Ważnym punktem 
w planie działań związkowców 
opiekujących się grobami i miej-
scami pamięci o policjantach na 
Wołyniu była wizyta na cmenta-
rzu we Włodzimierzu Wołyńskim. 
– Wiemy, że spoczywa tu sześciu 
funkcjonariuszy Policji Państwo-
wej, którzy oddali swoje życie na 
służbie. Wiemy, gdzie są groby 
pięciu z nich i w jakim są stanie, 
ale nie znamy miejsca spoczynku 
szóstego policjanta. Bardzo by-
śmy chcieli odszukać jego mogi-
łę, tym bardziej że akurat na jego 
temat mamy największą wiedzę 
– mówił w drodze na nekropo-
lię koordynator wyjazdu Maciej 
Dziergas, wiceprzewodniczący 
ZW NSZZP woj. śląskiego. Płyty 
nagrobkowe na tych pięciu mogi-
łach były w jeszcze gorszym sta-
nie niż dwa lata wcześniej. Popę-
kane i rozpadające się. Gdy jedni 
policjanci ratowali je tak jak mo-
gli, dopasowując i łącząc klejem 
montażowym, inni szukali szóstej 
mogiły. Niestety na tak rozległym 
terenie, gdzie roślinność potrafi 
skryć każdego pod nią spoczy-
wającego, trudno jest cokolwiek 
znaleźć. Dopisało im jednak 
szczęście. Gdy już opuszczali 
cmentarz, napotkali wchodzącego 
na jego teren mężczyznę. Na przy-
witanie po polsku odpowiedział 
w tym samym języku. – Jestem z 
Towarzystwa „Barwy Kresowe”. 
Odnawiamy tutaj polskie groby. 
Właśnie teraz pracujemy przy 
kolejnym – powiedział Konstan-
ty Zinkiewicz. Od słowa do słowa 
okazało się, że to przypadkowe 
spotkanie może się przerodzić w 
przyszłości w owocną współpra-
cę, bo związkowcy i Towarzystwo 
Kultury Polskiej w Kowlu mają 
bardzo zbliżone cele. W dodatku 
okazało się, że towarzysząca mu 
kobieta, sprzątająca na cmenta-
rzu, wiedziała, gdzie jest poszu-
kiwana mogiła szóstego policjan-
ta – st. post. Romana Kęckiego. 
Jego grób, choć zarośnięty, był na 
szczęście w dobrym stanie, a na 
nim można było odczytać m.in., że 
posterunkowy poległ 28 paździer-
nika 1923 r. „w walce z bandyta-
mi we wsi Drewinie”. – Bardzo 
nam zależało, by odnaleźć grób 
Romana Kęckiego. Zadanie, które 
sobie postawiliśmy, jadąc teraz na 
Wołyń, dzięki temu wykonaliśmy z 
nawiązką. Mam nadzieję, że dzię-
ki starym i nowym znajomością w 
przyszłości uda nam się zrobić tu 
jeszcze więcej – powiedział Ma-
ciej Dziergas. – Wołyń zawsze był 
i pozostanie w naszych sercach. 
Musimy o nim pamiętać.”

Andrzej Chyliński; „ Wołyń w 
naszych sercach”   https://gazeta.
policja.pl/997/archiwum-1/2021/
numer-11-112021/210760,Wo-
lyn-w-naszych-sercach.html

Wołyń zawsze był i pozostanie w naszych 
sercach
Bogusław Szarwiło 
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Kalendarz ludobójstwa: 
LISTOPAD, JESIEŃ  
Stanisław Żurek

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

    1 listopada (Wszystkich Świętych - Święto Zmarłych ) 

1 listopada 1939 roku Prezydium Rady Najwyższej ZSRR „przy-
chyliło się do prośby” Zgromadzenia Ludowego Zachodniej 
Ukrainy i włączyło „Zachodnią Ukrainę” do Ukraińskiej Socja-
listycznej Republiki Radzieckiej. Wcześniej,.22 października 
1939 roku proklamowano przyłączenie „Zachodniej Ukrainy” do 
ZSRR. 

- 1943 roku: 
W miasteczku Gołogóry pow. Złoczów został zamordowany 
przez Ukraińców Stefan Czada, lat 39, buchalter  („Sprawozdanie 
sytuacyjne z ziem polskich”; w: Instytut Polski i Muzeum im. gen 
Sikorskiego w Londynie, No: PRM – 122). 
We wsi Lipica Dolna  pow. Rohatyn: „Obok wymienionych: 
„01.11.1943 r. został zamordowany Witkowski Władysław jako 
niewygodny świadek przewożenia broni.” (Prof. dr hab. Leszek 
S. Jankiewicz: Uzupełnienie listy strat ludności polskiej /.../. W: 
Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich. 
Seria – tom 8, Kędzierzyn-Koźle 2016, Za: Ludobójstwo OUN-
-UPA tom 8 - Stowarzyszenie Kresowian  ).  
We wsi Olesiów pow. Stanisławów banderowcy obrabowali dom 
i pobili Bronisława Dąbrowskiego, w wyniku czego zmarł. 
W kol. Ostrowy pow. Luboml Ukraińcy zamordowali Józefa 
Mielniczuka i jego siostrę Elżbietę

- 1944 roku: 
We wsi Gontowa – Milno pow. Zborów Ukraińcy zamordowali 
2 Polaków: „Rożek Jan i  Zaleski Paweł - zastrzelony na poste-
runku” (Adolf Głowacki:  „Milno – Gontowa”,  Szczecin 2008). 
We wsi Wygoda pow. Skałat został zamordowany Jabłoński Jó-
zef, rolnik (uduszono go przy użyciu sznura).  
We wsi Żyrawa pow. Żydaczów dwóch miejscowych Ukraińców 
– banderowców zamordowało 6-osobową rodzinę: Marię Wierz-
bicką  lat 44, jej córkę Zofię lat 23, jej synów: Henryka lat 15 i 
Władysława lat 21 oraz jej  70-letnią matkę Annę Wiśniewską. 

- 1945 roku: 
We wsi Jurowce pow. Sanok został zamordowany przez UPA 
Mieczysław Płatek, ur. w 1924 r.

     W nocy z 1 na 2 listopada 
- 1944 roku: 
We wsi Nowosielica pow. Śniatyn: „Proszę o umieszczenie 
uzupełnienia wykazu pomordowanych w Nowosielicy wsi le-
żącej między Rożnowem, a Dżurowem (woj. stanisławowskie): 
1. Chałupa Maria z d. Berezowska, żona Edwarda Chałupa; lat. 38  
2. Chałupa Zbigniew Tomasz, syn Edwarda i Marii; lat 15 
3. Chałupa Zofia Barbara, córka Edwarda i Marii; lat 10 
zamordowani w nocy z dnia 1 / 2 listopada 1944 r. 
Nie odnaleziono zwłok, prawdopodobnie ciała wrzucono do sta-
rych szybów kopalni w Nowosielicy „Pod górą” lub zakopano w 
pobliskim lesie” (Jacek Strużewski; w: www.stankiewicze.com/
ludobojstwo.pl). Siekierka...,s. 639 – 640, stanisławowskie, opi-
sując Nowosielicę mordu tego nie wymienia. 

     2 listopada (Dzień Zaduszny, Zaduszki)   
- 1943 roku: 
We wsi Baworów pow. Tarnopol banderowcy zamordowali 2 Po-
laków: organistę Szymona Wiśniowskiego oraz proboszcza ks. 
Karola Procyka, którego pobili, uprowadzili w rejon wsi Smo-
lanka i po torturach zamordowali. Pierwszy, nieudany napad na 
plebanię nastąpił 28 października 1943 r. Drugi bandyci przepro-
wadzili 2 listopada 1943 r. o godz. 18. Najpierw sterroryzowali 
służbę w kuchni, a następnie pięciu napastników wtargnęło do 
pokoju ks. Procyka, gdzie przebywali wszyscy poszukiwani przez 
UPA mężczyźni. Jedynie młodszemu wikaremu udało się przeżyć. 
Widząc napad szybko cofnął się do swojego pokoju i zamknął 
drzwi na klucz. Kiedy bandyci zajęli się ich wyważaniem, ksiądz 
wyskoczył przez okno. Uciekając wzywał pomocy. Tymczasem 
oprawcy przebili bagnetem stawiającego opór księdza Procyka, 
powalili go na podłogę, włożyli knebel do ust i skrępowanego 
wynieśli z domu. Po wrzuceniu księdza na wóz odjechali. Orga-
nistę Szymona Wiśniewskiego zastrzelili na miejscu w pokoju. 
Ciała ks. Procyka nie odnaleziono. 
We wsi Burdiakowce pow. Borszczów został uprowadzony z 
gajówki i zamordowany przez UPA  gajowy Jarecki, imię nie-
znane (Edward Orłowski, w: http://www.krosno.lasy.gov.
pl/s/149008/17558056/+le%C5%9Bnik%C3%B3w+2013.pdf ). 
We wsi Jeziorany (Ozierany) pow. Kowel 16 października lub 2 
listopada 1943 roku: „W tym samym czasie co w Budach Ossow-
skich Ukraińcy dokonali pogromu w Peresiece. Część mieszkań-
ców z Przesieki nie chciało jednak porzucać swojej miejscowo-
ści licząc, że Ukraińcy ich nie ruszą. Ci zaś powyciągali ich z 
domów, zaprowadzili na cmentarz w Jeziorzanach, a następnie 
zamordowali, poddając wcześniej wyrafinowanym torturom. Z 

dołu wygrzebała się jednak ranna Zofia Padowska. Udało jej się 
doczołgać do domu znajomych Ukraińców i poprosić o wodę. Na 
jej widok mężczyźni chwycili za siekiery, ale w jej obronie sta-
nęła gospodyni tego domu, nie dopuszczając do dobicia kobiety. 
Została ona przewieziona do punktu sanitarnego w Zasmykach. 
Pamiętam, że przeraziłam się, jak zobaczyłam jej zmasakrowaną 
twarz. Kobieta ta przeżyła, ale jej cała najbliższa rodzina pozo-
stała w dole na cmentarzu w Jeziorzanach.”  (Marek A. Koprow-
ski: Krwawe lato 1943. W:  http://www.kresy.pl/kresopedia,histo-
ria,ii-wojna-swiatowa?zobacz/krwawe-lato-1943 ). 
We wsi Miętkie pow. Hrubieszów: Śledztwo IPN w sprawie  roz-
strzelania przez Niemców, w listopadzie 1943 roku w Hrubie-
szowie Jana K., który wcześniej został zatrzymany przez poli-
cjantów ukraińskich z posterunku w Sahryniu. (Sygn. S. 2/00/Zi) 
Jak ustalono w śledztwie w dniu 27 października 1943 roku brat 
Stanisława K. - Jan K. (członek Armii Krajowej), został zatrzy-
many przez ukraińskich policjantów z posterunku w Sahryniu i 
osadzony w areszcie. W czasie przetrzymywania w/w w aresz-
cie znęcano się nad nim. Na początku listopada 1943 roku Jan 
K. został przewieziony do siedziby Gestapo w Hrubieszowie, po 
czym w wykonaniu wyroku Sądu Doraźnego Szefa Policji i Bez-
pieczeństwa Okręgu Lubelskiego z dnia 2 listopada 1943 roku 
zamordowano go. 

- 1944 roku: 
We wsi Burdiakowce gm. Gusztyn pow. Borszczów banderowcy 
zamordowali 3-osobową rodzinę polską Jareckich (prof. dr hab. 
Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie do listy strat ludności polskiej 
podanej przez Komańskiego i Siekierkę dla województwa tarno-
polskiego (2004); w: Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Połu-
dniowo-Wschodnich. Seria – tom 7, pod redakcją Witolda Li-
stowskiego, Kędzierzyn-Koźle 2015; w: http://www.kresykedzie-
rzynkozle.home.pl/attachments/File/2__Ksi____ka_tom_7.pdf).   
Inni: „7 czerwca 1947 roku Wojciech Wawryk ożenił się z Heleną 
Jarecką (1926-2000), swoją krajanką spod Skały Podolskiej, uro-
dzoną w Burdiakowcach, 5 kilometrów od Łosiacza. Burdiakowce 
- duża wieś (500 numerów) o przewadze Ukraińców - stała się w 
czasie wojny scenerią okrutnych mordów banderowców. Zakato-
wano tam m.in. ojca Heleny, Stanisława Jareckiego (1890-1944), 
który był gajowym. Zabito go i zakopano w lesie skałeckim pod 
Gursztynem, w połowie drogi między Łosiaczem a Burdiakowca-
mi. Jego mogiły rodzina nigdy nie znalazła.”  (https://nto.pl/mo-
je-kresy-z-lysiacza-do-popielowa-i-oborek/ar/4566787 ).  
W przysiółku Czahor należącym do wsi Nyrków pow. Zaleszczy-
ki banderowcy zamordowali 26 Polaków.„Lista pomordowanych 
mieszkańców Nyrkowa – przysiółek Czahor, podczas napadu ban-
dy UPA w dniu 2 listopada 1944 roku (po napadzie na przysió-
łek Czahor nie było zwłok: Józefy Korczak, Marii Wróblewskiej, 
Stanisławy Zabłockiej i Jadwigi Zabłockiej; zostały uprowadzone 
przez UPA): 1. Helena Bardecka lat 15; 2. Iza Bardecka lat 3; 3. 
Zofia Bardecka lat 40; 4. Aniela Bilińska lat 65; 5. Rudolfina Bi-
lińska lat 30; 6. Eugeniusz Biliński lat 3; 7. Józefa Juracic lat 70; 
8. Józefa Korczak lat 18; 9. Genowefa Łukaszka lat 15; 10. He-
lena Łukaszka lat 17; 11. Tekla Łukaszka lat 50; 12. Paulina Mo-
tyczka lat 32; 13. Genowefa Rozborska lat 30; 14. Jan Rozborski 
lat 35; 15. Iza Toporowicz lat 2; 16. Zofia Toporowicz lat 27; 17. 
Maria Wróblewska lat 19;  18. Maria Wysocka lat 60; 19. Tekla 
Wysocka lat 50; 20. Agata Zabłocka lat 10;  21. Jadwiga Zabłoc-
ka lat 38; 22. Stanisława Zabłocka lat 24; 23. Piotr Zabłocki lat 
38; 24. Ryszard Zabłocki lat 15; 25. Zbigniew Zabłocki lat 17; 26. 
Helena Zielińska lat 70.” (Jerzy Stecki: Zagłada Czerwonogrodu; 
w:   http://jaroslawskaksiegakresowian.pl/wspomnienia/46-jerzy-
stecki-opracowanie-dot-zaglady-czerwonogrodu-cz-2 ). 
We wsi Hnilice Wielkie pow. Zbaraż banderowcy kazali 2 sio-
strom zakonnym wykopać dół, po czym udusili je i tam wrzucili: 
Helenę i Annę Żarnowskie. „Wieś Hnilice Wielkie należała do 
parafii Koszlaki. W tejże wiosce siostry służebniczki /starowiej-
skie/ prowadziły sierociniec z kaplicą mszalną. Pracowała tutaj 
s. Anna Zarkowska, ur. 30 lipca 1882 r. w Czernichowie Mazo-
wieckim, powiat Tarnopol, oraz jej rodzona siostra, s. Antonina 
Helena Żarkowksa ur. 25 lipca 1893 r. W czasie napadów bande-
rowców na okoliczną ludność polską obydwie siostry przeniosły 
się z Hnilic do rodzinnej miejscowości, aby wśród swoich łatwiej 
przetrzymywać krytyczny okres. Gdy teren się nieco uspokoił, 
siostry powróciły na zakonną placówkę do Hnilic, ale zastały ją 
ogołoconą ze wszystkiego. Zwróciły się do mieszkańców z prośbą 
o zwrot przynajmniej nąjkonieczniejszych rzeczy. Uspokojono je i 
zapewniono ze strony ukraińskiej, że wszystkie rzeczy zostaną im 
oddane. Niedługo po tym przyniesiono im dwa rydle i polecono 
kopać dół na podwórzu ochronki. Po wykopaniu dołu przez sio-
stry, uduszono je i zasypano w świeżej mogile 2 listopada 1944 r.” 
(Bp. Wincenty Urban: „Droga Krzyżowa Archidiecezji Lwow-
skiej w latach II wojny światowej 1939-1945”; Wrocław 1983, 
s. 123-126). W 1965 r. s. Józefa Kierek opisała te wydarzenia na 
podstawie relacji ówczesnego organisty: „Na podwórzu podali im 
szpadle i zmusili do kopania dołu. Gdy był już wykopany, zarzucili 

Siostrom na szyje sznury i zepchnęli następnie Siostry w ten dół. 
Mężczyźni, trzymając za końce sznurów, dotąd potrząsali uwiąza-
nymi ofiarami, aż sznury wpiły się w ich ciała. Wtedy spuszczono 
na dno i przysypano ich ziemią”. (AGSS, F I c 33, s. J. Kierek, 
Wspomnienie z 2 IX 1965 r.)  
We wsi Łomna pow. Turka Ukraińcy zamordowali 2 Polaków. 
We wsi  Nyrków pow. Zaleszczyki zamordowani zostali: Falko-
wicz Celina l. 26, Grabowiecka Helena l. 60, Jakubowska Joanna 
l. 50, Klemens l. 60, Łesiuk Antonina l. 35, Małanicz Aniela l. 36, 
Ludwika l. 40, Ozimińska Cyprianna l. 9, Czesława l. 18, Domi-
cela l. 48, Jadwiga l. 13, Janina l. 6, Michał l. 53, Pasieka Piotr 
l. 75, Wandura Tacjanna l. 80. (Kubów Władysław: Terroryzm 
na Podolu. Warszawa 2003). „Joanna Jakubowska lat 50 - be-
stialsko zamordowana: poderżnięto jej gardło, poraniono twarz, 
skórę zdarto z głowy nawijając na kij razem z włosami, całe ciało 
było pokłute bagnetami. Klemens Jakubowski lat 60 - zabrali go z 
domu razem z końmi, krążyła wieść, że mordując go w lesie prze-
cinali piłą. Rodzina Ozimińskich: Michał lat 53, Dominika lat 48, 
Czesława lat 18, Jadwiga lat 13, Cyprianna lat 9, Janina lat 6. 
O rodzinie Qzimińskich wiadomo tylko tyle: zwłoki dwóch osób  
przypłynęły do Czerwonogrodu związanych drutem”. (Jerzy Stec-
ki: Zagłada Czerwonogodu; w: http://jaroslawskaksiegakreso-
wian.pl/wspomnienia/46-jerzy-stecki-opracowanie-dot-zaglady-
czerwonogrodu-cz-2 ).   
We wsi Potoczyszcze pow. Horodenka: „02.11.1944 r. został zam. 
Zoneman Stefan s. Jana (1870)”oraz   „02.11.44 r. została zam. 
Zoneman Ołena c. Mateusza (1875).” (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8). 
W przysiółku Szalenik koło Bełżca pow. Rawa Ruska upowcy 
zamordowali 3 rodziny polskie; tj. 13 Polaków (2 mężczyzn, 7 
kobiet, 4 dzieci).  

- 1945 roku: 
We wsi Kuźmina pow. Dobromil upowcy z sotni „Hromenki” 
zmordowali 11 Polaków. 

- 1946 roku: 
W mieście Lubaczów 2 listopada 1946 r. upowcy uprowadzili 
i zamordowali Pawła Bednarza. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, 
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.). 
Oraz: We wsi Moszczenica – Witki 1 lub 2  listopada 1946 r. 
zamordowali Pawła Bednarza lat 31 ur. 1915 r. (IPN Opole, 21 
grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorze-
niu śledztwa.).
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- 1943 roku: 
We wsi Jazłowiec pow. Buczacz znalezione zostały zwłoki 2 
sióstr zakonnych zamordowanych przez banderowców.  
We wsi Majdan pow. Kopyczyńce został zastrzelony przez okno 
Jan Żywina, gospodarz.  („Sprawozdanie sytuacyjne z ziem pol-
skich”, nr 8/44; w: Instytut Polski i Muzeum im. gen Sikorskiego 
w Londynie, No: PRM – 122).
W miasteczku Rozdół pow. Żydaczów: „03.11.43 r. został za-
mordowany Wiss – delegat Polskiego Komitetu Opiekuńczego.” 
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – 
tom 8). Inni: Edward Weiss z P.K.O.  („Sprawozdanie sytuacyjne 
z ziem polskich”, nr 8/44; w: Instytut Polski i Muzeum im. gen 
Sikorskiego w Londynie, No: PRM – 122). 
We wsi Skorodyńce pow. Czortków zamordowany został Dem-
czuk, gajowy („Sprawozdanie sytuacyjne z ziem polskich”, nr 
8/44; w: Instytut Polski i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londy-
nie, No: PRM – 122). 
We wsi Trawniki pow. Lublin podczas likwidacji obozu policjan-
ci ukraińscy oraz Niemcy rozstrzelali około 10 tysięcy osób: Ży-
dów, Polaków i Rosjan; ustalono nazwiska 20 Polaków. 
We wsi Tuchla k/Sławska pow. Stryj został zamordowany przez 
UPA leśnik Władysław Gruczkan lat ok. 35 (Edward Orłowski..., 
jw.).   „3.XI.43. Tuchla.  Gruczkan Władysław, leśnik, zamordo-
wany.”  (1944. luty – marzec – Wykazy mordów i napadów na 
ludność polską sporządzone w RGO we Lwowie na podstawie 
meldunków przekazanych z terenu. W: B. Ossol. 16722/2, s. 219-
253). 
We wsi Turza Wielka pow. Dolina obrabowali polskie gospodar-
stwa i zastrzelili 75-letnią Polkę. „3.XI. br. o godz. 23 obrabowa-
no w Turzy Wielkiej Cisowskiego Józefa, zastrzelono jego matkę 
75 letnią staruszkę.” (1943, 15 listopada – Pismo PolKO w Stryju 
do Delegata RGO we Lwowie dotyczące napadów rabunkowych i 
mordów na ludności polskiej. W: B. Ossol. 16721/2, s. 19). 
We wsi Wasylów Wielki pow. Rawa Ruska (obecnie pow. Toma-
szów Lubelski) Ukraińcy zamordowali 13 Polaków. 
- 1944 roku: 
We wsi Ceperów pow. Lwów: „3 listopada 1944 r., zamordowano 
w Ceperowie (pow. Lwów, woj. lwowskie) s. Ludwikę Trudzińską 
ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Ludwika 
Trudzińska urodziła się w 1903 r. w Małopolsce. Do Zgromadze-
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nia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi wstąpiła w 1924 r. we 
Lwowie. Pracowała w ochronkach, zajmowała się chorymi, a od 
1939 r. była przełożoną w Ceperowie. Do końca wojny s. Ludwika 
pozostała na swej placówce, aby nieść pomoc pielęgniarską Po-
lakom i Ukraińcom. Dbała również o dowóz żywności dla sióstr 
do Lwowa. Jak wynika z nielicznie zachowanych wspomnień i 
materiałów archiwalnych zgromadzenia, zarówno dzień jak i 
okoliczności śmierci nie są dokładnie znane. Kartoteka personal-
na s. Ludwiki Trudzińskiej podawała datę 3 listopada 1944 r. w 
Ceperowie, z dodatkową informacją: „zamordowana przez Ukra-
ińców”. Kronika Prowincji Lwowskiej jako datę śmierci podaje 
noc z 2 na 3 grudnia 1944 r. Okoliczności śmierci zostały poda-
ne siostrom franciszkankom Rodziny Maryi przez osoby świec-
kie już po zakończeniu II wojny światowej. W Kronice Prowincji 
Lwowskiej zanotowano: „Jedna tylko siostra Ludwika Trudzińska 
pozostała w Ceperowie aż do roku 1944. W pierwszych dniach 
grudnia, z 2 na 3 udała się na wieś, by odwiedzić chorych. Gdy 
wracała z tej posługi, napadli ją Ukraińcy, zamordowali przez 
poderżnięcie gardła”. Druga wersja mówiła o tym, że s. Ludwika 
noc z 2 na 3 grudnia spędziła u rodziny Kołaczkowskich (Polaka 
ożenionego z Ukrainką): „W tę właśnie noc napadli Ukraińcy na 
ten dom, całą rodzinę wymordowali, a siostrę udusili na sznurku, 
zawlekli przed dom sióstr, porzucili na progu, gdzie leżała kilka 
dni nie pogrzebana, bo nikt z Polaków nie mógł się tam dostać. 
Później jakaś dobra dusza ją pochowała, ale gdzie i kto – nie 
wiadomo.” Podobną wersję przekazała s. Olga Ziółkowska: „3 
listopada 1944 r. wieczorem wypatrzono ją w chałupie chłopki 
Hirnej w Ceperowie, skąd wywleczono ją na podwórze i uduszo-
no. Rodzinę Hirnych również wymordowano za przyjęcie Polki, 
bardzo niewygodnego dla nich świadka”. (S. Agnieszka Michna: 
Siostry zakonne – ofiary zbrodni nacjonalistów ukraińskich; IPN. 
Warszawa 2010, s. 66 - 68) 
We wsi Sufczyna pow. Przemyśl zamordowali 4-osobową rodzinę 
polską, trzech braci: Bolesława (6 lat), Mieczysława (10 lat), Zbi-
gniewa (16 lat) i ich ojca Michała Dorociaka. Wedle zeznań na-
ocznego świadka – Katarzyny Pusiarskiej – chłopcy byli wypyty-
wani o rodziców, a następnie zastrzeleni. Ojciec został znaleziony 
przez banderowców na strychu i również zastrzelony. Matka była 
wówczas w Przemyślu.   
We wsi Szabryk koło Nyrkowa pow. Zaleszczyki  „03.11.1944 r. 
w czasie wielkiego napadu zamordowano 10 Polaków”. (prof. dr 
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7). 

- 1945 roku:  
We wsi Krystynopol pow. Sokal został zamordowany przez UPA 
wójt Władysław Wołów. 

- 1946 roku: 
We wsi Dolina pow. Sanok banderowcy zamordowali Kazimierza 
Romaniuka, ur. w 1924 r.  
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- 1942 roku:  
We wsi Wyrka pow. Kostopol nacjonaliści ukraińscy wymordo-
wali kilkanaście osób spośród ludności polskiej, siekierami za-
mordowali czteroosobową rodzinę, zamordowali Jana Zielińskie-
go, wymordowali 10-osobową rodzinę, gajowego, nadleśniczego, 
leśniczego, 4-osobową rodzinę polskich nauczycieli, zarządcę 
folwarku. (J. Turowski, W Siemaszko..., s. 17 – 25).    

- 1943 roku:
W powiatowym mieście Brody zaginął bez wieści Artwiński Ry-
szard l. 38.
We wsi Bryń pow. Stanisławów banderowcy obrabowali polskie 
gospodarstwa i zamordowali 2 Polaków. „Dnia 4.XI. br. w nocy 
w Zygmuntówce nad Bryń [Stanisławów] zostali napadnięci w 
mieszkaniach swych: Hanas Władysław i Hanas Franciszek rol-
nicy, przez około 20 uzbrojonych osobników, doszczętnie dom zra-
bowany, rzeczy zabrane na wóz i napadnięci uprowadzeni. Żona 
Władysława Hanasa została pobita. Napadnięci zostali rozebrani 
przed uprowadzeniem do bielizny, sprawcy zakazali rodzinie do-
niesienia o wypadku władzom.” (1943, 10 listopada – Pismo Pol. 
K. O. w Stanisławowie do Delegata RGO we Lwowie. Dotyczy 
mordów i napadów na Polaków w stanisławowskim. W: B. Ossol. 
16721/1, s. 283-284). 
We wsi Olchowiec pow. Brzeżany: „4.11.1943 r. został upro-
wadzony Zawadecki Wasyl.”  (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie do listy strat ludności polskiej podanej przez Ko-
mańskiego i Siekierkę dla województwa tarnopolskiego, 2004; w: 
Ludobójstwo  OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich. 
Seria – tom 7, pod redakcją Witolda Listowskiego, Kędzierzyn-
-Koźle 2015; w:  http://www.kresykedzierzynkozle.home.pl/at-
tachments/File/2__Ksi____ka_tom_7.pdf ). 
W kol. Ugły pow. Kostopol Ukraińcy zamordowali Anastazego i 
Stanisławę Felińskich oraz ich dzieci, 17-letniego syna Edmunda  
i 20-letnią córkę Annę. 
W kol. Ugły pow. Kostopol Ukraińcy zamordowali 4-osobową 
rodzinę polską z 17-letnim synem i 20-letnią córką. 
W mieście Włodzimierz Wołyński upowcy zamordowali 7-letnią 
dziewczynkę polską Stanisławę Flisińską.  

- 1944 roku: 
We wsi Jabłonica Ruska pow. Brzozów został zamordowany 
przez UPA gajowy Franciszek Milczanowski (inni podają datę 17 
listopada). 
We wsi Panowice pow. Podhajce Ukraińcy zamordowali 5 Pola-
ków. Inni: zamordowano 4 listopada kolejne osoby – Horożański 
Stanisław, Rozumek Władysław, Salski N., Sługocki Franciszek, 
Wilczyński Jan i Stanisław.  (Kubów..., jw.).

- 1946 roku: 

We wsi Poraż pow. Lesko banderowcy podczas kolejnego rabun-
ku zamordowali 2 Polaków. 
We wsi Zabłocie pow. Biała Podlaska 4 listopada 1946 r., mili-
cjant z posterunku MO w Zabłociu, S. Panasiuk, zawiadomił 141 
Strażnicę WOP, że na Koloni Zabłocie ukrywa się dwóch uzbro-
jonych mężczyzn. W rzeczywistości był to 20-osobowy oddział z 
sotni „Wołodii”, który po starciu z WOP wycofał się w kierunku 
Leniuszek. Wydarzenie to w meldunku Komendy WOP ocenione 
zostało, jako celowa próba zwabienia przez milicjanta oddziału 
WOP w zasadzkę. Przy okazji wyszło na jaw, że cały prawie po-
sterunek MO w Zabłociu składał się z członków UPA. Ponadto 
„wszystkie komórki wywiadowcze wojska i służby bezpieczeń-
stwa były dobrze poinformowane o tym, iż Zabłocie jak i cała ów-
czesna gmina była ostoja i bazą dla większości oddziałów ≪Wo-
łodii≪”. W domach leżących na obrzeżach osady odbywały się 
tajne zebrania członków SKW i UPA. Oprócz pewnej liczby mi-
licjantów posądzonych o przynależność do UPA, organizacji tej 
udawało się również czasem zwerbować pracowników bialskiego 
PUBP, jak miało to miejsce w przypadku niejakiego Skawińskie-
go. Podczas napadów na urzędy gmin oddziały zdobywały fundu-
sze potrzebne na zakup broni, żywności, środków medycznych, 
a także materiały biurowe oraz - chyba jedno z najważniejszych 
- blankiety dokumentów i pieczątki, co było użyteczne przy le-
galizacji członków oddziałów. Przy okazji niszczone były akta, 
między innymi spisy ludności ukraińskiej, które sporządzano w 
celu sprawniejszej organizacji wyjazdów. (Agnieszka Kolasa: 
Działalność OUN-UPA w regionie bialskopodlaskim; w: Radzyń-
ski Rocznik Humanistyczny 7, 2009).

   W nocy z 4 na 5 listopada 
- 1943 roku:
We wsi Skorodyńce pow. Czortków został zastrzelony w miesz-
kaniu przez grupę UPA gajowy Demczuk, imię nieznane (Edward 
Orłowski..., jw.). Inni: „05.11.1943 r. uprowadzono gajowego 
Demczuka i.n.”  (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw., tom 7).  

     5 listopada  
- 1943 roku: 
We wsi Drohomyśl pow. Jaworów miejscowi Ukraińcy zamor-
dowali 3 młodych Polaków. Zamordowani zostali: Wackerman 
Zofia, Sulimowski Jerzy lat 18, Majda Tadeusz lat 25, buchalter 
(„Sprawozdanie sytuacyjne z ziem polskich”, nr 8/44; w: Instytut 
Polski i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie, No:PRM – 
122). Oraz: „05.11.43 r. zostali zamordowani: Majda Tadeusz l. 
25, księgowy w majątku; Wackermann Zofia żona zarządcy ma-
jątku.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  
Seria – tom 8). 
We wsi Karolówka koło Podkarmienia pow. Rohatyn:  „05.11.1943 
r. został zamordowany ksiądz rzymsko-katolicki Kowalski i.n.”  
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7). 
Oraz bez daty: „Moi dziadkowie pochodzili z Karolówki. Dzia-
dek Wojciech MAREK, babcia Karolina MAREK zd.. Bednarz. 
Uciekli z wioski przed ukraińcami. Brat dziadka – Andrzej MA-
REK zaginął bez wieści, siostra Antonina – zamordowana przez 
ukraińców.” (Andrzej, 18 kwietnia 2015 - http://bezprzesady.
com/aktualnosci/moje-kresy-bukaczowce/attachment/obraz10 , 
pisownia oryginalna).

- 1944 roku: 
We wsi Koszlaki pow. Zbaraż zamordowany został ks. Wło-
dzimierz Siekierski. „Podczas ludobójstwa popełnionego przez 
Ukraińców, zwanego „wołyńskim”, po sumie w swojej parafii, 
gdy udawał się do swego organisty na obiad, porwany przez lu-
dobójczą organizację ukraińską OUN/UPA i zamordowany. Ciała 
nie odnaleziono. O mordzie powiadomił Kurię Biskupią we Lwo-
wie greckokatolicki proboszcz parafii Koszlaki, ks. Teofil Łucyk.” 
(http://www.swzygmunt.knc.pl/MARTYROLOGIUM/POLISH-
RELIGIOUS/vPOLISH/HTMs/OLISHRELIGIOUSmartyr2460.
htm ). 
We wsi Leszniów pow. Brody banderowcy zamordowali 15 Pola-
ków (Kubów..., jw.). 
We wsi Nowosielica pow. Śniatyn zamordowali 60 Polaków. 
50 osób zgromadzili w jednym budynku, rzekomo na polece-
nie władz gminnych w celu rejestracji na wyjazd „do Polski”, 
następnie zamknęli drzwi i spalili żywcem podpalając budy-
nek; 10 osób zamordowali na terenie wsi; spalili także kościół 
i budynek szkolny.„Inne zamordowane osoby (większość z 
pochodzenia Polacy i Czesi) z notatek mieszkańca Nowosieli-
cy (E.Chałupa); większość zamordowana jesienią 1944 roku 
w nowosielickim Urzędzie Rady Wiejskiej (Silskiej Rady); po-
strzeleni w nogi i spaleni żywcem (oczywiście brak tablicy ku 
czci pomordowanych, a nazwiska morderców można znaleźć na 
cmentarzu w Nowosielicy); cmentarz katolicki w Nowosielicy 
zdewastowany przez element wiejski pod wodzą ukraińskiego 
sołtysa M.R. w 1944 r.; kościół katolicki spalony; ofiary mordu: 
4. Chałupa Augustyn syn Augustyna; lat 62 
5. Chałupa Ferdynand syn Augustyna; lat 60 
6. Chałupa Helena z d. Strecker, żona Ferdynanda; lat 55 
7. Chałupa Ferdynand syn Ferdynanda; lat 60 
8. Chałupa Anna z d. Ginalska, żona Ferdynanda; lat. 58 
9. Chałupa Maria córka Ferdynanda i Anny; lat 22 
10. Lasczyńska (Laszczyńska) Jani-
na z d. Chałupa, żona Włodzimierza; lat 30 
11. Lasczyńska Maria córka Włodzimierza i Janiny; lat 12 
12. Lasczyński Józef syn Włodzimierza i Janiny; lat 6 
13. Strecker Paulina z d. Chałupa, żona Wilhelma; lat 43 
14. Strecker Maria z d. Jankiewicz, żona Augustyna; lat 50 
15. Frik (Frick) Teresa z d. Kubiczek, żona Wawrzyńca; lat 43 
16. Pawłowski Stanisław; lat 52 
17. Rolak Zofia; lat 59 

18. Piątkowska Karolina; lat 78 
19. Dauheimer Maria; lat 68 
20. Abrahamowicz Maria; lat 58 
21. Hołub Petronela z d. Miller; lat 55 
22. Adler Franciszek syn Mikołaja; lat 39 
23. Bratownik Stanisław; lat 22” (Jacek Strużewski, w: www.
stankiewicze.com/ludobojstwo.pl). Inni:  „Ogłoszono Polakom, 
że kto chce, może wyjeżdżać do Polski. Z tego faktu skorzystali 
znów banderowcy. Przebrani w mundury rosyjskie wkroczyli do 
gminy w miejscowości Nowosielica. Tam mieszkała cała rodzina 
mojej matki. Banderowcy zrobili tam zebranie, na które przybyli 
Polacy chętni do wyjazdu do Polski. Kiedy zapełniła się sala i 
nikt już nie przychodził, rozpoczęli załatwianie spraw związanych 
z wyjazdem. Z karabinu maszynowego postrzelili nogi zebra-
nych tak, żeby nikt nie mógł uciekać. Wówczas Ukraińcom kazali 
przynosić słomę. Narzucali na rannych i spalili żywcem wraz z 
budynkiem. Potem rozbiegli się po wsi, aby wymordować jeszcze 
tych, którzy na zebranie nie przybyli. Moja kuzynka Helena, gdy 
zobaczyła, że gmina się pali, a w kierunku ich domu idą bande-
rowcy, chwyciła ośmiomiesięczne dziecko i uciekła do lasu. /.../ 
Banderowcy natomiast szaleli w Nowosielicy. Złapali m. in. starą 
babcię Dajhamer. Wywlekli ją na podwórko i powiesili na płocie. 
Dzieci rozdzierali za nóżki lub zabijali, tłukąc główką w futrynę”. 
(Wanda Jaskółowska, fragmenty relacji znajdującej się w Ośrod-
ku KARTA, sygn. AW II/157/ł). Siekierka opisując Nowosielicę 
na s. 639 – 640, stanisławowskie, podaje, że banderowcy żywcem 
spalili 50 Polaków zgromadzonych w budynku pod pretekstem 
rejestru na wyjazd do Polski oraz we wsi zamordowali kolejnych 
10 Polaków, spalili kościół i szkołę. Imiennie wymienia tylko jed-
ną ofiarę: Teresę Trik, reszta występuje jako NN. 
We wsi Wasylków pow. Kopyczyńce banderowcy zamordowali 
Polaka, byłego podoficera WP 
- 1945 roku: 
We wsi Nowe Sioło pow. Lubaczów upowcy zamordowali Macie-
ja Mazura oraz Ukrainkę Kulczycką, kucharkę w stołówce MO.
We wsi Stara Wieś pow. Tomaszów Lubelski: „Nowak Józef zam. 
05.11 1945 r. przez upowców przebranych za żołnierzy sowiec-
kich, Nowosad Józef l. 40 „Cygan” zam. przez upowców prze-
branych za Sowietów 5.11.1944, Osuch Jan l. 45, Pawłowski To-
masz l. 42 zam. przez upowców ubranych w sowieckie mundury 
05.11.1945 r., Popławski i.n. l. ok.70, Popławski i.n. l. ok. 65.” 
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  Seria 
– tom 8). 

- 1947 roku: 
W rejonie wsi  Aksmanice pow. Przemyśl w bunkrze odnaleziono 
zwłoki 2 osób w zupełnym rozkładzie. Jeden z denatów miał na 
sobie mundur lasów państwowych. Zapewne był to zamordowa-
ny w wyniku przesłuchań polski leśnik. (Za: prof. dr hab. Andrzej 
Zapałowski: DZIAŁANIA OUN I UPA NA TERENIE POGÓ-
RZA PRZEMYSKIEGO OD ZAKOŃCZENIA OPERACJI „WI-
SŁA” DO KOŃCA 1948 ROKU; w: Ludobójstwo OUN-UPA na 
Kresach Południowo-Wschodnich. Seria – tom 10. Kędzierzyn-
-Koźle 2018).

     5 i 6 listopada  
- 1941 roku: 
W mieście Równe woj. wołyńskie policjanci ukraińscy z Niemca-
mi wymordowali około 18 tys. Żydów oraz kilkunastu Polaków. 

     W nocy z 5 na 6 listopada 
- 1943 roku:
We wsi Oleszynka koło Niemirowa pow. Rawa Ruska: „5/6.11.43 
r. uprowadzono i zamordowano zarządcę majątku l. 75 NN.” 
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria 
– tom 8). 

     6 listopada  
- 1943 roku: 
We wsi Huta Nowa pow. Buczacz: „06.11.1943 r. zostały zam. 2 
osoby z rodziny Typkiewiczów.” (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw., tom 7).  
We wsi Jasionów pow. Brody: „06.11.1943 r. zamordowano ko-
lonistę Orłowskiego i.n.” (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw., tom 7).  
W kol. Ledóchówka pow. Dubno Ukraińcy zamordowali 3 star-
szych Polaków. 
W miejscowości Mosty Wielkie pow. Mościska został zamor-
dowany przez upowców w okrutny sposób na oczach rodziny 
Władysław Kladny.  Inni: 11 listopada 1943 roku we wsi Mosty 
Wielkie pow. Żółkiew Ukraińcy zamordowali krawca Władysła-
wa Kładnego, lat 34. 
We wsi Nowa Huta pow. Buczacz został zabity przez bojówkę 
UPA leśniczy inż. Jan Vertze (Edward Orłowski..., jw.). Miał lat 
28, został pojmany i uprowadzony do pobliskiego lasu. „Ślady na 
ciele świadczyły, że przed śmiercią był okrutnie maltretowany” 
(Stanisław Dłuski: “Fragment wielkiej zbrodni” ; w: „Las Pol-
ski”, nr 11 z 1991 roku). 

6 listopada 1943 roku koło Przebraża partyzanci sowieccy płk Ni-
kołaja Prokopiuka zamordowali 3 partyzantów AK, w tym ppor. 
Jana Rerutkę „Drzazgę”. 

- 1945 roku: 
We wsi Czerwona Woda pow. Jarosław został zamordowany 
przez UPA Władysław Ciurko. ur. 25.10.1923, milicjant. 
We wsi Surochów pow. Jarosław upowcy zamordowali 2 żołnie-
rzy WP z ochrony mostu kolejowego. 

   W nocy z 6 na 7 listopada 
- 1941 roku: 
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We wsi Bartoszowka pow. Czortków zastrzelony został przez bo-
jówkarzy OUN Surdej Józef 

- 1943 roku: 
We wsi Hładki pow. Tarnopol Ukraińcy zamordowali 3 Polaków: 
był to Jan Świrek, lat 39 oraz 2 osoby NN (Komański..., s. 367). 
Oraz: „6/7.11.1943 r. został zam. Wójcik Michał l. 38, gospo-
darz”. (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 
7). Inni: Na początku listopada 1943 r. zginął leśniczy i ogrodnik 
w Hladkach, woj. tarnopolskie, Jan Świerk. (L. Kulińska: Dzieje 
Komitetu Ziem Wschodnich na tle losów ludności polskiej w la-
tach 1943–1947, t. 2, s. 345).  

     7 listopada  
- 1942 roku: 
We wsi Wołkowyja pow. Dubno do domu rodziny nauczycieli 
Sierżyckich oraz ziemian Obuch-Woszczatyńskich wdarła się 
grupa uzbrojonych Ukraińców, policjantów i cywili. Zamordowa-
li: małżeństwo nauczycieli i ich 3 dzieci (lat 5 oraz półtoraroczne 
bliźnięta), rodziców nauczycielki oraz małżeństwo ziemiańskie 
(lat 83 i 71), które było teściami gen Franciszka Niepokólczyc-
kiego. 
 
- 1943 roku:  
We wsi Bahnowate pow. Turka banderowcy zamordowali 4-oso-
bową rodzinę Jana Kuczarskiego, obrabowali i spalili jej dom. 

- 1944 roku:  
We wsi Dobroczyn pow. Sokal Ukraińcy zamordowali 2 Polaków, 
w tym kobietę. 

- 1945 roku: 
We wsi Czahary Zbaraskie pow. Zbaraż Ukraińcy zamordowali 
Mikołaja Sztejna.  

- 1946 roku: 
We wsi Cisowa pow. Lubaczów upowcy zrobili łapankę na dro-
gach, zatrzymali 30 Polaków: 28 cywili, 1 milicjanta i 1 żołnie-
rza; uprowadzili ich i ślad po nich zaginął. 
We wsi Lisie Jamy pow. Lubaczów 7 listopada 1946 r. zamordo-
wali Justynę Barycz. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 
37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.).

     8 listopada  
- 1943 roku:  
W powiatowym mieście Borszczów woj. tarnopolskie został za-
mordowany przez Ukraińców lekarz Kazimierz Kolasiński (prof. 
dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7). Został 
on zastrzelony na ulicy („Sprawozdanie sytuacyjne z ziem pol-
skich”, nr 8/44; w: Instytut Polski i Muzeum im. gen Sikorskiego 
w Londynie, No: PRM – 122).
We wsi Huta Nowa k/Korościatyna pow. Buczacz 8 XI 1943 zo-
stał zamordowany przez UPA inż. leśnik Jan Welce, dowódca od-
działu leśnego AK na Podolu (Edward Orłowski..., jw.). 
W kolonii Janówka pow. Kostopol upowcy zamordowali co naj-
mniej 22 Polaków. „Wreszcie nadszedł 8 listopada 1943. W nocy 
rozległ się charakterystyczny, głuchy dźwięk. To ktoś uderzył w 
słup. Ojciec pani Walentyny krzyknął, aby wszyscy uciekali w kie-
runku Słucza. Każdy jak stał, w nocnej koszuli. W zamieszaniu 
zginęła jedna ze starszych sióstr. Uratowało ich to, że poziom 
wody w rzece nie był zbyt wysoki. Jedni podsadzali drugich, aby 
wdrapać się na wysoki brzeg. Wówczas matka odwróciła się i po-
patrzyła za siebie: - Zobaczcie, nasz dom się pali...  Najpierw 
schronili się w zgliszczach Wili, z ulgą zauważając, że nie ma tam 
banderowców. Później małymi grupkami ruszyli w różnych kie-
runkach, ich rodzina w kierunku Starej Huty. Tam, na plebanii, 
poznał ją ksiądz - ten, któremu nosiła chleb. Dzięki temu znaleźli 
kąt. Odnalazł się ojciec, a zaprzyjaźniony Ukrainiec przyprowa-
dził siostrę. Leżała zmartwiała z przerażenia w krzakach na polu. 
- Do Janówki wróciliśmy na chwilę, pod eskortą partyzantów 
- wspomina pani Walentyna. - Ale nie było po co. Zabraliśmy z 
naszego domu tylko trochę soli. Swój dowód osobisty tato znalazł 
gdzieś pod lasem. Tamtej nocy zabili ponad 20 osób. I tylko jeden 
chłopak zginął od kuli. Resztę porąbali... Przede wszystkim dzieci 
i starszych ludzi. Pochowaliśmy ich we wspólnej mogile”. (Wasze 
Kresy: Przeżyliśmy dzięki mamie; 17 czerwca 2013; w: http://
www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130617/
REPORTAZ/130619594 ).  Siemaszko..., na s. 261 -262 datują 
napad na noc z 8 na 9 września 1943 roku i mord dokonany na co 
najmniej 22 Polakach. 
We wsi Monasterzyska pow. Buczacz zamordowali Polaka, ga-
jowego. Inni: był to leśniczy Votrno  („Sprawozdanie sytuacyjne 
z ziem polskich”, nr 8/44; w: Instytut Polski i Muzeum im. gen 
Sikorskiego w Londynie, No: PRM – 122).
We wsi Waroniów pod Firlejowem pow. Rohatyn: „08.11.1943 
r. zamordowany Ossowski Albin, administrator folwarku.” (Prof. 
dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 
8; oraz: „Sprawozdanie sytuacyjne z ziem polskich”, nr 8/44; w: 
Instytut Polski i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie, No: 
PRM – 122).

- 1944 roku: 
We wsi Bereżanka pow. Borszczów banderowcy powiesili na 
drzewach 2 nauczycielki: Polkę i Ukrainkę. 
We wsi Leszczków pow. Hrubieszów: „08.11.1944 r. została 
zam. rodzina milicjanta Bałajewicza: ojciec, żona i dwoje dzieci.” 
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – 
tom 8).   

- 1945 roku:  
We wsi Worochta pow. Sokal w walce z UPA poległo 3 Polaków, 

milicjantów.  

- 1946 roku: 
W miejscowości Bircza pow. Przemyśl ma grób Nachman Albin 
ur. 1921 zamordowany przez UPA  oraz żołnierz WP NN, który 
zginął z rąk UPA  8 XI 1946 r. (http://w.kki.com.pl/pioinf/prze-
mysl/zabytki/narodowej/ofiary1.html ).  

     W nocy z 8 na 9 listopada  
- 1944 roku: 
We wsi Seretec pow. Zborów banderowcy zamordowali 7-oso-
bową rodzinę polsko-ukraińską: męża Polaka, żonę Ukrainkę, ich 
2 dzieci, synową i 2 wnucząt; oraz 1 Ukraińca, sąsiada, który u 
nich przebywał. 
We wsi Szybalin pow. Brzeżany UPA zamordowała 12 Polaków. 
„TO zaczęło się... około godziny 20. W zalegający w ciemno-
ściach listopadowy wieczór. W położonej po wschodniej stronie 
Ceniówki części Szybalina, zamieszkanej przez polskie rodziny. 
Według Anastazji Krych był 24 października, w pamięci szyba-
liniaków utrwaliła się data 8 listopada 1944 roku. Potężny huk 
przed wejściowymi drzwiami. Mama strwożona i drżąca decyduje 
się. Owiniętego w chustę usadawia mnie na swoich plecach. Mia-
łem niespełna 7 lat. Dobrze pamiętam: Mama budzi mnie z głębo-
kiego snu, stawia na stole. Zasypiam na stojąco. Mama potrząsa 
mną, pospiesznie ubiera, owija w dużą kraciastą chustę. Drżącym 
z trwogi półszeptem modli się: „Pod Twoją obronę uciekamy się 
święta Boża Rodzicielko…”. Wybudzam się. Ojca nie ma: był na 
warcie na posterunku w domu rodziny Adamów, która strasznie 
ucierpiała tej nocy. Mama nie może podjąć decyzji. Nasza izdebka 
cała rozświetlona falującym od dwóch niewielkich okien czerwo-
nawym blaskiem. Za oknem od podwórka przemknęły pojedyncze 
cienie. Ostry, rozkazujący krzyk: „Kidaj granatu pid czerwonu 
dachiwku!”. Nasza chatka pokryta jest czerwoną dachówką. Po-
tężny huk przed wejściowymi drzwiami. Mama strwożona i drżą-
ca decyduje się. Owiniętego w chustę usadawia mnie na swoich 
plecach. Wchodzimy do maleńkiej sieni. Mama otwiera drzwi. Na 
głowy sypie się nam zaprawa murarska i skruszony gruz z nadwy-
rężonej futryny. Z wysokości maminych pleców widzę z lewej stro-
ny podwórka płonący wysokim i trzaskającym płomieniem stóg 
słomy. Na prawo, wzdłuż muru naszej chatki, rdzawym ogniem 
pali się i dymi słomiana zagata. Nisko suną chmury, widoczne od 
oświetlającego je pożaru, pada mżawka. Patrzę na to z mieszani-
ną lęku i jakiejś trwożnej chłopięcej ciekawości. Mama podrzu-
tem „poprawia” mnie, bym się nie osunął. Skręcamy w prawo, 
wzdłuż płonącej zagaty, w kierunku ogrodu Kurdyjagów. Otwarta 
furtka... Tuż za węgłem przed nami ciemna męska postać. Widzę 
ją oko w oko z wysokości maminych pleców. Odruchowo skręca-
my w lewo, w ciemność „Stij!”. Odwracam głowę: zboczem, na 
ukos, w naszą stronę biegną szare sylwetki – jest ich wiele. Roz-
dzierający w śmiertelnym przerażeniu krzyk Mamy i niemal jed-
nocześnie tuż za naszymi plecami ogłuszający huk karabinowego 
wystrzału – raz, drugi. Razem z hukiem bardzo wyraźny, wyróż-
niający się śmiertelną wibracją, ostry świst kul – jednej i drugiej, 
tuż przy naszych głowach. Biegniemy w dół, błotnistym zboczem. 
Przywieram co sił do matczynych pleców. Staczamy się po śliskiej 
od mżawki glebie do wejścia wspomnianego już ziemnego skle-
pu Kurdyjagów. Kucamy. Chwilka i przed nami, na wyciągnięcie 
ręki, przebiegają ciemne postacie. Wracają. „Tu sczezła, tu scze-
zła”. Szukają. Jest błotnisto. Grząsko. Mży. Znikają. Ciemność i 
cisza. Mimo grozy sytuacji – pamiętam to dobrze – czułem się bez-
pieczny, ciągle na plecach Mamy. Tylko to jej rozdygotane ciało. 
W trudnej, kucznej pozycji Mama co chwila podrzutem „popra-
wia” mnie, bym nie spadł. Przywarłem mocno do niej i... zasną-
łem. Tak około 20 minut. Mama ostrożnie podnosi się, budzę się 
– ciągle na jej plecach. Biegniemy do Kurdyjagów. Widzę babcię 
Rozalię. Cicha i trwożna wymiana zdań. Babcia bierze mnie na 
ręce i oddaje, także struchlałej z przerażenia, swojej córce, ciotce 
Katarzynie Zamojskiej. Do Mamy mówi: „Dońciu, ja za was już 
odmówiłam Anioł Pański”. Widziała z okna swojego domu naszą 
dramatyczną ucieczkę, widziała oddane do nas przez banderowca 
z najbliższej odległości strzały i była przekonana, że przy wejściu 
jej ogrodowego, ziemnego sklepu zostaliśmy zamordowani. Ciot-
ka Katarzyna umieszcza mnie natychmiast w gliniastej piwnicy 
swojego mieszkania. To rodzaj schronu domowego. Są tam już 
Hania i Michał Szumowie, nieco starsi, moi kuzyni, dzieci drugiej 
córki Rozalii – Marii. Nagle na zewnątrz domu, tuż za oknem, 
rozdzierający lament. To rozpaczają ciotki Maria, Katarzyna 
i babcia Rozalia. Ale dramat się nie skończył. W opuszczonym 
domu została w kołysce półtoraroczna siostra Bronisława... Dal-
szy ciąg zdarzeń znam od Mamy. Babcia Rozalia, nasza wybawi-
cielka, pyta: „A gdzie dziecko? Idź po dziecko, idź po dziecko”. I 
dosłownie ciągnie struchlałą, przerażoną Mamę do objętego tłu-
mionym ogniem tlącej się zagaty naszego domku. W śmiertelnym 
strachu zatrzymują się przed wejściowymi, nadwerężonymi wybu-
chem drzwiami. Są przymknięte. Uciekając, zostawiliśmy je otwo-
rem. Może we wnętrzu czai się banderowiec? Mama przełamuje 
strach. Otwiera i wchodzi. Mieszkanie wypełnione gryzącym dy-
mem. Słyszy krztuszącą się od dymu siostrę. Widzi, że leży odkryta 
na stole. A więc byli! Wydobyli z kołyski i tak pozostawili. Może 
sprawdzali, czy to chłopiec? Nie – dziewczynka, więc oszczędzi-
li. Mama zawija ją w poduszkę i przekazuje babci Rozalii. Jest 
ocalona. Wnętrze domku wypełnia się gryzącym dymem. Ale na 
niewielkim strychu są nasze zimowe zapasy: nieco mąki, trochę 
pszenicy, prosa, gryczanej kaszy. Bez nich nie przetrwamy zimy. 
Mama wchodzi do niewielkiej spiżarni i po drabince wspina się 
na ten stryszek. Cały zapas po omacku zrzuca na glinianą polepę 
spiżarni. W duszącym dymie traci orientację. W ciemności omac-
kiem szuka zejścia. Trafia na nie przypadkiem i całym bezwładem 
ciała spada. Ciężko rani głowę, ale ratuje swoje życie i... zapasy. 
Posłużyły nam na przetrwanie zimy w Brzeżanach i w czasie na-
szego exodusu na Zachód. Do końca swoich dni nosiła dużą za-

bliźnioną szramę powyżej skroni – na szczęście, mało widoczną. 
Ukryci w piwnicznym schronie z Hanią i Michałem Szumami po-
zostajemy w całkowitej ciemni, przykryci drewnianą przykrywą. 
Jest trochę słomy. Przytulamy się do siebie i zasypiamy. Budzi-
my się. Przez niewielką szparę przykrycia przebija światło dnia. 
Chce nam się sikać. Sikamy na polepę. Płaczemy. Ktoś wreszcie 
podnosi pokrywę. Ciotka Maria. Wychodzimy. Jest biały dzień. Po 
niebie mkną białoszare obłoki. Jest chłodno. 9 listopada. Ciotka 
prowadzi naszą trójkę do swojego domu, położonego niżej, za gli-
niastą drogą, u podnóża stoku. Na drodze gromada ludzi, głównie 
kobiety. Słyszę lamenty, ożywione rozmowy. Widzę Mamę z siostrą 
na ręku. Ucieszyłem się, ale ciotka Maria każe iść dalej. Mama 
na czole ma okropną ranę, ogromny opuchnięty krwiak. Na twa-
rzy – to dostrzegłem i zapamiętałem - niezagasłe jeszcze przera-
żenie. Daje mi ręką znak, bym podążał za ciotką. Przejmuje nas 
babcia Rozalia i prowadzi do obszernej kuchni. Daje jedzenie: 
gęstą kaszę jaglaną. Każe tu pozostać, nie wychodzić. Mówi, że 
jest wielkie nieszczęście. Są pozabijani – tak to określa. Wymienia 
parę nazwisk. 
PS. Strzelającego do nas banderowca Mama poznała. Tę mroczną 
wiedzę trzymała jednak w tajemnicy do czasu naszego smutnego 
exodusu – w obawie, by ojciec nie szukał niebezpiecznej zemsty. 
W 1978 roku, w dniu, w którym jedyny raz wspólnie z ojcem od-
wiedziłem rodzinny Szybalin, dziwnym zbiegiem zdarzeń odbywał 
się w tamtejszej cerkwi pogrzeb tego człowieka. Jakby sam czas 
dokonywał wyrównania rachunków.” (Franciszek Prus, oprac. 
Szymon Kozica:  8 listopada będziem pamiętali. Szybalin, rok 
1944; w: https://plus.gazetalubuska.pl/8-listopada-bedziem-pa-
mietali-szybalin-rok-1944/ar/11859308 ). Zabici zostali pocho-
wani na maleńkim, wydzielonym polskim cmentarzu w Szyba-
linie, przy trakcie do Brzeżan. „Uroczystość na skwerze przed 
kościołem w Zielonej Górze Łężycy, upamiętniająca ofiary ludo-
bójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach. Goście odsła-
niają kolejne tablice. /.../ Franciszek Prus delikatnie zdejmuje z 
tablicy biało-czerwoną wstęgę, skłania głowę i klęka na oba ko-
lana. Na tablicy napis: „Pamięci mieszkańców wsi Szybalin, pow. 
Brzeżany, woj. tarnopolskie, zamordowanych przez OUN-UPA w 
nocy 8/9 listopada 1944 roku: 1. Adamów Apolonia - lat 18, 2. 
Adamów Michał - lat 20, 3. Krych Paweł - lat 37, 4. Szymański 
Jan - lat 35, 5. Uchman Adam - lat 17, 6. Uchman Apolonia - lat 
30, 7. Uchman Franciszek - lat 19, 8. Ruchlewicz Anna - lat 40, 
9. Ruchlewicz Stefania - lat 19, 10. Prus Michał - lat 30, 11. Prus 
Maria - lat 28, 12. Kozaczek Paweł - lat 22”. (Szymon Kozica: 
Ocaleli, żeby przekazać nam tę historię; w: https://plus.gazetalu-
buska.pl/ocaleli-zeby-przekazac-nam-te-historie/ar/10739410 ). 
Cecylia Sik: „Po tym wieczorze zorganizowano warty, milicja i 
gospodarze pilnowali wsi. Nic to nie dało. Następnej nocy napa-
dli na posterunek. Zginął mój kuzyn, rażony granatem. Koledze 
odcięli nogi i ręce, wykrwawił się. Ojciec starszą siostrę i mnie 
wywiózł do Brzeżan, do zaprzyjaźnionej pani. W miastach bande-
rowcy nie grasowali, ale było inne zagrożenie. Sowieci przecze-
sywali mieszkania, gwałcili kobiety i dziewczyny. Siostra miała 
22 lata, ja sześć. /.../ Wywieziono nas także dlatego, że ja bardzo 
się rozchorowałam. Wezwano niemieckiego lekarza, ponacinał 
wrzody na moim ciele, zdezynfekował i kazał robić okłady z ce-
buli i szarego mydła. Pomogło, ale blizny były bardzo widoczne 
przez długie lata.” (https://plus.gazetalubuska.pl/a-szybalina-z-
al-wioska-byla-duza-w-niej-szkola-uczeszczalam-do-pierwszej-
klasy/ar/11859406 ). 

     9 listopada 
- 1943 roku: 
We wsi Błozew Górna koło Nowego Miasta pow. Dobromil upo-
wcy zamordowali 14 Polaków; Maria Grabowska, lat 25, miała 
kilkanaście ran kłutych; jej córeczka Krystyna, lat 4, miała zła-
maną szczękę i rozpruty brzuszek; 6-osobowa rodzina Sychajów: 
ojciec miał rozpłataną ostrym narzędziem czaszkę, matka mia-
ła kilkanaście ran kłutych i wybite zęby, 22-letni syn miał 7 ran 
kłutych,  21-letnia córka miała kilkanaście ran kłutych, 19-letnia 
córka miała kilkanaście ran kłutych i ślady bicia po całym ciele, 
15-letni syn został zastrzelony. „Zamordowani przez Ukraińską 
Powstańczą Armię 9 listopada 1943 roku spoczywają w dwóch 
zbiorowych mogiłach:
I. Rodziny Suchajów z Błozwi Górnej
Suchaj Marcin - organista i kierownik agencji pocztowej ur. 
6.11.1889 r - mąż.
Suchaj Ludwika z domu Chocińska ur. 10.03.1895 r - żona.
Grabowska Maria z domu Suchaj ur. 4.02.1919 r - córka.
Grabowska Krystyna ur. 13.04.1940 r - wnuczka.
Suchaj Marian ur. 1912 r - syn.
Suchaj Zofia ur. 1922 r - córka.
Suchaj Anna ur. 1924 r - córka.
Suchaj Eugeniusz ur. 1928 r - syn.
 II Rodziny Sychorów z dworu w Wołczy.
Sychora Tadeusz inż. rolnik - mąż.
Sychora Janina z domu Kochanowska - żona.
Sychora Maria - córka.
Sychora Cecylia - córka.
Sychora Bolesław - syn.
Pietraszek Cecylia z Posady Nowomiejskiej - pomoc domowa”. 
(http://www.kki.pl/pioinf/przemysl/zabytki/narodowej/ofiary1.
html). 
We wsi Cygany pow. Borszczów Ukraińcy zamordowali 24-let-
niego Michała Puzyńskiego.
We wsi Czerkawszczyzna pow. Czortków zamordowali Włady-
sława Fedkowa, kolejarza.
We wsi Lubaszówka koło Lubieszowa pow. Kamień Koszyrski 
woj. poleskie o świecie „pijani bandyci z UPA dla zabawy za-
strzelili 100 osób /.../, wśród pomordowanych byli Polacy i Ukra-
ińcy”. („Skazani na niepamięć”, w: Nasza Polska z 8.XI.2005 r.).   
W miasteczku Lubieszów pow. Kamień Koszyrski po rzezi w 
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Lubaszówce upowcy wkroczyli do Lubieszowa i „na chybił tra-
fił wybrali około 200 Polaków i zamknęli ich w dwurodzinnym 
drewnianym domu należącym do rodziny Buttmanów i Piaskow-
skich, budynek obłożono słomą i podpalono”. Wieczorem tego 
dnia dwaj miejscowi Ukraińcy zamordowali 2 Polaków: apteka-
rza z żoną. Upowcy zamordowali też zakonnika z klasztoru ka-
pucynów. Tego dnia w Lubaszowie i Lubaszówce Ukraińcy za-
mordowali około 253 Polaków i około 50 Ukraińców („Skazani 
na niepamięć”, w: Nasza Polska z 8.XI.2005 r.). „Liczbę około 
200 ofiar w Lubieszowie potwierdza świadectwo Ukraińca Myny 
Saszczuka, który 10 listopada 1943 roku wraz z innymi sąsiadami 
przewoził nadpalone zwłoki do wspólnego grobu na cmentarzu 
katolickim”. Oraz:  „Wkroczywszy do Lubieszowa pod wieczór, 
spędzili mieszkańców polskiej narodowości (183 ludzi) d chaty 
Buttmana, która stała naprzeciwko obecnego wojskowego komi-
sariatu, jakoby na zebranie. Następnie rozpoczęli swoje kainowe 
dzieło: ze wszystkich stron podpalili dom i czekali na tego, kto 
żywy wyrwie się z tej trąby powietrznej, aby dobić ofiarę i wrzucić 
ją z powrotem w ogień. Mieszkańcy Lubieszowa wspominają, jak 
pewna pięknisia z długimi włosami błagała o ratunek swego na-
rzeczonego, członka bandy, a ten wyciągnął z pochwy szablę i pod 
ogólny rechot zabójców jednym ciosem oddzielił głowę dziewczy-
ny od ciała” („Lubeszywszczyna”, ukraińska książka wydana w 
1996 roku, s. 93 - 94; za: Zbigniew Małyszycki: „Potknięcia prof. 
Pawła Wieczorkiewicza”; w: „Myśl Polska” z 26 października 
2008). Wśród nich były: siostra Jadwiga, Alojza Gano sercanka – 
przełożona klasztoru w Lubieszowie oraz siostra „Andrzeja” An-
drzeja Maria Ossakowska sercanka z klasztoru w Lubieszowie, 
spalona żywcem wraz z siostrą Gano. 
W chutorze Reymontówka koło Lubieszowa pow. Kamień Ko-
szyrski woj. poleskie UPA wymordowała prawie wszystkich Po-
laków i spaliła ich gospodarstwa; dorosłych wyrąbano siekierami 
i bagnetami, niemowlęta nabijano na pale. Zamordowanych zo-
stało 100 osób -  według świadectwa Jana Bulwickiego, przed-
wojennego sołtysa tej kolonii, który sporządził imienny wykaz 
ofiar. Pozostali przy życiu Polacy z Lubieszowa i Reymontówki, 
a także z kolonii Choromeck i Czysta Łuża zbiegli bądź to na 
północ do Bałandycz nad Kanałem Królewskim, bądź na połu-
dnie do kompleksu leśnego Krasny Bór. W rezultacie po wojnie 
w Lubieszowie pozostało tylko dwoje czy troje Polaków, zaś 
Reymontówka znikła z mapy, rośnie tam teraz las, a po kolonii 
Choromeck pozostało czyste pole, na którym sowieci zbudowali 
lotnisko. „Śledztwo w sprawie zabójstw na tle narodowościowym 
około 100 mieszkańców wsi Kolonia Rejmontówka oraz co naj-
mniej 183 mieszkańców Lubieszowa – powiat Kamień Koszyrski, 
dawne woj. poleskie, przez nacjonalistów ukraińskich z UPA któ-
re miały miejsce 9 listopada 1943 r. tj. o przestępstwo określone 
w art. 118 § 1 kk w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 
r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu. (S 92/07/Zi) Postępowanie do-
tyczyło zabójstw osób narodowości polskiej , popełnionych na 
terenie gminy Lubieszów i w jej okolicach przez nacjonalistów 
ukraińskich, stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludz-
kości. Ponadto śledztwo toczyło się w sprawie zbrodni przeciwko 
ludzkości polegającej na zabójstwie w dniu 9 listopada 1943 r. 
w osadzie Kolonia Rejmontówka oraz miejscowości Lubieszów – 
dawny powiat Kamień Koszyrski, ówczesne woj. poleskie, łącznie 
co najmniej 283 ich mieszkańców – narodowości polskiej, przy 
użyciu ostrych narzędzi, broni palnej oraz poprzez spalenie żyw-
cem w budynku mieszkalnym przez nacjonalistów ukraińskich z 
lubieszowskiej i moroczańskiej bojówki UPA w której działali m. 
in. Danyło Jurko, Konstantin Szołomickij, mężczyzna o nazwisku 
Duna, Iwan Jurko, Andrij Jurko, Archip Harasz, Jakow Jurko i 
inni, które to czyny miały na celu wyniszczenie ludności narodo-
wości polskiej, zamieszkałej na tych terenach, tj. o czyn określony 
w art. 118 § 1 kk w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. 
o Instytucie Pamięci Narodowej. Śledztwo w przedmiotowej spra-
wie umorzono w dniu 4 kwietnia 2011 r. wobec śmierci ustalonych 
sprawców stwierdzonych zbrodni oraz niewykrycia pozostałych 
sprawców tych przestępstw.” 
We wsi Wołcza Dolna pow. Dobromil banderowcy zamordowali 
6 Polaków: 5-osobową rodzinę z 3 dzieci oraz służącą będącą w 
ciąży. Zapewne dotyczy to rodziny Sychorów. 
We wsi Wólka Lubieszowska koło miasteczka Lubieszów pow. 
Kamień Koszyrski: „Pamiętam, szłam z pola przez polską ko-
lonię i zaszłam do Grabarzów. Gdy otworzyłam drzwi wszystka 
zamarłam: cała rodzina leżała zarąbana! Taki sam obraz był u 
Kozieradzkich, tyle tylko, że oprócz tego tam niemowlę stało na-
bite na pal” - pisze do Muzeum w Łobnej mieszkanka Wólki Lu-
bieszowskiej W. M. Dawydiuk” („Lubeszywszczyna”, ukraińska 
książka wydana w 1996 roku, s. 93 - 94; za: Zbigniew Małyszyc-
ki: „Potknięcia prof. Pawła Wieczorkiewicza”; w: „Myśl Polska” 
z 26 października 2008). Zbrodni dokonał oddział UPA około 9 
listopada 1943 roku. 

- 1948 roku: 
W mieście Jarosław woj. rzeszowskie w szpitalu zmarł 25-let-
ni Polak pobity przez banderowców we wsi Wielkie Oczy pow. 
Lubaczów.  

     10 listopada  
- 1943 roku: 
We wsi Klimkówka pow. Zbaraż banderowcy zastrzelili 10 Po-
laków (Komański..., s. 459). „W sierpniu 1943 r. spalono we wsi 
Klimkowce gospodarstwo Polaka, ożenionego z Ukrainką. 10 li-
stopada tegoż roku banderowcy zamordowali tutaj z broni palnej 
10 Polaków na oczach ich członków rodzin. Mord ten wywołał 
wielki popłoch wśród ludności polskiej. Wielu Polaków uciekało 
na noc do miasta Podwoloczyska, oddalonego o 13 km, a na dzień 
wracało do domu.” (Bp. Wincenty Urban: „Droga Krzyżowa Ar-
chidiecezji Lwowskiej w latach II wojny światowej 1939-1945”; 
Wrocław 1983, s. 123-126). Inni mord datują na 18 listopada w 

nocy („Sprawozdanie sytuacyjne z ziem polskich”, nr 8/44; w: 
Instytut Polski i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie, No: 
PRM – 122).  
We wsi Plebanówka pow. Trembowla Ukraińcy zamordowali 
Jana Juchniewicza, młynarza. 
W kol. Różyn pow. Kowel w walce z UPA zginęło 6 partyzan-
tów AK „Jastrzębia” pod dowództwem  „Sokoła”, Polacy musieli 
opuścić kolonię. 
We wsi Wiśniowczyk pow. Przemyślany Ukraińcy zamordowa-
li 4-osobową rodzinę polsko-ukraińską Pawła Szajdy  z 2 dzieci  
(żoną Polaka była Ukrainką). „10 listopada 1943 r. w Wiśniow-
czyku banda ukraińska zamordowała mojego kuzyna Pawła Szaj-
dę (l. 55), jego żonę (l. 50), Ukrainkę pochodzącą ze wsi Żuków, 
oraz dwóch synów: Franciszka (l. 31) i Jana (l. 22).  (Józef Wy-
spiański: Barbarzyństwa OUN-UPA, Lubin 2009, s. 184). 
We wsi Zagórze pow. Zborów zamordowali 20 Polaków, całe ro-
dziny, ich zagrody ograbili i spalili. 

