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PAMIĘTAĆ O KRESACH, O MAŁEJ OJCZYŹNIE PRZODKÓW, 
TO NIE TYLKO OBOWIĄZEK, ALE ZASZCZYT

Światowy Dzień Sybiraka 
obchodzimy 17 września.

TRZECIA LISTA 
ANDERSA. Jak 
polski generał ukra-
ińskich SS-manów 
ratował. 
Generał Władysław Anders zasłu-
żył na pamięć i szacunek Polaków,
bo w czasie II wojny światowej 
dzięki podpisaniu układu...strona 9
 
POLSKIE TER-
MOPILE. 
W sierpniu bieżącego roku obcho-
dziliśmy uroczyście 90. rocznicę 
zwycięskiej Bitwy Warszawskiej
1920 roku, znanej ....strona 12

W roli przystawki. 
24 sierpnia 2018 roku, podczas 
święta niepodległości Ukrainy, 
odbyła się w Kijowie tradycyjna 
parada wojskowa. Nacjonalistycz-
ną symbolikę różnego rodzaju pre-
zentowano na.....strona 13.

„Wołyń. Bez lito-
ści”. 
Książka która pojawiła się na pół-
kach księgarni już w 2017 r. Przy-
znaję, że nie zauważyłem tej po-
zycji w ubiegłym roku i być może 
nadal nie zwrócił bym na nią 
uwagi, gdyby nie pewna recenzja. 
Buszując w internecie...strona 14

Żydowskie NKWD 
im. Janka Krasic-
kiego...
Jedną z najohydniejszych zbrodni 
popełnionych pod hasłem rozpra-
wy z „polskimi antysemitami” 
było zamordowanie kilku działa-
czy studenckich .........strona 16.

Teraz po prawej 
stronie Sanu....  
Początkiem sudeckiego odcinka 
Camino de Santiago była udo-
stępniona pielgrzymom w 2008 
roku Via Cervimontana. Pod tą 
tajemniczą nazwą krył się szlak 
prowadzący z Jeleniej ...strona 17

Kolejny bohater 
Ukrainy.
Obłędny kult zbrodniarzy i ludo-
bójców z UPA jest na Ukrainie co-
dziennością. Zdołaliśmy już przy-
wyknąć do pomników Bandery, 
Szuchewycza i Kłaczkiwskiego. 
Ale w ten sposób czci się tam tak-
że pomniejszych watażków OUN 
i UPA – bezpośrednich wykonaw-
ców zbrodni. ...strona 19

Epilog „Burzy” we 
Lwowie. 
W dniach 19 i 20 lipca 1944 roku
wojska 1 Frontu Ukraińskiego, 
pod dowództwem marszałka Ko-
niewa, podeszły pod Lwów w 
manewrze oskrzydlającym. Jed-
nostki niemieckie zrezygnowały 
z umocnionej obrony Lwowa i 
rozpoczęły odwrót. W tym mo-
mencie oddziały Armii Krajowej 
przystąpiły do akcji „Burza” we 
Lwowie. ......strona 20

Zatrzymanie, po-
stępowanie sądowe, 
wyrok....
W nawiązaniu do artykułu, który 
ukazał sie w Kresowym Serwisie 
Informacyjnym w dniu 02 marca 
2018 roku........strona 23 

Moje Kresy. - Józef 
Wesołowski cz. 1
Kiedy zawitasz do powiatowego 
miasteczka Drohobycz, poczujesz
się dziwnie swojsko. Drohobycz 
to obecnie 90 tysięczne miasto 
położone 63 kilometry na po-
łudniowy zachód od Lwowa. Z 
Przemyśla jest niewiele więcej, 
bo 75 kilometrów. Imponujący 
kościół którego duszą jest nie 
miejscowy proboszcz, lecz Pan 
Stanisław Winiarz .....strona 26

Maria Złoczowska 
– uratowane dziec-
ko z pacyfikacji 
Majdanu. 
Maria Złoczowska urodziła się w 
1933 r. w Majdanie, w powiecie 
kopyczynieckim. Była jedynym 
dzieckiem Franciszka i Rozalii (z 
domu Hapen) Mamczurów. Dziad-
kami ze strony matki byli Jan i 
Maria Hapenowie, natomiast ze 
strony ojca – Piotr i Rozalia Mam-
czurowie. ............strona 28

RELACJE PAR-
TYZANTÓW... 
WOŁODYJOWSKI – Pisarczyk 
Edward Ze stodoły wyszedł wy-
soki, przystojny cywil w długich 
butach, postawy kawaleryjskiej, o  
energicznym wyrazie twarzy, ma-
łym.........strona 30

75.rocznica ludo-
bójstwa: WRZE-
SIEŃ 1943. 
Na przełomie sierpnia i września 
1943 roku:
We wsi Zaliśce pow. Łuck upowcy
uprowadzili z domu 6 osób z ro-
dziny Malinowskich, w tym matkę 
z 2 synami i jej rodzicami i zamor-
dowali poza wsią. We wsi Zaru-
deczko pow. ...........strona 36.

Z Równego do Wro-
cławia przez Świe-
b o d z i n - k re s o w e 
drogi pani Janiny 
Szydłowskiej. 
Odwiedziłam panią Janinę na 
Sępolnie we Wrocławiu, gdzie 
zamieszkała z całą rodziną po 
wojnie. Była to już schorowana, 
starsza kobieta, która wiele w ży-
ciu przeszła. Opowiadała o przed-
wojennym Równem, pokazywała
zdjęcia, wzruszała się mówiąc. 
Wiele pamiętała z dawnych lat, 
choć niektóre jej opowieści wyda-
ją się tak dziwne, że prawie niere-
alne. Ona jednak z przekonaniem
mówiła, że.........strona 44

Henryk Rzewuski, 
„Pamiątki Soplicy”,
czyli kwintesencja 
kresowego sarma-
tyzmu. 
Pamiątki Soplicy” Henryka Rze-
wuskiego to tekst dzisiaj już za-
pomniany, a przecież bez niego 
– a raczej bez opowieści pana 
hrabiego Rzewuskiego snutych na 
Krymie i w Rzymie – nie byłoby 
„Pana Tadeusza”, najważniejszego
chyba tekstu w naszej literaturze. 
Bo tych opowieści właśnie słuchał 
bezpośrednio od niego nie byle 
kto, a sam Adam Mickiewicz. One 
to właśnie ..............strona 46.

CAŁA PRAW-
DA O WESOŁEJ 
L W O W S K I E J 
FALI 
16 lipca 2018 roku upłynęło do-
kładnie 85 lat od czasu, gdy na 
antenie ogólnopolskiej w przed-
wojennej Polsce odezwała się po 
raz pierwszy „Wesoła Lwowska 
Fala” pod kierownictwem Wikto-
ra Budzyńskiego.
Cichy to jubileusz i smutny: 
Lwów wykreślony z mapy Polski
dzisiejszej, zespół rozsypany po 
całym świecie, wielu czołowych 
wykonawców już zabrakło wśród 
żyjących, autor i kierownik - od 
lat na obcej ziemi... Aż dziw cza-
sem bierze, że tyłu ludzi jeszcze 
pamięta, jeszcze ..........strona 47

Data tego święta nie jest przypadkowa i pokrywa się z bardzo ważną datą historyczną – 17 września 1939 
roku, kiedy to podczas drugiej wojny światowej ZSRR napadł na Polskę. Dzień Sybiraka organizowany jest 
od 1991 roku ku czci ofiar i osób zesłanych na Syberię. Jest to czas na zadumę i refleksję nad wydarzeniami 
sprzed kilkudziesięciu lat, ale także lekcja historii dla osób najmłodszych, które bardzo często mają słabą 
wiedzę na temat historii. Dokończenia na stronie 8
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Nie możemy przejść obojęt-
nie obok ciekawych inicja-
tyw, dlatego prezentujemy za: 
h t tps : / /www.facebook.com/
events/1917209324973176,   co 
poniżej.
100. rocznica odzyskania nie-
podległości zobowiązuje do 
działania, dlatego zapraszamy 
na Wołyń z Gildią. Nasza wypra-
wa to kolejna okazja do upamięt-
nienia ofiar Rzezi Wołyńskiej. 
Przypomnimy ofiarę mieszkań-
ców Porycka (dzisiaj Pawliwka), 
zamordowanych w pamiętną lip-
cową niedzielę 1943 w kościele. 
Postacią łączącą tragiczną prze-
szłość Wołynia z teraźniejszością 

jest o. Serafin Kaszuba, związany 
z Równem, kandydat na ołtarze. 
Został on po wojnie jako jedyny 
kapłan w Diecezji Łuckiej. Bę-
dzie to patron naszego wyjazdu, 
podobnie jak zasłużony dla pol-
skości Roman Sanguszko, które-
go tragiczne losy poznamy w Sła-
wucie. On, zesłaniec syberyjski, 
przywoła literackich patronów 
wyjazdu: pamiętnikarza syberyj-
skiego – Józefa Kopcia; Józefa 
Ignacego Kraszewskiego. Dużo 
będziemy mówić też o Tadeuszu 
Czackim, Jacku Malczewskim 
(autor Marii), Łesi Ukraince. 
Zwiedzane miejscowości pozwo-
lą wyeksponować rolę (pozytyw-

ną i negatywną) polskich rodów, 
które również związani są z Pod-
karpaciem: Czartoryscy, Potoccy, 
Radziwiłłowie, Lubomirscy, Żół-
kiewscy. O wieloetnicznej kultu-
rze tych terenów przypomną waż-
ne ośrodki jak: Ostróg, Żółkiew i 
Ołyka. Tym sposobem nasza wy-
prawa pozwoli opowiedzieć dzie-
je Wołynia od XVI do XX wieku, 
uzupełniając jednocześnie naszą 
dotychczasowa wiedzę. Serdecz-
nie zapraszamy.

Więcej informacji i zapisy:
https://drive.google.com/open?i-
d=1EfwkNzdalG6JGq4w15a-
vXi3TnG6KH35S
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Ruszyła budowa pomnika” Pamięci Ofiar 
nacjonalistów ukraińskich” w Szczecinie
Redakcja

Wycieczka - Wołyń- 6 i 7 paździer-
nika Redakcja
Redakcja 

Jak podało radio Szczecin i nie 
tylko, wreszcie ruszyła budowa 
pomnika  poświęcona ofiarom 
„ludobójstwa OUN-UPA na  Wo-
łyniu i Małopolsce Wschodniej 
.  Patrząc na projekt nie sposób 
opowiedzieć jak pomnik będzie 
wyglądał, ale ludzie z wyobraź-
nią już to widzą. Dach spalonego 
domu a obok przydrożna kaplicz-
ka, pomnik jest przestrzenny, ma 
być symbolem tego co pozostało 
po polskich osiedlach po krwawej  
wizycie niedawnych sąsiadów. 
Pomnik stanie na cmentarzu Cen-
tralnym w Szczecinie, najwięk-
szym w Polsce i trzecim co do 
wielkości w Europie.  Projektanci 
tego miejsca starali się maksy-
malnie upodobnić go do parku-
-ogrodu, a jak najdalej odejść od 
standardowego stłaczania „jak 
największej ilości grobów, na 
jak najmniejszej powierzchni. 
Znajduje się tu  kilkadziesiąt po-
mników poświęconych m.in. Bo-

haterom  Września 1939 r., ofia-
rom  stalinizmu ,  „ Tym, którzy 
nie  powrócili z morza”,   Sybi-
rakom,  Pionierom Szczecina, 
a także Krzyż Katyński.  Jerzy 
Mużyło , prezes Stowarzyszenia 
Kresy Wschodnie Dziedzictwo 
i Pamięć, powiedział między in-
nymi:  Cieszymy się, że wreszcie 
to miejsce będzie w Szczecinie. 
Przyłącza się do kolejnych miast 
w Polsce, gdzie takie upamiętnie-

nia funkcjonują już od wielu lat. 
To jest ważny moment dla nas, 
potomków Kresowian i dla świad-
ków, którzy jeszcze chodzą tutaj i 
żyją. Szczeciński pomnik będzie 
kosztował około 200 tysięcy zło-
tych. Autorką projektu jest Kata-
rzyna Radecka. Monument jest 
budowany w ramach współpracy 
Instytutu Pamięci Narodowej i 
Stowarzyszenia Kresy Wschodnie 
Dziedzictwo i Pamięć.

Jak to z „Burzą” było?
Andrzej Łukawski 
Jeszcze nie ucichły komentarze 
dotyczące usunięcia Obrońców 
Birczy  z tablicy przy Grobie Nie-
znanego Żołnierza a już mamy 
„uchwycony w kadrze” kolejny 
„kwiatek” dryfujący w oparach 
absurdu znajdujący sie na innej 
tablicy. Tablica upamietniajaca 
m.in. Akcję Burza na Kresach to 
akt skrajnej głupoty zarządzaja-
cy6ch tym patriotyczno-histo-

rycznym miejscxem w Warsza-
wie. Historycznym analfabetom 
należy przypomnieć, że ralazację 
„Burza” rozpocvzęto już w stycz-
niu 1944 roku a więc wiedza hi-
storyczna tówry lub twórców tej 
tablicy jest skandalicznie ograbi-
czona. Kresowy Serwis Inform-
nacyjny będzie wspierał działania 
społeczne przywracające rzeczy-
wistą prawe historyczną.

 18 sierpnia 2018r., odszedł na wieczną wartę

 prof Henryk Słowiński
Żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii  ps. „Szpak”, OP „Bomba”

Pogrzeb prof. Słowińskiego odbył się we środę 22 sierpnia o godz. 10 w kościele 
pw. św. Rodziny przy ul. Monte Cassino. Później uroczystości pogrzebowe odbyły 

się na cmentarzu Świętej Rodziny przy ul. Smętnej we Wrocławiu-Sępolnie.
Cześć jego pamięci.

Redakcja Kresowego Serwisu Informacyjnego

 3 sierpnia 2018r., odszedł na wieczną wartę 

gen. Ścibor-Rylski
Żołnierz m.in. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej I/50 pp 

ps. „Motyl” 
Msza święta pogrzebowa została odprawiona 10 sierpnia 2018 w kościele św. 
Karola Boromeusza. Ceremonii przewodniczył biskup polowy Wojska Pol-
skiego gen. bryg. Józef Guzdek. Urna z prochami została złożona do grobu 

rodzinnego na Starych Powązkach. 

Cześć jego pamięci.
Redakcja Kresowego Serwisu Informacyjnego

Odeszli na Wieczna Wartę
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Już 31 sierpnia rozpoczął  się X 
Międzynarodowy Festiwal Kul-
tury Kresowej w Jarosławiu or-
ganizowany przez Towarzystwo 
Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich Oddział 
w Jarosławiu pod patronatem 
Marszałka Województwa Podkar-
packiego. Osiem dni, kilkanaście 
wydarzeń – koncerty, recitale, 
prezentacje multimedialne, spo-
tkania autorskie, wystawy. W tym 
roku Festiwal w szczególny spo-

sób dedykowany jest dziedzictwu 
historyczno-kulturowemu Wilna 
i Wileńszczyzny. Szczegółowy 
program jest dostępny na stronie 
Towarzystwa www.tml-jaroslaw.
pl oraz na stronie Centrum Kultury 
i Promocji www.ckip.jaroslaw.pl 
Gorąco polecamy!
Dom Spotkań z Historią jako part-
ner Festiwalu od sześciu lat współ-
uczestniczy w jego organizacji. 
W tym roku przybył doJarosławia 
z wystawą „Miłe miasto. Wilno 

na dawnych zdjęciach i kartach 
pocztowych z kolekcji Tomasza 
Kuby Kozłowskiego” oraz dwoma 
prezentacjami multimedialnymi 
Tomasza Kuby Kozłowskiego – 
inaugurującą festiwal opowieścią 
o Naroczy w dniu 31 sierpnia oraz 
następnego dnia - 1 września – 
opowieścią o ułanach znad Wilii 
i Wilejki. Zapraszamy do udziału 
i zachęcamy do udostępnienia in-
formacji! Za: https://ekspresjaro-
slawski.pl/zdjecie/2216582

X Międzynarodowy Festiwal Kultury 
Kresowej w Jarosławiu
Redakcja

Koncert i promocja 
„Fotografie Polskie”
Aleksander Szumański

Malbork. Tablica edukacyjna o ludo-
bójstwie na Wołyniu stanie przy dwor-
cu kolejowym?
Redakcja

Tak zatytułował swój intere-
sujący  artykuł  pan Radosław 
Konczyński na : http://malbork.
naszemiasto.pl/  o którym kilka 
słów poniżej.

 Już na samym wstępie infor-
muje, że „ Instytut Pamięci Na-
rodowej zaakceptował sugestię 
władz Malborka, by tablica po-
święcona ofiarom rzezi wołyń-
skiej stanęła w innym miejscu 
niż okolica Muzeum Miasta 
Malbork „.  W dalszej części 
artykułu znajdujemy informa-
cje między innymi, że  Władze 
Malborka zaproponowały teren, 
przy budynku dworca kolejowe-
go, na którym znajduje się już 
odsłonięta osiem lat temu, na-
wiązująca do bestialskich mor-
dów dokonanych na Polakach 
tablica z treścią: „18 maja 1945 
r. na dworzec PKP w Malborku 
przyjechał pierwszy transport 
powojennych osadników. W 
większości byli to przesiedleń-
cy z Wołynia, których z ziemi 
ojców wypędziła zła historia 
oraz rodząca zbrodnie niena-
wiść ukraińskiego nacjonalizmu 
(...)”. Mówi się, że jedną trze-
cią mieszkańców powojennego 
Malborka stanowili Wołyniacy.  
(...)Instytut dostał już zgodę 
PKP, a obecnie czeka na po-
zwolenie wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków. Planował 
odsłonięcie tablicy 7 września 
- w dniu objęcia probostwa w 
Malborku przez pochodzącego z 
Wołynia ks. Feliksa Sawickiego, 

organizatora życia parafian po 
wojnie, wieloletniego probosz-
cza parafii Matki Boskiej Nie-
ustającej Pomocy. To już nieak-
tualne, bo procedury jednak się 
przeciągną.  Plansza edukacyjna 
o ludobójstwie na ziemiach po-
łudniowo-wschodnich II RP z 
jednej strony będzie miała in-
formacje w języku polskim, z 
drugiej - po angielsku. Recen-
zentami treści merytorycznej są 
Ewa Siemaszko, specjalistka w 
tematyce zbrodni wołyńskiej, 
współautorka książki „Ludobój-
stwo dokonane przez nacjona-
listów ukraińskich na ludności 
polskiej Wołynia 1939-1945”, 
oraz pracownicy naukowi IPN.   
- Przedstawienie mieszkańcom 
i turystom historii tragicznej 
zbrodni ludobójstwa jest szcze-
gólnie ważne w Malborku z 
uwagi na fakt, że wielu ocala-
łych Kresowian, mieszkańców 
Wołynia i Małopolski Wschod-
niej, znalazło nowy dom w po-
wojennym Malborku i okoli-
cach. Tutaj rodzili się i żyją ich 
dzieci, wnukowie i prawnuko-
wie - przypomina gdański od-
dział IPN w piśmie do burmi-
strza Malborka.
Za: 
http:/ /malbork.naszemiasto.
pl /ar tykul /malbork- tabl ica-
edukacyjna-o-ludobojstwie-
n a - w o l y n i u -
s tan ie ,4765155 ,a r t , t , id , tm.
h t m l ? u t m _ s o u r c e = f a c e b o -
ok&utm_medium=przycisk-
-udostepnij&fb

Szanowni i Drodzy Państwo,

serdecznie zapraszamy na koncert 
piosenki lwowskiej, w wykona-
niu zespołu „Chawira” fundacji 
Ocalenia Kultury Kresowej, który 

odbędzie się w dniu 29 września 
w Warszawie.

Serdecznie pozdrawiamy Wy-
dawnictwo Penelopa, zespół Cha-
wira i Aleksander Szumański
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Wrocław pożegnał prof. Henryka Słowińskiego.
Eugeniusz Szewczuk

Wrocław pożegnał śp. Henryka 
Słowińskiego, żołnierza 
27. Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty Armii Krajowej, 
profesora Akademii Rolniczej 
i przykładnego katolika.  

18 sierpnia 2018 roku o godz. 
10.00 odszedł od nas wielki, 
skromny i prawy człowiek, 
żołnierz a zarazem prezes 
wrocławskiego środowiska 27 
Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
Armii Krajowej, żołnierz 
samoobrony kresowej na Wołyniu 
ps. „Szpak”, świadek historii 

Kresów Wschodnich, działacz 
społeczny, autorytet dla wielu 
osób i nasz serdeczny przyjaciel 
prof. dr hab. Henryk Słowiński.

Uroczystości pogrzebowe 
rozpoczęły się w środę 22 
sierpnia br. o godz 10.00 Mszą 
św. w kościele św. Rodziny przy 
ul. Monte Cassino we Wrocławiu, 
później kondukt żałobny 
przeszedł na cmentarz Świętej 
Rodziny przy ul Smętnej.

Pogrzeb będzie miał oprawę 
wojskową, którą wystawił 

Komendant Garnizonu Wrocław 
i Orkiestra Reprezentacyjna 
Wojsk Lądowych we Wrocławiu. 

Profesor Henryk Słowiński 
w wieku 17 lat razem z 
ojcem wstąpił do oddziału 
„cichociemnego”- kapitana 
piechoty Wojska Polskiego i 
Armii Krajowej Władysława 
Kochańskiego pseudonim 
„Bomba” „Wujek”. Obrońca 
Lipnik, Huty Stepańskiej, Starej 
Huty i Moczulanki.

Był uczestnikiem bitwy pod 
Moczulanką, żołnierzem 27. 
Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
Armii Krajowej, a od początku 
lat 90 -  tych prezesem 
wrocławskiego środowiska 27. 
Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
Armii Krajowej. Porucznik 
Wojska Polskiego.

 
Od 2009 roku był Honorowym 
Prezesem Towarzystwa 
Miłośników Kultury Kresowej 
we Wrocławiu, autorem wielu 
publikacji o historii Wołynia, 
inicjatorem wielu pomników 
poświęconych czynowi Dywizji, 
samoobrony na Wołyniu i 
losów Polaków na Wołyniu. 
 
Upamiętnił m.in. żołnierzy 
Korpusu Ochrony Pogranicza, 
Ofiary Ludobójstwa na Kresach 
Wschodnich, Nauczycieli na 
Kresach Wschodnich. Inicjator 
nadania nazw ulic na Dolnym 
Śląsku poświęconym żołnierzom 
Dywizji i jej samej. 

Zasłużony dla pojednania polsko 
- ukraińskiego, polsko - czeskiego 
i polsko - niemieckiego.

To miedzy innymi z jego 
inicjatywy upamiętniono ofiary 

pomordowanych w wielu 
miejscach na Wołyniu. Miejsca 
gdzie stanęły pomniki i krzyże 
liczą się w dziesiątkach wsi 
i miejsc, gdzie ginęli Polacy. 
Wielokrotnie apelował o 
pamięć o ofiarach ludobójstwa 
na Kresach Wschodnich. 
Posiadał wiele odznaczeń 
państwowych i wojskowych. 
Do ostatnich dni aktywny na 
polu patriotyczno-społecznym. 
 
Dla każdego z nas miał czas i 
dobre słowo. Był wzorem dla 
młodych ludzi. Prof. H. Słowiński 
uwielbiał młodzież. Wiele 
sztandarów szkolnych otrzymało 
z jego rąk Krzyż Honorowy 27 
Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
Armii Krajowej. 

Profesor doktor habilitowany 
Henryk Słowiński był m. in. 
kawalerem medalu Pro Patria, 
cieszącym się wielkim autorytetem 
w środowiskach kresowych. Był 
wzorem uczciwości, dobroci, 
przebaczenia. Mimo wielu 
cierpień też wzór chrześcijanina 
i człowieka. Dziękujemy za 
wszystko Panie Profesorze. 

zdjęcia:

Sławomir Grobelny

https://wroclaw.gosc.pl/doc/4973549.Odeszla-ikona-duszy-kresowej
https://wroclaw.gosc.pl/doc/4973549.Odeszla-ikona-duszy-kresowej
https://wroclaw.gosc.pl/doc/4973549.Odeszla-ikona-duszy-kresowej
https://wroclaw.gosc.pl/doc/4973549.Odeszla-ikona-duszy-kresowej
https://wroclaw.gosc.pl/doc/4973549.Odeszla-ikona-duszy-kresowej
https://wroclaw.gosc.pl/doc/4973549.Odeszla-ikona-duszy-kresowej
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Spotkanie Miłośników 
Kresów Wschodnich 
w Świątnikach
Eugeniusz Szewczuk

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

Tradycyjnie jak co roku, w nie-
wielkiej wsi Świątniki, pod So-
bótką na Dolnym Śląsku,  odbę-
dzie się już VIII Międzynarodo-
we Spotkanie Miłośników Ziemi 
Wołyńskiej i Kresów Wschodnich 
pod patronatem metropolity wro-
cławskiego ks. abp Józefa Kupne-
go z asystą Kompanii Honorowej 
Wojska Polskiego i Orkiestry Re-
prezentacyjnej Wojsk Lądowych 
we Wrocławiu.

Organizatorami są Towarzystwo 
Miłośników Kultury Kresowej 
we Wrocławiu, Środowisko Wro-
cławskie 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty Armii Krajowej oraz pa-
rafia św. Józefa Oblubieńca NMP 
w Nasławicach.

W dniach od 16 do 17 września 
(sobota -niedziela) po raz ko-
lejny spotkają się na Dolnym 

Śląsku rozrzuceni po całej Eu-
ropie byli mieszkańcy Kresów 

Wschodnich i ich przyjaciele.  
 
Odbywające się od ośmiu lat spo-
tkania w tej niewielkiej wsi przy 
Cudownym Obrazie NMP Bole-
snej z Niewirkowa na Wołyniu 
są wydarzeniem obejmującym 
nie tylko region dolnośląski, ale 
i Opolszczyznę, Pomorze, Lubu-
skie, Kujawy i Małopolskę. Przy-
bywają na nie Narody Kresów na 
czele z Ukraińcami i Czechami, 
Niemcami i Olendrami, Ormia-
nami i Żydami. Elementem towa-
rzyszącym są zawsze konferencje 
popularnonaukowe, wystawy i 
uroczyste msze święte z oprawą 
Wojska Polskiego oraz z udziałem 
polskiego episkopatu i ducho-
wieństwa z Kresów Wschodnich.  

W poprzednich latach upa-
miętniono m.in. żołnierzy Kor-
pusu Ochrony Pogranicza, 
Żołnierzy Cichociemnych na 
Kresach, 27 Wołyńską Dywi-
zję Piechoty Armii Krajowej, 
Narody Kresów, nauczycieli.  
W sposób szczególny każdego 
roku kresowianie pamiętają o 
Ofiarach Ludobójstwa na Kresach 
Wschodnich.

W tym roku organizatorzy chcą 
oddać hołd cichym bohaterom 
w ciężkiej pracy duszpasterskiej 
na Kresach – kapłanom, którzy 
ginęli z rąk banderowców jak 
większość mieszkańców Wołynia. 
Wielu z nich w momencie wybu-
chu II wojny dało świadectwo 
ofiary własnego życia tworząc 
etos pracy nad Dniestrem i Zbru-
czem, Horyniem i Słuczą , Prype-
cią i Wilią. Byli wywożeni na Sy-
berię, do lasu katyńskiego, prze-
cierali szlaki Polskich Sił Zbroj-
nych na Zachodzie,  a ich groby 
rozrzucone są po całym świecie. 
 
Foto z popprzednich spotkań
Eugeniusz Szewczuk

W środę, w kościele pw. NMP 
Matki Kościoła, podczas mszy 
świętej świdniczanie uczcili pa-
mięć ofiar rzezi wołyńskiej. W 
tym roku przypada 75. rocznica 
tego tragicznego wydarzenia.

W niedzielę 11 lipca 1943 r. 
rozpoczęła się masowa akcja 
przeciwko ludności polskiej, 

przeprowadzona przez Ukraiń-
ską Powstańczą Armię (UPA) na 
Wołyniu i określana mianem rzezi 
wołyńskiej. Tego dnia zaatakowa-
no ludność blisko 100 polskich 
miejscowości. Według szacun-
ków polskich historyków ukraiń-

scy nacjonaliści zamordowali w 
latach 1943-1945, na Wołyniu i w 
Galicji Wschodniej, ok. 100 tys. 
Polaków.

- Nie możemy pozwolić, aby 
ofiary rzezi wołyńskiej umarły 
dwa razy - powiedział podczas 
uroczystości burmistrz Waldemar 
Jakson. - A umrą powtórnie, kie-

dy stracimy o nich pamięć. Wła-
śnie po to zebraliśmy się dzisiaj. 
Chcemy, aby cierpienie bestialsko 
pomordowanych naszych braci, 
Polaków, nie poszło na marne.
Informacja z UM w Swidniku i 
świdnik.pl. 

W Świdniku pamiętali 
o rzezi Wołyńskiej
Redakcja

Uroczystości upamiętniające 75. 
rocznicę zbrodni w Ostrówkach i 
Woli Ostrowieckiej – Ostrówki, 2 
września 2018.

W Ostrówkach na cmentarzu pa-
rafialnym o godz. 12 będzie spra-
wowana msza św. pod przewod-
nictwem Jego Ekscelencji ks. bp. 
Witalija Skomarowskiego w in-
tencji 1050 mieszkańców Ostró-
wek i Woli Ostrowieckiej okrut-
nie zamordowanych przez UPA  
w dniu 30 sierpnia 1943 roku. Po 
mszy nastąpi złożenie kwiatów i 
zapalenie zniczy pod pomnikiem 
pomordowanych w 1943 roku. W 
obchodach udział wezmę przed-
stawiciele Instytutu Pamięci Na-
rodowej: dr hab. Krzysztof Szwa-
grzyk, zastępca prezesa IPN oraz 
Marcin Krzysztofik, dyrektor IPN 
Lublin.

W wyniku ekshumacji przepro-
wadzonych staraniem dr. Leona 
Popka w 1992, 2011 i 2015 r., w 
dołach śmier ci znajdujących się 
na terenie byłych wsi odnalezio-

no szczątki należące do około 670 
osób. Wszystkie odnalezione ofia-
ry zostały pochowane na cmenta-
rzu parafialnym w Ostrówkach.

 Cmentarz ten oraz częściowo 
zniszczona figurka Matki Bożej, 
za którą niegdyś stał kościół, jest 
jedynym śladem po dawnej miej-
scowości, będącej wówczas li-
czącą ponad dwieście lat parafią. 
Prace ekshumacyjne w Ostrów-
kach nie zostały zakończone. Na 
godny pochówek i upamiętnienie 
czekają pozostałe ofiary (ponad 
400 osób), spoczywające nadal 
w okolicznych dołach śmierci. 
Uroczystości w Ostrówkach od-
bywają się corocznie od 28 lat i 
są połączone z pielgrzymką ro-
dzin ofiar do miejsca kaźni swych 
krewnych.

Za: https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/
aktualnosci/57007,Uroczystosci-
upamietniajace-75-rocznice-zbro
dni-w-Ostrowkach-i-Woli-Ostro-
wieckie.html

Uroczystości upamięt-
niające 75. rocznicę 
zbrodni w Ostrów-
kach i Woli Ostro-
wieckiej – Ostrówki, 
2 września 2018
Redakcja
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Poseł RP Jakub Kulesza przeprasza za wypowiedź 
o Tarasie Szewczence podczas uroczystości 
odsłonięcia pomnika „Ofiar Wołynia” w Lublinie. 
Zdzisław Koguciuk
Wpłynęło do mnie stanowisko 
Posła na Sejm RP Jakuba Kuleszy 
(w załączniku) jako odpowiedz na 
pismo z dnia 19.07.2018  odno-
śnie  jego wypowiedzi o Tarasie 
Szewczence podczas uroczysto-
ści  odsłonięcia pomnika „Ofiar 
Wołynia” w Lublinie. Nadmie-
niam że, dotyczyło to następują-
cego zdania:  „Ta młoda osoba 
(Ukrainka) ma innych bohaterów 
narodowych chociażby Tarasa 
Szewczenkę, można powiedzieć 
twórcę literatury w języku ukra-
ińskim i chciałbym właśnie aby 
takich bohaterów taki czynnik na-
rodowo-twórczy wybierali sobie 
świadomie Ukraińcy którzy chcą 
z nami współtworzyć Europę”.                 
W sprostowaniu  Pan Poseł (pi-
sze): „ Przyznaje, że nie znał do 
tej pory negatywnej interpretacji 
poezji Tarasa Szewczenki. Moje 
przeświadczenie o przyjaznym 
nastawieniu Tarasa Szewczenki 
do Polaków wynika  z powszech-
nie dostępnych informacji, opi-
nii społecznej oraz wypowiedzi 
profesorów na temat jego poezji. 
Proszę mi wierzyć że, gdybym 
znał tak negatywną interpretacje 
poezji Tarasa Szewczenki mogą-
ca świadczyć o jego antypolskim 
podejściu do naszych rodaków to 

nigdy z moich nie padłyby słowa, 
które mogły urazić nie tylko spo-
łeczność Kresowian ale przede 
wszystkim żyjących świadków 
zbrodni na Wołyniu”.  

W tym zdaniu Pana Posła Kuleszy 
zawiera się cała prawda o tym jak 
lobby ukraińskie w Polsce wykre-
owały postać Tarasa Szewczenki i 
skutecznie zablokowały wszelkie 
opracowania, artykuły w których 
przedstawiana jest negatywnie 
jego postać odnoszącą się do Po-
laków. Kreując jego wizerunek 
często przytacza się wiersz „ Do 
Polaków” i wyrywa się z całości 
wiersza kontekst  aby wykazać że 
był wielkim przyjacielem nasze-
go narodu polskiego. Najbardziej 
wymownym faktem jest napis na 
pomniku Tarasa Szewczenki w 
Warszawie, oto przykład:

Podaj że rękę bracie-Lasze            
- to zdanie jest wyryte na pomniku
Zachłanni księża i magnaci            
- to zdanie jest pominięte                
Rzucili waśń pomiędzy nas,            
-to zdanie jest pominięte                
I przeto minął zgody czas.             
- to zdanie jest pominięte                
Więc podaj rękę kozakowi             
- to zdanie jest pominięte                
Miejsce mi w sercu swoim daj      

- to zdanie jest wyryte na pomniku 
A odzyskamy szczęście nasze        
- to zdanie jest wyryte na pomniku 
W imię Chrystusa cichy raj...         
- to zdanie jest wyryte na pomniku

Z napisu na pomniku wynika ja-
sno że, Szewczenko odnosił się 
przyjaźnie do narodu polskiego 
i taka była intencja ukraińskich 
osób zajmujących się wizerun-
kiem Szewczenki. Poeta w wier-
szu  „Do Polaków”, wspomina 
czasy świetności Kozaczyzny i 
zastanawia się nad przyczynami 
nieszczęść Ukrainy. Jego zdaniem 
jedną z przyczyn tych nieszczęść 
jest to, że księża rzymskokato-
liccy zaczęli propagować wiarę 
katolicką w miejsce prawosławia 
oraz mowa jest o przyczynach 
zniewolenia swojej ojczyzny i 
wskazanie iż wrogami Ukrainy 
są magnaci kolonizujący ziemie 
ukraińskie. Taki jest prawdziwy 
sens tego wiersza i gdzie młody 
człowiek jakim jest Poseł Jakub 
Kulesza mógł o tym przeczytać. 

Dlaczego Radni Miasta Lublin 
nadali w dniu 31 maja 2012 r. jed-
nemu ze skwerów w Lublinie na-
zwę Tarasa Szewczenki dlatego, 
że przedstawiono im fałszywy ob-

raz tej postaci a mianowicie taki: 

„Taras Szewczenko – ur. 9 mar-
ca 1814r. we wsi Moryńce na 
Kijowszczyźnie, zm. 10 marca 
1861r.  w Sankt Petersburgu.

 Taras Szewczenko był wybitnym 
poetą i malarzem ukraińskim oraz 
działaczem społecznym. 

Jest dla narodu ukraińskiego 
wielkim  autorytetem  moralnym,  
postacią  niezwykle  ważną  i  za-
służoną. W swojej twórczości z 
głębokim szacunkiem i przyjaźnią 
odnosił się do narodu polskiego, a 
jego zbiór wierszy i poematów pt. 
„Kobziarz” za sprawą lubelskie-
go naukowca Piotra Kuprysia, 
został przetłumaczony na język 
polski i wydany staraniom lubel-
skich profesorów”.

Dlaczego w tym uzasadnieniu 
nie wspomniano Radnym Miasta 
Lublin że Taras Szewczenko w 
poemacie „Hajdamacy” podsyca 
bardzo silnie element antypolski, 
ukazuje niezbicie pogardę do Po-
laków.

Dlaczego nie powiedziano że, 
Szewczenko gloryfikuje autorów 

rzezi w Humaniu i nawołuje do 
mordowania Polaków. 

Gloryfikacja zbrodni  Hajdamac-
kich przez Szewczenkę inspiro-
wała zbrodniarzy UPA 

do rzezi wołyńskiej a są relacje 
świadków że, szli mordować z 
pieśnią o Tarasie Szewczence.

Dlatego dziękuję Posłowi na 
Sejm RP Jakubowi Kuleszy że, 
odważnie wystąpił do Przewod-
niczącego Rady Miasta Lublin  ( 
w załączniku) z zapytaniem kie-
dy zamrożony od 19 maja 2016 
r Obywatelski Wniosek miesz-
kańców Lublina  o zmianę nazwy 
„Skweru Tarasa Szewczenki” na 
„Skwer Sprawiedliwych Ukraiń-
ców” zostanie poddany pod gło-
sowanie. Jest jeszcze jeden aspekt 
stanowiska Posła Jakuba Kuleszy 
że, po zapoznaniu się z całością 
poezji Tarasa Szewczenki odważ-
nie przeprosił                i z po-
korą przyjął wszelką krytykę a tej 
pokory brakuje wielu politykom 
którzy dzisiaj  reprezentują naród 
Polski.

Zdzisław Koguciuk  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Katolicyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawos%C5%82awie
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W tych sierpniowych dniach jak 
co roku odbyły się harcerskie 
uroczystości w Kostiuchnówce. 
24–25 sierpnia Związek Harcer-
stwa Polskiego Chorągiew Łódz-
ka Centrum Dialogu Kostiuch-
nówka i Konsulat Generalny RP 
w Łucku zorganizowały obchody 
Stulecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości, Roku Harcerstwa 
oraz 20-lecia Harcerskiej Służby 
na Wołyniu.

Główna część obchodów miała 
miejsce 25 sierpnia w Polskim La-
sku. W tym dniu przyjechały tutaj 
liczne delegacje z województwa 
łódzkiego, Nadbużańskiego Od-
działu Straży Granicznej, Chełm-
skiego Środowiska Żołnierzy 27 
Wołyńskiej Dywizji Piechoty 

Armii Krajowej, Muzeum Józefa 
Piłsudskiego, Polskiego Towa-
rzystwa Leśnego. Przybyli także 
potomkowie legionistów, harce-
rze Chorągwi Łódzkiej, przedsta-
wiciele grup rekonstrukcyjnych, 
służb mundurowych z Polski, 
władz miejscowych w rejonie 
maniewickim oraz Polacy z Łuc-
kiego Okręgu Konsularnego.

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Sunia była małą, 
biedną kolonią, 
w której jedynie 
kilku gospoda-
rzom nie brako-
wało jedzenia na 
«przednówku». 
Została napad-
nięta i spalona 
nocą 30 lipca 
1943 r.
Do tego dnia w 
kolonii pozostało 
jednak niewielu 
mieszkańców, 
większość schro-
niła się wcześniej w Antonówce. 
Przebywali tam przeważnie ucieki-
nierzy z Huty Stepańskiej, którzy, 
nie znając terenu, przy ucieczce 
wpadali w ręce banderowców. Zgi-
nęła ich bliżej nie określona grupa, 
nikt Ich nigdy nie policzył.
Edward Oczeretko, syn Jana, wyru-
szył do Sarn w poszukiwaniu broni, 
aby w razie ataku walczyć o swo-
je życie. Udało mu się ją nabyć w 
zamian za żywność od Niemców. 
Idąc z powrotem, wstąpił do sio-
stry żyjącej w Folwarku, posiedział 
chwilę i poszedł. Był umówiony z 
Ukraińcem z Netreby, który miał 
go przeprawić łódką na drugi brzeg. 
W drodze do domu został złapany 
i zabity, a ciało jego wrzucono do 
Horynia.
Podobny los miał spotkać żyjące-
go jeszcze Stanisława Oczeretkę s. 
Hipolita (ur. 1923 r.). Ten wracając 
z Sarn, gdzie pracował w masarni, 
został też schwytany i prowadzo-
ny na «Smolarnię» w celu zabicia. 
Na drodze zabójców stanął jednak 

dzielny Ukrainiec Nikifor Żucze-
nia, który widząc, co się dzieje, 
zabrał Stanisława z rąk niedoszłych 
morderców. Banderowcy nie 
ośmielili się wejść w konflikt z Żu-
czenią: był potężnym mężczyzną, 
liczącym się we wsi.
Te biedne i nędzne wsie przemie-
rzał od przedwojennych czasów 
żebrak Ukrainiec – ułomny, niemo-
wa. Kiedy do Suni przybyli ucieki-
nierzy z upadłej Huty Stepańskiej, 
schwycili tego żebraka, okrzyknęli 
Go szpiegiem, wyprowadzili nad 
Horyń i zakłuli bagnetami. Na nic 
zdały się prośby, żeby Go nie za-
bijać. Nikt proszących nie słuchał. 
Żebrak «szpieg» szedł na śmierć, 
nie mając nawet świadomości, że 
będą Go zabijać.
Gdyby dęby wiekowe nad brze-
giem Horynia umiały mówić, opo-
wiedziałyby wiele podobnych tra-
gedii. Dobrze jednak, że nie mówią, 
wycięto by je, żeby milczały.

Tekst i zdjęcia: Janusz HO-
ROSZKIEWICZ

Umieść nasze logo w swojej gazecie, my umieścimy Twoje w TYM miejscu
info@kresy.info.pl

Ocaleni od zapomnienia: Andrzej 
Pruszyński    
MONITOR WOŁYŃSKI

Z prasy polonijnej 
Sunia nad Horyniem 
MONITOR WOŁYŃSKI

W cyklu artykułów o osobach re-
presjonowanych przez władze 
sowieckie na Wołyniu w latach 
1939–1941 proponujemy dziś szkic 
biograficzny o Andrzeju Pruszyń-
skim – jednym z przedstawicieli 
znanego szlacheckiego rodu Pru-
szyńskich.
Andrzej Antoni Pruszyński (w ak-
tach sprawy jego imię zostało zapi-
sane przez funkcjonariuszy NKWD 
jako Andrij) urodził się 4 lutego 
(według nowego kalendarza – 17 
lutego) 1890 r. w Pustomytach w 
powiecie rówieńskim guberni wo-
łyńskiej (obecnie rejon hoszczański 
w obwodzie rówieńskim). Jego oj-
ciec, Czesław Pruszyński s. Piotra, 
posiadał dwa majątki ziemskie w 
Pustomytach i Woronowie w po-
wiecie rówieńskim. Dwie kolonie 
w pobliżu wsi Maciejówka i Pietro-
wice oddał w dzierżawę. Razem z 
żoną Marią c. Zygmunta wychowy-
wał troje dzieci: Andrzeja, Piotra 
(ur. w 1894 r.) i Anielę (ur. w 1891 
r.). Wiadomo, że Czesław Pruszyń-
ski zmarł w 1938 r., a Maria Pru-
szyńska na początku II wojny świa-
towej mieszkała we Lwowie przy 
ulicy Listopadowej 92.
Do 1903 r. Andrzej Pruszyński miał 
prywatnego nauczyciela, który 
pomagał mu w przygotowaniu do 
egzaminów wstępnych do gimna-
zjum. W 1903 r. wyjechał do An-
glii, gdzie do 1908 r. uczył się w 
szkole. Po jej ukończeniu wrócił do 
Rosji. Po pomyślnie zdanych eg-
zaminach z zakresu siedmioletnie-
go gimnazjum, w 1909 r. Andrzej 

został studentem Wyższej Szkoły 
Lasowej we Lwowie. Po studiach 
wrócił do Pustomytów і od 1912 do 
1918 r. zarządzał gospodarką leśną 
swojego ojca.
Ze źródeł archiwalnych wiemy, że 
rodzice Andrzeja Pruszyńskiego 
przez pewien czas przebywali w 
Żytomierzu, ale wydarzenia 1919 r. 
zmusiły ich do opuszczenia miasta. 
Natomiast Andrzej w styczniu 1919 
r. wyjechał do Krakowa, a później 
do Warszawy, gdzie zapisał się na 
ochotnika do Wojska Polskiego. W 
1920 r. jako kapral 9 Pułku Ułanów 
uczestniczył w wojnie polsko-bol-
szewickiej.
W 1921 r. Andrzej Pruszyński wró-
cił do Pustomytów. W tymże roku 
Czesław Pruszyński przydzielił An-
drzejowi 250 ha roli, 2600 ha lasu, 
12 budynków mieszkalnych i 10 
budynków gospodarczych. Do pra-

cy w gospodarce młody gospodarz 
zatrudniał do 46 pracowników, do 
prac sezonowych – co roku ok. 200 
osób.
W 1925 r. Andrzej Pruszyński z 
żoną Klementyną c. Tadeusza wy-
ruszył w długą podróż po Europie. 
Zwiedzili wówczas Anglię, Francję 
i Włochy.

Andrzej i Klementyna Pruszyńscy 
mieli pięcioro dzieci: Czesława 
(ur. w 1922 r.), Marię (ur. w 1923 
r.), Włodzimierza (ur. w 1926 r.), 
Magdalenę (ur. w 1927 r.) i Stani-
sława (ur. w 1928 r.). Klementyna 
zmarła po porodzie najmłodszego 
syna. Andrzej został sam z pięcior-
giem dzieci, z których najstarsze 
miało dopiero sześć lat. Przypusz-
czamy, że dziećmi zajmowała się 
ich niezamężna ciocia Aniela, która 
mieszkała w Pustomytach.

«Tygodnik Ilustrowany» był chy-
ba jednym z najciekawszych i 
najważniejszych czasopism dru-
giej połowy XIX wieku, poświę-
cających wiele miejsca tematyce 
krajoznawczej.
«Tygodnik Ilustrowany» – ogól-
nopolskie czasopismo literac-
ko-kulturalne i społeczno-poli-
tyczne, wydawane w Warszawie 
latach 1859–1939. Pismo roz-
prowadzane było w zachodniej 
części Imperium Rosyjskiego, 
głównie na ziemiach polskich. Na 
jego łamach publikowane były 
aktualności ze świata malarstwa, 
literatury, nauki, rolnictwa, prze-
mysłu i wynalazków. Teksty po-
święcano również sztuce ludowej, 
folklorowi, archeologii, dawnej i 
współczesnej architekturze. W 
poszczególnych okresach tygo-
dnik prowadził również rubrykę 

rozrywkową, gdzie ukazy-
wały się m.in. zadania dla 
gry w szachy czy rebusy.
«Tygodnik Ilustrowany» po-
wstał z inicjatywy Francisz-
ka Maksymiliana Sobiesz-
czańskiego, natomiast jego 
założycielem i wydawcą w 
latach 1859–1882 był Józef 
Unger. W 1882 r. czasopismo 
przejęła spółka Gebethner 
i Wolff, a w 1886 r. redak-
cję przejął Józef Wolff. W okre-
sie międzywojennym często się 
zmieniał skład redakcji, a popu-
larność pisma stopniowo malała. 
Pod koniec lat 30. XX wieku stało 
się ono niewyróżniającym się ma-
gazynem literackim.
W różnych okresach z «Tygodni-
kiem Ilustrowanym» współpraco-
wali najsłynniejsi ówcześni pisa-
rze, m.in. Henryk Sienkiewicz, 

Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus 
i Józef Kraszewski. Właśnie na 
łamach tygodnika w 1884 r. po 
raz pierwszy opublikowano po-
wieść «Ogniem i mieczem» Hen-
ryka Sienkiewicza, a w latach 
1897–1900 jego powieść «Krzy-
żacy». Swoje wiersze publiko-
wała tu także Maria Konopnicka, 
która później robiła dla tygodnika 
przekłady z języków obcych.

Łuck na łamach „Tygodnika Ilustro-
wanego   
MONITOR WOŁYŃSKI

Tu rodziła się niepodle-
głość: W Kostiuchnów-
ce odbyły się uroczysto-
ści jubileuszowe  
MONITOR WOŁYŃSKI
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...dokończenie ze strony 1
Jest to okazja do wspólnych roz-
mów, jak i przypominania losów 
zesłańców. Warto przypomnieć, 
że  deportacje miały miejsce 13 
kwietnia 1940 roku, w czerwcu 
1940 i w czerwcu 1941 roku. W 
sumie jednak deportacje i wywóz-
ki Polaków trwały do 1956 roku. 
- Już nie NKWD, a Służby Bez-
pieczeństwa się do tego przyczy-
niały. Jest to szczególna data dla 
Sybiraków i Kresowian – symbol 
naznaczenia i zupełnej zmiany 
ich życia, sposób na zachowanie 
w pamięci ich tragedii i tułacze-

go losu. Każdego roku Sybiracy 
z całego świata spotykają się naj-
pierw w Gdańsku pod pomnikiem 
Golgoty Wschodu na Cmenta-
rzu Łostowickim, a następnie w 
Szymbarku na Kaszubach. To jest 
nasza bolesna historia. Sybiracy 
są rozsiani po całym świecie. 
 
Dom Sybiraka, czyli drewniany 
dom przywieziony spod Irkucka 
i na nowo złożony w Szymbarku! 
( Za: https://cepr.pl/obiekty/64-
-dom-sybiraka-z-lagrem ) Ten  
dom został wybudowany przez 
osiemnastowiecznych zesłańców 

syberyjskich. Takiego samego nie 
ma ani w Polsce, ani w najodle-
glejszym zakątku Europy.
Tuż obok rozciąga się między 
brzozami model sowieckiego ła-
gru, zbudowany według schematu 
narysowanego przez grupę Boro-
wiczan – powojennych zesłańców 
AK. W takim obiekcie jak nasz 
mieściły się 144 osoby, od słupa 
do słupa spano dziesiątkami w 
tzw. „szychtach”. Na jedną oso-
bę przypadało półtora deski. Jeśli 
ktoś nie wytrzymywał tych wa-
runków, na jego miejsce pojawiał 
się ktoś inny.

Światowy Dzień Sybiraka 
obchodzimy 17 września.
Redakcja  Jesienią tego roku ukaże się książ-

ka autorstwa Arkadiusza Szymczy-
ny i Katarzyny Malerpt. „Kresowi 
mieszkańcy ziemi głubczyckiej”, 
której głównym tematem są stosun-
ki polsko-litewskie w latach 1918-
1945 i sytuacja Polaków mieszka-
jących na obszarze województw 
północno-wschodnich II Rzeczypo-
spolitej.
 Stulecie niepodległości państwa 
polskiego jest okazją do przypo-
mnienia wszystkim, jak ogromne 
znaczenie polityczne, gospodarcze 
i kulturowe miały dla naszego kraju 
Kresy Wschodnie. Od wielu wie-
ków dzieje naszego narodu były 
nierozerwalnie związane z ziemia-
mi, których granice wyznaczała 
na północnym-wschodzie Żmudź, 
Kurlandia, Inflanty, ziemia połoc-
ka, witebska, mścisławska, czer-
nichowska, a na południu Podole 
i województwo bracławskie. Ten 
jakże bogaty w zasoby naturalne i 
piękny obszar przecięty Dźwiną, 
Niemnem, Prypecią, Słuczem, czy 
też Dniestrem stanowił od wieków 
atrakcyjny „kąsek” dla naszych są-
siadów. Dzięki umiejętnej polityce 
królów oraz determinacji szlachty 
polskiej Kresy oparły się najaz-
dom Rusinów, Szwedów, Tatarów, 
Turków i buntom kozackim aż do 
XVIII-wiecznych rozbiorów i upad-
ku Rzeczpospolitej Obojga Naro-
dów. Dopiero po 123-letniej niewoli 
przyszła wolność. Wolność ciężko 
wywalczona i okupiona krwią wie-
lu Polaków. Odrodzona II Rzeczy-
pospolita wymagała wielu reform, 
które zdynamizowały ograbioną 
przez zaborców i bolszewików 
gospodarkę. Potrzebne były nowe 
kadry ludzi mądrych, uczciwych i 
nade wszystko patriotów. Fenomen 
II RP tkwił w przekonaniu, że nowe 
pokolenie, pomimo ogromnych 
strat terytorialnych, będzie potrafiło 
odbudować kraj w duchu toleran-

cji narodowościowej i religijnej, a 
polski przemysł, rolnictwo i nauka 
staną się przykładem sukcesu w tej 
części Europy. Niestety dwadzieścia 
lat pokoju po traktacie wersalskim 
stanowiło zbyt krótki okres do sfi-
nalizowania porozbiorowych za-
mierzeń. Totalitaryzm hitlerowskich 
Niemiec i sowieckiej Rosji  zniwe-
czył marzenia naszych rodaków na 
lepsze jutro, a II wojna światowa 
pokazała, jak okrutny może być los 
rodzin, które z pokolenia na pokole-
nie krzewiły polską kulturę, język i 
obyczaje.
Do tej pory ukazały się dwie książki 
opisujące losy polskich rodzinkreso-
wych, które po II wojnie światowej 
zostały ekspatriowane na Ziemie 
Zachodnie i osiedliły się na terenie 
powiatu głubczyckiego pt. „Głub-
czyccy Kresowianie” i „Głubczyccy 
Kresowianie i Sybiracy”. Obecnie 
autorzy chcieliby zaproponować 
czytelnikom kolejną część, tym 
razem poświęconą stosunkom pol-
sko-litewskim i sytuacji społeczno-
-politycznej na Wileńszczyźnie, No-
wogródczyźnie, Polesiu i Wołyniu.
 Publikacja skierowana jest rów-
nież do tych, którzy interesują się 
sprawami gospodarczymi, polską 
kulturą i nauką, życiem na Wołyniu 
czeskiej mniejszości narodowej, de-
portacjami i eksterminacją ludności 
cywilnej, działalnością Polskiego 
Państwa Podziemnego, jak również 
życiem codziennym Polaków na 
Kresach Wschodnich.
 Autorzy książki „Kresowi miesz-
kańcy ziemi głubczyckiej” mają na-
dzieję, że publikacja trafi do szero-
kiego kręgu odbiorcówzainteresuje 
środowiska kresowe, miłośników 
historii regionalnej oraz pomoże 
młodzieży szkolnej w lepszym zro-
zumieniu dziejów naszego regionu. 
Ocali także pamięć o tych, którzy 
oddali swoje życie za wolność oj-
czyzny.

Kresowi mieszkańcy 
ziemi głubczyckiej
Redakcja
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TRZECIA LISTA ANDERSA. Jak polski generał 
ukraińskich SS-manów ratował
Alicja Łukawska

To jest mój tekst z 2015 roku, 
pochodzi z bloga na temat Rosji, 
który już zamknęłam. Ale zależy 
mi na tym, by ten tekst był dostęp-
ny dla moich czytelników. Można 
powielać i udostępniać!

TRZECIA LISTA ANDERSA

Generał Władysław Anders za-
służył na pamięć i szacunek Po-
laków, bo w czasie II wojny świa-
towej dzięki podpisaniu układu 
Sikorski-Majski, którzy przywra-
cał stosunki dyplomatyczne po-
między Polską a Związkiem Ra-
dzieckim, uratował z radzieckich 
więzień i łagrów kilkadziesiąt 
tysięcy Polaków, którzy zostali 
potem ewakuowani do Iranu. 
To była pierwsza, najważniejsza 
lista Andersa.
Drugi Korpus Wojska Polskiego 
w 1944 r. brał udział w Bitwie o 
Monte Cassino. Poległo w niej 
ponad tysiąc polskich żołnierzy, 
których groby obecnie znajdują 
się na tamtejszym cmentarzu.
To była druga lista Andersa.
O tych dwóch listach Andersa 
jest głośno. Natomiast wiedza na 
temat trzeciej listy generała An-
dersa jest wstydliwie skrywana 
przez polskich historyków. Bo 
też i chwalić się nie ma czym, 
skoro generał Anders, polski bo-
hater spod Monte Cassino, tuż po 
zakończeniu drugiej wojny świa-
towej uratował skórę ukraińskich 
SS-manów z SS-Galizien i innych 
formacji wojskowych współpra-
cujących z Niemcami.
Tylko dzięki Andersowi ukraińscy 
mordercy, którzy brali wcześniej 

udział w ludobójstwie Polaków 
na Wołyniu i krwawym tłumie-
niu Powstania Warszawskiego, 
nie zostali po wojnie deportowani 
do Związku Radzieckiego i mo-
gli spokojnie mieszkać i żyć na 
Zachodzie. Dzięki temu później 
rozkwitł nacjonalizm ukraiński 
w Kanadzie, skąd rekrutują się 
obecni pogrobowcy UPA. Mało 
tego, 20 lat po wojnie generał An-
ders nadał dowódcy ukraińskich 
SS-manów polski order Virtuti 
Militari. To się po prostu nie mie-
ści w głowie!
Trzecia, tajna i przemilczana lista 
Andersa, to 8 tysięcy Ukrainców 
uratowanych przed zemstą Stali-
na. Z tego 176 Ukrainców zostało 
wcielonych w szeregi 2. Korpusu 
Wojska Polskiego. 
Niemożliwe?
A jednak!
A było tak…

W czasie II wojny światowej 
Ukraińcy masowo kolaborowali 
z Niemcami. Jako pierwszy po-

wstał batalion SS „Nachtigall” 
złożony z ukraińskich ochotników 
pod niemieckim dowództwem. 
Jego członkowie brali udział w 
opanowaniu Lwowa w 1941 r. i 
rozstrzelaniu profesorów Uniwer-
sytetu Lwowskiego. W 1943 r. z 
ukraińskich ochotników Niemcy 
utworzyli dywizję SS-Galizien. 
Cieszyła się ona ogromnym po-
wodzeniem. Do punktów wer-
bunkowych zgłosiło się aż 80 ty-
sięcy Ukraińców chcących służyć 
Hitlerowi, jednak przyjęto tylko 
kilkanaście tysięcy. 

Ukraińcy z SS-Galizien pod nie-
mieckim dowództwem walczyli 
z polskimi partyzantami na Lu-
belszczyźnie, Zamojszczyźnie, 
Chełmszczyźnie, na Podlasiu, Po-
lesiu i Podolu. 
SS-Galizien cieszyła się popar-
ciem ukraińskiego kleru grekoka-
tolickiego. 
Na zdjęciu po prawej stronie: 

administrator Apostolski Łem-
kowszczyzny Oleksandr Mali-
nowski oczekuje starosty Hofstet-

tera przed cerkwią pw. Zesłania 
Ducha Świętego w Sanoku). 
To właśnie ukraińscy żołnierze 
SS-Galizien brali w pacyfikacji 
Polaków w Hucie Pieniackiej, 
Podkamieniu i Chodaczkowie 
Wielkim. W Hucie Pieniackiej w 
lutym 1944 r. zginęło 1500 Po-
laków, w tym mieszkańcy wsi i 
ludzie, którzy uciekli z innych 
okolic przed bandami UPA. Jak 
wykazało śledztwo IPN, zbrod-
ni w Hucie Pieniackiej dokonali 
żołnierze 4. Pułku Policyjnego SS 
złożonego z ukraińskich ochotni-

ków do SS-Galizien wraz z oko-
licznymi bandami UPA. Ci sami 
mordercy w marcu 1944 r. zabili 
600 osób ukrywających się przed 
UPA w klasztorze dominikań-
skim w miasteczku Podkamień 
i 365 Polaków w Palikrowach. 
W kwietniu 1944 r. zamordowali 
ponad 800 Polaków we wsi Cho-
daczków Wielki.

Kolejną ukraińską formacją woj-
skową utworzoną przez Niemców 
był Ukraiński Legion Samoobro-
ny, czyli 31. Schutzmannscha-
fts-Batallion der SD, składający 

się z Ukraińców dowodzonych 
przez niemieckich SS-manów. Ta 
jednostka działała na Wołyniu, a 
jej kadry kształciły się w Łucku. 
Ukraiński Legion Samoobrony 
brał udział w walkach z polską 
partyzantką na Lubelszczyźnie, 
a także mordował Polaków we 
wsiach Chłaniów i Władysławin 
w lubelskiem. 23 lipca 1944 r. 
Ukraińcy wraz z Niemcami doko-
nali pacyfikacji Chłaniowa i Wła-
dysławina. W jej w ramach zabito 
45 osób i spalono kilkadziesiąt 
gospodarstw. Jak się okazało po 
latach, dowódcą sotni Ukraiń-
skiego Legionu Samoobrony, 
która dokonała tej zbrodni, był 
mieszkający w USA w Michael 
Karkoc (wcześniej Michajło Kar-
koć), przeciw któremu prowadzo-
ne jest obecnie śledztwo przez 
Prokuratora Centralnego Urzędu 
Ścigania Zbrodni Nazistowskich 
w Ludwigsburgu i polski IPN. 

Ukraiński Legion Samoobro-
ny brał też udział w walkach z 
powstańcami warszawskimi na 
Czerniakowie i z AK w Puszczy 
Kampinoskiej. Później Niemcy 
przerzucili Ukraińców do Jugo-
sławii, gdzie użyli ich do walki 
z komunistycznymi powstańcami 
dowodzonymi przez Josipa Broz 
Tito. Na początku 1945 r. Ukra-
iński Legion Samoobrony został 
włączony do 14. Dywizji Grena-
dierów SS (1. Ukraińska). 

  W marcu 1943 r. żołnierze 14. 
Dywizji Grenadierów SS i Ukra-
ińskiego Legionu Samoobrony 
weszli w skład Ukraińskiej Armii 
Narodowej, której dowódcą został 
generał Pawło Szandruk (na zdję-
ciu na stronie następnej). Założył 
on wówczas mundur Brigadefüh-
rera SS. 

UAN liczyła około 50 tysięcy 
wojska. Generał Szandruk posta-
nowił uratować skórę swoim lu-
dziom, wiec 7 maja 1945 r. poddał 
się Amerykanom. Obowiązywa-
ło wówczas takie prawo, że - na 
mocy porozumień ze Związkiem 
Radzieckim - wszyscy jeńcy, 
którzy przed wojną mieszkali na 
terenach polskich, do których po 
wojnie rościł sobie prawa ZSRR, 
mieli zostać deportowani i odda-
ni władzom radzieckim. W ZSRR 

/ W maju 1943 r. w Sanoku odbyła się defilada ukraińskich ochotników do SS-Galizien. 
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groziła im śmierć albo łagier. 
Dotyczyło to, oczywiście, także 
Ukraińców z Galicji, do wojny – 
obywateli II RP. 

