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 Boże Narodzenie. 
Kresowe tradycje świąteczne 

Boże Narodzenie obchodzone jest przez katolików na całym świecie, również przez Polaków mieszkających za 
granicą. Wielu z nas ma kresowe korzenie, choć nie wszyscy o tym wiedzą lub pamiętają. Obrzędy i tradycje tych 
świąt, które były kultywowane na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej, zostały przywiezione przez wy-
siedlonych na Ziemie Zachodnie a następnie do wielu innych krajów. Kresowe tradycje świąteczne splotły się z 
tradycjami innych regionów Polski i teraz już bardzo trudno jest znaleźć je w niezmienionej postaci. Cd na str.7
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Będąc małym dzieckiem, podob-
nie jak moi rówieśnicy nie mogli-
śmy doczekać się świąt a zwłasz-
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14.12.1922. G. Narutowicz pierwszym prezydentem Polski
Gabriel Narutowicz herbu wła-
snego (ur. 17 marca-?/29 mar-
ca 1865 w Telszach, zm. 16 grud-
nia 1922 w Warszawie) – polski 
inżynier hydrotechnik, elektryk, 
wolnomularz, profesor Politech-
niki w Zurychu, minister robót 
publicznych, minister spraw za-
granicznych, pierwszy Prezydent 
Rzeczypospolitej. 

Został zastrzelony przez zama-
chowca w czasie wizyty w galerii 
„Zachęta”. 

14 grudnia przybył uroczyście 
do Belwederu, gdzie odbył się 
akt przekazania mu władzy 
przez Naczelnika Państwa J. 
Piłsudskiego. 
Piłsudski oczekiwał prezydenta 
w swoim gabinecie wraz z pre-
mierem Julianem Nowakiem, 
marszałkiem Sejmu Maciejem 
Ratajem, marszałkiem Senatu 
Wojciechem Trąmpczyńskim, kil-
koma ministrami, kilkoma człon-
kami Adiutantury Generalnej i 
Gabinetu Cywilnego. 

Traktat w Radnot – zawarty w 
Radnot (w Siedmiogrodzie) 6 
grudnia 1656 r. w czasie wojny 
polsko-szwedzkiej. Traktat do-
tyczył sojuszu szwedzko-sied-
miogrodzkiego i dodatkowo 
przewidywał rozbiór Rzeczypo-
spolitej, w którym wziąć mieli 
udział: przedstawiciele  Karola X 
Gustawa i Jerzego II Rakoczego. 
W Radnot stronami w negocja-
cjach byli wyłącznie Karol X Gu-
staw i Jerzy II Rakoczy, natomiast 

Fryderyk Wilhelm, Bogusław Ra-
dziwiłł i Bohdan Chmielnicki nie 
byli sygnatariuszami traktatu, jed-
nak ich interesy zostały w doku-
mencie uwzględnione. Pod doku-
mentem swoje podpisy w imieniu 
Karola Gustawa złożyli Sternbach 
i Gotthard Vellingk, zaś w imieniu 
księcia siedmiogrodzkiego János 
Kemény i kanclerz Mihály Mikes.
Traktat wobec rozpoczęcia wojny 
duńsko-szwedzkiej i klęski Rako-
czego nie wszedł w życie.

6.12.1656. Traktat w Radnot. Próba rozbioru Polski

Zamek w Rodnot

Spokojnych Świąt 
Bożego Narodzenia
życzy Redakcja KSI
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Wesprzyj polskie dzieci na Kresach! 
One też czekają na Świętego Mikołaja. 
Wiesław Nowakowski

„Polacy zgodzili się zapomnieć Rzeź 
Wołyńską...????”
Redakcja za wPrawo.pl

Ruszył Sklep internetowy 
Fundacji Wołyń 
Pamiętamy
Katarzyna Sokołowska

Czy na pewno „Polak 
w Polsce gospodarzem” ?
Redakcja 

Od chwili wybuchu wojny – Pol-
ska udziela wszechstronnej pomo-
cy sąsiadom za wschodnią grani-
cą. Realizując nasze powinności 
statutowe jako Towarzystwo Mi-
łośników Lwowa i Kresów Płdn.- 
Wschodnich chcemy również 
spełnić swój podstawowy obowią-
zek pomocy Rodakom na Kresach 
szczególnie w okresie przedświą-
tecznym.

Mamy nadzieję, ze udzielicie nam 
Państwo swojego wsparcia. O tę 
pomoc w dogodnej dla Państwa 
formie serdecznie prosimy!

Kontakt: 790 505 604

Wpłaty: Konto TMLIKPW

ING BANK ŚLĄSKI O/BY-
TOM NR: 88 1050 1230 1000 
0022 8282 9288

Jak czytamy wPrawo.pl, we 
czwartek (10.11.2022) doradca 
prezydenta Ukrainy, Ołeksij Are-
stowicz, udzielił wywiadu rosyj-
skiej dziennikarce i pisarce Julii 
Łatyninie. Arestowicz oświadczył, 
że „gdyby nie Polska, nas już by 
nie było wśród żywych w każdym 
znaczeniu tych słów: militarnym, 
politycznym, wojennym, infor-
macyjnym itd.”. i dalej: Polska 
praktycznie uratowała Ukrainę – 
powiedział doradca Zełenskiego.

W tym samym artykule czytamy 
fragment wywiadu doradcy Ze-
łenskiego Arestiwicza, w którym 
mówi o „trudnej przeszłości” 
polsko-ukraińskiej” i dalej: 

Polacy zgodzili się zapomnieć tzw. 
Rzeź Wołyńską i wszystkie proble-
my jakie między nami były. Oni 
powiedzieli, że zamknięcie tej kar-
ty historii daje szansę zbudowania 
nowych stosunków. Oni wycofali 
wszystkie pretensje. My o tym nie 
rozmawiamy. To wielki krok, po-

nieważ w pamięci polskiego na-
rodu była to bardzo trudna karta. 
To, jak niełatwo było to odrzucić, 
to jeszcze jeden przykład wartości 
ludzkich w skali narodu i daleko-
wzroczność polskiego kierownic-
twa.

WPrawo.pl dalej przypomina, że: 

Podczas ubiegłorocznych obcho-
dów rocznicy Krwawej Niedzie-
li premier Mateusz Morawiecki 
oświadczył: Nigdy nie pozwolimy 
na wymazanie z pamięci czy za-
kłamanie tej strasznej i ważnej 
części dziejów. A podczas obcho-
dów 11 lipca 2022 roku zadekla-
rował: Nie spocznę, dopóki nie 
odnajdziemy ostatniego grobu, 
miejsca pochówku zamordowa-
nych z Wołynia i całych Kresów 
Wschodnich. Ta rzeczywistość 
musi zostać w całości odkryta. Nie 
będzie żadnego pojednania opar-
tego o fałsz, zapomnienie i kłam-
stwo. To musi być punkt wyjścia 
do pojednania.

Po ostatnich wydarzeniach w Pol-
sce wyraźnie widać, że polsko-
języczni Polacy z kierownictwa 
państwa nie są tymi samymi Po-
lakami co miliony Kresowian, ich 
potomków i patriotów będących 
gorącymi sympatykami PAMIĘ-
CI o ludobójstwie na Kresach a 
zwłaszcza na Wołyniu, Małopol-
sce Wschodniej, Lubelszczyźnie i 
Podkarpaciu gdzie rzezi dokony-
wali głównie Ukraińcy. 

Pamięć po tym ludobójstwie jest 
zapisana w genach tych Polaków i 
nie da się tak łatwo i życzeniowo 
wymazać.   

Przypomnę w tym miejscu cytat 
żołnierza 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty Armii Krajowej Andrze-
ja Żupańskiego który wielokrotnie 
mówił: 

Do czasu kiedy precyzyjnie nie 
zdefiniujemy i ukarzemy spraw-
ców ludobójstwa, Polacy za to 
ludobójstwo będą winić Ukrainę.  

/ Zamordowani przez UPA Polacy jadący pociągiem relacji Bełżec - Lwów/ fot. Wojciech Iwulski

Sklep Fundacji Wołyń Pamiętamy 
powstał w 2022 roku. Sklep bę-
dzie oferował do sprzedaży odzież 
z nadrukami poświęconymi ukra-
ińskiemu ludobójstwu na polskim 
narodzie. W późniejszym czasie 
zostaną wprowadzone do sprzeda-
ży książki poświęcone w/w tema-
towi oraz różne gadżety.

Sklep dostępny jest pod adresem: 

https://sklep.wolynpamietamy.org/

Zadowolenie naszych Klien-
tów jest dla nas sprawą najważ-
niejszą, dlatego też dokładamy 
wszelkich starań, aby zamówienia 
były realizowane błyskawicznie.  

W razie jakichkolwiek pytań lub 
wątpliwości zapraszamy do kon-
taktu z nami poprzez formularz 
kontaktowy, pod adresem ema-
il biuro@wolynpamietamy.org.

11 lipca, po wrocławskim marszu 
„Polak w Polsce gospodarzem” 
przez ok. godzinę przetrzymywa-
no w zamkniętym w „kordonie” 
Prezesa Patriotycznego Związku 
Organizacji Kresowych i Komba-
tanckich Witolda Listowskiego. 
Oczywiście negowali fakt zatrzy-
mania ale nie pozwolili mu oddalić 
się  z policyjnego kordonu.
Oficjalnie powód zatrzymania nie 
był znany ale i tak domyślaliśmy  
się, że chodzi o niesiony banner 
(foto na dole). 
Formalnie marsz zakończony, Pan 
Witold z kolegami szedł niemal 
na końcu kilkutysięcznego mar-
szu więc ciężko było ich znaleźć 
żeby dowiedzieć się o powód za-
trzymania. Dopiero następnego 
dnia dowiedzieliśmy się, że któryś 
z policjantów zdradził powód za-
trzymania.

Tak jak się domyślaliśmy, chodzi-
ło o banner „STOP UKRAINIZA-
CJI POLSKI.  
Mieli go „naciskać” żeby powie-
dział od kogo dostał banner.  
Pan Listowski miał powiedzieć,  
że nie zamierza powiedzieć i że 
nie powinno to nikogo intereso-
wać. Miał rację bo sam jest orga-
nizatorem marszów w Kędzierzy-
nie Koźlu i widocznie uznał, że to 
wewnętrzna sprawa stowarzyszeń 
i patriotycznych organizacji. 
Mamy do czynienia z absurda-
mi bo za chwilę, policja będzie 
zatrzymywać i wypytywać prze-
chodniów od kogo dostali ubranie 
jeżeli fason nie pasuje komendan-
towi policji. 
Na dole banneru jest adres interne-
towy i mogli sobie sprawdzić.  

https://sklep.wolynpamietamy.org/


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

Skandaliczny wywiad Melnyka. 
Powtarza jak mantrę: „Nie ma do-
wodów, nie ma dowodów”.
Andrzej Łukawski

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

Pamiętamy o ofiarach 
Wielkiego Głodu 
w Ukrainie 
Andrzej Łukawski za prezydent.pl

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

Na społecznościowym portalu 
FB, ukazał się wywiad byłego 
ambasadora Ukrainy w Niem-
czech Andreja Melnyka przepro-
wadzony  przez  niemieckiego 
dziennikarza. 

Wywiad „streszczony jest” krót-
kim komentarzem: 

BANDERA BOHATEREM, PO-
LACY JAK NAZIŚCI I STALI-
NOWCY - taki przekaz w świat 
wypuszcza Andrij Melnyk, były 
ambasador Ukrainy, a obecny... 
WICEMINISTER SPRAW ZA-
GRANICZNYCH‼ 

Melnyk pytany był o ludobójstwo 
dokonane przez Ukraińców na 
Polakach i Żydach. W odpowie-
dzi jak mantrę powtarzał że nie 
ma dowodów na ludobójstwo i że 
to nieprawda. 

O Melnyku jak też ogólnie o 
Ukraińcach można powiedzieć 
tyle, że są ofiarami skandalicznie 
niskich lotów edukacji historycz-
nej. Ponadto odwracana o 180 
stopni narracja historyczna nie 
wróży nic dobrego przed czym 
od lat przestrzegali dziś już nie-
żyjący Kresowianie - świadkowie 
tamtych krwawych wydarzeń. 

Melnyk totalnie odpłynął w opary 
absurdu podczas tego wywiadu 
snując bajki o tym, że po I WŚ 
Ukrainia była częścią Polski a 
Ukraińcy stanowili 1/4 populacji 
w Polsce (grafika obok). On do-
brze wie że mniejszość ukraińska 
stanowiła niespełna 14% popula-
cji i że ta mniejszość -co i dzisiaj 
jest normalne- była obywatelami 
II RP a to niestety nie  to samo co 
„państwo w państwie” o którym 
bajdurzy Melnyk.  

Relatywizacja ukraińskiego ludo-
bójstwa dokonanego na Polakach 

i postawienie znaku równości z 
rzekomym ludobójstwem Pola-
ków na Ukraińsach powala z nóg. 

Nikt nie zaprzecza że Polacy sku-
pieni w Samoobronach bronili 
swoich wsi przez bandytami z 
UPA i że podczas obrony strze-
lali do swoich oprawców ale na-
zywanie tego „TAKIM SAMYM 
LUDOBÓJSTWEM” jest dalece 
nieuprawnione. 

Dlatego dziwi mnie postawa pol-
skojęzycznego kierownictwa Pol-
ską które uprasza społeczeństwo 
o „ważenie słów” w sprawie Wo-
łynia ale w sprawie skandaliczne-
go wywiadu Melnyka nie zrobiła 

nic. 

Jeżeli Melnyk  jawnym tekstem 
podaje, że Polacy są takimi samy-
mi wrogami jak naziści Sowieci i 
Żydzi, to Polski rząd natychmiast 
powinien zapytać czy w rządzie 
kijowskiej junty znajduje się jakiś 
lekarz a jeżeli nie, to zamiast bro-
ni w ramach pomocy, wysłać tam 
ze trzech psychiatrów.  Od kil-
kunastu lat w sieci krąży mapka 
niby etnicznych ziem ukraińskich 
którą dzisiaj Melnyk usiłuje legi-
tymizować. 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
c o m / R u c h N a r o d o w y / v i d e -
os/459764982948838

W oknie Pałacu Prezydenckiego 
zapłonęła świeca jako znak pa-
mięci o cierpieniu i tragedii milio-
nów ofiar Wielkiego Głodu 1932-
1933 w Ukrainie.

Pamiętamy o ofiarach sowieckie-
go ludobójstwa!

Kolejna i chyba jednak niepro-
szona nadaktywność prezydenta 
„najjaśniejszej ukropolinowskiej” 
skierowana na zaledwie 30. letnie 
państwo. Nie przypominamy sobie 
żeby w tym samym oknie zapło-
nęła świeca pamięci po setkach 
tysięcy zamordowanych przez 
Ukraińców Polaków a ten urząd 
piastuje ten sam prezydent już dru-
gą kadencję. Głodomór dotyczył 
też niestety i Polaków ale niestety 

nie jest to nacja umiłowana przez 
prezydenta. Ciekawe czy taka 
sama świeca płonie w oknie pre-
zydenta jako znak nieustającej pa-
mięci po ofiarach wielkiego głodu 
w państwach Trzeciego Świata? 

Czy słowo „pamiętamy” w ustach 
prezydenta zarezerwowane jest 
tylko dla Ukraińców bo my Polacy 
stajemy we własnym kraju obywa-
telami II kategorii? 

Flagi ukraińskie w sejmie i na bu-
dynkach sejmowych,  na środkach 
komunikacji miejskiej, na budyn-
kach administracji, w TVN, Polsat  
WP,......., dlatego zapytam czy to 
jeszcze Polska czy już ukropolin? 

STOP UKRAINIZACJI POLSKI!

https://zrzutka.pl/ktagbb
https://www.facebook.com/RuchNarodowy/videos/459764982948838
https://www.facebook.com/RuchNarodowy/videos/459764982948838
https://www.facebook.com/RuchNarodowy/videos/459764982948838
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20 listopada uczniowie sobotniej 
szkoły przy Towarzystwie Kultu-
ry Polskiej w Kostopolu zorgani-
zowali uroczystość z okazji 104. 
rocznicy niepodległości Polski.

Obchody Święta Niepodległości 
zainaugurowała uroczysta msza w 
kościele pw. Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa. Po nabożeństwie 
uczniowie szkoły przy TPK za-
prezentowali przygotowany przez 
siebie koncert.

Młodzi artyści pokazali samo-
dzielnie napisane scenki teatralne. 
W pierwszej przedstawili współ-
czesne dzieci ukraińskie, które 

interesują się tym, jak wyglądała 
polska drogą do wolności. Druga 
poświęcona została współczesnym 
tragicznym wydarzeniom w Ukra-
inie, wojennej rzeczywistości, w 
której przychodzi żyć jej obywa-
telom.

Zabrzmiały również hymn Polski 
«Mazurek Dąbrowskiego», pie-
śni «Rota» i «Przybyli ułani pod 
okienko» oraz wiersze okolicz-
nościowe. Prezes Towarzystwa 
Kultury Polskiej w Kostopolu 
Myrrosława Snitczuk złożyła 
zgromadzonym życzenia z oka-
zji święta oraz wręczyła prezenty 
uczestnikom koncertu.

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

Ksiądz Jan Kaczkowski: 
człowiek do bólu
KURIER WILEŃSKI

Z prasy polskiej na Kresach 
Święto w Kostopolu
MONITOR WOŁYŃSKI

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Jak obronić polskość na Litwie? 
W. Tomaszewski: Jedność, dobra 
samoorganizacja i wsparcie 
kresowego patriotyzmu w Macierzy 
L24

W wywiadzie udzielonym te-
lewizji internetowej wRealu24 
prezes Związku Polaków na 
Litwie, europoseł Waldemar 
Tomaszewski podsumował 
znaczenie dla Polski i Polonii 
Światowego Kongresu Kraj – 
Emigracja, który odbył się w 
Warszawie i skupił Polaków aż 
z 37 krajów.
Prezes ZPL i AWPL poruszył 
również najważniejsze proble-
my Polaków na Wileńszczyźnie, 
którymi żyje polska Wspólnota, 

a przede wszystkim sprawę obro-
ny polskiego szkolnictwa i ziemi. 
Podkreślił też ważne znaczenie 
jedności i dobrej samoorganizacji 
polskich organizacji na Litwie, 
które są podstawą do zachowania 
i rozwoju polskości oraz tożsamo-
ści narodowej w oparciu o war-
tości wypływające z hasła Bóg, 
Honor, Ojczyzna. Ukazał także 
Rodakom w Macierzy historię 
polskości i Polaków na Wileńsz-
czyźnie, która jest niestety zbyt 
mało znana w dzisiejszej Polsce.

Odpowiadając na pytanie redak-
tora Pawła Zdziarskiego, co zro-
bić, aby w Koronie była większa 
świadomość tego, kim są Polacy 
na Litwie, na Kresach, prezes 
ZPL stwierdził, że potrzeba wię-
cej Henryka Sienkiewicza w lek-
turach obowiązkowych, gdyż jest 
to źródło kresowego patriotyzmu. 
Natomiast w szkolnych podręcz-
nikach do historii musi być więcej 
historycznych faktów i konkret-
nych informacji o Kresach.

Jan Kaczkowski urodził się 19 lip-
ca 1977 r. w Gdyni. Podstawówkę 
i liceum skończył w Sopocie, w 
1996 r. wstąpił do gdańskiego se-
minarium. Od 2002 r., kiedy został 
wyświęcony, do roku 2007 praco-
wał jako wikary w parafii Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Pucku. 
W tym okresie pełnił funkcję ka-
pelana miejscowego szpitala oraz 
Domu Pomocy Społecznej, uczył 
też w kilku okolicznych szkołach 
religii. W 2005 r. założył w Pucku 
hospicjum domowe pw. św. Ojca 
Pio, pięć lat później stacjonarne. 
W czerwcu 2012 r. zdiagnozowa-
no u niego nieuleczalnego glejaka 
mózgu. Zmarł w Sopocie 28 marca 
2016 r. Żył 38 lat.

To tylko krótki życiorys, który 
pokazuje suche daty i fakty z jego 
życia. Jednak ks. Jan miał wiele 

twarzy i pełnił wiele ról. Był 
kapłanem, nauczycielem, pre-
zesem stowarzyszenia, szefem 
hospicjum, pacjentem i leka-
rzem chorych i zagubionych 
dusz. Jedną z barwniejszych 
postaci polskiego Kościoła, 
doktorem teologii moralnej, 
bioetykiem i przyjacielem lu-
dzi, tych chorych i pogubio-
nych w szczególności. Był 
fantastycznym człowiekiem, 
który pokazywał nam wszyst-
kim, że co by się w życiu trud-
nego nie działo, to warto żyć i 
być dla innych.

Powstało wiele książek, pu-
blikacji, filmów dokumentu-
jących jego rozmowy z drugim 
człowiekiem, rejestrujących jego 
myśli. A w tym roku na ekra-
ny kin wszedł film fabularny pt. 

„Johnny”, opowiadający o chary-
zmatycznym księdzu, którego ży-
cie było jak pasjonująca powieść 
przygodowa. Sam mówił o sobie, 
że żyje na pełnej petardzie.

PRANAS MORKUS: 
ŻYĆ W WILNIE –
MIEŚCIE NA MIARĘ 
DUSZY CZŁOWIEKA 
ZNAD WILII
Na 85. roku życia 
zmarł urodzony w 
Kłajpedzie Pranas 
Morkus – intelektu-
alista, pisarz, eseista, 
dziennikarz, tłumacz, 
scenarzysta, działacz 
społeczny, zwolennik 
zbliżenia litewsko-
-polskiego w najtrud-
niejszych czasach 
odrodzenia niepod-
ległości na Litwie, 
człowiek niezwykle 
pogodny i uczynny. 
Z natury pragmatyk, 
inaczej by nie nadążył 
za swoimi zaintereso-
waniami o pasjami.

Poznaliśmy się tuż po 
założeniu „Znad Wi-
lii”. To Pranas mnie 
odnalazł, kiedy zimą 
1990, w 3 numerze 
dwutygodnika zamieściliśmy jako 
pierwsi w prasie polskojęzycznej 
na Litwie artykuły dotyczące wła-
śnie Tomasa Venclovy – jak się 
okazało potem – jego przyjaciela.

Pranas opowiadał, że są prawie 
rówieśnikami, przyjaciółmi od lat 
niemowlęcych – urodzili się bo-
wiem w tym samym mieście, po-
zostali bliscy sobie, choć potem  
poszli zupełnie odrębnymi droga-
mi.

mailto:redakcjaksi%40btx.pl?subject=
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Minęło 9 miesięcy od wojny i 
ofiarnej pomocy Polski i Pola-
ków. Czy w imię wdzięczności 
widział ktoś czerwono białą wstą-
żeczkę w bluzie Zelenskiego i 
innych ukraińskich przywódców, 
dziennikarzy ? Natomiast roi się 
od nich u polskich (?) dziennika-
rzy, na pewno jest w klapie Sa-
kiewicza z Gazety Polskiej. Czy 
na ulicach Ukrainy powiewają 
polskie flagi i widać choćby jedno 
polskie słowo?
W Krakowie Polacy protestowa-
li przeciw nominacji do nagrody 
książki Oksany Zabóżko. (foto na 
dole) 
Kto wpadł na pomysł by uzasad-
niać „pomocą dla walczących z 
Rosją” - zamianę polskiej tożsa-
mości, naszej cywilizacji , trady-
cji, historii, sztuki - na akcep-
tację genocide atrox , aborcji , 
handlu dziećmi, biznesu sura-
gacyjnego,  dewiacji seksual-
nych - to nie nasza cywilizacja 
!!!!  - realizowaną od lat przez 
mniejszość ukraińską a i polsko-
języcznych ukraińskich doradców 
rządu.  I oczywiście posługiwać 
się fałszem o istnieniu Ukrainy 
jako państwa od wieków. Bo to 
nie tylko ta nagroda.

Redaktor Sakiewicz (GW) na 
targach książki historycznej w 
Warszawie wraz z ambasadorem 
ukraińskim promowali wspólną 
historię, powstanie 1863 będzie-
my obchodzić razem z Ukrainą 
i Litwą. O ile Litwa istniała jako 

Wielkie Księstwo Litewskie po-
łączone później uniami z Rzecz-
pospolitą to Ukrainy wtedy jako 
państwa nie było. Była krainą 
geograficzną (Feliks Koneczny, 
Aleksander Jabłonowski, Oswald 
Balzer, Marian Zdziechowski itd. 
oraz cala Europa o tym wiedzia-
ła i pisała)  taką ja Wołyń Podole 
Polesie Warmia Mazury Śląsk. 
Rozumiem, że podczas obchodów 
rocznicy powstania 1863 roku 
będą godła tych krain geograficz-
nych czyli województwa kijow-
skiego, wołyńskiego, podolskiego  
sprzed zaborów RP lub godło gu-
berni kijowskiej. podolskiej, wo-
łyńskiej itp. po zaborach RP. 
Ukraińska Socjalistyczna Repu-
blika Rad pojawiła się w XX wie-
ku dopiero i podpisała w Traktacie 
Ryskim w 1920 roku a Ukraina 
obecna w 1991 roku. (foto obok)
Dlaczego nie promujemy Pola-
ków Rzeczypospolitej, mamy ty-
siące godnych tego a zakazanych 
w PRL, możemy latami nagra-
dzać ich za dzieła i nazywać ich 
imionami ulice i place.
Dlaczego akurat imionami ru-
sinów mamy nazwać place czy 
dawać nagrody Ukraińcom, co 
siedzą bezpiecznie w Polsce i pi-
szą na tematy narzucane im  przez 
globalistów światowych?

Dlaczego nie nagradzamy obywa-
teli np. Syrii gdzie trwa wojna i 
giną cywile, kobiety i dzieci.. albo 
np Pierre Gemayela przywódcy 
libańskich chrześcijan ?  
Dlaczego w imię „dobrych rela-
cji” (też  wytrych) mamy to czy-
nić, czy nazywamy ulice imio-
nami Niemców, Francuzów Cze-
chów Węgrów Belgów Holen-
drów Amerykanów by mieć dobre 
relacje? A może relacje wynikają 
z czego innego?  
Dobre relacje z Polską ma prężnie 
działająca mniejszość ukraińska 
wspierana sowicie od 1945 rok, 
usytuowana wszędzie na kierow-
niczych, sądowniczych, rządo-
wych, samorządowych stanowi-
skach - dlatego w Krakowie ma 

miejsce taki precedens.  Im zwy-
kle było blisko do niemieckiej i 
rosyjskiej ideologii a Polska była 
źródłem dobrobytu i zazdrości 
(nienawiści).
Protestują nie bojówkarze kon-
serwatyści czy patrioci, protestują 
Polacy zdrowo myślący i utożsa-
miający się z narodem i Rzeczy-
pospolita z różnych opcji poli-
tycznych. 
Czy Niemcy, którzy mają pręż-
nie działające Centrum Edukacji 
Politycznej edukujące obywateli 
Niemiec  w trwaniu w miłości do 
tradycji, historii Niemiec i polity-
ki  są bojówkarzami, konserwa-
tystami? Wystarczy oglądać nie-
miecką TV by przekonać się jak 
budują patriotyzm Niemców. 
Czy Izrael czyniący to samo to 

bojówkarze, konserwatyści, fa-
szyści, zaściankowy naród? Żydzi 
, którzy uciekli spod siekier ukra-
ińskich na  wschodzie też prote-
stowali, czy są faszystami? 
Dołów śmierci jako efekt geno-
cide atrox mamy 60 tys. O tym 
mówią historycy zajmujący się 
od kilkudziesięciu lat badaniami. 
Mówmy o tym. 
Oprócz dołów mamy na terenie 
Ukrainy Litwy Białorusi pozosta-
wione wielowiekowe dziedzictwo 
Rzeczypospolitej, mówmy o tym. 
Rusini przez wieki żyli w RP jak 
Ormianie Żydzi Cyganie Czesi 
...w IX i XX wieku rusińscy in-
doktrynerzy -jak obecnie globa-
liści - wpajali im ideologię - fa-
szystowski nacjonalizm czyli 
nienawiść do innych narodów. 

Jedyny naród tylko „Ukraińcy”, 
język tylko ukraiński (lub rosyj-
ski) no i kulturę stanowią dumki 
ukraińskie. Czego jak czego ale 
muzykalności możemy im pozaz-
drościć. 

Źródła prawdy: 

1. Kresy Ruskie Rzeczypospolitej 
1919
2. Stefan Buszczyński Otchłań o 
domowych i zewnętrznych wro-
gach
3. Świat Słowiański miesięcznik 
1907nr32 Rusini Obrona Polaków
4. Świat Słowiański miesięcz-
nik1908 nr 42
5 Aleksander Jabonowski Ruś Po-
łudniowa

Źródła prawdy
Bożena Ratter

/ Mapa polski po traktacie ryskim - Narodziny II RP
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Faszystowskie państwo 
ukraińskie
Aleksander Szumański
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Po opuszczeniu Lwowa 
przez wojska radzieckie 
do miasta wkroczyły woj-
ska niemieckie a z nimi 
wkroczyli banderowcy z  
Z batalionu „Nachtigall”. 
„Ukraińcy przywitali 
Niemców z niesłychanym 
entuzjazmem. Zasypywa-
no ich kwiatami, wyra-
żano radość na wszelkie 
możliwe sposoby. Niemcy 
przyjmowali to chłodno i 
nie reagowali w żaden spo-
sób... Ukraińcy szaleli wol-
nością. A pełną wolność 
pojmowali jako wyrżnię-
cie Polaków i Żydów. Tak 
często śpiewali przecież: 
„Smert’, smert’ Lachom, 
Smert’, żydiwsko-mo-
skowskoji komuni”.

Rozejście się dróg batalionu 
Nachtigall z hitlerowcami, 
wbrew temu co dziś głoszą 
banderowcy, miało inne pod-
łoże. Żołnierze tej jednostki 
udzielili poparcia „rządowi” 
samozwańczemu i kolabo-
ranckiemu banderowców, 
który powstał wieczorem 
30 czerwca 1941 roku we 
Lwowie. Banderowcy na-
śladowali inicjatywy kola-
borantów francuskich, nor-
weskich i chorwackich. Ten 
quasi-rząd Niemcy rozgoni-
li, albowiem był zbyt jawną 
dywersją przeciwko ukraiń-
skiemu rządowi na uchodź-
stwie, który Niemcy od 
1918 roku uznawali. Niem-
cy zatem, aby nie wchodzić 
w kolizję z emigracyjnym 
prezydentem ukraińskim i 
Hołownym Atamanen Ukra-
iny, Andrijem Liwyćkim, 

banderowski twór (zresztą 
bez znaczenia) rozpędzili, 
a żołnierzy Nachtigall ode-
słali do Winnicy. Tak upadły 
marzenia i mity o „ukraiń-
skim imperium” od Karpat 
po szczyty Kaukazu! Do-
dać należy, że w przyjętym 
przez ten „rząd” (na czele z 
Jarosławem Stećką-Karbo-
wyczem jako premierem) 
„Akcie 30 czerwca”, znala-
zły się zdania: „Ukraina dla 
Ukraińców”; „Kto nie jest 
Ukraińcem nie ma prawa 
do egzystencji w tym pań-
stwie”. Zatem Żydzi i Pola-
cy, oraz wszyscy nie-Ukra-
ińcy zostali już na samym 
wstępie rządów ukraińskich 
nacjonalistów pozbawieni 
najpierwszego ludzkiego 
prawa, prawa do życia na 
ziemi swoich ojców i dzia-
dów. Sam Stećko w swoim 
przemówieniu inauguracyj-
nym wykrzykiwał, że „rząd 
OUN. to dyktatura straszna 
dla wrogów swoich i ob-
cych”, dyktatura bezprawia 
bo „nacjonalistyczne su-
mienie będzie kodeksem”. 
Było to kopiowanie wzo-
rów hitlerowsko-faszystow-
skich wraz z monopartią, 
systemem korporacyjnym i 
hipermegalomanią narodo-
wą”. Jednak „tydzień pa-
nowania” banderowskich 
władz samozwańczych obfi-
tował w istotne, jak się wie-
lu Ukraińcom wydawało, 
wydarzenia. „Rozlepiano 
w miastach, miasteczkach 
i po wsiach obwieszczenia 
podpisane przez Banderę, a 
głoszące „smert’ Lachom, 
Żydom i Moskwiczam”, nie 

pozostawiały żadnych złu-
dzeń co do „programu poli-
tycznego” nowych władz”. 
Ten marionetkowy rząd 
przetrwał 12 dni (w tym 
czasie istniał legalny ukra-
iński rząd na emigracji) i nie 
uznało go żadne z państw 
świata. Pomimo wystoso-
wanego przez ten „rząd” 
Pozdrowień dla Twórcy i 
Wodza Wielkich Niemiec 
- Adolfa Hitlera, Hitler nie 
uznał go i kazał Himmlero-
wi zająć się tą bandą fanaty-
ków (tak określał rząd ban-
derowski).

Bandera podejrzewając że 
za tymi decyzjami stoją 
ounowcy Melnika, wysy-
łał bojówkę SB z terrorystą 
Kozijem na czele który w 

Żytomierzu [30.08.1941] 
morduje jego konkurentów 
z OUN-M - Senyka Hry-
wińskiego i Ściborskiego.

15.09 1941 r Bandera zosta-
je aresztowany i przewiezio-
ny do obozu w Sachsenhau-
sen, osadzony w wydzielo-
nej części obozu dla uprzy-
wilejowanych, w dobrych 
warunkach, prowadzi tajne 
rozmowy o dalszej współ-
pracy z Niemcami oraz roz-
pracowuje współwięźniów 
m.in.generała Roweckiego 
„Grota” komendanta AK 
i innych polityków z całej 

Europy (przebywała tam też 
profesura z UJ, AGH i KUL 
oraz ludzie z polskiego wy-
wiadu). Podczas odsiadki w 
obozie Bandera doprowa-
dził do porozumienia mię-
dzy OUN-UPA a Abwehrą.

Natomiast zbrojne ramie 
banderowskiego rządu czyli 
batalion Nachtigall zasłynął 
z tragicznych pogromów 
lwowskiej ludności żydow-
skiej oraz z udziału w mor-
dzie polskich profesorów 
lwowskich na Wzgórzach 
Wuleckich 4 lipca 1941 r.

/ Lwów początek lipca 1941. Ukraińcy  witają niemieckie wojska:

/ Heil Hitler! Chwała Hitlerowi! Chwała Banderze! Niech żyje niepodległa Ukraina! Niech żyje wódz St. Bandera! Heil Hitler! Chwała 
niezwyciężonym niemieckim i ukraińskim siłom zbrojnym! Sława Banderze! / Pomnik upamiętnaijący mord na Wzgórzach Wóleckich
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Mimo to pełnią nadal swoją 
rolę spajającą pokolenia. Kre-
sy dawnej Rzeczypospolitej to 
szczególna przestrzeń polskich 
dziejów. Dziedzictwo kulturowe 
tamtych terenów do dziś urzeka 
swoim bogactwem i kolorytem. 

Jego częścią jest dziedzictwo 
kulinarne, wyjątkowo wyekspo-
nowane w tradycyjnym przeży-
waniu Świąt Bożego Narodze-
nia. Święta Bożego Narodzenia 
na Kresach były świętami bardzo 
rodzinnymi. Od czasu zaborów 
nabrały one w Polsce charakteru 
nostalgicznego, pełnego zadumy, 

refleksji, pojednania z obecnymi 
i wspominania nieobecnych – 
zmarłych lub też przebywających 
na wygnaniu czy w więzieniu  
Oczekiwanie na pierwszą 
gwiazdkę, łamanie się opłatkiem, 
pozostawianie wolnego miej-
sca przy stole - to część tradycji 
związanych z Wigilią, które w 
większości rodzin w Polsce kul-
tywuje się do dziś. Teresa Za-
chara pisząc o Wigilii z Kresów 
wspomina, że (https://kresy24.
pl/teresa-zachara-jak-wygladalo-
-boze- i narodzenie-na-kresach ): 
„ Odzwierciedleniem zamożności 
domu była liczba przygotowa-
nych potraw: u chłopów – 7, u 
średniozamożnej szlachty – 9, u 
bogatej szlachty – 11, u magna-
tów – 13. Dbano o to, by liczba 
potraw była nieparzysta, nato-
miast liczba biesiadników przy 
stole powinna być parzysta, 
gdyż wierzono, że nieparzysta 
liczba osób wróży śmierć jed-
nej z nich. Wszystkie potrawy 
były postne – jest to typowo pol-

ski zwyczaj, zachowywany jesz-
cze w wielu domach. W domach 
szlacheckich i magnackich czę-
sto dla dzieci ustawiano osobny 
stół w tym samym pokoju, w 
którym wieczerzali dorośli; cza-
sem dzieci siadały z tzw. niższe-
go końca stołu. 

Kresowe dwory… Za naszą obec-
ną wschodnią granicą, na ob-
szarze współczesnej Białorusi, 
Litwy, Łotwy i Ukrainy istniały 
setki mniejszych i większych 
dworów. (...)  Dwór był ostoją 
rodziny, wiary, patriotyzmu. Kul-
tywowano w nim stare tradycje 
i tworzono obyczaje, które teraz 
dla nas są tradycją, odziedziczo-
ną po dziadkach, a coraz czę-
ściej – pradziadkach. (...)   Kre-
sowa wieczerza wigilijna była 
posiłkiem bardzo uroczystym. 
Spożywano  ją w największym 
i najbardziej reprezentacyjnym 
pomieszczeniu domu, odpowied-
nio przystrojonym. Jednak zanim 
ugruntował się zwyczaj stawiania 
choinki, sporządzano stroiki z 
iglastych gałązek lub zwieszano 
z sufitu ścięte wierzchołki cho-
inek, tzw. podłaźniczki. Zielone 
gałązki czy pod sufitem czy na 

choince dekorowano szyszkami, 
orzechami, rajskimi jabłuszkami, 
piernikami z dziurką i różnymi 
ozdobami wykonanymi ze słomy. 
Powszechne dziś szklane malo-
wane bombki były  rzadkością i 
trafiły do najbogatszych domów. 
W okresie popowstaniowym, roz-
powszechnił się zwyczaj deko-
rowania choinek łańcuchami ze 
słomy i bibułek lub kolorowych 
papierów – symbolizowały one 
zniewolenie narodu. Stół wigilij-
ny przykrywano białym lnianym 
obrusem, a pod nim kładziono 
sianko. Każda  gospodyni starała 
się, aby obrus był nieskazitelnie 
czysty i wyprasowany bez naj-
mniejszego zagniecenia. Do stołu 
zasiadano wraz z pojawieniem 
się na niebie pierwszej gwiazdy. 
Na początku gospodarz domu 
czytał Ewangelię o Narodzeniu 
Pańskim, później następowało 
dzielenie się opłatkiem i składa-
nie życzeń. Należało podzielić się 
opłatkiem z każdą osobą obecną 
przy stole, nie wolno było niko-
go pominąć. Zwyczaj dzielenia 
się opłatkiem jest typowo polski 
– po tym można nas rozpoznać 
we wszystkich zakątkach świata. 
Gospodarz dzielił się opłatkiem 

Boże Narodzenie. Kresowe 
tradycje świąteczne
Bogusław Szarwiło

/ Jacek Malczewski Wigilia na Syberii olej na płótnie, 1892 Muzeum Narodowe Kraków
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również ze zwierzętami: końmi, 
krowami i całym inwentarzem; 
zwierzętom zanoszono tylko ko-
lorowe opłatki. Po złożeniu ży-
czeń zasiadano do wieczerzy. W 
bogatych domach biesiadników 
obsługiwała służba, natomiast w 
mniej zamożnych przestrzegano 
kolejnego przesądu – od stołu 
może wstawać tylko jedna osoba 
(gospodyni), gdyż na pozosta-
łych wstawanie miało sprowa-
dzać śmierć. (...)  Na stole wigi-
lijnym musiały znaleźć się płody 
rolne i leśne oraz to, co pływa 
w wodzie. Przyrządzano więc 
potrawy z grzybów, orzechów, 
miodu, kasz, roślin strączkowych 
i oleistych, zbóż, jarzyn, owoców 
i oczywiście z ryb. Produkty te 
pozwalały na przygotowanie bar-
dzo wielu potraw, każdy region 
miał swoje przepisy, różniły się 
one również, co oczywiste, w za-
leżności od zamożności domu.”

 Dziś  żyjemy w bardzo dziw-
nych czasach. Wielu z nas zna się 
doskonale na kuchni azjatyckiej, 
tajemnicą nie są też dla nas przy-
stawki z Bliskiego Wschodu czy 
smaki Indii. Niestety nie znamy 
tego, co przez długie stulecia 
uważane było za nieodłączną 
część kultury polskiej – a więc 
kuchni Kresów Wschodnich. 
Wigilia i Boże Narodzenie sta-
nowią idealną okazję, by od-
kryć na nowo tamtejsze tradycje 
i przyrządzić inspirowane nimi 
potrawy. Jak wyglądał wigilijny 

stół na Kresach?  Obszar Kresów 
obejmuje znaczną część dzisiej-
szych terytoriów Litwy, Biało-
rusi i Ukrainy. Warto więc zdać 
sobie sprawę z faktu, że nie był 
to teren o jednorodnej tradycji – 
poszczególne regiony często bar-
dzo się od siebie różniły, także 
pod względem serwowanych w 
wigilię potraw.

 Grażyna Hajdukiewicz:  w 
„Przewodniku po Wilnie „, 
(https://www.wilno.name/trady-
cja/narodzenie.html ) napisała:  „ 
W obchodach Bożego Narodze-
nia na Litwie najważniejsza jest 
Wigilia – najbardziej oczekiwana 
kolacja w roku. Żeby tradycja się 
nie obraziła, wraz z ukazaniem 
się pierwszej gwiazdki na niebie 
cała rodzina się skupia wokół sto-
łu wigilijnego, wszyscy się łamią 
opłatkiem i składają świąteczne 
życzenia, następnie spożywana 
jest kolacja składająca się tylko 
z potraw postnych. Na stole wi-
gilijnym, z siankiem pod białym 
obrusem, koniecznie musi się 
znaleźć śledź i potrawy z ryb. Wi-
gilię trudno wyobrazić bez grzy-
bówek i makówek, które smakują 
każdemu. Są one robione z ciasta 
drożdżowego, nadzienie jest z 
maku utartego z miodem albo 
cukrem, lub suszonych grzybów 
– mielonych i przesmażanych z 
cebulą i marchewką. Pierożki się 
smaży w oleju. Kompot z suszu 
i kisiel żurawinowy – nieodłącz-
ne składniki wileńskiej Wigilii. 
Niektóre gospodynie kisiel go-

tują tak gęsty, że je się go łyż-
ką. Wyróżniają litewską Wigilię 
śliżyki – po litewsku kucziukai 
– bardzo drobne drożdżowe cia-
steczka z makiem. Podawane są 
one jako deser z zupą robioną z 
wody, utartego maku i miodu, 
tzw. podsytą. Tak bardzo popu-
larny w Polsce czerwony barszcz 
z uszkami jest również potrawą 
znaną na Litwie, ale tę zupę po-
daje się na stół wigilijny w nie-
wielu domach. Świąteczne wy-
pieki na Litwie - domowa bułka, 
aromatyczne pierniki i makowce. 
Po kolacji wigilijnej następuje 
śpiewanie kolęd, obdarowywanie 
się prezentami i wreszcie pójście 
na mszę nocną – Pasterkę.”

Na Podolu niemal niepodzielnie 
królował szczupak, serwowany 
na różne sposoby: faszerowany w 
majonezie, w galarecie z żółtym 
szafranowym sosem czy jako pul-
peciki w zupie rybnej. Szczupak 
po żydowsku – czyli w galarecie 
z dużą ilością warzyw – stanowił 
też podstawę wigilii w okolicach 
Lwowa, gdzie pojawiał się obok 
karpia po polsku w szarym sosie 
oraz zupy migdałowej. W okoli-
cach Mińska również podawano 
szczupaka po żydowsku, a także 
zupę grzybową z uszkami i ła-
mańce z makiem. Na Polesiu na-
tomiast jednym z podstawowych 
dań był leszcz nadziewany kaszą 
gryczaną, a w roli zupy wigilijnej 
pojawiał się zabielany i zakwa-
szany barszcz z uszkami. Mimo, 
że metody ich przygotowywania 
często były różne, łatwo dostrzec, 
że to właśnie ryby słodkowodne 
– przede wszystkim szczupak, 
karp oraz leszcz – królowały 
podczas kresowych wigilii jako 
dania główne. Mimo różnic mię-
dzy kresowymi regionami były 
również liczne podobieństwa. 
Istniało kilka specyficznych 
dań, które przygotowywało 
się w niemal każdym zakątku 
Kresów Wschodnich. Idealny 
przykład stanowi kutia, którą w 
podstawowej wersji przyrządza-
ło się na bazie pszenicy, dodając 
miód, mak i bakalie. Zdarzało się 
jednak – szczególnie na Białorusi 

– że pszenicę zastępowano ryżem 
lub kaszą pęczak. Powszechnie 
znany i lubiany na całych Kre-
sach był także wigilijny kisiel 
żurawinowy. Przyrządzało się 
go nie tylko ze względu na to, że 
był smaczny – miał także walory 
zdrowotne: pomagał w trawie-
niu ciężkich wigilijnych potraw 
i odciążał żołądek, a także miał 
działanie antybakteryjne. Miał 
zwykle formę bardzo płynną, 
więc serwowany był jako napój 
– inaczej niż w przypadku dzi-
siejszych kisielów z torebki…   
Skomplikowane dzieje naszego 
państwa w XX w. sprawiły, że 
w wyniku przymusowych prze-
siedleń wielu Kresowiaków zna-
lazło się na terenach tzw. Ziem 
Odzyskanych. Stąd liczne po-
trawy rodem z Kresów pojawia-
ją się dzisiaj podczas wigilijnej 
wieczerzy np. na Dolnym Śląsku, 
w woj. Zachodniopomorskim i 
innych. Pojawiają się również 
w Australii, Ameryce i  Brazy-
lii..................    Polacy w Brazy-
lii mieszkają już od 150 lat, ale 
polskie tradycje bożonarodze-
niowe przetrwały do dziś w nie-
zmienione. Tradycyjne wigilijne 
potrawy, które podawane niegdyś 
w polskich domach na kresach 
Rzeczypospolitej, mają bogaty 
rodowód. Można w nich znaleźć 
wpływy tradycji litewskiej, ukra-
ińskiej, białoruskiej, a nawet ta-
tarskiej. . Wynika to z wielowie-
kowego współistnienia na tych 
ziemiach różnych narodów. Swój 
udział w kuchni kresowej ma 
też tradycja kulinarna polskich 
dworków szlacheckich, bogatych 
chłopów, a także mieszkańców 
Wilna i Lwowa. Chyba nie ma 
ważniejszej, bardziej znanej tra-
dycji świętowania, łączącej ro-
dziny, a również prawie wszyst-
kich ludzi na świecie, od tradycji 
Bożonarodzeniowej. Piękne ob-
rzędy i zwyczaje są od wieków 
przekazywane następnym poko-
leniom. Boże Narodzenie koja-
rzy się nam: z białym śniegiem, 
białym, lśniącym obrusem, bielą 
opłatka i wspaniałym zapachem 
drzewka (choinki – tak ją nazy-
wano na kresach). Wspominamy 
święta swojego dzieciństwa, po-
przedzającą je radosną krzątani-
nę przy pieczeniu ciast, lepieniu 
pierogów, sprawianiu ryb, ucie-
raniu maku, a także przy wspól-
nym robieniu i klejeniu ozdób, 
strojeniu drzewka. Pamiętamy 
zapachy Wigilii , a nawet postny 
obiad przed nią.       W wieczór 
wigilijny nie wolno było prząść, 
szyć ani pracować ostrymi na-
rzędziami. Nie wolno było się 
kłócić i trzeba było uregulować 
wszystkie długi nawet te moral-
ne. Aby zapewnić dobre i boga-
te zbiory stawiano snopy zboża 
w izbie wiejskiej jak i w salonie 
ziemiańskiego pałacu. To dlatego 
w wigilijny wieczór obowiąz-
kowo trzeba było skosztować 
choć odrobinę z tego co w polu, 
sadzie, wodzie, lesie i ogrodzie. 
Kresowa Wigilia to siła polskiej 
tradycji, dzięki której naród bez 
państwa przetrwał i doczekał się 
wolności.  

/ Wigilia pod zaborami

/ Jedne z najsmutniejszych Świąt z roku 1939

Cicha noc, święta noc,

Pokój niesie ludziom 
wszem,

A u żłóbka Matka Święta

Czuwa sama uśmiechnięta

Nad dzieciątka snem

Nad dzieciątka snem.

Cicha noc, święta noc,

Pastuszkowie od swych 
trzód

Biegną wielce zadziwieni

Za anielskim głosem pieni

Gdzie się spełnił cud,

Gdzie się spełnił cud.

Cicha noc, święta noc
,
Narodzony Boży Syn

Pan Wielkiego majestatu

Niesie dziś całemu światu

Odkupienie win,

Odkupienie win

Cicha noc, święta noc,

Jakiż w tobie dzisiaj czas

W Betlejem dziecina świę-
ta

Wznosi w górę swe rączęta,

Błogosławi nam

Błogosławi nam.

Cicha noc
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Chyba w każdej rodzinie, szcze-
gólnie tej o korzeniach kreso-
wych, pamięć o tradycji świątecz-
nej w okresie Bożego Narodzenia 
jest bardzo ważna. Wielu z nas ma 
oczach bacie i ciocie, których ży-
cie na Ziemi zakończyło się już, 
a które przygotowały potrawy 
przekazane im przez ich własne 
babcie. Przy okazji świąt starsze 
osoby opowiadały ze łzą w oku 
„jak to dawniej bywało”. To naj-
cieplejsze ze wszystkich świąt 
zawsze łączyło nie tylko rodziny 
ale też pokolenia i dawne epoki ze 
współczesnością.

O ile jednak przekazujemy sobie 
z dawnych czasów przepisy na 
makowce, czy karpia w galarecie, 
opowiadamy sobie wydarzenia z 
wieczerzy czy Pasterki, to z cza-
sem pamięci umykają szczegóły 
o których się rzadko wspomina, 
takie jak np. sposób wykonania 
świątecznych ozdób, sposób przy-
strojenia stołu, ubiór świąteczny.

Lukę tą mogą zapełnić fotogra-
fie przedwojenne. Widać na nich 
szczegóły, które dopełniają ob-
raz i pozwalają lepiej wczuć się 
w świat który odszedł. Widać na 
nich np. świeczki i sposób ich 
rozmieszczenia na choince, ilość 
ozdób i sposób ich mocowania, 
widać osoby w mundurach, od-
świętne stroje, widać rodziny 
które zgromadziły się w szero-
kim gronie, prezenty, niezwykłe 
szopki, dzieci przebrane za anio-
ła, świąteczne obrusy. Co cieka-
we przed wojną nie było jeszcze 
powszechnego zwyczaju wstrze-
mięźliwości od alkoholu przy 
wigilijnym stole. Zdjęcia są nie-
kiedy niewyraźne, niekiedy mają 
wiele skaz wynikających ze staro-
ści, co świadczy o ich pochodze-
niu i kolejach losu jakie przeszły.

Warto tutaj zauważyć, że prawie 
nie zachowały się zdjęcia z dwo-
rów ziemiańskich z czasu wigilii 
z sprzed 1900 roku, choć z pew-
nością można było takie wykony-

wać. Pomimo wagi święta często 
nie robiono przy tej okazji zdjęć, 
traktując tę uroczystość jako pry-
watną. W prasie jednak pojawiały 
się rysunki i o tym warto będzie 
opowiedzieć może przy kolejnej 
Wigilii.

Dodać należy jeszcze jedną istot-
ną kwestię. Nie jest prawdą że 
stawianie choinki jest zwycza-
jem niemieckim lub skandynaw-
skim zaadaptowanym w Polsce. 
Drzewkami przystrajano domy 
czy kaplice w kościołach w Pol-
sce już w Średniowieczu i to nie 
tylko z okazji Bożego Narodze-
nia. Jednak  - co jest wiedzą po-
wszechnie nieznaną – rzadko 
używano w tym celu świerków, 
gdyż po prostu nie rosły one na 
większości terenów polskich. 
Świerk rozpowszechniony zo-
stał na naszych ziemiach dopiero 
przez zaborców, którzy niszczy-
li rodzime lasy i wprowadzali tu 
szybkorosnące drzewa. Świerki 
oryginalnie rosły w Prusach czy 
w województwie bełskim (skąd 
np. pozyskiwano maszty dla okrę-
tów), ale nie było ich choćby w 
Tatrach. Dlatego w czasie wigi-
lii stawiano w kącie np. brzózki, 
choć oczywiście bez liści, lub 
sosenki czy inne małe drzewka. 
Symbolizowały one drzewo życia 
– ozdabiane jabłkami, orzechami, 
kolorowymi ozdobami ze słomy. 
Na znak pochodzenia „z Nieba” 
często zawieszano takie drzewko 
z sufitu w dół. Jednak we wspo-
mnianych rejonach również w 
średniowieczu stosowano świerki 
–  zielone w zimie. 

Unikalna kolekcja przedwo-
jennych zdjęć wigilijnych jest 
gromadzona przez Fundację 
Odtworzeniową Dziedzictwa 
Narodowego, portal Genealogia 
Polaków. Artykuł sfinansowany 
przez Narodowy Instytut Wolności 
– Centrum Rozwoju Społeczeń-
stwa Obywatelskiego, ze środków 
Program Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich na lata 2018-2030

Niezwykła kolekcja 
fotografii wigilijnej
Marcin Niewalda
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W nocy na 22 listopada 1918 r. 
oprócz grupy por. Sikorskiego 
walczyła wytrwale tylko podgrupa 
por. dr. Abrahama. Około godziny 
23-ej zajął on bez oporu ul. Szpi-
talną, Alembeków i Słoneczną, 
gdzie dopiero rozpoczęły się wal-
ki z milicją żydowską, przenosząc 
się następnie na plac Zbożowy, 
ulicę Miodową i targowicę miej-
ską.(Witold Hupert Em. Pułkow-
nik – reo Lwów, Biuro Historyczne 
Sztabu Generalnego,1933). Około 
godziny 2-ej natrafił on na bardzo 
już silny opór Ukraińców i meldo-
wał Tokarzewskiemu, że z zeznań 
jeńców wynika, iż Ukraińcy opu-
ścili Lwów. Meldunek ten został 
potwierdzony pożarem sejmu i 
cytadeli... Kapitan Paszkowski 
zajął o godzinie 4-ej ulicę Łycza-
kowską, o 5-ej poddała się bez 
oporu ukraińska załoga koszar św. 
Piotra, por. Sikorski zdobył ulicę 
Żółkiewską, a ppor. Starck dwo-
rzec Podzamcze i Wysoki Zamek, 
gdzie na kopcu Unii Lubelskiej 
zawiesił polską chorągiew. Prawie 
równocześnie por. Abraham po 
dwugodzinnej walce z Żydami (w 
której miał 5 zabitych i kilkunastu 
rannych, a wziął im 50 jeńców i 4 
karab. masz), zajął gmach teatru 
miejskiego i ratusz, na którym tak-
że wywiesił polską chorągiew o 
godzinie 5.20 rano. Około godzi-
ny 6-ej ustał też opór załogi ukra-
ińskiej na Górze św. Jacka. PO 
22 DNIOWEJ WALCE LWÓW 

STAŁ SIĘ ZNÓW POLSKIM!

22 listopada 2022 roku na cmen-
tarzu Powązkowskim pochowane 
zostały uroczyście sprowadzone 
z Dublina doczesne szczątki pro-
fesora Jana Łukasiewicza, ma-
tematyka i filozofa, absolwenta 
Uniwersytetu Lwowskiego, który 
o tamtych dniach pisał: „Nadeszła 
jesień 1918 roku. Cesarz austriac-
ki Karol ogłosił manifest do swo-
ich ludów, że z dniem 1 listopada 
zwalnia ich z przysięgi na wier-
ność i mogą sobie robić co im się 
podoba. Kraków od razu zrobił się 
polskim i poprosił Austriaków, by 
zabrali się do Wiednia. We Lwo-
wie było gorzej. Tam Austriacy 
oddali miasto Ukraińcom, którzy 
zajęli wnet całe miasto. Garstka 
młodzieży Polskiej chwyciła za 
broń i w ciężkich walkach zaczęła 
pędzić Ukraińców z ulicy na uli-
cę. Aż 22 listopada generał Roja 
przyszedł z odsieczą i uwolnił 
miasto”. (Jan Łukaszewicz, Pa-
miętnik). Ukochany Lwów pro-
fesora Jana Łukasiewicza – o 
czy świadczy inskrypcja na na-
grobku.

Jakimś NATRĘCTWEM PRZED-
STAWICIELI OBECNEGO 
RZĄDU (RÓŻNYCH OPCJI 
POLITYCZNYCH) STAŁA SIĘ 
USTAWICZNA PROPAGANDA 
PRZYJMOWANIA UCHODŹ-
CÓW UKRAIŃSKICH, do której 

wykorzystywani są równie zmar-
li, o czym świadczy wypowiedź 
Jan Dziedziczaka podczas cere-
monii pogrzebowej: gdyby pan 
prof. Łukasiewicz żył dzisiaj, po 
raz kolejny byłby dumny z Polski i 
naszej pomocy dla potrzebujących 
sąsiadów . Po czym szczegółowo 
opisał tę pomoc.

Czy na pewno - Ormianin lub Po-
lak, który zna historię  holocaustu 
II wojny światowej, dla którego 
Lwów to miasto SEMPER FI-
DELIS, widząc w nim flagi ban-
derowskie i wiedząc, iż rok 2022 
roku został uznany przez Prezy-
denta Ukrainy za rok mordercy 
Bandery? Smutne, iż portal  dzie-
je.pl powiela takie przedstawienie 
historii narodu polskiego i or-
miańskiego przy okazji pochówku 
zacnego profesora.