- 1944 roku: 
We wsi Hulskie pow. Lesko  N. N. gajowy w majątku leśnym 
dr Feiwela Adlersberga w Zatwarnicy wskazał milicjantom z Po-
sterunku MO w Zatwarnicy magazyn broni UPA w Hulskiem. 
Podczas obławy został śmiertelnie ranny. (http://fundacjabiesz-
czadzka.org/wp-content/uploads/2018/09/Seminar_Zatwarni-
ca_15.09.2018_08_RDLP-Krosno_E.Marszalek.pdf ). Inni:  We 
wsi Zatwarnica pow. Lesko w majątku leśnym dr Feiwela Ad-
lersberga, w czasie obławy milicjantów z Posterunku MO w Za-
twarnicy pod komendą Stanisława Śliwy na wskazany przez ga-
jowego magazyn broni UPA w Hulskiem, śmiertelnie ranny został 
gajowy NN (Edward Orłowski..., jw.). 
We wsi Jaśnicze pow. Brody zamordowani zostali: Teresa Unger, 
żona Stanisława; Joanna Unger, córka lat 4; Tadeusz Unger, syn 
1 rok. (http://podkamien.pl/viewpage.php?page_id=246&c_
start=0). „10 listopada 1944 r. w późnych godzinach wieczornych 
ktoś zaczął pukać do drzwi. Mama spytawszy się ,,Kto to ?” usły-
szała: ,,To ja - Chonyk - sołtys - chciałbym porozmawiać”. Mama 
otworzyła drzwi i ku zdumieniu zobaczyła dużą grupę banderow-
ców uzbrojonych po zęby w karabiny, bagnety.. /…/ Braciszek Ta-
dzio miał roczek, a siostrzyczka Joasia 4 latka - spali na klepisku 
ze słomy. Mama stała w pokoju w kącie, a ja leżałem oparty i by-
łem strasznie przerażony całą sytuacją. Spośród bandytów wystą-
pił chłopak niskiego wzrostu, może miał około 20 lat, spojrzał na 
mamę i zapytał: ,,Czego sobie życzysz? - to Twoja ostatnia godzi-
na z dziećmi!”.  Mama odpowiedziała: ,,Pozwól, że pożegnam i 
pobłogosławię swoje dzieci”- co też uczyniła. Ten młody bandero-
wiec skierował karabin w stronę mamy i oddał trzy strzały, mama 
obsunęła się na podłogę. Następnie skierował w stronę śpiące-
go braciszka - strzelił dwa razy. Zaraz zabił moją siostrzyczkę. 
W końcu karabin przyłożył w moją stronę, patrzyłem na niego. 
Bandyta oddał dwa strzały i straciłem przytomność... Po jakimś 
czasie obudziłem się, cudem ocalałem. Moja siostrzyczka, która 
leżała koło mnie jeszcze się ratowała, rączkami drapała ścianę 
chcąc się podnieść. Chciałem jej pomóc, ale skonała przy mnie.” 
(Piotr Unger; w: www.podkamien.pl). Komański…, s. 72 podaje 
datę mordu w Jaśniczach „listopad 1944”. 
We wsi Klimkowce pow. Zbaraż Ukraińcy zamordowali 10 Po-
laków.  
We wsi Koropiec pow. Złoczów: „10.11.1944 r. zostali zam.: Wie-
liczko Władysław z synem Piotrem; . Fleszer i.n.;  Sabadasz i.n.” 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).
 We wsi Olejów pow. Zborów został zamordowany Tyszecki Ka-
rol (http://www.olejow.pl/readarticle.php?article_id=250 ). 
We wsi Pistyń pow. Kosów Huculski upowcy zamordowali 11 
Polaków: 4-osobową rodzinę z 2-letnim synem, 3-osobową ro-
dzinę oraz 2 małżeństwa ). Inni: 10 Polaków: 6-osobową rodzinę 
i 2 małżeństwa). 
We wsi Rybno pow. Kosów Huculski: „Wieczór, 10 listopada 
1944 r. Zaroślami nad Czeremoszem zbliżają się do Rybna dwie 
sotnie UPA, wzmocnione Hucułami z górskich wiosek. Kilkuset 
mężczyzn zbrojnych w noże, siekiery i widły idzie „oczyszczać 
ukraińską ziemię z cużyńców”. W Rybnie „cużyńcami” jest nie-
spełna setka Polaków, głównie kobiet, dzieci i starszych, miesz-
kających wśród półtora tysiąca Ukraińców. Są między nimi moja 
mama i babcia.  /.../ W okrutny sposób mordują 23 osoby w wieku 
od 2 do 70 lat. Ofiar byłoby więcej, gdyby nie sowiecki istrie-
bitielnyj batalion, który pospieszył wsi z pomocą (wbrew woli 
NKWD, które najwyraźniej wolało czekać, aż upowcy wymordują 
Polaków). Pali się katolicki kościół, zbudowany zaledwie 10 lat 
temu. Palą się polskie zagrody, od nich zapalają się ukraińskie. 
Przerażona mama i babcia biegną na tołokę (tak tutejsi nazywa-
ją zarośla nad Czeremoszem), szukają ocalenia. Pada deszcz ze 
śniegiem, jest przeraźliwie zimno”. (Edward Łysiak , „Tygodnik 
Powszechny”, 23.06.2013; za: http://www.nawolyniu.pl/artyku-
ly/czeremosz.htm ). „Anna (15 lat) i Helena (ok. 40 lat) uciekły 
do Kut, ale następnego dnia przyjechały furmanką po żywność i 
ubrania. Przyjechały i zobaczyły. Kiedy wjeżdżały wieś była wy-
marła. Pozamykane okna, drzwi i furtki, pusty gościniec. Dom 
Heleny Bojer był pierwszym we wsi i dziwnym zbiegiem okolicz-
ności nie został spalony. - Będę miała do czego wrócić - Hele-
na ściągnęła lejce. Weszły do kuchni i zamarły przerażone. Na 
podłodze leżało ciało młodej kobiety, całe pocięte nożami. Minęły 
dopalający się kościół, spalony dom Anny Pastusiak, dymiące 
zgliszcza domu i wozowni w zagrodzie Edwarda i Marii Jakubow-
skich. Domu Pakoszów już nie było. Wokół murowanego komina 
leżała sterta nadpalonych belek i desek. Spalone były obora i staj-
nia, zachowała się jedynie drewutnia. Zwęglony pies leżał przy-
wiązany łańcuchem do budy. W zgliszczach stajni leżały przywią-
zane do żłobów krowy. Przez uchylone drzwi drewutni Anna do-
strzegła jakąś postać. - Ciociu, tam ktoś jest – zawołała. Po chwili 
wahania obie weszły do środka. Na stercie porąbanego drewna 
siedziała skulona dziewczęca postać. - To chyba Jadzia? - Anna 
z trudem rozpoznała córkę Pakoszów. - Jadziu, to ja Ania, nie 

poznajesz mnie? Dziewczyna nie reagowała. - Jadziu, co z tobą? 
- Helena próbowała ją podnieść. Nie dała rady i skinęła na Annę. 
Ujęta pod ręce dziewczyna poddała się bezwiednie. Dopiero teraz 
dostrzegły jej przeraźliwie bladą twarz i siwe włosy. - Ciociu – 
szepnęła Anna. – Ona zawsze była ruda. - Tam są - Jadwiga nie-
obecnym wzrokiem wodziła po spalonej zagrodzie i trzęsącą się 
ręką pokazywała dopalające się zgliszcza. - Wszystkich nożami 
zabili. Najpierw mamę i tatę, potem dzieci. Te większe nożami, ale 
małe nie. Boże, jak ciężko o tym mówić. Za nóżki je brali i huśtali, 
jakby bawić się chcieli - dwie duże łzy spływały po jej twarzy. – A 
potem główkami o ścianę trzaskali. - Ewę i ciocię Wandzię cały 
czas trzymali za ręce. Musiały na to patrzeć. Boże, jak one prosiły, 
jak krzyczały – przetarła dłonią policzek. - Ja schowałam się pod 
łóżkiem. Kiedy ktoś zaczął strzelać, to podpalili dom i wybiegli. 
Dopiero wtedy przyszłam tutaj.”  (Edward Łysiak: Kresowe opo-
wieści; w: www.pokucie.republika.pl ) Siekierka...., s. 288 – 289 
podaje, że w marcu 1944 roku upowcy zamordowali 36 Polaków, 
w tym część z nich spalili w kościele.  
We wsi Seretec pow. Zborów Ukraińcy zamordowali 2 Polaków. 
W miejscowości Tłuste Miasto pow. Zaleszczyki Ukraińcy za-
mordowali 1 Polaka. 

- w 1945 roku: 
We wsi Bircza Stara pow. Dobromil (pow. Przemyśl) sotnia 
„Bira” ograbiła polskie domy zmuszając Polaków do ucieczki, 
liczba ofiar łącznie z drugim napadem 29 listopada wynosiła 12 
osób.

     Od 6 do 11 listopada 
- 1942 roku: 
W mieście Kołomyja woj. stanisławowskie w wyniku donosu 
policjantów ukraińskich gestapowcy aresztowali i zamordowali 
bądź zesłali do obozów koncentracyjnych, gdzie zginęli, około 40 
osób z inteligencji polskiej.  

     11 listopada (Święto Niepodległości)  
- 1939 roku: 
We wsi Dachnów pow. Lubaczów miejscowy Ukrainiec o na-
zwisku Pekura zastrzelił 1 Polaka. Oraz: „został zastrzelony 
przez policjantów ukraińskich robotnik leśny Maciej Cencora.”  
(https://www.krosno.lasy.gov.pl/documents/149008/33416974/z.
+III+Martyrologium+le%C5%9Bnik%C3%B3w+Podkarpac
ia+1938-49.pdf/6f35ab4c-8a26-04fa-5211-645408ada92e ) 

- 1941 roku:  
W mieście Horodenka woj. stanisławowskie policjanci ukraińscy 
oraz gestapowcy aresztowali 16 Polaków, z których 14 zostało 
rozstrzelanych w egzekucji inteligencji polskiej w Szeperowcach 
k. Kołomyi 12 marca 1942 roku.

- 1943 roku: 
We wsi Bołozów koło Przemyśla  banderowcy zamordowali 11 
Polaków (wg sprawozdania OUN, więc nazwa wsi może być w 
wersji ukraińskiej). 
We wsi Bełz pow. Sokal Ukraińcy zamordowali Polaka o nazwi-
sku Pozagórski, właściciela majątku. 
W kol. Chwoszczowata pow. Sarny upowcy zamordowali 10 Po-
laków, którzy przyszli do swoich zagród po żywność. 
W kol. Dołhe pow. Sarny Ukraińcy siekierami i widłami za-
mordowali 11 Polaków, w większości osoby starsze i 16-letnią 
dziewczynę o nazwisku Korytko. W okolicach wsi Dołhe lub 
Romanówka pow. Sarny prawdopodobnie 11 listopada 1943 
roku: „Garboliński  Lucjan pracował na kolei, zamordowany w 
okolicach Dołhe. Garboliński Władysław został zamordowany 
podobnie jak Lucjan w okolicach Romanówki czy Dołhe. Losy 
pozostałych nieznane.”  (http://free.of.pl/w/wolynskie/miejsca-r/
romanowka-09.html ) 
We wsi Duliby pow. Włodzimierz Wołyński upowcy zamordo-
wali 4-osobową rodzinę: Bolesława Bańkę z zoną Janiną orz ich 
3-letniego syna i 17-letnią córkę Genowefę, którą przez 3 mie-
siące przechowywał Ukrainiec Sdoruk, aby szyła mundury dla 
UPA; zamordowali także Ukraińca. Inni: „W trakcie antypolskiej 
akcji z 30 sierpnia 1943 r. rodzinie Bolesława Bańka schronie-
nia udzielił mieszkaniec wsi Wilka Dulibśka, Ołeksij Stoliaruk. 
W obejściu Ukraińca Polacy ukrywali się do 12 listopada 1943 
r. Schowek ten został jednak odkryty przez banderowców, którzy 
zabili zarówno rodzinę Bańków (małżeństwo i dwoje ich dzieci), 
jak i ukrywającego ich Ołeksija Stoliaruka. Na cmentarzu we wsi 
Duliby znajduje się mogiła tego ostatniego”.  (Iwan Olchowski: 
Ratowali niewinnych, ryzykując własne życie. W: Pojednanie 
przez trudną pamięć. Wołyń 1943. Lublin 2012)
W kol. Folwark /Ost-Folwark/ pow. Sarny  zamordowali co naj-
mniej 6 Polaków, w tym 8-letnią dziewczynkę Teresę Wandę 
Dziekańską. „Dziekański Józef, żona Emilia z d. Werpolewska 
- spaleni żywcem 11.11.1943r. przez bandę „UPA” Dziekański 
Anastazy ~1870 został zamordowany w Folwarku przez UPA w 
dn.11.11.1943r. Żona i dzieci przeżyły. Dziekański Szczepan - s. 
Anastazego i Teofili, żona Bronisława, córeczka IN. Obie zamor-
dowane 11.11.1943 w Folwarku.” (http://free.of.pl/w/wolynskie/
miejsca-f/folwark-09.html ) 
W kol. Janówka pow. Sarny zamordowali co najmniej 14 Pola-
ków, w tym spalili żywcem 9-osobową rodzinę Stolarczyków. 
We wsi Kasperowce pow. Zaleszczyki: „11.11.1943 r. został zam. 
Gąsowski Bolesław”. (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupeł-
nienie..., jw., tom 7). 
W kol. Konstantynówka pow. Sarny podczas napadu upowcy za-
mordowali nie ustaloną liczbę Polaków. 
We wsi Mosty Wielkie pow. Żółkiew Ukraińcy zamordowali 1 
Polaka. 
W kol. Osty pow. Sarny upowcy zamordowali kilkudziesięciu Po-
laków, w tym 1-rocznego Ludwika Dziekańskiego.
We wsi Plebanówka pow. Trembowla zamordowano 11 osób, 6 
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osób poraniono, z których zmarły 3 osoby w Trembowli („Spra-
wozdanie sytuacyjne z ziem polskich”, nr 8/44; w: Instytut Polski 
i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie, No: PRM – 122). 
W kol. Radzież pow. Sarny wśród kilkunastu zamordowanych 
Polaków była 103-letnia Joanna Pankowska oraz „Zieliński  
Franciszek 11. 11. 1943 , żona IN., nauczycielka czteroklasowej 
szkoły w Radzieżu. Jankowski Kazimierz + 1943 (walczył w AK)”  
(http://free.of.pl/w/wolynskie/miejsca-r/radziez-09.html ) 
W kol. Romanówka pow. Sarny spalili 9 polskich gospodarstw 
i zamordowali nie ustaloną liczbę Polaków. „Pirzecki  IN., żona 
Adela, 2 dzieci. Rodzeństwo Adeli - Julian i Władysława mieli być 
chrzestnymi jej dziecka. Gdy pojechali do nich, zastali wszystkich 
zamordowanych. Zwłoki załadowali na wóz i odjechali (widziała 
to Mieczysława Garbolińska)”. ( http://free.of.pl/w/wolynskie/
miejsca-r/romanowka-09.html )  
W kol. Różyn i kol. Truskoty pow. Kowel „w drugi dzień trwają-
cej bitwy, w czasie wycofywania się z kol. Truskoty serdeczny ko-
lega, pełny od dzieciństwa sierota Stefan Skowron, lat 18, został 
ciężko ranny w nogę i prosił o pozostawienie go na polu naszego 
sąsiada Gnata Jufimczuka, ojca Mitki, sołtysa naszej kolonii. Po 
zakończonej i przegranej drugiego dnia bitwie Stach Szymczyk 
poszedł po Stefana. Niestety, ranny został już zamordowany, miał 
rozpruty brzuch, wyciągnięte wnętrzności i wydłubane oczy, po-
nadto był bez butów, które brat Zygmunt rozpoznał w 1944 r. u 
Ukraińca Lońki Oksiutycza, mieszkańca wsi Lubliniec”  (Tadeusz 
Kotarski: Moje tragedie, w: „Świadkowie mówią” , s. 43). 
We wsi  Stryjówka pow. Zbaraż zamordowani zostali: Anto-
chów Michał, Robak Paweł i Sokół Jan (Kubów..., jw.). Oraz: 
„11.11.1943 r. został zam. Paweł Nagadżyna – kościelny.” (prof. 
dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7). Inni: 16 
listopada w nocy: „3 zabili, kilku ciężko poranionych”  („Spra-
wozdanie sytuacyjne z ziem polskich”, nr 8/44; w: Instytut Polski 
i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie, No: PRM – 122).
W kol. Świętocin pow. Włodzimierz Wołyński upowcy zamor-
dowali ocalałych z poprzedniej rzezi 23 Polaków – sztundystów, 
całe rodziny. 
We wsi Wiczynie pow. Łuck zamordowali 3 Polki. 
W lesie między wsią Wiczynie a wsią Woronczyn pow. Łuck za-
mordowali 5-osobową rodzinę: Jana Gonczarowskiego z żoną 
Marią oraz z 3 ich niepełnoletnich córek: Genowefą, Pelagią i 
Janiną. 

- 1944 roku: 
We wsi Białogłowy pow. Zborów Ukraińcy zamordowali 3 Pola-
ków  („Śledztwo w sprawie zbrodni ludobójstwa nacjonalistów 
ukraińskich w celu całkowitego wyniszczenia ludności polskiej 
w latach 1939 - 1945 na terenie powiatów Zborów i Brody, woj. 
tarnopolskie”; sygn. akt S 83/09/Zi; w: https://ipn.gov.pl/pl/
sledztwa/sledztwa/oddzialowa-komisja-we-w/31480,Sledztwa-
zakonczone-wydaniem-postanowienia-o-umorzeniu.htm ). 
We wsi Bukowina pow. Zborów banderowcy zamordowali 13 Po-
laków: Baran Maria l. 40, jej córki: Anna l. 6 i Stefania l. 16 oraz 
syn Stanisław l. 12, Czapla Antoni l. 50, jego żona Anna l. 40, 
ich dzieci: Władysław l. 16, Józefa l. 3 i Maria l. 10, Humienny 
N. l. 65, Lis Adam l. 55, Maliszewski Mikołaj l. 55, Zalewska 
Rozalia l. 65 (Kubów..., jw.). Inni:„Tej nocy zginęło 14 osób: 11 
w Bukowinie i 3 w Kamionce. Krakowiak bronił się do końca i 
zginął z całą rodziną. On z synem zostali zastrzeleni na podwó-
rzu, a żona z dwiema córkami, zakłute nożami przy kiernicy koło 
Wuzera. Maria Baran, też zginęła z całą rodziną. Udusiła się z 
trójką dzieci w piwnicy spalonej stodoły. Pozostali to pojedynczo 
zastrzeleni w czasie ucieczki, lub złapani i zamordowani. Dzicz 
spaliła w czasie napadu około 100 budynków w Bukowinie i 30 w 
Kamionce. W większości budynków spaliły się również zwierzęta. 
W niedzielę przed południem, zjawili się przedstawiciele władz. 
Szef NKWD Kiriczenko i Przewodniczący Regionu Rozdolańskij 
przeszli przez wieś, obejrzeli pogorzelisko, pokiwali głowami i 
odjechali. Kiryczenko na pewno wiedział o planowanym napa-
dzie na wioskę, bo wszędzie miał swoje wtyczki, natomiast Ukra-
iniec Rozdolańskij współpracował z UPA./.../  Końcowym aktem 
tej apokalipsy, był zbiorowy pogrzeb. Zamordowanych złożono 
do naprędce skleconych trumien, Krakowiaka z rodziną do szafy 
i sznur wozów w otoczeniu rodzin i sąsiadów wyruszył z Księ-
dzem Markiewiczem pod kościół, a następnie na cmentarz. Gdy 
dobiegała końca żałobna ceremonia, z lasu posypały się strzały. 
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie; zamarło wszystkim na 
ustach. W pośpiechu zasypano groby, ludzie wskoczyli na wozy i 
galopem wrócili do wioski. Bandyci uważający się za chrześcijan, 
nawet martwym nie dali spokoju. Nie pozwolili dokończyć chrze-
ścijańskiego obrządku. Nie ma wątpliwości, że poziom cywiliza-
cyjny i kulturowy tych ludzi, nie różnił się od poziomu zastępów 
czerni Chmielnickiego. Był to ostatni i chyba jedyny tego rodzaju 
pogrzeb, na naszym cmentarzu. Później zamordowanych grzeba-
no we wsi.” (Adolf Głowacki:  „Milno - Gontowa. Informacje 
zebrane od ludzi starszych - urodzonych na Podolu, wybrane z 
opracowań historycznych i odtworzone z pamięci”. Szczecin 
2009 Część 11). A. Głowacki wymienia ofiary: Czapla Anna - 
zam. Bukowina 144, zasztyletowana przy kiernicy z córkami Jó-
zefą i Marią; Czapla Antoni - zam. Bukowina 144; Czapla Wła-
dysław - zam. Bukowina 144; Gumiennego teść - zam. Bukowina 
23; Jarmaleńko Michał - zam. Kamionka 26; Lis Adam - zam. 
Bukowina 34; Procyszyn Piotr - zam. Kamionka 117; Maliszew-
ski Mikołaj - zam. Bukowina 3; Zaleska Rozalia - zam. Bukowina 
62, spalona w domu. 
We wsi Gaje Roztockie pow. Zborów zostali zamordowani przez 
banderowców: Myszka Michał, jego żona Maria oraz czworo 
dzieci i babcia, małżeństwo Sucheckich, 4-osobowa rodzina Świ-
drowych, małżeństwo Wajdów z córką. (Kubów..., jw.). Inni: „za-
mordowana cała 7-osobowa rodzina Myszków: mąż Michał, żona 
Maria, czwórka dzieci i babcia; (dane dzieci i babci NN); trzy-
osobowa rodzina Wajdów (rodzice z córką) zamordowana w swo-
im domu  oraz małżeństwo Sucheckich pomordowane siekierą we 

własnym domu” (http://olejow.pl/readarticle.php?article_id=251 
)  „Z rodziny Myszków cudem ocalała Aniela Myszka, córka Mi-
chała i Marii, która raniona w głowę straciła przytomność leżała 
pod ciałem babci. Dodać należy, że kobiety z pomordowanych ro-
dzin przed śmiercią zostały zgwałcone”. (Edward Prus: Legenda 
Kresów; Wrocław 1995, s. 106 – 107; oraz „Kurier Zachodni” z 
26.VI.- 2.VII. 1992). 
We wsi Gontowa pow. Zborów zamordowani zostali: Miazgow-
ska Maria l. 70, Rokoń Jan l. 55, Szeliga Bronisława (Olszewska) 
l. 35, Eugenia l. 35, Tekla l. 45, Zaleski Paweł (Kubów..., jw.). 
We wsi Hleszczawa pow. Trembowla: „Hleszczowa. Jan Niedź-
wiedź żołnierz samoobrony, zamordowany przez ludobójców z 
OUN-UPA 11.11.1944 r” (http://www.stowarzyszenieuozun.
wroclaw.pl/JOOMLA/wystawa/przejdz-do-wystawy.html)  
We wsi Jarczowce pow. Zborów zamordowany został Drewlany 
Kazimierz (Kubów..., jw.). 
We wsi Krasnosielce pow. Złoczów Ukraińcy zamordowali 2 Po-
laków. 
We wsi Łówcza pow. Lubaczów miejscowi Ukraińcy zamordo-
wali Polaka, kowala. 
We wsi Milno pow. Zborów upowcy spalili 35 gospodarstw pol-
skich i zamordowali 50 Polaków, głównie kobiety i dzieci, gdyż 
mężczyźni zostali powołani do 1 Armii WP; kobietom obcinali 
piersi, języki, wydłubywali oczy... 
We wsi Styberówka pow. Brody Ukraińcy zamordowali 3 Pola-
ków  („Śledztwo w sprawie zbrodni ludobójstwa nacjonalistów 
ukraińskich w celu całkowitego wyniszczenia ludności polskiej 
w latach 1939 - 1945 na terenie powiatów Zborów i Brody, woj. 
tarnopolskie”; sygn. akt S 83/09/Zi; w: https://ipn.gov.pl/pl/
sledztwa/sledztwa/oddzialowa-komisja-we-w/31480,Sledztwa-
zakonczone-wydaniem-postanowienia-o-umorzeniu.htm )
We wsi Szybalin pow. Brzeżany obrabowali i spalili gospodar-
stwa polskie oraz zamordowali 20 Polaków. 
We wsi Uścieczko pow. Zaleszczyki zamordowali 85 Polaków. 
We wsi Wola Wielka pow. Lubaczów zamordowali 2 Polaków: 
małżeństwo Katarzynę Kałun lat 39 i Tomasza Kałuna lat 40.  
We wsi Zazdrość pow. Trembowla zamordowali 8 Polaków 

- 1945 roku: 
We wsiach Bowina i Krasiczyn pow. Przemyśl upowcy zamordo-
wali po kilku Polaków. 
We wsi Ujkowce pow. Przemyśl spalili 92 budynki i zamordowali 
10 Polaków. 

     W nocy z 11 na 12 listopada 
- 1943 roku:
We wsi Sokole pow. Kamionka Strumiłowa: „11/12.11.1943 r. 
uprowadzono rolnika, Zaborniaka Józefa.” (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie...,jw., tom 7).  Zamordowany 12 listo-
pada 1943 roku Józef Zaborniak, gospodarz, l. 60  („Sprawoz-
danie sytuacyjne z ziem polskich”, nr 8/44; w: Instytut Polski 
i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie, No: PRM – 122). 
„Zaborniak Józef, emerytowany funkcjonariusz p. p. zam. we wsi 
Sokole, tutejszego powiatu Kamionka Strumiłowa, uprowadzo-
ny dnia 11-12.XI.1943.” (1944, 4 stycznia – Pismo Delegatury 
PolKO w Kamionce Strumiłowej do Delegata RGO we Lwowie 
dotyczące uprowadzeń i mordów dokonywanych na Polakach 
w okolicy Kamionki Strumiłowej i Radziechowa. W: B. Ossol. 
16721/1, k. 177). 

     12 listopada 
- 1942 roku:
We wsi Obórki pow. Łuck  policjanci ukraińscy przyprowadzili 
ze wsi Rudniki z powrotem do wsi Obórki i zamordowali – 6 
młodych polskich kobiet.  

- 1943 roku: 
W gajówce we wsi Ruda Brodzka pow. Brody w napadzie została 
ciężko ranna żona gajowego Jeruszczaka i zamordowany Włady-
sław Kustra z Brodów. Według innej wersji było to 19 listopada 
w Sokołówce k. Ożydłowa w pow. Brody. (L. Kulińska: Dzieje 
Komitetu Ziem Wschodnich na tle losów ludności polskiej w la-
tach 1943–1947, t. 2, s. 346, 350).
W mieście powiatowym Sarny woj. wołyńskie Ukraińcy zamor-
dowali 4 Polki, uciekinierki z kolonii  Prurwa: Helenę Dziekań-
ską lat 30, Bronisławę Dziekańską lat 35, Stafanię Dziekańską lat 
6 i Janinę Dubicką lat 6 oraz postrzelili pracownika kolei Anto-
niego Wierzbickiego lat 31, który zmarł z ran 16 listopada 1943 r
  
- 1944 roku: 
We wsi Chodaczków Wielki pow. Tarnopol w nocy banderowcy 
napadli na plebanię chcąc zamordować ks. Szczepana Chabło. 
Ten ukrył się, więc obrabowali plebani, wszystkie przedmioty 
załadowali na wóz księdza i zaprzęgli jego konie oraz zastrzelili 
jego brata Piotra i siostrę Rozalię. Mordercami byli miejscowi 
Ukraińcy oraz z sąsiedniej wsi Horodyszcze. „Odprawiłem za 
brata i siostrę cichą mszę świętą i ciała ofiar zostały złożone w 
mogile na cmentarzu. Głos trąby anielskiej zbudzi ich na zmar-
twychwstanie, aby oskarżyć zbrodniarzy przed sądem sprawiedli-
wego Boga” (ks. Szczepan Chabło; w: Komański..., s. 832). 
We wsi Cygany pow. Borszczów zamordowali 6 Polaków, w tym 
3-osobową rodzinę. 
W miasteczku Gwoździec pow. Kołomyja zamordowali 1 Polaka. 
We wsi Jabłonica Ruska pow. Brzozów zamordowali Polaka, ga-
jowego. „Milczanowski Franciszek gajowy Jabłonica Ruska k/
Brzozowa NP Dydnia 14 XI 1944 lub 17 XI 1944 Wyszedł 12 XI 
1944 r. z domu do pracy i już nie powrócił. Został zamordowany 
w Ropience przez UPA. Jego ciało odnaleziono 30 XII 1944 r. 
na terenie gromady Siedliska.” (https://www.krosno.lasy.gov.pl/
documents/149008/33416974/z.+III+Martyrologium+le%C5%9
Bnik%C3%B3w+Podkarpacia+1938-49.pdf/)  
We wsi Szypowce gm. Tłuste Miasto pow. Zaleszczyki 

„12.11.1944 r. zostało zam. 10 mieszkańców wsi NN, w tym tro-
je dzieci.” (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., 
tom 7).  

- 1945 roku: 
We wsi Holeszów pow. Włodawa upowcy zamordowali Józefa 
Trofimiuka a jego gospodarstwo obrabowali. 
We wsi Oleszyce pow. Lubaczów zamordowali brata Marii Mo-
zoł. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Posta-
nowienie o umorzeniu śledztwa.).

     13 listopada  
- 1942 roku: 
W kol. Obórki pow. Łuck policjanci ukraińscy skatowali 13 męż-
czyzn i powiązanych popędzili do aresztu w Cumaniu, a następ-
nie wymordowali wszystkich zastanych mieszkańców, tj. 32 Po-
laków, 1 Ukrainę i 1 Żydówkę. Chorych zastrzelili w domu, pozo-
stałych pojedynczo wprowadzali do stodoły, gdzie kazano im się 
kłaść i strzelano w tył głowy. Wśród ofiar było 16 dzieci w wieku 
1 – 14 lat. Potem policjanci załadowali na zrabowane furmanki 
z końmi dobytek żywy i martwy Polaków (świnie, cielęta, kury, 
ziemniaki, warzywa), zabrali bydło i konie. Kilku policjantów 
zostało do pełnienia nocnej warty. Wówczas wpadły im w ręce 
młode kobiety, które pojechały do Cumania odwiedzić aresztowa-
nych mężczyzn. Zaprowadzili je do wsi Rudniki, gdzie w domu 
Ukraińca „spędziły upiorną noc”. 12 listopada policjanci ukraiń-
scy przyprowadzili ze wsi Rudniki  z powrotem do wsi Obórki 
i zamordowali – 6 młodych polskich kobiet. Henryk Cybulski 
we wspomnieniach zamieszczonych w książce „Czerwone noce” 
podaje nieco inny przebieg wydarzeń: „Trzynastego listopada 
1942 roku nastąpił pierwszy masowy mord ludności polskiej. 
Ofiarą tego okrucieństwa padli wszyscy bez wyjątku mieszkańcy 
wsi Obórki. Była to mała wioska leżąca w odległości trzydziestu 
kilometrów od Przebraża, zamieszkana przez kilka rodzin blisko 
ze sobą  spokrewnionych i noszących te same nazwiska: Doma-
lewskich, Trusiewiczów i Szprynglów. Wieś ta, położona z dala od 
większych miast i dróg, stała się wymarzonym schronieniem dla 
tułających się Żydów i radzieckich żołnierzy zbiegłych z niemiec-
kiej niewoli. Toteż od początku okupacji Obórki stały się stacją 
węzłową w drodze do lasu. Schutzmani i ich sługusy szybko wpa-
dli na trop powiązań mieszkańców Obórek z ludźmi lasu. Jede-
nastego listopada pojawiła się we wsi kilkunastoosobowa grupa 
mężczyzn podających się za partyzantów radzieckich. Grzecznie 
poprosili o poczęstunek i po spożyciu posiłku ruszyli w dalszą 
drogę. Na odchodnym prosili, aby o ich pobycie nigdzie nie mel-
dować - ani policji, ani ludziom z lasu. Mieszkańcom Obórek wi-
zyta ta wydała się bardzo podejrzana. Znali przecież wszystkich 
Żydów, zbiegłych jeńców i partyzantów radzieckich przebywają-
cych w promieniu wielu kilometrów, ale twarze tych ludzi były im 
zupełnie obce. Wreszcie ustalono, że jest to pewnie jakiś oddział, 
który niedawno przywędrował w te strony. 
Dwa dni upłynęły bez specjalnych wydarzeń. Trzeciego dnia zje-
chało do Obórek kilkudziesięciu schutzmanów z Kołek i Cuma-
nia. Dowodził nimi Saczkowski, vel Saczko, komendant policji w 
Kołkach,oraz Kiszko, komendant policji z Cumania. Aresztowali 
oni wszystkich mężczyzn - w sumie siedemnastu. Tylko Tadeusz 
Trusiewicz oraz jeden z Domalewskich zdołali zbiec do lasu. Ko-
mendant Kiszko, były nauczyciel z Czernirza, bił po kolei wszyst-
kich aresztowanych, jednego zastrzelił na miejscu. Pozostałych 
szesnastu wywieziono do Cumania. We wsi pozostały tylko ko-
biety i dzieci. Pięć kobiet udało się do Cumania, aby dowiedzieć 
się czegoś o losie aresztowanych. Tymczasem piętnastego listo-
pada znowu wpadło do wsi kilkudziesięciu schutzmanów. Polecili 
wszystkim zgromadzić się w mieszkaniu Franciszka Trusiewicza. 
Kobiety z dziećmi - wyjaśnili - trzeba przesiedlić do większej wsi, 
bo tu zaczynają grasować bandy.
Kiedy w domu znalazło się około pięćdziesięciu osób, schutzma-
ni wyprowadzili je w małych grupach do pobliskiej stodoły. Stała 
się ona miejscem kaźni. Tego dnia powróciły z Cumania cztery 
kobiety. Jedna z delegowanych, Stanisława Trusiewicz, została 
jeszcze w Cumaniu na kilka dni. Policjanci wyjaśnili przybyłym, 
że wszyscy mieszkańcy wsi zostali ze względu na ich bezpieczeń-
stwo przesiedleni do Rudnik i że one również nie mogą pozo-
stać w Obórkach. W Rudnikach zamknięto je w domu jednego z 
miejscowych gospodarzy, Ukraińca. Okoliczności towarzyszące 
„przesiedleniu” wydały się kobietom mocno podejrzane. Zofia 
i Leonarda Trusiewicz, podobnie zresztą jak Maria Lipińska i 
Helena Szpryngiel, już w czasie drogi do Rudnik zorientowały 
się w szczegółach tej operacji. Schutzmani uśmiechali się tajem-
niczo i nie odpowiadali na pytania dotyczące losu i miejsca po-
bytu pozostałych kobiet. Uwagę uwięzionych zwróciło dziwne 
zachowanie się gospodarza z Rudnik. Ów starszy już wiekiem 
Ukrainiec wyraźnie pragnął zamienić z nimi w jakiś sposób kilka 
słów. Wreszcie znalazł się odpowiedni moment. - Wtikajte, bo 
was pomordujut... - szepnął. Jednakże o ucieczce nie było mowy. 
Tej samej nocy zawleczono kobiety do pobliskiej stodoły... Jedy-
na pozostała jeszcze przy życiu mieszkanka Obórek - Stanisława 
Trusiewicz, zastała po powrocie tylko zgliszcza rodzinnej wsi. 
Nie znając losu pozostałych kobiet, udała się do Rudnik, gdzie 
mieszkał jej dawny znajomy, Ukrainiec. Gospodarz powitał ją z 
przerażeniem w oczach. - Nie możesz tu zostać ani chwili - prze-
strzegł ją - jeśli znajdą cię w moim domu, wymordują mi całą 
rodzinę... /.../  Nocą, gdy najcichsze nawet skrzypnięcie furmanki 
rozlegało się echem w całej okolicy, przy zachowaniu najwięk-
szej ostrożności Stanisława Trusiewicz została przewieziona do 
wsi Bogusławka i oddana pod opiekę jakiegoś gospodarza, także 
Ukraińca. /.../  Trudno było uwierzyć, że uciekając przed Ukraiń-
cami znalazła opiekę u Ukraińców. A więc nie przynależność do 
określonej narodowości decydowała o postawie ludzi. Stanisława 
Trusiewicz miała się o tym jeszcze raz przekonać.” 

- 1943 roku: 
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We wsi Wysuczka pow. Borszczów Ukraińcy zamordowali 4 Po-
laków: małżeństwo Olgę i Stanisława Sielczyńskich oraz narze-
czeństwo Tadeusza Świdzyńskiego i Nadzieję Turczyńską lat 20.  
(„Sprawozdanie sytuacyjne z ziem polskich”, nr 8/44; w: Instytut 
Polski i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie, No: PRM – 
122). Inni: 15 listopada 1943 roku w mieście Borszczów woj. tar-
nopolskie Ukraińcy zamordowali 2 Polaków: Tarczyńską Nadzie-
ję l. 18 i jej narzeczonego Świdzińskiego Tadeusza l. 28 (prof. dr 
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7). 

- 1944 roku: 
We wsi Bereściany pow. Łuck upowcy z bojówki „Hołuba” za-
mordowali 3-osobową rodzinę polską: 27-letnią matkę oraz 2 jej 
dzieci w wieku 3 i 5 lat, gdy wróciła na swoje gospodarstwo, a 
zwłoki spalili razem z domem. 
W mieście Kopyczyńce woj. tarnopolskie Ukraińcy zamordowa-
li Polkę, żonę Ukraińca, a następnie w listopadzie wymordowali 
dalszych 10 Polaków. 
We wsi Lesieczniki pow. Zaleszczyki zamordowali 2 Polaków. 
We wsi Lisowce pow. Zaleszczyki: „13.11.1944 r. zostały zamor-
dowane 2 osoby NN”. (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupeł-
nienie..., jw., tom 7). Prof. L. Jankiewicz podaje także, że w tej 
wsi: „13.11.1944 r. zostało zamordowanych dwu pracowników 
sowchozu Polaków NN”.; oraz: „W folwarku Kozia Góra zostało 
zabitych kilku Polaków (5?) data nie znana.” 
We wsi Panasówka pow. Zborów w walce z UPA poległo 3 har-
cerzy z samoobrony miasta Załoźce. (Edward Prus: Legenda Kre-
sów; Wrocław 1995, s. 60- 76). Inni podają, że zginęło 9 Polaków 
i podają datę 15 listopada 1944 r. (Komański,,,. s.491)  
We wsi Zatwarnica pow. Lesko  upowcy zamordowali 8 Polaków 
(rodziny Domańskich i Marszałków) i 1 Ukraińca. Wikipedia po-
daje: „13 sierpnia 1944 r. oddział UPA uderzył po raz pierwszy na 
posterunek milicji w Zatwarnicy. 13 listopada 1944 r., sotnia UPA 
zamordowała 8 Polaków i powiesiła jednego Ukraińca oskarżo-
nego o „zdradę narodu ukraińskiego”. W 1946 r. wieś została 
kompletnie spalona przez sotnię Bira.” (https://pl.wikipedia.org/
wiki/Zatwarnica). Oraz: „Pierwszy napad UPA na niego miał 
miejsce w listopadzie 1944 r. Zginał wówczas komendant poste-
runku Stanisław Śliwa. Wkrótce w pobliżu zginęli inni milicjan-
ci. Na terenie przyległym do cmentarza w roku 1974 ustawiono 
pamiątkowy obelisk z nazwiskami zabitych milicjantów. Byli to 
Stanisław Śliwa (s. Piotra), Stanisław Śliwa (s. Marcina), Fran-
ciszek Borgosz, Jan Maciejewski, Mieczysław Radwański oraz 
Józef Leszczyszyn. Obelisk ufundowano w 30 rocznicę powstania 
MO i SB. Ponieważ na obelisku znajduje się napis, iż w/w polegli 
podczas utrwalania władzy ludowej, w roku 2019 wydano nakaz 
usunięcia obelisku (Ustawa dekomunizacyjna). Prawdopodobnie 
zostanie zmieniony napis a sam obelisk i nazwiska pozostaną, 
chyba, że zamierzeniem jest m.in. tuszowanie zbrodni ukraińskich 
nacjonalistów.” (http://www.twojebieszczady.net/zatwarnica.php 
). 
We wsi Żeżawa pow. Zaleszczyki: „13.11.1944 r. zostali zam. 
przez UPA: Niechajewicz Jan, rolnik;  Polka NN, nauczycielka i 
jej matka. Pięciu Ukraińców za to, że pomagali Polakom” (prof. 
dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7). 

     14 listopada  
- 1942 roku: 
We wsi Cumań pow. Łuck policjanci ukraińscy zastrzelili 13 Po-
laków, mieszkańców kol. Obórki, aresztowanych 11 listopada. 
Łącznie w ciągu 3 dni policjanci ukraińscy zamordowali we wsi 
Obórki 51 Polaków, 1 Ukrainkę i 1 Żydówkę. 
We wsi Kąty pow. Krzemieniec Ukraińcy zamordowali Włady-
sława Giżyckiego.
W miasteczku Śniatyn woj. stanisławowskie oraz w miejscowości 
Załucze n. Czeremoszem pow. Śniatyn policjanci ukraińscy oraz 
gestapo na skutek donosów policjantów ukraińskich  dokonali 
masowych aresztowań inteligencji polskiej; akcja trwała od 6 li-
stopada. Lekarza weterynarii w więzieniu zastrzelił gestapowiec – 
Ukrainiec Roman Zadurowicz; większość aresztowanych zginęła 
w obozach koncentracyjnych, w tym na Majdanku proboszcz ks. 
Leopold Kaściński oraz leśnik Stanisław Dudrak. Zamordowany 
został nauczyciel Jan Pawliszyn oraz jego brat, także nauczyciel.    

- 1943 roku: 
We wsi Telatyn pow. Tomaszów Lubelski: „14.11.1943 r. został 
zam. przez upowców Kosuń Stanisław ps. „Gryf” żołn. AK.” 
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria 
– tom 8). 

- 1944 roku: 
We wsi Zagórze pow. Zborów upowcy po torturach zamordo-
wali Władysława Gaździckiego „Puchacza”. E. Prus podaje datę 
11 listopada: „W przeddzień wymarszu do Panasówki /.../ został 
pojmany przez banderowców w trakcie wykonywania zadania wy-
wiadowczego druh Władysław Gaździcki „Puchacz”. /.../ Owinęli 
go szczelnie drutem kolczastym niby snop słomy i tak zdrutowane-
go rzucili nago na rozmokłą ziemię przesiąkniętą pomyjami i gno-
jówką. /.../ Tu miejscowa czerniawa asystująca zbirom z UPA, za-
tłukła druha „Puchacza” kołkami wyrwanymi z płotu. ” (Edward 
Prus: Legenda Kresów, Wrocław 2005, s. 54 - 55). 

- 1945 roku: 
We wsi Zboiska pow. Sanok miejscowi banderowcy uprowadzili i 
zamordowali Władysława Leszczyńskiego, pracownika majątku. 

- 1946 roku: 
We wsi Łuczyce pow. Przemyśl: „14 listopada 1946 r., na sku-
tek powiadomienia strażnicy, że w Łuczycach banderowcy rabują 
ludność, wysłano 18 żołnierzy. Wskutek ok. 1,5 godzinnej walki 
zginął strz. Bolesław Mikołajczyk oraz jeden banderowiec.” (An-
drzej Zapałowski: Granica w ogniu. Warszawa 2016, s. 184 - 185). 

We wsi Młodowice pow. Przemyśl: „14 listopada o godz. 19.00 
w Młodowicach nieznani sprawcy zabili Marię i jej ojca Stefana 
Antonich.” (Andrzej Zapałowski: Granica w ogniu. Warszawa 
2016, s. 185).
We wsi Waręż pow. Hrubieszów: „14.11.1946 r. zostali zam. przez 
UPA: Burka Paweł i Zapał Piotr.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).  

   W nocy z 14 na 15 listopada 
- 1943 roku: 
W miasteczku Barysz pow. Buczacz: „14/15.11.1943 r. został 
zam. Drozdowski Stanisław” (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw., tom 7).  Inni: „Uprowadzony w nocy kie-
rownik szkoły, Drozdowski,  z Barycza – Mazury w Czortkowskim 
oraz rolniczka Maria Stasiów. Ciał ich nie odnaleziono.”  („Spra-
wozdanie sytuacyjne z ziem polskich”, nr 8/44; w: Instytut Polski 
i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie, No: PRM – 122).  
We wsi Plebanówka  pow. Trembowla: „14/15.11.1943 r. został 
zamordowany Malinowski Władysław, szofer straży pożarnej w 
Trembowli”. (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., 
jw., tom 7). 

     15 listopada  
- 1943 roku: 
W powiatowym mieście Borszczów woj. tarnopolskie Ukraińcy 
zamordowali 2 Polaków: Tarczyńską Nadzieję l. 18 i jej narzeczo-
nego Świdzińskiego Tadeusza l. 28 (prof. dr hab. Leszek Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7). 
We wsi Gaje Smoleńskie pow. Brody został uprowadzony i za-
mordowany w leśniczówce Hutniakowska  leśniczy Gwidon Pro-
hazka; znalezione ciało miało ucięty język, wydłubane oczy, po-
łamane palce u rąk. Został pochowany na cmentarzu w Brodach. 
„26 listopada 1943. Tamtego piątku była u nas pani Pruchaska i 
mówi, że partyzanci zabrali jej męża, który był leśniczym na Bez-
odni. Ona chodziła na żandarmerię. Prosiła żandarmów, żeby po-
jechali z nią szukać męża, I nic nie znaleźli, tylko w biurku w szu-
fladzie znalazła wszystkie dokumenty męża. Z tego można wnio-
skować, że jeszcze żyje.” (Danuta Krystyna Danyluk – Żabska: 
„Dzienniczki Danusi”; w:  http://www.brodzianie.pl/pdf/danusia.
pdf ).  Inni:  Nocą z 15 na 16 listopada 1943 r. z gajówki Hutnia-
kowa pow.Złoczów uprowadzono gajowego Ukraińca Łuckowa 
oraz leśniczego Gwido Prochaskę. Prochaska przepadł, zaś Łuc-
ków wrócił „rzekomo silnie pobity”. Lekarz w Podkamieniu nie 
stwierdził u niego „żadnych obrażeń”.  
W przysiółku Gniła należącym do wsi Kopań pow. Przemyślany 
zamordowany został Zacharko Józef, lat 15. ( Józef Wyspiański: 
Barbarzyństwa OUN-UPA, Lubin 2009, s. 273 – 274).
We wsi Huta Pieniacka pow. Brody 15 XI 1943 został zwabio-
ny podstępnie przez kolegę gajowego- Ukraińca do leśniczówki 
Hutniakowa w Hucie Pieniackiej w celu złożenia wyjaśnień po-
żaru gajówki gajowy Stanisław Mendelski lat 43 i stąd nigdy nie 
wrócił, ciała nie odnaleziono  (Edward Orłowski..., jw.). Inni: 18 
listopada 1943 r. w Hutniakowej pow. Zbaraż (?) uprowadzono 
gajowego Medelskiego. Kilka dni wcześniej spalono jego miesz-
kanie służbowe. 
We wsi Isypowce  gm. Cebrów pow. Tarnopol: „15.11.1943 r. 
zamordowano jednego Polaka NN. Przez pomyłkę zamordowali 
Ukraińcy także jednego Ukraińca”. (prof. dr hab. Leszek Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7). Zabity J. Czarnuszka  („Spra-
wozdanie sytuacyjne z ziem polskich”, nr 8/44; w: Instytut Polski 
i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie, No: PRM – 122).  
We wsi Kokutkowce pow. Tarnopol banderowcy zamordowali 5 
Polaków i 2 Ukraińców. „Kokutkowce – wieś w obecnym powie-
cie zborowskim, przed II WŚ należała do powiatu tarnopolskiego. 
Zamieszkała w większości przez Polaków. W 1908 roku kosztem 
parafian i Franciszka Sakowicza został wybudowany murowany 
kościół p.w. św. Maryi, który obecnie stanowi ruinę. Z dawnych 
czasów zachował się nieduży, polski cmentarz, który ma niespo-
tykany urok. Znajduje się na wzgórzu w zagajniku zaraz po lewej 
stronie od głównej bramy wejściowej. Wśród starych nagrobków 
odszukaliśmy i oczyściliśmy nieobco brzmiące nazwiska: La-
skowski, Kazik, Kołtowski, Krzemień, Stopyra, Świrski, Szary… 
Na szczególną uwagę zasługuje zbiorowa mogiła pięciu Polaków 
zamordowanych w dniu 15 listopada 1943 roku przez banderow-
ców i wyryte w drewnianej desce nazwiska: Szary Wawrzyniec, 
Migała Jan, Nowak Andrzej, Świrski Władysław, Switłyk Dymitr. 
Zbiorowa mogiła Polaków została oczyszczona, odmalowano 
napisy oraz złożono kwiaty, których fundatorem była Czesła-
wa Józwa (córka Andrzeja Nowaka) – mieszkanka Chróściny.” 
(Cmentarze w Iwanówce, Hleszczawie i Kokutkowcach ocalone 
od zapomnienia; 09.10.2016; w:  http://www.studiowschod.pl/
cmentarze-w-iwanowce-hleszczawie-i-kokutkowcach-ocalone-
od-zapomnienia ). 
We wsi Kowalówka pow. Buczacz zostali zamordowani przez 
banderowców: proboszcz ks. Bieńko Piotr i ks. Perucki Leon. 
(Władysław Kubów: Terroryzm na Podolu; Warszawa 2003). Inni 
(Komański..., s. 158): zostali aresztowani w wyniku donosu poli-
cji ukraińskiej 17 września 1943 roku razem z innymi 15 Polaka-
mi i zginęli w więzieniu (ks. Bieńko zmarł na tyfus, ks. Perucki 
został rozstrzelany).
We wsi Maksymówka pow. Zbaraż Ukraińcy zamordowali Polaka 
o nazwisku Popiel, weterynarza.
We wsi Staje pow. Tomaszów Lubelski miejscowi Ukraińcy za-
mordowali kilkudziesięciu Polaków; ustalono dane 9 ofiar; ran-
nych dobijali siekierami i kołkami.. 
We wsi Szack pow. Luboml upowcy spalili polską kobietę i za-
mordowali nie ustaloną liczbę Polaków. 
We wsi Sypowce gm. Jankowce pow. Tarnopol: „15.11.1943 r. 
został zabity Czarnuszka J. – gospodarz”. (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7). Być może chodzi o wieś 
Isypowce.   
We wsi Ulaniki II pow. Łuck Ukraińcy zamordowali 2 Polaków. 

W mieście Włodzimierz Wołyński na peryferiach upowcy zarżnę-
li nożami Józefę Uleryk z 9-letnim synem Mieczysławem; jej 
męża zamordowali podczas rzezi Dominopola. 

W liście z 15 listopada 1943 roku greckokatolicki metropolita 
arcybiskup Andrzej Szeptycki pisał do lwowskiego arcybiskupa 
rzymskokatolickiego Bolesława Twardowskiego, w odpowiedzi 
na jego wcześniejszą prośbę o apel do swoich wiernych o po-
wstrzymanie mordów na ludności polskiej, że dokonują ich par-
tyzanci sowieccy i bandy żydowskie. 

- 1944 roku: 
We wsi Kotkorz pow. Złoczów upowcy zamordowali 3 Polaków, 
w tym kobietę. 
We wsi Łówcza pow. Lubaczów zamordowali Józefa Kornogę lat 
34. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Posta-
nowienie o umorzeniu śledztwa). 
We wsi Tuczna pow. Przemyślany: „Górski, lat 22, zabity w obro-
nie domu.” (Józef Wyspiański: Barbarzyństwa OUN-UPA, Lubin 
2009, s. 146).  

- 1945 roku: 
We wsi Markowce pow. Sanok Ukraińcy zamordowali Jakuba 
Ambickiego a jego syna ciężko poranili. 
We wsi Prusiek pow. Sanok upowcy obrabowali i postrzelili 
5-osobową rodzinę Ziembickich, która zmarła po kilku godzi-
nach z upływu krwi, gdyż nie miał kto im pomóc. Inni: „Jesień 
1945 - oddział UPA z sotni Chrina dokonuje mordu na rodzinie 
Ziembickich. Giną dwaj bracia Jan i Tadeusz Ziembiccy, ich mat-
ka, siostra i 6-letni brat zostają ranni. Ojciec rodziny ratuje się 
ucieczką.” (https://pl.wikipedia.org/wiki/Prusiek).  „Maj 1946 
- żołnierz polski, chor. Stanisław Książek z 34 Pułku Piechoty 
stacjonującego w Sanoku, w tym czasie najprawdopodobniej na-
leżący już do Samodzielnego Batalionu NSZ Antoniego Żubryda, 
zastrzelił mieszkańca Prusieka narodowości ukraińskiej, posą-
dzonego o nasłanie band UPA na rodzinę Ziembickich.” (https://
pl.wikipedia.org/wiki/Prusiek ). 
Na drodze ze wsi Prusiek do Zahutynia pow. Sanok zastrzelili 
Bronisława Sokoła. 
- 1946 roku: 
We wsi Oleszyce Stare pow. Lubaczów upowcy uprowadzili Julię 
Nierobę, która zaginęła bez wieści.  

     W nocy z 15 na 16 listopada 
- 1945 roku:  
We wsi Pikulice pow. Przemyśl Ukraińcy pobili i wrzucili żyw-
cem do płonącej stodoły 4 Polaków, w tym 23-letnią Anielę Sie-
dlecką. Zginął też ppor. Józef Sekuła, dowódca kompanii 26 pp. 
9 DP.  Akcja odbyła się na rozkaz „Konyka”. „Burłaka” tak ją 
opisuje: „Paliliśmy za porządkiem, ludzi strzelaliśmy”. Według 
banderowców w walce zginęło 28 Polaków oraz wielu raniono. 
Po stronie UPA zginęło 2 banderowców: „Bodio” i „Kruk”.

     16 listopada  
- 1943 roku: 
W kolonii Bielczakowska pow. Kostopol: „Tragicznym okresem 
dla tamtejszych Polaków okazał się 16.11.1943 r. kiedy to zjawi-
ły się tam wycofujące się za Słucz banderowskie watahy, rozbite 
przez polską i radziecką partyzantkę w bitwie pod Hutą Starą i 
Moczulanką, po nieudanym zamiarze likwidacji skupionej na Za-
słuczu ludności polskiej. Po drodze Ukraińcy grabili i mordowali 
Polaków oraz palili zabudowania. W tym czasie zginęło w Biel-
czakowskiej z rąk Ukraińców co najmniej 17 osób narodowości 
polskiej. Ocalała ludność, częściowo rozproszona po rodzinach 
i znajomych w rejonie Huty Starej i Moczulanki, przetrwała tam 
w trudnych warunkach ciągłego zagrożenia do lipca 1945 r., kie-
dy to razem z pozostałą ludnością z Zasłucza ewakuowała się w 
większości na Dolny Śląsk. Obecnie kol. Bielczakowska nie ist-
nieje nawet z nazwy. Pozostała w pobliżu tylko ukraińska wieś 
Bielczaki nad Słuczą.” (http://wolyn.freehost.pl/miejsca-b/biel-
czakowska-03.html ).
We wsi Czahary Zbaraskie pow. Zbaraż: „W Czaharach Zbara-
skich, pow. Zbaraż 16 listopada 1943 r., około godz. 20-tej zostali 
zamordowani przez banderowców następujący Polacy: 1. Mie-
czysław Kopiec, 2. Kazimierz Słonecki (ur. w 1914 r.), 3. Teofil 
Mazurkiewicz. W domu  Słoneckiego banderowcy wyrąbali drzwi 
wejściowe i zastrzelili go w momencie, gdy próbował uciec przez 
okno. Dwaj pozostali mężczyźni zostali zamordowani w swoich 
domach, a przed śmiercią  byli torturowani. Zapewne córki Ka-
zimierza Słoneckiego – Anna, ur. w 1930 r. i  Renia ur. w 1932 
r. – mogłyby dużo więcej powiedzieć na ten temat. Szkoda, że 
milczą. Mieszkają we wsi Gierczyn, poczta Rębiszów, woj. zielo-
nogórskie.” (Józef  Jarowicki; w: http://www.wbc.poznan.pl/Con-
tent/8319/Biuletyn%20nr51%202002.03.pdf). „Witam, z opowia-
dań ciotki Anny i Reni, która niestety zmarła w ub. roku wiem, 
że Kazimierza - ich ojca zastrzelili banderowcy, kiedy skakał z 
dachu, ukrył się na strychu. Tej nocy zabito także Mieczysława - 
męża babci a brata ciotki Stefanii. Część mężczyzn ukryła się w 
lesie. Ciotkę Stefanię poturbowali okrutnie a córki, wtedy małe 
dziewczynki, jedna ukryła się pod łóżkiem, druga za piecem. Po 
wszystkim wyszły na zewnątrz szukać ojca i męża…Noc była ja-
sna z wielkim księżycem, Kazimierz leżał rozstrzelany. Ciota Anna 
do tej pory bardzo to przeżywa, nie dziwię się, że nie chce o tym 
rozmawiać z nikim.” (Elżbieta, 2 stycznia 2017; w: https://kre-
sy24.pl/szukam-rodzin-czahar-zbaraskich-maksymowki/). Oraz: 
„16.11.1943 r. zostali zam.: Sokół Jan l. 18; Antochów i.n. l. 50.” 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7)
We wsi Huta Stara pow. Kostopol podczas napadu około 1200 
upowców i tzw. „sekirnykiw” (siekierników) czyli chłopów ukra-
ińskich uzbrojonych w siekiery, widły, kosy itp. zginęło kilka-
naście osób polskiej ludności cywilnej, 5 partyzantów AK oraz 
około 100 napastników. 
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We wsi Ksawerówka pow. Stanisławów: „W dniu 16 listopada 
1943 r. nacjonaliści ukraińscy w Ksawerówce podpalili dom ro-
dziny Piwowarczyków. W płomieniach zginęli: Maria Piwowar-
czyk, jej córki – Wanda Kazimiera i Urszula oraz syn Ryszard. 
Mąż Marii – Józef został przez napastników postrzelony z broni 
palnej, niemniej zdołał uciec z miejsca zdarzenia” (IPN Wrocław: 
„Umorzenie śledztwa w sprawie ludobójstwa dokonanego przez 
nacjonalistów ukraińskich na 209 obywatelach narodowości pol-
skiej na terenie b. powiatu stanisławowskiego – Wrocław, 14 
maja 2012”). Siekierka, Komański i Rózański w opracowaniu do-
tyczącym woj. stanisławowskiego na s. 508 podają 624 nazwiska 
zabitych Polaków w powiecie Stanisławów i szacunkową liczbę 
1552 zabitych Polaków. Materiałów ze śledztw zakończonych, 
czyli umorzonych, IPN nie publikuje, w tym tak istotnych dla Pa-
mięci Narodowej zeznań świadków, co pozwala postawić pytanie 
o cel i sens tych śledztw. 
We wsi Maksymówka pow. Zbaraż: „16.11.1943 r. został zam. 
lekarz dr Antoni Szczepankiewicz z żoną.” (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).   
W kol. Miedzików pow. Kowel Ukraińcy zamordowali 3 Pola-
ków ze wsi Nyry idących do Zasmyk: Eleonorę Grabarczyk oraz 
16-letnią Józefę Dymek i jej 17-letniego brata Wacława. 
W kol. Moczulanka pow. Kostopol zamordowali 3 Polaków. 
W mieście Sarny woj. wołyńskie zmarł 31-letni Polak postrzelo-
ny przez Ukraińców. 
We wsi Stryjówka pow. Zbaraż: „Dnia 16 listopada liczna banda 
uzbrojonych napadła na wieś Stryjówkę i Czahary [pow. Zbaraż]. 
W Stryjówce zamordowano Jana Sokoła, Pawła Robaka i Anto-
chowa. Ciężko raniono Marcina Koniuka, N. Szarą i Niedziałło-
wą z dzieckiem.” (1943, 27 listopad – Pismo PolKO w Tarnopolu 
do RGO w Krakowie dotyczące napadów ukraińskich na ludność 
polską. W: B. Ossol. 16721/2, s. 41).

- 1944 roku: 
We wsi Klimkowce pow. Zbaraż Ukraińcy zamordowali Polaka, 
dowódcę miejscowego plutonu AK. 
We wsi Krasnosielce pow. Złoczów zamordowany został Józef 
Zuliński pochodzący ze wsi Czyżów.
We wsi Perepelniki pow. Zborów upowcy zabili 3 Polaków: 1 
zamordowali, 2 zginęło w walce. 
We wsi Podlipce pow. Złoczów zamordowali 1 Polaka.  
We wsi Ropienka pow. Lesko: „16.11.44 r. został zamordowany 
Jan Maur (Mazur?) z żoną i ich 3 dzieci.”  (Prof. dr hab. Leszek 
S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8). 
We wsi Schodnica pow. Drohobycz zamordowali Andrzeja Ko-
wala. 
We wsi Snowicz pow. Złoczów zamordowali Jana Żulińskiego.
We wsi Terebin pow. Hrubieszów zamordowali małżeństwo: Ka-
tarzynę i Jakuba Szulgaczów.
We wsi Zahoczewie pow. Lesko zamordowali 1 Polaka i 1 Ukra-
ińca.  

- 1945 roku: 
W miasteczku Lubaczów woj. rzeszowskie upowcy zamordowali 
4 Polaków, milicjantów. 
We wsi Oleszyce pow. Lubaczów zamordowali żołnierza 7 pp. 
szer. Jana Labochę. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 
37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.).  

     W nocy z 16 na 17 listopada  
- 1943 roku: 
We wsi Potok pow. Rohatyn banderowcy zamordowali 3 Polaków

- 1944 roku: 
We wsi Miklaszów pow. Lwów upowcy zamordowali 14 Pola-
ków, w tym dziewczynki lat 3, 12, 13, 14 i 18; oraz 5 Ukraińców 
i 1 Rosjanina.  

- 1946 roku: 
W miasteczku Dynów pow. Brzozów upowcy zamordowali 3 Po-
laków oraz ograbili aptekę, magazyny i sklepy. 

     17 listopada 
- 1941 roku: 
We wsi Chłopówka pow. Kopyczyńce zostali zamordowani przez 
OUN-owców Kaliński Władysław l. 25 i Magiś Michał l. 17 - po-
chodzący z Chorostkowa  (Kubów..., jw.). 

- 1943 roku: 
W kol. Strzelecka pow. Włodzimierz Wołyński Ukraińcy zamor-
dowali Agatę Hojarską, uciekinierkę z kol. Żurawiec pow. Horo-
chów. 

- 1944 roku: 
We wsi Hołhocze pow. Podhajce banderowcy zamordowali 2 
Polaków; ci sami oprawcy  za 10 dni zamordują rodziny tych 
Polaków. Inni: zamordowani zostali: Siekierka Jan i jego sąsiad 
(Kubów..., jw.).
We wsi Nowosiółka Biskupia pow. Borszczów zamordowali 
ponad 40 Polaków; 10 w szkole, pozostałych nad rzeką Zbrucz, 
w tym księdza Józefa Turkiewicza oraz kierownika szkoły pod-
stawowej Mieczysława Wierzbickiego, którego związali drutem 
i utopili w Zbruczu. (Kubów..., jw.). „Większość z nich popro-
wadzili nad rzekę Zbrucz i tam w bestialski sposób mordowali, 
wrzucając swe ofiary do rzeki. Podobny los spotkał naszego ojca, 
następnego dnia znalazłyśmy z matką jego zwłoki nad brzegiem 
rzeki. Miał ręce związane drutem kolczastym, a głowę i plecy 
porąbane ostrym narzędziem. /.../ Z nazwisk ofiar zapamiętałam 
nazwisko młodej nauczycielki, Marii Myczkowskiej, która uczy-
ła razem z moimi rodzicami, a pochodziła ze wsi Germakówka”. 
(Alina Urban z d. Wierzbicka, ur. 22.07.1926; w: Komański..., s. 
549). 

We wsi Ropienka pow. Lesko zamordowany został przez upo-
wców Milczanowski Franciszek, gajowy (http://www.rodaknet.
com/rp_wycislak_28.htm ). Siekierka podaje na s. 401, że w tym 
dniu zamordowany został Gruszecki Michał. 
We wsi Ruzdwiany pow. Trembowla upowcy zamordowali 3 Po-
lki: na drodze do Strusowa 23-letnią Stanisławę Koncur i 25-let-
nią Leontynę Wołowicz oraz we własnym domu 25-letnią Julię 
Koncur. 

- 1945 roku: 
We wsi Żohatyn pow. Dobromil pow. Przemyśl podczas palenia 
wsi po wysiedleniu Ukraińców upowcy zamordowali 8 Polaków, 
w tym młynarza. 

     18 listopada  
- 1941 roku: 
We wsi Chłopówka  pow. Kopyczyńce Ukraińcy uprowadzili z 
wiejskiego zebrania 9 Polaków, w tym dwóch chłopców 17-let-
nich. Wszyscy zaginęli bez wieści. Inni: :zostali zamordowani 
przez OUN-owców: Domaradzki Marian l. 58, Domaradzka Anna 
l. 54, Gaweł (Jaworska) Bronisława l. 39, Pitura Barbara l. 42, 
Sidor Maria l. 39, jej syn Józef l. 17  (Kubów..., jw.). 

- 1942 roku: 
W miasteczku Kazimierz Dolny żandarmi niemieccy oraz eses-
mani i policjanci ukraińscy zamordowali na terenie gminy Kazi-
mierz Dolny 17 Polaków oraz kilkudziesięciu aresztowali, którzy 
zginęli potem w obozach koncentracyjnych. 
W miejscowości Parchatka pow. Puławy policjanci i esesmani 
ukraińscy zamordowali 28 Polaków oraz aresztowali i wysłali do 
Auschwitz 25 Polaków, z których tylko 5 wróciło po wojnie. 

- 1943 roku: 
W mieście Łuck woj. wołyńskie na przedmieściu Krasne upowcy 
zamordowali 16 Polaków, w tym 6 osób znajomych ks. biskupa 
Adolfa Szelążka, nad którymi pastwili się. 
W  mieście Równe woj. wołyńskie Ukraińcy z Kripo oraz ge-
stapowcy rozstrzelali na przedmieściu Cegielnia 160 więźniów, a 
wśród nich ponad 100 członków konspiracji AK, aresztowanych 
przez policjantów ukraińskich. Rozstrzeliwania trwały także w 
innych dniach.  
We wsi Sokołówka pow. Złoczów: „W Sokołówce (pow. Zło-
czów, woj. tarnopolskie) kilkunastu leśniczych 18 listopada 1943 
r. przez kilkanaście godzin odpierało atak UPA. W walce zginął 
gajowy i jeden z urzędników nadleśnictwa, napastnicy również 
mieli kilku zabitych i w końcu odstąpili.” (http://www.nawolyniu.
pl/wspomnienia/lesnicy.htm ; Stanisław Dłuski: “Fragment wiel-
kiej zbrodni” ; w: „Las Polski”, nr 13-14 z 1991 roku).  Inni: 18 
listopada 1943 r. doszło do napadu na nadleśnictwo w Sokołówce 
pow. Złoczów. Atak rozpoczął się ok. godz. 15. Doszło do frontal-
nej walki, która trwała do godz. 24.00, a według innej wersji do 
rana. Piętnastu Polaków uzbrojonych w strzelby i karabiny stawi-
ło opór. W walce zginął gajowy i jeden z urzędników, ale też kil-
ku (być może aż dziesięciu) napastników. Ok. północy doszło do 
zawieszenia broni. W zamian za wypuszczenie dwóch zakładni-
ków — kobiety i dziecka (według innej wersji zakładników było 
pięcioro) — pozwolono Ukraińcom pozbierać zabitych i rannych. 
Spalono stodołę oraz stajnię z czterema końmi, siedmioma kro-
wami i dwoma świniami.

- 1944 roku: 
We wsi Chłopówka pow. Kopyczyńce upowcy uprowadzili 9 
Polaków, którzy zaginęli bez wieści, w tym 4 kobiety i dwóch 
18-letnich chłopców. „Zobaczyłam na furmance moją mamę, bra-
ta i wujka Mariana lat 58, jego żonę Annę lat 54 oraz Gaweł Bro-
nisławę lat 39, Piturę Marię lat 42” (Czesława Walkowicz z d. 
Sidor; w: „Nasz Dziennik” – „Dodatek Historyczny IPN” 2/2009 
z 27 lutego 2009). W 1976 roku, podczas odwiedzin swojej wio-
ski na Ukrainie, jeden z Ukraińców, mąż Polki, powiedział jej: „A 
twojej mamie żywcem wyrwali język”, pokazał przy tym ruchem 
ręki, jak to miało wyglądać. W tym momencie już bardzo się ba-
łam i zaraz powiedziałam do niego: „Po co mi ty to mówisz, to 
było dawno, ja nie po to przyjechałam”. Wtedy jeszcze on powie-
dział na koniec: „A Józka waszego to kołkiem przybito żywcem do 
ziemi, przez brzuch”.  
We wsi Myszków pow. Zaleszczyki: „18.11.1944 r. zostali za-
mordowani Bajrak Piotr i Borejko Maria.” (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).  
We wsi Procisne pow. Lesko (Bieszczady) upowcy zamordowali 
5 Polaków: kobietę i 4 milicjantów. 
W nadleśnictwie Sieniawa Mołodycz-Chrapy został zamordowa-
ny przez UPA gajowy Henryk Węglarz (Wąglarz ?), żołnierz AK. 
(Edward Orłowski..., jw.). 

- 1946 roku:  
We wsi Wańkowa pow. Lesko upowcy zamordowali Stanisława 
Dużyka.

     19 listopada  
- 1943 roku: 
We wsi Klimkowce pow. Zbaraż: „19.11.1943 r. zostały zamor-
dowane następujące osoby: 1. Chemij Andrzej; 2. Mazur Stefan; 
3. Mandryka Mikołaj; 4. Pawluk Franciszek 5. Rybak i.n.”  (prof. 
dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7). Inni: 18 
listopada 1943 roku zamordowanych zostało 10 Polaków  („Spra-
wozdanie sytuacyjne z ziem polskich”, nr 8/44; w: Instytut Polski 
i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie, No: PRM – 122). 
„Dnia 18.XI. w nocy banda zamordowała w Klimkowcach [???] 
10 Polaków.” (1943, 27 listopad – Pismo PolKO w Tarnopolu do 
RGO w Krakowie dotyczące napadów ukraińskich na ludność 
polską. W: B. Ossol. 16721/2, s. 41). 
W mieście Równe woj. wołyńskie policjant ukraiński zabił 64-let-

niego Anastazego Pawełkę. 
W osadzie Żytyń pow. Równe Ukraińcy zamordowali 21-letniego 
Jerzego Kałużę.