Generał Władysław Anders po-
stanowił jednak pochylić się nad 
nimi i uratować ich przed zemstą 
Stalina. Nie wiadomo, czym się 
wtedy kierował. Niemożliwe, by 
nie dotarły do niego wiadomości 
o zbrodniach popełnianych na 
Polakach przez ukraińskich SS-
-manów. Niemożliwe, by nic nie 
wiedział o pacyfikacji Huty Pie-
niackiej, Podkamienia czy Cho-
daczkowa Wielkiego. Niemożli-
we, by nie zdawał sobie sprawy 
z morderstw popełnianych przez 
Ukrainców w czasie Powstania 
Warszawskiego.  A jednak przy-
stał na pakt z diabłem. Zgodził 
się mianowicie spotkać z gene-
rałem Szandrukiem, dowódcą 
Ukraińskiej Armii Narodowej, w 
szeregach której kryli się morder-
cy. Owo spotkanie zaowocowało 
tym, że generał Anders udzielił 
ochrony prawnej tym Ukraińcom, 
którzy byli wcześniej obywatela-
mi polskimi. Po prostu – uznał 8 
tysięcy żołnierzy tej jednostki za 
pełnoprawnych Polaków.  Tych 
8 tysięcy Ukraińców nie zostało 
dzięki temu deportowanych do 
ZSRR. Część z nich wyjechała 
potem do Kanady, część do Wiel-
kiej Brytanii. W 2001 r. powstał 
dokumentalny film „SS in Brita-
in”, z którego zdumieni Anglicy 
dowiedzieli się, że ich sąsiedzi, 
„spokojni” i „porządni” ludzie, w 
czasie II wojny światowej zabijali 
Polaków wraz z Niemcami. 

Ale nie koniec na tym. W czerwcu 
1945 r. na rozkaz Andersa zaczęto 
werbować uratowanych Ukraiń-
ców do polskiego wojska we Wło-
szech. Tym sposobem w szeregi 2. 

Korpusu Wojska Polskiego wstą-
piło 176 byłych żołnierzy Ukraiń-
skiej Armii Narodowej. Być może 
SS-manów. Czym kierował się 
Anders podejmując taką decyzję? 
Złośliwi powiedzą, że liczył na 
to, że alianci rozpoczną III wojnę 
światową ze Związkiem Radziec-
kim, a on na białym koniu powró-
ci do Polski… Nie ma logicznego 
wytłumaczenia dla tego działania. 
Po prostu – nie ma. 

Można tylko domniemywać, że 
Anders trochę wstydził się swe-
go czynu, gdyż przemilczał go w 
swojej autobiografii „Bez ostat-
niego rozdziału. Wspomnienia z 
lat 1939-1945”. Nie pisze tam o 
epizodzie z Ukraincami. Wydał 
go jednak generał Szandruk, który 
wspomina o korzystaniu z pomo-
cy Andersa w swym pamiętniku 
wydanym pod tytułem „Arms of 
Valor”. 

Anders miał widać do Szandruka 
jakąś słabość, bo 20 lat po zakoń-
czeniu wojny, w 1965 r., dopro-
wadził do nadania mu polskiego 
orderu Virtuti Militari. Anders był 
w tym czasie szefem emigracyjnej 
Rady Trzech (był to kolegialny, 
niekonstytucyjny organ władzy 
Rządu Rzeczpospolitej Polskiej 
na Uchodźctwie, w jej skład 
wchodzili także Edward Raczyń-
ski i generał Tadeusz Bór-Komo-
rowski). Zdaniem Andersa, Szan-
druk zasłużył na to odznaczenie, 
bowiem – jako oficer kontraktowy 
wojska polskiego - zasłużył się 
męstwem i odwagą podczas kam-
panii wrześniowej w 1939 r. 

Być może Anders miał w ogó-
le jakąś słabość do Ukrainców, 
zważywszy na fakt, że jego druga 
żona,  która była jego kochanką 
już w 1945 roku, była Ukrainką? 

Jest to temat godny rozwinięcia…

Niemniej jednak, warto pamiętać, 
że Międzynarodowy Trybunał 
Wojskowy w Norymberdze uznał 
Waffen SS za organizację zbrod-
niczą. Tym samym, generał An-
ders uratował tyłki zbrodniarzom 
z SS! Koniec i kropka! Trzeba o 
tym przypominać ludziom, którzy 
sądzą, że generał Anders zasłu-
żył tylko i wyłącznie na wieczną 
chwałę. Ano, nie zasłużył. Quod 
erat demonstrandum. 

Warto również dodać, że na Ukra-
inie od lat czci się pamięć tych 
właśnie zbrodniarzy. We Lwowie 
postawiono pomnik żołnierzom 
14. Dywizji Grenadierów SS, w 
Tarnopolu jest ulica ich imienia, 
a we wsi Rajliw pod Lwowem 
jest ulica  Żołnierzy Batalionu 
Nachtigall. 

W 2009 r. Ambasada Ukrainy w 
Polsce zaproponowała radzie mia-
sta Skierniewice (w Polsce!), aby 
jedną z ulic w tym mieście nazwać 
imieniem generała Pawło Szan-
druka. Pomysł zrodził się stąd, że 
przed wojną Szandruk był szefem 
sztabu 18. Pułku piechoty w Skier-
niewicach, a w czasie niemieckiej 
okupacji pracował jako kierownik 
niemieckiego kina w tym mieście. 
Na szczęście, zapobiegł temu 
ostry sprzeciw polskich komba-
tantów ze Skierniewic, którzy pa-
miętają jeszcze pana Szandruka, 
Ukrainca, co chodził najpierw w 
polskim, potem w ukraińskim, po-
tem znowu w polskim, a na końcu 
- w niemieckim mundurze. A do-
kładnie, w mundurze SS. 

Co ciekawe, zdjęcie Szandruka 
w mundurze SS widnieje w Wi-
kipedii tylko w rosyjskiej wersji. 
W polskiej, ukraińskiej i angiel-
skiej wersji Wikipedii można zo-
baczyć Szandruka w ukraińskim 
mundurze z 1920 roku. Generała 
Szandruka, ikonę ukraińskich na-
cjonalistów, wziął też w obronę 
Jerzy Giedrojc paryskiej „Kul-
tury”, który drukował fragmenty 
jego wspomnień po polsku. Po 
wojnie Ukrainców z SS pomagał 
też ratować Kościół Katolicki, a 
dokładnie papież Pius XII, który 
wziął ich pod swoje skrzydła. 
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/Łomnica – miejscowość od wie-
ków rozwija się w dolinie rzeki, 
której nazwa nie powinna budzić 
zaskoczenia – w dolinie Łomni-
cy. Zachowana słowiańska na-
zwa (do roku 1945 –Lomnitz) 
świadczy o starym rodowodzie 
wsi, jeszcze sprzed XIII wieku. 
Pierwotne osiedle istaniało przy 
ujściu  tej rzeki do Bobru (dziś 
znajduje się tam hotel Pałac  
Łomnica)/ – opis z  przewodnika 
Sudeckiej Drogi św. Jakuba.

Pałac w Łomnicy jest obecniew 
posiadaniu niemieckiego mał-
żeństwa von  Küsterów, przed-
wojennych właścicieli i jako 
taki uznany został za  „Pomnik 
Historii Prezydenta RP pod na-
zwą „Pałace i parki krajobrazo-
we  Kotliny Jeleniogórskiej”. 
W Rzeczypospolitej w artykule 
Filipa  Frydrykiewicza„Pani z 
pałacu Łomnica” możemy prze-
czytać:/Ulrichjest  wiceprezesem 
Sądu Rejonowego w Görlitz. 
Zabiera ze sobą troje starszych  
dzieci, które chodzą do szkoły 
w tym mieście. Von Küsterowie 
mają tu też  dom. Tymczasem 
jego żona Elisabeth zarządza 
rodzinnym majątkiem w  Łom-
nicy pod Jelenią Górą. Stara się 
odtworzyć przedwojenne domi-
nium ze  wszystkimi jego funk-
cjami i atmosferą. Ona ze sta-
rej baronowskiej  rodziny von 
Eschenbach, on z von Küsterów, 
mniejszej rangi szlachty o  XVII-
-wiecznym rodowodzie/  (https://
www.rp .p l /a r tykul /442784 -
-Pani-z-palacu-Lomnica.html). 
Na budynku pałacu istnieje na-
pis : *Centrum Kultury Sto-
warzyszenie  Sztuki i Kultury 
Śląskiej*. Do restauracji jak i 
do parku przybywają  tłumnie 
niemieccy turyści, odnowione 
obiekty gospodarcze również  za-
praszają do Piekarni (Backerei), 
Sklepu folwarcznego(Hofladen), 
Kuchni Ziemiańskiej (Gutsku-
che) czy  Obory (Staff), opis 
oczywiście dwujęzyczny  jak i 
obsługa. Przed wejściem tablica 
informująca o układzie architek-
tonicznym kompleksu pałacowe-
go Łomnica.

*Karol z Brzezia hr. Lancko-
roński,* ur. 4 listopada 1848 w 
Wiedniu,  pochodził z polskiej 
rodziny arystokratycznej herbu 
Zadora, której  korzenie sięgały 
XII w. Karol Lanckoroński pełnił 
zaszczytną funkcję  Wielkiego 
Ochmistrza na dworze impera-
tora Franciszka Józefa I, z  wy-
kształcenia prawnik, z zamiłowa-
nia kolekcjoner, archeolog, histo-
ryk sztuki, z racji pełnionej funk-
cji był odpowiedzialny za sprawy 
związane ze sztuką na dworze 
cesarskim. Jego prywatna ko-
lekcja sztuki, druga w Wiedniu 
pod względem ilości i znacze-
nia dzieł, została umieszczona 
w  wybudowanym specjalnie w 
tym celu neobarokowym pałacu. 
*Druga część zbioru umiejsco-
wiona była w pałacu w Rozdo-
le*. Hrabia zgromadził również  
wielki księgozbiór liczący po-
nad 70 tys. tomów oraz ponad 
120 tys.  fotografii znakomitych 
dzieł sztuki. Majątki zniszczone 
po I wojnie  światowej stara-
niem Karola Lanckorońskiego i 
sporym nakładem  kosztów, od-
budowane i unowocześnione w 
*Rozdole, Komarnie, Jagielni-
cy,* po  śmierci Karola przeszły 
na własność jego dzieci. Rozdół 
obejmował w 1938 r. 2525 ha, w 
tym: pola uprawne, łąki i pastwi-
ska oraz lasy; ponadto  browar, 
2 młyny, olejarnię, cegielnię, 
kamieniołom i tartak, w skład  
majątku Jagielnica, o łącznej po-
wierzchni 6631 ha, wchodziły 
pola, łąki,  pastwiska, lasy, a tak-
że stawy rybne. W okresie mię-
dzywojennym istniały  tu także 
dwie gorzelnie, tartak, cegielnia, 
młyny, a nawet dwie bocznice  
kolejowe i warsztaty mechanicz-
ne. Jagielnica słynęła również ze 
stojącej  na wysokim poziomie 
hodowli koni, przeznaczonych 
głównie dla wojska,  zaliczanej 
do największych w ówczesnej 
Małopolsce wschodniej.

*Karolina Lanckorońska*, cór-
ka hrabiego Karola Lanckoroń-
skiego po  ukończeniu studiów 
w Wiedniu otrzymała dyplom 
historyka sztuki, a następnie, w 
1926 roku obroniła rozprawę 

Panie w pałacach
Bożena Ratter

/ KarpnikiPałac
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doktorską. 

We Lwowie, prowadzi  wykłady 
z historii sztuki współczesnej na 
Uniwersytecie Jana Kazimierza.

W roku 1936 uzyskuje habilitację 
stając się jednocześnie *pierwszą  
kobietą, która uzyskała habili-
tację na Uniwersytecie Lwow-
skim.* W tym  czasie opiekowa-
ła się również odziedziczonym 
po ojcu majątkiem *w Komarnie 
gdzie z jej funduszy wyremonto-
wano kościół*. Po napaści Nie-
miec  i sowietów na Polskęmłoda 
hrabina zostaje zaprzysiężona do 
Związku Walki  Zbrojnej (AK). 
W Krakowie podejmuje legal-
ną pracę w Czerwonym Krzy-
żu,  gdzie dzięki znakomitym 
cechom charakteru oraz psy-
chologicznemu  rozpracowaniu 
zwyczajów okupanta dokonuje 
czynów świadczących o  naj-
wyższej odwadze. Dzięki pracy 
w Radzie Głównej Opiekuńczej 
może  przemieszczać się po Ge-
neralnej Guberni, co ma ogrom-
ne znaczenie dla jej pracy kon-
spiracyjnej. Oficjalnie zajmuje 
się dożywianiem więźniów. W 
1942 roku zostaje aresztowana i 
trafia do obozu koncentracyjnego 
Rawensbrück gdzie zajmuje się 
opieką nad towarzyszkami nie-
woli. Po  odzyskaniu wolności5 
kwietnia 1945 roku dzięki zabie-
gom Prezesa  Międzynarodowe-
go Czerwonego Krzyża, szwaj-
carskiego profesora K. Burchard-
ta. Jest świadkiem w procesie w 
Norymberdze.

*Czym różnią się prawo do ro-
dzinnego dominium pani z pała-
cu w Łomnicy i  pani z pałacu w 
Rozdole? *W wyniku rasistow-
skiego,grabieżczego,  zbrodni-
czego układu Niemiec i sowie-
tów wspieranych przez aliantów, 
hr  Karolina Lanckorońska nigdy 
*już nie mogła nawet odwiedzić 
swojego rodzinnego majątku w 
odebranym Polsce ukochanym 
Rozdole*, Komarnie czy Lwo-
wie a cóż mówić o „*zarządza-
niu rodzinnym majątkiem*”. Pa-
łac w Komarnie został doszczęt-
nie zniszczony , fasada kościoła 

świadczy jeszcze o wspaniałości 
tych obiektów ale niestety, Ukra-
ina nie zamierza  oddać, choć 
posiada w Komarnie 2 inne ko-
ścioły. Pałac w Rozdole również  
, żaden potomek Lanckorońskich 
nie może odtworzyć  przedwo-
jennego dominium ze wszystki-
mi  jego funkcjami i  atmosfe-
rą,*usuwane są wszelkie oznaki 
przynależności tego obiektu do 
Polski*tak jak z Opery Lwow-
skiej, pałacu w Wiśniowcu. 
Niestety, *nie ma  też na nim 
napisu Centrum Kultury ani nie 
ma propolskiego Stowarzysze-
nie Sztuki i Kultury Polskiej na 
Kresach Wschodnich I i II RP*. 
A jeśli jest napis to w języku 
ukraińskim nie zwierający żad-
nych danych oprócz informacji iż 
jest to „pamiatka architektury”. 
I zarówno pałac w Rozdole, Ko-
marnie, (Wiśniowu, Złoczowie, 
Zbarażu,  Podhorcach. Olesku 
.. i w dziesiątki innych polskich 
miastach) *nie stał  się„Pomni-
kiem Historii Prezydenta RP 
(Bronisława Komorowskiego) 
pod  nazwą „Pałace i parki kra-
jobrazowe Polski czyli również 
Kresów  Wschodnich II RP”*. 
Elizabeth von Küster mimo, iż 
pochodzi z narodu, który napadł 
na Polskę,  zniszczył i zagrabił 
nasz wspólny, narodowy polski 
majątek, którego  nigdy Polsce 
nie zwrócił , mieszka w odno-
wionym majątku w Polscei  czer-
pie z niego zysk jako z obiektu 
hotelowego i handlowego. Małe 
piwo w  przypałacowym ogród-
ku kosztuje 8 zł., doba hotelowa 
237 zł. A co uczynili z ocalałym 
majątkiem polski hrabia Karol i 
polska hrabina  Karolina?*Prze-
kazali nam, którzy wolność 
obecną jak i dumę z przeszłości  
zawdzięczamy właśnie ich wspa-
niałym czynom i postawom*. 
Oprócz wspaniałych kolekcji 
dzieł sztuki które dzisiaj znajdują 
się na  Zamku Królewskim na Wa-
welu w Krakowie, na Zamku w 
Pieskowej Skale, w Galerii Lanc-
korońskich Zamku Królewskie-
go w Warszawie, oraz miniatur  
podarowanych Ossolineum, eks-
ponowanych obecnie w Muzeum 

Pana Tadeusza przy Rynku we 
Wrocławiu, kolekcji odlewów 
gipsowych najsłynniejszych  
dzieł rzeźby antycznej i renesan-
sowej, ufundowanej przez Karola  
Lanckorońskiego i stanowią-
cej własność Instytutu Historii 
Sztuki Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, znaczna część spuścizny 
po Lanckorońskich  jest dzi-
siaj także pod opieką Polskiej 
Akademii Umiejętności (PAU).  
Nazwisko Lanckorońskich było 
związane z Akademią Umiejęt-
ności od 1873  roku, początku 
jej działalności. Karol Lancko-
roński był darczyńcą  Akademii, 
a od 1891 roku również człon-
kiem korespondentem. W 1929 r.  
ofiarował Stacji Rzymskiej 
PAU swój zbiór ok. 60 000 
fotografii naukowych, tzw. 
Fototekę Lanckorońskich. 
W latach trzydziestych XX wieku 
nad opracowaniem tegoż zbioru 
pracowała  bezinteresownie Ka-
rolina Lanckorońska. W 1945 
roku została ona współpracow-
nikiem Komisji Historii Sztuki 
PAU. Po reaktywowaniu w 1989  
roku Polskiej Akademii Umie-
jętności Karolinę Lancko-
rońską wybrano w 1990  na 
członka czynnego. Fototeka 
Lanckorońskich wróciła do 
Polskiej Akademii Umiejętno-
ści w Krakowie w 1999 roku 
i jest tam przechowywana do  
dziś. Ze zbioru można ko-
rzystać w siedzibie Fototeki 
oraz w dostępnym w interne-
cie Katalogu Zbiorów Arty-
stycznych i Naukowych PAU .  
Ukoronowaniem długoletnich 
kontaktów było podpisanie w 
1995 r. umowy między Fundacją 
Lanckorońskich a Polską Akade-
mią Umiejętności, na podstawie 
której PAU przejęła edycję kolej-
nych tomów serii Acta Nuntiatu-
rae Polonae, wydawanych dotąd 
przez Polski Instytut Historyczny 
w Rzymie, założony przez Karo-
linę Lanckorońską, a Fundacja 
zobowiązała się do dalszego fi-
nansowania przedsięwzięcia. 
Pod naukowo-organizacyjną 
opieką PAU znalazła się rów-
nież akcja stypendialna Fun-

dacji. Pierwsza umowa w tej 
sprawie weszła w życie w 1995 
r. i zaczynała się od słów: Fun-
dacja Lanckorońskich, przy-
znająca od nicą w zakresie  
humanistyki, w warunkach, gdy 
Polska odzyskała niepodległość, 
przekazuje z dniem podpisania 
niniejszej Umowy gestię tych 
stypendiów Polskiej Akade-
mii Umiejętności. Po śmierci 
Karoliny Lanckorońskiej PAU 
przejęła zadanie w całości. 
Spuścizna archiwalna Karoliny 
Lanckorońskiej oraz księgozbiór 
„Biblioteka Rozdolska” (w któ-
rego skład wchodzą głównie 
książki zakupione po II wojnie 
światowej) ofiarowane PAU w 
1997 roku znajdują się w Archi-
wum Nauki PAN i PAU w Kra-
kowie. Kolejne partie materiałów  
zostały przekazane w 2003 oraz 
2014 roku (w tym koresponden-
cja prawno-majątkowa Antonie-
go Lanckorońskiego). Z Bibliote-
ki Rozdolskiej można korzystać 
w Pracowni Naukowej Archi-
wum Nauki. Spuścizna zawiera 
materiały biograficzne, rodzin-
ne, m.in. korespondencję Karola  
Lanckorońskiego, materiały dzia-
łalności naukowej, społecznej, 
obszerny  zbiór fotografii i akta 
majątkowe. Ponadto, znajduje 
się w niej  dokumentacja działal-
ności Polskiego Instytutu Histo-
rycznego, Fundacji Lanckoroń-
skich i Fundacji z Brzezia Lanc-
korońskich oraz korespondencja  
ze stypendystami. *http://funda-
cjalanckoronskich.org/historia/* 
TVP Historia prezentuje serial 
„Historia w postaciach zapisa-
na”, jest Cezar , cesarz Wilhelm 
a dlaczego nie pokazujemy hi-
storii w postaci Karoliny Lanc-
korońskiej, Karola Lanckoroń-
skiego, czy innych Polaków 
zasłużonych z rodu Zamojskich, 
Potockich, Lubomirskich, Sie-
niawskich,  Ossolińskich …? 
/W grudniu 1888 r. Ka-
rol Lanckoroński udał się 
w podróż dookoła świata.  
Z Marsylii wyruszył do Colom-
bo na Cejlonie, stamtąd w głąb 
Indii, do granicy z Afganista-
nem, potem wzdłuż łańcucha 
Himalajów do Kalkuty i Darje-
eling, następnie do Singapuru, 
Hongkongu, Kantonu i na wy-
spy Japonii. 24 czerwca 1889 
r. wypłynął z Jokohamy do San 
Francisco, i w ciągu miesiąca 
przejechał koleją Stany Zjed-
noczone z zachodu na wschód.  
W sierpnia 1889 r. dotarł do 

Southampton, a stamtąd do 
Londynu i Wiednia. Swo-
je wrażenia z podróży spi-
sał w książce Naokoło Ziemi.  
Wrażenia i poglądy, wyd. w ję-
zyku niemieckim i polskim. La-
tem 1912 r. odbył, wraz z synem 
Antonim, podróż przez Berlin i 
Hamburg do Glasgow i Edynbur-
ga, a potem na Islandię; w maju 
1929 r. wybrał się z córką Karo-
liną do Hiszpanii i Portugalii./ 
Czy ta biografia nie jest godna 
uwagi? Zwłaszcza na 100-le-
cie Odzyskania Niepodległości? 
Mam też zastrzeżenie do dzia-
łania Rady Historycznej TVP. 
Czy przed projekcją filmu „Ku-
lisy II wojny światowej”, (odci-
nek 2) rada film obejrzała? Film 
produkcji BBC, jest w nim sce-
na ze spotkania i pytania gene-
rała Andersa skierowanego do 
Churchilla o polskich oficerów, 
którzy zaginęli. I jedyną przed-
stawicielką Rodzin Katyńskich 
jest Ukrainka, która wspomi-
na dwukrotnie w scenach fil-
mu wspaniałego ojca prawnika, 
zamordowanego w Katyniu. A 
Polaków tam nie mordowano? 
Nie tylko Łomnica jest na liście 
„pomników historii niemieckiej/ 
polskiej”, „Karpniki należały do 
niemieckiej rodziny panującej,  
zgromadzono tu wiele pamiątek, 
organizując na pierwszym pię-
trze muzeum i udostępniając je 
wybranej publiczności. Prezen-
towano w nim wyroby rzemio-
sła artystycznego, rzeźby, zbio-
ry klejnotów, dawną broń, stare 
witraże. Na pierwszym piętrze 
północnego skrzydła mieściła się  
biblioteka z bogatymi zbiorami 
rękopisów. …Obecnie zamek po-
nownie jest własnością prywat-
ną. Zamek wyremontowano: od-
nowiono elewacje, komnaty, wy-
konano stropy^. Odrestaurowany 
budynek przeznaczono na hotel i  
restaurację. Cena za dobę hotelo-
wą 490 zł.
A wypędzeni kiedyś ze Lwo-
wa, Krzemieńca Stanisławo-
wa z wielowiekowych siedzib i 
ograbieni z rodowych majątków 
wyruszają za chlebem z tere-
nów, na które zostali przymu-
sowo ekspatriowani po II woj-
nie, lub żyją bardzo skromnie 
wyeksploatowani ciężką pracą. 
Ziemię kupują autorzy transfor-
macji albo nasi sąsiedzi z za-
chodniej lub wschodniej granicy. 
 
Bożena Ratter

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

/ Rozdół

/ Lwów

http://fundacjalanckoronskich.org/historia/*
http://fundacjalanckoronskich.org/historia/*


1 września 2018 - strona 12                                                                                                                                                                                                                       www.ksi.btx.pl                                                                                                                                   PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

POLSKIE TERMOPILE
Aleksander Szumański
W sierpniu bieżącego roku 
obchodziliśmy uroczyście 90. 
rocznicę zwycięskiej Bitwy War-
szawskiej 1920 roku, znanej też 
jako Cud nad Wisłą. Mówiąc i 
pisząc szeroko o wielkiej bitwie 
pod Radzyminem, zapomniano 
(?) o równoległej batalii, stoczo-
nej z armią Budionnego w okoli-
cach Lwowa. Nie ujmując nicze-
go bohaterom Cudu nad Wisłą, 
nie wolno jednak pominąć jego 
uwarunkowań. Jednym z naj-
ważniejszych czynników, które 
złożyły się na tamto zwycięstwo, 
były walki o Lwów (zwane „dru-
gą obroną Lwowa”, po pamięt-
nej pierwszej 1918 r.). Skutkiem 
tych walk było związanie w re-
jonie Lwowa armii Budionnego, 
uniemożliwiając mu podążenie 
pod Warszawę dla wsparcia 
Tuchaczewskiego. Najbardziej 
dramatycznym epizodem walk 
o Lwów była bitwa pod Zadwó-
rzem, która zyskała w naszej hi-
storii miano „Polskich Termopi-
li”, czyżby dziś zapomnianych?
Poniżej przedstawiam omówie-
nie tych wydarzeń pióra dra T. 
Kryski-Karskiego, zamieszkałe-
go w Londynie. Artykuł został 
już wcześniej opublikowany 
w Biuletynie Koła Lwowian w 
Londynie, nr 39-40 z 1980 r. 
Autorowi i Redakcji Biuletynu 
„Lwów i Kresy” dziękujemy za 
wyrażenie zgody na przedruk 
tego tekstu. Śródtytuły pocho-
dzą od redakcji CL.

DWA FRONTY

Gdy 4 lipca 20-tego roku Armia 
Czerwona rozpoczęła drugą ofen-
sywę na Polskę, siły bolszewickie 
podzielone były na dwa odrębne 
fronty: zachodni, pod dowódz-
twem Tuchaczewskiego i połu-
dniowo-zachodni, dowodzony 
przez Jegorowa, z tym, że głów-
nym i najgroźniejszym trzonem 
jego oddziałów była osławiona 
Pierwsza Konna Armia Budionne-
go. Obydwa te fronty miały wziąć 
Polskę niejako w kleszcze i zadać 
jej pod Warszawą śmiertelny cios. 
(...)
Zadaniem Budionnego było zdo-
bycie do 29-tego lipca rejonu 

Lwów - Rawa Ruska a następnie 
uderzenie na północ, dla odciąże-
nia sił Tuchaczewskiego, prących 
ku Warszawie. Budionny dyspo-
nował 4-ma dywizjami o łącznej 
sile 12 tysięcy szabel, 2 tysięcy 
bagnetów, 304 karabinów maszy-
nowych, 48 dział, 12 samolotów, 5 
pociągów i 8 samochodów pancer-
nych. Ta poważna siła znajdowała 
się wówczas na wschód od Styru, 
w rejonie Brodów i Beresteczka.
Mniej więcej naprzeciw armii 
Budionnego, bo na wschód od 
Horochowa, było prawe skrzydło 
uszczuplonej 2-giej Armii Pol-
skiej, a na południu, na linii Sere-
tu, a później Strypy, stała - także 
uszczuplona o jedną dywizję - 6-ta 
Armia. Pomiędzy nimi istniała 
dość duża, niebezpieczna luka, 
którą Naczelne Dowództwo pol-
skie postanowiło zlikwidować, 
wysyłając na dalekie przedpola 
Lwowa 1-szą i 2-gą dywizję ka-
walerii (a raczej „jazdy”, jak się 
wówczas mówiło), 4-tą brygadę 
jazdy, 1-szą dywizję piechoty Le-
gionów oraz 18-tą dywizję i część 
6-tej. Doszło tam wtedy do sze-
regu walk, w których szczególnie 
pięknie spisała się 18-ta dywizja 
generała Krajowskiego, bijąc się 
pod Ostrogiem, Dubnem, Horupa-
niem i Brodami, które to miasto, 
zajęte i doszczętnie złupione przez 
bolszewików udało się Polakom 
3-ciego sierpnia odbić.
Dzięki tym działaniom, okupio-
nym zresztą dość znacznymi stra-
tami, doszło do powiązania obu 
luźnych dotąd części południowe-
go frontu i wypełnienia istniejącej 
luki. Co ważniejsze jednak, to 
fakt, że - jak wspomina w swym 
źródłowym dziele „Rok 1920” 
marszałek Piłsudski - Budionny 
musiał się wycofać na wschód, 
aby „zalizać rany”. Dało to Pol-
sce kilka dni bezcennego czasu na 
przesunięcie części sił z południa 
pod Warszawę, na przygotowanie 
stolicy do obrony oraz skoncentro-
wanie nad środkowym Wieprzem 
sił, do decydującego uderzenia, 
które - jak wiemy - przyniosło 
nam ostateczne zwycięstwo.

LWÓW STAJE DO WALKI

Co działo się wtedy w samym 
Lwowie? Osłabione przez odej-
ście części sił pod Warszawę, 
miasto przygotowuje się do 
obrony. Na Łyczakowie, Znie-
sieniu i Zamarstynowie lud-
ność cywilna kopie stanowiska 
obronne. W koszarach „czter-
dziestki” na Piotra i Pawła, na 
Cytadeli i na Kleparowie two-
rzą się odziały ochotnicze, do 
których tłumnie zgłaszają się 
„zawsze wierni” z 18-go roku, 
z brygadierem Czesławem Mą-
czyńskim na czele. Z całej Polski 
zjeżdżają się masowo towarzy-
sze broni sprzed dwóch lat, a 
więc: „abrahamczycy”, „wilki”, 
„bemacy”, i „kadeciarze”, zwani 
tak od poszczególnych odcinków 
obrony Lwowa. Powstaje 240-
ty pułk ochotniczy, w którym 
batalionami dowodzą: podpuł-
kownik Domaszewicz, kapitan 
Zagórski i major Tatar-Trze-
śniowski. Rotmistrz (później-
szy sławny generał) Abraham 
formuje szwadrony śmierci, 
chełpiące się biało-czerwonymi 
proporcami z trupią czaszką. 
Rotmistrz Krynicki staje na cze-
le wypróbowanych i na wszystko 
gotowych „wilków”, a dowódz-
two nad artylerią, organizującą 
się na Gródeckiej, w przyszłych 
koszarach 5-tego palu, obejmuje 
major Śniadowski.
Służbę wartowniczą i porządkową 
w mieście pełni ochotnicza Legia 
Obywatelska kapitana Wita Suli-
mirskiego, wspomagana dzielnie 
przez Ochotniczą Legię Kobiet 
Aleksandry Zagórskiej i Kobiecą 
Milicję Obywatelską Marii Bed-
narskiej.
W ciągu niespełna trzech tygodni 
staje pod bronią 12 tysięcy miesz-
kańców „zawsze wiernego mia-
sta”, z czego większość stanowi 
młodzież akademicka i gimnazjal-
na. Nastrój w mieście jest poważ-
ny, ale zarazem pełen entuzjazmu i 
wiary we własne siły.
W końcu lipca jako pierwszy wy-
rusza ze Lwowa na front lotny 
oddział Abrahama w sile tysiąca 
trzystu ludzi, wysłany najpierw w 
okolice Kamionki Strumiłłowej, a 
później nad Strypę. Wkrótce jed-
nak oddział ten wraca do Lwowa 

i bierze udział w rozstrzygających 
walkach, o których będzie mowa 
za chwilę.
W połowie sierpnia, a więc nie-
mal dokładnie w tym samym cza-
sie, gdy znad Wieprza wyruszają 
polskie oddziały i dochodzi do 
walk pod Radzyminem, wskutek 
silnego naporu wojsk bolszewic-
kich pęka linia obrony na górnym 
Bugu. Wywiązuje się wtedy sze-
reg zaciętych bitew i potyczek o 
charakterze opóźniającym, z tym, 
że oddziały polskie - stawiając 
zacięty opór - cofają się koncen-
trycznie na Lwów. Regularne od-
działy polskie i ochotnicze baony 
lwowskiej młodzieży rzucają się 
dosłownie jak lwy na czerwone 
pułki pod Kamionką Strumiłową, 
Rudą Siedlecką, Krasnem, Bu-
skiem, Biłką Szlachecką, Kurowi-
cami, Streptowem, Zuchorzycami, 
Laszkami Królewskimi i słynnym 
Zadwórzem, zadając najeźdźcom 
krwawe straty ale i same płacąc 
za to bardzo wysoką cenę. Do bo-
haterskiego, a zarazem tragiczne-
go incydentu, jakim była głośna 
bitwa pod Zadwórzem, powrócę 
za chwilę. Chcę natomiast pod-
kreślić, że przeciwko obrońcom 
Lwowa występowali wtedy nie 
tylko osławieni kozacy z armii 
Budionnego, ale także i konne bol-
szewickie zagony brygad Jakira i 
Kotowskiego, zapuszczające się 
pod miasto z dalekiego południa.
Sytuacja była krytyczna i zarazem 
chaotyczna. Chwilami trudno było 
wytworzyć sobie obraz położe-
nia sił własnych i nieprzyjaciela 
wskutek ciągłego ruchu, i to we 
wszystkich niemal kierunkach, jak 
również wskutek rwania się, dość 
prymitywnej zresztą, łączności. 
Nieraz dochodziło do takich para-
doksów, że Polacy, cofając się w 
walce na Lwów, a więc na zachód, 
czy południowy zachód - natrafiali 
nagle na miejscowości, zajęte już 
przez krasnoarmiejców, którzy 
zjawiali się tam wcześniej z innej 
strony. Tak właśnie było pod Za-
dwórzem, o czym za chwilę.
Wtedy to na odsiecz zagrożone-
mu Lwowowi wyrusza spod Za-
mościa 1-sza dywizja jazdy puł-
kownika Rómla, która - zająwszy 
18-tego sierpnia Kulików - uderza 
brawurowo na Budionnego pod 
Artasowem i Żółtańcami, zadając 
mu poważne straty i zmuszając 
bolszewików do rezygnacji z dal-
szego marszu na Lwów. Budionny 
kieruje się wtedy na północ, ale 
jest już za późno, by jego mołojcy 
mogli zaważyć na dalszych losach 
wojny, bo właśnie w tym samym 
dniu nadchodzi radosna wiado-
mość o wielkim zwycięstwie żoł-
nierza polskiego pod Warszawą. 

ZADWÓRZE - POLSKIE TER-
MOPILE

A teraz przypomnijmy - przy-
najmniej w największym skrócie 
- bitwę pod Zadwórzem, gdzie 
17-tego sierpnia I-szy batalion 
54-tego pułku piechoty oraz 
batalion młodych lwowskich 
ochotników kapitana Bolesława 
Zajączkowskiego, natknęły się - 
każdy z nich z osobna - na silne 
oddziały 6-tej dywizji konnej z 
armii Budionnego.

Gdy 16-tego sierpnia baon 54-
tego p., wysłany w rejon Nowo-
siółek, na wschód od Krasnego, 
dla wzmocnienia grupy Abrahama 
- w określonym miejscu grupy tej 
już nie znalazł, odbił najpierw No-
wosiółki, a na drugi dzień, cofając 
się na Zadwórze - został tam za-
skoczony przez przeważające siły 
bolszewickie i niemal doszczętnie 
wybity.
W tym samym niemal czasie 500 
młodych lwowskich ochotników 
kapitana Zajączkowskiego, wcho-
dzących w skład zgrupowania rot-
mistrza Abrahama, maszerowało z 
Krasnego wzdłuż linii kolejowej 
na Lwów. Gdy 17 sierpnia rano 
oddział doszedł do wsi Kutkorz, 
dostał nagle silny ogień z broni 
maszynowej od strony Zadwórza. 
Kapitan Zajączkowski rozwinął 
baon w tyralierę i zaczął posuwać 
się skokami ku zajętej przez bol-
szewików wsi Zadwórze. Było 
już upalne, sierpniowe południe, 
gdy młodzi lwowiacy zdobyli sta-
cję kolejową. Zaczęło im jednak 
brakować amunicji, więc odbie-
rano ją zabitym i rannym. Natar-
cie utknęło, a od strony Zadwórza 
bolszewicy zaczęli przeciwnacie-
rać konno. Polacy, broniący się już 
teraz tylko bagnetami, odparli do 
zmierzchu aż 6 konnych szarż, ale 
ich siły wyczerpywały się, a stany 
gwałtownie topniały.
Gdy przy życiu było już tylko 
około 300, kapitan Zajączkowski 
rozkazał o zmierzchu odrywanie 
się grupami do borszczowickiego 
lasu. Wtedy to od strony Lwowa 
ukazały się 3 sowieckie samolo-
ty, które zgotowały Polakom istną 
rzeź z broni maszynowej. Epilog 
bohaterskiej walki rozegrał się w 
pobliżu budki dróżnika Nr 287, 
gdzie rozwścieczona oporem Po-
laków bolszewicka tłuszcza oto-
czyła grupę broniących się, rąbiąc 
ich szablami i dobijając kolbami 
rannych.
Dowódca baonu i kilku jego pod-
władnych popełniło samobójstwo, 
aby nie wpaść w ręce wroga. Na 
polu walki zostały zwłoki 318 
młodych bohaterów, a kilkudzie-
sięciu rannych dostało się do nie-
woli.
Wśród zabitych znajdował się 
19-letni Konstanty Zarugiewicz, 
uczeń 7-mej klasy I-szej szkoły 
realnej, obrońca Lwowa z 1918 
roku, kawaler Virtuti Milita-
ri i Krzyża Walecznych. Jego 
to matce przypadł w 25-tym 
roku zaszczyt wyboru trumny 
spośród 124-ech nierozpozna-
nych zwłok uczestników walk o 
Lwów. Zwłoki te przewieziono 
następnie z najwyższymi hono-
rami do Warszawy i umieszczo-
no w Grobie Nieznanego Żołnie-
rza.
Należy tu z naciskiem stwier-
dzić, że gdyby nie zdecydowany, 
twardy i pełen poświęcenia opór, 
stawiony przez polskie oddziały 
broniące Lwowa - a także, gdy-
by nie zaślepienie Budionnego, 
który za wszelką cenę chciał 
zdobyć to miasto - to kto wie, 
jak potoczyłyby się losy wojny 
polsko-bolszewickiej.

Aleksander Szumański
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24 sierpnia 2018 roku, podczas 
święta niepodległości Ukrainy, 
odbyła się w Kijowie tradycyj-
na parada wojskowa. Nacjona-
listyczną symbolikę różnego 
rodzaju prezentowano na takich 
paradach także w ubiegłych la-
tach. Jednakże tym razem oprawa 
kijowskiej parady w święto nie-
podległości została wzbogacona 
przez wyeksponowanie dwóch 
ważnych elementów symboliki 
banderowskiej: oficjalnego po-
zdrowienia banderowskiego oraz 
„Marszu Ukraińskich Nacjonali-
stów”, który został zaadaptowany 
jako „Marsz Nowej Armii”. 
Na początku parady minister 
obrony Ukrainy Stepan Połtorak 
przywitał się z pocztami poszcze-
gólnych rodzajów sił zbrojnych 
i ochrony porządku publicznego 
Ukrainy banderowskim zawo-
łaniem „Sława Ukrainie”, na co 
odpowiadano „Herojam Sława”. 
Zawołania te zostały ustanowione 
jako organizacyjne przywitanie 
Organizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów-Banderowców podczas 
II Wielkiego Zboru OUN-B w 
kwietniu 1941 roku. Według 
przyjętej wtedy uchwały przywi-
taniu temu miał towarzyszyć gest 
podniesienia „wyprostowanej 
ręki w prawo skos wyżej wysoko-
ści czubka głowy”. Z gestu pod-
niesienia ręki oficjalnie zrezygno-
wano w 1943 roku. 
To pozdrowienie OUN-B było 
powszechnie obecne podczas 
przewrotu na Majdanie na prze-
łomie 2013/2014 roku. Było też 
obecne w ostatnich latach na 
wszelkich manifestacjach i im-
prezach ukraińskich organizacji 
nacjonalistycznych – epigonów 
ruchu banderowskiego. Po raz 
pierwszy jednak pojawiło się 
na paradzie wojskowej z okazji 
święta narodowego. W ten spo-
sób władze Ukrainy dały jasno do 
zrozumienia, że afirmują tradycję 
banderowską jako składnik ukra-
ińskiej tożsamości państwowej i 
historycznej, co od dawna dla ni-
kogo nie jest zaskoczeniem. 
Podczas transmisji na żywo w 
telewizji 112 UA zwrócono uwa-
gę, że w tym roku można było 
usłyszeć na kijowskiej paradzie 
w święto niepodległości „słowa, 
które napełniają serca każdego 
Ukraińca godnością”. Inne media 
ukraińskie podkreśliły, że na pa-
radzie użyto „nowego pozdrowie-
nia wojskowego”. 
Prezydent Poroszenko rozpoczął 
swoje wystąpienie od wyrecyto-

wania pierwszego wersu „Marszu 
Nowej Armii”, czyli „uaktualnio-
nej” wersji „Marszu Ukraińskich 
Nacjonalistów” – „Zrodziliśmy 
się w wielkiej godzinie”. „To sło-
wa Marszu Nowej Armii, które 
po raz pierwszy padają na naszej 
paradzie wojskowej. Stworzy-
li go, na podstawie legendarnej 
pieśni. Symbolizuje ona niero-
zerwalny związek między róż-
nymi pokoleniami bojowników 
o niepodległość ojczyzny. (…) 
Jest też narodowe hasło »Sława 
Ukrainie, Herojam Sława«, które 
daje nam kolosalne uniesienie, 
a nasi wrogowie kurczą się jak 
diabły od kadzidła” – powiedział 
Poroszenko. Dodał także, że zło-
ży do parlamentu wniosek, żeby 
banderowskie pozdrowienie sta-
ło się oficjalnym pozdrowieniem 
ukraińskich sił zbrojnych. 
W 2017 roku Ministerstwo Obro-
ny Narodowej Ukrainy zamó-
wiło u muzyka Ołeha Skrypki 
(znanego z poglądów nacjonali-
stycznych) nową wersję „Marszu 
Ukraińskich Nacjonalistów”. Sło-
wa o Ukrainie „od Sanu po Kau-
kaz” miały zostać zamienione na 
„Zjednoczone ukraińskie państwo 
jest w naszych sercach”. Jednak 
w wersji „Marszu Nowej Armii”, 
którą oficjalnie zaprezentowano 6 
grudnia 2017 roku, zostały zacho-
wane słowa o Ukrainie „od Sanu 
po Kaukaz”. 

Sprawa ta – jak ustalił portal 
Kresy.pl – była wcześniej znana 
polskiemu ministerstwu obrony. 
Mimo to na defiladzie w Kijowie 
był obecny podsekretarz stanu w 
MON Marek Łapiński oraz dele-
gacja Dowództwa Generalnego 
Rodzajów Sił Zbrojnych RP. W 
kijowskiej paradzie defilowało 29 
żołnierzy z 21. Brygady Strzel-
ców Podhalańskich w Rzeszowie, 
służących w polsko-ukraińsko-
-litewskiej jednostce LITPOLU-
KRBRIG. Po przemarszu pol-
skich żołnierzy orkiestra odegrała 
„Marsz Nowej Armii”, czyli ada-
ptowany na nowo hymn OUN-B. 
Wygląda to tak jakby najwyższe 
władze polskie wzięły sobie do 
serca stwierdzenie Kazimierza 
Wóycickiego, że Roman Szuche-
wycz (czołowy działacz OUN-
-B, twórca UPA) „powinien być 
również dla Polaków postacią o 
cechach bohatera” oraz opinię Je-
rzego Targalskiego, że kult OUN 
i UPA na Ukrainie nie jest skiero-
wany przeciw Polsce, tylko prze-
ciw Rosji. Jeżeli na takich funda-

mentach jest zbudowana polska 
polityka wobec Ukrainy, nie wró-
ży to niczego dobrego. 
Symbolika kijowskiej parady w 
święto niepodległości została za-
uważona i negatywnie skomento-
wana przez media w Izraelu oraz 
przez niektóre media w Europie 
Zachodniej. Poza niszowymi por-
talami prawicowymi zabrakło ta-
kich komentarzy w głównych me-
diach polskich. W Polsce bowiem 
nadal trwa chocholi taniec ukraiń-
ski. Polska jako pierwsze państwo 
na świecie uznała 2 grudnia 1991 
roku akt niepodległości, który 
został ogłoszony przez sowiecką 
Ukrainę 24 sierpnia 1991 roku. 
Od tamtego czasu ma miejsce 
ze strony polskiej ustępowanie 
Ukrainie – głównie w sprawach 
historycznych, ale nie tylko – w 
imię realizacji giedroyciowskiej 
wizji budowania antyrosyjskiej 
Ukrainy. Tylko, że antyrosyjska 
Ukraina musi kreować swoją 
tożsamość w oparciu o tradycją 
banderowską. Innej możliwości 
nie ma. 
Poprzednie wizyty prezydenta 
Andrzeja Dudy na ukraińskim 
święcie niepodległości oraz obec-
na wizyta na tym święcie dele-
gacji MON pokazują, że władze 
polskie zaakceptowały ten fakt 
uspokajając się, iż renesans ban-
derowski na Ukrainie nie ma cha-
rakteru antypolskiego. Niestety 
ma, co widać po ukraińskiej poli-
tyce historycznej i wynikającego 
z niej negatywnego stanowiska 

władz ukraińskich wobec kwestii 
uznania odpowiedzialności OUN 
i UPA za ludobójstwo wołyńsko-
-małopolskie oraz upamiętnienia 
jego ofiar. 
Warszawa nie dostrzega, że świat 
się zmienia. To co było aktualne 
w polityce Zachodu wobec Rosji i 
Ukrainy w 2014 roku jest już nie-
aktualne dzisiaj. Stosunki z Rosją 
ocieplają i normalizują Niemcy i 
Austria, a w ich ślady mogą pójść 
Francja i Włochy. Budowany 
będzie nie tylko gazociąg Nord 
Stream 2, ale także gazociąg Eu-
gal – biegnący od niemieckiego 
Greifswaldu nad Bałtykiem do 
Brandova w Czechach. Umożliwi 
on przesyłanie rosyjskiego gazu z 
Niemiec do Czech, a stamtąd ga-
zociągami Gazelle i Transgas do 
Austrii i dalej. Ukraina oraz jej 
problemy z Krymem i Donbasem 
wywołują na Zachodzie coraz 
mniejsze emocje. W Europie Za-
chodniej zdaje się ponownie wy-
grywać linia pragmatyczna wo-
bec Rosji. Inaczej jest oczywiście 
w USA, dla których rosyjski gaz 
w Europie stanowi konkurencję 
i gdzie nadal na politykę zagra-
niczną znaczący wpływ wywiera 
lobby neokonserwatywne. To w 
politykę tego lobby wpisują się 
elity polityczne Polski. 
Nie wiem czy te elity mają świa-
domość tego, że polityka wspie-
rania antyrosyjskiej Ukrainy za 
wszelką cenę sprowadziła Polskę 
do roli przystawki Ukrainy. Przy-
stawki, która toleruje ukraińską 

politykę historyczną i rosnący w 
siłę szowinizm ukraiński, utrzy-
muje płynność finansową Ukrainy 
przy pomocy rezerw Narodowego 
Banku Polskiego, rozwiązuje pro-
blemy ukraińskiego rynku pracy 
przyjmując ogromną emigrację 
zarobkową z Ukrainy, a nawet 
wspiera ukraiński system emery-
talny i system opieki społecznej. 
Czy tak miała wyglądać koncep-
cja Ukr-Polu, przedstawiona w 
2009 roku przez Adama Michnika 
na łamach „Kuriera Galicyjskie-
go”? Do czego ma prowadzić peł-
nienie przez Polskę roli przystaw-
ki państwa upadłego, z którym już 
mało kto w Europie się liczy? 
Prowadzi jedynie do stworzenia 
polsko-ukraińskiej strefy bu-
forowej pomiędzy Zachodem i 
Rosją – obszaru bez większego 
znaczenia politycznego i ekono-
micznego, wyłączonego z proce-
sów integracyjnych w Europie, 
pogrążonego w kryzysie, ewen-
tualnie wykorzystywanego przez 
skrajne siły w USA do prowa-
dzenia działań antyrosyjskich i 
destabilizowania regionu Europy 
Środkowej. Tak bowiem będzie 
wyglądać owo „Międzymorze”, o 
którym marzą rusofobi z „Gazety 
Polskiej” i Klubu Jagiellońskiego. 
Węgry – w niektórych sprawach 
komplementowane przez obóz 
rządzący w Polsce – pokazały, że 
jest możliwa inna polityka wobec 
Ukrainy i Rosji. Nie tylko jest 
możliwa, ale jest konieczna. 

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

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

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

W roli przystawki
Bohdan Piętka

/  Wielka parada z okazji obchodów Dnia Niepodległości w Kijowie  Autor zdjęcia: Jacek Turczyk.  Źródło: PAP 
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Książka którą warto przeczytać
Bogusław Szarwiło
„ Wołyń. Bez litości” autor Piotr 
Tymiński , książka która pojawi-
ła się na półkach księgarni już w 
2017 r. Przyznaję, że nie zauwa-
żyłem tej pozycji w ubiegłym 
roku i być może  nadal nie zwrócił  
bym na nią uwagi, gdyby nie pew-
na recenzja. Buszując  w interne-
cie natrafiłem na intrygujący tekst 
młodego człowieka rozpoczyna-
jący się  od słów które tu przyto-
czę za: http://moznaprzeczytac.pl/
author/Konrad-Morawski/page/6/  
: Nazywam się Konrad Morawski. 
Rocznik 1987. O rzezi wołyńskiej 
dowiedziałem się dopiero na stu-
diach. Ani w gimnazjum, ani w 
szkole średniej o Wołyniu mnie 
nie uczono. Temat przewijał się 
po lekcjach, czy wśród dyskusji 
dociekliwych kolegów, ale praw-
da zaczęła nabierać kształtu do-
piero na przełomie pierwszej i 
drugiej dekady XXI wieku. Dziś 
o Wołyniu wiemy dużo, a kwestia 
rzezi wołyńskiej weszła do pro-
gramu nauczania już w szkołach 
podstawowych. Zbrodnia doko-
nana przez ukraińskich nacjona-
listów na Polakach stała się tak-
że punktem odniesienia twórców 
literatury i sztuki. Jeden z takich 
punktów odniesienia znalazł Piotr 
Tymiński, autor książki „Wołyń. 
Bez Litości”. Dalszy ciąg recen-
zji jest również ciekawy chociaż 
nie ze wszystkim akurat się zga-
dzam.  Nie mniej fakt, że książka 
zainteresowała stosunkowo mło-
dego człowieka, już dużo mówi 
o jej zawartości. Postanowiłem 
poszukać tej książki której  już 
sam tytuł dawał wiele do myśle-
nia.  Znalazłem, wydało ją wy-
dawnictwo: Novae Res, z cieka-
wą chociaż nietypową grafiką na 
okładce.  Zapoznając się z  treścią 
zaskoczył mnie spokojny, a może 
nawet chłodny sposób przekazu. 
To uczucie jednak znikało w mia-
rę zagłębiania się w dalszą treść.  
Wreszcie dotarłem do znajomych 
mi sytuacji i opisów  wydarzeń na 
Wołyniu.

 Tu pozwolę sobie na zaprezen-
towanie fragmentu. Był to Wiel-
ki Czwartek, dwudziesty drugi 
kwietnia czterdziestego trzeciego 
roku. Matka zakończyła już więk-
szość przygotowań świątecznych. 
Piec stygł, bo zgodnie ze zwycza-
jem, który na Wołyniu szczególnie 
pielęgnowano, w pierwsze dwa 
dni Triduum Paschalnego nie roz-
palano pod kuchnią. Stanisław 
siedział przy stole wraz ze swy-
mi rodzicami, Witoldem i Anną, 
ze starszą siostrą Wandą i z żoną 
Heleną, Ukrainką pochodzącą z 
Tutowicz. Jedli tradycyjną postną 
kolację, czyli ziemniaki gniecio-
ne z makiem. Marysia, trzyletnia 
córeczka Wandy, spała już smacz-
nie w swoim łóżeczku. Ojca Ma-
rysi, Aleksandra Dąbrowskiego, 
nie było z nimi. Zmobilizowany 
w tysiąc dziewięćset trzydzie-
stym dziewiątym roku wyruszył 

na wojnę i słuch po nim zaginął. 
Dom Morowskich znajdował się 
na skraju kolonii w pobliżu lasu 
i zabagnionych brzegów rzeczki 
Brzózki. Podczas posiłku usłyszeli 
z zewnątrz szczekanie psa. Burek 
nagle zaskowyczał. Ktoś otworzył 
drzwi sieni i po kilku sekundach 
znalazł się w kuchni. W świetle 
lampy zobaczyli Stepana Klonow-
cia – ciemnowłosego, wysokiego 
mężczyznę w marynarce narzu-
conej na jakąś bluzę munduro-
wą, w bryczesach i oficerkach. 
U prawego boku spod marynarki 
wystawała mu duża drewniana 
kabura samopowtarzalnego pi-
stoletu mauser C96. Po chwili w 
drzwiach pokazało się kilka in-
nych postaci. Wszyscy uzbrojeni 
w karabiny. Stanisław wstał zza 
stołu. Górował nad większością 
przybyszów, było ich jednak zbyt 
wielu, by postura w czymkolwiek 
mogła mu pomóc.

– W gości przychodzisz, Stepan, 
o tak późnej porze i to widzę nie 
sam!

– Gośćmi to wy jesteście – od-
powiedział brunet, a jego oczy 
skrzyły. – Nasza ziemia ma już 
was dosyć i dzisiaj zaczynamy po-
rządki na Ukrainie. A wy, Lachy, 
nie chcieliście po dobroci sobie 
pójść, to spotka was zasłużona i 
przykładna kara. Brać ich! – po-
wiedział do swoich ludzi, którzy 
w trakcie jego przemowy wsunę-
li się w głąb kuchni. – Sprawdzić 
dom, czy kto się tam nie ukrywa 
po kątach. – Podszedł do Staszka 
trzymanego pod ręce przez dwóch 
Ukraińców. – Jego związać, mamy 
do pogadania. – Dźgnął go w 
pierś trzymaną w ręku szpicrutą, 
którą następnie przekazał Ukraiń-
cowi stojącemu po prawej stronie 
więźnia. Jeden ze striłców szarp-
nął brutalnie gospodynię. Wtedy 
Witold Morowski, człowiek lat 
sześćdziesięciu, jakby strząsnął z 
siebie dwóch mołojców i wymie-
rzył siarczysty policzek temu, któ-
ry pociągnął jego żonę. Uderzo-
nemu mężczyźnie czapka spadła z 
głowy i Stanisław w słabym świe-
tle, jakie dawała lampa stojąca na 
stole, zobaczył, że twarz tamtego 
znaczyła duża blizna biegnąca 
przez cały lewy policzek. W tej 
chwili do kuchni wbiegła rozbu-
dzona i przestraszona zamiesza-
niem Marysia, wołając:

– Mamusiu!

Gruby banderowiec w czarnym 
mundurze policji pomocniczej 
pochylił się, złapał przebiegają-
ce dziecko za nogę i z rozmachem 
uderzył jego głową o futrynę 
drzwi, po czym cisnął drgające 
ciałko na podłogę. Wanda wydała 
z siebie nieludzki skowyt i rzuciła 
się do córeczki. Uderzona kolbą 
w biodro padła przy konającej 
Marysi, tuląc ją do siebie i wyjąc 
przeraźliwie. Morderca jej dziec-

ka kopnął ją w brzuch, mówiąc:

– Cicho, suko!

Gospodarz chciał doskoczyć i do 
niego, ale Ukraińcy, którzy po-
przednio nie zdołali go utrzymać, 
tym razem poradzili sobie dosko-
nale.

– Mordercy, Bóg was pokarze, 
psie syny – wykrzyczał.

Anna Morowska lamentowała, 
szarpiąc swoje siwiejące wło-
sy. Wyraźnie słychać było łkają-
cą Wandę. Dociskała do piersi 
skrwawioną blond główkę swojej 
córeczki. Stepan podszedł do He-
leny, której właśnie jeden z mo-
łojców wyjmował z wykręconej 

ręki kuchenny nóż, i chwycił ją 
za brodę. Czarne włosy obsypały 
pociągłą, jasną twarz dziewczy-
ny, zasłaniając czerwone, zacię-
te usta. Spojrzał w jej błękitne 
oczy. – Spóźniłem się na wese-
le, ale na stypę zdążyłem w sam 
raz – powiedział dość łagodnie. 
– Idziemy! – rozkazał.  Znam ta-
kich opisów dziesiątki, a może 
nawet setki, których słuchałem 
po raz pierwszy w już w latach 
sześćdziesiątych, a z upływem 
lat przybywało ich coraz więcej. 
Ponieważ wyczytałem, że książka 
jest napisana na podstawie faktów 
autentycznych, zacząłem szukać 
miejscowości Brzozowe Osty , w 
której według opisu autora to się 
zdarzyło. Znalazłem  Osty, Janów-

kę, Konstantynówkę i Antonów-
kę , ale Brzozowych Ostów  nie 
było.  Znalazłem jednak kontakt 
do autora. Zadzwoniłem i zapyta-
łem wprost gdzie to się wydarzy-
ło? Pan Piotr Tymińki zaskoczył 
mnie, przyznając, że miejscowość 
jest fikcyjna, jak i historia głów-
nego bohatera. Ja wychowany na 
opowieściach świadków tamtego 
czasu, byłem przekonany, że to 
opis  wydarzenia które faktycz-
nie miało miejsce, bo  tak dobrze 
przedstawione i umiejscowione 
zarówno w czasie jak i przestrze-
ni. Wielki ukłon w stronę auto-
ra, który to tak zaprezentował.  
Zadałem zatem pytanie: czy ma 
morze korzenie kresowe i znów 
zaskoczenie, żadnych powiązań 

http://moznaprzeczytac.pl/tag/wolyn/
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z Wołyniem. Skąd zatem zain-
teresowanie  tym tematem? Tu 
otrzymałem budującą odpowiedź: 
jestem historykiem i  cztery lata 
poświęciłem zapoznaniu się z 
tematem.  To zaskoczyło mnie 
bardzo pozytywnie. Znam bardzo 
wielu młodych i nieco starszych 
historyków, którzy niestety nie 
uprawiają zdobytego zawodu. 
Nie wspomnę tych co poszli do 
polityki i czasami zawstydzają 
nas zwykłych śmiertelników bra-
kiem wiedzy historycznej.  Po-
stawa pana Piotra Tymińskiego i 
zdolności pisarskie, napawa na-
dzieją, że  może z naszą historią 
narodową nie będzie tak źle.  W 
tym miejscu wyraźnie trzeba po-
wiedzieć, że szeregi piszących 
światków minionego czasu coraz 
bardziej się wykruszają a jak do 
tej pory zbyt mało mieliśmy ta-
kich następców jak pan Tymiński.  
Omawiana książka jest bardzo 
dobrym przykładem upowszech-
niania wiedzy historycznej wśród 
młodego pokolenia z wykorzysta-
niem zasobów archiwalnych. Po-
nownie pozwolę sobie, ponownie 
zaprezentować fragment książki, 
przedstawiający obraz jaki znam 
z dziesiątków relacji  świadków. – 
Żyjesz, Stanisław, a myśleliśmy, że 
tam, w stodole Felińskiego, spali-
li cię razem z twoimi. – Uścisnęli 
się serdecznie. – Pomóż mi, bo tu 
cała studnia założona jest ciałami 
moich. Na wierzchu leżał stary 
Szachniewicz, ojciec Alfreda. Z 
paskudnie rozbitej głowy wypły-
nęła jakaś szara maź podobna do 
tej z podłogi w progu spiżarni. To 
tak wygląda mózg. Jeden z nich 
padł u nas w kuchni trupem – po-
myślał Stanisław. Pod dziadkiem 
leżała trzynastoletnia Zosia. Cała 
pokłuta nożami. Następny był jej 
młodszy brat Antek – zabity naj-
wyraźniej ciosem siekiery. Pod 
nim ojciec rodzeństwa, Alojzy 
Szachniewicz. Postrzelony i skłu-
ty widłami. Ostatnią wyciągnę-
li żonę Alojzego. Cała ociekała 
wodą zmieszaną z krwią jej rodzi-
ny, w sukience było pełno dziur 
kłutych i ciętych. Zanim oprawcy 
wrzucili ją do studni, umęczyli 
biedną kobietę. Alfred poczer-
wieniał, jedynie trzy zmarszczki 
przecinające jego czoło odcinały 
się jasnoróżową barwą. Staszek 
zamarł, widząc w oczach sąsiada 
szaleństwo. Nagle obaj znieru-
chomieli. Do ich uszu doleciało 
ciche westchnienie. To dziewczyn-
ka, którą uznali za martwą, ode-
tchnęła. Leżała z otwartymi oczy-
ma. Staszek przysiągłby, że jak 
ją wyjmował, to miała zamknięte 
oczy. Rzucili się do niej, Alfred 
złapał ją za rękę.

– Zosiu, kochanie, dziecko drogie 
– mówił przez łzy.

– Stryjku, pić dajcie – powiedzia-
ła, cedząc słowa.

Stanisław spojrzał znacząco na 
czterdziestoletniego sąsiada.

– Tylko zwilżyć usta można, jest 
ranna w brzuch – szepnął, poda-
jąc manierkę.

Szachniewicz wyjął chustkę z kie-

szeni, zmoczył ją wodą i przyłożył 
do ust bratanicy.

– Musimy ją stąd jakoś zabrać – 
mówił roztrzęsionym głosem.

– Pójdę do Felińskich, tam stoi 
parę osób, to przyprowadzę kogoś 
do pomocy – powiedział Stani-
sław.

Im bliżej podchodził do dymią-
cych zgliszczy zabudowań jedne-
go z największych gospodarstw w 
kolonii, tym głośniej słyszał bicie 
swego serca. Patrzył na sylwetki 
stojących tam ludzi, ale nie roz-
poznał nikogo ze swych bliskich. 
Tych kilka osób, które przeżyły 
pogrom, wpatrywało się w resztki 
stodoły, w zwęglone ciała zamor-
dowanych. Zastanowił się, czy da 
radę tam wejść, aby jakoś ziden-
tyfikować krewnych. Od pogorze-
liska bił silny żar.

– Stój, Stanisław. My też już pró-
bowaliśmy. Chwała Bogu, że ży-
jesz.

Nie było słychać płaczu ani jęków, 
ludzie stali z zaciśniętymi zębami 
i pięściami. O tym, jak przeżył, 
opowiadał stojący w środku Szy-
mon Krakower, Żyd o typowych 
semickich rysach, którego wraz z 
rodziną ukrywał od roku pod pod-
łogą głównej izby Marian Brono-
wicki.

– Z Bronowickich tylko najmłod-
szy syn się uratował. Ojciec w 
ostatniej chwili kazał mu wsko-
czyć do schronu. – Szymon po-
głaskał chłopca po głowie. – Jak 
tylko poczułem, że podpalili dom, 
to kazałem się czołgać tunelem, 
cośmy go jesienią z Marianem 
wykopali do sadu. Tam się przy-
czailiśmy, nikt nas nie szukał, wi-
dać wcześniej tam byli – skończył 
zdenerwowany.