Ks. bp dr Antoni Pacyfik Dydycz 
w pięknej homilii wygłoszonej 
podczas uroczystej Mszy św. pre-
zentując sylwetkę profesora pod-
kreślił jego wielką religijność i 
poświęcił wiele uwagi symbiozie 
narodu ormiańskiego z Rzeczy-
pospolitą. Byli oni istotnie całą 
duszą Polakami, najlepszymi 
synami przed paruset i więcej laty 
przybranej ojczyzny, doskona-
li gospodarze, zdolni, zamożni i 
ofiarni –zacne rody Ormian przy-
byłe na polskie ziemie w XIII/
XIV wieku . Dobrze zasłużyli się 
polscy Ormianie swej nowej oj-
czyźnie. Nie tylko w początkach, 
wykupując z jasyru pogańskie-
go jej synów, nie tylko w dawnej 
Rzeczypospolitej i w czasach nie-
woli wiekową, nigdy niezawodną 
lojalną służbą i niezachwianą 
wiernością, nie tylko dając nam 
najlepszych kapłanów, mężów 
stanu i obywateli. Nie szczędzi-
li też oni, słusznie uchodzący za 
wyjątkowo bystrych w handlu i 
w sprawach finansowych a nie-

słusznie za materialistów, wiel-
kich ofiar majątkowych na cele 
ogólnonarodowe. Fundacje i sty-
pendia Abrahamowiczów, Toro-
siewiczów, Zachariasiewiczów i 
wielu innych powstawały i służy-
ły Polakom tak obrządku ormiań-
skokatolickiego, jak i łacińskie-
go, także i w odrodzonej Polsce i 
wielkie społeczeństwu oddawały 
usługi - wspomina przedstawiciel 
równie zacnego rodu Bogusław 
Longchamp de Berier ( Wspo-
mnienia 1884-1918)

Dawid Abrahamowicz jak wszy-
scy Ormianie od wieków oddany 
służbie Rzeczypospolitej i Bogu, 
tak jak Polacy  znienawidzony 
przez nacjonalistów ukraińskich.  
Dziś nie ma już we Lwowie ulicy 
nazwanej kiedyś na cześć Abraha-
mowiczów, a do ich grobowca na 
Cmentarzu Łyczakowskim „do-
kwaterowano” zwłoki bojowca 
nazistowskiej dywizji «SS Gali-
zien», tytułując go „grafem Abra-
hamowyczem” i krewnym Dawi-
da. Zmarli nie mogą się bronić. W 
miejscowości Kuty w wojewódz-
twie stanisławowskim, zwanej  
„małą stolicą Ormian Polskich” 
gdyż mieszkali Polacy pochodze-
nia ormiańskiego przybyli w XVI 
w. z Mołdawii,  ukraińscy bandyci 
z UPA uzbrojeni w broń niemiec-
ką dokonali krwawego pogromu 
w 1944. Dla „bratniego” narodu 
jako spolegliwi wobec Rzeczypo-
spolitej stali się również wrogami. 
Ciekawe, z jakiego powodu  Olga 
Łozińska i Daria Porycka -au-
torki wpisu na portalu dzieje.
pl - nie umieściły wątku ormiań-
skiego będącego serdecznym  te-
matem serdecznej homilii bp dr 
Antoniego Pacyfika Dydycza? 

Było wśród Ormian  wielu arty-
stów i rękodzielników , łączyli 
doświadczenia sztuki wschodniej 
z własną pomysłowością. I te za-

lety naszych Rodaków  dostrzegł 
i wykorzystał Jan Zamoyski spro-
wadzając do budowanego Zamo-
ścia-  Perły Renesansu - Ormian. 
Teodor Axentowicz , wspaniały 
malarz, przyjaciel  Józefa Mehof-
fera, zwycięzcy konkursu na pro-
jekt witrażu w katedrze św. Mi-
kołaja we Fryburgu w Szwajcarii, 
Grzegorz Piramowicz, współautor 
i redaktor Ustaw Komisji Eduka-
cji Narodowej, autor pierwszego 
podręcznika szkolnego. Arcybi-
skup Józef Teodorowicz - po jego 
śmierci ogłoszono żałobę naro-
dową. To drugi przypadek żałoby 
po śmierci obywatela w II RP. Bo 
Józef Teodorowicz „wielkim orę-
downikiem sprawy polskiej był”. 

Ci nawet, którzy dziesiątki tysię-
cy wydawali na cele narodowe, 
charytatywne lub na protegowa-
nie , nawet ci, którzy przegrywali 
poważne sumy (gdyż wielu z nich 
lubiło grę), ci sami latami całymi 
walczyli o każdy grosz niesłusznie 
wymierzonego im podatku, oka-
zując przy tym gruntowną znajo-
mość austriackich ustaw podatko-
wych. Jeden z najwybitniejszych 
Ormian galicyjskich sięgnął w 
latach siedemdziesiątych XIX 
stulecia aż do samych podstaw 
austriackiego systemu podat-
ków realnych. Rząd austriacki 
przeprowadził wówczas kataster 
nieruchomości w państwie, a 
więc pomiar wszystkich gruntów, 
skreślił ich mapę w wielkiej ska-
li, ponumerował na niej wszystkie 
parcele w każdej gminie, oznaczył 
i dokonał ich klasyfikacji, a wresz-
cie uzgodnił stan rzeczywisty z 
księgami gruntowymi. Była to 
praca iście egipska, jeśli zważyć, 
że miernictwo nie rozporządzało 
wtedy takimi instrumentami jak 
obecnie. Dzieła jednak dokonano.
(Bogusław Longchamp de Berier 
Wspomnienia 1884-1918)
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22 listopada 1918 roku. PO 22 DNIOWEJ 
WALCE LWÓW STAŁ SIĘ ZNÓW POLSKIM!
Bożena Ratter

/ Obrona Lwowa. Polscy obrońcy na pozycjach w czasie walk o Lwów, listopad 1918 r.. https://kurierhistoryczny.pl/artykul/21-dni-obron-
cow-lwowa,509

http://dzieje.pl
http://dzieje.pl
http://dzieje.pl
http://dzieje.pl
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Folwark, Osty i Janówka to 
były trzy kolonie leżące jedna 
obok drugiej 12 km na zachód 
od Sarn. Pod bokiem Niemców 
przetrwały aż do jesieni 1943 
roku, zostały napadnięte 11 li-
stopada. W dzień, przed samym 
atakiem, przyszedł na Folwark 
stary Ukrainiec z Kryczylska i 
znajomym we wsi mówił „już 
nic wam nie grozi, możecie spo-
kojnie spać”. W tą noc był na-
pad na te kolonie i pięć sąsied-
nich miejscowości: Konstanty-
nówkę, Radzież, Dołhe, Roma-
nówkę i Ościuchowo. 

SPAILI FOLWARK

W czasie napadu na Folwark 
banderowcy zamordowali kilka-
naście osób. Niezauważeni pode-
szli pod same opłotki. Wartowni-
cy, którzy weszli się ogrzać, wy-
chodząc zobaczyli za sztachetami 
skradających się napastników, 

byli całkowicie zaskoczeni. Zabi-
ci z kilku rodzin Dziekańskich nie 
zdążyli uciec, ich domy były przy 
lesie, atakowano od strony Bu-
dek Kryczylskich. Jednocześnie 
banderowcy rozpoczęli podpala-
nie kolonii, a czuwająca ludność 
zaalarmowana pożarami, uciekła 
do lasu. Folwark liczący ponad 60 
gospodarstw prawie całkowicie 
spalili, na skraju Janówki i Ostów 
zostało niespalonych łącznie kil-
kanaście domów, prawdopodob-
nie atakujący mieli zamiar roze-
brać te domy dla siebie. Ofiar nie 
było dużo, ludność od marca w 
większości przebywała w Sarnach 
i Orłówce, przyjeżdżała uprawiać 
pola, a na noc z powrotem wraca-
ła do miasta.
Tej nocy z Janówce zginęła cała 

dziewięcioosobowa rodzina So-
larczyków, matka i dzieci. Nie 
uciekali do lasu z powodu para-
liżu matki, a do wykopanej przez 
ojca rodziny w stodole kryjówki, 

sam Solarczyk zmarł kilka tygo-
dni wcześniej. Kiedy pożar ob-
jął zabudowania, znaleźli się w 
śmiertelnej pułapce. Za drzwiami 
piwnicy na ziemniaki u Solar-
czyka, nie wiedząc gdzie ucie-
kać, ukrywa się sąsiadka Kaimo-
wa.  Słyszy pisk duszących się 
w schowku, banderowcy też go 
słyszą.  Myśląc, że cała rodzina 
jest w schowku jedynie pobież-
nie przeglądają inne pomieszcze-
nia. Jeden z nich otworzył drzwi 
piwnicy, jednak obawiając się 
zapewne ciemności nie wszedł do 
środka. Uduszoną dymem rodzinę 
pochowano na cmentarzu w Sar-
nach. We wspólnej mogile, bez 
trumien położono na poduszkach 
zwłoki, matka w środku, a córki 
po bokach.

OKRUTNY  MORD.

Janówka była też świadkiem 

pierwszego niezwykle okrutnego 
mordu. Na sześć dni przed wy-
mordowaniem Parośli, banderow-
cy zaczęli ludobójcze dzieło wła-
śnie w Janówce. Mimo, że śmierć 
towarzyszyła mieszkańcom, na co 
dzień, a pięć miesięcy wcześniej 
Niemcy wymordowali Żydów w 
Sarnach, mord u Teodorowiczów 
przygnębił wszystkich. Bandyci 
przyjechali 3 lutego rano, kazali 
zabić świnię, jedli i pili. Rodzi-
na liczyła pięć osób, jednak trzy 
kolejne, które przyszły kupić sól 
zostały też pojmane i zamordo-
wane.  Popołudniu rozpoczęła 
się rzeź. Ofiary wprowadzano do 
„nowego” domu i na progu, we-
wnątrz rąbano im głowy toporem. 
Rozrąbano głowy Leontynie, jej 
synowi Antoniemu (19 lat ), córce 
Władysławie ( 23 l. ) i jej mężo-
wi Feliksowi Koperze. Bronisław 
Teodorowicz był rąbany, ale sła-
bo, jeszcze żył. Prawdopodobnie 

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

FOLWARK  
KOŁO OSTÓW

gromada Osty, 
gmina Niemowicze, 
powiat Sarny, 
woj. wołyńskie

/  Wykonujemy pierwszy krzyż do Folwarku
/ Folwark k. Sarn

/  Stawiamy nwy krzyż do Folwarku 

/  Poświęcenie krzyża w Fowarku 
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morderca nie chciał go zabić, a 
upozorować śmierć. Trzech ob-
cych Antoni Chorąży, Tadeusz 
Solarczyk i Ludwik Hnitecki z 
Radzieża, byli zabici i powieszeni 
w komorze na hakach, na których 
przy świniobiciu wieszało się po-
łówki świń. Następnie zrabowali 
konie i co się dało zabrać z domu, 
zapakowali zdobycz łupieżczą 
na kilka sań i odjechali w stronę 
Hordzca. Odjeżdżających bandy-
tów widziała powracająca przed 
zmierzchem, od ciotki, Helena ( 
ur. 1928 ), która widząc okrop-
ność mordu doznała szoku. Umie-
rającego Bronisława zawieziono 
do Sarn, gdzie w szpitalu wołał 
„Pawle, dlaczego mnie rąbiesz”, 
Paweł Aliksijewicz Mazany był 
Ich parobkiem, innego Pawła, 
Bronisław nie znał.

Nikt ze zgromadzonych na po-
grzebie w Sarnach, nie znał po-
wodu mordu. Podejrzewano 
rabunkowy motyw zbrodni. Po-
nieważ Feliks Kopera posiadał 
prawo skupu produktów rolnych i 
nabiałowych, a potem wymiany w 
Sarnach na sól, cukier, marmola-
dę, zapałki, naftę itp. Za kilka dni 
sprawa się wyjaśniła, 7 lutego do-
konano podobnego mordu w Bu-
tejkach, a 9 lutego wymordowali 
całą Paroślę, 10 lutego w Hucie 
Stepańskiej był mord u Piotrow-
skich. Lawina ludobójstwa ruszy-
ła, Polaków czekała zagłada. Wy-
mordowane zostały też sąsiednie 
Ugły.

PRZENOSIŁA GRANATY.

Mieszkańcy Folwarku mieli jed-

nak nadzieję na przetrwanie, ich 
ratunkiem było pobliskie miasto 
Sarny. Ze względu na swoje po-
łożenie i węzłową stację kolejową 
chronione było przez garnizon 
niemiecki. W obliczu banderow-
skiego ludobójstwa Niemcy, do-
tychczasowi prześladowcy, stali 
się właściwie jedynym ratunkiem 
dla Polaków. Nie dokuczali  ucie-
kinierom, przyjmowali do szpita-
la, chętnym dawali zatrudnienie, 
wiedzieli, że wojna już przegrana. 
Pod Folwark 28 VII 1943 r. przy-

szedł oddział AK pod dowódz-
twem por. Władysława Kochań-
skiego. Celem kilkudniowego 
pobytu było uzupełnienie uzbro-
jenia i amunicji. Mieszkańcy Fol-
warku pomagali przemycać ją z 
Sarn. Helena Dziekańska żona 
Szczepana kilkakrotnie pod ma-

łym dzieckiem przenosiła grana-
ty. Długą broń wywożono przy 
pomocy fury Mieczysława Drze-
wieckiego, która posiadał drugą 
podłogę. Wcześniej używano furę 
do przemytu mięsa do miasta.   
Tak przy Niemcach, mieszkańcy 

Folwarku dotrwali do przyjścia 
Sowietów 4 stycznia 1944. Wkra-
czająca Armia Czerwona teren 
traktowała, jako swój. Banderow-
cy pochowali się, Polacy zostali 
zmobilizowani do Wojska Pol-
skiego. Istribitielne bataliony za-
pewniały względne bezpieczeń-
stwo, oczekiwana wiosna niosła 
nadzieję. 
Szczepan Feliński razem z „Za-

gonem Polowym” NKWD wybrał 
się do Kryczylska, oni jechali ła-
pać banderowców, a on szukać 
brata i ojca. W czasie przesłucha-
nia znajomy banderowiec powie-
dział gdzie szukać ciała. Ojciec, 
Michał poszedł przed Bożym 
Narodzeniem do Folwarku za je-
dzeniem. Jego zamarznięte cia-
ło wisiało w lesie, nie wiadomo, 
dlaczego obok leżał nowy biały 
kożuch. Gdzie było ciało brata 
Anastazego nie udało się ustalić, 
banderowiec powiedział, że był 
zakopany żywcem, a wcześniej 
bardzo torturowany. Złapali go 
jak na Trzech Króli 1944 poszedł 
szukać zaginionego ojca Michała.

BEZ NAGROBKA

Wiosną, kiedy gospodarze zaczę-
li budować prowizoryczne domy, 
z nieociosanych bali. Kobiety 
przyszły z wiadomością, że będą 
ich wywozić na okres ośmiu mie-
sięcy. A po zakończeniu wojny 
wrócą. Niepewny los, brak wie-
dzy, co będzie, powodował, że sy-
tuacja mieszkańców stała się dalej 
tragiczna. Koczowali już w Fol-
warku, a na noce jak dawniej kry-
li się w lesie. Nie mieli też obro-
ny, bo 20 mężczyzn powołano 
do Wojska Polskiego. Istniejąca 
dotychczas w Janówce placówka 
Istribitielnych batalionów została 
zlikwidowana.
Pierwszy transport za Bug wy-

ruszył z Sarn już 2 lutego 1945, 
a ostatni piąty 3 maja. W Ostach 
pozostała jedna rodzina Broni-
sława Felińskiego. Ich dom był 
podpalany czterokrotnie, a Broni-
sław za każdym razem go gasił i 
dlatego zostali. To był ich wybór, 
nachodzeni przez banderowców 
byli wypędzani, ale dzięki ich 
goszczeni i pokornemu zachowa-
niu nie zostali zamordowani.
Od początku wojny do wywóz-

ki mieszkańców w maju 1945 
zginęło 28 osób, nikt z nich nie 
ma nawet nagrobka. Cmentarz, 
na którym leżą w Sarnach został 
zmieniony w boisko sportowe i 
targowisko.
Janusz Horoszkiewicz 

/ Krzyż poświęcił Ks. Władysław Łukasiewicz

/ Tablica na krzyżu w Folwarku

/ Władysława Teodorowicz z mężem Koperą
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Listopad 2022 jak nigdy dotąd 
jawił się w przestrzeni publicz-
nej nadmiarem niepokojących 
wydarzeń i napięć społecznych 
które w normalnym kraju ni-
gdy nie powinny były zaistnieć.  
--
Wołyń

Historia Wołynia jest tak obszerna 
jak dzieje Polski dla których Wo-
łyń stanowi do dzisiaj dziedzic-
two dawnych ziem Rzeczpospoli-
tej. Na Wołyniu urodzili się znani 
Polacy jak m.in.:  Hugo Kołłątaj, 
Tadeusz Czacki, Henryk Rzewu-
ski, Juliusz Słowacki, Gabriela 
Zapolska, Ignacy Daszyński czy 
Mirosław Hermaszewski ale czy 
poza nazwiskami wiemy że to 
„Wołyniacy”? 
W przestrzeni publicznej przywo-
łujemy (zwłaszcza politycy) na-
zwiska znanych Polaków z Kre-
sów ale czy wiemy że to Polacy 
z kresów?.   
Podobnie zresztą wygląda pamięć 
o zagarniętych po II WŚ  przez 
Stalina całych Kresów, w których 
Wilno i Lwów stanowiły w II RP 
kulturalną i intelektualną oś. 
Tu widać jakąś polityczną po-
prawność, że ludzie polityki i pol-
skojęzycznych mediów sprytnie 
omijają takie wyrazy jak Kresy, 
Wołyń .... czy dokonane na Pola-
kach ukraińskie ludobójstwo.       
Po II WŚ, część Polaków skorzy-
stała z akcji ekspatriacyjnej po 
której nakazano im osiedlać się  
na nieznanych sobie zachodnich 
terenach dzisiejszej Polski i ci Po-
lacy stanowią dzisiaj ok. 1/3 po-
pulacji Polaków. Część pozostała 
jednak na Kresach do dzisiaj i 
stała się wbrew ich woli najpierw 
obywatelami ZSRR, a ponad 30 

lat temu, w wyniku „pierestrojki” 
Gorbaczowa po raz kolejny zmie-
niono im obywatelstwo i zosta-
wali obywatelami odpowiednio: 
Litwy, Białorusi i Ukrainy. Wo-
łyń i województwa Małopolski 
Wschodniej (Lwowskie, Tarno-
polskie i Stanisławowskie) znala-
zły się na terenie nowego państwa 
pod nazwą Ukraina i szacuje się, 
że najwięcej Polaków którzy po-
zostali na Kresach  znajduje się na 
obecnej Ukrainie. 
Dwa lata przed pojawieniem się 
na mapach Europy nowego bytu 
państwowego jakim stała się po-
pierestrojkowa Ukraina, w Polsce 
dokonała się tzw. „bezkrwawa 
rewolucja” do której odwołują 
się wszystkie następujące po so-
bie rządy. Doskonale pamiętam 
te czasy ale nigdy nie odważył-
bym się nazwać je rewolucją. 
Owszem, była pewnego rodza-
ju rewolucyjna szansa Polski na 
stanie się naturalnym liderem tej 
części Europy ale żeby tak się sta-
ło, niezbędna do tego była wola 
„rewolucjonistów” której niestety 
zabrakło. A przecież wystarczyło 
tylko na spokojnie popatrzeć na 
niestabilność ówczesnej pora-
dzieckiej Rosji by widzieć taką 
szansę, niewykorzystaną szansę.
Zresztą mam wrażenie, że nie 
było wówczas czasu na zajmowa-
nie się Polską bo ważniejsza od 
Polski była walka o zdobycie w 
niej władzy. Nie było też ludzi by 
zainteresować się pozycją Polski 
w Europie bo przecież, po „cien-
kiej kresce” Mazowieckiego do 
władzy dorwali się „nowi” lecz 
nadal starzy towarzysze z PZPR, 
ubecji czy Solidarności, którzy 
już wtedy rozpoczęli kupczenie 
Polską. Pamiętamy ten istny ba-

zar polityczny wraz z targami: 
„Wasz prezydent nasz premier”. 
Należy pamiętać, że w wyniku 
pierestrojki tylko Polska nic nie 
uzyskała bo przecież RFN dosta-
ła NRD, powstała Liwa, Łotwa, 
Estonia, Białoruś oraz Ukraina. A 
co dostała Polska? NIC! Podobno 
w Podstawach Narodowych Nr 
4 (2) 2006 r.  powinno się „coś” 
znajdować o ile dokument w ogó-
le istnieje.
Na początku lat 90 ub.w., pod 
auspicjami ówczesnego PSL Kre-
sowianie w Polsce podjęli pró-
bę utworzenia PSK  (Polskiego 
Stronnictwa Kresowego), które 
w Sejmie miało zajmować się 
szeroko pojętą tematyką  Kresów,  
Kresowianami  i pamięcią ofiar 
ukraińskiego ludobójstwa.  
W tym samym okresie na Ukra-
inie, której powstanie jako pierw-
sza poparła Polska, 13 październi-
ka 1991 roku  powstaje Ogólno-
ukraińskie Zjednoczenie „Swo-
boda”. 
Partia powstała 13 października 
1991 roku pod nazwą Socjal-Na-
rodowa Partia Ukrainy. Założy-
li ją członkowie kół weteranów 
radzieckiej interwencji w Afga-
nistanie, członkowie organizacji 
młodzieżowej „Spadszczyna” pod 
kierownictwem Andrija Parubija, 
członkowie bractw studenckich 
ze Lwowa skupieni wokół Ołe-
ha Tiahnyboka, oraz członko-
wie „Warty Ruchu”, działający 
pod przywództwem Jarosława 
Andruszkiwa oraz Jurija Kry-
woruczki. Oficjalnej rejestracji 
partii dokonano 16 października 
1995 roku. Pierwszym liderem 
partii został Jarosław Andrusz-
kiw. Partia wydawała gazetę 
„Socjal-Nacjonalista”. W swoich 
poglądach i symbolice nawiązy-
wała do neonazizmu, rasizmu i 
antysemityzmu. Pod nazwą So-
cjal-Narodowa Partia Ukrainy 
partia występowała do 14 lutego 
2004 roku, kiedy na IX zjeździe 
zmieniła nazwę. Zmianom uległa 
wówczas również symbolika par-
tii (zarzucono logo – ideogram 
IN, od Idea Narodu, trawestacja 
symbolu Wolfsangel – na rzecz 
dłoni stylizowanej na trójząb), 
nastąpiła również zmiana na sta-
nowisku lidera partii – Andruszki-
wa zastąpił Ołeh Tiahnybok.1) 
Niestety, o PSK w Polsce słuch 
zaginął a próba reaktywacji stron-
nictwa której sam się podjąłem 
okazała się totalną porażką. Po-
wód? Taki sam jak w Sejmie i rzą-
dzie, czyli za dużo chętnych a za 

mało stołków we władzach. Jedy-
na szansa na przywrócenie prze-
strzeni publicznej Kresów, ma-
łych ojczyzn naszych przodków 
oraz pamięci ofiar ludobójstwa 
dokonanego -nie tylko- przez 
Ukraińców czeka i od ponad 30 
lat zamiatana jest pod dywan. 
A przecież już 103 lata temu po-
wołana została specjalna sejmowa 
komisja śledcza na czele z posłem 
Janem Zamorskim ze Związku 
Ludowo-Narodowego, albowiem 
wyszły na jaw okrucieństwa i 
zbrodnie dokonane na Polakach 
przez Ukraińców na terenach 
już wyzwolonych od Ukraińców 
przez wojska polskie.  
Wcześniej, 1 listopada 1918, żoł-
nierze austro-węgier pochodzenia 
ukraińskiego zajęli ważniejsze 
gmachy publiczne we Lwowie 
i proklamowały utworzenie Za-
chodnioukraińskiej Republiki Lu-
dowej która miała być punktem 
wyjścia do zajęcia całej zachod-
niej -ówczesna nazwa- Galicji. 
Przeciw temu wystąpiły polskie 
organizacje konspiracyjne, polscy 
mieszkańcy Lwowa, w tym mło-
dzież nazwana później Orlętami 
Lwowskimi. Wobec ofensywy 
tworzącego się Wojska Polskiego 
wojska ukraińskie zakończyły ob-

lężenie Lwowa i wycofały się. 
Za sprawą powrotu z Francji błę-
kitnej armii gen. Józefa Hallera 
wyraźną przewagę osiągnęła stro-
na polska. Decydująca ofensywa 
polska rozpoczęła się 15 maja 
1919 roku w wyniku której po 
przełamano frontu pod Jazłow-
cem oddziały ukraińskie zostały 
zmuszone do wycofania się za 
Zbrucz. 
Część tych oddziałów rozproszy-
ła się i w małych -ale nadal do-
brze uzbrojonych grupach- pod-
jęła bandycką działalność wobec 
ludności polskiej.  Poza zwykłą 
„bandyterką” jak grabienie czy 
palenie polskich gospodarstw 
dokonywali ludobójstwa na bez-
bronnej polskiej ludności. O tym, 
podczas swojej mowy sejmowej,  
na 66 posiedzeniu Sejmu w dniu 
9 lipca 1919 mówił poseł ziemi 
tarnopolskiej Jan Zamorski. Tytuł 
tej mowy: „O okrucieństwach 
hajdamackich” 
Czy dzisiaj znajdzie się poseł 
który upomni się o pamięć ofiar 
tamtych czasów? Przecież tekst 
mowy Jana Zamorskiego w wy-
starczający sposób udowadnia, że 
już pierwsze starcia w relacjach 
polsko-ukraińskich w XX wieku 
dały sygnał, że w momencie sła-

Co dzieje się z Polską, Polakami, 
Polską Racją Stanu i Narodowym 
dziedzictwem dawnych ziem 
Rzeczpospolitej? cz.1
Andrzej Łukawski 
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bości państwa polskiego, strona 
ukraińska gotowa jest realizować 
swoje założenia polityczne bez 
zwracania uwagi na humanita-
ryzm. 
W swoim podsumowaniu poseł 
Jan Zamorski odniósł się do czyn-
ników, które doprowadziły do ta-
kiego zachowania się Ukraińców 
wobec Polaków. Zdaniem pol-
skiego posła popełnione zbrodnie 
były wytworem: (…) tej szkoły, 
która zaprawiała młodzież na 
hajdamaków w pojęciu Tarasa 
Szewczenki, że taki hajdamaka 
bierze święty nóż, poświęcony 
we krwi lackiej, do mordowania 
wszystkiego, co lackie, do mor-
dowania nawet żony Laszki i 
dzieci własnych, jeżeli są z Lasz-
ki urodzone. (…) Gdy na takich 
poematach zaprawiała się mło-
dzież, to z tej młodzieży wychodzą 
pół i ćwierćinteligencja potem 
nie umie czego innego, jak tylko 
znęcać się, pastwić i mordować. 2)

W latach późniejszych nadal 
trwała „edukacja” młodych Ukra-
ińców wobec której ówczesne 
władze II RP były bezsilne.  
Widząc zagrożenie dla idei „na-
rodowej rewolucji” młode poko-
lenie ukraińskich nacjonalistów 
zawiązało w 1929 roku w Wied-
niu Organizację Ukraińskich Na-
cjonalistów (OUN). W jej skład 
weszli również członkowie UWO 
(Ukraińska Organizacja Wojsko-
wa) , a pierwszym przewodniczą-
cym został Jewhen Konowalec. 
Wówczas przyjęto też ukraińską 
koncepcję  nacjonalizmu Dmytro 
Doncowa za podstawę ideolo-
giczną działalności politycznej. 
Skutki takiej antypolskiej „eduka-
cji, po ponad 20 latach po ukraiń-
skim ludobójstwie  o którym mó-
wił poseł Jan Zamorski, na Wo-
łyniu i Małopolsce Wschodniej 
dochodzi do kopii poprzedniego 
ludobójstwa. 
Rok 1943 to rok gdzie te zie-

mie obficie zroszone były krwią 
Polaków ale 11 lipca, nazwany 
„Krwawą Niedzielą na Wołyniu” 
to kulminacja rzezi podczas której 
polska krew spływała całymi stru-
mieniami.   
Wraz ze zbliżającym się do Wo-
łynia frontem wschodnim, Ukra-
ińcy z SSGalizien, UPA i innych 
kolaborujących z Niemcami 
organizacji przenieśli swoje lu-
dobójcze praktyki do Małopol-
ski Wschodniej gdzie planowali 
„urządzić Polakom drugi Wołyń” 
a następnie na Lubelszczyznę i 
Podkarpacie.  
Dodać należy, że poza UPA 
(Ukraińska Powstańcza Armia) 
Ukraińcy stanowili też siłę po-
mocniczą w obozach koncentra-
cyjnych, podczas pacyfikacji wsi 
i osad, jak również stanowili siły 
policyjne w służbie Hitlera. Bar-
dzo krwawo zapisali się też w 
czasie Powstania Warszawskiego 
podczas pacyfikacji Woli.  
Jednak to Wołyń stał się miejscem 
najkrwawszych rzezi bo tylko 
jednego dnia, 11 lipca 1943 zaata-
kowano jednocześnie 99 polskich 
miejscowości w wyniku czego za-
mordowano 12,5 tysiąca Polskich 
obywateli. 
W sumie, podczas antypolskich 
operacji zginęło ok. 135 tys. Po-
laków, i na mniejszą skalę oby-
wateli innych narodowości: Ro-
sjan, Żydów, Ormian, Czechów 
a nawet samych Ukraińców. 
Dane liczbowe ofiar nie są dany-
mi kompletnymi bo po pierwsze, 
nie wszystkie miejscowości i 
wsie Wołynia zostały przebada-
ne na okoliczność ludobójstwa a 
po drugie, Ukraina wstrzymała 
ekshumacje i mamy taką oto sy-
tuację, że nawet do 95%  zamor-
dowanych Polaków nie ma do 
dzisiaj godnego pochówku a ich 
szczątki leżą w bagnach, rowach, 
lasach, studniach i są roznoszone 
po okolicy przez maszyny rolni-

cze i zwierzęta.   
Do dzisiaj, obie strony  polska 
i ukraińska  w odmienny spo-
sób postrzegają krwawy dramat, 
który rozegrał się na południo-
wo-wschodnich Kresach okupo-
wanej II RP. Dla wielu polskich 
historyków, także publicystów i 
polityków zbrodnia wołyńsko -i 
tu nazwa uproszczona- galicyjska 
była ludobójstwem. Z kolei dla 
badaczy z Ukrainy zbrodnia ta 
była konsekwencją wojny Armii 
Krajowej z UPA, w której wzięła 
udział ludność cywilna. 
Tak więc nieprzerwanie warzy 
się „piwo” absurdów po stronie 
ukraińskiej i nic nie wskazuje 
na to że, ktoś je w końcu wypi-
je.  Pierwszy prezydent Ukrainy 
Leonid Krawczuk powiedział w 
roku 2016 podczas wystąpienia 
w czasie spotkania Społecznego 
Komitetu „Pojednania Między 
Narodami”, które zostało zorgani-
zowane przez Ambasadę Ukrainy 
w Polsce oraz Studium Europy 
Wschodniej UW: nie otwierajmy 
puszki Pandory, nie zatruwaj-
my naszych wzajemnych relacji 
i zanegował termin ludobójstwo. 
Przypomnę zatem, że termin 
ludobójstwo (a dokładnie ang. 
genocide, który później został 
przetłumaczony na ludobójstwo) 
wprowadził polski prawnik Rafał 
Lemkin. Tego terminu użyto np. 
w akcie oskarżenia w procesie no-
rymberskim przeciwko przywód-
com nazistowskich Niemiec. Do 
języka prawnego termin ludobój-
stwo wszedł za sprawą Konwen-
cji ONZ w sprawie Zapobiegania 
i Karania Zbrodni Ludobójstwa 
podpisanej 9 grudnia 1948, której 
wstępny projekt był współtworzo-
ny przez Rafała Lemkina a więc 
wiele, wiele, lat przez filozoficz-
nym bełkotem Krawczuka. 4) 

Pat w spawie badania zbrodni 
wołyńsko-małopolskiej trwa w 
najlepsze i co gorsza, wiąże się to 
niestety z absurdalną poprawno-
ścią polityczną którą w ryzach, -i  
jak już pisałem- od ponad 30 lat 
trzymanych w rękach następują-
cych po sobie rządów.     

 20 marca 1991 roku Agencja 
Konsularna Rzeczypospolitej 
Polskiej we Lwowie przesłała do 
Sejmu, do Departamentu Prasy i 
Radia Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych oraz do Instytutu Histo-
rii PAN w Warszawie liczący 60 
stron maszynopisu tekst Uchwały 
Krajowego Prowidu Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów(O-
UN) podjętej 22 VI 1990 roku. 
Tekst ten został opublikowany 12 
kwietnia 1991 roku w „Magazynie 
Tygodniowym Polski Zbrojnej”, 
organie Ministerstwa Obrony Na-
rodowej. Fragmenty Uchwały… 
zamieścił także w wydanej w 1995 
roku w Toronto w pracy Gorzka 
prawda Zbrodniczość OUN-UPA 
ukraiński prawnik i politolog – 
Wiktor Poliszczuk. 3)

W mojej ocenie, jest to drogo-
wskaz/kierunek dla pro bande-
rowskich i pro ukraińskich ru-
chów w Polsce albo jak kto woli, 
podręcznik da antypolskich za-
chowań mniejszość ukraińskiej w 

Polsce. Do takich właśnie wnio-
sków doszedł cytowany wyżej 
poseł Jan zamorski tyle że ten 
dokument jest niestety nie uaktu-
alniony do obecnych czasów. 
Obecnie w Polsce, Polska Racja 
Stanu, Biało Czerwona i Orzeł 
są dzisiaj chowane za żółtosi-
nymi barwami i wszechobecną 
ukrainizacją polskich wsi i miast, 
polskiego rządu i sejmu, polskich 
uczelni i szkół, środków transpor-
tu czy w polskojęzycznych gadzi-
nówkach. 
Trwają też represje wobec kre-
sowych działaczy którzy nie-
ustannie dopominają się prawdy 
nie tylko o Wołyniu ale o całych 
Kresach oraz nawołują do pamię-
ci ofiar ukraińskiego ludobójstwa.  
Wobec Kresowian, ich potomków 
i patriotów będącymi miłośnika-
mi Kresów sporządzane są przez 
mniejszość ukraińską donosy do 
Prokuratorów którzy najprawdo-
podobniej z „rukami po szwam” 
sporządzają akty oskarżenia do 
sądów w Polsce -nie mylić z pol-
skimi sądami bo to nie to samo- 
ale nie według polskiego kk a 
kijowskiej junty. To prawo ukra-
ińskie surowo karze za krytykę 
banderowców o czym zadecy-
dował główny  gloryfikator UPA 
prezydent Juszczenko.  
Na wniosek Dudy, odkrycie to-
warzyskie wodza mgr Przyłębska 
uznała, że dwa zapisy w Ustawie 
o IPN są niezgodne z Konstytucją. 
Chodzi o ukraiński nacjonalizm i 
Małopolskę Wschodnią.  Dziwne 
w tym jest to, że sam IPN nie bro-
ni zapisów we własnej Ustawie 
a więc można się domyślać, że 
chodziło o ukraińskie „polecenie” 
wynikające z przytaczanej wyżej 
„Uchwały Krajowego Prowidu 
Organizacji Ukraińskich Nacjo-

nalistów(OUN) podjętej 22 VI 
1990 roku”. W sumie to logiczne, 
bo nie ma ukraińskiego nacjona-
lizmu nie było ludobójstwa, nie 
ma Małopolski Wschodniej, nie 
było tam ludobójstwa w tym i 
Huty Pieniackiej. Najważniejsze 
dla Ukraińców jest chyba to, że 
nie będzie wynikającej z zapisu w 
Ustawie penalizacji za zbrodnie 
ludobójstwa. Niestety, penalizacja 
za antybanderyzm w Polsce nie 
została zniesiona a wyroki skazu-
jące Polaków poganiają kolejne i 
końca tego absurdu nie widać. 

Andrzej Łukawski

Przytaczane materiały z których 
korzystałem:
1.) Ogólnoukraińskie Zjed-
noczenie „Swoboda” https://pl.wi-
kipedia.org/wiki/Og%C3%B3l-
noukrai%C5%84skie_Zjednocze-
nie_%E2%80%9ESwoboda%E-
2%80%9D
2)  101.rocznica ujawnienia w Sej-
mie II RP „Hajdamackich zbrodni 
na narodzie polskim” http://ksi.
btx.pl/index.php/publikacje/12-
88-101-rocznica-ujawnienia-
w-sejmie-ii-rp-hajdamackich-
zbrodni-na-narodzie-polskim
3.) W KRĘGU TZW. UCHWAŁY 
KRAJOWEGO PROWIDU OR-
GANIZACJI UKRAIŃSKICH 
NACJONALISTÓW http://wo-
lyn.org/index.php/publikacje/250-
-w-krgu-tzw-uchway-krajowego-
prowidu-organizacji-ukraiskich-
nacjonalistow.html
4.) Były Prezydent Ukrainy o Wo-
łyniu https://dzieje.pl/aktualnosci/
b-prezydent-ukrainy-o-wolyniu-
nie-otwierajmy-puszki-pandory
?fbclid=IwAR3rEX8sA7MvjV4
WqX8Ws7cNbg9ybJEZj3Gpnk_
sd8oHveUYp_LHk2OiQPc

/ Dywizja SS Galizien, twór Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, została utworzona 
w 1943 r. na terenie Małopolski Wschodniej, przekształconej przez Niemców w dystrykt 

Galicja i przyłączonej do Generalnego Gubernatorstwa.

/ Prezesa Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich Witolda Li-
stowskiego niosącego banner spacyfikowano na ok. 1 godzinę zaraz po zakończeniu wro-

cławskiego marszu.  „Polak w Polsce gospodarzem”
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Bądźmy wielką polską swoją tożsamością 
a nie tożsamością przyjmowanych uchodźców.
Bożena Ratter
Mnóstwo zagrożeń czyha  na Pol-
skę ze wszystkich stron. Polska 
chce być niepodległa ale jaka ma 
być Polska? 
Ma być niepodległa w tożsamości 
Polaków, którzy cały czas,  mimo 
tego, iż świat próbuje z buta po-
traktować tę naszą tożsamość, są 
narodem chrześcijańskim i dla-
tego w Polsce udało się zakazać 
mordowania nienarodzonych 
dzieci i mimo wściekłej, zmaso-
wanej kampanii od lat nie udaje 
się zainstalować np. związków 
homoseksualnych - Krystian Kra-
tiuk w programie „Ja, katolik” 
odnosi się do  tezy z ostatniej 
książki Rafała Ziemkiewicza o 
konieczności otwarcia się na imi-
grantów przez co Polska stanie 
się wielką. Rzeczypospolita może 
ich przyjąć  ale mogą  tu przybyć 
po normalność,  w dobie zepsu-
cia i nienormalności, by potem tę 
normalność przekazać do swoich 
krajów. (Krystian Kraciuk)
Rzeczpospolita była wieloetnicz-
na, wielonarodowa od tysiąclecia, 
tyle że przed wynarodowieniem i 
utratą tożsamości ukształtowanej 
w cywilizacji łacińskiej naród 
polski chroniła skutecznie poli-
tyka Rzeczypospolitej, o której 
wielkości wiedziała i Europa i 
świat.
Fr. W. Forster  w r. 1918, przejęty 
grozą na widok wzajemnego wy-
tępiania się narodów zalecał, jako 
jedyny ratunek, w przepięknej 
rozprawie swojej Weltgewissen 
und Weltpolitik, politykę chrześci-
jańską, która nie jest marzeniem 
poety, złudzeniem jakimś, dzieci-
nadą, lecz jedyną realną polityką, 
której wzór dawała Polska w w. 
XV, w epoce unii Horodelskiej 
i później w r. 1454, gdy SZE-
REG MIAST WSCHODNIO-
-NIEMIECKICH DOMAGAŁ 
SIĘ SWOJEGO WŁĄCZENIA 
DO PAŃSTWA POLSKIEGO, 
POCIĄGNIĘTY USTROJEM 
RZECZYPOSPOLITEJ, zapew-
niającym możność swobodnego 
rozwoju wszelkim grupom naro-
dowościowym – pisał prof. Mari-
na Zdziechowski w szkicach po-
lityczno-historycznych  „Widmo 
przyszłości” (Wilno 1939).
Kto o tym wie? Leszek Sosnow-
ski w miesięczniku kulturalnym 
WPIS nawiązuje do obchodów 
stulecia odzyskania niepodległo-

ści, gdy słowo „ODZYSKANIE” 
WYPADAŁO w wielu relacjach, 
czasem przypadkowo, czasem 
umyślnie - włącznie z przemó-
wieniem Prezydenta. Skutkiem 
tego były  ironiczne komentarze 
w prasie niemieckiej o „podska-
kiwaniu” państwa o tak krótkim 
czasie niezależności.
Źle obchodzone rocznice lub 
ich brak to nie są drobiazgi. To 
są ważne elementy budowa-
nia narracji, także za granicą, o 
Polsce silnej, odważnej, samo-
dzielnej, o kraju posiadającym 
długą tradycję godną chwały, o 
kraju-przywódcy regionu Euro-
py Środkowo-Wschodniej. Mało 
kto nad Wisłą zdaje sobie spra-
wę z tego, że DO ROLI TAKIE-
GO PRZYWÓDCY ASPIRUJĄ 
CZĘSTO... NIEMCY. Tak są 
wielokroć przedstawiani w za-
chodnich mediach - jako kraniec 
Europy, jako przedpole gdzieś da-
leko na wschód wysuniętej Rosji. 
Kiedy ogląda się np. zachodnie 
filmy dokumentalne, wcale nie 
polityczne, ale dotyczące historii 
sztuki, architektury, obyczajowo-
ści, filmy biograficzne , nawet 
filmy dotyczące po prostu róż-
nych ciekawostek historycznych, 
to Europa co najmniej w 90 pro-
centach przypadków kończy się 
na Niemczech. KIEDY MÓWIĄ 
„EUROPEJSKI”, NIE SIĘGAJĄ 
MYŚLĄ NAWET DO ODRY. 
Pomija się Polskę, jako chwilo-
wą efemerydę, jako krótkotrwały 
wybryk geopolityczny. Realiza-
torzy filmowi czynią to rzadko z 
politycznej perfidii; przeważnie 
Z BRAKU WIEDZY NA NASZ 
TEMAT. Tej wiedzy nie dostar-
czyła im bowiem ani szkoła, ani 
media. Ani polska propaganda 
czy, jak kto woli, polska polityka 
historyczna (o ile dziś w ogóle 
możemy nad Wisłą o czymś takim 
mówić). (Leszek Sosnowski WPIS 
nr 9)
Czym zajmuje się Minister Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, 
liczne bogato finansowane funda-
cje, MSZ i służba dyplomatycz-
na? Czy tylko SKRACANIEM 
CZASU ISTNIENIA RZECZY-
POSPOLITEJ do 100 lat a może 
i mniej skoro przyjaźń i służal-
czość wobec „bratniego narodu” 
wymaga akceptacji ukraińskiej 
wersji historii wyrażonej napisem 
na tablicy więzienia na Łąckiego 

we Lwowie iż Ukraina BYŁA 
POD POLSKĄ OKUPACJĄ OD 
1918 ROKU?
Umiłowanie własnego narodu, 
własnej tradycji, obyczaju, hi-
storycznych postaci, własnej 
przyrody i gospodarki najlepiej 
widać W NIEMIECKIEJ TELE-
WIZJI Zupełnie odwrotnie niż u 
nas, oni zamiast polityki wstydu 
uprawiają  politykę chwały. I w 
porządku, bo trzeba przyznać, ze 
w obecnym wydaniu nie jest to 
nacjonalizm, ale bardzo głęboki 
patriotyzm. Tylko że i my i inni 
też mamy do mego prawo! (Le-
szek Sosnowski, WPIS)
Mamy prawo ale z niego nie ko-
rzystamy i dobrowolnie podpo-
rządkowujemy się jako naród 
oddając dorobek tysiącletni Rze-
czypospolitej pozostawiony na 
ziemiach zabranych, który powin-
niśmy prezentować światu. 
I WTEDY BYLIBYŚMY WIEL-
KĄ POLSKĄ SWOJĄ TOŻSA-
MOŚCIĄ A NIE TOŻSAMO-
ŚCIĄ PRZYJMOWANYCH 
UCHODŹCÓW.
Na pytanie czy Minister Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego zabez-
pieczy  DZIEDZICTWO RZE-
CZYPOSPOLITEJ - DZIEŁA 
CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ 
TWORZONE I GROMADZO-
NYCH PRZEZ STULECIA 
PRZEZ POLAKÓW na terenie 
Ukrainy zaatakowanej przez Ro-
sję Minister Selin odpowiedział - 
takie działania jak  RATOWANIE 
UKRAIŃSKICH DÓBR KUL-
TURY mogą być podjęte na wy-
raźną prośbę ukraińskiego rządu a 
Minister Gliński Minister Gliń-
ski : Rosja celowo i systematycz-
nie niszczy DZIEDZICTWO 
KULTUROWE UKRAINY. 
Czy Wielka Polska ma być Ukra-
iną? Może warto przytoczyć ko-

lejny fragment szkicu prof. Ma-
riana Zdziechowskiego:
Hruszewski objął przewodnictwo 
w ruchu narodowym, nadał mu 
wybitnie, nawet zaciekle anty-
polskie znamię i narzucił Rusi-
nom nazwę Ukraińców, z pozoru 
dla odróżnienia ich od Rosjan, w 
rzeczywistości dla zaznaczenia, 
że Ruś Czerwona poczuwa się do 
jedności z całą Rusią południo-
wą, że przez Kijów, Czernihów 
i Połtawę sięga aż do Charkowa 
i dalej, i że przeto w nieokreślo-
nej przyszłości nad zredukowaną 
do ściśle etnograficznych granic 
Polską zacięży ona całym ogro-
mem swoim. Czy wobec ogromu 
tego ostoi się Polska? …praca 
nad ugruntowaniem odrębno-
ści narodowej rusko-ukraióskiej 
posuwała się raźnym krokiem. 
Dawną pisownię, zbliżoną do ro-
syjskiej, zastąpiono w książkach 
szkolnych pisownią fonetyczną, 

wyrzucono wszelkie naleciało-
ści cerkiewne i rosyjskie, liczba 
szkół ludowych ruskich prawie 
dorównywała szkołom polskim, 
zakładano gimnazja z językiem 
wykładowym ruskim, wspierano 
towarzystwa oświatowe i gospo-
darcze.
(…)Tragiczność w tym jest, że 
każde wyciągnięcie ręki, każ-
dy objaw dobrej woli ze strony 
tych, coby chcieli być SPADKO-
BIERCAMI NAJLEPSZYCH 
TRADYCJI PRZESZŁOŚCI 
POLSKIEJ, spotyka się zawsze 
z mniej lub więcej wyraźną sto-
sownie do okoliczności, lecz nie-
zmienną w swej treści odpowie-
dzią: wszystko albo nic. (Widmo 
przyszłości Marian Zdziechowski, 
Wilno 1939 r).
A potem było ludobójstwo na Po-
lakach, tylko dlatego, że byli Po-
lakami.
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 W ramach ogólnopolskich ob-
chodów 60. rocznicy ekstermina-
cji ludności polskiej na Wołyniu 
w latach drugiej wojny świato-
wej, w dniu 13 lipca 2003 roku w 
Warszawie odbyła się uroczystość 
odsłonięcia kompleksu pomniko-
wego na Skwerze Wołyńskim. 
Obok wcześniej wzniesionego 
pomnika 27. Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty AK odsłonięto pomnik 
upamiętniający ofiary zbrodni po-
pełnionych na ludności polskiej 
Wołynia przez bojówki OUN i 
oddziały UPA, przy wsparciu 
części miejscowej ludności ukra-
ińskiej. Na terenie odwzorowują-
cym zarys granic przedwojennego 
województwa wołyńskiego II RP 
ustawiono 11 wysokich kolumn w 
kształcie gromnic, po jednej dla 
każdego powiatu. 

Na środku zespołu pomnikowego 
na płycie granitowej umieszczo-
no napis: „Biegliśmy, lecz śmierć 
miewała bliżej gdy szła od współ-
ziomków. (W. Kejne). 

Dziesiątkom tysięcy wołyńskich 
rodaków, których ocalić z rzezi 

1943 roku nie było nam dane oraz 
tym, którzy opuścili swe rodzin-
ne strony i poszli na poniewierkę 
uciekając przed terrorem i zagła-
dą z rąk OUN-UPA. W 60 roczni-
cę tej wielkiej tragedii – Rodacy, 
Żołnierze samoobrony i oddzia-
łów Armii Krajowej”. 

 W uroczystości oddania hoł-
du ofiarom zbrodni wołyńskiej 
wzięli udział przedstawiciele naj-
wyższych władz państwowych, 
posłowie i senatorzy, przedsta-
wiciele władz dzielnicy Żoli-
borz, przedstawiciele organizacji 
polonijnych: Kongresu Polonii 
Amerykańskiej i Związku Pol-
skich Kombatantów w Londynie, 
żołnierze 27. Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty AK, członkowie samo-
obrony, rodziny pomordowanych 

oraz liczni mieszkańcy Warsza-
wy. W czasie uroczystości głos 
zabrał Marszałek Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej Marek Borow-
ski, który w swoim wystąpieniu 

powiedział m.in.: „Zebraliśmy 
się dzisiaj, by uczcić pamięć ofiar 

zbrodni popełnionej na ludności 
Wołynia i południowo-wschod-
nich Kresów II Rzeczypospolitej 
przed 60 laty przez nacjonalistów 
ukraińskich. Są dzisiaj wśród nas 
świadkowie tamtych tragicznych 
wydarzeń, są ludzie, którym uda-
ło się ocalić z pogromów, a także 
rodziny ofiar, sąsiedzi, przyja-
ciele oraz grono kombatantów. 
Łączy nas wszystkich pamięć o 
tym, co zdarzyło się w roku 1943 
i 1944 – pamięć tym boleśniej-
sza, że przez kilkadziesiąt lat nie 
wspominano o tej tragedii. (…) 
Jesteśmy tutaj po to, aby spełnić 
moralny obowiązek. Jestem prze-
konany, że obecnej 60. rocznicy 
powinna towarzyszyć głęboka 
refleksja moralna. Gdy bowiem 
w starciach uzbrojonych formacji 
ginęli ich członkowie, możemy 
powiedzieć „trudno! taka jest lo-
gika wojny”, można dodać – nie-
potrzebnej, bratobójczej wojny. 
Śmierć na polu walki z bronią w 
ręku wpisana jest w jej okrutną 
logikę. Gdy jednak mordowani 
byli bezbronni, niewinni cywile 
– kobiety, dzieci, starcy – rodzi 
się sprzeciw, nasze sumienia nie 
mogą pozostać obojętne. Moralna 
uczciwość wymaga od nas powie-
dzenia NIE! – NIE ZGADZAMY 
SIĘ. Żadne racje polityczne tego 
nie usprawiedliwiają, nie mogą 
usprawiedliwiać. Uważam z ca-
łym przekonaniem, że prawda 
o tragedii wołyńskiej powinna 
być ujawniona nie tylko u nas w 
Polsce, ale przede wszystkim na 
Ukrainie oraz poddana osądowi 
moralnemu współczesnego poko-
lenia. (…) Stojąc tutaj, w miejscu 
symbolicznie upamiętniającym 
tragiczne wydarzenia na Wołyniu 
przed 60 laty, oddajmy hołd nie-
winnie pomordowanym. Nigdy 
nie zapomnijmy bólu ludzi, któ-
rzy przeżyli tam straszna tragedię 
i stracili bliskich. Postarajmy się 
jednak patrzeć na przeszłość w 
taki sposób, aby przyszłe pokole-
nia Polaków i Ukraińców mogły 
żyć bez wzajemnych uprzedzeń i 
nieufności”.  

 Polową Mszę Świętą odprawił 
ks. biskup Marian Duś. W homi-
lii nawiązał do listu Ojca Świę-
tego z dnia 7 lipca 2003 roku, w 
którym w związku z 60. rocznicą 
tragicznych wydarzeń na Woły-
niu zwrócił się do kardynała Jó-
zefa Glempa Prymasa Polski i do 
zwierzchników kościołów chrze-
ścijańskich wszystkich obrząd-
ków na Ukrainie, przypominając 
o potrzebie głębokiego rachunku 
sumienia w sercach większości 
Polaków i Ukraińców, i o ko-
nieczności pojednania, spojrze-
nia na teraźniejszość i przyszłość 
w nowym duchu. Ułożenie do-
brych stosunków wymaga, aby 
Ukraińcy i Polacy nie pozostali 

zniewoleni wspomnieniami prze-
szłości lecz rozważając minione 
wydarzenia w nowej perspek-
tywie i podejmując się lepszej 
przyszłości – spojrzeli na siebie 
nawzajem wzrokiem pojednania. 
Podczas Mszy św. ks. Biskup po-
święcił urny z ziemią zebraną z 
bezimiennych mogił rozsianych 
na całym Wołyniu. Następnie od-

była się ceremonia składania urn 
w niszach pod kolumnami-grom-
nicami oznaczonymi nazwami i 
herbami powiatów. Podczas skła-
dania urn żołnierze 27 WDP AK: 
Mieczysław Jankowski, Janina 
Maszkowska (sanitariuszka) i Ro-
man Kucharski z trybuny odczy-
tali krótkie opisy dramatycznych 
i krwawych wydarzeń w poszcze-

Odsłonięcie kompleksu 
pomnikowego na Skwerze 
Wołyńskim w Warszawie.
Władysław Filar
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gólnych powiatach, z podaniem 
liczby ofiar zbrodni dokonanych 
przez nacjonalistów ukraińskich 
oraz danych o zniszczonych osie-
dlach polskich, kościołach i kapli-
cach. 

 Odsłonięcia zespołu pomniko-
wego dokonali: marszałek Sejmu 
– pan Marek Borowski, w imieniu 
Prezydenta RP – pani minister Jo-
lanta Szymanek-Deresz, sekretarz 
Rady Ochrony Pamięci Walk i 
Męczeństwa – pan Andrzej Prze-
woźnik, prezes honorowy Okręgu 
Wołyńskiego ŚZŻAK – pan Ry-
szard Markiewicz i przedstawi-
ciel Kongresu Polonii Amerykań-
skiej – pan Marek Turek. Żołnie-
rze Kompanii Reprezentacyjnej 
WP oddali salwę honorową. Aktu 
poświęcenia zespołu pomniko-
wego dokonał ks. biskup Marian 
Duś w asyście księży, modląc się: 
„Boże, daj ducha ofiarności w 
służbie Ojczyźnie, poszanowania 
ojczystych tradycji. Pobłogosław 
krzyż i kolumny. Spraw, abyśmy 
potrafili miłować naszych braci 
tak jak Syn Twój nas umiłował. 
Ojcze Święty! Odpuść nam nasze 
winy jako i my odpuszczamy tym, 
którzy przeciwko nam zawinili”. 

 W asyście żołnierzy Kompanii 
Reprezentacyjnej WP wieńce 
na płycie pomnika złożyli: mar-
szałek Sejmu RP, przedstawiciel 
Prezydenta RP, sekretarz Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa, delegacje instytucji pań-

stwowych, przedstawiciele władz 
miasta oraz przedstawiciele or-
ganizacji kombatanckich i spo-
łecznych. Płytę pomnika pokryły 
wieńce i wiązanki kwiatów. 

 Na zakończenie prowadzący 
uroczystość kol. Tadeusz Socha 
zwrócił się do mieszkańców War-
szawy z prośbą o przyjęcie wpisa-
nego głęboko już w pejzaż miasta 
Skweru Wołyńskiego i potrak-
towanie go z pietyzmem, jakim 
otaczane są pomniki Powstańców 
Warszawy, Ofiar Katyńskich i 
Narodowych Bohaterów. Prezes 
Okręgu Wołyńskiego ŚZŻAK 
Andrzej Żupański pożegnał obec-
nych słowami: „Serdecznie Wam 
dziękuję w imieniu żołnierzy Ar-
mii Krajowej Okręgu Wołyńskie-
go. Była to pierwsza od 60-ciu 
lat uroczystość, na której zosta-
ły opowiedziane tragiczne losy 
Wołynia, co w dotychczasowej 
historii nigdy nie miało miejsca. 
Dziękuję bardzo za przybycie na 
tę uroczystość”. Ale ludzie nie 
rozchodzili się tak szybko. Na 
Skwerze Wołyńskim grupy Wo-
łynian zbierali się przy swoich 
kolumnach-powiatach, zapalali 
znicze i dzielili się wspomnienia-
mi. W blasku palących się zniczy 
Skwer Wołyński przypominał 
cmentarz. I rzeczywiście, jest to 
swego rodzaju nie tylko pomnik 
ale i  symboliczny cmentarz, na 
który można przyjść i oddać hołd 
pomordowanym Rodakom, a któ-
rych szczątki spoczywają w nie-

znanych miejscach Ziemi Wołyń-
skiej. Była to podniosła i udana 
uroczystość, na miarę pamięci i 
moralnej potrzeby oddania hołdu 
ofiarom tragicznych wydarzeń 
wołyńskich. 