- 1944 roku: 
Koło wsi Dwernik pow. Lesko zostali zamordowani przez UPA:  
Franciszek Borgosza, Jan Maciejowski, Mieczysław Radwański, 
Aniela Radwańska, Stefania Wiśniowska, kobiety były miesz-
kankami Seredniego a mężczyźni funkcjonariuszami MO. Janina 
Dąbek podaje, że „po zakończeniu wojny” zginęło troje Polaków: 
Aniela Radwańska, jej syn Mieczysław oraz Stefania Wiśniew-
ska. Wybrali się oni na poszukiwanie skradzionych im krów, 
jednak bez efektu. Wracając do Seredniego Małego, podczas 
przekraczania Sanu wpadli w zasadzkę UPA. Ciał kobiet nie od-
naleziono. Uratowała się tylko Helena Skowrońska, ranna w rękę. 
Następnie J. Dąbek pisze: „Mieszkający w Dwerniku nad Sanem 
Józef Radwański został z żoną i dwojgiem dzieci uprowadzony 
i powieszony w lesie. Ciała ich znaleźli grzybiarze.” W książ-
ce Artura Baty  Bieszczady w ogniu na stronie 107 znajduje się 
kserokopia dokumentu „Zaświadczenie” datowane „Lesko, dnia 
19.6.1946r.”, który stwierdza, że milicjant posterunku MO w Za-
twarnicy Mieczysław Radwański „zabity został przez banderow-
ców w dniu 19.11.1944r.” wraz z trzema innymi milicjantami w 
zasadzce na szosie między Procisnem a Dwernikiem. O ofiarach 
cywilnych nie ma wzmianki. (Stanisław Żurek: UPA w Bieszcza-
dach, wyd. II. Wrocław 2010, s. 46). 
We wsi Klimkowce pow. Zbaraż banderowcy zamordowali 9 Po-
laków. 

- 1945 roku:  
W leśniczówce Kuzie we wsi Stara Bircza pow. Przemyśl został 
zamordowany przez UPA leśniczy NN lat 26.   (https://www.kro-
sno.lasy.gov.pl/documents/149008/33416974/z.+III+Martyrologi
um+le%C5%9Bnik%C3%B3w+Podkarpacia+1938-49.pdf/).   
We wsi Sielnica pow. Przemyśl spalili 19 domów i zamordowali 
16-letniego Polaka.  

- 1946 roku: 
We wsi Rakowa pow. Sanok upowcy zamordowali Ludwika Kro-
ka. 
 
     W nocy z 19 na 20 listopada 
- 1945 roku: 
We wsi Łukawica pow. Lesko zamordowali 3 polskich kolejarzy, 
ograbili wagony i zniszczyli je oraz uszkodzili tory kolejowe. 

     20 listopada  
- 1943 roku: 
We wsi Plebanówka pow. Trembowla: „20.11.1943 r. został zam. 
Sypniewicz i.n., młynarz (ranni: Maria i Tekla Brodiak, Onufry 
Matkowski, Michał Tarka)”. (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw., tom 7). 

- 1944 roku: 
We wsi Hińkowce pow. Zaleszczyki schwytanego Sławomira 
Linkiewicza przez dwa tygodnie banderowcy przetrzymywali w 
piwnicy, gdzie był bity i torturowany. Zwłoki miały m.in. wydłu-
bane oczy, całe ciało było zmasakrowane. 
We wsi Hnidawa pow. Zborów upowcy zamordowali nie mniej niż 
21 Polaków  („Śledztwo w sprawie zbrodni ludobójstwa nacjona-
listów ukraińskich w celu całkowitego wyniszczenia ludności pol-
skiej w latach 1939 - 1945 na terenie powiatów Zborów i Brody, 
woj. tarnopolskie”; sygn. akt S 83/09/Zi; w: https://ipn.gov.pl/pl/
sledztwa/sledztwa/oddzialowa-komisja-we-w/31480,Sledztwa-
zakonczone-wydaniem-postanowienia-o-umorzeniu.htm ). Patrz 
też: 26 listopada 1944 roku.. 
We wsi Koszyłowce pow. Zaleszczyki: „20.11.1944 r. uprowa-
dzono i zamordowano nauczyciela Wolańskiego i.n.” (prof. dr 
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7). 
We wsi Krasiczyn pow. Przemyśl banderowcy zamordowali mili-
cjanta Władysława Dobrowolskiego, lat 21.
We wsi Ratyszcze pow. Zborów zamordowali 10 Polaków, w tym 
Marię Grad z 3 jej dzieci. 
We wsi Sorocko pow. Trembowla upowcy ciężko poranili Józefa 
Kobyluka, który zmarł. 
We wsi Stare Sioło pow. Lubaczów miejscowi Ukraińcy zamor-
dowali Wojciecha Gancarza (lub Garncarza) lat 70. (IPN Opole, 
21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umo-
rzeniu śledztwa).
We wsi Touste pow. Skałat banderowcy spalili 15 gospodarstw 
polskich i zamordowali 19 Polaków: 12 we wsi, w tym matkę z 
6 dzieci (ojca, Bronisława Sachadynę, powołano do WP), oraz 7 
Polaków z posterunku „IB”, a także Rosjanina, dowódcę poste-
runku. 
We wsi Zaleska Wola pow. Jarosław upowcy zamordowali Annę 
Jakubowicz. 

- 1945 roku: 
We wsi Orły pow. Przemyśl Ukraińcy zamordowali Kazimiera 
Pycia.   
We wsi Ropienka pow. Lesko zostali zastrzeleni przez UPA: Hor-
bowy Tadeusz i Horbowy Władysław. Inni: „W dniu 29.XI.1946 r. 
banda UPA dokonała napadu na gr. Wańkowa pow. Lesko, gdzie 
zamordowano 2 osoby – Horbowego Władysława i jego syna Ta-
deusza.”  (Prus..., s. 289; Operacja „Wisła”).

   W nocy z 20 na 21 listopada 
- 1943 roku:
We wsi Semenów pow. Trembowla: „20/21.11.1943 r. został za-
mordowany jeden Polak, NN”.  (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw., tom 7) 

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
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     21 listopada  
- 1943 roku: 
We wsi Cygany pow. Borszczów zostali „zamordowani rolnicy: 
Piotr Karwacki, Andrzej Radoł, Maria Bednar” („Sprawozdanie 
sytuacyjne z ziem polskich”, nr 8/44; w: Instytut Polski i Muzeum 
im. gen Sikorskiego w Londynie, No: PRM – 122).
We wsi Czesławice pow. Puławy policjanci ukraińscy z Niem-
cami zamordowali 12 Polaków (9 z Czesławic i 3 kobiety ze wsi 
Dąbrowa Cynkowska; łącznie 6 kobiet, w tym dwie 16-letnie). 
We wsi Malechów pow. Lwów na skutek donosu Ukraińców 
aresztowanych zostało 11 Polaków, z których 10 zostało zamor-
dowanych: ks. proboszcz Władysław Sarna, wikary, 2 siostry 
zakonne, 2 kobiety, radiooperator AK, podoficer AK i organista.  
„Na plebanii w Malechowie działała tajna radiostacja Komen-
dy Obszaru Lwów Armii Krajowej. 21(27).11.1943 aresztowany 
przez Niemców, na podstawie donosu ukraińskiego, wraz z wika-
riuszem, ks. Bolesławem Józefem Mrozem, i czterema siostrami 
zakonnymi. Podczas przeszukania Niemcy wykryli nie tylko ra-
diostację, anteny ale i ukrywaną broń. Na miejscu pobity i zwią-
zany drutem kolczastym. Więziony we Lwowie w więzieniu przy 
ul. Łąckiego. Prawd. rozstrzelany/zamordowany wraz z 9 inny-
mi więźniami, prawd. w piaskowni na Wzgórzach Wuleckich we 
Lwowie” (http://www.swzygmunt.knc.pl/MARTYROLOGIUM/
POLISHRELIGIOUS/vPOLISH/HTMs/OLISHRELIGIO-
USmartyr2402.htm ).   

- 1944 roku: 
We wsi Kupczyńce pow. Tarnopol zamordowali 9-osobową rodzi-
nę polską: 53-letniego Kazimierza Poprowskiego, 47-letnią żonę 
Pelagię, synów: 5-letniego Dawida, 8-letniego Włodzimierza, 
10-letniego Jana i 16-letniego Mikołaja, córki: 1-roczną Marię, 
6-letnią Anastazję i 14-letnią Olgę. 
We wsi Sorocko pow. Trembowla w potyczce z UPA zginął czło-
nek IB z Sorocka  Józef Kobyluk.

- 1945 roku: 
We wsi Dachnów pow. Lubaczów sotnia M-l uderzyła na stacjo-
nujące pododdziały 3 DP. Wieś spłonęła w 70%. Zginął jeden 
upowiec. Po stronie polskiej, według danych ukraińskich, poległo 
pięciu żołnierzy. 
W mieście Jarosław na cmentarzu komunalnym znajduje się mo-
giła żołnierzy WP., którzy zginęli z rąk UPA:  Baliński Stanisław 
ur. 1926; Sochort Tadeusz ur. 1926 (http://w.kki.com.pl/pioinf/
przemysl/zabytki/narodowej/ofiary1.html ).  
We wsi Łukawica pow. Lubaczów zamordowali kpr. WP Stanisła-
wa Marciniaka lat 27. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 
37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa). 
We wsi Nowy Dzików pow. Lubaczów upowcy zamordowali 1 
Polaka. 

- 1946 roku: 
We wsi Żuków pow. Włodawa upowcy zamordowali 5 Polaków, 
w tym 3-osobową rodzinę: Jana i Marię Czuj z 14-letnią córką 
oraz 1 milicjanta. 

     22 listopada  
- 1942 roku: 
We wsi Zbędowice pow. Puławy żandarmi niemieccy oraz eses-
mani ukraińscy rozstrzelali w wąwozie 88 Polaków, w tym kobie-
ty i dzieci. Rannych dobijali Ukraińcy pojedynczymi strzałami z 
broni krótkiej. Następnie spalili całą wieś. 

- 1943 roku: 
W leśniczówce Rąbana nadleśnictwa Podkamień pow. Brody: 22 
listopada 1943 r.  zaginął praktykant leśnictwa Tadeusz Żelazny, 
żołnierz AK. Po paru dniach jego zwłoki znaleziono w pobliżu 
leśniczówki. Komański..., s. 84 podaje, że leśniczy Grzegorz /
Jerzy/ Żelazny, ur. 7.03.1916 r. został w grudniu 1943 roku upro-
wadzony z leśniczówki Rąbana  i zamordowany przez banderow-
ców. Odnalezione po tygodniu w pobliskim lesie zwłoki nosiły 
ślady tortur. Miał ucięty język, uszy, wydłubane oczy. Został 
przez rodzinę pochowany w Podkamieniu koło kaplicy na dzie-
dzińcu kościelnym.
We wsi Sielec Bełzki pow. Sokal Ukraińcy zamordowali 1 Pola-
ka. „Greń Kazimierz, pracownik kolejowy, zam. Sielec-Zawonie 
[Sokal] dnia 22.XI.1943 udał się na wieś po zakup art. żywno-
ściowych i przepadł bez wieści.” (1944, 4 stycznia – Pismo De-
legatury PolKO w Kamionce Strumiłowej do Delegata RGO we 
Lwowie dotyczące uprowadzeń i mordów dokonywanych na Po-
lakach w okolicy Kamionki Strumiłowej i Radziechowa. W: B. 
Ossol. 16721/1, k. 177). 
We wsi Wola Wielka pow. Lubaczów zabici zostali przez UPA 
żołnierze BCh Jan Kotwic i Jan Kędra z obwodu Tomaszów Lu-
belski, (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Po-
stanowienie o umorzeniu śledztwa).

- 1944 roku:
We wsi Hłuboczek Wielki: pow. Tarnopol: „22.11.1944 r. został 
zamordowany Gac Piotr, plutonowy rezerwy kawalerii, księgowy 
w firmie niemieckiej”. (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupeł-
nienie..., jw., tom 7).  
We wsi Karolówka pow. Brody Ukraińcy zamordowali 3 Pola-
ków  („Śledztwo w sprawie zbrodni ludobójstwa nacjonalistów 
ukraińskich w celu całkowitego wyniszczenia ludności polskiej 
w latach 1939 - 1945 na terenie powiatów Zborów i Brody, woj. 
tarnopolskie”; sygn. akt S 83/09/Zi; w: https://ipn.gov.pl/pl/
sledztwa/sledztwa/oddzialowa-komisja-we-w/31480,Sledztwa-
zakonczone-wydaniem-postanowienia-o-umorzeniu.htm ).  

- 1945 roku: 
We wsi Surochów pow. Jarosław w walce z UPA zginęło 10 żoł-
nierzy WP. Inni: Nocą 22 listopada sotnia M-2, pod osobistym 

dowództwem „Zalizniaka”, uderzyła na most kolejowy na rzece 
Szkło w Surochowie. Dwie czoty zaatakowały most (pierwsza na 
prawym, a druga na lewym brzegu), zaś trzecia czota związała 
walką oddziały WP stacjonujące w sile batalionu w pobliskim 
folwarku. Sygnałem do akcji był wybuch „torpedy”. Po trzech 
godzinach UPA wysadziła most (użyto do tego celu 600 kg mate-
riału wybuchowego) i wycofała się. WP miało dwóch zabitych i 
jedenastu rannych, a UPA trzech poległych.

     23 listopada  
- 1943 roku:
We wsi Holibrody pow. Zaleszczyki zamordowany został Bazyli 
Sawczyński, rolnik  („Sprawozdanie sytuacyjne z ziem polskich”, 
nr 8/44; w: Instytut Polski i Muzeum im. gen Sikorskiego w Lon-
dynie, No: PRM – 122).  
We wsi Hordynia pow. Sambor: „Dnia 23 listopada napadła 
uzbrojona w palną broń banda złożona z około 100 ludzi na fol-
wark w Hordyni i po sterroryzowaniu mieszkańców folwarku, 
ograbiła ich całkowicie i czterech z nich uprowadziła ze sobą: 
Stefana Becka, zarządcę folw., lat  53; Zofię Beck, jego żonę, lat 
43; Alinę Beck, ich córkę, lat 19; Władysława Kozaczyńskiego, 
stróża folw., lat 25. Następnego dnia znaleziono w lesie zwłoki 
uprowadzonych”  („Sprawozdanie sytuacyjne z ziem polskich”, 
nr 8/44; w: Instytut Polski i Muzeum im. gen Sikorskiego w Lon-
dynie, No: PRM – 122).
We wsi Iwanie Złote pow. Zaleszczyki zamordowany został Alek-
sander Bednarowski, rolnik  („Sprawozdanie sytuacyjne z ziem 
polskich”, nr 8/44; w: Instytut Polski i Muzeum im. gen Sikor-
skiego w Londynie, No: PRM – 122).
We wsi  Plebanówka pow. Trembowla banderowcy zamordowali 
10 Polaków, byli to:: Gliwa Jan l. 40, Krukowski Jan l. 41, Łamaj-
da Władysław l. 41, Malinowski Michał l. 41, Józef l. 39, Karol l. 
40, Mikuś Ignacy l. 45, Tarka Michał l. 39, Turzański Karol l. 41, 
Smoleński Jan l. 41. (Kubów..., jw.).  
We wsi Zagórzany pow. Zaleszczyki zamordowana została Teresa 
Podrucznik („Sprawozdanie sytuacyjne z ziem polskich”, nr 8/44; 
w: Instytut Polski i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie, 
No: PRM – 122). 

- 1944 roku: 
We wsi Rajbrot pow. Tarnów oddział SS-Galizien zamordował 
6 Polaków, 5 partyzantów i 70-letniego starca.  „23-24 listopada 
1944. Oddział ukraińskiej dywizji SS-Galizien [..,] zaatakował 
Rajbrot [...] faszyści ukraińscy spalili dwa gospodarstwa, zastrze-
lili 2 osoby i 3 aresztowali.” (http://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/
dzieje/ss/ss.htm ). Mord miał miejsce 23 listopada 1944 roku.  
„Przy polnej drodze a raczej ścieżce, ciągnącej się zalesionym 
grzbietem od Rajbrotu do Michalczowej, stało dwa lub trzy domy 
- w tym dom Odrońca jako nasza kwatera. Do pełniącego służbę 
posterunku alarmowego podszedł cywil z siekierą pod pachą. Żoł-
nierz widząc cywila zlekceważył niebezpieczeństwo i przypuścił 
go na bezpośrednią odległość. Wtedy wartownik „Zeron” dostał 
ogłuszający cios w głowę. Szczegóły tego tragicznego wydarzenia 
znane są dzięki dwóm młodym wówczas dziewczętom: 18 letniej 
Bronisławie Odroniec (błąd - pani Bronisława miała wówczas 32 
lata, nie mogła więc być młodą dziewczyną - informacja uzyskana 
od rodziny) i jej sąsiadce, 16 letniej Stefanii Janik - dziś po mężu 
Bagińskiej z Górnej Wojakowej, która w tym dniu, jak zresztą 
często, spała w domu Odrońców i była świadkiem i uczestnikiem 
tragedii. Pierwsze wypadły z płonącego domu dziewczęta, gdyż 
spały na strychu a tu pożar pod słomianą strzechą rozprzestrzenił 
się najszybciej. W pośpiechu nie zdążyły znaleźć i założyć obu-
wia, były więc boso. Tuż za dziewczętami Wawrzyniec Odroniec 
wpuścił bydło, którym zaopiekowali się sąsiedzi, a sam pozostał 
w domu gdzie spłonął. Trzech partyzantów, to jest: Marian Ko-
morowski, lat 18 z Kuczek koło Kutna oraz BeChowcy - Bolesław 
Wała i Henryk Mars, lat 21 z Mogiły koło Krakowa próbowali 
przebić się na wolność, ledwo jednak wypadli z domu zginęli ra-
żeni ogniem z automatów. Byli bez żadnych prawie szans, wszak 
sami będąc oślepieni pożarem nie widzieli napastników kryjących 
się w ciemności. Strzelali więc do nich Niemcy jak do tarcz. Dwaj 
pozostali młodzi 18 letni Lwowiacy, którzy zgłosili się do nas w 
rejonie Rożnowa z „Organization Todt” spłonęli wewnątrz domu. 
Śladów jednak ich zwłok nie znaleźliśmy w zgliszczach, widocznie 
spłonęli doszczętnie. Opalone i nagie zwłoki trzech partyzantów 
wehrmachtowcy wrzucili na wóz gospodarski Odrońca, zaprzęgli 
do niego obie aresztowane dziewczęta i obydwie boso - bo tak 
wypadły z płonącego domu - kopane i popychane, ciągnęły wóz 
po czterokilometrowych górskich wertepach, a leżał już przecież 
śnieg. Czyż drogę Chrystusa na Golgotę nie należy uznać za mniej 
okrutną?”  (http://www.rajbrot.ovh.org/2wojna.html)  
We wsi Ruda Różaniecka pow. Lubaczów upowcy zamordowali 
2 Polaków, w tym gajowego o nazwisku Witko. (IPN Opole, 21 
grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu 
śledztwa).
We wsi Sorocko pow. Trembowla podczas pogrzebu Polaka za-
bitego 21 listopada upowcy ostrzelali kondukt pogrzebowy za-
bijając księdza Adama Drzyzgę (rannego dobili bagnetem) oraz 
55 Polaków, a 25 poranili; w tym czasie we wsi zamordowali co 
najmniej 50 Polaków, a 10 poranili; łącznie zamordowali co naj-
mniej 106 Polaków. 
We wsi Wygoda pow. Zaleszczyki: „23.11.1944 r. został zamordo-
wany Jabłoński i.n. syn Józefa”. (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw., tom 7). 
We wsi Żurawce pow. Rawa Ruska upowcy zamordowali Polaka, 
gajowego. 
   - 1946 roku: 
We wsi Hanna pow. Włodawa upowcy uprowadzili i zamordowali 
Michała Życzkowskiego.
 
     24 listopada 
- 1942 roku: 

W miasteczku Ołyka pow. Łuck Ukraińcy zamordowali Antoninę 
Prendecką (Prędecką),lat 53. Uciekła na strych i broniąc się ude-
rzyła jednego z „bohaterów ukraińskich” w głowę, że wkrótce 
zmarł. 

- 1943 roku: 
W miasteczku Barysz pow. Buczacz: „24.11.1943 został zam. Ni-
ziołek Michał, rolnik” (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupeł-
nienie..., jw., tom 7). Inni: „wieczorem postrzelony i uprowadzony 
kolonista z Wołynia Michał Niziołek, ojciec 5 dzieci pozostawio-
nych bez zaopatrzenia”  („Sprawozdanie sytuacyjne z ziem pol-
skich”, nr 8/44; w: Instytut Polski i Muzeum im. gen Sikorskiego 
w Londynie, No: PRM – 122).  
We wsi Plebanówka pow. Trembowla upowcy zamordowali 12 
Polaków uprowadzonych w okolice Trembowli. Oraz: w kolej-
nym napadzie banderowcy zmordowali 2 Polaków, byli to:  Ma-
linowski Ignacy i Pękowski Piotr (Kubów..., jw.).  Inni datują 
mord na  dzień 25 listopada: „Plebanówka - na przedmieściu 
Trembowli zamordowanych 18 osób, 5 osób ciężko poranionych” 
(„Sprawozdanie sytuacyjne z ziem polskich”, nr 8/44; w: Insty-
tut Polski i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie, No: PRM 
– 122). „Dnia 25.XI. w Plebanówce (przedmieście Trembowli) 
banda składająca się z około 40 osób napadła na ludność pol-
ską, po czym bronią palną i siekierami zamordowała 12 osób, a 
5 ciężko raniła.” (1943, 27 listopad – Pismo PolKO w Tarnopolu 
do RGO w Krakowie dotyczące napadów ukraińskich na ludność 
polską. W: B. Ossol. 16721/2, s. 41). „9 listopada 1943 roku mój 
przyrodni brat Juchniewicz Jan s. Stefana według kolejności dy-
żurował jako goniec w miejscu swojego zamieszkania w zarządzie 
wiejskim we w[si] Plebanówka. W czasie jego dyżuru przyjechał 
z Trembowli policjant Urbanśkyj, imienia ani imienia ojca nie 
znam. Zwrócił się on do starosty zarządu Łućkiego Łeontija z żą-
daniem, by ten wskazał miejsce, w którym ukrywał się przed prze-
śladowaniami Niemców jakiś nieznany mi z nazwiska Żyd. Łućkyj 
Łeontij powiedział Urbanśkiemu, że wymieniony Żyd ukrywa się 
w cegielni we w[si] Plebanówka i polecił mojemu bratu Juch-
niewiczowi jako gońcowi urzędu, by zaprowadził Urbanśkiego do 
miejsca ukrywania się Żyda. Juchniewicz Jan, wykonując pole-
cenie starosty zarządu, poszedł z Urbanśkim do cegielni i został 
przez niego zabity w miejscu zatrzymania Żyda. Właściwie Juch-
niewicz został przez Urbanśkiego ciężko raniony strzałem z kara-
binu i po upływie mniej więcej dwóch godzin zmarł, [zdążywszy] 
powiedzieć, że zabił go Urbanśkyj. Po upływie, zdaje się, jednego 
tygodnia, ktoś – nie wiem, kto – zabił we w[si] Plebanówka czte-
rech wymienionych przeze mnie Ukraińców, to jest dwóch synów 
starosty zarządu wiejskiego Łućkiego Łeontija oraz dwóch innych 
mieszkańców w[si] Plebanówka. Jak już zeznałem, wśród obywa-
teli krążyły plotki, że zabójstwa wymienionych Ukraińców doko-
nał mój brat Malinowski Włodzimierz s. Antoniego, żeby pomścić 
śmierć naszego brata Juchniewicza Jana s. Stefana. Mniej więcej 
tydzień po zabójstwie Ukraińców, to jest pod koniec listopada 
1943 roku, we w[si] Plebanówka, ktoś – nie wiem, kto – dokonał 
napadu na Polaków, w wyniku którego zostali zabici:
1. Malinowski Ignacy, imienia ojca nie znam, około 24–25 lat, 
Polak, pracował jako robotnik przy remoncie szosy.
2. Malinowski Mikołaj, imienia ojca nie znam, około 45–50 lat, 
Polak, uprawiał ziemię.
3. Malinowski Karol, imienia ojca nie znam, około 45 lat, Polak, 
uprawiał ziemię.
4. Malinowski Józef s. Michała, około 35 lat, Polak, uprawiał 
ziemię.
5. Turański Karol s. Kazimierza, urodzony w 1903 r., Polak, pra-
cował jako brygadzista przy remoncie szosy.
6. Tarka Michał, imienia ojca nie znam, urodzony w 1903 r., Po-
lak, uprawiał ziemię.
7. Dliwa, imienia ani imienia ojca nie znam, około 50 lat, Polak, 
uprawiał ziemię.
8. Smolański, imienia ani imienia ojca nie znam, około 38 lat, 
Polak, uprawiał ziemię.
9. Mikuś, imienia ani imienia ojca nie znam, około 70 lat, Polak, 
rybak.
Poza tym Matkowski Onufry, imienia ojca nie znam, około 65–70 
lat, Polak, pracował jako lekarz weterynarii, był ciężko poranio-
ny bronią białą, ale pozostał przy życiu. Obecnie mieszka podob-
no we w[si] Plebanówka.
Nazajutrz rano po zabójstwie wymienionych wyżej Polaków, po-
wołany do Armii Czerwonej mieszkaniec w[si] Plebanówka Śli-
wiński Stanisław znalazł przybitą do słupa telegraficznego we 
w[si] Plebanówka kartkę, na której było napisane: „Za czterech 
naszych braci zabitych przez Malinowskiego Włodzimierza na 
ukraińskiej ziemi, zlikwidowaliśmy dziesięciu Polaków”, „Je-
żeli Polacy będą w dalszym ciągu zabijać Ukraińców, zrobimy 
to samo w przyszłości”. (Protokół przesłuchania oskarżonego 
Malinowskiego Ferdynanda Mikołaja s. Antoniego. 21 września 
1944 r., m. Czortków. W: Polska i Ukraina w latach trzydzie-
stych–czterdziestych XX wieku. Tom 4. Część druga. Warszawa 
– Kijów 2005). Matkowski Onufry (1873–1970), został ciężko 
poraniony szablami, w wyniku czego doznał trwałego inwalidz-
twa; po wojnie w Polsce.   
- 1944 roku: 
We wsi Chatki pow. Trembowla zabito Malinowskiego Ignacego. 
(Kubów..., jw.).  
We wsi Daszawa pow. Stryj upowcy uprowadzili na drodze 
Krawczyka, który zaginął.  
We wsi Gródek  pow. Zaleszczyki: „24.11.1944 r. zostali zam. 
Lewiński Wincenty z żoną Sabiną”.  (prof. dr hab. Leszek Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7). 
We wsi Hołhocze pow. Podhajce banderowcy zamordowali 20 
osób, w tym: Karczmaryk N. i 3 członków jego rodziny, 5-osobo-
wa rodzina (zamordowanego wcześniej) Jana Siekierki tj. żona, 
córka, siostra z synem i matka staruszka. (Kubów..., jw.).  
We wsi Rosochacz pow. Horodenka: „24.11.1944 r. zostali zam. 
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Rzewska Tatiana c. Maksyma, lekarka (1899) i ich troje dzieci: 
Zygmunt (1933), Irena (1935) i Kazimiera (1939).” (Prof. dr hab. 
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  Seria – tom 8). Ofiary 
banderowcy zarąbali siekierami (Wiktor Poliszczuk: Nie tylko na 
Wołyniu, w: „Nowa Myśl Polska” z 23 marca 2003 r.).  
        25 listopada  
- 1943 roku: 
We wsi Koszów pow. Łuck Ukraińcy zamordowali 4 Polaków 
(resztę przebywających tutaj) oraz Ukrainkę, żonę Polaka. 
W majątku Lubliniec pow. Kowel Ukraińcy ze wsi Dołhonosy 
zamordowali 3-osobową rodzinę polską: właściciela majątku 
Zygmunta Konopackiego z synem i córką a ciała spalili wraz z 
dworem. 
We wsi Łubianki Wyższe pow. Zbaraż Ukraińcy zamordowali 12 
Polaków: 3 osoby zastrzelili policjanci ukraińscy, 9 osób zamor-
dowali banderowcy, w tym dwoje dzieci do lat 5 (Komański..., 
s. 462). Jest to przykład ludobójczej współpracy policji ukraiń-
skiej w służbie niemieckiego okupanta oraz „powstańców ukraiń-
skich”. Zamordowani zostali: Mucha Jan i jego córka l. 5, Sagan 
Piotr, Sławiński Stefan, jego żona i dziecko, Tokarczuk Jakub l. 
34, Mikołaj l. 37, Tracz Karol, Stanisław, Warak Karol l. 28. (Ku-
bów..., jw.).  
- 1944 roku: 
W kol. Czyszczak pow. Kołomyja należącej do wsi Kamionka 
Wielka upowcy obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz 
zamordowali 50 Polaków, a pod koniec listopada dalszych 10; w 
tym 7-osobową rodzinę z 5 dzieci, matkę z 4 dzieci. „25 listopada 
1944 r. z samej tylko rodziny Świątkowskich banderowcy tej nocy 
zamordowali 32 osoby. Wszystkich pochowano w jednej wspól-
nej mogile. Tej nocy zginęło wiele innych rodzin, m.in. z rodziny 
Peca 5 osób. Banderowcy mężczyzn zabijali strzałami w tył głowy 
i układali twarzą do podłogi, natomiast kobiety i dziewczęta mor-
dowali w łóżkach, prawdopodobnie po uprzednim zgwałceniu. 
Nie mogłam oderwać ich ciał od pierzyn i piór z zastygłej krwi. 
W innych polskich domach na Czyszczaku kilkoro małych dzieci 
miało nożem przybite języki do stołu. Kilku młodym dziewczętom 
napastnicy porozcinali usta od ucha do ucha. Śmiali się wtedy 
i mówili: „Masz Polskę szeroką od morza do morza” (Malwina 
Świątkowska; w: Siekierka..., s. 264; stanisławowskie). 
We wsi Kamionka Wielka pow. Kołomyja zamordowali 15 Po-
laków. 
We wsi Ostrów pow. Sokal zamordowali 2 dzieci polskich: „Być 
Romana, 3 tygodnie; Być Władysława, lat 10. Jeden z oprawców 
wziął niemowlę za nóżki i bijąc o betonową studnię, zmiażdżył 
jego główkę. Ciała obu dziewczynek oprawcy wrzucili do studni. 
Matka na widok banderowców uciekła i ocalała, ich ojciec Mar-
tyn był nieobecny w tym czasie w domu”  (Adolf Kondracki; w: 
Siekierka..., s. 1064; lwowskie).  
We wsi Sińków pow. Zaleszczyki Ukraińcy zamordowali 6 
Polaków: 3-osobową rodzinę z córką, małżeństwo i kobietę. 
„25.11.1944 r. zostali zamordowani: 1. Chuda Anna; 2-4. Grega 
Józef z żoną Anną i córką Katarzyną; 5-6. Porszt Mikołaj z żoną”  
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7). 
We wsi Szypowce gm. Tłuste Miasto pow. Zaleszczyki: 
„25.11.1944 r. zostało zamordowanych przez UPA 21 Polaków 
NN.” (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 
7). 

- 1945 roku:  
W miasteczku Lubaczów woj. rzeszowskie Ukraińcy zamordo-
wali Władysława Koguta, lat 22. 

- 1946 roku:  
We wsi Dzików Nowy pow. Lubaczów Ukraińcy uprowadzili i 
zamordowali Jana Godzinę, rolnika. 
We wsi Pawłowa pow. Jarosław zostali zamordowani przez UPA: 
kpr Ryszard Leszczyński, ur. w 1924 r., oraz kpr. Zbigniew Pie-
trasik, ur. w 1925 r., którego grób znajduje się na cmentarzu ko-
munalnym w Jarosławiu.   
We wsi Ropienka pow. Lesko: „28.03.1946r/ bądź 25.11.1946r 
Zastrzelony przez UPA Józef Konopelski  ur. 1896, robotnik nafto-
wy”. ( http://www.rodaknet.com/rp_wycislak_28.htm ).  

     W nocy z 25 na 26 listopada 
- 1944 roku: 
We wsi Darachów pow. Trembowla banda UPA ubrana w mun-
dury sowieckiej RKKA spaliła szkołę, obrabowała i spaliła kilka 
polskich gospodarstw. „We w[si] Darachów znaleziono spalo-
ne zwłoki, których nie można było zidentyfikować.” (Meldunek  
specjalny naczelnika RO NKGB w Strusowie dla naczelnika 
UNKGB obwodu tarnopolskiego z 27 listopada 1944 r.; w: http://
koris.com.ua/other/14728/index.html?page=321 ). 
We wsi Zazdrość pow. Trembowla: „Zamordowali Meśkiwa 
Jana s. Pawła , lat 58, urodz[onego] i zamieszkałego we w[si] 
Zazdrość, Polaka, ob[ywatel]a ZSRS, spalili dom, zabrali ko-
nia,  furmankę i odzież. Greczyle Pawłowi, narodowości polskiej, 
spalili dom ze wszystkimi zabudowaniami i zabrali mąkę. Bez-
dzietnej Marii, również narodowości polskiej, zabrali wieprza 
i mąkę, a na ścianie domu zostawili napis „Śmierć donosicie-
lom NKWD i wszystkim Polakom”, „Za to wszystkich spotka to 
samo”, „Śmierć!”. (Meldunek specjalny naczelnika RO NKGB 
w Strusowie dla naczelnika  UNKGB obwodu tarnopolskiego z 
27 listopada 1944 r.; w: http://koris.com.ua/other/14728/index.
html?page=321 ) Komański…, s. 413, datuje napad 11 listopada 
oraz uprowadzenie i zamordowanie 8 osób NN. 

      26 listopada 
- 1944 roku: 
We wsi Hnidawa pow. Zborów upowcy zamordowali 48 Polaków 
z 10 rodzin. „Babirecki Michał, Polak Władysław, Trembulak 
Władysław, Boszko Katarzyna, Boszko Zofia, Boszko Władysław,  
Boszko Michał, Boszko Eugenia,. Dajczak Józef, Dublański Teo-

dor, Dublańska Zofia, Dublańska Anna,  Dublańska/a ...,  Dudka 
Jan, Olender Maria, Olender Teresa, Olender Wojciech, Olender 
Adam, Olender Jadwiga, Olender Jan,. Polak Józef, Zalewski 
Władysław oraz 25 osób. N.N. Rannych zostało 6 osób. Mordu 
dokonali banderowcy pod komendą Włodzimierza Jakubow-
skiego „Bondarenki” sotnika z UPA. Podczas rzezi pięcioletnią 
dziewczynkę - Zosię zmuszono do wypicia kubeczka krwi jej ojca, 
zabitego na oczach dziecka. Innej dziewczynce Hani, w zbliżo-
nym wieku, kazano zjeść kawałek ciała jej ojca. Dziewczynce tej 
banderowcy w przystępie „wspaniałomyślności” darowali życie 
mówiąc „żyj na chwałę Stepana Bandery”. (http://www.olejow.
pl/readarticle.php?article_id=250  oraz Komański..., s. 477). 
We wsi Holihrady gm. Uhryńkowce pow. Zaleszczyki: „26.11. 
1943 r. został zam. Kawczyński Bazyli przez strącenie ze skały”. 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7). 
We wsi Iwanie Złote pow. Zaleszczyki: „26.11.1943 r. został zam. 
Bednarowski Kazimierz stróż nocny w folwarku.”  (prof. dr hab. 
Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7). 

- 1945 roku: 
Koło wsi Surmaczówka pow. Jarosław trzy grupy szturmowe 
utworzone z 7 i 9 pp natknęły się w lesie koło wsi na oddział 
UPA znajdujący się w kilku bunkrach zbudowanych na wzgórzu 
w gęstym lesie. Upowcy mieli jednego zabitego i trzech rannych, 
Polacy zaś czterech zabitych i jedenastu rannych.

   W nocy z 26 na 27 listopada
- 1943 roku: 
We wsi Łubianki Wyższe pow. Zbaraż: „26/27.11.1943 r. zosta-
li zam.: 1-3. Kozak Stefan i Michalina i ich córka Stanisława.” 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7). 
 
     27 listopada 
- 1944 roku: 
We wsi Hołhocze pow. Podhajce banderowcy, którzy zamordo-
wali 17 listopada 2 Polaków, napadli na ich domy i bestialsko 
wymordowali: jednemu z nich żonę i 3 dzieci, drugiemu: żonę, 
córkę, siostrę z synem i matkę; tj. w tym dniu zamordowali 16 
Polaków. Inni datują ten napad 24 listopada.  
We wsi Torskie pow. Zaleszczyki uprowadzili 27 Polaków, którzy 
zaginęli. 

- 1945 roku: 
We wsi Dąbrowa pow. Lubaczów upowcy zamordowali  plut. WP 
Grzegorza Brzozowskiego lat 21. 

     28 listopada  
- 1943 roku: 
We wsi Adamówka pow. Jarosław policjanci ukraińscy rozstrze-
lali 18 Polaków. 
We wsi Dobropol pow. Włodawa 28 XI 1943 żandarmi, policjanci 
hitlerowscy oraz Ukraińcy, pozostający w służbie hitlerowskiej 
przeprowadzili akcję, podczas której aresztowali 15 i zastrzelili 
8 członków ruchu oporu. ( Rejestr miejsc i faktów zbrodni po-
pełnionych przez okupantów hitlerowskich na ziemiach Polskich 
w latach 1939–1945, województwo chełmskie, Warszawa 1986, 
s. 35.) 
We wsi Holihrady pow. Zaleszczyki banderowcy strącili z wy-
sokiej skały w przepaść 22-letniego Polaka Bazylego Soroczyń-
skiego. Inni: „26.11. 1943 r. został zam. Kawczyński Bazyli przez 
strącenie ze skały”. (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw., tom 7). 
We wsi Majdan Sieniawski pow. Jarosław policjanci ukraińscy 
rozstrzelali 22 Polaków. 

- 1944 roku: 
We wsi Daszawa pow. Stryj upowcy uprowadzili Matuszczaka-
,który zaginął. 
We wsi Touste pow. Skałat torturowali i zamordowali 41-letnią 
Barbarę Magalas. 
We wsi Zalesie koło Sieniawy (Glezyna) pow. Jarosław uprowa-
dzony został  przez UPA do lasu i tam zamordowany gajowy Jan 
Mączka, ur. 1894 r.  
- 1945 roku: 
We wsi Czerwona Woda pow. Jarosław UPA uprowadziła i za-
mordowała Jana Mączkę, ur. 15.01.1894. 

   29 listopada 
- 1939 roku: 
We wsi Momoty Dolne pow. Janów Lubelski w wyniku prowoka-
cji Ukraińców Niemcy rozstrzelali 19 Polaków.

29 listopada 1939 roku Prezydium Rady Najwyższej ZSRR de-
kretem narzuciło mieszkańcom tzw. Zachodniej Ukrainy i Za-
chodniej Białorusi obywatelstwo sowieckie.  

- 1943 roku: 
W miasteczku Ratno pow. Kowel Ukraińcy zamordowali 20-let-
niego Stefana Kosickiego. 
We wsi Werbcze pow. Kostopol zamordowali 4-osobową rodzinę 
polską z 2 dzieci.  

- 1944 roku: 
We wsi Daszawa pow. Stryj banderowcy zamordowali 2 Polaków, 
w tym kobietę o nazwisku Krzywda
We wsi Diuksyn pow. Kostopol upowcy zamordowali 2 Po-
lki: żonę powstańca styczniowego Klarę Teofilę Dobrzecką, 
w wieku 105 lat, i jej najstarszą córkę, Marcelę Kaznowską, też 
już staruszkę. Zwłoki kazali pogrzebać za wsią, w miejscu, gdzie 
zakopywano padlinę. W tym samym czasie i o tej samej godzinie 
zostali zamordowani członkowie tej rodziny w Werbczu Wielkim  
(Siemaszko...., s. 221). 

We wsi Dwernik pow. Lesko zamordowali 7-osobową rodzinę 
polską. 
We wsi Jabłonówka pow. Kamionka Strumiłowa: „Nocą 29 listo-
pada 1944 roku Kupiak, razem z oddziałem leśnym „Sołowija”, 
przeprowadził atak na wieś Jabłonówka. W czasie tego napadu 
zamordowani zostali: Filemon Jaremkiewicz, jego żona Anasta-
zja, Maksym Kowalik, Jerzy Kowalik i jego żona Julia, Maria 
Wilk i jej dwunastoletnia córka Helena, Helena Wujcik i jej dzie-
sięciomiesięczny syn Zenon. Majątek ich rozgrabiono. Jaremkie-
wiczów zamordował osobiście Dymitr Kupiak. Winą ich było to, 
że ich syn Marian Jaremkiewicz siłą wciągnięty do UPA, z niej 
uciekł. Ukryty syn, mimo skrupulatnych poszukiwań w całym go-
spodarstwie, uratował się od śmierci.”  (Bronisław Szeremeta: 
„Watażka jego zbrodnie i zakłamane wspomnienia”. W: http://
www.republika.pl/szeremeta/watazka.htm ).
Koło wsi Jakuszyce pow. Stryj zamordowali 47-letniego Polaka. 
We wsi Werbcze Wielkie pow. Kostopol, o tej samej godzinie, co 
we wsi Diuksyn, banderowcy zamordowali 4 Polaków: zamężną 
córkę Klary Teofili Dobrzeckiej z 2 dzieci w wieku przedszkol-
nym oraz dziadka, ojca matki.   (Siemaszko..., s. 303) 

- 1945 roku: 
W miejscowości Bircza pow. Przemyśl na cmentarzu komunal-
nym mają mogiły: zamordowany przez UPA Pacławski Franci-
szek ur. 1923 oraz żołnierz WP Robliczek Andrzej ur. 1913, który 
zginął z rąk UPA  (http://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/zabytki/
narodowej/ofiary1.html ). 
We wsi Bircza Stara pow. Przemyśl podczas dwóch napadów 
(pierwszy miał miejsce 10 listopada) upowcy zamordowali 12 
Polaków, w tym 35-letnią Katarzynę Kulon powiesili na ścianie 
stodoły, a następnie zwłoki wrzucili do studni. 
We wsi Boguszówka koło Birczy pow. Przemyśl upowcy z sotni 
„Burłaki” spalili wszystkie zagrody oraz zamordowali 10 Pola-
ków.   
We wsi Kołajce pow. Tomaszów Lubelski: „29.11.1945 r. UPA 
dokonała napadu na polskie gospodarstwa i zmordowała 18 osób 
NN narodowości polskiej.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw.;  Seria – tom 8). 
We wsi Korzeniec koło Birczy pow. Przemyśl upowcy z sotni 
„Burłaki” obrabowali i spalili wieś oraz zamordowali 8 Polaków 
a 6 zostało rannych. 
We wsi Rudawka koło Birczy pow. Przemyśl podczas kolejnego 
napadu upowcy spalili część gospodarstw polskich oraz zamordo-
wali 7 Polaków i 2 Ukraińców. 
We wsi Wola Korzeniecka pow. Przemyśl podczas palenia wsi 
po wysiedleniu Ukraińców upowcy zamordowali 10 Polaków a 
5 poranili.  

- 1946 roku: 
We wsi Wańkowa pow. Lesko banderowcy zmordowali 2 Pola-
ków. „W dniu 29.XI.1946 r. banda UPA dokonała napadu na gr. 
Wańkowa pow. Lesko, gdzie zamordowano 2 osoby – Horbowego 
Władysława i jego syna Tadeusza. W listopadzie 1946 r. w wiosce 
Wisłok pow. Sanok, przez członków bandy UPA zostało powieszo-
nych 2 żołnierzy WP”  (Prus..., s. 289; Operacja „Wisła”).  

- 1947 roku: 
Na terenie powiatu przemyskiego poległ Franciszek Chudzik s. 
Adama, ur. 29 V 1913 r, żonaty, 2 dzieci, szeregowy funkcjona-
riusz Posterunku MO w Wojtkowej. (Andrzej Zapałowski: DZIA-
ŁANIA OUN I UPA NA TERENIE POGÓRZA PRZEMYSKIE-
GO OD ZAKOŃCZENIA OPERACJI „WISŁA” DO KOŃCA 
1948 ROKU; w: Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południo-
wo-Wschodnich. Seria – tom 10. Kędzierzyn-Koźle 2018).

     W nocy z 29 na 30 listopada 
- 1944 roku: 
We wsi Kupczyńce pow. Tarnopol Ukraińcy zamordowali 2 Po-
laków. 

- 1945 roku: 
W miasteczku Bircza pow. Przemyśl:  „Drugi napad na Birczę 
nastąpił z 29 na 30 listopada 1945 roku. Panował zmrok. Wiał 
zimny wiatr i padał śnieg. Obrońcy byli przygotowani. Pan Kar-
bowiak twierdzi, że był to atak pozorowany, bo chodziło o spale-
nie okolicznych miejscowości. Faktycznie spłonęły: Stara Bircza, 
Korzeniec, Boguszówka i Huta Brzuska. Budynki płonęły również 
w Woli Korzenieckiej. Ludzie i zwierzęta ginęli w płomieniach. 
W trakcie walk niektórzy mieszkańcy atakowanych miejscowości 
uciekli do Birczy. Część schowała się w kryjówkach. Banderowcy 
próbowali wedrzeć się do miasta, ale zostali odparci. Wokół Bir-
czy były umocnienia, a ogień z broni palnej uniemożliwił wdarcie 
się do centrum miasteczka. Ostrzelano jednak plebanię w Birczy. 
Ksiądz cudem uniknął śmierci.” (Grzegorz Piwowarczyk: Praw-
dziwa tragedia Birczy. W: https://kresy.pl/kresopedia/historia/
prawdziwa-tragedia-birczy/ ; 4 listopada 2018). Oraz: „Powtó-
rzony 29 listopada, napad upowców na Birczę. Napastnicy byli 
ubrani w mundury polskie, niemieckie i radzieckie. W akcji bra-
ły udział 4 sotnie. Jedna z nich dowodzona była w zastępstwie 
„Hromenki” przez „Bartela”. Birczy bronił batalion z 17DP (ok. 
500 żołnierzy), kompania MO (160 funkcjonariuszy) i kompania 
KBW (100 żołnierzy). Po 5-godzinnej walce banderowcy zostali 
odparci. Jednakże uprowadzili 6 żołnierzy, którym jednak udało 
się zbiec. Zginęło 3 żołnierzy, w tym 2 oficerów. Banderowcy po-
zostawili 8 zabitych. Podawane są także inne dane o poległych. 
W wyniku ataku  miało ponieść śmierć 5 żołnierzy WP i jeden mi-
licjant. Ponadto banderowcy spalili 4 zabudowania. Wg meldun-
ków UPA zginęło po stronie polskiej 17 osób a 7 zostało rannych, 
zaś po stronie ukraińskiej 3 rannych (jeden zmarł)”. (Andrzej Za-
pałowski: Granica w ogniu. Warszawa 2016, s. 221 – 222).

     30 listopada  
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- 1943 roku: 
W mieście Kowel woj. wołyńskie zmarł od ran zadanych przez 
Ukraińców 22-letni Stanisław Grzegorek. 
W kolonii Muszkatówka pow. Borszczów: „Donosimy, że w dniu 
30 listopada br. uzbrojona banda napadła w nocy na osadę (kolo-
nię) w Muszkatówce, powiat Borszczów. W czasie napadu został 
zamordowany rolnik Michał Pużyński lat 23. Bandyci strzelali do 
domów oraz obrzucali domy granatami.” (1943, 5 grudnia – Pi-
smo PolKO w Czortkowie do RGO w Krakowie dotyczące napa-
du zbrojnej bandy na osadę Muszkatówka w pow. Borszczów. W: 
B. Ossol. 16721/1, s. 73). 
We wsi Rudka pow. Lubaczów: „S 68/09/Zi – śledztwo w sprawie  
zbrodni ludobójstwa dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich, 
polegającej na zabójstwie Antoniego Sz. i usiłowaniu zabójstwa 
Franciszka W. w dniu 30 listopada 1943 r. w Rudce, pow. Luba-
czów. W dniu 30 listopada 1943r. w godzinach wieczornych Fran-
ciszek W. w obrębie wsi Rudka otoczony został przez trzech męż-
czyzn, którzy przystawiając mu do ciała lufy karabinów zadawali 
pytania w języku ukraińskim. W miejsce to nadszedł Antoni Sz., 
a wówczas napastnicy oddali w jego kierunku śmiertelne strzały. 
Strzały z bezpośredniej bliskości padły również w kierunku Fran-
ciszka W., który odwrócił głowę i pocisk ranił go w nos. Sprawcy 
ponownie do leżącego już Franciszka W. oddali strzały z bliskiej 
odległości raniąc go w ucho, a następnie zbiegli po wydanej w 
języku ukraińskim komendzie.” (IPN Rzeszów).  
We wsi Szumlany Małe pow. Brzeżany banderowcy uprowadzili 
do lasu i zamordowali 3 Polaków 

- 1944 roku: 
We wsi Ciemierzyńce pow. Przemyślany Ukraińcy zamordowa-
li 21 Polaków. Zamordowani zostali: Atłachowicz Maria, lat 60; 
Atłachowicz Tekla, lat 45; Atłachowicz Franciszka, lat 6; Bojczuk 
Józef, lat 40; Broszko Marcin, lat 35; Kłosowska Anna, lat 46; 
Kłosowski Bazyli, lat 45; Kondrat Franciszek, lat 18; Krężel Jan, 
lat 60; Margoś Maria, lat 55; Obertalska Rozalia, lat 25; Rosa Ro-
zalia, lat 25; Rosa Stanisław, lat 24; Rosa Władysław, lat 18; Słu-
cho Jan , lat 24; Sypko Piotr, lat 21; Sypko Rozalia, lat 28; Szajda 
Józef, lat 22; Zeręba Bronisław, lat 45; Zaręba Jan, lat 6; Zagro-
belna Maria, lat 22. (Józef Wyspiański: Barbarzyństwa OUN-
-UPA, Lubin 2009, s. 176 – 177). „W nocy 30 listopada 1944 roku 
banderowcy napadli na Polaków zamieszkałych na Gołym Końcu 
w Ciemierzycach. Bardzo dużo ludzi zostało zamordowanych. Ci, 
co przeżyli wyprowadzili się do Wicynia. (Wspomnienia Adolfa 
Czaka syna Rafała Czaka oraz Władysława Czak”. Z rękopisu do 
wersji elektronicznej przeniósł Bogusław Czak syn Adolfa. 
https://trybun.org.pl/2017/06/05/bron-cenna-jak-zycie-
wspomnienia-o-samoobronie-wicynia-w-powiecie-lwowskim  ; 
5 czerwca 2017). 
We wsi Hińkowce pow. Zaleszczyki upowcy zamordowali 6 Po-
laków, w tym matkę z córką. Inni:  „30.11.1944 r. zostali zamor-
dowani: 1-2. Górska Karolina z córką Stanisławą; 3. Kowalska 
Justyna; 4. Sakiewicz Karolina; 5. Szpakowska Eugenia” (prof. dr 
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7). 
We wsi Werchrata pow. Rawa Ruska miejscowi Ukraińcy zamor-
dowali Stanisława Leontowicza lat 37. (IPN Opole, 21 grudnia 
2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledz-
twa).  

- 1945 roku: 
W miasteczku Bircza pow. Przemyśl znajduje się mogiła 9 nie-
znanych z imienia żołnierzy WP , którzy zginęli z rąk UPA 30 
XI 1945 r. podczas drugiego napadu na miasteczko (http://w.kki.
com.pl/pioinf/przemysl/zabytki/narodowej/ofiary1.html ).
We wsi Dobrzanka koło Kuźminy pow. Dobromil podczas palenia 
wsi upowcy z sotni „Burłaki” zamordowali 5 Polaków, a los po-
zostałych około 40 Polaków nie jest znany.  

     W październiku lub listopadzie 
- 1944 roku: 
We wsi Antoniówka pow. Żydaczów upowcy zamordowali 44-let-
niego kowala Władysława Korzystko.
We wsi Jaśnicze pow. Brody zamordowane zostały:  Smaha Justy-
na z. d. Piecuch, żona Piotra, Smaha Maria córka Piotra i Justyny. 
„Dziecko zamordowane w kołysce w Jaśniszczach X-XI.1944 r.” 
(http://podkamien.pl/viewpage.php?page_id=246&c_start=0  ). 
We wsi Styberówka pow. Brody: „Krawczuk Anna żona Jana. Za-
mordowana prawdopodobnie przez kuzynów ze Styberówki za to, 
że mąż poszedł do polskiego wojska. X-XI 1944 r. Krawczuk Eu-
genia ok. 45 lat, z d. Derewianko, żona Michała. Krawczuk Maria 
ur. 1924 r. córka Michała i Eugenii. Krawczuk Michał ok. 50 l. 
mąż Eugenii. Zamordowany w Styberówce”. (http://podkamien.
pl/viewpage.php?page_id=246&c_start=0  ). 
We wsi Tarnawa pow. Lesko Ukraińcy zamordowali 5-osobową 
rodzinę polską. 

     W październiku i listopadzie 
- 1944 roku: 
We wsi Niżborg Szlachecki pow. Kopyczyńce Ukraińcy zamor-
dowali 9 Polaków, w tym 5 żołnierzy WP, którzy przyjechali do 
swoich rodzin, utopili w studni. 
We wsi Szwajkowce pow. Czortków zamordowali 10 Polaków: 
5-osobową rodzinę Musiałów, 4-osobową rodzinę Tobiaszów 
oraz kobietę NN.

Od 27 listopada do końca grudnia 1942 roku, Niemcy z udziałem 
policji ukraińskiej oraz esesmanów ukraińskich ze szkoły pod-
oficerskiej w Trawnikach wysiedlili na Zamojszczyźnie ludność 
polską z 60 wsi, zasiedlając na ich gospodarstwach rodziny nie-
mieckie.

     W listopadzie (świadkowie nie podali dnia zbrodni)  
- 1939 roku: 

We wsi Chmieliska pow. Skałat z rąk nacjonalistów ukraińskich 
zginął Adamek Tadeusz (Kubów..., jw.). 
W miejscowości Krystynopol pow. Sokal miejscowi Ukraińcy za-
strzelili we własnym domu Polaka, byłego komendanta PP. 
W kol. Nowosiółki pow. Przemyśl: „Na kolonii Nowosiółki miesz-
kał Ukrainiec Kutra (imię zapomniałem), reemigrant z Francji, 
wiek poniżej lat czterdziestu, który tam kupił gospodarstwo. 
Gdzieś w listopadzie 1939 trzech Polaków, kierujących się na Wę-
gry, miało nieszczęście poprosić o pomoc w domu Kutry. Ten ich 
przyjął, po czym przy pomocy karabinu zmusił ich do wykopania 
jamy za swoją stodołą, dwu z nich zastrzelił. Trzeciego zmusił do 
zakopania jamy, a następnie zaprowadził i oddał w ręce sowiec-
kiej milicji. Byli tego świadkami sąsiedzi – Polacy i był to fakt 
powszechnie znany w okolicy. Mimo takiego „wyczynu” Kutra 
został razem z Polakami wywieziony w lutym 1040 na Sybir. Sta-
ło się tak prawdopodobnie dlatego, że mieszkał na kolonii, gdzie 
poza nim mieszkali sami Polacy. A NKWD miało rozkaz wysiedlić 
stamtąd wszystkich mieszkańców. W drugiej połowie 1941 roku, 
podając się za Polaka, zameldował się on do powstającej w Rosji 
Armii Polskiej, chcąc na gwałt Rosję opuścić. W obozie rozpozna-
no go, ale faktów z jesieni 1939 jeszcze nie ujawniono. Dopiero 
kiedy znaleźliśmy się w Pahlevi w Iranie w roku 1942, nasi ludzie, 
na czele z sierżantem Romanem Szponarem z 17 Pułku Piechoty 
oraz plutonowym (bodajże) Opałką z Medyki, zgłosili jego zbrod-
nie z 1939 roku naszej żandarmerii wojskowej. Lutra został aresz-
towany i wymierzono mu karę śmierci. Sprawiedliwości stało się 
zadość”. (R. Szawłowski: Wojna polsko-sowiecka 1939, Warsza-
wa 1997, s. 408 – 409).
We wsi Perespa pow. Tomaszów Lubelski Niemcy z Ukraińcami 
rozstrzelali 18 osób: 15 Żydów i 3 Polaków. 
We wsi Połowce, pow. Czortków, ukraińska „czerwona milicja” 
aresztowała 2 Polaków, w tym porucznika WP, którzy zaginęli 
bez wieści. Inni: zamordowano: nauczyciela Zachariasiewicza N. 
oraz porucznika WP, który tam ukrywał się czasowo.(Kubów..., 
jw.).
W majątku Romanówka pow. Łuck Ukrainiec zastrzelił Polaka – 
wcześniejszego zarządcę majątku. 
W kolonii Strachów pow. Radziechów: „W listopadzie 1939 roku 
na kolonii Strachów Ukraińcy wymordowali dwie rodziny koloni-
stów. Biedota (złodzieje i różni przestępcy) otrzymali władzę od 
okupanta bolszewickiego. Potworzyli milicję, otrzymali broń i w 
biały dzień zaczęli rabować i pacyfikować kolonistów na naszym 
terenie. W pierwszym tygodniu grudnia 1939 roku Ukraińcy wraz 
z biedotą napadli na nasze kolonie – Terpin i Dębinę, rabując 
bydło, trzodę chlewną, zboże, kury, a nawet obuwie. Naszej ro-
dzinie zabrano dwie krowy, trzy paśne świnie, ponad pięćdziesiąt 
kur, odzież i część pościeli. Nacjonaliści zapowiedzieli, że „to nie 
koniec i przyjdą rozprawić się z Lachami, bo my już dość nacie-
szyli się życiem na ich ziemi”. (Stanisław Lasek: Polacy żyli w 
nieustannym strachu; w: http://wolyn.org/index.php/informa-
cje/1381-polacy-zyli-w-nieustannym-strachu; 29 października 
2019).
We wsi Zarudeczko pow. Zbaraż zamordowany został Sitarczuk 
Paweł. .(Kubów..., jw.). 

- 1941 roku: 
We wsi Barysz pow. Buczacz zamordowani zostali:  Gaworski N., 
Niedziałek Stanisław. ((Kubów..., jw.). 
We wsi Nowosiółka Biskupia pow. Borszczów w wyniku donosu 
Ukraińców aresztowany został ks. Jan Bojarczuk i po torturach 
rozstrzelany w Kamieńcu Podolskim. 
W mieście Stanisławów policjanci ukraińscy z gestapowcami 
aresztowali ponad 100 młodych Polaków w odwecie za wywie-
szenia flagi polskiej na grobie legionistów w Święto Niepodległo-
ści 11 Listopada, z których część zaginęła bez wieści, a około 100 
zostało rozstrzelanych. 
We wsi Zalipie pow. Rohatyn Ukraińcy zarąbali siekierami i za-
kłuli nożami 7-osobową rodzinę polską Zabłockich.

- 1942 roku: 
We wsi Barycz pow. Buczacz: „Banderowcy zamordowali Sta-
nisława Niedziałkę, który pochodził z Wołynia, a osiedlił się w 
Baryszu. Ponadto na drodze ze stacji kolejowej do wsi zatrzymali 
N. Jaworskiego i zamordowali go na łące nożami.” (Irena Koto-
wicz: Krwawe kalendarium wydarzeń w BARYSZU, pow. Bu-
czacz, woj. tarnopolskie; w: www.wbc.poznan.pl/Content/8333/
Biuletyn%20nr63%202004.03.pdf ). 
W kol. Berecz pow. Kowel policjanci ukraińscy dokonali pacyfi-
kacji wsi mordując około 20 Polaków, za pomoc Żydom zbiegłym 
z getta w Powursku. 
We wsi Boremel pow. Dubno: „Po maturze od września 1932 
r. zaczęłam pracować jako nauczycielka na Wołyniu w powiecie 
Dubno. Pracowałam początkowo w szkołach wiejskich, w których 
były wyłącznie dzieci ukraińskie. W 1938 roku przeniosłam się z 
powodów rodzinnych do szkoły w miasteczku Boremel nad Styrem. 
Mąż mój Mikołaj Masłowski był kierownikiem tartaku. Pierwsze-
go mordu Ukraińcy dokonali w naszym miasteczku w listopadzie 
1942 r. Wieczorem podczas zabawy został zastrzelony młody chło-
pak, robotnik tartaku, (niestety zapomniałam jego nazwiska) jego 
ojciec również pracował na tartaku.” („WOŁYŃ 1943 Ludobój-
stwo Polaków na Wołyniu 1939–1945 Świadectwa”. Instytut Pa-
mięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu Oddział w Gdańsku Gdańsk 2019; w:  https://wolyn.
org/index.php/publikacje/1517-boremel-pow-dubienski ) 
W miasteczku Deraźne pow. Kostopol w 1941 roku okupacyjne 
władze niemieckie powołały posterunek policji ukraińskiej. Dwu-
krotnie (w I kwartale i w listopadzie 1942) w Derażnem pojawiały 
się antyniemieckie ulotki i plakaty, kolportowane prowokacyjnie 
przez Ukraińców. O ich rozpowszechnianie oskarżono Polaków. 
Wskutek tego za pierwszym razem aresztowano proboszcza Mi-
chała Dąbrowskiego i organistę, a w drugim przypadku byłego 
kierownika szkoły Walentego Dykę z Michałówki i byłego wójta 

Pawła Dawidowicza z Perełysianki. Wszyscy zostali rozstrzelani. 
W listopadzie 1942 zabili oni także mieszkańca Pendyków We-
sołowskiego. Inni: W Kostopolu rozstrzelani zostali 2 Polacy: 
„Nadchodziła jesień 1942 r. Ukraińska policja aresztowała księ-
dza Kowalskiego w Deraźnem i nauczyciela Dykę w Michałówce. 
Parafianie zrobili listę z podpisami, żeby księdza i nauczyciela 
wypuścić i udali się do Kreislandwirta. Mieszkał w pałacu Po-
tockiego w Deraźnem. Niemiec obiecał, że wypuszczą, ale jak 
Ukraińcy księdza i nauczyciela aresztowali, od razu odwieźli do 
Kostopola i tam ich rozstrzelano”.(Grzegorz Naumowicz Zarys 
historii rejonu samoobrony Huta Stepańska - Wyrka - Hały ; w: 
KSI nr 7/2013).
W futorze Dębina pow. Krzemieniec Ukraińcy wrzucili przez 
okno granaty do domu rodziny Zielińskich, ostrzelali dom i spali-
li, następnie donieśli Niemcom, że to Polacy mają broń i strzelali; 
w wyniku tej prowokacji zostali aresztowani sąsiedzi Zielińskich. 
W okolicach Dubna Ukraińcy zamordowali 4-osobową  polską ro-
dzinę inspektora uprawy tytoniu (rodziców z 2 dzieci). „Listopad 
1942. Zamordowano instruktora tytoniowego z żoną i dwojgiem 
dzieci w powiecie dubieńskim”. (1943, czerwiec – Opracowanie 
dotyczące napadów na Polaków dokonywanych w powiecie krze-
mienieckim i dubieńskim. W: B. Ossol., 16722/2, s. 323-325). 
We wsi Hańkowce pow. Śniatyn policjanci ukraińscy aresztowali 
3 Polaków, którzy zginęli w obozie na Majdanku. 
We wsi Huta Stepańska pow. Kostopol pod koniec listopada bul-
bowcy uprowadzili 24-letniego Polaka, po którym ślad zaginął. 
Inni: W listopadzie 1942 podszywający się pod partyzantów so-
wieckich Ukraińcy porwali Edwarda Garbowskiego z Huty, po 
którym ślad zaginął. (Grzegorz Naumowicz Zarys historii rejonu 
samoobrony Huta Stepańska - Wyrka - Hały ; w: KSI nr 7/2013). 
Koło gajówki Jaźwiniec pow. Sarny bulbowcy zamordowali Po-
laka, gajowego. 
W mieście Kołomyja woj. stanisławowskie policjanci ukraińscy 
aresztowali 3 księży katolickich: ks. Romualda Chłopeckiego i 
ks. Ludwika Peciaka, którzy zostali zamordowani na Majdan-
ku oraz ks. Wojciecha Kośmidera, który został zamordowany w 
Gross-Rozen. 
We wsi Kozaczyzna pow. Borszczów  banderowiec Kyryło Ga-
brych uprowadził z domu 25-letnią Polkę Stefanię Awanturę. Po 
kilku dniach znaleziono jej zwłoki w pobliskim lesie. Wisiała 
powieszona za obie ręce na gałęzi drzewa. Pod nią były ślady 
ogniska, miała spalone stopy i dolną część ubioru (Komański...., 
s. 43). 
W mieście Krzemieniec woj. wołyńskie Ukraińcy zastrzelili 1 
Polkę. „W Krzemieńcu zamordowano wystrzałem z rewolweru 
powracającą z pracy M. Bortnikową.” (1943, czerwiec – Opra-
cowanie dotyczące napadów na Polaków dokonywanych w po-
wiecie krzemienieckim i dubieńskim. W: B. Ossol., 16722/2, s. 
323-325). 
W mieście Kuty pow. Kosów Huculski w wyniku donosu poli-
cjantów ukraińskich Niemcy aresztowali 12 Polaków, z których 
10 zostało zamordowanych. 
We wsi Lipno pow. Łuck Ukraińcy zamordowali 2 Polaków: Ma-
linowskiego, członka ZWZ i jego matkę, oraz Rosjanina, którego 
ukrywali. 
W kol. Ludwiszyn pow. Łuck pod koniec listopada 1942 Ukraiń-
cy zamordowali rodzinę Uboczków „po wcześniejszych nieludz-
kich torturach. Tego dnia zginęło 9 osób, w tym dwoje małolet-
nich dzieci, które po śmierci wrzucono do palących się domów”. 
(Stanisław Jastrzębski: Samoobrona Polaków na Kresach Połu-
dniowo-Wschodnich w II RP w latach 1939 – 1946”, Wrocław 
2008, s. 72).
W kol. Mosty pow. Łuck zamordowali 4-osobową rodzinę Bil-
skich: matkę z 3 dzieci i spalili ciała wraz z domem, ojciec Mie-
czysław ciężko ranny wydostał się z płonącego domu.
We wsi Nakwasza pow. Brody zamordowali Polaka o nazwisku 
Chudzik, gajowego.
We wsi Neterpińce pow. Zborów zatrzymali 30 Polaków pod po-
zorem wywózki na przymusowe roboty do Niemiec, wszyscy za-
ginęli bez wieści. Inni: zostało zamordowanych 31 mężczyzn, w 
tym Paszniak Stanisław (Kubów..., jw.).
We wsi Niemirów Zdrój pow. Rawa Ruska zamordowali 17 Po-
laków: ”Z poczynionych w toku śledztwa ustaleń wynika, że mię-
dzy innymi w Niemirowie Zdrój już w listopadzie 1942 r. w czasie 
napadu na wieś nacjonaliści ukraińscy dokonali zabójstwa 17 
osób ukrywających się w domu sąsiada narodowości ukraińskiej. 
Pozostali mieszkańcy wsi, którzy przeżyli napad ukrywając się w 
miejscowym kościele, na polecenie władz niemieckich przewie-
zieni zostali do Rawy Ruskiej, a następnie koleją do centralnej 
Polski” (IPN Wrocław, sygn. S. 13/00/Zi). 
We wsi Niżniów pow. Tłumacz Ukraińcy uprowadzili i zamordo-
wali 5 Polaków. 
We wsi Powursk pow. Kowel policjanci ukraińscy rozstrzelali 5 
Polaków za pomoc udzielaną Żydom: Bycka z żoną i córką, lat 19 
oraz 2 osoby z rodziny Banachów.   
We wsi Radawa pow. Jarosław miejscowi Ukraińcy z SKW za-
mordowali 22-letnią Genowefę Borowicz oraz 23-letniego Mi-
chała Szegdę. 
We wsi Snowidowicze pow. Sarny pod koniec XI 1942 został 
zamordowany przez bojówkę bulbowską pomiędzy gajówką Jaź-
winiec a stacją kolejową Ostki gajowy Rudolf Grajewski, lat 34 
(Edward Orłowski..., jw.).  
W miejscowości Werba pow. Dubno Ukraińcy zamordowali za 
pomocą noży kierownika szkoły Urbańskiego, jego żonę i 2 dzie-
ci. 
We wsi Wyrka pow. Kostopol: W listopadzie 1942 roku zamor-
dowano Jana Zielińskiego z Wyrki (Grzegorz Naumowicz Zarys 
historii rejonu samoobrony Huta Stepańska - Wyrka - Hały ; w: 
KSI nr 7/2013). 
We wsi Wierzchów pow. Zdołbunów zamordowali Polaka, leśni-
czego. 
W futorze Zabrody pow. Kowel policjanci ukraińscy zamordo-
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wali około 20 Polaków za pomoc udzielaną Żydom zbiegłym z 
getta w Powursku.  
We wsi Załucze n. Czeremoszem pow. Śniatyn policjanci ukraiń-
scy aresztowali 4 Polaków, w tym kobietę, którzy zginęli w obo-
zie na Majdanku w 1943 roku. 
W majątku Żabokrzyki Wielkie pow. Dubno miejscowa młodzież 
ukraińska zamordowała 3 Polaków: administratora majątku, jego 
żonę i dziecko oraz niańkę – Ukrainkę. 
We wsi Żółtańce pow. Żółkiew banderowcy zastrzelili przed ko-
ściołem 25-letniego Jana Lipskiego. 