Pomiędzy tą piętnastką ocalonych 
ludzi stała furmanka zaprzęgnię-
ta w konia, a na niej siedział, 
patrząc z przerażeniem, Mykoła 
Rubny z Ościuchowa.

– Bóg nas, Ukraińców, za ten 
grzech śmiertelny pokara, oj po-
kara. Wybaczcie, ludzie – mówił, 
płacząc. – Słuchajcie, nie może-
cie tu teraz zostać. Nie jesteście 
bezpieczni. Jadę od Perekopek, 
tam w lesie spotkałem mołojców, 
zatrzymali mnie i chwalili się, że 
zaczęli Ukrainę z Lachów oczysz-
czać. Mówili, żebym się w kolonii 
nie zatrzymywał na długo, bo oni 
czekają, aż wrócicie, i was wy-
kończą. Ludzie, idźcie do Kon-
stantynówki, tam jest teraz woj-
sko, będziecie bezpieczni. A jutro 
z Niemcami swoich pozbieracie.  
Stanisław powiedział o małej Zosi 
i Mykoła zaoferował, że ją zawie-
zie. Staszek zwrócił się jeszcze do 
sąsiadów: – Kto chce, to może z 
mojego domu wziąć, co uważa, 
więc jak jest jakaś potrzeba, to ja 
się zgadzam. Trzeba zabrać całą 
żywność, podjedziemy furmanką. 
Wszyscy ruszyli w stronę zagrody 
Szachniewiczów, wspólnie ułożyli 
dziewczynę na wozie. Następnie 
skierowali się pod dom Morow-
skich. Wynieśli z komory jedzenie, 

które ułożyli na furmance oraz 
niedużym wózku wyciągniętym ze 
stodoły. Ocaleni zabrali też część 
ubrań. Wreszcie powędrowali 
do Konstantynówki. Oczywiście 
warto w tym miejscu wspomnieć, 
że  Konstantynówka istniała na 
prawdę i wielu uciekinierów z 
zaatakowanych wsi właśnie tam 
uciekała. Była to jedna z niewie-
lu wsi gdzie Polacy stawili opór 
i gdzie chociaż przez pewien czas  
uciekinierzy czuli się bezpieczni.  
I znów autor wykazuje się znajo-
mością faktów opisując zarówno 
miejsce  jak i postawę naszych 
rodaków w tej dramatycznej sy-
tuacji. Zacytuję fragment również 
bardzo mi znajomy. Wieczorem 
dwudziestego siódmego kwietnia 
szkoła w Konstantynówce pękała 
w szwach, przybyło także kilka 
osób z sąsiednich Ostów. Wła-
dysław Dąbrowski stał w grupie 
mężczyzn skupionych pod tablicą, 
górował nad nimi wzrostem. W 
pewnym momencie podniósł rękę, 
uciszając zebranych, i przemówił:

– Wszyscy wiemy, co wydarzyło 
się w Brzozowych Ostach. Dotar-
ły do nas także, już potwierdzone, 
straszne wieści z Janowej Doliny. 
Tam Ukraińcy wymordowali oko-
ło sześciuset naszych rodaków.

Wśród zgromadzonych wybuchły 
gwałtowne rozmowy, ludzie za-
dawali sobie różne pytania i oka-
zywali swoje wzburzenie. W tym 
ogólnym hałasie nie można było 
rozróżnić słów. Na końcu sali ktoś 
zaczął powtarzać, niemal krzy-
cząc:

– Skąd to wiemy?

– Wrócili z Niemowicz  Naporow-
scy i Libera, kolejarze opowiadali 
o tej zbrodni – powiedział nauczy-
ciel.

– Słuchajcie, ludzie – zaczął 
Władysław. – Stoimy w obliczu 
śmiertelnego zagrożenia. Ukra-
ińcy postanowili nas wymordo-
wać i przejąć nasze mienie. To już 
nie przelewki, nie udało się ich 
nie denerwować, nie podejmu-
jąc żadnych kroków. Musimy się 
zorganizować, wystawiać warty, 
obserwować okolicę, wysyłać pa-
trole i ostrzegać o niebezpieczeń-
stwie. Inaczej wymordują nas tak, 
jak zrobili to z Żydami. – Wskazał 
ręką Alfreda. – Znacie Szachnie-
wicza, widzieliście jego bratanicę 
Zosię. Posłuchajmy, co ma nam 
do powiedzenia.

– Banderowcy zaskoczyli nas cał-
kowicie. Czy wiecie, jak to jest 
z ukrycia bezsilnie patrzeć, jak 
rozprawiają się z bliskimi? Ja 
wiem i wierzcie mi, że to straszne 
uczucie. Doskonałym dowodem 
na to, że warto mieć jakiś system 
ostrzegania, jest rodzina Sawic-
kich, im się udało. Usłyszeli, że 
dzieje się coś złego, i zareagowali 
natychmiast. Jestem przekonany, 
że gdybyśmy mieli jakiś system 
alarmowy, to więcej ludzi by się 
uratowało.

– Powinniśmy wybrać komendan-
ta samoobrony – wtrącił Władek.

Wstał z miejsca krępy brunet o za-
wadiackim wyrazie twarzy. Część 
obecnych doskonale zdawała 
sobie sprawę, że Paratyński jest 
członkiem konspiracji. Już jesie-
nią tysiąc dziewięćset trzydzieste-
go dziewiątego zawiązał pierw-
szą trójkę SZP. Cudem uniknął 
aresztowania przez NKWD i dalej 
działał w Związku Walki Zbroj-
nej – Armii Krajowej, przyjmując 
pseudonim „Para”.

– Wszyscy jak tu jesteśmy – za-
czął – szanujemy i mamy zaufa-
nie do naszego kierownika szkoły. 
Pan Julian już nie raz udzielał 
trafnych rad, choć co prawda, 
jak poprzednio rozmawialiśmy o 
samoobronie, dał się niektórym 
przekonać. – Przerwał na chwilę, 
spoglądając na mężczyzn stoją-
cych pod tablicą. – I dziś wróci-
liśmy do punktu wyjścia w jakże 
zmienionych okolicznościach. Ja 
stawiam jego kandydaturę, tym 
bardziej, że jest podporucznikiem 
rezerwy, co czyni go osobą najle-
piej przygotowaną do roli komen-
danta.

Władek oczekiwał na reakcję 
członków rady, którzy jeden po 
drugim wyrażali swoją akcepta-
cję. Pośród nich był nauczyciel. 
Również kiwnął głową na znak 
zgody.

– Rada wioski przyjmuje i popie-
ra kandydaturę podporucznika 
Juliana Króla na komendanta na-
szej samoobrony. Kto jest za?

Wszyscy podnieśli ręce.

– Jednogłośnie! – stwierdził Wła-
dysław.

– Ja mam od razu propozycję, 
abyśmy Karola Paratyńskiego 
wybrali na zastępcę, ma wojsko-
we przygotowanie, jest sierżan-
tem – powiedział wysoki blondyn, 
który został wybrany komendan-
tem samoobrony. – Zgadzasz się, 
Karolu?

– Tak jest, zgadzam się – odpo-
wiedział zapytany.

Władek rozejrzał się po sali z la-
sem rąk.

– Jednogłośnie! – stwierdził i 
zwrócił się do kilku przedstawi-
cieli przyległej osady: – Ja wiem, 
że wy też już się zorganizowali-
ście.

„Barabasz”, reprezentujący są-
siednie Osty, wstał i powiedział:

– Tak, my też już zawiązaliśmy sa-
moobronę i wybraliśmy dowódcę, 
musimy teraz dogadać szczegóły 
współpracy.

– Oczywiście – odezwał się ko-
mendant. – To jest bardzo ważne, 
żebyśmy wspierali się w patrolo-
waniu okolicy, wymieniali infor-
macjami oraz, w razie potrzeby, 
wspólnie walczyli.

– Jesteśmy zdani tylko na siebie. 
Niemcy także stanowią dla nas 
zagrożenie, kontyngenty by tylko 
podnosili. Gdyby pojawił się tu 

jakiś odział sowiecki, to może oni 
by nam pomogli – powiedział inny 
mieszkaniec Ostów.

– Sowieci to dopiero byłoby za-
grożenie, przecież tu linia kole-
jowa prawie pod bokiem. Tylko 
Niemcy by się o nich zwiedzieli, to 
byśmy mieli ich na karku. A jeśli 
by gdzie partyzantów znaleźli, to 
myślicie, że pytaliby się, kto im 
pomagał? Od razu spaliliby całą 
wieś – odezwał się jeden z człon-
ków rady.

– Dlatego musimy liczyć na sie-
bie, zgromadzić całą broń palną, 
jaką kto ma. Jeśli ktoś wie o ukry-
tej gdzieś broni, niech się zgłosi. 
Mężczyźni w sile wieku do grupy 
bojowej, młodziaki do łączno-
ści, a dziewczęta do sanitariatu. 
Mamy kilka kobiet, które znają się 
na udzielaniu pomocy rannym, to 
poinstruują. Trzeba też przygoto-
wać trochę szarpi i medykamen-
tów oraz punkt sanitarny – pero-
rował Król.

Stanisław uniósł rękę w górę i 
Król udzielił mu głosu. Wszyscy 
obecni znali jego ojca jako zasłu-
żonego żołnierza z poprzedniej 
wojny i dobrego gospodarza.

– Nie mam nastroju do radości, 
bo, jak wiecie, straciłem najbliż-
szych. Na moich oczach jeden z 
bandziorów zamordował Mary-
się. – Na wspomnienie śmierci 
siostrzenicy łzy spłynęły po jego 
policzkach. – Widziałem, jak sy-
nowie sąsiadów z Perekopek bili 
ojca i matkę. Nic nie mogłem zro-
bić i krew mnie zalewa ze złości. 
Nie wiem, czy mogliśmy temu za-
pobiec… – Przerwał na chwilę i 
rozejrzał się po twarzach otacza-
jących go ludzi. – Na pewno, po-
dejmując wreszcie tę decyzję, nie 
damy się zaskoczyć. Szkoda, że 
dopiero po dramatycznych wyda-
rzeniach. To jest jedyna nadzieja 
i droga do Polski. Tu, na naszej 
ziemi od pokoleń. Nie rzucim zie-
mi skąd nasz ród – wypowiedział 
dobitnie.

Na te słowa wszyscy poderwali 
się z miejsc, odśpiewując Rotę. 
Gdy padły ostatnie słowa, o głos 
poprosiła wdowa po furmanie.

– Ja chcę prosić komendanta 
samoobrony, aby sprowadzono 
zwłoki mojego męża.

Julian Król odpowiedział:

– To, o co prosisz, jest bardzo nie-
bezpieczne, Joanno. Zdaję sobie 
sprawę z zagrożenia czyhającego 
na tych, którzy podejmą się tego 
zadania. Jestem jednak zdania, 
że powinniśmy to zrobić, ale jako 
komendant samoobrony nie mogę 
wydać rozkazu. Decyzję pozosta-
wiam radzie.

Członkowie rady przez chwilę 
dyskutowali między sobą. W koń-
cu jeden z nich oznajmił:

– Rada jest zdania, że to podnie-
sie nas na duchu. A jak wyślemy w 
teren uzbrojony oddział, to może 
Ukraińcy nabiorą respektu. Nale-
ży wysłać grupę.
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– Sierżancie „Para” – odezwał 
się komendant do swego zastępcy. 
– Zbierzecie

Faktycznie, Polacy bronili się, 
ale, będąc mniejszością (zwłasz-
cza na Wołyniu), nie mieli więk-
szych szans. Do obrony stanęły 
najpierw oddziały polskiej sa-
moobrony  na bazie których po-
wstały  pod koniec lipca 1943 r. 
również oddziały partyzanckie 
AK.  W maju 1943 r. powstało 56 
samoobron ( najwięcej)  na Woły-
niu.,  co warto porównać z liczbą 
128  powstałych w ciągu całego 
roku. W tym miejscu warto za-
uważyć, że  te 128 samoobron  
przypadało  na  3400  miejscowo-
ści zamieszkałych przez Polaków. 
Z powstałych pojedynczych pla-
cówek samoobrony do wkrocze-
nia na tereny Wołynia przetrwało 
tylko kilkanaście, natomiast w 
przypadku większych baz samo-
obrony (składających się z kilku 
sąsiednich wsi polskich otoczo-
nych różnego rodzaju umocnie-
niami polowymi) wspomaganych 
przez oddziały partyzanckie na 
ogólną liczbę 16, rozbite przez 
UPA zostały tylko dwie: Huta 
Stepańska  w pow. Kostopol i An-
tonówka pow. Sarny. We wszyst-
kich oddziałach partyzanckich do 
stycznia 1944 służyło maksymal-
nie 1500 osób, mając przeciwko 
sobie co najmniej 15 tys. człon-
ków UPA. Samoobrona i oddziały 
partyzanckie powstały zbyt póź-
no i były zbyt małe, by zapobiec 
zbrodniom. Według ustaleń Sie-
maszków w walkach samoobrony 
z UPA zginęło co najmniej 262 
Polaków i co najmniej 311 człon-
ków UPA. Straty wśród cywilów 
wynosiły: 60 tys. ofiar ludności 
polskiej . Tu znów pozwolę sobie 
wrócić do fragmentu tekstu książ-

ki,  prezentujący jeden z tysięcy 
obrazów tamtego czasu. 

Ludzie chodzili między zwłokami, 
starając się doszukać jakichkol-
wiek znaków potwierdzających 
tożsamość ich bliskich. Wyda-
wać by się mogło, że najprościej 
będzie poznać dzieci, ale to nie 
sprawdziło się do końca. Mary-
sia była najmłodsza w osadzie 
i jej szczątki zidentyfikowano. 
Zapewne gdyby banderowcy po-
przedniej nocy pożałowali grana-
tów oraz nie podpalili ponownie 
stodoły, rozpoznanie ciał byłoby 
łatwiejsze. Nad zbiorową mogi-
łą zebrali się wszyscy obecni....
( ...)  – Za jakie grzechy, za ja-
kie grzechy doświadczyłeś tych 
wiernych takim cierpieniem? Cóż 
uczynili przeciw Tobie, Panie? – 
Przerwał na moment i spojrzał na 
zgromadzonych. – A czy Chrystus 
uczynił coś przeciw swemu Ojcu? 
Wypełnił przecież jego plan, a 
został ukrzyżowany. Cierpienie 
Chrystusa stało się największym 
z darów ofiarowanych człowieko-
wi. I to cierpienie dla nas, chrze-
ścijan, jest sprawdzianem wiary. 
Drodzy moi, ja wiem, to boli, tym 
bardziej, że zadali je nasi bracia. 
Pamiętajcie jednak, że tak jak 
Bóg ukarał Kaina, tak powstała 
z popiołów Rzeczpospolita ukarze 
swe grzeszne dzieci. Po kazaniu 
zapadła chwila milczenia, jedynie 
wiatr świszczał w ocalałych szta-
chetach płotów.  

Nie jestem krytykiem literackim 
dlatego moja ocena w/w książki 
opiera się o inne kryteria. Przy-
glądam się książce raz od stro-
ny czytelnika i drugi od strony 
potomków stojących na straży 
prawdy historycznej. Mimo, że 
jest to beletrystyka, to autor wy-

kazał się wielka rzetelnością i 
realizmem w wypełnianiu treścią 
bardzo mocnego tytułu „Wołyń. 
Bez litości”. Zaprezentował pełny 
obraz sytuacji w jakiej się znaleźli 
nasi rodacy na Wołyniu w czasie 
II wojny światowej. Dlatego nale-
ży powiedzieć, że  nawiązuje ona 
do najlepszych polskich tradycji 
w tej dziedzinie. Jest to książka 
rzetelna i niezwykle wciągająca. 
Warta polecenia. Rozmawiając 
z autorem odniosłem wrażenie , 
że nie powiedział on ostatniego 
zdania w interesujących nas te-
matach.  To tyle  o tym, że warto 
przeczytać tą ciekawą pozycję. 
Muszę jednak jeszcze wspomnieć 
o czym warto wiedzieć. Książka 
została wydana dzięki finansowe-
mu wsparciu  NZZ Solidarność 
80, a dzięki autorowi i wydaw-
nictwu: Novae Res kilka egzem-
plarzy trafi do Stowarzyszenia : 
„Kresy Wschodnie- Dziedzic-
two i Pamięć „ w Szczecinie na 
nagrody dla młodzieży w najbliż-
szym konkursie poświęconym 
pamięci o kresach. Na koniec wy-
pada napisać kilka słów o samym 
autorze.

Piotr Tymiński (foto po prtawej) 
urodził się w 1969 roku. Magister 
historii, specjalista w dziedzinie 
mniejszości narodowych w Pol-
sce. Studiował na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, gdzie zdobył grun-
towną wiedzę i doświadczenie 
w posługiwaniu się źródłami. Sam 
o sobie mówi, że jest historykiem 
z wykształcenia i z zamiłowania, 
a badanie dziejów nieprzerwanie 
sprawia mu przyjemność. Miło-
śnik Kresów Wschodnich. Jego 
zainteresowania Wołyniem wzbu-
dziła przeczytana pod koniec lat 
osiemdziesiątych książka Micha-

ła Fijałki „27 Wołyńska DPAK”. 
Jak sam twierdzi wówczas zdał 
sobie sprawę, że ukraińscy nacjo-
naliści dopuścili się na Wołyniu 
eksterminacji narodu Polskiego. 
Autor powieści historycznych. 
Jego twórczości przyświeca myśl 
przekazywania czytelnikom w 

przystępny sposób wiadomości 
z naszych dziejów. W debiucie, 
który miał miejsce w 2017 roku, 
poruszył niezwykle istotny temat 

walki o przetrwanie ludności pol-
skiej na Wołyniu. „Wołyń. Bez 
litości” stanowi swego rodzaju 
hołd dla członków samoobron 
wołyńskich, partyzantów AK oraz 
sprawiedliwych Ukraińców. Piotr 
Tymiński w tej zbeletryzowanej 
opowieści opartej na faktach, 

ukazał niezwykle trudną sytuację 
w jakiej znaleźli się Wołyniacy 
podczas II Wojny  Światowej. 

Żydowskie NKWD im. Janka Kra-
sickiego z Politechniką Lwow-
ską w tle zamordowanie lwow-
skich działaczy studenckich
Aleksander Szumański
Jedną z najohydniejszych 
zbrodni popełnionych pod ha-
słem rozprawy z „polskimi an-
tysemitami” było zamordowa-
nie kilku działaczy studenckich 
na Politechnice Lwowskiej w 
październiku 1939 roku. Inspi-
ratorem całego mordu był ppłk 
NKWD, rosyjski Żyd Jusimow, 
mianowany komisarzem Poli-
techniki. 
Zbysław Popławski tak opisał 
na łamach wrocławskiego pe-
riodyku „Semper Fidelis” prze-
bieg okrutnej rozprawy z pol-
skimi działaczami studenckimi:
Październik 1939. „Samoroz-
wiązanie” Bratniej Pomocy Po-
litechniki Lwowskiej
Komisarz Jusimow zorganizo-
wał „likwidacyjne zebranie” 

Bratniej Pomocy („Bratnia-
ka”), które odbyło się w dniach 
15 - 20 października 1939 roku. 
Większość obecnych na sali sta-
nowili Żydzi i Ukraińcy. Pola-
ków było mało; tzw. likwidacja 
odbywała się  niezgodnie ze sta-
tutem, gdyż dokonywali jej nie 
członkowie.
Na sali orkiestra wojskowa 
NKWD grała marsze; nie wie-
dziano wówczas, że były to 
mundury NKWD. Za kate-
drą zasiadła grupa 6-8 osób, 
a wśród nich, jako zagajający 
Żyd rosyjski w skórzanej kurt-
ce i skórzanym kaszkiecie, któ-
rego nie zdjął w czasie zebrania. 
Przedstawił się jako „komisarz 
Politechniki”. 
Był to właśnie tow. Jusimow, ppłk 

z zarządu politycznego Armii 
Czerwonej. Przemawiał po rosyj-
sku, wykazując, że teraz po upad-
ku „jaśniepańskiej Polski” należy 
zlikwidować jej nadbudowę, tj. 
organizację studencką powołaną 
do gnębienia ludu pracującego. 
Za to wszystko, co było, odpo-
wiedzialni są członkowie kie-
rownictwa tej organizacji, którzy 
znajdują się na  sali.

JANEK KRASICKI KOMUNI-
STYCZNY PUPIL BOLSZE-
WICKICH ZBRODNIARZY

Jako drugi wystąpił Jan Krasicki, 
już wtedy II sekretarz Miejskiej 
Organizacji Komsomołu. Ode-
grał on tutaj rolę prowokatora do 
zaplanowanego ludobójstwa. Z 

przemówienia tego charaktery-
styczny był fragment, gdy Krasic-
ki, omawiając działalność antyse-
micką i prześladowanie Żydów, 
użył słowa „Żyd”. 
Wówczas  komisarz Jusimow ze-
rwał się oburzony, wykrzykując 
po rosyjsku, że nie wolno (nie-
lzia) używać słowa „Żyd”, bo to 
jest słowo obraźliwe, tylko należy 
używać słowa „Jewriej”. 
Krasicki usiłował wytłumaczyć, 
że w języku polskim nie ma sło-
wa „Jewriej”, tylko słowo „Żyd”. 
Gdy Krasicki ponownie użył sło-
wa „Żyd”, komisarz znów zerwał 
się z miejsca, zwymyślał go gro-
żąc pięścią i nakazując używać 
słowa „Jewriej”. 
Słowo „Żyd” w tym czasie ozna-
czało w języku rosyjskim syjo-

nistę, a więc faszystę. Po chwili 
Krasicki przemawiał dalej, uży-
wając teraz nowego słowa z języ-
ka polskiego - „Izraelita”, co już 
nie wzbudziło protestów.
Następni mówcy - komuniści ży-
dowscy - stwierdzili, że na sali są 
obecni działacze organizacji anty-
semickich. Komisarz polecił ich 
wskazać. Wyciągnięci przemocą z 
miejsc i bici, doprowadzeni zosta-
li do mównicy, aby się tłumaczyli. 
Tam zostali znowu pobici i sko-
pani, wreszcie wywleczeni przez 
członków orkiestry w mundurach 
na korytarz. W czasie, gdy orkie-
stra znów grała, słychać było wy-
raźnie strzały na korytarzu. 
Po zebraniu otworzono drzwi 
sali; wszyscy musieli przechodzić 
przez korytarz, a tam za ławkami 
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w kałużach krwi leżeli zamordo-
wani,  wyprowadzeni uprzednio 
studenci.

Oto nazwiska ofiar, które udało 
się ustalić: 

- Ludwik Płaczek, stud. IV roku, 
członek Korporacji „Scythia”; 

-Jan Płończak, stud. III roku, 
członek wydziału „Bratniaka”, 
również należący do korporacji 
„Scythia”; 

- Henryk Różakolski, stud. IV 
roku, pochodzący z Wielkopol-
ski (por. Z. Popławski Repre-
sje okupantów na Politechnice 
Lwowskiej (1939-1945), „Sem-
per Fidelis”, 1991, nr 4, s. 3-4).

Szczególnie złowieszcza była at-
mosfera, w której publicznie zor-
ganizowano swoisty „sąd” nad 
polskimi działaczami studencki-
mi za rzekomy „antysemityzm”, 
aby ich wkrótce potem zabrać 
jako ofiary kaźni. 
Mark Paul porównał atmosferę 
zgromadzenia, które faktycznie 
„skazało” studentów na śmierć, 
do atmosfery niektórych wie-
ców w nazistowskich Niemczech 
(por. tekst M. Paula Jewish-Po-
lish Relations in Soviet-Occupied 
Eastern Poland, 1939-1941, pu-
blikowany w książce The Story of 
Two Shtetls, Brańsk and Ejszysz-
ki, Toronto-Chicago 1998, t. 2, s. 
207).
Janek Krasicki, Jan Krasicki, 
pseudonim Kazik, Janek (ur. 18 
września 1919 roku we wsi Sow-
liny koło Limanowej, zm. 2 wrze-
śnia 1943 roku w Warszawie) 
– polski działacz komunistyczny, 
młodzieżowy działacz i agita-
tor stalinowski, funkcjonariusz 
Komsomołu we Lwowie, następ-
nie członek grup dywersyjnych, 
członek Polskiej Partii Robotni-
czej i Gwardii Ludowej, formal-
nie ogłoszony przewodniczącym 
Związku Walki Młodych.

Janek Krasicki wychował się w 
rodzinie inteligenckiej jako syn 
Fryderyka Krasickiego, urzędnika 
pełniącego przed wojną funkcję 
inspektora oświatowego i posła 
na Sejm RP z ramienia Bezpar-
tyjnego Bloku Współpracy z Rzą-
dem. 
W 1937 roku ukończył Gim-
nazjum Państwowe im. Józefa 
Piłsudskiego w Święcianach, 
wiążąc się pod koniec nauki z 
Komunistyczną Partią Zachod-
niej Białorusi. W tym samym 
roku rozpoczął studia prawnicze 
na Uniwersytecie Warszawskim. 
Tam wstąpił do Organizacji Mło-
dzieży Socjalistycznej „Życie”, 
która pozostawała pod wpływami 
nielegalnych ugrupowań - Komu-
nistycznej Partii Polski i Komu-
nistycznego Związku Młodzieży 
Polskiej. Nawiązał też bezpośred-
nie kontakty z działaczami KPP. 
W wyniku bójki z działaczami 
narodowymi został aresztowany 
i usunięty z Uniwersytetu War-
szawskiego.
Po wrześniu 1939 roku przedostał 
się na tereny okupacji sowieckiej 
do Lwowa, gdzie został przyjęty 
na drugi rok prawa na Lwowskim 
Uniwersytecie Państwowym im. 
Iwana Franki.
Został przewodniczącym Związ-
ku Zawodowego Studentów i 
Pracowników Naukowych wy-
działu prawniczego. W 1940 roku 
rozpoczął starania o przyjęcie do 
Komunistycznego Związku Mło-
dzieży (Komsomoł). Jego zabiegi 
zostały uwieńczone powodze-
niem, co było dowodem zaufania 
sowieckich władz do Krasickiego 
jako wyróżniającego się agitatora 
politycznego. 
W okresie skierowanych w pol-
ską ludność sowieckich represji, 
masowych deportacji i terroru 
Krasicki aktywnie włączył się 
w działalność na rzecz propago-
wania stalinizmu wśród polskiej 
i ukraińskiej młodzieży. Współ-
pracował z sowieckim aparatem 
represji - brał udział w przepro-

wadzaniu deportacji i układaniu 
list osób przeznaczonych do wy-
wózki.
Między 15 a 20 października 
1939 roku wystąpił w roli prowo-
katora podczas zorganizowanego 
przez NKWD mordu na grupie 
polskich studentów Politechniki 
Lwowskiej. 
W początkach 1941 roku został 
II Sekretarzem Miejskiego Ko-
mitetu Komsomołu we Lwowie. 
Wiosną 1941 roku był członkiem 
delegacji studentów na spotkanie 
z I Sekretarzem Komitetu Cen-
tralnego Komunistycznej Partii 
Ukrainy Nikitą Chruszczowem. 
Organizował koła komsomol-
skie w zakładach pracy, urządzał 
odprawy dla agitatorów i wykła-
dowców politycznych, którzy 
mieli organizować obowiązkowe 
spotkania polityczne, tzw. „ma-
sówki” dla robotników. Stał się 
wówczas bohaterem sowieckich 
reportaży propagandowych w 
lwowskiej prasie i w radiu.
Po wybuchu wojny niemiecko-
-sowieckiej w czerwcu 1941 
roku był pod szczególną ochroną 
służb sowieckich - wraz z wła-
dzami lwowskiego Komsomołu 
ewakuowano go na wschód. W 
Moskwie został wytypowany do 
grupy Polaków, którzy mieli zo-
stać przerzuceni do Polski w celu 
realizacji zadań dywersyjnych 
oraz wytycznych radzieckiej po-
lityki i taktyki propagandowej na 
ziemiach polskich. 
Po przeszkoleniach służb spe-
cjalnych, zakamuflowanych jako 
Szkoła Kominternowska, miesz-
cząca się w Nagornoje, Puszkino 
i prawdopodobnie Schodni, włą-
czono go do tzw. drugiej grupy 
inicjatywnej, która po przerzuce-
niu do kraju 20 maja 1942 roku 
zasiliła kierownicze kadry komu-
nistycznej konspiracji w ramach 
PPR i tworzonej wraz z nią Gwar-
dii Ludowej.
Od czerwca 1942 r. do marca 
1943 r. był kierownikiem łączno-
ści radiowej Komitetu Central-

nego PPR z Moskwą oraz człon-
kiem bojówki specjalnej, podle-
głej władzom partii. 
Brał udział w różnego rodzaju 
akcjach zbrojnych Gwardii Ludo-
wej, w tym w akcji na Komunalną 
Kasę Oszczędności w Warszawie 
30 listopada 1942 roku, w której 
zdobyto olbrzymie fundusze na 
działalność konspiracyjną i pro-
pagandową. Zajmował się rów-
nież szkoleniem politycznym i 
wojskowym młodych członków 
GL.
W 1943 roku przygotowywał po-
wołanie młodzieżowej przybu-
dówki PPR, która uzyskała nazwę 
Związku Walki Młodych (ZWM), 
stając się jej drugim przewodni-
czącym.
Z polecenia Małgorzaty Fornal-
skiej zastrzelił sekretarza PPR 
Bolesława Mołojca. 
Latem 1943 roku na polecenie 
zwierzchników ściągnął do War-
szawy Bolesława Bieruta. Wkrót-
ce po powrocie został w Warsza-
wie 2 września 1943 aresztowany 
i zginął podczas próby ucieczki.
W okresie PRL-u nie ekspono-
wano nadmiernie jego działalno-
ści na rzecz ZSRR i aktywności 
w propagowaniu kultu Stalina, 
całkowicie przemilczając, że był 
sowieckim agitatorem w czasach 
krwawych represji i deportacji 
ludności polskiej z ziem wschod-
nich w latach 1939-1941. 
Z reguły przemilczano także jego 
udział w zabójstwie Bolesława 
Mołojca, gdyż uznawano to za 
temat niewygodny. Wokół jego 
postaci wykreowano legendę (np. 
Halina Rudnicka napisała w 1955 
roku „Wspomnienie o Janku Kra-
sickim”). 
Krasicki stał się symbolem pa-
triotyzmu i bezinteresownej walki 
młodego pokolenia o socjalizm.
Janek Krasicki został patronem 
Związku Młodzieży Socjalistycz-
nej. Jego imię nosił m.in. do 1990 
roku jeden z parków w Łodzi, 
obecnie Park im. gen. M. Zaru-
skiego, Limanowski Dom Kultu-

ry, sanatorium dla dzieci w Ry-
manowie Zdroju (obecnie uzdro-
wisko Maria), park w Rudzie Ślą-
skiej - Goduli (gdzie umieszczony 
był pomnik z wizerunkiem Janka 
Krasickiego) i w wielu innych 
miejscach.
Pomniki Janka Krasickiego stały 
w Gdańsku, Opolu, Siemianowi-
cach Śląskich, Skarżysku - Ka-
miennej. Elblągu. 
W Elblągu  pomnik ku czci Janka 
Krasickiego stoi do dzisiaj.
Zbrodnia ta do dzisiaj nie została 
rozliczona a ofiary nie doczekały 
się nawet tablicy pamiątkowej, 
która powinna być na budynku 
Politechniki Lwowskiej.

BRATNIA POMOC

Zwana też Towarzystwami 
Bratniej Pomocy Studentów, 
potocznie „Bratniak”, samopo-
mocowa organizacja studenc-
ka; pierwsze Bratnie Pomoce 
w Polsce powstały 1859 przy 
UJ i 1889 przy UW w celu nie-
sienia pomocy finansowej dla 
niezamożnych studentów, pro-
wadzenia działalności oświato-
wej wśród ludności miejskiej i 
wiejskiej. Zajmowały się także 
przydzielaniem miejsc w akade-
mikach, prowadzeniem tanich 
stołówek, pośrednictwem w 
uzyskiwaniu dorywczych prac 
zarobkowych, niektóre z Brat-
nich Pomocy prowadziły także 
działalność wydawniczą itd. 
Dzięki zdobytemu autorytetowi, 
także u władz uczelni, spełniały 
rolę szerokiej reprezentacji ogó-
łu akademików, często stając w 
obronie praw studentów. 
                                 
Aleksander Szumański „Lwow-
skie Spotkania”

Dokumenty, źródła, cytaty:

http://lubczasopismo.salon24.
pl/2rp.pl/post/503039,x-1939-
samorozwiazanie-bratniej-
pomocy-politechniki-lwowskiej

Teraz po prawej stronie Sanu znalazły 
się „prastare  ziemie ruskie”,  zaś po 
lewej  „odwieczne ziemie niemieckie.
Bożena Ratter 
/Początkiem sudeckiego odcinka 
Camino de Santiago była udo-
stępniona pielgrzymom w 2008 
roku Via Cervimontana. Pod tą 
tajemniczą nazwą krył się szlak 

prowadzący z Jeleniej Góry na 
Koniec Świata. Chodzi tu nie 
tylko o nazywany tak malowni-
czy zakątek w nadbobrzańskim 
Borowym Jarze, ale także o przy-

lądek Fisterra (czyli właśnie ko-
niec znanego średniowiecznym 
europejczykom świata) w hisz-
pańskiej Galicji. Tam, do grobu 
św. Jakuba Apostoła w Santiago 
de Compostela, na nowo wiodą 
drogi pielgrzymów z licznych 
zakątkównaszego kontynentu. 
Tak, jak było to przez wieki/ – 
opisuje przewodnik pielgrzyma 
Sudeckiej Drogi św. Jakuba.
Na szlaku pątników już w śre-
dniowieczu była wieś Radomi-
ce. W dolnej części wsi w XV 
w. powstał kościół św. Jakuba, 
w ołtarzu zachował się rzeź-
biony tryptyk z 1451 r., dzieło 
mistrza Dawida Grosmana z 
Jeleniej Góry. W górnej części 
wsi znajduję tablicę informacyj-
ną z 2015 roku przedstawiają-
cą dzieje wsi w języku polskim 
i niemieckim. Opis w języku  

niemieckim stano-
wi 2/3 tekstu, autorem 
jest *Sołectwo Radomice,  
Stowarzyszenie Historyczne 
Powiatu Lwóweckiego (Śląsk) 
stow. zarejestr. Niemieckie 
Stowarzyszenie Byłych Miesz-
kańców Wunschendorf.* /Jako 
pierwszych właścicieli wsi 
wymienia się Schaffgotschów, 
miejscowość nazywanoWun-
schendorf aż do II wojny świa-
towej, po jej zakończeniu otrzy-
mała nazwę Radomice. Kościół 
wybudowano jako katolicki, w 
1530 roku zreformowany a w 
1654 przywrócony kościołowi 
katolickiemu w Księstwie Ja-
worskim. Po przejęciu Śląska 
przez Fryderyka Wielkiego w 
1741 roku mogło się tu odbyć 
nabożeństwo ewangelickie…
Los doświadczył miejscowość 

wiele razy…w 1626 r. zaraza, 
potem pożary a w 1813 roku 
wieś była plądrowana/.
Radomice, niepozorna wieś a 
jednak niemieckie towarzy-
stwo historyczne umieszcza 
bogatą informację o niemiec-
kiej części historii wsi, a gdzie 
informacja polskiego towarzy-
stwa historycznego o polskiej 
historii, o tych, co wygnani ze 
Lwowa, Tarnopola, Krzemień-
ca tu z konieczności osiedli się 
? Na Ukrainie wyciera się ślad 
po Polsce, w Polsce zaciera  
się świadomość faktu ekspatria-
cji. Komu służy to działanie?
Nie ma słowa na temat losu, 
który doświadczył wiele razy 
Polaków wojną wywołaną przez 
Niemców i ich układem z sowie-
tami oraz aliantami.
Zostaliśmy pozbawieni warstwy / Radomice Kościół

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
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inteligencji, ograbieni z majątku 
prywatnego i narodowego, wy-
pędzeni z wielopokoleniowych 
domów, pałaców i zamków by 
nieliczni ocaleli, bezpośrednio 
lub okrężną drogą, przez łagry 
sowieckie na Syberii, Uralu, w 
Kazachstanie, szlak Generała 
Andersaczy niemieckie obozy 
koncentracyjne i przymusową 
pracę na rzecz Niemców, trafili 
do Radomic na Dolnym Śląsku 
czy innych miast Polski. „/Tata 
pracował w mleczarni, 2 km od 
Wołczy. Tam była wyższa szko-
ła, kościół. Pamiętam sierpień 
1939 roku, we wsi był festyn a 
tata otrzymał powiastkę (we-
zwanie do wojska). Zaraz się 
spakował i poszedł do Przemy-
śla. Pamiętam zimę 1940 roku, 
miałam 11 lat, siostry i brat byli  
starsi ode mnie. Przyszli o trze-
ciej nad ranem, powiedzieli do 
mamy,
masz 2 godziny na spakowa-
nie, tylko bierz pościel i coś do 
jedzenia na miesiąc. Mama co 
mogła spakowała, ale co mogła 
spakować, była w stresie, była 
w strachu. Trochę kaszy, fasoli, 
mąki, pościel zawinięta w prze-
ścieradło. Przyjechały sanie i za-

brali nas do Nowego Miasta, tam 
stało 75 wagonów bydlęcych, 
prycze u góry i u dołu, w środ-
ku dziura na potrzeby i piecyk 
żelazny mały. Zupa kapuśniak, 
tylko jedna kapusta drugiej wo-
łała, tranem pomaszczona. W 
Omsku byliśmy 3 dni, zmarłych 
zostawili i pojechaliśmy dalej, 
wieźli nas tylko nocą…Gdy 
już wojna się kończyła, prze-
mieszczaliśmy się bliżej grani-
cy. Mama i siostra pracowały  
u ogrodnika, zapylały ogórki, 
pomidorybo przecież tamzimy 
były 9 miesięcy a lato 3 miesią-
ce- wtedy coś czasem przyniosły 
do jedzenia. Byłam mała, nie 
miałam przydziału na jedze-
nie, chodziłam do mamy, któ-
ra dostawała zupę z kapusty z 
garścią kaszy jaglanej, dzieliła 
się ze mną choć to ona ciężko 
pracowała i potrzebowała jeść 
by mieć siły/” - kilkadziesiąt 
metrów od polsko-niemieckiej 
tablicy we wsi Radomice spo-
tykam uroczą,starszą panią w 
pięknie utrzymanym ogródku. W 
adomicach żyje jeszcze 5 miesz-
kańców, którzy przeżyli zesłanie 
na Syberię, nie mogli wrócić do 
swoich domów i osiedlili się tu-

taj. Życie rozpoczynali ogołoce-
ni ze wszystkiego, wycieńczeni, 
schorowani, z wielką traumą i 
strachem przed donosicielami i 
komunistycznymi kacykami rzą-
dzącymi w powojennej Polsce w 
powiatach, gminach, urzędach. 
Dlaczego na tablicach nie ma 
informacji o losie powojennych 
mieszkańców, dlaczego na tabli-
cach nie przedstawiamy historii 
Zbaraża, Dobromila, Tarnopola, 
Złoczowa, Krzemieńca, Pod-
karmienia, Lwowa, Stanisławo-
wa, Bukowiny i setek innych 
polskich miast, powiatów, wsi, 
osad, kolonii, z których wypę-
dzeni zostali Polacy, obecnie 
mieszkańcy Dolnego i Górnego 
Śląska i innych regionów Pol-
ski czy mieszkający poza jej 
granicami? Zwłaszcza, że każ-
dego dnia na Ukrainie usuwane 
są jeszcze nieliczne, pozostałe 
ślady polskości tych ziem. *Nie 
znajdziemy prawdy o powsta-
niu, fundatorach, mieszkańcach, 
historii polskich miast i wsi w 
Wiśniowu, Złoczowie, Podkar-
mieniu, Podhorcach, Rozdole, 
Lwowie takich jak na tablicy w 
malutkiej wsi Radomice*. Ani 
w języku ukraińskim, ani w pol-
skim ani w angielskim. Żaden 
*turysta z Zachodu nie wie, że 
Jan Sobieski to król polski*. 
Gdzie program edukacyjny Mi-
nistra Edukacji, Ministra Nauki i  
Szkolnictwa Wyższego, Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego dla dzieci i młodzieży, na-
uczycieli, naukowców, politykó-
w,organizacji i samorządów, me-
diów, wydawców, *program pol-
ski? Bo ukraiński program* już 
edukuje Polaków i Ukraińców: 
„/Lwów leży na etnicznych zie-
miach ukraińskich i jest jednym 
z głównych węzłów nerwowych 
narodu ukraińskiego, najważ-
niejszą komorą jego serca, wiecz-
nym bodźcem ambicji, honoru 
i pragnienia wolności/” – czyta 
Danuta Skalska w Lwowskiej 
Fali radia Katowice. Nie zwario-
wałam, ja tylko cytuję autorskie 
credo niejakiego Jurija Nekoły-
szyna, którego książka Lwów 
– przewodnik w języku polski-
m,sprzedawana jest uczestnikom 
wycieczek nie tylko we Lwowie, 
ten kupiony został w Olesku 
– usprawiedliwia się przed słu-
chaczami dziennikarka. /Szu-
kałam w blisko stustronicowej 
książce traktującej o zabytkach 
i historii Lwowa słowa „pol-
ski”, wszak co pałac, świątynia, 
szkoła, opera, teatr, historyczny  
budynek to nie da się uciec 
od Lubomirskich, Sobieskich, 
Ossolińskich, Lanckorońskich, 
Potockich, Radziwiłłów, Ogiń-
skich, Ostrogskich, Wiśniowiec-
kich. Wśród obiektów historycz-
nych Lwowa, trudno znaleźć 
choć jedno nazwisko architekta 
czy fundatora ukraińskiego. Są 
poza Polakami Włosi, Austriacy, 
Niemcy ale czuli się oni Pola-
kami lub wykonywali zlecenie 
polskich pomysłodawców. Są 
w przewodniku 4 przymiotniki 
„polski” , polski malarz Matej-
ko uwiecznił dzieci na portrecie, 
król polski Władysław III Waza 
przejeżdżał pod oknami bu-
dynku, ulica Krakowska wska-
zująca kierunek do polskiego 

miasta, polski malarz Grottger/. 
Zachowanie naszych sąsiadów 
jakoś podobne jest do opisane-
goprzez pamiętnikarza z Prze-
myśla, Jana Smółkę w pierw-
szych dniach sowieckiej oku-
pacji po 17 września 1939 r.: 
„P/oczątkowo cały Przemyśl za-
jęty został przez siły niemieckie, 
jednak Niemcy, związani przyja-
cielskim układem z ZSRR szyb-
ko wycofali się, przekazując pra-
wobrzeżną część miasta sprzy-
mierzonej Armii Czerwonej.  
Odbyło się to po wspólnych de-
filadach i wzajemnych gratula-
cjach. *Teraz po prawej stronie 
Sanu znalazły się „prastare zie-
mie ruskie”, zaś po lewej „od-
wieczne ziemie niemieckie*/*”.* 
A jak było z Oleskiem? „/Szcze-
gółowy opis oleskiego zamku 
pozostawił dworzanin Jana III 
Sobieskiego, Franęois Paulin 
Dalerac. Bawiąc tu w 1687 r. 
,poczynił następujące notatki: 
„Olesko położone jest pośród 
łąki bagnistej. Zamek odda-
lony od miasteczka na mniej 
więcej 1500 kroków, łączy się 
z niem dwoma (…) nasypami, 
prowadzącymi od obu kończyn  
miasteczka”/. Dwa wieki później 
o tym samym zamku, zniszczo-
nym już wieloma szturmami, pi-
sał znanypublicysta i archiwista 
Józef Siemieński:/Od wschodu 
lewa strona zamku nic nie przed-
stawia godnego uwagi, zdaje się, 
być zawsze przeznaczona dla 
sług i domowników, izby są małe 
i bez ozdób. Prawa zaś i front 
noszą jeszcze ślady wspaniałej  
przeszłości. Na pierwszym pię-
trze (...) komnata z wielką alko-
wą, zaczyna cię witać starszym 
już językiem. (...) Ogromny 
kominek róg jeden zalega. (…) 
Sufit okrywa wielkie płótno 
w złoconych ramach, na niem 
malowane olejno porwanie 
Europy. Ściany popaćkane na 
zielono, mają kilka portretów 
Jana III i Maryi Kazimiery; 
miało ich tu być m więcej, ale  
jedne wzięto do Podhorców, dru-
gie po rękach się rozeszły. (...)
Wąziutkie, kręte wschodki na 
wyższe jeszcze piętro prowadzą; 
udawszy się niemi wejdziesz 
do szczupłego pokoju, którego 
ściany fioletowe błyszczą jak-
by szkłem potłuczonem; w iz-
debce tej król Jan się urodził!/” 
Na mocy traktatu podpisanego z 
Litwą w 1366 r. Olesko znalazło 
się pod panowaniem polskim, 
później jednak przechodziło w 
ręce Węgrów i Litwinów aż w 
1432 r. przyłączył je do Koro-
ny król Władysław Jagiełło. W 
1441 r. otrzymało od Władysła-
wa Warneńczyka prawamiejskie 
i zostało przyznane staroście 
Janowi Sienieńskiemu, którego 
syn 50 lat później ufundował tu 
kościół i parafię katolicką. Na 
początku XVII w. miasto znala-
zło się w posiadaniu kasztelana 
lwowskiego Jana Daniłowicza, 
który ożenił się z córką Stanisła-
wa Żółkiewskiego, Zofią. Muro-
wany zamek był dziełem właśnie 
Jana Daniłowicza, który wzniósł 
go na miejscu starej, drewnianej 
warowni. Po śmierci jego syna 
Stanisława jedna z trzech córek, 
Zofia Teofila, odziedziczyła Żół-
kiew i wyszła za mąż za Jakuba 

Sobieskiego. Odwiedzała często 
swoje siostry, które wspólnie 
otrzymały w spadku Olesko, i 
podczas jednej z dłuższych wizyt 
w 1629 r. właśnie tutaj urodziła 
Jana, późniejszego króla Polski. 
(/Sentymentalna Ukraina” Mag-
da i Mirek Osip-Pokrywka/).
 
Andrzej Pląskowski, uczestnik 
powstania warszawskiego, wie-
loletni wykładowca na uczel-
ni w Wielkiej Brytanii wspo-
mina:/Niepodległa w sensie 
przedwojennym to była Polska 
niezależna od innych krajów, 
dobrze zorganizowana, o od-
powiednim poziomie uczelni, 
pamiętająca naszą historię od 
966 roku. Przez wieki walcząc 
o Polskę wiedzieliśmy o co  
walczymy. Jestem dumny z te-
go,że jestem Polakiem. Gdy 
pracowałem na zachodzie uda-
ło mi się z Polski sprowadzić 
do Anglii młodych ludzi by 
zdobywali wiedzę ale pod jed-
nym warunkiem:musisz patrzeć 
, uczyć się ale musisz wrócić 
do Polski. I wszyscy wrócili/. 
A może poprosić studiujących 
u nas wschodnich sąsiadów 
by wrócili i budowali u siebie 
dobrze zorganizowane pań-
stwo ukraińskie w oparciu o 
wiedzę i prawdę historyczną? 
Co robią polskie stowarzysze-
nia historyczne, polskie urzędy, 
polskie samorządy? Zbliżają się 
wybory, zastanówmy się na kogo 
głosować, czy na reprezentan-
tów interesu polskiego narodu 
czy niemieckiego, ukraińskiego,  
francuskiego, żydowskiego. 
Bo nieprawdą jest, iż totalna 
opozycja reprezentuje interesy 
świata bez podziału na naro-
dy, nie, ona tylko jest przeciw 
narodowi polskiemu. Bliższy 
jest jej naród niemiecki, który 
od wieku silnie zabiega o swo-
ją pozycję. To dyskryminacja 
narodowościowa i wyznaniowa 
jest myślą przewodnią opozy-
cji. Dusza ludzka w komunizmie  
według Władimira Bukowskiego 
ulega deformacji, niezbędna jest 
silna edukacja nas wszystkich. 
My Polacy nie musimy manipu-
lować świadomością historycz-
ną, wystarczy uczyć historii tak 
jak czynili to nasi przodkowie, w 
oparciu o fakty. Nie musimy od-
dawać faktów historycznych w 
ręce socjologów, psychologów, 
antropologów by nimi manipu-
lowali w imię obcych interesów. 
Sądecka droga św. Jakuba koń-
czy się w kościele parafialnym 
p.w. Narodzenia NMP w Luba-
niu– Uniegoszczy. Proboszcz 
pamięta o 100-leciu Odzyska-
nia Niepodległości a na ścianie 
muru wielki plakat z drogami 
św. Jakuba i tablica poświęcona 
pamięci niemieckiego księdza 
Ericha Kalisa zamordowanego 
przez sowietów a pochowanego 
przez obecnych mieszkańców, 
Polaków wypędzonych z zabra-
nych nam wschodnich terenów 
II RP. Część wsi nazywana jest 
przez mieszkańców Serbią a 
część Rumunią bo właśnie stam-
tąd wypędzono większość Pola-
ków najpierw na Sybir, a po woj-
nie transport z pozostałymi trafił 
do Lubania.
Bożena Ratter/ Radomice opis

/ Lubań Kościół pw.Narodzenia NMP. KoniecSudeckiejDrogi
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Obłędny kult zbrodniarzy i ludo-
bójców z UPA jest na Ukrainie 
codziennością. Zdołaliśmy już 
przywyknąć do pomników Ban-
dery, Szuchewycza i Kłaczkiw-
skiego. Ale w ten sposób czci się 
tam także pomniejszych wataż-
ków OUN i UPA – bezpośrednich 
wykonawców zbrodni.

Tak na przykład w Czortkowie 
w obwodzie tarnopolskim upa-
miętniono Petro Chamczuka „By-
strego” (1919-1947 albo 1948), 
który najpierw służył w Armii 
Czerwonej, następnie był funk-
cjonariuszem Schutzmannscha-
ften – ochotniczych oddziałów 
policji pomocniczej działających 
na okupowanych przez Niemcy 
terenach ZSRR i przeznaczonych 
do wykonywania akcji pacyfika-
cyjno-eksterminacyjnych – a na 
końcu został dowódcą sotni UPA 
„Szare Wilki” oraz kurenia UPA 
„Bystry”. Kureń ten dokonał za-
głady wielu polskich wsi w Ma-
łopolsce Wschodniej, w tym m.in. 
wsi Barysz w województwie tar-
nopolskim.
Okazały pomnik Chamczuka po-
stawiono w Czortkowie jesienią 
2014 roku, ale dopiero teraz spra-
wa ta została nagłośniona w me-
diach przez społeczność żydow-
ską na Ukrainie.
Oddział Schutzmannschaft, w któ-
rym służył Chamczuk, zajmował 
się w latach 1941-1943 zwalcza-
niem partyzantki sowieckiej oraz 
eksterminacją Żydów na zachod-
niej Ukrainie i Białorusi. Cham-
czuk służył w nim od 1941 do 
końca 1943 roku, kiedy zdezerte-
rował do UPA. Trzeba podkreślić, 
że Schutzmannschaften – złożone 
głównie z nacjonalistów ukra-
ińskich – stanowiły jeden z klu-
czowych instrumentów realizacji 
niemieckiej polityki okupacyjnej 
na Ukrainie, w tym także polity-
ki zagłady Żydów. Do ich zadań 
należały m.in. pilnowanie gett i 
obozów dla Żydów oraz udział w 
ekspedycjach karnych, podczas 
których palono i mordowano wsie 
w odwecie za działalność party-
zantki antyniemieckiej. Tego nie 
dowiemy się ani z inskrypcji na 
pomniku Chamczuka w Czortko-
wie ani z poświęconej mu książki, 
którą wydano na Ukrainie i która 
wychwala go jako bojownika z 
partyzantką sowiecką.

Najbardziej znaną zbrodnią po-
pełnioną na Polakach przez kureń 
UPA pod dowództwem Cham-
czuka była zbrodnia w Baryszu. 
Ludność Barysza liczyła przed 
wojną 7 tys. mieszkańców, w tym 
2/3 Polaków, którzy mieszkali 
w osiedlu Mazury. Od począt-
ku okupacji niemieckiej byli oni 
prześladowani i mordowani przez 
nacjonalistów ukraińskich. Już w 
lipcu 1941 roku aktywiści OUN 
aresztowali i przekazali Niemcom 
10 Polaków z Barysza, którzy zo-
stali rozstrzelani 5 sierpnia 1941 
roku w Buczaczu. Niezależnie 
od tego członkowie OUN zamor-
dowali w sierpniu 1941 roku w 
Baryszu kilkunastu Polaków. W 
latach 1942-1944 z rąk nacjona-
listów ukraińskich i policjantów 
ukraińskich w służbie niemieckiej 
zginęło 36 Polaków z Barysza.

W 1944 roku, po zajęciu tych 
ziem przez Armię Czerwoną, Po-
laków-mężczyzn powołano do 
Wojska Polskiego sformowanego 
w ZSRR. W ten sposób pozba-
wiono polskie wsie samoobrony. 
W jej miejsce władze sowieckie 
powołały tzw. Istriebitielnyje 
Bataliony (bataliony niszczyciel-
skie) – formację pomocniczą do 
obrony przed UPA. Posterunek IB 
w Baryszu liczył ponad 100 ludzi, 
z czego około połowa należała 
wcześniej do AK. Jego dowódcą 
był Ukrainiec Iwanienko, a za-
stępcą dowódcy Polak Józef Kro-
wicki. Oddział ten brał udział w 
walkach z UPA na terenie powiatu 
buczackiego.
Pod koniec 1944 roku dawne wo-
jewództwo tarnopolskie stanęło w 
ogniu. Tylko w grudniu 1944 roku 
bandy UPA napadły na polskie 
wsie 55 razy. Do najkrwawszych 
ataków doszło w dwóch miejsco-
wościach powiatu tarnopolskie-
go: 24 grudnia w Ihrownicy (89 
polskich ofiar) oraz w nocy z 28 
na 29 grudnia w Łozowej (od 106 
do 131 ofiar). Oba ataki przepro-
wadziła sotnia z kurenia „Bur-
łaky” pod dowództwem Iwana 
Szemczyszyna „Czornyja”.

W styczniu 1945 roku UPA roz-
szerzyła akcję eksterminacyjną na 
powiaty borszczowski, buczacki 
i zaleszczycki. Doszło wówczas 
do napadów na Błyszczankę, Głę-
boczek, Latacz, Majdan, Uhryń-
kowce i Uście Zielone, w których 
zginęło co najmniej kilkuset Po-
laków.
W nocy z 2 na 3 lutego 1945 roku 
kureń czortkowski „Bystry” pod 
dowództwem Petro Chamczuka 
dokonał napadu na Czerwonogród 
w powiecie zaleszczyckim. Do 
ataku wyznaczono sotnie „Sza-
re Wilki” (dowodzona osobiście 
przez Chamczuka) i „Czarnomor-
cy”. Wsi, w której schroniło się 
około 1500 osób z okolicznych 
miejscowości, bronił 100-oso-
bowy oddział IB. Upowcy w 
białych, maskujących ubraniach 
wdzierali się do domów, gdzie 
zabijali nożami i siekierami napo-
tkane osoby bez względu na płeć 
i wiek. Drewniane zabudowania 
podpalali. Ci, którym udało się 
ujść przed UPA schronili się w 
zamku, kościele i Domu Ludo-
wym, gdzie byli bronieni przez 
IB. Zginęło od 49 do 60 Polaków 
i 7 żołnierzy IB. Straty UPA wy-
niosły 2 zabitych i 4 rannych.

Do pierwszej próby wymordo-
wania Polaków z Barysza doszło 
w styczniu 1945 roku. Podczas 
ukraińskiego ataku na przysiołek 
Tysów zginęło wówczas 21 osób 
narodowości polskiej. Atak kure-
nia UPA pod dowództwem Petro 
Chamczuka nastąpił w nocy z 5 
na 6 lutego 1945 roku. Upowcy 
zaatakowali 5 lutego około godz. 
22.00 osiedle Mazury. Wsparła 
ich miejscowa ludność ukraińska. 
Siły napastników wynosiły co 
najmniej 300 ludzi. Napotkanych 
Polaków zabijano bez względu na 
płeć i wiek, a zabudowania pa-
lono. Według relacji ocalonych, 
ludzi wyciągano z domów siłą i 
zabijano ciosami siekier i noży. 
Przy pomocy granatów podpala-

no drewniane zabudowania, a do 
uciekających strzelano lub także 
zabijano ich ostrymi narzędziami.

Wsi broniło tylko 10 żołnierzy 
IB, ponieważ większość z nich na 
dzień przed zbrodnią wezwano do 
Buczacza. Był to prawdopodob-
nie podstęp ukraiński. Część pol-
skiej ludności cywilnej – wsparta 
przez nielicznych żołnierzy IB – 
przez pięć godzin zaciekle broni-
ła się w murowanych budynkach 
szkoły i kościoła, mimo rażącej 
dysproporcji sił. W wyniku ata-
ku UPA osiedle Mauzry zostało 
całkowicie spalone. Zginęło 135 
Polaków. Ci, którzy przeżyli do-
konali pochówku zamordowa-
nych, po czym po kilku dniach 
przeniesiono ich do Buczacza, a 
stamtąd przesiedlono do pojałtań-
skiej Polski. Tak zakończyła się 
depolonizacja Barysza.

Zanim to się jednak stało ku-
reń „Bystry” dokonał kolejnej 
zbrodni we wsi Zelesie Koropiec-
kie. Podkomendni Chamczuka 
zajęli tę miejscowość 7 lutego 
1945 roku. Przed wojną miesz-
kało w niej około 200 Polaków i 
450 Ukraińców. Na kilka godzin 
przed zbrodnią we wsi pojawili 
się umundurowani oficerowie so-
wieccy, którzy przekazali miesz-
kańcom informację, że są bez-
pieczni i mogą spać w domach. 
Najprawdopodobniej byli to upo-
wcy przebrani za oficerów sowiec-
kich – być może był wśród nich 
sam kurinnyj Chamczuk. Po za-
jęciu wsi przez upowców nikogo 
z niej nie wypuszczono. Polaków 
przejeżdżających przez Zalesie, 
bądź przybyłych do miejscowego 
młyna, zatrzymywano. Polskie 
kobiety z dziećmi zamknięto w 
jednym z domów i poddano prze-
słuchaniu połączonemu z tortura-
mi. Chciano od nich wydobyć in-
formacje o polskiej samoobronie 
w Puźnikach. Po przesłuchaniu 
ofiary zamordowano siekierami. 
Według innej relacji, zostały one 
spalone żywcem w miejscowej 
suszarni tytoniu. Zginęło od 60 
do 70 Polaków. Domy zamordo-
wanych Polaków upowcy spalili. 
Uprowadzili też Ukraińca Sławo-
mira Danielewicza – właściciela 
młyna, który sprzeciwił się udzia-
łowi w mordzie na Polakach. Jego 
zmasakrowane ciało odnaleziono 
kilka dni później.

Los taki spotkał wiele polskich 
miejscowości w byłym woje-
wództwie tarnopolskim, w czym 
m.in. Petro Chamczuk miał osobi-
stą zasługę. Do okrutnych masakr 
ludności polskiej doszło tam m.in. 
w Bobulińcach, Byczkowcach, 
Korościatynie, Markowej, Puź-
nikach i Szklanej Hucie. W Puź-
nikach (powiat buczacki) kureń 
Chamczuka wymordował w nocy 
z 12 na 13 lutego 1945 roku od 50 
do 120 Polaków. Ogółem w lutym 
1945 roku UPA i wspierająca ją 
ludność ukraińska wymordowały 
na terenie byłego województwa 
tarnopolskiego ponad 1000 Pola-
ków, paląc ponad 50 zamieszka-
nych przez nich wsi.

Zagładę Polaków w Małopol-
sce Wschodniej (województwa 

lwowskie, stanisławowskie i tar-
nopolskie) nacjonaliści ukraiń-
scy rozpoczęli w drugiej połowie 
1943 roku, kiedy zamordowali 
tam co najmniej 2924 osoby na-
rodowości polskiej. W 1944 roku 
nacjonaliści ukraińscy dokonali 
napadów na 1550 miejscowo-
ści w Małopolsce Wschodniej, 
mordując co najmniej 32 tys. Po-
laków. Natomiast w roku 1945 
zaatakowali 611 miejscowości 
na tym obszarze, a liczba zamor-
dowanych po stronie polskiej wy-
niosła co najmniej 5,9 tys. osób. 
Najprawdopodobniej jednak z rąk 
nacjonalistów ukraińskich zginę-
ło w Małopolsce Wschodniej w 
latach 1939-1948 ponad 70 tys. 
Polaków[1].
Najbardziej znaną zbrodnią na-
cjonalistów ukraińskich na Pola-
kach w Małopolsce Wschodniej 
była zagłada Huty Pieniackiej w 
byłym województwie lwowskim 
(28 lutego 1944 roku, od 850 do 
1000 ofiar). Ale w tym samym 
czasie, w nocy z 28 na 29 lutego 
1944 roku, UPA bestialsko wy-
mordowała 156 Polaków – w tym 
kilkanaście dzieci w wieku od 4 
do 12 lat – w Korościatynie koło 
Monasterzysk (dawne wojewódz-
two tarnopolskie). To było zapla-
nowane, bezwzględne i zwyrod-
niałe ludobójstwo.
Niestety w przeciwieństwie do 
Chamczuka na pomnik od władz 
ukraińskich nie mogą liczyć jego 
ofiary wymordowane w Baryszu i 
innych miejscowościach. Skrom-
ny pomniczek na zbiorowej mogi-
le, znajdującej się na cmentarzu w 
Baryszu, ufundowali w 2012 roku 
krewni zamordowanych. Władze 
ukraińskie tradycyjnie nie pozwo-
liły na nim napisać z czyjej ręki 
zginęły te ofiary. Jest tam napisa-
ne, że „zginęli tragicznie w nocy z 
5 na 6 lutego 1945 roku”. Utopili 
się? A może popełnili zbiorowe 
samobójstwo?
Informacji o udziale Chamczuka 
w zbrodniach przeciw ludzkości 
na Polakach i Żydach nie znaj-
dziemy w jego notce biograficz-
nej zamieszczonej w ukraińskiej 
Wikipedii. Znajdziemy tam na-
tomiast zupełnie fantastyczne 

opowieści o rzekomych bitwach 
sotni Chamczuka „Szare Wilki” z 
Niemcami (w jednej z nich miało 
zginąć aż 300 Niemców). W ten 
sposób współcześni hagiogra-
fowie UPA kamuflują zbrodnie 
nacjonalistów ukraińskich popeł-
nione na cywilnej ludności pol-
skiej. Ta banderowska narracja o 
rzekomych walkach UPA z Niem-
cami oraz jej walkach z ZSRR 
jest uparcie od lat powtarzana w 
polskich mediach. Prawdy jed-
nak zatrzeć się nie da – bandyci 
i zbrodniarze nigdy nie staną się 
bohaterami. Nacjonaliści ukraiń-
scy nie walczyli z Niemcami. Ich 
głównym celem była depoloniza-
cja Kresów południowo-wschod-
nich i tego dokonali w sposób 
barbarzyński.