 Udział w uroczystościach rocz-
nicowych w Porycku i w Warsza-
wie pobudził mnie do dokonania 
chociażby wstępnej oceny ich 
wpływu na dalszy rozwój stosun-
ków polsko- ukraińskich a także 
na dalszą działalność naszych 
organizacji kresowych, były to 
bowiem uroczystości znaczące po 
60-ciu latach milczenia. W okre-
sie PRL-u temat ten był zakazany. 
Dopiero po 1989 roku zaistniały 
warunki do ukazania polskiemu 
społeczeństwu prawdy o ekster-
minacji ludności polskiej na Kre-
sach południowo wschodnich II 
RP. Można było już publikować 
materiały, dokumenty, fotografie 
i relacje naocznych świadków 
zbrodni, zbierane skrzętnie i prze-
chowywane przez 60 lat. Ale lata 
ubiegłe w zasadzie były w znacz-
nym stopniu  stracone dla sprawy. 
W ciągu minionych lat niektórzy 
ze świadków odeszli na zawsze, 
a wielu już wybaczyło swoim wi-
nowajcom. Pozostała tylko, i od-
żyła, pamięć o tamtych koszmar-
nych czasach oraz problem: w jaki 
sposób przekazać społeczeństwu, 
a przede wszystkim nowym poko-
leniom całą prawdę o tragicznych 
wydarzeniach na Wołyniu i Podo-
lu. Zorganizowani w Wołyńskim 

Okręgu Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej przy-
stąpiliśmy z wielkim zaangażo-
waniem do działania. Docierali-
śmy do polityków i rządzących 
(o różnej orientacji politycznej) 
ale na swej drodze napotykaliśmy 
niezrozumiały dla nas opór. Nie 
podejmowali naszych tematów. 
To samo spotkało nas w środo-
wisku naukowym i medialnym. 
W instytutach historycznych nie 
prowadzono badań dotyczących 
stosunków polsko-ukraińskich w 
latach drugiej wojny światowej, 
i nie było także chętnych podję-
cia tematów w tym zakresie. W 
mediach tylko z wielkim trudem 
można było czasem przebić się 
przez mur niechęci i obojętno-
ści do naszej tematyki kresowej. 
Szczególny opór napotkaliśmy 
w redakcji „Gazety Wyborczej” 
i jej redaktora naczelnego Adama 
Michnika. Z pośród polityków 
tylko Jacek Kuroń swoim auto-
rytetem poparł nasze działania. 
Był w pełni przekonany, że nasze 
wysiłki zmierzają nie tylko do 
ukazania prawdy o tragicznych 
wydarzeniach wołyńskich na-
szemu społeczeństwu, ale także 
stwarzają warunki dla pojednania 
polsko-ukraińskiego. Dzięki jego 
wsparciu doszło do zorganizo-
wania cyklicznych seminariów 
naukowych z udziałem polskich i 
ukraińskich historyków pod ogól-
nym tytułem„Polska – Ukraina: 
trudne pytania”. Uważaliśmy, że 
tylko wspólne spotkania i dialog 
pozwolą wyjaśnić sporne kwestie. 
Do trudnych problemów podcho-
dziliśmy bez emocji, wydobywa-
liśmy z archiwów dokumenty, i 
to stanowiło podstawę do inter-
pretacji zdarzeń.  Począwszy od 
1996 r.  przeprowadzono 11 semi-
nariów, w których uczestniczyło 
po 15-20 historyków z obu stron, 
i wydano drukiem 12 tomów ma-
teriałów zawierających referaty, 
przebieg dyskusji oraz protoko-
ły uzgodnień i rozbieżności. Ale 

stosunek polityków, rządzących 
i mediów nie uległ zasadniczej 
zmianie – w dalszym ciągu byli 
obojętni wobec naszych wysił-
ków dochodzenia do prawdy. 
Dopiero w 60. rocznicę wyda-
rzeń wołyńskich politycy i rzą-
dzący Polski i Ukrainy oficjalnie 
wypowiedzieli się w tej sprawie. 
Parlamenty obu państw zajęły 
jednakowe, wprawdzie z wielkim 
trudem uzgodnione i przyjęte, 
wspólne stanowisko. W Porycku 
na Wołyniu, miejscu pogromu Po-
laków symbolicznie wybranym, 
prezydenci Polski i Ukrainy po-
tępili rzezie bezbronnej ludności 
polskiej i wskazali wykonawców 
tej zbrodni. W odsłonięciu Skwe-
ru Wołyńskiego w Warszawie 
uczestniczył marszałek Sejmu RP, 
posłowie i senatorzy oraz przed-
stawiciele najwyższych czynni-
ków państwowych. Nasuwało się 
pytanie: czy to już koniec naszych 
trudności, czy prawda o tragicz-
nych losach Polaków na Woły-
niu i Podolu da się już pogodzić 
z racją stanu Polski i niepodległej 
Ukrainy? Wówczas, zaraz po uro-
czystościach wydawało się, że tak 
się stanie. Zaangażowanie w uro-
czystościach najwyższych przed-
stawicieli Polski i Ukrainy oraz 
parlamentów potwierdziło bo-
wiem, że okrutne rzezie na Woły-
niu i w Małopolsce Wschodniej w 
okresie drugiej wojny światowej 
to nie jest wymysł tylko Polaków 
pochodzących z Kresów – strona 
ukraińska z bólem, ale przyznała, 
że wydarzenia takie miały miej-
sce. I chociaż po obu stronach nie 
brakowało fanatyków zaciekłych 
w nienawiści, którzy gotowi byli 
bojkotować uroczystości, uwa-
żaliśmy iż nastąpił oczekiwany 
przełom w spojrzeniu na naszą 
wspólną wojenną przeszłość i 
uczyniony został właściwy krok 
do pojednania polsko-ukraińskie-
go na bazie prawdy. Czy tak się 
stało – pokaże czas.  
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gdzieś tam zostały
kresy zapomniane
gdzie duchy przodów
w grobach niepoświeconych
błąkają się nocami
o pochówek wołają
nikt ich słyszy

ten płacz 
to jęk starych drzew
które pamiętają 
tę rzeź 
niewinnych starców
matek krzyk 
i dzieci przerażenie

tu była wieś
dziś jej nie ma
wiśnie kwitną i jabłonie 
wiatr nimi targa
słychać ich śmiech
została cisza
i grzech

wracam tu 
gdzie był ojca dom
wśród Karpat nad Stryjem
daleko stąd
gdzie Polska jest 
bez głów i rąk  zakopana
czy odżyje w nas 

KRESY ZAPOMNIANE
Ryszard Frączek

/ Cmentarz w Trembowli

Kościółek w Ilniku k. Turki

Cmentarz legionowy w Kowlu

Rzeka Stryj pod Ilnikiem

Karpaty Skolskie

Kotów Kościół

Chodaczków Wielki kosciół

Chata na Polesiu
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TOWARZYSTWO PAMIĘCI
NARODOWEJ IM. PIERWSZEGO 
MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA 
PIŁSUDSKIEGO
Aleksander Szumański
 Dzień 11 listopada 1918 roku 
w pamięci Polaków łączy się 
nierozerwalnie z Józefem Pił-
sudskim, który zawsze dążąc do 
niepodległości Państwa Polskie-
go stworzył Legiony jako zalą-
żek przyszłego wojska polskie-
go. Przecierpiał wiele, ale też i 
cel osiągnął. Bez cierpienia nie 
ma nagrody, zapewne taka de-
wiza przyświecała Komendan-
towi. Na dworcu w Warszawie 
w dniu 10 listopada 1918 roku 
o godz. 7 rano nie było tłumów, 
bo przyjazd Piłsudskiego nie był 
upubliczniony. Naczelnika witali 
regent, książę Zdzisław Lubomir-
ski - herbu Szreniawa bez Krzy-
ża -  komendant naczelny POW 
-  Polska Organizacja Wojskowa 
, płk. Adam Koc – działacz nie-
podległościowy, odznaczony Or-
derem Srebrnym Virtuti Militari i 
kilka innych osobistości. Według 
wspomnień księżny Marii Lubo-
mirskiej jej mąż przekonywał Pił-
sudskiego, że  „on jeden Polskę 
zbawić potrafi w tym historycz-
nym momencie.”Nazajutrz 11 
listopada Rada Regencyjna prze-
kazała Piłsudskiemu dowództwo 
nad wojskiem polskim i tegoż 
dnia Warszawa była wolna. Jakim 
dniem był ten 11 listopada 1918 
roku w Warszawie? Księżna Ma-
ria Lubomirska wielka dama pol-
skiej arystokracji pod tą datą pi-
sze: „ Dzień dzisiejszy należy do 
historycznych, do niezapomnia-
nych, do weselszych, do trium-
falnych! Jesteśmy wolni! Jeste-
śmy panami u siebie! Stało się i 
to w tak nieoczekiwanych wa-
runkach… Od wczesnego ranka 
odbywa się przejmowanie urzę-
dów niemieckich przez władze 
polskie. Już przekazano w nasze 
ręce Cytadelę, którą zajął bata-
lion wojska polskiego z majorem 
Szyndlerem na czele… Niem-
cy zbaranieli, gdzie niegdzie się 
bronią, zresztą dają się rozbra-
jać nie tylko przez wojskowych, 
ale przez lada chłystków cywil-
nych… Dziwy, dziwy w naszej 
stolicy! Idą Niemcy rozbrojeni 
w czerwonych przepaskach – idą 
żołnierze w niemieckich mundu-
rach z polskim orłem na czapce: 
to wyswobodzeni Polacy z Księ-
stwa Poznańskiego. Idą żołnierze 
w niemieckich mundurach z fran-
cuską kokardą; to dzieci Alzacji i 
Lotaryngii – śpiewają pieśni fran-
cuskie i bratają się z Polakami. 
Zbratanie zdaje się być ogólne – 
pękł przymus dyscypliny, runęły 
przegrody – ludzie są tylko ludź-
mi.”Tak dnia 11 listopada 1918 
roku Polska weszła na wyboistą 
drogę swojej najnowszej historii.
Towarzystwo Pamięci Narodo-
wej im. Pierwszego Marszałka 

Polski Józefa Piłsudskiego dalej 
– Towarzystwo - organizacja pa-
triotyczno –niepodległościowa, 
wybrało za swojego patrona Jó-
zefa Piłsudskiego, wierne wska-
zaniu Cypriana Kamila Norwida: 
„Ojczyzna to ziemia i groby. Na-
rody tracąc pamięć tracą życie”. 
To wskazanie jest również frag-
mentem inskrypcji widniejącej na 
pomniku wzniesionym na Cmen-
tarzu Rakowickim w Krakowie, 
upamiętniającym ludobójstwo 
nacjonalistów ukraińskich na 
Wołyniu. Pomnik ów powstał z 
inicjatywy Towarzystwa, o czym 
jeszcze wspomnę.
Poczucie odrębności wobec in-
nych narodów kształtowane przez 
czynniki narodowotwórcze takie 
jak: symbole narodowe, język, 
barwy narodowe, świadomość 
pochodzenia, historia narodu, 
świadomość narodowa, więzy 
krwi, stosunek do dziedzictwa 
kulturowego, kultura, terytorium, 
charakter narodowy -  to poczucie 
tożsamości narodowej, szczegól-
nie ujawniające się w sytuacjach 
kryzysowych, gdy potrzebne jest 
wspólne działanie na rzecz ogól-
nie pojętego dobra narodu. W 
tym właśnie celu kształtowania 
tożsamości narodowej powołane 
zostało Towarzystwo. W nazwie 
pokrewne jest z Instytutem Pa-
mięci Narodowej, posiadającym 
te same cele, lecz powołanym 
przez Sejm Ustawodawczy  jako 
Komisja Ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu / IPN 
/ - będący instytucją naukową o 
uprawnieniach śledczych w celu 
gromadzenia dokumentów or-
ganów bezpieczeństwa państwa, 
prowadzenia śledztw w sprawie 
zbrodni nazistowskich i komu-
nistycznych, oraz prowadzenia 
działalności edukacyjnej. Inicja-
tywa powołania Towarzystwa   
zrodziła się z potrzeby serca,   z 
patriotycznej postawy  założycie-
li. Postawa ta wyraziła się przede 
wszystkim w dążeniu do wydo-
bycia z wieloletniego milczenia, 
zapomnienia i zakłamania, a tym 
samym do ukazania społeczeń-
stwu, zwłaszcza młodemu poko-
leniu Polaków – tej części współ-
czesnej historii narodu polskiego, 
która przez prawie pół wieku 
była przez reżim komunistyczny 
z premedytacją i konsekwentnym 
uporem przemilczana, wypacza-
na i fałszowana. Ta antypolska 
działalność, niszcząca narodową 
historię szczególnie ostatnich 
dziesiątków lat, oraz skazująca 
na całkowite zapomnienie wielu 
twórców tej historii, jej bohate-
rów, ich dokonań i czynów – legła 
u podstaw politycznego systemu, 
wyrosłego z mongolskiego de-

spotyzmu władzy i pogardy dla 
praw i godności człowieka,
systemu narzuconego narodowi 
siłą i fałszem w wyniku II wojny 
światowej, systemu, który mógł 
tak długo w Polsce funkcjonować 
dzięki wsparciu obcą i rodzimą 
przemocą i gwałtem, morder-
stwem i zbrodnią, oraz zakła-
maniem i fałszowaniem historii. 
Towarzystwo powołano z inicja-
tywy Jerzego Korzenia w listo-
padzie 1988 roku z udziałem 15 
osobowej grupy założycielskiej, 
jako organizacja o charakterze 
patriotyczno – niepodległościo-
wym i przyjęło za patrona Józefa 
Piłsudskiego, widząc w nim wiel-
kiego bojownika o niepodległość 
Polski i jej suwerenność, twórcę 
państwa i jego armii, oraz nie 
kwestionowanego zwycięskiego 
wodza, polityka i męża stanu. Na 
swoim pierwszym zebraniu za-
rząd Towarzystwa ukonstytuował 
się następująco : prezes Jerzy Ko-
rzeń, oraz piastujący różne funk-
cje: Włodzimierz Pagacz, An-
drzej Mikosz, Halina Dura, Adam 
Szczawiński. Ostatecznie Towa-
rzystwo posiada Zarząd Główny 
w Krakowie z prezesem Jerzym 
Korzeniem, wpisane do rejestru 
sądowego prawomocnym posta-
nowieniem Sądu Wojewódzkiego 
w Krakowie z dnia 30 maja 1989 
roku. Towarzystwo nie posiada 
żadnych stałych źródeł finanso-
wania, ani dotacji budżetowych, 
opierając swoją działalność wy-
łącznie na wpływach ze składek 
członkowskich, oraz na daro-
wiznach, dotacjach i jednorazo-
wych wpłatach osób prywatnych, 
przedsiębiorstw i instytucji, oraz 
władz miejskich i wojewódzkich, 
pozyskiwanych dla finansowego 
wsparcia konkretnych przedsię-
wzięć i zadań rzeczowych reali-
zowanych przez Towarzystwo 
w ramach celów i zadań okre-
ślonych statutem. Dzięki takim 
działaniom, przy pełnym zaan-
gażowaniu wszystkich członków 
Zarządu Głównego i wielu szere-
gowych członków Towarzystwa, 
osiągnięto znaczące efekty, wy-
rażające się bogatym i trwałym 
dorobkiem w postaci odlanych w 
brązie, lub kutych w kamieniu ta-
blic, rzeźb, epitafiów, pomników, 
oraz pamiątkowych medalionów 
i okolicznościowych jubileuszo-
wych medali. Wszystkie one, 
utrwalające i przypominające hi-
storyczne wydarzenia i wielkich 
Polaków z nimi związanych, zo-
stały przekazane w służbę Krako-
wowi – Miastu i Społeczeństwu.
Należy podkreślić owocną dzia-
łalność Towarzystwa w upamięt-
nianiu różnych wydarzeń histo-
rycznych związanych z walką o 

wolną Polskę i narodowych rocz-
nic. Uroczystości owe odbywają 
się w różnych miejscach pamię-
ci narodowej, niejednokrotnie u 
stóp pomników, z udziałem za-
wsze licznej młodzieży, co godne 
jest szczególnego przekazu.
A oto najważniejsze dokonania 
Towarzystwa:
 - Pomnik Pamięci pomordowa-
nych na Wołyniu na Cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie,
- Tablica upamiętniająca Ada-
ma Chmielowskiego – św. Bra-
ta Alberta. To pierwsza tablica 
powstała staraniem i środkami 
Towarzystwa przekazana Izbie 
Pamięci Powstania Styczniowe-
go 1863, mieszczącej się w daw-
nym Schronisku dla Weteranów 
Powstania, a obecnie siedzibie 
Związku Inwalidów Wojennych 
Rzeczypospolitej Polskiej przy 
ul. Biskupiej 18 w Krakowie.
- Tablica upamiętniająca 70 rocz-
nicę Bitwy Warszawskiej w 1920 
roku o treści następującej: „Na 
chwałę Wojska Polskiego i jego 
Naczelnego Wodza Józefa Pił-
sudskiego pierwszego Marszałka 
Polski w 70 rocznicę Bitwy War-
szawskiej w zwycięskiej woj-
nie polsko – sowieckiej 1919 – 
1920.”Autor tekstu Jerzy Korzeń. 
Tablicę tę położyło Towarzystwo 
w Krakowie – 1990. Tablicę 
wmurowano na fasadzie budynku 
Liceum XX Pijarów im. Stanisła-
wa Konarskiego przy ul. Czap-
skich 5 w Krakowie od strony ul. 
Józefa Piłsudskiego. W ramach 
obchodów rocznicowych Towa-
rzystwo zorganizowało w dniu 12 
czerwca 1990 roku w auli PAN w 
Krakowie przy ul. Sławkowskiej 
17 sympozjum naukowe poświę-
cone wojnie polsko – sowieckiej 
1919 – 1920.
 - Pomnik generała Władysła-
wa Sikorskiego zlokalizowany 
na dziedzińcu przylegającym do 
kościoła garnizonowego pw. św. 
Agnieszki w Krakowie przy ul. 
Dietla 30. Pomnik składa się z 
cokołu i trzech płyt cementowo 
– mozaikowych, z których dwie 
skośnie ustawione na cokole z 
ażurowym prześwitem, posiadają 
dwie tablice z białego marmuru 
w metalowych obramowaniach. 
Trzecia górna płyta oparta na 
pozostałych dwóch, zwieńczona 
metalowym krzyżem, posiada 
płaskorzeźbę popiersia w gene-
ralskim mundurze i czapce, także 
na białym marmurze. Tekst na 
tablicach identyczny: w języku 
polskim z godłem Polski, w ję-
zyku angielskim z godłem Wiel-
kiej Brytanii, stanowi zwięzłą 
biografię Generała. Na cokole 
tabliczka informacyjna z brązu: 

„Odnowiono i ponownie posa-
dowiono staraniem Towarzystwa 
Pamięci Narodowej im. Pierw-
szego Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego w Krakowie – VIII 
1990”. Wysokość pomnika 3,0 
m.Pomnik według projektu i fun-
dacji Pawła Świstaka żołnierza 
AK został wykonany przez art. 
rzeźb. Eugeniusza Gutkowskie-
go z Lublina i w lipcu 1973 roku 
postawiony na prywatnej posesji 
fundatora w Zakopanem przy ul. 
Sienkiewicza. Po kilku dniach zo-
stał zburzony, wywieziony w nie-
znanym kierunku i przeznaczony 
do zniszczenia. Równocześnie 
komunistyczne władze Zako-
panego aresztowały właściciela 
pomnika konfiskując jego dom i 
parcelę. W roku 1974 elementy 
pomnika odnaleźli pracownicy 
krakowskiego Oddziału PKS, 
przechowując je przy ul. Fredry, 
a od roku 1980 przy ul. Pachoń-
skiego w Krakowie. W czerwcu 
1989 roku wszystkie zachowane 
elementy zabezpieczono i podda-
no gruntownym pracom renowa-
cyjnym środkami Towarzystwa. 
Odszukana w międzyczasie ro-
dzina fundatora i właściciela po-
mnika, upoważniła Towarzystwo 
do decydowania o dalszym losie 
monumentu, przenosząc prawo 
własności na Towarzystwo. Po-
mnik odsłonięto i poświęcono 
po uroczystej mszy św. z pełnym 
ceremoniałem wojskowym 30 
września 1990 roku. Historyczne 
przemówienie wygłosił wówczas 
prezes Towarzystwa Jerzy Ko-
rzeń. Pomnik Generała Władysła-
wa Sikorskiego został przez To-
warzystwo przekazany po wiecz-
ne czasy, z nieograniczonym 
prawem własności probostwu 
Garnizonu Kraków przy kościele 
garnizonowym pod wezwaniem 
św. Agnieszki w Krakowie przy 
ul. Józefa Dietla 30.
- Pomnik martyrologii 33 Po-
laków zamordowanych przez 
Niemców                                                                                      
1 listopada 1944 roku. Pomnik 
ów znajduje się w Gruszowcu na 
terenie gminy Dobra w powiecie 
limanowskim. Został postawiony 
staraniem i środkami Towarzy-
stwa, obok istniejącego kamien-
nego głazu, upamiętniającego 
martyrologię mieszkańców Gru-
szowca. Napis pod głazem gło-
si, że… „na tym miejscu wierni 
synowie ojczyzny w liczbie 33 
osób z Gruszowca zostali zamor-
dowani i spaleni żywcem przez 
zbrodniarzy niemieckich dnia 1. 
XI. 1941 r.                                   
Pomnik składa się z różnej wiel-
kości kamieni ułożonych w for-
mie muru, złączonych wspólnym 
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fundamentem z cokołem, na 
którym znajduje się głaz i napis 
przypominający zbrodnię, która 
się tutaj dokonała. Autorem i wy-
konawcą monumentu jest ludo-
wy artysta – rzeźbiarz Stanisław 
Dobrowolski z Kasiny Wielkiej, 
członek Towarzystwa.
- Medaliony i płaskorzeźby  po-
piersia Józefa Piłsudskiego z oka-
zji 125 rocznicy urodzin Marszał-
ka z okolicznościowym tekstem: 
„ Józefowi Piłsudskiemu w 125 
rocznicę urodzin 5. XII. 1867 – 5. 
XII. 1992 Towarzystwo Pamięci 
Narodowej im. Pierwszego Mar-
szałka Polski Józefa Piłsudskiego 
w Krakowie”.
Medaliony wraz z tabliczkami 
zostały trwale umieszczone w 
krypcie Marszałka pod Wieżą 
Srebrnych Dzwonów na Wawe-
lu, oraz w Ołtarzu Pamięci Na-
rodowej bazyliki oo. Cystersów 
w Mogile – Nowej Hucie. Na-
tomiast płaskorzeźby popiersia, 
będące kopiami rzeźby Konstan-
tego Laszczki, do której Piłsudski 
pozował artyście w 1922 roku, 
umieszczono w Izbie Pamięci i 
Tradycji Korpusu Kadetów im. 
Józefa Piłsudskiego w kościele 
garnizonowym pw. św. Agniesz-
ki przy ul. Józefa Dietla 30 w 
Krakowie, oraz w holu Szkoły 
Podstawowej im. Marszałka Pol-
ski Józefa Piłsudskiego w Ulinie 
Wielkiej w gm. Gołcza.
 Towarzystwo wydało również 
okolicznościowy medal w 75 
rocznicę odzyskania niepodle-
głości – 11 listopada 1993 roku w 
„Hołdzie Komendantowi”, upa-
miętniający tę rocznicę, odlany z 
brązu w 1993 roku w ilości 130 
egzemplarzy, ponumerowanych 
na obrzeżu i objętych ewidencją 
Towarzystwa, autorstwa artysty 
rzeźbiarza profesora krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych Cze-
sława Dźwigaja. Medal ów ma 
7,5 cm średnicy i 3 mm grubości. 
Awers przedstawia podobiznę Jó-
zefa Piłsudskiego na tle zrywają-
cego się do lotu orła i napis: 
75 ROCZNICA ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI – 1918 – 11 
LISTOPAD – 1933.
Na rewersie dwa poziome teksty: 
„W HOŁDZIE KOMENDAN-
TOWI i pod spodem:
TOWARZYSTWO PAMIĘCI 
NARODOWEJ IM. PIERW-
SZEGO MARSZAŁKA POLSKI 
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W 
KRAKOWIE.           
Medal przyznaje Zarząd Główny 
Towarzystwa, będący Kapitułą 
Medalu. Medal przyznawany jest 
osobom prywatnym, oraz instytu-
cjom, związkom i organizacjom 
patriotyczno – niepodległościo-
wym i kombatanckim, które 
kultywują pamięć Józefa Piłsud-
skiego i utożsamiają się z ideą 
niepodległościową Komendanta. 
Wraz z medalem wręczany jest 
również akt nadania. Dotychczas 
otrzymały go m. in.
- córki Józefa Piłsudskiego -Wan-
da Piłsudska i Jadwiga Piłsudska 
– Jaraczewska, 
- Prezydent Rzeczypospolitej Na 
Uchodźstwie Ryszard Kaczorow-
ski,
- Jan Nowak Jeziorański, 
- pułk. Ryszard Kukliński, 
- Krzysztof Munich – syn płka 
dypl. Tadeusza Municha adiutan-
ta głównego naczelnego Wodza 

Marszałka Edwarda Rydza Śmi-
głego, , -
Aleksander Szumański - komba-
tant
-,Andrzej Kostrzewski – Prezes 
Krakowskiego Oddziału Związku 
Legionistów Polskich, 
-Konrad Strzelewicz – Prezes 
Krakowskiego Oddziału Związku 
Literatów Polskich, 
- Instytut Józefa Piłsudskiego w 
Nowym Jorku i Londynie, 
- Stowarzyszenie Rodzin Ofiar 
Katynia Polski Południowej, 
- Związek Piłsudczyków w Mało-
polsce, 
- Związek Sybiraków. 
Napisy na medalionach są autor-
stwa Jerzego Korzenia.
- Epitafium Cypriana Kamila 
Norwida. 23 maja 1993 roku w 
110 rocznicę śmierci Poety w 
Wawelskiej Katedrze, w krypcie 
Adama Mickiewicza i Juliusza 
Słowackiego odsłonięto i poświę-
cono epitafium. Powstało ono z 
inicjatywy i staraniem Towarzy-
stwa. Swą formą i treścią nawią-
zuje do dawnych tablic nagrob-
kowych. Odlane w brązie posiada 
wymiary 180 x 90 x 46 cm i waży 
230 kg. Twarz Poety wzorowana 
jest na jednym z jego rysunko-
wych autoportretów. Autorem i 
wykonawcą epitafium jest artysta 
rzeźbiarz profesor krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych Cze-
sław Dźwigaj. Podniosłe uroczy-
stości norwidowskie w Katedrze 
rozpoczęła msza św. celebrowana 
przez ks. kardynała Franciszka 
Macharskiego. W krypcie ks. kar-
dynał dokonał także odsłonięcia 
i poświecenia epitafium. Krótkie 
przemówienie wygłosił prezes 
Towarzystwa Jerzy Korzeń. W 
uroczystościach uczestniczyło 
liczne duchowieństwo, władze 
miejskie i wojewódzkie Krako-
wa, oraz rzesze wiernych. Towa-
rzystwo otrzymało podziękowa-
nia od Ojca Świętego  za starania 
w położeniu w Katedrze Wawel-
skiej epitafium upamiętniające 
postać Cypriana Kamila Norwida. 
Poezja Norwida – tak bliska Ojcu 
Świętemu – nie przestaje być na-
tchnieniem i drogowskazem na 
szlakach odnowy moralnej pol-
skiego społeczeństwa także i dzi-
siaj. Ojciec Święty w swych mo-
dlitwach poleca Bogu wszelkie 
dobre inicjatywy Towarzystwa, 
które zmierzają do utrwalenia pa-
mięci historii Narodu Polskiego, 
zwłaszcza wśród młodego poko-
lenie Polaków – podkreśla pismo 
Sekretariatu Stanu.
- Tablica upamiętniająca 130 
rocznicę stracenia członków Rzą-
du Narodowego i przywódców 
Powstania Styczniowego 1863 – 
1864. Tablica została wmurowa-
na na elewacji budynku Zakonu 
Pijarów przy ul. Pijarskiej 2 w 
Krakowie, odsłonięta i wmuro-
wana 5 sierpnia 1994 roku do-
kładnie w 130 rocznicę stracenia.
 - Pomnik Jana Matejki posta-
wiony w podkrakowskich Krze-
sławicach przed jego dworkiem. 
Pomnik w formie popiersia z brą-
zu na polerowanym granitowym 
cokole i betonowym fundamencie 
ma 2,7 m wysokości. Autorem i 
wykonawcą pomnika jest prof. 
Czesław Dźwigaj.
  - Tablica upamiętniająca 55 rocz-
nicę powołania w Krakowie pod-
ziemnych struktur ZHP – później-

szych Szarych Szeregów. Tablica 
z brązu została wmurowana na 
elewacji budynku przy ul. Szlak 
21 w Krakowie, odsłonięta i po-
święcona 19 listopada 1994 roku. 
Autorem i wykonawcą tablicy 
jest prof. Czesław Dźwigaj. Na 
tablicy napis: „Wszystko co na-
sze Polsce oddamy” z nałożonym 
Krzyżem Harcerskim. W części 
środkowej tekst: „W domu tym 
15 listopada 1939 roku powoła-
li do życia podziemne struktury 
ZHP – podwaliny szarych szere-
gów – hm. Józef Kret - hm. Tade-
usz Mitera – hm. Władysław Muż 
– hm. Jan Ryblewski – hm. – Sta-
nisława Rączkowski – hm. Wła-
dysław Szczygieł – hm. Seweryn 
Udziela – hm. Tadeusz Wasowicz 
– hm. Marian Wierzbiański - tym, 
którzy w czyn wcielili słowa”.
- Pamięć Narodowa – historia 
Polski w obrazach Polskich ar-
tystów – malarzy, w formie wy-
danych barwnych kartek pocz-
towych:   „O wolność, niepod-
ległość i suwerenność Polski”, 
motto stanowi: „…narody tracąc 
pamięć tracą życie…” Wydano 
kartki pocztowe:  „Odsiecz wie-
deńska”, „Kościuszko pod Ra-
cławicami”, „Zaślubiny Polski 
z morzem”, „Marszałek Józef 
Piłsudski na kasztance” , „Bitwa 
Warszawska 15. VIII. 1920”, 
„My Pierwsza Brygada”, „Wizja 
żołnierska”, „Orlęta Lwowskie”.
 - Tablica – płaskorzeźba z brą-
zu upamiętniająca 80 rocznicę 
odzyskania niepodległości 11 
listopada 1918 roku – w hołdzie 
Józefowi Piłsudskiemu, Roma-
nowi Dmowskiemu i Ignace-
mu Paderewskiemu z wyrytymi 
popiersiami i ze stylizowanym 
napisem: „Polska była dla nich 
wartością najwyższą – w 80 rocz-
nicę odzyskania niepodległości”. 
Tablica została wmurowana w 
Panteonie Narodowym Żołnierzy 
Armii Krajowej Polskich Kresów 
Wschodnich, w Kościele Patro-
nalno – Garnizonowym Ogólno-
polskiego Okręgu Żołnierzy AK 
Obszaru Lwowskiego im. „Orląt 
Lwowskich” pw. św. Jadwigi w 
Krakowie. Tekst na tablicy – Je-
rzy Korzeń, projekt i realizacja 
prof. Czesław Dźwigaj.
 - Tablica kamienna / czarny mar-
mur /upamiętniająca 55 roczni-
cę bitew 2 Korpusu Polskiego o 
Monte Cassino, Anconę i Bolo-
nię – 1944 – 1945 wmurowana w 
maju 1999 roku  w sąsiedztwie ta-
blicy upamiętniającej 80 rocznicę 
odzyskania niepodległości.
 - Pieta Katyńska – figura – posąg 
Matki Bożej Katyńskiej odlana w 
spiżowym brązie przedstawiająca 
Zasmuconą Matkę Bożą przy-
tulającą do siebie ofiarę zbrodni 
katyńskiej z widocznym otworem 
w czaszce. Posąg został wznie-
siony w kościele Św. Krzyża w 
Krakowie w kaplicy św. Zofii 
w jubileuszowym roku 2000, w 
którym przypadała 60 rocznica 
mordu oficerów Wojska Polskie-
go dokonanego przez Związek 
Sowiecki w Katyniu wiosną 1940 
roku. Pieta mierząca 1,7 m wy-
sokości autorstwa artysty rzeź-
biarza prof. Czesława Dźwigaja 
powstała z inicjatywy i kosztem 
Towarzystwa. Akt erekcyjny zo-
stał podpisany przez ks. dr. Jana 
Abrahamowicza proboszcza pa-
rafii Świętego Krzyża w Krako-
wie, oraz mgr. Jerzego Korzenia 
prezesa Towarzystwa. 

- Protesty Towarzystwa przed-
stawione m.in. najwyższym wła-
dzom Państwa dotyczą usiłowa-
nia przejazdu ukraińskiego rajdu 
kolarskiego im. Stepana Bandery 
przez terytorium RP.
  - W okresie II Wojny Światowej 
Polacy stali się ofiarami trzech lu-
dobójstw – ze strony faszystow-
skich Niemiec, komunistyczne-
go Związku Sowieckiego, oraz 
Ukraińców: Organizacji Ukra-
ińskich Nacjonalistów – OUN i 
Ukraińskiej Powstańczej Armii 
– UPA.
Dla upamiętnienia 60 rocznicy 
masowej rzezi - ludobójstwa Po-
laków zamieszkujących kresowe 
województwa Rzeczypospolitej 
Polskiej, z inicjatywy Towarzy-
stwa, przy osobistym zaangażo-
wania prezesa Jerzego Korze-
nia, posadowiono na Cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie po-
mnik ofiar. W dniu 17 września 
2004 roku po pokonaniu wielu 
przeszkód administracyjnych i 
politycznych pomnik został od-
słonięty i poświęcony podczas 
podniosłych uroczystości patrio-
tyczno – religijnych, dokładnie w 
65 rocznicę sowieckiej agresji na 
Polskę w tragicznym 17 września 
1939 roku.
Radni krakowscy nie chcieli do-
puścić, aby w inskrypcji napisu na 
pomniku znalazło się słowo „lu-
dobójstwo”. Prasa, szczególnie 
krakowska odnotowała obszernie 
przebieg dyskusji podczas obrad 
Komisji, której przysłuchiwał się 
przedstawiciel mniejszości ukra-
ińskiej w Krakowie Włodzimierz 
Mokry, który powiedział m.in. : 
„… słyszę, że Ukraińcy byli gorsi 
od Niemców… można postawić 
ten pomnik, pytanie tylko jak to 
zostanie wykorzystane przez tę 
trzecią siłę, która trzyma w garści 
kurek…” / „Gazeta Krakowska” 
– 12.III. 2004 /.Wg. komentarzy 
i opinii  tej wypowiedzi – „za-
brzmiało to jak groźba i szantaż”. 
Prezydent Miasta Krakowa skie-
rował stosowny projekt uchwa-
ły pod obrady Rady Miasta. W 
międzyczasie ukazało się wiele 
artykułów w prasie krakowskiej i 
ogólnopolskiej na temat pomnika. 
Szczególnie krytyczne i negatyw-
ne stanowisko prezentowała jedy-
nie „Gazeta Wyborcza” – jedyna 
w Krakowie, której napastliwe 
teksty i tendencyjne „wywiady” 
negujące prawdę o ludobójstwie 
wzywały do zaniechania budowy 
monumentu na Cmentarzu Ra-
kowickim, a redaktor naczelny 
krakowskiego wydania „Gazety 
Wyborczej” Seweryn Blumsztajn 
wprost apelował do radnych, by 
głosowali przeciwko budowie 
pomnika. Budowę pomnika z 
treścią inskrypcji „ludobójstwo” 
przegłosowano 1 głosem / 19 gło-
sów „za” - 18 głosów „przeciw”/ 
. Pełny tekst inskrypcji brzmi: „ 
Nie o zemstę, lecz o pamięć wo-
łają ofiary”. „Ojczyzna to ziemia 
i groby – narody tracąc pamięć, 
tracą życie.” Dla narodowej pa-
mięci, oraz w hołdzie ofiarom 
ludobójstwa, którego dopuściły 
się w latach drugiej wojny świa-
towej na Polakach – mieszkań-
cach południowo – wschodnich 
województw Rzeczypospolitej 
Polskiej – Organizacja Ukraiń-
skich Nacjonalistów i Ukraińska 
Powstańcza Armia. W 61 roczni-
cę tej tragedii – Kraków 2004”. 
Ten przerażający w swoim wy-

razie pomnik ma kształt otwartej 
księgi, której dwie strony tworzą 
granitowe płyty z tekstami in-
skrypcji i zarysem granic połu-
dniowo – wschodnich Kresów 
Rzeczypospolitej, gdzie w latach 
II wojny światowej miały miejsce 
mordy i rzezie ludności.
Autor pomnika – prof. Czesław 
Dźwigaj
Autor inskrypcji - Jerzy Korzeń z 
wykorzystaniem we fragmencie 
posłania Cypriana Kamila Nor-
wida.
Każdego roku w dniu 17 września 
u stóp pomnika ludobójstwa na 
Wołyniu odbywają się podniosłe 
uroczystości patriotyczno – re-
ligijne. Tak było i 17 września 
2009 roku. Uroczystość otworzy-
ła msza św. w kaplicy cmentarnej, 
następnie oddano hołd pomordo-
wanym i prześladowanym pod 
krzyżem zbrodni komunistycz-
nych dokonanych na narodzie 
polskim, wzniesionym przy ka-
plicy. Uroczystość przy pomni-
ku ofiar ludobójstwa rozpoczął 
hejnał krakowski odegrany przez 
strażaka. Poczty sztandarowe, 
honorowa kompania wojska pol-
skiego z komendami – „prezentuj 
broń – na prawo patrz” , licznie 
zebrana młodzież szkolna, har-
cerze drużyn krakowskich, uho-
norowania osób prywatnych i 
instytucji medalem „W Hołdzie 
Komendantowi” uświetniły uro-
czystość.
„To dzisiaj mija 70 roczni-
ca zbrodniczego zaatakowania 
Polski przez Związek Sowiecki 
na całej, długiej liczącej 1412 
km granicy od Dźwiny, aż po 
Dniestr.- Polskiej granicy pań-
stwowej broniły zaledwie 24 
bataliony piechoty 2 bataliony 
forteczne, oraz 7 szwadronów i 
1 dywizjon kawalerii Korpusu 
Ochrony Pogranicza. …Bez-
względny opór Polaków spotkał 
się ze szczególną bezwzględno-
ścią i okrucieństwem sowieckie-
go agresora… Rannych żołnierzy 
i oficerów zabijano natychmiast, 
lub umierali z ran bez medycznej 
pomocy… Sowiecka propaganda 
głosiła, że celem ataku na Pol-
skę we wrześniu 1939 roku było 
wzięcie w opiekę i ochronę zagro-
żonych przez Polaków obywateli 
sowieckich, zamieszkujących po 
obu stronach ówczesnej granicy. 
Na Polskę uderzyła milionowa 
armia sowiecka.  Od 17 września 
1939 roku rozpoczęła się gehen-
na mieszkańców tych ziem, której 
symbolem jest Katyń, Charków, 
Miednoje”– powiedział m. in. 
prezes Towarzystwa Jerzy Ko-
rzeń.  Medalem
„W Hołdzie Komendantowi”u-
honorowani m. in. zostali ks. 
Tadeusz Isakowicz – Zaleski – 
duszpasterz Ormian w Polsce, 
O. Jerzy Pająk – kapelan Sybira-
ków, piłsudczyków i AK, Mało-
polski Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Krakowie, prof. Jan Majda, red. 
Aleksander Szumański / niżej 
podpisany /, Towarzystwo Miło-
śników Lwowa i Kresów Połu-
dniowo – Wschodnich Oddział 
w Krakowie, Związek Więźniów 
Politycznych Okresu Stalinow-
skiego,  Komitet Opieki Nad 
Miejscami Zbrodni Komunizmu.  
 Opracował Aleksander Szumań-
ski dziennikarz niezależny uho-
norowany medalem w Hołdzie 
Komendantowi
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Taką była czcią otoczona, że Ła-
ski, drukując w r. 1505 swoje 
wydanie zbioru praw polskich, 
umieścił ją na pierwszej stronicy 
prawodawstwa polskiego, jako 
świętość narodową – pisał Feliks 
Koneczny o pieśni zaczynającej 
się od słów „BOGU RODZICO”. 
Tymczasem ukraińsko- „pol-
ski”(?) komentarz do ukraiń-
skiego filmiku z obrazem bitwy 
pod Orszą w tle głosi, że rycerze 
polscy i ukraińscy śpiewali go 
wspólnie przed bitwą z Moskala-
mi pod Orszą.

To że ukraiński narrator fałszuje 
historię mnie nie dziwi, zaskakuje 
uzasadnienie polskiego historyka 
„iż na naszych oczach odradza 
się Pierwsza Rzeczpospolita” 
bez sprostowania, iż  nie było 
w Pierwszej Rzeczypospolitej 
Ukrainy i ukraińskich rycerzy, 
byli rycerze Rzeczypospolitej z 
różnych Jej prowincji: Mazow-
sza, Pomorza, Warmii…oraz  kre-
sów ruskich czyli Podola i Woły-
nia, Ukrainy. Natomiast kozacy 
z ukrainnych ziem wschodnich 
walczyli pod wodzą Chmielnic-
kiego z inną pieśnią na ustach, 
utrwaloną w poemacie Tarasa 
Szewczenki , wieszcza narodowe-
go współczesnej Ukrainy:

[...] Dajcie Lacha, krwi dawajcie,

Mięsa z krwią i pianą!

Morze krwi... nie dosyć morza.

[…]Od Kijowa do Humania

Legły polskie trupy.

Ukraina używana od czasu wcie-
lenia ostatecznego (1471) ziemi 
kijowskiej do Litwy w postaci 
„ukraina” jedynie tyle co „ugra-
nicze” (Vol.leg) na oznaczenie 
południowych wyłącznie, od stro-
ny „ordyńcow” dziedzin w. księ-
stwa, po unii 1569 zaledwie po-
czyna przybierać późniejsze swe 
znaczenie. Nawet ustawa 1611 r. 
bowiem mówi „o swej woli ukra-
innej kozackiej” nie zaś „na Ukra-
inie” – czytamy w Encyklopedii 
Polskiej wydanej przez Akademię 
Umiejętności w 1912r.

Pieśń Bogurodzica stała się hym-
nem narodowym niepodległej 
Polski, rozeszła się po całym 
kraju, śpiewano ją przed walnym 
natarciem pod Grunwaldem, pod 
Nakłem, Wilkomierzem i Warną 
(Feliks Koneczny).  Nie śpiewali 
hymnu narodowego niepodległej 
Polski  „rycerze ukraińscy” pod-
czas zbrojnego zamachu Ukraiń-
ców w Małopolsce Wschodniej 

w listopadzie 1918 r. Ukraińcy 
opanowali Lwów, zajęli praw-
dę całą Małopolskę Wschodnią i 
proklamowali na tych obszarach 
„Zachodnią Ukraińską Republikę 
Ludową”. W innym  ukraińskim  
filmiku dziewczynka gra żura-
wiejkę na tle obrazu pułku strzel-
ców konnych z Żółkwi i słów:

Nasz Żółkiewski prał Moskali,

My ich także będziem prali.

Lance do boju, szable w dłoń,

Bolszewika goń, goń, goń.

Stanisław Żółkiewski był Het-
manem i Kanclerzem Rzeczypo-
spolitej - zasłynął z niezwykłej 
bogobojności, z ofiarnej miłości 
Ojczyzny i z nadzwyczajnego 
przywiązania do wiary św. ...W 
roku 1620 ruszyło w pochód na 
Polskę 80 tys. Turków i Tatarów. 
Stanisław Żółkiewski, zebrawszy 
naprędce ledwie 8 tys. żołnierzy, 
przeprawił się przez Dniestr i sta-
nął obozem pod Cecorą, aby im 
zagrodzić drogę (....) i tam zmarł 
jeden z największych mężów 
naszych dziejów, wielki wódz, 
a przy tym wielki zarazem czło-
wiek, bo to był charakter czysty 
jak łza. Ciało jego sprowadzono 
następnie do założonego przez 
niego na Rusi Czerwonej gro-
du Żółkwi i pochowano w tam-
tejszym kościele parafialnym. 
Miał szczególne nabożeństwo do 
Najśw. Marii Panny i do św. pa-
tronów polskich. W jednej z bitw 
z Tatarami (nad Udyczem) dał 
wojsku hasło - BOGA RODZI-
CA; a w bitwie pod Smoleńskiem: 
św. Kazimierz. Kiedy mu gratulo-
wano wielkiego zwycięstwa pod 
Kłuszynem, odparł: „moje zasłu-
gi w tym bardzo małe. Mdłymi 
ramiony tak wielkiego ciężaru nie 
podobna podźwignąć. Cudownej, 
miłościwej łasce Bożej wszystko 
ma być poczytane. (Feliks Ko-
neczny)

Wraz z nim zginał pod Cecorą 
Michał Chmielnicki- sługa domu 
Żółkiewskich, który otrzymał 
za swe zasługi w wojsku zapo-
roskim spory chutor Sabotów, 
a którego syn Bohdan Chmiel-
nicki wsławił się tym, iż ziemie 
pustoszone wcześniej napadami 
tureckimi i tatarskimi, bronione 
przez polskich rycerzy z ofiarnej 
miłości Ojczyzny i z nadzwyczaj-
nego przywiązania do wiary św. , 
wskutek prowadzonej przez niego 
wraz z innymi „ukraińskim ryce-
rzami” wojny domowej - nazwa-
ne zostały  „ruiną”. A jak walczył 
z Moskalami Bohdan Chmielnic-

ki - bohater narodowy współcze-
snej Ukrainy o którym uczy się 
każde ukraińskie dziecko?

Wtedy znalazł sobie Bohdan 
Chmielnicki opiekuna w carze 
moskiewskim. W r. 1654 w Pe-
rejasławiu poddał carowi całą 
Ukrainą, sądząc, że car zrobi go 
księciem pod swoją opieką. Ale 
car zagarniał Ukrainę tylko dla 
siebie, a wojsko kozackie wypra-
wił na północ, żeby wraz z armią 
moskiewską zdobywali Litwę. 
Jakoż zajęli Moskale Smoleńsk, 
a w r. 1655 nawet Wilno. (Feliks 
Koneczny)

Ukraińców pociągało osiedlanie 
się na granicy zgodnie z ich przy-
słowiem „Choczesz buty bohaty, 
ne buduj dobroj chaty, nad hra-
nyceju żywy, perederżnia derży”. 
(Chcesz być bogaty, nie stawiaj 
dobrej chaty, nad granicą miesz-
kaj, cudzego zbiega przechowuj). 
Straszny wicher zniszczenia 
przeszedł po całym kraju: zamki 
zostały zdobyte i skruszone, mia-
steczka i wsie z gruntu wywróco-
ne, szlachta w części wytępiona, a 
poddaństwo w rozsypce. 

Wówczas to wszędzie sterczały, 
jak mówi Wieliczko, tylko „roz-
waliny dzikiem zielskiem zaro-
słe, tylko pola leżące odłogiem i 
bez plonów, gaje, dąbrowy, sady, 
rzeki, stawy zapuszczone; a po 
polach tylko koście ludzkie bez 

pogrzebu się walające. Osady 
poznikały bez śladu. Rozbujała i 
bezkarna swawola wszystko nisz-
czyła i przy łunie palących się ko-
ściołów i dworów siła dokazywa-
ła. Szlachta tutejsza, drżąc o ży-
cie, wyniosła się na Wołyń i dalej, 
zostawiając swoje dwory i ma-
jętności na łup kozactwu. Chłopi 
sami dzieci chwytali dla Tatarów. 
Czasy te powszechnie nazywa-
no Chmielniczyzną, ciągnęły się 
przez 75 lat z górą (Edward Ruli-
kowski, Warszawa 1913 ).

Główną świątynię Żółkwi, kole-
giatę, wzniósł Stanisław Żółkiew-
ski jako PANTEON SŁAWY 
POLSKIEGO ORĘŻA, czego 
przejawem jest rzeźbiarska de-
koracja budowli i program litur-
giczny, z czasem, po ZŁOŻENIU 
W NIEJ CIAŁA WIELKIEGO 
HETMANA, który zginął w roku 
1620 tragicznie pod Cecorą, stała 
się pomnikiem bohatera oraz ro-
dową nekropolią, gdzie miejsce 
wiecznego spoczynku znaleźli 
również dobrze ZASŁUŻENI 
DLA RZECZYPOSPOLITEJ 
członkowie rodzin Żółkiewskich, 
Daniłowiczów i Sobieskich. To 
tutaj, w kościele kolegiackim, w 
roku 1674, odebrał KRÓL JAN 
III INSYGNIA FRANCUSKIE-
GO ORDERU ŚWIĘTEGO DU-
CHA, nadanego przez Ludwika 
XIV, a w roku 1683 przesłany 
przez papieża miecz i kapelusz 
poświęcany, zaś królowa Maria 

Kazimiera Złotą Różę.

Przez polskiego króla Jana III So-
bieskiego zamówione zostały do 
kolegiaty ogromnych  rozmiarów  
obrazy  przedstawiające  bitwę  
pod  Chocimiem  w  roku  1673 
oraz  zwycięstwa  pod  Wied-
niem i Parkanami w roku 1683, 
zapewniające  polskiemu  monar-
sze  europejską  sławę.  Pierw-
szy  z  obrazów  wyszedł  spod  
pędzla  gdańszczanina  Andrzeja 
Stecha, dwa pozostałe są dziełami 
Martina  Altomontego.  Płótna  te  
nawiązywały  do  obrazu    bata-
listycznego, ufundowanego  jesz-
cze  przez  hetmana  Żółkiew-
skiego,  przedstawiającego bitwę 
pod Kłuszynem. Malowidła od-
nawiane były w XIX przez kra-
kowskich i lwowskich malarzy a 
koszt tego przedsięwzięcia pokry-
wano  z funduszu wydziału krajo-
wego we Lwowie oraz ze składek 
społeczeństwa i darów.

Zniszczone okrutnie przez po-
tomków rycerzy ukraińskich ob-
razy zostały wynikiem wielkich 
starań sprowadzone w 2008 roku 
do Polski i odrestaurowane za 
pieniądze polskiego podatni-
ka by powrócić na Ukrainę i nie 
uzyskać zgody na zawieszenie 
w kolegiacie, lecz umieszczone  
w urągający dbałości o dzieła 
sztuki sposób w innych miej-
scach (np. jeden z nich zwinięty i 
wciśnięty do skrzyni). 

BOGU RODZICO - na pierwszej 
stronicy prawodawstwa polskiego, 
jako świętość narodowa
Bożena Ratter

/ Wnętrze kolegiaty św. Wawrzyńca gdzie leżą Sobiescy i Żółkiewscy – najwięksi dobroczyńcy i fundatorzy miasta.
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Ucieczki ludności polskiej 
na Kresach 
Stanisław Żurek

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Od czasu agresji rosyjskiej na 
Ukrainę do Polski przybyło około 
8 milionów uciekinierów ukraiń-
skich,ponad 1,5 miliona otrzyma-
ło numer PESEL i pobiera zwią-
zane z tym świadczenia socjalne. 
Nie ma podanych rzetelnych da-
nych dotyczących przebywają-
cych na terytorium naszego kraju, 
szacunki oscylują około 4 milio-
nów Ukraińców, zarówno przy-
byłych przed agresją 24 lutego 
2022 roku, jak i uchodźców po 
agresji. Także koszty ich pobytu 
ponoszone przez Polskę nie są do-
kładnie szacowane, a są to miliar-
dy złotych. A do tego dochodzą 
ogromne koszty przekazywanego 
sprzętu wojskowego i pomocy 
charytatywnej. Niezbyt bogata 
Polska bez żadnych warunków 
i kalkulacji otworzyła granicę, 
serca i pomoc finansową dla na-
padniętych ukraińskich sąsiadów. 
W naszej ojczyźnie znaleźli bez-
pieczne schronienie i opiekę. W 
zamian od władz ukraińskich do-
czekaliśmy się wielu deklaracji 
słów wdzięczności, natomiast w 
realnych stosunkach polsko-ukra-
ińskich niewiele się zmieniło. 
Świadczy o tym chociażby awans 
na wiceministra spraw zagranicz-
nych Andrija Melnyka, negujące-
go ludobójstwo dokonane na Po-
lakach i Żydach dokonane przez 
banderowskie OUN-UPA. Nawet 
zgoda na ekshumację okrzyknięta 
jako przełom w relacjach jest kpi-
ną, albowiem dotyczy tylko jed-
nego miejsca i z niewiadomych 
powodów wybrani Puźniki w po-
wiecie buczackim dawnego woje-
wództwa tarnopolskiego, wcze-
śniej strona polska proponował 
Hutę Pieniacką, w której nadal 
stoi obok pomnika polskich ofiar 
(dwukrotnie niszczony) ukraiń-
ski pomnik zawierający kłamli-
we informacje (podobnie jak np. 
w Janowej Dolinie i Przebrażu). 
Poza tym realność prowadzenia 
ekshumacji pod groźbą rosyjskich 
bomb jest zupełnie nierealna.  

Zupełnie inny jest obraz ucie-
kającej ludności polskiej przed 
ukraińskimi rzeziami na Kresach. 
Musimy o tym pamiętać i dobrze 
byłoby gdyby znali go Ukraińcy, 
zwłaszcza ci, których tak gościn-
nie przyjęli m.in. dzieci i wnuki 
tych uciekinierów. Zwłaszcza, że 
przewidywana jest prawdopodob-
na nowa fala ukraińskich ucieki-
nierów. 

Poniżej kilka faktów zaczerpnię-
tych z relacji ocalałych świadków. 

Wieś Chojanka gmina Ludwipol 
powiat Kostopol. Maj-czerwiec 
1943 rok. „Drogą przez takie 
„Małe Siedliszcze” – tam był 
młyn. Jeździliśmy tam mąkę mie-
lić. Młynarz znał ojca. I wyszedł 
na drogę z pytaniem: Gdzie wy 
jedziecie? - Do Kostopola. -Nie 
jedźcie, godzinę temu na drodze 
4 polskie rodziny wymordowa-

no! Dwie rodziny postanowiły 
pojechać skrótem przez las do 
najbliższego miasta Kostopola 
(miast banderowcy nie atakowali, 
bali się garnizonów niemieckich), 
ponieważ z różnych powodów 
opóźniał się ich wyjazd. Bagiń-
ski robił buty dla swojego syna 
i chciał je skończyć. My ruszyli-
śmy tą drogą okrężną oni chcieli 
jechać krótszą przez las, zwany: 
„Postomicki Las”. Ale tam sta-
cjonowali Ukraińcy, coś około 
trzy tysiące… Przejeżdżaliśmy 
przez Anowal to nasza parafia 
była… Dostaliśmy błogosławień-
stwo od księdza proboszcza na 
drogę…(wzruszenie mówiącego). 
Tak około 5 km od Kostopola 
jak byliśmy usłyszeliśmy strzały 
z tego kierunku drogi przez las. 
My dojechaliśmy do Kostopola, 
zajęliśmy taką chałupkę rozłoży-
liśmy to co mieliśmy, co na wóz 
wzięliśmy, dużo zostało w domu. 
Przecież wzięliśmy tylko tyle co 
kto uniósł. Dzieci była szóstka, 
ja najstarszy i rodzice. Rozloko-
waliśmy się. Ojciec wyszedł na 
drogę. Ja za nim. Idziemy do tej 
drogi, co przyjechaliśmy, a tam 
idzie Bagiński. Ojciec pyta się: – I 
gdzie się ulokowaliście? Bagiński 
odpowiada:  Wjechali w las. Tam 
wyszło dwóch Ukraińców. Jego 
żona chwyciła z płaczem za kara-
bin jednego i nie chciała puścić. 
Dopiero drugi musiał ją zastrze-
lić. Bagiński rzucił się do uciecz-
ki, Pilczarski tak samo. Jego syn 
też. I ich dwóch uciekło. Syn Ba-
gińskiego w tych nowych butach 
co mu je ojciec robił wolniej ucie-
kał. To i go zastrzelili Ukraińcy. 
W każdej rodzinie było po 5-cioro, 
6-cioro dzieci. Ci zostali tam na 
wozach. Ich wszystkich Ukraińcy 
zamordowali.  Dzieci jak w lesie 
się znajdowali jak dziecko pła-
kało to kiedy matka powiedziała 
cicho: dziecko natychmiast prze-
stawało. Taki był strach… To jest 
nie do pomyślenia, nie do powie-
dzenia… Jeszcze chwilę posta-
liśmy na drodze, wieźli na wozie 
trupa, Polaka zamordowanego. 
Widok straszny, połamane palce, 
nie zapomnę tego”. 13 czerwca 
(Zielone Świątki) 1943 roku w 
kol. Polany, gmina Berezne, pow. 
Kostopol zamordowali 3 Polaków 
uciekających furmanką z Polan 
do Bereznego, w tym Franciszkę 
Chodorowską z córką Apolonią. 
Za wsią Romanów pow. Łuck, 
koło lasu, „ukraińscy partyzan-
ci” ze wsi Chorłupy dopędzi-
li i zamordowali uciekających 
do Łucka z Chorłup 4 Polaków: 
40-letnią żonę kowala Rogalską, 
z 10-letnią córką i 12-letnim sy-
nem oraz 27-letnią Aleksandrę 
Kamińską. Ofiarom wyjęli oczy, 
obcięli języki i piersi oraz roz-
pruli brzuchy. 22 czerwca 1943 
roku we wsi Górka Połonka pow. 
Łuck napadli na kolumnę ucieki-
nierów z Jezioran Szlacheckich i 
zamordowali co najmniej 12 Po-
laków, w tym młode małżeństwo 

(Adolf Błędowski lat 24 i jego 
żona Zenobia lat 18), Weronika 
Błędowska (siostra Adolfa) lat 
17, 3 dziewczyny i 2 chłopców. 
23 czerwca 1943 roku w osadzie 
Sienkiewiczówka pow. Łuck sa-
moobrona spodziewając się ataku 
UPA, podjęła decyzję o ewakuacji 
około 1000 uciekinierów i miesz-
kańców osady do Łucka. Trasa 
ewakuacji wynosiła ok. 40 km. 
Konwój był wielokrotnie atako-
wany przez grupki upowskie, od-
pierane przez siły samoobrony i... 
Niemców podległych Kreislan-
dwirtowi Leopoldowi Hampelo-
wi. Ten sudecki Niemiec w czasie 
I wojny światowej dostał się do 
niewoli rosyjskiej i po uciecz-
ce otrzymał pomoc od Polaków. 
Znał język polski i wykazywał 
wobec Polaków wyjątkową przy-
chylność. Postawa Hampela wy-
wołała skargi Ukraińców do jego 
zwierzchników, w wyniku któ-
rych został przeniesiony karnie 
do Winnicy na Żytomierszczyź-
nie. (http://forum.gazeta.pl/foru-
48782,99101520,113223968,Wo-
lyn_maj_1943.html)  W sierpniu 
1943 roku we wsi Barmaki pow. 
Równe kolumna uciekinierów z 
miasteczka Aleksandria ucieka-
jąca do miasta Równe wpadła w 
wąwozie w Barmakach w zasadz-
kę upowską. „Powstańcy ukraiń-
scy” dokonali masakry około 50 
Polaków przy pomocy siekier, 
wideł, noży. 