- 1943 roku: 
W miasteczku Bełz pow. Sokal Ukraińcy zamordowali Polaka, 
naczelnika poczty o nazwisku Kubiszewski.
We wsi Beremiany nad Dniestrem pow. Buczacz zamordowali  
5 Polaków, w tym 2 kobiety; młodzi Ukraińcy zatłukli drągami 
młodego Polaka, który przyszedł nie zaproszony na wesele ukra-
ińskie; jego ciało rzeka wyrzuciła na brzeg pod Lataczem (Jan 
Adamski: Odwiedziny, s. 105 – 106). 
W miasteczku Berezne pow. Horochów podczas kolejnego napa-
du upowcy zamordowali co najmniej 28 Polaków, w tym ucie-
kających do Starej Huty tuż za mostem na Słuczy, całe rodziny. 
W kol. Bielczakowska pow. Kostopol Ukraińcy zamordowali po-
nad 15 Polaków pracujących przy wykopkach ziemniaków, któ-
rych pochowano dopiero w lutym 1944 roku, gdy tereny te zajęli 
Sowieci. 
We wsi Bohorodyczyn pow. Tłumacz miejscowi Ukraińcy zamor-
dowali Mieczysława Pieczonkę lat 30, brata księdza. 
We wsi Bojanice pow. Sokal banderowcy uprowadzili i zamordo-
wali Polaka o nazwisku Kaniuk, organistę. 
We wsi Boratyn pow. Sokal uprowadzili i zamordowali 22-letnie-
go Polaka o nazwisku Kusy.
W majątku koło miasta Brzeżany: „Rozbitkami z mojej rodziny za-
opiekował się syn stryja Bernarda, Hieronim Pózichowski. który 
zabrał nas do Brzeżan, gdzie pracował w majątku. W końcu listo-
pada 1943 r. opiekun nasz, Hieronim, pojechał rano do pracy w 
majątku koło Brzeżan i już nie wrócił. Od jednego z pracowników 
dowiedziałam się, że ukraińska banda zakatowała go na śmierć w 
drutach kolczastych i nawet ciała nie wydali.” (Regina Owczar-
czak, b. mieszkanka Futoru Pazichowskiego: Moje wspomnienia 
z przeżyć na Wołyniu do 1943 r.”; 23 kwiecień 2011; w: http://
www.pamiec-nadzieja.org.pl/pin1/articles.php?article_id=28 ). 
We wsi Cygany pow. Borszczów zamordowany został Pużyński 
Michał l. 24. (Kubów..., jw.). 
We wsi Darachów pow. Trembowla w pierwszej połowie listo-
pada zamordowani zostali: Świerk Jan lat 39, leśniczy; Wójcik 
Michał lat 36, gospodarz;  Rogowski, ajent pod. w Darachowie  
(„Sprawozdanie sytuacyjne z ziem polskich”, nr 8/44; w: Instytut 
Polski i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie, No: PRM – 
122)
We wsi Dereniówka pow. Trembowla: „Na początku listopada 
1943 r. został zamordowany Szymański i.n., pracownik kolejowy.” 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7). 
We wsi Dobratyńskie Nowiny pow. Dubno Ukraińcy zadźgali no-
żami 2 Polaków: Józefa Rakowskiego z 13-letnim synem Edwar-
dem, przy czym pierwszego syna; byli to mieszkańcy Pańskiej 
Doliny i jechali furmanką do Młynowa. 
We wsi Dziatkiewicze pow. Równe członkowie SB OUN zadusili 
rodzinę Niewierowa. „Ja osobiście sznurem zadusiłem Niewie-
rowa, a jego matkę zadusił Słobodiuk Wasyl i Słobodiuk Miko-
łaj. Trupy rozebraliśmy i wrzuciliśmy do studni Kurowskiego”. 
(Wiktor Poliszczuk: protokół przesłuchania 16-letniego Wasyla 
Podolca, członka „Służby Bezpeky” 4-go podrejonu ze wsi Dia-
d’kowicze na Wołyniu). 
We wsi Herbutów pow. Rohatyn banderowcy zamordowali Fran-
ciszka Okienko jadącego do młyna.  
We wsi Hukałowce pow. Zborów zamordowali 10 Polaków, w 
tym 19-letniego Filipa Błażków powiesili na słupie, oblali benzy-
ną i podpalili – spłonął żywcem. „W jakiś czas potem dowiedzia-
łem się, że stryjka banderowcy przywiązali do słupa, oblali ben-
zyną i podpalili. Spłonął żywcem. Drugiego stryjka – Mikołaja, 
żonatego z Ukrainką /.../ namówiła ona do zbrodni swego znajo-
mego Ukraińca z amputowaną aż do łokcia ręką, który pochwycił 
stryjka kikutem za szyję, a drugą ręką wcisnął mu do gardła łyżkę 
i udusił go” (Edward Błaszków, w: Komański..., s. 938).  Inni: 
„NN, kierownik poczty zastrzelony przy próbie ucieczki z domu 
w czasie napadu banderowców, Grabas … (imię NN), nauczy-
ciel, zamordowany; Juźwin … (imię NN) zamordowany; w źródle 
nazwisko błędnie zapisane jako „Juźwij”; Turecki … (imię NN), 
zamordowany” (http://olejow.pl/readarticle.php?article_id=251 ).  
We wsi Ilnik pow. Turka upowcy obrabowali polskie gospodar-
stwa i zamordowali 5 Polaków. 
We wsi Jasienica Solna pow. Drohobycz miejscowi Ukraińcy za-
mordowali 8 Polaków, którzy nie opuścili wsi. 
We wsi Jasionów pow. Brody Ukraińcy zamordowali 2 rodziny 
polskie z 4 dzieci (8 osób). 
We wsi Jezierce pow. Kostopol zamordowali Polkę w ciąży, He-
lenę Rudenko z Kuriatów, żonę Ukraińca.
W mieście Kołomyja woj. stanisławowskie banderowcy zastrze-
lili na ulicy 24-letniego Zbigniewa Piskozuba oraz zamordowali 
we własnym mieszkaniu 4-osobową rodzinę polską: dziadków 
(małżeństwo Zabawowie) z 2 wnucząt.
We wsi Komarów pow. Sokal obrabowali i spalili polskie gospo-
darstwa oraz zamordowali 15 Polaków. 
We wsi Koniuszków pow. Brody uprowadzili i zamordowali Bro-
nisława Muszyńskiego lat 30. 
W kol. Konstantynówka pow. Dubno w studni gospodarstwa Kra-
sińskich znaleziono wiele zwłok pomordowanych i potopionych 
rodzin polskich. 
We wsi Kozówka pow. Brzeżany pod koniec listopada upowcy 
obrabowali i spalili część polskich zagród oraz zamordowali 18 
Polaków. 

We wsi Krosienko pow. Przemyślany zamordowany został Filip 
Szulc lat 23 oraz Jan Kopociński lat 30. „Gdy (Jan Kopociński 
– przypis S. Ż.) podchodził do bramy, został ugodzony nożem. 
Kiedy przewrócił się, banderowcy zaczęli okładać go pięściami 
do nieprzytomności, po czym powlekli w stronę obory. W oborze 
jeden z oprawców z wielką siłą wbił w gardło drewniany kołek 
grubości pięciu – sześciu centymetrów, drugi uderzył kilka razy 
siekierą w kołek, który baz trudu krtanią wyszedł po przeciwnej 
stronie, wbijając się głęboko w ziemię” (Wiktor Błaszków, w: 
Komański..., s. 779). Oraz: zostali zamordowani przez Ukraiń-
ców: Kopociński Jan, lat ok. 35; Szulc Filip, lat ok. 21. (Józef 
Wyspiański: Barbarzyństwa OUN-UPA, Lubin 2009, s. 73). 
We wsi Krzywcza Górna pow. Borszczów uprowadzili z domów i 
zamordowali w pobliskim lesie 5 Polaków, w tym 18-letnią Julię 
Kamińską  i 21-letnią Marię Kamińską. Odnalezione zwłoki mia-
ły ślady tortur, liczne rany kłute, powyrywane paznokcie, popa-
rzone ciała ogniem, obcięte piersi u kobiet, które przed torturami 
były gwałcone (Komański..., s. 44). 
W miasteczku Kuty pow. Kosów Huculski policjanci ukraińscy w 
nocy  aresztowali Rudolfa Tymoczko oraz dyrektora gimnazjum, 
lekarza i kilku innych Polaków. „Wiosną ojciec i wujek zginęli na 
Majdanku” (Aleksandra Solarewicz: „Gwiazda wycięta na pier-
siach”, w: „Niezależna Gazeta Polska z 3 kwietnia 2009, wspo-
mnienia Krystyny Terleckiej). 
W kol. Laski koło miasteczka Brzozdowce pow. Bóbrka bande-
rowcy zamordowali w lesie Polaka, gajowego; w nocy przyszli do 
jego domu i zamordowali jego żonę i córkę oraz 3 pracowników 
leśnych, leśniczówkę spalili; łącznie zamordowali 6 Polaków. 
Koło wsi Lubiąż pow. Kamień Koszyrski  w listopadzie 1943 
roku w walce z UPA zginęły 4 osoby NN z Wielkiej Głuszy. (prof. 
zw. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Straty ludności polskiej w by-
łym województwie poleskim na skutek ludobójstwa popełnione-
go przez nacjonalistów ukraińskich w latach 1939-1947, dane 
wstępne. W: Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-
-Wschodnich; Kędzierzyn-Koźle 2017, tom 9)
We wsi Lubitów pow. Kowel upowcy zamordowali 4-osobową 
rodzinę polsko-ukraińską Wiśniewskich. 
We wsi Lubliniec Nowy pow. Lubaczów zastrzelili 11 Polaków, 
furmanów skierowanych do wywózki drzewa z lasu. 
W mieście Lwów Ukraińcy uprowadzili 15-letnią Polkę Kazimie-
rę Deciuk, która zaginęła bez wieści. 
We wsi Łubianki Niższe pow. Zbaraż banderowcy zamordowali 
4 Polaków. 
We wsi Łyszne pow. Łuck spalili 12 polskich gospodarstw, liczba 
zamordowanych Polaków nie jest znana. 
We wsi Małnowska Wola pow. Mościska obrabowali 7 polskich 
gospodarstw i zamordowali 22 Polaków.  
We wsi Mazów pow. Przemyślany: „W listopadzie 1943 r. za-
mordowano Szajdę Władysława l. 21.” (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8). „Jesienią 1943 r. 
na kolonii Mazów koło Glinian banderowcy zamordowali mojego 
kuzyna Władysława Szajdę, który ukrywał się u krewnej, zamężnej 
za Ukraińca.” (Marian Szajda; w: Józef Wyspiański: Barbarzyń-
stwa OUN-UPA, Lubin 2009.s. 116). 
We wsi Michałów pow. Tomaszów Lubelski upowcy schwytali i 
zamordowali 19-letnią Stefanię Pieprzowską.
We wsi Młyniska pow. Trembowla  XI 1943 został zamordowany 
przez UPA praktykant leśny Stefan Kowalewski (Edward Orłow-
ski..., jw.). 
We wsi Nagórzanka pow. Czortków Ukraińcy zamordowali 24 
Polaków. 
W miasteczku Nałęczów pow. Puławy oddziały ukraińskie na 
służbie niemieckiej z żandarmami niemieckimi zastrzeliły na sta-
cji kolejowej około 200 osób, Żydów i Polaków. 
We wsi Niżniów pow. Tłumacz banderowcy uprowadzili i zamor-
dowali 7 Polaków.  
W kol. Nowy Jagodzin pow. Luboml upowcy zastrzelili Tomasza 
Weremko.   
We wsi Olchowiec pow. Brzeżany Ukraińcy zamordowali Polaka 
o nazwisku Uchman.   
We wsi Palikrowy pow. Brody zamordowali Franciszka Olszań-
skiego. 
We wsi Pasieczna pow. Nadwórna banderowcy uprowadzili 12 
Polaków, którzy zaginęli bez wieści. 
We wsi Petlikowce Stare pow. Buczacz: „W listopadzie 1943 r. 
został zamordowany Taida (Cwida, Twida?) Tadeusz i jedna oso-
ba NN.” (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie...,jw., 
tom 7).  
We wsi Poczapy pow. Złoczów Ukraińcy zamordowali 2 Polki: 
Kulczycką z córką Wandą. 
We wsi Rudka pow. Lubaczów upowcy zamordowali Antoniego 
Szczygła lat 28, drugi Polak został ranny, ale zdołał uciec. 
We wsi Seredyńce pow. Tarnopol Ukraińcy zamordowali 4 Po-
laków. 
We wsi Sokołówka pow. Bóbrka banderowcy zamordowali 11 
Polaków. 
We wsi Stopczatów pow. Kołomyja banderowcy uprowadzili i 
zamordowali rolnika o nazwisku Zrylski. 
We wsi Strusów pow. Trembowla Ukraińcy zamordowali syna 
leśniczego. Inni: „W listopadzie 1943 r. został  zam. Stawrowski 
i.n., i jedna osoba NN.” (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupeł-
nienie..., jw., tom 7). Oraz: zginął Kowalewski Stefan. (Kubów..., 
jw.).  Inni: zamordowani zostali: Zieliński Zenon lat 32, Stawroń-
ski N. , pracownik NTS w Strusowie  („Sprawozdanie sytuacyjne 
z ziem polskich”, nr 8/44; w: Instytut Polski i Muzeum im. gen 
Sikorskiego w Londynie, No: PRM – 122). 
We wsi Strzałkowce pow. Borszczów zamordowali Karola Ko-
nopackiego. 
Koło miasteczka Torczyn pow. Łuck zamordowali Klemensa 
Rudnickiego.
We wsi Torskie pow. Zaleszczyki w pierwszej połowie listopada 
zamordowany został Burakowski, naczelni poczty  („Sprawoz-

danie sytuacyjne z ziem polskich”, nr 8/44; w: Instytut Polski i 
Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie, No: PRM – 122)  
We wsi Tuczna pow. Przemyślany: „Bosak Józef (lat 35) porwany 
w Tucznej w listopadzie 1943 r. i wywieziony do lasu.” (Józef 
Wyspiański: Barbarzyństwa OUN-UPA, Lubin 2009, s. 295).
We wsi Turówka pow. Skałat zamordowali 28-letniego Polaka o 
nazwisku Skwarek, ożenionego z Ukrainką. Jego zwłoki odnale-
ziono w marcu 1944 roku nad brzegiem rzeki Zbrucz. Były ople-
cione drutem kolczasty, a w głowie ofiary odkryto kilka wbitych 
gwoździ (Komański..., s. 352). 
We wsi Typin gm. Majdan Górny pow. Tomaszów Lubelski: „W 
listopadzie 1943 poległ w walce z policją ukraińską w Telatynie 
Pisklak Tadeusz, żołnierz AK.”  (Prof. dr hab. Leszek S. Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8). 
We wsi Uniów pow. Przemyślany Ukraińcy zamordowali 2 Po-
laków. 
We wsi  Urlów pow. Zborów zamordowani zostali ksiądz gr.- kat. 
i 5 Polaków (Kubów..., jw.). 
We wsi Uścieczko pow. Zaleszczyki Ukraińcy zamordowali Ta-
deusza Piątkowskiego.   
We wsi Uwisła pow. Kopyczyńce zamordowali Polaka o nazwi-
sku Dąbrowski. 
We wsi Wasylówka pow. Łuck w walce z UPA poległ Polak z 
samoobrony o nazwisku Kazanowski. 
We wsi Wiśniowczyk pow. Przemyślany: „Jesienią 1943 r. z 
przysiółka Krasne k. Wiśniowczyka wracał do Wicynia Stanisław 
Zagrobelny, z żoną Marią i córką Anną, poszli oni do Krasnego, 
by zabrać swoje rzeczy przechowywane tam u sąsiadów. Na dro-
dze zostali oni zamordowani przez banderowców i pozostawieni 
na polu. Rodzina ich przewiozła ciała do Wicynia i pochowała.” 
(Józef Wyspiański: Barbarzyństwa OUN-UPA, Lubin 2009  s. 
182). Zamordowani zostali: Zagrobelny Stanisław, lat ok. 30; Za-
grobelna Maria, lat ok. 30; Zagrobelna Anna , lat ok. 10. (Józef 
Wyspiański: Barbarzyństwa OUN-UPA, Lubin 2009, s. 184). „W 
listopadzie 1943 r. zostali zamordowani: Zagrobelni – Stanisław 
l. ok. 30, Maria l. ok. 30 i Anna l. ok.10.” (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  Seria – tom 8). 
We wsi Wola Błażowska pow. Sambor banderowcy obrabowali i 
spalili polskie gospodarstwa oraz zamordowali 8 Polaków. 
We wsi Worobijówka pow. Tarnopol banderowcy zamordowali 2 
Polaków i 3 Ukraińców. 
We wsi Woroncza pow. Kowel Ukraińcy zamordowali 5 Polaków, 
w tym byłego zarządcę majątku i jego żonę zamordował sąsiad – 
Ukrainiec. 
We wsi Wysuczka pow. Borszczów zamordowani zostali: Siel-
czyński Stanisław l. 38, Sielczyńska Olga l. 34, Świdziński Tade-
usz l. 28, Turczyńska Nadzieja l. 20.  (Kubów..., jw.).  
We wsi Zabrodzie pow. Lesko  upowcy uprowadzili w nocy Annę 
Gankiewicz. Zaginęła bez wieści. Józef Ciemięga, mieszkaniec 
Rybnego, widział ją 26 listopada we wsi Rybne koło Wołkowyji. 
Była zamknięta w chlewiku. Stamtąd oprawcy ją zabrali i popro-
wadzili w nieznanym kierunku (Siekierka...., s. 416, lwowskie). 
We wsi Żeniów pow. Przemyślany zasztyletowana została Fran-
ciszka Antonów, lat 40. (Józef Wyspiański: Skutki napadów ukra-
ińskich nacjonalistów w powiecie Przemyślany. w: Ludobójstwo 
OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich, tom 10, Kę-
dzierzyn-Koźle 2018).  
We wsi Żółtańce pow. Żółkiew banderowcy zastrzelili 24-letnie-
go Kubę Żołnierza. 
  
- 1944 roku: 
We wsi Bereżanka pow. Borszczów Ukraińcy zamordowali Pola-
ka, byłego wójta gminy oraz Rosjanina, oficera. 
We wsi Białogłowy pow. Zborów upowcy zamordowali 9 Pola-
ków, w tym 5-osobową rodzinę oraz małżeństwo. 
We wsi Dołhe pow. Stryj podczas ewakuacji Polaków na konwój 
furmanek z uciekinierami na drodze w pobliżu wsi zorganizowała 
zasadzkę banda UPA, część ludzi zamordowała na miejscu, część 
uprowadziła i utopiła w rzece Dniestr. Zginęło wtedy 150 osób. 
Nikt prawdopodobnie nie ocalał. (Siekierka..., s. 572; stanisła-
wowskie). 
We wsi Gaje Roztockie koło Załoziec pow. Zborów upowcy za-
mordowali 17 Polaków, w tym 7-osobową rodzinę z 5 dzieci, 
3 inne rodziny oraz 1 członka samoobrony. Inni: „zamordowa-
na cała 7-osobowa rodzina Myszków: mąż Michał, żona Maria, 
czwórka dzieci i babcia; (dane dzieci i babci NN); trzyosobowa 
rodzina Wajdów (rodzice z córką) zamordowana w swoim domu  
oraz małżeństwo Sucheckich pomordowane siekierą we własnym 
domu” (http://olejow.pl/readarticle.php?article_id=251 ).  
We wsi Germakówka pow. Borszczów  zamordowali 3 Polaków, 
w tym 2 kobiety. 
We wsi Głęboczek pow. Borszczów  banderowcy zamordowali 15 
Polaków: Baszczak Józef l. 42, Kwiczek Dominik l. 32, Kijowski 
Michał l. 48, Ksiądzyna Albin l. 42, Łziński Michał l. 43, Macy-
szyn Władysław l. 40, Mazurek Franciszek l. 40, Szymków Lu-
dwik l. 34 i 7 mężczyzn o nieustalonych nazwiskach. (Kubów..., 
jw.). Inni: „Na początku listopada 1944 r. zostały zam. we młynie: 
dwie osoby NN. Zginęli bez śladu: Zawiślak Florian; Zawiślak 
Bronisław syn Floriana; Wesoła Ludwika l. 38 była gwałcona i 
zmarła w torturach.” (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupeł-
nienie..., jw., tom 7).
We wsi Hladki pow. Tarnopol został okrutnie pobity i zamordo-
wany przez UPA leśniczy Jan Świerk, lat 39.(Edward Orłowski..., 
jw.).  
We wsi Hnilcze pow. Podhajce Ukraińcy zamordowali 2 Polaków. 
We wsi Hordynia pow. Sambor banderowcy uprowadzili 7 Pola-
ków: ciała 6 Polaków znaleziono po kilku dniach na polach, nato-
miast 19-letnia Alicja Beck zaginęła bez śladu (ciała jej rodziców 
znaleziono). 
We wsi Iławcze pow. Skałat zabito Gołońskiego Dominika  (Ku-
bów..., jw.). 
We wsi Jaksmańce pow. Przemyśl bojówkarze SB-OUN zamor-
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dowali 18-letniego Polaka, maturzystę, i 1 Ukraińca, sołtysa, „za 
zdradę Ukrainy”. 
We wsi Jarczowce pow. Zborów Ukraińcy zamordowali Kazimie-
rza Drewlanego
We wsi Jaśniszcze pow. Brody zamordowali 14 Polaków, w tym 
dzieci (m.in. 5-miesięczne i 1-roczne). 
We wsi Kamionka Wielka pow. Kołomyja banderowcy podczas 
drugiego napadu zamordowali 15 Polaków.
We wsi Kasperowce pow. Zaleszczyki zamordowali 4 Polaków. 
We wsi Kobyłowłoki pow. Trembowla zamordowali 2 Polaków: 
dziadka z wnukiem. „Kobyłowłoki. Józef Przybylski 38 lat i wnuk 
Stanisław zamordowani w listopadzie 1944 r. przez bojówkarzy z 
OUN-UPA (byli nimi Bunda i Horyn)”.(http://www.stowarzysze-
nieuozun.wroclaw.pl/JOOMLA/wystawa/przejdz-do-wystawy.
html).  
We wsi Kopań pow. Przemyślany sąsiad Ukrainiec zastrzelił Po-
laka Waleriana Pilnego.
We wsi Koralówka pow. Kołomyja upowcy zamordowali 15 Po-
laków. 
We wsi Korolówka pow. Borszczów ukraińska dziewczyna za-
prosiła do siebie do domu na randkę 17-letniego Tadeusza Ko-
ziarskiego, a w jej domu już czekali na niego mordercy. Ponadto 
zastrzelili w pobliżu swojego domu strzałem w tył głowy 17-let-
niego Zygmunta Motykę. 
We wsi Krosienko pow. Przemyślany Ukraińcy zamordowali 3 
Polaków: małżeństwo oraz 24-letnią kobietę; powrócili oni do 
swoich gospodarstw „po wyzwoleniu”. 
We wsi Krystynopol pow. Sokal zamordowali 4-osobową rodzinę 
polską. Oraz: „W listopadzie 1944 r. został zam. przez UPA Kisie-
lewicz Jan.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., 
jw.; Seria – tom 8).  
We wsi Kustyń pow. Radziechów zamordowali 6 Polaków. 
We wsi Lipniki pow. Tłumacz, prawdopodobnie w listopadzie 
1944 roku, gdyż świadek podaje, że już „leżał pierwszy śnieg”, 
banderowcy zamordowali 5 osób z 2 rodzin Czachów; żonę Jó-
zefa Czacha (który wówczas był w wojsku) i ich dzieci: 3-letnią 
Łucję i 4-letniego Stanisława oraz żonę Bronisława Czacha w 
ciąży i Antoniego Świderskiego (dziadka). Ocalał ranny Broni-
sław Czach. „Do krwawej zbrodni doszło niedaleko Otynii w 1944 
roku we wsi Lipniki między Hołoskowem a Uhornikami. Ofiarą 
ukraińskich nacjonalistów padła rodzina Czachów – moja bliska 
rodzina od strony mamy. Tamtego dnia w domu byli: Bronisław 
Czach, jego żona w ciąży oraz żona Józefa Czacha i ich dzieci 
– Łucja i Stasio – moje kuzynostwo oraz dziadek – Antoni Świ-
derski. Ukraińcy zapukali do drzwi w nocy, krzycząc: „– Czach, 
Bronek! Otwórz drzwi, przecież się znamy.” To był ich częsty spo-
sób – mordercy posługiwali się językiem polskim, czasami w ten 
sposób nie wzbudzali podejrzeń. „– Otwórz, chcemy sprawdzić, 
czy nie ma u was obcych.” Kiedy banderowcy zaczęli wyważać 
drzwi, mieszkańcy chcieli ukryć się na strychu. Nie zdążyli. Po 
wtargnięciu do domu matka dwójki dzieci została obezwładniona, 
a Ukrainiec krzyknął – patrz jak teraz się reże Polaków (reże – 
rżnie). W pierwszej kolejności zabili trzyletnią Julcię, a potem rok 
starszego Stasia. Oboje leżeli na łóżku, a obok leżała ich matka 
– żona Józefa Czacha, którego akurat wtedy był w wojsku. Dzieci 
zostały zamordowane na oczach matki. Wujek opowiadał, że Łu-
cja została zabita szybko, a Stasio jeszcze długo krzyczał, płakał, 
Pewnie dobili go nożem. W korytarzu stał Antoni Świderski, żona 
Bronisława Czacha oraz Bronisław, w którego celował bandero-
wiec. Kiedy Ukrainiec oddał strzał do jego żony, Bronek rzucił 
się w jej kierunku, Ukrainiec oddał drugi strzał. Pocisk odbił się 
od ściany, przeciął mu czoło, ale nie przebił kości. Wujek zalał 
się krwią, napastnicy myśleli, że już nie żyje. Ocknął się, kiedy 
już nikogo nie było, a żona dawała jeszcze znaki życia. Być może 
dziecko w łonie matki jeszcze żyło. Bronek czuł silny ból głowy, 
gdyż poza odłamkiem, rozbił głowę, upadając na podłogę. Antoni 
Świderski próbował uciec przez ganek, ale Ukraińcy go dopadli 
i tak dotkliwie pobili, że miał połamane kończyny, roztrzaskaną 
głowę i kości wystawały mu z ubrań. Bronek w szoku, w samej 
bieliźnie przybiegł do Otynii, żeby o wszystkim opowiedzieć. Był 
przemarznięty, leżał pierwszy śnieg. Zmarł 1998 roku i widok za-
mordowanej ciężarnej żony nie opuścił go do końca. Byłem wte-
dy jeszcze za mały, żeby to rozumieć, natomiast po wojnie wujek 
Bronisław przekazywał rodzinie przebieg tej zbrodni. Wyprawio-
no pogrzeb. Mój ojciec załatwił trumny, jakiś samochód. Samych 
zwłok nie widziałem. Chciano dziecku oszczędzić tego widoku. 
Ale byłem tam na miejscu – widziałem ślady zbrodni. Ślady krwi 
w pokojach, na podłodze wszędzie. Byłem tam z tatą. Była duża 
plama na ścianie, tato na nią wskazał i powiedział – pamiętaj – to 
jest dziadzia mózg. Tego nigdy nie zapomnę.” („Gdy zakopywano 
ich żywcem, ziemia jeszcze się ruszała”. Świadectwo p. Edwarda 
Bienia, rodem z Otynii k. Stanisławowa, honorowego przewod. 
Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie. Rozmawiał Kamil 
Rogólski; w: http://www.bibula.com/?p=104950 ; 2018-10-23).
We wsi Lubycza Królewska pow. Rawa Ruska zamordowali 3 Po-
laków, w tym 2 kobiety. 
We wsi Łukowe pow. Lesko zamordowali Polaka o nazwisku 
Derkacz.
We wsi Majdan Średni pow. Nadwórna banderowcy zamordowa-
li 9 Polaków, w tym matkę powiesili a jej dziecko wrzucili do 
studni, powiesili także jej 2 synów z pierwszego małżeństwa z 
Ukraińcem. 
We wsi Mańków pow. Horochów Ukraińcy zamordowali 18-let-
niego Stanisława Osajdę.   
We wsi Mariampol pow. Stanisławów zamordowali 3 Polki. 
We wsi Miłków pow. Lubaczów zamordowali gajowego z Mi-
chała Purgala (lub Prugała) s. Mikołaja (lub Michała) ur. 1917 r. 
W tej wsi działał „sąd UPA” i wykonywano wyroki na Polakach, 
których grobów nie odnaleziono. 
We wsi Młyniska pow. Żydaczów Ukraińcy zamordowali Miko-
łaja Nitarskiego. 

We wsi Mołodycz pow. Jarosław zamordowali Michała Kuca. 
We wsi Moszczenica pow. Lubaczów zamordowali 1 Polaka. 
We wsi Mytnica pow. Trembowla Polacy przez kilka godzin bro-
nili się w budynku, który w końcu upowcy oblali naftą i ben-
zyną i podpalili; żywcem spłonęło 31 Polaków. M. in. zginęli: 
Buczkowski N. l. 40, Józef i jego córka Klaudia, Grabowa N., 
Jówiak i jego synowie Wiesław i Zbigniew, Krzyżanowski Bro-
nisław, Leon i jego żona Stanisława, Kozłowska Marcela, Solarz 
Tadeusz, Szlachta Jan i jego syn Zbigniew, Rychlewska Maria, 
Tęgoborski Rudolf, Tustanowska Joanna, Wyspiański Jan l. ok. 
50, Bronisław i jego brat Tadeusz. (Kubów..., jw.).  
We wsi Nowosiółka Biskupia pow. Borszczów Ukraińcy schwy-
tali 19-letnią Marię Myczkowską, którą po gwałtach i torturach 
zakłuli nożami. 
We wsi Obarzym pow. Brzozów zamordowali 3 chłopców pol-
skich.  „W listopadzie 1944 r. banderowcy zamordowali w Oba-
rzymie Sylwestra Kocana, niejakiego Różańskiego i Zdzisława 
Rybczaka, w Witryłowie zaś Jana Pelczarskiego i Antoniego Przy-
stasza”. (Ks. Stanisław Nabywaniec, ks. Jan Rogula [Uniwersytet 
Rzeszowski] NAD BŁĘKITNYM SANEM I... NAD SYNYM 
SJANOM. I TAK TEŻ BYŁO W RELACJACH POLSKO-
-UKRAIŃSKICH DO 1947 R. Za:  ref_15_XBS_Nad Błękitnym 
Sanem i ... Nad Synym Sjanom. I …; www.pogorzedynowskie.
pl ›  )  
We wsi Ostrowiec pow. Lubaczów miejscowi Ukraińcy zamor-
dowali 3 Polaków. 
We wsi Piątkowa pow. Dobromil upowcy zamordowali 4 Pola-
ków, w tym małżeństwo. 
We wsi Podczahryk pow. Zaleszczyki należącej do sołectwa Tor-
skie upowcy dokonali napadu o 5 rano i zamordowali 31 Pola-
ków; większość po obrabowaniu spalili żywcem w budynkach; 
wśród ofiar było tylko 2 mężczyzn powyżej 17 lat, reszta to ko-
biety i dzieci; m.in.: matka w zaawansowanej ciąży z 4 dzieci, 2 
matki mające po 2 córki, matka w ciąży oraz jej 3-letni syn, matka 
z córkami lat: 17, 19 i 23.  
We wsi Pohorylce pow. Przemyślany został zamordowany  Łasiak 
Józef, lat 40
We wsi Pomorce pow. Buczacz zamordowano 5 Polaków (Ku-
bów..., jw.).  
We wsi Potoczyszcze pow. Horodenka: „W listopadzie 1944 r. 
zostali zamordowani: Krasowska Maria (1889); Krasowski Wło-
dzimierz. prawdopodobnie mieści się on wśród NN, Olinowska 
Maria c. Jana (1902); Olinowska Augustyna c. Jerzego (1920); 
Rodzina Romańskich: Rudolf s. Marcina (1895), Zofia c. Jana 
(1898), Taras s. Rudolfa (1935), Mikołaj s. Marcina (1906); To-
porowicz Stanisław (1880).” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw.;  Seria – tom 8). Inni: upowcy zamordowali 
3-osobową rodzinę polską z 12-letnim synem (Wiktor Poliszczuk: 
Nie tylko na Wołyniu, w: „Nowa Myśl Polska” z 23 marca 2003 
r.). 
We wsi Prosowce pow. Zbaraż:  „W listopadzie 1944 r. zostali 
zamordowani: Kościuk Stefania, Polka siostra Pauliny Chimij; 
Szuran Anna Polka matka Pawliny Chimij.” (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7); oraz: „Prawdopodobnie 
w listopadzie 1944 r. zamordowano Teodozję Hładyn i Stefanię 
Hładyn.” (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., 
tom 7).  
W mieście Przemyśl woj. rzeszowskie Ukraińcy zamordowali 
Antoniego Grocha. 
We wsi Przysłup pow. Lesko upowcy zamordowali 4 Polaków. 
We wsi Radawa pow. Jarosław miejscowi zamordowali 3 Pola-
ków. 
Między wsią Rokitno a wsią Moczulanka pow. Sarny wykoleili 
pociąg kolejki wąskotorowej i wymordowali pasażerów – Pola-
ków, których liczby nie ustalono. 
We wsi Rosochowaniec pow. Skałat zamordowali 12 Polaków. 
We wsi Ruda Różaniecka pow. Rawa Ruska Ukraińcy zamordo-
wali we młynie 1 Polaka. 
We wsi Rudawka koło Birczy pow. Dobromil na początku listo-
pada  1944 roku banderowcy uprowadzili 6 Polaków, którzy za-
ginęli bez wieści. 
We wsi Rudka pow. Jarosław zamordowali Antoniego Szczygła
We wsi Skała nad Zbruczem pow. Borszczów zamordowali 18 
Polaków pracujących przy naprawie szosy. 
We wsi Stare Sioło pow. Lubaczów w listopadzie 1944 r. zabili 
25 nieznanych polskich żołnierzy. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, 
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa).
We wsi Stechnikowce pow. Tarnopol: „do Michała Snihora 
mieszkającego na kolonii, wieczorem przyszło kilku uzbrojonych 
banderowców. Zażądali od gospodyni przygotowania dobrej ko-
lacji. Ta nakarmiła przybyszów czym tylko mogła. Kiedy zjedli, 
podziękowali i chwilę odpoczęli. Kiedy na dworze zapadł zmrok, 
wtedy jeden z banderowców powiedział: „a teper birim sia za ro-
botu”. Zastrzelili kobietę, dwie córki, a ranny gospodarz upadł 
i stracił przytomność. Napastnicy podpalili dom i wyszli. Kiedy 
Michał Snihur odzyskał przytomność, wydostał się z płonącego 
domu i rzucił się do ucieczki w pole. Banderowcy zauważyli go i 
oddali kilka strzałów, na szczęście niecelnych” (Maria Rybka; w: 
Komański..., s. 851). 
We wsi Strzałkowce pow. Borszczów Ukraińcy zamordowali 
60-letniego Antoniego Grochowskiego. 
We wsi Szwejków pow. Podhajce zamordowali Antoniego Jure-
wicza.
W mieście Tłumacz woj. stanisławowskie banderowcy opanowali 
więzienie NKWD, zwolnili więźniów Ukraińców, natomiast wię-
zionych około 15 Polaków zamordowali na miejscu. „Jesienią 
1944 roku banderowcy wkroczyli do Tłumacza, zdobyli tłumac-
kie więzienie, uwolnili Ukraińców, a 12 Polaków aresztowanych 
przez Sowietów wymordowali. Uratowało się tylko dwóch Pola-
ków (w tym Merski). Więzienie spalili i wysadzili minami, pozo-
stawiając pod gruzami śmiertelnie rannych. Rannym nie można 

było udzielić pomocy ponieważ żołnierze sowieccy nie dopusz-
czali nikogo do gruzów więzienia. W Tłumaczu znów był wielki 
pogrzeb .” (Wojna w powiecie tłumackim 1941 – 1944 cd. Michał 
Nikosiewicz Zeszyty Tłumackie 2/56/ 2015r ).
We wsi Trościaniec Wielki pow. Zborów: „W listopadzie 1944 
r. zostali zamordowani poza rejonem wsi: Kurzel Michał, Łaciak 
Józef, Półtorak Jan.” (http://www.olejow.pl/readarticle.php?ar-
ticle_id=250 ). 
We wsi Ubinie pow. Kamionka Strumiłowa banderowcy zamor-
dowali 8 Polaków: 6-osobową rodzinę Władysława Makowca z 
żoną i 4 dzieci w wieku 6 – 14 lat oraz pod krzyżem we wsi matkę 
z córką. 
We wsi  Uście Zielone pow. Buczacz zamordowano Jankowskie-
go Kazimierza (Kubów..., jw.). 
We wsi Wasylkowce pow. Kopyczyńce „partyzanci ukraińscy” 
uprowadzili do lasu 30-letnią Polkę, Pelagię Węgrzynowicz, żonę 
podoficera WP. Tam przywiązali ją do drzewa, wydłubali oczy, 
obcięli język, okaleczyli piersi. Jej zwłoki odnaleziono po kilku 
dniach. 
We wsi Witryłów pow. Brzozów uprowadzili 2 Polaków, którzy 
zaginęli.  „W listopadzie 1944 r. banderowcy zamordowali w 
Obarzymie Sylwestra Kocana, niejakiego Różańskiego i Zdzi-
sława Rybczaka, w Witryłowie zaś Jana Pelczarskiego i Anto-
niego Przystasza”. (Ks. Stanisław Nabywaniec, ks. Jan Rogula 
[Uniwersytet Rzeszowski] NAD BŁĘKITNYM SANEM I... 
NAD SYNYM SJANOM. I TAK TEŻ BYŁO W RELACJACH 
POLSKO-UKRAIŃSKICH DO 1947 R. Za:  ref_15_XBS_Nad 
Błękitnym Sanem i ... Nad Synym Sjanom. I …; www.pogorze-
dynowskie.pl )  
We wsi Wojutycze pow. Sambor uprowadzili 15-letniego chłop-
ca polskiego o imieniu Stanisław, którego zwłoki odnaleziono w 
marcu 1945 roku nad rzeką Strwiąż; miał założony sznur na szyi. 
We wsi Załawie pow. Trembowla banderowcy przebrani w mun-
dury NKWD zamordowali 8 Polaków. 
W mieście powiatowym Zbaraż Ukraińcy zamordowali 10 Pola-
ków (Kubów..., jw.). 
We wsi Żulin pow. Stryj banderowcy zamordowali 2 Polaków: 
małżeństwo.  

- 1945 roku: 
We wsi Bachów pow. Przemyśl upowcy obrabowali gospodar-
stwa polskie oraz zamordowali 8 Polaków. 
We wsi Czahary Zbaraskie pow. Zbaraż Ukraińcy zamordowali 
75-letniego Piotra Szczęcha, jedynego, który nie opuścił wsi i po-
został w swojej zagrodzie. 
We wsi Czahryk pow. Zaleszczyki: „W listopadzie 1945 r. został 
zam. Otrzonowski i.n., rolnik ”. (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw., tom 7). 
We wsi Czudory pow. Zbaraż: „W końcu listopada zostało za-
mordowanych. 2 Polaków NN.” (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw., tom 7). 
We wsi Krzeczkowa pow. Przemyśl zamordowali 2 Polaków. 
We wsi Młyniska pow. Żydaczów zamordowali 2 Polaków. 
Do wsi Petlikowce Stare pow. Buczacz powrócił z przymuso-
wych robót w Niemczech Józef Skotnicki, ale zastał pusty dom, 
jego rodzina i inni Polacy stąd już wyjechali na Ziemie Odzyska-
ne. Zatrzymali go uzbrojeni „ukraińscy powstańcy”, zaprowadzili 
nad rzekę Stypę, rozebrali i tłukli łopatami, a następnie zakopali 
płytko w ziemi. „Kiedy oprawcy w pobliskiej zagrodzie opijali 
„zwycięstwo” nad Lachem i dzielili się zrabowanym mieniem, 
Józef Skotnicki odzyskał pod ziemią przytomność. Instynkt zacho-
wania życia wyzwolił w nim niezwykłą siłę, przy pomocy której 
udało mu się wydostać spod ziemi. Idąc rowem, dzięki dobrej zna-
jomości terenu, wydostał się ze wsi. /.../ Po przejściu około 10 km 
i dotarciu do wsi Podzameczek, o świcie, był już u kresu sił. Idąc 
na klęczkach i czołgając się w pobliżu zagrody swoich znajomych 
stracił przytomność. Wczesnym rankiem gospodyni domu wyszła 
na podwórze i ujrzała leżącego pod płotem półnagiego człowieka. 
Wyglądał makabrycznie. Twarz, ręce, nogi i bielizna oblepione 
były krwią i błotem, na ciele pełno ciętych ran. Zaalarmowani 
domownicy natychmiast przewieźli go do szpitala w Buczaczu. 
Po dwóch dniach odzyskał przytomność /.../, wskazał sprawców 
napadu, których znał osobiście. Byli to jego szkolni koledzy, m.in. 
Antek Gejna i Wasyl Justyn. /.../ W piątym dniu pobytu w szpita-
lu dwóch banderowców usiłowało dokonać zamachu na J. Skot-
nickiego. Został on udaremniony przez personel szpitala. Zama-
chowcy zbiegli” (Józef Skotnicki – spisał Mieczysław Dumanow-
ski; w: Komański..., s. 678 – 679). Przewieziono go do szpitala 
wojskowego w Czortkowie, gdzie był leczony przez 2 miesiące. 
We wsi Podlesie (Reichau) pow. Lubaczów w listopadzie 1945 r. 
wymordowali członków rodziny Safianów. (IPN Opole, 21 grud-
nia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu 
śledztwa.).  
We wsi Potok Jaworski (Fehlbach) pow. Jaworów UPA zamordo-
wała 2 żołnierzy WP.
We wsi Probużna pow. Kopyczyńce upowcy zamordowali 3 Po-
laków. 
We wsi Sosnówka pow. Włodawa po torturach zamordowali Jó-
zefa Nowosada.    
We wsi Wola Maćkowa w Nadleśnictwie Hołubla pow. Przemyśl 
został zamordowany przez UPA gajowy (leśniczy?) Marian Bu-
czek lat 35 (Edward Orłowski..., jw.).
 
- 1946 roku: 
We wsi Bachórz pow. Brzozów upowcy zamordowali 12 Pola-
ków. Oraz: „w listopadzie 1946 r. banderowcy zamordowali w 
Chodorówce k. Bachórza Jana Domina, a w Bachórzu sołtysa 
wsi Jana Sikorę.” (Ks. Stanisław Nabywaniec, ks. Jan Rogu-
la [Uniwersytet Rzeszowski] NAD BŁĘKITNYM SANEM I... 
NAD SYNYM SJANOM. I TAK TEŻ BYŁO W RELACJACH 
POLSKO-UKRAIŃSKICH DO 1947 R. Za:  ref_15_XBS_Nad 
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Błękitnym Sanem i ... Nad Synym Sjanom. I …; www.pogorze-
dynowskie.pl  )  
We wsi Chołowice gmina Olszany  pow. Przemyśl został zamor-
dowany przez bojówkę UPA leśniczy Adam Winiarski (Edward 
Orłowski..., jw.).  
Koło miasta Przemyśl woj. rzeszowskie banderowcy zamordo-
wali 1 Polaka.  
Na terenie powiaty przemyskiego: „W listopadzie 1946 r., na tere-
nie powiatu przemyskiego SB-OUN zamordowała za współpracę 
z organami państwa polskiego Ukraińca Teodora Biłyja (Biłyka) 
z Arłamowa, Polkę Franciszkę Witowską z Trzciańca i Ukraińca 
Cyryla Susa z Cisowej. Wg innych źródeł ukraińskich, w listo-
padzie 1946 r. SB-OUN pod dowództwem rejonowego referenta 
„Kłyma” zamordowała za współpracę z UB i WP następujące 
osoby: Polaka Tadeusza Giżyckiego (?) oraz Ukraińców Szymona 
Chowańca, Iwana (?), Michała Jasiewicza i Aleksandra Kłyma”. 
(Andrzej Zapałowski: Granica w ogniu. Warszawa 2016, s. 245). 
We wsi Wisłok pow. Sanok: „W listopadzie 1946 r. w wiosce Wi-
słok pow. Sanok, przez członków bandy UPA zostało powieszo-
nych 2 żołnierzy WP” (Prus..., s. 289; Operacja „Wisła”).  

     Od marca do jesieni 

- 1944 roku:  
We wsi Wołczków pow. Stanisławów „OUN-UPA dokonała mor-
du na 77 osobach, najmłodsza ofiara mordów miała 4 lata, naj-
starsza – 70 lat” (Wiktor Poliszczuk: Nie tylko na Wołyniu, w: 
„Nowa Myśl Polska” z 23 marca 2003 r.).  

Przed grudniem 1944 roku: 
We wsi Horożanka pow. Podhajce upowcy zamordowali 24 Pola-
ków. Odrąbali palce 35-letniej Joannie Czeczel, ponieważ stawia-
ła opór trzymając się jakiegoś sprzętu w mieszkaniu, uprowadzili 
ją i zamordowali w nieustalonym miejscu. Matkę i synową o na-
zwisku Cal powiesili we własnej zagrodzie. 19-letniemu Stefa-
nowi Złotnickiemu przybili kołkiem głowę przez uszy do ziemi 
– tak odnalazła go matka, natomiast 15-letniego syna w ogóle nie 
odnalazła. 
We wsi Poręby pow. Przemyśl zamordowali 18-letniego Polaka; 
miał połamane ręce i wydłubane oczy, ciało jego wrzucili do rze-
ki. 
We wsi Siedliska pow. Przemyśl zamordowali 5-osobową rodzinę 
polską z 3 dzieci; ofiary miały połamane ręce i wydłubane oczy.

     Jesienią (taką datę podali świadkowie)

-  1939 roku: 
We wsi Cewków – Budka Czeniakowa, pow. Lubaczów, Ukraiń-
cy podrzucili Polakowi karabin i zadenuncjowali go Niemcom, 
przez których został zamordowany. 
We wsi Chorosno pow. Kołomyja jesienią 1939 roku został za-
mordowany Wojciech Kot, gdy wracał z kampanii wrześniowej 
za to, że nie chciał oddać konia. („Gdzie szum Prutu...” nr 2 /26/ 
z 1998 roku). 
W leśniczówce Dołpotów pow. Kałusz banda miejscowych Ukra-
ińców wymordowała mieszkających tutaj polskich leśników i ich 
rodziny (kilka osób NN). 
W okolicach Łucka Ukraińcy na podwórzu rozerżnęli brzuch pol-
skiemu gospodarzowi aż wnętrzności wyszły na wierzch. 
We wsi Nawóz, pow. Łuck, na tzw. Popowskim Ostrowiu (nie-
użytki i bagna) miejscowi chłopi ukraińscy wymordowali około 
100 Polaków, uciekinierów z Polski centralnej, którzy zatrzymali 
się w zagrodach wsi Nawóz. W miasteczku Sokół oraz w innych 
miejscowościach; mordercy występowali pod szyldem „polskie-
go komitetu pomocy uciekinierom” proponując lepsze warunki 
mieszkaniowe, umawiali się na godziny wieczorowe, wywożąc 
ich na Popowski Ostrów, mordując i grabiąc dobytek. 
W leśniczówce Podhorki pow. Kałusz banda miejscowych Ukra-
ińców wymordowała mieszkających tutaj polskich leśników i ich 
rodziny (kilka osób NN). 
We wsi Polanica pow. Dolina bojówkarze OUN zamordowali w  
leśniczówce polskich leśników i ich rodziny (kilka osób NN). 
W leśniczówce Toporów pow. Radziechów banda miejscowych 
Ukraińców wymordowała mieszkających tutaj polskich leśników 
i ich rodziny (kilka osób NN). 
Na podejściach do granicy rumuńskiej i węgierskiej Ukraińcy 
wyłapują usiłujących się przedostać za granicę Polaków; część 
mordują sami i grabią ich dobytek, często znacznej wartości w 
zlocie i biżuterii, część Polaków przekazują okupantom, czyli 
Niemcom (Bieszczady,  Beskid Niski), bądź Sowietom (Pokucie, 
Huculszczyzna). 
W majątku na Wołyniu: „Późną jesienią wrócił do domu mój wuj, 
najmłodszy syn babci, Wacław. Przed wojną pracował na budo-
wie polsko-francuskiej linii kolejowej w Karsznicach. Wracał do 
rodzinnego domu na Polesiu prawie w poprzek całej Polski. Po 
drodze zamienił dla bezpieczeństwa swój mundur, który podob-
no przypominał mundur policyjny, na jakieś żebracze łachmany. 
Na Wołyniu mieszkała jego ukochana Irena – rozwódka z synem. 
Wacek nie wracał od razu do domu. Zboczył na Wołyń, do mająt-
ku rodziców Ireny, z którymi mieszkała po rozwodzie. Zastał całą 
rodzinę wymordowaną w bestialski sposób. Zmasakrowano Irenę 
i jej małego synka. Podobno Wacek stracił przytomność. Kiedy 
zjawił się w Łunińcu, był zupełnie siwy, a miał wtedy 25-26 lat. 
To prawda, że można osiwieć w ciągu paru godzin”.  Marta To-
wiańska-Michalska: Dzieciństwo w wojennym Łunińcu. Funda-
cja Moje Wojenne dzieciństwo 1999). 
Na Wołyniu: „Na Wołyniu jesienią zamordowano franciszkanina 
z Niepokalanowa, br. Kazimierza Fidelisa Świeżewskiego. Wraz z 
grupą młodych zakonników szukał tu schronienia przed Niemca-
mi.” (http://gosc.pl/doc/1626915.Wierni-do-konca ).  
Jesienią 1939 roku Sowieci powołali do wojska około 150 tysię-

cy młodych Polaków. Większość z nich zginęła wysłana na front 
sowiecko-fiński. 

- 1941 roku: 
W miasteczku Aleksandria pow. Równe policjanci ukraińscy roz-
strzelali 3 Polaków w wieku 20 – 30 lat. 
We wsi Hołubne pow. Kostopol Ukraińcy zamordowali 3-osobo-
wą rodzinę polskich nauczycieli. 
Jeziorany Polskie pow. Łuck: „Już jesienią 1941 wiadome były 
pojedyncze mordy Polaków, w tym z Jezioran, mojego wujka Kal-
cowskiego Adama, byłego sołtysa i gajowego”. .(Andrzej Obec-
ny: WSPOMNIENIA FRANCISZKA KUŁAKOWSKIEGO; w: 
Słupscy Wołyniacy, Słupsk 2008; za  https://bibliotekacyfrowa.
eu/Content/33896/230-0001.pdf ) 
W miasteczku Mariampol pow. Stanisławów zabili księdza Mar-
cina Bosaka (Informacja okresowa o śledztwach prowadzonych 
w OKŚZpNP we Wrocławiu; Sygn. Akt S 8/04/Zi). Siekierka i 
inni..., s. 491 podają, że policjanci ukraińscy 23 sierpnia 1941 r. 
uprowadzili z domów i zamordowali 3 Polaków, w tym probosz-
cza parafii Mariampol Miasto ks. Marcina Bosaka. 
W mieście powiatowym  Zdołbunów jesienią 1941 roku:  „Po 
obiedzie miasto obiegła lotem błyskawicy straszliwa wiado-
mość... ponad stu ludzi rozstrzelano – głównie Żydów, też kilkuna-
stu Polaków. Okazało się potem, że w tych patrolach niemieckich 
byli Ukraińcy ubrani w niemieckie mundury. W tej akcji pacy-
fikacyjnej min. zamordowany został nasz dobry znajomy Roman 
Ryszków, lat około 23. Według relacji jego rodziny zabrał go z 
domu znany nam wszystkim ukraiński policjant, niejaki Lejko, 
który obecnie prawdopodobnie mieszka w Lublinie. Miejsce roz-
strzelania i bratnia mogiła znajduje się w pobliżu torów kolejo-
wych Zdołbunów – Lwów na tak zwanych glinkach.” (Kazimierz 
Panów: Zdołbunowskie wspomnienia. Fundacja Moje Wojenne 
Dzieciństwo, 2001). 

Jesienią 1941 roku na Wołyniu Niemcy utworzyli Reichskommis-
sariat Ukraine, władzę administracyjną przejęli Ukraińcy. 

- 1942 roku: 
W Gajówce koło kol. Karaczun pow. Kostopol świadek Emilia 
Głuszczyk relacjonuje: „Kiedy miałam siedemnaście lat spotka-
łam się z okropnym mordem na Polakach przez bandy ukraińskie.  
Jesienią roku 1942 zostałam z łapanki wywieziona do lagru do 
Równego, skąd miałam jechać na przymusowe roboty do Niemiec. 
Tak się jednak złożyło, że uciekłam i wróciłam do domu. Odle-
głość z Równego do Wydymera wynosiła około 100 kilometrów. 
Pociągiem wracać nie było mowy, a więc z koleżanka szłyśmy 
pieszo. /.../ Po dwóch dniach podróży doszłam do polskiej wsi 
Karaczun. Tam już zastałam również uciekinierkę z lagru Alinę 
Kotecha. W tym że Karaczunie dowiedziałam się, że nieopodal 
w Gajówce został zamordowany gajowy Polak z całą rodziną”. 
(Emilia Głuszczyk: Trzeci kurhan; w: http://dziennik.artystycz-
ny-margines.pl/trzeci-kurhan-relacja-emilii-gluszczyk/  12 marca 
2018). Do gromady Karaczun pow. Kostopol nalażały gajówki: 
Chlewno, Jaruń, Małuszka i Połowica. W gajówce Małuszka 
mord rodzin Malca i Mazurka miał miejsce 1 lutego 1943 roku 
(podawana jest także data 2 lutego 1943 roku ); jesienią 1942 
roku „nieopodal w Gajówce został zamordowany gajowy Polak 
z rodziną” musi dotyczyć gajówki w Chlewnie, lub Jaruniu, lub 
w Połowicy. 
Na drodze między wsią Jankowce i Małoszowce pow. Tarnopol 
dwóch braci Kołodijów zastrzeliło Polaka z Tarnopola o nazwi-
sku Kozieczko, który w tych okolicach kolczykował bydło i trzo-
dę chlewną. (Józef Jaroszewski, w: Jan Białowąs: „Krwawa Po-
dolska Wigilia w Ihrowicy 1944 r.. Lublin 2003). 
We wsiach Kołodno Lisowszczyzna pow. Krzemieniec miały 
miejsce pojedyncze morderstwa Polaków i dotyczyły mężczyzn, 
których nocą zabierały z domu bojówki ukraińskie, a ich zwłoki 
znajdowano później w polu i w lesie ze śladami okrucieństwa i 
kartkami włożonymi w usta z napisem „Polska od morza do mo-
rza”. 
W miasteczku Kuty pow. Kosów Huculski: „Ukraińcy, którzy 
współpracowali z Niemcami, domagali się, aby Polaków ozna-
czyć literą P, tak jak oznaczono Żydów, zmuszając ich do przymo-
cowania z przodu i z tyłu żółtych kół. Brat mojego tatusia Włady-
sław Broszkiewicz znał język niemiecki. Rozmawiał z Niemcami 
na ten temat. Od nich dowiedział się, że wniosek ten przez Niem-
ców nie został zaakceptowany. /.../ Jesienią 1942 r. zaczęły do-
cierać do nas wieści o przypadkach zamordowania pojedynczych 
osób. Było to zwykle daleko w górach i tak mało prawdopodob-
ne, że trudno było uwierzyć. Najbardziej w naszym domu oma-
wiano przypadek zamordowania w okrutny sposób nauczycielki 
wiejskiej szkoły, którą znali moi rodzice. /.../ Było to niedaleko 
Kut w górach. Znaleziono ja w rowie, niedbale czymś przykrytą. 
Miała obcięte piersi, wydłubane oczy, obcięty język, całe ciało 
skłute nożem” (Grażyna Drobnicka; w: Siekierka..., s. 299; sta-
nisławowskie). 
We wsi Powursk pow. Kowel policjanci ukraińscy zastrzelili 1 
Polkę, żonę Mazurka.
W okolicach wsi Rożyszcze pow. Łuck Ukraińcy zamordowali 
4-osobową rodzinę Kopałów, właścicieli młyna parowego: rodzi-
ców i 2 dzieci, udało się uciec synowi, lat ok. 10.   
We wsi Stare Koszary pow. Kowel „w miejscowej cerkwi du-
chowny prawosławny poświęcił bochny chleba, które następnie 
były dzielone między wtajemniczonymi Ukraińcami i rozprowa-
dzane po całej parafii jako symbol przymierza w celu rozpoczęcia 
mordu Polaków”. 
We wsi Waśkowce pow. Krzemieniec podczas rewizji przeprowa-
dzonej przez Niemców u Ukraińca Michajły Kondratiuka znale-
ziono dwa worki antyniemieckich ulotek w języku polskim; ulotki 
tej treści były rozlepiane w powiecie krzemienieckim – Ukraińcy 
w ten sposób chcieli wywołać represje Niemców wobec Polaków. 

W połowie 1942 roku za pośrednictwem ks. greckokatolickiego 
Osypa (Józefa) Kładocznego, Delegat Rządu na Kraj, Jan Pie-
kałkiewicz, usiłował dojść do porozumienia z władzami OUN, 
aby wypracować wspólne stanowisko dotyczące spraw polsko-
-ukraińskich. Jerzy Lerski, wysłany z misją od Naczelnego Wo-
dza i Premiera do władz Polskiego Państwa Podziemnego, miał 
przewidziane rozmowy z metropolitą Andrzejem Szeptyckim we 
Lwowie. „Chodziło o wspólną deklarację polsko-ukraińską ape-
lującą o zawieszenie broni i jeden bratni front wobec wspólnych 
nieprzyjaciół. Delegat Rządu ustosunkował się sceptycznie do 
tego projektu. Rozmowy z Ukraińcami, podjęte niedawno w War-
szawie, fatalnie się urwały, bowiem przedstawiciel polskiego pod-
ziemia - adwokat Mieczysław Rettinger (nie mylić z londyńskim 
doktorem Józefem Rettingerem), wydany został na placu Unii Lu-
belskiej przez dwóch przysłanych ze Lwowa popów w ręce Gesta-
po. Musiałem więc złożyć oficerskie słowo honoru, że do swojego 
miasta rodzinnego nie pojadę” (Lerski:..., s. 89). „Byłem bliskim 
współpracownikiem inż. Romana Żurawskiego, właściciela ma-
jątku ziemskiego w Leszczkowie powiat Sokal. /.../ Zakłady leszcz-
kowskie przeznaczyły znaczne kwoty na pomoc społeczną za po-
średnictwem Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie. Ludziom, 
których wojna pozbawiła środków do życia, inż. Żurawski nie 
odmawiał także pomocy indywidualnej. Jego społeczne zaanga-
żowanie wykorzystał grekokatolicki ksiądz – Ukrainiec Józef Kła-
doczny, były sekretarz arcybiskupa grekokatolickiego we Lwowie 
– Andrzeja Szeptyckiego. Kiedy poprosił Żurowskiego o wsparcie, 
uzyskał nie tylko pomoc materialną, ale także opiekę, przyjaźń i 
zaufanie. I jak się później okazało, Józef Kładoczny ten ksiądz 
ukraiński, jak wąż jadowity wśliznął się do rodziny Żurowskich, a 
za okazaną pomoc i przyjaźń odpłacił się wydaniem rodziny Żu-
rowskich w ręce gestapo. Inż. Żurowski został zamordowany w 
katowni gestapo na Alei Szucha. Jego żona Karolina oraz córki 
Maria i Klementyna przeżyły tragiczne lata w obozie w Ravens-
brück, a córka Anna zginęła w obozie na Majdanku. /.../  Rok 
1942, późna jesień. R. Żurowski powrócił ze Lwowa. W zacisznym 
gabinecie na Brackiej 13 przy czarnej kawie opowiadał mi w za-
ufaniu: „Zrobiliśmy wielką rzecz. Zawarliśmy unię polsko-ukra-
ińską – oczywiście na czasy powojenne. Stanu przedwojennego w 
Małopolsce Wschodniej utrzymać się nie da. Sprawa ruska musi 
być uregulowana”. – „Kto, z kim, gdzie?” – zapytałem. Zebranie 
odbyło się we Lwowie u św. Jura, u metropolity Szeptyckiego. Ze 
strony ukraińskiej byli obecni: sędziwy metropolita grekokatolic-
ki, jego były sekretarz – ksiądz Kłodoczny organizator zebrania, 
były wicemarszałek senatu R.P. – Wasyl Mudryj i poseł Wasyl Bo-
luch. Ze strony polskiej – zastępca Delegata Rządu (londyńskie-
go) na Kraj, ja i inni (o ile nie mylę się – były wojewoda lwowski 
Dunin – Borkowski). Zebranie zagaił metropolita. W przemó-
wieniu wyraził ubolewanie, że stosunki polsko-ukraińskie tak 
się zaogniły i że on sam tu nieco zawinił. Żałował jedynie, że już 
krótki czas, jaki pozostał Mu w życiu nie pozwoli na pogodzenie 
zwaśnionych bratnich narodów, itp. Zebranie powzięło ważkie de-
cyzje o przyszłym zgodnym współżyciu polsko-ukraińskim na za-
sadach równouprawnionych – w ramach państwowości polskiej” 
(Karol Borysowicz; w: Siekierka..., s. 1036 – 1038; lwowskie). 
Zagrożony inż. Żurowski miał uciekać przez granicę do Rumu-
ni. Ale poprosił autora cytowanych wspomnień, kpt. AK Karola 
Borysowicza także o lewą „Kennkartę” dla ks. Kładocznego. Inż. 
Żurowski dostał kenkartę na nazwisko Kossakowski Roman, a ks. 
Kładoczny na nazwisko Maciejewski. Ks. Kładoczny był potem 
kapelanem w SS „Galizien” - „Hałyczyna”.  

- 1943 roku:  
W kol. Andrzejówka pow. Równe Ukraińcy zamordowali 80-let-
niego Karola Urbanowicza. 
W osadzie Batorówka pow. Horochów zamordowali 5-osobową 
rodzinę polską Feliksa Skawińskiego, która za radą sąsiadów 
Ukraińców pozostała i przeszła na prawosławie.
We wsi Berezka pow. Lesko zamordowany został Macudziński, 
właściciel ziemski z Berezki, gdzie miał dwór. 
W osadzie Bortnioca pow. Dubno zamordowali 20 Polaków, w 
tym całe rodziny.  
We wsi Bóbrka pow. Lesko zamordowany został Władysław To-
karski. 
W okolicy miasta Brody:  „Wujek Władysław Schnitzer, ojciec 
Jadzi, jesienią 1943 roku pojechał do Lwowa i nie powrócił. Do-
piero po wojnie dowiedzieliśmy się, że banderowcy złapali kil-
ku Polaków, m.in. wujka, zawieźli do lasu koło Brodów i tam w 
okropny sposób zamordowali. Przywiązano ich do drzew drutem 
kolczastym, a wnętrzności wyciągano i owijano na drzewach. 
Opowiadał to podobno naoczny świadek, Ukrainiec, któremu ka-
zano zawieźć furmanką bandytów i ofiary do lasu.” (Wspomnie-
nia Marii Saluk ; w: www.podkamien.pl ). 
Na terenie powiatu Brody, miejsce bliżej nieznane: „Olszański 
Franciszek. Zamordowany w jesieni 1943 r. Zabrano mu au-
sweiss.” (http://podkamien.pl/viewpage.php?page_id=246&c_
start=0 ). 
W kol. Cegielnia pow. Kowel zamordowali 3 Polaków (w tym 
14-letniego) oraz 8-letniego chłopca żydowskiego, ukrywanego 
przez Polaków. 
We wsi Ciemierzyńce pow. Przemyślany:  „Jesienią 1943 roku w 
Ciemierzyńcach, pow. przemyslański zostali zamordowani przez 
UPA: Czak Jan, lat 48, Plecznar Władysław, lat 20, Rosiński 
Stanisław, lat 40, Stachowski Stanisław, lat 27, Tadeusz Franci-
szek, lat 36, Wierzbicki Bronisław, lat 22, Winiarski Józef, lat 38 
i Winiarski Władysław, lat 40. Wszyscy zostali zamordowani we 
młynie. Winiarski Józef, Rosiński Stanisław, Tadeusz Franciszek 
byli we młynie przy mieleniu na mąkę swego zboża. Winiarskie-
go Władysława i Stachowskiego Stanisława zabrali z domu. Do 
młyna wieźli ich związanych na saniach, głowy ich zwisały z sań i 
tłukły po ziemi. Do młyna przywieźli ich półżywych i zamordowa-
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li. Pleczner Jan, Wierzbicki Bronisław i Czak Jan zostali tej samej 
nocy zabrani z domu i zamordowani we młynie. Czak Jan był w 
okresie przedwojennym komendantem Związku Strzeleckiego.” 
(Józef Wyspiański: Barbarzyństwa OUN-UPA, Lubin 2009,  s. 
175 – 176). Oraz: „Broszko Franciszek jesienią 1943 roku został 
zabrany na podwodę furmanką przez Niemców do Gołogór. W 
drodze powrotnej został zamordowany w Wiśniowczyku. W tym 
też czasie Stefana i Jana Rusieckich oraz ich szwagra, Ukraińca 
Ułana zamordowano w domu ich siostry Olgi, która wyszła za 
mąż za Ułana. Banderowcy zastrzelili go strzałem w brzuch, gdy 
on zasłaniał Rusieckiego.” (Józef Wyspiański: Barbarzyństwa 
OUN-UPA, Lubin 2009,  s. 175 – 176). Także: „Jesienią 1943 r. 
Ukraińcy pobili Raka Feliksa, tak, że umarł po 8 dniach.” (prof. 
dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.) 
We wsi Czeremszanka pow. Kowel wszyscy mieszkańcy tej wsi 
narodowości ukraińskiej, łącznie z kobietami, dziećmi i star-
cami, uzbrojeni w siekiery, widły, noże itp. wymordowali 162 
mieszkańców wsi narodowości polskiej oraz 9-letniego Tadeusza 
Frantczaka z kol. Piaseczno, łącznie 163 Polaków. Uratowały się 
2 – 3 osoby, w tym mężczyzna ze złamana ręką i rozciętą głową 
oraz 14-letni chłopiec. „Wcześniej, gdy Polacy szykowali się do 
wyjazdu – przestraszeni mordami w okolicy – przyszła delegacja 
Ukraińców z zapewnieniami, że nic im nie grozi i mogą pozostać. 
Majątek zamordowanych został rozgrabiony” (Siemaszko..., s. 
373). 
W kolonii Dąbrowa koło wsi Wielka Głusza pow. Kamień Ko-
szyrski Ukraińcy zamordowali ponad 30 Polaków. “Ten dzień, 
kiedy ukraińscy bandyci przyjechali zlikwidować ich rodzinę 
nadszedł, jak zwykle to bywa, całkiem niespodziewanie. Byli już 
zdecydowani, że należy przenieść się do innej miejscowości, gdyż 
nadchodziła jesień i trudno było dalej wszystkie noce spędzać na 
powietrzu. Ojciec Helenki i jego bracia zamierzali wstąpić do 
partyzantki, ale najpierw pojechali na rekonesans, dokąd prze-
prowadzić rodziny, by były w miarę bezpieczne. Wyjechali o świ-
cie i zaraz potem bandyci wkroczyli do ich miejscowości. W po-
wietrzu czuło się nastrój trwogi. Szczekały i wyły psy, od czasu do 
czasu słychać było wystrzały i widać wzbijające się wysoko pło-
mienie. Mama z Helenką pobiegły do jednej ze skrytek, zrobionej 
w stogu siana. Przez szpary widziały, co się dzieje. Przed ich dom 
zajechał wóz, na którym znajdowało się już dwóch związanych 
Polaków, właścicieli ziemskich z ich kolonii. W ich domu bandyci 
nikogo nie zastali, więc wściekli postanowili zabrać wszystko, co 
się da. Zaczęły na nich szczekać psy. Jednego od razu zastrzelili, 
a drugiego dotkliwie ranili i biedne zwierzę cały czas wyło z bólu. 
Słychać też było ryczenie niewydojonych krów i brzęk szkła, gdyż, 
jak się później okazało, wybite zostały wszystkie szyby w oknach. 
Po latach, zaawansowana już w wieku, Helena stwierdziła: - Tak 
wyobrażam sobie atmosferę Sądu Ostatecznego. Kiedy bandyci 
odjechali wyszły ze skrytki. Wnętrze domu właściwie nie istniało. 
Nie tylko wszystko zabrali, ale to czego nie dało się wziąć per-
fidnie zniszczyli. Wrażenie sterowanej nawałnicy, jakby niszcząca 
siła natury znalazła się we władaniu ludzi mających porachunki 
z całym światem. Poszły zobaczyć co dzieje się u dziadka Helen-
ki, mieszkającego, podobnie do wielu osób z rodziny, nieopodal. 
Starszy pan, od śmierci żony mieszkający samotnie, nie chciał 
ukrywać się, nie myślał nawet o zmianie miejsca zamieszkania, 
gdyż uważał, że nikomu nie zrobił niczego złego, więc i nikt nie 
powinien mieć do niego pretensji. Jego dom także był totalnie 
splądrowany. Nie tylko wybito szyby w oknach, ale próbowano 
również rozwalić jedną ze ścian. Po gruzowisku chodziły psy, 
które jakimś cudem przeżyły najazd. Dziadka nigdzie nie było. 
Przeszukanie zabudowań gospodarskich też nic nie dało. Trudno 
było znieść widok zniszczeń i przerażającą ciszę. Mama mocno 
chwyciła Helenkę za rękę i zaczęły iść w stronę domu. Ścieżka 
biegła między lasem a polami, na których rosły dorodne konopie. 
W pewnym miejscu były zdeptane, jakby niedawno ktoś tamtę-
dy przechodził. Gdy zrobiły w tę stronę kilka kroków zauważyły 
dziadka. Leżał w kałuży krwi, z odrąbaną głową. Siekiera była 
podstawową bronią band UPA. Obydwie zaczęły się trząść. Szyb-
ko poszły dalej w poszukiwaniu kogoś żywego, ale w najbliższej 
okolicy nikogo nie znalazły. /.../ Rano przyjechał oddział party-
zantów wraz z ojcem i jego braćmi. Trzeba było pochować za-
mordowanych. Było ich ponad trzydziestu. Całe rodziny, wraz z 
dziećmi i staruszkami, wszyscy, którzy akurat znajdowali się w 
swoich domach. Jednej z kobiet z malutkim dzieckiem na ręku 
udało się uciec. Nie wzięła jednak żadnych rzeczy potrzebnych 
dla niemowlęcia, więc gdy wydało się jej, że jest już bezpiecznie, 
wróciła po nie. Bandyci przyczaili się i złapali ją. Przed zabi-
ciem, znęcali się nad nią i obcięli jej obydwie piersi. W centrum 
kolonii, przy kapliczce Matki Boskiej, gdzie zwykle odbywały się 
nabożeństwa majowe, wykopano ogromny dół i do niego złożono 
wszystkie ciała. /.../ Po tym strasznym pogrzebie, w czasie którego 
złożono do wspólnego grobu ponad trzydziestu mieszkańców Dą-
browy, większość ocalałych przeniosła się do leżącej nieopodal 
miejscowości Wielka Głusza. Tam, nie w domach, ale w ziemian-
kach spędzili zimę”.  (Agnieszka Lewandowska-Kąkol: „Na skra-
ju piekła. Opowiadania i reportaże kresowe”; w:  http://www.xlm.
pl/na-skraju-piekla-opowiadania-i-reportaze-z-kresow/).  
We wsi Dołha Wojniłowska – Ziemianka pow.  Kałusz: „Które-
goś dnia w jesieni 1943 r. wieczorem Ukraińcy uprowadzili z Zie-
mianki trzy przypadkowe osoby: Adama Nieradkę i jego brata Ja-
roszyńskiego i Stefanię Ordyk. Związanych położyli na furmance, 
usiedli na nich i jadąc przez wsie: Dołhę, Niegowice i Humanów 
śpiewali: „Polaków wyriżem, Żydiw wydusym, wełyku Ukrainu 
zdobyty musym”. W lesie przy ognisku odczytano im „wyrok” i 
zamordowano” (Zofia Marciak, w: Siekierka..., s. 209; stanisła-
wowskie). 
W kol. Dubniki pow. Kowel Ukraińcy przy pomocy motyki i ba-
gnetu zamordowali Polaka, który wrócił na swoje pole po ziem-
niaki. 
We wsi Dunajów pow. Przemyślany: „Jesienią 1943 r. został 
zam. Czak Jan l. 48.”  (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzu-