Elity III RP – także te, które są 
bardzo wrażliwe na punkcie an-
tysemityzmu – dyskretnie nie 
zauważają kogo czci się na Ukra-
inie. Czyżby nie był im znany 
fakt, że nacjonaliści ukraińscy – 
zanim przystąpili do ekstermina-
cji Polaków na Wołyniu i w Ma-
łopolsce Wschodniej – pomagali 
Niemcom w zagładzie Żydów? 
Najwidoczniej Ukraina dostała od 
giedroyciowców i od Waszyngto-
nu koncesję na czczenie faszyzmu 
i antysemityzmu oraz kolaboracji 
z III Rzeszą.

Jeden z czołowych przedstawi-
cieli środowiska proukraińskiego 
w Polsce – Kazimierz Wóycicki 
– napisał w 2014 roku, że twór-
ca i dowódca UPA Roman Szu-
chewycz „jest i powinien być 
również dla Polaków postacią 
o cechach bohatera”. Czy Petro 
Chamczuk też jest dla niego po-
stacią o cechach bohatera? Czy 
bohaterami są dla Wóycickiego 
także podkomendni Chamczuka, 
którzy mordowali nożami i sie-
kierami oraz palili żywcem bez-
bronnych ludzi?

[1] E. Siemaszko, „Bilans zbrod-
ni”, „Biuletyn IPN” nr 7-8 (116-
117), lipiec-sierpień 2010, s. 77-
94.

Kolejny bohater Ukrainy 
Bohdan Piętka 

/ Pomnik Petro Chamczuka w Czortkowie. Fot. www.politnavigator.net
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Epilog „Burzy” we Lwowie
Aleksander Szumański
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W dniach 19 i 20 lipca 1944 roku 
wojska 1 Frontu Ukraińskiego, 
pod dowództwem marszałka 
Koniewa, podeszły pod Lwów 
w manewrze oskrzydlającym. 
Jednostki niemieckie zrezy-
gnowały z umocnionej obrony 
Lwowa i rozpoczęły odwrót. W 
tym momencie oddziały Armii 
Krajowej przystąpiły do akcji 
„Burza” we Lwowie. 
O świcie 22 lipca zaczął się bój 
o Lwów. Decydującym momen-
tem było śmiałe wtargnięcie 
do Lwowa, od południowego 
wschodu, brygady zmotoryzo-
wanej płk. Jefimowa. Manewr 
był ryzykowny, ze względu na 
brak wsparcia dostatecznej ilo-
ści piechoty. Zastąpiły ją lwow-
skie oddziały AK, najpierw w 
dzielnicy wschodniej, a potem w 
pozostałych dzielnicach miasta. 
Wspierały one działania sowiec-
kie i samodzielnie likwidowa-
ły wiele niemieckich punktów 
oporu. 
Śródmieście Lwowa zostało 
opanowane już w dniu 23 lip-
ca, ale walki na zachodnich i 
północnych peryferiach trwały 
jeszcze do 28 lipca. W walkach 
tych uczestniczyło początko-
wo około 3,5 tys. żołnierzy AK, 
gdyż na tyle pozwalała posiada-
na ilość broni, lecz w miarę zdo-
bywania broni niemieckiej ilość 
walczących rosła. Jako datę 
oswobodzenia Lwowa przyjmu-
je się dzień 27 lipca.
W miarę opanowywania poszcze-
gólnych ulic i dzielnic miasta 
pojawiły się, wśród entuzjazmu 
mieszkańców, wszędzie na do-
mach, biało-czerwone flagi. Na 
kilku gmachach zawieszono flagi 
polskie, sowieckie i sojusznicze. 
Oddziały AK, z biało-czerwony-
mi opaskami na ramionach, zajęły 
się niezwłocznie utrzymywaniem 
porządku w mieście i ochroną 
obiektów państwowych. Do wy-
stąpień nacjonalistów ukraińskich 
nie doszło.
Już 22 lipca został zajęty budy-
nek, przy ul. Kochanowskiego 
27 na kwaterę Komendy Obszaru 
Południowo-Wschodniego AK i 
Komendy Okręgu Lwowskiego 
AK. 
Dnia 24 lipca Komendant Ob-
szaru gen. (tyt.) Władysław Fi-
lipkowski ps. „Janka” nawiązał 
kontakt z płk. Jefimowem. Płk Je-
fimow wyraził podziękowanie za 
pomoc oddziałów AK, Dała rów-
nież temu wyraz frontowa gazeta 
„Za czest’ Rodiny”. 
Wkrótce przybył do Lwowa sztab 
1 Ukraińskiego Frontu i zakwate-
rował się w dawnych gmachach 
sądów przy ul. Batorego, później 
przybyły organa bezpieczeństwa i 
władze cywilne. Wracali na swe 
stanowiska funkcjonariusze i 
urzędnicy, którzy w czerwcu 1941 
r. opuścili Lwów.
Dnia 26 lipca gen. Filipkowski, w 
towarzystwie ppłk dypl. Henry-
ka Pohoskiego, występującego w 
charakterze szefa sztabu Obsza-
ru, udał się do kwatery sztabu I 
Frontu Ukraińskiego, aby w myśl 
wytycznych planu „Burza”, zgło-
sić gotowość oddziałów AK do 
dalszej wspólnej walki, przeciw 
Niemcom. Zostali przyjęci przez 

generała, który przedstawił się 
jako Iwanow. 
Gen. Filipkowski zadeklarował 
utworzenie 5 dywizji piechoty 
AK, która by, podlegając Rzą-
dowi Polskiemu w Londynie, 
uczestniczyła dalej w wojnie, 
pod taktycznym dowództwem so-
wieckim. 
Początkowo zdawało się, że roz-
mowy układają się pomyślnie. 
Wyznaczono oficerów łączniko-
wych, (polskim oficerem łączni-
kowym był rtm Henryk Witkow-
ski, który zginął wkrótce rozszar-
pany granatem, rzuconym przez 
nieznanych sprawców. Następne-
go oficera łącznikowego już nie 
wyznaczono.
W dniu 27 lipca, w kwaterze ko-
mendy AK przy ul. Kochanow-
skiego odbyła się — na życzenie 
władz sowieckich — odprawa 
oficerów Okręgu AK Lwów, na 
którą przybył generał Iwanow, 
w asyście kilku swych oficerów. 
W odprawie uczestniczyło kilku-
dziesięciu oficerów AK, których 
gen. Filipkowski przedstawił, 
jako kadrę dowódczą przyszłej 
dywizji. Odprawa zakończyła się 
w podniosłym nastroju. Wkrótce 
jednak zmienił się ton rozmów. 
Przedstawiciele władz sowiec-
kich stwierdzili, że nie są zain-
teresowani tworzeniem polskiej 
dywizji, a ponieważ Lwów jest 
sowieckim miastem, Polacy mają 
do wyboru wstąpienie do Armii 
Czerwonej, lub do armii gen. 
Berlinga. Nadeszły w tym czasie 
drogą radiową informacje z Ko-
mendy Głównej AK o rozbrojeniu 
przez wojska sowieckie oddzia-
łów AK w Wilnie i aresztowaniu 
dowódców. 
W godzinach rannych dnia 28 
lipca, po przybyciu na dalsze roz-
mowy gen. Filipkowskiego i ppłk 
Pohoskiego, gen. Iwanow zażądał 
natychmiastowego złożenia broni 
i rozwiązania wszystkich oddzia-
łów AK. Aby nie dopuścić do 
przypadków przelewu krwi. gen. 
Filipkowski zgodził się wydać 
odpowiedni rozkaz podległym 
oddziałom. Rozkaz ten na miej-
scu zredagowany i po aprobacie 
przez gen. Iwanowa, podpisany. 
Drukiem i rozplakatowaniem za-
jęła się strona sowiecka.

Już po kilku godzinach, jasno-
niebieskie plakaty znalazły się 
na murach Lwowa:

„Żołnierze! Walka konspiracyj-
na ukoronowana przeciw nie-
mieckim powstaniem została 
zakończona. Było to pierwsze 
Wasze zadanie. Ofiary poniesio-
ne były ciężkie. Setki żołnierzy, 
dziesiątki oficerów poległo w 
walce. Dziesiątki kobiet oddało 
życie w ofiarnej służbie. Kobie-
ty i dziewczęta polskie bohater-
stwem swoim wzniosły się ponad 
wszelka pochwałę. Ich gorący 
patriotyzm już dziś tworzy legen-
dę, która przejdzie do następ-
nych pokoleń. Praca ta została 
skończona. Z wyższego rozkazu 
rozwiązuję z dniem 28 VII 1944 
oddziały Armii Krajowej i że-
gnam Was żołnierze. Obecnie za-
czyna się drugi okres — walki w 
szeregach wojska. Broń dotych-

czas posiadaną należy zdać, jako 
mało użyteczną. Do walki w polu 
otrzymacie nowoczesne i dobre 
uzbrojenie. Macie możność wstą-
pienia do oddziałów polskich. Po 
dojrzałym namyśle i wzięciu pod 
rozwagę jednolitej opinii społe-
czeństwa — stwierdzam, że jest 
to jedyne dla nas wyjście. Żołnie-
rze! Żywię nadzieję, że spotkamy 
się znów wkrótce na polu walki 
z odwiecznym wrogiem Narodu 
Polskiego.
Komendant Południowo-
-Wschodnich Sił Zbrojnych w 
Kraju. Lwów 28 VII 1944”

Rozkaz ten czytano w osłupie-
niu. W dniu 28 lipca oddziały AK 
we Lwowie zostały rozwiązane i 
złożyły broń w miejscach, gdzie 
kwaterowały w czasie „Burzy”. 
Żołnierze i dowódcy oddziałów 
rozeszli się do domów, ale utrzy-
mywano nadal łączność konspi-
racyjną i osobiste kontakty. Nie 
chciano wierzyć, że to koniec. 
Z murów miasta zniknęły biało-
-czerwone flagi.
Gen. Filipkowski nie rezygno-
wał jednak jeszcze z utworzenia 
5 Lwowskiej Dywizji Piechoty. 
Po południu dnia 28 lipca odbył 
rozmowę z gen. NKWD Gruszko, 
z którym rozmawiał już poprzed-
nio. Gen. Gruszko zaproponował 
gen. Filipkowskiemu wyjazd do 
Żytomierza na rozmowy z gene-
rałem Żymierskim, celem omó-
wienia współpracy i ewentual-
nego organizowania Lwowskiej 
dywizji.
W nocy z 28 na 29 lipca, na proś-
bę gen. Filipkowskiego odbyło 
się posiedzenie Okręgowej Rady 
Jedności Narodowej pod prze-
wodnictwem Okręgowego De-
legata Rządu R.P. mgr. Adama 
Ostrowskiego, na którym obecni 
byli gen. Filipkowski i ppłk Po-
hoski. Po całonocnej dyskusji 
Rada aprobowała projekt uda-
nia się gen. Filipkowskiego do 
Żytomierza na rozmowy z gen. 
Żymierskim, powstrzymując się 
od udzielenia wytycznych, co do 
ich przebiegu. Już w dniu 28 lipca 
samolotem transportowym C-47, 
przyleciał z Żytomierza do Lwo-
wa ppłk Wiktor Grosz w towarzy-
stwie por. Antoniego Michalaka, 

przywożąc zaproszenie na rozmo-
wy. Odlot planowany był na dzień 
30 lipca, jednakże w tym dniu 
odbył się we Lwowie wiec ludno-
ści i żołnierzy z udziałem Nikity 
Chruszczowa i marszałka Konie-
wa. W wiecu uczestniczyć miał 
również ppłk Grosz. Odlot nastą-
pił więc w dniu 31 lipca przed po-
łudniem. Generałowi Filipkow-
skiemu, oprócz ppłk Pohoskiego 
towarzyszyli: płk Franciszek Stu-
dziński „Rawicz”— komendant 
Okręgu AK Tarnopol 
(a od 30 VI 1944 r. zastępca ko-
mendanta Obszaru Południowo-
-Wschodniego), ppłk dypl. Stefan 
Czerwiński „Stefan” - komendant 
Okręgu AK Lwów, desygnowa-
ny na dowódcę 5 dywizji AK 
oraz ppor. Zygmunt Łanowski 
„Damian”, pełniący w czasie tej 
podróży obowiązki adiutanta ko-
mendanta Obszaru.
W przeddzień odlotu, gen. Filip-
kowski wysłał do Komendanta 
Głównego AK gen. Tadeusza Ko-
morowskiego depeszę, w której 
meldował:
„Rozmawiałem z przedstawicie-
lem Armii Polskiej. Wyjeżdżam 
do Żymierskiego na rozmowę. 
Stanowisko moje jest następują-
ce: Uznaję Armię Polską w walce 
z Niemcami, jednak warunkiem 
współpracy mojej i moich ofice-
rów jest porozumienie Komitetu 
(PKWN - przyp. aut.) z Mikołaj-
czykiem. Stanowisko moje jest 
aprobowane przez Radę Polską 
(Ziem Południowo-Wschodnich 
R.P. - przyp. aut.) i Delegata Rzą-
du (Okręgowego przyp. aut.)...”
Generał Komorowski, przeka-
zując ten meldunek do Sztabu 
Naczelnego Wodza w Londynie, 
skomentował go słowami:
„...Komendant Obszaru Lwów 
wyjechał z własnej decyzji do Ży-
mierskiego na rozmowę bez mego 
zezwolenia”.
Pomimo złożenia broni i for-
malnego rozwiązania oddziałów 
lwowskiej AK, w budynku Ko-
mendy AK przy ul. Kochanow-
skiego nadal pełniono dyżury i 
utrzymywano uzbrojoną służbę 
wartowniczą. Spotykali się tam 
członkowie sztabów, dowódcy 
oddziałów, przychodzili żołnie-
rze i interesanci. Pod nieobecność 

komendanta Obszaru i komen-
danta Okręgu Lwów, obowiązki 
dowódcy pełnił tu mjr dypl. Kor-
nel Stasiewicz „Prosper”, przewi-
dziany na stanowisko szefa sztabu 
5 dywizji AK. Również w nieda-
lekim sąsiedztwie, przy ul.Rybac-
kiej5, kwaterowało nadal kierow-
nictwo kontrwywiadu Komendy 
Obszaru, utrzymując kontakt ze 
sztabem kontrwywiadu 1 Frontu 
Ukraińskiego. Na polecenie ko-
mendy AK przekazywano — w 
tłumaczeniu na język rosyjski — 
informacje, dotyczące agentów 
Gestapo z terenu Lwowa.
Sytuacja stawała się jednak w 
tych dniach z godziny na godzinę 
coraz bardziej napięta i niepewna. 
Niepokój potęgowały wizyty w 
tych lokalach nieznanych sowiec-
kich oficerów, zachowujących się 
niekiedy w sposób bardziej niż 
szorstki. Można było spodziewać 
się najgorszego.
Wspomina Jerzy Polaczek:
„Dnia 31 lipca, około 10, posze-
dłem do komendy na Kochanow-
skiego. Było bardziej pusto niż w 
dniach poprzednich. Rozmawia-
łem dłużej z mjr. Stasiewiczem 
o naszej sytuacji. Uważał, że nie 
pozostaje nam nic innego jak cze-
kać i zachować honor, do końca. 
Delegacja do Żytomierza zostanie 
aresztowana. Ale ukryć się, to dać 
do tego dodatkowy pretekst”.
W godzinach południowych dnia 
31 lipca nastąpiło aresztowanie 
ppor. Mieczysława Borodeja ps. 
„Lis”, szefa wywiadu Komendy 
Okręgu Lwów. Ale o jego aresz-
towaniu dowiedziano się dopiero 
po wielu dniach, gdy udało mu się 
przemycić gryps z celi więzienia 
przy ul. Łąckiego we Lwowie. 
Ppor. Borodeja aresztowało praw-
dopodobnie NKWD. Dlatego też 
jego losy potoczyły się odmien-
nymi drogami, niż losy innych 
żołnierzy AK, aresztowanych w 
tym czasie przez organa sowiec-
kiego wojskowego kontrwywia-
du. Był sądzony, skazany i wysła-
ny do odległych karnych obozów 
pracy.
Drugie z kolei aresztowanie w 
dniu 31 lipca dotyczyło kierow-
nictwa kontrwywiadu Komendy 
Obszaru. Około godziny 18 do 
kwatery kontrwywiadu przy ul. 
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Rybackiej, w której znajdowa-
ło się w tym czasie kilkanaście 
osób, przybył kpt. Piotrow, peł-
niący od kilku dni rolę łącznika 
pomiędzy sztabem kontrwywiadu 
„Smiersz” Ukraińskiego Frontu 
a kontrwywiadem Obszaru AK. 
Nikogo to nie zdziwiło, bywał tu 
nieraz. Przywiózł ustne zaprosze-
nie na naradę, która miała odbyć 
w ich kwaterze, celem omówienia 
szczegółów dalszej współpracy. 
Zapraszał wszystkich obecnych, 
ale po targach zgodził się ograni-
czyć do czterech osób. Tak więc 
na naradę udali się: ppor. Jerzy 
Polaczek „Dwora” — szef kontr-
wywiadu Komendy Obszaru oraz 
jego współpracownicy Bolesław 
Janeczko „Rafał” kierownik I 
zespołu KW, Bogusław Bergej 
„Chodzikiewicz” — kierownik 
II zespołu KW i Maria Słowik 
„Mewa” — sekretarka szefa KW. 
Przewieziono ich samochodem 
ciężarowym na podwórze willi 
położonej przy rogu Ponińskie-
go i Racławickiej, stanowiącej 
przed wojną własność bogatego 
lwowskiego kupca — Uwiery. Tu 
właśnie mieściła się w tym czasie 
komenda sztabu kontrrazwiedki 
„Smiersz” 1 Frontu Ukraińskie-
go. Oczekiwało ich na podwórzu 
kilkunastu oficerów. 
Poproszono ich do środka i w od-
dzielnych pokojach aresztowano. 
Po osobistej rewizji sprowadzono 
ich pojedynczo do piwnicy. Znaj-
dowało się tam 5-6 oddzielnych 
pomieszczeń piwnicznych, za-
mienionych teraz na areszt.
Tego samego dnia, na życzenie 
wojskowych władz sowieckich, 
mjr Stasiewicz zwołał na godzi-
nę 21 odprawę, która miała, się 
odbyć w kwaterze Komendy AK 
przy ul. Kochanowskiego. Roze-
słano w tej sprawie pismo alarmo-
wą pocztą konspiracyjną:
„Dziś o godz. 21, odbędzie się 
odprawa odnośnie formowania 
dywizji AK, - na którą przybędzie 
generał, sowiecki Iwanow. Stawić 
się winni komendanci dzielnic, 
ich zastępcy, oraz dowódcy kom-
panii i zgrupowań. Dotyczy to 
wszystkich oficerów sztabu okrę-
gu. Szef sztabu 5 Dyw. Taśma”
(mjr Stasiewicz — przyp. autora).
Gdyby chciano ściśle wypełnić 
ten rozkaz, to na odprawę powin-
no było się stawić około 60 ofice-
rów. Uczestnicy tamtych wyda-
rzeń bardzo różnie oceniają liczbę 
przybyłych oficerów Prawdopo-
dobnie stawiło się 25 do 30 osób. 
Niektórzy dowódcy nie zastoso-
wali się do otrzymanego rozka-
zu, powodowani rosnącą niepew-
nością sytuacji. Inni delegowali 
osoby zastępcze. Krótko przed 
godziną 21 przybył oficer sowiec-
ki z informacją, że gen. Iwanow 
jest bardzo zajęty i przybyć nie 
może, ale zaprasza wszystkich na 
odprawę do siebie. W tym celu 
wkrótce podjadą samochody. Gdy 
wyszedł, zawrzało. Jedni krzy-
czeli, że to podstęp, inni, że nie 
jechać — to tchórzostwo. Zapyta-
ny mjr Stasiewicz odpowiedział, 
że pojedzie, zaznaczył, że udział 
w naradzie nie będzie obowiąz-
kowy. Część obecnych opuściła 
budynek Komendy frontowymi 
bądź tylnymi drzwiami. Wkrót-
ce podjechało kilka Willysów. W 
każdym obok kierowcy siedział 
sowiecki oficer. Zaczęto wycho-
dzić z budynku i wsiadać do sa-
mochodów po dwóch - trzech. 
Ktoś jeszcze cofnął się, lub skrę-
cił w bok. Robiło się już ciemno, 

gdy odjeżdżali.
Na temat przebiegu „odprawy” 
jest szereg relacji jej uczestników. 
Relacje te różnią się znacznie, ale 
tylko w drugorzędnych szczegó-
łach. Można przyjąć, że najpraw-
dopodobniej przebieg tej „odpra-
wy” był następujący: 
Zawieziono ich przez plac Halic-
ki do dawnego pałacu Biesiadec-
kich, na tyłach budynków sądów 
przy ul. Batorego. Oficerów AK 
poproszono do podłużnej sali na 
piętrze, do której z korytarza pro-
wadziło kilka drzwi. Stoły usta-
wione były w podkowę, na końcu 
obszerne biurko. Na stołach tro-
chę materiałów piśmiennych. Na 
krzesłach pod ścianami oczekiwa-
ło już około 30 sowieckich ofice-
rów. Wśród nich wolne miejsca, 
które zapełnili oficerowie AK. W 
oczekiwaniu na rozpoczęcie nara-
dy, wśród uśmiechów, toczyły się 
dwujęzyczne uprzejme rozmowy. 
Po kilku minutach na salę wszedł 
nieznany dotąd pułkownik, stanął 
za biurkiem i poprosił o zajęcie 
miejsca przy stołach, według star-
szeństwa. Gdy wszyscy usiedli 
zwrócił się z prośbą, aby najstar-
szy stopniem polski oficer złożył 
meldunek. Powstał mjr Stasie-
wicz i w krótkich słowach podał, 
że obecni tu polscy oficerowie 
reprezentują służby i jednostki 
bojowe organizowanej polskiej 
dywizji piechoty Armii Krajowej, 
która chce walczyć przeciwko 
Niemcom u boku Armii Czerwo-
nej. Gdy skończył, pułkownik so-
wiecki zwrócił się do niego, aby 
powtórzył ten meldunek jeszcze 
raz. Speszony trochę mjr Stasie-
wicz powtórzył wszystko od po-
czątku. Wtedy pułkownik wstał, 
odsunął szufladę biurka, wyjął 
dwa pistolety i krzyknął: ruki w 
wierch!

Oficerowie sowieccy chwycili 
oficerów AK za ręce, wykręca-
jąc je do tyłu. Równocześnie po-
otwierały się drzwi i z korytarza 
wbiegli na salę bojcy uzbrojeni 
w pepesze. Część ustawiła się 
pośrodku sali, część dokonywa-
ła osobistej rewizji oficerów AK. 
Odbierano dokumenty i inne 
przedmioty osobiste. Broni nikt 
nie miał. Następnie sprowadzono 
ich pojedynczo na dół do obszer-
nej sutereny. Po drodze na scho-
dach stało wielu bojców, uzbro-
jonych w pepesze. Po kilkunastu 
minutach wyprowadzono ich na 
dziedziniec i załadowano na sa-
mochód ciężarowy. Siedzieli na 
podłodze ciasno, okrakiem jeden 
za drugim, twarzami w kierunku 
jazdy. Zawieziono ich do więzie-
nia przy ulicy Łąckiego. 
Początkowo, przez kilka godzin, 
przebywali w jednej celi, potem 
rozprowadzono ich po różnych 
celach w tzw. budynku wewnętrz-
nym, w którego piwnicach, za 
czasów Gestapo, znajdowały się 
cele śmierci.

W czasie tej „odprawy” zostali 
aresztowani:
* mjr dypl. Kornel Stasiewicz 
— „Prosper” — szef sztabu Ko-
mendy Okręgu Lwów (krypto-
nim — „Taśma”);
* mjr dypl. Leon Bazała — 
„Strwiąż”, cichociemny, lekarz 
— zastępca szefa sanitarnego 
Komendy Obszaru Południo-
wo-Wschodniego;
* kpt. Karol Borkowitz — 
„Zen” — komendant Dzielnicy 
Południowej;

* kpt. Andrzej Chołoniewski — 
Łodyga”;
* dowódca oddziałów leśnych 
14 p. uł. AK;
* ppor. Władysław Cudak — 
„Gojba” — referent WSOP 
Dzielnicy Wschodniej;
* ks. Władysław (o. Rafał) Kier-
nicki — „Dziunio”, franciszka-
nin, kierownik łączności kon-
spiracyjnej Komendy Okręgu 
Lwów;
* por. Stanisław Łatkowski — 
„Poraj” — oficer informacyjny 
Dzielnicy Wschodniej;
* inż. Edward Pawluk — „Pro-
fesor”, urbanista — kierow-
nik kolportażu BIP Komendy 
Okręgu Lwów;
* por. Jan Podhaniuk - „Lu-
dwik” -Komendant I Rejonu 
Dzielnicy Południowej;
* kpt. Edward Sidorowicz — 
„Burak” — komendant Dzielni-
cy Śródmieście;
* kpt. Dragan Sotirović — 
„Draża”, Jugosłowianin — za-
stępca dowódcy oddziałów le-
śnych 14 p. uł. AK;
* ppor. Franciszek Specylak — 
„Rapier” — adiutant i oficer or-
ganizacyjny komendy Dzielnicy 
Południowej;
* por. Stanisław Sypniewicz 
(prawdziwe nazwisko: Mieczy-
sław Laskowski) — „Mieczy-
sław” — kierownik legalizacji 
Komendy Okręgu Lwów;
* por. inż. Stanisław Turowicz 
— „Roch” — szef łączności 
operacyjnej Komendy Okręgu 
Lwów;
* ppor. Bolesław Wójtowicz — 
„Damian” — komendant III 
Rejonu Dzielnicy Południowej.
* Jedyną kobietą aresztowaną 
w czasie „odprawy” była Kry-
styna Wójcik prawdziwe nazwi-
sko: Paulina Stachorówna) — 
„Lila” — kierownik kancelarii 
Komendy Okręgu Lwów. 
Z krzykiem: „Chłopcy, jadę z 
Wami!!!” Wsiadła w ostatniej 
chwili do jednego z odjeżdżają-
cych na odprawę samochodów.

W dniu 1 lub 2 sierpnia, część z 
nich, a mianowicie: mjr. Stasie-
wicza, kpt. Sotirovića i Krystynę 
Wójcik przewieziono z więzienia 
przy ul. Łąckiego do aresztu przy 
kwaterze kontrrazwiedki przy ul. 
Ponińskiego w willi Uwiery. Oko-
ło godziny w mieszkaniu przy 
ul. Supińskiego 6, aresztowano 
Okręgowego Delegata Rządu mgr 
Adama Ostrowskiego — „Toma-
sza Niedzielę”. Umieszczono go 
w osobnej celi w więzieniu przy 
ul. Łąckiego. Był wielokrotnie 
przesłuchiwany, przy czym — jak 
sam później twierdził — pozoro-
wano rozstrzeliwanie go. 
W więzieniu wyraził gotowość 
podjęcia współpracy z PKWN. 
Przewieziono go do Lublina, 
gdzie po rozmowie z Osóbką-Mo-
rawskim zadeklarował zmianę 
swego politycznego stanowiska. 
Wyraził to w liście, ogłoszonym 
w numerze 52 gazety „Rzeczpo-
spolita” z dnia 23 września 1944, 
przedrukowanym w numerze 33 
lwowskiego „Czerwonego Sztan-
daru” z dnia 26 września 1944. 
Niebawem został mianowany 
wiceministrem administracji pu-
blicznej w PKWN, a w pierw-
szym kwartale 1945 objął stano-
wisko wojewody krakowskiego. 
Będąc w Lublinie, sprowadził ze 
Lwowa kilku swych przyjaciół i 
współpracowników z Okręgowej 
Delegatury we Lwowie. Gorszy 

los spotkał szereg innych człon-
ków Okręgowej Delegatury Rzą-
du we Lwowie, aresztowanych w 
okresie późniejszym. Byli sądze-
ni i wracali z obozów ze wscho-
du dopiero po wielu latach. Nie 
wszyscy.
Po wyjeździe grupy oficerów na 
„odprawę”, w kwaterze Komendy 
AK przy ul. Kochanowskiego 27, 
znajdowało się około 10 uzbro-
jonych żołnierzy AK pełniących 
służbę wartowniczą. Był tam 
również Zbigniew Kornet (praw-
dziwe nazwisko: Tadeusz Foro-
wicz) — „Kornel” — kierownik 
komórki legalizacji kontrwywia-
du Komendy Obszaru, pełniący tu 
dyżur z ramienia szefa kontrwy-
wiadu. Były wreszcie 3—4 osoby 
zatrzymane w „areszcie”, jako 
podejrzane o kolaborację z Niem-
cami. Dowódcą warty, a zarazem 
pełniącym obowiązki oficera in-
spekcyjnego, był ppor. Włady-
sław Bohr — „Sas” d-ca plutonu z 
II Rejonu Dzielnicy Wschodniej, 
który wspomina wydarzenia tam-
tej nocy: 
„Około godz. 23 wyszedłem, aby 
dokonać obchodu posterunków 
wartowniczych. Raptem zasko-
czyło mnie od tyłu dwóch so-
wieckich żołnierzy czy oficerów. 
Rozbroili mnie, doprowadzili do 
budynku Komendy i zażądali wy-
dania rozkazu wartownikom, aby 
nie stawiali oporu. Opór nie miał 
sensu. Złożono broń. Wszystkich 
wartowników oraz „aresztantów” 
przewieziono około północy do 
więzienia na Łąckiego. Wśród 
wartowników pamiętam Anto-
niego Szostakiewicza — „Szlifie-
rza”.

Od tej nocy przez dwa najbliż-
sze dni, w budynku przy ul. 
Kochanowskiego 27, zorgani-
zowany był „kocioł”. W dniu 1 
sierpnia zatrzymano od rana 40 
osób, na miejscu przeprowadzo-
no przesłuchania, które trwały 
do wieczora. Wyselekcjono-
wano 12 mężczyzn i 2 kobiety. 
Przewieziono ich do więzienia 
na Łąckiego. Byli wśród nich:

— Maria Bochenek — „Graży-
na — dowódca patrolu wydziału 
łączności operacyjnej Komendy 
Okręgu Lwów,

— Helena Terlecka — „Niwa” 
— z komórki kolportażu B1P 
Okręgu Lwów,

— Kazimierz Arcimowicz — z 
grupy wywiadu więziennego 
(kryptonim „Krata”),

— ppor. Mieczysław Dawido-
wicz — „Szczapa” — oficer Ko-
mendy Okręgu Lwów,

— Jerzy Habela — „Konrad” 
— kierownik poczty wewnętrz-
nej kontrwywiadu Komendy 
Obszaru.

Jerzy Habela, historyk, literat, 
muzyk, m.in. autor historycz-
nej książki „Lwowskie piosenki 
uliczne, kabaretowe i okolicz-
nościowe”, która powstała we 
współpracy z Zofią Kurzową, 
jest ojcem aktora dramatycz-
nego Wojciecha Habeli z któ-
rym współpracuję od lat przy 
prowadzeniu konferansjerki 
festiwali” Piosenki Lwowskiej 
i Bałaku Lwowskiego” zespołu 
Chawira - prowadzonego przez 
Karola Wróblewskiego - preze-

sa Fundacji Ocalenia Kultury 
Kresowej.

O innych aresztowanych brak 
wiadomości. „Kocioł” działał, 
jeszcze do 2 sierpnia. Zatrzymano 
kilka osób. Wkrótce utworzył się 
samorzutnie „system alarmowy”. 
Starsze panie i dzieci ostrzega-
ły przechodniów. Już 2 sierpnia 
dotarł do Komendy Głównej AK 
w Warszawie meldunek o wyda-
rzeniach we Lwowie, określający 
liczbę aresztowanych oficerów na 
30. Za tym meldunkiem wysyłano 
dalsze. Warszawa w tym czasie 
stała w ogniu powstańczych walk.
Lwowskie oddziały Zgrupowania 
Zachodniego pod dowództwem 
kpt. Witolda Szredzkiego „Suli-
my”, po wykonaniu zadań, bojo-
wych planu „Burza”, ruszyły na 
pomoc powstańczej Warszawie. 
Część tych oddziałów została 
otoczona, rozbrojona, a ofice-
rowie zostali aresztowani przez 
oddziały sowieckie. Jednym z 
tych oddziałów była 6 kompania 
26 pp AK, dowodzona przez kpt. 
Stefana Zakrzewskiego (prawdzi-
we nazwisko: Zenon Kubski) ps. 
„Lech”. Kompania została zatrzy-
mana w Rudniku nad Sanem w 
dniu 18 sierpnia. Kpt. „Lech” tak 
wspomina dalsze wydarzenia:
„Nastąpiły pertraktacje z jakimś 
pułkownikiem sowieckim. Nale-
gał, abyśmy złożyli broń i żeby 
żołnierze przez punkt poboru 
wstąpili do Armii Berlinga. My 
domagaliśmy się, aby cały nasz 
oddział jako oddział AK wszedł 
w skład tej armii. Pułkownik so-
wiecki kategorycznie podtrzy-
mywał swe żądanie, gdyż jak 
twierdził, takie miał dyrektywy. 
Ale ostatecznie zaproponował, że 
przewiezie nas — czterech ofice-
rów — na rozmowę do generała. 
Zawieziono nas w lasy poza Uła-
nów i umieszczono w stodole. 
Odebrano nam broń i przez dwie 
noce przesłuchiwał nas major 
NKWD. Potem przewieziono 
nas samochodem ciężarowym do 
Lwowa i ulokowano w piwnicy 
jakiegoś domu (willa Uwiery — 
przyp. autora), gdzie siedziało 
dużo innych Polaków z AK. Tu 
byliśmy ponownie przesłuchiwa-
ni. Dowiedziałem się po latach, 
że po naszym wyjeździe z Rud-
nika, naszych żołnierzy rozbro-
jono”.

Wraz z kpt. „Lechem” byli 
aresztowani:

— jego zastępca, por. Walerian 
Proszowski — „Józef”.

— Dowódca I plutonu ppor. 
Józef Wyrobek (prawdziwe 
nazwisko Tadeusz Guzik) — 
„Uzda”.

— chor. Adam Ekiert — „Po-
garda”, dowódca oddziału le-
śnego 1 kompanii samborskiej.

Podobny los spotykał i inne od-
działy lwowskiej Armii Krajo-
wej, które poza terenem Lwowa 
uczestniczyły w „Burzy”. Nale-
ży tu wspomnieć, że w połowie 
sierpnia umieszczono również w 
piwnicach willi Uwiery kpt. Jana 
Schrama - „Grodzickiego”, któ-
rego aresztowano w Jarosławiu, 
po objęciu przez niego czynności 
burmistrza z ramienia Delegatu-
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ry Rządu R.P. oraz por. inż. Tade-
usza Gajewskiego, aresztowane-
go jako szefa służby bezpieczeń-
stwa w Jarosławiu. Tymczasem 
we Lwowie, już od pierwszych 
dni sierpnia, sowieckie orga-
na bezpieczeństwa przystąpiły 
do indywidualnych aresztowań 
członków AK. Nie miały one 
charakteru masowego (choć, wo-
bec ujawnienia się w czasie „Bu-
rzy” kilku tysięcy żołnierzy AK, 
było to możliwe), miały zapewne 
oddziaływać na społeczeństwo 
polskie we Lwowie. Chodziło 
niewątpliwie o ujęcie dalszych 
dowódców, ale aresztowano rów-
nież szeregowych członków AK 
przeważnie należących do służb 
specjalnych, zwłaszcza wywiadu 
i kontrwywiadu. Aresztowania 
były prowadzone w sposób dys-
kretny — po tichońku.
Warunki, w jakich znaleźli się 
więźniowie zarówno w więzie-
niu przy ul. Łąckiego jak i w 
piwnicach willi Uwiery, były 
szczególnie dotkliwe i upokarza-
jące. Głodni, nie myci, zawszeni, 
bez światła, powietrza ruchu, bez 
opieki lekarskiej, w całkowitej 
izolacji od świata, leżeli na gołej 
podłodze, betonie, czy resztkach 
węgla i koksu. Nie da się tego 
wytłumaczyć swoistym bałaga-
nem, czy trudnościami frontowy-
mi. Miało to niewątpliwie wpoić 
uwięzionym przekonanie o zu-
pełnej beznadziejności ich poło-
żenia. Przesłuchania odbywały 
się nocami. Śledztwo zmierzało 
do ujawnienia faktów antyko-
munistycznej i wrogiej do ZSRS 
działalności, Usiłowano też uzy-
skać dane dotyczące struktury 
organizacyjnej AK i jej działal-
ności, a także pseudonimów, na-
zwisk, adresów. Wszystko wska-
zuje na to, że już w pierwszych 
dniach sierpnia zmarł w willi 
Uwiery mjr Kornel Stasiewicz. 
Był poważnie chory na cukrzy-
cę i musiał stale korzystać z le-
karstw. Czy zaniedbano lub czy 
odmówiono mu pomocy? Czy 
też sam wybrał śmierć — zataja-
jąc swój stan? Nie dowiemy się 
chyba.
O losach gen. Filipkowskiego nie 
było we Lwowie ciągle żadnych 
wiadomości. Tymczasem gen. 
Filipkowski, wraz z towarzyszą-
cymi mu oficerami rzeczywiście 
dotarł samolotem do Żytomierza 
31 lipca w godzinach przedpo-
łudniowych. Prosto z lotniska 
przewieziono ich do centrum Ży-
tomierza, gdzie mieściła się kwa-
tera sztabu generalnego Wojska 
Polskiego. Oczekiwał ich gen. 
Żymierski w towarzystwie kilku 
generałów w polskich mundu-
rach oraz płk Marian Spychal-
ski. Powitanie było serdeczne, 
zwłaszcza że gen. Żymierski znał 
osobiście gen. Filipkowskiego, 
płk Studzińskiego i płk Czerwiń-
skiego z okresu przedwojenne-
go. Odbyła się krótka wstępna 
rozmowa, po której gen. Filip-
kowski i jego towarzysze zostali 
odwiezieni do przydzielonej im 
kwatery. Mieściła się w drewnia-
nym domku na peryferiach Ży-
tomierza. Oczekiwali na dalsze 
rozmowy.

W nocy z 2 na 3 sierpnia zostali 
aresztowani i przewiezieni cię-
żarówką do więzienia NKWD w 
Kijowie. Trzymano ich tam przez 
kilka dni w pojedynczych celach. 
Odbywały się przesłuchania. 
Na koniec oświadczono im, że 
zostają przekazani do kontrra-
zwiedki 1 Frontu Ukraińskiego. 
Przez Lwów przewieziono ich 
samochodem ciężarowym do 
małej osady leśnej pod Rawą Ru-
ską, gdzie w budynku szkolnym 
mieściło się prowizoryczne wię-
zienie. Było tam sporo innych 
więźniów, przeważnie w mundu-
rach sowieckich. Trzymano ich 
w salach szkolnych, a także w 
ziemiankach, czyli dołach ziem-
nych, nakrytych drągami i dar-
nią. Były jedno- i wieloosobowe. 
Wspomina ppłk Henryk Pohoski: 
„Zaprowadzono mnie do małego 
otworu w ziemi i kazano wejść. 
Był to wykopany dół mający po 
jednym metrze wzdłuż, wszerz, 
i na wysokość. Było trochę sło-
my. Otwór zamknięto. (...) Nikt 
mnie o nic nie pytał. W nocy wy-
puszczano mnie na spacer i dla 
załatwienia potrzeb. Dawano mi 
wtedy jeść oraz kubek gorącej 
wody (...). 
Między 15 a 20 sierpnia gene-
rał Filipkowski, ppłk. Pohoski i 
pozostali członkowie delegacji 
do Żytomierza zostali wraz z in-
nymi więźniami przewiezieni do 
wsi Trzebuska i osadzeni w polo-
wym więzieniu w ziemiankach. 
Prawdopodobnie tylko dla gen. 
Filipkowskiego zrobiono wyją-
tek.

Wspomina Michał Sobień:
„Aresztowano mnie w domu w 
Muninie koło Rzeszowa w nocy 
z 29 na 30 sierpnia i po dwu-
dniowym pobycie w areszcie w 
Jarosławiu zawieziono mnie do 
Trzebuski. Było tam polowe wię-
zienie. Przy wiejskiej drodze w 
środku wsi było ogrodzone pole 
zasiekami drutu kolczastego. 
Stał tam barak drewniany a na 
podwórzu było 5 ziemianek — 
dołów ziemnych o wymiarach 
wewnętrznych 4,5x3 m, wyso-
kości około 160 cm. W ziemian-
kach tych trzymano po kilkana-
ście osób — Rosjan, Ukraińców, 
Polaków. Możliwe, że było też 
kilka mniejszych ziemianek. Gdy 
wyprowadzano mnie na krótki 
spacer, widywałem polskiego 
oficera z generalskimi dystynk-
cjami. Mieszkał w wiejskiej cha-
cie, położonej tuż za odrutowa-
niem. Miała okna zabite deska-
mi, (dom Jana Rumaka — przyp. 
aut.) Widywałem go przez kilka 
dni siedzącego na stołku przed tą 
chatą, nieruchomego, zamyślo-
nego, patrzącego gdzieś w dal. 
Po kilku tygodniach zobaczyłem 
go w obozie w Charkowie. Był to 
gen. Filipkowski”.
Przywiezienie gen Filipkowskie-
go i towarzyszących mu człon-
ków Komendy Lwowskiego 
Obszaru AK do przyfrontowego 
aresztu polowego trudno tłu-
maczyć, czym innym niż dalszą 
próbą ich psychicznego łamania. 
Nie tylko warunki, ale i atmosfe-
ra w tym areszcie była szczegól-

nego charakteru i do dziś pozo-
stawiła po sobie jak najbardziej 
ponure wspomnienia wśród miej-
scowej ludności. Przywożono tu 
stale nowych więźniów, a prze-
ważnie co tydzień wywożono ich 
grupami, tylko w bieliźnie do po-
bliskiego lasu, skąd nie wracali. 
Prawdopodobnie tracono tu ska-
zanych na śmierć Własowców i 
dezerterów z armii sowieckiej. 
Czy wśród straconych byli także 
Polacy? Choć nie ma na to dowo-
dów, wśród ludności miejscowej 
krążą na ten temat różne tragicz-
ne legendy. Obok śladów zbioro-
wych mogił, postawiono w lesie 
wysoki krzyż.
Z początkiem września przyby-
ła do Trzebuski grupa oficerów 
kontrrazwiedki z ulicy Poniń-
skiego we Lwowie, na czele z 
ppłk Piotrowskim, celem doko-
nania przesłuchań gen. Filip-
kowskiego i jego towarzyszy. 
Przesłuchania odbywały się, 
jak zwykle nocami w jednej z 
sąsiednich chat. Wielokrotnie 
przesłuchiwany był ppłk Poho-
ski. Na nim szczególnie skupił 
swe zainteresowanie ppłk Pio-
trowski. Przesłuchiwano również 
pozostałych członków delega-
cji do Żytomierza. Niestety, ani 
gen Filipkowski, ani pozostali 
nie spisali swych wspomnień z 
tych dramatycznych przeżyć. W 
każdym razie nic o tym dotąd nie 
wiadomo. W czasie późniejszego 
pobytu w obozach na Wschodzie, 
niewiele o tych sprawach mówi-
li. Zasłyszanych fragmentów 
nieraz gorzkich wspomnień nie 
należałoby tu powtarzać.
Dnia 4 lub 5 września przed świ-
tem, ppłk Piotrowski przewiózł 
ppłk Pohoskiego willysem do 
willi Uwiery we Lwowie, gdzie 
ppłk Pohoski rozmawiał z ge-
nerałem, szefem kontrwywiadu 
1 Frontu Ukraińskiego. Po tej 
rozmowie umieszczono ppłk 
Pohoskiego w pokoju na piętrze 
małego drewnianego domku 
przy ulicy Kosynierskiej 6 lub 
4, skąd — jak opisuje w swych 
wspomnieniach — udało mu się 
po kilku dniach zbiec w nocy. 
W ostatniej dekadzie września, 
już z dokumentami na nazwisko 
Józef Modzelewski, przedostał 
się koleją w grupie kilku osób do 
Przemyśla i uniknął powtórnego 
aresztowania.
W dniu 5 września przewiezio-
no gon. Filipkowskiego wraz 
z płk Studzińskim, ppłk Czer-
wińskim i ppor. Łanowskim z 
Trzebuski na najbliższe lotnisko 
polowe, skąd samolotem prze-
lecieli na lotnisko w Skniłowie 
pod Lwowem. Tu dołączono do 
nich przywiezionych z więzienia 
przy ul. Łąckiego: L. Bazałę, K. 
Borkowitza, E. Sidorowicza, M. 
Dawidowicza i E. Pawluka oraz 
przywiezionych z willi Uwiery: 
K. Arcimowicza, B. Bergera i 
B. Janeczko. Z uwagi na defekt 
techniczny samolotu, którego w 
tym dniu nie udało się usunąć, 
całą grupę, 12 osób — mającą 
lecieć dalej — przewieziono na 
noc do willi Uwiery. Odlot całej 
tej grupy nastąpił dnia 6 wrze-
śnia po południu, pod eskortą 

kapitana i czterech podoficerów 
z pepeszami.

Wspomina Mieczysław Dawidowicz:

„Na lotnisko przyjechał z nami 
major „kontrrazwiedki”, który 
wręczył kapitanowi, dowódcy 
konwoju teczkę — prawdopo-
dobnie z aktami naszej grupy 
— z napisem: „Naczalniku Wo-
jennowo Okruga w Charkowie”. 
Pożegnał nas słowami: „Odla-
tujecie do Charkowa, centrum 
Ukrainy, gdzie będziecie już spo-
kojni do końca wojny. Włos wam 
z głowy nie spadnie. Przylecieli-
śmy do Charkowa o godz. 18-tej 
6 września”.
Była to pierwsza grupa, wysła-
nych ze Lwowa na wschód, in-
ternowanych żołnierzy AK, choć 
słowo „internowani” nie zostało 
przy tym użyte. W budynku za 
wysokim ceglanym murem, przy 
uliczce Bezugolnyj Pereułok 
5, na przedmieściu zburzonego 
Charkowa, zastali już wcześniej 
przybyłych tu uczestników „Bu-
rzy”, z innych wschodnich Okrę-
gów AK.
W dniu 8 września przewiezio-
no z więzienia przy ul. Łąckiego 
oraz z willi Uwiery do obozu w 
Bakończycach na przedmieściu 
Przemyśla: W. Bobera, W. Bohra. 
A. Chołoniewskiego, W. Cudaka, 
A. Ekierta, K. Głowackiego, M. 
Klimczuka, J. Podhaniuka, i in. 
aresztowanych po „Burzy” na 
wyzwolonej od Niemców części 
Podokręgu AK Rzeszów. Był tu 
również rtm. Zdzisław Małecki, 
oficer Inspektoratu w obozie w 
Bakończycach do 4 październi-
ka. W nocy z 4 na 5 październi-
ka znaleźli się w grupie 73 osób, 
które załadowano do wagonu 
„stołypińskiego” na bocznicy 
kolejowej w Przemyślu. Jechali 
przez Lwów, Kijów, Konotop, 
Orzeł i Woroneż.
Przywieziono ich na stację ko-
lejową w Riazaniu w dniu 15 
października. W łagrze dla in-
ternowanych znajdowało się już 
trzech uczestników „Burzy” we 
Lwowie: ppor. Mamert Celmin-
ski — „Ślimak”, ppor. Eustachy 
Stebelski — „Buława” i pchor. 
Kazimierz Kozłowicz — „Ba-
ron”. Po „Burzy” dotarli różnymi 
drogami do Lublina, zgłosili się 
ochotniczo do służby w Wojsku 
Ludowym, zostali przyjęci, ale 
po kilku dniach ich aresztowano.
W połowie września nastąpiło 
przeniesienie sztabu kontrwywia-
du 1 Frontu Ukraińskiego z willi 
Uwiery w rejon Rzeszowa. Pozo-
stawiono jednak we Lwowie pla-
cówkę filialną, którą zorganizo-
wano w drugiej połowie sierpnia 
przy ul. Kadeckiej 20, u zbiegu 
z ul. Kosynierską. Znajdował się 
tam duży 3-4 piętrowy budynek, 
posiadający rozległe piwnice i 
schrony przeciwlotnicze. Zamie-
niono je teraz na cele więzienne. 
Na cele więzienne wykorzystano 
również stare drewniane zabudo-
wania gospodarcze, mieszczące 
się w pobliżu, przy ul. Kosy-
nierskiej. Więźniowie z AK na-
zywali je „stajenkami”. (Później 
dobudowano parterowy pawilon 

więzienny.) Do tych pomiesz-
czeń więziennych przewieziono 
w dniu 6 września, z piwnic willi 
Uwiery, większość przebywają-
cych tam dotąd aresztowanych 
żołnierzy AK. Wkrótce schrony, 
piwnice i „stajenki” zaczęły się 
zapełniać nowymi aresztantami. 
Wśród więźniów, którzy pozo-
stali jeszcze w willi Uwiery był 
Jugosłowianin, a ściślej Serb, 
kpt. Dragan Sotirović —”Draża” 
(po ucieczce z niewoli niemiec-
kiej wstąpił w szeregi lwowskiej 
AK). Udało mu się zbiec z willi 
Uwiery około 10—12 września.
Wczesnym rankiem dnia 21 
września odleciał samolotem do 
Charkowa następny transport 17 
internowanych żołnierzy AK ze 
Lwowa. Z lotniska w Charkowie 
przewieziono ich do łaźni na te-
renie więzienia NKWD, a potem 
do budynku za ceglanym murem 
przy ul. Bezugolnyj Piereułok 5.
Począwszy od jesieni 1944 r., 
wśród aresztowanych byłych 
żołnierzy AK przeważają tacy, 
którym władze sowieckie przy-
pisują dalsze prowadzenie dzia-
łalności konspiracyjnej, tym 
razem antysowieckiej. Wielu z 
nich trafia również do więzienia 
przy ul. Kadeckiej, gdzie po in-
tensywnym śledztwie byli naj-
częściej sądzeni i z wysokimi 
wyrokami odsyłani do odległych 
karnych obozów pracy. Tylko 
przy zupełnie oczywistym bra-
ku dowodów tego rodzaju an-
tysowieckiej działalności i przy 
konsekwentnym trzymaniu się 
do końca śledztwa tych samych 
wyjaśnień i zaprzeczeń, udawa-
ło się niektórym uniknąć tego 
losu. Czasem wypuszczano ich 
na wolność. Częściej trzymano 
ich bez wyroków nadal miesiąca-
mi w więzieniu, zwłaszcza, gdy 
przyznali się, że kiedyś należeli 
do AK. Takich włączano również 
do transportów internowanych 
do obozów na wschodzie.
Ze Lwowa odeszły jeszcze na 
wschód dwa transporty in-
ternowanych żołnierzy AK, z 
więzienia przy ul. Kadeckiej. 
Wieczorem 19 lutego 1945 
wysłano w wagonie „stołypiń-
skim” grupę ok. 40 osób. Na 
stacji w Kijowie oddzielono 
z tego 14 osób, które osobny 
konwój dowiózł do Charkowa, 
do obozu za ceglanym murem. 
Na stację kolejową w Riazaniu 
przybyli przed południem w 
dniu 9 stycznia 1946(?) r. Kilka 
starszych i chorych osób zna-
lazło miejsce na samochodzie 
ciężarowym. Reszta szła wol-
no i z trudem drogą po głębo-
kim śniegu kilka kilometrów. 
Zatrzymali się przed drutami 
kolczastymi i bramą dużego 
obozu, położonego w miejsco-
wości Diagielewo, na północny 
zachód od Riazania. W tym 
czasie, w obozie tym znajdowa-
li się już wszyscy internowani 
po „Burzy” żołnierze AK ze 
Lwowa, a także internowani po 
„Burzy” w innych wschodnich 
okręgach AK.
Dokumenty, źródła, cytaty:
http://www.lwow.home.pl/spo-
tkania/epilog.html

http://www.lwow.home.pl/spotkania/epilog.html
http://www.lwow.home.pl/spotkania/epilog.html
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W nawiązaniu do artykułu, któ-
ry ukazał sie w Kresowym Ser-
wisie Informacyjnym w dniu 02 
marca 2018 roku (https://ksi.btx.
pl/index.php/aktualnosci/503-
z a d e n u n c j o w a n y - p r z e z -
p r a c u j a c y c h - w - o l s z t y n i e -
ukra incow-polsk i -pa t r io ta -
an tybanderowic-w-sadz ie ) , 
chciałbym Państwu przedstawić 
więcej szczegółów z mojego za-
trzymania jak i całego postępo-
wania poprzez wyrok z uzasad-
nieniem i apelacją prokuratora 
Jaroczyńskiego włącznie.

 Zatrzymanie miało miejsce 26 
października 2016 roku na par-
kingu przed sklepem znanej olsz-
tyńskiej “sieciówki” spożywczej. 
Ukraińcy, którzy szli za mną do-
tarli do tego sklepu, wciąż pozo-
stając w kontakcie telefonicznym 
z Policją. 
Po moim wyjściu ze sklepu cze-
kało na mnie 5 (słownie pięciu) 
policjantów, włącznie z kierowcą. 
Przypominam sobie, że zostałem 
wciągnięty do pojazdu a za mną 
weszła para Ukraińców.  W mojej 
ocenie, dwójka neobanderowców.
Zapamiętałem, że na pytanie poli-
cjanta, aby wyjaśnili mu kim był 
Bandera, Ukrainiec, prawie wsta-
jąc z siedzenia, powiedział, że był 
to wielki rewolucjonista ukra-
iński, który walczył za wolność 
Ukrainy. Szczerze zdziwiłem się 
o jakiej Ukrainie on mówił?. Za 
każdym razem kiedy padało na-
zwisko tego zwyrodniałego psy-
chopaty, Ukrainiec nie mógł się 
powstrzymać i za każdym razem 
powtarzał, że był to ukraiński re-
wolucjonista!. Nim dojechaliśmy 
na Komendę Policji usłyszałem 
to chyba z sześć razy. Oczywi-
ście podczas tej “podróży” byłem 
prowokowany prze tych dwoje 
zaczepkami słownymi, ale nie 
odezwałem się ani razu.
Po dojechaniu na miejsce zosta-
łem zamknięty w izolatce a wcze-
śniej odebrano mi wszystkie rze-
czy jakie miałem w kieszeniach 
włącznie z telefonem, który stra-
ciłem na dwa miesiące a byłem 
wtedy w trakcie szukania pracy. 
Zatrudnienie znalazłem dopiero 
po półtora miesiąca po zatrzy-
maniu. Ciekaw jestem kto teraz 
zrekompensuje mi stracony czas 
w którym nie miałem środków do 
życia?
Po około godzinie zjawiło się 
dwóch policjantów w cywilu. 
Rozmowa zaczęła się od ataku na 
mnie. Jeżeli nie ujawnię wszyst-
kich miejsc, w których umieści-
łem wlepki, zostanę zatrzymany 

na trzy miesiące.
Później zostałem zabrany do 
domu, w kajdankach, w celu 
przeszukania. Odbyło się to bez 
nakazu prokuratora. Nakaz prze-
szukania prokurator wystawił po 
pięciu dniach.
Zostały znalezione wlepki w ilo-
ści 4 sztuk. Następnie przyjechał 
technik i sfotografował oraz za-
bezpieczył wlepki rozklejone nad 
jeziorem, nad którym mieszkam. 
Po tym wszystkim zostałem od-
wieziony  z powrotem na Ko-
mendę Policji, gdzie spędziłem 
noc na tzw. “dołku”. Nie muszę 
wspominać, że dwójka Ukraiń-
ców została, po złożeniu zeznań, 
wypuszczona do domu. 
Następnego dnia ok. godziny 11 
zostałem przesłuchany po raz 
pierwszy. Powiedziałem, że moja 
“akcja” miała  na celu kontekst hi-
storyczny i osobisty. Nie miała na 
celu żadnego znieważenia bo nie 
rozumiem jak przekreślony wi-
zerunek Bandery i napis „UPA -  
ukraińscy mordercy” ( foto obok) 
może kogoś obrazić.
Policjant, który mnie przesłu-
chiwał powiadomił , że jest to 
przestępstwo z art. 256 kodeksu 
karnego. Znowu zostałem zapro-
wadzony do izby zatrzymań i cze-
kałem tam na kolejne przesłucha-
nie. Przewieziono mnie do innej 
Komendy Miejskiej Policji ok. 
godziny 14. Bardzo proszę teraz 
zwrócić uwagę na godzinę, którą 
podałem, jeszcze o niej wspomnę. 
Teraz zaczyna się jeden z ciekaw-
szych etapów tej historii. W tej 
Komendzie przesłuchiwała mnie 
policjantka o nazwisku Mróz( tłu-
macząc z ukraińskiego na polski).
Była ona bardzo zbulwersowana 
tym co zrobiłem  a jej zachowa-
nie pozwalało mi domyślać się, 
że temat banderyzmu nie jest jej 
obcy. To ta policjantka wszczęła 
dochodzenie przeciwko mnie z 
art 257 kk. i jak się dowiedziałem 
po siedmiu miesiącach, nie było 
to ostatnie dochodzenie, ale o tym 
później.
Po złożeniu wyjaśnień,  zostałem 
łaskawie wypuszczony do domu a 
była to dokładnie godzina 13:56 
dnia 27 października 2106 rok. 
Na moim osiedlu byłem ok. go-
dziny 15: 30.
(Poszedłem jeszcze zjeść obiad 
w mieście.) Gdy szedłem chod-
nikiem, na moje nieszczęście (o 
tym dalej) mineła mnie, jadąca na 
rowerze, sublokatorka pary Ukra-
ińców tej samej narodowości. 
 W marcu zostałem we-
zwany na Policję w celu przedsta-
wienia zarzutów. Awansowałem 

ze świadka na podejrzanego. Po 
wcześniejszym ustaleniu terminu 
telefonicznie z policjantką prowa-
dzącą postępowanie. Na jej pyta-
nie czemu nie odbierałem wcze-
śniejszych wezwań odpowiedzia-
łem, że pracuję nocami a w dzień 
odsypiam. Poinformowała mnie, 
że jeżeli tym razem się nie stawię, 
to będę poszukiwany i doprowa-
dzony siłą.
W dniu 24 marca zjawiłem się na 
Komendzie. Zostały mi przeczy-
tane zarzuty prokuratorskie, które 
ze względu na szalejący w nich 
idiotyzm- moim zdaniem-  zacy-
tuję: 
“ w okresie od dnia 17 październi-
ka 2016r. do dnia 26 października 
2016 roku w Olsztynie, działa-
jąc  w krótkich odstępach czasu 
w wykonaniu z góry powziętego 
zamiaru, publicznie nawoływał 
do nienawiści wobec osób pocho-
dzenia ukraińskiego oraz dokonał 
znieważenia  małżonków  obywa-
teli Ukrainy z powodu ich przy-
należności narodowej poprzez 
przyklejenie na ich samochodzie 

3 naklejek samoprzylepnych 
jedna z wizerunkiem płonących 
zabudowań  i napisem “UPA - 
ukraińscy mordercy” i drugiej z 
przekreślonym wizerunkiem Ste-
pana Bandery oraz w tym samym 
okresie dokonując ich przykleje-
nia w okolicy miejsca zamieszka-
nia pokrzywdzonych... ponadto w 
dniu 26 października 2016 roku. 
posiadał w celu rozpowszechnie-
nia w miejscu zamieszkania.... 
uprzednio nabyte w sieci Internet 
4  naklejki samoprzylepnych z 
przekreślonym wizerunkiem Ste-
pana Bandery zawierające treści 
złużące do nawoływania do nie-
nawiści na tle narodowościowym. 
tj.  przestępstwo z art. 256&1 kk. 
w zb. z art.257 kk. w zb z art.265 
& 2 kk.”.

Akt oskarżenia brzmi dokładnie 
tak samo. Jeszcze tylko nadmie-
nię, że akt oskarżenia został spo-
rządzony bez uzasadnienia.
Jak sami Państwo przeczytali pro-
kurator ma problemy,  żeby pisać 
po polsku logicznie i poprawnie.

W mojej opinii, wniosek z tego 
jeden, że prokurator ma sympatie 
probanderowskie, bo jak inaczej 
wytłumaczyć to, że przekreślo-
ny wizerunek S. Bandery jest dla 
niego znieważeniem i nawoływa-
niem do nienawiści na tle narodo-
wościowym?.
Będąc “pod wrażeniem” przed-
stawionych zarzutów odmówiłem 
składania wyjaśnień i nie przy-
znałem się do winy.
Zapytałem się policjantki czy 
mogę przejrzeć akta sprawy. Od-
mówiła twierdząc, że nie mam 
prawa wglądu w akta do czasu za-
kończenia postępowania. Powia-
domi mnie o tym w stosownym 
czasie.
 Po dwóch miesiącach 
tj. dnia 23 maja 2017 roku “do-
stąpiłem zaszczytu” zapoznania 
się z aktami sprawy. Było to tzw. 
końcowe zapoznanie się z aktami 
sprawy.
Lektura była bardzo interesująca. 
W swoich pierwszych zeznaniach 
Ukrainiec powiedział, że, przyta-
czając cytaty: “ nieznany sprawca 

Zatrzymanie, postępowanie sądowe, wyrok 
z uzasadnieniem i apelacją prokuratora 
Jaroczyńskiego włącznie .... a wszystko 
to za antybanderyzm. 
Robert Dobrowolski

/ Wlepki będące w obszarze zainteresowania proukraińskiego prokuratora Jaroczyńskiego

/ 23 maja 2017 roku, Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ wystawiła akt oskarżenia autora listu w którym czytamy że jest oskarżony:
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dokonał mojego znieważenia z 
powodu przynależności narodo-
wej w ten sposób, że na należą-
cym do mnie pojeździe nalepił 
naklejkę z wizerunkiem ukraiń-
skiego rewolucjonisty UPA. Żą-
dam ścigania i ukarania spraw-
cy.”....
“Około godziny 10:30  26 paź-
dziernika 2016r. chciałem skorzy-
stać ze swojego pojazdu. Wów-
czas zauważyłem, na drzwiach 
kierowcy naklejkę z wizerun-
kiem ukraińskiego rewolucjoni-
sty UPA. ....”. Ani słowa o tym, że 
wizerunek był przekreślony.
“Ja chciałbym zaznaczyć że treść 
zawarta na przedmiotowych na-
klejkach znieważa mnie jako 
obywatela Ukrainy.”.  Czy tylko 
ja mam wrażenie, że ktoś mu pod-
powiadał co i jak ma mówić?. Z 
resztą dla jego żony też.
 W zeznaniach złożonych tego sa-
mego dnia popołudniu: “ ... i dru-
ga naklejka była z portretem(?) 
Stepana Bandery - kierownika 
ruchu UPA.” ( ilu to ciekawych 
rzeczy można się dowiedzieć).
Zapamiętałem, że było tam rów-
nież zdanie, które brzmiało: “ Ja 
nie mam nic wspólnego z UPA, 
działali tam bandyci, mordercy, 
naklejenie na mój samochód na-
klejek z wizerunkiem  Szefa UPA  
(coraz ciekawiej) Stepana Ban-
dery to znieważenie mojej osoby 
na tle narodowościowym.” 
Takich bredni jak takie, że ucieka-
łem przed nimi w las, chowałem 
się w sklepie i szukałem innego 
wyjścia, nawet nie będę przyta-
czał, szkoda pisania.
Małżonka nie pozostała gorsza od 
męża i też popisała się wyobraź-
nią:
“ ... nalepki z wizerunkiem Ban-
dery - szefa UPA. ..” Ja słysza-
łam, jak on mówił do policjantów, 
że to nie on naklejał naklejki na 
nasz samochód...” 
A to ciekawe bo ja nic nie słysza-
łem i nie mówiłem. Złość, że nie 
dałem się sprowokować w radio-
wozie wzięła górę.
“Ten mężczyzna zaczął mówić, że 
banderowcy to bandyci....”
“Ja podobnie jak mąż czuję się 
znieważona tymi naklejkami, 
nikt z mojej rodziny nie ma nic 
wspólnego z UPA, a te naklejki z 
wizerunkiem SZEFA UPA są dla 
mnie piętnowaniem mnie jako 
obywatelki Ukrainy. .....”
Pozostałej części zeznań ze 
względów prawnych nie mogę  
przytoczyć, ale zapewniam Pań-
stwa, że w mojej ocenie, widać 
w nich fachową i merytoryczna 
pomoc przy ich redagowaniu. 
A poza tym, góry do dołu same 
kłamstwa - tak ja to widzę.
 A to była dopiero rozgrzewka. W 
10 dni po moim zatrzymaniu  tj. 
dnia 07.11. 2016r. pokazali na co 
ich stać. W moim osądzie czyli 
opinii, złożyli oni  fałszywe ze-
znania i spreparowali fałszywy 
dowód. Na podstawie tego zo-
stało wszczęte dochodzenie z art. 
216 kk. przez tą samą młodszą 
aspirant M. . Nikt przez 7 miesię-
cy nie wezwał mnie w celu złoże-
nia wyjaśnień. 