12 marca /niedziela/ 1944 roku  
koło wsi Kryłów pow. Hrubie-
szów oddział UPA zaatakował 
grupę ludności ewakuowanej z 
rejonu Kryłowa. Eskorta konwoju 
okazała się za słaba i została roz-
bita. Jej opór pozwolił tylko na 
ucieczkę młodszym i dostatecznie 
silnym. Dzieci, kobiety i starcy w 
bestialski sposób zostali zamor-
dowani. Koło wsi Masłomęcz 
pow. Hrubieszów upowcy zamor-
dowali około 30 Polaków, ucieki-
nierów ze wsi położonych przy 
rzece Bug. Podobnej  do wsi Kry-
łow zbrodni dokonał oddział 
UNS-UPA z Masłomęcza. Rozbił 
on konwój z ewakuowanymi Po-
lakami. Część z nich zamordowa-
no na miejscu, a resztę uprowa-
dzono do Masłomęcza i spalono 
żywcem w stodole. W marcu 
1944 roku w mieście Rawa Ruska 
woj. lwowskie banderowcy za-
trzymali pociąg, w którym w 
trzech wagonach towarowych 
znajdowali się uciekinierzy z 
okolic, podpalili wagony z ich do-
bytkiem oraz zamordowali 28 Po-
laków, natomiast w szpitalu zmar-
ła 78-letnia nauczycielka polska, 
której banderowcy odcięli język. 
We wsi Rusin pow. Sokal: „Sio-
stra mojej babci miała na imię 
Zofia Kamińska (zd. Gnat), uro-
dzona w lutym 1923 r. Wraz z nią 
została zamordowana jej córecz-
ka, miała zaledwie 6 tyg. i na imię 
miała Czesława. Według mojej 
babci Zofia wraz z rodziną zostali 

złapani, kiedy uciekali ze swojej 
wioski (Rusin). Wraz z nią, jej mę-
żem Janem i córeczką uciekali 
jeszcze brat Jana i ciotka z dwie-
ma córkami (niestety imienia nie 
znam). Jej męża Jana i brata UPA 
od razu zabrała, a kobiety i dzieci 
były trzymane jeszcze przez jakiś 
czas, a następnie zamordowano 
ich w lesie. Ciała kobiet i dzieci 
odnalazła teściowa Zofii. Zofia 
miała ślady tortur na ciele, po-
nadcinane piersi i skórę na gło-
wie (tak jakby jej próbowali ze-
rwać skórę z głowy). Ciał męż-
czyzn nigdy nie odnaleziono.” 
(Monika Flanagan; w: http://
www.stankiewicze.com/ludoboj-
stwo/czytelnicy_2.html ). 9 
kwietnia 1944 roku (Wielkanoc) 
we wsi Tomaszowce pow. Kałusz 
sotnia UPA “Hajdamaki” oraz 
chłopi ukraińscy z tej wsi oraz 
okolicznych w sile 2 – 3 tysięcy 
napastników spalili 470 gospo-
darstw polskich, szkołę i kościół 
oraz zamordowali 107 Polaków, 
w większości kobiety i dzieci. „W 
możliwość masowej akcji nikt w 
Tomaszowcach szczerze nie wie-
rzył, ponieważ Ukraińcy stale za-
pewniali ludność polską, że żadna 
krzywda im się nie stanie, a nawet 
oburzali się, że Polacy z dobyt-
kiem wyjeżdżali do Kałusza. Kie-
dy jednak spalono i częściowo 
wymordowano ludność polską w 
Dąbrowej, Dubowicy, Pawlików-
ce i Dołsze Wojniłowskiej, toma-
szowiacy ostatecznie przestali się 
łudzić. Samego napadu dokonano 
w nocy z dnia 9 na 10 kwietnia, w 
Święta Wielkanocne o godz. 9. 
Napastnicy byli w mundurach 
wojskowych niemieckich, policji 
ukraińskiej, ale większość to cy-
wile. Młodzieży około 14 lat było 
bardzo dużo. Równocześnie wy-
buchły pożary ze wszystkich stron. 
Płonęło około 470 gospodarstw, 
prócz tego podpalono w tym sa-
mym czasie sąsiednią parafię pol-
ską Pniaki. Na przestrzeni 7 x 6 
km widoczne było jedno morze 
ognia. Napadniętych mordowano 
w okrutny sposób, palono w 
ogniu, kto nie uciekł, zginął.” 
(1944, kwiecień – Informacja Po-
lKO Kałusz dotycząca napadów 
na ludność polską powiatu kału-
skiego przez bandy ukraińskie. 
W:  B. Ossol. 16722/1, s. 199). 
Już po tym ataku na konwój Pola-
ków ewakuujących się z Toma-
szowiec, Dąbrowy i Niegowców 
do Kałusza, ochraniany przez żoł-
nierzy węgierskich i niemieckich, 
napadła banda ukraińskich nacjo-
nalistów. Pomimo obrony, napast-
nikom udało się zabić kilku-kil-
kunastu Polaków, zniszczyć kilka 
wozów i zabrać przewożone mie-
nie. We wsi Hanaczów pow. Prze-
myślany: „13 kwietnia 1944 roku 
kilkanaście rodzin z Hanaczowa, 
mieszkających przeważnie od 
strony Hanaczówki i Siedlisk, po-
stanowiło wyjechać, zabierając 
ze sobą na furmanki najpotrzeb-
niejsze rzeczy, żywność, pościel i 

ubrania. Około godziny 10 prze-
jeżdżając koło kościoła zostały 
zatrzymane przez żołnierzy Od-
działu Leśnego. Kpt. „Julian „ 
ksiądz „Wiktor „, por. „Strzała” 
tłumaczyli im, że wyjazd w tym 
dniu jest bardzo niebezpieczny, 
gdyż w okolicznych lasach  mogą 
grasować jeszcze bandy UPA. 
Skuteczną osłonę, dla tak dużej 
kolumny wozów będzie ciężko 
zorganizować, ponieważ należy 
się zawsze liczyć z ponownym 
atakiem na wieś. W tym czasie 
akurat przybył z osłoną ze stacji 
Krosienko-Zaciemne „Jurand” i 
poinformował dyskutujących , że 
w kilku najbliższych dniach zosta-
nie zorganizowana bezpieczna 
ewakuacja mieszkańców Hana-
czowa do Biłki Szlacheckiej i 
Królewskiej i do Czyszek. Pod-
czas tych pertraktacji informator 
z wieży kościelnej przekazał mel-
dunek, że od strony Hanaczówki i 
Dąbrowy pojawiły się grupy ban-
derowców. Po kilku minutach za-
częto ostrzeliwać wieś. W tej sytu-
acji nie można było dać osłony, 
bo w każdej chwili groził nowy 
napad banderowski. Wyjeżdżają-
cy, między innymi Marcin Dyl i 
Józef Łamasz mimo perswazji 
księdza „Wiktora „ i sprzeciwu 
porucznika „Strzały” pod osłoną 
kilku żołnierzy pojechali w kie-
runku stacji. Banderowcy ostrze-
lali ich, gdy furmanki znalazły się 
około 2 km od Hanaczowa. Pomi-
mo wysłania natychmiastowej od-
sieczy zginęło 10 osób z konwoju. 
Poległym żołnierzom AK i pomor-
dowanym urządzono uroczysty 
pogrzeb i pochowano w jednej 
wspólnej mogile”.  (http://pio-
trp50.republika.pl/2obronahana-
czowa.html ). W listopadzie 1944 
r. we wsi Dołhe pow. Stryj pod-
czas ewakuacji Polaków na kon-
wój furmanek z uciekinierami na 
drodze w pobliżu wsi zorganizo-
wała zasadzkę banda UPA, część 
ludzi zamordowała na miejscu, 
część uprowadziła i utopiła w rze-
ce Dniestr. Zginęło wtedy 150 
osób. Nikt prawdopodobnie nie 
ocalał. W nocy z 28 na 29 grudnia 
1944 roku we wsi Łozowa pow. 
Tarnopol banderowcy z sotni 
„Burłaki” pod dowództwem Iwa-
na Semczyszyna „Czarnego” oraz 
chłopi ukraińscy z SKW z sąsied-
nich wsi w liczbie około 500 na-
pastników obrabowali i spalili 
gospodarstwa polskie oraz za-
mordowali głównie za pomocą 
siekier, noży, bagnetów i innych 
narzędzi 131 Polaków oraz 13 
Ukraińców i 1 Rosjanina; głów-
nie kobiety i dzieci, gdyż męż-
czyźni zostali powołani do 1 Ar-
mii. Front w tym czasie stał nad 
Wisłą. „W działaniu napastników 
zauważono podział pracy. Jedne 
grupy, głównie mężczyźni wdzie-
rali się siłą do mieszkań, wyłamy-
wali drzwi i okna, mordowali, 
najczęściej przy użyciu siekier i 
noży. Druga grupa rabowała i ła-
dowała na wozy zagrabiony do-
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bytek. Trzecia podpalała budynki, 
a do uciekających strzelała. Na-
pastnicy byli bezwzględni, niko-
mu nie darowali życia. Plon na-
padu był przerażający. Większość 
kobiet, starców i dzieci była zarą-
bana siekierami lub zakłuta ba-
gnetami czy nożami. Ściany i pod-
łogi domów, łóżka, całe zbryzga-
ne krwią. Spotykało się dzieci z 
rozciętymi do połowy lub całko-
wicie odciętymi głowami, nie-
mowlęta zabijano uderzając 
główkami o narożniki łóżek. Kilka 
osób walczyło ze śmiercią i sko-
nało po kilku godzinach. /.../ Wte-
dy wszyscy zdali sobie sprawę z 
tego, że sowieckie władze tolerują 
szalejący terror rozpętany przez 
ukraińskich szowinistów. Było to 
im zresztą na rękę, bo rozwiązy-
wało problem etniczny tych ziem” 
(Paweł Stocki; w: Komański..., s. 
854 – 855). Wśród atakujących 
rozpoznano Ukraińców z sąsied-
nich wiosek: Kurnik Szlachci-
nieckich, Stechnikowiec, Czerni-
chowiec i Szlachciniec. W domu 
Pawła Kozioła upowcy zabili 
jego matkę oraz pobili jego żonę, 
z pochodzenia Ukrainkę. Kozio-
łowa padając nakryła własnym 
ciałem dziecko, ratując mu życie i 
udawała martwą. Leżąc zauważy-
ła towarzyszące upowcom kobie-
ty ukraińskie, plądrujące izbę; 
jedną z nich była jej własna sio-
stra. Karolina Łagisz, która boso i 
w koszuli, stała ukryta za stertą 4 
– 5 godzin i słyszała jak mordują 
jej rodzinę: babcię, matkę i siostrę 
z dziećmi – stwierdza: „Ja tam na 
polityce się nie znam, nie sięgam 
daleko, do Kijowa czy Lwowa. Ja 
wybaczam swoim bliskim sąsia-
dom, tym w promieniu 10 km za 
doznane krzywdy, za wymordowa-
nie moich bliskich i nienawiści do 
nich nie żywię. Chciałabym ich 
również przeprosić, ale doprawdy 
nie wiem za co. Zwracam się za-
tem do dobrych sąsiadów, tych 
bliższych i ze Szlachciniec i Kur-
nik oraz dalszych z Bajkowiec, 
Rusinków, Białej, Czystyłowy, 
Stechnikowiec, Czernichowiec, 
Dubrowiec: powiedzcie, ile osób 
u Was Łozowianie zamordowali, 
może kogoś obrabowano lub wy-
rządzono inną krzywdę, może po-
debrano jabłka w sadzie lub jaja 
w kurniku? Może to stało się za 
czasów zaboru austriackiego, 
może za Polski sanacyjnej, a 
może od Armii Krajowej doznali-
ście jakich krzywd? Na razie 
przepraszam za to, że żyję, że 
Wasz jeden syn niecelnie strzelał, 
a drugi nie rozpoznał mnie i wziął 
za swoją. Wybaczcie mi również 
to, że nie mogę zapomnieć tra-
gicznego głosu mordowanej 
mamy oraz widoku Sabinki z có-
reczkami siedzącymi tak, jakby 
ktoś usadził je do fotografii. To 
przekracza moje siły” (Karolina 
Łagisz; w: Komański..., s. 840). 
Jan Kanas w książce „Podolskie 
korzenie”, Lublin 2002, podaje 
wykaz mieszkańców wsi Łozowa 
zamordowanych, który obejmuje 
108 osób, z czego 66 stanowiły 
kobiety. Pawełek Makuch miał 
pół roku, a Maria Gajowska lat 
sto. W grudniu 1944 r. we wsi Tu-
dorów pow. Kopyczyńce „po-
wstańcy ukraińscy”  wymordo-
wali w kościele 40 Polaków, któ-
rzy tutaj się schronili, a następnie 
spalili ich ciała razem z kościo-
łem. We wsi Czarnokońce Wiel-

kie pow. Kopyczyńce w II poło-
wie 1944 roku po zabraniu męż-
czyzn do Wojska Polskiego ban-
derowcy uprowadzili z tej wsi 
oraz ze wsi Czarnokoniecka Wola 
40 Polek i zamordowali w pobli-
skim lesie. We wsi Stańkowa 
pow. Kałusz zamordowali ponad 
206 Polaków: w kościele ponad 
200 Polaków, uciekinierów ze wsi 
Strzałkowce i innych okolicznych 
wiosek, a ciała ich spalili razem z 
kościołem; oraz we wsi 6-osobo-
wą rodzinę. We wsi Uhryńkowce 
pow. Zaleszczyki w noc sylwe-
strową  z 31 grudnia 1944 na 1 
stycznia 1945 roku upowcy  oraz 
ukraińscy chłopi z okolicznych 
wsi podczas napadu wymordowa-
li około 150 Polaków. Ukraińcy 
zatarasowali drzwi polskich do-
mów i je podpalili, stąd więk-
szość ofiar spłonęła żywcem; 
uciekających zabijali siekierami, 
widłami, bagnetami. Ofiarami 
były kobiety, dzieci i starcy, gdyż 
mężczyźni w wieku 18 - 50 lat 
powołani zostali do Wojska Pol-
skiego, które stało w tym czasie 
nad Wisłą. (Śledztwo IPN sygn. 
akt. S 74/02/Zi) 26 stycznia 1945 
roku we wsi Majdan pow. Kopy-
czyńce upowcy podczas drugiego 
napadu obrabowali i spalili go-
spodarstwa polskie oraz zamor-
dowali 118 Polaków. Ks. Woj-
ciech Rogowski próbował rato-
wać parafian zgromadzonych w 
kościele i na plebanii przekonując 
banderowców, że szykują się do 
wyjazdu do Polski, ale bezsku-
tecznie - bandyci wrzucili do ko-
ścioła granaty, strzelali a następ-
nie rąbali siekierami, ranny ka-
płan umierał przez parę godzin. 
„Wewnątrz kościoła zginęli: Pa-
weł Ciemny z żoną Jadwigą, którą 
zarąbała siekierą Ukrainka Kata-
rzyna Tytor. Ona też zarąbała sie-
kierą Stanisławę Żywinę, żonę 
Mikołaja oraz Michalinę Żywinę, 
żonę Jana i jego synka z pierwsze-
go małżeństwa.” (Józef Ciemny; 
w: Komański..., s. 745 – 747). „Z 
relacji świadków wynika, że w 
mordowaniu brała udział grupa 
ukraińskich dziewcząt i kobiet 
przebrana w męskie stroje. Z sza-
cunkowych danych wynika, że w 
kościele i w jego rejonie zginęło 
118 osób, i 58 zostało zamordo-
wanych wewnątrz wsi, w spalo-
nych budynkach i zastrzelonych 
na polach podczas ucieczki. Ogó-
łem zginęło 178 osób.” (Byłem 
świadkiem – Dionizy Polański. 
„Na Rubieży” nr 21/1997). „Ban-
dyci byli dobrze zorganizowani. 
Przebrani w białe maskujące pa-
łatki otoczyli wieś ze wszystkich 
stron. Większość z nich pochodzi-
ła z pobliskiego Tudorowa, Orysz-
kowców i Skorodyńców.” (Euge-
niusz Szewczuk; w:  http://kresy.
info.pl/index.php/8-wojewodz-
twa/tarnopolskie/1285-w-dwoch-
bestialskich-atakach-oun-upa-
zginelo-prawie-180-osob ; 08 li-
piec 2017). 2 lutego 1945 roku we 
wsi Porchowa pow. Buczacz po 
mszy pożegnalnej odprawionej 
przez ks. proboszcza Franciszka 
Rozwoda  Polacy zaczęli  wyjeż-
dżać; w okolicach wsi Zubrzec na 
jadących na 3 furmankach 4 Pola-
ków napadli Ukraińcy i zamordo-
wali ich (w tym ojca z 12-letnim 
synem) zabierając wozy i konie. 
W lutym 1945 roku we wsi Dźwi-
niaczka pow. Borszczów  bande-
rowiec zastrzelił sąsiada – Pola-

ka, gdy ten jechał saniami na sta-
cje kolejową, aby wyjechać do 
Polski. 11 lutego 1945 roku do 
Puźnik przyjechali sowieccy 
urzędnicy z Koropca, którzy do-
konali spisu ludności i nakazali 
zdać posiadaną broń, twierdząc, 
że Polakom nic nie grozi, ponie-
waż „władze zapewniają bezpie-
czeństwo”. W nocy w momencie 
zmiany wart Puźniki zostały oto-
czone i zaatakowane z kilku stron 
przez kureń UPA Petra Chamczu-
ka „Bystrego”. Napastnicy przy-
stąpili do zabijania napotkanych 
Polaków przy pomocy broni pal-
nej, siekier, bagnetów i noży oraz 
palenia zabudowań. Najwięcej 
ofiar zginęło w „rowie Borkow-
skiego” biegnącym przez wieś, w 
którym znajdowały się jamy mo-
gące służyć za kryjówki. Upowcy 
zmasakrowali tam kilkadziesiąt 
kobiet i dzieci, przeważnie przy 
pomocy siekier i bagnetów; strze-
lano tylko do próbujących ucie-
kać.  Oddział IB z Koropca przy-
był do Puźnik dopiero 13 lutego 
około południa. Zdaniem pol-
skich żołnierzy batalionu i Puźni-
czan sowieccy dowódcy zwlekali 
z wyruszeniem wsi na odsiecz, a 
potem skierowali pościg w nie-
właściwą stronę.  Ksiądz J. An-
czarski podaje, że w Późnikach 
zginąć miało 120 osób. „Sowiecki 
komendant mimo wskazań puźni-
czan skierował pościg w zupełnie 
innym kierunku. Coraz bardziej 
stawało się jasne, że wcześniejsza 
wizyta sowieckich urzędników 
była jedynie kamuflażem, próbą 
uśpienia czujności Polaków i zo-
rientowania się w polskich siłach. 
Żołnierze z Istriebitielnego Bata-
lionu wspominali, jak ich dowód-
cy cynicznie czekali z wyrusze-
niem z odsieczą zaatakowanym 
polskim osiedlom.” (Maciej Dan-
cewicz: Zagłada Puźnik; w: http://
archiwum.rp.pl/artykul/792151-
-Zaglada-Puznik.html; 10-07-
2008 ) 

We wsi Skorodyńce: „Na dru-
gi dzień wczesnym rankiem po-
biegłem do swego domu. Było 
to 9 marca 1945 r. Moja siostra 
Franciszka leżała w kałuży krwi 
na podłodze w pokoju. Jej dziec-
ko leżało z piąstką pod główką, 
jak gdyby spało. Podniosłem je – 
krew polała się na moje ręce. Było 
martwe. Tego dnia, przed połu-
dniem, powróciła moja mama z 
tzw. podwody. Nie potrafię powie-
dzieć jak się czułą, gdy zobaczyła 
martwą córkę i wnuczkę. Była jak 
skamieniałą. Tej nocy banderow-
cy zamordowali znacznie więcej 
innych Polaków. Przypominam 
sobie takie nazwiska jak: Karola 
Domyka – inwalidę, pięcioosobo-
wą rodzinę Franciszka Bandury, 
którego córka wyszła za Ukra-
ińca, Anne Szatkowską w ciąży 
i jej synka ( lat 12). Wzięliśmy z 
mamą bochenek chleba, trochę 
mąki i innych rzeczy i z niewiel-
kimi tłumoczkami udaliśmy się 
do Czortkowa. Za drogę wybra-
liśmy brzeg Seretu. Szliśmy z 
myślą, że jakby nas gonili ban-
derowcy, to wskoczymy oboje do 
rzeki i utopimy się by nie dostać 
się żywcem w ich ręce. Dotarli-
śmy szczęśliwie do Czortkowa, 
skąd wyjechaliśmy na zachód 30 
maja 1945 r.” (Byłem świadkiem 
– Tomasz Bandura lat 10, „Na 
Rubieży” nr 45/2000). We  wsi 

Ihrowica: „Należało jak najszyb-
ciej wyjechać z Ihrowicy, znale-
zienie kąta dla rodziny w ruinach 
tarnopolskich było nie lada wy-
czynem – szczególnie, że zimowe 
dni są bardzo krótkie. Do miast 
ciągnęły tysiące Polaków ucieka-
jąc przed bandami UPA – tam ci 
„bohaterowie” nie mordowali ze 
względu na stacjonujące wojsko 
oraz Polaków zorganizowanych 
do obrony. I chociaż w skupiskach 
miejskich było chłodno i głodno, 
to niezaprzeczalnie bezpieczniej. 
Gospodarstwo jeszcze dymiło, 
kiedy pożegnaliśmy miejsce na-
szego urodzenia. Dołączyliśmy do 
kolumny zmierzającej do Tarno-
pola. Obliczyłem, że w pierwszy 
dzień Bożego Narodzenia tylko 
z Ihrowicy uciekło około 900 
osób. Uciekali Polacy żyjący w 
sąsiednich wioskach, takich jak: 
Dubowce, Mszaniec, Obarzańce, 
Dobrowody i inne. Na wozie, za-
przężonym w jednego konia, zna-
lazł się majątek kilku rodzin. Do 
zabrania zostały tylko ziemniaki, 
gdyż piwnice nie uległy spaleniu. 
Często w pamięci powraca obraz 
maszerującej kolumny – z mały-
mi, płaczącymi dziećmi, starcami 
w łachmanach, przy kilkustopnio-
wym mrozie… Była to rzeczywi-
ście beznadzieja i tragedia ludz-
ka, którą pogłębiał chłód i brak 
perspektywy znalezienia miejsca 
do spania. W czasie tej wędrów-
ki wszyscy obawiali się zasadzki, 
ponieważ nacjonalistom nie cho-
dziło tylko o pozbycie się Pola-
ków z tych terenów, ale o całkowi-
tą ich eksterminację. Uważali bo-
wiem, że Polacy, którzy przeżyją, 
mogą w przyszłości mścić się na 
Ukraińcach. Pamiętam, że szli-
śmy za wozem i rozglądaliśmy się 
na boki szczególnie w miejscach, 
gdzie były zarośla. W drodze opo-
wiadaliśmy jeden drugiemu, w 
jaki sposób udało się ocalić ży-
cie… Marsz trwał ponad cztery 
godziny, potem każda rodzina 
szukała miejsca do spania na 
własną rękę. Czekając ponad dwa 
miesiące na transport w Tarno-
polu, najgorzej było z żywnością. 
Trzeba ją było zdobywać naraża-
jąc życie. Polacy więc wracali na 
swoje gospodarstwa, żeby zabrać 
zabezpieczone na zimę warzywa, 
ziemniaki, zabić pozostawione 
kury, czy też dostać produkty żyw-
nościowe od sąsiadów. Ponieważ 
ucieczka była nagła, to niemal w 
każdej pozostawionej na pastwę 
losu zagrodzie coś z żywności 
zostało, jeśli nie rozgrabili sąsie-
dzi. Z każdej niemal rodziny ktoś 
młodszy wędrował 16 km, żeby 
coś z żywności przynieść. Tak 
postąpiła Marcela Burakowska, 
którą złapali w jej gospodarstwie 
na kolonii Korczunek i zamordo-
wali. Jana Rabego z Ihrowicy po 
śmierci wrzucili do studni rodziny 
Dowhopołych – za sprzyjanie i 
przyjmowanie Polaków na noc-
legi. Zbrodnie te spowodowały, 
że do 1956 roku nikt z ekspatrio-
wanych Ihrowicy nie odwiedzał”. 
(Jan Białowąs, WSPOMNIENIA 
WIGILIJNE 1944 R. W: http://
www.cracovia-leopolis.pl/index.
php?pokaz=art&id=2254 ). We 
wsi Neterplińce pow. Zborów: „W 
styczniu 1945 r. pięć osób wybra-
ło się z Załoziec do Neterpiniec po 
pozostawiony tam swój dobytek. 
Kiedy nie wrócili na noc, przy-
puszczano najgorsze. Nazajutrz 

wczesnym rankiem cały oddział 
udał się na poszukiwania. Jako 
byłego mieszkańca tej wsi, wyty-
powano mnie do czteroosobowej 
grupy zwiadowczej. Znałem tam 
każdy zakątek. Wieś była opusto-
szała, widocznie spodziewano się 
naszego przybycia. Rakietnicą 
dałem znak oddziałowi do wkro-
czenia. Przeszukaliśmy całą wieś, 
ale zaginionych nie odnaleźliśmy. 
Chcieliśmy już akcję zakończyć, 
bo dzień miał się ku końcowi ale 
zarządzono ponowne przeszuki-
wanie. W stodole pana Baksika 
znalazłem pod słomą pięć zamor-
dowanych bestialsko, zupełnie 
nagich ciał. Widok był przeraża-
jący. Między zwłokami ofiar zoba-
czyłem moją najlepszą koleżankę, 
harcerkę Stanisławę Gaździcką, 
lat 14. Przeżyłem to bardzo moc-
no. Jeszcze teraz po latach, na 
samo wspomnienie nie mogę po-
wstrzymać łez. Ciała ofiar zabra-
ne zostały do Załoziec i uroczy-
ście pogrzebane.” (Szczepan Soł-
tys „Wspomnienia z okresu walk 
w Szarych Szeregach i Plutonie 
Operacyjnym Samoobrony w la-
tach 1943 - 1945 oraz o uciecz-
ce z Załoziec w 1945 roku”. 
„Głos Podolan” nr 52 z 2002 r.). 
We wsi Nowosielica pow. Śnia-
tyń banderowcy zamordowali 
koło 70 Polaków. „Nadszedł rok 
1945. [...] Ogłoszono Polakom, 
że kto chce, może wyjeżdżać do 
Polski. Z tego faktu skorzystali 
znów banderowcy. Przebrani w 
mundury rosyjskie wkroczyli do 
gminy w miejscowości Nowosie-
lica. Tam mieszkała cała rodzina 
mojej matki. Banderowcy zrobili 
tam zebranie, na które przybyli 
Polacy chętni do wyjazdu do Pol-
ski. Kiedy zapełniła się sala i nikt 
już nie przychodził, rozpoczęli za-
łatwianie spraw związanych z wy-
jazdem. Z karabinu maszynowego 
postrzelili nogi zebranych tak, 
żeby nikt nie mógł uciekać. Wów-
czas 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.”  (Wan-
da Jaskółowska, fragmenty relacji 
znajdującej się w Ośrodku KAR-
TA, sygn. AW II/157/ł). Maj 1945 
roku: „Niebawem byliśmy w Tar-
nopolu. Miasto nie istniało. Wi-
dać było tylko sterczące kominy; 
istne morze rumowisk. Późnym 
popołudniem byliśmy już niedale-
ko Lwowa w głębokim przekopie. 
Po obu stronach na jego szczy-
tach stali młodzi ludzie (wyrostki i 
dzieci). Na transport  jadących w 
odkrytych wagonach zaczęły spa-
dać kamienie. Najpierw pojedyn-
cze, a później było ich grad. Dzie-
ci okrywano pierzynami, słomą i 
innymi przedmiotami. Kamienne 
bombardowanie trwało przez 
całą długość głębokiego wykopu. 
Życzliwi Ukraińcy w ten sposób 
żegnali swoich byłych sąsiadów. 
Pamiętam, że wujek Jan chciał 
użyć broni palnej - pistoletu. Za-
broniła ciocia Rózia. Na szczę-
ście były tylko skaleczenia ludzi i 
zwierząt oraz straty w sprzętach 
domowych”. (Mieczysław Wal-
ków 16.01.2012; w:  www.absol-
wenci56.szczecin.pl ) 

Stanisław Żurek 
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http://kresy.info.pl/index.php/8-wojewodztwa/tarnopolskie/1285-w-dwoch-bestialskich-atakach-oun-upa-zginelo-prawie-180-osob
http://kresy.info.pl/index.php/8-wojewodztwa/tarnopolskie/1285-w-dwoch-bestialskich-atakach-oun-upa-zginelo-prawie-180-osob
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Tradycja w kuchni świątecznej 
na ziemiach Rzeczypospolitej 
– w kuchni wigilijnej w szcze-
gólności - opiera się na zacho-
wanym i niemal niezmienionym 
składzie produktów z czasów 
sięgających średniowiecza!

Wiadomo np., że ziemniaki zago-
ściły na polskich stołach w wieku 
XVIII i XIX, dlatego nie są wyko-
rzystywane do przygotowywania 
polskich potraw w ten szczególny 
wieczór. Z tego samego powodu 
nie znajdziemy na tradycyjnym 
wigilijnym stole ryżu, niektórych 
egzotycznych przypraw, owoców 
morza, papryki, oleju słoneczni-
kowego, soi a nawet nie powinno 
tam być …. fasoli, włoszczyzny, 
buraków i cukru. Każda z do-
brych pań domu wie, że używa się 
za to grzyby, orzechy, pszenicę, 
kasze, siemię lniane, mak, groch, 
miód, ryby regionalne. Stare, wyj-
mowane z szuflad przepisy pełne 
są dziwnych „obrzędów” przy 
pieczeniu ciast, lub też użycia 
charakterystycznych dla całego 
obszaru dawnej Rzeczypospolitej 
kiszonek. Ostatnie wieki oczywi-
ście wprowadziły pewne ułatwie-
nia, np. ciasta słodzi się jednak 
cukrem, a barszcz robi z buraków 
a nie z ... no właśnie, z czego ro-
biło się dawniej tę zupę? 

Nie sposób wymienić wszyst-
kich regionalnych zwyczajów i 
przepisów wigilijnych, a wciąż 
jest wiele ciekawostek niezna-
nych szerszemu ogółowi. Wiele 
potraw weszło do naszego menu 
tak dawno, że uważamy jest za 
odwiecznie swoje. Na przykład 
jedną z najdawniej zaimportowa-
nych potraw były ... sprowadzone 
z Chin pierogi. Dziś już mało kto 
pamięta, że możliwe, że to święty 
Jacek Odrowąż osobiście sprowa-
dził je z Moskwy (dokąd dotarły z 
dalekiej Azji. Od tego „pierwsze-
go polskiego dominikanina” po-
chodzi żartobliwe wezwanie gdy 
coś się pozornie okropnego wy-

darzyło „o Święty Jacku z piero-
gami!” W wieku XII i wcześniej 
była znana ta potrawa wśród lu-
dów syberyjskich i mongolskich 
w nieco większej wersji. Do dzi-
siaj można spotkać w stepach lub 
tajdze syberyjską „pirożynę” czy 
mongolski „chu-żur”, najczęściej 
smażone w oleju.  Pierogi przyję-
ły się u nas przez owe 800 lat i bez 
nich (uszka) nie wyobrażamy so-
bie świąt. Jednak buraki do barsz-
czu pojawiły się później razem z 
upowszechnieniem włoszczyzny 
w XVIw i od stołów magnackich 
powoli wędrował pod strzechy. 
Wcześniej barszcz przyrządzano 
prawdopodobnie z kiszonych li-
ści i łodyg barszczu zwyczajne-
go i stąd pochodzi jego nazwa. 
Również cukier stał się popularny 
bardzo późno, bo dopiero w wie-
ku XIX (1801 rok opatentowania 
przemysłowej produkcji cukru 
z buraków), wcześniej słodzono 
potrawy miodem, ewentualnie za-
gęszczonym sokiem z brzozy lub 
mniszka. Cukier, chociaż obecny 
w czasach królowej Jadwigi, był 
drogi. Ogromna łatwość słodze-
nia nim w wiekach późniejszych 
wyparła jednak miód, który dalej 
pozostał jednak wśród tradycyj-
nych, szczególnie wigilijnych 
potraw, takich jak - pierniki, ku-
tia, makowiec. Tradycyjna masa 
makowa zaprawiana jest miodem 
a nie cukrem – i dlatego te kup-
ne nie smakują dobrze. Dziś już 
mało kto jednak pamięta, że do 
masy makowej dawano także … 
płatki róż i smażone wiśnie.

Migdały czy rodzynki - wydawać 
by się mogło - nie są rodzimego 
pochodzenia. A jednak, suszone 
winogrona pochodziły z przy-
klasztornych upraw popularnej 
dawniej u nas winnej latorośli.  
Natomiast obecność migdałów 
na polskich stołach była związa-
na z łatwością ich transportu na-
wet w średniowieczu, co w efek-
cie pozwalało w wielu domach 
stosować te specjały (np. tort z 
nieobieranych migdałów, zupa 
migdałowa). Przyprawy takie jak 
szafran, pieprz, gałka muszkato-
łowa, imbir, goździki, jak głosi 
tradycja, były w szczególności 
sprowadzane do Polski przez kró-
lową Jadwigę. Jednak znane one 
były z pewnością nawet w pierw-
szym tysiącleciu – na Słowiańsz-
czyźnie bowiem przecinały się 
szlaki handlowe, a pozostałości 
wielu przypraw azjatyckich znaj-
dowane są w wykopaliskach. Na-
sze mylne pojęcie o zacofanym 
średniowieczu podpowiada nam 
błędnie, że żywiono się głównie 
kaszą ze skwarkami. A jednak z 
wykopalisk wiadomo, że choć na 
wyszukane dodatki nie mógł so-
bie pozwolić każdy, to były one o 
wiele bardziej popularne niż moż-
na by przypuszczać. Z pewnością 
dosmaczano nimi potrawy świą-
teczne praktycznie wszędzie. Bie-
da wiejska zaczęła się poszerzać 
dopiero u schyłku Rzeczypospoli-
tej, gdy wielkie, kosmopolityczne 
rody magnackie wzorując się na 
zachodniej cywilizacji zaczęły 
bardzo wyzyskiwać mieszkańców 
wsi. Polscy możnowładcy tacy 
jak np. mentor króla Władysława 
IV: Jerzy Ossoliński – oponowali 
przeciwko temu  już w XVII wie-
ku. Zabory zwielokrotniły wiejską 
biedę a i w miastach pojawiło się 
mnóstwo żebraków. Wcześniej na 
wsiach żyło się całkiem dostatnio. 
Warto na marginesie zaznaczyć, 
że obciążenie pańszczyzną wyno-
siło ok 1/3 dzisiejszego obciąże-
nia podatkowego, i nie był to po-
datek zadłużający – tak jak dziś!

Jak w 1884 pisał Gołębiowski w 
„Ludzie polskim…” o dawnych 
zwyczajach, używano „karolku, 
kminku polnego, ogrodowego 
czyli aminku, kolendry, kopru 
włoskiego, majeranu, rzeżuchy 
wodnej, ogrodowej, czosnku i ro-
kambułu, cebuli prostej, hiszpań-
skiej, szalotki, szpikanardy, ga-
tunku lawendy, anyżu indyjskiego 
gwiaździstego, bazylku, wasilku,  
balsamu polskiego, cykaty, cytry-
naty albo skórek cytrynowych w 
cukrze smażonych, chrzanu, czar-
nuszki dzięcieliny to jest cząbru 

włoskiego, szczypioru, trybulki, 
popich jajek (solanum), chmielu, 
szałwii, rozmarynu, jałowcu, gier-
su czyli groszku zielonego, karu-
ku do galaret, soku z owoców, 
powideł bzowych, śliwkowych, 
kompotów, konfitur, galaret, mar-
melad, czekulady, alkermesu czyli 
soku karmazynowego, tarnosolisu 

albo płatków tarbowanych, które 
służyły do nadania farby galare-
tom, cukrom” – ilość zapachów i 
smaków może więc przyprawić 
wręcz o zawrót głowy a połowy 
z tego nawet nie znamy. W prze-
ciętnej kuchni w XIII wieku wiele 
znajdowało się ziół traktowanych 
przez nas jako zwykłe chwasty 
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(np. „mlecz”). Dobra gospodyni 
miała zawsze pod powałą wiele 
roślin z nasionami, a także … li-
ście kapusty do pieczenia na nich 
chleba.

Jedną ze stosunkowo nowych, 
lecz już tradycyjnych potraw 
wigilijnych jest kisiel żurawino-
wy. Do jego produkcji używa się 
mąkę ziemniaczaną, jednak daw-
niej, przed sprowadzeniem z Peru 
ziemniaków kisiel przygotowy-
wano poprzez ... kiszenie płatków 
owsianych - podobnie jak produk-
ty na barszcz czy żurek. Obecnie, 
aby nawiązać do tradycji, osiąga 
się to bez kiszenia, rozgotowu-
jąc płatki w mleku na jednolitą 
masę. Smak kiszonek, marynat, 
kwaśnego mleka - jest specyfiką 
polskiej kuchni. Inne kiszonki - w 
szczególności kapusta (i ogórki) 
są niezwykłością naszego regio-

nu, nieznane w ogóle w Europie 
i Ameryce do dzisiaj. Kiszona 
kapusta jest dla Anglika kapustą 
zepsutą. Nasza kuchnia od za-
wsze charakteryzowała się jednak 
niezwykłą ilością wyszukanych 
metod i sposobów, oferujących 
np. domowe metody na poprawę 
smaku wina tak, że wydawało się 
najwykwintniejszym z trunków. 
Kiszenie jest właśnie jednym z 
takich wynalazków naszego re-
gionu. Wartości kapusty kiszonej 
docenił James Cook zaopatrując 
okręty w beczki z tym „okropień-
stwem” - co uchroniło załogę od 
szkorbutu - najczęstszej wówczas 
morskiej przypadłości. Maryna-
rze z początku nie chcieli tego 
jeść, lecz Cook dodawał kapustę 
do każdego posiłku oficerskiego. 
W tydzień później już wszyscy na 
okręcie domagali się spożywać 
to, co w Polsce stanowiło zwykły 

posiłek.

Wyjątkowo wigilijnymi potrawa-
mi, i rzadko znanymi, choć daw-
niej popularnymi na co dzień, są 
potrawy z siemienia lnianego, 
szczególnie w kuchni śląskiej i 
podkrapackiej (zupa z siemienia 
lnianego - siemieniotka, siemie-
niec - w zależności od regionu). 
Kutia to z kolei bardzo dobry 
przykład wykorzystania rodzi-
mych zbóż - pszenicy, popular-
nego od zawsze maku, miodu i 
orzechów. Ryż jedynie w niewie-
lu rejonach (np. Kujawy) zastąpił 
kaszę jaglaną. Grzyby także sta-
nowią nieodłącznie polską trady-
cję wigilijną, np. zupa grzybowa, 
barszcz przygotowywany z wy-
warem z grzybów, nadzienie do 
uszek czy paszteciki z grzybami. 
I w tym miejscu warto w szcze-
gólności zaznaczyć, że smak tra-
dycyjny osiąga się tradycyjnymi 
metodami, bez „poprawiaczy”. 
Potrawa taka może nie ma moc-
nego zapachu, lecz w delikatno-
ści odnajduje się wiele niuansów 
przykrywanych dzisiaj przez jed-
nolity glutaminian sodu lub inny 
sztuczny specyfik. Treścią uczty 
wigilijnej nie jest bowiem szo-
kowanie smakiem, lecz właśnie 
dostrzeżenie delikatnej wyjąt-
kowości. W tej subtelnej różno-
rodności objawiało się nie tylko 
ucztowanie, lecz cechy człowie-
ka, jego moralności i religijności. 
We dworach polskich kultywowa-
ne świadomie, wśród prostszego 
ludu jako zwyczaj lub nawet za-
bobon, jednak zawsze przekazu-
jąc sobą wartości uniwersalne i 
piękne.

Wszystkie potrawy tradycyjne, 
wigilijne w szczególności, mają 
więc oprócz starego rodowodu 
także wiele znaczeń. Mak (ilość 
ziarenek) symbolizuje obfitość 
i szczodrobliwość bożą, a na-
czelna potrwa wigilijna - ryby 
symbolizują samego Chrystu-
sa (od czasów rzymskich ryby 
były symbolem chrześcijaństwa 
przez zbieżność inicjałów Jezu-
sa z ze słowem ICHTIS). Szczu-
pak z szafranem, był więc nie 
tylko rybą, lecz symbolem przy-
odzianego z złoto Boga, a karp 

w słynnym szarym sosie odnosił 
się do wspólnoty zwykłych ludzi. 
Krewetki, czy małże, homary i 
ośmiornice, algi i glony nie mają 
dla nas żadnych tradycyjnych 
skojarzeń, nie były używane w 
przypowieściach. W regionalnych 
opowiadaniach spotkać można 
karpie mówiące ludzkim głosem 
(rejon sokalski), nie ma jednak 
nic o ślimakach nakłaniających 
do dobrego życia. Dlatego też do 
przygotowywania wieczerzy wi-
gilijnej nie weszły takie dziwne 
specjały. Nie powinno nas jednak 
dziwić, że w innych tradycjach 
jako symboli używa się innych 
potraw, zwierząt, rzeczy, do tego 
stopnia, że nawet w tłumaczeniu 
Biblii na język Eskimosów Inuit 
Baranek Boży został zastąpio-
ny… Foczką Bożą zrozumiałą dla 
ludzi żyjących wśród lodów, a w 
Peru  - Świnką Morską. Ta szcze-
gólna bowiem pora była „magicz-
na” również przez fakt ogromnej 
ilości symboliki w każdym - do-
słownie - źdźble siana. Była zanu-
rzeniem w symbolikę, we wiarę, 
w kwintesencję tego co kojarzyło 
się z samym Dobrem, prawością, 
sumiennością, Miłością - a więc 
po prostu szczęściem. Stąd tyle 
„wróżb”, przysłowi wigilijnych, 
stąd cudowność dotykająca nawet 
zwierzęta, które zaczynały mówić 
ludzkim głosem. Mówienie to 
miało zresztą również dużo głęb-
sze znaczenie, bo symbolizowało 
wzajemne zrozumienie się tak da-
lece, że nawet można zrozumieć 
inne gatunki.

Nie była więc wigilia tylko od-
klepywaną tradycją. Nie była też 
przemycaniem do świata chrze-
ścijańskiego, jakiś tajemniczych 

pogańskich obrzędów „zniszczo-
nych” przez Chrześcijaństwo. Bo-
gactwo znaczeń i symboli pozwa-
lało przywrócić ład, harmonię. To 
co znane było Słowianom uzy-
skało poszerzenie i głębsze zna-
czenie nie niszcząc rodzimej kul-
tury. Potrawa, która miała skład 
tradycyjny, przypominała dzieje 
niezwykle dawne w odniesieniu 
do największej wartości w dzie-
jach, jaką było przyjście Boga na 
świat. „Wróżenie” stanowiło wy-
korzystanie tej wiedzy. Nie były 
to, jak myślą niektórzy, zaadap-
towane zwyczaje pogańskie i ma-
giczne. Polskie wróżby nie są ani 
okultyzmem, ani magią. Podobne 
w swojej formie i zasadzie miały 
znaczenie dużo głębsze i wręcz 
przeciwne. Nie były zaklinaniem 
świata materialnego dla własnej 
szczęśliwości, lecz próbą przy-
pomnienia sobie jak żyć aby być 
szczęśliwym i dawać szczęście 
innym. Ta swoista „biblia paupe-
rum”, symboli, znaczeń i skoja-
rzeń obecna była na każdym sto-
le, mówiła o szczęściu płynącym 
z Miłości i szacunku, a wspaniały 
smak potraw był wystarczającym 
dowodem prawdziwości.

Wzmiankowane w artykule oraz 
inne dawne wigilijne przepisy są 
dostępne w serwisie Genealogii 
Polaków www.genealogia.okiem.
pl dział Biblioteka/Przepisy – 
prowadzenie Fundacja Odtworze-
niowa Dziedzictwa Narodowego. 
Artykuł sfinansowany przez Naro-
dowy Instytut Wolności – Centrum 
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Waregowie. Nazwa Rusi. Wi-
kingowie, wyprawiający się za 
łupem z południowej Skandyna-
wii, z czasem stali się z napastni-
ków zdobywcami, a nawet twór-
cami nowych organizacji  pań-
stwowych. Zwano ich na zacho-
dzie Normandami, na wschodzie 
Waregami. Na Newę i Dźwinę 
zachodnią kierowała się zdobyw-
cza emigracja skandynawskiego 
ludu Swijów a zwłaszcza plemię 
tego ludu, zwące się” Rus”. Pod 
dynastią Rurykiewiczów stali 
się panami całej Słowiańszczy-
zny wschodniej, której centra-
mi były Nowogród na północy, 
Kijów na południu. Od Rusów, 
żywiołu panującego, przybrało 
to PAŃSTWO NAZWĘ RUSI, 
NIE MAJĄC NIC A NIC ZNA-
CZENIA ETNOGRAFICZNE-
GO. Ruś ówczesna była tam i tak 
daleko, gdzie i jak daleko pano-
wali Waregowie. Rus znaczyło to 
samo co Wareg: członek zbrojnej 
drużyny skandynawskiego po-
chodzenia.
W ustawodawstwie Jarosława 
Kijowskiego (1015-1054), wy-
rażenie „RUSIN”, TJ. POCHO-
DZĄCY OD SKANDYNAW-
SKICH RUSÓW, użyte jest w 
przeciwieństwie do rodzimej 
ludności nowogrodzkiej, sło-
wiańskiej. Dla Europy Za-
chodniej była Słowiańszczyzna 
wschodnia pojęciem wyłącznie 
geograficznym.. władcy to „re-
ges Rusciae” a również „reges 
Ruthenorum”, stosują się one 
do wszelkiej Rusi, zarówno po-
łudniowej, jako też północnej, 
wschodniej i zachodniej.
Jest to wstęp do 22 Zeszytu Tek-
stów Źródłowych do nauki histo-
rii w szkole średniej opracowa-
nego przez  Feliksa Konecznego 
zgodnie z zaleceniem  Minister-

stwo W. R. i Ośw. Publ. ZAZNA-
JOMIENIA NAUCZYCIELI I 
MŁODZIEŻY ZE ŹRÓDŁAMI 
HISTORYCZNYMI. Treść 60 
Zeszytów opracowali wybrani 
naukowcy zajmujący się danym 
okresem i zagadnieniem histo-
rycznym.
Gdyby w polskich szkołach pro-
wadzono naukę w oparciu o źró-
dła jak czyniono to w I i II RP nie 
nastąpiłaby zmiana nazwy piero-
gów „ruskich” na”ukraińskie” w 
chwili agresji Rosji na Ukrainę 
a redaktor Gazety Polskiej nie 
promowałby obchodów rocznicy 
powstania styczniowego Polski 
z Litwą i Ukrainą. Litwa istnia-
ła jako Wielkie Księstwo Litew-
skie połączone później uniami 
z Rzeczpospolitą, Ukrainy jako 
państwa nie było. Była krainą 
geograficzną taką ja Wołyń Po-
dole Polesie  (również Warmia 
Kujawy Mazowsze ) i stanowiła 
Kresy Ruskie Rzeczypospolitej 
czyli województwo Kijowskie, 
Wołyńskie, Podolskie do czasu 
zaboru a w rosyjskim zaborze 
gubernie Kijowską Wołyńską 
Podolską. Czy podczas obcho-
dów rocznicy powstania 1863 
roku będą godła guberni kijow-
skiej. podolskiej, wołyńskiej?. 
Ukraińska Socjalistyczna Re-
publika Rad pojawiła się w XX 
wieku dopiero i podpisała się w 
Traktacie Ryskim w 1920 roku a 
Ukraina obecna istnieje od 1991 
roku.
w
Kto wpadł na pomysł by uzasad-
niać „pomocą dla walczących z 
Rosją”  zamianę polskiej tożsa-
mości, cywilizacji , tradycji, hi-
storii, sztuki , historii - na  akcep-
tację genocide atrox ,  fałszowa-
nie  historii RP, aborcji , handlu 
dziećmi, biznesu surogacyjnego,  

dewiacji seksualnych - to nie na-
sza cywilizacja !!!!  Odbywa się 
to poprzez przemilczanie historii 
i dziedzictwa Rzeczypospolitej 
na zabranych nam ziemiach, brak 
promowania luminarzy polskiej 
nauki i kultury, oświaty i sztuki, 
wynalazczości i przedsiębiorczo-
ści, promowanie wrogich nam 
mniejszości, relatywizowanie 
zbrodni oraz usprawiedliwianie 
zbrodniarzy. Jest to  realizowane 
od lat przez mniejszość ukraińską 
i żydowską a i polskojęzycznych 
ukraińskich doradców rządu.

Nacjonalizm swojego ukraiń-
skiego narodu  doskonale ocenił 
w 1933 roku po 40 latach pra-
cy pasterskiej biskup Grzegorz 
Chomyszyn: Ów wadliwy, zatru-
ty i szkodliwy nacjonalizm stał 
się u nas nową religią, podobnie, 
jak materializm u bolszewików. 
(…). Gdy w r. 1931 powódź na 
Wileńszczyźnie spowodowała 
wielkie szkody i mnóstwo lu-
dzi pozbawiła dachu nad głową 
i chleba, wtenczas zarządziłem 
składki w diecezji na rzecz po-
szkodowanych powodzią. I to 
osądziła nasza prasa nacjonali-
styczna, jako coś niezgodnego z 
nacjonalizmem ukraińskim. Czy 
nie jest to duch pogaństwa? A 
przecież, gdy w naszych okoli-
cach lat temu kilka powódź wy-
rządziła również wielkie spusto-
szenia, wtenczas z Wileńszczy-
zny przyszła nam pomoc i to po-
ważna! Zauważę, że z naszej die-
cezji wpłynęła dość skąpa kwota 
(około 2.000 zł.), a nie wielkie 
tysiące i nie na Mazurów,  jak 
to pisała prasa nacjonalistyczna. 
(Grzegorz Chomyszyn)
Pochodząc z prowincji, gdzie lud 
mówi najczyściejszym rusińskim 
językiem (na Ukrainie, Wołyniu 

i Podolu), może pierwsze słowa 
jakie wymawiałem, zaledwie wy-
chodząc z niemowlęctwa, były 
rusińskie. Mamka moja, niańka 
były Rusinki. Jako syn rolnika i 
sam rolnik przez znaczną część 
życia mego, rozmawiałem po ru-
sińsku z włościanami codziennie. 
To wypływało z natury gospo-
darskich stosunków. Rosyjskiego 
zaś języka uczyć się musiałem w 
szkołach i w uniwersytecie, gdyż 
język ten był wykładowym, a 
DO SZKÓŁ POLSKICH NIE 
UCZĘSZCZAŁEM, ALBO-
WIEM OD DAWNA JUŻ BYŁY 
ZNIESIONE PO ROKU 1831- 
pisał Stefan Buszczyński w 1886 
roku w Krakowie o sztucznej 
zmianie gwary ludowej by stała 
się językiem narodowym.
Nie chcą wierzyć, że od alfabe-
tu zależą przyszłe losy kilku-
nastosmilionowego ludu. Nie 
czują że grażdanka oddziela ich 
od Europy ? nie tylko od Pol-
ski! Tymczasem „przyjaciele i 
reprezentanci ludu rusińskiego” 
wobec najgroźniejszego niebez-
pieczeństwa, bawią się sobie w 
szermierkę słów. Rzucają w Sej-
mie lub w czasopismach takie 
twierdzenia jak : „Unia Lubelska 
już nie istnieje” , „Nie częścią 

narodu jesteśmy ale narodem“, 
„Nie narzeczem jest mowa nasza 
ale językiem”, „Nie jestem Po-
lakiem, ale Rusinem” „Jesteśmy 
odrębnym narodem i mamy pra-
wo do odrębnego bytu“. Chociaż 
Lelewel i najpoważniejsi histo-
rycy po tysiąc razy dowiedli, że 
to jest nazwa prowincjonalna 
nie narodowa, historycy ciągnę-
li wodę na młyn zaborców Rusi, 
bez względu na to, że on może 
Rusinów zemleć, podtrzymali 
ich w przekonaniu o odrębnej 
narodowości. ...Ale gdy tak da-
lej pójdzie, znajdą się ludzie, 
którzy będą mówić: „Ja nie Ru-
sin; ja Sanoczanin, ja Poleszuk, 
ja Ukrainiec itd.“. (Stefan Busz-
czyński)

Nienawiść nacjonalistów ukra-
ińskich do Polaków Ormian 
Żydów ustawicznie podsyca-
na przez dekalog Donicowa, 
zakończona genocide atrox 
do dzisiaj nie jest rozliczo-
na a polskojęzyczni historycy 
ukraińskiego pochodzenia nie 
posługują się nadal źródłami 
historycznymi lecz tą sama re-
toryką co ich poprzednicy 100 
lat temu.

Od Rusów, żywiołu panującego, przybrało 
to PAŃSTWO NAZWĘ RUSI.
Bożena Ratter

Szlak od Waregów do Greków – kolor niebieski, „szlak saraceński” – kolor czerwony.  mmons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1578382

/ Błogosławiony biskup Grzegorz Chomyszyn – prorok Ukrainy. IPN-Przystanek historia
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Kalendarz ludobójstwa: 
GRUDZIEŃ, ZIMA  
Stanisław Żurek

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

1 grudnia 
   1943 roku: Pomiędzy miastecz-
kiem Gołogóry a wsią Strutyn pow. 
Złoczów:  „01.12.1943 r. między 
Gołogórami a Strutyniem zaginął 
bez śladu na drodze Stefan Osada 
l. 39, księgowy”  (prof. dr hab. Le-
szek Jankiewicz: Uzupełnienie do 
listy strat ludności polskiej podanej 
przez Komańskiego i Siekierkę 
dla województwa tarnopolskiego 
(2004); w: Ludobójstwo OUN-
-UPA na Kresach Południowo-
-Wschodnich. Seria – tom 7, pod 
redakcją Witolda Listowskiego, 
Kędzierzyn-Koźle 2015; za: fi-
le:///C:/Documents%20and%20
Settings/Stan/Moje%20doku-
menty/Downloads/2.Ksiazka%20
Ludobojstwo%20OUN-UPA%20
tom%207.pdf ).  W mieście po-
wiatowym Radziechów woj tar-
nopolskie został zamordowany 
przrz banderowców gajowy Wło-
dzimierz Tkaczyk (prof. dr hab. 
Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie 
do listy strat ludności polskiej..., j. 
w.)  We wsi Świstelniki pow. Ro-
hatyn trzej Ukraińcy obrabowali 
dwa polskie domy, pobili 2 Polki 
oraz pokłuli i pobili kolbami kara-
binów męża jednej z nich, w wy-
niku czego poniósł on śmierć. We 
wsi Zadyby pow. Kowel upowcy 
zamordowali 20-letnią Polkę.
-  1944 roku: We wsi Hińkowce 
pow. Zaleszczyki banderowcy za-
mordowali 30 Polaków. „Józefa 
Klecman, wdowa po mężu Ukra-
ińcu, której syn służył w bandzie 
UPA, została zamordowana we 
własnym domu. Była torturowana, 
związana i przyciśnięta łóżkiem 
do ściany, podobno męczyła się 
przez całą noc. Rano jej sąsiad-
ka odnalazła jeszcze ciepłe ciało, 
obrzucone garnkami. Czy w tym 
mordzie brał udział jej syn trudno 
powiedzieć, ale na pewno wiedział 
o napadzie i nie ostrzegł swojej 
matki. Maria Markiewicz, około 
22 lat, była chora i leżała w łóżku, 
gdy do jej domu weszli mordercy. 
Przebili jej brzuch dużym nożem 
i tak leżała w męczarniach przez 
trzy dni, aż skonała z bólu i upływu 
krwi. /.../ Pamiętam, jak opowia-
dano mi o mordzie dokonanym na 
dwu księżach w parafii Tłuste. Pro-
boszcza i wikarego banderowcy 
uprowadzili z plebani, więzili ich 
w piwnicach. Proboszcza po tortu-
rach przywiązali do pnia drzewa i 
wrzucili do rzeki. Wikarego tortu-
rowali, wbijając w plecy (w formie 
krzyża) gwoździe trzycalowe. Na-
stępnie rozpięli jego ciało na drze-
wie i tak przywiązany konał przez 
trzy dni” (Karolina Szuszkiewicz; 
w: Komański..., s. 907 – 908). We 
wsi Kobylnica Ruska pow. Lu-
baczów  zamordowali 1 Polaka. 
We wsi Krystynopol pow. Sokal 
zamordowali 2 Polaków. We wsi 
Leszczków pow. Sokal Ukraińcy 
zamordowali 1 Polaka. We wsi Lu-
bycza Królewska pow. Rawa Ru-
ska zamordowali 1 Polaka. We wsi 
Nowy Dwór pow. Sokal zamordo-
wali 2 Polaków.

 
-  1945 roku we wsi Hrebenne 
pow. Tomaszów Lubelski bande-
rowcy w lesie zamordowali 1 Po-
laka.
 
W nocy z 1 na 2 grudnia 
 -  1943 roku w miasteczku Ostróg 
nad Horyniem pow. Zdołbunów 
Ukraińcy zamordowali 10 Pola-
ków: 5-osobową rodzinę, matkę z 
synem, 2 kobiety oraz jedną kobie-
tę uprowadzili i ślad po niej zagi-
nął.
 
-  1946 roku we wsi Wołkowyja 
pow. Lesko (Bieszczady) bande-
rowcy zamordowali 15 Polaków, 
w większości kobiety i dzieci.
 
2 grudnia 
 -  1943 roku we wsi Połupanówka 
pow. Skałat Ukraińcy zamordowali 
1 Polaka.
 
-  1944 roku: We wsi Dorożów 
pow. Sambor Ukraińcy zamordo-
wali 2 Polaków: matkę z synem. 
We wsi Gniłowody pow. Podhajce  
banderowcy zamordowali 2 Pola-
ków. We wsi Jabłonów pow. Kopy-
czyńce uprowadzili 1 Polaka, któ-
ry zaginął. We wsi Jezierna pow. 
Zborów uprowadzili i zamordo-
wali w lesie 22-letnią Polkę; inni:  
„2 grudnia 1944 r. zamordowano, 
po przesłuchaniu na posterunku 
milicji ukraińskiej w pobliskim 
lesie Stefanię Kuźmę”. (Tadeusz 
Bednarczuk; w:  http://kresy.info.
pl/menu-serwisu/historia/1121-
-zbrodnia-w-biay-dzie ).
 
-  1945 roku we wsi Nowa Grobla 
pow. Lubaczów Ukraińcy zamor-
dowali 1 Polaka.
 
3 grudnia 
 -  1943 roku we wsi Bielin pow. 
Kowel Ukraińcy zamordowali 1 
Polkę.
 -  1944 roku: We wsi Binkow-
ce pow. Zaleszczyki banderowcy 
zamordowali około 27 Polaków 
„03.12 44 r. w czasie drugiego na-
padu zamordowano 12 Polaków 
i kilkanaście osób (15?) spalono 
żywcem (prof. dr hab. Leszek Jan-
kiewicz: Uzupełnienie do listy strat 
ludności polskiej..., j.w.). We wsi 
Ciemierzyńce pow. Przemyślany 
upowcy zamordowali 48 Polaków, 
w tym 46 żołnierzy Istriebitelnego 
Batalionu. We wsi Gontowa pow. 
Zborów zamordowali 15 Pola-
ków; zarąbali koło kaplicy 70-let-
nią Miazgowską oraz po torturach 
40-letnią Annę Olszewską, któ-
rej wbili kołek w krocze. We wsi 
Koszlaki pow. Zbaraż banderowcy 
po niedzielnej sumie uprowadzili 
ks. Włodzimierza Siekierskiego, 
wikariusza parafii, który zaginął 
bez wieści. W nadleśnictwie Krasi-
czyn pow. Przemyśl został zamor-
dowany z rodziną przez UPA stróż 

Paweł Narożnowski, lat 40. We wsi 
Nowosiółka Skałacka  pow. Skałat: 
3 grudnia 1944 r. został uprowa-
dzony i zamordowany przez Ukra-
ińców  Polak Michał Popielarz  ( 
„Skałat – czasu pokoju i wojny”. 
Wspomnień  księga druga. Warsza-
wa 2003) .  We wsi Sapohów pow. 
Borszczów banderowcy zamordo-
wali 45 Polaków.
 