pełnienie..., jw.; Seria – tom 8). 
We wsi Fraga pow. Rohatyn zamordowali Władysława Bieńkow-
skiego. 
We wsi Germakówka pow. Borszczów Ukraińcy zamordowali 
2 Polaków: byli to strażnicy mostu: Konopski Aleksander i Me-
dyński Stanisław (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie
...,jw., tom 7). 
We wsi Gliniany pow. Przemyślany zamordowali 21-letniego Po-
laka. 
We wsi Głuszków pow. Horodenka banderowcy ostrzelali Pola-
ków podczas pogrzebu na cmentarzu, w wyniku czego 1 Polak 
zmarł a 4 zostało rannych. 
We wsi Kolendów będącej przedmieściem Włodzimierza Wołyń-
skiego: „Pojechaliśmy w dzień na ukraińską wioskę Chrypalicze, 
a stamtąd na polską Kolendów. Wszędzie było cicho i spokojnie. 
Minęliśmy Kolendów i wjechaliśmy na szosę Uściług – Włodzi-
mierz, wtedy usłyszeliśmy strzały, ale niczego nie widzieliśmy. 
Przejechaliśmy przez szosę i pojechaliśmy na Moczyska. Później 
słyszałem od ludzi, że wtedy zostali pomordowani przez Ukraiń-
ców Gidulskie. To była polska rodzina z Kolendowa.”  (Sławomir 
Tomasz Roch: Wspomnienia Bolesława Sawa  z kolonii Lud-
miłpol w pow. Włodzimierz Wołyński na Wołyniu 1935 – 1945; 
w: http://lubiehrubie.pl/region/wspomnienia-boleslawa-sawa-z-
kolonii-ludmilpol-w-pow-wlodzimierz-wolynski-na-wolyniu ).   
W kol. Kopaczówka pow. Łuck podczas napadu UPA zginął Wła-
dysław Stelmachowski.  
W mieście powiatowym Kopyczyńce zostali zamordowani: Kur-
kiewicz Ryszard, Modzelewska Irena, Szymańska Maria, jej NN. 
koleżanka, Reich Mieczysław, Zieliński N. (Kubów..., jw.). 
We wsi Krosienko pow. Przemyślany Ukraińcy zamordowali 
3-osobową rodzinę Jakubowskich, rodziców z 8-letnią córką Ka-
tarzyną. 
Koło wsi i majątku Lityń pow. Kowel patrol AK „Jastrzębia”  w 
lesie lityńskim natknął się na upowców, gdy mordowali oni Pola-
ków rozebranych do naga, kilku zdołali już zabić. 
W kol. Lulówka Węgierszczyzna pow. Horochów po lipcowych 
rzeziach pozostała za namową sąsiadów Ukraińców wielodziet-
na rodzina polska Józefa Skawińskiego i została zamordowana, 
ocalała tylko 12-letnia córka, którą Ukrainka ukryła pod słomą i 
odwiozła do Horochowa. 
W miasteczku Lutowiska pow. Lesko zamordowany został lekarz 
o nieustalonym nazwisku z Lutowisk, pochodzący z Warszawy , 
którego wezwano fałszywie do chorej osoby i zastrzelono zaraz 
za miasteczkiem na furmance.  
W osadzie Łabędzianka pow. Dubno upowcy zamordowali po 
torturach rodzinę gajowego Midura; jego żonę z dziećmi, w tym 
12-letnią córkę, którą przed śmiercią zgwałcili; następnie w osa-
dzie bestialsko zamordowali jeszcze 1 Polkę, Marię Szalast. 
W miasteczku Łokacze pow. Horochów Ukraińcy zamordowali 
Polaka o nazwisku Napłoszek. 
We wsi Łukasze pow. Brody: „Buczkowski Kazimierz, ok. 55 l. 
Dróżnik z Łukaszów, zamordowany z rodziną na przedmieściach 
Złoczowa na jesieni 1943 r. Przybity na ścianie jak Chrystus. 
Buczkowska, żona, ok. 50 lat. Buczkowski, syn, ok. 17 lat”.  
(http://podkamien.pl/viewpage.php?page_id=246&c_start=0  ). 
We wsi Majdan pow. Żółkiew miejscowi Ukraińcy zamordowali 
27-letniego Michała Cholewińskiego. 
W kol. Mańków pow. Horochów zamordowali 2 Polaków. 
W kol. Marcelówka pow. Włodzimierz Wołyński upowcy ostrze-
lali Polaków kopiących na polu ziemniaki zabijając Zdzisława 
Dziubę.  
Na drodze ze wsi  Mchawa do wsi  Żernica w Bieszczadach za-
mordowany został Stanisław Wronowski.
We wsi Mohylno pow. Włodzimierz Wołyński upowcy zamordo-
wali Polaka, kolejarza, a podczas próby odbicia go zginęło w wal-
ce z upowcami 2 Polaków z samoobrony z Helenówki Werbskiej. 
We wsi Mosur pow. Włodzimierz Wołyński Ukrainiec Petro Mi-
siuk „Dyczka” zamordował Polkę Jadwigę Błaszczyńską, z którą 
był w nieformalnym związku, jej córeczkę Jadwigę i niemowlę ze 
związku z Misiukom.   
We wsi Myczków pow. Lesko zamordowany został gajowy Jan 
Jaworski, któremu przed śmiercią wydłubano oczy. 
W kol. Natalia pow. Równe Ukrainiec Danyło Demczuk, dowód-
ca miejscowej bojówki UPA, poranił swoją żonę Janinę i utopił, 
gdyż była Polką. 
We wsi Nowosiółka pow. Zborów: „dziewięć NN osób; nie ewa-
kuowali się do bronionego Reniowa, zamordowani w Nowosiół-
ce” (http://olejow.pl/readarticle.php?article_id=251 ).  
We wsi  Nowosiółka pow. Złoczów: „Prosiłbym o umieszczenie 
na liście ofiar nacjonalistów ukraińskich mojego pradziadka 
Wojciecha Jakubowskiego, zamordowanego w Nowosiółce koło 
Złoczowa i pochowanego na cmentarzu tamże w okolicy kwatery 
zakonnic. Z tego co wiem to mordercy ( ponoć ukraińska policja) 
przyszli po pradziadka wieczorem, kazali się ubrać - niby na po-
dróż do jakiegoś urzędu, ale powiedzieli że nie ma co ubierać się 
ciepło, bo to niedaleko. Chwilę potem rodzina słyszała trzy strza-
ły. Został postrzelony dwa razy w okolicę serca i raz w głowę. We-
dług córki pradziadka - żyjącej jeszcze Katarzyny Jakubowskiej 
- było to jesienią 1943 roku”  (Daniel Jakubowski, daniel.jak@
wp.pl; w: www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl ). 
W kol. Ochocin pow. Łuck podczas napadu upowcy zamordowali 
kilkunastu Polaków, imiennie znane są  2 ofiary.  „W październi-
ku 1943 r. w Ochocinie sąsiedzi zamordowali jej dziadka, Józefa 
Smolarza i brata ojca, Zygmunta Juniewicza. - Dramatem jest, że 
członkowie mojej rodziny ginęli, bo zaufali sąsiadom - mówi Wal-
demar Kowalski. - Wcześniej, na wieść o pogromach, dziadkowie 
postanowili wyjechać do miejscowości, gdzie były większe skupi-
ska Polaków. Ukraińscy sąsiedzi ich odnaleźli i zaczęli namawiać 
do powrotu. Deklarowali, że „wśród swoich” krzywda im się nie 
stanie. Ci sami ludzie dokonali egzekucji.”  (Dorota Abramowicz; 
w:  https://plus.dziennikbaltycki.pl/magazyn/a/wspomnienia-z-
wolynia-wsrod-swoich-krzywda-sie-wam-nie-stanie-archiwalne-

zdjecia,11416417 ). 
We wsi Oseredek pow. Włodzimierz Wołyński: „Pewnego razu 
samoobrona z Cegielni w liczbie około 30 chłopaków oraz ko-
biety na furmankach udali się ukraińskiej wsi Oseredek. Jeszcze 
nie dojechali do pierwszych budynków, a już posypały się strza-
ły karabinowe ze wsi ukraińskiej Kohylno. Jako pierwszy zginął 
Hasiak lat około 20, a dwóch żołnierzy: Leonard Rusiecki i Piotr 
Michalak zostali ranni w tej potyczce” (Eugeniusz Świstowski; 
w: www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl ; wspomnienia spisał 
Sławomir Roch). 
W kol. Osiecznik pow. Kowel upowcy zamordowali kilkanaście 
zwiezionych tutaj z okolicy rodzin polsko-ukraińskich; doły na 
ich zwłoki kopali mali chłopcy. 
We wsi Ośmigowicze (Usmogowce) pow. Kowel, świadek Eu-
genia Wiktoriwna Kropewniuk (ur. 1933 r., z domu Kmin): „Jak 
zaczęli bić Polaków, u nas był Polak, na jednej kolonii. Teofil jego 
nazwisko, jak teraz pamiętam. Wielka u nich rodzina była. Czwo-
ro dzieci, mąż, żona i mama jego była. I jak to za czasów Pol-
ski, to tutaj była taka organizacja, mówili „jaczejka” (komórka). 
Ukraińska „jaczejka”. I oto w tej „jaczejce” mój ojciec był sekre-
tarzem. Gromadziło się dużo osób w naszym domu, przychodzili 
mężczyźni. Ich było dużo. Tą „jaczejkę” wykryli. I Polacy, żeby 
nie wsadzić ich do więzienia, bo to było jeszcze za Polski, przy 
końcu Polski już, to odprawiali do Ameryki. Dużo osób odprawia-
li do Ameryki. Polacy Ukraińców odprawiali do Ameryki, jedźcie 
sobie i tam protestujcie. Między innymi odprawiali mojego ojca 
tam. Ten Teofil poręczył za ojca i ojciec został tutaj na miejscu. 
Jak zaczęła się wojna, Polaków zaczęli bić, ten Teofil z rodziną 
przyszedł do nas, do ojca, żeby ojciec przechował ich. To były ta-
kie lata, że była Ukraina, byli powstańcy tutaj, oni wszyscy byli w 
lesie. A w Usmogowcach lasu nie było, to oni byli – powstańcy, po 
domach. W naszym domu mieścił się sztab. Nie można było mó-
wić: „Ja was nie przyjmę, bo to...”. I jeszcze w sąsiedzkim domu 
był sztab, byli ci naczelnicy, już powstańcy. Jak przyszedł ten Teo-
fil prosić ojca, żeby ojciec go przechował, ojciec nie mógł mu 
odmówić. On uratował ojca od Ameryki. W domu byli powstańcy, 
a w chlewie, gdzie zwierzęta, na podniesieniach było siano, i tam 
w tym sianie ojciec zrobił taką budę. Oni tam byli [polska rodzi-
na]. Trzeba było nakarmić całą rodzinę, żeby oni [powstańcy] w 
domu nie widzieli, bo inaczej i ojcu koniec, i im koniec. Matka, 
jakoby to nosiła świniom jedzenie, nagotuje zupy, czy barszczu. 
Do wiadra weźmie i jakoby niesie. I z chlewu podawali jedzenie 
im. I jak, jednego razu ojciec dowiedział się, że oni jadą wszyscy 
na Rywuszkę tutaj... Tam było ich... spotkanie jakieś. Ja byłam 
malutka, on nie bał się [mówić przy mnie]. Oni wyszli całą ro-
dziną tak, z chlewu. Клуня [staroukr. – mały budyneczek, w któ-
rym suszono snopy przed młóceniem] i тік [staroukr. – niewielka 
działka ziemi, wyrównana i ogrodzona obok kluni, gdzie młócono 
snopy zboża] jakby taki. Na тік. I tak rozmawiali i rozmawia-
li oni. Mówi ojciec do niego: „Teofil...”. Na Nowy Dwór, była, 
Polacy chcieli przejść na Kupiczów, bo tam ich zbiórka była. Na 
Nowy Dwór tylko jedna droga. Po tej i po innej stronie tej drogi 
było trzęsawisko, że inaczej nie można było wyjść, tylko tą dro-
gą przejść na Nowy Dwór, wtedy na Kupiczów. Mówi ojciec, że: 
„Dyżuruje Manifak” – taki człowiek u nas był – „To on ciebie nie 
będzie bić. Gdzie taki jak on będzie was bić? To wy przejdziecie 
tamtą drogą”. Babcia ze starszą dziewczynką została się, a mąż i 
żona i troje dzieci poszli. Jeżeli przejdą, to wtedy pójdzie jeszcze 
babcia, dogoni ich. Ale słychać strzelanina taka – „Pach! Pach!” 
Pięć razy. A ich pięcioro szło: trójka dzieci i ich dwoje. Ten czło-
wiek, Manifak, pozabijał tych Polaków. A babcia została z tą 
dziewczynką. Ona była u nas jeszcze trochę,  a potem przeszła do 
innych ludzi. To była wiosna. Gdzieś w konopiach siedziała całe 
lato, a potem jakimś sposobem ich przeprawili w Kupiczowie do 
Polaków. Oto taka była historia”. (Relacja z książki „Pojednanie 
przez trudną pamięć. Wołyń 1943”). 17 maja 2012, Kułakowice 
Trzecie. Nagranie: Piotr Lasota). 
We wsi Połowce pow. Czortków  „Jesienią 1943 roku, bande-
rowcy powtórnie zamordowali w Połowcach 9 osób” (Eugeniusz 
Szewczuk; w:   http://panorama.info.pl/index.php?option=com_
content&view=article&id=4880%3Aspenione-marzenia-sobodk
a-cz2&catid=1%3Az-ostatnich-dni&Itemid=50 ). Komański…, 
s. 192 – 193, nie wymienia tej zbrodni. 
We wsi Prybeń pow. Przemyślany: „Górski Józef, żona Katarzyna 
i dwoje dzieci, zamordowani w Prybeniu jesienią 1943 r.” (Józef 
Wyspiański: Barbarzyństwa OUN-UPA, Lubin 2009, s. 295). 
We wsi Przekurka (Perekurka) pow. Luboml pododdział sotni 
Maśluka zamordował 7-osobową rodzinę polską Petruka (przy-
domek Prystupa): dziadków, rodziców z synem Piotrem i 2 cór-
kami. 
W kol. Radowicze pow. Kowel patrol AK „Jastrzębia” natknął się 
na upowców mordujących w stodole mężczyznę; poodcinali mu 
już różne części ciała i mężczyzna zmarł. 
We wsi Radziejowa pow. Lesko zamordowany został Antoni Pa-
sławski. 
We wsi Rokitnica pow. Kowel:  „Masowy napływ uciekinierów 
do Zasmyk spowodował, że we wsi zaczęło brakować żywności 
i paszy dla zwierząt - wspomina Monika Śladowska. - Dokuczał 
nam zwłaszcza brak ziemniaków. Postanowiłyśmy więc z dziew-
czętami mieszkającymi w domu babci zorganizować wyprawę na 
pole pod Rokitnicę po ziemniaki. Gdy zaczęłyśmy kopanie, nagle 
z pobliskiego zagajnika ktoś zaczął do nas strzelać! Instynktow-
nie wpadłyśmy w bruzdy, a później zerwałyśmy się do ucieczki. 
Patrole UPA stale krążyły w okolicy Zasmyk. Obserwowały je, 
a także mordowały osoby, które pojedynczo odważyły się poja-
wić na polu lub trakcie komunikacyjnym. Z nami wozem był taki 
Siemiński, ale on nie uciekał. Być może nie chciał zostawić koni 
i banderowcy go złapali. Gdy dotarłyśmy do domu babci, żona 
Siemińskiego zaczęła strasznie rozpaczać. Mieli pięcioro dzieci 
i byli uciekinierami z Woronny. Uciekając z niej zdołali wywieźć 
trochę rzeczy na drabiniastym wozie. Siemińska bez przerwy wy-
chodziła na drogę, żeby sprawdzić, czy mąż nie nadjeżdża. Człon-

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

http://www.xlm.pl/na-skraju-piekla-opowiadania-i-reportaze-z-kresow/
http://www.xlm.pl/na-skraju-piekla-opowiadania-i-reportaze-z-kresow/
http://lubiehrubie.pl/region/wspomnienia-boleslawa-sawa-z-kolonii-ludmilpol-w-pow-wlodzimierz-wolynski-na-wolyniu
http://lubiehrubie.pl/region/wspomnienia-boleslawa-sawa-z-kolonii-ludmilpol-w-pow-wlodzimierz-wolynski-na-wolyniu
http://podkamien.pl/viewpage.php?page_id=246&c_start=0
http://olejow.pl/readarticle.php?article_id=251
mailto:daniel.jak@wp.pl
mailto:daniel.jak@wp.pl
http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl
https://plus.dziennikbaltycki.pl/magazyn/a/wspomnienia-z-wolynia-wsrod-swoich-krzywda-sie-wam-nie-stanie-archiwalne-zdjecia,11416417
https://plus.dziennikbaltycki.pl/magazyn/a/wspomnienia-z-wolynia-wsrod-swoich-krzywda-sie-wam-nie-stanie-archiwalne-zdjecia,11416417
https://plus.dziennikbaltycki.pl/magazyn/a/wspomnienia-z-wolynia-wsrod-swoich-krzywda-sie-wam-nie-stanie-archiwalne-zdjecia,11416417
http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl
http://panorama.info.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4880%3Aspenione-marzenia-sobodka-cz2&catid=1%3Az-ostatnich-dni&Itemid=50
http://panorama.info.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4880%3Aspenione-marzenia-sobodka-cz2&catid=1%3Az-ostatnich-dni&Itemid=50
http://panorama.info.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4880%3Aspenione-marzenia-sobodka-cz2&catid=1%3Az-ostatnich-dni&Itemid=50


www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                               1 listopada 2022  - strona 39

kowie samoobrony zaraz udali się na pole i przywieźli wkrótce 
Siemińskiego. Miał odciętą głowę i palce u rąk. Oprawcy chcieli 
mu ściągnąć obrączkę, a ponieważ nie chciała mu zejść z palca, 
to mu go odcięli, odrąbując przy okazji resztę palców.”  (Marek 
A. Koprowski: Krwawe lato 1943. W:  http://www.kresy.pl/kre-
sopedia,historia,ii-wojna-swiatowa?zobacz/krwawe-lato-1943 ).
We wsi Sawosze pow. Luboml Ukraińcy zamordowali 2 Polki, 
swoje żony. 
We wsi Sitowicze pow. Kowel zamordowali 2 Polaków: Oleszka 
z synem, gdy przyjechali do swojego gospodarstwa po żywność.
W kol. Smolarnia pow. Włodzimierz Wołyński utopili w studni 
Polkę, która przyjechała do swojego domu po rzeczy. 
W kolonii Smołowa pow. Włodzimierz Wołyński: „Do samoobro-
ny we Włodzimierzu Wołyńskim wstąpiłem i ja, jesienią 1943 roku 
pojechałem z innymi żołnierzami polskimi i niemieckimi na akcję 
jako furman. Naszym celem była wieś Smołowa, gdy dotarliśmy 
na miejsce zatrzymaliśmy przy kościele katolickim i weszliśmy do 
środka, ponieważ był otwarty. Naszym oczom ukazał się maka-
bryczny obraz, na drewnianej podłodze Kościoła znajdowało się 
dużo zaschniętej krwi, już wtedy byliśmy prawie pewni, że tu nikt 
świni nie szlachtował. Poza tym świątynia znajdowała się w bar-
dzo dobrym stanie. W późniejszym czasie nasze przewidywania 
się sprawdziły, kiedy dowiedzieliśmy, że w Smołowej, w Kościele 
ukraińscy nacjonaliści pomordowali bardzo dużo Polaków. Świą-
tynia stała nieco na uboczu te wsi. /.../ Wiele lat po wojnie, gdy po 
raz kolejny uczestniczyłem w Zjeździe 27 WDPAK, spotkałem jed-
nego z żołnierzy naszej dywizji, mieszkańca byłej polskiej kolonii 
Smołowa. Niestety jego imienia i nazwiska już dziś nie pamiętam, 
rozmawialiśmy jednak wtedy o tej krwi na podłodze Kościoła, 
a on powiedział tak: „W naszym kościele w Smołowej Ukraiń-
cy wymordowali wielu Polaków podczas trwania mszy świętej!” 
Pamiętam, że nawet wymieniał niektóre nazwiska ofiar, które znał 
ale niestety i tych osób już dziś nie mogę sobie przypomnieć” (Eu-
geniusz Świstowski, w: www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl ; 
wspomnienia spisał Sławomir Roch). 
We wsi Smordwa pow. Równe: „Rodzina Stankiewiczów miesz-
kała tuż przy lesie smordewskim, a podobno czasami kryła się 
tam polska partyzantka. Jednym z „leśnych” był syn Stankiewicza 
Antoni (nazywali go Tońko). Jesienią ktoś doniósł o obecności 
partyzantów, przyjechała ukraińska milicja. Niektórych rozstrze-
lali na miejscu, większość spalili w mieszkaniu. Uratowała się tyl-
ko żona Antoniego z dzieckiem (kilkumiesięcznym chłopczykiem), 
którą aresztowali, a dziecko oddali do żłobka. Został w Rosji i 
tam też się wychował. W Koszalinie mieszkała jego ciotka, Joan-
na Maliszewska. Po wojnie kilka razy przyjeżdżał do Koszalina, a 
jego głównym daniem była „wodka”. Po sąsiedzku mieszkał brat 
Antoniego – Walerian, po kilku tygodniach ponownie przyjechała 
milicja i podpalili drugiego z braci, tym razem nikt nie przeżył.” 
(Petronela Giszczak z domu Raczyńska: Wspomnienia z Wołynia 
– Witosówka i okolice. W: http://wolyn.freehost.pl/wspomnienia/
witosowka-wspomnienia.html ). 
We wsi Sołotwina pow. Nadwórna banderowcy zamordowali 11 
Polaków, w tym 3-osobową rodzinę i 5 kobiet. 
We wsi Staryki pow. Sarny Ukraińcy zamordowali 11 Polaków, 
którzy wracali do swoich domów po żywność. Podczas jednej z 
takich wypraw, gdy zbierano ziemniaki, zostali zamordowani: 
Antoni Faber, s. Adolfa i jego dzieci: Łucjan i Maria.  (http://free.
of.pl/w/wolynskie/publikacje/staryki.html ) 
We wsi Tuczna pow. Przemyślany Ukraińcy zamordowali Annę 
Górską, lat ok. 45 oraz Józefa Bosaka, lat ok. 35, z kolonii Do-
brzanica.  „Józefa Bosaka z Dobrzanicy, który szczęśliwie uciekł 
z transportu na Sybir i ukrywał się w Tucznej aż do okupacji nie-
mieckiej, Ukraińcy przywiązali do drzewa stojącego nad kopcem 
mrówek leśnych i nikomu nie pozwolili go uwolnić. Bosak w po-
twornych męczarniach skonał po kilku dniach. Było to w jesieni 
1943 r.” (Kazimierz Górski; w: Józef Wyspiański: Barbarzyństwa 
OUN-UPA, Lubin 2009, s. 132). 
We wsi Wilcze gm. Silno: „po upadku Huty Stepańskiej część 
ludności wróciła w lasy koło Wilczego, wykonali tam szałasy i 
tak koczowali. Jesienią zostali wyśledzeni i wymordowani, zgi-
nęło kilkadziesiąt osób, najwięcej z rodziny Chorążyczewskich”. 
(http://isakowicz.pl/wolynskie-krzyze-wilcze-gm-silno/ ).  
We wsi Wiśniowczyk pow. Przemyślany: „Winiarski,Witwicki i 
trzech mężczyzn zostało uprowadzonych do Wiśniowczyka jesie-
nią 1943 r.”. (Józef Wyspiański: Barbarzyństwa OUN-UPA, Lu-
bin 2009, s. 295). 
W mieście Włodzimierz Wołyński w okrutny sposób zamordowa-
li na przedmieściu 2 Polaków, lat 17 i 40. 
We wsi Wojsławice pow. Sokal upowcy zamordowali 24 Pola-
ków, głównie kobiety i dzieci. 
We wsi Zabłotów pow. Śniatyń: „Jesienią 1943 r. uprowadzono 
kierownika kopalni NN i jednego pracownika NN.” (Prof. dr hab. 
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  Seria – tom 8). 
We wsi Zawóz pow. Lesko zamordowany został Grzegorz Mar-
kuc.  
W mieście powiatowym Zbaraż: Helena Partyka-Czoppa urodziła 
się 1 maja 1932 roku w Zbarażu. „ Zaczęło się od ukraińskich 
piosenek o rżnięciu Lachów. Zaczęły się pobicia polskich dzieci w 
szkole. W roku 1943 zbrodnie na naszych rodakach przybrały na 
sile. W mieście Ukraińcy porywali i mordowali Polaków, w tym 
małe dzieci, jadące rowerem np. z Łubianek do Zbaraża (ok. 7 km 
trasy). Przeważnie to i rower przepadł i Polak przepadł – wspo-
mina i dodaje, że takie sytuacje pojawiały się coraz częściej. W 
samym Zbarażu Ukraińcy nie przeprowadzali takich ludobójczych 
akcji jak na wioskach. Mordowali jednak na peryferiach miasta, 
gdzie mieszkali przyjaciele Państwa Partyków. „– W kuchni leży 
mama Stefci. Była naga. Czy ją gwałcili, nie wiem, ja się na tym 
nie znałam. Ale jeszcze się nad nią znęcali. Flaszkę z benzyną 
wsadzili jej w krocze. To podpalili i kawałki szkła wydostały się 
na zewnątrz, krocze całe rozerwane i cała zakrwawiona. Oczywi-
ście zabawiali się i powycinane były piersi – opowiada i dodaje, 
że w drugim pomieszczeniu leżało ciało młodej dziewczyny, którą 

Ukraińcy zamordowali w równie okrutny sposób. W domu leżało 
także ciało zamordowanego dziadka, któremu Ukraińcy rozcięli 
gardło, wyrwali język i przybili do brzucha. Cały dom rozkradli.” 
Wspomnienia ukraińskich zbrodni na Polakach wciąż nawiedzają 
Panią Helenę we śnie, a nieraz nie pozwalają zasnąć. Nie ukrywa, 
że w dobie gloryfikacji banderowskich zbrodniarzy za Bugiem, nie 
potrafi wybaczyć Ukraińcom zbrodni, których ich dziadowie do-
puścili się kilkadziesiąt lat temu.” (https://www.facebook.com/
Pokolenia-Kresowe-192986130736532 ). 
We wsi Zbaraż Stary pow. Zbaraż zamordowali 4 Polaków, w tym 
35-letnią kobietę. 
  
„Żniwo śmierci poprzedziło wiele aktów rozbudzania nienawiści, 
duchowego przygotowania do oczyszczenia terenu ze znienawi-
dzonych Lachów. Jak zawsze czołowa rola przypadła księżom 
grekokatolickim. Ich kazania w cerkwiach były wtenczas najważ-
niejszym instrumentem propagandy. Szczególnie niebezpieczni 
byli młodzi fanatycy. Jesienią 1943 roku, na odpuście w Boru-
sowie (pow. Bóbrka – przyp. S.Ż), do wielkiej rzeszy wiernych 
wygłosił kazanie młody, przyjezdny ksiądz. Wołał: nadszedł już 
czas, kiedy na ukraińskiej ziemi trzeba czyścić pszenicę z kąkolu” 
(Józef Kuc, w: Siekierka..., s. 49, lwowskie). 

Jesienią 1943 roku na Wołyniu działało 9 oddziałów partyzanc-
kich Armii Krajowej: 
   1) Oddział „Łuny” (potem „Krwawej Łuny”) – dowódca ppor. 
Jan Rerutko „Drzazga”; liczył 107 partyzantów, przebywał w 
Przebrażu. 6 listopada 1943 roku „Drzazga” został zamordowany 
przez partyzantów sowieckich. Od 10 listopada dowódcą został 
por. Zygmunt Kulczycki „Olgierd”, oddział powiększył się do 
170 partyzantów i przeniósł do Pańskiej Doliny. 
   2) Oddział.„Jastrzębia” – liczył około 150 partyzantów i działał 
w rejonie wsi Zasmyki – Kupiczów. 
   3) Oddział „Sokoła” – liczył około 120 partyzantów i działał 
razem z „Jastrzębiem”.
   4) Oddział „Korda” – liczył około 80 partyzantów i działał w 
rejonie wsi Rymacze – Jagodzin. 
   5) Oddział „Piotrusia” – liczył około 80 partyzantów i działał w 
rejonie wsi Spaszczyzna – Bielin. 
   6) Oddział „Bomby”, „Wujka” - liczył około 500 partyzantów i 
działał we wsi Stara Huta.
   7) Oddział „Gzymsa” – liczył około 80 partyzantów i działał w 
rejonie wsi Stójło – Witoldówka. 
   8) Oddział „Strzemienia” – liczył około 100 partyzantów i dzia-
łał we wsi Rudnia Lwa, pod koniec 1943 roku połączył się z od-
działem ”Bomby”.
   9) Oddział „Ryszarda” – liczył około 80 partyzantów i działał w 
rejonie wsi Lubomirka – Klewań. 
   Oddziały liczyły łącznie około 1200 partyzantów, polska samo-
obrona na Wołyniu liczyła około 3600 uzbrojonych osób. Razem 
było około 4800 uzbrojonych Polaków. Oddziały UPA liczyły po-
nad 30 tysięcy uzbrojonych strzelców. 

- 1944 roku: 
We wsi Bałaszówka gmina Olejów pow. Zborów w czasie wę-
drówki drogą z Olejowa do Załoziec upowcy uprowadzili i za-
mordowali 2 Polaków; byli to: leśniczy J. Krzywy i gajowy o na-
zwisku Michalicki (Hieronim?), zwłok nie odnaleziono. (Edward 
Orłowski..., jw.).  
W kolonii Berestawy należącej do wsi Karolówka pow. Rohatyn: 
„Jak wiadomo ludność okolicznych wsi, która chroniła się na Łu-
kowcu, pozostawiła cały swój dobytek zabierając ze sobą tylko 
to co unieśli, ewentualnie przywieźli furmanką. Toteż zdarzały 
się przypadki wracania do swoich domów (lub na spalone zglisz-
cza) po pozostawione tam rzeczy, narażając się w ten sposób na 
śmiertelne niebezpieczeństwo. Tak było z naszą babcią Katarzyną 
Ostrowską. Po raz pierwszy poszła na pogorzelisko zabrać po-
zostawione w ziemiance (kopcu), upieczone ciasta kukurydziane. 
Pamiętam, jak strasznie były przesiąknięte spalenizną ale w obli-
czu głodu wszyscy jedliśmy je ze smakiem. Drugim razem poszła 
po jakieś nie spalone rzeczy i przy okazji odwiedziła w pobliżu 
na „Berestawach” swoją córkę Anielkę ( będącą w zaawansowa-
nej ciąży), zamężną za Ukraińca Aleksadra Zabłockiego (szew-
ca). Tym razem już nie powróciła. Obie matka z córką zostały 
bestialsko zamordowane w pobliskim lasku. Anielka pozostawiła 
małoletniego synka Władysława, którego wychował ojciec i jego 
ukraińska rodzina. Władek (już młodzieniec) o tym, iż miał mat-
kę Polkę i polską rodzinę dowiedział się od swojej macochy, ale 
dopiero wtedy, jak łukowianin Tadek Ostrowski kilka lat po woj-
nie odwiedził krewnych w Hodorowie i wujka w Żurowie, a przy 
okazji Aleksandra Zabłockiego z synem. /.../  Na uwagę zasługuje 
pewien dotychczas nieznany dla nas fakt. Otóż moi znajomi (Mie-
czysław i Leszek Kochman z Kamiennej Góry i Jan Ostrowski z 
Wołowa) odwiedzający jako turyści rodzinne strony na rubieżach, 
poinformowali mnie, że widzieli pomnik zamordowanej Ostrow-
skiej Katarzyny z córką postawiony w pobliżu miejsca zbrodni (na 
skraju Żurowa), ale z dziwnym napisem, że zginęli tragicznie; „z 
rąk faszystów”. /.../ Odwlekając swój wyjazd na Łukowiec, rów-
nież rodzina Huczków z Żurowa, cudem uratowała się z rąk ukra-
ińskich oprawców. Rodzina składała się z czterech osób: Huczek 
Michał z żoną Teklą i dwaj synowie Władysław i Stanisław. Po-
czuli się zagrożeni, gdy zamordowano całą rodzinę Jabłkowskich 
z Żurowa, w sumie 12 osób i zakopano ich w pobliskim lesie nad 
rzeką Swirz.” (Kazimierz Ozga: Wspomnienia z Berestawów i 
Łukowca. „Zeszyty łukowieckie”, nr 9 – 10. kwiecień – wrzesień 
2005). Kol. Berestawy wchodziła w skład wsi Karolówka pow. 
Rohatyn. Mord miał miejsce prawdopodobnie jesienią 1944 roku. 
We wsi Boholuby pow. Łuck zamordowali 2 Polaków, mężczyznę 
i kobietę, pracowników łuckiego teatru , wysłanych do lasu po 
opał.  
We wsi Daszawa pow. Stryj Ukraińcy zamordowali Franciszka 
Kuczkiewicza. 

We wsi Gajowskie pow. Kamionka Strumiłowa banderowcy za-
mordowali 2 braci z rodziny polsko-ukraińskiej. „Wypadki tego 
typu nie należały do rzadkości. Dla przykładu podaję wydarzenie, 
jakie miało miejsce jesienią 1944 roku we wsi Gajowskie nieda-
leko od nieistniejącej dziś wsi Adamy, w mieszanej rodzinie Stop-
nickich. On był Ukraińcem, jego żona Polką, mieli troje dzieci; 
dwóch synów i młodszą córkę. Synowie wstąpili do UPA, gdzie 
otrzymali rozkaz zamordowania swojej matki – Polki. Odmówili 
i za to, na rozkaz swoich zwierzchników, zostali zamordowani. 
Rodzicom, pod karą śmierci, nie pozwolono na wzięcie udziału 
w uroczystościach pogrzebowych własnych synów. Ich córka Ste-
fania, która wyszła za mąż za Ukraińca i uważa się za Ukrain-
kę, zapytana obecnie o los braci, wystraszona blednie. Po chwili 
milczenia odpowiada, że była wtedy dzieckiem i niewiele może 
powiedzieć. Wiadomo jej tylko, że pod Brodami jej bracia zostali 
wydani przez Polaków w ręce bolszewików, którzy ich tam zamor-
dowali. W tak perfidny sposób ukrywa się jeszcze dziś zbrodnie 
popełnione przez ludzi spod znaku OUN-UPA.” (Bronisław Sze-
remeta: „Watażka jego zbrodnie i zakłamane wspomnienia”. W: 
http://www.republika.pl/szeremeta/watazka.htm ).
We wsi Juseptycze pow. Stryj zamordowali 1 Polaka. 
We wsi Kochanówka pow. Krzemieniec upowcy zamordowali 
Ukrainkę z 8-letnią córką, żonę Polaka, który przebywał na przy-
musowych robotach w Niemczech.  
We wsi Krasowiczyna pow. Zborów Ukraińcy zamordowali 2 
Polki: “Dec Agnieszka - zam. Krasowiczyna, powieszona, jesień 
1944 na Krasowiczynie. Kułaja żona - zam. Krasowiczyna, za-
męczona torturami jesień 1944 na Krasowiczynie.” (Adolf Gło-
wacki „Milno - Gontowa. Informacje zebrane od ludzi starszych 
- urodzonych na Podolu, wybrane z opracowań historycznych i 
odtworzone z pamięci”. Szczecin 2008). 
We wsi Krosienko pow. Przemyślany: „Makary Kopociński to 
mój Dziadek stryjeczny, jego żona to Katarzyna. Ich syn Stefan 
wraz z żoną Anną i dziećmi: Stanisławem i Katarzyną oraz Da-
nusią - 6 osób z mojej rodziny i Danusia, (nieznane nazwisko, 
dziewczynka ze Lwowa, przebywała gościnnie u naszej rodziny 
i razem z nimi zginęła). Zostali żywcem spaleni w ich własnym 
domu w Krosienku. Makary Kopociński zamordowany na jesieni 
1944r. spalony żywcem we własnym domu. Katarzyna Kopociń-
ska - jesień 1944. spalona żywcem w domu. Stefan Kopociński 
- jesień 1944. spalony żywcem w domu. Anna Kopocińska - je-
sień 1944 spalona żywcem w domu. Stanisław Kopociński - jesień 
1944 (lat 4)  spalony żywcem w domu. Katarzyna Kopocińska - 
jesień 1944 (lat 10) spalona żywcem w domu. Katarzyna Uliczna 
(z domu Kopocińska) - jesień 1944r. była żoną Ukraińca - zosta-
ła zamordowana na własnym podwórku, wielokrotne rany kłute, 
obcięto jej także piersi.. Spoza rodziny 12 stycznia 1944 roku w 
Krosienku banderowcy zamordowali także Piotra, Władysława i 
Gabriela Lipowiczów” (Dr Zbigniew Kopociński, 7.11.2008 r.; 
w: www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl ;). H. Komański, Sz. 
Siekierka..., na s. 292 – 293 podają, że ww. osoby znajdują się 
wśród innych pomordowanych Polaków pod datami 11 i 15 stycz-
nia 1944 r. 
Między wsią Lada a wsią Rokitno pow. Sarny dokonali napadu na 
kolumnę kilkudziesięciu rodzin polskich uciekinierów, osłanianą 
przez mały oddział żołnierzy sowieckich; zginęła nie ustalona 
liczba Polaków i żołnierzy sowieckich.  
We wsi Lubsza pow. Żydaczów na drodze zastrzelili Józefa Pa-
bisia. 
We wsi Łukowiec pow. Rohatyn: „Masowe mordy miały miejsce 
wczesna jesienią we wsi Łukowiec (powiat rohatyński), gdzie zgi-
nęły 42 osoby.” (CDAWOWU, 3833/1/156, k. 126).
We wsi Łukowiec Wiszniowski pow. Rohatyn banderowcy za-
trzymali koło miasta Stryj samochód, zamordowali 1 młodą 
dziewczynę polską i kilku żołnierzy sowieckich oraz uprowadzili 
4 młode dziewczyny polskie, po których ślad zaginął; tj. zamor-
dowali 5 młodych Polek. 
We wsi Łykoszyn pow. Lubaczów (Tomaszów Lubelski) zamor-
dowali 14 Polaków, a w innych miejscowościach trzy rodziny 
(Pracewiczów oraz dwie o nieustalonych nazwiskach). Nieco 
później zabito trzech leśniczych. W odpowiedzi na to okoliczna 
milicja rozstrzelała w pobliżu Rudy Różanieckiej 33 Ukraińców z 
Lublińca Starego i Nowego.
We wsi Makowisko pow. Lubaczów zamordowali 24-letnią Po-
lkę. 
We wsi Maksymowka pow. Zbaraż zamordowali 2 młode Polki. 
We wsi Mateuszówka pow. Buczacz: „Kuzyn mego ojca nie miał 
dzieci. Żyli z żoną sami, byli bardzo bogaci. Kiedyś wziął konie i 
poszedł w pole orać, bo mimo tego, co się działo, pracować trze-
ba było, żeby za zboże, mleko dostać kartki, za które się kupiło 
jedzenie - mówi pani Józefa. - Nie było go bardzo długo. Wtedy 
przyszła sąsiadka do ciotki i powiedziała jej: „Karola, chodź na 
pole po konie, bo Mikołaja już nie ma”. Ciotka pytała: „Dlacze-
go nie ma? Co się stało?”. Sąsiadka nie odpowiadała. Wróciły 
z końmi i wtedy zabrała ciotkę w jedno miejsce. Tam wujek był 
przywiązany do drzewa. Przywiązali mego wujka i jego ciało po-
cięli w paski. Pocięli jak świnię! Do mięsa! Do kości! Na żywca... 
- po policzkach pani Józefy płyną łzy. Próbuję na chwilę przerwać 
rozmowę i poruszyć inny temat, ale kobieta prosi o chwilę ciszy 
i kontynuuje...  - Jak żył jeszcze ojciec, przyjechał ruski na koniu 
i mówi do niego: „Chadziaj tu mnie. A u tiebia banderów nie 
ma?”. Mieli my banderowca parę metrów od nas, ale ojciec się 
bał powiedzieć i odpowiedział, że nie ma. Ten wyciągnął zdjęcia i 
pokazał nam małe dzieci, takie do roczku, wszystkie powbijane na 
sztachety na płocie, ze spuszczonymi główkami i rączkami. Widzę 
te zdjęcia do dziś... - przyznaje pani Józefa. - Tak było, przeżyło 
się wszystko. Ja teraźniejszych czasów tak nie pamiętam, jak to, 
co przeżyłam. Kobieta przypomina sobie jeszcze jedną sytuację: 
- Brat Roman miał 11 lat. Tata już nie żył. Poszłam z bratem do 
rodziny prosić o nocleg. To był Ukrainiec, który ożenił się z moją 
ciotką. Ona do nas powiedziała, że o zgodę musimy pytać jego. 
Poszłam więc i zapytałam. On stanął, spojrzał mi w oczy i mówi: 
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„Co? Padają strachy na Lachy?!”. W pierwszej chwili mnie za-
murowało, przecież to wuja. Ale byłam pyskata i nie wytrzyma-
łam. Odpowiedziałam mu: „Ty, k... twoja mać, jeszcze na Ciebie 
czas przyjdzie!”. I uciekliśmy. Ależ mnie mama wtedy skrzyczała. 
Mówiła, że teraz przyjdzie w nocy i nas wybije. Powiat Buczacz 
leżał na linii frontu. Jak front się cofał, to wchodzili Niemcy, jak 
szedł naprzód, byli Rosjanie. - Jak przychodzili Rosjanie, to było 
dobrze. Mogliśmy spać w domu. Byliśmy bezpieczni. Dzięki nim 
przeżyliśmy - stwierdza pani Józefa. - Ruscy obiecali nam, że wy-
jedziemy z wioski, że mamy iść na stację koło Buczacza i czekać 
na wagony. Jak już poszliśmy, to czekaliśmy tam około miesiąca. 
Jak się Ukraińcy dowiedzieli, że tam jesteśmy, wzięli kosy, widły, 
co się dało i szli do nas, żeby nas wymordować. Nawet kobiety z 
kosami szły, żeby zabijać. Wtedy nadjechało ruskie wojsko. Tak 
ich wymordowało, że krew strugami płynęła. W 1945 roku rodziny 
z Mateuszówki i innych wiosek wsiadły do wagonów. Po dziesięć 
rodzin i jedna krowa w wagonie. - Jak pociąg ruszył, wszyscy 
uklękliśmy i zaśpiewaliśmy „Serdeczna Matko”, to dziś mi się 
chce płakać. Jaki to był płacz, jaki to był lament... Jechaliśmy nie 
wiadomo gdzie... Ale żywi... - dodaje pani Józefa. Wyjechali pod 
koniec lutego. Po dwóch miesiącach, z tygodniowymi postojami 
na bocznicach, dotarli do Biłgoraja w województwie lubelskim. 
PS Na prośbę bohaterki tekstu zmieniliśmy jej imię.” (Renata Hry-
niewicz: Przyjaźń, mord, noce w śniegu... Są rany, które krwawią 
do dziś; w: https://plus.gazetalubuska.pl/przyjazn-mord-noce-w-
sniegu-sa-rany-ktore-krwawia-do-dzis/ar/13369168 ). 
We wsi Meducha pow. Stanisławów zamordowali nie mniej niż 18 
osób (IPN Wrocław: „Umorzenie śledztwa w sprawie ludobójstwa 
dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na 209 obywatelach 
narodowości polskiej na terenie b. powiatu stanisławowskiego 
– Wrocław, 14 maja 2012”). Siekierka, Komański i Rózański w 
opracowaniu dotyczącym woj. stanisławowskiego na s. 508 poda-
ją 624 nazwiska zabitych Polaków w powiecie Stanisławów i sza-
cunkową liczbę 1552 zabitych Polaków. Materiałów ze śledztw 
zakończonych, czyli umorzonych, IPN nie publikuje, w tym tak 
istotnych dla Pamięci Narodowej zeznań świadków, co pozwala 
postawić pytanie o cel i sens tych śledztw.
We wsi Michałków pow. Kołomyja zamordowali 9 Polaków, w 
tym matkę z 17-letnią córką. 
We wsi Michałków pow. Tłumacz należącej do sołectwa Bohoro-
dyczyn  zamordowali 308 Polaków. 
We wsi Milno pow. Zborów na osiedlu Krasowiczyna zamordo-
wali 2 Polki: zamęczyli torturami żonę Kułaja oraz powiesili na 
jabłoni Agnieszkę Dec ( Adolf Głowacki, w: http://www.milno.pl/
readarticle.php?article_id=6). 
We wsi Modryniec pow. Sokal (obecnie pow. Hrubieszów) „ 
nacjonaliści ukraińscy dopuścili się zabójstwa. Władysława B. i 
kilkunastu innych nieustalonych imiennie mężczyzn, mieszkańców 
wsi Modryniec. Sprawcy podczas popełnienia tych czynów posłu-
giwali się bronią palną, nożami oraz innymi ostrymi narzędziami” 
(IPN Lublin, sygn. S. 119/11/Zi). 
We wsi Nyrków pow. Zaleszczyki: „Mieszkaliśmy we młynie (w 
domu po Aberbachach), mama hodowała 40 sztuk gęsi, które bez-
trosko pływały sobie po Dżurynie. Ojciec dzień i noc doglądał 
młyna, pracy urządzeń i pracowników. Młyn pracował dla woj-
ska, ale i ludności cywilnej. Gospodarze furmankami przywozili 
zboże i każdy czekał aż przyjdzie jego kolej, wśród gospodarzy 
byli Polacy i Ukraińcy. Polacy prosili ojca, aby pospieszył się 
z pracą, tak by gospodarze mogli wrócić do swoich domów za 
dnia — bali się band. Przywozili też mrożące krew wieści, że w 
Capowcach, Koszyłowcach, Torskim, Uścieczku w lasach są po-
mordowani ludzie. Doszła wieść, że cała kolonia, Podśniatyń wy-
mordowana. Na Dżurynie — za młynem, na zakręcie gdzie woda 
była głęboka i wiry, widziano płynących topielców związanych 
drutem kolczastym, nagich i ubranych. Ojciec poprosił trzech 
rosyjskich oficerów, którzy stali wiecznie na warcie przy młynie, 
aby pojechać w te miejsca i sprawdzić wiarygodność tego co mó-
wią ludzie. Nadjechał oficer enkawudzista z Tłustego i z nim oraz 
kilkoma żołnierzami, ojciec udał się konno w te miejsca. To, co 
zobaczyli przeszło ludzkie wyobrażenia, było to piekło. Mieli łzy w 
oczach, oficer powiedział ojcu (na uboczu), że ich żołnierzy banda 
też zabija, nawet nie wiedzą gdzie są pomordowani.” (Jerzy Stec-
ki: Zagłada Czerwonogrodu; w: http://jaroslawskaksiegakreso-
wian.pl/wspomnienia/46-jerzy-stecki-opracowanie-dot-zaglady-
czerwonogrodu-cz-2 ).
We wsi Olejów pow. Zborów: „Krzywy Denys z Olejowa, w czasie 
prac polowych zaginął na Kopańce na polu „za Gajami” .(http://
olejow.pl/readarticle.php?article_id=251 ).  
We wsi Palikrowy pow. Brody: „Jurczenko Józef. Zamordowany 
w Palikrowach w jesieni 1944 r.” (http://podkamien.pl/viewpage.
php?page_id=246&c_start=0  ). 
We wsi Przybyłów pow. Tłumacz upowcy zamordowali 15 Pola-
ków, w tym matkę z 5 dzieci od 1 roku życia do 16 lat oraz matkę 
z 4 dzieci od 1 roku życia do 16 lat. 
We wsi Radenice (Radnice)  pow. Lwów: „Jesienią 1944 r. wy-
mordowano 3 polskie rodziny (około 12 osób?).” (Prof. dr hab. Le-
szek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  Seria – tom 8). Zapewne 
chodzi o wieś Rudańce pow. Lwów.
We wsi Ropienka pow. Lesko: „Jesień 1944 r.  Zastrzelony Sołacz 
Teodor pracownik pocztowy.” (http://www.rodaknet.com/rp_wy-
cislak_28.htm ).  
We wsi Sidorów pow. Kopyczyńce: „Jeden z moich kolegów, nie-
wiele starszy ode mnie, któregoś razu wrócił do domu z pobli-
skiego miasteczka, zwanego rejonem i zastał na swym podwórku 
banderowców, którzy wyciągnęli z domu jego ojca. Nakazali mu 
pójść za nimi. Na skraju wsi zamordowali ich obu”  (Stanisław 
Dębiec;  w:  http://www.pch24.pl/to-bylo-ludobojstwo-,16358,i.
html#ixzz2ZDnH1GzF).  
We wsi Wiśniowczyk pow. Przemyślany jesienią 1944 r. został 
pojmany i zamordowany przez ukraińskich sąsiadów Józef Cia-
stoń, który nocą poszedł z Wicynia do powyższej wioski po krowę 

i swoje rzeczy pozostawione u jego szwagra, Ukraińca. Miejsce 
zakopania zwłok nie jest znane. (Józef Wyspiański: Barbarzyń-
stwa OUN-UPA, Lubin 2009, s. 183). 
Koło wsi Żurawno pow. Stryj: „Rozmowa z Panem Kazimierzem 
Babulą. Pan Kazimierz wspomniał też śmierć Marysi Turbak i 
Marysi Kotulskiej. Dziewczęta, łukowianki, pojechały do Stryja 
samochodem wojskowym z Rosjanami. Wszyscy zginęły za Żuraw-
nem z rąk banderowców. Było to jesienią 1944 r. Ciała dziewczyn 
i żołnierzy odnaleziono dopiero na wiosnę 1945 r. w lesie przed 
Stryjem. Były przykryte gałęziami.” (Franciszek Burdzy; Zeszyty 
łukowieckie, nr 11 – 12 , Październik 2005 – Grudzień 2006.). 
We wsi Żyrawa pow. Żydaczów dwóch miejscowych Ukraińców 
zamordowało 5-osobową rodzinę polską, swoich najbliższych są-
siadów: babkę, matkę z 23-letnią córką oraz synami lat 15 i 21 

- 1945 roku: 
We wsi Łykoszyn pow. Lubaczów upowcy zamordowali 14 Pola-
ków, natomiast w okolicy wsi 3 polskie rodziny oraz 3 leśniczych; 
łącznie co najmniej 30 Polaków. 
We wsi Nakwasza  pow. Brody bojówka ukraińska zamordowa-
ła Polaka o nazwisku Chudzik, syna gajowego zamordowanego 
przez bojówkę OUN w listopadzie 1942 roku (Edward Orłow-
ski…, jw.). Inni: „Chudzik (ojciec) gajowy zamordowany ok. 1942 
r.  Chudzik Tadeusz (syn) 14-16 lat, zamordowany w jesieni 1945 
r. bo za dużo wiedział” (http://podkamien.pl/viewpage.php?pa-
ge_id=246&c_start=0). Inni: „Przysiółek Bakaje w Czernicy koło 
Podkamienia: Chudzik Tadeusz, ur. 1932 r., syn Wiktorii i Józefa 
Chudzik. Zamordowany przez UPA w 1951 r. na podwórku przed 
domem rodzinnym, na oczach matki i siostry Stefanii (uciekły na 
drzewo i schowały się w konarach). Miał wówczas 19 lat.” (http://
podkamien.pl/viewpage.php?page_id=246&c_start=0 ).  
We wsi Pałahicze pow. Tłumacz: „W Pałahiczach, wiosce naj-
bardziej mi bliskiej ze względu na urodzenie i spędzone tu dzie-
ciństwo, dokonano barbarzyńskiego mordu poprzez spalenie w 
stodole żywcem znanych mi osób: żony i córki p. Sabatowicza, 
żony p. Woroszczuka (przedwojennego wójta). (Tadeusz Bodniak: 
Ze wspomnień małolata; w: Zeszyty Tłumackie nr 24 z 2001 r.). 
„Na cmentarzu w Pałahiczach znajduje się zbiorowa mogiła Pola-
ków, którzy padli ofiarą sąsiedzkich napaści. Dwukrotnie, w 1944 
i 1945 roku doszło do podpalenia stodoły, w których zostali za-
mknięci nasi rodacy. Obecnie w miejscu złożenia ich ciał znajduje 
się metalowy krzyż z dwoma nazwiskami. Brakuje natomiast infor-
macji o tragicznych wydarzeniach i nazwisk pozostałych ofiar. Na 
grobie tym zapaliliśmy znicze oraz zmówiliśmy modlitwę. Później 
spotkaliśmy się z wnukiem byłego sołtysa wsi, którego żona rów-
nież została spalona podczas ataku. On sam nie dożył tragicznych 
wydarzeń, jakie rozegrały się przed laty w Pałahiczach. Dzięki za-
interesowaniu sprawą pani Wiry Woroszczuk, w dużej mierze uda-
ło się ustalić nazwiska pomordowanych Polaków. Mogiła ta jest 
zadbana i otoczona opieką.” (Łukasz Wolski: Mogiłę pradziada 
ocal od zapomnienia 2018; w:  Zeszyty Tłumackie 2/62/ 2018r.)
W okolicach wsi Rybne – Wołkowyja pow. Lesko upowcy za-
trzymali i zamordowali Polaka Stanisława W. „Jesienią 1945 r. 
Stanisław W. zamieszkujący w Mchawie koło Baligrodu wybrał 
się pieszo w odwiedziny do ojca mieszkającego w Wołkowyi. Na 
trasie Rybne – Wołkowyja został zatrzymany przez nieustalonych 
sprawców prawdopodobnie narodowości ukraińskiej. Pomimo 
poszukiwań rodziny nie odnaleziono jego ciała” (śledztwo IPN 
w sprawie zbrodni nacjonalistów ukraińskich popełnionych na 
ludności polskiej w latach 1943-1947 na terenie b. pow. Lesko, 
zakończone 27 sierpnia 2007 r. wydaniem postanowienia o jego 
umorzeniu; IPN Rzeszów, sygn. akt S 69/07/Zi). 
We wsi Smorze k/Tucholki Powiat Stryj został zamordowany 
wraz z rodziną po napaści na dom dokonanej przez grupę bande-
rowców Andrzej Stańczak, był on kierownikiem tartaku jeszcze 
za okupacji niemieckiej i tuż po zakończeniu wojny, (Edward Or-
łowski..., jw.). 
W miasteczku Sokal woj. lwowskie upowcy zmordowali 10 Pola-
ków, w tym 4-osobową rodzinę. 
We wsi Zaleszczyki Małe pow. Buczacz: Danuta Ducka z Nowo-
siółki Jazłowieckiej, powiat Buczacz: „Jesienią 1945 zaczęła się 
długa podróż. - Stacja kolejowa była w Pyszkowcach, 30 kilome-
trów od nas, może więcej - szacuje pani Danuta. - Siedzieliśmy 
tam chyba miesiąc, czekaliśmy na pociąg. Stryj Franciszek na 
stację nie dotarł. Po drodze banderowcy zamordowali go w Za-
leszczykach Małych. Gdy został ranny, próbował jeszcze się bro-
nić, ale zginął w okrutnych mękach z rąk bezlitosnych rezunów.”. 
(Szymon Kozica: Na górce Nowosiółka, na dole Strypa. W: 
https://plus.gazetalubuska.pl/na-gorce-nowosiolka-na-dole-
strypa-we-wrzesniu-1939-caly-ten-swiat-legl-w-gruzach/
ar/11768080 ). 
We wsi Zaturce pow. Horochów miejscowi Ukraińcy pobili 
śmiertelnie Antoniego Symenowicza, który powrócił z niewoli 
niemieckiej do domu nie wiedząc, że jego rodzina wyjechała już 
na Ziemie Odzyskane. 

- 1946 roku: 
We wsi Barwinek pow. Krosno późną jesienią 1946 roku sotnia 
UPA „Chrina” zdobyła strażnicę Wojsk Ochrony Pogranicza w 
bestialski sposób mordując jej dowódcę, jego narzeczoną oraz 
kilku żołnierzy Autorzy publikacji podają: „W trakcie kwerendy 
archiwalnej natrafiliśmy na bardzo niezwykłą relację ustną „Kry-
łatego”, członka sotni „Chrina” zarejestrowaną na taśmie magne-
tofonowej. Mychajło Swityj „Kryłatyj” zapamiętał dwie sytuacje, 
które na zawsze zapadły mu w pamięć – egzekucję żołnierzy z 
Jasiela, oraz zdobycie strażnicy WOP w Barwinku, gdzie „Chrin” 
obiecał żołnierzom polskim darowanie życia w przypadku pod-
dania się, a potem złamał słowo i rozpoczęły się dantejskie sceny 
sadystycznych tortur. W pamięć zapadła mu ujrzana rzutem oka 
postać dobijanego rannego polskiego żołnierza „z ramionami roz-
łożonymi jak ukrzyżowany Chrystus”.Ponieważ nie udało nam się 

znaleźć informacji układającej się w logiczną całość w archiwach 
polskich, ta kwestia nigdy nie stałaby się tematem tego tekstu, 
gdyby nie znalezione – również przypadkowo – świadectwo sło-
wackiego żołnierza Juraja Chyry. W opublikowanej na Słowacji 
książce pisze on: „Podczas pobytu w tej okolicy przeżyłem jedno z 
najstraszniejszych wydarzeń w moim życiu. Dotyczy dowódcy pol-
skiej jednostki w Barwinku. Pewnego porucznika i innych. Żałuję, 
że jego nazwisko nie zachowało się w mojej pamięci. Ten oficer 
w tym czasie miał mieć ślub i wesele. Poznaliśmy też jego na-
rzeczoną. Przecież była z nim wiele razy. Także podczas naszych 
odwiedzin. Dla uczczenia tego ważnego w życiu kroku zaprosił z 
naszej strony więcej gości. Wesele tego porucznika miało odbyć 
się w Barwinku, w tamtejszych koszarach wojskowych [autor ma 
na myśli strażnicę WOP]. Narzeczony ustalił termin na czwar-
tek po południu. Jej dokładnej daty już nie pamiętam. Wydaje mi 
się, że już była chłodna jesień. /.../ Już tylko czekaliśmy na środek 
transportu, który miał zawieźć na umówione miejsce. W trakcie 
oczekiwania znienacka przybiegają zdyszani łącznicy z Barwinka. 
Jednym tchem wyrzucają z siebie: „Napadli na nas banderowcy. 
Dowódca i jego narzeczona nie żyją, a także kilku żołnierzy. Wy-
ślijcie natychmiast waszych ludzi...” Dowódca ogłosił alarm, sło-
wackie oddziały pobrały broń, amunicję i wyruszyły aby pomścić 
Polaków. Do parterowego budynku, w którym w Barwinku znaj-
dowały się koszary, zbliżaliśmy się z ciężarem sercem. Przecież 
każdy z nas był zszokowany stratą takiego dobrego człowieka i 
jego przyszłej żony. Gdy tylko weszliśmy poza ogrodzenie, natych-
miast natrafiliśmy na dwa martwe ciała. Byli to żołnierze Wojska 
Polskiego. Prawdopodobnie wartownicy, z którymi rozprawili 
się w pierwszej kolejności. Następne ciała były przywiązane do 
rosnących w pobliżu drzew. Niektórzy jeszcze żyli, pozostali byli 
już od dłuższego czasu martwi. Zastrzelony został także pies tro-
piący, jego smyczą był przywiązany do drzewa jeden z żołnierzy. 
Innym oznakom zastosowanej przemocy nie poświęciliśmy więcej 
uwagi. Chcieliśmy jak najszybciej wejść do budynku. Co zoba-
czyliśmy w pokoju dowódcy? Porucznik był zupełnie nagi przy-
wiązany do szafy pancernej. Prawdopodobnie po to, aby się nie 
mógł ruszyć nawet o krok. Włosy miał spalone. Z całą pewnością 
opalili mu je papierem, ponieważ wokół leżało wiele niedopalo-
nych kartek. Przyrodzenie i pozostałe części ciała były zwęglone. 
Musiało to być coś przerażającego, co się tutaj działo. Ciało nie-
boszczyka było całe we krwi i posiniaczone. Pod koniec tej mę-
czeńskiej procedury został zastrzelony. Nawet dla najsilniejszego 
mężczyzny to było zbyt wiele. Podobny widok przedstawiało także 
ciało jego przyszłej pani. Także ona była naga i przywiązana do 
stojącej naprzeciw szafy. Także ona miała włosy spalone na gło-
wie i na innych częściach ciała. Także ona była przez tych faszy-
stowskich wyrodków bita i torturowana, ponieważ jej biała skóra 
była jednym wielki siniakiem. Straszny był widok tego młodego 
okaleczonego ciała, które jeszcze mogło żyć, dać życie następnym 
pokoleniom... A tu ją spotkał taki los... Obydwa ciała uwolniliśmy 
z wymuszonej więzami pozycji, położyliśmy na podłodze i przy-
kryliśmy kocem. Pościg za sprawcami tej zbrodni nie dał żadne-
go rezultatu. Po wysłuchaniu kilku ocalałych polskich żołnierzy, 
na szczęście będących w czasie tragedii w terenie, dlatego było 
mniej ofiar, doszliśmy do wniosku, że banderowcy wtargnęli do 
budynku wcześnie rano, gdy dopiero zaczynały się przygotowa-
nia do weselnej uczty. Pojawili się znienacka, gdy nikt się ich nie 
spodziewał. Każdy był zajęty swoja pracą, Gdyby nie przygotowa-
nia do wesela, być może nie doszłoby do nieszczęścia...” (Źródła: 
Centralnyj derżawnyj archiw zarubiżnoji Ukrajiniki, Fond nr 52 
„Objednannja ukrajinciw Zakerzonnja”, poz. 110, w 22 częściach. 
Relacja Mychajło Swityj, w: http://tsdazu.gov.ua/index.php/ua/
founds/archive/474.html;  Jozef Hrubovčák, Nik ich nečakal, Mi-
chalovce, 2018. Książka w języku słowackim. Za:  http://suozun.
org/dowody-zbrodni-oun-i-upa/n_czy-stepan-stebelski-sotenny-
chrin-byl-zwyrodnialym-sadysta/? )
We wsiach Kobylnica Wołoska, Potok Jaworowski oraz Budzyń 
pow. Przemyśl upowcy zamordowali 10 Polaków oraz wsie te 
spalili.  
We wsi Kormanice pow. Przemyśl zamordowany został Michał 
Hrodowicz (IPN BI 065/9/1). 

- 1947 roku: 
We wsi Biały Potok pow. Czortków powiesili 3 Polaków: braci 
Szczęsnych oraz we młynie mieszkańca Chomiakówki. „W czasie 
późniejszym, bo w 1947 roku, zostało zamordowanych przez ban-
derowców dwóch braci; Kazimierz i Władysław Szczęśni. Podczas 
wojny służyli oni w Wojsku Polskim i brali udział w walkach na 
froncie. Jesienią 1945 roku zostali zdemobilizowani i powrócili do 
Białego Potoku, do swych rodzin. Postanowili pozostać w Białym 
Potoku i nie wyjeżdżać na zachód do Polski. Byli to ludzie młodzi, 
odważni, pragnęli pozostać na ojcowiźnie i spokojnie pracować. 
Niestety nie przewidzieli jednego, że po dwu latach od zakończe-
nia wojny może im grozić śmiertelne niebezpieczeństwo. Pewnego 
dnia, przed wieczorem, do ich domu przyszło dwóch nieznanych 
mężczyzn chcących kupić konia, zostali wpuszczeni do domu. Po 
krótkiej rozmowie z nimi obaj bracia zorientowali się, że to są 
banderowcy, ale nie mieli już możliwości obrony. Bandyci wy-
ciągnęli pistolety i sterroryzowali całą rodzinę, zamykając ją w 
domu, a obu braci zabrali ze sobą, wyprowadzili na podwórze i 
tam obu powiesili na drzewie. Następnego dnia odnaleziono ich 
zwłoki. Po tym wydarzeniu większość pozostałych tam Polaków 
zrozumiała, że dalszy pobyt w Białym Potoku grozi im śmiercią. 
Większość zdecydowała się na wyjazd do Polski” (Stanisława Ki-
limnik; w: Komański..., s. 700).
We wsi Suchowola pow. Brody: „Pobereźnik Stefan Po powrocie z 
wojny poszedł do Buczyny i tam jesienią 1946-47 r. został zamor-
dowany”. (http://podkamien.pl/viewpage.php?page_id=246&c_
start=0  ). 