Kilka zdań wyżej prosiłem Pań-
stwa o zwrócenie uwagi na po-
dane godziny, co miało właśnie 
związek z tymi szkalującymi 
mnie zeznaniami. Znowu posłużę 
się cytatami:
“W dniu 27 października 2016 
roku około godziny 14 wyszli-
śmy wspólnie z żoną na spacer. W 
tym czasie jak wyszliśmy z domu, 
pojazd, który był zaparkowany 
przed domem, był w stanie nie-
naruszonym. Jestem tego pewien, 
gdyż specjalnie go obejrzałem. 
Około godziny 15:30! wracając 
do domu, zobaczyłem, że na pra-
wym tylnym nadkolu jest nama-
lowany nieznaną cieczą, koloru 
białego, członek męski. Zrobiłem 
zdjęcie, które zostało dostarczone 
przez mojego szefa. Ja nie wiem 
kto to mógł zrobić, ale podej-
rzewam ,że mógł to być ten sam 
mężczyzna, który nakleił naklejki 
na mój samochód.
Ja wiem, że został on zwolniony 
przez Policję  27.10.2016r., ale 
nie wiem o której godzinie.(!?) 
... Może po złości postanowił po-
malować mój samochód.... tego 
samego dnia zmyłem płynem, 
żaden ślad po tym nie pozostał. 
Ja nie jestem w stanie wskazać 
żadnych świadków, którzy mogli 
widzieć to zdarzenie.”. red/ Szef 
to przedsiębiorca - restaurator za-
trudniający parę z Ukrainy jak też 
udostępniający im mieszkanie.
Od kogo dowiedzieli się, o której 
godzinie wracałem do domu to 
już wiemy - od sublokatorki, jak 
nie trudno domyślić się. Powstaje 
pytanie kto im udostępnił infor-
macje, o której godzinie złożyłem 
ostatnie wyjaśnienia i zostałem 
wypuszczony do domu?. Czyżby 
mł. asp.?.Nie wiem, przelewam 
myśli na papier.
Żeby zrobić coś tak głupiego mu-
siałbym chyba skończyć 3 klasy 
podstawówki albo mieć ukraińską 
mentalność. Można wywniosko-
wać, że oni byliby do tego zdol-
ni. Swoją drogą bardzo jestem 
ciekaw kto im taką głupotę pod-
powiedział. Kolejny raz młodsza 
aspirant?
Mam takie refleksje, że Proku-
ratorowi nie przeszkadzało, że 
zeznania zostały złożone 10 dni 
po rzekomym zajściu, nie był 
problem brak świadków a dostar-
czone zdjęcie było bardzo mało 
wiarygodnym dowodem. Nikt nie 
poprosił szefa Ukraińców, który 
jest również właścicielem miesz-
kania o zapis z kamery, na którym 
jednoznacznie możnaby stwier-
dzić, kto dokonał tego “arcydzie-
ła”. A przedstawił taki zapis bo 
kamery znajdują się na budynku. 
Tyle, że było widać na nim tyle, 
co na zdjęciu wykonanym prze 
ukraińskie małżeństwo. Nikogo 
też nie zdziwił fakt, że “dowód” 
w postaci zdjęcia i zapisu został 
dostarczony na kilka dni przed 
złożeniem, według mnie, fałszy-
wych zeznań.
Gdyby tego było mało, prok..
Jaroczyński objął czyn z art 216 
kk., ściganiem z urzędu w dniu 13 
maja 2017 roku. na 14 dni przed 
umorzeniem postępowania. Dla 

niewtajemniczonych  art .216 
kodeksu karnego jest to art. mó-
wiący o zniewadze i jest to oskar-
żenie prywatne. Tak, tak owe mał-
żeństwo złożyło przeciwko mnie 
pozew prywatny.
O czym również dowiedziałem 
się, tak jak o wszystkim co powy-
żej, po 7 miesiącach.
Postępowanie zostało umorzo-
ne dnia 29 maja 2017 roku. I tu 
uwaga- taki banderowski żart - z 
powodu niewykrycia sprawcy !!! 
Chociaż przez ponad pół roku 
prokurator był całkowicie pe-
wien, że ja to zrobiłem.
Niektórzy z Państwa zadadzą so-
bie z pewnością pytanie, dlaczego 
nie można by pozwać tej dwójki 
o  wprowadzenie organów ściga-
nia świadomie w błąd i zniewa-
żenia mojej osoby? Otóż można. 
Teoretycznie. W praktyce nie ma 
to sensu, ponieważ nie mam żad-
nych szans na wygraną a poza 
tym prok. Jaroczyński zapewne 
odmówi wszczęcia postępowania. 
Co uczynił w innych sprawach do 
czego dojdziemy w dalszej częśc 
artykułu.
Co ciekawe pełnomocnikiem 
ukraińskiego małżeństwa został 
znany olsztyński adwokat mec. 
Wrzecionkowski.  Z tego co 
wiem, prywatnie dobry znajomy 
szefa Ukraińców, właściciela kil-
ku restauracji, w których  nieraz 
odbywały się przyjęcia olsztyń-
skiej palestry. Obaj Panowie zna-
ją się od lat. 
 Zanim doczekałem się 
rozprawy i tego co mnie na niej 
czekało, zwracałem się o pomoc 
do kilku instytucji i stowarzyszeń 
kresowych.
Poza dwiema nikt do mnie nie od-
pisał. Daruję sobie pisanie opinii 
na temat Towarzystw Kresowych. 
Najlepszym komentarzem jest ich 
zachowanie w stosunku do budo-
wy pomnika w Lublinie  Polakom 
Ofiarom Ludobójstwa dokonane-
go na Wołyniu i Kresach Połu-
dniowo - Wschodnich przez OUN 
- UPA.
Moim obrońcą została pani Moni-
ka Brzozowska - Pasieka z ramie-
nia Reduty Dobrego Imienia.
Pani adwokat była zszokowana 
absurdalnością zarzutów i z tego 
powodu złożyła wniosek o umo-
rzenie postępowania wobec braku 
znamion popełnionego przestęp-
stwa określonego w akcie oskar-
żenia.
Dnia 20 października 2017r. od-
było sie posiedzenie Sądu. Prze-
wodnicząca Sądu SSR Lucyna 
Brzoskowska na wniosek prok. 
Jaroczyńskiego o nieuwzględnie-
nie wniosku o umorzenie postę-
powania przychyliła sie do jego 
prośby, motywując to tak, cytuję: 
„ wniosku o umorzenie postępo-
wania nie uwzględnić, albowiem 
nie odnosząc się w żadnej mierze 
do kwestii merytorycznego roz-
trzygnięcia w sprawie wniosek 
na obecnym etapie postępowania 
należy uznać za przedwczesny. 
W ocenie Sądu, ferowanie osta-
tecznej decyzji winno nastąpić po 
przeprowadzeniu postępowania 
dowodowego na rozprawie.”

Pani sędzia swoją „karierę” roz-
poczęła w 2003 roku w Sądzie 
Rejonowym w Bartoszycach. Za-
raz  po Górowie Iławeckim dru-
gim bastionie probanderyzmu w 
województwie. A oni nikogo ob-
cego i byle kogo tam nie wpusz-
czą.
Tak to według mnie działa. W 
grudniu 2017r. złożyłem wniosek, 
w którym zawarłem kilkanaście 
fragmentów publikacji z książek  
i prasy ogólnopolskiej, w których 
padały stwierdzenia typu: ukra-
ińscy zabójcy, ludobójcy, zbrod-
niarze z UPA, itp.. Sąd nawet nie 
zapoznał się z tym wnioskiem.

 Przejdę teraz  do rozpra-
wy, która odbyła się pod koniec 
marca br. Na tym etapie farsa 
osiągnęła wyżyny.
Zanim to nastąpi chciałem tylko 
napisać, że z mediów moją spra-
wą zainteresował się Kresowy 
Serwis Informacyjny i Media 
Narodowe, których przedstawi-
ciele pojawili sie na sali sądowej 
w dniu rozprawy. Jeżeli chodzi o 
artykuły na temat sprawy to portal 
wPrawo.pl, Kresy.pl, Prawy.pl.
W czasie rozprawy odpowie-
działem tylko na pytania mojego 
obrońcy. Na wstępie zaznaczy-
łem, że nie rozumiem w jaki spo-
sób przekreślony wizerunek Ban-
dery  może nawoływać do niena-
wiści i dodałem, że w wielu źró-
dłach historycznych członkowie 
UPA są nazywani mordercami. 
Na te słowa dwójka Ukraińców 
„wybuchneła” śmiechem. Sąd nie 
widział powodu by ich uspoko-
ić i dopiero na moje słowa: „Nie 
wiem co tak rozbawiło drugą 
stronę” pani Sędzia zwróciła im 
uwagę. Oczywiście w protokole 
z rozprawy nie ma o tym zajściu 
ani słowa.
Pokrzywdzeni na pytania mojego 
obrońcy a później moje, dosta-
li nagle amnezji i nie pamiętali 
co mówili w swoich zeznaniach, 
mimo tego, że Sąd chwilę wcze-
śniej odczytał  im te zeznania. 
Twierdzili, że w ich stronach ban-
deryzm nie jest popularny ( a to 
zastanawiające, bo dowiedziałem 
się czegoś zupełnie przeciwnego). 
Nie wiedzą kto należał do UPA 
ani kim był Stepan Bandera a to, 
że jest on bohaterem narodowym 
Ukrainy wywołało u nich oczywi-
ście FAŁSZYWE ZDUMIENIE.  
Nie potrafili nawet powtórzyć 
dokładnie treści wlepki ( przypo-
mnę: UPA - ukraińscy morder-
cy). 
Pozwolą Państwo znów na kilka 
cytatów, gdyż to najlepiej odda 
groteskowość szopki, którą re-
żyseruje prokurator i jego dwoje 
marnych aktorów. Jaki twórca, 
tacy odtwórcy - to mój osobisty 
osąd.
W odpowiedzi na moje pytanie: 
„Ja nazywałem Banderę rewolu-
cjonistą??? Nie pamiętam co ze-
znawałem za pierwszym razem. 
Nie pamiętam treści zeznań z 26 
października. Ja nie pamiętam, że 
nazywałem Banderę rewolucjoni-
stą a po drugie wiem, że prowa-
dził to z kimś jeszcze... Wiem, że 

to była zła organizacja..., która 
robiła straszne rzezie i morder-
stwa...”.
Na pytanie obrońcy: „Powiedzia-
łem, że ta naklejka znieważa mnie 
jako obywatela Ukrainy, ponie-
waż było tam napisane „Ukraińcy 
mordercy”... potem patrzysz na 
swój samochód i są na nim na-
klejone takie rzeczy z napisem „ 
Ukraińcy mordercy” . Tam było 
też UPA napisane... Ukraińcy nie 
są mordercami, ale UPA to mor-
dercy.”
„Tam było napisane dwa słowa 
„Ukraińcy morercy” i UPA...” .
„Mnie znieważa napis ogólny „ 
Ukraińcy mordrecy”. Jest to na-
woływanie do nienawiści.”
Jak ktoś jest neonaderowcem to 
na pewno go to znieważa.
Proszę również zapoznać sie z 
tym co mówiła pokrzywdzona.
Na pytanie obrońcy odpowiedzia-
ła: „ Była tam oddzielna naklejka 
z napisem „Ukraińcy mordercy”...
„Była naklejka na samochodzie 
z napisem „Ukraińcy mordercy”. 
Muszą być zdjęcia tych naklejek 
w aktach. Wiem, że na naklejce 
był wyżej napis Ukraińcy a niżej 
mordercy, UPA chyba nie było, 
nie pamiętam. Takie same propor-
cje wyrazów były.”
W odpowiedzi na moje pytania 
usłyszałem: „ Nie wiem kto był 
członkiem UPA”. “Skrót UPA 
nic mi nie mówi”. “Nie wiem, że 
Stepan Bandera został ogłoszony 
bohaterem Ukrainy”.
„...Podczas zeznań policjanci pi-
sali protokoły...” 
„ Ja dowiedziałam się, że Stepan 
Bandera z tych wizerunków to 
kierownik UPA...”
To zdanie może rozbawić.
Po tych odpowiedziach mój 
obrońca postanowił dopytać, aby 
usłyszeć takie stwierdzenia:
„ W szkole uczyłam sie o UPA, 
ale to było dawno....Nie pamię-
tam jakie jest rozwinięcie tego 
skrótu UPA. Zgadzam się z ak-
tem oskarżenia, że to nawoływało 
do nienawiści, bo było napisane 
„Ukraińcy mordercy”  bez żadnej 
podstawy.”.

Jest to oczywiście z góry narzu-
cona taktyka, aby „udawać głu-
pich”. Prze kogo i po co możemy 
się domyślić. Tutaj chciałbym po-
zdrowić pana Oliviera P.. 
Żenujące przedstawienie w tzw. 
„polskim” Sądzie. Połowy tego 
co powiedziałem na rozprawie na 
próżno szukać w protokole.
Zajmijmy się teraz obalaniem w 
mojej opinii, kłamstw. Otóż na te-
renie obwodu sumskiego co naj-
mniej od roku 2008, a to są tylko 
dane z książki pt.:” Euromajdan - 
od demokracji do dyktatury” 
Stanisława Byszoka i Aleksie-
ja Koczetkowa, działa skrajnie 
nacjonalistyczna partia „Swo-
boda” (odpowiednie fragmen-
ty tej publikcji załączyłem we 
wniosku). W mieście SUMY  
jest siedziba tej partii. Szefem 
sumskiej organizacji Swoboda 
jest Ihor Mirosznyczenko. Glo-
ryfikują oni zbrodniarzy z UPA  
i SS Galizien i na piedestały 
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wynoszą Stepana Banderę jako 
największego „hieroja” w dzie-
jach. Tutaj próbka antypolskiej 
nienawiści w wykonaniu Swobo-
dy:https://wpolityce.pl/polityka/
115862-antypolska-swoboda-
nacjonalistyczna-partia-wezwala-
do-niszczenia-na-ukrainie-tablic-
upamietniajacych-polskie-ofiary-
upa
Partia „Swoboda” prowadzi 
również pogadanki w szkołach, 
organizuje letnie obozy dla dzie-
ci i młodzieży. Posiada własne 
organizacje paramilitarne. Stąd 
moje przypuszczenie, że mamy 
do czynienia w dwójką wycho-
wanków tej organizacji. A o tym, 
że neobanderyzm ma się coraz 
lepiej w obwodzie sumskim niech 
poświadczy ten artykuł z portalu 
Kresy.pl : https://kresy.pl/wydar-
zenia/w-sumach-na-ukrainie-
beda-wywieszac-banderowska-
flage-na-rowni-z-panstwowa-
video/
Temat UPA i Bandery jest przed-
miotem obowiązkowym na tere-
nie całej Ukrainy od przedszkola 
po szkoły wyższe. A  o tym, że to 
jest fakt, można przeczytać na-
wet w uzasadnieniu nowelizacji 
ustawy o IPN-ie. Po przeczytaniu 
zeznań dwójki Ukraińców w maju 
2017 roku i po tym jak nazwali 
Banderę szefem i kierownikiem 
UPA, poznałem nowe fakty histo-
ryczne. Otóż Bandera siedział w 
obozie w Sachsenhausen tyle, że 
miał tam prawie jak w hotelu. Bez 
przeszkód mogli odwiedzać go 
„jego” ludzie, którym przekazy-
wał rozkazy co, gdzie i jak mają 
robić. Szkoła wywiadu Abwehry 
mieściła się za płotem obozu. 
Nazywanie więc Stepana Bande-
ry „kierownikiem UPA”  świad-
czy o doskonałej znajomości hi-
storii przez tych dwoje. Wnioski 
pozostawiam Państwu.
 Sąd oddalił dwa wnioski 
dowodowe w postaci opinii bie-
głych. Ani prokurator, ani Sędzia 
nie widzieli sensu powoływania 
biegłych, gdyż sami najlepiej 
wszystko wiedzą i sami decydują, 
co w ich mniemaniu jest nawoły-
waniem do nienawiści i zniewa-
żeniem na tle narodowościowym. 
Nikt im nie będzie mówił, że jest 
inaczej. Ja tak to widzę.
Opinie te uzyskałem dzięki po-
mocy mecenasa Litwina, z któ-

rym to kontakt udało mi się na-
wiązać  poprzez fundację „Ku 
Korzeniom”. Jeszcze do tego 
wątku wrócę.
Jedna ekspertyza, historyczna,  
jest autorstwa prof. Czesława Par-
tacza. Znawcy i eksperta w tema-
cie historii polsko - ukraińskiej.
Sąd postanowił oddalić wnio-
sek argumentując: „...jako nie-
przydatny do stwierdzenia danej 
okoliczności, albowiem odnośnie 
celu wydania opinii, nie jest po-
trzebna wiedza specjalna...”. !!!
Druga ekspertyza, językowa, 
prof. Leszka Jazownika, również 
została oddalona, z tych samych 
powodów. Sąd dodał jeszcze: „ 
...biegły z tego zakresu nie posia-
da kompetencji( sic!) do ferowa-
nia opinii co do przedmiotowych 
znamion przestępstwa, do tego 
uprawniony jest Sąd.”
A teraz prok. Jaroczyński i jego 
mowa końcowa. Prokurator swoją 
„tyradę” zaczął od 
szkoły z ukraińskim językiem na-
uczania w Bartoszycach. Według 
niego sprawa z książką „Bandera 
i ja” i kilku innych z tej „kolek-
cji” było prowokacją. To jest pry-
watna sprawa szkolnej biblioteki  
i tego co ma w swoich zbiorach. 
Tak to zrozumiałem. Czyli reszta 
społeczeństwa ma o niczym nie 
wiedzieć i ma żyć w nieświado-
mości na co idą ich podatki!.
Swój wstęp, skądinąd, nijak ma-
jący się do mojej sprawy,  o ile 
dobrze pamiętam, prokurator za-
kończył słowami, że każdy naród 
ma swoich bohaterów i nie nam o 
tym decydować. Jaka nacja, tacy  
„bohaterowie”, moim skromnym 
zdaniem.

Być może było to nawiązanie 
do zawiadomienia o popełnieniu 
przestępstwa, które zostało zło-
żone przez  mec.Litwina i wyżej 
wspomnianą fundację w dniu 14 
grudnia 2016 roku.
Prokurator odmówił wszczęcia 
postępowania, ponieważ nie do-
patrzył się znamion przestępstwa.  
Książka o psychopacie, zwyrod-
nialcu i mordercy, która kończy 
się zdaniem: 
„ Stepan Bandera jest dla mnie 
przykładem wzoru do naśladowa-
nia” ( tłumaczenie można znaleźć 
w internecie)  nie jest propagowa-
niem ustroju totalitarnego i na-

woływaniem do nienawiści na tle 
narodowościowym, ale za to treść 
wlepek już tak!.
O sprawie książki dowiedziałem 
się ze strony  „wPrawo.pl” p. 
Jacka Międlara. To również on 
pierwszy zaintersował się i opisał 
moją sprawę.

 Wyrok zapadł w dniu 
11.04.2018r. i  jest kalką aktu 
oskarżenia. Na jego ogłoszenie  
prokurator, w “akcie zemsty” za 
to, że dwa tygodnie wcześniej po-
jawili się przedstawiciele mediów 
patriotycznych, zaprosił media, 
których patriotycznymi raczej 
nazwać nie można. Było radio, 
telewizja i prasa. gazeta lokalna, 
radio głównego nurtu, na ostat-
nią literę alfabetu ( od kiedy to 
„mainstream” zajmuje się takimi 
sprawami? - szerokie znajomości 
prokuratorskie, tak sądzę). Pew-
nie też ktoś z TVP regionalnej.
Na całe szczęście ja nie pojawi-
łem się tego dnia w Sądzie. Słusz-
nie domyśliłem się, że zostanę 
skazany, więc nie było po co tam 
iść.
 Z mojej strony złożona 
została apelacja od wyroku. Naj-
pierw jednak czekałem na pisem-
ne uzasadnienie wyroku, które 
otrzymałem bardzo szybko, bo 
już w 2 tygodnie po jego ogło-
szeniu. To co jest tam napisane 
ciężko zrozumieć. Każdy kolejny 
akapit przeczy poprzedniemu, ja 
tak to zapamiętałem. 
Całość zaczyna się od słów: „...
naklejki z wizerunkiem Stepana 
Bandery oraz płonącymi budyn-
kami i napisem „UPA - ukraińscy 
mordercy”. Naklejki te zawierały 
w swoim wyrazie treści nawołują-
ce do nienawiści na tle różnic na-
rodowościowych.”.Na kolejnych 
16 stronach ta sama „bajka”.
W opinii tzw. Sądu treść naklejek 
nawołuje do nienawiści i zniewa-
ża osoby pochodzenia ukraińskie-
go i propaguje ustrój totalitarny, 
co już jest kompletną schizofre-
nią. Bez wyjaśnienia w którym  
miejscu, w jaki sposób i dlaczego.
Zeznania pary ukraińskiej są wia-
rygodne, rzeczowe, polegają na 
prawdzie. Ja zostałem uznany za 
kłamcę a moje wyjaśnienia nie 
zasługują na uwzględnienie.
Zrozumiałe. Nikt, kto żyje sobie 
spokojnie i nikomu nie wadzi, jak 

to ujął aplikant drugiej strony, nie 
oczernia bezpodstawnie człowie-
ka  o coś czego nie zrobił  i nie 
preparuje “dowodu”  aby go ob-
ciążyć - jest to moja opinia.
Zacytuję z uzasadnienia jedno 
zdanie, które jest delikatnie pi-
sząc, zaskakujące a brzmi ono 
tak: „Sąd orzekający w żaden 
sposób nie odnosił się do oceny 
poglądów oskarżonego....”.  Ży-
cie to sen wariata.
 Oczywiście wyroku w 
żaden sposób nie uznaję. Dla 
mnie osobiście, jego postano-
wienia nic nie znaczą.  W mojej 
opinii - Antypolski sąd nie może, 
mnie Polaka, skazać. Jeżeli wyrok 
zostanie utrzymany przyniesie 
skutek odwrotny do zamierzone-
go.
 Dla mnie wyrok jest ja-
snym przesłaniem do wszystkich, 
że o banderowcach mówić wolno 
tylko dobrze. Sąd przyznał, że 
antybanderowskie wlepki są znie-
ważeniem, czyli przypuszczam, 
że mam do czynienia z wyznaw-
cami kultu Bandery i jemu podob-
nych.
Prokurator Jaroczyński nie pozo-
stał gorszy i napisał swoją apela-
cję od wyroku. Zaskarża w niej 
wyrok w całości na moją nieko-
rzyść.
Domaga się aby w wyroku zo-
stało koniecznie dopisane, że 
publicznie znieważyłem dwójkę, 
moim zdaniem, neobanderowców 
i jak mantrę powtarza na 6 stro-
nach to co “stworzył”  w akcie  
oskarżenia.
Na koniec już ostatni cytat z pro-
kuratorskiej apelacji. To zdanie 
jest kwintesencja w mojej opi-
nii, banderowskiego sposobu, że 
tak pozwolę sobie zażartować, 
myślenia: „Zaczął uciekać przez 
okoliczny las ukrywając się w 
sklepie R... .”.
Opieraniem się tylko na zezna-
niach drugiej strony i apelacją 
osiągnął całkowite dno.
Ale to ich cecha narodowa. Ta-
kiego czegoś, jak samokrytycym, 
oni nie znają. Podobnie jak paru 
innych cech. To moje prywatne 
zdanie. 
 Działanie prokuratora, 
jego metody i sposób prowadze-
nia postępowania od samego po-
czątku skierowany jest przeciwko 
mojej zdecydowanej antybande-

rowskiej postawie, która niczym 
nie odbiega od postaw dziesiąt-
ków tysięcy moich rówieśników. 
Stał on się właściwie oskarżycie-
lem posiłkowym dwójki swoich 
jak domyślam się ziomków. Na-
prawdę nie wiem po co im adwo-
kat, skoro prokurator świetnie go 
wyręcza. W zachowaniu prokura-
tora nie ma niczego z obiektywi-
zmu, który jak  zapoznałem się  z 
obowiązkami i prawami prokura-
torów , powinien zachować. Nie-
stety tak to odbieram i nie mylę 
się jak przypuszczam.
(Według mnie, prok. Jaroczyń-
ski wykazuje symptomy bardzo 
poważnej choroby psychicznej i 
powinien zostać wysłany na ob-
serwację, najlepiej w zamkniętym 
zakładzie psychiatrycznym.)
 Nie pozostawia żadnych 
złudzeń z kim mam „przyjem-
ność”. Nienawiść do Polaków i 
polskości aż kipi.
Chciałbym też, aby Państwo wie-
dzieli, że tak okrutnie „nękam i 
prześladuję” owe małżeństwo z 
Ukrainy, że od jesieni zeszłego 
roku jesteśmy „sąsiadami”, gdyż 
postanowili wprowadzić się do 
domu za płotem mojego ogródka.
 
A tak w ogóle, trywializując to 
wszystko od początku, cała ta 
sprawa, wszystko co z nią zwią-
zane jak i ten artykuł  to jest - RO-
SYJSKA PROWOKACJA!!!*
A ja jestem “agentem Putina”.

Robert Dobrowolski

Poniższy tekst jest jedynie efek-
tem moich własnych spostrze-
żeń i opinii. Wszystkie elementy 
wyrażone w niniejszym tekście 
wynikają z subiektywnego - bo 
mojego - spojrzenia na sprawę. 
Są one efektem moich własnych 
poglądów i przemyśleń. Niniejszy 
tekst wyraża moje własne opinie 
i przekonania i nie może być 
traktowany jako przedstawienie 
obiektywnych faktów, ale zapre-
zentowanie mojej osobistej wizji 
całej sprawy.

* stwierdzenie to odnosi się do 
tłumaczeń strony ukraińskiej w 
kwestii niszczenia pomników 
ofiar ludobójstwa przez OUN - 
UPA na terenie Ukrainy.
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  Kiedy zawitasz do powiatowego 
miasteczka Drohobycz, poczu-
jesz się dziwnie swojsko. Dro-
hobycz to obecnie 90 tysięczne 
miasto położone 63 kilometry na 
południowy zachód od Lwowa. Z 
Przemyśla jest niewiele więcej, 
bo 75 kilometrów. Imponujący 
kościół którego duszą jest nie 
miejscowy proboszcz, lecz Pan 
Stanisław Winiarz – kościelny. 
Od niego dowiesz się, że z tego 
kościoła wywodzi się słynne pol-
skie powiedzenie – „Ręka, noga, 
mózg na ścianie”. „Na tym miej-
scu stała kiedyś pogańska świą-
tynia, a kiedy kopali fundamenty 
pod kościół natrafili na stopę, 
dłoń i głowę tego bożka, który 
był tu w tej pogańskiej świąty-
ni” – opowiada Pana Stanisław. 
„Śpiewający” lwowską gwarą 
przeszło osiemdziesięcioletni 
Polak, jeden z liderów miejsco-
wej polskiej wspólnoty, Towa-
rzystwa Kultury Polskiej Zie-
mi Lwowskiej w Drohobyczu. 
Opowiada dalej: „I na pamiątke 
tegu wynisionu te części na ze-
wnątrz i wmurowali w ściane. I 
stąd jest to puwiedzenie „ręka, 
noga, mózg na ścianie”, to od nas 
z Druhobycza. I częstu wyciecz-
ki z Polski przyjeżdżaju i proszu 
mnie „Najprzód, niech nam Pan 
pukaże gdzie jest ten bożek”. Ali 
on ma jeszcze inne znaczeni. Jak 
wiara chrześcijańska przyszła, a 
pugańska gasła, tu oni, puganie 
bali si i niszczyli kuścioły i ka-
plice, a jak zubaczyli tam swu-
jegu bożka, tu si bali - ot i co”. 
Gotycka fara pod wezwaniem 
Wniebowzięcia NMP, Świętego 
Krzyża i św. Bartłomieja Apo-
stoła to jeden najpiękniejszych 
i najlepiej zachowanych kościo-
łów gotyckich na Ukrainie, swo-
im układem podobny do katedry 
łacińskiej we Lwowie. Tu w 
Drohobyczu zachwycą cię zna-
jome budowle, pomniki wiesz-
czów, urocza starówka. Jest tu 
też wielu Polaków, często usły-
szysz polską mowę. Spotkasz ich 
przemierzając ulice tego miasta, 
wdasz się z nimi w rozmowę. 
Zacznij tylko z nimi gawędzić, 
nie odstąpią Cię już na krok. 
Zostaniesz oczarowany ich elo-
kwencją, kulturą osobistą i rozta-
czanym urokiem. Obok kościoła 

stoi do dziś masywna kamienica 
mieszcząca niegdyś piekarnię. 
To koło niej na chodniku zginął 
od kuli komendanta miejsco-
wego gestapo, Feliksa Landaua 
– Bruno Schulz, wychodząc z 
piekarni ze świeżym bochenkiem 
chleba. Tutaj i przy ulicy J. Dro-
hobyckiego 10 na ścianie domu 
rodzinnego Schulza, zawieszone 
są pamiątkowe tablice. W 2012 
roku obchodziliśmy 70 rocznicę 
śmierci B. Schulza, bowiem tu 
się urodził i tu mieszkał sławny 
artysta i pisarz żydowskiego po-
chodzenia. Zdecydowanie naj-
cenniejszym zabytkiem miasta 
jest cerkiew św. Jura, trójdzielna, 
trójkopułowa świątynia z przeło-
mu XV i XVI wieku. Do Droho-
bycza została przeniesiona ze wsi 
Nadiewo w roku 1657 i uważana 
jest za jedną z najwspanialszych 
zachowanych cerkwi późnośre-
dniowiecznych. Potem na Rynku 
wsiadasz do marszrutki i jedziesz 
w kierunku północno wschodnim 
do wsi Załużany, zresztą możesz 
się przespacerować, to niedaleko 
tylko 6 kilometrów. Przed wojną 
nikt nie jeździł chyba, że fur-
manką, wszyscy chodzili pieszo. 
Załużany to dawne Wacowice – 
moja rodzinna wieś z której led-
wie udało się nam wyjechać do 
Polski i to dopiero w 1955 roku. 
Urodziłem się w Wacowicach 21 
lutego 1935 roku w rodzinie Mi-
chała i Anieli Wesołowskiej zd. 
Koszarska. Rodzina taty niemal 
w całości była kowalami, rodzi-
na mamy to osadnicy wojskowi 
mieszkający w sąsiadującej Wa-
cowicami kolonii Chomickie. 
Jako byli legioniści marszałka 
Piłsudskiego ziemię otrzymali 
od hrabiny Tarnowskiej mieszka-
jącej w Śniatynce. Potężny dwór 
i pałac rodziny Tarnowskich był 
we wsi Wróblewice. Pałac hra-
biów Tarnowskich herbu Leliwa 
wybudował w połowie XVIII 
wieku kasztelan inowłodzki Bo-
gusław Ustrzycki herbu Prze-
strzał, a odziedziczył hr Kazi-
mierz Ustrzycki. Zastawiony pa-
łac wykupił szwagier zmarłego 
hr Tarnowski i jego żona Urszula 
Tarnowska zd. Ustrzycka. Zatem 
stąd wywodzi się drohobycki 
ród hrabiów Tarnowskich herbu 
Leliwa. Właścicielami majątku 
byli m.in. hr Stanisław Tarnow-
ski oraz hr Władysław Tarnowski 
– sławny pianista i kompozytor. 
Ostatnich właścicieli władze so-
wieckie wywiozły na Sybir. Do 
łagru Tuligany k. Omska 10 lu-
tego 1940 roku wywieziono całą 
rodzinę Tarnowskich i polską 
służbę. Pałac został ograbiony 
przez Sowietów i pilnujących go 
Ukraińców, całkowicie spalony 
w 1945 roku. Mój ojciec uro-
dzony w 1909 roku, od małego 
dziecka uczył się kowalstwa, pie-
czę nad jego fachem sprawował 
stryj Antoni – brat mojego dziad-
ka. Razem z mamą ( urodzona 
10.12.1918 roku) prowadzili też 

małe 2 morgowe gospodarstwo 
rolne. Głównie pracował w kuź-
ni i z tego żyliśmy. Kuł konie, 
naciągał obręcze na koła, potem 
brał sierp do ręki i gdy przyszła 
pora żniw, żęło się zboże. Potem 
kłos do kłosa, ziarnko do ziarn-
ka i na żarnach mełło się żyto i 
pszenicę, by z tej mąki był chleb 
lub placki. Jedyna krowa w go-
spodarstwie dostarczała całej ro-
dzinie mleko, potem z niego był 
ser i śmietana. Dom nasz jako 
jeden nielicznych we wsi kryty 
był dachówką. Naszymi sąsiada-
mi były dwie ukraińskie rodziny 
Kosek i Fur. Rodzice taty, mój 
dziadek Wojciech Wesołowski 
w czasie I wojny światowej był 
żołnierzem w armii austro - wę-
gierskiej, został ciężko ranny w 
głowę, co odbiło mu się później 
na zdrowiu. Były z nim w domu 
same kłopoty, bowiem dziadek 
Wojciech miał olbrzymi problem 
z zapamiętywaniem czegokol-
wiek. Wcześniej za żonę wziął 
sobie Felicjanę zd. Fur. Babcię 
zwano Feśka, pochodziła z du-
żej i bogatej rodziny ukraińskiej, 
byli naszymi sąsiadami. Babcia 
opiekowała się mną i zniedołęż-
niałym mężem, którego trzeba 
było cały czas pilnować i chodzić 
koło niego. Gdy zmarła przed 
wybuchem wojny w 1938 roku, 
pochowano ją na ukraińskim 
cmentarzu. 

Wacowice były dużą wsią, nale-
żały do gminy Rychcice utwo-
rzonej w 1934 roku w ramach 
reformy na podstawie ustawy 
scaleniowej z dotychczasowych 
gmin wiejskich takich jak: De-
lawa, Lipowiec, Michałowice, 
Rychcice, Słońsko, Stara Wieś i 
Wacowice. Gmina Rychcice na-
leżała do powiatu Drohobycz w 
województwie lwowskim. Była 
to wieś typu łańcuchówka, cią-
gnąca się od skrzyżowania w 
Starej Wsi na północ ku Jakubo-
wej Woli i od Śniatynki na za-
chodzie ku Rychcicom Ruskim i 
Rychcicom Polskim. Wzdłuż wsi 
w niedalekiej odległości na połu-
dnie płynęła rzeczka Bar, dopływ 
Tyśmienicy wpadającej do Dnie-
stru. We wschodniej części wsi 
niegdyś zbudowano cerkiew dla 
wyznania grekokatolickiego. Pa-
rafia rzymskokatolicka do 1923 
roku istniała we wsi Rychcice, 
ale została wyodrębniona i mie-
liśmy u siebie parafię z księdzem 
proboszczem. Kościół wacowic-
ki i plebanię zbudowano opodal 
skrzyżowania dróg na Śniatynkę 
i Starą Wieś. Parafia należała do 
dekanatu drohobyckiego. Wieś w 
większości zamieszkiwali Ukra-
ińcy, znacznie więcej Polaków, 
bo w granicach 75 - 82 procent 
mieszkało w pobliskich Rych-
cicach. Tato miał dwóch braci, 
obaj byli kowalami. Najstarszy 
z nich Stanisław Wesołowski 
swój warsztat miał opodal roz-
widlenia dróg Stara Wieś – Śnia-

tynka. Był uczestnikiem I wojny 
światowej służąc u Austriaków, 
Galicja Wschodnia była pod ich 
zaborem. Najmłodszy Jan był 
kowalem w Śniatynce, ożenił 
się z Ukrainką, która przeszła 
na naszą wiarę. Młodsza siostra 
taty – Maria w młodości zarabia-
ła na życie służąc na dworze. W 
czasie wojny Niemcy wywieź-
li ją na przymusowe roboty do 
III Rzeszy. Po wojnie wyszła za 
mąż za Jamroza i zamieszkali w 
Sieniawce Dolnej, województwo 
wrocławskie. Zanim jednak cio-
cia Marysia została wywieziona, 
mieszkała razem z tatą i mamą w 
jednym naszym obejściu, miała 
nawet krowę. Moje losy tak się 
nieszczęśliwie potoczyły, że tam 
na Kresach nie miałem możli-
wości uczęszczania do szkoły, 
trwała przecież wojna. Pomię-
dzy wsiami Śniatynka i Lisznia 
była kolonia Chomickie. Tutaj hr 
Tarnowska nadała ziemię legio-
nistom marszałka Piłsudskiego. 
Otrzymała ją cała rodzina mojej 
mamy – Koszarscy. Gdy w 1939 
roku do Polski weszli Sowieci, 
drażniły ich zasobne gospodar-
stwa, należało je rozkułaczyć, 
nałożyć duże opłaty pieniężne 
tzw. Kulzbor – zbiór od kułaków. 
Najbardziej niewygodnych wy-
wieźć na Sybir, celem odosob-
nienia. 10 lutego 1940 roku sanie 
z furmanami już od godziny 4.00 
rano stały pod budynkiem gminy 
w Rychcicach. Dokładnie o go-
dzinie 5.00 z budynku wyszli en-
kawudziści i podjechali pod wy-
brane wcześniej domy. U mamy 
na kolonii Chomickie było 5 
rodzin i dziadkowie, wszystkich 
załadowali na pagodu i wywieźli 

na stację w Drohobyczu. To był 
początek ich dalekiej tragicznej 
drogi. Oprócz Koszarskich wy-
wieziono także rodziny Opic, 
Bober, Nowak. Opic był leśni-
czym, leśniczówkę i swoje go-
spodarstwo miał pod samym la-
sem. Mamy ojciec, mój dziadek 
Antoni Koszarski wraz z babcią 
Katarzyną zd. Bober ziemię na 
tej kolonii otrzymali także od 
hrabiny ze Śniatynki. W majątku 
hrabiny Tarnowskiej były 3 staj-
nie, oddzielne na poszczególne 
konie – łoszaki, ogiery i klacze, 
obory z krowami i winiarnia. 
Oprócz tego kuźnia, mleczar-
nia, szklarnia, biurowiec i staw z 
wałami przeciwpowodziowymi. 
Gdy w 1944 powtórnie do nas 
przyszli Sowieci, majątek hra-
biowski stał się niebawem koł-
chozem im. Michaiła Kalinina 
– bolszewika pochodzenia chłop-
skiego. Początkowo był przeciw-
ny kolektywizacji, ale w końcu 
pod presją Stalina ją poparł. 
Kalinin był współodpowiedzial-
ny za wiele masowych zbrodni. 
Jego podpis, jak i innych człon-
ków politbiura, widniał na de-
cyzji o zamordowaniu polskich 
oficerów w Katyniu. Panika na-
stąpiła także w naszym domu, 
byliśmy prawie pewni, że zabio-
rą także i nas, wywieźli przecież 
wszystkich Koszarskich, mama 
nosiła przecież to nazwisko. Tatę 
i mamę zabrali jednak tylko do 
Drohobycza na przesłuchanie. 
Już przed wejściem do sowiec-
kiego urzędu, sołdaty śmiali się 
z rodziców mówiąc - иди, иди, 
там тебя вйебю. Sowieci pytali 
mamę o dziadka i babcię, dobrze 
wiedzieli skąd pochodzili i co 
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dziadek robił przed wojną. Roz-
pytywali o brata Tadeusza - le-
gionistę i siostrę Helenę. Wujek 
Tadeusz był budowlańcem, to 
pomogło mu przeżyć najgorsze 
dni w syberyjskiej tajdze. 

Tam poznał przewodniczącą 
miejscowego kołchozu, pomagał 
jej w gospodarowaniu, budując 
nowe kołchozowe zabudowania, 
także drewniane baraki, by le-
piej żyli polscy zesłańcy. Wujek 
ożenił się z tą Rosjanką, dobrze 
sobie radzili, a przy nich moja 
ciocia Helena, późniejsza Ga-
łuszka. Gdy powstał Związek Pa-
triotów Polskich i rozpoczęło się 
formowanie Wojska Polskiego, 
wujek Tadeusz Koszarski został 
powołany do wojska i poszedł na 
front. Zanim wyruszył na wojnę 
urodziła mu się córka. Fronto-
wa droga zaradnego wujka nie 
była zbyt długa, niebawem zgi-
nął pod Żytomierzem. Po wojnie 
jego córka pisała do mamy w 
Polsce, by ściągnąć ją do Pol-
ski, ona chce być Polką i z nami 
zamieszkać. Niestety w tamtych 
stalinowskich czasach nie było to 
możliwe, jak na stałe można było 
ściągnąć do Polski Rosjankę ?

Byłem najstarszy z rodzeństwa, 
urodziło się nas sześcioro, troje 
rodzeństwa szybko zmarło. Sta-
nisława późniejsza Jakubowska 
np. na zapalenie stawów, ale żyją 
jeszcze jej dzieci Jan i Teresa. 
Brat Mieczysław zmarł w Sie-
niawce Dolnej po wojnie będąc 
kawalerem. Najmłodszy Kazi-
mierz Wesołowski zmarł jako 
dziecko. Mama była w ciąży jak 
tata zabrali Niemcy i wywieźli 
do Rzeszy. Kaziu urodził się w 
Wacowicach i tam szybko zmarł, 
pochowany został przez ukraiń-
skiego popa na polskim cmenta-

rzu, brakowało naszych księży. 
Starszym od Mietka i Kazia był 
brat Tadeusz i siostra Zofia, która 
po wojnie także zamieszkała w 
Sieniawce Dolnej, potem w Rad-
kowie, wychodząc z mąż za Ka-
zimierza Antosza. Panoszący się 
w Drohobyczu Niemcy, po prze-
pędzeniu w 1941 Sowietów, od 
razu wzięli się do „robienia po-
rządków z Żydami”. Otworzyli 
getto i zaczęli wywozić ludzi do 
obozu w Bełżcu. Mama bardzo 
często chodziła do Drohobycza 
sprzedawać na jarmarku warzy-
wa z naszego pola, w zamian ku-
pując coś do domu. Jarmark dro-
hobycki był w okolicy ratusza. 
Któregoś dnia wróciła do domu 
zadyszana i przestraszona mó-
wiąc – „co oni z tymi Żydami 
wyprawiają, strzelają jak do 
zwierzyny”. Okazało się, że hi-
tlerowcy otoczyli cały Rynek i 
spędzili wszystkich pod ścianę 
koło ratusza, gdzie zwykle mo-
dlili się Żydzi. Z samochodu z 
plandeką wyciągnęli Żydówkę z 
dzieckiem i na oczach wszyst-
kich zebranych obie zastrzelili. 
Niech to będzie przestroga dla 
wszystkich – wrzeszczał do ze-
branych gestapowiec. Kto będzie 
pomagał i ukrywał Żydów czeka 
go taki sam los jak te dwie. 
Mama bardzo przeżywała to zaj-
ście, nie mogąc spać przez całą 
noc. Większość Żydów uciekła z 
miasta i kryła się po okolicznych 
lasach, lecz gdy nadeszła zima, 
po śladach i używając psów, hi-
tlerowcy wyłapali cześć z nich. 
Niemcy podchodzili do Żydów 
niekiedy bardzo dyplomatycznie 
mówiąc im wprost; podstawimy 
wam tutaj samochód, pojedziecie 
wszyscy pracować, otrzymacie 
łopaty i kilofy, w zamian każdy z 
was dostanie chleb. Niczego nie 
przewidujący Żydzi chodzili po 

Rynku w Drohobyczu i śpiewali, 
przygrywał im żydowski skrzy-
pek „a nasz Hitler złoty uczy nas 
roboty, a nasz Śmigły  Rydz nie 
uczył nas nic”. Podjeżdżał samo-
chód, wszyscy grzecznie wsiada-
li i wieziono Żydów do lasu. W 
lesie pomiędzy Śniatynką a Lisz-
nią wykopany był dla nich ol-
brzymi dół. Otoczeni szczelnym 
niemieckim kordonem, kilka 
krótkich serii z broni maszyno-
wej i wszystkich wrzucano do 
dołu. Dwie, trzy warstwy trupów 
na przemian przykrytych ziemią. 
Po roku okoliczni mieszkańcy 
mówili, że dół zapadł się, na 
wierzch wypłynęła żółto brunat-
na maź. Najlepszym moim kole-
gą był nie kto inny jak sąsiad 
Ukrainiec – Łaśko Kosek. Jego 
mama zmarła więc Łaśko musiał 
pomagać ojcu w wychowaniu 
pięciorga rodzeństwa. Tu i ów-
dzie słychać było już o bande-
rowskich mordach. Pewnego 
wieczoru do naszego domu przy-
szedł kolega taty – Marcin Gu-
mienny. Gospodarz domu dobrze 
zaopatrzony, podobno wiedział 
wcześniej o przyjściu kolegi, na-
pędził trochę bimbru, mama za-
stawiła stół czym chata bogata, 
gościa trzeba było ugościć. Jedli, 
popijali i rozmawiali o wojnie i 
jak to mężczyźni nie, nie o ko-
bietach … o polityce. Jak już so-
bie dobrze popili, Gumienny za-
czął sobie podśpiewywać tak „ 
Tu pagórek, tam dolina, będzie w 
dupie Ukraina”. Skąd ośmiolet-
nie dziecko mogło wiedzieć, co 
to oznaczało? Pewnego dnia sto-
jąc na wiejskim mostku zacząłem 
sobie w ten sposób śpiewać „ tu 
pagórek, tam…” hej, haa, uhha 
ha. Drogą akurat przejeżdżała 
furmanka z jakimś ukraińskim 
gospodarzem, prrr – zatrzymał 
konia. A kto to tak tebe uczył spi-
waty? Pany spiwały i ja tak spi-
wam. Nu chody du taty tweho. 
Przyprowadził mnie do kuźni, 
wszystko oczywiście skończyło 
się wielkim laniem i nie było już 
tak wesoło, przez 3 dni nie mo-
głem usiąść na zadku. Co ja by-
łem winny? Potem jeszcze raz to 
zaśpiewałem, ale wiedziałem już 
komu, swojemu najlepszemu ko-
ledze Łaśko. Jego ojciec odśpie-
wał mi wtedy tak „ Tam Śniatyn-
ka, tu Wacowszczi, myni srati 
taku Polszci” i na tym się skoń-
czyło już bez konsekwencji. Do-
brze było trzymać z porządnymi 
Ukraińcami, bowiem oni wie-
dzieli znacznie wcześniej co się 
złego  może we wsi wydarzyć. 
Łaśko ostrzegł nas, że od Rych-
cic jadą Niemcy, zabierają zboże 
i żarna, więc trzeba było je szyb-
ko pochować w pobliskich zaro-
ślach. Zdążyliśmy wszystko 
ukryć, gdyż mieszkaliśmy na 
drugim końcu wsi w pierwszym 
domu od Śniatynki, jakieś 200 
metrów od głównego skrzyżowa-
nia na Starą Wieś. Kiedy żarna 
były już pochowane i mama 
chciała upiec placek, tato przy-
nosił z kryjówki trochę zboża i 
młotkiem klepał to na papkę, nie 
było innej rady, trzeba było sobie 
jakoś radzić. Tato otrzymał nie-
mieckie pismo urzędowe, by  w 
ramach obowiązkowych dostaw 
zdać posiadaną przez nas krowę. 
Niemcy wprowadzili system 
kontyngentów, obejmujący 
wszystkie gospodarstwa rolne i 

nakładający na ludność wiejską 
obowiązek oddawania wyzna-
czonej ilości zboża, siana, słomy, 
ziemniaków, drobiu, zwierząt 
hodowlanych, mleka. Wysokość 
dostaw przymusowych wciąż 
wzrastała, przekraczając często 
możliwości produkcyjne po-
szczególnych gospodarstw, nato-
miast ekwiwalent za dostawy nie 
pokrywał nawet kosztów pro-
dukcji. Czasem zamiast pienię-
dzy ludzie dostawali bony na 
różne towary i na wódkę, ponie-
waż nałogowe rozpicie Polaków 
stanowiło jeden z celów polityki 
okupanta. Kontyngenty ściągane 
były siłą, za ich niedostarczenie 
w terminie stosowano surowe 
kary i różnorakie represje, włącz-
nie z karą śmierci. Tak więc ta-
kim oto sposobem pozbyliśmy 
się naszej krasuli. W zamian za 
to tato otrzymał talon na trochę 
płótna i 2 litry wódki. Przypo-
mniał sobie, że Niemcy nie zdą-
żyli zabrać mu skór baranich 
schowanych gdzieś głęboko pod 
strzechą. Obszył te skóry kupio-
nym płótnem i miał niewidoczny 
z zewnątrz kożuch. Natomiast 
kto posiadanego w domu kożu-
cha przed Niemcami nie scho-
wał, miał go już z głowy, bowiem  
ukraińscy schutzmani wszystkie 
rekwirowali, a Niemcy wysyłali 
je potem na front wschodni, wia-
domo zimy tam mroźne. Wcze-
śniej Niemcy ściągnęli z naszej i 
cerkiewnej dzwonnicy w Waco-
wicach oraz we wszystkich miej-
scowościach dystryktu droho-
byckiego wszystkie kościelne 
dzwony przetapiając je na działa 
i pociski. Pierwszy dzwon we 
wsi odezwał się dopiero w 1944 
roku po powtórnym wejściu So-
wietów do Wacowic. Nie był to 
dźwięk naszego dzwonu, lecz 
cerkiewny, bowiem przebiegli 
Ukraińcy zdążyli ukryć przed 
Niemcami jeden z dzwonów. 
Wspominałem, że Ukraińcy za-
wsze wszystko wiedzieli przed 
nami. Gdy ciocię Marysię w 
1943 roku Niemcy wywieźli na 
przymusowe roboty, mama pisa-
ła do niej, że lubię się modlić i 
ciągle rysuję jakieś krzyżyki, zo-
stanę chyba księdzem. Zadowo-
lona z takiego obrotu sprawy cio-
cia odpisała, by mama wyciągnę-
ła z jej kufra materiał na sukien-
kę i uszyła mi z tego ubranko. 
Jeszcze przed świętami, kiedy 
najczęściej ubierano się w nowe 
ubrania, nie czekając na nic, po-
leciałem w nim do kościoła. W 
kościele nikogo wprawdzie nie 
było, przecież musiałem po-
chwalić się swym nowym cac-
kiem, zauważył mnie ksiądz i 
zapytał – gdzie tato ? W domu – 
odparłem, wyprowadził mnie i 
zamknął kościół na klucz. Pro-
boszcz prawdopodobnie obawiał 
się jednego, po innych wsiach 
ukrywający się po lasach Żydzi 
podrzucali do polskich kościo-
łów swoje dzieci, by ktoś się 
nimi zaopiekował, by w ten spo-
sób udało im się przeżyć straszli-
wą wojnę. Ksiądz obawiał się 
hitlerowców, gdyż w jednej ze 
wsi Niemcy otoczyli kościół, 
wyłapali wszystkich Żydów i ra-
zem z przebywającymi tam Pola-
kami świątynię podpalili. Ukra-
ińskie bandy zaczęły już do-
skwierać na naszym terenie, naj-
więcej wychodziło ich z lasu od 

strony Jakubowej Woli i Rakow-
ca. Podobno w Wacowicach ktoś 
wydawał im ważne dokumenty, a 
Szyszka, który mieszkał obok 
nas przechowywał ich gdy wra-
cali z nocnych napadów. Przed 
mającym nastąpić napadem ze 
strony banderowców ostrzegała 
nas zawsze ukraińska rodzina 
Fur, bowiem z tej bogatej rodzi-
ny pochodziła moja babcia Feś-
ka. „Mychajło ty znajesz to, mne 
to czekajet czo tebe, ja tubi budu 
dawate znaty, a ty sam ratujisz, 
jak możysz”- tak mówił Fur do 
mego ojca Michała. Wcześniej 
gdy sam był odważniejszy i na-
padów było mniej, nie obawiał 
się wrogości od swoich, jednakże 
gdy przybrały na sile, nie pozwa-
lał nam już spać u siebie w stodo-
le na klepisku. Nie należał do 
żadnej banderowskiej bandy, 
miał we wsi spore poważanie, 
pomimo tego w każdej chwili 
mógł go ktoś zdradzić, zobaczyć 
nas, chyłkiem przedostających 
się wieczorami do jego stodoły. 
Tato początkowo dom nasz za-
mykał na cztery spusty, podpierał 
drzwi grządzielem i spał z otwar-
tymi oczami, mając zawsze obok 
siebie siekierę, tak jakby ona 
miała zapewnić nam bezpieczeń-
stwo. Fur dawał ojcu znać, my 
chowaliśmy się po zaroślach i 
dołach i tak aż do zimy. Wszyst-
ko dla nas szczęśliwie się skoń-
czyło, dzięki Bogu udało się nam 
wszystkim przeżyć. Tuż przed 
wyzwoleniem Niemcy aby zdro-
wi i zdolni do wojska mężczyźni 
w wieku 18-50 lat nie trafili do 
armii sowieckiej i polskiego woj-
ska, wywozili wszystkich w głąb 
Rzeszy. W taki oto sposób mój 
ojciec Michał trafił do niemiec-
kiego bauera. Po wojnie słaliśmy 
tam listy, lecz one nie dochodziły 
do adresata, gdyż tato po zakoń-
czeniu działań wojennych prze-
dostał się na teren województwa 
rzeszowskiego do mamy rodziny 
i tam czasowo przebywał. On nie 
wiedział gdzie my ostatecznie je-
steśmy, my nie znaliśmy miejsca 
jego pobytu, ba nie widzieliśmy 
czy w ogóle żyje? Przychodzą do 
nas sąsiedzi Ukraińcy, rodzina 
Fur i mówią do mamy – Aniela 
po co ty będziesz wyjeżdżać do 
Polski, nie wiadomo czy twój 
mąż żyje, będziesz się tułać z 
małymi dziećmi po świecie, zo-
stań tu nikt nie będzie już nikogo 
mordował. Przekonali mamę, Ta-
dek ze mną, Stasia i Kazik wszy-
scy zostaliśmy. Mieliśmy rozpo-
cząć nowe lepsze życie. Więk-
szość Polaków z Wacowic , 
Rychcic i innych pobliskich 
miejscowości wyjechała na Zie-
mie Odzyskane i osiedliła się w 
rejonie Sieniawki w powiecie 
kłodzkim i koło Strzelina w wo-
jewództwie wrocławskim. W 
Wacowicach nastała Ukraińska 
Socjalistyczna Republika Ra-
dziecka.

Wspomnień wysłuchał ;   Euge-
niusz Szewczuk                                                                                     

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

/ Rodzice Józefa - Aniela i Michał oraz siostra Zofia
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Maria Złoczowska urodziła się w 
1933 r. w Majdanie, w powiecie 
kopyczynieckim. Była jedynym 
dzieckiem Franciszka i Rozalii 
(z domu Hapen) Mamczurów.  
Dziadkami ze strony matki byli 
Jan i Maria Hapenowie, nato-
miast ze strony ojca – Piotr i 
Rozalia Mamczurowie. Babcia 
Maria zmarła w roku mojego uro-
dzenia i dziadek został sam. O 
dziadku Piotrze wiem tylko tyle, 
że brał udział w I wojnie świato-
wej i walczył na froncie słoweń-
skim w okolicach rzeki Soczy 
przeciwko Włochom w szeregach 
austro-węgierskich” – wspomina 
pani Maria.

Brat jej ojca – Józef w 1939 r. 
służył w wojsku przy granicy z 
ZSRR w 4 Brygadzie Ochrony 
Pogranicza „Podole” w Batalio-
nie Korpusu Ochrony Pogranicza 
„Kopyczyńce”. „Wujek opowia-
dał, że przed wojną w Związ-
ku Radzieckim była taka bieda, 
że ludzie nie zwracając uwagi 
na niebezpieczeństwo masowo 
przekraczali granice na Zbruczu. 
Wielu z nich przypłaciło to ży-
ciem, topiąc się w rzece. Uciekali 
przed stalinowskimi represjami, 
głodem i w poszukiwaniu pracy-
poza granicami kraju. Wujek na 
patrole wychodził razem z psem, 
którego bardzo lubił. Wilczur był 
posłuszny i dobrze wyszkolony. 
Tak się do siebie przywiązali, że 
po przegranej kampanii wrze-
śniowejwujek zabrał go ze sobą 
do Majdanu”.

W latach 1930-1932 Franci-
szek Mamczur służył w „ułana-
ch”(prawdopodobnie w 9 Pułku 
Ułanów Małopolskich w jednost-
ce w Trembowli). Podczas służby 
wraz ze swoimi kolegami jeździł 
na wycinkę drzew, które wyko-
rzystywano do budowy strażnic 
KOP, umocnień i obiektów woj-
skowych wzdłuż wschodniej gra-
nicy II RP.

Matka Rozalia miała troje ro-
dzeństwa: brata Piotra oraz dwie 
siostry Marię i Katarzynę Maria 
mieszkała w Oryszkowcach. Wy-
szła za mąż za Ukraińca Pawła 
Rybaka, z którym miała dwie cór-
ki Aleksandrę i Annę.„Ciotka nie 
była z nim szczęśliwa. Wyszła za 
mążmając 18 lat. Myślała, że jej 
życie zmieni się na lepsze, bo te-
ściowie mieli gospodarstwo.Tak 
naprawdę byli biedni jak więk-
szość rodzin. Teściowie ciągle się 
kłócilii zaczepiali ciotkę. Cokol-
wiek by nie zrobiła, zaraz jej to 
wypominano. Cała ukraińska ro-
dzina była wrogo nastawiona do 
Polaków, których nienawidzili”.

Ojciec Marii miał dwóch braci 
Józefa i Michała orazsiostrę Ma-
rię.„Michała Sowieci zabrali na 
Syberię. W 1941 r. wstąpił do ar-
mii Andersa, walczył na Bliskim 
Wschodzie, w północnej Afryce 

i we Włoszech. Pod koniec woj-
ny trafił do Anglii, gdzie osiadł 
na stałe. Do zakończenia służby 
wojskowej pływał na okrętach 
wojennych. Zmarł na serce,kilka 
lat po zakończeniu II wojny świa-
towej”.

Rodzina Mamczurów  z Majdanu 
mieszkała początkowo w starym, 
drewnianym domu, gdzie zamiast 
podłogi było klepisko, a dach 
zrobiony był ze słomy. Z czasem 
Franciszek wybudował nowy 
dom z piwnicą i stajnią. Budynek 
nie był duży, dawał jednak schro-
nienie licznej rodzinie. Sąsiadami 
Mamczurów byli m.in.:Franci-
szek Szpak, Franciszek i Zofia 
Bandurowie oraz Ukraińcy Anna 
i Jan Konanowie, którzy miesz-
kali po drugiej stronie ulicy.

Maria Mamczur chodziła do 
szkoły w Majdanie. „Uczyłam 
się tylko przez trzy lata. Do kla-
sy uczęszczałam z Polakami i 
Ukraińcami, bo Żydów Niem-
cy wymordowali lub wywieźli 
do obozów”. Jej koleżankami 
ze szkolnej ławy były Maria 
Bandura, Maria Żywina, Janina 
Bocian, Genowefa Pełechata. Na-
uczycielami byli Adela i Roman 
Zabilscy, którzy uczyli języka 
polskiego oraz nauczycielka ma-
tematyki pani Janina (brak nazwi-
ska), która dojeżdżała z Czort-
kowa. Oprócz tego prowadzone 
byłytakże zajęcia z rysunków, 
śpiewu i robót ręcznych. „W wy-
dzielonych pomieszczeniach bu-
dynku szkolnego mieszkały trzy 
siostry zakonne ze Zgromadzenia 
Sióstr Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny. Mia-
ły białe habity i welony. Siostra 
Emilia pomagała dzieciom w 
nauce i prowadziła chór kościel-
ny, Zofia – zajmowała się lecze-
niem chorych i opiekowała się 
cierpiącymi, a Wacława – była 
gospodynią na plebanii, gotowa-
ła i prała księdzu oraz pomagała 
w codziennych sprawunkach. Po 
wybuchu wojny i przejęciu admi-
nistracji przez czerwonoarmistów 
siostry musiały przenieść się na 
plebanię”.

W Majdanie był kościół katolic-
ki. Pierwszym jego proboszczem 
był Kazimierz Flakowicz, który 
prowadził parafię do 1939 r. Za 
jego kadencji wybudowano w 
latach dwudziestych XX w. ple-
banię. Kolejnym proboszczem 
był dominikanin ks. Tadeusz Sia-
tecki – administrator parafii w 
Byczkowcach w powiecie czort-
kowskim. „Był częściowo spara-
liżowany i bardzo surowy. Lekcje 
religii i msze święte prowadził na 
wózku inwalidzkim. Możliwe, 
że nieuleczalna choroba spowo-
dowała negatywny stosunek do 
otoczenia i dystans do ludzi. W 
1940 r. przystępowałam u nie-
go do I Komunii Św.Pod koniec 
1942 r. księdza zabili nacjonali-

ści ukraińscy. Pochowano go na 
cmentarzu, a wierni zrobili mu 
krzyż ze zwalonego drzewa, le-
żącego przy cmentarnym płocie. 
W 1945 r. przed wysiedleniem na 
Ziemie Odzyskane drzewo nie-
spodziewanie wypuściło liście. 
Miejsce szybko stało się obiek-
tem pielgrzymek parafian, którzy 
twierdzili, że to cud. Po śmierci 
ks. Tadeusza Siateckiego posłu-
gę duszpasterską prowadził ks. 
Wojciech Rogowski, który miał 
ogromne doświadczenie kapłań-
skie. Uczył kleryków w semi-
narium lwowskim i był lubiany 
przez majdańskich parafian. Nie-
stety jego też banderowcy śmier-
telnie postrzelili w styczniu 1945 
r.”.