-  1945 roku: We wsi Bezmie-
chowa Górna pow. Lesko upowcy 
zamordowali 6 Polaków, w tym 
24- letnią kobietę. We wsi Huzele 
pow. Lesko (Bieszczady) Ukraińcy 
zamordowali 1 Polaka
 
-  1946 roku we wsi Bezmiechowa 
Górna pow. Lesko banderowcy za-
mordowali 3 Polaków, w tym  mi-
licjanta i jego narzeczoną.
 
W nocy z 3 na 4 grudnia 1944 
roku we wsi Kopczyńce pow. Tar-
nopol banderowcy zamordowali 6 
Polaków i 1 Ukraińca.
 
4 grudnia 
 -  1942 roku: W kol. Krasówka 
pow. Łuck policjanci ukraińscy 
z Niemcami dokonali egzekucji 
5-osobowej rodziny polskiej z 
dziećmi lat 14, 12 i 8, za przecho-
wywanie Żydów. We wsi Panta-
lowice pow. Przeworsk: śledztwo 
IPN Oddział w Rzeszowie -  sygn. 
akt S 3/06/Zn -  w sprawie dokona-
nego  zabójstwa przy użyciu broni 
palnej w dniu 4 grudnia 1942 r. w 
Pantalowicach  Jakuba K., Zofii K., 
Justyny K., Wincentego L., Emilii 
L. i Władysława D. przez funkcjo-
nariuszy państwa niemieckiego. 
Na podstawie zgromadzonego ma-
teriału dowodowego ustalono, że 
zastrzelenie sześciu osób 4 grudnia 
1942 r. było odwetem za udzielenie 
pomocy ukrywającej się ludności 
narodowości żydowskiej. Zamor-
dowani należeli do ludności cywil-
nej zamieszkującej Pantalowice. 
Śledztwo umorzono 6 września 
2007r. wobec niewykrycia spraw-
ców przestępstwa. Sz. Siekierka i 
inni...., s. 1170 – 1171 (lwowskie) 
podają, że kilku gestapowców i 
kilkunastu policjantów ukraińskich 
w trzech egzekucjach: 1.10.42; 
6.12.42; 6.03.43, zamordowało 39 
Polaków, w tym księdza probosz-
cza oraz 3 Żydów, 1 Żydówkę, ra-
zem 43 osoby.
 
- 1943 roku we wsi Zaturce pow. 
Horochów Ukraińcy zamordowa-
li 1 Polaka. We wsi Oryszkowce 
pow. Kopyczyńce upowcy zamor-
dowali Polaka i 3 Żydów, których 
ukrywał.
 
-  1944 roku: We wsi Charatanow-
ce pow. Zaleszczyki banderowcy 
zamordowali 8 Polaków. We wsi 
Hińkowce pow. Zaleszczyki spa-
lili 15 Polaków w 8 zagrodach. W 
leśniczówce Krzeczkowa nadle-

śnictwo Krasiczyn pow. Przemyśl 
został zamordowany przez UPA le-
śniczy Mikołaj Chwostyk. We wsi 
Muszkatówka pow. Borszczów 
banderowcy przebrani w mundury 
żołnierzy sowieckich aresztowali 
6 Polaków, uprowadzili do miesz-
kania Ukraińca, tam rozebrali 
do naga, torturowali, przypiekali 
ogniem, wyrywali paznokcie, cięli 
nożami; w końcu wywlekli do lasu 
i strzałami dobili: 3 mężczyzn i 3 
kobiety. „W grudniu 1944 r. około 
godz. 15 do wsi wkroczył podod-
dział UPA przebrany w sowieckie 
mundury, podając się za polową 
żandarmerię i uprowadził 6 miesz-
kańców wsi, w tym: Gożdżałową, 
Krawczyńskiego, Sydomię Krusz-
wicką, Piotra Posyniaka, Jana 
Tesarowskiego i mnie, który jako 
jedyny z całej grupy ocalałem. 
Wszystkich nas zaprowadzono do 
mieszkania miejscowego Ukra-
ińca, gdzie urządzono nad nami 
sąd. Wprowadzono nas do dużej 
izby, w której za stołem siedział już 
sześcioosobowy sędziowski skład 
Ukraińców. Przewodniczył mu Pa-
weł Matyjaszczuk, ps. „Dorosz”. 
Na jego rozkaz, rozebrano nas do 
naga, ręce i nogi skrępowano dru-
tem kolczastym, na szyję założono 
przesuwane linki. Każdy najmniej-
szy ruch rękoma zaciskał pętlę na 
szyi. W takiej pozycji oprawcy nas 
przesłuchiwali. W tym czasie bito 
nas kijami po plecach, obcęgami 
wyrywano paznokcie, nacinano 
nożem skórę na ciele. Przewod-
niczący Matyjaszczuk osobiście, 
ogniem świecy przypalał ciało 
ofiarom. Jeżeli torturowany tracił 
przytomność, oprawcy oblewali go 
zimna wodą i ponownie poddawa-
li torturom. Byłem na pół żywy z 
bólu i wyczerpania. Prawie już nic 
nie czułem. Wtedy Matyjaszczuk 
powiedział, wskazując na moją 
osobę, tego ptaszka dajcie mnie. 
Płomieniem świecy zaczął przy-
palać moje ręce. Czułem pieką-
cy, straszliwy ból, który przenikał 
całe moje ciało. Przez zaciśnięte 
zęby powiedziałem: Pawle! Co ja 
ci złego zrobiłem w swoim życiu? 
Dlaczego mnie poddajesz takim 
męczarniom? Odpowiedzi nie 
otrzymałem. Matyjaszczuk nadal 
przesuwał płomień świecy po mo-
ich palcach i dłoni. Straciłem przy-
tomność. Kiedy ją odzyskałem, le-
żałem na ziemi w kałuży krwi zmie-
szanej z wodą, wśród pozostałych 
ofiar. W przedsionku izby usłysza-
łem jak Matyjaszczuk wydawał roz-
kaz dowódcy grupy egzekucyjnej. 
Kazał nas wywieźć do lasu i tam 
rozstrzelać. Byłem wtedy świadom 
końca naszego życia. Zacząłem się 
gorąco modlić. Błagałem Pana 
Boga w duchu o ocalenie, mówiąc 
– Panie Boże Ty wszystko możesz... 
całą drogę odmawiałem modlitwy. 
Wreszcie sanie się zatrzymały. Wy-
ładowano nas i zrzucono jak kłody 
w miejscu egzekucji. Ułożono twa-
rzami do ziemi. Rozpoczęto egze-
kucję. Jeden z oprawców podszedł 
do mnie i strzelił w plecy w okoli-
ce serca. Kula weszła w okolicy 

obojczyka, nie łamiąc kości. Pra-
gnienie życia dyktowało mi moje 
zachowanie. Mocno drgnąłem po 
strzale i potem znieruchomiałem, 
świadomie, wstrzymując oddech. 
Leżąc na ziemi słyszałem, jak do-
wódca grupy wydał rozkazy” „Was 
dwóch pozostanie tu przez godzinę. 
Gdyby któryś dawał oznaki życia, 
należy go dobić”. Po godzinie, 
która wydawała mi się wieczno-
ścią, wartownicy odeszli. Jakimś 
cudem udało mi się uwolnić ręce i 
nogi z więzów. Sprawdziłem tylko, 
czy któryś z rozstrzelanych żyje. 
Niestety, wszyscy byli martwi. Wy-
krwawiony i całkowicie wyczerpa-
ny dowlokłem się do zagrody mojej 
siostry. Ta opatrzyła moje rany, 
założyła prowizoryczne opatrunki 
i następnego dnia odwiozła mnie 
do szpitala w Borszczowie. Leczy-
łem się przez kilka miesięcy. Mimo 
usilnych starań polskich lekarzy, 
nigdy już nie odzyskałem pełnej 
sprawności rąk, po oparzeniach 
zadanych przez „sędziego Pawła 
Matyjaszczuka...” (Józef Kaleka; 
w: Komański..., s. 530 – 531). 
Tego dnia we wsi Oryszkowce 
pow. Kopyczyńce upowcy zamor-
dowali Polaka i 3 Żydów, których 
ukrywał.
 - 1945 roku we wsi Brusno Stare 
pow. Lubaczów w zasadzce UPA 
zginęło 15 żołnierzy WP.
 
-  1946 roku we wsi Makowsko 
pow. Jarosław uprowadzili i za-
mordowali 1 Polaka, sołtysa.
 W nocy z 4 na 5 grudnia 1945 
roku: W miejscowości Krasiczyn 
pow. Przemyśl upowcy spalili 126 
budynków oraz zamordowali 3 
Polaków. We wsi  Śliwnica pow. 
Przemyśl zamordowali kilkunastu 
Polaków.
 
5 grudnia 
 -  1943 roku: We wsi Nieświcz 
pow. Łuck upowcy zaatakowali 
Polaków, którzy schronili się w 
kościele i bronili przez kilka dni 
odcięci od żywności i wody; gdy 
kończyła się im amunicja spuści-
li na sznurze jednego mężczyznę, 
który przyprowadził w ostatniej 
chwili pomoc samoobrony z An-
tonówki Szepelskiej; 45 Polaków 
wyjechało, część została; we wsi 
upowcy zamordowali 30 Polaków 
a w styczniu 1944 roku wypalili 
wnętrze kościoła z lat 1612 – 1618.  
We wsi Nowosiółka Jazłowiecka 
pow. Buczacz został zamordowa-
ny przez Ukraińców Polak, Józef 
Prorok.
 
-  1944 roku we wsi Ostapie pow. 
Skałat banderowcy zamordowali 3 
Polaków.
-  1945 roku: We wsi Bezmiecho-
wa Dolna pow. Lesko upowcy za-
mordowali 1 Polaka. W miastecz-
ku Lubaczów woj. rzeszowskie 
Ukraińcy zamordowali 1 Polkę.
 

https://wolyn.org/Moje dokumenty/Downloads/2.Ksiazka Ludobojstwo OUN-UPA tom 7.pdf
https://wolyn.org/Moje dokumenty/Downloads/2.Ksiazka Ludobojstwo OUN-UPA tom 7.pdf
https://wolyn.org/Moje dokumenty/Downloads/2.Ksiazka Ludobojstwo OUN-UPA tom 7.pdf
https://wolyn.org/Moje dokumenty/Downloads/2.Ksiazka Ludobojstwo OUN-UPA tom 7.pdf
https://wolyn.org/Moje dokumenty/Downloads/2.Ksiazka Ludobojstwo OUN-UPA tom 7.pdf
https://wolyn.org/Moje dokumenty/Downloads/2.Ksiazka Ludobojstwo OUN-UPA tom 7.pdf
http://kresy.info.pl/menu-serwisu/historia/1121-zbrodnia-w-biay-dzie
http://kresy.info.pl/menu-serwisu/historia/1121-zbrodnia-w-biay-dzie
http://kresy.info.pl/menu-serwisu/historia/1121-zbrodnia-w-biay-dzie


www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1 grudnia 2022  - strona 29HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
W nocy z 5 na 6 grudnia 1944 
roku: We wsi Beremiany pow. Bu-
czacz banderowcy zamordowali 3 
Polaków. We wsi Kluwińce pow. 
Kopyczyńce zamordowali 15 Po-
laków.
 
6 grudnia 
 -  1943 roku: We wsi Owadno 
pow. Włodzimierz Wołyński Ukra-
ińcy zamordowali 1 Polaka. We 
wsi Stężarzyce pow. Włodzimierz 
Wołyński miejscowi upowcy i 
chłopi ukraińscy zamordowali 42 
Polaków, w większości siekierami, 
całe rodziny.
 
-  1944 roku: We wsi Filipkowce 
pow. Borszczów upowcy zamor-
dowali 5 Polaków, w tym matkę i 
jej  2 córki lat 18 i 20 oraz chłopca 
lat 17. We wsi Lubycza Królewska 
pow. Rawa Ruska  zamordowali 
2 Polaków. W miasteczku Niż-
niów pow. Tłumacz upowcy tuż po 
opuszczeniu miasteczka na kilka 
dni przez oddział NKWD dokonali 
napadu i zamordowali 40 Polaków, 
w tym całe rodziny; ponadto w 
przysiółku Kopyłów zamordowali 
8 Polaków, w tym w klasztorze 2 
siostry zakonne (s. Teresę i s. Ce-
linę); łącznie co najmniej 48 Po-
laków (inni podają, że w samym  
Kopyłowie zginęło 58 Polaków). 
We wsi Rekszyn pow. Brzeżany 
banderowcy zamordowali 4 Po-
laków, w tym miejscowy bande-
rowiec Iwan Dydyk zamordował 
Polkę, Franciszkę Marię Sawicz. 
W miasteczku Tyśmienica pow. 
Tłumacz zamordowali co najmniej 
20 Polaków. We wsi Zatyle pow. 
Tomaszów Lubelski obrabowali i 
spalili gospodarstwa polskie oraz 
zamordowali co najmniej 20 Pola-
ków.
 
-  1945 roku we wsi Miłków pow. 
Lubaczów upowcy zamordowali 1 
Polaka.
 
W nocy z 6 na 7 grudnia 
 -  1943 roku: We wsi Budki Bo-
rowskie pow. Sarny upowcy oraz 
chłopi ukraińscy siekierami, ko-
sami, kołkami, którymi przybijali 
ofiary przez brzuch do ziemi (jak 
np. Jadwigę Zalewską) i nożami 
zamordowali co najmniej 45 Po-
laków. Wiele dziewcząt i kobiet 
zostało przed zamordowaniem 
zgwałconych. Pierwsza grupa na-
pastników (mężczyźni) mordowa-
ła, druga grupa (kobiety) rabowała, 
trzecia grupa (młodzież i dzieci) 
podpalała zabudowania. We wsi 
Dołhań pow. Sarny upowcy i chło-
pi ukraińscy  w podobny sposób 
jak w Budkach Borowskich do-
konali rzezi Polaków, polska wieś 
szlachecka z 1844 roku przestała 
istnieć. We wsi Okopy pow. Sar-
ny upowcy i chłopi ukraińscy wy-
mordowali ponad 100 Polaków. 
Oprawcy ofiarom rozcinali brzu-
chy, wbijali kołki w brzuch przy-
twierdzając ciała do ziemi, rąbali 
siekierami na kawałki, rozdzierali 
dzieci. Gdy na drugi dzień przyszli 
z lasu ci, którym udało się uciec w 
bieliźnie i uratować – niektórzy na 
widok zmasakrowanych ciał do-
znali zaburzeń psychicznych i kil-
ka osób w szoku zmarło. Zakonnik 
o. Ludwik Wrodarczyk, lat 37, zo-
stał uprowadzony. Ocalała resztka 
Polaków z o. Dziembą ukryła się w 
lesie, gdzie spożyła Wieczerzę Wi-
gilijną, po czym powędrowała w 
kierunku Żytomierza i przyłączyła 
się do sowieckiej partyzantki. „We-

dług relacji mieszkańców wsi Kar-
piłówka wysłuchanych przez Leona 
Żura w 1992 r. podczas pielgrzym-
ki Polaków do wsi rodzinnej Budki 
Borowskie i sąsiednich, o. Wrodar-
czyk był 7 grudnia przesłuchiwany, 
bity i torturowany w domu sióstr 
Fedosji i Hanny Panfiłowien. Na-
stępnie, koło ich domu męczenni-
ka położyli na śniegu, rozcięli mu 
klatkę piersiową i wyjęli pulsujące 
serce. Na drugi dzień ojciec sióstr 
Panfiłowien pogrzebał księdza za 
stodołą i za jakiś czas przeniósł 
ciało pod las za wsią. Mogiły tej 
nie udało się odnaleźć. W domu 
sióstr Panfiłowiec pozostała plama 
krwi na ścianie – była widoczna 
jeszcze w 1992 r.” (Siemaszko..., 
s. 763 – 764). 24 czerwca 1942 
roku w kościele w Okopach odbył 
się odpust, na który przyszło tysią-
ce Polaków „zza kordonu””, czyli 
przedwojennej granicy polsko-
-sowieckiej, nawet z Żytomierza. 
Wielu prawosławnych przechodzi-
ło na katolicyzm. O. Wrodarczyk 
pomagał ukrywającym się Żydom.
 
-  1945 roku we wsi Sanoczek 
pow. Sanok upowcy obrabowali i 
spalili gospodarstwa polskie oraz 
zamordowali 2 Polaków.
 7 grudnia 
-  1943 roku: We wsi Olesiów 
pow. Stanisławów banderowcy 
uprowadzili i zamordowali Polaka, 
gajowego. W kol. Ostrowy pow. 
Luboml zamordowali 2 Polaków.
 
-  1944 roku we wsi Bruchnal pow. 
Jaworów banderowcy obrabowa-
li gospodarstwa polskie i kościół, 
spalili plebanie i zamordowali 16 
Polaków.
 
-  1946 roku: We wsi Budomierz 
pow. Jaworów upowcy zamordo-
wali 2 żołnierzy WP. We wsi Tyra-
wa Wołoska pow. Sanok zamordo-
wali 1 Polaka. We wsi Werchrata, 
na osiedlu Łużki  pow. Lubaczów 
zamordowali 7 Polaków, w tym 
4-osobową rodzinę polską, ojca z 
3 dzieci: córką lat 15 oraz synami 
lat 14 i 17.
 
W nocy z 7 na 8 grudnia 
 -  1943 roku we wsi Jałowiec pow. 
Buczacz:: „W nocy z 7 na 8 grud-
nia 1943 r. liczna grupa banderow-
ców trzema saniami podjechała 
pod plebanie rzymskokatolicką w 
Jazłowcu (pow. Buczacz – przypis. 
S.Ż.). Przy użyciu siekier i łomów 
wyważyła drzwi i wdarła się do 
budynku. Tam w jednym z pokoi 
pochwyciła śpiącego jeszcze ks. 
dr Andrzeja Kraśnickiego. Po kil-
ku uderzeniach oprawców ksiądz 
wyrwał się im i schronił na strychu 
plebani. Tam go ponownie dopadli, 
bijąc połamali żebra, kości u rąk 
i nóg. Kiedy ks. Kraśnicki stracił 
przytomność, wówczas mordercy 
zepchnęli go przez okno strychu 
na leżącą pod ścianą budynku 
plebani stertę cegieł i kamieni. 
Stamtąd nieprzytomnego przenieśli 
na stojące sanie i wywieźli w nie-
znanym kierunku. Zwłok księdza 
nigdy nie odnaleziono. /.../ Wśród 
napastników rozpoznano Śnihu-
rowicza, syna ukraińskiego popa 
z Jazłowca. On był organizatorem 
napadu” (Władysław Ślęczka, 
w: Komański..., s. 682). W czasie 
torturowania księdza dra Andrzeja 
Krasickiego usiłowali zmusić go 
do ujawnienia nazwisk osób ukry-
wających Żydów, czyli zdradzenia 

tajemnicy spowiedzi. Ksiądz mil-
czał, więc po torturach na plebani 
wyrzucili go przez okno na strychu 
na chodnik, wywieźli i utopili w 
pobliskim jeziorze.
 
8 grudnia 
-  1943 roku: We wsi Baranówka 
pow. Brzeżany Ukraińcy zamor-
dowali 2 Polaków; byli to: Klecor 
Michał, rolnik, i uprowadzony 
właściciel młyna NN. (prof. dr 
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupeł-
nienie do listy strat ludności pol-
skiej..., j.w.). W futorze Dąbrowa 
pow. Sarny upowcy zamordowali 
18 Polaków oraz 4 Ukraińców za 
odmowę udziału w mordowaniu 
Polaków. We wsi Rudnia Lwa 
pow. Sarny w drugim dniu napa-
dów zamordowali co najmniej 10 
Polaków a podczas walki zginął 1 
partyzant AK ”Bomby”.
 
-  1944 roku: We wsi Humniska 
pow. Trembowla Ukraińcy zatrzy-
mali na drodze do Semenowa  i  
zamordowali 14-letniego Jana Go-
lańskiego, ministranta w kościele 
w Semenowie. W miasteczku Ty-
śmienica pow. Tłumacz upowcy 
zamordowali 30 Polaków, w tym 
całe rodziny. We wsi Wiązownica 
pow. Jarosław zamordowali w lesie 
1 Polaka.
 
-  1945 roku we wsi Zapałów pow. 
Jarosław Ukraińcy zamordowali 1 
Polaka.
 
9 grudnia 
 -  1943 roku w miasteczku Biało-
zurka pow. Krzemieniec Ukraińcy 
zamordowali 2 Polaków.
 
-  1944 roku we wsi Gontowa 
pow. Zborów upowcy zamordo-
wali 2 Polaków. „Olszewska Anna 
- zam. Gontowa 64 wbita na pal 
9 grudnia 1944 ,Pączek Mikołaj - 
zam. Gontowa 54 obłożony smołą 
i spalony żywcem 9 grudnia 1944” 
(Adolf Głowacki, w: http://www.
milno.pl/readarticle.php?article_
id=6). „Trzeciego napadu na wieś 
dokonali banderowcy 9 grudnia 
1944 r. o godzinie 15°°. /.../ Dwóch 
morderców nas zauważyło, i za-
częli do nas strzelać. Któryś z nich 
trafił mamę w nogę, tak, że upadła 
na ziemię. Uciekając odwróciłam 
się, nad mamą stał jeden z ban-
dytów. /.../ Ojciec znalazł zwłoki 
mamy, leżała na ziemi martwa, bez 
butów, które zabrali jej mordercy. 
Ojciec wziął mamę na ręce i wte-
dy zauważył, że z brzucha wypadły 
jej wnętrzności. Mordercy wbili jej 
też w krocze duży kołek. Tej nocy w 
podobnie męczeński sposób, zginę-
ły jeszcze dwie inne kobiety (Józe-
fa Olszewska; w: Komański..., s. 
951).
 
W nocy z 9 na 10 grudnia 1944 
roku we wsi Karolówka pow. 
Borszczów w schronie podpalone-
go przez banderowców domu udu-
siła się polska rodzina. „ W 1944 
roku święto Niepokalanego Poczę-
cia NMP przypadające w piątek 8 
grudnia. Polacy powyciągali z kry-
jówek odświętną odzież, w której 
udali się do kościoła. Banderowcy 
napadli na Polaków w nocy z so-
boty na niedzielę. Obrabowali 7 
zabudowań, spalili siedzibę gminy 
oraz dawny posterunek policji. Na 
posterunku mieszkała polska ro-
dzina, która miała zrobiony schron. 
W schronie odnaleziono ich ciała, 

udusili się dymem” (Eugeniusz 
Czermiaga, w: http://kaluski.pl/na-
sza-historia/ korolowka-losy ).
 
9 i 10 grudnia 1939 roku w woj. 
tarnopolskim Sowieci aresztowali 
około 2 tysięcy polskich oficerów, 
którzy wcześniej z nakazu władz 
sowieckich musieli zarejestrować 
się w urzędach
 10 grudnia 
 -  1943 roku: W kol. Peresieka 
pow. Kowel upowcy wrzucili gra-
naty do domu zabijając 3 Polaków 
oraz 2 raniąc (Adam Peretiałko-
wicz: Zasmyki, w: „Biuletyn infor-
macyjny 27 DWAK, nr 1/1993). 
W mieście Równe woj. wołyńskie 
w szpitalu zmarł od ran zadanych 
przez Ukraińców 3-letni polski 
chłopiec Antoni Sewruk ze wsi 
Kwasiłów.
 
-  1944 roku: We wsi Pobuża-
ny pow. Kamionka Strumiłowa 
banderowcy obrabowali i spalili 
gospodarstwa polskie oraz zamor-
dowali 32 Polaków. We wsi Żele-
chów Wielki pow. Kamionka Stru-
miłowa bojówkarze z SB-OUN 
uprowadzili 4-osobową rodzinę 
polską leśniczego z 2 dzieci, która 
zaginęła bez wieści, leśniczówkę 
obrabowali i spalili.
 
11 grudnia 
 -  1943 roku: W futorze Dąbrowa 
pow. Sarny podczas drugiego na-
padu upowcy zamordowali 11 Po-
laków i 4 Ukraińców. We wsi Lesz-
niów pow Brody: „11.12.1943 r. 
zostali zam. Krasowski Józef i jego 
syn Jan.; Dyrda Józef delegat Pol-
skiego Komitetu Opiekuńczego” 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie do listy strat ludno-
ści polskiej..., j.w.). We wsi Rudnia 
Lwa pow. Sarny upowcy podczas 
kolejnego napadu wymordowali 
wszystkich pozostałych tutaj, w 
spalonej już wsi, około 40 Polaków 
oraz poległ w walce kolejny party-
zant oddziału AK „Bomby”, który 
przybył na odsiecz.
 
12 grudnia 
 -  1943 roku: We wsi Strusów pow. 
Trembowla Ukraińcy zamordowa-
li 3 Polaków. We wsi Trościanka 
pow. Włodzimierz Wołyński za-
mordowali 5 Polaków: 4-osobową 
rodzinę oraz 70-letnią kobietę.
 
-  1944 roku: We wsi Anielów-
ka pow. Zaleszczyki banderowcy 
zmordowali 19 Polaków (inni po-
dają 42 Polaków) i 1 Ukraińca. We 
wsi Borowiec pow. Biłgoraj upro-
wadzili i zamordowali 1 Polaka. 
We wsi Wolica pow. Kamionka 
Strumiłowa bojówka OUN Ku-
piaka zamordowała 2 polskie mał-
żeństwa. We wsi Zapałów pow. 
Jarosław Ukraińcy zamordowali 1 
Polaka.
 -  1945 roku we wsi Nowa Grobla 
pow. Lubaczów Ukraińcy zamor-
dowali 1 Polaka.
 
W nocy z 12 na 13 grudnia 1944 
roku we wsi Białogłowy pow. 
Zborów upowcy zamordowali 5 
Polaków, w tym jednego powiesili.
 
13 grudnia 
 -  1943 roku: We wsi Czerwo-
nogród pow. Zaleszczyki zamor-
dowany został przez Ukraińców 
leśniczy Karol Rompach (prof. dr 

hab. Leszek Jankiewicz: Uzupeł-
nienie do listy strat ludności pol-
skiej..., j. w.). We wsi Komarniki 
pow. Turka upowcy obrabowali 2 
polskie gospodarstwa i uprowa-
dzili 35-letniego Mirona Komar-
nickiego, który zaginął bez śladu. 
We wsi Kozowa pow. Brzeżany 
zamordowali Polkę, żonę dowód-
cy plutonu AK. We wsi Starogród 
pow. Sokal zamordowali 1 Polaka .
 
-  1944 roku we wsi Lubycza Kró-
lewska pow. Rawa Ruska  Ukraiń-
cy zamordowali 1 osobę z rodziny 
polsko-ukraińskiej.
 
-  1946 roku we wsi Zapałów pow. 
Jarosław Ukraińcy zamordowali 
24-letniego Polaka.
 
14 grudnia 
-  1942 roku we wsiach Komarów 
Dolny i Górny pow. Tomaszów 
Lubelski w pacyfikacji ukraińsko-
-niemieckiej zamordowanych zo-
stało kilkudziesięciu Polaków.
 
-  1943 roku: We wsi Latacz pow. 
Zaleszczyki Ukraińcy obrabowali i 
spalili 3 polskie gospodarstwa oraz 
zamordowali 9 Polaków, w tym 
6-osobową rodzinę. We wsi Mo-
nasterzyska pow. Buczacz bande-
rowiec zamordował 1 Polaka. We 
wsi Szutromińce pow. Zaleszczyki 
banderowcy zamordowali 3 Pola-
ków; byli to: leśniczy Karol Rapa-
ła, jego bratanek oraz towarzyszą-
cy mu w pracy pomocnik.
 
-  1944 roku: We wsi Korościatyn 
pow. Buczacz została zamordo-
wana przez Ukraińców Suchecka 
Anna, gdy jechała do młyna w 
Zadarowie (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie do listy 
strat ludności polskiej..., j.w.). We 
wsi Poręby pow. Brzozów upowcy 
zamordowali 18-letniego Pola-
ka, miał połamane ręce i wykłute 
oczy. We wsi Ruda pow. Żyda-
czów zamordowali 6 Polaków, w 
tym 5-osobową rodzinę z 3 dzieci 
; „Przy wyszukiwaniu rodziny na-
trafiłam na spis ludności z Rudy 
k. Żydaczowa. Nie jestem pewna 
dokładnie kiedy spis został wyko-
nany ale był uaktualniany przez 
spisującego, którym podejrzewam 
że był ksiądz. Uaktualnienia były 
wykonywane aż do 1946 roku, do 
momentu wyjazdu większości lud-
ności polskiej. W spisie tym znala-
złam adnotacje na temat zabójstw 
wykonanych przez banderowców. 
/…/  Krynicki Mikołaj, gr-k, l.37, 
zamordowany 13 grudzień 1944; 
Krynicka Karolina zd. Blatkiewicz, 
rz-k, l.32, zamordowana 13 grud-
nia 1944; Blatkiewicz Maria zd. 
Szybowicz, matka Karoliny, zamor-
dowana 13 grudnia 1944; Krynicki 
Jan, gr-k, l.10, zamordowany 13 
grudzień 1944.  Żobków Paweł, 
rz-k, l.18, zamordowany 13 grud-
nia 1944, adnotacja „zabity na 
Łanach Łowczańskich obok domu 
Krynickiego Mikołaja , który w tym 
czasie był przez innych duszony 
wraz z rodziną” (Justyna Cwynar,  
20.10.2013; w : www.stankiewi-
cze.com/ludobojstwo.pl )
-  1945 roku we wsi Ruda pow. Ży-
daczów banderowcy zamordowali 
6 Polaków: 5-osobową rodzinę z 3 
małoletnich dzieci oraz 19-letniego 
chłopca.
 
5 i 15 grudnia 1942 roku we wsi 
Wielącza pow. Zamość w pacy-
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fikacji ukraińsko-niemieckiej w 
czasie wysiedleń zamordowanych 
zostało 172 Polaków, w tym 27 
dzieci, większość ciał spalono ra-
zem z zabudowaniami.
 
15 grudnia 
-  1942 roku: We wsi Huta Stara 
pow. Krzemieniec Ukraińcy za-
mordowali 1 Polaka. We wsi Pusz-
no Skokowskie pow. Opole Lubel-
skie żandarmi niemieccy i policja 
ukraińska zamordowali 5-osobową 
rodzinę polską oraz spalili ich dom 
i budynki gospodarcze.
 
-  1943 roku: We wsi Janów pow. 
Trembowla banderowcy zamor-
dowali Polaka, kierownika szkoły. 
W  mieście Kowel woj. wołyńskie 
upowcy wrzucili granaty do pol-
skich domów zabijając co najmniej 
8 Polaków, w tym kobiety i dzieci. 
We wsi Monasterzyska pow. Bu-
czacz policjanci ukraińscy zastrze-
lili 4 Polaków. We wsi Pietrycze 
pw. Złoczów  15.12.1943 r. został 
zamordowany przez Ukraińców 
Słuszkiewicz Augustyn l. 58, kie-
rownik szkoły, delegat Polskiego 
Komitetu Opieki. (prof. dr hab. Le-
szek Jankiewicz: Uzupełnienie do 
listy strat ludności polskiej..., j. w.) 
We wsi Zabłodźce (Zabłotce) pow. 
Brody: „Około 15.12.1943 r. zosta-
li zam. Polacy z personelu kolejo-
wego (5 osób): 1. Giergiel Jan l. 
18; 2. Kwiecień i.n. l. 32; 3. Smotri 
Antoni l. 55; 4. Siekiera Michał l. 
55;  5. Inżynier NN.”  (prof. dr hab. 
Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie 
do listy strat ludności..., jw.).
 
-  1944 roku: We wsi Bircza pow. 
Dobromil upowcy zastrzeli 1 Pola-
ka. We wsi Czabarówka pow. Ko-
pyczyńce zamordowali Mikołaja 
Cirko, byłego kierownika szkoły. 
We wsi Karolówka pow. Zalesz-
czyki zamordowali 4 Polaków.
 
- 1945 roku we wsi Monasterzyska 
pow. Buczacz zostali zamordowa-
ni: Fic i Kuchta (prof. dr hab. Le-
szek Jankiewicz: Uzupełnienie do 
listy strat ludności polskiej..., j.w.)
 
W połowie grudnia 
 -  1943 roku we wsi Bryń pow. 
Stanisławów banderowcy upro-
wadzili i zamordowali 2 Polaków, 
braci.
 
-  1946 roku we wsi Huta Brzuska 
pow. Przemyśl upowcy obrabowali 
i spalili wieś oraz zamordowali 21 
Polaków a 10 poranili.
 
 W nocy z 15 na 16 grudnia 1943 
roku we wsi Stara Wieś pow. Lu-
baczów banderowcy zamordowali 
30 Polaków, w tym kobiety i dzie-
ci.
 
16 grudnia 
 -  1942 roku we wsi Jezierce pow. 
Kostopol policjanci ukraińscy pod 
dowództwem kilku Niemców do-
konali pacyfikacji wsi polskiej 
mordując od 360 do 500 Polaków. 
Była to represja za fałszywe oskar-
żenie przez komendanta policji 
ukraińskiej w Ludwipolu Korol-
czuka, że Polacy z partyzantami 
sowieckimi rzucili granat na prze-
jeżdżających Niemców, chociaż 
zrobili to tylko partyzanci sowiec-
cy ze specjalnej grupy wywiadow-
czej Nikołaja Kuzniecowa. Ukra-

ińscy policjanci obrabowali trupy 
Polaków z lepszych ubrań i butów, 
a ludność ukraińska z sąsiednich 
wiosek rozgrabiła majątek spacyfi-
kowanej wsi.
 
-  1943 roku: We wsi Worwoliń-
ce pow. Zaleszczyki: „16.12.1943 
r. zostały zamordowane na stacji 
kolejowej dwie Polki NN, miesz-
kanki wsi” (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie do listy 
strat ludności polskiej..., j. w.). W 
mieście Włodzimierz Wołyński 
upowcy zamordowali 30-letnią Po-
lkę  Antoninę Charapiuk.
 
-  1944 roku: We wsi Jabłonica 
Ruska pow. Brzozów banderowcy 
zamordowali 1 Polaka. We wsi Ło-
siacz pow. Borszczów obrabowali 
i spalili gospodarstwa polskie oraz 
zamordowali 15 Polaków. W mie-
ście Rozdół pow. Żydaczów za-
mordowali 20-letniego Polaka. We 
wsi Warwolińce pow. Zaleszczyki 
zamordowali 2 Polki na stacji ko-
lejowej.
 
W nocy z 16 na 17 grudnia 1945 
roku we wsi Zahutyń pow. Sanok 
banderowcy uprowadzili i zamor-
dowali 12 Polaków: 11 cywilnych 
oraz podoficera WP.
 
Od 27 listopada do 17 grudnia  
1942 roku na Zamojszczyźnie 
Niemcy z policją ukraińską wysie-
dlili ponad 40 wsi, około 40 - 50 
tys. polskiej ludności.
 
17 grudnia 
 -  1943 roku: We wsi Rudniki pow. 
Mościska banderowcy zamordo-
wali 22-letniego Polaka. W mie-
ście Sarny woj. wołyńskie zmarła 
20-letnia Polka od ran zadanych 
przez Ukraińców. W miasteczku 
Sasów pow. Złoczów Ukraińcy 
zamordowali aptekarza Taffe Mie-
czysława l. 48. (prof. dr hab. Le-
szek Jankiewicz: Uzupełnienie do 
listy strat ludności polskiej..., j. w.)
 
-  1944 roku: We wsi Ihrowica 
pow. Tarnopol banderowcy za-
strzelili 2 Polaków. We wsi Kaspe-
rowce pow. Zaleszczyki zamordo-
wali 2 Polaków: małżeństwo. W 
mieście Rozdół pow. Żydaczów  
zamordowali 4 Polaków, w tym 
17-letniego chłopca powiesili na 
placu na terenie tartaku. We wsi 
Tarnowica Polna pow. Tłumacz 
uprowadzili 4 Polaków, którzy za-
ginęli bez wieści.
 
18 grudnia 
 -  1943 roku: We wsi Lisieczyńce 
pow. Zbaraż: „18.12.1943 r. zostali 
zamordowani: 1. Bielski (Bielec-
ki) i.n. – organista, l. 50; 2. Obe-
rleutenant (Oberleitner?) Szymon, 
młynarz” (prof. dr hab. Leszek Jan-
kiewicz: Uzupełnienie do listy strat 
ludności polskiej..., j. w.). We wsi 
Monasterzyska pow. Buczacz ban-
derowcy zamordowali 6 Polaków, 
pracowników fabryki tytoniu. We 
wsi Waleśnica pow. Nadwórna za-
mordowali na drodze 1 Polaka
 
-  1944 roku: We wsi Oryszkowce 
pow. Kopyczyńce Ukraińcy upro-
wadzili 24-letniego Polaka, który 
zaginął bez wieści. W nadleśnic-
twie Szówsko pow. Jarosław zosta-
li zamordowani przez UPA gajowi:  
Józef Salwach oraz Józef Satrocha.

 
-  1945 roku we wsi Jezierzany 
pow. Buczacz banderowcy zamor-
dowali 5 Polaków.
 
-  1946 roku we wsi Komalówka 
pow. Stryj banderowcy zamordo-
wali 2 Polaków
 
W nocy z 18 na 19 grudnia 1944 
roku we wsi Hadyńkowce pow. 
Kopyczyńce Ukraińcy zamordo-
wali 1 Polaka.
 
19 grudnia 
 -  1943 roku: We wsi Dąbrówka 
pow. Biłgoraj Ukraińcy z Niemca-
mi spalili 34 polskie gospodarstwa, 
zamordowali 9 Polaków a 8 zabrali 
do więzienia. We wsi Potok Górny 
pow. Biłgoraj Ukraińcy z SS „Ha-
łyczyna’ oraz policjanci ukraińscy 
z Tarnogrodu, Biszczy i Księżopo-
la spalili 60 gospodarstw polskich 
oraz zastrzelili co najmniej 58 Po-
laków: „19 grudnia 1943 r. oddział 
UPA z SS Galizien, pozostający na 
służbie niemieckiej, dowodzony 
przez Włodzimierza Darmochwała 
oraz policja ukraińska pod wodzą 
komendanta powiatowego Iwana 
Jurkiwa, a także żandarmi z poste-
runku w Tarnogrodzie spacyfiko-
wali wsie: Potok Górny, Dąbrów-
kę i Zagródki. /…/  Gdy Ukraińcy 
przybyli na plebanię, ksiądz odma-
wiał brewiarz. Oddali strzał w kie-
runku drzwi kuchennych, po czym 
aresztowali księdza, pod zarzutem 
ukrywania bandytów (...). Esesma-
ni domagali się, aby ksiądz wydał 
im ukrywających się partyzantów 
oraz Żydów, jak również wskazał, 
gdzie jest ukryta broń. Ks. Nowo-
sad nie wydał nikogo (bp E. Ilce-
wicz). Oprawcy dołączyli księdza 
do innych aresztowanych osób, 
które ustawili w szeregu. Ksiądz 
wyjął wtedy krzyż, który miał przy 
sobie, pocałował go i podał go do 
pocałowania pozostałym areszto-
wanym. Po pewnym czasie Ukraiń-
cy wywołali księdza z szeregu, mó-
wiąc: Pastor z nami! Wypytywali 
go o partyzantów i o to, kto ukrywa 
Żydów. Ksiądz nie wydał nikogo”. 
(W. Muca, Opinia męczeństwa 
księdza Błażeja Nowosada (1903-
1943), Lublin 2001 s. 65 mps, Bi-
blioteka Diecezjalna w Zamościu). 
„Jeden z mieszkańców Potoku 
Górnego, który w czasie napadu 
ukraińskiego ukrywał się wraz z 
innymi osobami w kościele, tak 
opisuje dalsze losy ks. Nowosada: 
„Siedząc w organach, usłyszałem, 
jak drzwi kościoła się otworzyły i 
przez szpary w organach zobaczy-
łem jak czterech Ukraińców z bro-
nią gnało ks. Nowosada na strych 
kościoła. Szli szybko. Po jakimś 
czasie usłyszałem strzały na stry-
chu kościoła. Na strychu zastrzelili 
tych, którzy tam weszli. Strzelili też 
do Franciszka Rorata, ale tylko go 
ranili, nie wiedząc o tym. Rorat 
potem mi opowiadał, jak męczyli 
ks. Nowosada. Wkładali mu szpil-
ki pod paznokcie, bili, on piszczał 
i wreszcie go zastrzelili na strychu. 
Później widać było skłute ręce ks. 
Nowosada” (relacja Józefa Kna-
pa, Potok Górny, 6 kwietnia 2001 
r. „Mordowali księdza, bijąc go 
karabinem po głowie, zdzierano 
mu paznokcie, wyciągano obcę-
gami żyły, zdarto mu cześć skóry 
z pleców. Całe ciało miał pokłute 
ostrym narzędziem, a na końcu z 
bardzo bliska strzelono mu w tył 
głowy, roztrzaskując ją. Ksiądz 
piszczał i krzyczał, gdyż bardzo 

cierpiał” (relacja Józefa Grelaka, 
Potok Górny i Wandy Mroczka, 
Wożuczyn; Muca, s. 67). 20 grud-
nia tegoż roku ciało zamordowa-
nego ks. Nowosada przeniesiono 
na plebanię. Józef Grelak tak ten 
moment wspomina: „Cały tył gło-
wy wydarty od strzału. Miał sińce 
ponabijane na twarzy i koło uszu. 
Były to olbrzymie guzy. Na rękach 
były ślady kłucia ostrym narzę-
dziem, chyba bagnetem, wyrywa-
ne żyły” (relacja J. Grelaka, Potok 
Górny; Muca, s. 68; za: bp Ma-
riusz Leszczyński; w: http://www.
niedziela.pl/artykul/20866/nd/Ks-
-Blazej-Nowosad-1903-1943 ). We 
wsi Szyszkowce pow. Borszczów 
Ukraińcy zamordowali małżeń-
stwo polskie. We wsi Zagródki 
pow. Biłgoraj upowcy z policjan-
tami ukraińskimi zamordowali 9 
Polaków.
 
-  1944 roku: W miasteczku Busk 
pow. Kamionka Strumiłowa bo-
jówka OUN Kupiaka zamordowa-
ła 5 Polaków. We wsi Dobrowody 
pow. Zbaraż „partyzanci ukraiń-
scy” zmordowali 3-osobową rodzi-
nę polską: Agatę Didycz z 2 cór-
kami, Marią i Zofią. We wsi Kry-
stynopol pow. Sokal zamordowali 
2 Polaków, milicjantów. We wsi 
Łosiacz pow. Borszczów zamordo-
wali 2 Polaków: dróżnika z żoną.
 
-  1945 roku we wsi Busk pow. 
Kamionka Strumiłowa Ukraińcy 
zamordowali 5 Polaków: 4-osobo-
wą rodzinę i kobietę.
 
-  1946 roku w mieście Jarosław 
woj. rzeszowskie znajduje się grób 
żołnierza WP Zenona Krasowskie-
go ur 1926 r.,  który zginął w walce 
z UPA 19 grudnia 1946 roku  (htt-
p://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/
zabytki/narodowej/ofiary1.html)
 
W listopadzie lub 20 grudnia  
1944 roku w mieście Tłumacz 
woj. stanisławowskie upowcy roz-
bili więzienie NKWD, zwolnili 
Ukraińców, natomiast zamordowa-
li na miejscu więzionych około  15 
Polaków.
 
20 grudnia 
 -  1942 roku: We wsi Długi Kąt 
pow. Biłgoraj Ukraińcy z Niemca-
mi zamordowali 4-osobową rodzi-
nę polską. We wsi Radochoszcze 
pow. Zamość Niemcy z Ukraiń-
cami zabili 5 Polaków: matkę z 
4-letnim dzieckiem, 2 mężczyzn i 
kobietę.
 
-  1943 roku w mieście Włodzi-
mierz Wołyński upowcy zakłuli 
bagnetami 4 Polaków, w jednym 
domu 37-letnią Anastazję Lec-
ką i jej sąsiadkę oraz w domu po 
przeciwnej stronie ulicy Lotniczej  
80-letnią staruszkę z 10-letnim 
wnukiem.
 
-  1944 roku: W mieście Dolina 
woj. stanisławowskie Ukraińcy 
zastrzelili zakonnicę „józefitkę” 
Adelę Augustynę Pawłowicz, gdy 
wracała z dyżuru od chorych. We 
wsi Hińkowce pow. Zaleszczyki 
upowcy uprowadzili i zamordowa-
li 3 Polki. We wsi Oleszyce pow. 
Lubaczów zamordowali 2 Pola-
ków.
 
-  1945 roku: We wsi Monasterzec 
pow. Lesko upowcy zamordo-

wali 1 Polaka, milicjanta. We wsi 
Szczutków pow. Lubaczów spalili 
112 budynków i zamordowali 1 
Polkę.
 
W nocy z 20 na 21 grudnia  1944 
roku we wsi Milno pow. Zborów 
banderowcy zamordowali 2 Pola-
ków oraz 2 Ukraińców, którzy ich 
ukrywali.
 
21 grudnia 
 -  1943 roku: We wsi Barycz 
pow. Buczacz została zamordo-
wana przez Ukraińców 3-osobo-
wa rodzina polska:  Filipowicz 
Julian z żoną Józefą i córką Ja-
dwigą (prof. dr hab. Leszek Jan-
kiewicz: Uzupełnienie do listy 
strat ludności polskiej..., j.w.). We 
wsi Kościuszkówka pow. Czort-
ków banderowcy zamordowali 
17-letniego Polaka. We wsi Ostra 
Mogiła pow. Skałat zamordowali 
2 nauczycieli polskich: jednego 
zastrzelili, drugi uprowadzony za-
ginął bez wieści. We wsi Pieniaki 
pow, Brody: „KOTOWSKI JAN 
syn Dominika i Anny Frącz, mąż 
Antoniny, ur. 1896 r. Zaginął bez 
wieści na Helence w Pieniakach 
21.12.1943 r. Ciała nie znalezio-
no” (http://podkamien.pl/viewpa-
ge.php?page_id=246&c_start=0 ).  
We wsi Skomorosze pow. Trem-
bowla: „21.12.1943 r. został zam. 
Raba Szczepan podczas powrotu z 
młyna.” (prof. dr hab. Leszek Jan-
kiewicz: Uzupełnienie do listy strat 
ludności polskiej..., j. w. ).
 
-  1944 roku: We wsi Szczutków 
pow. Lubaczów upowcy zamor-
dowali 2 Polaków: milicjanta i 
jego 24-letnią żonę. We wsi Wólka 
Krowicka pow. Lubaczów zamor-
dowali 2 Polaków, w tym kobietę.
 
-  1945 roku: We wsi Kobylnica 
Ruska pow. Jaworów banderow-
cy zmordowali 1 Polaka. We wsi 
Krowniki pow. Przemyśl zamordo-
wali 3 Polaków.
 
21 grudnia 1943 roku w Starej 
Hucie pow. Kostopol dowódca od-
działu partyzanckiego AK „Bom-
ba” por. Władysław Kochański 
zaproszony został wraz ze swoim 
sztabem na kolejną popijawę (na 
„czaj”) do sowieckiego zgrupowa-
nia partyzanckiego gen. Michaiła 
Naumowa w sąsiedniej kol. Zawo-
łocze, gdzie sowieci kwaterowa-
li. Pojechało 5 oficerów, 13 pod-
oficerów i 2 szeregowych. Przed 
północą do Peresiek (obok Starej 
Huty), gdzie stacjonował sztab 
polskich partyzantów, wdarło się 
około 30 partyzantów sowieckich 
ze zgrupowania „Naumowa” pod 
dowództwem „Bohuna”. Powo-
łując się na rozkaz Kochańskiego 
„Bomby – Wujka” chcieli zabrać 
ze sobą pozostałych oficerów i 
podoficerów. Dowiedziawszy się, 
że wyruszyli oni w teren, sowieci 
odjechali, próbując jeszcze zamor-
dować polskiego wartownika.
Dopiero po 1989 roku prawda o 
zbrodni sowieckich partyzantów 
została ujawniona. W Zawołoczu 
zabili oni 5 polskich partyzantów. 
Pozostałych powiązanych sznura-
mi i szczelnie przykrytych wieźli 
saniami cały dzień i noc w niezna-
nym kierunku. Lucjan Paczewski 
„Staszek” pozostawił spisaną w 
rękopisie relację z tego porwania. 
23 grudnia nad ranem zrobiono im 
postój. „Po jakimś czasie zaczęto 
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nas brać po dwóch i pod automa-
tami prowadzić na łąkę w kierun-
ku lasu w odstępach co 20 minut. 
/.../ Modliłem się żarliwie do Matki 
Boskiej, słysząc pojedyncze strzały 
oddawane w lesie. Widziałem, jak 
kilku Rosjan szło w tym kierun-
ku z łopatami”. Po przesłuchaniu 
Paczewski nie został zamordowa-
ny, jak i jego kolega Witkowski. 
„Do dziś dnia nie wiem, co nas 
uratowało od śmierci” - wyznał 
w swojej relacji. Na skraju lasu 
zamordowanych zostało 6-ciu 
polskich partyzantów, natomiast 
7-miu z „Bombą – Wujkiem” oraz 
księdzem Leonem Śpiewakiem 
sowieci powieźli dalej. „Wieczo-
rek kolację jedliśmy na podłodze. 
Ksiądz Śpiewak przypomniał nam, 
że dziś jest wigilia Bożego Naro-
dzenia i zaproponował podzielenie 
się opłatkiem. „Wujek” ze skórki 
chleba zrobił opłatek, a ksiądz po-
błogosławił tę skórkę i tak dzieli-
liśmy się jak opłatkiem. W tej wsi 
staliśmy przez kilka dni”.
Po pobycie w więzieniu w Kijowie 
trafili potem na Łubiankę, gdzie 
odbył się ich proces. „Wujek” 
skazany został na 25 lat, do Polski 
powrócił z kopalni miedzi na Koły-
mie w 1956 roku.
Dowództwo nad oddziałem party-
zanckim AK „Bomby” objął ppor. 
Feliks Szczepaniak „Słucki”. Bo-
jąc się, że sowieci dążyć będą do 
ostatecznej likwidacji polskiego 
oddziału, opuścił on rejon Starej 
Huty. „Nad ranem przyszliśmy do 
opuszczonych zabudowań kolonii 
polskiej Folwark – Osty. W ten 
sposób w wigilię Bożego Naro-
dzenia znaleźliśmy się ponownie 
w odległości 10 km od Sarn. Byli-
śmy wszyscy bardzo zmęczeni. /.../ 
Po względnym uporządkowaniu 
zajmowanych chałup i krótkiej 
drzemce, zaczęliśmy się szykować 
do obchodu Wigilii. Nie mieliśmy 
opłatków, ale pozostało jeszcze tro-
chę suchego chleba. Podporucznik 
„Słucki” wziąwszy kromkę chleba, 
chodził po chałupach od plutonu 
do plutonu i dzielił się z nami jak 
opłatkiem. Składając sobie wza-
jemne życzenia, niektórzy płakali. 
Tyle przecież tragedii w ciągu mi-
nionego roku przeżyliśmy. /.../ Za-
siedliśmy potem przy rozpalonym 
piecu i zaczęliśmy śpiewać kolędy, 
których znaliśmy wszyscy wiele. 
Zrobiło nam się wtedy jakoś lżej. 
Po północy poszedłem z kolegą 
szkolnym Stefanem Zielińskim na 
wartę i tak rozpoczęły się dla nas 
Święta Bożego Narodzenia” (Cze-
sław Piotrowski: Przez Wołyń...). 
Oddział przedziera się przez tereny 
opanowane przez banderowców. 
Po trzech nieprzespanych nocach, 
omijając dziesiątki spalonych pol-
skich wsi, resztkami sił dociera w 
południe 30 grudnia do Zofiówki 
i nawiązuje kontakt z Przebrażem.
 
W nocy z 21 na 22 grudnia 1944 
roku we wsi Gontowa pow. Zbo-
rów banderowcy spalili 60 gospo-
darstw polskich i zamordowali 9 
Polaków.
 
22 grudnia 
-  1942 roku w miasteczku Borsz-
czów bojówkarz SB-OUN zastrze-
lił na ulicy 22-letniego Polaka.
 
-  1943 roku: We wsi Brusno 
Nowe pow. Lubaczów Ukraińcy 
zamordowali 19-letniego Polaka. 
We wsi Modryń pow. Hrubieszów 
zamordowali 4 Polaków; w odwe-

cie oddział AK zabił 4 Ukraińców. 
We wsi Rudka pow. Lubaczów 
upowcy zamordowali masakrując 
19-letniego Polaka. We wsi Zała-
wie pow. Trembowla „22.12.1943 
r. została uprowadzona Podhajecka 
Tekla - żona kowala” (prof. dr hab. 
Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie 
do listy strat ludności polskiej..., 
j.w.)
 
-  1944 roku: W miejscowości Bir-
cza pow. Przemyśl zabity został 
przez Ukraińców Baryła Andrzej 
ur. 1906, We wsi Bolanowice pow. 
Mościska banderowcy zamordo-
wali 4-osobową rodzinę polską 
gajowego z 2 dzieci. We wsi Cza-
hary Zbaraskie pow. Zbaraż bande-
rowcy udający żołnierzy sowiec-
kich zamordowali 4 Polaków oraz 
3-osobową rodzinę polsko-ukraiń-
ską: matkę z córką, brata tej matki, 
kobietę, Ukraińca, jego żonę Polkę 
i ich 10-letnią córkę. We wsi Ko-
rzowa pow. Podhajce banderowcy 
zamordowali 15 Polaków. We wsi 
Olchowczyk pow. Kopyczyńce 
zamordowali 9 Polaków i 1 Ro-
sjankę. We wsi Pobużany pow. 
Kamionka Strumiłowa zamordo-
wali 1 Polaka. We wsi Toustobaby 
pow. Podhajce banderowcy w sile 
około 500 napastników siekierami, 
widłami, nożami, bagnetami, paląc 
żywcem itp., wymordowali 82 Po-
laków, a ich gospodarstwa obrabo-
wali i spalili. „Szczególnie utkwiły 
mi w pamięci obrazy męczeńskiej 
śmierci Jana Zarzyckiego, 17-let-
niego chłopca, z rozciętą na pół 
głową, oraz Czerwińskiego i Jana 
Tracza z wyciętymi językami, któ-
rzy później zostali dobici kolbami 
karabinów lub kołkami. Pamiętam 
także małego chłopczyka 2-3 let-
niego z rodziny Czerwińskich (był 
to 2-letni Stanisław Czerwiński 
– przypis S.Ż.) z którego opraw-
ca zdarł na żywca skórę. Dokonał 
tego Ukrainiec o nazwisku Stepan 
Choptij” (Józef Zarzycki; w: Ko-
mański..., s. 772). We wsi Zawa-
dówka pow. Podhajce banderowcy 
maszerując na rzeż wsi Tousobaby 
„po drodze” wymordowali tutaj 61 
Polaków. We wsi Zawałów pow. 
Podhajce zamordowali 22 Pola-
ków, w tym  rodziców księdza Ka-
zimierza Bartosiewicza. 84-letnie-
go ojca, Wojciecha Bartosiewicza 
związali drutem kolczastym i wy-
dłubali mu oczy. Ksiądz wyskoczył 
przez okno i przeleżał kilka godzin 
w śniegu, odmroził palce u nóg i 
rąk i do końca życia nie odzyskał 
zdrowia.
 
-  1946 roku w mieście Jarosław 
woj. rzeszowskie znajduje się grób 
żołnierza WP Mariana Michalskie-
go ur. 1925, który zginął w walce 
z UPA 22 grudnia 1946 roku   (htt-
p://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/
zabytki/narodowej/ofiary1.html)
 
-  1947 roku w lesie koło wsi 
Strzelce na Zamojszczyźnie grupa 
upowców udusiła Polaka – gajo-
wego, który idąc po świąteczną 
choinkę przypadkowo natknął się 
na ich bunkier.
 
W nocy z 22 na 23 grudnia  1943 
roku: We wsi Choronów pow. 
Rawa Ruska banderowcy zamor-
dowali 16 Polaków: 3-miesięczne 
niemowlę o nazwisku Jardecki, 
12-osobową rodzinę Łuszkiewi-
czów z 8 córkami w wieku od 2 do 
22 lat oraz matkę z 2 synami. We 
wsi Dąbrówka pow. Lubaczów za-

mordowali partyzanta AK.
 
23 grudnia 
 -  1943 roku: We wsi Putiatyńce 
pow. Rohatyn banderowcy wywa-
bili z domu Polaka, który zaginął. 
We wsi Strusów pow. Trembowla 
Ukraińcy zamordowali 1 Pola-
ka. We wsi Szychtory pow. Sokal 
banderowcy zastrzelili 2 Polaków: 
Jana Mamelkę i Aleksandra Wielo-
polskiego (Sentencja wyroku Sądu 
Wojewódzkiego w Lublinie  z 29 
stycznia 1972 r.  w sprawie Teo-
dora Daka, w: http://koris.com.
ua/other/14728/index.html?pa-
ge=407). We wsi Witonież pow. 
Łuck w walce z UPA poległo 5 
partyzantów AK „Łuna”.
 
-  1944 roku: We wsi Biały Po-
tok pow. Czortków banderow-
cy zamordowali 12 Polaków z 
4 rodzin, w tym dzieci lat 9 i 11 
spalili żywcem w domu. We wsi 
Gontowa pow. Zborów Ukraińcy 
zamordowali 2 Polki, które wró-
ciły do swoich domów po ukryte 
rzeczy. We wsi Skomorosze pow. 
Trembowla: „23.12.1944 r. został 
zamordowany Stefan Raba l. 26” 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie do listy strat ludności 
polskiej..., jw.), We wsi Zazulińce 
pow. Zaleszczyki zamordowali 2 
Polaków: ojca z synem. We wsi 
Zwiniacz pow. Czortków upowcy 
zamordowali 1 Polkę: odcięli jej 
piersi, odrąbali  głowę „a truchło 
za saniami wlekli przez wieś krzy-
cząc, że syna wołała i synok nie po-
mog – gdzie on, jeho chcemy?; syn 
był powołany do wojska (informa-
cję zamieścił wnuk zamordowanej 
na blogu „Salon 24” 14. 07. 2008).
 