Stanisław Żurek 
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Jeden z wątków jarosławskich 
wojny polsko-ukraińskiej 1918-
1919 i udziału w nim mojego 
dziadka Franciszka Woźniaka 
(1900-1950).
W 1918 roku, pod koniec I woj-
ny światowej, zaczęto organi-
zować w Galicji pod zaborem 
austriackim pierwsze komórki 
Polskiej Organizacji Wojsko-
wej, wcześniej powstałej w za-
borze rosyjskim. Ruch ten lepiej 
rozwijał się w Galicji Zachod-
niej, oraz dużych miastach jak 
Kraków czy Lwów. W Galicji 
Wschodniej ruch POW–iacki 
miał mniejszy zasięg i inne cele. 
Z uwagi na dominujący tu ży-
wioł ukraiński, również dążący 
do uzyskania niepodległości po 
upadku Austro–Węgier, POW 
przyjmowała tu charakter lokal-
nej polskiej samoobrony.
28 października 1918 roku Ko-
menda Naczelna Polskiej Orga-
nizacji Wojskowej w Krakowie 
wydała odezwę skierowaną „...
do wszystkich mężczyzn zdol-
nych do boju, w pierwszym 
rzędzie zaś ... do naszej mło-
dzieży...” i nawołującą do wstę-
powania w szeregi POW, celem 
wyzwolenia ojczyzny z bronią 
w ręku. Ulotki z odezwą roz-
powszechnione zostały wśród 
ludności polskiej Galicji. Roz-
rzucone zostały również między 
innymi w Teatrze Wielkim we 
Lwowie w czasie przedstawie-
nia.
1 listopada 1918 roku Ukraińcy 
uprzedzili działania niepodległo-
ściowe Polaków. Zajęli Lwów 
i proklamowali powstanie Za-
chodnio-Ukraińskiej Republiki 
Ludowej w Galicji Wschodniej. 
Rozpoczął się słynny epizod na-
szej historii, dotyczący polskiej 
obrony Lwowa z udziałem orląt 
lwowskich – patriotycznej mło-
dzieży szkolnej i studenckiej. 
Lwów był otoczony. Ukraińcy 
przejęli władzę również na pro-
wincji, aż po Sanok, Przemyśl i 
Wołyń.
Należało szybko przeciwdziałać, 
organizując polską kontrofensy-
wę z terenu Galicji Zachodniej 
w kierunku Lwowa i Galicji 
Wschodniej. Do tworzących się 
często samorzutnie polskich od-
działów wojskowych napływali 
ochotnicy.
1 listopada 1918 roku niespełna 
18-letni Franek Woźniak opuścił 
dom rodzinny w Dolinie- Rachi-
niu (Galicja Wschodnia) i koleją 
przez Stryj, Drohobycz, Sambor 

i Chyrów dostał się do Przemy-
śla. Kto go tam skierował? Za-
pewne otrzymał odpowiednią 
informację o tworzącym się tam 
polskim wojsku. Nie ma dowo-
dów na to, że Franek Woźniak 
był wcześniej zaprzysiężonym 
członkiem POW, ale zapewne 
zetknął się ze wspomnianą ulot-
ką. W owym czasie pracował 
jako telegrafista na stacji w Do-
linie-Rachiniu.
W przemyskich jednostkach 
wojskowych, w których Polacy 
posiadali większość, działały 
zakonspirowane komórki POW. 
Wśród kolejarzy węzła Prze-
myśl również działała silna ko-
mórka POW, kierowana przez 
ppor. Rudolfa Burdę. Ten zasłu-
żony dla ruchu niepodległościo-
wego oficer, socjaldemokrata, 
legionista, był dowódcą Okręgu 
POW w skład którego wchodzi-
ły powiaty Jarosław, Przemyśl 
i powiaty zagłębia naftowego 
Galicji Wschodniej. Wśród nich 
również powiat Dolina. 1 listo-
pada o godz. 4.00 przybył do 
Przemyśla ze Lwowa pociąg, 
którego obsada przywiozła wia-
domość o przewrocie ukraińskim 
we Lwowie i rozpoczynających 
się pierwszych walkach polsko-
-ukraińskich. Dowódcy POW w 
Przemyślu podjęli natychmia-
stową mobilizację podległych 
im ludzi. Jednocześnie w ciągu 
1 listopada objęli strategiczne 
punkty w mieście, uprzedzając 
działania przeciwnika. Ukraińcy 
przystąpili do przeciwdziałania. 
Padły pierwsze strzały. Do 3 li-
stopada trwał pozorny rozejm 
polsko-ukraiński w Przemyślu. 
4 listopada Ukraińcy aresztowa-
li gen. Stanisława Puchalskiego, 
wojskowego komendanta mia-
sta i opanowali prawobrzeżną 
część Przemyśla z dworcem ko-
lejowym i centrum miasta. Siły 
polskie wycofały się na Zasanie 
– część lewobrzeżną Przemyśla 
leżącą po drugiej stronie Sanu. 
Obie strony gromadziły siły do 
decydującego starcia. Ppor. Bur-
da utworzył z napływających 
członków POW i ochotników 
blisko 200-osobowy odział ko-
lejarski noszący nazwę „Polski 
Oddział Partyzancko-Robotni-
czy”, którego został dowódcą.
W jego szeregi wstąpił kolejarz 
z Doliny-Rachinia, ochotnik 
Franek Woźniak.
Początkowo siły polskie w Prze-
myślu były zbyt słabe, a różne 
odłamy polskiego ruchu nie-

podległościowego częściowo 
skłócone, aby odbić z rąk ukra-
ińskich całe miasto i udzielić 
pomocy obrońcom Lwowa. 10 
listopada przybyła na Zasanie 
odsiecz z Krakowa i Galicji Za-
chodniej pod dowództwem mjr. 
Juliana Stachiewicza. Polski 
kontratak z udziałem pociągu 
pancernego ruszył przez mo-
sty na Sanie w dniu 11 listopa-
da. Główne uderzenie nastąpiło 
przez most kolejowy w kierunku 
kolejowego dworca osobowego. 
W drugim rzucie szturmujących 
oddziałów polskich nacierała 
kompania kolejowa ppor. Burdy. 
Po opanowaniu stacji kolejowej, 
kolejarze otrzymali zadanie ob-
jęcia ruchu dworca osobowego, 
naprawy uszkodzonych torów i 
wstawienia na tory lokomotywy 
wykolejonej w czasie trwania 
walk, a blokującej połączenie z 
Krakowem. W dniu następnym 
cały Przemyśl był w rękach pol-
skich. Ukraińcy wycofali się do 
wsi leżących na wschód od mia-
sta. Droga na Lwów była otwar-
ta.
Oddziały odsieczy wyruszyły z 
Przemyśla do Lwowa 19 listo-
pada, a w ich składzie część sił 
polskich zdobywających prawo-
brzeżną część Przemyśla. Ko-
lejarze ppor. Burdy otrzymali 
rozkaz pozostania w mieście 
dla jego obrony i utrzymania 
ruchu kolejowego. Oddziały 
ukraińskie stacjonujące w rejo-
nie Przemyśla wciąż zagrażały 
miastu, a linia kolejowa była 
jedynym połączeniem kraju z 
oblężonym Lwowem, potrze-
bującym stałych dostaw broni, 
amunicji i żywności.
W tym samym czasie walki z 
Ukraińcami toczyły się też na 
przedmieściach Jarosławia, 
gdzie na moście na Sanie sta-
ły ostatnie polskie posterunki. 
Ukraińskie oddziały skoncen-
trowane były w Surochowie, 5 
km na wschód od Jarosławia. 
Zachodziła obawa zajęcia mia-
sta przez Ukraińców. Po odbiciu 
Przemyśla, jarosławskie oddzia-
ły polskie wzmocnione koleja-
rzami ppor. Burdy zaatakowały 
w nocy 22 listopada Surochów, 
zmuszając Ukraińców do wy-
cofania się na wschód. Dalsze 
walki toczyły się o Cieszanów i 
Lubaczów, który Polacy zdobyli 
6 grudnia.
Franek Woźniak zapewne wła-
śnie w Jarosławiu wstąpił do 
organizujących się tu i w Rze-

szowie od początku listopada 
szwadronów 6 pułku ułanów 
w Przemyślu. Dotychczasowy 
pułk austriacki, po powrocie z 

frontu bałkańskiego, wchłonął w 
połowie listopada 1918 roku or-
ganizujące się szwadrony i stał 
się oddziałem wojska polskiego 
pod nazwą 6 Pułku Ułanów Jaz-
dy Lwowskiej.
Szwadrony 6 pułku Ułanów Jaz-
dy Lwowskiej weszły w skład 
grupy operacyjnej wojsk pol-
skich podległych gen. Zygmun-
towi Zielińskiemu, dowódcy sił 
polskich w Przemyślu. Ułani 6 
pułku walczyli z Ukraińcami w 
okolicy Przemyśla, Chyrowa, 
Lubaczowa i w obronie linii 
kolejowej łączącej Przemyśl ze 
Lwowem. Szczególnie zacięte i 
krwawe walki były walki toczo-
ne od 11 do 16 listopada w re-
jonie Niżankowic. W tym czasie 
ułanami 6 pułku dowodził rot-
mistrz Bogusz.
Od kwietnia 1919 roku 6 Pułk 
Ułanów Jazdy Lwowskiej 
wszedł w skład przemysko-ja-
rosławskiej 4 Dywizji Piecho-
ty Legionów pod dowództwem 
gen. Franciszka Aleksandrowi-
cza. Jednocześnie trwały przy-
gotowania do ofensywy polskiej 

celem wyparcia wojsk ukraiń-
skich z Galicji Wschodniej. 14 
maja 1919 roku ruszyła ofensy-
wa z północy, z Wołynia na po-

zycje ukraińskie. Dzień później, 
15 maja uderzyły wojska polskie 
ze wschodu w kierunku zagłębia 
naftowego, a w ich składzie 4 
DPLeg. z 6 puł.
Zgodnie z doktryną i praktyką 
wojenną tamtych lat, pułk uła-
nów na ogół nie występował 
jako oddzielna jednostka woj-
skowa. Jego szwadrony były 
dowolnie, według aktualnych 
potrzeb, przydzielane do puł-
ków piechoty. Jako pododdziały 
mobilne, spełniały często zada-
nia patrolowe, zwiadowcze, a po 
spieszeniu ułani walczyli wspól-
nie z żołnierzami piechoty.
Szlak bojowy 4 DPLeg. wiódł 
z Mościsk przez Krukowiec w 
kierunku Sambora, który zo-
stał wyzwolony 16 maja, oraz 
Drohobycza wyzwolonego 19 
maja. Następnym wyzwolonym 
20 maja miastem był Stryj. Jego 
odbicie z rąk ukraińskich odby-
ło się przy widocznym udziale 
miejscowej polskiej konspiracji. 
Po wyzwoleniu Stryja, 4 DPLeg. 
stoczyła ciężkie boje nad Świcą 
w trakcie których jej żołnierze 

Franciszek Woźniak został 
ułanem 6 Pułku Ułanów 
Kaniowskich   
Jan Woźniak

/ Franciszek Woźniak
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przekroczyli rzekę w 3 miej-
scach i 27 maja weszli do Ka-
łusza, Halicza i Stanisławowa. 
Dalej szlak bojowy prowadził 
lewym brzegiem Dniestru, który 
żołnierze przekroczyli w Hali-
czu i Niżniowie. Do 6 czerwca 
1919 roku żołnierze 4 DPLeg. 
wraz z ułanami 6 puł zajmowa-
li pozycje od Stanisławowa po 
Podbórz i Buczacz.
8 czerwca ruszyła kontrofensy-
wa ukraińska z rejonu Czortko-
wa. Na 4 DPLeg. natarły wojska 
II Korpusu ukraińskiego, zmu-
szając ją do wycofania się pod 
Monasterzyska, za Gniłą Lipę 
– lewy dopływ Dniestru. Pod 
koniec czerwca natarcie ukra-
ińskie zostało zatrzymane na 
wszystkich odcinkach frontu. 
Nadeszły polskie posiłki. Mię-
dzy innymi w połowie czerwca z 
Bukowiny (pod władzą rumuń-
ską) nadeszły oddziały 4 Dywi-
zji Strzelców gen. Żeligowskie-
go, przybywające z głębi Rosji, 
drogą morską przez Odessę. W 
ich składzie był 6 pułk ułanów II 
Korpusu. Nowoprzybyłe wojska 
przekroczyły Dniestr w Hali-
czu i włączone zostały do dzia-
łań wojennych wzdłuż lewego 
brzegu rzeki. W sąsiedztwie 
atakowały Ukraińców wojska 4 
DPLeg. i ułani 6 Pułku Ułanów 
Jazdy Lwowskiej. Ich szlak bo-
jowy prowadził przez Monaste-
rzyska, Buczacz i Czortków do 
rzeki Zbrucz, stanowiącej cel 
polskiej ofensywy.
Polscy ułani pokazywali się 
również na patrolach we wsiach 
Młyniska i Kobyłowłoki, skąd 
pochodzili przodkowie ułana 
Franciszka Woźniaka.
Zbrucz został osiągnięty 17 lip-
ca 1919 roku. Pokonane wojska 
ukraińskie wycofały się za rzekę 
na teren tzw. wielkiej Ukrainy, 
gdzie nie odegrały już większej 
roli w dalszych działaniach mi-
litarnych.
W połowie sierpnia 1919 roku 6 
Pułk Ułanów Jazdy Lwowskiej 
i 6 Pułk Ułanów II Korpusu zo-
stały przesunięte do Kołomyi i 
rozkazem Naczelnego Dowódz-
twa Wojsk Polskich połączone w 
jeden 6 Pułk Ułanów Kaniow-
skich. Nazwa pułku pochodzi 
od krwawej bitwy stoczonej 12 
maja 1918 roku pod Kaniowem 
na Ukrainie przez II Korpus Pol-
ski z Niemcami.
Tym sposobem Franciszek 
Woźniak został ułanem 6 Puł-
ku Ułanów Kaniowskich, w 
którym służył do 19 stycznia 
1920 roku, to jest do czasu zde-
mobilizowania, po zakończeniu 
wojny polsko-ukraińskiej. 
Jest to fragment większego mo-
jego artykułu „Mojego dziadka 
drogi do Polski”, jaki opubliko-
wany został w Roczniku nr VIII  
„Z Nurtem Stryja” czasopisma 
Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich - wy-
danego w Gliwicach w 2004 
roku. 

3 listopada 1943 r. 
upowcy drugi raz 
napadli na Mizocz
Bogusław Szarwiło
Pojawienie się Węgrów na Wo-
łyniu  (124 Dywizja Piechoty)  
spowodowało u Ukraińców pe-
wien niepokój, a było to w 1943 
r. I słusznie bowiem stosunek 
Węgrów do ludności polskiej 
był bardzo przychylny, co sta-
rali  się akcentować na każdym 
kroku. Ich stosunek  wobec 
konfliktu polsko-ukraińskiego 
przybrał zdecydowanie propol-
skie stanowisko. Należy powie-
dzieć, że gdzie mogli, pomagali 
Polakom. Starali się ich chronić 
przed banderowskimi rzeziami, 
zwalczali leśne oddziały UPA. 
Dostarczali Polakom żywność i 
zaopatrzenie, eskortowali ich z 
zagrożonych wsi do miast i mia-
steczek.  Do wołyńskich miej-
scowości, w których stacjono-
wali Węgrzy – Ostroga, Ożeni-
na czy Mizocza – ściągały tłu-
my zagrożonych pogromami 
Polaków. Mizocz  to było osie-
dle typu miejskiego, prywatna 
wieś szlachecka. Odległa  23 km 
na południe od Równego, leżą-
ca nad Stubłą. Już od początku 
okupacji niemieckiej Ukraińcy z 
Mizocza zaczęli okazywać wro-
gość wobec Polaków, jednak  
obecność na miejscu kompa-
nii Niemców powstrzymywała 
ich zapędy. Oczywiście , że do-
chodziło do zabójstw pojedyn-
czych osób oraz w lipcu 1943 do 
mordu na 15 osobach pasących 
bydło. Mimo tego do miasta 
ściągali polscy uchodźcy z na-
padanych przez Ukraińców wio-
sek. Natomiast na lokalnym 
cmentarzu codziennie dokony-
wano  pochówków przywiezio-
nych zwłok. Niemcy z szeregów 
uchodźców zwerbowali 40 mło-
dych mężczyzn do policji ( do 
Schutzmannschaftu), w miejsce 
ukraińskich dezerterów. Oprócz 
wojska niemieckiego 1943 roku 
w miasteczku stacjonowała tak-
że kompania węgierska. Latem, 
chyba w sierpniu  1943 roku 
kompania Niemców opuściła 
Mizocz i dodatkowo zmniej-
szono także załogę węgierską. 
Niemcy potrzebowali żołnierzy 
na front. Węgrzy oraz policjanci 
polscy stacjonowali w budyn-
kach pałacu hr. Dunina-Karwic-
kiego oraz cukrowni, które znaj-
dowały się w zachodniej części 
miasteczka. Polscy uchodźcy 
i mizoczanie żyli w oczekiwa-
niu na atak UPA, tym bardziej, 
że tuż przed napadem Ukraińcy 

wyprowadzili się poza miastecz-
ko. . Pod koniec sierpnia 1943 
(w nocy z 24 na 25 sierpnia bądź 
z 31 sierpnia na 1 września) 
krótko po północy dwa kure-
nie UPA (dubieński i krzemie-
niecki) zaatakowały Mizocz od 
strony wschodniej i przystąpiły 
do mordowania Polaków oraz 
palenia zabudowań. Mordowa-
no głównie za pomocą broni 
białej (sierpy, siekiery, noże). 
Walkę z napastnikami podjęli 
polscy policjanci oraz uzbrojeni 
cywile czyli samoobrona, a tak-
że kompania węgierska. Walki 
trwały całą noc. Liczbę ofiar, po 
stronie polskiej oszacowano na 
ponad 100 osób, choć istnieją 
także wyższe szacunki. Ofiarami 
padli w większości uchodźcy. 
Sotnia Maksyma Skorupskie-
go „Maksa” mimo, że zdobyła 
cukrownię,  nie zdążyła zabrać 
cukru, gdyż otrzymała rozkaz 
odwrotu z powodu pojawienia 
się w okolicy odsieczy prawdo-
podobnie węgierskiej. Na drugi 
dzień Polacy zebrali zabitych 
z ulic, pochowali ich w zbio-
rowej mogile. Ponieważ 80% 
budynków zostało spalonych 
ewakuowano mieszkańców ko-
leją do Zdołbunowa. Po drodze 
uchodźcy byli cały czas ostrze-
liwani przez Ukraińców, na co 
uzbrojeni Polacy odpowiadali 
ogniem. Miejscowość opuścili 
także Czesi, których UPA dotąd 
nie atakowała.  Świadek tej ma-
sakry, wówczas dziewięciolet-
ni Roman Szpita, w ten sposób 
opisuje atak UPA na Mizocz, 
w którym w tym czasie prze-
bywało wiele rodzin ucieki-
nierów z okolicznych wiosek: 
Prawdopodobnie pod koniec 

sierpnia 1943 r., 20/21 w nocy 
nastąpił atak na miasto, a wła-
ściwie na polskie bezbronne 
rodziny tam mieszkające. Okrą-
żyli miasto i przez całą noc 
mordowali ludzi. To było pie-
kło. Wchodzili do poszczegól-
nych domów i zarzynali ludzi, 
masakrowali, rąbali na kawał-
ki. Do uciekających strzelali, 
natomiast wszystkich, których 
złapali mordowali w okrutny, 
sadystyczny sposób - nożami, 
kosami, siekierami. Małe dzieci 
zabijali o mury domów i wiesza-
li na płotach. Wyszukiwali cho-
wających się ludzi po różnych 
zakamarkach. Wiele domów 
spalili. Rano atak przerwali. Z 
mojej rodziny zginęło 18 osób, 
tj.: wujek Maśnicki Jan i jego 
żona Petronela oraz ich dwana-
ścioro dzieci, których imion nie 
pamiętam. Zginął dziadek Józef 
Błażyjewski i jego żona, nasza 
babka Balbina. Zginęła ciotka 
Kucharska Krystyna, która była 
w dziewiątym miesiącu ciąży. 
Zginęło również kilku Polaków 
z policji niemieckiej, którzy nas 
bronili. Z całego miasta ocala-
ło kilka rodzin polskich 4 - 5, 
nie więcej. Między innymi moja 
rodzina. Ocaleliśmy chyba dla-
tego, że schroniliśmy się blisko 
koszar. Przez trzy dni byliśmy 
jeszcze w Mizoczu.[...] Mężczyź-
ni zwozili ciała w jedno miejsce 
pod cmentarz i tam je pochowa-
no w wielkim dole. Przez trzy 
dni zbierano ciała z ulic miasta. 
Mężczyźni, którzy się tym zaj-
mowali, nie mogli uwierzyć, że 
tyle okrucieństwa, bestialstwa 
i nienawiści może być w czło-
wieku. Ulice miasta były pełne 
trupów, głowy często leżały od-

dzielnie, inne części ciała zma-
sakrowane. Wszędzie było pełno 
krwi. Te dni ataku jawią mi się 
we wspomnieniach jak straszny 
koszmar.[...] Mizocz był mia-
stem, w którym mieszkało oko-
ło 5 tysięcy ludzi. Po likwidacji 
Żydów część ich domów spalo-
no, ale dużo zostało. Wszystkie 
domy po Żydach były wypełnia-
ne przez uciekinierów z polskich 
wsi, ponadto we wszystkich do-
mach polskich byli uciekinierzy 
z wiosek. W niektórych nawet po 
kilka rodzin. Mizocz był zalud-
niony bardziej niż przed wojną 
i wszyscy ci ludzie zginęli. Tyl-
ko niewielkiej ilości Polaków 
udało się wymknąć. Ofiary.” 
Przed napadem, na Mizocz, za 
odmowę wstąpienia do UPA zo-
stał zabity wraz z rodziną stolarz 
Ukrainiec o nazwisku Zachmast 
(lub Zachmacz). Uratował się 
tylko jego 8–9-letni syn, któ-
rym zaopiekowali się Polacy. 
W sierpniu 1943 roku bande-
rowcy z UPA zaatakowali rów-
nież Klewań. Na całe szczęście 
z odsieczą Polakom wyruszył 
odział złożony z Węgrów. 
Działał tutaj także oddział pol-
skiej samoobrony pod komen-
dą księdza Piotra Sąsiadka. 
 

Drugi atak UPA na Mizocz 
nastąpił 3 listopada 1943r. ale 
brak o nim informacji.
1) https://pl.wikipedia.org/wiki/
Pierwszy_atak_UPA_na_Mi-
zoccz
2) Lucyna Kulińska „Dzie-
ci Kresów II”, Kraków 2006, 
s.78-79.
3) „ Węgrzy na Wołyniu „   
https://kurier.plus/node/733

/ Węgrzy na Wołyniu, honwedzi
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            W Zbarażu utworzono 
getto, z dwóch stron zamknię-
te, ograniczone rzeką Gniezną 
i wysokim, metrowej grubości 
murem klasztornym. Nowy oku-
pant rozpoczął realizację progra-
mu ostatecznego rozwiązania, 
czyli wymordowania ludności 
żydowskiej. Została utworzona 
ukraińska policja, która miała za 
zadanie wyłapywać Żydów i pol-
skich patriotów członków Armii 
Krajowej, ściągać kontyngent i 
podatki. Trzeba dodać, że ci słu-
gusi wypełniali swoje obowiąz-
ki bardzo gorliwie. Bogacili się 
biorąc łapówki, pilnując getta, 
wyłapując ukrywających się poje-
dynczych Żydów za których były 
wyznaczane nagrody. Polaków 
wysyłano na przymusowe  robo-
ty w głąb III Rzeszy. Gruby mur 
ograniczający getto dochodził do 
budowli gdzie były siostry zakon-
ne, które zajmowały pomieszcze-
nia po starym kościele farnym. 
Chodziłam do sióstr bardzo czę-
sto, gdyż była tam tzw. ochronka. 
Ochronkę (przedszkole) prowa-
dziły Felicjanki, to zgromadzenie 
Sióstr Świętego Feliksa z Kan-
talicjo Trzeciego Zakonu Regu-
larnego Świętego Franciszka Se-
rafickiego. Głównym ich celem 
była i jest praca wychowawcza z 
dziećmi i młodzieżą oraz opieka 
nad chorymi i ubogimi. Felicjanki 
zajmowały się przede wszystkim 
działalnością

 wychowawczo-oświatową, cha-
rytatywną, opiekuńczo-społecz-
ną, a także działalnością misyjną. 
Z reguły byłam dzieckiem nie do 
upilnowania, wszędzie włażą-

cym, wszędzie mnie było pełno. 
Podczas pobytu w ochronce wła-
ziłam na drzewo przy furcie od 
zakonu, z drzewa wchodziłam na 
mur. Wzdłuż muru przechodziłam 
kilka kroków i wtedy doskonale 
widziałam co dzieje się na terenie 
żydowskiego getta. Pewnego dnia 
pilnujący Żydów hitlerowiec do-
strzegł mnie na murze i otworzył 
ogień z karabinu. Siostra zakonna 
widząc całe zajście o mało nie po-
stradała zmysłów. 

Dlaczego razem z innymi ko-
leżankami właziłyśmy na mur? 
Dlatego, że pod mur podchodziły 
żydowskie dzieci, my rzucały im 
chleb. Podczas wchodzenia na 
mur często dochodziło do mijania 
się i gdyby doszło do lekkiego na-
wet potrącenia, to zapewne jedna 
spadłaby na stronę klasztoru, dru-
ga zaś na teren getta i byłoby po 
nas. Po tym zajściu z hitlerowcem 
siostry zakonne zabroniły nam 
wchodzenia na mur strasząc nas 
zastrzeleniem przez Niemców. 
Działania wojenne trwały. Przez 
nasz teren w okolicach Nowego 
Rogowca przedzierała się nocami 
sowiecka partyzantka oddziału 
Kowpakowa. Wszyscy sądzili, 
że nadchodzą banderowcy, albo-
wiem było to lato 1943 roku okres 
największych mordów na Wo-
łyniu. Większość mieszkańców 
Rogowca pochowała się gdzie 
tyko kto mógł.  Rodzice w na-
szym domu zostawili tylko babcię 
i paromiesięczną siostrę Jadwigę. 
Sądzili, że jak Ukraińcy zaczną 
mordować to babci i dziecka nie 
ruszą. Wyobrażacie to sobie te-
raz, jaka była nasza świadomość 

o mordach i banderowcach. Par-
tyzanci wchodząc do pierwszych 
domów, po cichu z wyczuciem 
zaczęli wypytywać gdzie miesz-
kają Polacy. Dopiero wtedy dotar-
ło do pozostałych, że to nie banda 
lecz sowiecka partyzantka szuka-
jąca schronienia. Wierzyć im, czy 
nie ? Moi rówieśnicy z Wołynia 
doskonale pamiętają, że bande-
rowcy nieraz wchodząc do wsi 
udawali sowieckich partyzantów, 
kazali sobie przygotować nocle-
gi, potem wszystkich wyrzynali 
w pień. Tak było z mieszkańcami 
koloni Parośla gmina Antonówka, 
powiat sarneński, wspominał o 
nich Bronisław Rudnicki z Łosio-
wa. „9 lutego we wtorek wcześnie 
rano po dotarciu do Parośli ban-
derowcy weszli do kilku gospo-
darstw udając oddział sowieckiej 
partyzantki. Ubrani byli różnie, 
najwięcej było ich w sukmanach. 
Buty mieli rozmaite, cześć z ich 
obuta w postoły. Posiadali też róż-
ną broń, karabiny, strzelby, grana-
ty, za pasem siekiery i długie noże. 
Mieli ze sobą uprowadzonych z 
Włodzimierca Kozaków. Kilka 
dni przed atakiem na polską kolo-
nię Parośla I sotnia „Dowbeszki-
-Korobki” (pierwsza sotnia UPA 
podległej OUN-B) zaatakowała 
niemiecki posterunek we Włodzi-
miercu. Stoczyła tam potyczkę z 
oddziałem policji pomocniczej 
złożonym z Kozaków. Zabito jed-
nego Niemca i trzech Kozaków, 
zaś sześciu wzięto do niewoli. 
Po drodze do Parośli w lesie sot-
nia napotkała pięciu mieszkań-
ców kolonii Wydymer rąbiących 
drzewo. Wszyscy zostali zabici. 
Kazali ugotować dużo rosołu, na-
piec chleba, przygotować dobry 
obiad. Jesteśmy ruską partyzantką 
i musicie nas żywić  cały dzień, 
walczymy o waszą wolność. 
Przez cały dzień trwały intensyw-
ne narady poszczególnych człon-

ków ukraińskiej bandy. Najpierw 
w biały dzień wymordowano 
wszystkich zabranych Kozaków. 
Słychać było - jak opowiadali 
naoczni świadkowie, odgłosy rą-
bania siekierą i nieludzkie jęki. 
Wieczorem bandyci obstawili we 
wsi wszystkie budynki mordując 
polską ludność. Banda pod do-
wództwem Hryhorija Perehijnia-
ka „Dowbeszki-Korobki” (we-
dług Władysława Filara dowodził 
Korziuk Fedir ps. Kora) w kolonii 
Parośla zamordowała 173 osoby, 
z czego około 125 mieszkańców. 
Prócz tego zamordowano inne 
osoby przebywające tego dnia w 
kolonii. Zamordowano też i tych, 
którzy akurat przez Paroślę prze-
jeżdżali oraz kilkanaście maleń-
kich dzieci.” Partyzantka Kow-
pakowa nie podszywała się pod 
nikogo. Konie ciągnęły furmanki 
z załadowanym sprzętem i bronią. 
Rozłożyli mapy i pokazywali, co 
wydawało się trochę dziwne zdra-
dzając kierunek marszu, że idą 
w stronę Drohobycza i Borysła-
wia, tam gdzie jest nafta. Chcie-
li w ten sposób odciąć Niemcom 
frontowe zaopatrzenie w paliwo. 
Wśród wojskowych  były też ro-
syjskie kobiety oraz młode pol-
skie dziewczyny- sieroty, których 
rodziny zostały  wymordowane 
na Wołyniu. Polki zabrał ze sobą 
oddział partyzancki dlatego , iż 
ukrywały się w lasach przed ban-
derowcami. Po miesiącu dotarła 
do nas wiadomość, że Niemcy 
wystrzelali część oddziału par-
tyzanckiego Kowpakowa. Zapa-
miętałam dwie ładne Rosjanki, 
które niebawem powtórnie trafiły 
do naszego domu. Opowiadały, 
że podczas okrążenia ich dowód-
ca wydał rozkaz rozproszenia od-
działu i ratowania się na własną 
rękę. 

U nas przespały się, zjadły co nie-

co i poszły dalej, gdyż chciały jak 
najszybciej dostać się na swoje 
tereny leżące za Zbruczem. Jak 
się niebawem dowiedziałam obie 
dziewczyny na następny nocleg 
nie znając gospodarzy, trafiły do 
Ukraińców i tam nie spodziewa-
jąc się najgorszego zostały przez 
banderowców zamordowane. 
Fala zbrodni upowców z Woły-
nia spłynęła na Podole. Najpierw 
zaczęto mordować na pograniczu 
w powiecie tarnopolskim i zba-
raskim. Ukraińska Powstańcza 
Armia nakazywała „ W związku 
z sukcesami bolszewików (na 
wschodnim froncie) należy przy-
śpieszyć likwidację Polaków. 
W pień wycinać. Czysto polskie 
wsie palić, we wsiach mieszanych 
niszczyć tylko polską ludność.” 
Ziemia zbaraska była obszarem 
o stosunkowo małej aktywności 
UPA na początku okresu jej dzia-
łalności. Potem zewsząd docho-
dziły do nas mrożące krew w ży-
łach wieści o masowych mordach 
w Berezowicy Małej, Łubiankach 
Wyższych, Netrebie, Stryjówce, 
Sieniawie i wielu innych. W wy-
niku wzrastającego zagrożenia 
Polacy masowo opuszczali swoje 
domostwa na wioskach, my także 
opuściliśmy Nowy Rogowiec i 
przenieśliśmy się do miasta. Zba-
raż to co pamiętam, był w miarę 
spokojny. 

W obliczu ogólnego zagrożenia 
brakowało dobrze zorganizowa-
nej obrony, większość ludzi była 
bezbronna, zamykała się w swo-
ich domach, chowała się na stry-
chach i czekała co będzie. Wystar-
czyło tylko podpalić chatę i było 
po wszystkim. Były jednak wsie 
takie jak Kretowce i Hrycowce, 
które miały dobrze zorganizowa-
ną samoobronę. Doskonale pa-
miętam jeden z wielu okropnych 
mordów dokonanych na naszej 

/ 1926 Zamek w Zbarażu z bramą wjazdową

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

Moje Kresy – Helena Partyka 
-Czoppa cz.6  
Eugeniusz Szewczuk

http://pl.wikipedia.org/wiki/Atak_UPA_na_W%C5%82odzimierzec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Atak_UPA_na_W%C5%82odzimierzec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Atak_UPA_na_W%C5%82odzimierzec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wydymer
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hryhorij_Perehijniak&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hryhorij_Perehijniak&action=edit&redlink=1


1 listopada 2022  - strona 44                                                                                                                                                                                                                      www.ksi.btx.pl                   

rodzinie Sieniakiewiczów. Gło-
wa rodziny Wawrzyniec Sienia-
kiewicz był kuzynem mego ojca. 
Wspominałam już o rodzinie Sie-
niakiewiczów, gdyż także u nich 
ukrywał się mój ociec przed wy-
wiezieniem na Sybir. Mieszkali w 
Czarnym Lesie, mieli siedmioro 
dzieci. Józia, najstarsza z nich 
była już mężatką i mieszkała w 
Zbarażu. Było jeszcze dwóch 
chłopaków – Janek i Piotr oraz 4 
najmłodsze latorośle – Justyna, 
Agnieszka, Marysia i najmłodsza 
Kasia z którą często bawiłam się. 
Ojciec Wawrzyńca pracował w 
Ameryce jako emigrant zarobko-
wy. Tam dorobił się, nabył z par-
celacji 30 hektarów ziemi położo-
nej na uboczu we wsi Czarny Las. 
Tu pobudował dom i inne zabu-
dowania gospodarcze. Syn także 
wyjeżdżał za granicę. Dostał od 
ojca poletko w Nowym Rogow-
cu, ale sprzedał kupując w zamian 

las i zamieszkali w Czarnym Le-
sie. Dom budowali bardzo długo 
jeszcze przed wojną, zakładając 
w nim sklep. Jako, że do granicy 
sowieckiej nie było zbyt daleko, 
przedostawali się przez nią miesz-
kańcy zza Zbrucza i kupowali u 
niego naftę, cukier, sól i inne arty-
kuły pierwszej potrzeby. Dobrze 
go pamiętam gdy przyjeżdżał do 
Zbaraża, piękne konie zaprzężone 
do bryczki i w pas kłaniający się 
mu Żydzi. Widzieli w Sieniakie-
wiczu potencjalnego kupca, gdyż 
Wawrzyniec w Zbarażu kupował 
wszystko do swojego sklepu w 
Czarnym Lesie. Bywałam tam, 
lecz pamiętam tylko ich dom i 
nic więcej. Budynek był duży z 
cegły murowany, kryty blachą. 
Na parterze było kilka pomiesz-
czeń i na piętrze. W dolnej części 
po lewej stronie było mieszkanie, 
po prawej sklep. Duże podwór-
ko, a na nim kiernica (studnia) 

okryta daszkiem. Za domem była 
ich ziemia. Z dwóch stron pod 
dom podchodził nie wycięty las, 
gdyż wujek wcześniej otrzymał 
w Starostwie zezwolenie na wy-
rąb swego lasu z przeznaczeniem 
- drewno na budynki,  zaś ziemia 
na pole uprawne oraz działki bu-
dowlane dla innych osadników. 
Po sąsiedzku szła droga na Zba-
raż, obok zaś ktoś kupił spory ka-
wałek ziemi i plac pod budowę, 
ale jej jeszcze nie rozpoczął, na 
placu leżał jedynie zgromadzony 
materiał budowlany. Kamień na 
fundamenty i podmurówkę zwo-
żono z kamieniołomów we wsi 
Dobrowody, wsi oddalonej jakieś 
7 kilometrów na zachód od Czar-
nego Lasu. Piwnice budowane 
były także z tego kamienia, gdyż 
wszyscy budujący uznawali, że 
budynek będzie tym samym solid-
niejszy. Dom ich stał trochę jakby 
na uboczu z powodu pustych i 

nie zabudowanych jeszcze pole-
tek i placów. Polscy mieszkańcy 
Czarnego Lasu bardzo obawiali 
się banderowców, gdyż z każdej 
strony nadchodziły niepokojące 
sygnały, że mordują bez wyjąt-
ku wszystkich których zastaną 
w domu. Nie inaczej było u Sie-
niakiewiczów. Każdego wieczora 
cała rodzina przezornie udawała 
się na nocleg do znajomej ukra-
ińskiej rodziny Ołeszczuk. Byli 
w stu procentach pewni tej znajo-
mości i wiedzieli, że z ich strony 
nie grozi im żadne niebezpieczeń-
stwo. Ołeszczukowie mieszkali 
trochę dalej w gęstej zabudowie 
domów, co wydawało się im bez-
pieczniejsze, zaznaczam tylko 
wydawało się. Jednakże feralnego 
dnia spać do znajomych najszyb-
ciej poszedł najstarszy z rodzeń-
stwa siedemnastoletni Piotr, gdyż 
w tamtym domu były dziewczęta 
z którymi wcześniej umówił się 

na grę w karty. W domu pozostał 
Janek i cztery jego siostry, 6, 8, 
10 i 12 - letnie dziewczynki. Po-
zostali zaraz mieli wyjść z domu. 
Dziewczęta guzdrały się, gdyż 
idąc spać do obcego domu prze-
bierały się w inne sukienki niż te 
w których na co dzień chodziły 
koło domu. Na dworze zaczynała 
się szarówka, młodszy Janek wy-
szedł na zewnątrz i tam oczekiwał 
na pozostałych domowników.     

Wspomnień wysłuchał: Euge-
niusz Szewczuk     

Cdn.                                                             

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

Niektórzy nasi historycy a za nimi 
dziennikarze pisali, że ukraińska 
akcja antypolska na Wołyniu (lu-
dobójstwo) zakończyły się jesienią 
1943 r. Prawda jednak jest nieco 
inna. W pierwszych miesiącach 
1944 r. OUN-UPA rozprawiała 
się z kilkoma polskimi ośrodka-
mi, gdzie skupili się uciekinierzy 
z okolicy. Zaatakowane zostały 
Antonówka Borek, Andresówka, 
Helenówka, Stefanówka i Bia-
łozowszczyzna pod Włodzimie-
rzem Wołyńskim oraz w powiecie 
krzemienieckim - Wiśniowiec 
Nowy i Stary. Napadano ponadto 
wszędzie, gdzie z różnych powo-
dów pojawiali się jeszcze Polacy. 
Łącznie w 1944 r. zamordowano 
co najmniej 1784 Polaków w co 
najmniej 105 miejscowościach. 
(1) Poniżej kilka relacji świad-
ków:  Władysław Szwed ( miał 17 
lat) z rodzicami i rodzeństwem 
mieszkał w niewielkiej wiosce 
Ukraińców o nazwie Andresów-
ka. W pobliżu były jeszcze He-
lenówka i Stefanówka. Wszyst-
kie należały do gminy Werba. 
- Przed wojną, w trzydziestym 
dziewiątym obok siebie żyli Pola-
cy, Ukraińcy i Żydzi - wspomina 
Władysław Szwed. - Czymś nor-
malnym były małżeństwa polsko-
-ukraińskie. Wszystkie dzieciaki 
bawiły się razem. Chodziliśmy do 
jednej szkoły w Werbie. Do nas na 
lekcje religii przychodził ksiądz, do 
Ukraińców pop, a Żydzi jeździli 
do rabina do Włodzimierza. Czte-
ry lata temu po raz pierwszy po 
wojnie pojechał odwiedzić tamte 
strony. Po wioskach i miasteczku 
Werba nie ma śladu. - Chodziliśmy 
do różnych świątyń, inaczej się mo-
dliliśmy, ale na co dzień nikt tych 
różnic nie dostrzegał - opowiada 
pan Władysław. - Byliśmy sąsiada-
mi, razem obchodziliśmy święta i 

rodzinne uroczystości. Na początku 
wojny mieliśmy wspólnego wroga 
- Niemca. Potem, gdzieś tak wiosną 
w czterdziestym trzecim, gdy po-
wstała UPA, zaczęło się źle dziać. 
W wioskach coraz więcej spoty-
kało się uzbrojonych ukraińskich 
patroli. Ukraińcy współpracowali 
z Niemcami. Nasiliły się ukraiń-
skie rewizje w polskich domach. 
Stawały się coraz bardziej brutalne. 
Najpierw były pobicia, a potem co-
raz częściej dochodziło do mordów. 
Cudem ocalałem z tej drugiej fali 
rzezi.

Był styczeń 1943 roku ( błąd, to 
był 1944 r.). W Andresówce i po-
bliskich wioskach Polacy utworzyli 
oddziały samoobrony. Wspoma-
gali je partyzanci 27. Dywizji Ar-
mii Krajowej. Mimo tej ochrony 
część ludności na noc uciekała do 
oddalonego o 4 kilometry Włodzi-
mierza. Wtedy, 14 stycznia ( błąd 
13 lutego), rodzice Władysława 
wraz z jego dwiema siostrami i 
dwójką młodszych braci też poje-
chali furmanką do Włodzimierza. 
Mieszkali u piekarza Zajączkow-
skiego. Bracia byli w partyzantce, 
a siedemnastoletni Władysław zo-
stał pilnować gospodarstwa. Był 
opiekunem ośmiu Żydów, których 
rodzina Szwedów przechowy-
wała w schronie pod stodołą. - W 
wiosce było nas dziesięciu takich 
wyrostków - opowiada. - Rano 
Niemcy podpalili chałupę sąsiadów 
Kazanków. Całą rodzinę, 15 osób, 
ustawili pod płotem. Powiedzieli, 
że jak usłyszą strzał albo wybuch, 
to wrócą i wszystkich zatłuką. Od-
jechali. Szybko pobiegliśmy do 
sąsiadów, zaczęliśmy gasić pożar, 
a oni mówią, że w płonącym domu 
pod podłogą są granaty i zaraz wy-
buchną. Wyciągnęliśmy je w ostat-
niej chwili. I wtedy patrzymy a od 

strony Helenówki i Stefanówki bie-
gną ludzie i krzyczą, że Ukraińcy 
wszystkich mordują i palą zagrody. 
Stało się jasne, że podpalenie chału-
py Kazanków przez Niemców było 
sygnałem dla Ukraińców. Pierścień 
ukraińskich oddziałów zaciskał się 
wokół wsi. Szwed i paru mieszkań-
ców zdążyli dobiec do lasu. Za ple-
cami mieli smugi dymów. Pan Wła-
dysław dotarł do rodziców i następ-
nego dnia rano z ojcem przyszedł 
do wioski. To, co ujrzeli, do dziś 
napawa go przerażeniem. Opowia-
da łamiącym się głosem. - Im bliżej 
wioski, tym więcej trupów leżało 
na polach i przy drodze. Głównie 
kobiety i dzieci. Głowy, plecy roz-
płatane siekierami, ciała pokłute 
widłami, wydłubane oczy. Pamię-
tam martwą kobietę i siedzące przy 
niej trzyletnie dziecko. Zziębnięte, 
płaczące, umazane krwią. Ukraińcy 
często powtarzali, że na Lachów 
i Żydów szkoda kul. Na naszym 
podwórku naliczyliśmy 18 ciał. To 
mieszkańcy Helenówki i Stefanów-
ki, którym odcięto drogę ucieczki. 
Kilkoro malutkich dzieci miało 
główki roztrzaskane o maszyny rol-
nicze. Wioski zostały spalone. Oca-
lało kilka gospodarstw - wśród nich 
należące do Szwedów. W kryjówce 
przeżyli Żydzi. Po tych tragicznych 
wydarzeniach Szwedowie podjęli 
decyzję o ewakuacji. Nazajutrz na 
furmankę załadowali wycieńczo-
nych Żydów, resztki dobytku i po-
jechali do Bielina, tam byli polscy 
partyzanci. (2)                    Gwo-
li  prawdy to: 13 lutego 1944 r. 
Ukraińcy z Marcelówki, Mohylna, 
Gnojna i Werby w liczbie kilkuset 
striłciw UPA zaatakowali jedno-
cześnie polskie kolonie położone 
na północ od Włodzimierza, w tym 
Stefanówkę. Najprawdopodobniej 
napad UPA był dokonany dzięki 
współpracy z Niemcami. Ukraińcy 

mordowali dopadniętych ludzi.- za 
https://zbrodniawolynska.pl/zw1/
form/r208104386990,Zbrodnia-w-
m-Stefanowka-kolonia-w-dniu-13-
lutego-1944-r.html.

Poniżej relacja pani Albiny Ko-
walskiej z domu Forma : „ Uro-
dziłam się 3 kwietnia 1933 roku w 
Stefanówce, gmina Werba, powiat 
Włodzimierz Wołyński. Mieszka-
łam w północnej części wsi, przy 
drodze prowadzącej do wsi Borek. 
Moi rodzice to Andrzej Forma i An-
tonina Forma z domu Kudrel, by-
łam jedynaczką. W czasie pierw-
szej okupacji sowieckiej zaczęłam 
chodzić do szkoły powszechnej w 
Werbie, gdzie obowiązywał wy-
łącznie ukraiński język nauczania, 
ale to trwało tylko jeden tydzień. W 
Stefanówce mieszkali wyłącznie 
Polacy, języka ukraińskiego nie 
znałam. Z tego powodu za okupacji 
niemieckiej rodzice dali mnie do 
szkoły prowadzonej przez nauczy-
cielkę Krajewską na Białozowsz-
czyźnie w jej prywatnym domu. 
Nauka była prowadzona po polsku, 
a opłatą była żywność dostarczana 
pani Krajewskiej. Stefanówka była 
wsią biedną, dowodem na to jest 
fakt, że za okupacji sowieckiej nikt 
nie został zaliczony do „kułaków”, 
nikt nie został deportowany na Sy-
bir, było wiele rodzin wielodziet-
nych. W Stefanówce mieszkały ro-
dziny o nazwisku Tchórz (dwie ro-
dziny), Witkowski, Siedlicki, Ma-
ciejewski, Miżdal, Sokal, Nowak, 
Puzio, Sołtyska, Zduńczuk Józefa, 
Pietrzak, Zieliński, Kudrel Piotr, 
Sokaluk Jan i Adela, Forma An-
drzej i Antonina ze mną, ich córką, 
Albiną, Jarosz Stanisław i jeszcze 
jeden Jarosz, którego imienia nie 
pamiętam. Obie rodziny Jaroszów 
mieszkały w części południowo-
-wschodniej wsi przy drodze pro-

wadzącej do Werby. Ja z rodzicami 
mieszkałam w części północnej, 
przy drodze na Borek, od północy 
naszą sąsiadką była Zduńczuk Jó-
zefa, od południa wujek Kudrel 
Piotr, za Kudrelami było gospodar-
stwo Jana i Adeli Sokaluków. W 
lecie 1943 roku rozpoczęła się na 
szeroką skalę ludobójcza akcja 
banderowców skierowana prze-
ciwko Polakom. Żyliśmy z dnia na 
dzień, pod grozą wiszącej nad nami 
śmierci. Nocami w okolicy poja-
wiały się łuny pożarów, ginęli 
okrutną śmiercią pojedynczo i cały-
mi rodzinami Polacy. Wiele nocy 
spędziliśmy w mieście Włodzi-
mierz Wołyński, potem głód zmu-
szał nas do powrotu, w lecie spali-
śmy w polu, w kryjówkach w zbo-
żu, w stogach, stertach słomy. Do 
zimy jednak bezpośredni napad na 
naszą wieś nie nastąpił. Z tego 
okresu pamiętam wiadomość o 
śmierci jednej z kobiet z Stefanów-
ki, która wyszła za mąż za Ukraińca 
z innej wsi. Mieli dzieci. Nazwiska 
i nazwy wsi, gdzie mieszkali nie pa-
miętam. Ona miała panieńskie na-
zwisko Tchórz. Jej mąż Ukrainiec 
dostał od UPA rozkaz zamordowa-
nia żony Polki, rozkazu nie wyko-
nał i cała rodzina została zamordo-
wana. Napad banderowców 
wspomaganych przez mieszkań-
ców okolicznych wsi ukraińskich 
nastąpił 13 lutego 1944 roku. To 
była niedziela. Cała nasza rodzina 
nocowała w domu. Zdążyliśmy 
zjeść śniadanie, gdy zaniepokoił 
nas niezwykły gwar w południowej 
części wsi. To była mieszanina 
dźwięków - krzyków, wystrzałów, 
ryczenia krów, szczekania psów i 
rżenia koni. Ja z mamą Antoniną 
Forma i kuzynką Petronelą Kudrel 
chcieliśmy uciekać w kierunku wsi 
Borek, lecz i z tamtej strony ujrzeli-
śmy nadciągających pieszo i konno 

Ludobójcy z UPA zabrali 
mi rodziców, zabrali mi 
dzieciństwo 
Bogusław Szarwiło
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banderowców, było ich zbyt wielu, 
by dało się policzyć, dla naszych 
przerażonych oczu to był nadciąga-
jący groźny tłum. Od tego momen-
tu wszystko, co wtedy widziałam, 
zapisało mi się z fotograficzną do-
kładnością. Byłyśmy zmuszeni za-
wrócić w kierunku centrum wsi, 
byłyśmy w matni. Przez krótkie 
chwile byłyśmy przerażonymi wi-
dzami przerażających scen - bande-
rowcy strzałami z karabinów i broni 
maszynowej zabijali biegnących w 
różnych kierunkach mężczyzn, ko-
biety i dzieci, mordercy z konają-
cych i zabitych ściągali buty i 
odzież, nożami i bagnetami dobi-
jali jeszcze żyjących. Kule nieba-
wem trafiły moją mamę - jej ostat-
nie słowa do nas - „uciekajcie, ja 
nie mogę uciekać...”. I ja, i Petrone-
la Kudrel usiłowaliśmy udawać 
śmierć od kuli, jednak ponieważ 
mordercy podchodzili zabierać 
odzież i obuwie, ten plan zawiódł. 
Petronela otrzymała 13 pchnięć ba-
gnetem. Do mnie podeszło dwóch 
banderowców, jeden z nich tylko 
miał karabin, jego twarz pamiętam 
tak dokładnie, że i dzisiaj rozpozna-
łabym tego mordercę bez wahania. 
Spojrzałam w tą twarz i poprosiłam 
„nie bijcie mnie”. Jego odpowiedź 
brzmiała - „co - polska mordo”. 
Odwróciłam się by uciekać, w tym 
momencie uderzył mnie bagnetem 
w plecy. Bagnet wbił się z prawej 
strony kręgosłupa i przeszedł na 
wylot na wysokości piersi. Mimo 
to pobiegłam w pole. Za sobą sły-
szałam krzyk tego drugiego bez ka-
rabinu - „strelaj, strelaj !”. Strzelano 
za mną trzykrotnie, niecelnie na 
szczęście. Gdyby pobiegli za mną, 
schwytali by mnie, strzelając straci-
li czas, być może ich uwaga zwró-
ciła się ku innym ofiarom. Ucie-
kłam daleko w pola, wśród których 
chodziłam do pierwszej szarówki, 
dzień był wciąż bardzo krótki - luty. 
Postanowiłam wrócić do Stefanów-
ki, aby odszukać ojca. Andrzej For-
ma został przy gospodarstwie, nie 
uciekał - zawsze mówił, że on prze-
cież nigdy nic złego nikomu nie 
zrobił, że Ukraińcy nie zrobią mu 
krzywdy. Został zastrzelony przy 

domu, przez tydzień leżał nie po-
chowany, własny pies z głodu po-
gryzł mu twarz... Do domu nie do-
szłam, spotkałam pana Siedlickie-
go, który mi to odradził, mówiąc: 
„nie idź tam, nie szukaj, tam nie ma 
nikogo, mam tu poparzoną krowę, 
ogrzejemy się przy niej a jak się 
całkiem ściemni - pójdziemy do 
Bielina. W Bielinie była polska 
partyzantka. Tak się stało. Po dro-
dze widziałam zwłoki Adeli Soka-
luk i jej córki Stanisławy, były za-
strzelone, syn Edward i córka Ha-
linka byli jeszcze żywi, ciężko ran-
ni. Halinka miała przestrzelone udo 
i płuca. Te ranne dzieci zostały 
uratowane przez polską party-
zantkę, która już nadchodziła od 
strony Bielina i Kalinówki, zabie-
rając rannych i grzebiąc zamor-
dowanych. Ja zostałam zatrzyma-
na w Kalinówce, pan Siedlicki z 
krową poszedł dalej sam. Razem z 
ciężko ranną w brzuch Kazimierą 
Kudrel (seria z karabinu maszyno-
wego) zostałyśmy zawiezione do 
szpitala w Bielinie. Tam niestety 
Kazimiera Kudrel zmarła. Mi opa-
trzono ranę, a po tygodniu zostałam 
oddana pod opiekę polskiej rodziny 
w Kalinówce, ich nazwiska nie pa-
miętam, to nie byli mieszkańcy Ka-
linówki, lecz uciekinierzy z innej 
wsi.  Po pewnym czasie ci ludzie 
wraz z innymi uciekinierami ze-
brali między sobą pieniądze, któ-
rymi przekupili żołnierza nie-
mieckiego. Ten Niemiec stanął na 
czele kolumny około 40 furma-
nek pełnych uciekinierów i jako 
jej opiekun i ochrona poprowa-
dził ją za Bug, w kierunku za-
chodnim, jak najdalej od ludo-
bójczych band UPA. Przeprowa-
dził nas przez granicę twierdząc, że 
prowadzi Polaków na roboty do 
Niemiec. To samo powtarzał napo-
tkanym patrolom niemieckim, 
ukraińskim policjantom i bandytom 
z UPA. Jeśli chodzi o tych ostat-
nich, to najgroźniejsze spotkanie z 
banderowcami mieliśmy w Ucha-
niach - tam zostaliśmy otoczeni 
wielką ilością uzbrojonych po zęby 
banderowców, zapamiętałam, że 
były tam dziewczęta ukraińskie, z 

taśmami nabojów do karabinów 
maszynowych. Spokojna postawa 
Niemca powstrzymała żądnych 
polskiej krwi bandytów. Ci tak 
zwani „powstańcy” nie powstali 
przecież przeciwko Niemcom... 
Dopiero w Wojsławicach było na 
tyle bezpiecznie, by rozwiązać nasz 
tabor uciekinierów, „dobry” Nie-
miec wrócił do swego garnizonu 
we Włodzimierzu Wołyńskim. Od-
nośnie innych mieszkańców Stefa-
nowki, to wiem, że uratował się 
wujek Piotr Kudrel z żona, wcze-
śnie rano 13 lutego wyjechał do 
Włodzimierza i napad banderow-
ców zastał go w drodze. Jego fur-
mankę próbowali okrążyć bande-
rowcy na koniach. Wtedy on zaczął 
krzyczeć „matka, dawaj ten karabin 
!”, chociaż żadnej broni nie miał i 
zaczął wykonywać takie ruchy, jak-
by miał wyjąć schowany na wozie 
karabin. Słysząc to „bohaterowie” z 
UPA uderzyli piętami w boki swo-
ich wierzchowców i uciekli.  Jego 
syn Roman Kudrel zaraz po napa-
dzie poszedł do polskiej partyzant-
ki, zginął jako żołnierz 27 Wołyń-
skiej Dywizji Piechoty AK na ba-
gnach Prypeci, w walce z Niemca-
mi. Petronela Kudrel, którą 13 razy 
uderzono bagnetem, została urato-
wana przez polską partyzantkę. Po-
nieważ doczołgała się pod stertę 
słomy, została znaleziona dopiero 
rano, w nocy jej partyzanci nie za-
uważyli, dlatego odmroziła rękę i 
nogę. Nie potrafię podać nazwisk 
innych zamordowanych mieszkań-
ców Stefanówki, choć było ich wie-
lu.  Ludobójcy z UPA zabrali mi 
rodziców, zabrali mi dzieciń-
stwo.” 

 Warto przeczytać również wspo-
mnienie pani Reginy Mitrengi z 
domu Sołtys

Pamiętam jak dziś tamte strasz-
ne wydarzenia jak uciekaliśmy z 
mamą po ostrzeżeniu nas przez 
zaprzyjaźnioną z rodziną Ukrain-
kę, która przybiegła i krzyknęła 
,,uciekjtie bo biu was”. Mama na-
tychmiast wzięła tylko pierzynę 
i krowę (którą i tak zabrali nam 

w czasie ucieczki). W tym czasie 
już banderowcy podpalali wieś i 
zaczęli mordować mieszkańców. 
Przedostaliśmy się do Włodzimie-
rza Wołyńskiego, gdzie u jakiejś 
polskiej rodziny spaliśmy z innymi 
uciekinierami w stodole. Rodzina 
która nas przygarnęła, opiekowała 
się nami i nas żywiła. Po wyzwole-
niu wróciliśmy do Stefanówki, ale 
nasza chałupa była spalona, ocalała 
tylko jedna ściana na której wisia-
ły jeszcze przybory kuchenne. Zo-
staliśmy przesiedleni i osiedliśmy 
na stałe w miejscowości Husynne 
nad Bugiem. Mam obecnie 77 lat i 
mieszkam pod Chełmem. (3 )

Rodzina 72-letniego dziś Michała 
Sawosza ze Stargardu cudem oca-
lała z banderowskich pogromów. 
Mieszkali w powiecie Luboml, 
koło miasta o tej samej nazwie, we 
wsi Sawosze. Stało tam może trzy-
dzieści chałup, połowa - polskich, 
połowa - prawosławnych. W Sawo-
szach Polak czy Ukrainiec, do woj-
ny różnic nie było. Sawosze od Ką-
tów dzieliło półtora kilometra, rze-
ka Hapa i kanał przeciwczołgowy 
zbudowany przez Rosjan. Właśnie 
Kąty Ukraińska Powstańcza Armia 
wymordowała i spaliła na początku. 
W 1943 r. Michał Sawosz miał 12 
lat. Była noc z niedzieli na ponie-
działek, 25 na 26 lipca ( Błąd: upo-
wcy z kurenia „Łysego”, w nocy 
z 29 na 30 sierpnia zaatakowali 
wieś Jankowce i Kąty. Natomiast 
30 sierpnia 1943 r. uległy likwida-
cji przez Ukraińców polskie wsie 
Wola Ostrowiecka i Ostrówki.). 
Starszy brat nad ranem wrócił „z 
panien”, zapukał w okno. - Pali się! 
Ojciec, matka, jeszcze jeden brat i 
Michał wybiegli przed dom. Kiedy 
usłyszeli z oddali „Job waszu mać, 
Polaki!”, zaczęli uciekać. - Moja 
rodzina i służąca sąsiada ucieka-
liśmy do zagajnika, który nazy-
wano Płoskie - opowiada Michał 
Sawosz. - Ojciec i bracia przed 
nami, ja z matką zostaliśmy nieco 
w tyle. Biegliśmy przez wysokie, 
odrastające ze ściętych olch, mło-
de pędy. Matka miała na głowie 
białą chustkę i chyba dlatego jeden 

z banderowców, na koniu i z ka-
rabinem, nas zauważył i dopędził. 
Zapytał po ukraińsku: „Co wy za 
naród?” „Ukraińcy” - skłamała 
matka. „Wracać do domu, Pola-
ków bijem” - uwierzył i odjechał. 
Potem słyszeli, że jedną kobietę w 
polu zastrzelili. Wiedzieli także, 
że ukraińscy nacjonaliści z sie-
kierami i nożami przeszli przez 
Kąty. Ponieważ noc była ciepła, 
kilku mieszkańcom, którzy spa-
li w stogach siana w budynkach 
gospodarczych, udało się uciec. 
Przed świtem UPA spaliła wioskę. 
Niemcy przyszli później złupić 
zapasy i zabrać zwierzęta. Tej sa-
mej nocy Ukraińcy urządzili rzeź 
w Jankowcach, Ostrówce i Woli. 
W Ostrówce był kościół i szkoła. 
Do tych budynków spędzili męż-
czyzn. Potem ich zamordowali. 
Kobiety i dzieci pognali pod las 
i kazali się kłaść na ziemi, jedno 
obok drugiego i strzelali do nich. 
Jeszcze zanim wstało słońce Mi-
chał wraz z rodziną dotarli do 
Starego Jagodzina. Zamieszkali 
u brata matki o nazwisku We-
remko. Zaraz za nimi przybiegła 
do wioski kobieta. Ludzie ją ob-
skoczyli, a ona wyciągnęła przed 
siebie białą, splamioną krwią 
chustkę. - Patrzcie, tyle po mojej 
rodzinie zostało - łkała. Ponoć no-
siła tę chustę przy sobie do śmierci. 
Od tej pory wszyscy Polacy co-
dziennie wieczorem zjeżdżali wo-
zami w dół wsi, nad rzekę. Nie-
którzy byli uzbrojeni. W wiosce na 
straży zostawało dwóch mężczyzn. 
Niedaleko biegły tory kolejowe z 
Lubomla prowadzące przez Chełm 
aż do Lublina. Po jednej stronie 
leżały Kupracze, Stary i Nowy Ja-
godzin; po drugiej stronie Terebejki 
i Rymacze. Polacy z tych wiosek 
zorganizowali się w partyzantkę 
i skryli w lesie, niedaleko Starego 
Jagodzina. Do partyzantów chodził 
starszy brat Michała. Do same-
go końca wołyńskiego pogromu 
Ukraińcy parę razy podchodzili 
te wioski, ale udało im się całko-
wicie spalić Nowy Jagodzin. Byli 
ostrożni, bo wiedzieli, że obiektów 
wojskowych przy torach strzegli 
Niemcy. Bali się, że ich ostrzelają. 
Ojciec Michała co kilka dni wracał 
do Sawoszy, by dojrzeć gospodar-
skich budynków i podkarmić świ-
nię. Najpierw polskie domy we wsi 
spalili Ukraińcy, potem to samo z 
ukraińskimi zrobili polscy party-
zanci. Ostały się jedynie trzy kryte 
blachą budynki, w tym także Sawo-
szów. Jednak rodzina pana Michała 
nigdy do domu nie wróciła. Jeszcze 
w czasie wojny zostali wysiedleni 
do Polski.” (2)
Źródła:

1 ) Ewa Siemaszko: „ LUDOBÓJ-
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Pohl, Piotr Polechoński : „ A kie-
dyś zgoda była „  - 11 lipca 2003 
r.-  https://gp24.pl/a-kiedys-zgoda-
-byla/ar/4216001

3)  Relacja pani Albiny Kowal-
skiej z domu Forma i   pani Reginy 
Mitrengi z domu Sołtys : https://
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/ Napad UPA 13 lutego 1944 r. na polskie kolonie Antonówka Borek, Andresówka, Helenówka Werbska, Stefanówka w gminie Werba. Rys. W. Szwed, były mieszkaniec Andresówki. 
http://nawolyniu.pl/zdjecia/wlodzimierski/55.htm
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Wspomnienia Marii Wróblew-
skiej (foto powyżej) z domu Mu-
raszka - mieszkanki Klępicza (gm. 
Moryń), która przeżyła tragiczne 
wydarzenia s na południowo-
-wschodnich Kresach  spisał i 
opracował jej wnuk - Mirosław 
Siedziako z Cedyni. Opublikowa-
ne   „Gazeta Chojeńska „ 2008 r. 
Nr.36, 37, 38)

Urodziłam się 11 listopada 1924 
roku we wsi Korościatyń w po-
wiecie Buczacz na Tarnopolsz-
czyznie. W tej wsi mieszkałam 
i kształciłam się w miejscowej 
Szkole Powszechnej. Tato prowa-
dził skromne sześciomorgowe go-
spodarstwo, pracował również w 
lesie jako gajowy. Nasz dom gra-
niczył z jednej strony z zagrodą 
Jana Drużgi, a z drugiej Ukraińca 
ożenionego z Polką, chrzestnego 
jednego z moich braci - Janka lub 
Tomka. W domu było nas pięcio-
ro rodzeństwa: Tomek (1918), ja 
(1924), Janek (?), Józek (1930) 
i Janka (1934). Dom stał na sa-
mym skraju lasu, tuż przy drodze, 
nieopodal znajdowała się leśni-
czówka, do której chodziliśmy 
po wodę. Do centrum wsi, gdzie 
wokół kościoła mieściły się dwa 
sklepy żydowskie, mieliśmy oko-
ło trzech kilometrów. Była to duża 
wieś ze szkołą, ładnym, dużym 
kościołem z plebanią, stacją kole-
jową oraz dworem. O ile dobrze 
pamiętam, było około 190 nume-
rów domów. W Korościatyniu 
moja rodzina żyła i mieszkała 
od pokoleń. Po wybuchu wojny 
w 1939 r. widziałam, jak z Mona-
styrzysk wycofywały się odziały 

polskie. Szłam drogą z koleżanką, 
kiedy zatrzymał się przy nas sa-
mochód wojskowy, a jeden z na-
szych żołnierzy, trzymając w dło-
niach czekoladę, uśmiechnął się, 
mówiąc: - Cukierki i czekolada za 
buziaka .

- Dziękujemy, nie chcemy cze-
kolady, a buziaka też nie damy 
- odpowiedziałyśmy, śmiejąc się. 
Pojechali dalej, ale po drodze 
spotkali moją mamę i zrzucili jej 
z samochodu całą górę słodkości. 
Mama zebrała to wszystko do far-
tucha i zaniosła do domu. W ten 
sposób obdarowywali każdego 
napotkanego po drodze. Dla nas 
był to prawdziwy rarytas, gdyż 
słodycze jedliśmy bardzo rzadko. 
Wówczas to mój najstarszy brat 
Tomek, widząc odwrót naszych 
oddziałów, postanowił do nich 
dołączyć.

- Może dobrze robisz - powiedział 
tato. I tak od tej chwili ślad po 
bracie zaginął. Dopiero po woj-
nie otrzymaliśmy list od niego, 
z którego dowiedzieliśmy się, że 
jest cały i zdrowy, że walczył we 
Włoszech i brał udział w bitwie o 
Monte Cassino.

Wchodzą Rosjanie. Po wkrocze-
niu Rosjan parę miesięcy we wsi 
był spokój, aż do zimy 1940 roku, 
kiedy rozpoczęły się aresztowa-
nia i wywózki. Do naszego domu 
często przychodziła naczelniczka 
stacji w Korościatyniu i czasami 
zostawiała swoją córkę Krysię 
pod moją opieką. Tego dnia była 
bardzo niespokojna, ponieważ od 
dłuższego czasu nie miała żad-

nych wiadomości od męża, który 
też był naczelnikiem stacji, tyl-
ko w Buczaczu. Postanowiła do 
niego pojechać i sprawdzić, co 
się stało. We wsi coraz częściej 
pojawiali się żołnierze radzieccy. 
Następnego dnia pracowaliśmy 
w polu, kiedy na drodze pojawiła 
się kolumna ludzi prowadzonych 
przez uzbrojonych żołnierzy so-
wieckich. Była bardzo długa, 
szli mężczyźni, kobiety i dzieci. 
Dźwigali różnego rodzaju pakun-
ki, walizki, tobołki z dobytkiem. 
Widziałam, jak żołnierze eskor-
ty strzelali bez ostrzeżenia pod 
nogi ludziom, którzy nieostroż-
nie oddalili się od kolumny. Po 
jakimś czasie ruszyliśmy za nimi 
i dotarliśmy do stacji kolejowej. 
Na peronie stał skład złożony z 
samych bydlęcych wagonów z 
kominkami na dachu. Ludzi już 
załadowali do wagonów. Woko-
ło chodzili żołnierze sowieccy, 
pilnujący pociągu i ludzi, którzy 
przez małe, zakratowane okien-
ka wołali do nas, że są głodni, że 
chcą chleba. Szybko pobiegłam 
do domu opowiedzieć, co widzia-
łam. Zastałam tam naczelniczkę, 
która wróciła właśnie z Buczacza. 
Nie odnalazła męża i postanowiła 
nie wracać do domu. Bała się, że 
zostanie aresztowana przez So-
wietów. Ukryła się u nas. Następ-
nego dnia wieczorem, kiedy szy-
kowaliśmy się do snu, usłyszałam 
głośne szczekanie psa. Wyjrzałam 
przez okno i zobaczyłam, że dom 
został otoczony przez żołnierzy 
rosyjskich. Po chwili usłyszeli-
śmy walenie do drzwi. Tato otwo-
rzył. Do środka weszło trzech 
umundurowanych mężczyzn. 
- Naczelnikowa jest? - zapytał 
jeden z nich po rosyjsku. Kiedy 
nikt nie odpowiedział, zaczął się 
rozglądać po izbie. Podszedł do 
łóżka, gdzie siedziała razem z 
córką. - Ubieraj się! - powiedział. 
- Dobrze - odpowiedziała cicho, a 
z oczu popłynęły jej łzy. Od razu 
zabrali ją na stację i załadowali do 
wagonu. Mama szybko zaczęła 
przygotowywać ciasto na chleb. 
Gdy jeden piekł się w piecu, przy-
gotowywała drugi. Kiedy miałam 
już klika bochenków, pobiegłam 
i rozdałam je uwięzionym w 
wagonach ludziom. Wcześniej 
jednak Rosjanie rozkrajali każdy 
bochenek, sprawdzając, czy nie 
ukryłam czegoś w środku. Naza-
jutrz ruszyłam z następną porcją 
chleba, ale pociągu już nie było... 
Nigdy nie dowiedziałam się, jak 
potoczyły się dalsze losy pani na-
czelnik.

Na początku 1940 roku wyszłam 
za mąż za Janka Łużnego - miesz-
kańca naszej wsi i urodziłam 
córkę Hanię. Zamieszkaliśmy w 
domu mojego taty Michała Mu-
raszki. Kilka dni po wybuchu 
wojny niemiecko-sowieckiej w 

1941 roku, tuż przed naszym 
domem zatrzymała się długa ko-
lumna samochodów niemieckich, 
załadowanych wielkimi pontona-
mi. Z samochodów wyskoczyli 
żołnierze i gałęziami wyciętymi 
z pobliskich krzaków zaczęli je 
maskować. Po pewnym czasie 
przyszli do naszej chałupy, przy-
nosząc przeróżne produkty. - Ma-
rusiu, zrób nam pierogów - pro-
sili. Zdziwiło mnie, że niektórzy 
mówili po polsku. - Dlaczego 
nie? -

pomyślałam i zaczęłam przygoto-
wywać ciasto. Kiedy zaczęłam je 
lepić, zniecierpliwieni żołnierze 
zaczęli mnie ponaglać. - Nie takie 
małe, Marusiu, nie takie! Jeden z 
nich złożył dłonie jak do modli-
twy i powiedział: - Takie wielkie, 
właśnie takie. - No tak, ale jeśli 
zrobię takie duże, to sera starczy 
tylko na cztery - odparłam. Śmiali 
się.

Jak już sobie podjedli, jeden za-
proponował, że nauczą mnie 
strzelać. Wyszliśmy przed dom 
i dali mi karabin do ręki. Na 
wzgórzu za naszą chałupą, gdzie 
paśliśmy krowy, ustawili tarczę 
i kazali w nią celować. Nigdy 
wcześniej nie strzelałam z kara-
binu i z ciekawości spróbowałam. 
Po naciśnięciu spustu siła odrzutu 
przewróciła mnie na ziemię. Wy-
wołało to ogólny śmiech żołnie-
rzy, a ja nie próbowałam więcej. 
Po kilku dniach wcześnie rano 
usłyszałam hałas silników i kiedy 
później wyjrzałam przez okno, 
Niemców już nie było. Po jakimś 
czasie w nocy zaczęły pojawiać 
się z różnych stron łuny na hory-
zoncie. To płonęły sąsiednie wio-
ski napadnięte przez Ukraińców. 
Spodziewaliśmy się że nasza wieś 
Korościatyń może być następna. 
Wiedzieliśmy, że Ukraińcy - są-
siedzi z naszej wsi zbierają się 
w lesie z banderowcami. Cza-
sem słyszeliśmy ich śpiew, kiedy 
wracali do domów po kolejnym 
mordzie. Cała ta sytuacja zaczęła 
nas przerażać, baliśmy się wycho-
dzić z domu. Nasze krowy i konie 
ukryliśmy w sadzie mojej ciotki, 
o którym mało kto wiedział i był 
zupełnie niewidoczny z drogi. 
Myśleliśmy, że są tam bezpiecz-
ne, przynajmniej przez jakiś czas. 
Niestety, jak się później okazało, 
nie były. Pewnej nocy bande-
rowcy zaskoczyli ciotkę i jej naj-
bliższych w domu. W ostatniej 
chwili udało się im wyskoczyć z 
płonącego domu, wynosząc na rę-
kach niedawno urodzone dziecko. 
Wujek owinął je pierzyną i ukrył 
w rowie, tuż przy drodze, a sam 
uciekł. Komu udało się dobiec do 
lasu - przeżył. Inni zastali wymor-
dowani. Nad ranem po powrocie 
do wsi ujrzeliśmy przerażający 
widok. To była po prostu rzeź. 

Wszędzie leżały zmasakrowane 
zwłoki. Dopalały się zgliszcza 
domów i zagród. Trudno sobie 
to wyobrazić, a jeszcze trudniej 
o tym mówić... Ciocia odnalazła 
dziecko w tym samym miejscu, 
gdzie zostało ukryte - całe i zdro-
we. Widziałam, jak zbierano zabi-
tych i jak przygotowywano ich do 
skromnego pogrzebu. Głowy po-
mordowanych owijało się szma-
tami i po krótkiej modlitwie skła-
dało się do grobu. Księdza już we 
wsi nie było. Wyjechał po tym, 
jak banderowcy chcieli wejść do 
plebanii, w ostatniej jednak chwili 
zostali odparci. Czasami do wio-
ski zaglądali Niemcy. Pewnego 
razu, kiedy pracowaliśmy na polu 
pod lasem, podszedł do nas oficer 
niemiecki. Pamiętam do dzisiaj, 
jak lśniły mu guziki na mundurze. 
- Co robicie, gosposiu? - zwró-
cił się do nas po polsku. - Siano 
przewracamy - odpowiedziałam. 
Chwilę jeszcze patrzył, jak pra-
cujemy i poszedł dalej. Zaraz po 
tym rzuciliśmy grabie i widły i 
uciekliśmy prosto do domu. Ba-
liśmy się, że poszedł po innych 
żołnierzy, żeby nas złapać.   Po 
kilku dniach do wsi wjechały cię-
żarówki z żołnierzami niemiecki-
mi, którzy rozpoczęli przeczesy-
wanie lasu. Musieli wiedzieć, że 
większość gospodarzy trzymało 
tam inwentarz. Nie szukali długo. 
Wśród znalezionych krów były 
i nasze. Tato nie chciał oddać i 
kurczowo trzymał sznurek, do 
którego była przywiązana krowa. 
Wyszarpali mu go jednak, przy 
okazji zdzierając całą skórę z dło-
ni. Po tym wszystkim przyszedł 
do domu i usiadł w kącie. Przez 
dłuższy czas nie mówił nic. - Co 
się stało ? - zapytał Janek. - Kro-
wy nam zabrali, nie mamy krów! 
- Nie ma, to nie ma - odpowie-
działa mama. - Jakoś sobie pora-
dzimy. Została nam tylko jedna 
krowa, którą pożyczyliśmy mo-
jej cioci, mieszkającej na drugim 
końcu wsi, a teraz musieliśmy 
się o nią upomnieć. Żeby podra-
tować rodzinny budżet, czasami 
pędziliśmy samogon. Zajmowała 
się tym głównie mama. Tato tylko 
pomagał. Chodził po wodę do le-
śniczówki. Pewnej nocy przyszli 
banderowcy. - Wódki chcemy! - 
krzyczeli od samego progu. - Nie 
mam - odpowiedział tato. Jednak 
po chwili zmienił zdanie, przecież 
na zapleczu mama pędziła bim-
ber, a na samym środku izby stała 
wielka, 30-litrowa butla, do korka 
wypełniona samogonem. Wyglą-
dała, jakby była pusta. - No do-
bra, dam wam parę butelek - tata 
podszedł do okna i z parapetu, 
gdzie stało ich kilka, dał im trzy 
lub cztery. Tym razem odeszli... 
Okazało się później, że najgorsze 
było jeszcze przed nami. Napady 
banderowców na wieś zdarzały 
się dość często, ale najstraszniej-

Nasz dom spalili... 
Mirosław Siedziako
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szy z nich miał miejsce pewnej zi-
mowej nocy. Mama przygotowała 
kolację, kaszę na mleku. Rozlała 
w talerze i postawiła na stole, mó-
wiąc: - Janek, jedz, bo kto wie, 
jak będzie później, możesz być 
głodny.

- Poczekam aż wystygnie - powie-
dział. - Pójdę na drogę, zobaczę, 
co się dzieje. Kiedy wyszedł przed 
dom, zobaczył, jak po drodze na 
saniach jadą banderowcy. Wbiegł 
do domu i zawołał:- Uciekajmy 
szybko do lasu, we wsi są bande-
rowcy. Pojechali na stację.Wszy-
scy poderwaliśmy się od stołu. 
Mama chwyciła moją córkę Ha-
nię, zawijając ją w jakiś koc, któ-
ry akurat był po ręką. Ja wzięłam 
kożuch, garnuszek i cukier w kie-
szenie i tak wybiegliśmy z domu. 
Dopiero kiedy znalazłam się w 
lesie, odważyłam się spojrzeć za 
siebie. Widziałam, jak do nasze-
go domu wchodzą banderowcy. 
Uzbrojeni w widły i topory, roz-
biegli się po chałupach, mordując 
zaskoczonych mieszkańców. Wy-
glądało to tak, jakby każdy z nich 
miał wyznaczone zadanie. Męż-
czyźni przeważnie mordowali, a 
inni - wśród których były kobiety, 
a nawet dzieci - rabowali i podpa-
lali. Zrabowany dobytek ładowali 
na sanie i wywozili. Widziałam, 
jak palą się chałupy. Zrobiło się 
widno jak w dzień. Ryk palonego 
żywcem bydła rozchodził się po 
okolicy. Słyszałam krzyki ludzi 
i strzały. Naszym sąsiadem był 
Ukrainiec, który ożenił się z Po-
lką. Bardzo często, kiedy robiło 
się niebezpiecznie, uciekaliśmy 
do niego. Banderowcy nigdy tam 
nie zaglądali. Zawsze wiedział, co 
się będzie działo i nas ostrzegał. 