Na końcu ulicy, przy której 
mieszkała rodzina Mamczurów 
stała na wzniesieniu cerkiew, 
do której chodzili się modlić 
prawosławni mieszkańcy wsi. 
Każde święta były obchodzone 
bardzo uroczyście. Przed wybu-
chem wojny Polacy i Ukraińcy 
odwiedzali się nawzajem, szanu-
jąc tradycje i obyczaje sąsiadów. 
„Przypominam sobie jak nasz 
ukraiński sąsiad Paweł Bosy, któ-
ry szedł do cerkwi na mszę, pukał 
do naszego okna mówiąc –Fran-
ku jak będę wracał, to będę cię 
prosić do siebie na święta. Tego 
wieczoru, my katolicy, dzieli-
liśmy się opłatkiem, natomiast 
prawosławni prosforą (bułeczką 
robioną na zakwasie). Oprócz 
tego na stołach wigilijnych były 
gołąbki z kaszy gryczanej, kutia, 
śledzie oraz ryby wędzone.O pół-
nocy z całą rodziną oraz sąsiada-
mi spotykaliśmy się na wspólnej 
pasterce. Podczas nabożeństwa 
na organach grała siostra Emilia, 
a chór złożony z dzieci i doro-
słych śpiewał pieśni i kolędy na 
kilka głosów. W pierwszy dzień 
świąt chodziliśmy do syna Paw-
ła Doliby – Grzegorza, który był 
Ukraińcem. Jego żona Katarzy-
naz domu Nakoniczewska była 
Polką. Z sąsiadami wspólnie ra-
zem biesiadowaliśmy, jedliśmy, 
pili i śpiewali kolędy. W naszych 
majdańskich domach było gwar-
no i wesoło”.

Równie uroczyście obchodzo-
no Boże Ciało. W procesji brali 
udział wszyscy mieszkańcy wsi. 
Ołtarze były robione przez wy-
znaczoną grupę osób w różnych-
miejscach i przystrojone hafto-
wanymi obrusami oraz kwiatami. 
W tym dniu mieszkańcy Majdanu 
organizowali w domach uroczy-
ste obiady, zapraszając sąsiadów 
do wspólnego posiłku. Podobnie 
było na Wielkanoc. Młodzież i 
dzieci przygotowywała stroiki, 
malowała pisanki, przystrajała 
Boży grób, a kobiety haftowały 
wielkanocne obrusy.

     O wybuchu wojny z Sowie-
tami mieszkańcy Majdanu do-

wiedzieli siępodczas niedzielne-
go nabożeństwa odpustowego. 
„Rano o godzinie 8.00. ksiądz z 
ambony ogłosił, że Armia Czer-
wona napadła na Polskę. Po 
mszyprzerażona pobiegłam do 
domu. Mama już wiedziała, że 
wojna wybuchła i była bardzo 
przygnębiona. Nie zwracaliśmy 
nawet uwagi na piec, w którym 
piekły się ponadziewane kaczki 
na uroczysty, odpustowy obiad. 
W dniu wkroczenia czerwonoar-
mistów do Majdanu schowaliśmy 
się na strychu i tak siedzieliśmy 
kilka godzin. Radzieckie czołgi 
wjechały do wsi, a enkawudziści 
chodzili po domach przeszukując 
pomieszczenia. Ludzie chowali 
się po kątach i zastanawiali, co 
teraz będzie. Ojciec, który szedł 
do wujka Antoniego mieszkają-
cego po drugiej stronie ulicy, bo-
jąc się czerwonoarmistów, uda-
wał, że kuleje na jedną nogę. W 
lutym 1940 r. zaczęły się masowe 
aresztowania Polaków. NKWD 
wywoziło na Syberię całymi ro-
dzinami, zwłaszcza tych, którzy 
pełnili znaczące funkcje”.

Podczas okupacji panował wśród 
ludzi straszliwy głód. Mam-
czurów ratowały własne zapa-
sy gromadzone przez cały rok. 
„Pewnego dnia, mama idąc do 
kościoła spotkała sąsiadkę i po-
chwaliła się, że robi pierogi, to ta 
ze zdziwieniem zapytała, z czego 
one mają być zrobione, z popio-
łu!Poza tym stryjek pracował 
na folwarku, za co otrzymywał 
trzy metry jęczmienia. Mieliśmy 
też trochę mąki razowej, którą 

przywiózł wujek Antoni Rybak 
z tudorowskiego młyna. W domu 
trzymaliśmy 3 krowy, 2 świnie, 
kozę i konia. Niestetypodczas 
drugiej pacyfikacji wsi zwierzęta 
i część dobytku się spaliło”.

Od 1941 r.Majdan okupowali 
Niemcy. „W tym czasie najbar-
dziej odczuwaliśmy prześladowa-
nia ze strony Ukraińców. We wsi 
mieszkałokilku Żydów m.in. han-
dlarz nazwiskiemBuk. W 1943 r., 
gdy zaczęły się żydowskiełapanki 
i pogromy, przybiegł do naszego 
domu, prosząc ojca o schronienie. 
Tato powiedział mu, że jest bar-
dzo niebezpiecznie, bo Ukraińcy 
chodzą po domach i przeszuku-
ją podwórka. Kazał mu uciekać 
do lasu. Buk biegnąc przez pola 
trafił nabanderowców, którzy go 
zastrzelili”.

     12 marca 1944 r. banderow-
cy napadli na Majdan mordując 
bestialsko Polaków i paląc wie-
le zabudowań. „Schowaliśmy 
się w kopcu po ziemniakach. Po 
spaleniu części naszego domu 
poszliśmy się schronić na jeden 
dzień do sąsiadki Anieli Kawat, 
a potem do ciotki Marii Rybak 
mieszkającej w Oryszkowcach. 
Ojciec musiał uciekać do Kopy-
czyniec, bo było bardzo niebez-
piecznie. Początkowo myślał, że 
zostanie z nami do rana, ale zięć 
ciotki ostrzegł go przed bande-
rowcami. Tato uciekał przez pola. 
Opowiadał, że w pewnej chwili 
przewrócił się i ze strachu leżał 
na śniegu do rana. Potem lasami 
przekradał się do miasta, gdzie 

Maria Złoczowska – uratowane dziec-
ko z pacyfikacji Majdanu
Arkadiusz Szymczyna

/ Maria Złoczowska. Fot. z 1981 r.
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znalazł schronienie u pani Micha-
liny Zachorodny.

     Męża ciotki Ukraińcyzabili 
na polu, pod lasem.Rozebrali go 
z butów, kożucha i zostawili na-
giego na polu. Po jakimś czasie 
ciotka go znalazła, owinęła w 
prześcieradło i pochowała.

W tym dniu nasza sąsiadka Szpa-
kowa z małym Józiem na rękach 
i córką Emilią uciekając przed 
Ukraińcami schowała się w wy-
kopanej jamie, a jej mąż uciekł 
boczną uliczką Majdanu do jaru 
i bojąc się wyjść,siedziałtamdo 
rana. Matka z dwojgiem dzieci 
przedostała się do Kopyczyniec, 
gdzie znalazła schronienie do 
kwietnia 1944 r.

W Oryszkowcach mieszkaliśmy 
wspólnie z ciotką Marysiąaż do 
momentu, kiedy Rosjanie wyparli 
Niemców i zajęli naszą wieś. Jej 
mąż i teściowie już nie żyli. Gdy 
odchodziliśmy, ciotka dała nam na 
drogę bochenek chleba. Do domu 
w Majdanie wróciliśmy na święta 
wielkanocne. Gospodarstwo było 
splądrowane przez Ukraińców i 
częściowo spalone. Zniszczona 
była część dachu, którą ojciec za-
łatał, żeby nam na głowę nie ka-
pało. Od sąsiadki Katarzyny Do-
liby dostaliśmy mleko, które wraz 
z chlebem musiało wystarczyć na 
wielkanocne śniadanie.

Zaraz po świętach Rosjanie za-
brali ojca do wojska. Przetrans-
portowali go do miejscowości 
Sumy nad rzeką Psioł, gdzie sta-
cjonowały pododdziały 1, Armii 
Polskiej w ZSRR. Po rozpoczęciu 
ofensywy walczył pod Lublinem, 
gdzie został ranny w nogi. Leżał 
w miejskim szpitalu. Stamtąd po 
rekonwalescencji wrócił do domu 
w Majdanie.

     W tym samym okresie w jed-
nym z domów naszych ukraiń-
skich sąsiadów doszło do wielkiej 
tragedii. Młody chłopak bawił 
się bronią i postrzelił śmiertelnie 
Jana Konana, który osierocił 
żonę i dzieci. Znaliśmy się bar-
dzo dobrze, gdyż Jan kilkakrot-
nie ostrzegał nas przed napadami 
banderowców.

26 stycznia 1945 r. banderow-
cy drugi raz napadli na Majdan. 
„Podczas ataku w domu byłam 
ja, moja matka z ojcem, babcia 
Rozalia i ciotka Maria Rybak z 

czwórką dzieci. Ciotka miesz-
kała na kolonii pod Tudorowem. 
Maleńka osada była zamieszkana 
w większości przez Ukraińców, 
więc Polacy musielistamtąd ucie-
kać. Zanim Maria Rybak trafiła 
do naszego domu, banderowcy 
na kolonii weszli do jej domu i 
krzyczeli – wyprowadzaj, wypro-
wadzaj będziemy palić. Na szczę-
ście podczas pacyfikacji nikogo z 
nich nie zabili. Ostatecznie piątka 
uciekinierów, przedzierając się 
lasami, trafiła do nas, do Majda-
nu. Tej tragicznej nocy ja wraz 
z kuzynami: Franią (ur. 1931 r.), 
Piotrem (ur. 1933 r.), Kazikiem 
(ur. 1936 r.) i Rózią (ur. 1939 r.), 
spaliśmy na strychu. Gdy zaczął 
się atak,rodzice nie moglinas 
dobudzić. Dom palił się, a dym 
dusił nas, więc postanowiliśmy 
zejść ze strychudo piwnicy, gdzie 
ukryliśmy się wraz z babcią.W 
tym czasie ojciec z matką oraz 
ciotką wyszli z domu i nie wie-
dzieć czemu,zamknęli drzwi na 
klucz. Prawdopodobnie myśleli, 
że wszystkie dzieci z babcią ucie-
kły schronić się w innym miejscu. 
Tato ukrył mamę i ciotkę w dole 
po oborniku, a sam pobiegł do 
lasu. My natomiast zaczęliśmy się 
dusić w piwnicy i babcia podjęła 
decyzję, żeby wyjść przez okno 
na podwórko i schować się w ja-
mie po ziemniakach”.

     Natomiast większa część 
mieszkańców Majdanu uciekła do 
kościoła i schroniła się na chórze. 
Po wejściu do świątyni, bande-
rowcy nie mogąc dostać się na 
górę, kazali ludziom skakać z bal-
konu. Ci, którzy przeżyli, byli do-
bijani siekieramiprzed wejściem 
do kościoła lub rozstrzeliwani. 
Księdza Rogowskiego nacjonali-
ści ukraińscy postrzelili przy sto-
dole w policzek i plecy. Ostatkiem 
sił przeczołgał się i ukrył w lesie, 
skąd mieszkańcy wsi zawieźli go 
do szpitala w Kopyczyńcach. Tam 
po kilku godzinach zmarł. Świad-
kiem jego śmierci była matka Ma-
rii – Rozalia. „Konał na rękach 
siostry Zofii. Przed śmiercią sły-
chać było, jak charczał i wydawał 
ostatnie tchnienie” – opowiada 
pani Maria.

 Podczas pacyfikacji Majdanu 
banderowcy zabili także dwóch 
bratanków księdza, którzy mieli 
ok. 5 i 13 lat. „Jednego chłopca 
zamordowano przy stodole tam, 
gdzie postrzelili ks. Rogowskie-

go, natomiast drugiego przy wej-
ściu do kościoła”. Ich matka prze-
żyła, bo była Ukrainką.

     Rodzina Mamczurów wy-
szła z ukrycia dopiero nad ra-
nem, jak już ucichły strzały i nie 
było napastników. „Dookoła nas 
wszystko było spalone. Ocaleni 
lamentowali nad zwłokami po-
mordowanych i nad swoim nie-
szczęściem. Pewna kobieta, której 
banderowcy zabili wnuczkę prze-
chodziła przez podwórko obok 
naszego gnojownika i usłyszała 
jakieś głosy wydobywające się 
spod obornika. Pomogła odrzucić 
gnój i w ten sposób wydostać się 
mamie i ciotce”.

Po spaleniu wsi i wymordowaniu 
wielu jej mieszkańców nacjonali-
ści z OUN-UPA opuścili Majdan. 
Za to na kontrolę do wsi przyje-
chali Madziarzy, którzy stacjono-
wali przy jednostce niemieckiej 
w Kopyczyńcach. Niestety żale i 
pretensje członków pomordowa-
nych rodzin nic nie dały.

Mieszkańcy Majdanu, chcąc po-
chować pomordowanych, wyko-
pali dół przy kościele.Bali się, że 
banderowcy wrócą i zabiją ocala-
łą część mieszkańców wsi. Zwło-
ki pomordowanych 118 osób 
złożono we wspólnej mogile. „W 
tym tragicznym dla nas dniu po-
szliśmy do miasta. Nasza rodzina 
schroniła się u pani Michaliny Za-
chorodnej, którą znał ojciec. Jej 
mąż Mikołaj prowadził w Kopy-
czyńcach  olejarnię. Małżeństwo 
miało syna Franciszka, który z za-
wodu był szewcem. Jego warsztat 
znajdował sięw domu rodziców.
Natomiast ciotka Maria wraz z 
czwórką dzieci zamieszkała w 
pożydowskim domu nad stawem 
u państwa Czarneckich. Kobieta 
mieszkała wraz z synem i trze-
ma córkami. Czerneccy zasiedlili 
dom po tym, jak Niemcy najpierw 
przetransportowali wszystkich 
Żydów do obozów i gett, a póź-
niej wymordowali.

     Z tego okresu pamiętam co-
dzienny strach. Baliśmy się 
śmierci i podpaleń. Raz poszłam 
wraz z mamą i babcią Roza-
lią na plebanię. Chciałyśmy się 
schować przed Ukraińcami. Gdy 
weszłyśmy do środka, pomiesz-
czenia były bardzo zatłoczone. 
Ludzie wraz z księdzem siedzieli 
w przerażeniu, czekając na roz-
wój wydarzeń. Doszłyśmy jed-
nak do wniosku, że pozostanie na 
plebanii było dużym ryzykiem. 
Postanowiłyśmy więc poszukać 
schronienia w folwarku położo-
nym przy drodze do Tudorowa. 
W majątku pracował Polak, u 
którego schronienie znalazło wie-
le polskich rodzin. Gdy zobaczy-
liśmy, że i tu pomieszczenia są 
zatłoczone, zrezygnowałyśmy i 
poszłyśmy dalej szukać noclegu 
u dobrych ludzi. Tych tragicznych 
miesięcy nie da się opisać”.

     W wieku 12 lat Maria Mam-
czuri jej bliscy zostali przesie-
dleni do Gołuszowic w powiecie 
głubczyckim. Rodzina Mamczu-
rów wyjechała w czerwcu 1945 r. 
z dworca w Kopyczyńcach wraz 
z ciotką Marią i jej dziećmi. „Oj-

ciec nie chciał jechać, ale mat-
ka mówiła, że tu już nic nas nie 
trzyma. Dom spalono, a Ukraińcy 
ciągle nie dawali spokoju Pola-
kom. Początkowo tato myślał, że 
zamieszkamy w domku siostry 
pani Zachorodnej– Katarzyny 
w Kopyczyńcach, skąd kobieta 
miała wyjechać na stałe do swo-
jej córki do Łodzi. Dom miał dwa 
duże pomieszczenia i był bardzo 
elegancki. Nadawał się idealnie 
do zamieszkania.

Podróżowaliśmy trzy tygodnie, 
z czego jeden tydzień staliśmy 
na stacji Katowice – Ligota. Pra-
cownicy PUR-u dożywiali prze-
siedleńców, którzy koczowali na 
torach, dzieląc się między sobą 
każdym kawałkiem chleba. Tym 
samym transportem jechała z 
nami rodzina Szpaków.

Z Katowic przyjechaliśmy do 
Głubczyc, a stamtąd do Gołuszo-
wic.Ojcu wydawało się, że znaj-
dzie po Niemcach pusty dom, ale 
się mylił. Wszystkie gospodar-
stwa z zabudowaniami były zajęte 
przez ekspatriantów i Niemców, 
którzy czekali na wysiedlenie. W 
końcu tato wyszukał dom na skra-
ju wsi. Był w bardzo złym stanie. 
Dopiero po interwencji pana Wła-
dysława Malinowskiego z urzędu 
w Głubczycach zamieszkaliśmy 
na nowym gospodarstwie”.

Maria Mamczur kontynuowała 
naukę w szkole w Gołuszowicach 
rozpoczynając od klasy czwartej. 
„Urzędnik pan Michał  Polner 
uważał, że jestem zdolna i roz-
mawiał z ojcem w sprawie mojej-
kontynuacji nauki w Raciborzu. 
Ojciec się jednak nie zgodził, 
myślał jedynie o mojej pracy na 
gospodarce”.

Maria Mamczur wyszła za mąż 
6 czerwca 1954 r. za Piotra Zło-
czowskiego, który pochodził rów-
nież z Majdanu. Wraz z matką-
Katarzyną przyjechał na Ziemie 
Odzyskana w marcu 1945 r. naj-
pierw do Wałcza, a następnie do 
Wysokiej w powiecie głubczyc-
kim. Jego bracia walczyli jeszcze 
na wojnie. Michał był w 1. Armii 
Wojska Polskiego. Zginął w wal-
kach o przełamanie Wału Pomor-
skiego, w bitwie o Kołobrzeg w 
1945 r. Po demobilizacji wojsk 
drugi z braci Paweł przyjechał 
do matki i Piotra i zamieszkał w 
Wysokiej. Pomagał proboszczowi 
parafii ks. Stefanowi Dygonie-

wiczowi, stając się w ten sposób 
osobą niewygodną politycznie. 
Za kontakty z księdzem został w 
1950 r. powołanyna 3 lata do woj-
ska. Służył w karnej kompanii na 
Górnym Śląsku. Pracował m.in. 
w Kopali Węgla Kamiennego 
„Ziemowit” w Łędzinach.

Po przyjeździe do Gołuszowic 
Mamczurowie dysponowali nie-
wielka ilością rzeczy osobistych i 
sprzętu domowego, gdyż wszyst-
ko spaliło się w Majdanie.W Go-
łuszowicach mieszkali z dwójką 
niemieckich starcówAgnes i jej 
bratem Franzem Sejdelem. Mąż 
Agnes był prawdopodobnie es-
esmanem. MO aresztowała go i 
wywiozła do więzienia w Chorzo-
wie. Niemka musiała sobie sama 
radzić i zarabiać na życie. „W 
domu miała piec dwupoziomowy, 
w którym piekła sąsiadom chleb. 
Ludzie przynosili do niej już go-
towe ciasto. Dodatkowo pędziła 
bimber, którym handlowała. Po 
wojnie panowałaogromna bieda. 
Ekspatrianci byli na dorobku, a 
tubylcy żyli jedynie ze skrom-
nych zapasów. Pamiętam, że 
wśród Niemców mieszkających 
w Gołuszowicach, żył niejaki Jo-
sef, który łapał koty, a następnie 
je piekł i jadł”.

Agnesjako jedna z pierwszych 
niemieckich autochtonekwyje-
chała na zachód w wieku ok. 70 
lat. W 1947 r. wyjechał trans-
portem jej nieco młodszy mąż, 
którego wypuszczono z więzie-
nia. Obydwoje przed wyjazdem 
zaproszeni byli do Mamczurów 
na Boże Narodzenie. „Wigilia 
bardzo się im podobała. Na stole 
stały zupełnie inne potrawy, które 
im bardzo smakowały”.

Po wojnie pani Maria Złoczow-
ska została na gospodarstwie. 
Mąż pracował m.in. w głubczyc-
kiej Powszechnej Spółdzielni 
Spożywców „Społem”, potem 
w restauracjach jako kierownik, 
najpierw w „Ogrodowej” przy ul. 
Wałowej, a później w „Marysień-
ce”. Zmarł w 1994 r. i pani Maria 
została z dwoma synami – Ry-
szardem i Mieczysławem. Obec-
nie mieszka w Gołuszowicach. 
Jest jedną z nielicznie ocalałych 
osób uratowanych z pacyfikacji 
Majdanu. Wywiad przeprowa-
dziła Małgorzata Szymczyna w 
Gołuszowicach, 7 grudnia 2015 r. 
i 11 lutego 2016 r. 

/ Koleżanki z Majdanu. Od lewej: Maria Żywina, Janina Bocian, Maria Bandura, Maria 
Mamczur, Eugenia Pełechata. Gołuszowice, 1946 r.

/ Od lewej siedzą: Franciszek Mamczur, Rozalia Mamczur, Rozalia Rybak, Józef Mam-
czur. Nad nim stoją: jego żona Anna Mamczur, Franciszka Rybak, Rozalia Mamczur, 

Maria Mamczur (Złoczowska). Gołuszowice, 1946 r.
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RELACJE  PARTYZANTÓW KMICICA,
ŁUPASZKI, RONINA ARMII KRAJOWEJ 
NA WILEŃSZCZYŹNIE 
III.1943 – VII.1944. Część 7
Opracowanie Leszek Bednarczuk
WOŁODYJOWSKI – Pisarczyk 
Edward 
Ze stodoły wyszedł wysoki, przy-
stojny cywil w długich butach, 
postawy kawaleryjskiej, o energi-
¬cznym wyrazie twarzy, małym 
wąsiku i bystrym oku. Od razu 
poczu¬liśmy, że mamy do czy-
nienia z energicznym, wysokiej 
klasy oficerem. Stanęliśmy na 
baczność. „Akacja” – Jan Kur-
sewicz zameldował o przybyciu 
uciekinierów z bazy „Kmicica”. 
„Łupaszka” - Zygmunt Szen-
dzielarz długo stał przed nami, 
patrzał przenikliwie nam w oczy. 
Po pewnym czasie oświadczył: 
„Jestem oficerem, dowódcą tego 
Oddziału, przyjmuję was i wspól-
nymi siłami będziemy walczyć o 
Polskę z naszymi wrogami, a wy 
nie zapominajcie, że macie dodat-
kowy obowiązek: pomścić śmierć 
waszych kolegów, ja natomiast 
popracuję nad wyprowadzeniem 
ocalałych z pogromu żołnierzy 
z bazy nad Naroczą” .We¬szli-
śmy do stodoły i tu czekała nas 
miła niespodzianka: spotkaliśmy 
naszych kolegów z bazy, którzy 
uniknęli rozbrojenia:  „Żbika”, 
„Wołodźkę”, „Literbę”.  Nastąpi-
ło serdeczne powitanie, cało¬wa-
nie “z dubeltówki”. Przyglądali 
się nam inni żołnierze tego Od-
działu  „Ronin”, późniejszy do-
wódca 4-tej Brygady „Narocz”, 
„Saszka”, ,,Foksal”,  „Nieczuja”, 
„Mrok”,. Byliśmy trochę zmęcze-
ni, toteż rozłożyliśmy się na sian-
ku i opowiadaliśmy o rozbroje-
niu bazy. Koledzy od “Kmicica” 
wspomogli nas amunicją. Zje-
dliśmy przyniesiony nam obiad i 
opowiadaliśmy dalej.
     Około g. 15.00 wartownik 
zasygnalizował, iż w naszym 
kierunku zbliża się spora grupa 
uzbrojonych ludzi. “Łupaszka” 
zarządził alarm i z lornetką w 
ręku wysu¬nął się ze stodoły. Po 
chwili powrócił i oznajmił, iż w 
naszym kierunku zbliża się około 
30 uzbrojonych ludzi. Idą, bez-
ładnie, wyglądają na so¬wieckich 
partyzantów. Rozkazał nam skry-
cie opuścić stodołę i zająć stano-
wiska pod płotem wzdłuż stodo-
ły. Strzelać na rozkaz. Po zajęciu 
sta-nowiska zobaczyłem ich. Szli 
bezładnie i nieśli jakieś pakunki. 
Tak, to byli Sowieci. Podpuścili-
śmy ich zupełnie blisko i na roz-
kaz daliśmy og¬nia. Tam – okrop-
ne  zamieszanie. Część z miejsca 
zwaliła się bezładnie na ziemię. 
Reszta, z rzadka się ostrzeliwując, 
uciekła. Zdążyliśmy kil¬ka razy 
dać ognia i wyszliśmy z ukry-
cia. Na ziemi leżało około 20-tu 
zabitych, z nas nikt nawet nie 
był ranny. Odetchnęliśmy z ulga. 
Pierw¬sza i to zwycięska potycz-
ka z nowym wrogiem, pierwsza  
zapłata  za  pod¬stępnie rozbro-
jonych i zamordowanych dowód-

ców i kolegów z bazy “Kmicica”. 
Zabieramy broń i amunicję, jest 
jej sporo, m.in. erkaem czołgo-
wy ty¬pu “dziegtiarewa” z trze-
ma magazynkami. Zaglądamy do 
niesionych przez nich tobołów. W 
nich  trochę prowiantu, a przede 
wszystkim zrabowana odzież 
dziecinna, damska i męska oraz 
trochę obuwia. Naraz podjeż-
dża do nas galopem na koniu na 
oklep jakiś mężczyzna i pyta o 
dowódcę. Wskazu¬jemy go, a ten 
zeskakuje z konia, coś nerwowo 
mówi i pokazuje ręka. Do¬wódca 
z miejsca zarządza pogotowie bo-
jowe, nakazuje zabrać tylko broń 
i amunicję  swoja i zdobyczną i 
odmaszerować w kierunku Żu-
kojni Strackich.
      Okazało się, że w naszym 
kierunku podążał silny oddział 
sowieckich partyzantów, liczą-
cy ponad 50 ludzi. Nie byliśmy 
w stanie stoczyć z nimi boju, 
należało więc odskoczyć w bez-
pieczniejsze miejsce. Zmieniali-
śmy codziennie miejsce postoju. 
Po upływie paru dni po opisanej 
bitwie z Sowietami, koło Supro-
nięt  dołączył do nas „Podbipię-
ta” Władysław Chojecki z grupą 
11 żołnierzy. Byli to w wiekszo-
ści „kmicicowcy”, którzy w dniu 
rozbrojenia przebywali na patro-
lach poza bazą. Byli to: „Koro-
nacki” – Leon Duczyński,  „Pusz-
czyk” – Józef Nieścierowicz, 
„Rudy” – Eugeniusz Samusik, 
„Mrówka” – Witold Stabrowski, 
„Waligóra” – Antoni Ciuksza, i 
„Zawiszański”. Codziennie przy-
bywali ochotnicy, tak że Oddział 
wkrótce wzrósł do około 50 osób. 
        W tej sytu¬acji „Łupasz-
ka” podzielił nas na dwie grupy, 
jedną, sam dowodził, nad drugą 
powierzył dowództwo „Podbi-
pięcie”. Dostałem przydział do 
grupy drugiej. „Podbipięta” znał 
doskonale tereny położone wokół 
Świra, co w znacznym stopniu 
ułatwiało nam przetrwanie, bo 
przebywaliśmy w te¬renie bar-
dzo dla nas niebezpiecznym. Ale 
później okazało się, że „Pod¬bi-
pięta” był lepszym terenowym 
przewodnikiem niż dowódcą. 
Kiedy kwaterowaliśmy w Za-
widziniętach, zostaliśmy zaata-
kowani przez nieduży oddział 
policji litewskiej ze Świra. Nie 
przebrzmiało echo pierwszych 
wystrzałów, jak nasz  dowódca, 
nie starając się nawet zo¬riento-
wać w sytuacji, pierwszy zaczął 
uciekać, a my za nim. Zmachani 
dobiegliśmy do niedużego zagaj-
nika, zebraliśmy się do kupy i ro-
biliśmy mu wymówki, że okazał 
się nie dowódcą, a tchórzem. Nie 
speszony tym wcale, oświadczył 
nam, że “na wojnie żołnierz musi 
wykonywać rozkazy swego do-
wódcy, maszynka gra, a dowód-
ca decyduje”. Litwini nie ścigali 

nas, mogliśmy śmiało stoczyć z 
nimi bój. Od tej chwili traktowa-
liśmy dowódcę jako maskotkę. 
Chłop wysoki, ponad dwa metry 
wzrostu, szczupły; maciejówkę 
nosił na tył głowy, piechur, buty 
długie, a przy nich kawa¬leryj-
skie ostrogi. W jednym z zaścian-
ków trafiliśmy na wiejska zaba-
wę taneczną, w której wzięliśmy 
udział. “Podbipięta”, prosząc 
kobietę do tańca, stawał przed 
nią na baczność, trzaskał ostro-
gami, następnie klękał na jedno 
kolano i mówił: “Paniuńciu, pro-
szę o tango Milonga”. Oczywi-
ście muzykanci musieli grać mu 
jego tango. W okolicach Świra 
miał dużo znajomych, którzy 
nas, szczególnie jego, obdarzali 
serdecznością i gościnnością, a 
wtedy  tradycyjnie nie brakowało 
bimbru. Parę razy, kiedy był pod 
dobrą datą, zdejmowaliśmy mu 
z butów ostrogi, któ¬re  musiał, 
wiadomo czym, od nas wykupić. 
Przy takim dowódcy wojsko tak-
że  demoralizowało się, nie było 
dyscypliny. 
       20 września 1943 r. rano 
przybył goniec od „Łupaszki” z 
rozkazem przemieszczenia się 
w okolice pomiędzy Świrem a 
Konstantynowem. W oko¬licach 
Zaświrza, w leśniczówce spotka-
liśmy grupę „Łupaszki” znacznie 
powiększoną, bo w międzyczasie 
dołączyło do nich kiltu ochot-
ników oraz błąkających się roz-
bitków „Kmicica”, a wśród nich  
„Maks” - Antoni Rymsza, jako 
pierwszy z ocalałych dowódców 
rozbitej bazy. Na odprawie „Łu-
paszka” oznajmił nam, że mamy 
się udać pod Dobryitak, bo ma 
tam przybyć spora grupa polskich 
partyzantów z bazy nad Naroczą, 
celem po¬łączenia się z nami. 
Chociaż z „Kitkiem”, który przy-
prowadził ten od¬dział został na-
wiązany ścisły kontakt, mieliśmy 
koło Dobryitaku zorganizować 
zasadzkę i zachować maksymal-
ną ostrożność. Okazało się, że 
zakonspirowana grupa byłych 
żołnierzy „Kmicica” z „Kitkiem” 
-Mieczysław Kitkiewiczem na 
czele nakłoniła „Zaporę” - Win-
centego Mroczkowskiego  do 
opuszczenia bazy, żeby w terenie 
nawiązać kontakt z rzekomo błą-
kającymi się rozbitkami z bazy, 
celem wcielenia ich do oddziału 
„Bartosza Głowac¬kiego”. „Za-
pora” dał się złapać na haczyk i 
mając na to zgodę Markowa, za-
brał grupkę zaufanych ludzi i ra-
zem z oddziałem „Kitka” opuścił 
bazę. Na miejsce postoju wyzna-
czyli leśniczówkę, a  w Dobry-
itaku zamówili kąpiel. Staliśmy 
w pogotowiu całą noc, gońcy 
kursowali między „Łupaszką” 
a „Kitkiem”. Nastał świt, dość 
chłodny, zajęliśmy stanowiska w 
lesie, równolegle do drogi prowa-

dzącej z leśniczówki do wsi. Cze-
kamy, nareszcie idą. Na przedzie 
szło drogą dwóch szperaczy, nie 
kontrolując zupełnie boków, za 
nimi  “Kitek” i uzbrojony w pe-
peszę “Zapora”, reszta oddziału, 
gęsiego. W dwie godziny później 
podeszliśmy ukradkiem lasem 
pod dwie wiejskie łaźnie, w któ-
rych kąpał się oddział “Zapory”. 
Zaskoczenie było całkowite, nikt 
nie stawiał oporu. Wszyscy wyra-
zili chęć przejścia na naszą stro-
nę. Z zamieszania jakie powstało, 
kiedyśmy się witali, skorzystał 
„Wichura” – Zygmunt Świerbu-
towicz i zdezerterował do Mar-
kowa, bo był jego agentem. Wy-
słany pościg powrócił z niczym. 
„Zapora” przeszedł pod komendę 
“Łupaszki”. 
     Ażeby wyprowadzić z bazy 
pozostałych jeszcze w niej na-
szych żołnierzy, „Zapora” napisał 
pod naciskiem „Łupaszki” list do 
Markowa z pro¬śbą, by zezwolił 
im wyjść z bazy i połączyć się z 
nim, bo czuje się za¬grożony. Z 
listem pojechali Jan Domieniecki 
„Pająk” i Julian Kołacz ps. „Her-
mes”. Niestety Markow wiedział 
już, co się stało w Dobryitaku. 
Ponownie rozbroił wszystkich 
polskich partyzantów, część 
wcielił do swoich oddziałów, a 

część kazał rozstrzelać. “Oddział 
Bartosza Głowackiego” w nie-
spełna miesiąc czasu przestał ist-
nieć. Sowieci kazali „Pająkowi” i 
„Hermesowi” by ich zaprowadzi-
li do „Zapory”, ale udało im się 
w nocy zbiec, bo pilnujący ich 
wartownik usnął. Niepostrzeże-
nie przeszli koło Konstantynowa 
pełnego niemieckiego wojska i 
szczęśliwie dotarli do Niedroszli  
do Oddziału „Łupaszki”. Wysła-
ny przez Markowa pościg został 
na linii Kobylnik – Konstantyno-
wo rozbity przez wojsko niemiec-
ko-satelickie, które w okresie 24 
- 30 września 1943 r. pacyfikowa-
ły rozległy te¬ren na wschód od 
jez. Narocz i Brasławia, po Starą 
Wilejkę. Sowieci, wi¬dząc za-
grożenie, opuścili swoje bazy nad 
Naroczą, a wrócili tam dopiero 3 
tygodnie później. Wojska pacyfi-
kacyjne spaliły wtedy szereg wsi 
poło¬żonych w pobliżu lasów, 
część ludności wymordowali, a 
zdolnych do pracy wywieźli do 
Niemiec na roboty. 
        Na przełomie września i 
października 1943 „Łupaszka” 
miał pod swymi rozkazami ponad 
100 żołnierzy, a ochotnicy wciąż 
napływali. Wtedy to zostały sfor-
mowane trzy samodzielne pluto-
ny, jako zalążki przyszłych kom-

/  Pamiętnik Zosi Soroko - Julian Kołacz
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panii i szwadronów. Dowództwo 
nad tymi plutonami „Łupaszka” 
powie¬rzył „Maksowi”, „Kit-
kowi” i „Zaporze”. Oddział 
przyjął nazwę 5-tej Bry¬gady 
Armii Krajowej, a nieco później 
„Brygady Śmierci”. Wojsk było 
umundurowane w polskie mun-
dury, nierzadko w zdobyczne 
mundury Wer¬machtu. Na gło-
wie polówka z orłem, a na le-
wym ramieniu  biało-czerwona 
opaska. Broń różna, zdobyczna. 
Taktyka bojowa – gruntowne roz-
poznanie, zaskocze¬nie i atak, 
odskok, nieraz na znaczną odle-
głość do 30 km. Zostałem przy-
dzielony do plutonu „Zapory”, do 
drugiej drużyny, której dowódcą 
był „Waligóra”. W plutonie tym 
służyli : „Burhard”, „Budzik”, 
„Blok”, „Chrobry”, „Czarny”, 
„Czubczyk”, „Cwiartka”, „Czor-
tek”, „Chmura”, „Chińczyk”, 
„Dzięcioł”, „Doniec”, „Dezerter” 
„Foksal”, „Fiat”, „Flinta”, „Gil”, 
„Grad”, „Haller”, „Hermes”, „Ja-
nosik”, „Kostka”, „Koronacki”, 
„Komar”, „Kicia”, „Lech”, „Lot-
nik”, „Literba”, „Lufa”, „Mrok”, 
„Mikado” „Mrówka”, „Malec”, 
„Malinka”, „Murzyn”, „Mewa”, 
„Nieczuja”, „Orzeł”, „Połówka”, 
„Puszczyk”, „Podlotek”, „Pi-
rat”, „Rysiek”, „Rubel”, „Rudy”, 
„Szaszka”, „Szczy¬gieł”, „So-
bol”, „Szpak”, „Tajoi”, „Ursus”, 
„Waligóra”, „Wołodyjowski”, 
„Zajączek”, „Zawiszański”, „Za-
głoba”. Dowódcami plutonu byli 
kolejno: „Zapora”, „Rakoczy”, 
„Zyga”. 
        W brygadzie służyło trzech 
niepełnoletnich chłopców po 13 
- 15 lat: „Zajączek”, „Miecio”, 
„Mikrus”. Były to sieroty po 
pomordowanych przez Niem-
ców lub Sowietów rodzicach. W 
Brygadzie słu¬żyło też trzech 
czerwonoarmistów: „Doniec”, 
„Mikołaj”, „Witia” oraz le¬kar-
ka, którzy uciekli. z obozu nie-
mieckiego. 
         „Łupaszka” nie zamknął 
swojej Brygady, jak to zro-
bił „Kmicic”, na stałej bazie, 
ale tworząc plutony, a później 
szwadrony, pozostawił im pełną 
swobodę przemieszczania się z 
miejsca na miejsce i wykonywa-
nia zadań bojowych. Oddziały 
albo współdziałały ze sobą, albo 
znajdowały się w odrębnych rejo-
nach, a przybywały w określone 
przez sztab miejsce, w ok¬re-
ślonym czasie na koncentrację, 
by otrzymać nowe rozkazy, albo 
uzupełnić stan osobowy i uzbro-
jenie. Tak więc oddziały skazane 
były nieraz na długie i uciążliwe 
marsze, o różnych porach dnia i 
nocy. Kwaterowaliśmy i dosta-
waliśmy prowiant przeważnie 
we wioskach, często zmieniając 
miejs¬ce postoju.  Na postoju ko-
lejno myliśmy no¬gi, opatrywa-
liśmy odparzenia stóp i dokucza-
jące nam czyraki. Prześlado¬wał 
nas świerzb i szkorbut. Chociaż 
często zmienialiśmy bieliznę, 
prze¬śladowały nas wszy. Gnieź-
dziły się w spodniach i mundu-
rach, które  zdejmowaliśmy jedy-
nie na czas kąpieli. Odpoczynek 
w miejscu postoju wyglądał na-
stępująco: żołnierz kładł się na 
słomie lub sianie w butach i w pe-
ł¬nym mundurze, rozluźniał pa-
sek od spodni i pas główny, rękę 
przekładał przez pas karabinu lub 
automatu i tak zasypiał. W razie 
alarmu zrywał się, podciągał pas 
i był gotów do walki. Musieliśmy 
być czujni, potem był bardzo nie-

bezpieczny. W zimie gospodarz 
przynosił do chaty słomę lub sia-
no i odpoczywaliśmy na takich 
samych zasadach jak w stodole. 
W czasie postoju wystawialiśmy 
liczne posterunki alarmowe, w 
marszu wysyłaliśmy szperaczy, a 
jeśli maszerowała cała Brygada, 
to i szpicę.
      „Łupaszka” Z miejsca zapro-
wadził surową dyscyplinę woj-
skowa. Żołnierz musiał wiedzieć, 
co mu wolno, a czego nie wolno. 
Za drobne przewinienia kara-
no służbą poza kolejnością, za 
cięższe — chłostą wyciorami, za 
zdra¬dę – sąd polowy i rozstrzela-
nie. Przewinień dużo nie było, ale 
zdarzyło się na przykład, że par-
tyzant „Kocik” zrabował gdzieś 
damską bieliznę i przyniósł w 
podarunku dla swojej sympatii. 
Zauważono to, nazajutrz został 
ukarany. Wobec wojska ustawio-
nego w czworobok i miejscowej 
ludności mu¬siał zdjąć spodnie, 
obnażyć pewną część ciała, poło-
żyć się na ławce i odebrać cięgi 
— piętnastu wyciorów. Parę dni 
przebywał na wozie w tabo¬rach, 
bo miał trudności z chodzeniem. 
Za zastrzelenie konia gospoda-
rzowi, postrzelenie przewoźnika 
na rzece, rabunek ,gwałcenie ko-
biet oraz podejrzenie o kolabo-
rację z wyroku sądu wojennego, 
został rozstrzelany “Rysiek”. 
          Weszliśmy w bardzo rozległy 
i dość ciężki teren. Na południu 
wzdłuż rzeki Wilii po Żodzisz-
ki, na wschodzie po jezioro Na-
rocz, na północy po Hoduciszki i 
Święciany, na zachodzie po gra-
nicę z Litwą z 1939 r. Teren ten 
był dość gęsto najeżony silnymi 
garnizonami niemiecko-litewski-
mi. Był też mocno penetrowany 
przez partyzantów sowieckich, 
z bazach Markowa nad jez. Na-
rocz i „Żeleźniaka”  Puszczy 
Koziańskiej liczących kilka ty-
się¬cy ludzi. Teren zalesiony, a 
więc dogodny dla działań party-
zanckich. Partyzanci sowieccy, 
pomimo liczebności i dobrego 
uzbrojenia dzięki zrzu¬tom, nie 
przejawiali zapału do walki z 
Niemcami i ich satelitami, a byli 
raczej nastawieni na przetrwa-
nie i czekali na przyjście frontu 
i regularnych wojsk sowieckich. 
Nam natomiast przypadł w tym 
czasie zaszczytny obowiązek 
stałego staczania bojów z Niem-
cami i ich satelitami, a także z 
Sowietami, którzy za wszelką 
cenę starali się zniszczyć nasze 
Oddziały. Sowiec¬ka partyzantka 
zajmowała się bezlitosnym rabo-
waniem miejscowej lud-ności, 
ze wszystkiego, co nadawało się 
do użytku. Faktycznie staliś¬my 
się jedynymi obrońcami tamtej 
ludności. Zarówno ludność kato-
licka, a więc polska, jak i  prawo-
sławna, uważała nas za swoich. 
Ci ludzie obdarzali nas sympatią, 
serdecznością, gościn¬nością i 
zaufaniem. Dzielili się z nami 
ostatnim kawałkiem chleba. Jeśli 
mieszkańcy zauważyli, że mysz-
kujący po wsi Sowieci ucieka-
ją w popłochu, to wiedzieli, że 
“idą nasi”, bo tak nas nazywali. 
A kiedy pojawiały się pierwsze 
patrole, cała ludność wychodziła 
na ulicę, a  wyrostki poza obręb 
zabudowań, ażeby “naszych” 
wprowadzić do wioski. I wtedy 
dosłownie rozchwytywano nas 
na kwatery. A czy gospodarz brał 
na kwaterę dwóch czy pięciu, to 
zależało od jego zamożności. Nie 
byliśmy wymagający. Jedliśmy 

wszystko, co nam dano, nieraz 
zsiadłe mleko kartofelkami, to 
znów kartofle z kapuśniakiem, 
czym chata bogata. Rannego 
partyzanta można było bez oba-
wy pozostawić we wsi i dopiero 
później zorganizować mu stałą 
opiekę lekarską. Pod tym wzglę-
dem szcze¬gólnie wyróżniała się 
rodzina Radziuszów  z zaścian-
ka o tej samej nazwie nad rzeką 
Straczanka. Tam Ewa i jej siostra 
Hela stale z nami współpracowa-
ły albo rodzina Mackiewiczów 
z zaścianka Dobrzyń. Ich dwoje 
dzieci: „Dzięcioł” i „Wila” słu-
żyły w naszej Brygadzie. I wiele  
rodzin z Sużan, Santoki, Punżan, 
Świranek, Syrowatek i  innych 
miejscowości. 
     W pierwszych dniach paździer-
nika 1943 r. plu¬tony odpoczy-
wały w miejscowościach Szyma-
nele Bujaki, Niedroszla, a więc w 
pobliżu Niestaniszek. Do miej-
scowości tych przybyły na fur-
mankach silne liczebnie oddziały 
sowieckich party¬zantów. We-
zwani do zatrzymania się, otwo-
rzyli do nas silny ogień, wo¬bec 
czego plutony nasze przystąpiły 
do szturmu, rozbijając zupełnie 
nieprzyjaciela. Zdobyliśmy spo-
ro bardzo nam potrzebnej broni 
i amunicji. Zrabowane mienie 
rozdaliśmy chłopom. W początku 
listopada  1943 r. Brygada nasza 
maszerowała przez las ze wsi 
Bibki do Pracuty. Mniej więcej 
w połowie tej drogi spotkaliśmy 
duży oddział Sowietów jadących 
furmankami. Doszło do walki, w 
wyniku któ¬rej wróg został cał-
kowicie rozproszony. Kilkunastu 
Sowietów poległo, reszta rozbie-
gła się po dość gęstym lesie. W 
wojnie z Sowietami ponieśliśmy 
także straty, chociaż  niewiel-
kie. Z ich rąk zginęli: „Pirat”, 
„Kurzawa”, „Szpak”, „Sniegur”, 
„Kadet” i  „Zakrzewski”. Pluton 
„Zapory”, pomimo za¬wieszenia 
broni, został po wymianie hasła, 
ostrzelany w Białej Wodzie i koło 
Turowia. Mogliśmy ich zaatako-
wać i rozbić, ale “Zapora”, jako 
do¬wódca, nie wyraził na to zgo-
dy, co wyraźnie dało nam odczuć, 
że darzy ich sympatią, o czym się 
wkrótce przekonaliśmy. 
      Walki toczyliśmy nie tylko z 
Sowietami, ale także z Niemcami 
i Lit¬winami. 10.X. 1943 r. plu-
ton nasz, prowadzony przez prze-
¬wodnika, szedł na przełaj przez 
las koło Sidoryszek. Nie docho-
dząc do drogi prowadzącej do 
Żukojni  Strackich, usłyszeliśmy 
pojedyncze strzały, oddawane z 
karabinu w równych odstępach. 
Zbliżały się one sta¬le do osi na-
szego marszu. Kiedy doszliśmy 
do drogi, „Zapora” postanowił 
zorganizować zasadzkę, zwłasz-
cza że strzelano coraz bliżej nas. 
Rozłożyliśmy się dość wygodnie 
pomiędzy krzakami i czekamy. 
Po pewnym czasie widzimy, że 
w naszym kierunku idzie drogą 
czterech Niemców i około 10 
Litwinów. Będąc już tuż przed 
nami, jeden z Litwinów przyłożył 
kolbę do ramienia i oddał strzał 
do góry. Strzelali chyba dla doda-
nia sobie od-wagi, co okazało się 
dla nich zgubne, bo gdyby nie to, 
nic byśmy o nich nie wiedzieli. 
Z bardzo bliskiej odległości, na 
rozkaz „Zapory” wygarnąłem z 
erkaem-u sporą serię, a strzelali 
też koledzy. Walka była krótka. 
Padło dwóch Niemców i pięciu 
Litwinów. Z naszej strony został 
ciężko ranny „Rudy” Eugeniusz 

Samusik. Zabraliśmy poległym 
broń I amunicje. Zrobiliśmy pro-
wizoryczne nosze i dźwigaliśmy 
rannego około 10 km  do Radziu-
szy, skąd na drugi dzień odesła-
liśmy go do szpitala. Rana była 
ciężka – brzuch przestrzelony na 
wylot. Wyzdrowiał. 
      Parę dni później zatrzymali-
śmy się na postój w Szejkunach 
koło Klu¬szczan. Było to w samo 
południe, Miejscowość nieduża 
i niebogata, a nas cały pluton. 
Wówczas „Zagłoba”, „Malec” i 
„Flinta”, za zgodą „Zapory” udali 
się na pobliską kolonię po pro-
wiant. Czuli się zupełnie bezpie-
cz¬nie i nie zachowali żadnych 
środków ostrożności. Tymcza-
sem, przed na-szym przybyciem, 
w mieszkaniu gospodarza, do 
którego zmierzali nasi żołnierze, 
zatrzymało się pięciu litewskich 
policjantów i jeden Niemiec 
z Kluszczan. „Zagłoba” jako 
pierwszy otworzył drzwi, sta-
nął na progu i w tym momencie 
został schwytany przez wroga i 
wciągnięty do wnętrza. Zdą¬żył 
jednak krzyknąć “Niemcy!”. 
„Malec” i „Flinta” byli jeszcze  
wtedy  młodymi żołnierzami, 
to zamiast odskoczyć od budyn-
ku, skryć się i otwo¬rzyć do nich 
ogień, co by nas zaalarmowało, 
po prostu uciekli i przy¬biegli do 
nas po pomoc. Z miejsca ogło-
szono alarm i podążyliśmy tam 
biegiem. Przybyliśmy jednak za 
późno, bo przed domem leżał 
„Zagłoba” nie dający oznak ży-
cia, wróg uciekł, a wysłana pogoń 
powróciła z ni¬czym. Gospodarz, 
głęboko przejęty tym zdarzeniem 
opisał wypadki. Litwi¬ni, kiedy 
się zorientowali, że tamci dwaj 
uciekli, bo widzieli ich przez 
okno, wyprowadzili „Zagłobę” 
przed dom, dwóch go trzymało 
za bar¬ki, a trzeci wykręcał gło-
wę aż do złamania kręgów szyj-
nych. Nam nie wolno było się 
poddawać. W potyczce Z policją 
litewską polegli „Gil” i „Chmu-
ra”, a Ziółkowski zginął od wła-
snego granatu. Szkoda go, był to 
odważny “kmicicowiec”. 
         Po ponownej bitwie z So-
wietami  „Zapora” porzucił swój 
pluton i w towarzystwie sowiec-
kiej lekarki, która pełniła w plu-
tonie rolę sanitariuszki, usiłował 
zbiec do Markowa. W pościgu 
został zastrzelony przez „Bohu-
na” Jana Kozłowskiego. Za dużo 
o nas wiedział, musiał zginąć. 
Dowództwo plutonem na parę 
dni przejął „Bohum”, a po 20 li-
sto¬pada naszym dowódcą został 
na kilka miesięcy przybyły do 
Brygady por. „Rakoczy” Wiktor 
Wiącek, cichociemny, skoczek 
spadochronowy. Przywiózł ze 
sobą granaty obronne produkcji 
angielskiej w kształcie grusz-
ki. Jego zastępcą został „Zyga”, 
który także w tym mniej wię-
¬cej czasie przybył do Brygady. 
Skutkiem tych zmian “Łupaszka” 
przepro¬wadził reorganizację. 
Sformował szwadron kawalerii 
pod dowództwem rtm. „Dornika” 
, a plutony otrzymują następującą 
numera¬cję: 1 pluton  d-ca „Ra-
koczy”, 2 pluton  d-ca „Kitek”, 3 
pluton d-ca „Maks”. Taki układ 
pozostanie do czerwca, po czym 
plutony zostaną nazwane szwa-
dronami, aż do zakończenia przez 
nas walk na Wileńszczyź¬nie.   
Na postoju w Wyholeniętach 
zarządzono naszemu plutonowi 
pogotowie marszowe. Maszero-
waliśmy dwie doby z krótkimi 

odpoczynkami 24 listopada 1943 
„Rakoczy” oświadczył nam, że 
mamy rozbroić Niemców strze-
gących pociągu ro¬boczego, któ-
rym wiozą cywilnych robotników  
naprawiających tory. Do ataku 
wyznaczono pierwszą i drugą 
drużynę, a trzecia miała nas ubez-
pieczać. Około godziny leżeliśmy 
zaczajeni w lesie. Pogodnie, zim-
no, bo już pierwsze przymrozki. 
Roboty kolejowe nadzorowało 12 
Niemców, którzy codziennie, re-
gularnie o godz. 13.00 przerywali 
roboty, by zjeść obiad. Na posiłek 
gromadzili się w jednym wagonie 
kolejowym. Pierwszą drużynę 
poprowadził „Rakoczy” z jed-
nej strony wagonów, a z drugiej 
– swoją „Zyga”. Kiedy wszyscy 
Niemcy znaleźli się w wagonie, 
zaczekaliśmy parę minut i zaczę-
liśmy czołgać się w kierunku wa-
gonu. Odpoczywający robot¬ni-
cy zauważyli nas i kilku z nich 
zaczęło uciekać do lasu. Należało 
przyśpieszyć akcję, bo Niemcy 
mogli też nas zauważyć i nie dać 
się za¬skoczyć. Kiedy byliśmy 
już parę metrów od celu, pode-
rwaliśmy się na nogi i biegiem 
wskoczyliśmy do wagonu. Z obu 
stron wagonu rozległo się nasze 
groźne: „Nicht schiessen, polni-
sche Partisanen, Hände hoch!” 
Niem¬cy bez słowa protestu pod-
nieśli ręce do góry i żaden nie 
próbował sięgać po broń. Po raz 
pierwszy zobaczyłem Niemców  
zielonych ze strachu. Drżały im 
uniesione ręce, a niejednemu tak-
że szczęki. Byli to żołnierze We-
rmachtu, w podeszłym już wieku. 
Zabraliśmy broń, amunicję, woj-
skowy sprzęt, płaszcze, żywność, 
w tym dużo konserw rybnych 
(tuńczyk w oleju). W podręcz-
nym magazynku znaleźliśmy 12 
ochronnych kombinezonów wa-
towa¬nych, z czego jeden z miej-
sca zabrałem sobie. Zbliżała się 
zima. Trze¬ba się było zabezpie-
czyć. Niemców puściliśmy wol-
no, bezbronnych nie za-bijaliśmy. 
Ze łzami w oczach dziękowali. 
Robotnikom kazaliśmy zniszczyć 
sprzęt i rozejść się do domów. 
Dwóch młodych chłopców po-
większyło nasze szeregi. Nadali-
śmy im pseudonimy „Dezerter” i 
„Podlotek”. Spieszyliśmy się, bo 
w Łyntupach stał silny garnizon 
niemiecki, który mógł być przez 
kogoś zaalarmowany. Odchodzi-
liśmy obładowani i zado-woleni, 
bo mieliśmy nielada zdobycz,  
oprócz różnej broni, dwa ręczne 
karabiny maszynowe produkcji 
francuskiej z zapasowymi maga-
zynkami i  amunicją.
        W parę dni później zorga-
nizowaliśmy na trakcie Batorego 
pod Świrem zasadzkę na Niem-
ców. Czekaliśmy długo, wresz-
cie nadjechały trzy samo¬chody 
ciężarowe z wojskiem. Obsługi-
wałem zdobycznego “francuza” I 
mój ogień był znakiem dla pozo-
stałych do otwarcia ognia. Celuję 
do pierw¬szego wozu, pociągam 
za spust, słyszę głuche klaśnię-
cie i nic. Odciągam zamek, nabój 
wyskakuje, pociągam za spust i 
znowu nic. Powtórzyłem to czte-
ry razy i dopiero za piątym razem 
zagrał. Samochody już nas mijały 
i do ostatniego władowałem cały 
magazynek. Zasadzka chybiona, 
nic nie zdo¬byliśmy. Samochody 
odjechały. Jak nam potem podała 
konspiracja ze Świra w ostrze-
lanym przez nas samochodzie 
zginęło trzech Niemców a pięciu 
odniosło rany. Opuszczając sta-
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nowisko, zabrałem nie odpalone 
naboje. Okazało się, że zdobyte 
erkaemy naoliwione były smarem 
letnim, który na mrozie zastygał. 
Naprawiliśmy to na postoju. Do 
końca 1943 roku wielkich akcji 
bojowych nie przeprowadzali-
śmy.
       Zbliżały się święta Bożego 
Narodzenia. Upłynęły nam one 
bardzo smutno, bo przed świę-
tami zginęli dwaj nasi koledzy. 
20.XII. udaliśmy się w czterech 
do litewskiego leśniczego, ce-
lem zabrania mu brani. Była noc, 
około 23-ej. Stanęliśmy u drzwi, 
a “Waligóra” nieopatrznie stanął 
u okna i zaczął pukać w szybę, 
leśniczy strzelił w okno i trafił 
go śmiertelnie w klatkę pier-
siową. Kiedy rozległ się strzał, 
zobaczyłem że „Waligóra” (An-
toni Ciuksza) wypuścił z rąk ka-
rabin, złapał się za pierś, krzykną 
“Wołodyjowski, uciekaj! Zabity 
jestem!” (byłem najbliżej).Prze-
biegł parę metrów i zwalił się 
martwy na ziemie. Oddaliśmy 
parę strzałów, wzywaliśmy leśni-
czego do złożenia brani. Bronił 
się. Rozgoryczeni stratą druży-
nowego, podpaliliśmy leśniczów-
kę. Spłonęła  wraz z leśniczym. 
Zwłoki “Waligóry” zabraliśmy do 
oddziału. Jego stratę osobi¬ście 
odczułem bardzo mocno, bo by-
liśmy razem prawie siedem mie-
sięcy, przeżyliśmy bazę i rozbro-
jenie. Ponieważ byłem najstarszy 
wiekiem i partyzanckim stażem, 
otrzymałem dowództwo druży-
ny. Niezbyt chętnie przyjąłem te 
dość trudne obowiązki. Kwatero-
waliśmy w Suproniętach. Do wsi 
Zawidzinięta pojechał „Murzyn” 
Mieczysław Wierszyło, po lekar-
stwa i został zabity przez patrol 
litewskiej policji ze Świra. Or-
ganizowała ona na nas po wsiach 
zasadzki. Na drugi dzień, to jest 
24.XII. udali się do Świra po cy-
wilnemu : „Rakoczy” - Wiktor 
Wiącek, „Cwiartka”- Stanisław 
Dubowski i „Dzięcioł”- Henryk 
Mackiewicz, celem wykonania 
wyroku na komendancie policji 
litewskiej. Nie mogąc na niego 
trafić, nasz patrol zastrzelił wy-
chodzącego z posterunku wyż-
szego oficera policji i zostawił na 
zwłokach przygotowane uprzed-
nio wyjaśnienie i ostrzeżenie. 
        Na nowy rok otrzymaliśmy 
skromne podarunki zorganizo-
wane przez kon¬spirację. Mnie 
przypadły wełniane rękawiczki i 
skarpety ręcznie robione na dru-
tach. Zresztą większość dostała 
takie właśnie prezenty, bo tego 
było nam brak. A przyszły też 
czułe listy do “naszych żołnie-
rzy”. Wtedy chyba każdy myślał, 
co nam przyniesie ten nowy 1944 
rok. Czy zakończy się nasze zma-
ganie o wolność Polski, ilu nas 
przeżyje, ilu polegnie? A sytu-
acja była w naszym terenie taka. 
Niemcy przebywali w miastecz-
kach, zamknięci w garnizonach, 
wsie były do dyspozycji party-
zantów. Miejsco¬wa ludność nie 
przejawiała chęci podporządko-
wania się okupantowi, nie chciała 
oddawać kontyngentów. Jeżeli 
więc Niemcy chcieli je ściągnąć, 
to musieli to robić dużymi od-
działami.
        W pierwszych dniach stycz-
nia nocowaliśmy w niedużej 
wiosce  koło Żeladzi „Grad” 
(Stanisław Brzeziński) uzyskał  
przepustkę do rodziców. Ponie-
waż na przepustkach w pojedyn-
kę zginęło kilku naszych żołnie-

rzy, dowódca kazał mu zabrać ze 
sobą jeszcze trzech partyzantów. 
Zabrał „Dezertera”, „Podlotka” 
i mnie. O zmroku opuściliśmy 
Oddział i szybko byliśmy u celu.. 
Ojciec i matka ze łzami w oczach 
przywitali nas, zwłaszcza syna. 
Wiele o nas słyszeli. Mieliśmy 
się czuć bezpiecznie, Niemców 
tu nie było, a Sowieci też nie za-
glądali. Zresztą obowiązywało 
porozumienie. Nie wypuszczali-
śmy jednak ani na chwilę broni 
z rąk. Nim usiedliśmy do kolacji, 
na dworze rozszczekał się pies. 
Gospodarz poszedł zobaczyć, co 
się dzieje, otworzył wyjściowe 
drzwi i natychmiast zamknął, 
ryglując je na wszystkie zamki: 
„Pełno  Sowietów” powiedział 
nam. Zdmuchnęliśmy lampę naf-
tową i z bronią gotowa do strzału 
ukryliśmy się za szafą.. Na dwo-
rze wrzaśnięto „atkroj!” Nie było 
wyjścia, trzeba było otworzyć. 
Do izby władowało się około 10 
Ruskich, i widząc zdenerwowa-
nie gospodarzy, kazali zapalić 
światło. Pytajac “kto zdies’?” W 
tym momencie „Grad” powie-
dział: „Polskije partizany”. W 
Sowietów jakby grom strzelił. 
Wybiegli na dwór z krzykiem 
“Biełyje le¬giony! Okrużyt’, poj-
mat’ ’’. “Grad” wybiegł z izby do 
sieni, za nim „Pod¬lotek” a na 
końcu ja. W tym momencie chyba 
wszystkie pchły na mnie po-zdy-
chały. Myślę, złapią, a jak złapię 
to zamordują. Po drabinie wie-
ź¬liśmy na strych. Pytam „Gra-
da”, czy jest jakaś możliwość 
stąd uciec. Powiedział, że nie. 
Na dworze wrzask :”Okrużyt’ i 
pojmat”!”. Nie namyślając się 
wcale, otworzyłem małe okienko 
strychu i wyrzuciłem na zewnątrz 
dwa granaty, jeden po drugim. 
Brzęk tłuczonego szkła i jęki na 
dole. Zleźliśmy ze strychu. „De-
zerter” pociągnął po drzwiach 
wyjściowych z pepeszy, otworzy-
liśmy i w pole, ile sił w nogach. 
Noc widna, świecił księżyc, na 
ziemi trochę białego śniegu. 
Przydały nam się białe maskują-
ce ubrania. Biegliśmy i nic się nie 
działo, dopiero później zagwiz-
dały kule. Nagle biegnący obok 
mnie, na końcu „Dezerter” woła: 
„Wołodyjowski”, trafili mnie, nie 
zostawiaj!” Przybliżyłem się do 
niego. “W co dostałeś?” —“w 
rękę... i chyba niemocno” Pytam, 
czy może biec. Może. Biegniemy. 
Kiedy byliśmy w odpowiedniej 
odległości i nic nam nie groziło, 
zrobili¬śmy opatrunek i marsz do 
Oddziału. Takie to było sowiec-
kie zawieszenie broni. Po dotar-
ciu  sanitariuszka “Kicia” (Ele-
onora Matera) zrobiła rannemu 
fachowy opatrunek. 
       15 stycznia około g.10.00 
cała Brygada wyruszyła saniami 
do Żodziszek. Wspaniały to był 
widok. Przodem ubezpieczenie  
szperacze i szpica, za nimi sznur 
sań z naszym leśnym wojskiem. 
Kolumnę marszową otwierał plu-
ton „Rakoczego”. Wjeżdżamy do 
Źodziszek, dojeżdżamy do zna-
nego nam z czasów „Kmicica” 
skrzyżowania ulic  i skręcamy w 
lewo.  I wtedy zupełnie niespo-
dzianie z lewej strony od kierunku 
naszego marszu rozległa się ostra 
strzelanina z broni maszynowej  
i  z działa. To Niemcy, wjeżdża-
jąc do Żodziszek od strony Woj-
stomia, zauważyli tylną cześć 
na¬szej kolumny, która jeszcze 
nie zdążyła wjechać za budynki. 
Odprzodkowali działo, ustawi-