-  1945 roku we wsi Lubliniec 
Nowy pow. Lubaczów Ukraińcy 
zamordowali 25-letniego Polaka.
-  1946 roku: We wsi Młodowice 
pow. Przemyśl w zasadzce upowcy 
zamordowali Polaka, podporucz-
nika, dowódcę strażnicy WOP. We 
wsi Żmijowiska pow. Lubaczów 
banderowcy w pobliskim lesie za-
mordowali 13 Polaków: szewca z 
Dobromyśla i 7 członków rodziny, 
oraz 5 osób z Lipowca, w tym ko-
biety lat 19, 26 i 46.
 
W nocy z 23 na 24 grudnia 1944 
roku we wsi Jabłonica pow. Jasło 
policjanci ukraińscy z Niemcami 
rozstrzelali 13 Polaków.
 
24 grudnia (Wigilia Bożego Na-
rodzenia) 
 
-  1939 roku: W mieście Brzeżany 
podczas kolacji wigilijnej, grupa 
miejscowych nacjonalistów ukra-
ińskich napadła na dom, w którym 
mieszkała rodzina Nadachowkich, 
powybijała szyby i dotkliwie po-
biła świętujących. We wrześniu 
Ukraińcy  podpalili dozorcówkę 
leśną, w której pracował i mieszkał 
Władysław Nadachowski, Polak, 
dozorca leśny z rodziną. Nada-
chowski był w tym czasie w Brze-
żanach i dzięki temu uszedł cało. 
Ukraińcy spalili cały jego majątek 
– żona z pięciomiesięcznym dziec-
kiem uciekła, a ponieważ była 
Ukrainką ocalała, jednak wskutek 
szoku została połowicznie sparali-
żowana. Nadachowscy ograbieni, 
przyszli „tylko z kijem w ręce” 
do Brzeżan. W sowieckim więzie-
niu zamordowany został ks. prałat 
Czesław Wojtyniak, zastępca bi-

skupa polowego WP.
 
-  1940 roku w mieście Ottynia 
pow. Tłumacz czerwoni milicjanci 
ukraińscy aresztowali i oddali do 
NKWD ks. Stanisława Perenca, po 
którym ślad zaginał.
 
-  1941 roku we wsi Żółtańce pow. 
Żółkiew grupa miejscowych Ukra-
ińców  zamordowała w leśniczów-
ce 2 Polaków. Byli to leśnicy, bra-
cia Adam i Antoni Hucińscy.
 
-  1942 roku: We wsi Pałąki pow. 
Łuck: „masowy mord w Połące, 
pow. łucki. Ofiarą nacjonalistów 
ukraińskich padło około 60 Pola-
ków” (www.kalendarium.wołyń-
skie). W kol. Rudnia pow. Łuck 
podczas tradycyjnego odwiedza-
nia się polskich rodzin z życze-
niami świątecznymi, zostali ujęci 
na drodze przez uzbrojoną bandę 
ukraińską 3 Polacy: nauczyciel Jan 
Kosiak, były urzędnik bankowy w 
Łucku Stefan Michałowski oraz 
były sekretarz gminy Kołki Roga-
liński. Ofiary popędzono w kierun-
ku Kołek. Wiosną 1943 r. ich ciała 
skrępowane drutem kolczastym 
wyciągnięto z rzeki Styr (Siemasz-
ko:...s. 567). We wsi Żółtańce pow. 
Żółkiew Ukraińcy zamordowali w 
leśniczówce 1 Polaka.
 
-  1943 roku: 
We wsi Białogłowy pow. Zborów 
z rozkazu lokalnego upowca Iwana 
Króla Ukraińcy zarąbali siekierami 
Antoniego Rusinowskiego.
We wsi Dolina k. Stryja: „podaję 
nazwisko cioci mojej babci, która 
wraz z rodziną została zamordo-
wana przez UPA w Wigilię 1943r. 
we wsi Dolina k. Stryja - Maria Bo-
lechowska z d. Kowarzyk , (córka 
Franciszka Kowarzyka i Elżbiety z 
d. Wolf), Franciszek Bolechowski 
i ich dzieci. Prócz tego jej siostra 
Joanna z d. Kowarzyk została wy-
wieziona na Sybir z rodziną i tam 
zginęli (Wioletta Pluta, w: www.
stankiewicze.com/ludobojstwo.pl 
). Sz. Siekierka, H. Komański, E. 
Różański nie wymieniają wsi Do-
lina w pow. Stryj.
W mieście powiatowym Dolina 
woj. stanisławowskie: „24 grudnia 
1944 roku – w dzielnicy Nowiczka 
– na dom rodziny Bolechowskich 
napadła dziesięcioosobowa gru-
pa banderowców. W tym czasie 
przebywała tam polsko-ukraińska 
rodzina Szeteniewiczów. Napastni-
cy kazali jej wyjść z mieszkania, a 
domowników zamordowali. Wów-
czas zginęli: Bolechowski Michał, 
Bolechowska Maria, Bolechow-
ski Sławomir, Bolechowski Józef, 
Sojka (i.n.), lat 23 – sąsiad, został 
zastrzelony obok bramy domu Bo-
lechowskich. Z rodziny Bolechow-
skich zostali ciężko ranni: Bene-
dykt i Władysław. Uznani przez 
bandytów za martwych – ocaleli. 
Obu rannych przechowała w swo-
im domu miejscowa Ukrainka, na-
rzeczona Benedykta, ratując im w 
ten sposób życie” (Siekierka..., s. 
21, stanisławowskie).
We wsi Dworzec pow. Równe 
upowcy zamordowali 35 Pola-
ków podczas wieczerzy wigilijnej, 
uchodźców z okolicznych wsi i 
koloni.
We wsi Kotłów pow. Złoczów 
upowcy zamordowali 7 rodzin 
polskich podczas wieczerzy wigi-
lijnej, 35 Polaków. „Wieczorem, 
przy silnej zadymce, ruszyliśmy 

do Kotłowa. Szło nas dziesięciu. 
W szkolnym budynku znaleźliśmy 
pomordowanych. Siedem rodzin: 
kobiety, dzieci, starcy i młodzi 
mężczyźni. Naliczyłem trzydzieści 
pięć osób. Widok był makabryczny: 
długi, zastawiony wigilijnymi po-
trawami stół cały był poplamiony 
krwią. Szczególnie utkwił mi w pa-
mięci opłatek przesiąknięty krwią. 
Głowy niektórych pomordowanych 
tkwiły w miskach z potrawami. /.../ 
Od cudem ocalałego starca dowie-
dzieliśmy się, że wspólny wieczór 
wigilijny miał być wieczorem po-
żegnalnym: wszyscy pomordowani 
zaraz po świętach mieli opuścić 
wieś i przenieść się do miasta. /.../ 
Tam były pomordowane młode 
dziewczęta i jakże okrutnie... jedną 
powieszono za włosy na drzwiach 
i rozpruto jej brzuch, a drugiej z 
kolei ręce przybito gwoździami do 
stołu, a stopy – do podłogi. Albo 
ten maleńki chłopczyk... powie-
szony za genitalia  na klamce..”. 
(Franciszek Sikorski: Iwa zielona, 
Wrocław 1984, s. 189 – 190 i 202).
We wsi Krościatyn pow. Buczacz 
policjant ukraiński zastrzelił przed 
kościołem 1 Polaka.
We wsi Kruhów pow. Złoczów 
upowcy zamordowali 18 Polaków 
i 24 Ukraińców goszczących u 
Polaków podczas wieczerzy wi-
gilijnej. Na ich mogile jest napis: 
„Bohaterska mogiła Polaków pole-
głych 24.XII.1943 roku” (Komań-
ski..., s. 502).
Na przedmieściu miasta Łuck woj. 
wołyńskie upowcy oraz chłopi 
ukraińscy zaatakowali Polaków 
podczas wieczerzy wigilijnej mor-
dując ich za pomocą siekier, noży i 
innych narzędzi; stosowali tortury i 
gwałty, dzieciom rozbijali głowy o 
mur i słupy; na przedmieściu Hni-
dawa zamordowali 57 Polaków 
(w tym część osób spalili razem z 
kościołem), na przedmieściu Wól-
ka 24 Polaków, na przedmieściu 
Krasne 16 Polaków. Tutaj w jed-
nym domu poćwiartowane ofiary 
rozłożyli na talerzach wieczerzy 
wigilijnej. Znaleziono też dziecko 
w beciku z licznymi ranami zada-
nymi nożem  Na ulicy Równień-
skiej zamordowali 7 Polaków oraz 
Ukrainkę z 2 dzieci „za karę”, że 
podczas katolickiego święta posta-
wiła choinkę. Ofiar było znacznie 
więcej, m.in. 18-osobowa rodzina 
Pszczółków z Sienkiewiczówki 
i inni uciekinierzy z okolicznych 
wsi, futorów i koloni; co najmniej 
115 Polaków  (Siemaszko..., s. 
660;  Bolesław Gaweł: Lata włó-
częgi, Olsztyn 1977, s. 151).
We wsi Maksymówka pow. Zbaraż 
Ukraińcy zamordowali 1 Polaka.
We wsi Monasterzyska pow. Bu-
czacz Ukraińcy uprowadzili 3 Po-
laków, w tym nauczyciela Mariana 
Filipeckiego, organizatora tajnego 
nauczania szkoły średniej – wszy-
scy zaginęli bez wieści.
We wsi Muchawka pow. Czortków 
w nocy z Wigilii na Boże Narodze-
nie banderowcy zamordowali dzie-
więciu Polaków  (prof. dr hab. Le-
szek Jankiewicz: Uzupełnienie do 
listy strat ludności polskiej..., jw.).
W miasteczku Ołyka pow. Łuck 
Ukraińcy zamordowali 42 Pola-
ków podczas wieczerzy wigilijnej; 
w jednym domu 15 Polaków, w 
drugim 5-osobową rodzinę: ojciec 
miał obcięte ręce i rozpłataną gło-
wę, matka została zmasakrowana, 
dwaj synowie lat 7 i 9 mieli odrą-
bane palce a 6-miesięczną córkę 
udusili sznurkiem (Siemaszko..., 
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s. 583 – 584). We wsi Skomoro-
sze pow. Trembowla: „24.12.1943 
r. został zamordowany na drodze 
do stacji kolejowej: Majer Józef”. 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie do listy strat ludności 
polskiej..., jw.)
Na drodze do stacji kolejowej we 
wsi Strusów pow. Trembowla 
Ukraińcy zamordowali 2 Polaków.
Do wsi Trościanka pow. Włodzi-
mierz Wołyński dotarła samoobro-
na z Bielin i zabrała ze sobą grupę 
Polaków ukrywającą się od 9 grud-
nia w schronie; skrajnie wyczer-
panych, kobiety i dzieci nie wy-
chodziły na zewnątrz; w tym dniu 
Ukraińcy zamordowali we wsi 1 
Polaka.
We wsi Wołochy pow. Brody pod-
czas wieczerzy wigilijnej na dom 
rodziny Żeglińskich dokonała na-
padu bojówka banderowska; upro-
wadziła i zamordowała 2 Polaków 
oraz 1 Ukraińca, zięcia jednego z 
Polaków: po kilku dniach odnale-
ziono ich zmasakrowane zwłoki w 
lesie.Inni:  „24.12.1943 r. została 
zam. żona Ceglińskiego Józefa i 
żona Ceglińskiego Leona.” (prof. 
dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzu-
pełnienie do listy strat ludności 
polskiej..., j.w.).
W miasteczku Zabłotów pow. 
Śniatyn banderowcy uprowadzili 
z domów 2 Polaków i po torturach 
zamordowali w lesie koło wsi Dżu-
rów: 35-letniego nauczyciela, ko-
mendanta AK w Zabłotowie (był to 
Henryk Jakubów) oraz 40-letniego 
inżyniera górnictwa (był to Adam 
Ziarnko).
We wsi Zaszków pow. Brody 
Ukraińcy zamordowali 4-osobową 
rodzinę polską Kotowskich (prof. 
dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzu-
pełnienie do listy strat ludności 
polskiej..., jw.).
We wsi Zazdrość pow. Trembowla 
upowcy napadli na majątek ziem-
ski i zamordowali podczas wiecze-
rzy wigilijnej 4 Polaków: zarządcę 
i 3 pracowników.
 -  1944 roku: 
We wsi Berezowica Mała pow. 
Zbaraż (po rzezi 22/23 lutego) ban-
derowcy zamordowali 5 Polaków: 
kobietę podczas jej ucieczki do 
Tarnopola; obłożnie chorego soł-
tysa; mężczyznę, który schronił się 
we wsi Płotycza u krewnych; inne-
go mężczyznę powiesili na krzaku 
bzu; oraz uprowadzili 70-letnie-
go mężczyznę, który zaginął bez 
wieści. We wsi Białogłowy pow. 
Zborów zamordowali  4-osobową 
rodzinę polską Kwiatków. Rodzice 
Jan i Maria oraz ich dwie córki zo-
stali dosłownie pocięci oraz skłuci 
nożami i bagnetami na kawałki.
We wsi Ditkowce pow. Tarnopol 
banderowcy przy drodze na skra-
ju lasu zamordowali 8 Polaków, 
w tym 7 kobiet. Zasztyletowane 
zostały: Bieniaszewska Anna ze 
wsi Gontowa,  Miazgowska Maria 
ze wsi  Gontowa, Olszewska Bro-
nisława ze wsi Gontowa, Olszew-
ska Rozalia Danuta ze wsi Dębina, 
Szeliga Genowefa ze wsi  Dębina , 
Szeliga Tekla ze wsi  Dębina; oraz 
zastrzeleni:  Szeliga Anna ze wsi 
Gontowa i Szeliga Maciej ze wsi 
Gontowa  (Adolf Głowacki:  „Mil-
no - Gontowa. Informacje zebrane 
od ludzi starszych - urodzonych 
na Podolu, wybrane z opracowań 
historycznych i odtworzone z pa-
mięci”. Szczecin 2008; za:  http://
www.milno.pl/readarticle.php?ar-
ticle_id=6).
W mieście Dolina woj. stanisła-

wowskie zamordowali 53 Pola-
ków; spalili wszystkie domy pol-
skie w dzielnicach Odenisa i Znie-
sienie. Imiennie znane jest tutaj 5 
ofiar, w tym 46-letni były legioni-
sta. W dzielnicy Nowiczka wiado-
mo o zamordowaniu 4-osobowej 
rodziny Olechowskich. Wielu Po-
laków zostało ciężko rannych. Na 
murach kościoła parafialnego poja-
wiły się plakaty i hasła: „Polacy do 
Polski, bo tu wasza mogiła”.
We wsi Gniłowody pow.   Pod-
hajce  zmarła w wyniku ciężkiego 
pobicia przez banderowców Polka, 
Katarzyna Olszewska, lat 42.
We wsi Ihrowica pow. Tarnopol 
banderowcy oraz chłopi ukraińscy 
z SKW z okolicznych wsi podczas 
wieczerzy wigilijnej dokonali rzezi 
ludności polskiej, podawane jest 
liczba od 79 do 92 zamordowa-
nych Polaków oraz 1 Ukrainiec. 
Mordu dokonali za pomocą sie-
kier, noży, bagnetów i różnych in-
nych narzędzi; znaczna część ciał 
spaliła się razem z zabudowania-
mi, stąd liczba ofiar jest niepełna. 
W kwietniu z Ihrowicy zabrano 
do 1 Armii WP 180 Polaków, po-
zostały głównie kobiety, dzieci i 
starcy. Zamordowali ks. probosz-
cza Stanisława Szczepankiewicza, 
upowcy wyrwali mu serce z piersi 
żywcem i zanieśli sotnikowi, któ-
rym był Wołodymyr Jakubowśkyj 
„Bondarenko”, gdyż zażyczył on 
sobie serca kapłana. Matkę, siostrę 
i brata księdza zarąbali siekierami; 
małżeństwo lat 60 i 62 powiesili 
na kolczastym drucie; 17-letnie-
mu Kazimierzowi Litwinowi piłą 
stolarską odcięli głowę i przynieśli 
sotnikowi (Komański... ,s. 827; Jan 
Białowąs: Wspomnienie z Ihrowicy 
na Podolu, 1997).
We wsi Maksymówka pow. Zbaraż 
banderowcy zamordowali 7 Pola-
ków: 4 zabili na terenie wsi, nato-
miast 3 zaginęło bez wieści.
We wsi Milowce pow. Czortków 
zamordowali 5 Polaków (4 męż-
czyzn i 1 kobietę): „Kilka chwil 
później zobaczyliśmy palący się 
dom naszego sąsiada Pańkowskie-
go i następne palące się polskie 
domostwa widoczne z okien. Jak 
się później okazało był to początek 
akcji banderowskiej skierowanej 
przeciwko Polakom w mojej wsi 
Milowce. Z opowiadań dorosłych 
osób wynikało, że banderowcy 
przebrani w mundury rosyjskie, 
przed wejściem do gromadzkiego 
domu dokonywali swoistej selek-
cji, Ukraińców odsyłali do domów 
a Polaków zatrzymali w świetlicy. 
Mego Ojca i kilku innych Pola-
ków (trzech lub czterech) wypro-
wadzono na most na rzece Seret 
przepływającej przez naszą wieś 
i tam bestialsko pomordowano 
przy pomocy siekier. /.../ Po dro-
dze napotkaliśmy wielu Polaków 
uciekinierów z różnych wsi, którzy 
tak jak my widzieli jedyny ratunek 
w ucieczce do Jagielnicy. Po kilku 
dniach okazało się, że nie ma szans 
na przeżycie bo zapanował głód, 
kawałek chleba i ziemniak to była 
duża wartość. W takiej sytuacji 
kobiety uradziły, że jedynym ra-
tunkiem jest udanie się do wsi aby 
przywieźć ziemniaki, które urato-
wały się będąc pochowane w kop-
cach. Kilka kobiet (cztery lub pięć) 
pojechało dwoma wozami do wsi w 
nadziei, że samotnym kobietom nic 
nie grozi. Pozwolono im załado-
wać do worków trochę ziemniaków 
i opuścić wieś. Lecz za wsią ocze-
kiwała na nich zasadzka. Jednej 
tylko kobiecie udało się zbiec, tej 

która prowadziła zaprzęgiem kon-
nym, reszta kobiet idąca za wozami 
została pomordowana, w tym moja 
mama. Mama została pochowana 
razem z innymi kobietami na cmen-
tarzu w Jagielnicy, tego cmentarza 
już od dawna nie ma. Ciało ojca 
przez kilka tygodni widziane było 
na grobli położonej przed wodnym 
młynem na Serecie w Milowcach 
i dalszy jego los jest nie znamy” 
(Sławomir i Jarosław Wernikow-
scy; w: www.stankiewicze.com/
ludobójstwo.pl ). H. Komański, Sz. 
Siekierka..., na s. 191 wymieniają 
zamordowanych 5 Polaków, nato-
miast nie odnotowują mordu doko-
nanego na 3 lub 4 kobietach, w tym 
na Katarzynie Wernikowskiej.
We wsi Pistyń pow. Kosów Hu-
culski upowcy zamordowali 36 
Polaków, w tym całe rodziny; spa-
lili żywcem 3 osoby: 80-letniego 
starca oraz małżeństwo; „Nikt nie 
nocował w domu. Na noc kryliśmy 
się w pobliskim lesie. Najgorzej 
było podczas zimy i wczesnej wio-
sny. Zimno, mróz i deszcze dawały 
się we znaki. Pamiętam, jak oboje 
z mężem i naszym trzyletnim dziec-
kiem, zawiniętym w pierzynę, nocą 
ukryci poza domem, widzieliśmy 
łuny na niebie z palących się gdzieś 
polskich zagród. Na dzień wraca-
liśmy do naszego domu. I tak od 
sierpnia 1943 roku minął kwiecień 
1944 roku, okres pełen niepokoju, 
strachu i ciągłego ukrywania się 
przed śmiercią z rąk ludobójczych 
banderowców. /.../ Niektórzy jed-
nak pozostali na miejscu. Ulegli 
oni zapewnieniom ukraińskiego 
księdza greckokatolickiego, który 
obiecywał, że kto przepisze się na 
greckokatolicyzm i narodowość 
ukraińską i opłaci po 2 kg pszeni-
cy od osoby, to może pozostać we 
wsi i nic mu nie grozi. Kilka ro-
dzin pozostało, ale już 24 grudnia 
1944 roku banderowcy ponownie 
dokonali napadu i zamordowali 
pozostałych” (Komański..., s. 229 
i 231).
We wsi  Putiatyńce pow. Rohatyn 
banderowcy uprowadzili i zamor-
dowali Maksymiliana Pańczuka. 
„W wieczór wigilijny 1944 roku 
do domu moich dziadków w Pu-
tiatyńcach weszli dwaj bande-
rowcy. Jeden był bardzo wysoki a 
drugi zdecydowanie niższy. Byli to 
osobnicy nieznani moim dziadkom. 
Nakazali mojemu dziadkowi Mak-
symilianowi Pańczukowi wyjść z 
domu i pokazać im drogę do innej 
wsi. Dziadek chcąc chronić swoją 
rodzinę/.../  wyszedł bez stawiania 
oporu na zewnątrz, gdzie czekała 
bardzo liczna grupa pozostałych 
oprawców. Ruszyli wraz z dziad-
kiem w stronę wsi Łuczyńce. /.../   
Po niedługim czasie od zaginięcia 
mojego dziadka jego brat Filip 
Pańczuk postanowił go odszukać. 
W polu pomiędzy Putiatyńcami a 
Łuczyńcami dokonał makabrycz-
nego odkrycia. Leżały tam zmasa-
krowane, rozkawałkowane zwłoki 
mężczyzn ( około 10 osób) i pomię-
dzy nimi rozpoznał szczątki swo-
jego brata Maksymiliana. /.../  Po 
jakimś czasie moja babcia Maria 
- żona zamordowanego Maksy-
miliana Pańczuka otrzymała list z 
Putiatyńców od dawnej sąsiad-
ki Polki. Napisane tam było „na 
Twoim mężu rośnie żyto”. Z treści 
tego zdania można sądzić, że ciało 
mojego dziadka jak i pozostałych 
pomordowanych spoczywa w polu 
pomiędzy Putiatyńcami a Łuczyń-
cami” (Anna Pańczuk, w: www.
stankiewicze.com/ludobójstwo.pl 
-  oraz korespondencja e-mailowa 

z autorem). Anna Pańczuk powo-
łuje się na relację nieżyjącego już 
jej ojca, Józefa Pańczuka, prostu-
jąc informację podaną za książką 
S. Siekierki, H. Komańskiego i E. 
Różańskiego Ludobójstwo doko-
nane przez nacjonalistów ukraiń-
skich na Polakach w wojewódz-
twie stanisławowskim 1939 – 1946 
(Wrocław, bez daty wydania, s. 
416). Stwierdza ona, że jej dziadek 
Maksymilian Pańczuk uprowa-
dzony został ze swojego domu w 
Putiatyńcach, a nie w Zalipiu. Na 
s. 407 – 408 ww. książki znajduje 
się informacja dotycząca uprowa-
dzenia ze wsi Putiatyńce i zamor-
dowania Maksymiliana Pańczuka, 
ale z pomyłkową datą „23 grudnia 
1943 roku”. Na s. 440 tejże książki 
Władysław Pańczuk, syn Maksy-
miliana, podaje datę „23 grudnia 
1944 r.”  oraz stwierdza: „Tego sa-
mego wieczoru ci sami banderow-
cy, lub też inni, zamordowali rodzi-
nę o nazwisku Zabłocki – rodziców 
i dwoje dzieci”. Anna Pańczuk 
twierdzi, że brat zamordowanego, 
Filip Pańczuk, znalazł zmasakro-
wane, rozkawałkowane zwłoki 10 
mężczyzn. Datę taką jak Wigilia 
Bożego Narodzenia świadkowie 
raczej zapamiętywali, można więc 
stwierdzić, że to wielkie i radosne 
święto narodzin Zbawiciela, ban-
derowscy bandyci we wsi Putia-
tyńce zbrukali okrutnym mordem 
co najmniej 14 Polaków.
We wsi Siniowce gmina Łanow-
ce pow. Krzemieniec w sierpniu 
1943 roku został  zamordowa-
ny przez OUN-UPA „leśnik” 
Jan Galabarda. „Jego żonę Julię 
zamordowano w wigilię 24 XII 
1944 r.” (Edward Orłowski, w: 
http://www.krosno.lasy.gov.pl/
documents/149008/17558056/
martyrologium+le%C5%9Bni-
k%C3%B3w+2013.pdf ). Sie-
maszko..., na s. 441 podają, że nie 
mają posiadają żadnej informacji o 
losach Polaków zamieszkałych w 
tej wsi.
We wsi Skomorochy pow. Tarno-
pol banderowcy zarąbali siekierą 
Polkę, Władysławę Wiatr.
We wsi Torskie pow. Zaleszczyki: 
„24.12.1944 r. korzystając z uczty 
wigilijnej banda urządziła napad. 
Zginęło 73 Polaków a 37 osób 
zostało rannych” (prof. dr hab. Le-
szek Jankiewicz: Uzupełnienie do 
listy strat ludności polskiej..., jw.).
We wsi Winiatyńce pow. Zalesz-
czyki zamordowali 7 Polaków, w 
tym 15-letnią dziewczynkę.
 -  1945 roku: We wsi Babica nad 
Sanem pow. Przemyśl upowcy 
uprowadzili z drogi i zamordowali 
8 Polaków. We wsi Olchowa pow. 
Lesko zamordowali 2 Polaków.
 
25 grudnia (Boże Narodzenie) 
 
-  1942 roku we wsi Łaszczów 
pow. Tomaszów Lubelski gesta-
powcy i esesmani ukraińscy roz-
strzelali w pobliskim lesie 76 Pola-
ków zabranych z kościoła podczas 
nabożeństwa, na które przybyło 
sporo ludzi ze wsi okolicznych. 
Ustalono 51 nazwisk ofiar..
 
-1943 roku: Wyszkolone oddziały 
UPA i bandy ukraińskiego chłop-
stwa zaatakowały polskie wioski 
w powiecie kowelskim: Batyń, Ra-
domle, Janówkę i Zasmyki, celem 
ostatecznej likwidacji tego ośrodka 
samoobrony polskiej. Atak nastąpił 
o świcie niemal jednocześnie na 

trzy z wymienionych wiosek i po-
zorowany na oddziały partyzanckie 
AK stacjonujące w Kupiczowie. 
Napastnicy użyli przy tym podstę-
pu przebierając pierwszą linię ata-
kujących w niemieckie mundury, 
by uzyskać efekt zaskoczenia, co 
się rzeczywiście udało. Zgroma-
dzili tak znaczne siły, że byli pewni 
zwycięstwa, czego dowodem był 
jadący pop mający odprawić mszę 
dziękczynną w Zasmykach. Samo-
obrona polska jednak podjęła nie-
równą walkę. Poniżej fragmenty 
relacji uczestników i świadków 
tego wydarzenia.
(…) Razem z moim ojcem patrzyły, 
jak giną zastrzelone w tył głowy 
matka i rodzeństwo. Józia ciężko 
ranna w głowę i nogi patrzyła, jak 
płacze 9-cio miesięczne dziecko le-
żąc obok nieżyjącej już matki. Ban-
dyta uderzając je kolbą karabinu 
dodał: „Ty naszewo brata mu-
czysz.” Leżenie na bezruchu też nie 
okazało się idealnym rozwiąza-
niem, nie wszystkich to uratowało, 
albowiem ukraińskie zbiry biegały 
od osoby do osoby leżącej na śnie-
gu i strzelały w tył głowy. W taki 
oto sposób zginęli najbliżsi: siostra 
mojej mamy i jej troje dzieci, bab-
cia i sąsiadka. Moja siostra Czesia 
dostała serię w głowę, uciekając w 
kierunku lasu, jak długo żyła, nie 
wiadomo, na drugi dzień znalezio-
no ją martwą. Do mojego ojca 
podchodzili trzy razy i za trzecim 
razem strzelili do niego. Pocisk 
trafił w kołnierz i ramię. Po pew-
nym czasie dostał dreszczy z zimna 
i upływu krwi. Leżąc tak na śniegu 
myślał, że jak przyjdą czwarty raz, 
to rozpoznają, że żyje, ale na szczę-
ście nie zdążyli.  /.../ W Lublatynie 
stacjonował od miesiąca września 
nieduży, bo chyba 12 osobowy 
uzbrojony oddział, a dowódcą tego 
oddziału był Malinowski Józef. Ten 
Oddział i kilku ludzi z samoobrony 
Lublatyna pierwsi udzielili pomocy 
napadniętej Radomli./.../ Oddział 
Malinowskiego bez dokładnego 
rozpoznania sytuacji i bez zajęcia 
dogodnych stanowisk wbiegł 
wprost na otwarty teren poza bu-
dynkami, skąd otrzymał silny ogień 
z ukrytych stanowisk ukraińskich. 
Niewątpliwie oddział Malinow-
skiego dużo pomógł dla Radomla, 
bo już w tej części wsi Ukraińcy nie 
spalili budynków no i udaremnił im 
dalsze plądrowanie zagród i wyła-
pywanie ludzi. Byli już związani 
walką z Polakami. Jednakże ich 
siły były dużo większe i uzbrojenie 
mieli lepsze, posiadali dużo broni 
maszynowej, czego nie mieli Pola-
cy. W oddziale Malinowskiego w  
walce w Radomlu zostali zabici 4 
żołnierze i ranny został dowódca 
Malinowski Józef. Reszta żołnierzy 
Malinowskiego i kilku z samoobro-
ny Lublatyna nadal skutecznie bro-
niła się i nie dopuszczali Ukraiń-
ców do budynków. Ukraińcy pró-
bowali zajść ich z boku, skąd byli 
widoczni, lecz jeden z samoobrony 
Lublatyna, a był to Bielecki Antoni, 
chłop wojskowy i dobry kłusownik, 
ze swego dobrego stanowiska poło-
żonego nieco w tyle, każdego który 
próbował zajść kład trupem. Za-
strzelił też ich dowódcę i nie dopu-
ścił tych co chcieli go zabrać. Przy 
nim zdobyto pepeszę, pistolet Wal-
ter, mapnik, notatki i brzytwę. ( …) 
J. Gruszka: Wciągają mnie do po-
bliskiego rowu. W rowie jest już 
kilka osób – to samoobrona, kilku 
żołnierzy i nas dwie, miałam wów-
czas 16 lat. Z rowu nikt nie może 
się wychylić, gdyż jesteśmy pod ob-
strzałem, bandyci kryjąc się za 
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drzewami mają nas na celu. Ktoś 
powiedział: „Nie możemy czekać 
na śmierć”, jeden ryzykuje, wychy-
la się, dostaje w sam środek czoła 
– młody chłopak. Po pewnym cza-
sie drugi z automatem w ręku tuż 
obok mnie za bardzo się wychylił, 
dostaje w samo serce, pada przy 
mnie. Po raz pierwszy widzę, jak 
umiera młody żołnierz. Zosia, bar-
dziej przytomna, dopada do niego 
by ratować, ale na próżno, chłopak 
umiera. Czasami myślę dzisiaj, że 
może jego matka nigdy się nie do-
wiedziała o tym, że jej syn jest po-
chowany na cmentarzu w Zasmy-
kach. Pan Ostrowski przejął do-
wództwo nad naszą grupą samo-
obrony, kazał zabrać broń od nie-
żyjących, zabrałam więc automat, 
który upuścił umierający chłopak. 
Nie wiem, jak długo to wszystko 
trwało, zaczynamy zdawać sobie 
sprawę, że nie wyjdziemy stąd 
żywi. Decyzja dowódcy jest bronić 
się do ostatka i nie poddać żywymi, 
a bandyci są coraz bliżej. „Boże, 
ratuj nas – pomyślałam – już dzi-
siaj czwarty raz jestem w obliczu 
śmierci, czy nie ma żadnego ratun-
ku, nadziei na przeżycie?” Co 
działo się w tym czasie w środku 
wioski opowiada Monika Solecka-
-Nowicka: Niektóre sceny z napa-
du na Radomle były straszne. Na 
przykład w domu Kowalewskich: 
młodzi uciekli, Stasiek i Janek wal-
czyli, a dwoje staruszków - rodzi-
ców zostało z własnej woli. Byli 
pewni, że Ukraińcy uszanują ich 
wiek. W momencie gdy bandyci 
wyważali drzwi, ojciec siedział w 
pokoju przy oknie, matka ukryła się 
za pchniętymi z całą siłą drzwiami. 
Oprawcy rzucili się ku bezbronne-
mu starcowi. Zaczęli go najpierw 
niemiłosiernie bić, potem kłuć ba-
gnetem i nożami. Ledwo żywa z 
przerażenia i grozy staruszka żona 
patrzyła z ukrycia na krwawą sce-
nę. Wreszcie na pół omdlała ze 
strachu i szoku, aby już nie widzieć 
okrutnych tortur, wyskoczyła z kry-
jówki i zadziwiająco szybko, jak na 
jej wiek, zbiegła do piwnicy. Gro-
mada zbirów tak była zajęta znęca-
niem się nad nieszczęśliwym bez-
bronnym starcem, że nie zauważyła 
obecności, a potem ucieczki świad-
ka zwyrodniałych czynów. Kobieta 
zaszokowana makabrycznym wi-
dokiem długo nie mogła dojść do 
siebie. Po wielu dopiero godzi-
nach, gdy po napastnikach zostały 
już tylko trupy i pogorzeliska, a oni 
sami znajdowali się już gdzieś za 
Turią, opowiadała starczym, ła-
miącym się głosem krwawą scenę 
śmierci męża. Spod popiołów spa-
lonego domu wydobyto później 
garść zwęglonych kości nieszczę-
snego staruszka. W jednym z do-
mów napastnicy spalili żywcem 
kilkunastoletnią dziewczynę. 
Świadkowie obserwujący zdarze-
nie z ukrycia, z zupełnym niedowie-
rzaniem opowiadali o zwierzęcej 
uciesze ryzunów, patrzących na 
męczarnie płonącej. Trudno też 
opisać przeżycia ojca, który przy-
szedł po paru godzinach razem z 
oddziałem na pogorzelisko i stał 
jak skamieniały nad kupką popio-
łów swego kochanego dziecka.  /.../ 
L. Karłowicz: Ukraińcy strzelali 
zawzięcie. Coraz to ktoś padał – 
zabity lub ranny. Zabitych zosta-
wiano, rannych usiłowano zabie-
rać z sobą, by nie dostali się w ręce 
oprawców. W pewnym momencie 
została ranna kobieta w podeszłym 
wieku, uciekinierka ze wschodnich 
terenów powiatu kowelskiego. 
Obok niej biegły dwie jej córki. 

Starsza była żoną jednego z na-
szych żołnierzy „Lwa” - Kazimie-
rza Stępowskiego. Widząc padają-
cą matkę obie córki usiłowały 
chwycić ją pod ręce i pomóc w 
ucieczce. Aby do Janówki! Tam już 
znajdzie się jakiś ratunek, lecz ran-
na nie była w stanie nawet poru-
szać nogami, ponieważ postrzał 
okazał się bardzo groźny. Można 
było staruszkę tylko nieść, a na to 
nie pozwalały warunki. Ukraińcy 
byli tuż, tuż. Wtedy matka zaczęła 
błagać swe pociechy: -  Uciekaj-
cie! Mnie już nic nie pomożecie. 
Ale wy młode uciekajcie! Jak naj-
prędzej! Mijali pędem trójkę kobiet 
inni uciekający. Słyszeli prośby sta-
ruszki i wzywali obie córki do po-
śpiechu. Niech one przeżyją! Obie 
pozostały przy matce. Kiedy wie-
czorem znaleźli je nasi,(..) ujrzeli 
tragiczny obraz okrucieństwa. Jed-
na miała rozciętą siekierą głowę na 
pół, a wszystkie trzy ciała podziu-
rawione jak sitko. Znęcano się nad 
nimi w bestialski sposób. I zrobili 
to ludzie...! /.../ J. Turowski: ..szcze-
gólnie skuteczne okazało się ude-
rzenie placówki z Zielonej pod do-
wództwem sierż. Józefa Cienkusza 
„Liścia”, który od strony Zadyb 
zaatakował napastników. Ten od-
dział mimo, że nie był duży to wy-
korzystał efekt zaskoczenia ataku-
jąc w miejscu w którym bulbowcy 
w ogóle nie spodziewali się, od tyłu 
czyli od Zadyb. Determinacja Po-
laków idących z pomocą była wiel-
ka, bo ciągle słyszeli walkę miesz-
kańców Radomla w kilku miej-
scach i widzieli płonącą część wio-
ski. Ten atak zaskoczył Ukraińców 
pastwiących się nad mieszkańcami 
Radomla i wywołał panikę na ty-
łach atakujących Janówkę. K. Do-
liński: Około 12-tej ruszyliśmy od 
czoła do ataku, a z boku na całej 
długości Zasmyk ruszył atak z Za-
smyk. A Zasmyczanie byli nie tylko 
zaprawieni w boju, ale ruszyli na 
pomoc sąsiadom i krewnym miesz-
kającym w Janówce. Bolek Gis-
syng, sympatyczny i wesoły chło-
pak rwał się do przodu, bo tu prze-
cież mieszkała jego sympatia, pra-
wie narzeczona Lodzia Czechow-
ska, urodziwa dziewczyna. I zginął 
nieomal koło jej domu skoszony 
serią z ukraińskiego automatu. 
Kontratak Polaków okazał się bar-
dzo skuteczny. K. Doliński: Bande-
rowcy zaczęli szybko się cofać, 
wszystko paląc. Spalili połowę Ja-
nówki. Część od jeziora zajęły Za-
smyki, a banderowcy uciekali po-
lem. Moja walka skończyła się w 
zabudowaniach Mazura nad jezio-
rem. Ja leżałem za szczapami 
drewna w które rąbnął pocisk, kar-
tacz wystrzelony od strony wiatra-
ka. Obudziłem się w szpitalu w Za-
smykach u gospodarza Brzózki. Z 
opowiadań wiem, że pomoc z Kupi-
czowa nadeszła gdy nasi już byli za 
jeziorem. /.../  B. Szarwiło: opowia-
dał mi Czesiek Lenkowski: Na po-
lach Batynia pod Zadybami dogo-
niliśmy grupkę Ukraińców ciągną-
cych sanie na których siedział pop. 
Ponieważ konie zostały wcześniej 
ubite podczas jazdy, sanie ciągnęli 
ukraińscy chłopi. „Chlapcy ja 
wasz Batiuszka” krzyczał z daleka 
do nas myśląc, że jesteśmy bulbow-
cami. Na saniach chłopaki z innych 
wsi znaleźli zrabowane ornaty i 
któryś nie wytrzymał, syknęła se-
ria. Polska odsiecz przeleciała jak 
wicher przez Batyń, Radomle, Za-
dyby i zatrzymała się dopiero na 
rzece Turii przez którą w pław 
przeprawili się lub przeprawiały 
się ukraińskie niedobitki.  /.../ F. 

Budzisz:. Po powrocie do Zasmyk 
pobiegłem zaraz na przykościelny 
plac, gdzie zwożono pomordowa-
nych i poległych. Na zakrwawio-
nym śniegu leżało już kilkadziesiąt 
ciał. Ludzie chodzili obok, rozpo-
znając martwych bliskich i znajo-
mych. Inni klęczeli lub siedzieli na 
śniegu przy ciałach, opłakując ich 
śmierć. W pamięć wryły mi się 
cztery leżące obok siebie ciała z 
przykrytymi głowami. Były to dwie 
może dziesięcioletnie dziewczynki, 
ich mama i babcia, która, jak mó-
wiono, przybyła do nich na święta. 
Podczas ucieczki babcia została 
ranna – pocisk karabinowy strza-
skał kolano. Błagała wnuczki i ich 
mamę, by ratowały się ucieczką, 
ale one nie chciały już rozstać się z 
babcią. Banderowcy dopadli ich 
na polu i – oszczędzając amunicję 
– roztrzaskali im głowy. Kolbami. 
/.../  J. Gruszka: To okrutne spusto-
szenie, jakie zrobili banderowcy w 
naszej rodzinie, było nie do przeży-
cia. Siedem trumien, chorzy, ranni, 
straciliśmy wszystko. Zostaliśmy w 
tym, co było na nas. Od kul ocalał 
jedynie szwagier Piotr Szewczyk, 
no i ja. Pogrzeb – dwie córki moich 
rodziców, Wanda Raczyńska-Szew-
czyk z 1922 r., 21 lat, Czesława Ra-
czyńska z 1930 r., 12 lat, Wiktoria 
Raczyńska, 74 lata, Helena Wałę-
ga, 40 lat, Józefa Wałęga, 16 lat, 
Antoni Wałęga, 7 lat, Stefania Wa-
łęga, 9 lat oraz Krystyna Dobro-
wolska, moja druga babcia. To są 
ofiary z mojej rodziny, pozbawione 
życia przez rozszalałe bandy upo-
wców w dniu 25 grudnia 1943 r., 
dzień Bożego Narodzenia w Ra-
domlu na Wołyniu. A. Mariański: 
Do Zasmyk napastnicy nie doszli. 
W tych trzech wioskach zdążyli za-
mordować 57 osób, przede wszyst-
kim dzieci, matki i starców. B. 
Szarwiło: Atakujących nas Ukraiń-
ców było prawdopodobnie koło 
dwóch tysięcy, w tym ponad dzie-
sięć sotni przeszkolonych żołnierzy, 
nie wykluczone że przez Niemców, 
na to wskazywało zarówno uzbro-
jenie jak i mundury. To były święta 
których nie można zapomnieć. 48 
trumien z Janówki i Radomla spo-
częło dzień po świętach w zamarz-
niętej wołyńskiej ziemi. Zginęło 
siedmiu partyzantów, Stanisław 
Grochowski, Stefan Dulba, Bole-
sław Gissyng, reszty nie znałem. 
Zginął również brat żony, Antoni 
Romankiewicz właściwie po bi-
twie. Czterech było rannych, Bonek 
Sakowicz, Antoni Kwiatkowski i 
dwóch młodych chłopaków (w tym 
Kazimierz Doliński – red). Był to 
dowód na to, że „Rudyj” o nas nie 
zapomniał. L. Karłowicz; Wiado-
mości jakie dotarły do Kupiczowa, 
mówiły o olbrzymiej liczbie Ukra-
ińców, którzy dokonali napadu. 
Ciągnęli podobno jak przysłowio-
wa szarańcza (...) Zachodziłem w 
głowę, zresztą nie tylko ja - dlacze-
go dowództwo naszego zgrupowa-
nia, wcale wtedy poważnego, pozo-
stawiło tamte wsie; Batyń, Janów-
kę, Stanisławówkę, Radomle pra-
wie bez obrony, niemal na łasce 
losu? Szesnastu chłopców w zało-
dze Radomla, około trzydziestu w 
Janówce i Stanisławówce, mały 
oddziałek „Malinowskiego” kwa-
terujący w okolicy Lublatyna. A nie 
byłto zwykły napad „czerni” idącej 
z popem na czele jak to gdzieś ktoś 
napisał, to była akcja militarna 
UPA. Wśród napadniętych wsi nie 
było Lublatyna (pow. Turzysk), z 
którego to przyszła pierwsza po-
moc dla zaatakowanego Radomla. 
Błąd ten jest wielokrotnie powiela-

ny przez tych co nie zgłębili tematu, 
a jedynie ograniczyli się do inter-
netowej zasady „kopiuj wklej”. 
Radomle, Batyń, Janówka, Stani-
sławówka i Zasmyki, wsie powiatu 
kowelskiego, gminy Lubitów zo-
stały zaatakowane przez doborowe 
sotnie UPA 25 grudnia 1943 r. w 
celu ostatecznego zniszczenia i 
tym samym realizacji rozkazu 
„Kłyma Sawura” wydanego jesz-
cze w czerwcu tegoż roku. ( Bogu-
sław Szarwiło: „Krwawa Jołka” 
dla Radomla, Batynia, Janówki, 
Stanisławówki i Zasmyk; w: Kre-
sowy Serwis Informacyjny nr 55).
W miejscowości Bołdury (Mało-
polska Wschodnia) Ukraińcy za-
mordowali kilkudziesięciu Pola-
ków: „W same święta Bożego Na-
rodzenia bandy ukraińskie dokona-
ły napadu na polską wieś Bołdury, 
mordując kilkadziesiąt osób i paląc 
30 gospodarstw” (Włodzimierz 
Banasiak: Małopolska wschodnia 
pod rządami Trzeciej Rzeszy, Rze-
szów 1990). W osadzie Bortnica 
pow. Dubno upowcy zamordowali 
8 Polaków i 3 ukrywanych Żydów; 
samoobrona odparła atak ale osa-
da została spalona. We wsi Druż-
kopol pow. Horochów Ukraińcy 
zamordowali polskie małżeństwo 
lat 65 i 70, ostatnich jeszcze miesz-
kających tutaj Polaków  We wsi 
Hnilice Wielkie pow. Zbaraż ban-
derowcy zamordowali 40 Polaków 
z 8 rodzin.  We wsi Korościatyn 
pow. Buczacz  „25.12.1943 r. zo-
stał zastrzelony bez powodu przez 
policjanta ukraińskiego chłopak 
Polak NN”.  (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie do listy 
strat ludności polskiej..., jw.).
W mieście Łuck woj. wołyńskie 
powiesili w parku miejskim 50-let-
niego Franciszka Pilarskiego. We 
wsi Monasterzyska pow. Buczacz 
policjanci ukraińscy zamordowali 
4 Polaków, członków AK: Mieczy-
sława Dudzika, Jana Mitka, lekarza 
Domańskiego i studenta Ćwiąkałę 
(ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: 
Zagłada Krościatyna, w: „Nasz 
Dziennik” z 4 września 2003 r.). 
Inni dodają, żezostali zamordo-
wani jeszcze 2 Polacy: Fritz Adolf 
i Szczypiela Michał (prof. dr hab. 
Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie 
do listy strat ludności polskiej..., j. 
w. - nanosi też poprawkę: zamiast 
Mitek Jan. l. 40 ma być Mitka Jan 
l. 30) .
We wsiach Pereliski, Ponikwa i 
Wołochy pow. Brody: „Najbar-
dziej makabryczny był mord doko-
nany w Boże Narodzenie 1943 roku. 
Nacjonaliści uprowadzili z okolicz-
nych wiosek – Wołochów, Perelisek 
i Ponikwy – 14 osób, w tym dwie 
kobiety. Wśród uprowadzonych 
było też dwóch Ukraińców. Jeden 
ożenił się z Polką, a drugi, dezer-
ter z ukraińskiej policji, nie chciał 
współpracować z UPA. Po kilku 
dniach psy wywlekły ich ciała, 
które leżały pod śniegiem w pew-
nej odległości od naszego domu. 
Ciała były zamarznięte i obdarte z 
ubrań. Wszyscy byli strasznie zma-
sakrowani. Najbardziej pastwiono 
się nad naszym sąsiadem Ignacym 
Żeglińskim. To był potężny mężczy-
zna, silnie zbudowany. Widocznie 
bronił się, bo miał całkiem roz-
gniecioną głowę (do dziś nie wiem, 
w jaki sposób to zrobili), wklęsłą 
klatkę piersiową z połamanymi że-
brami. Do tego miał zrobione tzw. 
rękawiczki, polegało to na nacię-
ciu żywemu człowiekowi skóry w 
okolicach łokcia i ściągnięciu jej z 
przedramienia i dłoni” (Stanisław 

Żuk: „To ludobójstwo przyszło z 
Wołynia”; w: „Nasz Dziennik” z  
28.II. – 1.III. 2009).  H. Komań-
ski, Sz. Siekierka..., na s. 93 – 94, 
podają przy wsi Wołochy, że 24 
grudnia 1943 roku, podczas Wie-
czerzy Wigilijnej z domu Żegliń-
skich banderowcy uprowadzili trzy 
osoby i po torturach zamordowali 
w lesie. Byli to: Żegliński Ignacy, 
Żegliński Leon, brat Ignacego, 
który przybył do brata na święta 
z Jasionowa; oraz Benedyk Wło-
dzimierz (Dymitr) lat ok. 30, zięć 
Ignacego, Ukrainiec. „Najbardziej 
zmasakrowane były zwłoki Ukraiń-
ca. Powszechnie mówiono, że była 
to kara za odmowę zamordowania 
swego teścia i żony”. Uprowadze-
nia kilku osób z Ponikwy nie po-
dają, natomiast ze wsi Pereliski nie 
wymieniają żadnej relacji. W oko-
licy miejscowości Podkamień pow. 
Brody: „MAŁECKI KAROL br. 
Józefy Szeremeta. Zamordowany 
w czasie Bożego Narodzenia 1944 
r.” (http://podkamien.pl/viewpa-
ge.php?page_id=246&c_start=0 ) 
We wsi Skała nad Zbruczem pow. 
Borszczów Ukraińcy zamordowali 
Polaka, byłego plutonowego KOP 
oraz Ukraińca przebywającego 
w jego domu. We wsi Ulaniki II 
pow. Łuck Ukraińcy zamordowa-
li co najmniej 2 Polaków: ojca i 
chrzestnego Jacka  Michałowskie-
go („Dziennik Wschodni” z 9 lipca 
2004 r.). We wsi Wołkowce pow. 
Borszczów banderowcy zamordo-
wali 2 Polaków i ciężko poranili 
córkę jednego z nich. „Pragnę uzu-
pełnić listę osób zamordowanych 
przez OUN-UPA w województwie 
tarnopolskim o krewnego (praw-
dopodobnie brata) mojej prababki:  
Eustachy Nestorowicz, ur. w 1905 
r., zginął tragicznie 25.12.1943 r. 
Został on zamordowany w Woł-
kowcach (powiat Borszczów) w 
Boże Narodzenie 1943 r., praw-
dopodobnie we własnym domu, 
wraz z kilkoma innymi Polakami” 
(Emilia Dziewiecka.; 17.07.2013; 
w:  www.stankiewicze.com/ludo-
bojstwo.pl); zamordowany został 
także m.in. Wilhelm Wadas. W 
miasteczku Zaleszczyki woj. tar-
nopolskie Ukraińcy uprowadzili 
do miejscowości Tłuste Miasto 1 
Polaka i tam go zamordowali. We 
wsi Zarwanica pow. Złoczów ban-
derowcy zamordowali małżeństwo 
polskie.
 
- 1944 roku: We wsi Czernica pow. 
Brody banderowcy zamordowali 
29 Polaków, w tym całe rodziny; 
Piotr Kochanowski ukrzyżowany 
został w stodole. We wsi Dźwi-
niacz pow. Zaleszczyki zamordo-
wali 22 Polaków, pracowników 
bazy traktorowej. We wsi Gontowa  
na osiedlu Bukowina pow. Zborów 
zastrzelony został przez banderow-
ców 1 Polak  (był to Mikołaj Szeli-
ga). We wsi Petryków pow. Tarno-
pol banderowcy zamordowali 12 
Polaków. Nauczycielkę należącą 
do AK o ps. „Wika”, która ukry-
wała Żydów, oraz jej dwie siostry, 
także nauczycielki, utopili w rzece 
Seret. Nauczyciela z żoną spalili 
żywcem we własnym domu. By-
łego wójta gminy razem z synem 
utopili w rzece Seret.
 W nocy z 25 na 26 grudnia 1944 
roku we wsi Łozówka pow. Trem-
bowla banderowcy zamordowali 
16 Polaków, w tym 4-osobową 
rodzinę, małżeństwo lat 24 i 25, 
chłopców lat 18, 19, 19 i 22.
 
26 grudnia (św. Szczepana, drugi 
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dzień świąt Bożego Narodzenia) 
 
-  1943 roku: W miasteczku Chy-
rów pow. Dobromil do polskiego 
domu, gdzie odbywało się wese-
le, bojówkarze OUN ze wsi Gro-
dowice wrzucili granat zabijając 
7 Polaków i 12 raniąc. W osadzie 
Dąbrowica pow. Buczacz policjan-
ci ukraińscy zastrzelili 4 Polaków. 
We wsi Dubie pow. Brody bande-
rowcy zamordowali 27 Polaków, 
w tym 5 rodzin. We wsi Modryniec 
pow. Hrubieszów w okrutny spo-
sób zamordowali 3 braci Frączu-
ków, w tym 13-letniego Mieczysła-
wa. We wsi Nakwasza pow. Brody 
Ukraińcy zamordowali co najmniej 
10 Polaków. „W przysiółku Łuka-
sze (należącym do wsi Nakwasza  
– przyp. S.Ż.) mieszkała rodzina 
dróżnika Buczkowskiego. Wyjecha-
ła do Złoczowa i tam, na przedmie-
ściu, rodzice i syn zostali zamordo-
wani. Ojca przybito do ściany jak 
Chrystusa. Na Łukaszach został 
zamordowany Jan Kowal „Jaśko 
Florków”, przez powieszenie na 
półszorku przy szyi końskiej. W 
drugi dzień Świąt Bożego Narodze-
nia na kolędę chodzili po domach 
polskich Ukraińcy. Między inny-
mi poszli do brata Tomasza Cza-
plija. Jeden z kolędujących Josyf 
Szczyrba bił kluczami T. Czaplija, 
a następnie wziął widelec z ogór-
kiem i częstował nim wszystkich. 
Podczas tego wbił widelec w To-
masza Czaplija gardło i tak silnie 
go poranił, że ten do rana zmarł. 
W Bendasie, w czasie kolędy, za-
mordowani zostali Węgrzynowscy 
i Sikorowie. /.../ Sikorów wypro-
wadzono na podwórze i na stołku 
do rżnięcia drzewa rżnięto ich piłą 
dogadując: „Pomału riżyte, szczop 
dalsze boliło”. Zostali tam rów-
nież zamordowani Radeccy, ojciec 
i syn. Nałożono im na szyję sznur 
i kij, którym kręcono tak długo, aż 
się podusili. Zamordowany został 
Karol Małecki i jego córka Józefa 
Szeremeta z Niemiacz, która przy-
szła na święta do ojca. Była strasz-
nie pobita. /.../ W tym samym czasie 
w Nakwaszy banderowcy zamordo-
wali Marię Żurawską. Ciągnęli ją 
za włosy i strzelali do niej 7 razy” 
(Bronisław Oleksy, w: Komań-
ski..., s. 591).  W przysiółku Ben-
das należącym do wsi Nakwasza 
pow. Brody banderowcy zamor-
dowali 8 Polaków: „1. RADECKI 
MARCIN ok. 50 lat, zamordowany 
przez potłuczenie w Boże Naro-
dzenie 1943 r. u Węgrzynowskich. 
2. RADECKI WŁADYSŁAW ok. 
16 lat, syn Marcina.3. SIKORA 
(mąż) ok. 50 lat, zamordowany na 
Bendasie 26.12.1943 r. 4. SIKORA 
(żona) ok. 50 lat. 5. SZEREMETA 
JÓZEFA ok. 40 lat z Niemiaczy, 
córka Karola Nałeckiego. Bita i 
bardzo męczona, zamordowana 
w Bendasie w domu Węgrzynow-
skich w Boże Narodzenie 1943 r. 
6. WĘGRZYNOWSKI DOMINIK 
ok. 55 lat, syn Marii, cała rodzina 
wymordowana w Bendasie w Boże 
Narodzenie 1943 r. 7. WĘGRZY-
NOWSKA MARIA 15 lat, córka 
Dominika i Marii. 8. WĘGRZY-
NOWSKA MARIA ok. 50 lat, żona 
Dominika.” (http://podkamien.pl/
viewpage.php?page_id=246&c_
start=0 ). Komański...., s. 76 – 77 
nie wymienia zamordowanej Józe-
fy Szeremety, natomiast wymienia 
zamordowaną w tym dniu Marię 
Żurowską/Żurkowską lat ok. 55 
oraz Tomasza Czapija lat 56.
 
-  1944 roku: We wsi Hińkowce 

pow. Zaleszczyki banderowcy za-
mordowali 11 Polaków. We wsi 
Popowce pow. Zaleszczyki zamor-
dowali 1 Polaka. We wsi Woronia-
ki pow. Złoczów zmordowali mał-
żeństwo: Polaka i Ukrainkę . 
W nocy z 26 na 27 grudnia 
 -  1943 roku: We wsi Witoldów-
ka pow. Zdołbunów Ukraińcy za-
mordowali 13 Polaków, natomiast 
w wielogodzinnym boju z UPA 
zginęło 7 członków samoobrony 
polskiej, łącznie zginęło 20 Pola-
ków. We wsi Wołochy pow. Brody 
został zamordowany przez Ukra-
ińców Małecki Stanisław z żoną 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie do listy... , j. w. ).
 
-  1945 roku: We wsi Kruhel Mały 
pow. Przemyśl upowcy obrabowa-
li i spalili wieś oraz zamordowali 
3 Polaków. We wsi Kruhel Wiel-
ki pow. Przemyśl zamordowali 
6-osobową rodzinę polską: matkę 
z 5 dzieci. We wsi Prałkowice pow. 
Przemyśl obrabowali i spalili 63 
gospodarstwa polskie oraz zamor-
dowali 4 Polaków, w tym kobietę 
i żołnierza WP; rannych i poparzo-
nych zostało 11 Polaków. W mie-
ście Przemyśl woj. rzeszowskie 
w wyniku ostrzału z moździerzy 
przez UPA zginęło 2 Polaków a 3 
zostało rannych.
 
27 grudnia 
 -  1943 roku: We wsi Landestreu 
– Mazurowo pow. Kałusz Ukra-
ińcy zamordowali 17 Polaków. W 
mieście Równe woj. wołyńskie 
zabili 26-letniego Polaka. We wsi 
Różaniec pow. Biłgoraj Ukraińcy 
z Niemcami zamordowali 4 Pola-
ków.
 
-  1944 roku: We  we wsi Hadle 
Szklarskie nadleśnictwo Kańczu-
gar zabity zoatal przez UPA gajo-
wy Wawrzyniec Pelc. We wsi Zie-
lona pow. Kopyczyńce Ukraińcy 
zamordowali 3-osobową rodzinę 
polską: matkę, 6-letnią córkę i 
14-letniego syna.
 