Kiedy trochę się uspokoiło, posta-
nowiliśmy wyjść z lasu i ukryć się 
u niego. W chałupie byli już inni 
Polacy, którzy nie zdążyli uciec 
do lasu lub - tak jak my - wrócili, 
ale nie chcieli wracać jeszcze do 
siebie. Sąsiad nasz, Drużga, miał 
wielką oborę, w której trzymał 
konie, krowy i wielkiego byka. 
Banderowcy ją podpalili. Słysze-
liśmy przerażający ryk palonych 
żywcem zwierząt. Tylko byk ja-
koś rozwalił ścianę obory i wydo-
stał się na zewnątrz. Był bardzo 
poparzony i głośno ryczał z bólu. 
Dodatkowo ktoś go postrzelił, 
więc był bardzo agresywny i rzu-
cał się na ludzi. Podszedł do cha-
łupy, gdzie się ukryliśmy i ociera-
jąc się o ścianę, próbował zedrzeć 
poparzoną skórę. Chałupa trzęsła 
się cała, baliśmy się, że się roz-
leci. Dodatkowo przeraźliwy ryk 
mógł zwrócić uwagę Ukraińców. 
Mężczyźni ostrożnie wyszli na 
dwór i cepami powoli odgonili 
go. Jedna moja znajoma, nie pa-
miętam już jej nazwiska, w chwili 
napadu banderowców na wieś po-
biegła razem z dzieckiem na drugi 
koniec wsi do ciotki, żeby się tam 
ukryć. Ale tam też już byli bande-
rowcy. Zdążyła się jeszcze scho-
wać za kopcem ziemniaków. Nie-
stety, znaleźli ich bez trudu i tak 
leżących na ziemi rozstrzelali se-
rią z karabinu maszynowego. Le-
żała jakiś czas bez ruchu, udając 
zabitą. Kiedy odeszli mordercy, 
zobaczyła, że jedyną osobą pozo-
stałą przy życiu jest tylko ona i jej 
dziecko. Szturchnęła ciotkę - nie 
żyła. To samo było z wujkiem i 
jego matką. Zabrała dziecko na 
ręce i przez zaśnieżone pola prze-
kradła się do nas. Dopiero nad 

ranem, przerażona i zziębnięta, 
zapukała do drzwi zaprzyjaźnio-
nego Ukraińca, naszego sąsiada. 
Kiedy było już po wszystkim, do 
wsi przyjechali Niemcy. - Kto was 
tak spalił? - pytali. - A my wie-
my, kto? Byliśmy ukryci - odpo-
wiedzieliśmy. Nie był to niestety 
koniec. Któregoś dnia do mojego 
domu przyszło trzech mężczyzn. 
- Janek, zbieraj się, bo tam bande-
rowcy na sąsiedniej wsi Polaków 
mordują. Mój mąż Janek był w ta-
kich oddziałach samoobrony, peł-
nił wartę, ostrzegając wieś przed 
napadem banderowców. - Wrócę 
rano, Marysiu - powiedział i wy-
szedł. Minął ranek i cały dzień, a 
Janek nie wrócił. Czekałam coraz 
bardziej niespokojna, że coś mu 
się stało. Dopiero po kilku dniach 
od ludzi z sąsiedniej wioski do-
wiedziałem się, że była jakaś 
strzelanina. Później ktoś nawet 
przyszedł i powiedział, że Janek 
nie żyje i gdzie leży. Nie odważy-
łam się go jednak odszukać, gdyż 
las, w którym prawdopodobnie 
był, zajęli Ukraińcy. Miałam cór-
kę, musiałam o tym pamiętać. 
Do dziś nie mogą pogodzić się, 
że tam został, bez grobu i krzy-
ża. Po przejściu frontu trochę się 
uspokoiło, ale i tak baliśmy się 
w dalszym ciągu. Nie oddalali-
śmy się od domu. Jakimś cudem 
nasz dom przetrwał wszystkie te 
zawieruchy. Po jakimś czasie za-
częto nas namawiać do wyjazdu 
na zachód, na „ziemie odzyska-
ne”. Po tym, co tu przeżyliśmy, 
decyzję o wyjeździe podjęliśmy 
bez wahania.

Najpierw jednak musieliśmy za-
płacić podatek i zdać kontyngent, 
dopiero wtedy wydano nam pa-

piery. Wynajętym wozem, z tym, 
co udało się na niego zapakować, 
jechaliśmy przez ukraińskie wio-
ski i dalej promem do Stanisławo-
wa. Od napotkanych po drodze 
mieszkańców Korościatynia do-
wiedzieliśmy się, że banderowcy 
spalili nasz dom. Mieliśmy dużo 
szczęścia, że już po naszym wy-
jeździe. W Stanisławowie załado-
waliśmy się do pociągu. Zajęli-
śmy jeden wagon razem z rodziną 
Zająców, pochodzącą z naszych 
stron. Jedną część wagonu zajęły 
zwierzęta gospodarskie, a drugą 
my. Ruszyliśmy w długą i mę-
czącą podróż. Pociąg często się 
zatrzymywał. Żywność szybko 
się skończyła i nie mieliśmy nic 
do jedzenia. Raz pociąg stanął w 
szczerym polu. Wyskoczyliśmy z 
wagonu w poszukiwaniu czegoś 
do jedzenia. Znaleźliśmy kopiec 
z ziemniakami, co pozwoliło nam 
zrobić zapasy na dalszą część po-
dróży. Przed samą granicą zabrali 
nam parowóz. Na następny cze-
kaliśmy parę dni. W końcu zmę-
czeni, brudni i głodni dojechali-
śmy na Ziemie Zachodnie. Stacja 
nazywała się Godków. Po jakimś 
czasie podjechały samochody . 
- Dokąd chcecie jechać? - zapy-
tał kierowca. - Nie wiemy. Tam, 
gdzie nas zawieziecie, tam będzie-
my. Zawieźli nas do wsi Klępicz 
koło Morynia, gdzie zajęliśmy 
jeden z pustych domów. Podczas 
jednej z wizyt u mojej rodziny w 
Orzechowie zapoznałam mojego 
przyszłego męża - Władysława 
Wróblewskiego (1923-1996), 
syna Stanisława Wróblewskiego 
(1899-1986). Władek pochodził 
z Chodaczkowa i po powrocie z 
Niemiec z robót przymusowych 

zamieszkał z rodzicami, którzy 
osiedlili się właśnie w Orzecho-
wie. Nie mogliśmy jednak wziąć 
ślubu kościelnego aż do chwili, 
kiedy - zgodnie z prawem ko-
ścielnym - mój pierwszy mąż, Jan 
Łużny, oficjalnie został uznamy 
za zmarłego. Ślub kościelny z 
Władysławem Wróblewskim za-
warłam dopiero w latach osiem-
dziesiątych.

Maria Wróblewska

Zbrodnie ukraińskich nacjona-
listów na polskiej ludności pod-
czas II wojny na Wołyniu i we 
wschodniej Galicji były niezwy-
kle okrutne i wielu historyków 
określa je jako krwawe czystki 
etniczne i ludobójstwo. Choć 
motywowane były rozpaczliwym 
pragnieniem utworzenia wyma-
rzonej wolnej Ukrainy, to nic nie 
usprawiedliwia zabijania zwy-
kłych ludzi, a zwłaszcza kobiet i 
dzieci. Pamiętajmy jednak też o 
drugiej stronie medalu, o której 
pisał np. prof. Andrzej Friszke, 
mając na myśli politykę narodo-
wościową II Rzeczypospolitej: 
„W ciągu 20 lat państwo polskie 
dysponowało wieloma środkami, 
które mogły być wyzyskane dla 
wytworzenia przychylnego nasta-
wienia do Polski przynajmniej u 
części obywateli ukraińskich... 
Celu tego nie osiągnięto. Żniwo 
tej polityki zbieraliśmy podczas II 
wojny światowej”.

(red.)        Wyszukał i wstawił 
B.Szarwiło za:

http://www.gazetachojenska.pl/
gazeta.php?numer=08-38&te-
mat=5

W 1929 roku na Kresach Połu-
dniowo-Wschodnich II Rzeczy-
pospolitej rozpoczęła nielegalną 
działalność Organizacja Ukra-
ińskich Nacjonalistów (OUN). 
Wyznacznikiem działań tej or-

ganizacji było „Dziesięcioro 
przykazań nacjonalisty ukraiń-
skiego”. Autorem „Dekalogu”, 
zredagowanego w czerwcu 1929 
roku, był student filozofii Ste-
pan Łenkawśkyj (Stepan Łen-

kawski), współorganiza-
tor i uczestnik I Kongresu 
OUN w 1929 roku, który 
odbył się w Wiedniu.
Jako ideologię OUN Kon-
gres przyjął, w formie 
uchwały, doktrynę nacjo-
nalizmu ukraińskiego sfor-
mułowaną przez Dmytro 
Doncowa.
Dostosowany do niej był 
wspomniany już „Dekalog 
ukraińskiego nacjonali-
sty”,  szeroko rozkolpor-
towany jeszcze przed po-
wstaniem OUN.
Od roku następnego człon-
kowie tej organizacji roz-
poczęli akcje sabotażowo-
-dywersyjne i terrorystycz-
ne przeciwko Polakom, jak 
również Ukraińcom, dążą-
cym do ugody z Polską.
Szczególnie głośnym ak-

„Dekalog ukraińskiego nacjonalisty”
Adam Cyra

http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=08-38&temat=5
http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=08-38&temat=5
http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=08-38&temat=5
http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Ukrai%C5%84skich_Nacjonalist%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Ukrai%C5%84skich_Nacjonalist%C3%B3w
http://dzieje.pl/artykuly-historyczne/zbrodniczy-dekalog-oun-upa
http://dzieje.pl/artykuly-historyczne/zbrodniczy-dekalog-oun-upa
http://dzieje.pl/artykuly-historyczne/zbrodniczy-dekalog-oun-upa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dmytro_Doncow
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dmytro_Doncow
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tem terrorystycznym było zabicie 
15 czerwca 1934 roku na rozkaz 
OUN ministra spraw wewnętrz-
nych płk. Bronisława Pierackie-
go. Zbrodniczego czynu dokonał 
w Warszawie młody Ukrainiec o 
nazwisku Hryć Maciejko.
Jednym z czołowych działaczy 
OUN był wspomniany Stepan 
Łenkawski, urodzony 6 lipca 
1904 roku w Uhornikach koło 
Kołomyi, który zmarł w Mo-
nachium, 30 października 1977 
roku, mając 73 lata.
W latach dwudziestych ubiegłego 
wieku Łenkawski był członkiem 
zarządu Związku Ukraińskiej 
Młodzieży Nacjonalistycznej. 
Na początku lat trzydziestych 
został aresztowany przez policję 
w Krakowie, następnie wiosną 
1932 roku skazano go na kilka lat 
więzienia. Wolność odzyskał we 
wrześniu 1939 roku.
Podczas drugiej wojny światowej 
był członkiem Ukraińskiego Ko-
mitetu Narodowego oraz kierow-
nictwa OUN-banderowcy, piastu-
jąc funkcję referenta propagandy. 
Jego przywódca był Stepan Ban-
dera (1909-1959).
W dniu 30 czerwca 1941 roku nad 
ranem wojska niemieckie wkro-
czyły do opuszczonego przez 
wojska sowieckie Lwowa. Jesz-
cze w tym samym dniu banderow-
cy proklamowali w tym mieście 
niepodległość Ukrainy i nadali 
o tym komunikat przez lwowską 
rozgłośnię radiową, którą zdołali 
opanować na kilka dni. Odezwę 
nazwaną „Aktem 30 czerwca” 
odczytał Julian Sawićkyj (Julian 
Sawicki), student ze Lwowa.
Warto przytoczyć jej fragment 
: Organizacja Ukraińskich Na-
cjonalistów pod przewodem Ste-
pana Bandery wzywa do podpo-
rządkowania się utworzonemu 
we Lwowie Krajowemu Rządowi, 
(…). Sława Bohaterskiej Ar-

mii Niemieckiej i jej Führerowi 
Adolfowi Hitlerowi !
Ostatnie stwierdzenie powyższej 
odezwy było później wymazy-
wane z oficjalnych dokumentów 
OUN. Rząd ten został rozwiązany 
w lipcu 1941 roku, a jego człon-
kowie uwięzieni.
Akcenty prohitlerowskie wspo-
mnianego tekstu nie mogły bo-
wiem przysłonić faktu, że powyż-
sza proklamacja niepodległości 
była sprzeczna z planami kierow-
nictwa III Rzeszy, w tym samego 
Hitlera wobec Ukrainy.
W dniu 1 sierpnia 1941 roku na 
mocy dekretu Hitlera powstał 
dystrykt „Galizien” włączony 
do Generalnego Gubernator-
stwa, któremu podlegały obwody 
lwowski, tarnopolski, stanisła-
wowski, drohobycki i południowa 
część powiatu krzemienieckiego.
Z kolei 1 września 1941 roku hi-
tlerowcy utworzyli Reichskom-
misariat Ukraine, w skład którego 
wszedł m.in. Wołyń i Polesie oraz 
od 15 września tegoż roku rozpo-
częli masowe aresztowania wśród 
aktywistów OUN-b, którzy z re-
guły byli ludźmi bardzo młodymi.
Stephan Łenkawski, (1904-1977) 
Stepana Banderę i część jego 
zwolenników osadzono w róż-
nych więzieniach na terenie dys-
tryktu „Galizien”, np. Kołomyia, 
Stanisławów i Lwów, przenosząc 
ich później głównie do Sachsen-
hausen oraz do więzienia Monte-
lupich w Krakowie, a stąd do KL 
Auschwitz. Warto zaznaczyć, że 
niektórych banderowców zatrzy-
mano także na terenie samego 
Krakowa.
Stepana Łenkawskiego areszto-
wano w lipcu 1941 roku we Lwo-
wie i osadzono w obozie kon-
centracyjnym Auschwitz, gdzie 
otrzymał numer 49731. Z tego 
obozu został zwolniony przez 

Niemców19 grudnia 1944 roku.
Julian Sawicki (1915-1945) 
Zatrzymano także wspominanego 
już Juliana Sawickiego, którego w 
KL Auschwitz, oznaczono nume-
rem 49741. Później ewakuowany 
został do KL Mauthausen-Eben-
see, gdzie zmarł wiosną 1945 
roku.
Po wojnie Stepan Łenkawski 
przebywał na emigracji, gdzie 
po zabójstwie Stepana Bande-
ry w 1959 r. objął przywództwo 
kierownictwa OUN, a następnie 
od 1968 r. kierował wydziałem 
propagandy i redagował gazetę 
„Szlak Zwycięstwa”.
W dniu 22 sierpnia 2010 roku 
ukraińskie władze w obecności 
duchownych greckokatolickich 
odsłoniły w Uhornykach , w 
obwodzie Iwano-Frankiwskim 
(dawniej Stanisławowskim), po-
mnik Stepana Łenkawskiego, 
głównego ideologa Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów i au-
tora wspomnianego „Dekalogu 
ukraińskiego nacjonalisty”.
Podczas ceremonii odsłonięcia 
obecni byli mieszkańcy wsi oraz 
aktywiści partii politycznych: 
„Swobody”, „Naszej Ukrainy”, 
UNA-UNSO i innych organizacji 
nacjonalistycznych.
Bez takich postaci jak Stepan 
Łenkawski nie stalibyśmy dziś 
pod niebiesko-żółtym sztanda-
rem, nie chodzilibyśmy w wyszy-
wanych koszulach do ukraińskiej 
cerkwi grekokatolickiej. Dzięki 
takim osobom narodziła się nie-
podległość Ukrainy
– powiedział w swym przemó-
wieniu mer Iwano-Frankiwska 
(dawniej Stanisławów) Wiktor 
Anuszkiewiczus.
Obecny na uroczystościach był 
także Ołeksandr Sycz, historyk i 
działacz „Swobody”, który zaj-
muje się życiem i działalnością 

Stepana Łenkawskiego.
Według Ołeksandra Sycza:
Tacy działacze, jak Stepan Łen-
kawski zasłużyli, żeby ich imio-
nami były nazywane ulice, żeby 
stawiać im pomniki.
Pomnik w Uhrynkach przedsta-
wia naturalnej wysokości postać 
Łenkawskiego z prawą ręką uło-
żoną na sercu. Na postumencie 
wyryte zostały stworzone przez 
banderowskiego „bohatera” przy-
kazania „Dekalogu ukraińskiego 
nacjonalisty”:
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 
naszych Walk Wyzwoleńczych; 
4. Bądź dumny z tego, że jesteś 
spadkobiercą walk o chwałę 
Włodzimierzowego Tryzuba; 
5. Pomścisz śmierć Wielkich Ry-
cerzy; 
6. O sprawie nie mów z kim moż-
na, ale z kim trzeba; 
7. Nie zawahasz się spełnić naj-
niebezpieczniejszego czynu, jeśli 
tego będzie wymagać dobro spra-
wy; 
8. Nienawiścią i bezwzględną 
walką będziesz przyjmował wro-
gów swojego Narodu; 
9. Ani prośby, ani groźby, ani tor-
tury, ani śmierć nie przymuszą 
ciebie do wyjawienia tajemnicy; 
10. Będziesz dążyć do poszerze-
nia siły, chwały, bogactwa i prze-
strzeni Państwa Ukraińskiego.

Dmytro Doncow (foto powyżej) 
(1883-1973) 
Podczas drugiej wojny światowej 
„Dekalog OUN-UPA” wykorzy-
stywany był w szkoleniach ide-
ologicznych członków UPA. Za-
warte w broszurach objaśnienia 
„Dekalogu” tłumaczyły w sposób 
zbrodniczy wartości, którymi po-

winien kierować się ukraiński na-
cjonalista.
Ukraińska Armia Powstańcza 
(UPA) – formacja zbrojna stwo-
rzona przez frakcję banderowską 
Organizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów 14 października 1942 
roku – jest odpowiedzialna za 
dokonanie mordu na polskiej lud-
ności zamieszkałej na Wołyniu 
i Kresach Południowo-Wschod-
nich II Rzeczypospolitej. Według 
dotychczasowych ustaleń pod-
czas wojny z rąk ukraińskich na-
cjonalistów   zginęło na tych tere-
nach ponad  100 tysięcy Polaków.
Powyższy dokumentalny materiał 
filmowy pochodzi z procesu mor-
derców Żydów i Polaków – człon-
ków OUN  służących w ukraiń-
skiej policji pomocniczej, następ-
nie będących żołnierzami UPA, 
Mykoły Dufanca, Artema Bubeła 
i Filipa Rybaczuka. Proces odbył 
się w 1981 roku w Łucku. W 1941 
roku, w miejscowości Krymnoje, 
rejon (powiat) starowyżewski, na 
Wołyniu, powstało getto, gdzie 
policjanci Dufanc, Bubeła, Ryba-
czuk i inni rozstrzeliwali Żydów.
W lecie 1943 roku trzej wymie-
nieni policjanci dołączyli do UPA 
i brali udział w eksterminacji 
polskich wsi na Wołyniu. Pod-
czas tych masakr  ofiary były roz-
strzeliwane, topione w studniach, 
rąbane siekierami. W ten sposób 
uczestniczyli w zamordowaniu 
około dwóch tysięcy Polaków, 
których mienie rabowano a domy 
niszczono.
Wspomniani członkowie OUN-

-UPA, Mykoła Dufanc, Artem 
Bubeła i Filip Rybaczuk, przez 
władze sowieckie w Łucku zostali 
skazani na śmierć i jesienią 1981 
roku, dokładnie 35 lat temu, wy-
rok został wykonany.
Adam Cyra
Oświęcim, dnia 25 października 
2016 r.

/ Stephan Łenkawski, (1904-1977)

/ Julian Sawicki (1915-1945) 
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20 kwietnia 1944 r. pod Jagodzinem  
na Wołyniu  
Bogusław Szarwiło
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W ostatnim czasie ponownie tra-
fiło do mnie  ponownie pytanie: 
„Czy to prawda, że pod Jago-
dzinem przejściu 27 WDP AK, 
przez tory (nawiasem mówiąc 
cztery pary szyn) zagrodziły 
dwa niemieckie pociągi pancer-
ne? Pytanie to trafiało do mnie 
wielokrotnie na przestrzeni  mi-
nionych lat, dlatego starałem do-
trzeć do prawdy w tej sprawie. 
Przysłowiowej oliwy do ognia 
doleli dwaj nieżyjący już ( dlatego 
nie podaję ich nazwisk) żołnierze 
27 DP AK, którzy zarzekali się, 
że  widzieli dwa pociągi pancer-
ne. Słuchając i czytając dziesiątki 
relacji żołnierzy biorących udział 
w tej trudnej przeprawie, byłem 
przekonany, że w bitwie wziął 
udział tylko jeden niemiecki po-
ciąg pancerny. Kilka lat temu pod-
czas rozmowy z Władysławem 
Filarem wspomniałem mu o tej 
sprawie. Profesor jako wytrawny 
historyk sprawdził, że Niemcy w 
tamtym czasie, na tamtym tere-
nie,  dysponowali rzeczywiście 
tylko jednym takim pojazdem. 
Zatem nie ma  żadnych wątpliwo-
ści. W minionych latach nie raz i 
nie dwa docierały do mnie jeszcze 
inne pytania związane z tym trud-
nym tematem przejścia przez tory 
pod Jagodzinem. Dlatego poniżej 
pozwolę sobie zaprezentować re-
lacje uczestników tej przeprawy.

Prof. Władysław Filar (foto po-
wyżej) ps. „ Hora”, „Wondora-
”(uczestnik i jednocześnie zawo-
dowy historyk): „ Przebicie się z 
okrążenia Po trzytygodniowych 
ciężkich walkach, jakie toczyła 
27 WDP AK w ramach operacji 
kowelskiej, sytuacja jej oddzia-
łów była katastrofalna. Zostały 
one zepchnięte na niewielką po-
wierzchnię lasów mosurskich i 
okrążone. żołnierze byli zmęcze-

ni, brakowało amunicji i żyw-
ności, dywizja utraciła kontakt z 
regularnymi jednostkami wojsk 
sowieckich, nacierających na kie-
runku kowelskim. Coraz częst-
sze i silniejsze ataki Niemców 
od północy, wschodu i południa, 
wspierane przez artylerię, czołgi i 
lotnictwo, wskazywały wyraźnie, 
że przeciwnik dąży do rozcięcia 
okrążonych sił dywizji na czę-
ści, a następnie do całkowitego 
ich zniszczenia. Oddział pancer-
ny, przesuwający się z południa 
wzdłuż Bugu w stronę Hrady 
Mosurskiej, mógł w najbliższym 
czasie zablokować także kierunek 
zachodni. Czas działał tu zatem 
na niekorzyść oddziałów dywi-
zji. Decyzje związane z przebi-
janiem się z okrążenia musiały 
być powzięte bez zwłoki. Kie-
runek wschodni nie wchodził w 
rachubę, gdyż jak wykazała próba 
przebicia się 54 pułku kaw.gw. za 
Turię, odcinek wzdłuż rzeki ob-
sadzały silne oddziały pancerne 
przeciwnika. Kierunek zachod-
ni nie był brany pod uwagę ze 
względu na plan „Burza”, naka-
zujący 27 WDP AK prowadzenie 
działań bojowych na terenie Wo-
łynia. Kierunek południowy oka-
zał się także nieodpowiedni, gdyż 
umożliwiał Niemcom skuteczne 
zamknięcie niewielkiego odcin-
ka między Uściługiem i Włodzi-

mierzem Wołyńskim, a ponadto 
na południu rozciągały się tereny 
nie zalesione, opanowane przez 
oddziały UPA. Pozostawał zatem 
kierunek północny; prowadził on 
wprawdzie przez silnie umoc-
nioną i bronioną linię kolejową 
Chełm - Luboml - Kowel, ale tu 
Niemcy najmniej spodziewali się 
przebijania oddziałów polskich. 
W nocy z 18 na 19 kwietnia 
1944 r. mjr „Kowal”, który ob-

jął dowództwo dywizji, wydał 
rozkaz oderwania się oddziałów 
od nieprzyjaciela i marszu na 
północ, do rejonu koncentracji 
dywizji w  lasach przy trakcie 
drogowym Murawa - Zamłynie. 
Do ubezpieczenia koncentracji 
oddziałów wyznaczono I/43 pp, 
który ubezpieczał rejon od półno-
cy, oraz I/50 pp, który ze skraju 
lasów między Ziemlicą i Wydżgo-
wem osłaniał kierunek wschodni. 
Następnej nocy oddziały dywizji 
rozpoczęły marsz z lasów mosur-
skich do rejonu Zamłynia. O świ-
cie osiągnęły rejon koncentracji. 
Dzień 20 kwietnia poświęcono na 
przygotowania do długiego mar-
szu oraz decydującego uderzenia 
w celu przebicia się z okrążenia. 
Na rozkaz dowództwa zlikwi-
dowano tabory, a na to miejsce 
utworzono specjalny oddział koni 
jucznych pod dowództwem kpt. 
„Hrubego”, który zabrał tylko 
niezbędny sprzęt ciężki, amuni-
cję i żywność. żołnierze również 
pozbywali się wielu rzeczy oso-
bistych i odpowiednio pasowali 
oporządzenie. Niezwykle trudną 
decyzję trzeba było powziąć w 
sprawie szpitala dywizyjnego. 
Postanowiono pozostawić go w 
ukryciu w lasach, gdyż ze wzglę-
du na spodziewane ciężkie walki 
oraz konieczność zachowania 
swobody manewru, kolumny wo-
zów z rannymi nie można było 
dołączyć do oddziałów prze-
bijających się przez pierścień 
okrążenia. Szpital zaopatrzono 
w żywność na dwa tygodnie i 
umieszczono na zalesionych ba-
gnach, położonych na północ od 
Murawy. Do ochrony szpitala wy-
znaczono kompanię przeprawową 
z Bindugi. Przewidywano, że po 
dwóch tygodniach dywizja wróci 
na te tereny. Liczono się również 
z możliwością wykrycia szpitala 
przez nieprzyjaciela, toteż o jego 
pozostawieniu w lasach mosur-
skich powiadomiono dowództwo 
węgierskiego pułku stacjonują-
cego w Rymaczach. Uważano 
bowiem, że ewentualne przeję-
cie szpitala przez Węgrów może 
być mniej groźne dla rannych i 
personelu niż wykrycie go przez 
Niemców. Patrole (z I/43 pp) wy-
słane 20 kwietnia dla rozpozna-
nia sytuacji w rejonie Zamłynia 
stwierdziły, że w miejscowości 
tej nie ma Niemców. Oznaczało 
to, że nie odkryli oni zamierzo-
nego wyjścia dywizji z okrążenia. 
Można było zatem liczyć na doj-
ście do torów kolejowych Chełm 
- Luboml bez walki, co stwarzało 
realne przesłanki przejścia w cią-
gu nocy planowanej odległości 20 
km. Ponadto most na Neretwie 
w Zamłyniu ułatwiał pokonanie 
wprawdzie niewielkiej, lecz o 
bagnistych brzegach przeszkody 
wodnej.

Przyjęto następujące ugrupo-

wanie dywizji do przebijania 
się z okrążenia: - straż przednia: 
I/43 pp jako oddział rozpoznaw-
czy oraz I/50 pp jako oddział ude-
rzeniowy; - siły główne: III/50 
pp i II/43 pp jako wsparcie straży 
przedniej, sztab dywizji, I/45 pp 
i warszawska kompania saperów 
jako ochrona sztabu, 2 kompania 
II/50 pp, oddział koni jucznych 
(około 500 koni), 1 i 3 kompa-
nia II/50 pp; - straż tylna: I/23 
pp, II/23 pp, I/24 pp; na końcu 
kolumny maszerowały oddziały 
wojsk sowieckich. Cała kolumna 
liczyła 7 tysięcy ludzi i 500 koni. 
Podczas formowania kolumny, 
około godz. 19, nadszedł meldu-
nek, że Niemcy w sile kompanii 
obsadzili wolne dotychczas Za-
młynie. Aby nie wszczynać zbyt 
wcześnie alarmu w jednostkach 
niemieckich, zmieniono trasę 
marszu: postanowiono nie korzy-
stać z mostu i obejść Zamłynie od 
zachodu. Na czoło kolumny skie-
rowano saperów, którzy wspólnie 
z żołnierzami I/43 pp mieli zbudo-
wać kilka prowizorycznych kła-
dek przez Neretwę. Konie juczne 
postanowiono przeprawić przez 
rzekę wpław. 20 kwietnia około 
godz. 20 kolumna ruszyła. Po-
czątkowo maszerowała traktem, 
później skręciła lasem w lewo; 
do Neretwy doszła w odległości 
około kilometra od mostu w Za-
młyniu. Ciemna noc utrudniała 
marsz. Pomimo wystawionych 
posterunków żandarmerii, które 
kierowały oddziały na wyznaczo-
ną trasę, kolumna rwała się, nie-
które oddziały błądziły, przez co 
tempo marszu było bardzo małe. 
Z zachowaniem wszelkich środ-
ków ostrożności przeprawiły się 
przez Neretwę I/43 pp, I/50 pp, 
warszawska kompania saperów, 
I/45 pp ze sztabem i III/50 pp. 
W momencie przeprawiania 
się II/43 pp Niemcy rakieta-
mi oświetlili teren i otworzyli 
ogień do przechodzącego bata-
lionu. Rakiety spadały między 
konie oddziału jucznego, które 
spłoszone wpadały na najbliż-
sze oddziały. Zamieszanie było 
ogromne, oddziały przemieszały 
się, a kolumna uległa rozprosze-
niu. Ogień niemiecki od Zamły-
nia nasilał się. Oczekująca na 
przeprawę 1 kompania I/23 pp 
uderzyła na bunkry w Zamły-
niu i związała Niemców walką. 
Pozwoliło to pozostałym oddzia-
łom ruszyć do przodu i przejść 
przez rzekę. Straconego czasu 
nie dało się jednak nadrobić. 
Zbliżał się świt. Niemcy, zaalar-
mowani  na całej linii, otworzyli 
z bunkrów morderczy ogień do 
zbliżających się do torów od-
działów. Jednocześnie od Lu-
bomla nadjechał pociąg pancer-
ny i zagrodził drogę przez tory. 
Pod ogniem broni maszynowej 
i dział pociągu pancernego od-
działy polskie i sowieckie wyco-

fały się z zasięgu ognia i przeszły 
do lasów pod Zamłyniem i Ra-
kowcem. Kolumna czołowa w 
sile pięciu batalionów, która po 
przejściu przez Neretwę utraci-
ła łączność z pozostałą częścią 
sił dywizji, pokonała tory kole-
jowe w Terebejkach prawie bez 
walki i maszerowała w kierun-
ku miejscowości Sokół. Około 
godz. 8, kiedy żołnierze odpoczy-
wali po nocnym marszu, zostali 
zaatakowani od Połap i Zapola 
przez silny oddział niemieckiej 
piechoty, wspierany samochoda-
mi pancernymi i czołgami. Nie 
przygotowani na tak nagły i silny 
atak żołnierze zaczęli się bezład-
nie cofać. Powstała panika, gro-
żąca zupełnym rozproszeniem. W 
tej fazie walki tylko w I/50 pp i 
I/45 pp udało się opanować sytu-
ację. Bataliony te stawiały opór i 
cofały się, usiłując powstrzymać 
nacierającego nieprzyjaciela. Po-
zwoliło to na wprowadzenie ładu 
i porządku w innych oddziałach 
oraz zorganizowanie linii obrony 
przez I/43 pp i 2 kompanię II/50 
pp. Niemcy ogniem dział czoł-
gowych ostrzelali polskie stano-
wiska obronne, ale zatrzymali 
natarcie i wycofali się w kierunku 
Połap i Zapola. Oddziały polskie, 
spodziewając się dalszych ataków 
przeciwnika, odeszły w kierunku 
Smolar Rogowych. Te oddzia-
ły, które poprzedniej nocy nie 
przeszły przez tory za kolum-
ną czołową, w nocy z 21 na 22 
kwietnia ponowiły próbę prze-
bicia się, jednakże nie w rejonie 
Torebejek, lecz bardziej w lewo 
między Starym i Nowym Jago-
dzinem. Podchodząc do torów 
kolejowych zostały ostrzelane 
zmasowanym ogniem broni ma-
szynowej i działek szybkostrzel-
nych. Kolumna nie zatrzymała 
się. Czołowe oddziały z marszu 
zaatakowały niemieckie stanowi-
ska ogniowe i zmusiły Niemców 
do wycofania się, po czym prze-
szły tory kolejowe i skierowały 
się na północ. Tu napotkały drugą 
linię umocnień, biegnącą równo-
legle do torów. Pod osłoną zma-
sowanego ognia broni maszyno-
wej pokonano i tę przeszkodę. Po 
krótkim odpoczynku kolumna, w 
skład której wchodziły niekom-
pletne bataliony: I/23 pp, I/24 pp 
oraz grupy rozproszonych żołnie-
rzy z innych oddziałów, podjęła 
dalszy marsz i 22 kwietnia dołą-
czyła w Smolarach Rogowych do 
pierwszego rzutu dywizji . W tym 
samym czasie próbę przebicia 
się podjął dowódca II/50 pp por. 
„Jastrząb”. Oddział, liczący oko-
ło 300 ludzi, zbliżył się do torów 
w rejonie Jagodzina już po przej-
ściu batalionów 23 i 24 pp. Ale 
Niemcy ochłonęli z zaskoczenia i 
skupili cały ogień na podchodzą-
cym do torów batalionie. W takiej 
sytuacji przejście przez tory stało 
się niemożliwe. Batalion wycofał 
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się do lasów mosurskich, pozostał 
w okrążeniu, ale nie zaprzestał 
walki. Wymykając się licznym 
obławom i klucząc po bagnistych 
terenach lasów mosurskich, po 68 
dniach udało mu się wyjść z okrą-
żenia i dołączyć do oddziałów dy-
wizji na Lubelszczyźnie. (1)

Stanisław Nikoniuk (foto powy-
żej) ps. „Jantar”: „ Dowództwo 
przewiduje niewielką potyczkę w 
Zamłyniu. Dwie kompanie mają 
uderzyć na placówkę wroga i za-
jąć most na dopływie Bugu – ja-
kiejś niewielkiej rzece, a reszta 
nie czekając na koniec walki ma 
rwać jak najszybciej za linię ko-
lejową Luboml – Chełm ku rozle-
głym Lasom Szackim i zebrać się 
tam nad jeziorem Świtaź. Taki jest 
plan dowództwa, tym razem po-
dany do wiadomości wszystkich. 
Lecz plan – jest tylko planem. 
Pierwsze rakiety i wystrzały wy-
palone z niemieckiej  placówki w 
Zamłyniu przed czołem kolumny 
momentalnie zburzyły porządek. 
Wybuchła panika. 11 dni ucieczek 
i odwrotów krytycznie podkopały 
ducha żołnierzy. W jednej chwili 
najtchórzliwsi prysnęli z kolumny 
na obie strony drogi w zarośla i 
rozproszyli trzytysięczna kolum-
nę gruntowniej niżby to mogły 
zrobić szrapnele. Zakotłowało 
się po zaroślach, rozleciały się w 
ciągu minuty wszystkie oddziały 
mimo iż ogień szedł w innym kie-
runku, nie na główny tłum party-
zantów.

     - Bydlęta! – klął Paweł. – Tchó-
rze! Gówniarze. Zasrane wojsko!  
Zaplątał się z drużyną w gęste 
leszczyny, potem w jeszcze gęst-
sze łozy, po których kotłowało się 
jak w garnku to, co przed minu-
tą stanowiło na drodze kolumnę 
wojsk. Z ciemności ze wszyst-
kich stron nawoływania:  - Gdzie 
Jastrząb?  - Hallo, gdzie oddział 
Bomby?  - My z Gromu. Wy z 
którego?  - Zgubili nas, wystawi-
li, skurrrwysyny, na pewna śmierć 
– zawodził Szpic. Ogłupiałe grup-
ki partyzantów błądziły po krza-
kach, tratowały jakąś łąkę pełną 
wysokich łóz, wreszcie przekotło-
wały się na skraj większego lasu, 
trafiły na suchy rów melioracyjny, 
szeroki, z wysokim wałem i ten 
rów ustalił kierunek ucieczki. Po 
suchym dnie zatupotały buty bie-
gnących. W pewnej chwili nad 
wałem, dość jednak wysoko nad 
głowami, przeleciał łańcuch poci-
sków świetlnych – parę krótkich 
serii. W rowie zakotłowało się jak 
w mrowisku, jak w kupie roba-
ków. Tłum ruszył takim pędem, 

że się zbijano z nóg, przewraca-
no wzajemnie, kto upadł z trudem 
podnosił się z pod nawałnicy bu-
tów. Biegli jak szaleńcy. A ostrzał 
rowu był całkiem przypadkowy 
– parę serii tylko.  Gdy wreszcie 
strzelanina w stronie placówki 
zacichła, buchnęła ogromnym 

płomieniem stodoła i z czarnej 
otchłani nocy wystąpiły zarysy 
terenu: zarośla, łąka, rów, dalej 
kanał czy rzeczka. Zamieszanie 
ustało. Przy świetle pożaru Paweł 
spojrzał na brata, z którym wbie-
gając w rów wziął się za ręce. Ze 
zdumieniem stwierdził, że trzy-
ma rękę kogoś obcego! – To ty, 
Wiatr? Jak to? Gdzie Jogin? Dalej 
szedł sam. Nie wiadomo, gdzie 
stał ów most, o który  toczyła się 
walka. Doszedł do brzegu ka-
nału. Kilkunastu ludzi tłoczyło 
się u kładki, kolejka do przejścia 
rosła, ponaglano: szybciej! prę-
dzej! Dwaj jacyś szli z drążkiem 
wzdłuż brzegu, macali gdzie 
płycej? Kładka – surowy kloc 
olszyny – pod ciężarem jednego 
człowieka uginała się, zanurzała 
pod wodę. Przechodzący jedną 
ręką trzymał się drążka chwiejnej 
poręczy, a drugą – długim kijem 
wspierał się o dno. Kapitan Hruby 
i porucznik Olszyna już się prze-
prawili, odchodzili nie czekając 
na  innych. Na  szczęście  poprzez  
trzask pożaru dało się słyszeć 
dudnienie mostu  – stał bliżej niż 
przypuszczano! Paweł zawrócił 
od nieszczęsnej kładki, przeszedł 
przez most. Partyzanci spieszyli 
w rozsypce łąkami ku torom ko-
lei, która była gdzieś dalej przed 
nimi. Panika trwała zbyt długo: 
dniało już, wstawał chmurny, 
surowy poranek. Paweł ciągle 
szedł sam kierując się na sylwet-
ki idących przodem. Natknął się 
na wóz z rannymi - ze czterech 
chyba – woźnica uszedł. Konie 
stały w wodzie po brzuch, jeden 
z rannych szarpał daremnie za 
lejce. Paweł podszedł, próbował 
pomóc – nadaremnie – konie jak-
by skamieniały. Idący w przedzie 
byli już daleko, bokami ciągle szli 
pojedynczy ludzie pośpiesznym 
tempem maratonu. Paweł zosta-
wił rannych. Przyspieszył kroku. 
Łąki, potem pole. Mgły. Kolei 
ciągle nie widać. Tylko część od-
działów zdołała przejść przez 
tory tego ranka. Paweł znalazł 
się w tej części, która trafiła 
na pancernik (pociąg pancer-
ny- S.B.). Nasypu kolei jeszcze 
nie było widać w mgłach nad po-
lami, gdy nad głowami idących 
zaszumiały pociski. Biły szybko-

strzelne działa pancernika, w parę 
chwil zmiotły z pola partyzantów 
za ściany kilku rozrzuconych do-
mów i za skupienia drzew. Jacyś 
cekaemiści wleźli pośpiesznie na 
wierzchołek wysokiego kopca 
ziemi – stary prosowiecki bunkier 
– i po chwili w stronę pancerni-
ka rzygnął czerwonym płomie-
niem cekaem. Potem jeszcze ktoś 
krewki zainicjował atak. Kilku-
nastu ludzi wybiegło na otwarte 
pole. Paweł ruszył za śmiałkami 
upatrując gdzie bruzdy, padając 
co kilka kroków. Szybkostrzelne 
działa przytłoczyły zuchwalców 
do ziemi. Cofnęli się. Kwadrat 
gęstego podmokłego lasu otoczo-
ny ze wszystkich stron mokradła-
mi przechował ludzi do wieczora. 
Nieskończenie dłużył się mglisty 
ponury dzień. Paweł zjadł ostatni 
kawałek kiełbasy, podpleśniałej 
i gorzkiej. Z całego Gromu spo-
tkał tu tylko dwóch znajomych. 
Rozpytywał ich o brata – nie, nie 
widzieli. Miał w torbie wspól-
ną żywność dla obu… Usiadł na 
zwalonym pniu osiki. Przetrząsał 
kieszenie: scyzoryk, kalendarzyk, 
mały zeszycik, świadectwo ukoń-
czenia powszechnej, Zaświadcze-
nie Koeniga z Forstamtu. Obejrzał 
karabin i siódemkę. Rdzewieją! 
Posmarował kawałkiem słoniny. 
Pokręcił się po lasku, posłuchał, 
co mówią. Wrócił do osiki i prze-
siedział na niej do wieczora. … 
Jeśli paść, to od razu – snuły się 
myśli – od jednego uderzenia 
kuli… A tych rannych, cóż mo-
głem zrobić – wóz ani drgnął… 
Ci dwaj porucznicy, co w nocy 
poprowadzą wyglądają bardzo 
sympatycznie. Hm… Brunet ma 
pseudonim Biały, a blondyn – 
Czarny… Przechodzić będziemy 
przez stanowiska artylerii, a w 
nocy skuteczność ognia artylerii 
jest bardzo mała… No, tak oni za-
pewniają – ten Biały i Czarny… 
Część polegnie, większość jednak 
przejdzie… Jeśli zagrozi schwy-
tanie, rzucę siódemkę byle gdzie 
– Niemcy nie znoszą niemieckiej 
broni w ręku schwytanego. Port-
fel zostawię… Hm, „Der Bote N. 
durch seine Fleisigkeit und Zu-
verlasigkeit hat meine volle Ver-
trauen verdient… Forstmeister 
Bernard Koenig”. Tego nie wy-
rzucę… Kto wie czy to zaświad-
czenie Koeniga jeszcze się tu nie 
przyda?... Gdzie teraz jest Piotruś, 
gdzie on mógł zostać? A może już 
jest za torami, zdążył przeskoczyć 
z czołowym rzutem…?

     W ciągu dnia dwaj warszaw-
scy porucznicy formowali z roz-
bitków nową kolumnę.

     Noc nadeszła tak samo czarna, 
jak obie poprzednie. Dano kró-
ciutką instrukcję: do torów mamy 
przewodnika, punkt zborny za 
torami wyznaczy rakieta, zapa-
miętać! czerwona rakieta!,  którą 
po przejściu wystrzeli czołówka. 
Zaraz od początku marszu widać 
było, że w potrzasku nastawio-
nym na partyzantów nie ma żad-
nej szczeliny: dookoła – z przodu 
i z tyłu, z prawej i lewej strony 
raz po raz rozbłyskiwały rakiety. 
Niektóre wzlatywały z sykiem 
tak blisko, że kolumna w śmier-

telnej ciszy przysiadała do ziemi, 
po czym wstawała z przysiadu i 
bez najmniejszego szmeru  prze-
kradała  się  dalej.   Po   godzinie  
tego  marszu  w   granatową  ot-
chłań nocy  wdarło  się oślepiają-
ce białe światło potężnego reflek-
tora. Zamiatało ciemności z pola, 
jak ogromna śnieżnobiała miotła. 
Rakiety były niczym wobec tego 
blasku. Ale i jemu wystarczył po-
kłon cichego tłumu sunącego bez-
szelestnie w lekko sfalowanym 
terenie – smuga blasku omiatała 
pole tuż nad głowami i sadziła 
ogromnymi skokami dalej.  Po 
długim deptaniu miedz, zagonów, 
kawałków drogi, idący poczuli 
pod nogami powierzchnię szero-
kiego traktu. Podnosił się lekko 
do góry, coraz wyżej… Czyżby 
już do poziomu nasypu?  Czyżby 
była jednak luka i przemkną bez 
walki? Nagle przed samym czo-
łem kolumny zasyczała rakieta.  
Przysiad na nic się już nie zdał  - 
buchnął pierwszy strzał i w tejże 
chwili noc zatrzęsła się od ognia 
i jednoczesnego – hurra! party-
zantów. Nim Paweł zdążył odmó-
wić Zdrowaś Maria partyzanckie 
hurra rozciągnęło się już daleko 
do przodu. Reflektor zdwoił gor-
liwość, natrafił na tłum. Obok ol-
brzyma zabłysło w szeregu kilka 
pomniejszych – hurra niosło się 
wzdłuż linii świateł. Nieprzyjaciel 
bił z poza tych świateł ku biegną-
cym ogniem tak gęstym, że Paweł 
musiał co kilka kroków padać 
na płask. Złote smugi pocisków 
artyleryjskich syczały tuż nad 
głową, ślepiły z prawa i z lewa, 
rwały się ze wszystkich stron. Zza 
kępy na podmokłej łące wypalił 
z karabinu w blask reflektora. W 
podnieceniu zapomniał zarepeto-
wać i szarpnął powtórnie za spust. 
Nie było czasu poprawić – biegł 
skokami dalej. Spostrzegł, że 
biegnie wśród ostatnich. Poznał 
przebiegającego tuz obok: Klucz! 
– krzyknął – Klucz! Bij w reflek-
tor! Erkaemista dosłyszał  i w 
biegu z biodra puścił serię w snop 
światła – ogromny reflektor zgasł. 
Mniejsze nie sięgały swym świa-
tłem biegnących. Może były to 
reflektory maszyn – słychać było 
wśród ogólnego huku strzelaniny 
jazgot rozruszników  i motorów.  
Ile czasu trwała ta bitwa – godzi-
nę, może więcej? Paweł nie wie-
dział. Szedł już wyprostowany, 
kule gwizdały teraz z rzadka i na 
dużej wysokości. Działa przeciw-
nika zamilkły. Musiał chyba zejść 
z kierunku, gdyż toru ciągle nie 
było widać. Doszedł do jakiejś za-
grody – stodoła, dom, podwórze. 
Chciał pić. Wszedł na podwórze. 
Stał na podwórzu mężczyzna w 
czarnej jesionce. Przedstawił się 
Pawłowi: porucznik Twardy. Był 
ranny  w nogę. Obaj z Pawłem 
zaczęli szukać wody. Na podwó-
rze doszła sanitariuszka któregoś 
oddziału. Została z rannym. Pa-
weł pośpieszył dalej. - Nie idźcie 
w tym kierunku, kolego! – wo-
łał za odchodzącym porucznik 
Twardy. – Tam są bunkry. Tam 
mnie postrzelili. Bierzcie się jak 
najbardziej w lewo!  Paweł usłu-
chał i poszedł do przodu w lewo. 
Ale i tak natknął się na bunkry. W 

szarym półmroku brzasku na wid-
nym już nieco nasypie kolejowym 
majaczył kształt kopca. Podszedł 
bliżej. Zobaczył zasieki z kołków 
i drutu wokół bunkra, przy jed-
nym z kołków leżącą na ziemi 
ciemną postać, niżej jeszcze kil-
ka innych.   - Granaty! Granatów 
trzeba! – zawołała postać przy 
kołku. - Nie ma! – odpowiedzia-
no z dołu. Leżeli wszyscy bez ru-
chu, namyślali się widocznie, co 
robić?  Wtedy – Paweł to widział 
na tle ciemnego nieba, jaśniejsze-
go jednak niż kopiec, nasyp i te 
pod kopcem postacie – z wierz-
chołka bunkra wyleciał czarny 
nieduży przedmiot i opadł małym 
łukiem w dół. Na ciemnoczar-
nym tle nocy stanęła w oczach 
Pawła wielka, nieprzenikliwie 
czarna plama. Kiedy opadła i kie-
dy przebrzmiał huk, postaci pod 
zasiekiem już nie było. Paweł z 
przerażeniem odskoczył biegiem 
w lewo, w lewo, i jeszcze dalej 
w lewo… Dostrzegł stos opłot-
ków na nasypie – zestawionych 
po przejściu zimy w jedno miej-
sce. Ucieszył się: za tą osłoną nie 
powinni go z bunkra dojrzeć gdy 
będzie przekraczał tor. Doczołgał 
się do stosu opłotków. Spojrzał 
przed siebie: nareszcie! Cztery 
pasma szyn – granica okrążenia… 
Osłonięty stertą opłotków wypro-
stował się. Zastanawiał się: peł-
znąć, czy skuliwszy się przebiec? 
Wybrał bieg. Wyskoczył zza 
osłony. Gdy przenosił nogę nad 
pierwszą szyną, ta zadźwięczała 
od krótkiej serii. Momentalnie 
przypadł na płask do kamiennej 
powłoki torowiska. Nie strzelali. 
Nie widzą… Przeczołgał się na 
druga stronę. Ześliznął po zboczu 
nasypu. Tuż za nasypem płynął 
strumień. Szedł środkiem, po ko-
lana w wodzie jeszcze kilkadzie-
siąt kroków w lewo. W wysokich 
brzegach strumienia wyprosto-
wał się na cały wzrost. Jeszcze, 
jeszcze w lewo! – nakazał sobie. 
Wreszcie wygramolił się na drugi 
brzeg. Wczesny poranek. Pole – 
świeżo zorana ziemia, bruzda. W 
bruździe leży ktoś twarzą ku nie-
bu. Partyzant. Pewnie z oddziału 
Sokoła, bo w niemieckim mundu-
rze, z mauserem u boku. Zmęczył 
się i odpoczywa. Paweł pochylił 
się nad leżącym: śpicie, kolego? 
Ale spojrzawszy uważniej drgnął: 
oczy żołnierza były otwarte i nie-
ruchome. – Aha! – powiedział 
głośno do siebie. Ruszył tą bruzdą 
w pole przed siebie.  W oddali w 
szarym brzasku cichego poranka 
widniał las. W pewnej chwili bły-
snął nad nim wznosząc się w górę 
maleńki czerwony punkt.

     Wskazując go oczyma strzelec 
Morus – wyrósł nagle obok Pawła 
jakby z pod ziemi – uśmiechnął 
się surowo i podniósł z lekka rękę 
w tym kierunku:  chodźmy, Jantar.  
Znowu – któryż to już raz – do 
lasu spływały z pól grupki – zwy-
cięzców czy niedobitków? Las. 
Dorodny, gęsty. Niewielki jednak, 
zewsząd otaczają go kilometry 
otwartych pól.  Wyczerpani wal-
ką i marszem partyzanci siadają 
pod drzewami. Znajomi zbierają 
się   w grupy. Paweł z Morusem 
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położyli się na trawie. Rozglądają 
się – żadnej znajomej twarzy. Po 
twarzach widać – niespokojnie 
tu… O co chodzi? – nie wiadomo, 
to pewne jednak, że nie tu jeszcze 
odpoczynek. Ze swoich oficerów 
widzieli tylko Olszynę. Porusze-
nie w sąsiednich grupkach. Jakiś 
obcy oficer każe wstawać. I co? 
No tak! Znowu obsadzać brzeg 
lasu. No tak! Już jacyś dwaj prze-
chodzą z rusznicą. Już przelatuje 
wołanie: Broń automatyczna do 
przodu! Już słychać kędyś z pola 
zbliżanie się czołgu. W oczach 
strach, blade, wylękłe twarze… 
Milczenie. Jakże się nie chce wy-
chodzić na linię na brzeg lasu. Nie 
obronią go. Za mały. Czyżby czo-
łówka zmyliła drogę? Tak niewie-
lu ludzi widać w tym lesie. Jednak 
nie! Nie będą bronić. Wychodzą 
na łąki. Za łąkami widnieje wła-
ściwy las – cała ogromna ściana. 
Zaroiła się łąka. Teraz dopie-
ro widać jaki ogromny tłum 
przeszedł tej nocy przez tory. 
Szybko, ku tamtemu wielkiemu 
lasowi! Uszli ze trzysta metrów 
– bezładną gromadą, kto z kim 
chciał – i wtedy… Wtedy Paweł 
widzi to, czego tylekroć z kolej-
nych stanowisk strzeleckich w 
linii upatrywał: sylweta samocho-
du pancernego na wzgórku z boku 
łąki. Widoczna na całą wysokość 
na tle nieba. I w tejże chwili bije 
do rojowiska ludzkiego na łące z 
tego samochodu cekaem. Kogoś 
biegnącego przed Pawłem już 
podejmują pod ramiona towarzy-
sze – krwawi kolano, po chwili 
bieleje chusteczką nałożoną w 
biegu. Pancerka sterczy na wzgó-
rzu, ma setki uciekających jak na 
dłoni. Nabije ludzi! – myśli Paweł 
podbiegając pod osłonę sporego 
wału darniny. Dziwi się, że tak 
niewielu biegnących robi to samo 
– uciekają na ślepo. Widocznie 
tracą głowę z przerażenia. Ale – 
co za dziw! – pancerka milknie, 
choć ciągle ma uciekających w 
zasięgu. Zawraca. Doprawdy za-
wraca. Odjeżdża! Już jej nie ma! 
Mogła narobić jatek na tej łące. 
Odjechała nie atakowana. Cud? 
Marsz, marsz, jak najprędzej! 
Jeszcze, jeszcze trochę wysiłku. 
Nie zwalniać tempa. Pół łąki, trzy 

czwarte. Koniec. Już las. Naresz-
cie bezpieczni. Z nowego boru 
wychodzą na spotkanie  łącznicy. 
Prowadzą.  O, jeszcze  kawałek  
drogi!  Bagnisty  teren.  Całe  so-
sny  leżą rzucone przez bajora. 
Jeszcze marsz, jeszcze. Pierwsze 
placówki. Jeszcze marsz. Las, 
ciągle las. Dopiero późno po po-
łudniu ogrody i wieś zewsząd 
otoczona lasami. Smolary. Paweł 
odnajduje część swojej drużyny. 
Jest Natan, Grzmot, Szpic, Zuch. 
Mają chleb. Udało im się przejść 
tory w pierwszym rzucie. Druży-
na ma osobną chatę. Paweł dostał  
gorącej strawy. Rzucił się na le-
gowisko. Co za stara, stęchła, aż 

czarna słoma! – kwaterowali tu 
partyzanci sowieccy. Zasypia, śpi 
kamiennym snem bardzo długo. 
Panika pod Zamłynem i bitwa 

o przejście przez tory zburzyła 
organizację wołyńskiej dywizji. 
Oddziały zdekompletowały się, 
rozpadł się batalion Siwego. 
Sam Siwy z narzeczoną uciekł 
z pod Zamłynia ratując tylko 
własną skórę – pistoletem gro-
ził tym, którzy chcieli z nim iść. 
Za tory przebiła się jedynie część 
Gromu, żołnierze tej części weszli 
teraz w skład nowej kompanii pod 
porucznikiem Olszyną o wiecznie 
trwożnym spojrzeniu czarnych, 
rozlatanych oczu. Wkrótce kom-
panię przejął dzielny porucznik 
Wilczur, a po jego śmierci – pod-
porucznik Prawdzic. ( 2)

Eugeniusz Rachwalski (foto 
powyżej) ps. „ Kotwica”:  „ Zo-
staliśmy okrążeni. Z kotła wypro-
wadził nas major „Kowal”, który 

objął dowództwo dywizji. Ta noc 
była straszna, chyba bardziej tra-
giczna, niż te w 1939 roku. Była 
walka pod Zamłyniem, forsowa-
nie wpław rzeki Neretwy, potem 
mordercze parcie na północ, na 
linię kolejową między Kowlem a 
Jagodzinem w świetle rac, lotni-
czych reflektorów i w ogniu z nie-
mieckich bunkrów oraz pociągu 
pancernego. Przerwaliśmy się na 
północ, chociaż z dużymi strata-
mi i nie wszystkie jednostki. Dwa 
razy kąpaliśmy się w lodowatych 
wodach Neretwy i jakiegoś kana-
łu przed samymi torami. Mój mo-
kry po szyję żołnierz trząsł się z 
zimna jak osika, ale stawał dość 
dzielnie. Czułem jego potworne 
zmęczenie i bicie serca. Nie było 
ono spowodowane tylko stra-
chem, ale również bitewnym pod-
nieceniem. Podobał mi się coraz 
bardziej. Ja też zmokłem, byłem 
jednak bardziej odporny na zim-
no. Zresztą szybko rozgrzewa-
łem się od jego ciała i schnąłem. 
Rano pod wsi ą Sokół była znów 
bitwa z nacierającymi czołgami. 
Stawaliśmy twardo, chociaż prze-
strzelono nam połę płaszcza, co 
zauważyliśmy po walce. „ (3)

Henryk Kata (foto powyżej) ps. 
„Prima”:  „ Późnym wieczorem 
20 kwietnia 1944 roku uprzednio 
sformowane oddziały, w okre-
ślonej kolejności, z przydziałem 
zadań, rozpoczęły marsz. Z La-
sów Mosursko-Zamłyńskich- na 
północ, przeprawa przez tory 
kolejowe Kowel-Chełm, dobrze 
strzeżone przez Niemców. Tak 
przemyślany przez dowództwo 
plan wymknięcia się z „kotła” 
kilku tysięcy ludzi miałby szansę 
powodzenia, gdyby zostały za-
chowane wszelkie środki ostroż-
ności, zalecana cisza i spokój. 
Przy takiej liczbie uzbrojonych 
ludzi, w ciemną noc po leśnych 
bezdrożach, mając do sforsowa-
nia rzekę Neretwę, pełną w tym 
czasie wiosennych wód, zadanie 
to okazało się nierealne. Dołą-
czyły też do naszych jednostek 
oddziały radzieckie, które ubie-
głej nocy zostały przez Niemców 
rozbite na rzece Turii, przy próbie 
wymknięcia się na wschód do 
swoich frontowych wojsk. Tak 

więc wielokilometrowa kolumna 
ludzi z osprzętem bojowym, z 
kilkuset jucznymi końmi, ciemną 
nocą, leśnymi drogami posuwała 
się na północ mając za zadanie 
przejść tory kolejowe w okolicy 
stacji kolejowej Jagodzin. Pierw-
szą kompanię „Jastrzębia” usytu-
owano w drugiej połowie kolum-
ny z zadaniem ochrony oddziału 
jucznych koni, które dźwigały za-
pas żywności, jak też niezbędny 
ciężki osprzęt zapasów bojowych 
i łączności. Jak już wspomniałem, 
przeprawa przez wezbraną wio-
sennymi roztopami rzekę Nere-
twę, wśród lasów w ciemną noc, 
okazała się bardziej trudna do zre-
alizowania niż zakładano to pier-
wotnie. Według doniesień zwia-
du dywizyjnego , penetrującego 
teren trasy przewidywanej na 
przemarsz oddziałów, Zamłynie –
gdzie był most na rzece- cały czas 
wolne było od Niemców. Most 
ten był dla nas ważnym obiek-
tem. Zbudowane kładki na rzece 
przez kompanię saperów nie były 
w stanie przerzucić w ciągu nocy 
około siedmiu tysięcy ludzi ob-
ciążonych bronią, amunicją oraz 
niezbędnymi zapasami, jak też 

około pięciuset koni objuczonych 
do granic możliwości. O zmierz-
chu od patroli nadszedł meldu-
nek, że oddział niemiecki w sile 
około jednej kompanii, dobrze 
uzbrojony, zajął Zamłynie. Nie 
była to zbyt wielka przeszkoda 
w kontynuowaniu zamierzo-
nego celu – wyjścia z kotła dla 
naszych oddziałów. Niemców 
można było wyrzucić z Zamły-
nia bez szczególnego wysiłku, z 
marszu. Nie obyłoby się jednak 
bez strzelaniny i granatów, co 
w konsekwencji postawiłoby w 
stan gotowości znajdujące się w 
pobliżu garnizony niemieckie, a 
zwłaszcza ochronę silnie strze-
żonych torów kolejowych, które 
stanowiły główną przeszkodę w 
marszu dywizji w zamierzonym 
kierunku. 

Nie zmieniło to jednak planu 
ustalonego przez dowództwo, 
poza korektą obejścia Zamłynia 
od strony zachodniej, aby nie 

/ Grupa żołnierzy 27 WDP AK
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wdać się z Niemcami w strzela-
ninę. To też kompania saperów 
wybudowała kilka kładek poza 
Zamłyniem, a juczne miały być 
przeprawiane wpław. Ciemną 
już nocą oddział za oddziałem, 
kolumna za kolumną ruszyły le-
śną drogą. Żeby ominąć Zamły-
nie, czoło kolumny zeszło z dro-
gi, prowadzone przez przewod-
ników znających teren leśnymi 
duktami, aby wyjść za Zamły-
niem i tam przeprawić się przez 
Neretwę. I tu dopiero, po opusz-
czeniu leśnej drogi rozpoczęło 
się ślimacze tempo marszu od-
działów. Bo jeśli nawet na wy-
znaczonym odcinku nowej trasy 
ustawiono posterunki, których 
zadaniem było kierowanie od-
działów w określonym kierun-
ku, to bezdroża leśne w ciemną 
noc opóźniały najlepsze nawet 
w założeniu plany wyjścia przed 
nastaniem dnia poza pierścień 
okrążenia. Kolumna rwała się, 
oddziały gubiły się w ciemno-
ściach po bezdrożach, wyczeki-
wały i odnajdywały się, żeby 
dojść do celu przed nastaniem 
dnia. Zachowując ciszę ( na ile 
to było możliwe) pierwsze od-
działy kolumny ze sztabem dy-
wizji przeprawiły się przez Ne-
retwę, podążając na północ, 
żeby przed świtem przejść tory 
kolejowe linii Kowel-Chełm. 
Kiedy czołowe oddziały kolum-
ny przeprawiły się przez rzekę, 
to nasz batalion „Jastrzębia”, 
ochraniający kolumnę koni z 
koniowodami, znajdował się 
koło Zamłynia. W czasie, kiedy 
oddział jucznych koni rozpoczął 
zejście z drogi na leśne bezdro-
ża, od Zamłynia wzniosły się 
rakiety oświetlające, a za nimi 
serie z broni maszynowej. Któ-
ryś z dowódców oddziału ( 
prawdopodobnie „Siwy” ) 
zlekceważył rozkaz likwidacji 
taboru kołowego. Gdy paro-
konny wóz na kołach ze stalo-
wymi obręczami wjechał na 
most z drewnianych bali, na-
robił tyle hałasu, że natych-
miast zaalarmowało to Niem-
ców. Ci wystrzelili rakiety, w 
których świetle dojrzeli nie tyl-
ko wóz na moście, ale całą ko-
lumnę koni i wojska posuwającą 
się tuż obok. Toteż skierowali 
ogień z broni maszynowej na 
kolumnę, jak też zagęścili świa-
tła rakiet, które zaczęły padać 
między konie. Te z kolei wśród 
błysku rakiet i nagłej strzelaniny 

w ciemności uległy ogólnemu 
popłochowi i panice. Z kwikiem 
i rżeniem stawały dęba, roz-
pierzchły się we wszystkie stro-
ny, często tratując koniowodów 
i najbliższe oddziały, wprowa-
dzając chaos i  zamieszanie. 
Cały plan i marsz kolumny zo-
stał porwany, czoło kolumny ze 
sztabem zapewne przekroczyło 
już tory kolejowe. Nasz bata-
lion, na tyłach koni jucznych, w 
ogólnym chaosie, przemieszany 
z innymi oddziałami wdał się w 
walkę z Niemcami w Zamłyniu 
przy moście. Sporo upłynęło 
czasu, zanim Niemcy przestali 
zionąć ogniem ze swych stano-
wisk. Pozostałe oddziały szybko 
zaczęły się zbierać, choć prze-
mieszane, grupkami przecho-
dzić most, kierując się na pół-
noc, w stronę torów kolejowych. 
Nie wiem, ile czasu to trwało, 
kiedy Niemcy opuścili bunkry i 
stanowiska ogniowe, zaprzesta-
jąc ostrzału, do czego zostali 
zmuszeni. W blasku zapalonych 
od pocisków zapalających bu-
dynków widać było, jak chłopcy 
po kilku, kilkunastu, przemie-
szani z różnych oddziałów, po-
dążają na północ. Wyjść  poza 
pierścień okrążenia – o tym wie-
dział każdy żołnierz, toteż w za-
mieszaniu nikt nie czekał na 
rozkazy swoich dowódców, tyl-
ko intuicyjnie biegł przez most 
na Neretwie. Pisząc te wspo-
mnienia po pięćdziesięciu kilku 
latach jeszcze widzę przerażają-
cy obraz bezwzględnych praw, a 
może bezprawia wojny. Prze-
chodząc przez most natknąłem 
się na zabitego rosłego mężczy-
znę, w kozackiej czapce, długiej 
pelerynie z wielbłądziej wełny. 
Upadł na twarz, a więc zginął na 
miejscu. Poznałem go, był to 
pułkownik Kobylański, z pocho-
dzenia Polak, zastępca dowódcy 
radzieckiej dywizji kawalerii, 
pułkownika Romanienki. Prze-
bijał się razem z naszą dywizją 
po niudanej wcześniej próbie 
wyjścia z okrążenia przez rzekę 
Turię. Kilkadziesiąt kroków da-
lej wzrok mój zatrzymał się jak-
by na obrazie Grottgerowskich 
„Lituanii”. Na poboczu przy-
drożnego rowu leżała ułożona 
twarzą do góry, jakby spała, kil-
kuletnia dziewczynka, ubrana w 
długi beżowy dziecinny kożu-
szek, w białej pilotce z angory ( 
oto prawa wojny; rosły mężczy-
zna, pułkownik, nieopodal kil-

kuletnia dziewczynka). Na pier-
si tej dziewczynki widniał tylko 
mały otwór i krwawa plama. Nie 
pozostawiały złudzeń, że to sen 
wieczny, a tak chciałoby się 
wierzyć, że to nieprawda. Po 
wielu latach dowiedziałem się 
od mojego kolegi, nieżyjącego 
już Józia Turowskiego „Ziuka”, 
że była to córeczka doktorostwa 
Podlipskich. Na sentymenty czy 
zwyczajną zadumę czasu nie 
było. Jak już wspomniałem, pra-
wa wojny są twarde, okrutne i 
bezwzględne. Każdy uczestnik 
tego wielkiego „teatru” jest im 
podporządkowany. Tak tez i ja w 
pewnym momencie, wśród ogól-
nego zamieszania wywołanego 
rozszalałymi końmi, zoriento-
wałem się, że szukanie swoich 
bezpośrednich dowódców. Czy 
też oddziałów byłoby stratą cza-
su. Szybkim krokiem podąży-
łem wraz z nadchodzącymi gru-
pami, kierując się na północ ku 
torom. Ale świt poranka 21 
kwietnia 1944 roku okazał się 
szybszy od naszej kolumny spod 
Zamłynia, gdzie straciliśmy 
dużo cennego czasu, nim konio-
wodzi wyprowadzili wylęknio-
ne stado koni z bezpośredniego 
zasięgu ognia broni maszynowej 
i padających niemieckich rakiet. 
Zaistniałe położenie naszych 
oddziałów zmusiło też nas do 
jak najszybszego wyrzucenia 
Niemców z Zamłynia i otwarcia 
sobie dodatkowego przejścia, 
jakim był most w Zamłyniu. W 
rezultacie opóźniło to przejście 
za tory kolejowe około połowy 
sformowanej 20 kwietnia 1944 
roku kolumny oddziałów dywi-
zji. Jak już wcześniej nadmieni-
łem, o świcie zaczęły się wyła-
niać pospiesznie maszerujące 
grupki, jak też pojedynczy żoł-
nierze. Wszyscy spieszyli w jed-
nym kierunku; w oddali maja-
czyła korona torów kolejowych, 
które trzeba przejść, żeby wy-
mknąć się z pułapki. Przed tora-
mi rozległy teren podmokłych 
pól i łąk zalanych wodą o różnej 
głębokości, od kostek po kolana, 
miejscami głębiej, zależnie od 
uformowania terenu. Niektórzy 
wpadali w topiel powyżej pasa 
przeklinając tych, co wymyślili 
wojnę. Ostre tempo marszu grup 
żołnierzy spływających od Za-
młynia po rozlewiskach i bez-
drożach terenu nie zdołało nad-
robić utraconego czasu, skutecz-
nie jednak osłabiło wytrzyma-

łość fizyczną taplających się w 
błocie żołnierzy. Kiedy niedale-
ki zarys torów umęczonym żoł-
nierzom dodał nadziei i sił do 
dalszego marszu, to wyłaniające 
się mroków poranka widmo po-
ciągu pancernego zaszokowało 
nas. Stanęliśmy jak wryci. 
Dziwnie to wyglądało z oddali, 
gdy staliśmy grupkami i poje-
dynczo w rozrzedzającym mro-
ku poranka jak ścięte na wyso-
kości człowieka pnie drzew. Po-
ciąg z wolna przetaczał się, jak-
by przed nami manewrował. 
Nagle zatrzymał się, szczęknął 
zderzakami, cofnął się i otwo-
rzył ogień z ciężkiej broni ma-
szynowej. Pisząc wspomnienia z 
odległości czasu, w domowym 
zaciszu widzę te roje i smugi po-
cisków świetlnych odrywają-
cych się od cielska pociągu. Wi-
dzę, jak torem płaskim ocierają 
się niemal o nas, uderzają w 
wodę i pod tym samym kątem 
odbijają od wody, ginąc w prze-
strzeni. Tak przytłoczeni nawał-
nica ognia z pociągu pancernego 
wiedzieliśmy, że torów kolejo-
wych tego dnia nie przejdziemy, 
że bezzwłocznie należy wycofać 
się, dopóki nie nastał jasny 
dzień, a półmrok poranka, przy-
najmniej częściowo, osłania nas 
przed celnym ogniem pociągu. 
Każdy to dosłownie rozumiał i 
realizował, wykorzystując 
wszelkie naturalne osłony, więk-
sze lub mniejsze grupy drzew i 
zarośli, czy też nierówności te-
renu – jako bezpośrednią osłonę 
przed lawiną pocisków. W po-
dobny sposób, nim nastał dzień, 
wycofały się wszystkie oddziały 
i luźne grupy z różnych oddzia-
łów, do lasów, lasków i zagajni-
ków w pobliżu Zamłynia. „Ja-
strząb” dość dużej grupie po 
wycofaniu się z bezpośredniego 
ognia dał odpoczynek w napo-
tkanym zagajniku, gdzie opa-
trzono rannych, doprowadzono 
do względnego ładu i porządku. 
Cieszyliśmy się, byliśmy szczę-
śliwi, że jest z nami nasz do-
wódca, porucznik „Jastrząb”, do 
którego mieliśmy pełne zaufa-
nie, ale też i on nigdy go nie za-
wiódł. Kiedy pod Zamłyniem 
oddział koni jucznych z konio-
wodami uległ panicznemu po-
płochowi, dezorganizując ma-
szerujące wokół oddziały, bo-
dajże jako jedyny z dowódców 
batalionów zorientował się, że 
w tym zamieszaniu i po stracie 

czasu na walkę z Niemcami 
dużo żołnierzy z okrążenia nie 
wyjdzie. Pozostał, żeby pozbie-
rać rozbitków, zorganizować, 
dać poczucie  bezpieczeństwa i 
z czasem dołączyć do dywizji. 
Wielu chłopców, których  ma-
cierzyste oddziały wyszły z 
okrążenia, poczuło się zagrożo-
nych i osamotnionych. „Ja-
strząb” zaopiekował się wszyst-
kimi chętnymi, którzy dołączyli 
do naszej grupy, tak że po wyco-
faniu spod torów liczyła około 
150 żołnierzy.” (4)

    W rejonie okrążenia po-
zostawiono cały tabor, ciężki 
sprzęt oraz szpital z rannymi. 
W walkach prowadzonych w 
ramach operacji kowelskiej, 
które trwały bez przerwy po-
nad trzy tygodnie, dywizja 
poniosła duże straty: poległo 
349 żołnierzy (w tym 120 zabi-
tych podczas przebijania się z 
okrążenia), 160 odniosło rany, 
170 dostało się do niewoli (w 
tym 90 ze szpitala polowego 
zagarniętego przez Węgrów), 
około 1600 uległo rozprosze-
niu. Mimo tych strat dywizja 
nie została rozbita. Po wyjściu 
z okrążenia jej zasadniczy 
trzon liczył około 3600 ludzi 
pod bronią. Około 500 żołnie-
rzy, którzy nie zdołali przebić 
się z okrążenia, podjęło walkę 
i dołączyło do dywizji już na 
Lubelszczyźnie. (5)

1) Władysław Filar: „ DZIAŁA-
NIA 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI 
PIECHOTY  ARMII KRAJOWEJ 
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KARTKI WYDARTE Z ŻYCIO-
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5)  Władysław Filar „OPERA-
CJA „BURZA” NA WOŁYNIU. 
ZAŁOŻENIA, UWARUNKOWA-
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-  1.02. 2014 Centrum Prasowe 
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Na Wołyniu zamieszkałem w 
1929 roku wraz z rodziną, w któ-
rej było pięciu braci (ja najmłod-
szy), siostra i rodzice. Najstarsza 
siostra już w 1927 roku wyjecha-
ła, jako mężatka, do Kanady. Ro-
dzice moi sprzedali dość duże go-
spodarstwo rolne koło Hrubieszo-
wa w województwie lubelskim. 
Przenieśli się z cała rodziną na 
Wołyń, gdzie kupili duże gospo-
darstwo rolno-leśne – około 100 
hektarów, w tym 50 hektarów la-
sów, 48 to były pola uprawne, łąki 
i pastwiska. Jako pięcioletni chło-
piec szybko wrosłem w tamtejszą, 
polsko- ukraińska społeczność, z 
jej dwoma językami na co dzień i 
polską zmiękczoną gwarą 
wschodnią. Nasza kolonia Kowa-
lówka, gdzie mieszkaliśmy, oraz 
sołectwo Budy Ossowskie były w 
98 procentach zamieszkałe przez 
ludność polską, natomiast oko-
liczne miejscowości: Rzewuszki, 
Ossa, Bobły, Wierzbiczno i wiele 
innych były wyłącznie ukraińskie 
lub mieszane, ale z przewagą 
Ukraińców. Do roku 1039 stosun-
ki sąsiedzkie i współżycie ludno-
ści polskiej i ukraińskiej były bar-
dzo poprawne i nic nie wskazy-
wało na to, że mogą być aż tak 
złe, jak okazało się to u nas na 
początku 1943 roku. Wówczas 
policja ukraińska, wysługująca 
się dotąd Niemcom w likwidacji 
Żydów, opuściła służbę u nich i 
pod sztandarem OUN-UPA, zaję-
ła się mordowaniem Polaków. W 
naszej okolicy z początkiem 1943 
roku rozpoczęły się uprowadzenia 
ludzi przez bojówki UPA. Ludzie 
ci nigdy już nie powrócili do swo-
ich rodzin, ginęli przeważnie z 
ran zadanych podczas tortur w 
słynnej kaźni UPA na Wołczaku. 
Starsi moi bracia, Władysław i Ju-
lian, jak i ja z Antosiem byliśmy 
świadomi, że jeśli te z premedyta-
cją zaplanowane morderstwa nie 

zostaną przerwane przez nasze 
zbrojne oddziały, to dla nas, lud-
ności polskiej nie będzie miejsca 
w tym rozszalałym żywiole OUN-
-UPA. (...)  . Nadszedł lipiec 1943 
roku, gorący środek lata, na wsi 
okres żniw i pracy w polu. W 
wielu miejscowościach w tym 
czasie OUN-UPA przystąpiła do 
masowych mordów, pogromów i 
palenia całych polskich wsi i osie-
dli. (...) Nikt tej nocy nie usnął, 
widmo grozy zaglądało ze wszyst-
kich stron. Jeszcze po rozmowach 
z sąsiadami, nie widząc zapału do 
obrony, bracia Władysław i Ju-
lian, jeden z dwójką, drugi z trój-
ką dzieci, żonami i naszą mamą 
wczesnym szarym rankiem 12 
lipca polnymi drogami przez 
Wierzbiczno, Osiecznik, poprzez 
Piórkowicze, Janówkę i Radomle, 
uciekli do Kowla. Opuścili swoje 
domy dwoma zaprzęgami konny-
mi.(...)  Półtora  miesiąca po 
opuszczeniu naszych domów, 30 
sierpnia 1943 roku Budy Ossow-
skie i kolonia Kowalówka o świ-
cie zostały otoczone przez 
uzbrojone bandy, które wyszły 
ze wsi Wołczak i Rzewuszki i 
dokonały masowej rzezi na lud-
ności polskiej. Rezultat był 
przerażający: w Bydach Ossow-
skich ponad dwieście osób, w 
tym ponad osiemdziesięcioro 
dzieci, w Kowalówce na 23 ro-
dziny 32 osoby zamordowane. 
(...)  Wiedzieliśmy, że pójdziemy 
do oddziałów, bronić Polaków 
przed bandami UPA, toteż głów-
nym zadaniem było zdobycie nie-
zbędnego ekwipunku i broni. Pa-
miętaliśmy, że skończy się gorące 
lato, nadejdzie chłodna jesień i 
zima, a kwaterą oddziału „Jastrzę-
bia” w tym czasie były przeważ-
nie stodoły, budynki gospodarcze, 
czasem szumiący las. Pobyt w 
Kowlu nie potrwał zbyt długo, 
czasowo zatrzymaliśmy się w Ja-

nówce koło Zasmyk, uczestnicząc 
w zajęciach miejscowej samo-
obrony, którą zorganizował Tade-
usz Paczkowski – ppor. „Jawor”. 
W kilka dni poznałem bodajże 
całą młodzież Janówki. Zaprzy-
jaźniłem się z nimi; wspólnie 
opracowaliśmy plany zdobycia 
broni. Pistolety, które mieliśmy z : 
„Ketlingiem”, przydawały się je-
dynie do nocnych patroli, na wy-
padek zetknięcia się z kimś podej-
rzanym ( dawały poczucie bezpie-
czeństwa ). Potrzebna była jednak 
broń długa do obrony, o której 
przypominały nocą łuny na niebie 
i napływ uciekinierów z różnych 
stron wokół Zasmyk. Ponieważ 
przez Kowel, a ściślej, a ściślej 
przez kowelski węzeł kolejowy 
odbywała się duża rotacja woj-
ska niemieckiego ( w tym Wę-
grzy, Rumuni, Włosi ), toteż 
kwitł handel wymienny, jak 
wszędzie na świecie w takich sy-
tuacjach bywa. Zadaniem na-
szym było zdobycie towarów 
wymiennych na broń, amunicję, 
granaty, buty, plecaki itp. ekwi-
punek. Naszym najbardziej 
atrakcyjnym towarem były zło-
te monety, złota biżuteria oraz 
żywność i napoje: słonina, sma-
lec, różne wędzonki, alkohol i 
miód. Z tego rodzaju towarem, 
z Gienkiem Burczakiem każdej 
soboty jeździliśmy do Kowla. 
Zostawialiśmy towar na wymia-
nę i po wstępnych uzgodnie-
niach zabieraliśmy swój towar. 
W Kowlu nocowaliśmy. Gienek 
u swojej żony na drugim Kow-
lu, ja odwiedzałem starszych 
braci z rodzinami, Jankę i Heń-
ka Mieloszyków, a w niedzielę 
wracaliśmy do Janówki. Udział 
w tego rodzaju handlu wymien-
nym uskuteczniałem przeważ-
nie z Gienkiem Burczakiem lub 
Henrykiem Paczkowskim, do-
zbrajając samoobronę Janówki. 