li  lekkie karabiny maszynowe i 
otworzyli ogień. Na¬si żołnierze 
powyskakiwali z sań, rozwinęli 
się w tyralierę i rozpoczę¬li na-
tarcie. Tymczasem „Rakoczy”, 
będąc w czołówce, podzielił 
swój plu¬ton na dwa oddziały. 
Jeden z nich zaatakował Niem-
ców z prawej flanki, drugi, pod 
dowództwem „Zygi”, usiłował 
dojść do szosy, zająć ją i od¬ciąć 
Niemcom drogę. Niemcy zauwa-
żyli nasz manewr, błyskawicznie 
załado¬wali się na samochody i 
pełnym gazem odjechali w kie-
runku Wojstomia. W Żodzisz-
kach Niemcy zostawili działo i 
samochód oraz trochę amunicji. 
Do uciekających otworzyliśmy 
ogień. Okazał się bardzo sku-
teczny, bo zabezpieczając szosę, 
widzieliśmy na niej ślady krwi. 
Później dowiedzieliśmy się, iż 
padło wtedy dziesięciu Niemców, 
nie licząc rannych. W mieście 
zatrzymaliśmy się tylko na dwie 
godziny, bo „Łupaszka” otrzymał 
wia¬domość, że w naszym kie-
runku posuwa się kilka czołgów, 
a z nimi nie mie¬liśmy szans 
zmierzyć się. Odchodziliśmy w 
kierunku na Podbrodzie, każdy z 
plutonów swoją trasą. Opuszcza-
jąc ten teren, “Łupaszka” kazał 
spalić samochód, w dziale rozbić 
przyrządy celownicze I zosta-
wić go. Dla nas ta zdobycz nie 
przedstawiała realnej wartości, 
bo zawsze kroczyliśmy leśny¬mi 
drogami, a często przez las na 
przełaj i nierzadko przez bagna, 
a nie utwardzonymi szosami. Po 
naszym odejściu działo to zabrali 
Sowieci i chwa¬lili się pobliskich 
wioskach, iż oni je zdobyli. 
         Zbliżał się dzień 31 stycznia. 
W nocy do wioski przybyli nasi 
kawale¬rzyści pod dowództwem 
rtm. „Dornika”, a w niewielkiej 
odległości od Wor¬zian zatrzy-
mały się inne plutony. Pełniłem 
wtedy podoficerską służbę roz-
¬prowadzającego. Dwa posterun-
ki  alarmowe przekazałem uła-
nom, co w znacznym stopniu nas 
odciążyło. Nastał dzień 31 stycz-
nia. Niedziela, świeciło słoń¬ce, 
zamarznięta ziemia była pokryta 
miękką i lekką warstwą śniegu, 
było ciepło jak na tę porę roku. 
O g. 11.00 zmieniłem wartowni-
ków na naszych posterunkach i 
przygotowywałem się do przeka-
zania służby dowódcy pierwszej 
drużyny „Lechowi” (Stanisławo-
wi Ławnikowskiemu). Pierwsza 
i druga drużyna kwaterowały w 
sąsiednich domach połażonych 
przy głównej ulicy wioski, a w 
tym miejscu rozdzielonych wąską 
droga, która biegła od   głównej 
ulicy przez pole i dalej w masyw 
leśny, w kierunku na Brukanisz-
ki. Nasza 3 drużyna kwaterowała 
o parę domów dalej w głąb wio-
ski. Obiad był zamówiony na g. 
12.00,. Zgromadziłem na parę 
minut wcześniej całą drugą dru-
żynę na kwate¬rze. We wsi odby-
wało się wesele i wielu naszych 
chłopców z tego skorzystało, 
ażeby potańczyć z dziewczyna-
mi i choć na chwilę zapomnieć 
o cię¬żkim życiu żołnierza na 
wojnie, a szczególnie w naszych 
warunkach. Kie¬dy na kilka mi-
nut przed dwunastą przyszedłem 
do pierwszej drużyny, za¬stałem 
ją także w pełnym składzie oso-
bowym, bo też przyszli na obiad. 
Na stole stał erkaem, bo “Chro-
bry” (Antoni Łuszczyk) kończył 
właśnie czysz¬czenie i wycierał 
po wierzchu złożony i załadowa-

ny magazynek. 
        Nie zdą¬żyłem przekazać 
służby „Lechowi”, gdy rozległy 
się dwa bliskie strzały karabi-
nowe, jeden po drugim prawie 
jednocześnie z kierunku naszego 
u¬bezpieczenia od strony lasu. 
Wrzasnąłem “alarm!” i wybie-
głem z chaty. Podwórko było peł-
ne Niemców. Zajęli już budynki 
gospodarcze i podcho¬dzili pod 
budynek mieszkalny, zajęty przez 
pierwszą drużynę. Dosłownie nie 
wiem, jak znalazłem się w powro-
tem w chacie. Tymczasem “Chro-
bry”, nie zdejmując erkaemu ze 
stołu stojącego na przeciwko du-
żego okna, wygarnął w Niemców 
długą serię. Widocznie tego się 
nie spodziewali, bo się cofnęli, 
zostawiając zabitych i rannych. 
Kolbami karabinów wybiliśmy 
szyby i wyskoczyliśmy na dwór. 
Ktoś podał komendę “bagnet na 
broń” i z miejsca ruszyliśmy do 
ataku. Dołączył do nas “Zyga”, 
zastępca dowód¬cy plutonu 
(„Rakoczego” był na odprawie w 
sztabie) i przejął dowodzenie. Do 
walki włączyła się druga drużyna, 
prowadzona przez “Mrówkę” Wi-
tolda Stabrowskiego. Dołączyła 
też trzecia drużyna. Niemcy zasy-
pali nas bar¬dzo gęstym ogniem 
z broni zwykłej, a także maszy-
nowej. Udało mi się dołączyć do 
swojej drużyny. Ostry nasz kontr-
atak wyparł Niemców z obejścia 
gospodarskiego na gładkie pole 
przed wioską. Do walki wkroczy-
li nasi kawalerzyści. Gdyby nie 
ich pomoc, byłoby nam bardzo 
ciężko dać radę Niemcom, prze-
wyższającym nas liczebnie i nie-
porównywalna techniką uzbro-
¬jenia. Mając osłonę z wiejskich 
płotów, strzelaliśmy do nich jak 
do ka¬czek, bo byli odsłonięci. 
Na linię przybył „Łupaszka” i 
objął dowództwo nad całością. 
Przez grzmot strzałów słychać 
było jego komendę. Niemcy 
dość szybko wycofali się otwar-
tej przestrzeni i zalegli na skra-
ju lasu. Kontynuując atak, teraz 
my znaleźliśmy się na otwartym 
polu, zaczęli padać zabici, byli 
też ranni. Podano po linii, że „Łu-
paszka” jest ranny , a to nas jesz-
cze bardziej podnieciło do walki. 
„Rakoczy”, który w tym czasie 
dotarł do nas, kazał mi wycofać 
pół drużyny i zajść wroga od ty-
¬łu, aby zdezorientować w ten 
sposób jego obronę, co ułatwiło-
by naszym wdarcie się do lasu. 
Wśród gęstej strzelaniny udało 
mi się wycofać tylko „Mrówkę”, 
„Koronackiego”, „Zawiszańskie-
go” i „Dezertera” uzbrojonego 
w pepeszę. Wycofaliśmy się do 
wsi, w której płonęły dwie sto-
doły, i nad¬kładając drogi, za-
chodziliśmy na tyły nieprzyjacie-
la, okrążając go z lewej strony. 
Od lasu szedł  na pomoc pluton 
„Maksa”, który stał na kwaterach 
w Sosnówce. Dobiegliśmy do 
„Maksa” i zorientowaliśmy go 
w sytuacji. Doszliśmy do lasu, 
w którym bronili się Niemcy. Na 
skraju przesieki dowódca plu-
tonu kazał ustawić erkaem, nas 
zostawił jako jego osło¬nę, z 
resztą przesunął się w kierunku 
bitwy. Tymczasem nasi, atakując 
od strony Worzian, ponosząc po-
ważne straty, wdarli się do lasu i 
zepchnęli Niemców na cmentarz 
tam leżący, gdzie stawili oni silny 
opór. Przybycie „Maksa” i jego 
atak z miejsca zmienił sytuację. 
Niemcy  widząc, że są okrążeni i 
pierścień się zamyka, zaczęli po 

kilku a nawet pojedynczo uciekać 
przesieką do następnego lasu. Tu 
nakrył ich nasz ogień, a przede 
wszystkim erkaemu „Śmigłego”, 
który strzelając krótkimi seriami 
robił duże spustoszenie. Nie za-
uważyłem, aby któryś z Niem-
ców przebrnął przez naszą zapo-
rę ogniową. Zbliżał się wieczór, 
kończyła się krwawa walka.
         Zbieraliśmy żniwo nasze-
go zwycięstwa. Zginęło wte-
dy około 80 Niem¬ców, w tym 
kapitan i dwóch poruczników.
Wzięliśmy do niewoli kilkuna-
stu jeńców, zdobyliśmy 1 ckm, 
3 erkaemy, kilkadziesiąt karabi-
nów, dużo amunicji i granatów. 
Niestety po naszej stronie były 
także duże straty. Zos¬tało zabi-
tych 19 żołnierzy, 8 dostało rany. 
Sa¬nitariuszki, szczególnie „Al-
dona”, dwoiły się i troiły, oka-
zując pomoc nie tylko naszym 
żołnierzom, ale opatrując także 
rannych Niemców. Z pola wal-
ki schodziliśmy do wsi nie tylko 
okropnie zmę¬czeni, ale też po-
rządnie obładowani. Każdy z nas 
dźwigał po kilka zdo¬bycznych 
karabinów, granaty, amunicję i 
inny wojskowy sprzęt. Ładowa-
liś¬my to na wozy i zabraliśmy 
ze sobą. Radość z odniesionego 
zwycięstwa i smutek z poniesio-
nych strat. Naszych rannych uło-
żyliśmy na wozach i za¬braliśmy 
ze sobą, zabitych pochowaliśmy 
w prowizorycznym grobie. Póź-
niej zostali pochowani na specjal-
nym cmentarzu, na polu bitwy. 
Ludność miejs¬cowa otoczyła 
go specjalną troską i istnieje po 
dzień dzisiejszy. 
        Po kilku  dniach na pole walki 
w Worzianach przybyło kilkuset 
Niemców. Przyjechali samocho-
dami, w asyście pojazdów opan-
cerzonych. Wioski nie spalili, 
mieszkańcom nie zrobili krzyw-
dy, zabrali swoich i odjechali do 
Podbrodzia. My nie zważając na 
zmęczenie, musieliśmy odsko-
czyć parę kilometrów, by uniknąć 
okrążenia i likwidacji całej Bry-
gady. Maszerowaliśmy całą noc. 
Ostatkiem sił przekroczyliśmy 
most na rzece Straczance. Pluton 
nasz zatrzymał się we wsi Ra-
dziusze, plutony „Maksa” i „Ki-
t¬ka” w m. Radziusze Łozowe, a 
kawaleria w Niedroszli. Ubezpie-
czyliśmy się posterunkami alar-
mowymi, i następnego dnia było 
dość spokojnie, odpoczywaliśmy. 
Na drugi dzień, 2. lutego 1944 r. 
w święto Matki Boskiej Grom-
nicznej, z  rana, postawiono nas 
w stan gotowości bojowej. Poste-
runki zostały wzmocnione, gdyż 
ludność poinformowała nasze do-
wództwo, że po naszym przekro-
czeniu rzeki Straczanki, Sowieci 
spalili most, odcinając nam w 
ten sposób możliwość wycofania 
się w przypadku ataku od czoła. 
Przed nami, trochę z prawa, był 
las, za nim rzeka, niezbyt szero-
ka, lecz dość głę¬boka. Widzia-
łem także przemieszczające się w 
obrębie lasu dość liczne oddziały 
sowieckich partyzantów. W połu-
dnie wartownik zasygnalizował, 
że z lasu wyszła grupa Sowietów 
w liczbie około 20 ludzi i powoli 
idzie w naszym kierunku. Alarm. 
Wybiegamy z chat i zajmujemy 
stanowiska w rowie biegnącym 
wzdłuż wsi. Był to dość głęboki 
rów melioracyjny, siedzieliś¬my 
w nim jak w okopie. Sowieci po-
deszli do nas dość blisko. Zapytali 
o hasło, a kiedy je otrzymali, po-
wiedzieli, że wzięli nas za Litwi-
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nów, po czym śpiesznie odeszli 
w las. Ognia nie otwieraliśmy, 
gdyż obowiązywało zawieszenie 
broni. Był to dzień pochmurny, 
mglisty, ciemny. O godz. 14.00 
ciszę przer¬wał niesamowity huk 
wystrzałów i ryk setek gardzieli: 
„urra - urra!”. Znowu zajęliśmy 
stanowiska w tym samym rowie. 
Od lasu, w naszym kierun¬ku 
parła bezładna masa ludzi, rycząc 
jak opętana i prowadząc w biegu 
huraganowy lecz nieskuteczny 
ogień. Z zachowania się Sowie-
tów z miejsca wywnioskowali-
śmy, że są porządnie pod wpły-
wem alkoholu. Leżałem w rowie 
na stanowisku z erkaemem, przy 
mnie na styku pierwszej i drugiej 
dru¬żyny leżał „Zyga” i podpo-
wiadał: „Jeszcze... jeszcze.. pod-
puść ich bli¬żej”. Kiedy byli już 
zupełnie blisko, daliśmy celnego 
ognia ze wszyst¬kich luf. Tłum 
zachwiał się, skłębił, zatrzymał. 
Część zwaliła się na ziemię, a 
reszta zaczęła bezładnie uciekać 
w kierunku lasu. Na ziemi przed 
nami  został drgający jeszcze wał 
ludzkich ciał. Nastąpiła prze¬r-
wa, czekamy. Z lasu, z piekiel-
nym wyciem wyszła druga nawa-
ła, dając na ślepo ognia i z nieco 
dalszej odległości została przez 
nas ostrzelana i rozbita. Znowu 
nastąpiła przerwa. Po pewnym 
czasie wyszła z lasu trzecia zgra-
ja rycząca “urra!” i zaczęliśmy 
nad nią pracować. Wtedy na 
niebie rozbłysła czerwona rakie-
ta, był to dany przez nasze do-
wództwo znak bezzwłocznego 
wycofania się. Ostrzeliwując się, 
opuściliśmy nasz okop i wioskę. 
Po dotarciu do rzeki szczęśliwie 
przeprawiliśmy się na jej drugi 
brzeg. W tym samym czasie co 
nas, Sowieci zaatakowali w po-
dobny sposób „Maksa” i „Kitka” 
kwaterujących  w Radziuszach 
Łozowych. Ich pluto¬ny odpar-
ły wszystkie ataki, nie ponosząc 
prawie strat. My straciliśmy jed-
nego partyzanta ps. „Rom”, który 
utonął przy przeprawie, a „Kitek”  
¬pozostawił  zdobyty w Worzia-
nach cekaem,  zabrał tylko za-
mek. Kiedy, po wycofaniu się za 
rzekę ładowaliśmy naszych ran-
nych z Worzian na furmanki, po 
drugiej stronie rzeki słychać było 
strzelaninę. To So¬wieci w ciem-
nościach strzelali sami  do siebie. 
         Przez noc doszliśmy do 
Białej Wody i zatrzymaliśmy się 
na zasłużony odpoczynek. Byli-
śmy bardzo zmęczeni. Za zgła-
dzenie lub ujęcie „Łupaszki” So-
wieci ogłosili nagrodę do 50.000 
rubli.   W lutym 1944  Brygada 
znacznie powiększyła swój stan. 
W tym czasie doszło do niewiel-
kich starć z Sowietami w Su-
proniętach, Jasieniu, Polanach, 
Straczy oraz Niestaniszkach, 
gdzie zatrzymał się 30-osobowy 
od¬dział sowieckich spadochro-
niarzy „Łupaszka”   postanowił 
wyrzucić ich z naszego terenu. 
Do akcji użył dwóch plutonów 
„Maksa” i „Zygi”. Nasz nacierał 
od strony miejscowości Korolki, 
„Maksa” od Rymszyniąt. Pode-
szliśmy w pobliże wsi. Komen-
dant wyznaczył każdej drużynie 
kierunek marszu, nie mówiąc, o 
co chodzi. Pierwsza miała ma-
szerować na wprost przez wieś 
trzecia na lewo, a druga na pra-
wo. Poza płotami wsi idziemy w 
niezbyt bojowym szyku i docho-
dzimy prawie do ostatnich stodół. 
Z nami idzie jeden z dowódców. 
W wiosce rozlegają się strzały, 

stajemy. Przed nami pomiędzy 
stodołami wybiegło trzech So-
wietów, dwóch ubranych w zielo-
ne mundury, jeden w granatowy. 
Dowódca krzyknął: „Chłopcy! 
kacap, kacap!” i wprost spod pa-
chy, nie celując, oddał trzy strza-
ły. Nim zorientowaliśmy się w 
sytuacji, kacapi uciekli do pobli-
skiego zagajnika. W tym czasie 
we wsi wzmogła się strzelanina. 
Sowieci ukryli się za dużym na-
sypem ziemnym, położonym w 
pewnej odległości od zabudować, 
na lewo od osi naszego marszu i 
zaczęli się bronić. Dołączyliśmy 
do pierwszej I trzeciej drużyny. 
Ze sposobu obrony zorientowa-
liśmy się, że mamy do czynienia 
z dobrze wyszkolonym przeciw-
nikiem. Atakowaliśmy bardzo 
ostrożnie, nie chcąc ponosić strat. 
Walka przeciągała się i dopiero 
nadejście plutonu “Maksa” i jego 
energiczne natarcie z prawej flan-
ki przesądziło o wszystkim. So-
wieci, porzucając na placu boju 
kilku swoich zabitych i  sporą 
i¬lość amunicji, zaczęli uciekać. 
Nie ścigaliśmy ich. 
         Pod koniec lutego pierw-
szy i trzeci pluton (do którego na 
własne życzenie zostałem prze-
niesiony)  oraz oddział tworzony 
i dowodzony przez majora „Suli-
mę”– Stefana Świechowskiego, 
przekroczyły dawną granicę pol-
sko-litewską, wkroczyły na teren 
Litwy, podążając w kierunku na 
Malaty. Maszerowaliśmy dość 
wolno, zawsze w dzień, a w nocy 
staliśmy na kwaterach, zawsze w 
pobliżu siebie. Rozpuszczaliśmy 
pogłoskę, że idziemy nad Bałtyk, 
celem ubezpieczenia mającego 
tam nastą¬pić desantu angielskie-
go. Po drodze rekwirowaliśmy 
broń i inny sprzęt wojskowy, po-
zostałości z lat 1939 i 1941. Na 
trzeci dzień marszu, około godz. 
8.00 udałem się z drużyną na 
kolonię znajdującą się w pobli-
żu szkoły, w której kwaterował 
cały pluton, na śniadanie. Nie 
zdążyliśmy go zjeść, gdy rozległa 
się ostra strzelanina z kierunku, 
gdzie kwaterował nasz pierwszy 
pluton i oddział “Sulimy”. Bie-
giem udaliśmy się do plutonu. 
Był on już gotowy do wymarszu, 
nawet wozy taborowe gotowe do 
drogi. Ruszyliśmy w kierunku bi-
twy. Kiedy weszliśmy na nieduże 
wzniesienie, zobaczyliśmy na-
szych rozwiniętych w tyralierkę, 
zmagających się z wrogiem. Roz-
wi¬nęliśmy się także w tyralierkę 
I wspierając naszych, ruszyliśmy 
do ataku przypierając Litwinów 
do jeziora Gałoma. Okazało się 
jednak, że zostaliśmy zaatakowa-
ni przez nieprzyjaciela, który kil-
kakrotnie przewyższał nas liczeb-
nie i w sprzęcie wojennym. Ze 
strony szkoły doszedł nas odgłos 
pracujących silników samocho-
dowych, a ubezpieczenie nasze 
zasygnalizowało zbliżanie się z 
tej strony kolumny wojska. Na-
leżało więc szybko wycofać się. 
Oderwaliśmy się od nieprzyjacie-
la i wykorzystując teren pagórko-
waty, porośnięty małymi laskami 
brzozowymi, tracąc tabory, nad 
ranem następnego dnia znaleźli-
śmy się z powrotem na naszym 
terenie. W czasie walki został 
ciężko ranny mjr „Sulima”.
           W brygadzie mielimy spo-
ro broni i nowych ochotników. 
Skutek tego był taki, że 2 marca, 
w porozumieniu ze sztabem „Wi-
l¬ka”  „Łupaszka”  podzielił swo-
je wojsko, bo liczyło ono ponad 

300 żołnie¬rzy i sformował nową 
partyzancką brygadę. Przybrała 
ona nazwę 4. Brygada „Narocz”. 
Jej dowódcą został por. Longin 
Wojciechowski “Ronin”.  Tym-
czasem na naszym zapleczu, w 
okolicy jezior Sużańskich w za-
ścianku Mejrańce Sowieci zało-
żyli bazę partyzancką. Stanowiło 
to dla nas poważne zagrożenie, a 
także zagrożenie innych polskich 
oddziałów partyzan¬ckich wal-
czących w pobliżu Wilna. Otrzy-
maliśmy także meldunki o nie-
spotykanych dotąd  grabieżach 
tamtejszej ludności. W związku 
z tym  w początku marca 1944 
r. pluton nasz odmaszerował w 
kierunku bazy sowieckiej, ażeby 
wspólnie z 4 Brygadą „Narocz” 
i „Juranda”, ją zlikwidować. 
Atak jednocześnie ze wszyst-
kich stron został wyznaczony na 
godz. 6.00 rano. Wczesna godzi-
na ataku była podyktowana tym, 
aby przeciwnika zasko¬czyć 
we śnie. Na pozycję wyjściową 
na skraju lasu przytyliśmy o pół 
go¬dziny wcześniej, musieliśmy 
więc czekać. Przed nami wznie-
sienie, a na nim cztery domy i 
zabudowania gospodarcze. O 
wyznaczonym czasie wyszła z 
lasu tyralierą pierwsza drużyna, 
prowadzona przez „Rakoczego” i  
po pół minucie - drużyna druga, 
jako środkowa, po upływie na-
stępnej minuty – drużyna trzecia 
jako lewoskrzydłowa. Stosując 
taki manewr, chcieliśmy stwo-
rzy pozór, że  w lesie jest więcej 
partyzantów niż dysponuje nasz 
przeciwnik. Sowieci dostrzegli 
nas, kiedy byliśmy już w połowie 
drogi i zaczęli ostrzeliwać nas, 
dość chaotycznie. Naszą drużynę 
ostrzelali z broni ręcznej, a także 
z rusznicy przeciwpancernej. Nie 
widzieliśmy  tej broni i dlatego, 
kiedy przed nami zaczęły padać 
pociski grubszego kalibru, dru-
żyna wstrzymała atak i zaległa 
na przedpolu. Widząc jednak, że 
pierwsza jest o wiele od nas w 
przodzie, zerwaliśmy się z ziemi 
I skokami dotarliśmy pomiędzy 
budynki. Walka była bardzo krót-
ka. Mię¬dzy budynkami leżało 
kilku zabitych, w tym ich dowód-
ca „Borodacz”, resz¬ta uciekła. 
Zdobyliśmy trochę broni I sporą 
ilość amunicji. Pluton nasz wy-
konał zadanie. Po pewnym czasie 
dotarły do nas oddziały 4-ej  i 1-ej 
Brygady, którym nie udało się 
zamknąć kotła. Pomiędzy „Ra-
koczym” a dowódcami tych bry-
gad doszło do sprzeczki. Do dziś 
nie wiem, czy oni  się, czy my 
za wcześnie rozpoczęliśmy atak. 
Tak czy inaczej, baza sowiecka w 
Mejrańcach  przestała istnieć. 
    Pod koniec  marca nastąpiła 
koncentracja trzech brygad w 
okolicy Świranek. Były to “Na-
rocz”, 5-ta “Śmierci” i 6-ta „Ko-
nara”, która przytyła spod Sużan. 
Przy¬był też 3 batalion 77 Puł-
ku piechoty. Celem koncentracji 
tych leśnych wojsk był zapla-
nowany demonstracyjny marsz 
w strefę partyzantki sowieckiej 
w okolice Naroczy, a być może  
znajdujących się tam ich baz. O 
wyz¬naczonej godzinie rozpo-
częliśmy marsz w kierunku na 
Wiszniew. Dzień był pogodny, 
widoczność bardzo dobra, teren 
równy, miejscami lekko pofałdo-
¬wany. Brygady szły trzema rów-
noległymi drogami, biegnącymi 
niedaleko od siebie. Nasz pluton 
szedł w czołówce naszej Bry-
gady. Prowadziłem szpe¬raczy. 

Lubiłem to zajęcie, bo tu trzeba  
trochę myśleć. Wyszedłem na 
pagórek, wspaniały widok - trze-
ma drogami, pluton za plutonem, 
sznu¬reczkiem, w przepisowych 
odstępach maszerowało nasze le-
śne wojsko. Za kolumną wlokły 
się tabory. Zdawało mi się wtedy, 
że teraz to na pewno dojdziemy 
do bazy „Kmicica”, że nikt nam 
w tym nie zdoła przeszkodzić. 
Coś nas tam zawsze ciągnęło. Po 
przebyciu sporo kilometrów, na-
sze Brygady doszły Wiszniewa. 
Doniesiono nam, że Sowieci zbie-
rają niedaleko swoje oddziały. 
Należało się spodziewać bitwy. 
Zostaliśmy postawieni w stan go-
towości bojowej. Dowództwo za-
stanawiało się, czy uderzą na nas 
w nocy, czy zaczekają do świtu. 
„Łupaszka” powiedział, że ude-
rzą o świcie  i odpowiednio prze-
grupował oddziały. Kiedy nastał 
dzień i było już zupełnie widno, 
Sowieci zaatakowali, ale bardzo 
miękko. Widocznie nauczka, 
jaką otrzymali pod Radziu¬sza-
mi  poskutkowała. „Łupaszka” 
osobiście wprowadzał do walki 
kolejne oddziały. Sowieckie ataki 
zostały odparte. W czasie walki 
przybył do Do¬wództwa goniec z 
Michaliszek od zaprzyjaźnionego 
z naszym Komendantem oficera 
łotewskiego. Ostrzegał, że w na-
szym kierunku podąża ze Świra 
duży oddział niemiecki. W tej  
sytuacji „Łupaszka” nakazał od-
wrót w kierunku Żodziszek. Ode-
rwaliśmy się, bez przeszkód ze 
strony naszego przeciwnika. W 
okolicach Żodziszek nasze brat-
nie Brygady odmaszerowały na 
swoje tere-ny, zostaliśmy sami. 
         Często zmienialiśmy miej-
sce postoju, wreszcie każe z plu-
tonów otrzymał rozkaz maszero-
wania w kierunku Podbrodzia, 
własną trasą. Koło Niedroszli 
natknęliśmy się na Niemców, 
a nie czując się na siłach, by 
podjąć walkę, wycofaliśmy się. 
Przyśpieszyliśmy tempo marszu 
i pierwszego kwietnia wieczo-
rem zatrzymaliśmy się na postój 
w Brukaniszkach. Byliśmy po-
twornie zmęczeni. Pełniłem zno-
wu służbę rozprowadzające¬go. 
Wystawiłem posterunki, a mia-
łem je zmieniać co pół godziny. 
Usiadłem w ciepłej izbie i czuję, 
że zasypiam, a mnie przecież nie 
wolno spać. Służba. Zerwałem 
się, wyszedłem z chaty i myślę, 
należy sprawdzić wysta¬wione 
posterunki, czy nie posnęli. Pod-
chodzę do pierwszego, na któ-
rym stał „Podlotek”, partyzant 
o przeszło czteromiesięcznym 
stażu. Bez żad¬nego uprzedze-
nia poleciała w moim kierunku 
długa, a potem krótka seria z pe-
peszy. Upadłem i zastanowiłem 
się, kto strzela, wróg czy nasz 
wartownik. Gdy tak rozmyślam, 
od wioski nadszedł „Rakoczy” z 
połową plutonu. Zameldowałem, 
co się stało. Wołamy: „Podlotek”!  
Odezwał się, a więc żyje. Pod-
chodzimy. Melduje, że stojąc na 
ubezpieczeniu, został ostrzela¬ny 
z wiatraku. Rzeczywiście, przed 
wioską na niedużym wzniesieniu 
stał stary wiatrak, w tym czasie 
już nieużyteczny. Rozwinęliśmy 
się w tyralierę, nacieramy na wia-
trak, cisza, nikogo nie ma. Wojsko 
odmaszerowało na przerwany od-
poczynek, zmieniłem posterunki, 
a po czterech godzinach zmienio-
no mnie także. Przespałem się 
parę godzin, wstałem i z miejsca 
poszedłem na miejsce nocnego 

zdarzenia, ażeby sprawdzić, co 
tam zaszło. Było już widno. Pod 
krzakiem bzu, w miejscu gdzie 
stał wartownik, na ziemi le¬żały 
łuski z pepeszy. Pozbierałem je 
i wziąłem na spytki „Podlotka”. 
Początkowo wykręcał się, a kie-
dy zagwarantowałem mu, że nic 
nie powiem do¬wódcy, przyznał 
mi się do wszystkiego. Zmęczony 
do granic wytrzymałości zamknął 
na chwilę oczy i błyskawicznie 
zasnął. Słysząc przez sen kro-
ki, wyobraził sobie, że Sowieci 
zajęli wieś i podchodzą, żeby 
go zabić. W  obronie własnej 
otworzył ogień, nie pytając, kto 
idzie. Przypadek ten opisałem, 
żeby wykazać, jak nieraz byliśmy 
potwornie zmęczeni i zamiast 
od¬począć, musieliśmy pełnić 
służbę, by ubezpieczyć odpoczy-
wający oddział.
      Święto Wielkanocne, które 
wypadło w 1944 roku 9 kwietnia 
spędziła Brygada na postoju w 
Bujwidzach. Odpoczywaliśmy. 
Prowiantu zabranego z zatrzy-
manego pociągu mieliśmy pod 
dostatkiem. Przed świętami „Łu-
paszka” przekazał dowództwo 
por.  „Rakoczemu”, a sam udał 
się do Wilna. Po kilku dniach. 
Do Brygady doszła bardzo smut-
na wiadomość, że nasz Komen-
dant „Łupaszka” został w Wilnie 
aresztowany przez Litwinów i 
przekaza¬ny Niemcom. Wiado-
mość tę przywiózł mjr „Węgiel-
ny” Mieczysław Potocki, który 
przybył ze sztabu płk. „Wilka”, 
celem objęcia dowództwa nad 
nasza Brygada. W oddziałach 
nastrój bardzo niewesoły. Wszy-
scy lubili Komen¬danta, bo był 
taktownym, odważnym i zdol-
nym dowódcą. Rozpoczęła się 
łapanka Niemców I Litwinów, 
którzy jako zakładnicy mieli być 
wymienie¬ni na naszego walecz-
nego Komendanta. Na głównych 
szlakach, gdzie poru¬szali się 
Niemcz i Litwini, 5 i 4 Bryga-
dy zorganizowały zasadzki. 4-ta 
Brygada. w pobliżu Wornian 
zatrzymała konwój złożony z 6 
samochodów ciężarowych, wio-
zących zaopatrzenie do Świra, 
biorąc do niewoli 15 Niemców, w 
tym dwóch znacznych oficerów. 
Usiłowano złapać Daringa, krew-
nego gebietskommisarza Wulffa z 
Wilna. Jednak bez skutku, bo w 
tym czasie nie opuszczał on mia-
sta. W pułapkę zastawioną przez 
plutony „Zygi” I „Maksa” wpadł 
burmistrz litewski ze Świra wraz 
z kilkoma dygnitarzami i trzema 
niemieckimi oficerami.
Po paru dniach ściągnięto oddzia-
ły do Balingródka, skąd poma-
szerowa¬liśmy obu Brygadami 
w kierunku Podbrodzia. Pomię-
dzy Podbrodziem a Święcianami 
zalegliśmy w lesie. Dowiedzie-
liśmy się, że mamy dokonać dy-
wer¬sji na kolei, a mianowicie: 
zatrzymać na szlaku i rozładować 
pociąg to¬warowy podążający na 
front wschodni z bronią, amuni-
cją i innym sprzętem wojennym. 
Był to dzień  umiarkowanie cie-
pły, niebo bezchmurne, świecił 
księżyc. Leżąc w lesie, czeka-
liśmy na godz. 22.00,  kiedy to 
mieliśmy wykonać zadanie. W 
oznaczonym czasie zajęliśmy 
stanowiska wzdłuż torów. O g. 
22.00 ze stacji kolejowej w  Pod-
brodziu miał ruszyć nasz pociąg. 
Sygnałem dla nas miała być zie-
lona rakieta. Stację od miej¬sca 
naszej zasadzki dzieliła odległość 
8 kilometrów. Punktualnie poszy-
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¬bowała w górę zielona rakieta. 
Na tory zostali wysłani: „Alfons”, 
„Blok” i jeszcze jeden partyzant 
z zadaniem zatrzymania pocią-
gu czerwonym sygnalizacyjnym 
światłem, odczepienia lokomoty-
wy ze składu pociągu. Niedaleko 
od zasadzki w kierunku Święcian  
inna grupa rozkrę¬ciła szyny, 
tworząc zaporę, gdyby pociąg nie 
zatrzymał się, Na pogodnym nie-
bie świecił księżyc, widno jak w 
dzień. Słychać dudnienie, pociąg 
systematycznie zbliżał się, zgrzyt 
hamulców, pociąg staje. Słychać 
jak szczęka żelazo. To spadają 
odczepione z pierwszego wago-
nu łącza. Pada rozkaz „Na wago-
ny!” Z bronią gotową do strzału 
ruszamy ławą. Z „Mrówką” do-
biegamy do pierwszego wagonu. 
Wagon osobowy, a nie towaro-
wy. Wskakuje¬my na stopnie, 
wrzeszczymy “Hände hoch!” W 
środku pełno Niemców, niesa-
-mowite zamieszanie. W tym 
czasie z innych wagonów w na-
szym kierunku wy¬rasta wstęga 
ognia. Niemcy otworzyli silny 
ogień, nasi zalegają na to¬rach 
w pobliżu wagonów. Zaczynają 
grać nasze kaemy. Strzelanina 
była gęsta i bezładna, słychać jęki 
i krzyki Niemców uciekających 
na druga stronę torów. Leżymy z 
„Mrówką” pod wagonem, gwiż-
dżą kule, nie ma dokąd wycofać 
się. Nareszcie pada rozkaz “prze-
rwij ogień!”, szybko wycofujemy 
się do swoich i wtedy “Mrówka” 
dostaje postrzał. Zabieramy go ze 
sobą. Ktoś krzyczy, że od stro-
ny Podbrodzia nadjeżdża pociąg 
pancerny. Pow¬staje małe zamie-
szanie, oddziały szybko opusz-
czają miejsce akcji i spły¬wają 
w głąb lasu. Na opuszczonym 
przez nas terenie rozerwało się 
kilka pocisków ar¬tyleryjskich. 
To ogień z pociągu pancernego. 
Akcja nieudana, żołnierz nieza-
dowolony, rozgoryczony, że za-
miast planowanej zdobyczy po-
nieśliśmy porażkę, a przegrywać 
nie lubiliśmy. Zdobycz bardzo 
mizerna: trzy  karabiny mauzery 
za cenę jednego zabitego – „Ja-
strząb”, dwóch rannych “Mrów-
ka” I “Foksal”. Niemcy mieli 
sporo zabitych i rannych. Jak 
dowie¬dzieliśmy się później, na 
stacji w Podbrodziu ruszyły rów-
nocześnie pod semafor dwa skła-
dy pociągów, jeden towarowy a 
drugi osobowy, każdy po swoim 
torze. W tym czasie nasz sygna-
lista wystrzelił zieloną rakietę. 
Tymczasem pociąg towarowy, ten 
z zaopatrzeniem wojennym został 
zatrzyma¬ny pod semaforem, a 
na szlak poszedł osobowy z woj-
skiem. Sygnalista nasz nie miał 
już możliwości uprzedzenia nas 
o sytuacji.
     5 Brygada wycofała się przez 
Zułów i zatrzymała się na postój 
w Hadziłunach i Koreniatach. 
Ogólna sytuacja wojskowo-po-
lityczna sprawiła, że ludność nie 
uznawała już wcale władzy oku-
pacyjnej, nie wykonywała je po-
¬leceń, nie oddawała kontyngen-
tów. Z Podbrodzia wyjechał dość 
silny od¬dział rekwizycyjny w 
sile 150 ludzi i posuwając się na 
Kiemieliszki, gdzie również stał 
ich garnizon, zabierał chłopom 
bydło i trzodę chlewną. Dowódz-
two nasze, poinformowane o tym 
przez gońców, postanowiło prze-
pło¬szyć intruzów, a jeśli dadzą 
się zaskoczyć, rozbroić. Brygada 
nasza po podziale znowu liczyła 
250 ludzi, dość dobrze jak na le-

śne wojsko uzbrojonych. Podąży-
liśmy na spotkanie z wrogiem. 24 
kwietnia około g.10.00-ej wyszli-
śmy z lasu tyralierą. Przed nami 
pole, a W odległości 300—400 
met¬rów wieś Bołosza, a w niej 
Niemcy zajęci rekwizycją. Czujki 
zauważyły nas. Chociaż zasko-
czeni, Niemcy szybko zajęli sta-
nowiska obronne i przy¬stąpili 
do otwartej walki. Starając się 
uniknąć strat, nacieraliśmy po-
woli, systematycznie i z rozwagą. 
Walka przeciągała się, należało 
się śpieszyć, bo zaatakowanym 
Niemcom mogła nadejść pomoc 
z odległych o 5 km Kiemieliszek 
albo z odległego o 12 km Pod-
brodzia. Sytuację rozstrzygnął 
manewr naszej kawalerii, która 
obchodząc Niemców lasem z pra-
wej flanki usiłowała przeciąć im 
drogę odwrotu na Podbrodzle. 
Manewr ten został za¬uważony 
przez nich, wobec czego więk-
szość z nich uciekła samocho-
dami, a reszta rozproszyła się po 
lesie. Poległo wtedy 21 Niemców, 
6 wzięli¬śmy do niewoli. Z na-
szych  zabity został Markiewicz 
“Rekin”, ranny „Grom” . Zdoby-
liśmy 3 erkaemy, 20 karabinów, 
sporo amunicji i granatów, aptekę 
polową I dwa samochody cięża-
rowe. Zrabowaną trzodę I bydło 
oddaliśmy rolnikom. W bitwie 
tej zdobyłem nowiuteńkie bu¬ty 
wojskowe, z czego byłem nie-
zmiernie zadowolony, bo moje 
partyzanckie były w takim stanie, 
że do użytku nadawały się chyba 
tylko cholewy.  W naszym 3-im 
plutonie służył młody partyzant 
lat około 17 „Juhas”. Mówił dość 
niewyraźnie i przez nos. Pod Bo-
łosza, kiedy już ścigaliśmy wro-
ga, odbiegł od nas dość daleko 
w las. Kiedy miał już wracać do 
Oddziału, usłyszał wołanie “unter 
cylomen!” takie słowa on nam 
przekazał. Ostrożnie poszedł w 
kierunku wołającego i zobaczył 
Niemca siedzącego na pniu zwa-
lonego drzewa boso, przewijają-
cego onuce. Podszedł do niego 
skry¬cie  krzyknął “Hände hoch!” 
. Niemiec posłusznie podniósł 
ręce do góry, a „Juhas” zabrał mu 
karabin i poprowadził do plutonu. 
Kiedy doszedł do nas wiara buch-
nęła gromkim śmiechem. Niepo-
zorny chłopak pędził przed sobą 
wysokiego, tęgiego Niemca, bo-
sego, a w podniesionych rękach 
trzymał wła¬sne buty. Za wyczyn 
ten otrzymał starszego strzelca, z 
czego był bardzo dumny. 
          Po bitwie pluton zatrzymał się 
na kwaterach w Gasparyszkach. 
Tu do¬tarła do nas wiadomość, że 
komendant „Łupaszka”, przewo-
żony z Wilna do Kowna, zbiegł z 
transportu  i podąża do Brygady. 
W oddziałach wielka ra¬dość. 
Jak zwykłe zmienialiśmy miej-
sca postoju. Wreszcie poszliśmy 
w kie¬runku Podbrodzia, by na 
polu, w pobliżu wsi Powiewiórka 
zaczekać na komendanta. Było 
to 1 maja 1944 r. Stanęliśmy w 
czworobok, przyszła miejs¬cowa 
ludność, no i członkowie tereno-
wej organizacji AK. „Łupaszka” 
przy-jechał z naszymi ułanami 
na swoim ulubionym koniu. Ze 
łzami w oczach po¬witał nas sło-
wami: „Czołem moi żołnierze!”. 
Krótko opowiedział o swoim 
aresztowaniu i ucieczce, zapew-
nił, że dołoży wszelkich starań, 
żeby nasze dalsze akcje w walce 
z wrogami kończyły się pełnym 
naszym sukcesem. Chy¬ba miał 
wtedy na myśli Pohulankę i nie-

zbyt udaną Bołoszę. Święto 3 
Maja cała nasza Brygada obcho-
dziła uroczyście w Żukojniach 
Strackich wspólnie z przybyłą do 
nas 23 Brygadą Brasławską. Była 
uroczysta msza polowa, przemó-
wienia, akademia, podniosły na-
strój. „Łupaszka” przejął ponow-
nie dowództwo 5-tej Brygady . 
Ponieważ stan osobowy plutonów 
wzrósł do około 100 ludzi, Ko-
mendant postanowił odtworzyć 
pułk 4 Ułanów Zaniemeńskich. 
Zalążek kawalerii w postaci 
szwadronu „Tatara” już mieliśmy, 
resztę należało zorganizować od 
podstaw. Nie było jeszcze wtedy 
ani koni ani uzbrojenia kawa-
leryjskiego. Pluton nasz został 
prze¬mianowany na 3-ci szwa-
dron kawalerii pod dowództwem 
„Maks”. Z Żukojni zrobiliśmy 
mały rajd w kierunku Żodziszek. 
Szwadron nasz Przemaszerował 
przez Radziusze, Supronięta, 
Niestaniszki i inne wioski, aż do-
tarliśmy do naszej „stolicy” Syro-
watek. Wszędzie byliśmy bardzo 
serdecznie witani. Sowieckie 
oddziały wycofywały się przed 
nami w popłochu, unikając starcia 
z nami. Wtedy nikt z nas nie przy-
puszczał, że jest to nasz ostatni 
rajd w tym rejonie.  W połowie 
maja zatrzymaliśmy się znowu na 
postój trzydniowy w Żukojniach. 
Na drugi dzień, ku naszemu wiel-
kiemu zdziwieniu, zobaczyliśmy, 
że do Sztabu Brygady przybył w 
asyście naszych ułanów pułkow-
nik wojsk łotewskich z garnizonu 
stacjonującego w Michaliszkach. 
Przeprowa¬dził on rozmowy z 
naszym dowództwem, w wyniku 
czego ogłoszono nam, że Ło¬ty-
sze będący na służbie niemieckiej 
nie będą z nami walczyli. Dosta-
liśmy rozkaz, by z nimi walki nie 
wszczynać. Należy tu podkreślić, 
że rzeczywi¬ście ani razu nie do-
szło do starcia pomiędzy nami a 
Łotyszami, którzy  parę razy za-
opatrzyli nas w amunicję.
        Do Żukojni przybył gen. 
„Wilk”, odbył się przegląd Bry-
gady, zostały przyznane awanse. 
„Łupaszka” został awansowany 
do stopnia rotmistrza. Nastąpiła 
reorganizacja. Zbliżał się front. 
Armia Czerwona spychając Nie-
m¬ców posuwała się na Zachód. 
Ponieważ po tragedii „Kmicica” 
wciąż prowa¬dziliśmy boje z par-
tyzantką sowiecką, Sztab “Gen.
Wilka” uznał, że należy przesu-
nąć naszą Brygadę na zachód od 
Wilna, by nas od nich oddzielić. 
By¬ła też mowa o ulokowaniu 
naszej Brygady w Puszczy Rud-
nickiej. Ostatecznie 5 Brygada 
przesunęła się przez Balingró-
dek w rejon jezior Sużańskich 
(Podbrzezie - Małaty – Sużany 
– Żyngi - Suderwa). W ten spo-
sób stworzono nam wa¬runki od-
skoczenia w kierunku Warszawy 
- w razie konieczności. W nowym 
rejonie działań Brygady główny-
mi wrogami byli Litwini i Nie-
m¬cy. Po drodze zaatakowaliśmy 
posterunek litewski. w Janisz-
kach. Zabezpie¬czeni bunkrami 
i zasiekami z drutu kolczastego, 
Litwini długo stawiali skutecz-
ny opór atakowi piechoty. Bitwę 
rozstrzygnął oddział kawalerii 
pod dowództwem “0la”, który 
brawurowym cwa¬łem dotarł pod 
bunkry i obrzucił je granatami. 
Litwini poddali się.  O ile bez 
większych trudności rozbiliśmy 
Janiszki, to z liczącym 150 ludzi 
garnizonem litewskim w Pod-
brzeziu, nie poszło łatwo. Garni-

zon ten był bardzo wrogo nasta-
wiony do Polaków był liczebny, 
dobrze zabezpieczony bunkrami, 
zasiekami, minami, a główny 
punkt oporu stanowiła murowana 
wysoka cerkiew, zamieniona w 
fortecę. Frontalnie atakować nie 
było sen¬su, groziłoby to strata-
mi i niepowodzeniem. Toteż do-
wództwo nasze uciekło się do for-
telu. 20 czerwca 1944 r. rankiem 
do pobliskiego majątku niemiec-
kiego Glinciszki udała się niedu-
¬ża grupa naszych partyzantów 
przebranych w cywilne ciuchy i 
zachowując się arogancko w sto-
sunku do osób cywilnych, starali 
się sprowokować ich do zawiado-
mienia Litwinów w Podbrzeziu. 
Dowództwo nasze liczyło, że ce-
¬lem ujęcia awanturników, Litwi-
ni wyjdą  Podbrzezia w znacznej 
sile, my natomiast ukryjemy się w 
wąwozie i na cmentarzu, otoczy-
my ich, rozbroi¬my i prowadząc 
ich przed sobą jako zakładników, 
wkroczymy do miasta i zlikwi-
dujemy garnizon. Tak jak prze-
widywano, meldunek dotarł do 
Podbrze¬zia, ale zamiast znacz-
nego oddziału, zostało wysłanych 
do Glinciszek tylko 12 policjan-
tów. Zamaskowani na cmentarzu, 
widzieliśmy, jak szli w kierunku 
majątku. Przepuściliśmy ich. 
Czekaliśmy na większy oddział, 
ale nie nadszedł. Ci co wchodzi-
li do majątku, zobaczyli, jak nasi 
“przebierańcy” ładują bańki od 
mleka napełnione spirytusem na 
duży wóz zaprzężony w konie po-
ciągowe. W majątku była gorzel-
nia. Jeden z policjantów strzelił 
do partyzanta stojącego na wozie, 
ale nie trafił. Kula trafiła w bańkę 
i  spirytus zaczął wyciekać. Par-
tyzant, a był to „Alfons”, widząc 
to, zatkał dziury obu rękami i wo-
łał: „Dajcie korek, dajcie korek, 
spirytus ucieka, szkoda!”, a my 
przystąpiliśmy do akcji. Na nasze 
wezwanie poddania się i złoże-
nia broni, Litwini odpowiedzie-
li ogniem. Walka trwała bardzo 
krótko. Zginęło dwóch Litwinów, 
trzech było rannych, reszta ucie-
kła. Po naszej stronie zginął „Le-
liwa”. Akcja się nie udała. W kil-
ka godzin po naszym wycofaniu 
się, przybył do Glinciszek silny 
oddział Litwinów i u¬rządził rzeź 
polskiej ludności cywilnej. Poli-
cjanci rozstrzeliwali męż¬czyzn 
w miejscu, gdzie kto stał, kobiety 
zabijali kolbami, dzieciom roz-
¬bijali głowy o mur  wrzucali 
drgające jeszcze zwłoki do rowu. 
Zamordo¬wali wtedy około 40 
osób, wszystkich Polaków miesz-
kających w Glincisz¬kach, a tak-
że przybyłych z innych wiosek.             
           Nie był to pierwszy przypa-
dek wymordowania polskiej bez-
bronnej ludności cywilnej przez 
Litwinów. Podobny wypadek 
miał miejsce wiosną 1943 roku W 
okolicy Nowych Święcian, gdzie 
zamordowali oni około 1200  Po-
laków. W odwet za te morderstwa 
oraz celem zapobieżenia podob-
nym wypadkom, 25 czerwca 1944 
r. trzy Brygady 4, 5,  23 przekro-
czyły dawną granicę z Litwą w 
celu wykonania represji na lud-
ności litewskiej. Było to dla nas 
bardzo smutne, ale nie mieliśmy 
innego wyjścia, aby uchronić pol-
ską ludność, Zabito wtedy oko-
ło 40 Litwi¬nów. Byli to przede 
wszystkim ci, którzy wrogo byli 
ustosunkowani do Polaków a 
więc, policja,  ochotnicy z armii   
Plechawicziusa. Dane podał nam, 
nasz wywiad. Być może, że ktoś 

zginął niewinny. Przy każdym 
zabitym zostawialiśmy pisemne 
wyjaśnie¬nie po polsku i litew-
sku oraz ostrzeżenie, by litew-
skie wojsko i po¬licja walczyły 
z nami, ludźmi uzbrojonymi, a 
nie wolno mordować bezbronnej 
polskiej ludności cywilnej. Jeśli 
mordy się powtórzą, w odwe¬cie 
użyjemy znacznie większych sił. 
Akcja i ostrzeżenia poskutkowa-
ły, nie doszło do dalszej eskala-
cji zbrodni. Litwini nie czuli się 
pewnie na naszym terenie i sami 
zlikwi¬dowali kilka słabszych 
garnizonów i je przenieśli do sie-
bie. Brygada nasza, która liczyła 
w tym czasie ponad 500 żołnie-
rzy, za¬legła na odpoczynek w 
pobliżu jezior Sużańskich. Nasz 
trzeci szwadron zakwaterował 
się w Mejrańcach, właśnie w tym 
zaścianku, w którym w mar¬cu 
zlikwidowaliśmy bazę sowiec-
kich partyzantów „Borodacza”. 
Korzystając z odpoczynku, kąpa-
liśmy się na przemian sekcjami w 
jeziorze, starając się doprowadzić 
pokaleczone, a często odparzo-
ne stopy do stanu normalnego, 
a także leczyć inne żołnierskie 
dolegliwości, których niestety 
nie bra¬kowało. Była pełnia lata, 
ciepło, dość pogodnie. Noce cie-
płe i ciche. W nocy, kiedy wszyst-
ko, oprócz wartowników, spało i 
było zupełnie cicho, z daleka do-
chodził ledwo słyszalny pomruk 
dział. To ze Wschodu zbliżał się 
front. W atmosferze obozowego 
życia odczuwało się oczekiwanie 
na coś, czego wtedy nie można 
było określić. Większych akcji 
nie przeprowadzaliśmy, a drobne 
utarczki patrolami, chociaż były 
one dość gęste , tak z Niemcami 
jak z Litwinami, nie miały za-
sadniczego znaczenia. Szwadron 
nasz musiał w pierwszej kolejno-
ści zaopatrzyć się w konie i sprzęt 
kawa¬leryjski i w szybkim tem-
pie przeformować się z piechoty 
w jazdę. Dlatego też codziennie 
wychodziło w teren kilka patroli 
i przy pomocy polskiej ludności 
rekwirowaliśmy potrzebny sprzęt 
i konie. Rekwirowaliśmy to w 
dość licznie zlokalizowanych w 
danym terenie majątkach ziem-
skich niemie¬cko-litewskich. 
Po paru dniach pierwsza sekcja 
siedziała na koniach, a następ-
nie druga. Było już parę dni, po 
pierwszym lipca. Żołnierze mojej 
drugiej sekcji przyprowadzili na 
miejsce postoju dwanaście różnej 
wartości koni, osiodłanych sio-
dłami sportowymi, wojskowymi, 
a nawet znalazło się jedno twa-
r¬de meksykańskie. W tym cza-
sie byłem na odprawie u dowód-
cy szwadronu „Maksa” i rzecz 
jasna żołnierze podzielili konie 
i sprzęt według swego uznania, 
zabierając dla siebie wszystko co 
najlepsze. Mnie zostawili małą 
mizerną kobyłkę i stare sporto-
we siodło. Nie zareagowałem na 
to. Nie za¬leżało mi na tym, by 
mnie faworyzowano. Nie było to 
życie koszarowe i sądzę, że na 
wojnie nawet najmniejszej rangi 
dowódca czuje się pewniej wśród 
swoich żołnierzy niż powaśniony 
ze swoimi. Na drugi dzień oso-
biś¬cie zdobyłem prawie nowiu-
teńkie siodło kawaleryjskie. Do 
kobyły nie mia¬łem jeszcze w-te-
dy zasadniczych pretensji. Przez 
parę dni przechodziliśmy kurs 
konnej jazdy, wreszcie zarządzo-
no pogotowie marszowe i nocą 
4 lipca opuściliśmy Mejrańce i 
skierowaliśmy się na zachód.
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           W marszu tym szła cała 
Brygada. Kiedy przekraczaliśmy 
szosę Wilno - Podbrodzie, między 
Podbrodziem a Rzeszą szwadron 
nasz szedł jako tylne ubezpiecze-
nie Bryga¬dy. Kiedy czołówka 
dotarła do szosy, natknęła się na 
niedużą kolumnę ciężarówek z 
wojskiem niemieckim zdążającą 
w stronę Wilna. Została roz¬bi-
ta z marszu, a Brygada biegiem 
przeprawiała się na drugą stronę 
drogi. Moja sekcja przebyła szo-
sę galopem, na samym końcu. Tu 
dopiero w pełni poznałem walory 
mojego rumaka. Galopowała, ow-
szem. Lecz było to „w miej¬scu 
galopem marsz”. Od Podbrzezia 
nadjeżdżały niemieckie pojazdy, 
cały szwadron był daleko w prze-
dzie, ja natomiast paręset metrów 
z tyłu. Noż¬na sobie wyobrazić, 
jak ja się wtedy czułem. Kląłem 
jak szewc, życząc mojej kobyle, 
żeby ją wilki zjadły. Moje szczę-
ście,  że Niemcy nie strzelali. Na 
pierwszym postoju zamieniłem 
mego konia z partyzantem z in-
nej brygady w ten sposób, że 
oddałem mu swoja kobyłę i pół 
litra li¬tewskiej wódki na doda-
tek. Otrzymałem wspaniałego 
kawaleryjskiego ko¬nia. 6 lipca 
Brygada z marszu zaatakowała i 
zdobyła miasteczko Suderwę, a w 
nim  stację nasłuchowo-nadaw-
czą Luftwaffe. Zaskoczeni pod-
dali się. Podchodząc nocą pod 
Suderwę, widzieliśmy na hory-
zoncie, zawieszone na spado-
chronach flary. To sowieckie lot-
nictwo bombardowało Wilno. W 
Suderwie kwaterowaliśmy dwa 
dni, po czym, prowadzeni przez 
przewodnika, w nocy sforsowali-
śmy Willę i przyczailiśmy się w 
lesie, w pobliżu Ponar. Tu minął 
nas front, a więc znaleźliśmy się 
na sowieckim zapleczu. Jeszcze 
przed zajęciem przez nas Suder-
wy zaczęły do nas napływać nie-
pomyślne dla nas wiadomości. 
Mianowicie sowieckie NKWD, 
po dotarciu z frontem nad  Na-
rocz, zaczęło intensywnie szukać 
naszej Brygady i jej dowódcy. 
W wios¬kach rozpytywali o nas 
i starali się ustalić rysopisy na-
szych dowódców. Te wiadomo-
ści docierały do nas codziennie, 
przynoszone przez front przez 
specjalnych gońców, członków 

konspiracji AK. Wobec takiego 
zagrożenia „Łupaszka” zwołał 
odprawę wszystkich dowódców 
i oświadczył, że nie wie¬rzy w 
możliwość współpracy z Sowie-
tami i dlatego zamierza całą Bry-
gadą sforsować Niemen, w razie 
potrzeby przedrzeć się przez front 
niemiecko-sowiecki i dotrzeć do 
Puszczy Kampinoskiej. Oświad-
czył też, że nie pozwoli, by jego 
waleczni żołnierze byli wieszani 
na bramach Wilna. Rozka¬zał, by 
odtąd  Brygada zmieniła nazwę 
na „Brygada Warszawska” pod 
dowódz¬twem „Żelaznego” i że 
wycofuje się na swoje tereny w 
okolice Warszawy.  O „Łupasz-
ce” nie wolno nawet wspominać, 
a wszelkie dokumenty i zdjęcia 
zniszczyć. Wszyscy dowódcy 
mają przybrać inne pseudonimy. 
Dowódca mojego  3-go szwadro-
nu „Maks” przybrał pseudonim 
„Skalski”, bo był również po-
szukiwany. Paliliśmy dokumenty 
partyzanckie I wspaniałe pamiąt-
kowe zdjęcia żołnierskie robione 
nieraz z cywilną ludnością, ze 
łzami w oczach. Tylko niektóre, 
nieliczne zdjęcia udało się prze-
chować w ukryciu i przewieźć do 
Polski centralnej.    
          Rozbrajając po drodze 
niemieckich niedobitków, szli-
śmy z Ponar przez Troki - Jewie 
- Butrymańce brzegiem Puszczy 
Rudnickiej w kierunku na Oli-
tę, kryjąc się przed Sowietami. 
Na głównych drogach było ich 
pełno. Nie pamiętam dokładnie 
daty, ale było to chyba 18 lipca. 
Wyjechaliśmy z „Birsem” i „Dan-
kiem”  na patrol rozpoznawczy 
w kierunku Ejszyszek. Nie do-
¬jechaliśmy jeszcze do miejsca 
przeznaczenia, gdy w niewielkim 
zaścianku zaskoczył nas pełen 
szwadron kawalerii sowieckiej i 
chyba Kozaków, bo na głowach 
mieli czapki - kubanki. Pojawili 
się dość niespodzianie i nie mie-
liśmy już możliwości odwrotu. 
Kiedy nas zobaczyli, ich dowód-
ca w sto¬pniu kapitana podjechał 
do nas i ostro zapytał, co my za 
jedni. Odpowiedzieliśmy, że my 
jesteśmy polskimi partyzantami. I 
że walczymy z Niemcami Wtedy 
on podjechał do mnie i położył mi 
rękę na ramieniu I zapytał: „Tak 
wy sojuźniki?” a kiedy to po-

twierdziłem, zapytał, czy daleko 
do Berlina. Nie zastanawiając się, 
opaliłem, że Berlin znajduje się 
za tą właśnie górą, co ją widać na 
horyzoncie. Sowiet dziko spojrzał 
mi w oczy i powiedział: “Ty czto, 
sojuźnik, otdasz nam Berlin?” 
“Bieri!” — odpowiedzia¬łem. 
Gwizdnął wtedy na palcach tak 
przeraźliwie, że nasze konie 
przysiadły na zadach. Wyciągnął 
następnie z pochwy szablę, porą-
bał nią na drzazgi najbliższy płot, 
podał swoim komendę “Klinki w 
ruku, za mnoj!”, spiął kania ostro-
gami i pogalopował w kierunku 
wskazanej mu góry. Za nim  cały 
jego szwadron z szablami wznie-
sionymi nad głowami. Kiedy 
zostaliśmy sami, zrozumiałem, 
jak niebezpiecznie sobie z niego 
zakpiłem. Gdzie Rzym, a gdzie 
Krym... Ale urzekła nas ta chęć, 
ta determinacja dojścia do Berli-
na do samego serca faszyzmu, za 
wszelką cenę. Na pobożne roz-
ważania nie było czasu, bo trzeba 
nam było szybko stąd wiać. Jak 
Sowieci nie znajdą Berli¬na za 
tą górą, to wrócą i porąbią nas na 
kawałki jak ten wiejski płot. Bez 
żadnych przygód dołączyliśmy 
do szwadronu. 
          Maszerując leśnymi i po-
lnymi drogami, Brygada ominęła 
Orany i nie dochodząc do Porze-
cza, za¬trzymała się w niewiel-
kiej miejscowości .  Tu rankiem 
przyjechało do Brygady gazikiem 
dwóch sowieckich majorów i ka-
tegorycznie za¬żądali, by zgod-
nie z dyrektywa sowieckiego 
sztabu, cała Brygada niez¬włocz-
nie odmaszerowała na postój w 
m. Jelniki. W miejscowości tej 
miały znajdować się inne polskie 
oddziały Armii Krajowej. “Łu-
paszka” w wypowiedziach tych 
podejrzewał podstęp i poprzez 
por. „Bąka” oświadczył, że w 
pierwszym rzucie pójdzie w nowe 
miejsce postoju kawaleria, bo pie-
chota jest jeszcze głodna i może 
wyruszyć dopiero po śniadaniu. 
W obu szwadro¬nach zarządzo-
no pogotowie marszowe. Konie 
zostały osiodłane, zabrany sprzęt. 
Kiedy kawaleria uformowała się 
W trójki, z chaty wyszedł kome-
n¬dant „Łupaszka”. Był wyraźnie 
zatroskany i smutny. Przez kilka 
minut półgłosem rozmawiał z do-

wódcą kawalerii “Tatarem” . Ten 
wysłał szperaczy i poprowadził 
szwadron za nimi. Ruszyliśmy. 
Przed nami jechał gazik z sowiec-
kimi oficerami. Wtedy jeszcze nie 
wiedzieliśmy, że “Łupaszka”, ra-
tując większość Brygady, dał nas 
na pożarcie. Opuszczając miejsce 
postoju nie przypuszczaliśmy, że 
z naszą piechotą więcej się nie 
zobaczymy, że im przeznaczony 
inny los niż nam. „Łupaszka” 
zdawał so¬bie sprawę, że Sowie-
ci otoczą nas I rozbroją. Toteż 
po naszym odjeździe zarządził 
zbiórkę, zwolnił wszystkich ze 
złożonej przysięgi i rozwiązał 
Brygadę. Tym którzy maja chęć 
walczyć dalej, kazał przedzierać 
się małymi grupkami przez front 
- w lasy W pobliżu Białegosto-
ku i tam nawiązywać kontakty z 
konspiracją Armii Krajowej. Na-
tomiast pozostałym kazał ukryć 
broń i udać się do domów. 
Tymczasem kawaleria “Tatara” 
maszerowała w podanym przez 
Sowietów kierunku i dotarła do 
Jelnik, gdzie rozsiodłaliśmy ko-
nie i rozłożyliśmy się na postój. 
W czasie marszu oraz z miejsca 
postoju “Tatar” wysłał sie¬dem 
dwuosobowych  patroli  w celu 
utrzymania łączności z naszą pie-
chota Ani jeden z nich nie dotarł 
do piechoty, ani nie wrócił do 
nas, gdyż były prze¬chwytywane 
przez Sowietów. Bardzo to nas 
niepokoiło. W Jelnikach Sowie-
ci oświadczyli nam, że z bronią 
i końmi zostaniemy włączeni do 
polskiej ar¬mii Berlinga. Na to 
dają oficerskie słowo honoru w 
imieniu ich naczelnego dowódz-
twa. Zdawaliśmy sobie sprawę, 
że jesteśmy na zapleczu frontu 
sowie¬ckiego, a nie mamy dość 
sił, by z nimi walczyć, toteż nie 
bardzo nas to zmartwiło. O ar-
mii Berlinga nie wiedzieliśmy 
nic a nic, byle więc wcielili nas 
do polskiego wojska. Oficero-
wie sowieccy odjechali, a my 
zostaliśmy na postoju. Około 
g.11.00 zauważyliśmy, że jeste-
śmy szczelnie otoczeni piechotą 
i czołgami, a w górze krążą dwa 
kukuruźniki. To nas zaniepo¬ko-
iło, zwłaszcza że od piechoty nie 
mieliśmy żadnej wiadomości. O 
g.12.00 przyszli do nas ci sami 
oficerowie i jeszcze jakiś pułkow-

nik. Kazali „Tatarowi” zwołać 
wszystkich na zbiórkę. Ustawili-
śmy się w trójszeregu, ja stałem 
obok „Tatara”. Przemówił do nas 
przybyły pułkownik. Oświadczył 
nam że nasza piechota nie pod-
porządkowała się poleceniom do-
wództwa sowieckie¬go, rozpro-
szyła się i do Jelnik nie idzie. My 
natomiast będziemy włączeni do 
armii Berlinga. Żeby nie doszło 
do nieporozumień, mamy złożyć 
broń. Zostanie ona dostarczona 
do Berlinga I tam ją nam zwrócą. 
Na to on daje oficerskie słowo ho-
noru. Stojący obok “Tatar” pyta: 
„Wołodyjowki”, co robi¬my?” 
Odpowiadam, że jesteśmy za sil-
nie otoczeni i wątpię, by się ko-
mukol¬wiek udało przebić. Od-
powiedział, że on też tak myśli. 
Wystąpił przed szeregi, podzię-
kował nam za nasz trud, za walkę 
o wolność ojczyzny. Powiedział 
też, “Łupaszka”, żegnając się z 
nami, obiecał odznaczyć kilku 
ułanów „Krzyżem Walecznych”, 
m.in. starych “kmicicowców”– 
“Wilka” (Dominika Kursewicza) 
i mnie. Zakończył wreszcie tym, 
że należy za¬ufać słowom so-
wieckich oficerów i złożyć broń. 
Kiedy podał komendę “Do zło-
żenia broni – kolejno wystąp!” 
miał łzy w oczach. Jako pierwszy 
odpiął szablę i pistolet z kabura, 
pocałował broń i cisnął na ziemię. 
Każdy z nas całował broń tak 
ciężko zdobytą w boju i ze łzami 
w oczach rzucał ją na stos. Jesz-
cześmy z tym nie skończyli, a już 
nasze konie, osiodłane bez derek 
zostały uprowadzone. Kiedy zło-
żyliśmy broń, otoczyła nas pie-
chota z bronią gotową do strzału. 
Pociemniało mi w oczach, bo 
przypomniało mi się nasze pierw-
sze rozbrojenie przez tegoż same-
go wroga na bazie “Kmicica” i 
jego straszne następstwa. Żołnierz 
bez broni jest niczym, zdany na 
łaskę swego prześladowcy. Czym 
zasłużyliśmy na taki los? Po zło-
żeniu broni, do¬wódcę kawalerii, 
„Tatara”  zabrali do samochodu, 
który od razu odjechał nieznanym 
nam kierunku. Nas  pod kon¬wo-
jem,  doprowadzili  do Berszt. a  
stamtąd po kilku dniach wywieźli 
nas do Kaługi. Do kraju wróciłem 
14. I. 1946.
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Na przełomie sierpnia i września 
1943 roku: 

We wsi Zaliśce pow. Łuck upowcy 
uprowadzili z domu 6 osób z rodzi-
ny Malinowskich, w tym matkę z 2 
synami i jej rodzicami i zamordowali 
poza wsią. 