28 grudnia 
-  1943 roku: We wsi Chomiaków-
ka pow. Czortków banderowcy 
przebrani w mundury niemiec-
kie zamordowali 16 Polaków i 1 
Ukraińca rzekomo werbując ich 
do obrony przed atakiem UPA. We 
wsi Dermanka pow. Łuck Ukraiń-
cy zamordowali 4 Polaków; w tym 
13-letnią dziewczynkę oraz młode 
małżeństwo liczące po 19 lat. W 
kol. Hermanówka pow. Łuck na 
skutek donosu Ukraińców, że w 
jednym z opuszczonych domów są 
partyzanci sowieccy, oddział kon-
ny ukraińskiego Sicherheitsdienst 
z kilkoma gestapowcami dokonał 
pacyfikacji wsi mordując 47 Pola-
ków, 3 Rosjan i 2 Żydów.  W mie-
ście Hrubieszów Ukrainiec Iwan 
Kwiatkowski z Sahrynia zastrzelił 
polskiego lekarza Władysława Ku-
czewskiego, prezesa RGO. We wsi 
Jagielnica pow. Czortków Ukra-
ińcy zamordowali 13 Polaków. W 
kol. Leżachów pow. Kowel zamor-
dowali 6 Polaków. We wsi Nagó-
rzanka pow. Czortków banderow-
cy uprowadzili.jednego Polaka  
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie do listy strat ludności 
polskiej..., j. w. ). W mieście Wło-
dawa bojówka ukraińska zamordo-
wała 30 Polaków.
 
W nocy z 28 na 29 grudnia  1944 

roku we wsi Łozowa pow. Tarno-
pol banderowcy z sotni „Burłaki” 
oraz chłopi ukraińscy z SKW z 
sąsiednich wsi w liczbie około 500 
napastników obrabowali i spalili 
gospodarstwa polskie oraz zamor-
dowali głownie za pomocą siekier, 
noży, bagnetów i innych narzędzi 
92 Polaków, od niemowlęcia po 
100-letnią staruszkę; oraz 13 Ukra-
ińców i 1 Rosjanina; łącznie co 
najmniej 106 osób; głównie kobie-
ty i dzieci, gdyż mężczyźni zostali 
powołani do 1 Armii. „Całą noc i 
następny dzień ocalała ludność Ło-
zowej odnajdywała ciała pomor-
dowanych. Na ciele każdej ofiary 
znajdowały się głębokie i rozległe 
rany zadawane siekierą, widłami, 
bagnetami lub nożami. Małe dzie-
ci rozdzierano na pół. Kobietom 
wykłuwano oczy i obcinano pier-
si oraz ręce. /.../ Podczas napadu 
banderowców na Łozową, we wsi 
brak było zorganizowanej obrony. 
Większość mężczyzn służyła w tym 
czasie w Wojsku Polskim i walczy-
ła na froncie z Niemcami” (Maria 
Markiewicz; w: Komański..., s. 
843). Front w tym czasie stał nad 
Wisłą. „Tej krytycznej nocy liczne 
grupy banderowców, uzbrojonych 
w broń palna, siekiery, bagnety i 
noże – podjechały furmankami i 
otoczyły wieś. Grupy te składa-
ły się z mężczyzn i kobiet. /.../ W 
ciągu niemal godziny podpalono i 
ograbiono większość zabudowań 
i zamordowano około 130 osób, a 
raniono około 60. W działaniu na-
pastników zauważono podział pra-
cy. Jedne grupy, głównie mężczyźni 
wdzierali się siłą do mieszkań, wy-
łamywali drzwi i okna, mordowa-
li, najczęściej przy użyciu siekier 
i noży. Druga grupa rabowała i 
ładowała na wozy zagrabiony do-
bytek. Trzecia podpalała budynki, 
a do uciekających strzelała. Na-
pastnicy byli bezwzględni, nikomu 
nie darowali życia. Plon napadu 
był przerażający. Większość kobiet, 
starców i dzieci była zarąbana sie-
kierami lub zakłuta bagnetami czy 
nożami. Ściany i podłogi domów, 
łóżka, całe zbryzgane krwią. Spoty-
kało się dzieci z rozciętymi do po-
łowy lub całkowicie odciętymi gło-
wami, niemowlęta zabijano ude-
rzając główkami o narożniki łóżek. 
Kilka osób walczyło ze śmiercią i 
skonało po kilku godzinach. /.../ 
Wtedy wszyscy zdali sobie sprawę 
z tego, że sowieckie władze toleru-
ją szalejący terror rozpętany przez 
ukraińskich szowinistów. Było to 
im zresztą na rękę, bo rozwiązy-
wało problem etniczny tych ziem” 
(Paweł Stocki; w: Komański..., s. 
854 – 855). Karolina Łagisz, któ-
ra boso i w koszuli, stała ukryta za 
stertą 4 – 5 godzin i słyszała jak 
mordują jej rodzinę: babcię, matkę 
i siostrę z dziećmi – stwierdza: „Ja 
tam na polityce się nie znam, nie 
sięgam daleko, do Kijowa czy Lwo-
wa. Ja wybaczam swoim bliskim 
sąsiadom, tym w promieniu 10 km 
za doznane krzywdy, za wymordo-
wanie moich bliskich i nienawiści 
do nich nie żywię. Chciałabym ich 
również przeprosić, ale dopraw-
dy nie wiem za co. Zwracam się 
zatem do dobrych sąsiadów, tych 
bliższych i ze Szlachciniec i Kurnik 
oraz dalszych z Bajkowiec, Rusin-
ków, Białej, Czystyłowy, Stechniko-
wiec, Czernichowiec, Dubrowiec: 
powiedzcie, ile osób u Was Łozo-
wianie zamordowali, może kogoś 
obrabowano lub wyrządzono inną 
krzywdę, może podebrano jabłka 
w sadzie lub jaja w kurniku? Może 
to stało się za czasów zaboru au-

striackiego, może za Polski sana-
cyjnej, a może od Armii Krajowej 
doznaliście jakich krzywd? Na ra-
zie przepraszam za to, że żyję, że 
Wasz jeden syn niecelnie strzelał, a 
drugi nie rozpoznał mnie i wziął za 
swoją. Wybaczcie mi również to, że 
nie mogę zapomnieć tragicznego 
głosu mordowanej mamy oraz wi-
doku Sabinki z córeczkami siedzą-
cymi tak, jakby ktoś usadził je do 
fotografii. To przekracza moje siły” 
(Karolina Łagisz; w: Komański..., 
s. 840).
 
29 grudnia 
 -  1942 roku we wsi Radochosz-
cze pow. Zamość Ukraińcy razem 
z Niemcami zamordowali 41 Pola-
ków i spalili 22 gospodarstwa (S. 
Jastrzębski podaje liczbę 23 ofiar).
 
-  1943 roku: We wsi Ładańce 
pow. Przemyślany: „29.12.1943 r. 
zostały zamordowane 2 rodziny, 
razem 8 osób NN”  (prof. dr hab. 
Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie 
do listy strat ludności polskiej..., j. 
w.)   We wsi Szumlany Małe pow. 
Brzeżany Ukraińcy zamordowali 7 
Polaków.
 
-  1944 roku: We wsi Jabłonówka 
Polska pow. Kamionka Strumiłowa 
banderowcy zamordowali 17 Pola-
ków, w tym niemowlę i 12-letnią 
dziewczynkę; oraz 2 Ukraińców 
(inni podają datę: 29 listopada). We 
wsi Łozowa pow. Tarnopol zamor-
dowali Polaka i jego żonę Ukrain-
kę, uciekinierów ze wsi Szlachci-
ce. We wsi Rudawka koło Birczy 
pow. Dobromil obrabowali polskie 
gospodarstwa, część spalili oraz 
zamordowali 8 Polaków; matkę z 
córką spalili żywcem w ich domu, 
50-letnią kobietę uprowadzili do 
lasu i tam zamordowali.
 
-  1946 roku: We wsi Łuczyce pow. 
Przemyśl upowcy zamordowali 1 
żołnierza WP. We wsi Pomorzany 
pow. Złoczów Ukraińcy zamordo-
wali 82-letniego Polaka
 
W nocy z 29 na 30 grudnia 
 -  1944 roku we wsi Harta pow. 
Brzozów banderowcy uprowadzi-
li 2 Polaków, którzy zaginęli bez 
wieści.
 
-  1945 roku we wsi Nowosielce 
- Gniewosz pow. Sanok upowcy 
spalili 200 gospodarstw polskich, 
stacje kolejową i zamordowali 21 
Polaków.
 
30 grudnia 
 -  1942 roku w Warszawie w 
wyniku donosu ks. greckokatolic-
kiego Józefa Kładocznego (sekre-
tarza arcybiskupa  Szeptyckiego) 
gestapo aresztowało 6 Polaków: 
inż. Żurowskiego wraz z żoną i 
3 córkami oraz sekretarkę firmy 
Leszczków. Osoby te pochodziły 
ze wsi Leszczków pow. Sokal. Inż. 
Żurowskiego zamordowało gesta-
po, jedna z córek zginęła w obozie 
koncentracyjnym na Majdanku, 
sekretarka zaginęła bez wieści osa-
dzona na Pawiaku.
W połowie 1942 roku za pośrednic-
twem ks. greckokatolickiego Osy-
pa (Józefa) Kładocznego, Delegat 
Rządu na Kraj, Jan Piekałkiewicz, 
usiłował dojść do porozumienia z 
władzami OUN, aby wypracować 
wspólne stanowisko dotyczące 
spraw polsko-ukraińskich. Jerzy 

Lerski, wysłany z misją od Naczel-
nego Wodza i Premiera do władz 
Polskiego Państwa Podziemnego, 
miał przewidziane rozmowy z me-
tropolitą Andrzejem Szeptyckim 
we Lwowie. „Chodziło o wspólną 
deklarację polsko-ukraińską ape-
lującą o zawieszenie broni i jeden 
bratni front wobec wspólnych nie-
przyjaciół. Delegat Rządu usto-
sunkował się sceptycznie do tego 
projektu. Rozmowy z Ukraińcami, 
podjęte niedawno w Warszawie, 
fatalnie się urwały, bowiem przed-
stawiciel polskiego podziemia 
- adwokat Mieczysław Rettinger 
(nie mylić z londyńskim doktorem 
Józefem Rettingerem), wydany zo-
stał na placu Unii Lubelskiej przez 
dwóch przysłanych ze Lwowa po-
pów w ręce Gestapo. Musiałem 
więc złożyć oficerskie słowo hono-
ru, że do swojego miasta rodzinne-
go nie pojadę” (Lerski:..., s. 89). 
„Byłem bliskim współpracowni-
kiem inż. Romana Żurawskiego, 
właściciela majątku ziemskiego 
w Leszczkowie powiat Sokal. Na 
początku lat 30-tych przy majątku 
zbudował on fabrykę włókienniczą 
wytwarzającą wełniane, samodzia-
łowe materiały ubraniowe i nie-
przemakalne materiały okryciowe. 
/.../ Zakłady leszczkowskie prze-
znaczyły znaczne kwoty na pomoc 
społeczną za pośrednictwem Rady 
Głównej Opiekuńczej w Krakowie. 
Ludziom, których wojna pozbawiła 
środków do życia, inż. Żurawski nie 
odmawiał także pomocy indywidu-
alnej. Jego społeczne zaangażo-
wanie wykorzystał grekokatolicki 
ksiądz – Ukrainiec Józef Kładocz-
ny, były sekretarz arcybiskupa 
grekokatolickiego we Lwowie 
– Andrzeja Szeptyckiego. Kiedy 
poprosił Żurowskiego o wsparcie, 
uzyskał nie tylko pomoc material-
ną, ale także opiekę, przyjaźń i 
zaufanie. I jak się później okazało, 
Józef Kładoczny ten ksiądz ukraiń-
ski, jak wąż jadowity wśliznął się 
do rodziny Żurowskich, a za oka-
zaną pomoc i przyjaźń odpłacił się 
wydaniem rodziny Żurowskich w 
ręce gestapo. Inż. Żurowski został 
zamordowany w katowni gestapo 
na Alei Szucha. Jego żona Karoli-
na oraz córki Maria i Klementyna 
przeżyły tragiczne lata w obozie w 
Ravensbrück, a córka Anna zginę-
ła 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-ukraińską 
– oczywiście na czasy powojenne. 
Stanu przedwojennego w Małopol-
sce Wschodniej utrzymać się nie 
da. Sprawa ruska musi być uregu-
lowana”. – „Kto, z kim, gdzie?” – 
zapytałem. Zebranie odbyło się we 
Lwowie u św. Jura, u metropolity 
Szeptyckiego. Ze strony ukraińskiej 
byli obecni: sędziwy metropolita 
grekokatolicki, jego były sekretarz 
– ksiądz Kłodoczny organizator 
zebrania, były wicemarszałek se-
natu R.P. – Wasyl Mudryj i poseł 
Wasyl Boluch. Ze strony polskiej – 
zastępca Delegata Rządu (londyń-
skiego) na Kraj, ja i inni (o ile nie 
mylę się – były wojewoda lwowski 
Dunin – Borkowski). Zebranie za-
gaił metropolita. W przemówieniu 
wyraził ubolewanie, że stosunki 
polsko-ukraińskie tak się zaogniły 
i że on sam tu nieco zawinił. Żało-
wał jedynie, że już krótki czas, jaki 
pozostał Mu w życiu nie pozwoli na 
pogodzenie zwaśnionych bratnich 
narodów, itp. Zebranie powzięło 
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ważkie decyzje o przyszłym zgod-
nym współżyciu polsko-ukraińskim 
na zasadach równouprawnio-
nych – w ramach państwowości 
polskiej” (Karol Borysowicz; w: 
Siekierka..., s. 1036 – 1038; lwow-
skie). Zagrożony inż. Żurowski 
miał uciekać przez granicę do Ru-
muni. Ale poprosił autora cytowa-
nych wspomnień, kpt. AK Karola 
Borysowicza także o lewą „Ken-
nkartę” dla ks. Kładocznego. Inż. 
Żurowski dostał kenkartę na na-
zwisko Kossakowski Roman, a ks. 
Kładoczny na nazwisko Maciejew-
ski. „W pierwszej dekadzie marca 
1943 roku otrzymałem gryps treści 
następującej (cytuję dosłownie): 
„Kochany Panie Karolu. Przed 
godziną przywieziono tu zastępcę 
Delegata Rządu, adw., który był na 
spotkaniu u Szeptyckiego (proszę 
czytać podkreślone litery), którego 
w tramwaju wskazał gestapowcom 
ks. Kładoczny. Miał Pan rację – 
nie ufając mu. Jest to prowokator 
i konfident gestapo”. Ostrzeżenie 
przed nim, które ukazało się w 
„Biuletynie Informacyjnym” spo-
wodowało ucieczkę ks. Kładoczne-
go z Warszawy” (jw., s. 1041).
 
-  1943 roku: W miasteczku Bere-
steczko pow. Horochów upowcy 
zamordowali 5 osób: 4-osobową 
rodzinę polsko-rosyjską Licholo-
tów: Rosjanina, jego żonę Polkę 
i ich 2 małe córki, które przybili 
gwoździami do desek łóżka i spa-
lili żywcem; oraz Polaka, którego 
zarąbali siekierą. W kolonii Dą-
browa pow. Tomaszów Lubelski 
zamordowali około 10 Polaków 
(inni: spalili kolonię i wymordo-
wali jej ludność  -  http://kresy.info.
pl/component/content/article/4-
-listy-do-serwisu/209-sahry-w-la-
tach-1942-1944). W majątku Narę-
czyn pow. Horochów zamordowali 
4 Polaków. We wsi Popowce pow. 
Zaleszczyki zamordowali 3-oso-
bową rodzinę polską: matkę z sy-
nem i córką. W osadzie Żytyń pow. 
Równe zamordowali 23-letniego 
Polaka.
 
-  1944 roku: We wsi Czaplaki 
pow. Jaworów został zastrzelony 
przez bojówkarzy UPA gajowy 
Michał Białowąs lat 37, ożeniony z 
Ukrainką, odarty z odzieży i wrzu-
cony do studni przy leśniczówce 
w Kamieńsku, jego zwłoki zna-
leziono 12 marca 1945 roku przy 
czyszczeniu studni, pochowany w 
Wielkich Oczach We wsi Ihrowica 
pow. Tarnopol zamordowali 2 Po-
laków: zastrzelili 70-letnią Polkę 
oraz zamordowali 17-letniego Po-
laka, żołnierza „IB”.
 
-  1945 roku: We wsi Łodzina pow. 
Sanok upowcy uprowadzili 18-let-
niego Polaka, po którym ślad zagi-
nął. W miejscowości Załuż pow. 
Sanok podczas napadu na stację 
kolejową banderowcy zamordo-
wali 2 Polaków, pracowników sta-
cji.
 
31 grudnia 
-  1941 roku we wsi Nahaczów – 
Werbcze pow. Jaworów: „w pod-
palonym przez bandy UPA (OUN 
– przypis S.Z.) domu zginęła 
moja rodzina z całym dobytkiem. 
W domu spalił się żywcem Jan 
Mailinger i moja babcia, Józefa 
Mailinger. W tamtych czasach za-
mordowany został też mój wujek 
Józef Gargosz, jego żona, Antoni-
na i ich półroczne dziecko” (Ka-

zimierz Mailinger, Gołaszowice, 
list do gazety „Nasz Dziennik”). 
Sz. Siekierka, H. Komański, K. 
Bulzacki..., na s. 348, odnośnie wsi 
Nahaczów wymieniają tylko mord 
dokonany 3 kwietnia 1944 roku 
przez banderowców na rodzinie 
Gorgosza (Józef  lat 33; Antonina 
lat 32 i  Bronisław 17 miesięcy).
 
-  1942 roku we wsi Sytnica pow. 
Łuck Ukraińcy zamordowali 4 Po-
laków: właściciela młyna z żoną 
oraz jego teściów. Ich ciała wrzuci-
li do przerębli koło wsi Godomicz.
 
-  1943 roku: We wsi Gozdów 
pow. Hrubieszów bojówka ukra-
ińska zamordowała w młynie 3 
Polaków. We wsi Nakwasza pow. 
Brody Ukraińcy zamordowali 1 
Polaka. We wsi Moniatycze pow. 
Hrubieszów zamordowali 24-let-
niego Polaka. We wsi Olszanka 
Mała pow. Zborów został zamor-
dowany przez Ukraińców Jan Szo-
bert Jan l. 48 (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie do listy 
strat ludności polskiej..., j. w.).We 
wsi Ruzdwiany pow. Trembowla: 
„31.12.1943 r. został uprowadzony 
gimnazjalista Polak, NN. (prof. dr 
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupeł-
nienie do listy strat ludności pol-
skiej..., j. w.). We wsi Semenów 
pow. Trembowla zamordowali 2 
Polaków, lat 20 i 22.
 
-  1944 roku: W Leśnictwie Ci-
sowa nadleśnictwo  Krasiczyn 
zamordowany został przez UPA  
gajowy Tadeusz Huk. We wsi 
Milno pow. Zborów banderowcy 
zamordowali 11 Polaków (z osie-
dli Bukowina i Kamionka):„Na 
Sylwestra osiem nierozważnych 
kobiet, które zostały we wsi na noc, 
poszło spać do Ukraińców. Trzy 
do Syrotiuka, a pięć do Jacychy. 
Ktoś doniósł o tym banderowcom. 
Od Syrotiuka wyprowadzili Annę 
Czaplę i Annę Bułę z wnuczką Ste-
fanią Zaleską do domu Czappów i 
tam je zamordowali. Od Jacychy 
zabrali kobiety do Gałuszy. Anię 
Krąpiec  zastrzelili, Katarzynę Bo-
tiuk udusili, a Katarzynę Krąpiec i 
Katarzynę Zaleską, zakłuli kosami. 
Rano wszedł tam Ukrainiec Piotr 
Futryk, wyciągnął jednej z kobiet 
kosę z brzucha i powiedział: „Tak 
ludzie nie postępują”. Był to uczci-
wy i szanowany człowiek. Jeden 
z nielicznych którzy nie dali się 
wciągnąć do rzezi. Z tej grupy ura-
towała się tylko Anna Mazur, która 
wsunęła się pod łóżko. Bandytów 
chyba zaślepiło - wszędzie szukali a 
tam nie. Według jej relacji, wszyst-
kie się gorąco modliły, a Katarzy-
na Krąpiec, wychodząc na egzeku-
cję powiedziała: „No to chodźmy 
na tą naszą Golgotę”. Gdy rizuni 
wrócili, a usłużna gospodyni poda-
ła im wodę do obmycia z rąk krwi, 
jeden powiedział : „Ja nie muszę 
myć, ja swoją udusiłem”. Rano 
Hnatów osłupieli, widząc Annę 
wyłażącą spod łóżka. Jacycha po-
wiedziała tylko: „Hanko, a Wy de 
buły?” Przerażona i rozdygotana 
kobieta wyrwała się ze strasznego 
domu i półżywa pobiegła drogą do 
Załoziec. Tej nocy na Kamionce 
banda zamordowała cztery osoby: 
Annę Dec, małżeństwo Dziobów 
(Mikołaj, Agnieszka) i nocującego 
u nich Jana Majkuta. Annę zamę-
czyli powolnymi torturami. Miała 
wyrwany język, wydłubane oczy 
i liczne rany. Dziobów i Majku-
ta zamordowano w łóżkach. Był 
to ostatni mord w Milnie. Tych 9 

bezbronnych kobiet, w tym 2 mło-
de dziewczyny, oraz 2 mężczyzn, 
złożyło ostatnia ofiarę krwi i życia 
ojczystej ziemi” (Adolf Głowacki 
„Milno - Gontowa. Informacje ze-
brane od ludzi starszych - urodzo-
nych na Podolu, wybrane z opra-
cowań historycznych i odtworzone 
z pamięci”; Szczecin 2008). We 
wsi Semenów pow. Trembowla 
banderowcy zmordowali 6 Pola-
ków, w tym we młynie kierownika 
i księgowego.
 
-  1945 roku: We wsi Moszczenica 
pow. Lubaczów Ukraińcy zamor-
dowali 2 Polaków. We wsi Suro-
chów pow. Jarosław banderowcy 
zamordowali 20-letniego plutono-
wego WP (był to Chaim Brokste-
in).
 
-  1946 roku: We wsi Dzików 
Nowy pow. Lubaczów upowcy 
uprowadzili i zamordowali 2 Po-
laków. We wsi Piątkowa koło Ża-
hotyna pow. Dobromil uprowadzili 
4 Polaków: 2 kobiety w tym jedną 
(27-letnią Julię Surowiec)  z 2 ma-
łych dzieci, i zaginęły bez wieści. 
Zapewne ich los znał miejscowy 
proboszcz parafii greckokatolic-
kiej, ks. Jurij Sawczuk, który był 
kapelanem sotni „Burłaki”. We wsi 
Tarnawka koło Żahotyna pow. Do-
bromil uprowadzili Polaka, który 
zaginął.
 
W okresie od września 1939 roku 
do grudnia 1942 roku w Biesz-
czadach Zachodnich Ukraińcy 
zamordowali około 100 Polaków, 
uciekinierów przez „zieloną gra-
nicę”. 
W okresie od maja 1944 roku 
do grudnia 1945 roku we wsiach 
Stupnica Polska i Stupnica Ruska 
pow. Sambor banderowcy uprowa-
dzili i zamordowali 17 Polaków.
W okresie od maja do koń-
ca grudnia  1944 roku we wsi 
Okniany pow. Tłumacz banderow-
cy zmordowali 15 Polaków, w tym 
mężczyznę przed zamordowaniem 
i wrzuceniem do rzeki Dniestr tor-
turowali przez 2 tygodnie.
W okresie od lipca do grudnia 
1944 roku we wsi Nowy Rogo-
wiec pow. Zbaraż Ukraińcy zamor-
dowali 11 Polaków: 6-osobową 
rodzinę z córkami lat 10, 12, 14 i 
16; 4-osobową rodzinę z 19-letnią 
córką; oraz 32-letnią kobietę.
W okresie sierpień – grudzień 
1944 roku we wsi Horożanka pow. 
Podhajce Ukraińcy zamordowali 
24 Polaków; 2 kobiety powiesi-
li w ich zagrodach; 19-letniemu 
chłopcu przybili głowę przez uszy 
do ziemi – tak odnalazła go matka, 
natomiast 15-letniego syna w ogó-
le nie odnalazła.
W okresie od września do grud-
nia 1944 roku we wsi Tourów 
pow. Brzeżany Ukraińcy zamordo-
wali 11 Polaków.
W okresie listopada i grudnia 
1944 roku: We wsiach: Bachów, 
Horta, Jabłonica Ruska, Jawornik, 
Kotów, Obarzyn, Piątkowa, Po-
ręby, Siedliska, Sufczyn, Ulucz, 
Zahutyn w pow. Przemyśl miały 
miejsce mordy dokonane przez 
Ukraińców na ludności polskiej. 
We wsi Poręby pow. Przemyśl 
zamordowali 18-letniego Polaka; 
miał połamane ręce i wydłubane 
oczy, ciało jego wrzucili do rzeki. 
We wsi Siedliska pow. Przemyśl 
zamordowali 5-osobową rodzinę 
polską z 3 dzieci; ofiary miały po-

łamane ręce i wydłubane oczy. We 
wsi Ubinie pow. Kamionka Stru-
miłowa zamordowali na drogach 5 
Polaków.
 
Od 27 listopada do końca grudnia 
1942 roku, Niemcy z udziałem po-
licji ukraińskiej oraz esesmanów 
ukraińskich ze szkoły podoficer-
skie w Trawnikach wysiedlili na 
Zamojszczyźnie ludność polską z 
60 wsi, zasiedlając na ich gospo-
darstwach rodziny niemieckie.
 
W listopadzie i grudniu  1943 
roku we wsi Szumlany pow. Pod-
hajce Ukraińcy zamordowali 13 
Polaków, w tym 3 rodziny.
 
W grudniu 
 -  1939 roku: We wsi Niżankowi-
ce pow. Przemyśl w wyniku dono-
su Ukraińca Sowieci aresztowali 
polskiego podporucznika, który 
zginął w Starobielsku. We wsi We-
łdzirz pow. Dolina na skutek dono-
su Ukraińców NKWD zesłało na 
Sybir 24-letnią Polkę.
 
-  1940 roku we wsi Tomaszowce 
pow. Kałusz Ukraińcy uprowadzili 
i zakłuli nożami 25-letniego Pola-
ka ożenionego z Ukrainką.
 
-  1941 roku we wsi Dobrowody 
pow. Podhajce bojówkarze OUN 
uprowadzili 2 Polaków, którzy za-
ginęli bez wieści.
 
-  1942 roku:  We wsi Aleksan-
drówka pow. Sarny policjant ukra-
iński zastrzelił Polaka oraz prze-
chowywaną przez niego żydowską 
rodzinę Berezowskiego. We wsi 
Borowica pow. Sarny Ukraińcy 
nieustannie ograbiali polskie go-
spodarstwa oraz zastrzelili 1 Pola-
ka. We wsi Budki Wojtkiewickie 
pow. Stolin woj. poleskie ukraińscy  
żandarmi na służbie niemieckiej, 
tj. 201 batalion Schümannschaften, 
utworzony z batalionów „Nachti-
gall” i „Roland”, podczas pacy-
fikacji spalili tą polską wieś wraz 
z ludnością spędzoną do budynku 
szkolnego (Józef Turowski: „Pożo-
ga”; s. 81). Turowski podaje, że pa-
cyfikacji dokonała policja niemiec-
ka, jednakże wówczas na Polesiu 
pacyfikacji dokonywał ukraiński 
201 batalion Schümannschaften. 
W. i E Siemaszko na s. 777 podają, 
że pacyfikacji dokonali Niemcy w 
pierwszych miesiącach 1943 r.. We 
wsi Chorupań pow. Dubno zamor-
dowali Polaka – nauczyciela, męża 
Ukrainki. Na drodze pomiędzy 
Janową Doliną pow. Horochów a 
miastem Łuniniec (woj. poleskie) 
bulbowcy zamordowali 1 Polaka.  
W kol. Janówka pow. Sarny za-
mordowali 1 Polaka.  We wsi Ja-
rosławiec pow. Zamość w czasie 
wysiedlania gestapowcy z esesma-
nami ukraińskimi rozstrzelali 12 
Polaków: 3 mężczyzn, 2 kobiety 
i 7 dzieci. We wsi Karaczun pow. 
Horochów Ukraińcy zamordowa-
li 1 Polaka. We wsi Kotów pow. 
Brzeżany zamordowali Polaka, 
lekarza. We wsi Kryczylsk pow. 
Kostopol zamordowali leśniczego.  
We wsi Łukowiec Wiszniowski 
pow. Rohatyn uprowadzili 4 Po-
laków: matkę z 3 małych dzieci, 
po których ślad zaginął. We wsi 
Masiewicze pow. Sarny bulbow-
cy zamordowali Polaka z 8-let-
nim wnukiem. We wsi Mokwin 
pow. Kostopol został zabity przez 
Ukraińców strzałem w tył głowy 

leśniczy Zbigniew Bochniewicz 
(Orłowski...). We wsi Niemowicze 
pow. Sarny Ukraińcy wymordo-
wali kilkuosobową polską rodzinę. 
We wsi Nowosielce pow. Bóbrka 
zamordowali 17-letniego Polaka. 
W kol. Polanówka pow. Horochów 
zamordowali 3-osobową rodzinę 
polską. We wsi Siedliszcze Małe 
pow. Sarny zamordowali 30-letnie-
go Polaka i staruszkę, której wbili 
kołek do gardła. We wsi Siestratyn 
pow. Dubno zamordowali Polaka 
ocalałego z pogromu więźniów 
dokonanego 22 czerwca 1941 r. 
przez NKWD w więzieniu w Dub-
nie. We wsi Smoligów pow. Łuck: 
„W Smoligowie (gmina Torczyn, 
pow. Łuck) w grudniu 1942 roku 
w bestialski sposób, w obecno-
ści rodziców i dzieci, zbrodniarze 
ukraińscy zamordowali gajowego 
Kowalczyka” (Stanisław Dłuski: 
“Fragment wielkiej zbrodni” ; w: 
„Las Polski”, nr 10 z 1991 roku). 
We wsi Szkrobotówka pow. Krze-
mieniec zamordowali 25-letniego 
Polaka. W kol. Zaułek pow. Łuck 
policjanci ukraińscy zamordowali 
11 Polaków: 10-osobową rodzinę 
Floriana Kopija oraz 1 kobietę.
 
-  1943 roku: W kol. Aleksandrów-
ka pow. Łuck (gmina Kniahininek) 
tuż po Bożym Narodzeniu upowcy 
zamordowali 2 Polki: matkę z cór-
ką, oraz nie ustaloną liczbę innych 
Polaków. We wsi Baranówka pow. 
Brzeżany Ukraińcy uprowadzili i 
zamordowali Polaka, gajowego. 
We wsi Barycz pow. Buczacz za-
mordowali 6 Polaków, w tym poli-
cjanci ukraińscy 3-osobową rodzi-
nę, w których domu przebywali 
partyzanci AK i 1 partyzanta AK, 
natomiast banderowcy zamordo-
wali 1 Polaka i uprowadzili właści-
ciela sklepu, którego odrąbaną gło-
wę znaleziono w lesie.  W następ-
nym napadzie w grudniu zamordo-
wali kolejnych 3 Polaków, w tym 
dyrektora szkoły powszechnej za-
mordowali jego ukraińscy ucznio-
wie – łącznie zginęło 9 Polaków. 
We wsi Baryłów pow. Radziechów 
Ukraińcy zamordowali 2 Polaków, 
lat 20 i 21. We wsi Bednarów pow. 
Stanisławów banderowcy obrabo-
wali polskie gospodarstwa i upro-
wadzili 3 Polaków, którzy zaginęli 
bez wieści. We wsi Bednarówka 
pow. Nadwórna zamordowali 
20-letniego Polaka. We wsi Biało-
bożnica pow. Czortków zamordo-
wali 6 Polaków. We wsi Boratyn 
pow. Sokal obrabowali i spalili pol-
skie gospodarstwa oraz zamordo-
wali około 50 Polaków,  w tym całe 
rodziny. We wsi Borowa Góra 
pow. Lubaczów zamordowali 1 
Polaka. We wsi Borowe pow. Sar-
ny zamordowali 1 Polaka . W mia-
steczku Bursztyn pow. Rohatyn 
podczas napadu na plebanię bande-
rowcy zamordowali 3 Polaków: 
ojca, matkę i siostrę wikariusza ks. 
Stupaka, który zdołał wyskoczyć 
przez okno i uciec. We wsi Cuca-
łowce pow. Żydaczów powiesili na 
słupach 2 Polaków, wcześniej wy-
cięli im języki i odcięli ręce (Ja-
strzębski...., s. 422; stanisławow-
skie). We wsi Czarnokoniecka 
Wola pow. Kopyczyńce zamordo-
wali 3 Polaków, w tym 18-letnią 
dziewczynę. We wsi Darachów 
pow. Trembowla dwaj Ukraińcy, 
bracia, powiesili Polaka, męża ich 
siostry. W futorze Dąbrowa pow. 
Sarny upowcy zamordowali 11 Po-
laków, w tym 5 dzieci z 3 rodzin, 
oraz 4 Ukraińców za odmowę 
udziału w napadzie. W futorze Do-
browica pow. Kowel policjant 
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ukraiński zastrzelił 14-letniego 
polskiego chłopca. We wsi Dobro-
wody pow. Podhajce Ukraińcy po-
bili Polaka tak, że zmarł po kilku 
dniach (komendant samoobrony). 
We wsi Dryszczów pow. Rohatyn 
banderowcy uprowadzili 2 Pola-
ków, po których ślad zaginął. We 
wsi Drysznów pow. Brzeżany za-
mordowali 25 Polaków, w tym całe 
rodziny a w styczniu ograbili i spa-
lili ich domy. We wsi Grabowiec 
pow. Nadwórna zamordowali 2 
Polki: żonę Ukraińca i jej siostrę. 
We wsi Gródek pow. Zaleszczyki 
zamordowali małżeństwo polskie.
We wsi Hładki pow. Tarnopol 
„12.1943 r. zostali zamordowani: 
3. Czarnuszka Jan l. 40; 4. Grela 
Michał l. 31”. (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie do listy 
strat ludności polskiej..., jw.).  We 
wsi Hołubica pow. Brody uprowa-
dzili i zamordowali 5 Polaków. We 
wsi Hukałowce pow. Zborów za-
mordowali 2 Polaków, w tym męża 
Ukrainki. We wsi Isypowce pow. 
Tarnopol zamordowali 6 Polaków. 
W kol. Jamki pow. Łuck zamordo-
wali co najmniej 18 Polaków, za-
nim przybyła odsiecz z Antonówki 
Szepelskiej, po uwolnieniu Pola-
ków broniących się w kościele w 
Nieświczu. We wsi Jasionów pow. 
Brody zamordowali 1 Polaka. W 
kol. Karczunek Uściłuski pow. 
Włodzimierz Wołyński na począt-
ku grudnia upowcy okrążyli i pod-
palili  polski dom, w którym spło-
nęły żywcem 2 polskie rodziny li-
czące 9 osób. We wsi Kobyłowłoki 
pow. Trembowla „powstaniec 
ukraiński” o nazwisku Tomczuk 
odciął głowę swojej żonie, Polce i 
przekazał ją do terenowego do-
wództwa OUIN, jako dowód ocho-
ty walki o „samostijną Ukrainę” 
(Komański..., s. 402). We wsi Kor-
czów pow. Rawa Ruska policjanci 
ukraińscy aresztowali 1 Polaka, 
który zaginął bez wieści. We wsi 
Kranzberg pow. Sambor bande-
rowcy uprowadzili i zamordowali 
5 Polaków, ich zwłoki odnaleziono 
na polu podczas orki w kwietniu 
1944 roku. We wsi Kudobińce 
pow. Zborów zamordowali mał-
żeństwo polskie. We wsi Łubianki 
Wyższe pow. Zbaraż pod koniec 
grudnia uprowadzili 2 rodziny pol-
skie liczące 8 osób i ślad po nich 
zaginął. We wsi Markopol pow. 
Zborów zamordowali 7 Polaków, 
w tym 4-osobową rodzinę z 2 syna-
mi. „Proszę o umieszczenie na li-
tach zamordowanych Bronisława 
Stanisława Okęckiego. Mieszkał 
we wsi Markopol. Tam zamordo-
wano rodzinę Gworków. Mój Wuj 
Okęcki mieszkał u nich podczas 
wojny, tak donosi w roku 1943 
(wrzesień, październik). Potem nie 
ma już żadnych listów ani innej ko-
respondencji. Byłam w roku 2009 r 
w Markopolu, ale nie uzyskałam 
dokładnych  informacji kiedy to się 
stało i w jakich okolicznościach. 
Nawet zasugerowano mi, że uciekł 
do sąsiedniej wsi (nie znam nazwy) 
i tam miał stracić życie. W spisie 
ludzi pomordowanych jest podane, 
że w Markopolu zginęło 6 osób, ale 
nieznanych, bo zaznaczone jest 
NN. Czy w tym jest rodzina Gwor-
ków, czy jest jeszcze informacja o 
innych osobach? Bardzo proszę o 
zamieszczenie informacji z nazwi-
ska o Bronisławie Okęckim, ur. 
6.08.1893 Borowica Duża, rodzice 
to Edmund Okęcki (też zamordo-
wany w 1943 r.) i Eliza z Mogilnic-
kich” (Barbara Rochala, w: www.
stankiewicze.com/ludobojstwo.pl 
). Rodzinę Gworków zamordowa-
no w grudniu 1943 roku (rodziców 

i 2 synów) oraz jeszcze 3 Polaków 
NN, razem 7 Polaków. W styczniu 
1944 roku uprowadzono 3 Pola-
ków NN, którzy zaginęli bez wie-
ści (Komanski..., s. 479). We wsi 
Markowa pow. Nadwórna bande-
rowcy zamordowali 32 Polaków; 
„Wieś Markowa pow. Podhajce 
wymordowana zimą 1943 r. 40 Po-
laków” (Zbigniew Rusiński: Tryp-
tyk brzeżański, Wrocław 1998, s. 
42). We wsi Medwedówka pow. 
Kostopol zmarł 1 Polak po skato-
waniu go przez Ukraińców. W kol. 
Młodzianówka pow. Kostopol na 
początku grudnia upowcy zamor-
dowali małżeństwo polskie: Mar-
celemu Rudnickiemu obcięli gło-
wę i osadzili na sztachetach ogro-
dzenia a resztę jego ciała i żonę 
spalili wraz z domem. We wsi Mo-
dryniec pow. Hrubieszów pod ko-
niec grudnia zamordowali 2 Pola-
ków. We wsi Muszkatówka pow. 
Borszczów uprowadzili do lasu i 
po torturach zamordowali 3 Pola-
ków, w tym kobietę. We wsi Nie-
mirów pow. Rawa Ruska bande-
rowcy obrabowali i spalili gospo-
darstwa polskie oraz zamordowali 
50 Polaków, w tym całe rodziny. 
We wsi Nikotycze pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy postrzelo-
nego Polaka z samoobrony, męża 
Ukrainki, związali drutem kolcza-
stym i okrutnie zamordowali. We 
wsi Nowa Wieś (Neudorf) pow. 
Drohobycz banderowcy uprowa-
dzili i zamordowali 5 Polaków. W 
kol. Obeniże pow. Łuck zamordo-
wali kilkunastu Polaków, głównie 
w starszym wieku. W kol. Olesiów 
pow. Stanisławów uprowadzili i 
zamordowali Polaka, gajowego. 
We wsi Ożenin pow. Zdołbunów 
zamordowali 10 Polaków, w tym 
kobiety i dzieci. We wsi Pieniaki 
pow. Brody: „leśniczy Jerzy Żela-
zny ur. 1916, żołnierz AK, uprowa-
dzony z leśniczówki Rąbana, tortu-
rowany i zamordowany przez 
UPA, odnaleziony po tygodniu i 
pochowany koło kaplicy na dzie-
dzińcu kościelnym w Podkamie-
niu” (Ostrowski...); zwłoki miały 
ucięty język, uszy i wydłubane 
oczy. We wsi Plebanówka pow. 
Trembowla zamordowali 2 Pola-
ków oraz następnie: „W końcu 
grudnia 1943 r. uprowadzono 17 
Polaków NN. (Uzupełnienie z Na 
Rubieży 106 str. 41)”  (prof. dr hab. 
Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie 
do listy strat ludności polskiej..., j. 
w.) We wsi Ponikwa pow. Borsz-
czów został zamordowany przez 
grupę bojówkarzy ukraińskich le-
śniczy Żyliński  (Edward Orłow-
ski..., j.w.).  We wsi Potoczyska 
pow. Horodenka banderowcy obra-
bowali gospodarstwa polskie i  za-
mordowali 9 Polaków, w tym 
3-osobową rodzinę kościelnego: 
ojca, 10-letniego syna Józefa Kra-
sowskiego, któremu wydłubali 
oczy i powiesili go na drzewie 
obok kościoła oraz córkę Zofię, 
którą przybili gwoździami na 
drzwiach mieszkania, gdzie skona-
ła w męczarniach (Jastrzębski..., s. 
132; stanisławowskie). We wsi 
Przemorówka pow. Krzemieniec 
Ukraińcy zamordowali co najmniej 
11 Polaków, w tym dwie 5-osobo-
we rodziny z 6 dzieci. W mieście 
powiatowym Radziechów woj tar-
nopolskie został zamordowany 
przrz banderowców gajowy Adam 
Gregorczyk. (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie do listy 
strat ludności polskiej..., j. w.). We 
wsi Rosochowaciec pow. Skałat 
Ukraińcy zamordowali Po-
lkę,  Bronisławę Kossowską c. 
Marcina („Skałat – czasu pokoju i 

wojny”. Wspomnień  księga druga. 
Warszawa 2003). We wsi Serednie 
pow. Kałusz uprowadzili i zamor-
dowali Polaka, pracownika mająt-
ku. We wsi Stebnik pow. Droho-
bycz banderowcy zamordowali 14 
Polaków i 2 Ukraińców, w tym  
pod koniec grudnia nauczycielkę z 
2 dzieci, 2 kobiety i 3 dzieci. We 
wsi Stechnikowce pow. Tarnopol 
Ukrainiec Danyło Chemij otrzy-
mał list od prowidnyka OUN lub 
od dowódcy UPA nakazujący mu 
zabicie swojej żony, Polki, oraz ich 
dwóch córek, gdyż są Polkami. Nie 
zrobił tego i otrzymał jeszcze dwa 
listy grożące, że zrobią to inni. 
Przygotował się do obrony. Gdy 
nocą dwóch napastników wyłama-
ło drzwi, uderzył ich siekierą. Za-
palił lampę i zobaczył, że był to 
jego ojciec i brat (Komański..., s. 
383). We wsi Stężarzyce pow. 
Włodzimierz Wołyński zamordo-
wali 1 Polaka. W kol. Strzelecka 
pow. Włodzimierz Wołyński upo-
wcy  oraz chłopi ukraińscy , uży-
wając kul, siekier, noży itp., tortu-
rując i okaleczając, zamordowali 
47 Polaków, „W rodzinie Prucnala 
wymordowano 8 osób, w tym 6 
dzieci. Dzieci porąbano siekierą, 
odcięte głowy nabijano na kołki w 
płocie, 9 miesięczne dziecko nabito 
na płot żywcem”. Właściciela wia-
traka oraz 5 dzieci rannych wrzu-
cono do studni. Wśród oprawców 
był Aleksy Kalińczuk. Na przeło-
mie 1943/1944 zgwałcił on i za-
strzelił Polkę. Po wojnie zamiesz-
kał w Kaliszu pod przybranym na-
zwiskiem Jan Wiśniewski. Sądzo-
ny w 1969 roku w Lublinie za 
zbrodnie na ludności żydowskiej i 
polskiej otrzymał karę 15 lat wię-
zienia (Siemaszko...., s.851). Praw-
dopodobnie został agentem SB i 
wcześnie opuścił więzienie. We 
wsi Styberówka pow. Brody na łą-
kach wsi xostał zamordowany 
przez Ukraińców Filip Chorostecki 
„Bezruki” (http://podkamien.pl/
viewpage.php?page_id=246&c_
start=0) . We wsi Świdowa pow. 
Czortków banderowcy zarąbali 
siekierami 20 młodych Polaków 
pochodzących z woj. krakowskie-
go, pozostawiając na piersiach 
swoich ofiar kartki z napisem: 
”Polska od morza do morza”. We 
wsi Świrz pow. Przemyślany za-
mordowali 2 Polaków: ojca z 
13-letnim synem. We wsi Taraż 
pow. Łuck zamordowali 75-letnią 
Polkę. We wsi Teremno pow. Łuck  
zamordowali Polkę, która przyszła 
z Łucka zobaczyć swoje gospodar-
stwo. We wsi Tołszczów pow. 
Lwów banderowcy zatrzymywali 
Polaków na drodze, rabowali konie 
i wozy, pojmanych  uprowadzali 
do leśniczówki i tam ich zamordo-
wali, około 15 Polaków. Także w 
grudniu 1943 roku: „Stopyra Piotr 
lat ok. 35 leśniczy, zamordowany 
wraz z żoną w leśniczówce mająt-
ku leśnego hr. Potockiego w Toł-
czowie” (Edward Ostrowski, w: 
j.w.). We wsi Turówka pow. Skałat 
Ukraińcy zamordowali Polaka, 
męża Ukrainki. W futorze Werba 
pow. Kostopol nad rzeką Słucz 
koło mostu zamordowali co naj-
mniej 6 złapanych Polaków. W 
mieście Włodzimierz Wołyński na 
przedmieściu upowcy napadli na 
dom z dużą grupą Polaków – ucie-
kinierów i podpalili go, zginęło 
około 30 osób. We wsi Wolica De-
rewlańska pow. Kamionka Strumi-
łowa Ukraińcy zamordowali 2 Po-
laków, w tym właściciela majątku. 
W kol. Zamogile pow. Łuck w wal-
ce z UPA poległo 2 Polaków. We 
wsi Zastawcze ad Hołhocze pow. 

Podhajce zamordowali 31-letniego 
Michała Plaifera i 15-letniego Jana 
Koźlaka. „Była to sobota, ojciec 
pojechał wozem z dwoma chłopca-
mi, Janem Koźlakiem, lat 15 i 
Franciszkiem Hertmanem, lat 15, 
saniami do lasu po drzewo. W lesie 
złapali ich banderowcy, ojcu kazali 
położyć się na saniach, nakryli go 
wojskową celtą, posiadali na nim i 
okładając go kolbami pojechali w 
głąb lasu. Po zatrzymaniu się tam 
rozpoczęli go torturować – wycieli 
mu obie łydki, a gdy krzyczał, ob-
cięli mu język, następnie wydłubali 
mu oko, nacięli skórę wokół głowy 
i zdjęli ją z czaszki. Po tych tortu-
rach powiesili go na drzewie. Ra-
zem z ojcem, w podobny sposób, 
zginął Jan Koźlak. /.../ Przez długi 
czas nikt nie miał odwagi zdjąć wi-
szące ciało. Po zdjęciu ojca stwier-
dzono również ślady noża na kar-
ku. /.../ Matka go pochowała, a 
niedługo potem (około dwa miesią-
ce) sama została zamordowana. 
Pamiętam, jak banderowcy zabrali 
moją mamę, bardzo się bałem, gdy 
oderwano mnie od niej. Mnie za-
brali do jednego domu, a mamę do 
drugiego. Słyszałem jej krzyki, sam 
krzyczałem ze strachu, chciałem 
uciekać. Razem ze mną były za-
mknięte inne dzieci. Po około 
dwóch tygodniach, udało mi się 
uciec, wyskakując przez okno i 
uciekając do lasu. Gdy błądziłem 
bez celu, złapali mnie młodzi ukra-
ińscy chłopcy i zaczęli mnie kopać, 
dusić, bić. Jeden z nich załatwił się 
na moją głowę. Na szczęście nade-
szła jakaś kobieta, nakrzyczała na 
nich i kazała im odejść. Mnie od-
prowadziła kawałek i powiedziała 
mi: „teraz już sobie idź”. Chodzi-
łem bez celu po lesie, aż trafiłem do 
partyzantki (Ochotnicza Brygada 
Straży Podolskiej w Szwejkowie). 
/.../ Miałem niecałe 6 lat, cudem 
ocalałem, byłem sierotą” (Tadeusz 
Plajfer, w: Komański..., s. 760 – 
761). We wsi Żorniska pow. Gró-
dek Jagielloński: „W grudniu 1943 
roku został wywołany z mieszkania 
przy młynie w Żorniskach Dzien-
dzielak, zięć młynarza. Jego zwłoki 
zostały odnalezione dopiero w 
marcu 1944 roku, gdy odtajały 
śniegi. /…/ Dziendzielak był tylko 
w kalesonach, bez obuwia i koszuli. 
Kości u rąk miał połamane. Za pa-
znokciami u rąk wbite drzazgi, a od 
okolicy kości ogonowej po samą 
szyję wzdłuż kręgosłupa miał wy-
cięty pas skóry i nawinięty na pa-
tyk. Twarz miał całkowicie zmasa-
krowaną, trudną do rozpoznania” 
(Feliks Cały; w: Siekierka…., s. 
226; lwowskie).  W miasteczku 
Żółkiew woj. lwowskie Ukraińcy  
zamordowali 1 Polaka. We wsi Żu-
ratyn pow. Kamionka Strumiłowa 
zamordowali małżeństwo polskie.
 
-  1944 roku: We wsi Berezowi-
ca Mała pow. Zbaraż Ukraińcy 
zamordowali 3 Polaków: Józefa 
Szeligę, jego córkę Bronisławę 
oraz  Mateusza Zakrzewskiego 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie do listy strat ludno-
ści polskiej..., jw.). We wsi Bia-
ła pow. Przemyślany: „Kilka dni 
przed świętami Bożego Narodze-
nia banderowcy przyjechali woza-
mi z obornikiem i zabrali ze sobą 
dwie kobiety - Antoninę Bednarz i 
Annę Bednarz (żonę Władysława) 
oraz dwie dziewczynki, Eugenię 
Bednarz (lat 15) i Zofię Bednarz 
(lat 9). Zawieźli je pod las, gdzie 
rzucili obornik pod cztery drzewa, 
a kobiety posadzili na oborniku 
i przydrutowali je do drzew. I tak 

je pozostawili. Kobiety krzyczały o 
pomoc, jednak nikt nie ośmielił się 
iść do nich, ani powiadomić milicję 
w mieście. Mróz i padający śnieg 
skrócił ich męki. Przez wiele dni 
zlatywały się tam wrony na żer oraz 
bezpańskie psy, gryząc i szarpiąc 
zwłoki. W Białym Ukraińcy zamor-
dowali 270 osób. /.../ (Genowefa 
Czajkowska, w: Józef Wyspiański: 
Barbarzyństwa OUN-UPA. Lubin 
2009, s. 160 – 161). We miejsco-
wości Bircza pow. Dobromil upo-
wcy zamordowali 2 Polaków. We 
wsi Błyszczanka pow. Zaleszczyki 
zamordowali 6 Polaków, w tym 
5-osobową rodzinę. We wsi Boho-
rodczany Stare pow. Stanisławów 
zamordowali 24 Polaków, w tym 
4-osobową rodzinę Komosińskich 
z 17-letnim synem i 20-letnią cór-
ką, oraz Ukraińca, u którego ta 
rodzina mieszkała. We wsi Bura-
kówka pow. Zaleszczyki zamor-
dowali 18 Polaków z 5 rodzin. We 
wsi Czabarówka pow. Kopyczynce 
zamordowali pod lasem 25-letnią 
Polkę. We wsi Czarnołoźce pow. 
Tłumacz zamordowali 9 Polaków. 
We wsi Dobromirka pow. Zba-
raż zamordowali 1 Polaka ze wsi 
Kretowce. We wsi Dupliska pow. 
Zaleszczyki zamordowali 8 Pola-
ków. We wsi Dźwiniaczka pow. 
Borszczów Ukraińcy powiesili w 
lesie Polaka, z którym pracowali 
razem przy wyrębie. We wsi Gaje 
Wielkie pow. Tarnopol zamordo-
wali 10 Polaków: 7-osobową ro-
dzinę z 5 dzieci oraz małżeństwo 
z teściową. We wsi Gontowa pow. 
Zborów banderowcy zamordowali 
4 Polaków, byli to: Dobrowolska 
Katarzyna, Bieniaszewska Maria, 
Letki Paweł, Olejnik Piotr (Adolf 
Głowacki; w: http://www.milno.
pl/readarticle.php?article_id=6). 
Koło miasteczka Halicz w rejonie 
tzw. Krzywej Góry pow. Stanisła-
wów banderowcy zamordowali 
15 Polaków i 2 Ukraińców wiozą-
cych zboże i zrabowali 17 furma-
nek. We wsi Hałuszczyńce pow. 
Skałat Ukraińcy podpalili dom, w 
którym schronił się ksiądz z grupą 
parafian, a następnie zamordowali 
uciekających 10 Polaków. Księ-
dza odnaleziono nieprzytomnego 
w śniegu na drugi dzień, przeżył i 
pozostał we wsi z grupą Polaków. 
We wsi Hnilcze pow. Podhajce 
utopili w studni 65-letniego Pola-
ka. We wsi Hostów pow. Tłumacz 
uprowadzili do lasu i zamordowali 
24-letniego Polaka (jego ojca za-
mordowali 1 września 1944 roku). 
We wsi Howiłów Wielki pow. 
Trembowla banderowcy zamordo-
wali 5 Polaków. We wsi Jezierzany 
pow. Borszczów zamordowali 20 
Polaków i 8 Ukraińców, pracowni-
ków sowchozu. We wsi Kolędzia-
ny pow. Czortków zamordowali 27 
Polaków, w tym 7-osobową rodzi-
nę z 5 dzieci oraz 1 Rosjanina. W 
kol. Kolonia Bazarska pow. Czort-
ków zamordowali ponad 108 Po-
laków, całe rodziny, jak np. 7-oso-
bową rodzinę Jana Raka. W przy-
siółku Kołaje gmina Lubycza Kró-
lewska pow. Rawa Ruska upowcy 
uprowadzili do lasu i zamordowali 
50-letniego Polaka Józefa Regana. 
We wsi Kozówka pow. Tarnopol 
Ukraińcy zamordowali 2 Polaków. 
W mieście Lesko woj. rzeszowskie 
upowcy zamordowali 7-osobową 
rodzinę polską. We wsi Lubycza 
Krolewska pow. Rawa Ruska za-
mordowali 7 Polaków, w tym 6 
milicjantów. We wsi Magdalówka 
pow. Skałat banderowcy zamor-
dowali 10 Polaków. We wsi Ma-
najów pow. Zborów zmordowali 5 
Polaków, w tym 4 kobiety. We wsi 
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Milno pow. Zborów zamordowali 
3 Polki: dwie zarąbali siekierami, 
trzecią, lat 35, żonę Ukraińca, po-
wiesili. We wsi Mszana pow. Gró-
dek Jagielloński zamordowali 4 ro-
dziny polskie; tj. 12 Polaków, oraz 
3-osobową rodzinę polsko-ukra-
ińską. We wsi Nazawizów pow. 
Nadwórna na drodze zamordowali 
4 Polaków, w tym kobietę. We wsi 
Nowy Dwór pow. Sokal zamordo-
wali 1 Polkę. We wsi Obarzańce 
pow. Tarnopol: „Pragnę uzupełnić 
informację o zamordowanych na 
przełomie grudnia i stycznia we 
wsi Obarzańce i okolicach, moich 
krewnych. W grudniu Wasyl Jasiń-
ski brat mojego dziadka, został za-
mordowany jak wracał do swojego 
domu. Zwłok nigdy nie odnalezio-
no” (Krzysztof Jasiński; w: www.
stankiewicze.com/ludobojstwo.pl 
; 12.07.2012). W mieście Ołyka 
pow. Łuck upowcy zamordowali 
32-letnia Polkę. We wsi Pajówka 
pow. Skałat  obrabowali i spali-
li gospodarstwa polskie oraz za-
mordowali 21 Polaków. We wsi 
Poznanka Gniła pow. Skałat: „W 
grudniu 1944 roku został zamordo-
wany Król, lat około 23, inwalida 
bez jednej ręki. Miały te miejsce 
pojedyncze mordy. Liczba i na-
zwiska ofiar nie zostały ustalone”.
(„Skałat – czasu pokoju i wojny”. 
Wspomnień  księga druga. Warsza-
wa 2003). We wsi Presowce pow. 
Zborów obrabowali i spalili gospo-
darstwa polskie oraz zamordowali 
103 Polaków. We wsi Rajskie pow. 
Lesko (Bieszczady) zamordowali 
1 Polaka. We wsi Rożanówka pow. 
Zaleszczyki  zamordowali Polaka 
jadącego do młyna oraz zrabowa-
li mu konie, sanie i zboże. We wsi 
Skorodyńce pow. Czortków za-
mordowali 1 Polkę. We wsi Stech-
nikowce pow. Tarnopol  pobili 
Polaka i utopili w studni  We wsi 
Szczawne pow. Sanok zamordo-
wali 1 Polaka. We wsi Szczutków 
pow. Lubaczów bojówkarze SB-
-OUN zamordowali 2 Polki oraz 
Ukraińca (jego żonę i teściową). 
We wsi Szutromińce pow. Zalesz-
czyki banderowcy zamordowali 
30 Polaków. We wsi Święty Józef 
pow. Kołomyja zamordowali 10 
Polaków: uprowadzili mężczy-
znę, który zaginął bez wieści oraz 
żywcem spalili wraz z domem jego 
żonę, córkę i syna; ponadto zamor-
dowali 3-osobową rodzinę i kobie-
tę. We wsi Tarnowica Leśna pow. 
Nadwórna zamordowali 22 Pola-
ków, w tym 5-osobową rodzinę 
Dziędziów spalili żywcem w bu-
dynku,  2 małżeństwa (jedna żona 
w ciąży), jedną kobietę uprowadzi-
li do lasu. We wsi Teofipólka pow. 
Brzeżany przy stacji kolejowej zięć 
Ukrainiec zamordował swoją ro-
dzinę polską: teścia, teściową oraz 
żonę i ich córkę, około 1,5 roczną, 
którą przywiązał sznurkiem do sań 
i ciągnąc po śniegu spowodował 
jej śmierć, Druga córka boso i w 
bieliźnie uciekła po śniegu 7 km 
do swojej krewnej we wsi Kozowa 
i ocalała (Komański..., s. 130). We 
wsi Tudorów pow. Kopyczyńce 
„powstańcy ukraińscy”  wymor-
dowali w kościele 40 Polaków, 
mieszkańców wsi którzy tutaj się 
schronili,  a następnie spalili ich 
ciała razem z kościołem. We wsi 
Turówka pow. Skałat zamordowa-
li 13 Polaków i 1 Rosjanina. We 
wsi Uhnów pow. Rawa Ruska  za-
mordowali Polaka, wójta. We wsi 
Uhryńkowce pow. Zaleszczyki 
zamordowali 11 Polaków, w tym 
4-osobową rodzinę uciekającą do 
Zaleszczyk, której zrabowali wóz, 

konie i dobytek oraz księgowego 
z majątku z 5-letnim synem. We 
wsi Urłów pow. Zborów zamor-
dowali 5 Polaków, pracowników 
majątku. We wsi Warwolińce pow. 
Zaleszczyki Ukraińcy zamordowa-
li 1 Polkę (była to Adela Tymuś). 
Koło wsi Wasylkowce pow. Ko-
pyczyńce pod lasem zamordowali 
25-letnią Janinę Lewicką. We wsi 
Weleśnica pow. Nadwórna „zo-
stała żywcem spalona w budynku 
starsza kobieta o nazwisku Paw-
łycha. W tejże wsi drugą kobietę o 
nazwisku Maria Ondrejczuk ban-
derowcy przywiązali nogami do 
dwóch koni i rozdarli ją na połowę, 
a na kobiecie o nazwisku Muszyń-
ska, którą schwytano w pobliskim 
lesie dokonano tortur, wydłubując 
jej oczy i odcinając na żywo pier-
si, a potem zamordowano” (Fran-
ciszek Maziarz; w: Siekierka..., 
s. 359; stanisławowskie). We wsi 
Wierzblany pow. Kamionka Stru-
milowa zamordowali 5 Polaków. 
We wsi Wołkowyja pow. Lesko 
zamordowali 1 Polkę. We wsi 
Wołoszcza pow. Drohobycz ob-
rabowali gospodarstwa polskie i 
uprowadzili 6 Polaków, po których 
ślad zaginął. We wsi Zarudce pow. 
Lwów zatrzymali na stacji kolejo-
wej Zaszków 24-letniego Polaka, 
przywiązali go do sań i ciągnęli 
w pełnym biegu pod jego dom w 
Zarudce i tam na oczach matki za-
strzelili. Następnego dnia spalili 
żywcem wraz z domem jego mat-
kę i siostrę. We wsi Zaszków pow. 
Lwów zamordowali 9 Polaków.
 