Był już koniec września lub po-
czątek października 1943 roku. 
Któryś raz z rzędu z Gienkiem 
odbieraliśmy towar z drugiego 
Kowla. Ponieważ tunelu pod to-
rami kolejowymi koło stacji strze-
gła straż niemiecka, towar prze-
woził nam psi zaprzęg. Codzien-
nie kursował taki zaprzęg pod 
stacją, przewożąc bagaże żołnie-
rzom, a zwłaszcza oficerom nie-
mieckim. Godzi się wspomnieć 
także, że pewnego razu była 
Gienka uroczystość – rocznica 
ślubu. Z tej okazji w towarzystwie 
młodych małżonków i jej rodzi-
ców, zjedliśmy przygotowany na 
tę okazję wystawny ( jak na owe 
czas ) obiad, zakrapiany też do-
brym alkoholem. I to był błąd. W 
czasie kiedy ja zabezpieczałem 
towar do przewozu na Janówkę ( 
karabin mauzer, paczka naboi, 
granaty, telefon i coś z medyka-
mentów ), w tym czasie koleś 
Gienio, pod humorkiem, wdał się 
w jakąś awanturę z Ukraińcem z 
Kowla, z ulicy Monopolowej, 
którego on znał. Skończyło się na 
tym, że Gienka Burczaka Niemcy 
aresztowali. Siedział ponad dwa 
miesiące, nim go zwolnili, co spo-
ro kosztowało jego żonę i rodzi-
ców, za pośrednictwem przeróż-
nych znajomości. Heniek Mielo-
szyk „Szary” od dwóch tygodni 
był w oddziale „Jastrzębia”, ja 
natomiast po wpadce Gienka 
zostałem spalony. Mając już 
długą broń, postanowiłem prze-
rwać „ten proceder handlu wy-
miennego”, który przejęli kole-
dzy z Janówki, szlaki handlowe 
były przetarte. Ja w kamasze i 
do oddziału „Jastrzębia”. Po-
wiadomiłem rodzinę, żeby w ra-
zie potrzeby wiedzieli, gdzie 
mogą mnie znaleźć. Krótkie też 
pożegnanie z dziewczynami i 
chłopakami z Kowla, z którymi w 
tak krótkim czasie bardzo się za-
przyjaźniłem. (...) Wyposażony 
w niezbędny ekwipunek: ubra-
nie, płaszcz, w czapce wojsko-
wej z prawie że nowym mauze-
rem na ramieniu, zameldowa-
łem się w Zasmykach u porucz-
nika „Jastrzębia”. Ponieważ 
Władysława Czermińskiego zna-
łem bardzo dobrze z jego pobytu 
w Budach Ossowskich, przyjęcie 
mnie do oddziału odbyło się w 
miłej atmosferze z zapewnieniem, 
że będziemy strzelać, ale już nie 
na boisku do piłki w siatkówkę 
lub koszykówkę. Po stosunkowo 
krótkiej rozmowie, zdawkowej i 
grzecznościowej w takich przy-
padkach, porucznik „Jastrząb” 
polecił mi wybrać sobie pseudo-
nim i zgłosić się do ob. „Zawi-
szy”. Toteż zaraz obskoczyli mnie 
chłopcy z oddziału: „Szary”, 
„Maj” i wielu innych, których nie 
znałem, ale zaraz ich poznałem – 
pseudonimy, uścisk ręki. „Szary” 
pyta: Jaki jest twój pseudonim? 

Powiadam, że jeszcze go nie 
mam. Chłopcy oglądając mój 
czrno połyskujący karabinek 
mauzer, pokrzykują: Ale prima 
chłopak do nas przyszedł! I tak 
to „Maj” z „Szarym” podchwy-
cili, że będę teraz „Prima”. Z 
tym poszedłem do „Zawiszy”. 
Ten wciągnął mnie do oddziału 
„Jastrzębia” chrzcząc mnie pseu-
donimem „Prima”, chłopcy z od-
działu poklepywali mnie po ple-
cach, uściskiem ręki potwierdza-
jąc mój chrzest. Oddział w tym 
czasie nie był jeszcze zbyt duży, 
w ciągu kilku dni poznaliśmy się 
już wszyscy. Warto tu wspo-
mnieć, że ozdobą oddziału „Ja-
strzębia” były dwie ( ładne ) nie-
zastąpione łączniczki: Tosia Le-
śniewska „Wiera” i Joasia Za-
mościńska  „Bronka”. One to w 
tych niebezpiecznych czasach 
przewoziły pocztę, zaopatrzenie 
oddziału w medykamenty, amu-
nicję i wszystko, co dało się zdo-
być lub pozyskać na rzecz jesz-
cze niewielkiego, w stosunku do 
zagrożeń w tym czasie, oddzia-
łu. W oddziale od samego po-
czątku poczułem się dobrze, 
bezpiecznie, swojsko, jak w ro-
dzinie. Wymagający porucznik 
„Jastrząb” trzymał dyscyplinę 
twardą ręką, był przez chłop-
ców lubiany i bardzo ceniony. Z 
nim od samego początku prze-
szliśmy obronną ręką, zwłasz-
cza kiedy nas było jeszcze nie 
wielu, długi szlak walk w obro-
nie naszych rodzin przed rezu-
nami spod znaku OUN-UPA. 
Pobyt w oddziale dla chłopca w 
moim wieku (19lat) w tym 
strasznym czasie zagrożenia dla 
naszych rodzin, zwłaszcza ze 
strony UPA, był wielką przygo-
dą, ale też odpowiedzialnością 
za nas dowództwa, jak też całe-
go oddziału. Pełniąc warty, kiedy 
nasi koledzy spali, widzieliśmy w 
pomieszczeniach „Jastrzębia” 
przyćmione światło do bardzo 
późnych godzin jesiennej nocy. 
To nas zobowiązywało; ufaliśmy 
swojemu dowódcy. Oddział z 
dnia na dzień powiększał swój 
stan liczebny o nowo przybyłych 
szeregowców, podoficerów, jak 
też i oficerów. Formowały się dru-
żyny, plutony, kompanie, z cza-
sem bataliony, na wzór prawdzi-
wego wojska. Całe dnie wypeł-
nione były zajęciami teoretyczny-
mi i praktycznymi; znajomość 
broni, walki wręcz i w polu, służ-
ba wewnętrzna, musztra przede 
wszystkim, głębokie patrole w te-
reny objęte przez OUN. Trudno 
mi po wielu latach uporządkować 
kolejność jakże ważnych wyda-
rzeń, potyczek i zaciętości walk z 
UPA, a w późniejszym okresie w 
akcji „Burza” z Niemcami, gdyż 
nie prowadziłem dziennika. Opi-
szę to, co utrwaliły szare komórki, 
co zdołałem zapamiętać, nie będę 

ZAMELDOWAŁEM SIĘ W ODDZIALE 
PORUCZNIKA „JASTRZĘBIA”
Henryk Kata

/ Partyzanci z oddziału „Jastrzębia”
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się posługiwał ani powoływał na 
daty. Nadeszła późna jesień 1943 
roku, a z nią jesienne chłody, dłu-
gie noce z niewielkimi, ale jednak 
mrozami. Stodoły Stefanówki z 
warstwą siana, które służyło 
nam za nakrycie, rano oszronio-
ne wyglądało jak obsypane 
świeżym puchem. W tym czasie 
Niemcy opuścili Kupiczów. Prze-
bywali tam od sierpnia 1943 roku 
w celu zebrania kontyngentów 
zboża, żywca i w ogóle płodów 
rolnych. Natomiast miejscowość 
tę zajęła UPA. A była to osada 

czeska, zbudowana na wzór małe-
go miasteczka, z utwardzonymi 
drogami. Zabudowania przeważ-
nie murowane, kościół, dom ludo-
wy, szkoła, łaźnia do kąpieli, 
rzeźnia, młyn. Cały Kupiczów 
położony na wzgórzu, nawet z 
wieżą obserwacyjną. Czesi po-
czuli się zagrożeni, chociaż UPA 
masowo Czechów nie mordowa-
ła, to jednak widząc, co rezuni 
spod znaku OUN-UPA robiła z 
polską ludnością, nie wierzyli 
bandom UPA. Czesi wysłali dele-
gację do „Jastrzębia” proponując 

przepędzenie upowców i zajęcie 
Kupiczowa, deklarując pomoc w 
zakwaterowaniu, wyżywieniu i 
możliwość korzystania z całej in-
frastruktury oraz pomoc fizyczną 
w obronie. „Jastrząb” okazał się 
dobrym strategiem, błyskawicz-
nie ocenił wartość strategiczną 
Kupiczowa. Docenił pozyskanie 
takiej miejscowości jak Kupi-
czów, z jego korzystnym położe-
niem terenowym, jak też mało na 
Kresach spotykaną infrastrukturą 
i murowaną zabudową. Ponadto 
Niemcy pozostawili po sobie, 

choć prowizoryczną, to jednak 
sieć okopów i stanowisk strzelec-
kich obronnych, co jednak  jak się 
niebawem okazało, miało wielkie 
znaczenie praktyczne. Już na dru-
gi dzień po spotkaniu z Czechami 
z Kupiczowa, wczesnym rankiem 
por. „Jastrząb” z oddziałem ruszył 
na podbój tak ważnej dla nas 
miejscowości. W szybkim tempie 
oddział osiągnął przedpola Kupi-
czowa, gdzie rozdzielił się na 
dwie części: uderzeniową z kie-
runku Lityń-Kupiczów bezpo-
średnio na osadę i drugą, wydzie-
loną mniejszą liczebnie, okrążają-
cą od strony Czerniejowa z kie-
runku zachód – wschód. Byłem w 
grupie okrążającej od Czerniejo-
wa. Jeszcześmy nie dobiegli pola-
mi na przełaj do drogi Czerniejów 
– Kupiczów, jak usłyszeliśmy 
strzały od Kupiczowa i zobaczyli-
śmy pędzące wozy konne pełne 
stryłciw UPA, uciekających na 
Czerniejów i Lasy Świniarzyń-
skie. Zodległości około trzysta 
metrów oddaliśmy kilkanaście 
strzałów do wypełnionych strył-
ciami wozów. Coś się tam zako-
tłowało, jeden wywinął kozła, 
spadł z wozu, konie jak oszalałe 
popędziły dalej. Byliśmy zmęcze-
ni biegiem na przełaj polami. Ża-
den z wozów nie zatrzymał się, 
żeby zabrać tego który wypadł z 
wozu. Pozostawiono go własne-
mu losowi. Pomimo zmęczenia 
rozpoczął się pościg za uciekają-
cym upowcem, który nie był zmę-

czony. I zapewne pod wpływem 
strachu, że druże go zostawili, 
szybko oddalał się w kierunku za-
rośli i krzewów. Już z odległości 
200 metrów widać było, że jest 
uzbrojony w broń maszynową. 
Okazało się, że był to rkm typu 
„Dziechciarow”, z okrągłym tale-
rzem komory naboi. Najszybszy 
w pościgu okazał się Janek Tutus 
vel Tutas „Sroka”. Dopadł rezuna 
w chaszczach, gdy właśnie w nie-
go celował, ale Janek był szybszy 
o jeden strzał. „Sroka” przyniósł 
rkm. Okazało się, że okrągły ta-
lerz „Dziechciarowa” był prze-
strzelony przez nas w czasie 
ucieczki na wozach. Upowiec nie 
miał szans, rkm był zablokowany. 
Nasi rusznikarze szybko usunęli 
uszkodzenie, broń do obrony na-
szej ludności. Po zajęciu Kupi-
czowa „Jastrząb” z oddziałem od-
szedł do miejsca postoju; w Za-
smykach i miejscowościach wo-
kół Zasmyk zgromadzona była 
ludność polska, nieraz z różnych 
odległych stron, która uszła z ży-
ciem przed rezunami. W Kupi-
czowie pozostał do obrony pierw-
szy pluton dowodzony przez sier-
żanta „Grzmota”, Romana Gosa, 
lubianego dowódcę plutonu. 

Fragmenty z książki Henryka 
Katy „ Wojenne wichry” wybrał 
B. Szarwiło. Niestety autor zmarł  
w 2009 r. i został pochowany  na 
cmentarzu w Otwocku.

/ Oddział Władysława „Jastrzębia” Czermińskiego i ludność Gruszówki

Cmentarz Łyczakowski po zakończeniu „Światełka Pamięci”
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Strach nawet o tym pamiętać 
Bogusław Szarwiło
Halinówka została napadnięta 
nocą z 28 na 29 marca 1943 r. 
Na pomoc przyszła samoobrona 
z Huty Stepańskiej, jednak ban-
derowcy wcześniej się wycofali.  
(...) Halinówka była bogata w lu-
dzi bezgranicznie ją kochających. 
Ich historią obdarzyć by można 
wiele miejscowości. Związani z 
tą wsią bohaterowie Wojny Świa-
towej i Polsko-Bolszewickiej, 
posłowie, zesłańcy Syberyjscy, 
porucznik Józef Miernik, zamor-
dowany w Katyniu, Ukrainiec 
Piotr Lebiedziuk, którego los był 
bardzo tragiczny, rodzina Krzacz-
kowskich, których w 1943 r. uto-
piono w studni, ofiary napadu na 
tę kolonię, mieszkańcy Halinów-
ki, którzy polegli w obronie Huty 
Stepańskiej i wielu innych. (1)

Witold  Naumowicz:  „.(...)  Bo-
lesław Naumowicz młody nauczy-
ciel w Harajmówce, zakochał się 
z wzajemnością w Oldze Sahaj-
dakowskiej córce świaszczennika 
Epifaniego. W 1937 r. wzięli ślub 
w kościele, ale pozostali przy 
swojej wierze. Jako nauczyciele 
zostali przeniesieni do Choło-
niewicz, razem z nimi była też 
jego matka Maria Magdalena. 
Zamieszkali tam w służbowym 
mieszkaniu przy szkole. Najpierw 
urodziła im się córka Natalia, a w 
grudniu 1941 syn Witold. (...) Z 
przyjściem Niemców, kierownik 
niewiele miał pracy w zawodzie 
nauczycielskim. Szkołę wpraw-
dzie otwarto, ale uczniowie nie 
przychodzili. Przed Bożym Na-
rodzeniem 1941 r. Bolesław prze-
stał otwierać drzwi szkolne, nikt 
nawet nie zapukał. Rok następny 
był biedny, nie mając gospodarki 
żyli w niedostatku. Kończąca się 
zima 1942 roku i nadchodząca 
wiosna nie zapowiadała niczego 
dobrego. Z Galicji przyszli pro-
wodyrzy ruchu nacjonalistyczne-
go, rozpoczęli antypolską agitację. 
Nie mieli wielkiego posłuchu po-
między ukraińskimi gospodarza-
mi, znaleźli go jednak pomiędzy 
biedotą wiejską.  W niedzielę 28 
marca (1943 r. -S.B), Mszę Świę-
tą przerwało wejście do kaplicy 
dwóch umundurowanych i uzbro-
jonych banderowców. Rozglądali 
się po ludziach, kogoś szukali, ale 
widocznie go nie było. Wtedy za-
brali pod ręce Werpychowskiego z 
Borszczowej i ślad po nim zaginą, 
nikt z przestraszonych nie staną w 
jego obronie. Mężczyzn w kaplicy 
prawie nie było, sąsiadki Ukrainki 
już kilka dni wcześniej ostrzegały 
przed „strilcami”, co mają „przejść 
przez Chołoniewicze”. Nocą za-
atakowali Halinówkę, najpierw 
strzelali z karabinów, a potem 
podpalili północną część kolonii. 
Naumowicze w blasku łuny po-
żaru z przerażeniem obserwowali 
wydarzenia, wśród domów widać 
było biegające postacie i co raz 
słychać było strzały. Sami czekali, 
co zrobią z nimi banderowcy, mie-
li nadzieję, że dadzą im spokój i 
zapomną o Ich istnieniu. Przed sa-
mym świtem strzały ucichły, domy 
się dopalały, słychać było jedynie 
wycie psów i ryki krów. Wtedy 
przybyli wozami z odsieczą Po-
lacy z Huty Stepańskiej, ale o po-
ranku się wycofali.  Kiedy ucichło 

i nikogo nie było widać, Bolesław 
ukradkiem poszedł po mleko dla 
małego syna Witolda. Trzeba było 
iść do wsi, bo szkoła była poza 
wsią pomiędzy Chołoniewiczami, 
a Halinówką. Wracając zobaczył 
idących 10 banderowców, scho-
wał się na czyimś strychu razem z 
inną napotkaną Polką. Razem ob-
serwowali drogę, za chwilę zoba-
czył z przerażeniem, że Jego żonę 
prowadzą ci właśnie banderowcy. 
Mimo ostrzeżeń i próśb kobiety, 
zszedł na dół i poszedł naprze-
ciw, znał ich, żył pomiędzy nimi. 
Wtedy zabrali Go i poprowadzili, 
a żonę odpędzili precz, nie reagu-
jąc na jej lament i błagania. Nie 
odważyli się zrobić jej krzyw-
dy, wiedzieli, że to siostrzenica 
świaszczennika Witalija Sahajda-
kowskiego z Harajmówki, który 
wprawdzie uciekł z rodziną do 
Chełma przed Sowietami w 1939 
r., ale miał tu wielki autorytet i 
wpływy. Złapanie Naumowicza 
był częścią większego polowania 
w całej okolicy. Banderowcy wy-
łapywali pozostałych przy życiu, 
po nocnym pogromie, Polaków. 
Zabrali też dr Romualda Sehe-
na mieszkającego w majątku 
Kerna i jeszcze 13 innych osób. 
Wszystkich poprowadzili za 
Chołoniewicze do stodoły Tade-
usza Rokity w Halinówce, tam 
zostali rozstrzelani, a stodołę 
podpalili. Strudzeni całonocną 
akcją banderowcy udali się na 
zasłużony poczęstunek i odpoczy-
nek. (...) Przez tydzień Olga bała 
się iść na miejsce zbrodni. Po tym 
czasie uprosiła sąsiadkę Ukrainkę, 
Babcię Sołohubichę, krawcową, 
zaprzęgli jej konia i pojechali na 
pogorzelisko. Sołhubicha miała 
poprzez koneksje rodzinne ważną 
pozycję we wsi, nie musiała oba-
wiać się nikogo. Paląc zwinięte 
liście tytoniu, pomagała ludziom 
ile mogła. Olga gołymi rękami 
dokopała się do zwęglonych ciał. 
Zabrali Bolesława i Sehena i po-
wieźli na cmentarz. Zastraszeni 
mieszkańcy Chołoniewicz obser-
wowali ten przejazd nie wycho-
dząc ze swoich chat, słychać było 
jedynie płacz kobiet.  Żeby rato-
wać swoje dzieci, Olga porozu-
miała się z jednym banderowcem, 
takim samym jak ci co mordowali 
Jej męża, w zamian za wywiezie-
nie do Ołyki oddała mu wszyst-
ko co miała w mieszkaniu. Po 
dwóch tygodniach jednak wróciła 
po mamę zamordowanego męża, 
Marię Magdalenę, która w żaden 
sposób nie chciała opuścić Cho-
łoniewicz, żeby być przy grobie 
syna. Kiedy przybyła, Ukrainki 
powiedziały Jej, że teściowa jest 
utopiona w studni koło majątku 
Kerna razem z Trusiewiczami, 
Jadwigą i Marianem oraz ich 
dziećmi, Barbarą, Lucyną i Zbi-
gniewem. Jadwiga był chrzestną 
matką Witolda. Olga już tylko 
walczyła o bezpieczeństwo dzie-
ci, co nie było łatwe, banderowcy 
żyli pomiędzy nimi. Ludzie wie-
lokrotnie ostrzegali Ją przed gło-
szeniem prawdy, mówili milcz, bo 
dzieci Ci potrują. Wystarała się o 
prawosławną metrykę dla Witol-
da, zmieniła mu imię na Jewgenij. 
Witold nie wiedział kim jest, ani 
kim był jego ojciec, czuł ciągle 

wewnętrzną potrzebę odszukania 
swoich korzeni, aż w 1953 roku, 
matka opowiedziała mu o Ojcu i 
zakazała o tym mówić, zrozumiał 
to natychmiast. (...)  

Do 1961 roku żyli przy 
świaszczenniku Milekiju Sa-
hajdakowskim który był synem 
świaszczennika Aleksandra z Be-
reznego, a kuzynem Olgi. Kiedy 
Witold pochował Milekija, obu-
dził się w nim duch ojca. Od tego 
czasu jeździł nie przerwanie, kil-
ka razy w roku, do Chołoniewicz 
na cmentarz.  Przyjeżdżał składał 
kwiaty i odjeżdżał, do wsi bał się 
zachodzić, żyli jeszcze mordercy. 
W latach 70-tych postawił krzyż, 
a w 1988 nagrobek na wspólnym 
grobie Ojca i Sehena.  Za wol-
nej Ukrainy, (...)  uzyskał zgodę 
na postawienie krzyża w pobliżu 
„Studni Śmierci”. W 2017 roku 
wyremontował kaplicę cmentarną 
właściciela Chołoniewicz, Henry-
ka Srzedzińskiego. (...) Niestety   
(...)zmarł w szpitalu po tragicz-
nym wypadku samochodowym w 
2018 r.( 2)

 Włodzimierz  Łebediuk: «W 
miejscu gdzie był nasz dom, te-
raz sieją pszenicę. Jak bym wy-
szedł za Chołoniewicze i patrzył 
przed siebie, to widać i pole i 
las. Znajdowała się tam kolonia 
Halinówka. Matka moja Zinida – 
była Czeszką, ojciec – Ukrainiec. 
Po sąsiedzku mieszkali Polacy – 
Wesoły (brat mojej mamy), często 
odwiedzaliśmy się. Nasza chatka 
stała na skraju lasu. Pewnego 
dnia, doskonale pamiętam, że 
było to latem, słońce wschodziło, 
matka strasznie zaczęła krzyczeć 
– „Banderowcy idą!” Uciekliśmy 
do lasu. Banderowcy bali się 
nas gonić, wiedząc, że niektórzy 
mężczyźni mają broń i w każdej 
chwili mogliby dać odsiecz. Naszą 
wioskę spalili. Przeprowadziliśmy 
się do Chołoniewicz, tam ojca 
rodzina miała pusty dom. Ban-
derowcy uczyli swoich sympaty-
ków strzelać. Organizowane były 
nawet kursy. Głównym nauczy-
cielem był Ostap Łebediuk. Ojca 
mego też zmuszali do szkolenia 
– odmówił. Został za to zamordo-
wany. Dobrze pamiętam rozpacz 
matki po tym, jak dowiedziała 
się, że ojciec nie żyje. Wyrok 
banderowskiego sądu brzmiał 
– „zamordować”, a sędzią była 
nacjonalistka o przezwisku „Smo-
licha”. Kiedy furmanką przejeż-
dżała przez wieś, matka biegła 
za nią i lamentowała: „Powiedz 
gdzie jest mój Pietro”. „Szukaj 
go na Hadesach”- usłyszała. Za 
wsią było urwisko, matka biegła 
tam i zauważyła kobietę kopiącą 
ziemniaki – „Nie widziałaś mo-
jego Pietra?” – „Leży w rowie”. 
Wypłakała się biedna nad nim i 
wróciła na wioskę. Trzeba było 
organizować pogrzeb. Stryjek Mi-
chajło, siostry ojca mąż, zaprzągł 
konia (ja byłem z nim i wszystko 
widziałem na własne oczy). Ojciec 
leżał twarzą do ziemi, a ręce z tyłu 
były omotane drutem kolczastym. 
W mojej głowie krew się zagoto-
wała, jak zobaczyłem ten widok. 
Zawinęliśmy go w koc i pochowa-
liśmy. Pamiętam straszną biedę i 

nędzę, a nas było czworo. Najstar-
sza Maria miała wtedy może 12 
albo 14 lat. O rok młodsza Zosia, 
potem ja i najmłodszy Wasyluk – 
nie więcej jak trzy, cztery latka. 
Tak minęła kolejna jesień i zima, 
pełna niepokoju, strachu. Niekie-
dy coś stuknie, puknie na podwór-
ku, a mama cała w nerwach przy 
oknie – to po mnie przyszli. Ten 
strach był wszechobecny, żyliśmy 
w ciągłym stresie. Pod koniec 
zimy tragedia nie obeszła stroną 
naszego domu. Był wieczór, paliło 
się w piecu. Znienacka ktoś zaczął 
głośno walić po oknach – „Dzieci 
to za mną” płakała mama i miotała 
się z kąta w kąt, szukając miejsca 
na schowek, a nieproszeni goście 
wyłamywali drzwi. – „Och dzie-
ci moje biedne, będzie nam to co 
z ojcem”. Nie było możliwości 
ucieczki. Banda w chacie, było 
czterech mężczyzn. Pamiętam, że 
jednego wołali „Gróć”, a drugiego 
„Mycia”. Jeden stał z automatem z 
okrągłym dyskiem, drugi przy nim 
trzymał karabin z bagnetem. Od-
różniałem broń i wiedziałem, że 
bagnet był niemiecki, bo szeroki. 
Bandyta uderzył matkę w piersi, 
upadła i krzyknęła: „Dzieci, ucie-
kajcie!” Maria wyrwała do drzwi, 
ja za nią. Za próg nie zdążyłem 
wybiec, złapał mnie bandyta i do-
stałem czymś ciężkim w głowę. 
Wpadłem w noc, a kiedy ockną-
łem się, nie cieszyłem się, że żyję. 
Bolało całe ciało, krzyknąłem. Od 
tego krzyku, bólu, strachu, rozry-
wało piersi, nie chciało się żyć. 
Matka leżała pośrodku chaty na 
lepkiej, czerwonej od krwi pod-
łodze. Całe ciało było pokłute ba-
gnetem. Wydawało się, że jej cia-
ło gwoździami poprzybijano do 
podłogi. Obok niej martwa Zosia. 
Miała połamane, zmasakrowane 
ręce, może chciała obronić matkę, 
a bandyci nie pozwolili jej tego 
uczynić. To, co było rękoma wy-
glądało jak dwa polana obciągnię-
te skórą. Pomyślałem, ze to koniec 
świata. Życie w chacie wygasło i 
stało się prawdziwym piekłem. 
Ostatni raz spojrzałem na matkę 
i wydawało się, że na jej wymę-
czonej twarzy zostało to, co chcia-
ła powiedzieć w ostatniej chwili: 
„Jak to synku, prosiłam, abyś 
uciekał”. Zerwałem się na nogi, 
zachwiało moim ciałem. Chciałem 
biec od tego strasznego miejsca, 
wszystko jedno gdzie i usłyszałem 
płacz najmłodszego Wasyla. „Bra-
ciszku kochany, ty żyjesz”- podle-
ciałem do małego. Leżał omotany 
kocem, tak jak wieczorem matka 
go ułożyła. Wziąłem go na ręce, 
odwinąłem koc, a z niego wylała 
się krew. Okazało się, że i jego 
dźgnęli bagnetem. Przedziurawili 
mu gardło. Mały krwawi, a ja nie 
wiem jak mu pomóc. Pobiegłem 
do sąsiadki, zwali ją Wiroczką (do 
tej pory mieszka w Chołoniewi-
czach) – „Weźcie Wasylka” prosi-
łem ją – „Bo naszych wszystkich 
zamordowali”. Wiroczka posłu-
chała i przyszła. Dzieci ona miała 
w podobnym wieku co ja. Do nich 
wcześniej też przychodziliśmy 
chować się od bandytów. Wzięła 
małego Wasyla, obmyła, do rany 
na gardle coś przyłożyła, a ten pła-
cze – jeść prosi. No to Wiroczka 
zupy podstawiła i jego karmiła ły-

żeczką, a ona przez dziurkę w gar-
dle wylewa się. Pożył mój braci-
szek niedługo. Poszedłem po wsi 
rodziny szukać, znalazłem ciotkę. 
Karmiła mnie przez parę miesięcy, 
ale dłużej nie mogła. Potem byłem 
u wujka Iwana – rodzonego brata 
ojca. Ten swoich miał dziewięcio-
ro albo dziesięcioro dzieciaków, 
ale też łyżkę dostałem. Rosły 
wujkowe dzieci, a ja z nimi. One 
poszły do szkoły, ja też. Dyrektor 
szkoły, kiedy się dowiedział, że je-
stem sierotą, przytulił mnie moc-
no jak kiedyś ojciec i powiedział: 
„Najstraszniejsze to ty synku prze-
żyłeś, teraz nie zginiesz”. Pozmie-
niał moje dokumenty i zapisał, że 
jestem w 1940 roku urodzony, po 
to, abym jak najdłużej pomoc dla 
sierot mógł otrzymywać. Jak jego 
losy potoczyły się – nie wiem, ale 
bardzo bym chciał spotkać się z 
nim, ukłonić się nisko, podzięko-
wać za to niewielkie kłamstwo, 
które uczynił dla mojego kawałka 
chleba. Dorastaliśmy w te powo-
jenne lata szybko. A mnie wstyd 
ogarniał – chłopcy, moi rówie-
śnicy, z ojcami w pole do pomo-
cy jeździli, a ja ciągle do szkoły. 
Poszedłem więc do miasteczka 
Kiwierce, znalazłem komendanta 
wojskowego i prosiłem o przyję-
cie mnie do wojska. Opowiedzia-
łem o swoim losie, prosiłem, aby 
komisja ustaliła, ile tak naprawdę 
mam lat. Major do którego mnie 
skierowano już nie był młodym 
człowiekiem. Wysłuchał mnie, 
podszedł do okna, odwrócił się, 
a ja widziałem, jak drżą mu ple-
cy. Domyśliłem się, że on płacze. 
Może za moim, a może za swoim, 
a może nad naszymi losami. Sta-
łem w milczeniu i też cichutko 
płakałem. Po tym spotkaniu doj-
rzałem, komisja ustaliła, że jestem 
z 1936 roku, wkrótce zostałem 
żołnierzem awiatorem. Nigdy 
nie zapomniałem tych wydarzeń. 
Przed oczyma skręcone drutem 
kolczastym ręce ojca i pokłuta ba-
gnetem twarz matki. Wyobraziłem 
sobie ich młodymi ludźmi. Jestem 
pewien, że z setki zdjęć na pewno 
poznałbym ich. O starszej siostrze 
opowiem. Kiedy przyszła Wirocz-
ka po Wasylka, zobaczyła, że nie 
ma jej w chacie wśród zabitych. 
„Szukaj Marię” – powiedziała – 
„Być może ona u kogoś ze swo-
jaków schowała się”. Ucieszyłem 
się, że nie zostałem sam na świe-
cie. Szukałem, lecz do swojaków 
nie doszedłem. Jakieś czterysta 
metrów od naszego dworu leżała 
zabita. (3)

Źródła:

1)  Janusz Horoszkiewicz:  «Hali-
nówka gmina Silno»      https://mo-
nitorwolynski.com/pl/news/2505-
21224#

2) Janusz Horoszkiewicz: «  Cho-
łoniewicze - doły śmierci”       http://
isakowicz.pl/choloniewicze-
studnia-smierci/       

3) Włodzimierz  Łebediuk : « 
Strach nawet o tym pamiętać»      
Za: https://wolyn.org/index.php/
informacje/1581-strach-nawet-o-
-tym-pamietac
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WE LWOWIE MUZY ŚPIEWAŁY 
ZAWSZE. II FESTIWAL PIOSENKI 
LWOWSKIEJ I BAŁAKU 
LWOWSKIEGO - Ocalić od zapomnienia
Aleksander Szumański

16 lipca 1968 roku upłynęło do-
kładnie 35 lat od czasu, gdy na 
antenie ogólnopolskiej w przed-
wojennej Polsce odezwała się po 
raz pierwszy „Wesoła Lwowska 
Fala” pod kierownictwem Wik-
tora Budzyńskiego, autora tek-
stów, aranżera i pomysłodawcy 
audycji. „Ta to jest wprost nie do 
wiary” - tak śpiewała na falach 
lwowskiego radia Włada Majew-
ska do tekstu i muzyki Mariana 
Hemara. Zatem 16 lipca 2008 
roku mija 75 lat od wyemitowa-
nia pierwszej audycji.
„Lwowska Fala” narodziła się „z 
niczego”, gdy Wiktor Budzyński 
wpadł na „szatański” pomysł zro-
bienia raz na miesiąc „Lwowskiej 
Fali”, kasując równocześnie cały 
niedzielny program warszawski, 
nie biorąc niczego ani z Warsza-
wy, ani z żadnej innej stacji.

Dyrektor radiostacji lwowskiej, 
bardzo wyrozumiały i taki sam 
zapaleniec, jak wszyscy, zła-
pał się za głowę i popatrzył na 
Wiktora Budzyńskiego, jak na 
człowieka niezupełnie normal-
nego. Dyrektorem radiostacji 
lwowskiej był wówczas człowiek 
pełen entuzjazmu, kierownik i 
natchniony poeta – Juliusz Pe-
try. I tak narodziła się „Lwowska 
Fala”.
Piosenka lwowska - to bezcenny 
dokument polskiej kultury oby-
czajowej i muzycznej, a także ję-
zyka lwowskiego z okresu dwu-
dziestolecia międzywojennego i 
wcześniejszego.
Towarzystwo Kresowe „Chawi-
ra” z Krakowa i Komitet Oby-
watelski Miasta Krakowa w tym 
roku zorganizowały Ogólnopol-
ski Festiwal Piosenki Lwowskiej 

i „Bałaku Lwowskiego”.
Celem nadrzędnym organizato-
rów jest ocalenie od zapomnienia 
piosenki lwowskiej, upowszech-
nienie wiedzy na temat jej histo-
rii, pogłębienie świadomości o 
przeszłości historycznej i szacun-
ku do tradycji kulturowej dzieci 
i młodzieży, wyjście naprzeciw 
zapotrzebowaniu i oczekiwaniom 
ludzi, uczuciowo związanych ze 
Lwowem i Kresami Południowo-
-Wschodnimi II Rzeczypospoli-
tej. Festiwal organizowany jest 
po raz drugi i w porównaniu do 
ubiegłorocznego jest poszerzony 
o „bałak”, integralnie związany z 
tradycją i piosenką lwowską. Or-
ganizatorzy nawiązali szczególną 
współpracę ze szkołami, noszą-
cymi imię „Orląt Lwowskich”. 
Eliminacje lokalne odbyły się 
już w Krakowie, Katowicach, 
Warszawie, Tarnowie, Nowym 
Sączu, Rzeszowie, Busku-Zdro-
ju, oczekuje jeszcze Lublin, Za-
mość, Kielce. Konkurs finałowy 
odbędzie się 20 września w Kra-
kowie, a 21 września odbędzie 
się konkurs galowy w krakow-
skim teatrze „Groteska” z udzia-
łem Marty Stebnickiej, Danuty 
Skalskiej, Haliny Kunickiej.
Konferansjerkę wszystkich kon-
certów prowadzi Aleksander 
Szumański.
Trzonem Festiwalu jest Zespół 
wokalno-instrumentalny „Cha-

wira” (foto po prawej) , mający 
w repertuarze piosenki lwow-
skie i kresowe, polskie piosenki 
lat międzywojennych, światowe 
przeboje pierwszej połowy dwu-
dziestego wieku. Zespół założył 
mgr inż. i muzyk – Karol Wró-
blewski, artysta, grający, przede 
wszystkim, na akordeonie, ale 
też i śpiewający. Zespół powstał 
w 2003 roku.
Celem jego założenia było popu-
laryzowanie piosenek lwowskich 
i międzywojennych. Motywem 
były związki rodzinne z Kresami 
i miłość do Lwowa.
Aktualnie Zespół występuje w 
składzie: Karol Wróblewski – 
kierownik zespołu, akordeon, 
śpiew, Grzegorz Wróblewski – 
piano, Stefan Czyż - klarnet, trąb-
ka, śpiew, Jerzy Skrejka – piano, 
Wiktoria Zawistowska – śpiew, 
Kazimierz Oćwieja - śpiew, gi-
tara, Wojciech Habela – aktor, 
śpiew i wiersz, Andrzej Michal-
ski – piano, Sławomir Kokosza – 
piano, Tomasz Kumięga – śpiew, 
Kinga Dobosz – śpiew, Aleksan-
der Szumański – konferansjerka.
W prezentacji zespołu należy 
wspomnieć o pp. Łucji i Bogu-
sławie Gedlach, którzy udzielili 
ogromnego wsparcia zespołowi.
Przy ich pomocy powstało To-
warzystwo Kresowe „Chawira”, 
które działa w Krakowie, mając 

swojego prezesa, panią Czesławę 
Karlińską / ciotkę Bańdziucho-
wą/. Koncerty Zespołu „Chawi-
ra” odbywają się w krakowskich 
restauracjach co najmniej 2 razy 
w tygodniu, spędzamy wspólne 
sylwestry. Przy akompaniamen-
cie Zespołu „Chawira” tańczy-
my, przeżywając drugą młodość 
we Lwowie.
Repertuar Festiwalu jest niebaga-
telny, oprócz renomowanych au-
torów, Mariana Hemara, Emanu-
ela Schlechtera, Henryka Warsa, 
Jerzego Petersburskiego, Witolda 
Szołgini czy Jerzego Michotka, 
słuchamy piosenki ulicznej, ano-
nimowej i to jest piękno w pięk-
nie. Przypominamy sobie natych-
miast „Ślepą Mińcię”, śpiewają-
cą u stóp pomnika króla Jana III 
Sobieskiego na Wałach Hetmań-
skich „Śliczny gwuździki” /sic!/, 
„Pienkny tulipany”, przegrywa-
jącą na harmonii. Zaczepiana 
przez uliczników wołała za nimi 
„ty miglanc!”
„Durny Jasiu naprzód tam z chłu-
pakami pędzi sam...”
W tym miejscu pragnę przypo-
mnieć ulicę lwowską z jej orygi-
nalnymi typami, które tak zrosły 
się z wyglądem miasta, że sta-
nowiły stałą, nieodłączną część 
jego fragmentów.
W ciągu przeszło stu lat przewi-
nęła się tu cała galeria orygina-/ Zespół Wesołej Lwowskiej Fali. Zbiory Archiwum Polskiego Radia
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łów, dobrze znana mieszkańcom 
Lwowa aktualnie lub z opowieści 
i tradycji. Wspomnienia o nich 
sięgają połowy XIX w. Pamięt-
nikarze i kronikarze życia miej-
skiego wymieniają takie postace:
Łucyk – uzdrowiciel i szarla-
tan, który, ubrany w długą szatę, 
przystrojoną mosiężnymi gwiaz-
dami i kołami, z wężem grze-
chotnikiem w zarękawku chadzał 
po całym mieście, lecząc piguł-
kami swojego wyrobu.
Baronek – zubożały baron hu-
laka, trochę pomylony, żyjący z 
jałmużny, wystawał pod Hotelem 
George’a.
Doktor – umysłowo chory, stał 
zawsze na placu Gołuchowskich, 
przemawiając do siebie po nie-
miecku i żydowsku.
Profesor lub Filozof – poeta, pi-
szący na zamówienie okoliczno-
ściowe wiersze, stał z książką w 
ręku na ul. Wałowej i deklamo-
wał łacińskie wiersze lub mło-
dzieży szkolnej odrabiał zadania 
z łaciny.
Diodio - dziwak emeryt z górne-
go Łyczakowa, chodził w szarej 
kapocie, z pasją zdzierał z murów 
afisze, którymi wypychał kiesze-
nie.
Altesziker - /stary pijak/ - Żyd, 
szewc i pijak tańczący po ulicach.
Jaśko – hulan – włóczęga i wyko-
lejeniec, zajmował się wyrabia-
niem szopek, przypominających 
lwowski Ratusz z jego kominową 
wieżą i od Bożego Narodzenia do 
Gromnicznej chodził z wertepą, 
jako przywódca łyczakowskich 
kolędników.
Durny Jasiu – syn przekupki z 
Rynku. Śmiano się z jego po-
wiedzonek: „Ni kupujci barszczu 
u mojej mamy, bo si tam szczur 
utopił”.
Durny Ignaś – grywający na 
skrzypkach na rogu ulicy Kur-
kowej i Czarnieckiego. Zacze-
piany przez batiarów okrzykiem: 
„Ignaś, Zośka ci ni kocha!” wołał 
za nimi: ”idź ty, beńkart magi-
stracki”.
Ben Hur albo Buwaj – to ostatnie 
przezwisko pochodzi od pierw-
szego słowa piosenki, którą przy-
wiózł on ze sobą do Lwowa i któ-
rą głośno wyśpiewywał: Buwajte 
zdorowa moja zołoteńka! Do tej 
melodii lwowska ulica dorabiała 
aktualne kuplety.

Opis tych lwowskich oryginałów 
stanowi fragmenty konferansjer-
ki Festiwalu.
Więcej, niż „Tylko we Lwowie”
A co się śpiewa? Repertuar jest 
różnorodny, m.in.: „Ta ostatnia 
niedziela”, „Oba cwaj” - duet 
Tońcia i Szczepcia bisowany, 
„Tango łyczakowskie”, „Przy 
muzyczce”, „Tylko we Lwo-
wie” piosenka bisowana, „Ten 
drogi Lwów”, „Moja gitara”, 
„Moje serce zostało we Lwo-
wie” - piosenka bisowana, „Ta co 
pan buja”, „W Stryjskim Parku”, 
„Boston o Lwowie”, „Lwowian-
ka”, „Ballada o Pannie Francisz-
ce”, „Bal u weterenów”, „Wio na 
piechotę do Lwowa”, „Party w 
Londynie”, „List do przyjaciela 
i przyjaciół przyjaciela” i wiele 
innych piosenek.

Nie obywa się bez poezji o tema-
tyce lwowskiej, autorstwa konfe-
ransjera.
A oto niektóre moje wiersze, 
uprzednio czytane w Radiu 
Lwów, lub mówione na spo-
tkaniu autorskim w redakcji 
„Lwowskich Spotkań” – /redak-
tor naczelna Bożena Rafalska/.
Idę do ciebie razem
 Idę do ciebie razem
Idę do ciebie przestrzennie
Smutek zamieniam w dumanie
Bezbrzeźnie mi i bezdennie.
 
Już Nowy Rok nam przyświeca
Za nami lata zmęczone
Tu wicher zaśpiewa na chwilę
Zapraży słoneczko prześnione.
 
A jakoś mi dzisiaj nijako
Jakoś mi dzisiaj sennie
A może mi byle jako
A może smutno bezdennie.
 
Już chyba zasypiałem
A może trwałem w śnie
 Gdy wiersz ten napisałem
Pozornie krzepiący mnie.
 
A tyle miast jest w oddali
Ile mych spojrzeń w twą stronę
Czy branką mi byłaś w bezmia-
rze
Kochanką, miłością i żoną.
 
Już księżyc się zmienia złociście
Wciąż jesteś przede mną i we 
mnie
Czy nie jest to już wszystko jedno
Bezbrzeżnie mi i bezdennie.
 
Miłością są tylko słowa
 I snują się nadaremnie
Gdy nasza miłość do Lwowa…
Bezbrzeżnie mi i bezdennie.
 
Bal lwowski
Przy lwowskiej ulicy
W okrągłej sali
W kątku zasypiał
Kwiatek konwalii
W rączce go miała
Dama spóźniona
Na poły smutna
Na wpół stęskniona
Gdy nie pojawił
Się ten z oddali
Umarł i zastygł
Kwiatek konwalii
Dama umarła
Z kwiatkiem uśpiona
Na poły smutna
Na wpół stęskniona
Bo nie wiedziała
Mgła konwaliowa
Że już nie każdy
Wraca do Lwowa.
 
I może jeszcze uśmiech, przyj-
mowany przez publiczność Festi-
walu życzliwie:
 
Czykoladki i cukierki
Czekoladki i cukierki
Słodziusieńki bombonierki
Piękne panny, kwiatów mowa
A to wszystko jest ze Lwowa.
 
Popatrz z góry na Łyczaków
Tam jest smak pachnących ma-
ków
A frajery z Kleparowa
Przecież także są ze Lwowa.
Gdy muzyczka rżnie sztajera
Lwów piękniejszy niż Riwiera

Bo na rogu Kopernika
Tańczy panna bez bucika.
 
Po Gródeckiej jedzie tramwaj
A my dwaj są obacwaj
A tu Antek leje w mordę
Pół literka i jest lordem.
 
Czekoladki i cukierki
Słodziusieńki bombonierki
Piękne panny kwiatów mowa
 A to wszystko jest ze Lwowa.
 
Wezme babe swe pod pache
To mi fundnie drugą flache
Policjanci i złodzieje
W morde wóde każdy leje.
 
A po wódce twoja Mańka
Jest jak w cyrku Wańka-Wstań-
ka
Mańke widać jak na dłoni
 A frajera frajer goni.
 
Gdy ze Lwowem sztamę trzymasz
To nie będziesz za oryginał
Bo gdy się urodzisz znów
To zobaczysz miasto Lwów.
 
I cukierki czekoladki
I amantów własnej babki
Swoje meszty na stoliku

Rudą  Mańke na nocniku.
 
Przy twej Mańce jakiś frajer
Uskutecznia ręczny bajer
Ja frajera facką w mig
Absztyfikant był i znik.
 
Bal u ciotki Bańdziuchowej
Trzymam dziunię szczegółowo
Dziunia klawa ja też szyk
Frajerowi portfel znik.
 
I cukierki czekoladki
Dookoła nowe babki
Piękne panny kwiatów mowa
Skąd te panny? Z Kleparowa.
 
Czekoladki i cukierki…
Słodziudziusieńki bombonierki
Piękne panny kwiatów mowa
A to wszystko jest ze Lwowa.

Taka była lwowska ulica. A co w 
lwowskich domach, co takiego 
podbijało serca lwowian? Ano 
właśnie. To przecież nie tylko dla 
lwowian, ale też dla „krakówka” 
i „warszawki” Wiktor Budzyński 
powołał radiową „Wesołą Lwow-
ską Falę”. Kto na falach eteru 
pierwszy mówił „lwowskim 
szmoncesem”? Oczywiście Apri-

kozenkrantz z Untenbaumem. 
Kto pierwszy zapisał medialnie 
lwowski „bałak”? Oczywiście 
lwowski adwokat Henryk Vogel-
faengr – Tońcio i nieukończony 
inżynier – Szczepcio.
Szczepcio i Tońcio… 75 lat lat 
minie niebawem od dnia, kiedy 
pojawili się na antenie radiowej 
po raz pierwszy.
Przetrwali pamięć trzech po-
koleń, przez fale eteru zdążyły 
przepłynąć w tym czasie armie 
Walerych Wątróbków, profeso-
rów Ochęduszków, Matysiaków 
i Jezioran, ale dwóch najwybit-
niejszych lwowskich batiarów 
- Tońcio i Szczepcio - trwa na 
posterunku do dzisiaj. Lwowska 
ulica nazywała ich nieraz żarto-
bliwie Bajbus i Bongu /niemowlę 
i spirytus/, ale zawsze radośnie, 
zawsze śpiewnym bałakiem.

Mój tata, zapytany przeze mnie, 
co to znaczy Bajbus, odpowie-
dział – niemowlę, co nie wiesz? 
Natomiast nie wiedział, co to 
znaczy Bongu. No, mógł nie wie-
dzieć, skoro sam był lekko trun-
kowy.

/ https://staremelodie.pl/piosenkarze/16/Szczepciu_i_Tonciu

/  Kronika Kresowa - koncert zespołu Chawira i Fotografie Polskie
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Jan Brzechwa, a tak na prawdę 
Jan Wiktor Lesman, urodził się 
15 sierpnia 1898 w kresowym 
mieście Żmerynce na Podolu. 
To miasto z głębokimi kresowy-
mi tradycjami. W drugiej połowie 
XIX wieku wraz z początkiem 
budowy linii kolejowej Kijów-
-Bałta powstał tu węzeł kolejowy 
Żmerynka, który szybko zdobył 
status jednego z najważniejszych 
w południowo-zachodniej czę-
ści imperium rosyjskiego. Przez 
Żmerynkę przebiegała linia kole-
jowa do Wołoczysk na granicy z 
Austro-Węgrami i do Mohylewa 
Podolskiego na granicy z Rumu-
nią. W 1891 roku w Żmerynce po-
wstały liczne zakłady obsługujące 
pociągi i lokomotywy. W jednym 
z takich przedsiębiorstw praco-
wał, jako inżynier kolejowy, oj-
ciec Jana Brzechwy – Aleksan-
der Lesman. Matka, Michalina 
z Lewickich, była nauczycielką 
francuskiego. Dziad kiem Po ety 
był zna ny księ garz i wy daw ca ży-
dow ski Ber nard Le sman, wcze-
śniej na ucza ją cy w war szaw-
skiej Szko le Ra bi nów. Sy no wie 
Ber nar da po rzu ci li jed nak wia-
rę moj że szo wą – Jó zef ochrzcił 
syna – Bolesława Leśmiana w 
Ko ście le ka to lic kim, zaś Alek san-
der przy jął wy zna nie ewan ge lic-
kie. Brze chwa nie czuł się nigdy 
Żydem. 22 stycz nia 1905 roku., 
zwol niono ojca z pracy, jako ak-
tyw ne go uczest ni ka wy da rzeń 
styczniowych. Dlatego ro dzi na 
prze pro wa dzi ła się do Ki jo wa. 
Tu nie ste ty ani pro wa dze nie biu-
ra han dlo we go po śred ni czą ce go 
w do sta wach wę gla dla ko lei ani 
han del od ku rza cza mi nie  pozwo-
liły egzystować rodzinie na jaki 
takim poziomie. W międzyczasie 

, Jan roz po czął na ukę w ki jow-
skim gim na zjum han dlo wym jako 
„kan dy dat ko mer cji”. .Jednak z 
powodu problemów finansowych 
rodzina zmuszona była  do powro-
tu do królestwa, gdzie zamieszka-
li kątem u krewnych. Wreszcie w 
roku 1913 oj ciec do stał  pro po-
zy cję ob ję cia funk cji kie row ni ka 
biu ra kon struk cyj ne go w Za kła-
dach Bu do wy Ma szyn Hart ma-
na w po ło żo nym na wscho dzie 
Ukra iny Ługań sku, skąd otrzy mał 
de le ga cję aż do Ka za nia. Wraz z 
wy bu chem woj ny Jan i jego sio-
stra zna leź li się w Pe ters bur gu. 
Wte dy też miał miej sce de biut 
po etyc ki i przy ję cie pseu do ni-
mu „Brze chwa”. W 1916 Jan 
zdał maturę i pojechał do rodzi-
ców będących w Kazaniu. Na 
Uniwersytecie Kazańskim próbo-
wał studiować nauki medyczne i 
polonistyczne, ale w 1918 roku 
rodzina wróciła do Polski. Tu Jan 
Le sman pod jął stu dia praw ni cze 
na Uni wer sy te cie War szaw skim. 
Brał udział w roz bra ja niu żoł nie-
rzy nie miec kich, wstą pił również 
do Le gii Aka de mic kiej, Skie ro-
wa ny na front, brał udział w woj-
nie z bolszewikami w roku 1920. 
Po służ bie woj sko wej po wró cił na 
stu dia praw ni cze, któ re ukoń czył 
w roku 1924. Roz po czął apli ka cję 
ad wo kac ką w kan ce la rii Jana Fi-
dle ra. Prak ty kę od był w Wy dzia le 
Cy wil nym Sądu Okrę go we go w 
War sza wie.
Zde cy do wał się na wy ko ny wa-
nie za wo du ad wo ka ta po d na zwi-
skiem Jan Le sman.  Natomiast 
pod przy ję tym jesz cze w roku 
1918 pseu do ni mem Szer-Szeń 
sta le pi sał dla ka ba re tów, zwłasz-
cza że miał lek kie pió ro, tym sa-
mym bę dąc w sta nie do star czać 

roz ma ito ści dla szyb ko zmie nia-
ją cych się re per tu arów. Współ-
pra co wał ze Stańczykiem i Per-
skim Okiem, za ło żo nym w roku 
1925 przez by łych ak to rów Qui 
pro quo, dla któ re go współ two-
rzył naj waż niej sze re wie (Perskie 
oko, Pod sukienką, Tylko dla do-
rosłych, Spotkamy się na Nowym 
Świecie). Do roku Jan Lesman 
1939 wy ko ny wał z po wo dze niem 
za wód rad cy praw ne go w Związ-
ku Ar ty stów i Kom po zy to rów 
Sce nicz nych, zaj mując się pra-
wem au tor skim i pu bli ku jąc. Jako 
baj ko pi sarz de biu to wał póź no, 
dzieć mi, tym wła sną cór ką spe-
cjal nie się nie in te re so wał.  Za de-
biut uchodzi – Tańcowała igła z 
nitką z roku 1937 – bar dzo po zy-
tyw nie oce niona przez Le śmiana. 
To spowodowało, że po eta na pi-
sał dru gą ksią żecz kę dla dzie ci 
– Kaczkę dziwaczkę (1939). Bar-
dzo en tu zja stycz nie wier sze oce-
nia ła Ja ni na Bro niew ska. pi sząc 
w Wiadomościach Literackich o 
„cza ro dziej skim cyr ku” ze zda-
rze nia mi tak dziw ny mi, jak i nie-
spo dzie wa ny mi. W Bluszczu Ste-
fa nia Pod hor ska-Oko łów chwa li ła 
fi ne zyj ny, dow cip ny an tro po mor-
fizm i grę sło wa mi. W cza sie oku-
pa cji, jako Żyd – znalazł się w 
stanie śmier tel ne go za gro że nia. 
Dlatego poczatkowo ukry wał się 
w Mia no ci cach pod Kra ko wem 
(by wał tam Oskar Schin dler), a 
na stęp nie w pod war szaw skiej 
Opa czy. Postanowił wrócić jed-
nak do War sza wy. Tu zna lazł za-
trud nie nie w stwo rzo nym przez 
Niem ców go spo dar stwie jako 
ogrod nik, co da wa ło do bre pa-
pie ry – „so lid ny au swe is”. Sta-
rał się odrywać od rzeczywisto-
ści  pi sząc  m.in. Akademię Pana 
Kleksa. Podczas Po wsta nia w 
Warszawie Brze chwa na Po wi ślu 
peł nił służ bę prze ciw po ża ro wą, 
pi sał rów nież wier sze (Godzina 
bije, Pieśń o walce). Po ka pi tu la-
cji tra fił do obo zu przej ścio we go 
w Prusz ko wie, skąd zwol nio no 
go  w paź dzier ni ku. Za miesz-
kał w Za le siu pod Pia secz nem. 
Po za ję ciu War sza wy przez ar-
mię ra dziec ką i jed nost ki pol skie 
udał się do Lu bli na, na stęp nie do 
Łodzi.  Li te ra tom żyło się w Ło-
dzi do brze, na wet kom for to wo, 
z pew no ścią o nie bo le piej niż 
więk szo ści Po la ków. Nowa wła-
dza nie była jesz cze zbyt moc na, 
więc po zwa la no na wy jaz dy, cen-
zu ra była dość li be ral na. Jeszcze 
nie żą da no two rze nia w du chu 
so cre ali zmu. Gmach Czy tel ni ka 
mie ścił się przy ul. Piotr kow skiej, 
tam też pra co wał Brze chwa, poza 
za ję cia mi praw ni czy mi (Je rzy 
Bo rej sza za an ga żo wał go jako 
rad cę praw ny w Spół dziel ni Wy-
daw ni czej Czy tel nik.)  kie ru jąc 
rów nież re dak cją li te ra tu ry dzie-
cię cej i bi blio te ki praw ni czej. Zo-
stał rów nież rad cą praw nym od-
two rzo ne go ZA iKS oraz Związ ku 
Za wo do we go Li te ra tów Pol skich 
i prze wod ni czą cym jego od dzia-
łu. Większość czytelników znała 
go jako poetę i satyryka, z zawodu 
adwokata, specjalista w dziedzi-
nie prawa autorskiego. Do litera-
tury polskiej przeszedł jednak 

głównie jako autor utworów dla 
dzieci. Przyniosły mu ogromną 
popularność i zdobyły wielu na-
śladowców.       Twór czość dzie-
cię ca Brze chwy czer pa ła za rów-
no z wier szy po etów sku pio nych 
wo kół Ska man dra (zwią za nych 
też z hu mo rem ka ba re tu Pi ka dor), 
jak i z po sta wy sprze ci wu wo bec 
po dej ścia do li te ra tu ry dla dzie-
ci jako utwo rów „dru giej kla sy”. 
Jak sam pi sał: [w]ciąż pokutuje 
u nas mniemanie, że pisanie dla 
dzieci jest czymś w rodzaju pro-
dukcji ubocznej, podobnie zresztą 
jak wytwarzanie zabawek z od-
padów w przemyśle ciężkim. (O 
Kopciuszku, o śpiących królew-
nach… Nasza Księgarnia. 40 lat 
działalności dla dzieci i szkoły, 
War sza wa 1961 za: M. Wój cik-
Du dek). Stąd utwo ry Jana Brze-
chwy kie ro wa ne do dzie ci mia ły 
też ad re sa ta do ro słe go, nie tyl ko 
ro dzi ca, któ ry wraz z dziec kiem 
albo sa mo dziel nie prze ży wa (rów-
nież, z cza sem, przez wspo mnie-
nia i no stal gię) ję zy ko wą i hu mo-
ry stycz ną przy go dę. Nie po win no 
za tem za ska ki wać, że wy da na w 
roku 1946 Pchła szachrajka cie-
szy ła się po pu lar no ścią wśród do-
ro słych, zwłasz cza że za po mo cą 
ab sur dal ne go hu mo ru (lek cję an-
giel skie go Pan ny Kiki!) opi sy-
wa ła ludz kie sła bo ści, przy wa ry 
i wady cha rak te ru. W Pchle Po eta 
do sko na le zre ali zo wał swą re cep-
tę na uda ny tekst dla dzie ci (i do-
ro słych): ja sność my śli złą czo na 
z cel no ścią ar ty stycz ne go wy ra zu 
(zob. Jan Brze chwa, O poezji dla 
dzieci, Twór czość 1955, nr 4). O 
„do ro słej” in spi ra cji wzię tej ze 
świa ta ko biet war szaw skich ka-
wiarń i sa lo nów świad czy wiersz 
z sierp nia 1943 za pi sa ny na frag-
men cie rę ko pi su ofia ro wa ne go Ja-
ni nie Se roc kiej (in ci pit Janeczko 
miła chciałaś bajki…). Stąd moż-
na po wie dzieć, że po ezje Tu wi ma 
i Brze chwy sta no wią awan gar dę 
po ezji dzie cię cej, pro po nu jąc ab-
surd w miej sce siel skich strug i 
sto gów, a re wo lu cję w miej sce 
ładu co dzien nych obo wiąz ków, 
ty po wych za baw i ro dzin nych re-
la cji. Po 1956 „szko ła Brze chwy” 
sta ła się tym bar dziej po pu lar na, 
po zwa la ła ode tchnąć po do bie 
so cre ali zmu i par tyj ne go do zo ru. 

Za „naj wier niej szą uczen ni cę” 
Jana Brze chwy ucho dzi Wan-
da Cho tom ska.  W latach 60 po-
jawiły się u poety problemy ze 
zdrowiem. Zmarł 2 lipca 1966 
roku. Współcześni mu twierdzi-
li, że był człowiekiem dobrym 
i pogodnym. Nigdy nikomu nie 
wyrządził żadnej krzywdy. Mag-
dalena Samozwaniec napisała: 
„Niepowtarzalną indywidualno-
ścią był Jan Brzechwa. (...) Jak-
żeż ten piękny człowiek umiał 
żyć i jak kochał życie do ostatniej 
chwili swego istnienia. Nie było 
w całej Polsce jednego człowie-
ka, który by na Janka powiedział 
cokolwiek złego. Był kochany 
nie tylko przez dzieci, dla któ-
rych pisał te swoje niezrównane 
bajki, ale przez nas wszystkich. 
Roztaczał wokół siebie urok 
i czar”. Fakt mimo upływają-
cych lat twórczość Brzechwy się 
nie zestarzała, wciąż bawi i uczy 
kolejne pokolenia: – Bajki dużo 
uczą, nie tylko dzieci, ale i doro-
słych. To były bajki z morałem, 
nie takie jak dzisiaj. Jan Brze-
chwa uważał, że: 
„Przez odpowiednią literaturę dla 
dzieci  kształtuje się smak przy-
szłego czytelnika, któremu toruje 
się drogę do wielkiej poezji, do 
literatury klasycznej.” 

W maju 2015 roku na central-
nym  placu miasta Żmerynka 
na Ukrainie umieszczono ta-
blicę upamiętniającą  – Jana 
Brzechwę. W miejscowej szkole 
funkcjonuje punkt nauczania ję-
zyka polskiego, żmeryńska mło-
dzież aktywnie uczestniczy w pa-
triotycznych imprezach polskich i 
otrzymała nagrodę za III miejsce 
w Obwodowym Konkursie Recy-
tatorskim Poezji Jana Brzechwy.
Źródła:
1) Jerzy Wójcicki: „ Z dziejów 
kresowego miasta… Żmeryn-
ka – zapomniana stolica Ukra-
iny „ https://slowopolskie.or-
g/z-dziejow-kresowego-miasta-
merynka-zapomniana-stolica-
ukrainy/
2) Rafał Marek : „ Jan Brzechwa 
„ - https://poezja.org/wz/Jan_
Brzechwa/

Urodził się w Żmerynce 
na Podolu
Bogusław Szarwiło

/ Jan Brzechwa, wśród dzieci ze szkoły w Błoniu, Warszawa, 1963, fot. Wieslaw M. Zie-
linski / East News
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Jesteś pasjonatem Kresów? 
Koniecznie skontaktuj się z  

Kresowym Serwisem 
Informacyjnym

kresyinfo@btx.pl
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Eugeniusz Szewczuk
pilotgienek@wp.pl     607 565 427
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Redakcja - Kontakt:

Partnerzy medialni 
Zostań PARTNEREM MEDIALNYM

Nie może Ciebie tutaj zabraknąć

Nasze serwisy 

www.kresy.info.pl

www.wolyn.org

www.27wdpak.btx.pl

- targi, reklama, poligrafia
 - komputery i  sieci internetowe, 

- hosting, konta internetowe 
-domeny i skrzynki pocztowe 

- nagłośnienie
02-670 Warszawa ul. Puławska 

240/60
22 8534397 ; 501 153340

Ten numer gazety 
powstał dzięki 
Agencji Reklamowej 
BARTEXPO

My gazety tak mamy - uwielbiamy reklamy

Warszawski „Marsz Pamięci” w 79. rocznicę ludobójstwa - 11 lipca 2022

Poszukujemy wolontariuszy do 
prowadzenia serwisów. 
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