-  1945 roku: W miejscowości 
Busk pow. Kamionka Strumiło-
wa zostało zamordowanych przez 
banderowców 5 Polaków: Zofia 
Chruniewicz, Jakub Pankiewicz, 
jego żona Rozalia i dzieci: Włodzi-
mierz i Ludwika. We wsi Krajna 
koło Birczy pow. Dobromil pod-
czas palenia wsi po wysiedleniu 
Ukraińców upowcy zamordowali 
2 Polaków.
-  1946 roku: We wsi Bezmie-
chowa pow. Lesko w II połowie 
grudnia  upowcy zamordowali 3 
Polaków. W grudniu 1946 roku we 
wsi Huta Brzuska pow. Dobromil 
dokonali napadu na polskie gospo-
darstwa. Świadek, Jan Koterbicki, 
mający wówczas niespełna 13 lat, 
wspomina: „W 1945 roku rozpo-
częły się napady banderowców na 
polskie zagrody, taka nazwa mor-
derców pozostała do dziś w mojej 
pamięci. Napadów dokonywano 
późnym wieczorem lub w nocy. Kto 
nie zdążył opuścić domu był okale-
czany lub mordowany. Napastni-
cy rabowali bydło, konie, świnie, 
odzież i wszystko to co miało jakąś 
wartość. W miarę upływu czasu 
tych napadów było coraz więcej 
i odbywały się coraz częściej. Do 
dziś pamiętam noce przesiedzia-
ne, lub nieprzespane w ciągłym 
strachu o życie w kryjówkach, w 
wykopanych i zamaskowanych w 
ziemi dołach. Najgorsze były pory 
jesienno-wiosenne i deszczowe. 
Wtedy siedziało się w błocie i wo-
dzie. Ta gehenna trwała do grud-
nia 1946 roku. Wówczas bande-
rowcy dokonali ostatniego napadu 
na nasza wieś, którą całą spalili. 
Kto nie zdążył uciec tego zabili 
lub ranili. Do dzisiaj pamiętam 
ucieczkę mieszkańców ze spalonej 
wsi, nieraz w bieliźnie i boso. Nie 
mogłem wtedy iść, bo marzły mi 
nogi, byłem boso, nie zdążyłem na-
łożyć buty na nogi. Szliśmy z Huty 
Brzuskiej przez jakieś spalone wsie 
w kierunku Sanu i miejscowości 

Babice. Stamtąd ktoś przewiózł nas 
łódką na drugą stronę Sanu do wsi 
Babice. /.../ Te wszystkie przeżycia, 
stały się przyczyną różnych moich 
chorób, których leczenie trwało aż 
do 1953 roku. Pozostałem jednak 
kaleką i dziś jestem na rencie inwa-
lidzkiej” (Jan Koterbicki; w: Sie-
kierka..., s. 149 – 150; lwowskie).
 
Zimą 
 -  1940 roku: W miasteczku 
Szumsk pow. Krzemieniec na sku-
tek donosu Ukraińców NKWD 
aresztowało 1 Polaka. We wsi Waś-
kowce pow. Krzemieniec na sku-
tek donosów Ukraińców NKWD 
aresztowało 5 Polaków.
 
-  1942 roku w kol. Pieszczanka 
pow. Zdołbunów Ukraińcy zamor-
dowali przez roztrzaskanie głów 2 
Polaków, braci.
 
-  1943 roku: W miasteczku Boł-
szowce pow. Rohatyn banderowcy 
zamordowali wikariusza o. Woj-
ciecha Zająca  (karmelitę), wyrwali 
mu język i genitalia a ciało porąba-
li na drobne kawałki, zamordowali 
także nie ustaloną liczbę Polaków 
w miasteczku. We wsi Borowa 
Górna pow. Lubaczów Ukraińcy 
zamordowali 1 Polaka. We wsi 
Hucisko Horodyskie pow. Krze-
mieniec zamordowali Polaka, sta-
ruszka.
 
-  1944 roku we wsi Warwolińce 
pow. Zaleszczyki: „Szanowny Pa-
nie, chciałabym prosić o umiesz-
czenie na liście ofiar ludobójstwa 
moja ciocię Helenę Zawiślak ur. w 
1917 r. w Głęboczku, córkę Woj-
ciecha i Anny Zawiślak. Została 
zamordowana zimą 1944 na stacji 
Worwolińce, rejon Zaleszczyki wo-
jewództwo tarnopolskie. Została 
zamordowana przez banderowców, 
których znała, dziadek opowiadał, 
że w dzień byli ich kolegami. Na-
stępny miał być mój dziadek Wła-
dysław Zawiślak a brat Heleny, 
jemu udało się ukryć i przetrwał 
ten czas. Helena dostała 16 kul w 
brzuch i ręce. Została pochowana 
na cmentarzu w Tłustym, nie ma 
jednak grobu ani żadnej tabliczki. 
Miejsce pochówku jest przekaza-
ne orientacyjnie ze wspomnień 
starszych sióstr dziadka”. (Dobro-
sława Dubiec, 25.01.2014: www.
stankiewicze.com/ludobojstwo.pl 
). Komański…., s. 447 nie wymie-
nia tego mordu.
 
Na przełomie 1943/1944 roku: 
We wsi Białogóra pow. Gródek Ja-
gielloński upowcy zamordowali 3 
Polaków.  We wsi Chiniówka pow. 
Zdołbunów schwytali i powiesi-
li 13-letniego chłopca polskiego, 
Kazimierza Przewłockiego; jego 
matka i 2 siostry przetrwały zimę 
kryjąc się w wapiennych piecza-
rach i płytkich zagłębieniach grun-
tu. W mieście Kamionka Strumiło-
wa woj. tarnopolskie: „W 1943/44r 
zaginął Józef Broda z Kamionki 
Strumiłowej. Był związany z AK 
i z tego powodu był poszukiwany 
przez nacjonalistów z UPA. Rodzi-
na wujka musiała opuścić rodzinny 
Żelechów Mały z uwagi na groźby 
banderowców” (Krzysztof Hand-
ke; k.handke@tulcon.pl; 3.12.08; 
w: www.stankiewicze.com/ludo-
bojstwo.pl). Na trasie Kiwerce 
– Przebraże pow. Łuck upowcy 
zatrzymali pociąg i zamordowali 
Polaka, nauczyciela; przeżyła cięż-

ko ranna jego córka, gdyż sądzili, 
że ją też zabili. We wsi Korytnica 
pow. Włodzimierz Wołyński przy-
wódca miejscowej bojówki UPA, 
były policjant ukraiński, Aleksy 
Kalińczuk, zgwałcił i zastrzelił 
Polkę. Po wojnie zamieszkał w 
Kaliszu pod fałszywym nazwi-
skiem Jan Wiśniewski; sądzony 
w 1969 roku w Lublinie otrzymał 
wyrok 15 lat więzienia (Siemasz-
ko..., s. 844). Na terenie powiatu 
Krzemieniec woj. wołyńskie upo-
wcy przywiązali do sań Polaka 
Staniszewskiego i przepiłowali go 
na pół, każąc na to patrzeć jego 
matce (Siemaszko..., s. 482). W 
osadzie Wola Wilsona (Kniażyna) 
pow. Krzemieniec zamordowali 
ponad 54 Polaków (inni: 27 rodzin 
polskich). We wsiach Wolica i Ro-
kitno koło Mostów Wielkich pow. 
Żółkiew zamordowali 30 Polaków
 
Stanisław  Żurek 
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Moje Kresy – Helena Partyka 
-Czoppa cz.7  
Eugeniusz Szewczuk

Do drzwi rozległo się  pukanie, 
przyszła jakaś znajoma ukraiń-
ska kobieta z zapytaniem, czy 
gospodarz nie sprzedałby jej 
kilo soli. Proszę przyjść jutro, w 
tej chwili nie mamy czasu, gdyż 
wychodzimy. Natrętna kobieta 
nie ustępowała wstawiając nogę 
między drzwi, uniemożliwiając 
ich zamknięcie. Jednocześnie ru-
chem ręki dała zachęcający znak, 
że można do niej podejść. Mo-
mentalnie do drzwi doskoczyło 
pięć lub sześć osób i siłą weszli 
do środka chaty. Janek widząc co 
się dzieje zamiast ukryć się, przy-
kucnął za studnią na podwórku i 
oczekiwał na dalszy rozwój wy-
padków. 

Napastnicy pozasłaniali wszyst-
kie okna, by nikt nie zobaczył co 
w środku się dzieje. Skrępowali 
domownikom ręce czym tylko 
się dało i wyprowadzili wszyst-
kich za dom na skarpę przy rowie. 
Na podwórku pozostał ukraiński 
wyrostek przechodzący zapewne 
swój bojowy chrzest. Zauważył 
za studnią przestraszonego Jan-
ka, powalił go na ziemię, związał 
ręce hausztukiem i zapędził do 
pozostałych. Zagaił najstarszy z 
banderowców mówiąc do Waw-
rzyńca Sieniakiewicza - nie bę-
dziesz już nam tu rządził, nie bę-
dziesz tu panem! Kierując wzrok  
w stronę dziewczynek rozkazał 
– rozbierzcie je, zdejmijcie im 
bluzki i resztę ubrania, bo po-
krwawią! Najmłodsza, sześciolet-
nia Kasia płacząc błagała, by nic 
jej nie robili. Oboje rodzice pro-
sili barbarzyńców – zabijcie nas 
! Puśćcie dzieci wolno, co one są 

wam winne ! Tamci odgrażali się 
– będziecie patrzeć jak wasze La-
chy wszystkie pozdychają. Słońce 
zaszło za horyzontem, zrobiło się 
ciut chłodniej, pojawiła się rosa, 
skarpa stała się śliska. 

Jeden z banderowców podczas 
szarpaniny znienacka potrącił 
Janka, ten zachwiał się i stoczył 
się w dół. Otrząsnął się, przebiegł 
kilkanaście kroków i wpadł na 
leżącą obok dość pokaźną kupę 
kamieni. Często zdarzało się, że 
gospodarze wyorywali różne ka-
mienie na polu, składali je potem 
w takich miejscach, by nie prze-
szkadzały w uprawie roli, jed-
nocześnie myśleli o tym, by wy-
korzystać je potem na budowie. 
Widocznie w podobny sposób 
myślał o tym Wawrzyniec. Ja-
nek bał się dalej uciekać, dobrze 
sądził, że w każdej chwili może 
zostać schwytany. Zauważył jed-
nak, że nikt go nie goni, zwinął 
się jeszcze bardziej w kłębek 
i   niecierpliwie czekał na dalszy 
przebieg wypadków. Niebawem 
miało zacząć się kalendarzowe 
lato, dlatego ubrany był cienkie 
jasne spodnie i białą koszulkę. 
Ten wygląd pomógł mu dobrze 
ukryć się wśród leżących kamie-
ni. Zajęci katowaniem banderow-
cy nawet nie zauważyli zniknięcia 
Janka, dopiero po jakimś czasie 
któryś z nich krzyknął – jeden 
uciekł ! Natychmiast rozpoczę-
ły się energiczne poszukiwania 
zbiega. Banderowcy obawiali się, 
że uciekinier podniesie alarm we 
wsi. Jednakże Janek pozostał na 
swoim miejscu, siedział cicho jak 
trusia po miedzą, serce waliło mu 

coraz mocniej. 

Tamci pozostawiali siekiery, ło-
paty i taczki, rozbiegli się na 
wszystkie strony intensywnie 
szukając. Osaczony Janek dygotał 
z przerażenia, banderowcy nie-
mal ocierali się w ciemnościach 
o jego ciało, jednak go nie wy-
tropili. Wszystkie siostry miały 
rozłupane siekierą głowy, obcięte 
palce u rąk i nóg. Obcięta głowa 
ojca trzymała się tylko na cien-
kim skrawku skóry. Czego barba-
rzyńcy nie zrobili siekierą, resztę 
kończyli nożami. Janek bardzo 
długo czekał aż banderowcy od-
dalą się od skarpy. Podczołgał 
się do stojącego opodal nie wy-
koszonego jeszcze zboża, potem 
na skróty pomiędzy miedzami 
i polnymi dróżkami przedostał 
się o nas do Zbaraża. W ciem-
nościach pokonał odległość 14 
kilometrów dzielącą Czarny Las 
od naszego domu. Pobudził oczy-
wiście wszystkich i zaczął nam to 
wszystko opowiadać, rozpacz w 
domu była wielka. Tato szybko 
zaczął zastanawiać się co z tym 
faktem należy uczynić. Poszedł 
do mieszkającej w Zbarażu sio-
stry albo kuzynki Wawrzyńca, nie 
pamiętam dokładnie już tego po 
tylu latach. Wzięli ze sobą trochę 
samogonu i udali się się o Niem-
ców celem zgłoszenia tej tragedii 
prosząc, by pojechali zobaczyć co 
się właściwie stało. Poprosili jed-
nocześnie o pozwolenie zabrania 
ciał do Zbaraża. Opowiadał po-
tem starszy z braci Piotr. Rano, 
jak gdyby nigdy nic powrócił o 
domu będąc jednocześnie wielce 
zdziwiony, że nikt z domowników 
nie przyszedł na nocleg do Ołesz-
czuków. Zastał otwarte  wszystkie 
pokoje, pustki w domu i nikogo w 

środku. Widać było, że domowe 
pomieszczenia zostały ograbione. 

Ówczesna prasa i późniejsze 
książki opisywały historię śmierci 
Sieniakiewiczów zwalając winę 
przede wszystkim na fanatycz-
nych nacjonalistów. Trudno nie 
zgodzić się z tym twierdzeniem, 
jednakże trzeba dodać, że wśród 
banderowców byli sąsiedzi, ko-
biety, a nawet ukraińskie dzieci. 
Potem gdy przyszedł czas pogrze-
bania ofiar bestialskiego mordu, 
ludzie zebrali trochę pieniędzy, 
wódki, wędlin, by przekupić 
Niemców i zachęcić ich do pil-
nowania uroczystości pogrze-
bowej. Często zdarzało  się, że 
upowskie sotnie napadały na lu-
dzi podczas dużych zgromadzeń, 
a takim niewątpliwie był pogrzeb 
ofiar. Największym problemem 
stał się brak materiału na trumny, 
ale mieszkańcy Czarnego Lasu 
i z tym problemem sobie jakoś 
poradzili, zbijając sześć prostych 
trumien. O tego celu posłużyły im 
deski pozyskane z bramy stodoły. 
Pomordowanych przewieziono 
do kościoła św. Antoniego w Zba-
rażu. Trumny zostały ustawione 
obok siebie na ławkach, gdyż bra-
kowało katafalków. 

Nigdy dotąd w historii zbaraskie-
go kościoła nie zdarzyło się tak, 
by grzebano 6 osób równocze-
śnie. Pogrzeb Sieniakiewiczów z 
Czarnego Lasu był jedną wielką 
manifestacją. Kościół nie mógł 
pomieścić wszystkich chętnych 
do wzięcia udziału w uroczystości 
pogrzebowej. Zresztą to były cał-
kiem inne czasy niż obecnie. Każ-
dy szanujący się katolik chciał 
być wewnątrz świątyni. Dzisiaj 
kiedy w letniej porze obserwu-

ję zachowanie naszych parafian 
podczas większości uroczystości 
kościelnych widzę, że zamiast 
po Bożemu w środku, większość 
stoi na zewnątrz zajęta czymś 
innym. Setki ludzi przyszło, by 
uczestniczyć w ostatniej drodze 
pomordowanych, nie bacząc na 
grożące nam niebezpieczeństwo 
napaści przez banderowców. 
Przed rozpoczęciem żałobnej 
mszy świętej, część rodziny 
zmarłych otworzyła przed 
kościołem wszystkie trumny, by 
po raz ostatni ujrzeć i pożegnać 
się ze zmarłymi. Do trumien 
nie dopuszczano dzieci, ale 
oczywiście mnie zawsze udawało 
się wszędzie wcisnąć i tak było 
tym razem. Przyjrzałam się 
wszystkim z bliska, dokładnie 
widziałam jak pomordowani 
wyglądali. Przyznać trzeba, że 
okropnie, łzy same cisnęły się 
do oczu, zwłaszcza na widok 
mojej kochanej kuzynki Kasi. 
Miejsca rozcięć siekierą każda 
z leżących osób miała okryte 
chustami i jakimś kolorowym 
materiałem, chyba ręcznikami 
po to, aby zakryć głębokie rany. 
Głośny płacz i szloch wypełniały 
wnętrze kościoła. Starszy z braci 
Piotr zachowywał się spokojnie, 
natomiast Janek bardzo rozpaczał. 
Jak oszalały biegał wokół trumien, 
całował je i krzyczał z rozpaczy. 
W ręku trzymał hausztuk 
(krawat) którym banderowski 
wyrostek skrępował mu ręce. 
Zwracał się ciągle do obrazu 
Matki Boskiej Częstochowskiej, 
wiszącego w bocznym ołtarzu 
po lewej stronie głównej nawy 
zbaraskiego kościoła – dlaczego 
Matko Boska nie zabrałaś mnie 
razem z nimi ? Po tych słowach 
szloch w kościele jeszcze bardziej 

/ Czachary dzisiaj
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wzmagał się. Ceremonię żałobną 
poprowadził ksiądz o. Marceli 
Cymbalista. Warto też dodać, iż 
ów kapłan 31 maja 1946 roku o 
godzinie 7.00 odprawił ostatnią 
mszę świętą w naszym kościele, 
po czym Bernardyni opuścili 
klasztor w Zbarażu. Usytuowany, 
trochę jakby za miastem w 
kierunku stacji kolejowej zbaraski 
cmentarz w swojej początkowej 
części stanowił ukraińskie 
miejsca pochówku. Dopiero za 
nim większość stanowiła polska 
część cmentarza. 

Dawno temu obok cmentarza 
były miejsca pochówku Żydów. 
Na dawnym żydowskim kirkucie 

Niemcy zrobili halę targową. Do 
polskiej części cmentarza aleja 
cmentarna prowadziła w dół. 
Przeciwległy koniec ograniczał 
wysoki nasyp, po nim biegła linia 
kolejowa w kierunku Tarnopola. 
Po lewej stronie usytuowane były 
kapliczki, po prawej grzebano 
wszystkich pozostałych. Całą 
rodzinę Sieniakiewiczów 
pochowano na środku głównej 
alei, tuż przed skarpą z 
torowiskiem. Przez dłuższy czas 
widać było usypaną na wysokość 
30 centymetrów mogiłę z 
pamiątkową tablicą z wyrytymi 
na niej nazwiskami zmarłych. 

18 mogił na dzisiejszym cmentarzu 

w Zbarażu stanowią groby 
zmarłych noszących nazwisko 
Partyka. Książki publikujące 
działania banderowców na 
naszym terenie przekazywały 
mylące czytelnika informacje, 
że Sieniakiewiczów pochowano 
na cmentarzu w Berezowicy, jak 
wyżej dowiodłam prawdy to nie 
stanowi. 

Kiedy Sowieci pogonili Niemców 
ze Zbaraża, obaj bracia – Janek 
i Piotr, nie mając wymaganych 
dokumentów, celowo zawyżyli 
swój wiek i ochotniczo zgłosili 
się do polskiego wojska, biorąc 
udział w antyhitlerowskiej 
krucjacie. Wynika z tego, że po  

tym rodzinnym dramacie sami 
szukali śmierci. Lata płynęły, 
kiedyś pracując w Grodkowie, 
jeden z moich kolegów lekarzy 
poinformował mnie, że 
przedstawi mi mieszkającego w 
Kłodzku kolegę pochodzącego ze 
Zbaraża, któremu zamordowano 
rodziców i cztery siostry. Nie 
zastanawiając się ani chwili 
wypowiedziałam nazwisko – 
Sieniakiewicz ! - tak, oparł. 
Potem od innych dowiedziałam 
się, że Janek miał brata Piotra (co 
dla mnie było oczywiste) i tenże 
w wieku 40 lat zmarł na zawał 
serca na dworcu kolejowym we 
Wrocławiu. Czas nieubłaganie 
gnał do przodu, nigdy potem nie 
dotarłam do mieszkającego w 
Kłodzku Janka Sieniakiewicza, 
może żyje tam ktoś z jego 
rodziny. Abp Ignacy Tokarczuk 
w swojej książce „Od Zbaraża 
do Przemyśla” pisał „Armia 
Czerwona wkroczyła do Zbaraża 
zupełnie niespodziewanie. 
Zaskoczyła Niemców i jakiś 
oddział Dywizji SS – Galizien w 
której służyli ukraińscy ochotnicy. 
Wszyscy zostali straceni, a ich 
ciała rzucano pod czołgi, które 
przejeżdżały po nich roznosząc 
szczątki w pyle i błocie. Widok był 
wstrząsający, gdy to szczegółowo 
opowiadano wszystkich nas 
przejmowało uczucie nie dające 
się określić. Przerażające było 
doświadczenie ludzkie i wiedza 
o tym, do czego zdolny jest 
człowiek”. 

W marcowy dzień 1944 roku 
przez Zbaraż przemieszczał 
się transport wojenny: czołgi, 

samochody pełne wojska 
i sprzętu, kuchnie polowe, 
różnego kalibru działa, armaty 
na kołach. Wcześniej podczas 
nalotu ze świstem spadły na 
Zbaraż dwie bomby. Jedną z nich 
Sowieci chcieli zapewne zburzyć 
niemieckie kasyno usytuowane 
w rejonie Czarnego Mostu na 
Gnieznej. Liczyli na to, że w 
nim będzie sporo niemieckich 
oficerów. Byłam niezmiernie 
ciekawa i już z samego rana 
poleciałam zobaczyć co się stało. 
Po prawej stronie obok kasyna tuż 
przy Czarnym Moście leżał zabity 
niemiecki oficer. Uczesany z 
przedziałkiem na środku, otwartą 
buzią i zegarkiem na ręku, leżał 
nieruchomo obok jezdni na 
trotuarze. Na palcu pobłyskiwał 
mu sygnet. Na moście ujrzałam 
dwóch rozjechanych przez czołg 
żołnierzy. Mieli w dziwny sposób 
pozginane ręce, zgniecione 
klatki piersiowe i brzuch. Kiedy 
niebawem wracałam tą samą 
drogą na nogach zmasakrowanych 
hitlerowców nie zauważyłam już 
butów. U zabitego niemieckiego 
oficera brakowało zębów, zegarka 
i sygnetu, gdyż miał obcięty 
palec.
Wspomnień wysłuchał: 
Eugeniusz 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

/ Obecne Czahary Zbaraskie - widok na cerkiew
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Oszmiańskie historie – Włady-
sław Ziemacki
Powiat oszmiański za czasów 
Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów był największym z powiatów 
w województwie wileńskim. To 
właśnie na jego terenie – w Kre-
wie – zawarto układ, który dał 
początek unii polsko-litewskiej. 
Stąd wywodzi się królewska dy-
nastia Jagiellonów. Tu urodziło 
się i pracowało wielu wybitnych 
artystów, kapłanów i obrońców 
Ojczyzny.
W cyklu wspomnień przedsta-
wię osoby i rodziny związa-
ne z przedwojenną historyczną 
„Oszmiańszczyzną”. Niekiedy 
będą to wątki nieznane, innym ra-
zem odświeżone, ale wzbogacone 
o nowe materiały z archiwów lub 
zbiorów prywatnych. Znacznej 
części nigdy nie publikowano. 
Kolejne artykuły pojawiać się 
będą w dwumiesięcznych odstę-
pach.

Władysław Ziemacki, uczeń 
prof. Wincentego Lutosławskie-
go, przez ponad 20 lat pracował 
w zawodzie nauczycielskim na 
Oszmiańszczyźnie. W trakcie 
wojny prowadził i nadzorował 
na terenie gminy Polany tajne 
nauczanie na poziomie szkol-
nictwa powszechnego. Jego 
zainteresowania obejmowały 
liczne dziedziny. Był entomolo-
giem, znawcą literatury i sztuki, 
kolekcjonerem, poliglotą. Posia-
dał rozległe kontakty ze świa-
tem naukowców, a jego pasja 

badawcza skutkowała wieloma 
publikacjami. 
Urodził się 2 stycznia 1895 roku 
w Łuszy w ziemi kowieńskiej 
jako dziecko Jana Kazimierza i 
Pelagii Ziemackich. Ojciec (po-
chodzący z powiatu oszmiańskie-
go) był urzędnikiem kolei Lipa-
wa-Romny. Pierwszy okres życia 
Władysław spędził w otoczeniu 
ludności litewskiej. Po kilku la-
tach ojciec został przeniesiony 
na stację kolejową Poniewież. 
Tam rodzice posłali syna do rzą-
dowej rosyjskiej szkoły realnej. 
W roku 1912 ukończył trzecią 
klasę. Prześladowany jako Polak 
przez rosyjskiego nauczyciela 
nie uzyskał pozytywnych stopni 
z języka rosyjskiego i przeniósł 
się do wileńskiej szkoły realnej. 
Po krótkim czasie powziął jednak 
zamiar przygotowywania się do 
matury poza szkołą. Po jej uzy-
skaniu zamierzał wstąpić na stu-
dia uniwersyteckie w Genewie. 
W grudniu 1913 roku wyjechał 

do Francji, aby tam kontynuować 
edukację w tzw. „Kuźnicy” profe-
sora Wincentego Lutosławskiego 
(stryja późniejszego wybitnego 
kompozytora Witolda Lutosław-
skiego) w Château de Barbe. Pod 
jego kierunkiem oprócz przed-
miotów niezbędnych do egzami-
nów wstępnych studiował dzieje i 
literaturę polską oraz historię filo-
zofii. Wybuch I wojny światowej 
zmusił młodego Ziemackiego do 
powrotu na Oszmiańszczyznę. Ze 
względu na stan zdrowia został 
zwolniony z odbywania służby 

w wojsku carskim. Tuż przed na-
dejściem Niemców w 1915 roku 
wyjechał w głąb Rosji i spędził w 
niej sześć lat. Mieszkał w Rosto-
wie nad Donem, w którym ojciec 
pełnił funkcję zastępcy naczelnika 
stacji kolejowej. Poznał wówczas 
Wielemira Chlebnikowa oraz śro-
dowisko rosyjskich futurystów. 
Chlebnikow zadedykował jeden 
z wierszy Władysławowi Zie-
mackiemu. W dedykacji napisał: 
„umysł ma tak rozległy, że objął 
by nim całą Syberię” (Władysław 
Ziemacki niezwykły kolanin, Ka-
tarzyna Wilk, Koło 2016, s. 30). 
Okres spędzony w Rosji był dla 
niego czasem samokształcenia, 
które bardzo cenił i praktykował 
w dalszym życiu.
W zawodzie nauczycielskim
W roku 1921 rodzina Ziemackich 
wyjechała z Rosji i zamieszka-
ła w Oszmianie. Po powrocie do 
Polski Władysław skontaktował 
się z profesorem Wincentym 
Lutosławskim, wówczas wy-
kładowcą Uniwersytetu Stefana 
Batorego w Wilnie. Otrzymał od 
niego zaświadczenie o pobiera-
nych naukach, które jednocześnie 
stwarzało możliwość podjęcia 
studiów na wileńskiej uczelni w 
charakterze wolnego słuchacza. 
Niestety brak odpowiedniej pracy 
zarobkowej zmusił go do ponie-
chania tego zamiaru. W 1922 roku 
rozpoczął pracę jako nauczyciel. 
16 maja został mianowany przez 
oszmiańskiego inspektora szkol-
nego Witolda Eymontta nauczy-
cielem w miejscowości Glinno na 
terenie historycznej gminy krew-
skiej. Była to jednoklasowa szko-
ła powszechna. Latem 1922 roku 
uczestniczył w kursie początko-
wo-humanistycznym w Oszmia-
nie i ukończył go z wynikiem 
bardzo dobrym. 1 września 1922 
roku został nauczycielem sied-
mioklasowej szkoły powszechnej 
w Oszmianie. Uczył przyrody i 

geografii. 
10 lutego 1923 roku Władysław 
Ziemiacki wziął ślub w para-
fialnym oszmiańskim kościele z 
21-letnią Michaliną Łokuciew-
ską, córką Franciszka i Marianny. 
Sakramentu małżeństwa udzielił 
im ówczesny proboszcz ksiądz 
Jerzy Żamejć.
W sierpniu tegoż roku złożył eg-
zamin z grupy humanistycznej w 
Oszmianie z wynikiem dobrym.
1 września 1923 roku inspektor 
szkolny w Oszmianie mianował 
Władysława Ziemackiego na sta-
nowisko kierownika dwuklasowej 
szkoły powszechnej w Polanach. 
Była to miejscowość gminna w II 
RP, oddalona zaledwie kilka kilo-
metrów od Oszmiany. Szczegól-
nie znana jako miejsce narodzin i 
majątku Czesława Jankowskiego, 
znamienitego poety, krytyka lite-
rackiego, publicysty, historyka, 
działacza społecznego, etnografa, 
autora monumentalnego (czte-
rotomowego) dzieła pt. „Powiat 
Oszmiański”. Punkt szkolny, 
którym przez kilka lat kierował 
Ziemacki, obejmował w 1926 
roku następujące miejscowości: 
Polany wieś, Polany majątek, Po-
lanki, Hryńce, Jagiełłowszczyzna 
wieś, Jagiełłowszczyzna majątek, 
Cyntele (Centele?), Żwirbliszki, 
Stanisławowo (Stasinowo?), Mie-
dziuniszki, Józefowo, Starosiele, 
Hryńce okolica, Pikolewszczy-
zna (Pikołowszczyzna?), Gra-
dowszczyzna, Kopanice (Kopa-
nica?), Założyn, Ligowszczyzna 
(Legowszczyzna?), Chackuny 
(Chockuny?). 

Jako czynny a niewykwalifiko-
wany nauczyciel składał kolej-
ne egzaminy przed komisją eg-
zaminacyjną przy Kuratorium 
Okręgu Szkolnego w Wilnie – w 
roku 1924 z grupy przedmiotów 
geograficzno-przyrodniczych i 
metodyczno-pedagogicznych; w 
kolejnych latach (z pewnymi pro-
blemami) z grupy fizyko-mate-
matycznej oraz artystyczno-tech-
nicznej. Jego małżonka również 
pracowała w zawodzie nauczy-
cielskim. 
Rok po ślubie małżeństwu uro-
dziła się córka Zofia. W 1926 
przyszedł na świat syn Kamil, a w 
1927 roku kolejna córka – Teresa. 
Ostatnim dzieckiem urodzonym 
na Oszmiańszczyźnie był syn Jan.
Jest bardzo prawdopodobne, że 
Władysław Ziemacki przez kil-
ka lat (przypuszczalnie od oko-
ło 1930 roku) ponownie uczył 
w siedmioklasowej szkole po-
wszechnej w Oszmianie. Nie-
mniej od połowy lat 30., aż do 
wybuchu wojny, znów pracował 
w Polanach.

Prace badawcze i kolekcjoner-
skie. Bolesne lata…
Władysław Ziemacki oprócz pra-
cy zawodowej, w okresie między-
wojennym, prowadził również 
intensywne badania naukowe, a 
także rozbudowywał swoje ko-
lekcje m.in.: biblioteczną, filate-
listyczną, filumenistyczną, eksli-
brisów oraz kolekcję motyli. Już 
wówczas bardzo dobrze posługi-
wał się językami: francuskim, ro-
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Oszmiańskie historie 
– Władysław Ziemacki
Tomasz Kiejdo

/ Władysław Ziemacki początek lat 20., fot. ze zbiorów Centralnego Archiwum Państwo-
wego Litwy

/ Przed szkołą w Polanach, druga od lewej Michalina Ziemacka, trzeci od prawej proboszcz oszmiański w latach 1922 – 1928 ks. Jerzy 
Żamejć, drugi od prawej Władysław Ziemacki, połowa lub druga połowa lat 20, fot. ze zbiorów rodziny Ziemackich

/ Dzieci szkolne i nauczyciel Władysław Ziemacki na zajęciach przyrody w ogródku, 
Polany, połowa lat 30., fot. ze zbiorów rodziny Ziemackich
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syjskim, niemieckim, białoruskim 
i angielskim, natomiast średnio 
łaciną i hiszpańskim. Trzeba do-
dać, że na emeryturze nauczył się 
jeszcze języka esperanto, a po 80. 
roku życia poznał podstawowe 
znaki języka japońskiego.
Zajmowały go również psycho-
logia oraz parapsychologia, ale 
szczególne miejsce poświęcał li-
teraturze, zwłaszcza badaniu bio-
grafii swoich dwóch ukochanych 
poetów romantyzmu Mickiewi-
cza i Norwida. Korespondował z 
profesorem Uniwersytetu Stefana 
Batorego Stanisławem Cywiń-
skim, znanym historykiem litera-
tury.
Owoce poszukiwań, m.in. w ar-
chiwum wileńskim, Władysław 
Ziemacki opublikował w „Ruchu 
Literackim” nr 4/5 z 1935 roku 
oraz w „Ruchu Literackim” nr 1 z 
1936 roku. Pierwszy artykuł nosił 
tytuł „Zapomniane świadectwa o 
Norwidzie”, drugi – „Nieznany 
list Mickiewicza”.
Przyszedł jednak rok 1939 i wy-
wrócił Ziemackim ich dotychcza-
sowe życie. Zmarł ośmioletni syn 
Jan, wybuchła II wojna światowa. 
Zmieniali miejsca pobytu. Prze-
bywali w Mołodecznie, a następ-
nie znowu w gminie Polany, ale 
w miejscowości Tołociszki. Dla 
Władysława przeprowadzki ozna-
czały utratę części kolekcji. 
Gdy sowieckiego okupanta za-
mienił niemiecki, rozpoczęło się 
organizować tajne kształcenie na 
Wileńszczyźnie. Władysław, jak 
podaje literatura, został podin-
spektorem do spraw nauczania 
powszechnego na terenie gminy 
Polany. Uczył również dzieci w 
Słobódce. Prowadził dwa kom-
plety klasy I–III oraz IV–V. Gru-
py nie przekraczały pięć osób. 
Lekcje odbywały się za każdym 
razem u któregoś z uczniów, a 
jeden z rodziców pilnował bez-
pieczeństwa. Gdy sygnalizował 
zbliżające się niebezpieczeństwo, 
zajęcia były przerywane. Dzieci 
przechodziły do zabaw, a nauczy-
ciel dyskretnie wracał do domu.
Na początku 1945 roku rodzina 
doświadczyła kolejnego dramatu. 
13 lutego w bitwie pod Mirosław-
cem poległ syn Kamil. Spoczywa 
na cmentarzu Wałcz Bukowina 
(kwatera VIII, rząd IV, grób VIII, 
tablica 45), o czym Władysław 
z małżonką nigdy się nie dowie-
dzieli.
Nowy, jałtański podział Europy 
zmusił Ziemackich do opuszcze-
nia Oszmiańszczyzny, na której 
rodzina mieszkała od pokoleń. 

Zabrali, jak większość ekspatrian-
tów, niewiele. Ocalałe kolekcje, 
książki i pamiątki rodzinne. Wraz 
z żoną Michaliną oraz córkami 
Zofią (pracowała w czasie wojny 
w oszmiańskiej aptece Władysła-
wa Chomiczewskiego) i Teresą 
wyjechali latem 1945 roku. Za-
świadczenie na prawo ewakuacji 
kierowało ich do Radomia, jednak 
zatrzymali się w mieście powiato-
wym Koło w Wielkopolsce. Prze-
bywała w nim już siostra Michali-
ny Jadwiga z matką.
Złoty okres dokonań
Zamieszkali przy ulicy Bogumi-
ła 11. W roku 1946 przyszedł na 
świat ich syn Jerzy, ale niestety 
odszedł w listopadzie 1948 roku. 
Państwo Ziemaccy kontynuowa-
li w Kole pracę pedagogiczną. 
Władysław uczył w Szkole Pod-
stawowej nr 1 języka rosyjskie-
go, biologii oraz rysunków. Pracę 
zawodową zakończył w Szkole 
Podstawowej nr 2 w roku 1967. 
Wtedy przeszedł na emeryturę.
Ogrom doświadczeń wojennych, 
w tym utrata synów, powodowa-
ły niewątpliwie, że jeszcze usil-
niej poświęcił się zamiłowaniom 
i pasjom badawczym. Kazimierz 
Kasperkiewicz, kolski 
regionalista, twierdzi wręcz, iż 
okres powojenny to złoty czas 
jego dokonań.
Należał do Polskiego Towarzy-
stwa Entomologicznego. Przy-
jaźnił się m.in. ze Zdzisławem 
Konickim, znanym łódzkim ko-
lekcjonerem, archiwistą, regiona-
listą i publicystą, oraz malarzem 
Teofilem Ociepką. Poznał rów-
nież Stanisława Mrowińskiego 
– artystę, którego spectrum zain-
teresowań było niezwykle szero-
kie. W kwietniu 1976 roku gościł 
na jego wernisażu w Poznaniu. 
Sam też zajmował się rysunkiem 
i malarstwem. Stosował różne 
techniki i w latach późniejszych 
swojego życia nowe materiały. 
Wiele prac to szkice rysowane 
za pomocą ołówka, węgla i kre-
dy. Tematyka od martwej natury 
po portrety i architekturę. Inte-
resował się fonografią. Lata 50., 
60., 70. i 80. to czas intensywnej 
korespondencji ze światem na-
ukowców. Utrzymywał kontakt z 
prof. Stanisławem Brzozowskim, 
prof. Kazimierzem Michałow-
skim, prof. Adamem Glapą, prof. 
Marią Paradowską, prof. Józefem 
Kostrzewskim, prof. Janem Pruf-
ferem, prof. Juliuszem Wiktorem 
Gomulickim i innymi.
W roku 1953 Władysław Zie-
macki opublikował w „Lingua 

Posnaniensis” „Agatona Gillera 
słowniczek oroczońsko – polski”. 
Artykuł świadczy o wielkich zdol-
nościach lingwistycznych jego 
autora i ciągłej pasji badawczej 
w tej dziedzinie. W tym samym 
roku ukazało się również w „Lin-
gua Posnaniensis” (t. IV), nakła-
dem Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk, opracowanie 
„Adam Wikszemski Polski Pio-
nier Fonografii”. Kilka lat później 
wydał „Materiały do bibliografii 
fonograficznej w Polsce”. W 1958 
roku opublikował z kolei artykuł 
„Polska relacja o języku cherokee 
z roku 1829”. Obydwa ostatnie 
artykuły ukazały się ponownie w 
„Lingua Posnaniensis”.
Za najważniejszą i nowatorską 
pracę Władysława Ziemackiego 
uważa się pozycję „Materiały do 
historii odzieży w latach 1818 
– 1863”, wydaną przez Polskie 
Towarzystwo Ludoznawcze we 
Wrocławiu w 1956 roku. Autor 
jako pierwszy zwrócił uwagę na 
obwieszczenia policyjne oraz li-
sty gończe zawarte w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Ma-
zowieckiego z lat 1818–1833, 
Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Kaliskiego z lat 1833–
1836, Dzienniku Urzędowym 
Guberni Warszawskiej z roku 
1863 oraz „Gazecie Warszaw-
skiej” 1818–1819 jako źródłach 
do historii kostiumologii polskiej. 
I już w roku 1951 rozpoczął ich 
analizę.
W 1960 roku wraz z Zofią Skuli-
mowską opublikował „Materiały 
do bibliografii archeologii śród-
ziemnomorskiej w Polsce w latach 
1800 – 1950”, (PAN, Wrocław). 
Kolejną ważną pracą Władysła-
wa Ziemackiego, przygotowaną 
z prof. Stanisławem Brzozow-
skim, jest opracowanie „Mikołaj 
Witwicki – pionier postępowego 
pszczelarstwa”. Ukazało się w 
1963 roku w publikacji pt. „Stu-
dia i materiały z dziejów nauki 
polskiej”. Władysław Ziemacki 
dokonał analizy porównawczej 
współczesnej i własnej wiedzy 
ze stanem wiedzy Mikołaja Wi-
twickiego (1764–1853), nazywa-
nego prekursorem nowoczesnego 
pszczelarstwa. Przygotował ma-
teriał obejmujący anatomię i ho-
dowlę pszczół oraz zagadnienia 
związane z zakładaniem pasiek, 
roślin miododajnych i budową uli.
W roku 1981 w „Przeglądzie Ko-
nińskim” napisał również artykuł 
o zasłużonym kolskim regionali-
ście Ignacym Ziębowiczu, które-
go znał osobiście od 1945 roku. 
Władysław Ziemacki wiele 
czasu poświęcił przygotowa-
niu biografii Teodora Tripplina 
(1812–1881), lekarza, pisarza, 
uczestnika powstania listopado-
wego oraz uczestnika walk nie-
podległościowych we Włoszech. 
Licząca 52 strony maszynopisu 
pozycja „Teodor Tripplin – życie 
i twórczość” nie doczekała się 
jednak publikacji, pomimo prób 
zainteresowania nią prof. Stani-
sława Brzozowskiego i Juliusza 
Gomulickiego. Dziś znajduje się 
w zbiorach Powiatowej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w 
Kole.
Lata 80. to niestety pogarszający 
się stan zdrowia państwa Zie-
mackich, zwłaszcza Michaliny. 

W Kole rodzicami opiekowała 
się córka Teresa. Wyjeżdżali rów-
nież do Krakowa, aby korzystać z 
tamtejszej służby zdrowia. Wtedy 
mieszkali u drugiej córki – Zofii 
Raciborskiej. W 1986 roku Mi-
chalina Ziemacka dostała wylewu 
krwi do mózgu, a w konsekwencji 
paraliżu. Władysław przeżywał 
chorobę żony i sam również słabł. 
Zmarł 4 października 1986 roku 
w wieku 91 lat. Spoczywa wraz 
małżonką (zmarła 25 stycznia 
1987 roku) na cmentarzu parafial-

nym w Kole. 
skan ze zbiorów Tomasza Kiejdo

Władysław Ziemacki oczami 
innych
Władysław Ziemacki w opinii 
bliskich był osobą niezwykle 
skromną. Niewiele wiedziano o 
jego pasjach i dokonaniach. Sze-
rzej znany kolskiej społeczności 
został dopiero po śmierci. Kilka 
artykułów na jego temat napi-
sał Kazimierz Kasperkiewicz. W 

/ Legitymacja nauczycielska Władysława Ziemackiego, skan ze zbiorów Powiatowej i 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole

/ Okładka opracowania Władysława Ziemackiego „Materiały do historii odzieży z lat 
1818 – 1863”

/ Michalina i Władysław Ziemaccy, lata 30., Wilno, fot. ze zbiorów rodziny Ziemackich
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1996 roku prof. Gomulicki za-
dedykował swoją książkę „Kępa 
Niezapominajek”, poświęconą 
twórczości Norwida, Władysła-
wowi Ziemackiemu i przedsta-
wił jego krótki biogram. Artykuł 
Adama Wilka „Był nauczycielem 
nas wszystkich” oraz książka jego 
żony Katarzyny Wilk „Władysław 
Ziemacki – niezwykły kolanin” 
poszerzyły wiedzę na temat po-
chodzącego z Oszmiańszczyzny 
badacza. W 2001 roku Powiatowa 
i Miejska Biblioteka Publiczna w 
Kole oraz Towarzystwo Przyja-
ciół Miasta Koła zorganizowało 
wystawę poświęconą kolskim 
regionalistom – Ignacemu Ziębo-
wiczowi oraz Władysławowi Zie-

mackiemu. Z tej okazji Kazimierz 
Kasperkiewicz opracował biogra-
my obydwu postaci. 
Podsumowanie niniejszego arty-
kułu pozostawiam naukowcom, 
którzy znali Władysława Ziemac-
kiego oraz korzystali z jego wie-
dzy i doświadczeń.
Profesor Janusz Nowacki – en-
tomolog, w latach 1998–2008 
Prezes Polskiego Towarzystwa 
Entomologicznego: „Pan Ziemac-
ki był moim mistrzem i przewod-
nikiem w zakresie entomologii i 
on zaraził mnie tą pasją” (Kata-
rzyna Wilk, Władysław Ziemacki 
– niezwykły kolanin, Koło 2016, 
s. 157).
Profesor Maria Paradowska – et-

nolog i etnograf: „Pan Włady-
sław był osobą o szerokich hory-
zontach myślowych i o rozległej 
wiedzy nie tylko humanistycznej. 
Zajmował się oprócz etnografią 
także archeologią śródziemno-
morską oraz dwoma postaciami 
XIX wieku – Teodorem Trippli-
nem i Agatonem Gillerem, działa-
czem niepodległościowym i histo-
rykiem. Pan Ziemacki znał kilka 
języków zachodnioeuropejskich 
(tłumaczył nawet z hiszpańskie-
go), także zajmował się esperan-
to, nie mówiąc już o doskonałej 
znajomości języków rosyjskiego 
i białoruskiego” (Katarzyna Wilk, 
Władysław Ziemacki – niezwykły 
kolanin, Koło 2016, s. 180).

Doktor Adam Glapa – etnograf, 
popularyzator kultury ludowej: 
„Należy on (W.Z. – przypis T.K.) 
do tych nielicznych pedagogów, 
którzy mimo że są odcięci od 
większych ośrodków naukowych, 
nie dysponując żadnymi fundu-
szami na badania – potrafią zna-
leźć środki materialne, cenne źró-
dła i czas, by systematyczną pracą 
wynikającą z wielkiego zamiło-
wania do wiedzy wzbogacać skar-
biec naszej nauki” (Adam Glapa, 
Materiały do historii odzieży z 
lat 1818 – 1863, Polskie Towa-
rzystwo Ludoznawcze, Wrocław 
1956, s. 8).

Autor tekstu wyraża wdzięczność 

za pomoc przy powstawaniu ar-
tykułu oraz przesłane materiały: 
wnukom państwa Ziemackich – 
pani Elżbiecie Latosze i Jerzemu 
Raciborskiemu, oraz panu Ka-
zimierzowi Kasperkiewiczowi, 
panu Adamowi Wilkowi, a także 
Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Kole.
Źródła:
Dziennik Urzędowy Kuratorium 
Okręgu Szkolnego Wileńskiego z 
lat 1926 – 1939
Feliksiak Elżbieta, Skorko-Ba-
rańska Marta, Wilno jako ognisko 
oświaty w latach próby (1939–
1945), Towarzystwo Literackie 
im. Adama Mickiewicza, Biały-
stok 1994

Gomulicki Juliusz Wiktor, Kępa 
Niezapominajek. Przygoda z za-
gadkowym rękopisem Norwida, 
Koło Podkowy – Spółka Poetów, 
Podkowa Leśna 1996

Informator do wystawy „Ignacy 
Ziębowicz i Władysław Ziemacki 
– kolscy regionaliści”, autor Kazi-
mierz Kasperkiewicz, współpraca 
Jadwiga Janicka, opracowanie 
komputerowe Mariusz Kozajda, 
Koło, luty 2001
Kasperkiewicz Kazimierz, Wła-
dysław Ziemacki (1895 – 1986) – 
kolski bibliograf, historyk kultury 
i nauczyciel, w: Koniński Kurier 
Oświatowy Nr 4 (91) z 2010 roku
Snastin Wiktor, Inspektorat F, 
TMWiZW, Bydgoszcz 1997

Wilk Katarzyna, Władysław Zie-
macki – niezwykły kolanin, Koło 
2016
https://straty.pl/szukaj-osoby.php
https://cmentarz-wojenny.pl/in-
deks-nazwisk/
Archiwalia:
Centralne Archiwum Państwowe 
Litwy (LCVA): akta osobowe 
Władysława Ziemackiego

/ 7 Informator do wystawy „Ignacy Ziębowicz i Władysław Ziemacki – kolscy regionaliści”, skan ze zbiorów Kazimierza Kasperkiewicza
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Będąc małym dzieckiem, podob-
nie jak moi rówieśnicy nie mogli-
śmy doczekać się świąt a zwłasz-
cza świąt Bożego Narodzenia. 
Zimy w latach 50/60. ub. stulecia 
były prawdziwymi zimami z kop-
nym śniegiem  i dużymi mrozami. 
Skrzypiący pod butami śnieg 
wprowadzał w zimowy nastrój 
i atmosferę świąt. Ferie zaczy-
nały się przed Wigilią i trwały 
do Trzech króli co uprawnia-
ło rodziców do stawiania przed 
nami pewnych zadań związa-
nych z przygotowaniem świąt. 
Deski podłogowe w kuchni (nie 
było wówczas terakot) musiały 
być wyszorowane, co któreś tam 
święta czekało nas wiórkowanie 
parkietu w pokojach i najlepsze, 
„pranie” chodników i dywanów.  
Odbywało się tak, że wynosi-
liśmy je na śnieg i trzepaliśmy 
wbijając z nich kurz w śnieg.  Po 
tych pracach wystarczało jeszcze 
czasu na sanki albo łyżwy. Dzień 
przed Wigilią, tata idąc do pracy 
zajmował kolejką za choinkami 
której musiałem pilnować.  Wie-
czorem, jako najstarszy z braci, 
kiedy  „młodzież” zasnęła razem 
z ojcem ubieraliśmy choinkę.  
Rano, gdy wstali choinka była go-
towa  i oczywiście z bajką że jed-
nak dzieci były grzeczne skoro w 
nocy aniołki ubrały choinkę. Tata 
opowiadał że podobnie  było w 
Kowlu gdzie starsze rodzeństwo 
mówiło młodszym ze choinkę 
ubierają aniołki. 
W przedświąteczne wieczory 
mama z babcią szykowały świą-
teczne smakołyki a jako najstar-
szy z dzieci byłem odpowiedzial-
ny za zapas węgla w  kuchni (nie 
było wtedy gazu), by pieczenie 
odbywało się  bez zakłóceń.  W 
dzień, gdy rodzice byli w pracy  
lubiłem pomagać babci podczas 
pieczenia ciast. Moim narzędzia-
mi pracy była makutra i tłuczek. 
Babcia dodawała składniki a ja 
ucierałem i mieszałem aż do bólu 
rąk ale co się nalizałem uciera-
nych słodkości to moje. Makutra 
był dobrym sposobem na rozgrza-
nie się po sankach albo łyżwach 
bo jak pisałem, zimy były normal-
nymi zimami a ni to co teraz. 
W samą Wigilię lubiłem nakry-
wać stół Wigilijny. Wiedziałem 
gdzie   i co powinno stać i zawsze 
pamiętałem o sianku pod obru-
sem.

Sianko pod obrusem - znaczenie 
i symbolika

Pytałem dlaczego kładziemy 
sianko pod obrusem i babcia od-
powiadała, że to symbol ubóstwa 
szopki w której urodził się Jezu-
sek.  Opłatek na talerzyku i Jezu-
ska w kołysce kładłem w miejscu 
gdzie było sianko. 

12 potraw wigilijnych 
- symbolika i znaczenie  

Kiedy w Wigilię rodzice wróci-
li już z pracy rozpoczynało się 
przygotowania do wieczerzy czyli 
ustawianie na stole potraw i mu-
siały one być postne. Były to: 
-Barszcz czerwony z uszkami a w 
niektórych regionach Polski zupa 
grzybowa.

- śledzie

    - karp

- kutia

- kapusta wigilijna 

- kompot z suszu

- pierogi z kapustą i grzybami

- kluski z makiem

- piernik

- makowiec

- chleb 

Po przybyciu wszystkich gości 
dzieci szukały na niebie gwiazd-
ki co miało być znakiem rozpo-
częcia kolacji. 
Sygnałem do rozpoczęcia wie-
czerzy jest pojawienie się 
pierwszej gwiazdki. W domu 
przypominać o niej ma gwiazda 

betlejemska czyli poinsecja.
Nie zawsze się to udawało  dla-
tego na sygnał mamy (barszcz 
musiał być gorący) tata zapraszał 
wszystkich do stołu. 
Samą kolacje poprzedzało czyta-
nie Pisma Świętego i odmówie-
nie modlitwy za zmarłych człon-
ków rodziny których już nie było 
przy stole Wigilijnym.

Puste miejsce    przy stole wi-
gilijnym

Najczęściej występującym opi-
sem dla pustego miejsca/wolne-
go nakrycia przy stole wigilij-
nym stszym jest takie: 
Jeśli chodzi o kwestię, dla kogo 
zostawia się puste miejsce przy 
stole wigilijnym, istnieje kilka 
wytłumaczeń tego zwyczaju. 
Jeszcze w XIX wieku wierzono, 
że podczas wieczerzy wigilij-
nej ujrzeć można osobę zmarłą 
w bieżącym roku - byleby tyl-
ko wyjść do sieni i spojrzeć do 
izby przez dziurkę od klucza, 
a ujrzy się ją siedzącą wespół 
z innymi. Wiele osób wierzy w 
to, ze podczas wieczerzy wigi-
lijnej oprócz obecnych w domu 
członków rodziny, w kolacji 
uczestniczą także zmarli naj-
bliżsi i to dla nich powinno się 
pozostawić dodatkowe nakrycie.  

Ten opis zastępowany jest coraz 
częściej tym, iż to miejsce czeka 
na zabłąkanego wędrowca które-
go w razie takiej potrzeby należy 
umieścić przy wigilijnym stole. 

Jako pierwszy z ciepłych potraw 
pojawiał się barszcz czerwony z 
uszkami a po nim, niemal równo-
cześnie wigilijna kapusta z grzy-
bami i grochem lub małą fasolką 
i oczywiście smażony karp. 

Po tej konsumpcji -cały dzień 
obowiązywał post- babcia, ro-
dzice i wujostwo rozpoczynało 
wspominki o Wigiliach na Wo-
łyniu. 
To właśnie od nich dowiedzia-
łem się, że nie we wszystkich 
województwach kresowych było 
identyczne wigilijne menu. Mó-
wili  np. w woj. Lwowskim na 
wigilię podawano też ruskie pie-
rogi. Już wówczas wiedziałem, 
że nazwa pierogów nie pochodzi 
z Rosji a od Rusi. Rus a jego pie-
rogi to właśnie ruskie. 
W innych częściach Kresów za-
miast karpia podawano szczupa-

ka lub sandacza.

Na wsiach kresowych -rodzice 
pochodzili z  Kowla- mężczyźni 
przed Wigilią udawali się do lasu  
i na wodę po sandacza i świeżą 
choinkę. Przed wyjściem usta-
wiali w każdym rogu izb snopy 
czterech  zbóż bo w nowym roku 
się darzyło. 
Wacław Potocki w „Ogrodzie 
fraszek” tak pisał o tym:
Stary zwyczaj w tem mają 
chrześcijańskie domy,
Na Boże Narodzenie 
po izbie słać słomy,
Że w stajni Święta Panna 
leżała połogiem.

Kobiety w tym czasie zajmowały 
się przygotowaniami do wigilij-
nej wieczerzy.        

Symbolika choinkowych 
ozdób. 

* Gwiazda betlejemska - miała 
pomagać w powrotach do domu 
z dalekich stron.
*  Oświetlenie choinki - broniło 
przed złymi mocami i złym uro-
kiem, a w chrześcijaństwie ozna-
czały Chrystusa, który miał być 
światłem dla pogan.
* Jabłka lub rajskie jabłuszka – 
symbole zakazanego owocu, za-
pewnić miały zdrowie i urodę. 
* Orzechy zawijane w sreberka -  
miały nieść dobrobyt i siłę.
*  Papierowe łańcuchy - przypo-
minały o zniewoleniu grzechem, 
ale np. w okresach rozbiorów 
miały wymowę politycznych 
okowów; zaś w tradycji ludowej 
niektórych regionów Polski uwa-
żano, że łańcuchy wzmacniają 
rodzinne więzi oraz chronią dom 
przed kłopotami.
* Dzwonki - dobre nowiny i ra-
dosne wydarzenia.
* Anioły – opiekunowie domów
* Jemioła – zwyczaj całowania 
się zakochanych pod jemiołą po-
chodzi z krajów anglosaskich. 
Zwyczajem pęk jemioły należy 
trzymać w domu do następnych 
świąt.
* Drzewko - w chrześcijaństwie 
jest symbolem Chrystusa jako 
źródła życia.

W zasadzie nie ma większych 
różnic miedzy Wigiliami w Pol-
sce bo dzisiaj widać, że mimo 
prób nie udało się wyrugować  
z tradycji i obyczajów polskiej 
kultury i polskości Polaków.   

Co wyróżnia Święta Bożego Narodzenia? - 
Znaczenie niektórych obyczajów i symboli. 
Andrzej Łukawski  
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Jesteś pasjonatem Kresów? 
Koniecznie skontaktuj się z  

Kresowym Serwisem 
Informacyjnym

kresyinfo@btx.pl
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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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