We wsi Zarudeczko pow. Zbaraż 
Ukraińcy zamordowali 20 Polaków. 

   1 września 1943 roku: 

We wsi Burakówka pow. Zalesz-
czyki: „01.09.1943 r. bojówka UPA 
napadła na dom rodziny polsko-
-ukraińskiej i zamordowała męża 
Ukraińca, syn był ranny ale przeżył, 
matka Polka uciekła.” (prof. dr hab. 
Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie do 
listy strat ludności polskiej podanej 
przez Komańskiego i Siekierkę dla 
województwa tarnopolskiego, 2004; 
w: Ludobójstwo  OUN-UPA na Kre-
sach Południowo-Wschodnich. Seria 
– tom 7, pod redakcją Witolda Li-
stowskiego, Kędzierzyn-Koźle 2015; 
w:  http://www.kresykedzierzynko-
zle.home.pl/attachments/File/2__
Ksi____ka_tom_7.pdf ). 

W kol. Julianów pow. Kowel Ukra-
ińcy zamordowali 3 Polaków: mał-
żeństwo Ignacego Kuchę, lat 66, z 
żoną Jadwigą, lat 64 oraz Cecylię 
Kuchę, lat 36.  

W mieście Krzemieniec woj. wołyń-
skie zamordowali Tamarę Skawińską.   

W kol. Mikołajówka pow. Włodzi-
mierz Wołyński zamordowali 4-oso-
bową rodzinę: żonę Jana Stasilewi-
cza, lat ok. 42,  z  3 dzieci, z których 
najstarsza Maria miała 18 lat.  

We wsi Mikuliczyn pow. Nadwór-
na: „01.09.1943 r. został zamordowa-
ny kasjer firmy „Stribo” z Warszawy.” 
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: 
Uzupełnienie listy strat ludności pol-
skiej /.../. W: Ludobójstwo OUN-UPA 
na Kresach Południowo-Wschodnich. 
Seria – tom 8, Kędzierzyn-Koźle 
2016, Za: Ludobójstwo OUN-UPA 
tom 8 - Stowarzyszenie Kresowian  ).   

We wsi Monasterzyska pow. Bu-
czacz zamordowali Danutę Kubie-
żownę.   

We wsi Różanówka pow. Zaleszczy-
ki: „01.09.1943 r. został zamordo-
wany Leszczyński Mikołaj.” (prof. dr 
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw., tom 7).  

W kol. Siomaki pow. Kowel za po-
mocą siekier, wideł i innych narzędzi 
zamordowali ponad 30 Polaków, w 
większości kobiety i dzieci. Wów-
czas został zamordowany przez gru-
pę upowców gajowy Młynarczyk lat 
ok. 56 wraz z żoną lat ok. 48 i ich 
czworgiem dzieci, oraz Niewiarow-
ska w ciąży lat ok. 40. Zamordowa-
ni zostali także: nadleśniczy Chrza-
nowski (imię nieznane) lat 30 oraz w 
gajówce w Rudni gajowy Stanisław 
Janaczek  wraz z synem  (Edward 

Orłowski, w: http://www.krosno.lasy.
gov.pl/documents/149008/17558056/
mar tyro logium+le%C5%9Bni -
k%C3%B3w+2013.pdf ).  

We wsi Smidyń pow. Kowel zamor-
dowali 4-osobową rodzinę: Bronisła-
wa Emme, lat 75, Zygmunta Emme, 
lat 55, jego żonę Olgę, lat 50 oraz ich 
syna Dionizego, lat 13. 

We wsi Taurów pow. Brzeżany za-
mordowali Antoniego Budzana, lat 
60.  

We wsi Terebejki pow. Luboml zo-
stała  zamordowana przez upowców 
4-osobowa rodzina Mordaczów: 
Stefan Mordacz lat ok. 48 (zarąbany 
siekierą), jego żona Stefania (zakłuta 
bagnetem), ich dwoje dzieci: Marię 
lat 8 i Jana lat 6 powiesili w kuchni 
na hakach. Gospodarstwo spalono. 
Sprawcą mordu był Iwan Paciuk, sot-
nik UPA z rejonu wsi Sokół, były ga-
jowy, razem z synem Wasylem. (Patrz 
też: Terebejki 30 sierpnia 1943); „Mój 
dziadek ze strony taty urodził się we 
wsi Terbejki na Wołyniu nazywał się 
Stachniuk, jego rodzeństwo to Antosz-
ka, Michalina, Elżbieta, Franciszek i 
Jan. Najmłodszego brata chyba to był 
Franciszek zamordowali banderow-
cy”. (Gość: gosia  12.07.11; w: 

h t t p : / / f o r u m . g a z e t a . p l / f o r u -
m/w,76,12039249,,Szukam_osob_
ktorych_rodziny_pochodza_z_Woly-
nia.html?v=2). 

We wsi Żurawińce pow. Buczacz 
zamordowali 3 Polaków. „W gmi-
nie Żurawińce uprowadzony do lasu 
i zamordowany młynarz Wilmann z 
14-letnim synem”. (1943, październik 
- Zbiór raportów dotyczących napa-
dów ukraińskich na terenie Mało-
polski Wschodniej zarejestrowanych 
przez RGO we Lwowie. W:  AAN 
47, s. 5-11, 13-15). „W Żurawińcach 
uprowadzono wracającego z Bucza-
cza sekretarza gminnego Drozda z 
Petlikowiec Starych”. (1943, paź-
dziernik - Zbiór raportów dotyczą-
cych napadów ukraińskich na terenie 
Małopolski Wschodniej zarejestro-
wanych przez RGO we Lwowie. W:  
AAN 47, s. 5-11, 13-15).

   W nocy z 1 na 2 września: 

We wsi Bucniów pow.  Tarnopol 
został pobity i zamordowany przez 
bojówkę ukraińską leśniczy Gajewski 
(Edward Orłowski..., jw.).

   1 lub 2 września: 

W miasteczku i wsi Lityń pow. Ko-
wel upowcy za pomocą różnych na-
rzędzi zamordowali co najmniej 44 
Polaków. 

   1 oraz 2 września: 

We wsi Strutyn Wyższy pow. Do-
lina Ukraińcy obrabowali 3 rodziny 
polskie i zamordowali 2 Polaków, 
braci Franciszka i Karola Szdurskich, 
a darowali życie ich żonom, Ukrain-
kom. 

   

2 września: 

W kol. Świętocin pow. Włodzimierz 
Wołyński Ukraińcy (w tym miejsco-
wi) zamordowali 4 rodziny polskie li-
czące 17 osób uderzając orczykiem w 
tył głowy. Zabitych i rannych wrzuci-
li do dołu na wapno i zasypali: 2 męż-
czyzn, 4 kobiety i 11 dzieci w wieku 
od 1 roku życia do 16 lat. 

W kol. Wierzbiczno (Wierbiczno) 
pow. Kowel upowcy i chłopi ukraiń-
scy wymordowali 20 rodzin polskich, 
co najmniej 80 Polaków (licząc po 4 
osoby na rodzinę). Świadek Leoka-
dia Ciaś – Tylenda podaje, że jej ojca 
Jana i 3 braci (Stanisława, Tadeusza i 
Lucjana lat 12) zamordowali 3 wrze-
śnia 1943 roku (Biuletyn Informacyj-
ny 27 Dywizji Wołyńskiej AK, nr 1 z 
2012 roku). 

W mieście Włodzimierz Wołyński 
upowcy zamordowali 2 chłopców 
polskich, byli to: Bronisław Raby, lat  
10 i  Antoni Sokal, lat 13. 

We wsi Wola Ostrowiecka pow. Lu-
boml zamordowali ostatnią ocalałą z 
rzezi 7-osobową rodzinę Przystupów, 
z dziećmi lat: 3, 5, 7, 12 i 14. 

We wsi Wysocko pow. Jarosław po-
licjanci ukraińscy zamordowali miej-
scowego proboszcza parafii rzymsko-
katolickiej NN. Być może chodzi o 
ks. Michała Duszeńkę?  

   W nocy z 2 na 3 września:  

We wsi Kadłubiska pow. Brody ban-
derowcy zamordowali 21 Polaków, 
w tym rodziny 4, 5- oraz 7-osobową 
Michała Grzelaka z dziećmi: 8 mie-
sięcy, 2, 3, 5 i 6 lat. Ci sami oprawcy 
zamordowali ks. Duszeńkę w Wysoc-
ku. „Donosimy, ze na terenie powia-
tu brodzkiego w wioskach Wysocko i 
Kadłubiska [Brody], bandy ukraiń-
skie popełniły dnia 3 września 1943 
r. następujące morderstwa: /.../ 2.w 
Kadłubiskach wymordowano dwie ro-
dziny polskie, w skład których wcho-
dziły następujące osoby: 1. Grzela 
Michał, ojciec, lat 40; 2. Grzela Ju-
lia, matka, lat 35; 3. Grzela Tadeusz 
syn, lat 6; 4. Grzela Leokadia, córka, 
lat 5; 5. Grzela Klara, córka, lat 4; 6. 
Grzela Krystyna, córka, lat 2,1/2; 7. 
Grzela Władysław, syn, 8 miesięcy.; 
8. Parys Władysław, ojciec, lat 41; 
9. Parys Waleria, matka, lat 30; 10. 
Parys Wanda, córka, lat 8; 11. Parys 
Bolesław, syn, lat 5.”  (1943, 4 wrze-
śnia – Pismo PolKO w Złoczowie do 
Delegata RGO we Lwowie dotyczące 
napadów ukraińskich na ludność pol-
ską. W: B. Ossol., 16721/2, s. 65). 

We wsi Kutkorz pow. Złoczów: „Z 
2 na 3 września został zamordowany 
wieczorem na przestrzeni Kutkorz-
-Maruszka, gmina Krasne, Jankie-
wicz Jan, lat 20, z zawodu kolejarz – 
telegrafista.” (1943, 18 września - Pi-
smo PolKO w Złoczowie do Delegata 
RGO we Lwowie dotyczące napadów 
ukraińskich na ludność polską. W: B. 
Ossol., 16721/2, s. 49-50).  

We wsi Strutyn Wyżny pow. Doli-
na: „02/03.09.43 r. została zamordo-
wana Szadurska (Spadurska?) żona 
Franciszka.” (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  Se-
ria – tom 8). 

W miejscowości Wysocko – Haller-
czyn pow. Brody upowcy zamordo-
wali 12 Polaków (11 z kolonii Haller-
czyn), w tym zastrzelili ks. Michała 
Duszeńkę a plebanię obrabowali i 
spalili. „W nocy z 2 na 3.IX.1943. 
Rzeszowianka gmina Ponikowca 
pow. Brody. Zamordowani zostali 
przez bandę ukr. złożoną z chłopów 
wsi Wysocko i innych okolicznych 
proboszcz rzym-kat. ks. Michał Du-
szenko. Sprawcy przyjechali furman-
ką (ANN, AK, sygn. 203 /XV/ 9, k. 
170 – 174). W Wysocku oraz Ka-
dłubiskach gestapo aresztowało 19 
Ukraińców. „osobnicy przyznali się 
do winy, twierdząc, że mordowali z 
namowy ks. gr.-kat. z Wysocka Miko-
łaja Harwaniuka. Po dokonaniu rewi-
zji u ks. znaleziono kielich z kościoła, 
który ksiądz Duszeńko przechowywał 
w domu, oraz sutannę” (jw.). „Św. 
pamięci ks. Duszeńko dostał siedem 
kul kalibru dum-dum, jakich używa-
ła policja ukraińska przy likwidowa-
niu getta oraz kilka pchnięć nożem. 
Zmarł w nadludzkich męczarniach 
dopiero w dwie godziny po dokona-
niu zbrodni. Inne ofiary bandyckiego 
napadu zostały również z prawdziwie 
wschodnim okrucieństwem pomordo-
wane nożami. Nie oszczędzono ma-
lutkiego dziecka w kołysce ani brze-
miennej kobiety, której płód wydarto z 
wnętrzności.” (http://www.tygodnik-
przeglad.pl/luny-nad-wolyniem/). 

   3 września:  

We wsi Kosmacz pow. Kołomyja: 
„03.09.43 r. zostali zamordowani: 
1-8. Kornecki z żoną; Szubrycht dy-
rektor kopalni; Wasylkowski monter 
kopalni z rodziną: 5 osób.” (Prof. dr 
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupeł-
nienie..., jw.;  Seria – tom 8). „Dnia 3. 
IX. br. na 4. IX. br. w nocy w Kosmaczu 
[Nadwórna] zamordowano Nowaka z 
żoną, Korneckiego z żoną, Szubrykta 
dyr. kopalni, Wasylkowskiego monte-
ra kopalni, jego żonę i 3 dzieci, przy 
czym zrabowano ich domy”. (1943, 8 
września – Pismo PolKO w Kołomyi 
do Delegata RGO we Lwowie doty-
czące napadów i mordów dokonywa-
nych na Polakach na terenie powiatu. 
W: B. Ossol. 16721/1, s. 183-184). 

We Lwowie: „3.IX.1943. Zwłoki 5 
osób – wykopano w parku Stryjskim. 
Zostali oni zastrzeleni przez milicjan-
tów ukr. pod pretekstem pochodzenia 
żydowskiego. Sprawa wykryła się w 
ten sposób, że ludzie którzy zakopy-
wali ciała, dali znać do gestapo, które 
stwierdziło, że ofiarami mordu byli 
Polacy” (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 
28, k. 73 – 90). 

We wsi Nowosiólka pow. Podhaj-
ce: „3.IX.1943. Nowosiółka pow. 
Podhajce. Polaka Monasterskiego 
Rafała wiozącego wóz ze snopami 
napadli na drodze Ukraińcy i zamor-
dowali dwoma strzałami z rewolweru 
oraz pchnięciami noża. Sześć tygodni 
przed tym nieznani sprawcy wpadli 
do jego domu podając się za kripow-
ców. Wówczas Monasterski uciekł 
a następnie sprawdził, że nie byli to 
kripowcy lecz bandyci” (AAN, AK, 
sygn. 203 /XV/ 9, s. 170 – 174).     

   4 września:  

W kol. Aleksandrówka pow. Ko-

wel upowcy zamordowali 5-osobową 
rodzinę. „Kiedy 16 lipca 1943 roku 
Ukraińcy mordowali mieszkańców 
kolonii Aleksandrówka w powiecie 
kowelskim, dziewięcioletnia Teresa 
Radziszewska przetrwała rzeź ukryta 
w stodole Pawła Kyca, ukraińskiego 
sąsiada. Czasem żałowała, że ocala-
ła, lub było jej wszystko jedno. Gdy 
dwa miesiące później zginęli jej ro-
dzice, nie wiedziała, po co ma żyć 
dalej. – Rodzice chcieli przekroczyć 
Bug, uciec do rodziny na Zamojszczy-
znę. Serce mi się łamało z rozpaczy, 
gdy tata spytał, czy nie zostałabym 
z babcią. Kiwnęłam głową, że tak. 
Nie chciałam być ciężarem. Pamięta, 
jak w strugach deszczu szedł ojciec, 
niosąc trzyletnią siostrę. Brzemienna 
mama miała na rękach półtorarocz-
nego brata. Na końcu, ze spuszczoną 
głową, szedł pięcioletni Henio. Kiedy 
usłyszała strzały, zrozumiała, że już 
ich nigdy nie zobaczy. Potem dłu-
go wędrowała z babcią w kierunku 
miasteczka. Mijały wsie ukraińskie 
pełne krzątających się w obejściach 
chłopów. Po drogach jechały fur-
manki, mężczyźni mieli widły i kosy, 
podwinięte rękawy i byli pochlapani 
krwią. Gdy przechodziły przez pol-
skie wsie, babcia kazała jej odwracać 
oczy. Ale i tak widziała dzieci wbite 
na sztachety, ludzi z rozprutymi brzu-
chami leżących przy domach. Babcia 
ostrzegała, żebym nic nie mówiła, kie-
dy będą mijać kogoś na drodze i nie 
okazywała lęku. Niepotrzebnie, była 
przecież tak otępiała, że nie mogła 
wykrztusić słowa i nie czuła już nic.” 
(Maja Narbut: Warkoczyk zbryzgany 
krwią ; w: http://www.rp.pl/artyku-
l/775443,919890-Warkoczyk-zbry-
zgany-krwia.html ). „Radziszewska 
przywołuje tamten dzień. -  Chociaż 
to był już 4 września, ja nadal boso, 
w cienkiej sukience. Rodzice przyszli 
do nas do stodoły, mama przyniosła 
mi sweter. Pożegnałam się z rodzica-
mi, bardzo płakałam. Chciałam, żeby 
brat został, ale on nie chciał. Mówił, 
że się boi, i z tatą poszli. Tego samego 
dnia usłyszały strzały. Babcia od razu 
powiedziała: „To nasze dzieci giną”. 
Ukrainiec, który je przechowywał, 
zaprzeczył. Jednak poszedł spraw-
dzić. Przychodzi do nas i widzi, że 
ja płaczę. Babcia pyta: „Co, zginęły 
nasze dzieci? Powiedzcie, niech choć 
wiemy”. On mówi: „Zabili, sukinsy-
ny!” - Teresa Radziszewska płacze. 
Wiele lat później, kiedy przyjechała 
do Aleksandrówki, by odszukać grób 
swoich rodziców, dowiedziała się, jak 
zginęli. Jeden z banderowców zauwa-
żył ich i zatrzymał. Znali się, bo to 
byli prawie sąsiedzi. - Mama prosiła, 
by ich nie zabijali. Potem się zorien-
towała, że to i tak nic nie da. Błagała 
więc, by najpierw zabili ją i męża, by 
nie musieli patrzeć na śmierć swoich 
dzieci. Klęknęli i modlili się. Potem 
ich zabili. Teresę i jej babcię urato-
wała znajoma Ukrainka. Przebrała 
starszą panią w ukraińską pasiastą 
spódnicę. Po drodze widziały dzieci 
nadziane na płoty, przybite do drzwi. 
Babcia ostrzegała, by się nie rozglą-
dać. Jednak trudno było nie patrzeć 
na walające się dookoła trupy. Na-
potkały także rezunów wracających z 
akcji. Byli pokrwawieni, ale śpiewali, 
jadąc na furmankach. Zatrzymali i 
je. - Ukrainka mówi: „Nie pokazuj, że 
się boisz”. Ale mnie już było wszystko 
jedno. Wiedziałam, że rodziców nie 
ma. - Zimną krew zachowała babka, 
która po ukraińsku przekonała, że 
idą do znajomego z sąsiedniej wio-
ski. Radziszewska jest przekonana, 
że życie uratował jej różaniec. Tata 
przywiózł go dla niej z Częstochowy. 
Schowała różaniec do kieszeni, wyru-

75.rocznica ludobójstwa: 
WRZESIEŃ 1943  
Stanisław Żurek
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szając w drogę. Teresa Radziszewska 
pojechała na Ukrainę po 49 latach. 
Dzięki pomocy Ukraińców odnalazła 
grób rodziców: - Stało się coś dziw-
nego. Na tych bagnach, na tej mogile 
zasiała się dzika róża. Skąd się tam 
wzięła? Przecież nigdzie tam nie ro-
sła. Ekshumowała szczątki w roku 
1991. - Rodzice leżeli oboje, a dzieci 
porzucane na nogi. Podnosiłam każ-
dą czaszkę. Mamie jeszcze się włosy 
ciągnęły, bo miała warkocze tak zwi-
nięte. I po 49 latach przywiozłam ich 
do Zamościa”. (Agnieszka Rybak. w: 
„Do Rzeczy - Historia”, nr 5/2013). 

W kol. Hirki pow. Kowel zamordo-
wali kilka rodzin polskich. Inni: patrz 
13 września 1943 roku.    

W kol. Marcelówka pow. Włodzi-
mierz Wołyński zamordowali 67-let-
niego Andrzeja Mojaka. 

W kol. Osiecznik pow. Kowel pod-
czas ewakuacji w obronie ludności 
polskiej zginęło 2 partyzantów AK 
„Jastrzębia”. 

W kol. Ossa pow. Kowel upowcy i 
chłopi ukraińscy zamordowali kilka 
rodzin polskich. 

We wsi Stydyń Wielki pow. Kosto-
pol banderowcy zamordowali pol-
ską rodzinę. 21 sierpnia 1943 koło 
wsi Balarka pow. Łuck banderowcy 
złapali 3-osobową rodzinę polską 
Szpringelów: matkę z dwójką synów. 
„Za parę minut patrzymy – okrąża-
ją ten lasek, a ten, co zobaczył nas, 
prowadzi dwóch banderowców do 
nas, karabiny wycelowane w naszym 
kierunku. Ja, Mama i brat klękamy na 
kolana i prosimy, żeby nas nie zabija-
li. Całujemy po nogach, oni odpycha-
ją, mówią, żeby iść z nimi do wozu. 
Wyszliśmy z tego lasku, a ich tam jak 
mrówek, i kobiety, [i] dzieci. Patrzą 
na nas, jak [na] zjawisko – nie wiem 
jak my[śmy] wyglądali. Wsadzili nas 
na wóz i wiezą do pułkownika na wio-
skę Rudnia. Przejeżdżamy koło szkoły 
i zgliszcz kościoła [w Hucie]. Mówią 
do nas te banderowce, że tu zostało 
zabitych [wielu] Polaków, te zwłoki 
byli pozasypywane tak prowizorycz-
nie. Zawie[ź]li nas do tego sztabu, 
jed[e]n poszedł, z tych co nas złapali, 
po pułkownika. A my w trójkę stoimy 
i płaczemy. /.../ Siedzi przy stole rosły 
Ukrainiec, on jest głównym hersztem. 
My od razu łapiemy jego za nogi i 
ręce, całujemy, prosimy, żeby daro-
wał nam życie, a jak nie, to żeby [nas] 
rozstrzelali, a nie mordowali. /.../ [I 
dalej mówi, że] jeżeli los tak sprawił, 
że my[śmy] dostali się w [jego] ręce, 
[to] pozostaniemy [w] Dużych Studzi-
nach. Mnie zostawi blisko u kowala, 
będę pas[ł] krowy, a Mama z bratem 
będzie u jego teściowej, [tam] trzeba 
pomagać w gospodarstwie. /.../ Nie 
napisałem, ile dni błąkaliśmy się na 
tej Hucie. Ten cały przywódca tego 
związku (miał na imię Piotr), to sam 
dziwił się, że my w takich warunkach 
przeżyli[śmy] 34 dni, [nie jedząc] nic 
gotowanego, ani chleba, tylko groch, 
marchew, czasami jabłko, a woda z 
deszczu. /../ Jak już byliśmy w tych 
Dużych Studzinach (w języku ukraiń-
skim to może inaczej brzmieć ta wio-
ska), był [tam] Polak z rodziną, który 
trudnił się szukaniem wody i kopał 
studnie. Dwa tygodnie [jeszcze] żył, 
jak my już tam byliśmy. Potem dowia-
dujemy się, że został z rodziną zamor-
dowany.” (Edward Szpringel: Bóg 
nas uratował; w: http://wolyn.org/in-
dex.php/wolyn-wola-o-prawde/842-
-bog-nas-uratowa.html. List Edwar-
da Szpringela /Szpryngiela/, byłego 

mieszkańca kolonii Balarka do Ewy 
i Władysława Siemaszków, datowa-
ny 2 października 2001 r. Wyszukał i 
wstawił B. Szarwiło). Edward Szprin-
gel z matką i bratem uciekli z Huty 
Stepańskiej 18 lipca, zostali złapani 
przez Ukraińców po 34 dniach ukry-
wania się, czyli 21 sierpnia 1943 r. 
Polska rodzina zamordowana została 
dwa tygodnie później, czyli 4 wrze-
śnia 1943 r.  

We wsi Śródopolce pow. Radzie-
chów policjanci ukraińscy postrzelili 
Kazimierza Pajączkowskiego, lat 29, 
który zmarł 29 września. 

We wsi Wilia pow. Kostopol w wal-
ce z UPA zginęło 16 Polaków osłania-
jących zbiór zbóż. 

Koło miasta Włodzimierz Wołyński 
Ukraińcy zamordowali 2 Polaków: 
57-letniego oraz 7-letniego Stanisła-
wa Starzęgę.  

   5 września:  

We wsi Biały Kamień pow. Złoczów 
został zamordowany przez miejsco-
wych banderowców leśniczy Roman 
Turecki. 

W mieście powiatowym Brody: 
„5 września 1943. I znów dzieją się 
straszne rzeczy. Zamordowali 12 osób 
polskich. Było tam 7 dzieci i 1 ksiądz. 
Starszych postrzelali a dzieci pokłuli 
nożami a jedno 7 miesięczne miało 
nóż w serduszku, Mamusia, babcia, 
wujku, Stefa byli na pogrzebie tego 
księdza.” (Danuta Krystyna Danyluk 
– Żabska: „Dzienniczki Danusi”; w:  
http://www.brodzianie.pl/pdf/danu-
sia.pdf ). Być może chodzi o ofiary ze 
wsi Wysocko-Hallerczyn i ks. Micha-
ła Duszeńko.  

We wsi Chodorów pow. Bóbrka 
banderowcy zamordowali 20-letnie-
go Jerzego Maternię.  

W mieście powiatowym Dolina: 
„05.09.43 r. zostali zamordowani: 
Adamczyk i.n. z domu Jaklińska; 
Kozina i.n., leśniczy; Podoliński i.n., 
lekarz i jego żona; Rogalski i.n.; Rud-
nicki i.n.; Zyzda i.n.” (Prof. dr hab. 
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw.;  Seria – tom 8). 

W kolonii Grabowo pow. Luboml; 
świadek NN ze wsi Zaborol pow. 
Równe /?/: „Semen Amwrosijowicz 
chodził do polskiej szkoły i sporo opo-
wiadał o różnych wypadkach. U nas 
mieszkało dużo Polaków. Najczęściej 
to byli gajowi, albo – jak teraz mówi-
my – leśnicy, i był ogrodnik. Mieliśmy 
taki chutor Hrabowo. Tam na Hra-
bowie mieszkał Sztylko /…/, mieszkał 
ze swoją rodziną, z żoną i z synem. I 
kiedy ich zabito, to w tym czasie syn 
ich Tadek pasł krowy i pobiegł do 
swojego brata, i prosi: „schowaj-
cie mnie, bo moją rodzinę zabili”. I 
schowali go w sianie, a nocą zawieźli 
go do Szacka. Stamtąd go wysłali do 
Polski i przeżył. Potem przyjeżdżał 
tu z ciotką i odkopali szczątki swoich 
rodziców, i przewieźli na cmentarz”. 
(Relacja z książki „Pojednanie przez 
trudną pamięć. Wołyń 1943”. 19 lipca 
2012, Zaborol. Nagranie: Jurij Ma-
tuszczak, Leonid Samofalov, Łukasz 
Babik). Prawdopodobnie chodzi o ko-
lonię Grabowo pow. Luboml, gdzie 5 
września 1943 roku upowcy wyrżnęli 
46 Polaków.   

We wsi Hołowno pow. Luboml 
upowcy wymordowali całą ludność 
polską, kilka rodzin; kobiety i dzieci 
wrzucili do studni. 

We wsi Nowosiółka pow. Podhaj-
ce: „W dniu 8 września br. został za-
mordowany w czasie zwózki zboża z 
własnego pola w Nowosiółce, gmina 
Podhajce, powiat podhajecki Mana-
sterski Rafał, rolnik, były podoficer 
WP, lat 36, który osierocił 70-letnią 
matkę.” (1943, 12 września – Spra-
wozdanie PolKO w Brzeżanach dla 
Delegata RGO Leopolda Tesznara 
dotyczące mordów dokonanych na 
ludności polskiej na terenie powia-
tów brzeżańskiego i podhajeckiego. 
B. Ossol. 16721/2, s. 89-90). Patrz: 3 
września 1943 roku. 

W kol. Radowicze pow. Kowel upo-
wcy zamordowali co najmniej 16 Po-
laków; 15-letni Henryk Skrzek miał 
poobcinane uszy, język i genitalia. 

We wsi Rosochacz pow. Turka 
Ukraińcy zamordowali 4 Polaków: 
gajowego z żoną i ich 13-miesięcz-
nym dzieckiem oraz siostrę gajo-
wego. Inni: „Z początkiem sierpnia 
została zamordowana rodzina ga-
jowego Michała Sztogrzyna zam. w 
Rosohaczu koło Zawadki pow. Turka. 
Zginęli: 1/. Michał Sztogrzyn – gajo-
wy lasów, lat 26; 2./ Franciszka z Ro-
botyckich Sztogrzynowa – żona gajo-
wego, lat 20; 3./ Kazimierz Sztogrzyn, 
13 mieś., syn gajowego”  (AAN, AK, 
sygn. 203/XV/42, k. 20 – 26). „W 
ostatnich czasach miały miejsce licz-
ne napady band na ludność polską, 
zamieszkałą na terenie b. Polskiego 
Komitetu Opiekuńczego w Samborze. 
Najwięcej takich napadów zaistnia-
ło na terenie Delegatury w Turce n/
Stryjem. Dla dokładnego zbadania 
tych incydentów udałem się w towa-
rzystwie p. inżyniera Wasunga, Refe-
renta organizacji Polskiego Komitetu 
Opiekuńczego w Drohobyczu w dniu 
24 bm. do Turki n/ Str., gdzie na miej-
scu zdołano ustalić następujący stan 
sprawy. /.../ W nocy dnia 5.09 br. nie-
znani sprawcy napadli na gajówkę w 
Rosochaczu ad Zawadka i zastrzelili 
gajowego: Michała Sztogryna, jego 
żonę Franciszkę, dziecko ich Kazi-
mierza oraz Marię Gron, siostrę ga-
jowego.” (1943, 26 września – Raport 
Delegatury PolKO w Samborze doty-
czący napadów na ludność polską w 
rejonie Turki - wizja lokalna przedsta-
wicieli PolKO. W: B. Ossol. 16722/1, 
s. 317-320). 

W pobliżu miasteczka Skole pow. 
Stryj banderowcy na drodze zamor-
dowali  Aleksandrę Adamczyk.   

We wsi Usznia pow. Złoczów: „5 
września został zastrzelony między 
godz. 17-18 na drodze z Uszni na 
Gawareczyznę [Złoczów] ś.p. Turec-
ki Roman, ur.1915, leśniczy z Białe-
go Kamienia. Zwłoki wrzucono do 
dołu i zasypano. Pogrzeb odbył się 8 
września w Białym Kamieniu. Razem 
z wymienionym został zamordowany 
ś.p. Gabryluk Kazimierz, ur. 1920, z 
Bużka, gmina zbiorowa Biały Kamień 
[Złoczów]. Znaleziono go w tym sa-
mym rowie.” (1943, 18 września - Pi-
smo PolKO w Złoczowie do Delegata 
RGO we Lwowie dotyczące napadów 
ukraińskich na ludność polską. W: B. 
Ossol., 16721/2, s. 49-50). „6.IX.43 
„Zostały znalezione zwłoki leśniczego 
Romana Tureckiego z Czeremoszni. 
Mordu dokonała ukr. bojówka, gdyż 
Turecki brał czynny udział w życiu 
polit.” (AAN,AK, sygn. 203/XV/42, 
k. 20 – 26).  

   W nocy z 5 na 6 września: 

We wsi Mogielnica pow. Trembow-
la: „W nocy z 5 na 6.IX.1943. Mogiel-

nica pow. Trembowla. Banda złożona 
z około 15 Ukraińców uzbrojonych 
w kb. i pistolety napadła na Pola-
ków: Koca Tadeusza, Karnasa Jana, 
Soleckiego Leona, rodzinę Żabskich 
złożoną z trzech osób: Mariana lat 
60, jego żony Marii lat 50, ich syna 
Jana lat 23 i Ukrainkę Szczepańską 
zamężną za Polakiem wówczas nie-
obecnym w domu. Kolejno podstępem 
wywoływano ich z domów, niektórych 
porywano w bieliźnie. Jedynie Kar-
nas zdołał zbiec. Koca i Soleckiego 
zastrzelono, rodzinę Żabskich zamor-
dowano okrutnie w mieszkaniu, po 
czym zakopano na grzebowisku zwie-
rzęcym. Mordów dokonali Ukraińcy: 
Kuczma, Kozłowski, Kurczyński /lat 
17/, Domaski /zastępca sołtysa z Ro-
manówki/, Kruszelnicki Iwan” (AAN, 
AK, sygn. 203 /XV/ 9, k. 170 – 174). 
Oraz: „Banda ukraińska złożona z 15 
osób uzbrojona w kb. i pistolety, ubra-
nych w płaszcze rosyjskie, głowy po-
zawijane chustkami, zamordowała w 
Mogielnicy 7 osób, a mianowicie: Ro-
dzinę Żabskich – złożoną z ojca l. 60, 
matki l. 55, syna l. 23; Hora Stanisła-
wa l. 30; Chomika – syna b. komen-
danta PP. l. 15; Sobeckiego Leona l. 
30; Szczepańską – Ukrainkę zamężną 
za Polakiem l. 50.” (AAN, AK, sygn. 
203/XV/42, k. 20 – 26).  

   6 września:  

W kol. Bortnica pow. Dubno upo-
wcy zamordowali około 10 Polaków. 

We wsi Chobułtowa pow. Włodzi-
mierz Wołyński zamordowali 2 Po-
lki: Helenę Kozdrę i Rozalię Kenig.   

We wsi Hrywiatki pow. Kowel za-
mordowali staruszka Jastrzębskiego i 
małżeństwo o nazwisku Parandzisz. 

W Nadleśnictwie  Sołotwina Miz. 
pow. Nadwórna został zamordowa-
ny przez UPA po okrutnych torturach  
gajowy Zygmunt Stanowski (Edward 
Orłowski..., jw.). Siekierka (s. 347, 
stanisławowskie) podaje datę zbrodni 
6 kwietnia 1944 roku, razem z zamor-
dowanymi 37 innymi Polakami. 

W kol. Wierbiczno pow. Kowel  za-
mordowali 3 Polaków, w tym 23-let-
nią Marię Sudoł poprzez przecięcie 
wzdłuż ciała. 

We wsi Wierbiczno pow. Kowel za-
kłuli bagnetami 10 Polaków i wrzuci-
li do rowu z wodą. Jednym z owym 
„powstańców ukraińskich” była mło-
da Ukrainka, która z wielką zaciekło-
ścią kłuła bagnetem staruszków Gło-
wińskich. 

We wsi Zielona pow. Nadwórna 
został pobity, a później utopiony z 
żoną i dziećmi przez bojówkę OUN 
w cembrowanej studni przy leśni-
czówce leśniczy Osiniak. Przy próbie 
uprowadzenia przez bojówkę OUN 
w niemieckich mundurach zastrze-
lony został leśniczy Rudolf Kaliba 
(Edward Orłowski..., jw.).  „Dnia 6 
września został zamordowany w Zie-
lonej [Nadwórna] leśniczy Kaliba 
Rudolf. W nocy przybyło 3 osobników 
w mundurach niemieckich starają-
cych się mówić nieudolnie po rosyj-
sku. Zażądali oddania cenniejszych 
przedmiotów i odzieży, a następnie 
wezwali Kalibę do udania się z nimi. 
Gdy wymieniony wzbraniał się, odda-
no strzały, które zabiły Kalibę, raniły 
żonę i dziecko. Tej samej nocy rów-
nież w Zielonej [Nadwórna] uprowa-
dzony został drugi leśniczy Osiniak. 
Zostawił żonę.” (1943, 13 września 

– Pismo Pol. K. O. w Stanisławowie 
do Delegata RGO we Lwowie. Doty-
czy mordów i uprowadzeń Polaków 
w stanisławowskim. W: B. Ossol. 
16721/1, s. 273-275). 

   Około 6 września: 

W kol. Zapust Kisieliński pow. 
Horochów Ukraińcy zamordowali 5 
Polaków (w tym 3 kobiety), którzy 
przyszli do swoich gospodarstw po 
żywność. 

   7 września: 

We wsi Boruchów pow. Łuck upo-
wcy zamordowali 26 Polaków, głow-
nie kobiety i dzieci. 

We wsi Kotów pow. Brzeżany: 
„7.IX.43. zamordowany został ks. 
Władysław Biliński – proboszcz z Ko-
towa pow. Brzeżany. Jechał rowerem 
i został napadnięty w drodze. Ciała 
ani roweru nie znaleziono, chociaż 
ludzie pracujący w polu byli świad-
kami mordu” (AAN, AK, sygn. 203 /
XV/42. k. 20-26; Komański..., s. 112 
podaje datę 15.08.1943; patrz też Zbi-
gniew Rusiński: Tryptyk brzeżański, 
s. 38). Inni: 8 września 1943 roku na 
drodze Liliatyn – Kotów zamordowa-
ny został proboszcz tamtejszej parafii 
ks. Władysław Biliński. (Jerzy Wę-
gierski: Armia Krajowa w okręgach 
Stanisławów i Tarnopol.  Kraków 
1996, s. 209). 

   8 września (święto Narodzenia 
NMP – Matki Boskiej Siewnej): 

W majątku Bokujma pow. Dubno 
upowcy zamordowali 14 Polaków. 

We wsi Kotów pow. Brzeżany za-
mordowany został Biliński Włady-
sław (Kubów Władysław: Terroryzm 
na Podolu, Warszawa 2003). „W dniu 
8 września br. zaginął bez śladu oko-
ło godziny 16 ks. Władysław Biliński, 
lat 38, proboszcz parafii rzym-kat w 
Kotowie, gmina Potutory, pow. brze-
żański, w czasie powrotu rowerem 
z odpustu w parafii Liliatyn, pow. 
brzeżański, między Litiatynem a Baź-
nikówką. W lesie rosnącym wzdłuż tej 
drogi znaleziono zapinkę do spodni 
należącą do księdza Bilińskiego i 
ślady stłuczonej gleby i roślin, które 
świadczyłyby o walce z napastnika-
mi. Pracujący na polu widzieli jak 
napastnicy wyskoczyli z lasu i po 
krótkim szamotaniu się wyciągnęli 
napadniętego w las.” (1943, 12 wrze-
śnia – Sprawozdanie PolKO w Brze-
żanach dla Delegata RGO Leopolda 
Tesznara dotyczące mordów dokona-
nych na ludności polskiej na terenie 
powiatów brzeżańskiego i podhajec-
kiego. B. Ossol. 16721/2, s. 89-90). 
Patrz: 7 września 1043 roku. 

We wsi Kozowa pow. Brzeżany za-
mordowali lekarza Benedykta Bajora. 

We wsi Ostrówki pow. Luboml w 
święto Narodzenia NMP Ukraińcy ze 
wsi Równo spalili drewniany kośció-
łek pw. św. Andrzeja Apostoła z 1838 
roku wraz z całym wyposażeniem 
wnętrza i gospodarstwa polskie oraz 
zamordowali Marcina Kurpacza.  

We wsi i majątku Pulmo pow. Lu-
boml wymordowali całą ludność pol-
ską, kilka lub kilkanaście rodzin. 

We wsi Rusnów pow. Włodzimierz 
Wołyński zamordowali 7-osobową 
rodzinę: Bazylego Palczyńskiego z 
żoną Janiną i ich 5 dzieci.  

   W nocy z 8 na 9 września: 
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W kolonii i wsi Janówka oraz w 
osadzie Bystrzyce pow. Kostopol 
podczas napadów upowców oraz lud-
ności ukraińskiej ze wsi Hruszówka, 
Pogorełówka i Bystrzyce łącznie z 
dziećmi uzbrojonymi w kopaczki i 
kociuby zamordowanych zostało co 
najmniej 22 Polaków, głownie ko-
biet i dzieci; Polacy podjęli obronę i 
ewakuowali się do Huty Starej, No-
win i Moczulanki. Genowefa Lewtak 
przybyła do Gdańska z Wołynia ze 
wsi Janówka w 1945 r. Jest z zawo-
du nauczycielką. Oto fragmenty z 
jej wypowiedzi: „Janówka stanowiła 
taką fortecę obronną. Uciekaliśmy 
przed tą rzezią ukraińską. Mój brat 
osobiście zginął w marcu 1943 r. z 
bratową i z dzieckiem. Polacy byli 
mordowani, ginęli! To tu, to tam, po 
drodze mordowali naszych Ukraiń-
cy. Ojciec Kaszuba zawsze pogrzeby 
urządzał i nabożeństwa. Był z nami. 
Był przez cale lato aż do 9 września 
kiedy Janówka została napadnięta w 
1943 r. przez ukraińską bandę i zupeł-
nie spalona. Dużo ludzi w tę noc zgi-
nęło. Wszyscy się gdzieś rozpraszali. 
I myśmy, grupa Polaków uciekła w 
kierunku miejscowości Stara Huta, 
koło Moczulanki./.../ Było to nocą z 8 
na 9 września, w święto Matki Bożej 
Siewnej. Jeszcze pamiętam to nabo-
żeństwo, które odprawiał o. Kaszuba 
w Janówce w domu u Kozłowskich. 
Ksiądz Kaszuba odprawiał Mszę św. 
na Matkę Bożą Siewną, a w nocy był 
napad. Myśmy się nawet tego spo-
dziewali, bo ludność ukraińska, któ-
ra nie sprzyjała bandzie, dała nam o 
tym znać. Myśmy się do tego napadu 
przygotowali. Trzymaliśmy wartę. Ja 
sama jak żołnierz, z karabinem i gra-
natem, stałam na warcie”.  (Hieronim 
Warachim: „Włóczęga Boży” [Ojciec 
Serafin Kaszuba]. Książka wydana 
przez Krakowską Prowincję Braci 
Mniejszych Kapucynów, Łódź 1996).

   9 września:  

We wsi Chobułtowa pow. Włodzi-
mierz Wołyński Ukraińcy zamordo-
wali 20-letniego Jerzego Masiejuka. 

We wsi Chołopy pow. Kostopol za-
mordowali Mariana Ornatowskiego.  

We wsi Kołodenka pow. Równe za-
mordowali 2 Polaków, w tym 86-let-
niego Wawrzyńca Króla.  

W miasteczku Korzec pow. Równe 
zamordowali Floriana Dziekańskie-
go.  

W mieście Kowel woj. Wołyń zmarł 
Polak o nazwisku Rzeźnik pobity 
przez bojówkarzy ukraińskich. 

We wsi Oktawin pow. Włodzimierz 
Wołyński Ukraińcy zamordowali 
60-letniego Michała Janusza, który 
przyszedł do swojego domu po żyw-
ność. 

We wsi Sprynia pow. Turka: „Wie-
czorem dnia 9.9 br. dokonano napadu 
na powracającego ze Spyrni do Woli 
Błażowskiej Antoniego Wrońskiego. 
Od tej chwili ślad po nim zaginął.”  
(1943, 26 września – Raport Delega-
tury PolKO w Samborze dotyczący 
napadów na ludność polską w rejonie 
Turki - wizja lokalna przedstawicieli 
PolKO. W: B. Ossol. 16722/1, s. 317-
320). Był to Wroński Antoni, lat 22, 
pomocnik kancelaryjny Leśnictwa w 
Spryni.  

We wsi Talczyn pow. Radzyń Pod-
laski policjanci ukraińscy z żandar-
mami niemieckimi zamordowali 74 
Polaków, a 16 wywieźli na Majdanek, 

skąd wróciły tylko 2 osoby. 

We wsi Wola Błażowska pow. Sam-
bor Ukraińcy uprowadzili 22-letnie-
go Polaka, który zaginął bez śladu 
(Siekierka..., s 913, lwowskie). Być 
może był to Antoni Wroński.    

   10 września:   

We wsi Boberka pow. Turka Ukra-
ińcy zamordowali 1 Polaka. „Koło 
10.9. Wieś Boberka, pow. Turka. 
Zamordowany zarządca Folwarku 
Państwowego Jarosz.” (1943, 2 paź-
dziernika – Pismo kierownika biura 
PolKO w Drohobyczu skierowane do 
przedstawiciela RGO we Lwowie, za-
wierające wykaz napadów i mordów 
dokonanych na ludności polskiej w 
tym obwodzie. W: B. Ossol. 16722/1, 
s. 291, 287-289). 

W kol. Jeziorany Szlacheckie pow. 
Łuck upowcy zamordowali małżeń-
stwo prawosławne Czajkowskich: 
Polaka z żoną Ukrainką, bo wg „sądu” 
upowskiego „czują się Polakami”. 

We wsi Olesiów pow. Stanisławów 
uprowadzili Antoniego Fabera, po 
którym ślad zaginął. 

   11 września:  

We wsi Jezupol pow. Stanisławów: 
„11.09.43 r. został zamordowany były 
nauczyciel Krupski.” (Prof. dr hab. 
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw.;  Seria – tom 8).  

We wsi Nowy Korzec pow. Równe 
Ukraińcy zamordowali Adolfa Więc-
kowskiego. 

   W nocy z 11 na 12 września: 

We wsi Jezupol pow. Stanisławów 
Ukraińcy uprowadzili 2 Polaków: 
nauczyciela i zawiadowcę stacji ko-
lejowej, którzy zaginęli bez wieści. 
„W nocy z dnia 11 na 12 września 
zostali porwani zawiadowca stacji 
kolejowej w Jezupolu [Stanisławów] 
Gajkowski oraz Bogucki nauczyciel. 
U Boguckiego zgłosiło się 6 cywil-
nych osobników uzbrojonych, kazali 
mu się ubrać, a na zapytanie co to ma 
znaczyć, oświadczyć mieli, że są or-
ganami policji.” (1943, 13 września 
– Pismo Pol. K. O. w Stanisławowie 
do Delegata RGO we Lwowie. Doty-
czy mordów i uprowadzeń Polaków 
w stanisławowskim. W: B. Ossol. 
16721/1, s. 273-275).  Siekierka (s. 
487, stanisławowskie) podaje datę o 
rok wcześniejszą oraz imię nauczy-
ciela Tadeusz Bogucki, urzędnik 
lwowskiej firmy budowlanej, były 
nauczyciel. 

   12 września: 

W kol. Chołopiny pow. Łuck Ukra-
ińcy zamordowali Jana Żołędziew-
skiego. 

We wsi Dołżki koło Zawadki pow. 
Turka „18(12?) IX 1943 leśniczy la-
sów Krzywno Stanisław Werla lat 41 
został  zamordowany wraz z rodziną i 
innym N. N. pracownikiem leśnictwa 
przez UPA”  (Edward Orłowski..., 
jw.). „Stanisław Werlo l. 41 – leśniczy 
lasów Krzywno – zamordowany zo-
stał 12.IX.43” (AAN, AK, sygn. 203 /
XV/ 42. k. 20 – 26). 

We wsi Kniażołuka pow. Dolina 
zamordowali 5-osobową rodzinę pol-
ską. „12. 9. w Kniażołuce [Dolina] 
zamordowano rodzinę Stefaniuków (5 
osób) jedno dziecko 5-cioletnie urato-
wane.” (1943, 21 września – Pismo 

PolKO w Stryju do Delegata RGO we 
Lwowie dotyczące napadów, uprowa-
dzeń i mordów na ludności polskiej. 
W:  B. Ossol. 16721/2, s. 3). 

We wsi Kryłos pow. Stanisławów 
uprowadzili z pastwiska Bronisława 
Muszyńskiego, który zaginął bez wie-
ści, koń do zagrody wrócił sam. 

We wsi Siedliszcze Małe pow. Sar-
ny wymordowali rodziny polskie 
przebywające jeszcze we wsi, ponad 
30 Polaków, w tym 10 osób z rodziny 
Bagińskich.  

We wsi Skorczyce gm. Urzędów 
pow. Kraśnik: „12.09.43 r. Poli-
cjanci ukraińscy zamordowali 17 
Polaków NN.” (Prof. dr hab. Leszek 
S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  
Seria – tom 8). 

W miejscowości Urzędów pow. 
Kraśnik esesmani ukraińscy i nie-
mieccy zamordowali 5 Polaków, w 
tym kobietę.  

We wsi Zadwórze pow. Przemy-
ślany: „12 września o godz. 19.30 
zastrzelono pracownika folwarku 
„Wehrmacht” w Zadwórzu, gmina 
zbiorowa Zadwórze, powiat Przemy-
ślany, Michaliszyna Piotra, lat 23. 
Wypadek miał miejsce przy stacji 
kolejowej.”  (1943, 18 września - Pi-
smo PolKO w Złoczowie do Delegata 
RGO we Lwowie dotyczące napadów 
ukraińskich na ludność polską. W: B. 
Ossol., 16721/2, s. 49-50). 

   13 września: 

W kol. Hirki pow. Kowel: „Nazy-
wam się Jan Feliks Jakubiak, ur. się 
02. 01. 1924 r. w kolonii Hirki, sołec-
two Ossa, gm. Turzysk, powiat Kowel. 
/.../ Osiedla polskie położone wokół 
Ossy zostały zaatakowane przez ban-
derowców 13 września 1943 r. Około 
południa nasz sąsiad Ukrainiec Ja-
worski zawiadomił nas, że zbliżają 
się banderowcy. Moja mama z moją 
siostrą Marią i bratem Józefem byli 
w polu, a ja z ojcem Antonim. Na sło-
wo ojca uciekliśmy z domu, ale nie do 
lasu, a na pole sąsiada, który właśnie 
kopał ziemniaki, było to około 400 m! 
Ukrainiec Wasyl Korneluk był dobrze 
zaprzyjaźniony z naszą rodziną. Kie-
dy zauważyliśmy, że zbliża się grupa 
uzbrojonych banderowców to Korne-
luk stwierdził, że będzie bezpieczniej, 
kiedy ja ucieknę do lasu, co też zaraz 
uczyniłem. Uciekłem najkrótszą dro-
gą przez podwórze i sad innego Ukra-
ińca. Banderowcy zauważyli mnie i 
zaczęli strzelać w moim kierunku z 
maszynowego karabinu. Na szczęście 
był tam rów, wykorzystałem te nie-
równości terenu i szczęśliwie dobie-
głem do lasu, uważam że cudem oca-
lałem od śmierci. Ten Ukrainiec, któ-
ry strzelał, był zaledwie 100 m. ode 
mnie.  W środku lasu, było zabudo-
wanie rolnika, Białorusina z pocho-
dzenia Józefa Skiepko, tam za jego 
wiedzą ukryłem się w stodole, gdzie 
wcisnąłem się między świeżo ułożone 
snopy, a ścianę. Potem przez szpary 
pomiędzy deskami, obserwowałem 
sytuację na zewnątrz, między innymi 
drogę, obok tego gospodarstwa. W 
tym czasie, drogą tą przejechały kilka 
razy furmanki wypełnione uzbrojony-
mi upowcami. Do gospodarstwa jed-
nak, na szczęście nie zachodzili. Po 
dwóch, może trzech dniach Skiepko 
stwierdził, że boi się mnie dłużej prze-
chowywać, bo jego małe dzieci mogą 
zauważyć i powiedzieć Ukraińcom, że 
ja się tu ukrywam. Groziło to wymor-
dowaniem, całej jego rodziny. Nocą 

poszedłem do zabudowań Wasyla 
Korneluka. Spotkałem jego żonę Ma-
rię, która była moją chrzestną Matką. 
Zostałem przez nią przyjęty, z propo-
zycją ukrycia się w ich zabudowa-
niach. Działo się to wszystko na tere-
nie naszej rodzimej kolonii Hirki. Do-
wiedziałem się wtedy, że mojego ojca 
z pola zabrali upowcy. Jakiś upowiec 
rozpoznał mojego ojca i wskazał, 
że jest Polakiem. Jest mi wiadome, 
że ojciec był więziony w garnizonie 
UPA i tam był zarazem zatrudniony w 
warsztacie szewskim. Ojciec posiadał 
drugi zawód, był rolnikiem i szewcem. 
Jako szewc był znany w okolicy z do-
brego wykonywania swojego zawodu. 
Jest nam też wiadome, że ojciec został 
w terminie późniejszym zamordowany 
przez Ukraińca Iwana Poliszczuka 
syna Józefa. Informacja o śmierci 
ojca i o jego mordercy pochodzi od 
Żeni Korneluk (córki Marii i Bazyle-
go), która w końcu lat 70-tych odwie-
dziła nas w Polsce i przywiozła wyci-
nek z gazety ukraińskiej “Radiańska 
Wołyń”. Zamieszczony był tam arty-
kuł: “Hańba i przekleństwo. Prawda 
o nacjonalizmie” z dnia 14.11.1976 
r. oraz reportaż z rozprawy sądowej 
przeciwko Iwanowi Poliszczukowi, 
mordercy m.in. mojego ojca. Choć 
w artykule tym jest błędnie napisane 
nazwisko mego Ojca, jednak Żenia 
autorytatywnie stwierdziła, że to jest 
mowa właśnie o Antonim Jakubiaku. 
Rodzina Korneluków była szczegól-
nie zainteresowana tą sprawą. Znać 
także, że korespondent gazety zabar-
wia przynależnością i obywatelstwem 
sowieckim. To była dogodna sytuacja 
chwili, kiedy jeszcze niepodzielnie 
działała propaganda ustrojowa lat 
70 -tych na sowieckim Wołyniu. Ale 
wracam do września 1943 r. Począt-
kowo, nic nie wiedziałem o losie po-
zostałej rodziny. Po kilku dniach Ba-
zyli Korneluk odnalazł moją mamę z 
siostrą i bratem, ukrywających się, u 
znajomych Ukraińców, koło wsi Bo-
bły. Czego zatem dowiedziałem się 
później, otóż w tej krytycznej chwili, 
mianowicie: napadu upowców na 
naszą kolonię; mama z młodszym 
rodzeństwem, wozem wracała z pola 
do domu, właśnie w tym czasie, kiedy 
upowcy drogą jechali na kolonię Hir-
ki. Zachowując przytomność umysłu, 
w języku ukraińskim pozdrowiła upo-
wców słowami: “Sława Ukrainii”, 
oczywiście upowcy odpowiedzieli: 
“Na wieki sława!”, zażartowali w ja-
kiś tam sposób i myśląc, że to Ukraiń-
cy, pojechali dalej. Tymczasem mama 
nie zajeżdżając do własnego domu 
przejechała tylko spiesznie przez 
kolonię Hirki i pojechała dalej, w 
kierunku wsi Bobły. Tam dopiero za-
trzymała się u znajomego Ukraińca, 
a dodam, że odjeżdżając tak, słyszeli 
wszyscy za sobą, przejmujące strzały 
w naszej kolonii.”  (Sławomir Tomasz 
Roch: Wspomnienia Jana Jakubiaka; 
w: http://wolyn.org/index.php/wolyn-
-wola-o-prawde/119-wspomnienia-
-jana-jakubiak.html ). Patrz: 4 wrze-
śnia 1943 roku.   

W mieście Kowel woj. Wołyń bo-
jówkarze ukraińscy postrzelili Roza-
lię Paradzisz, która zmarła. 

We wsi Krechów (Krechówka ) 
pow. Żydaczów: „13.09.1943 r. zo-
stał zamordowany Hryńczuk i.n., 
rolnik,” (Prof. dr hab. Leszek S. Jan-
kiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  Seria 
– tom 8). 

W mieście Włodzimierz Wołyński 
upowcy zamordowali 17-letniego 
Jana Cieślaka.  

   14 września:  

W okolicy wsi Krasne pow. Trem-
bowla zamordowany został i wy-
rzucony z jadącego pociągu przez 
bojówkarzy OUN ks. Władysław 
Klakla lat 31, wikariusz w parafii 
Mogielnica. Jechał on pociągiem re-
lacji Trembowla – Lwów do Lwowa 
z misją przekazania arcybiskupowi 
pisemnego sprawozdania o mordo-
waniu ludności polskiej w dekana-
cie Trembowla i został zamordowa-
ny z wyroku OUN  (http://gosc.pl/
doc/1626915.Wierni-do-konca , oraz 
http://www.nawolyniu.pl/artykuly/
duchowni.htm). 

W kol. Palcze pow. Łuck upowcy 
zamordowali 4 Polaków; 70-letniego 
Werbachowskiego pozbawiali kolej-
nych części ciała: oczu, języka, geni-
taliów, rąk.   

We wsi Rudniki pow. Żydaczów 
banderowcy zastrzelili Polaka NN, 
dozorcę stawów rybnych. 

W majątku Worobin pow. Sarny 
upowcy oraz miejscowi Ukraińcy 
zamordowali kilka rodzin polskich a 
zwłoki wrzucili do rzeki, co najmniej 
24 Polaków. 

   15 września: 

W kol. Beata pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy oraz miejscowi 
Ukraińcy zamordowali około 20 Po-
laków.

We wsi Czeremosznia pow. Zło-
czów Ukraińcy zamordowali w le-
śniczówce 5 Polaków. „Stojanowski 
Władysław i Jozef Pełek z Czere-
moszni – napadnięci w drodze, pobici 
drągami i pokrojeni nożami, zmarli” 
(AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 28, k. 73 
– 90). „Pełek Józef „leśnik” ciężko 
ranny w czasie napadu UPA na siedzi-
bę leśnictwa, zmarł po przewiezieniu 
do szpitala. Dziendziński Roman pra-
cownik leśnictwa zamordowany przez 
UPA w czasie napadu na siedzibę le-
śnictwa. Kaniecki Stanisław dyrektor 
Liegenschaftu Biały Kamień Powiat 
Zborów zabity po uprowadzeniu w 
czasie napadu banderowców na leśni-
czówkę w Czeremosznii. Stojakowski 
Władysław „leśnik” zamordowany w 
czasie napadu UPA na siedzibę leśnic-
twa. Turecki Roman leśniczy zginął w 
czasie napadu UPA na leśniczówkę” 
(Edward Orłowski..., jw.). Patrz też  
wyżej: „5 września 1943 roku”.  

We wsi Dąbrowica pow. Sarny miej-
scowy Ukrainiec Bugajczyk zastrzelił 
Stanisława Świdra. 

We wsi Jagielnica pow. Czortków 
banderowcy zamordowali 2 Polaków: 
lekarza Lachowicza i pracownika 
fabryki tytoniu Beresteckiego. „W 
Jagielnicy ad Czortków zamordowa-
no dr Lachowicza Wojciecha, byłego 
senatora i burmistrza miasta Czort-
kowa.”  (1943, 17 września – Odpis 
pisma PolKO w Czortkowie do RGO 
w Krakowie dotyczące napadów i 
mordów dokonywanych na ludności 
polskiej w powiecie czortkowskim 
przez bandy ukraińskie. W: B. Ossol, 
16721/1 k. 13-14). 

W miasteczku Korzec pow. Równe: 
Świadek  Antonina Woźniak: „Kiedy 
już byliśmy w Korcu, banderowcy 
napadli na szpital. Zabrali swoich, 
a resztę pozabijali. Lekarzom pouci-
nali ręce.” („Jak naszą wieś mordo-
wali, to było Boże Ciało”, w: http://
wolyn.org/index.php/informacje/972-
jak-nasza-wies-mordowali-to-bylo-
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boze-cialo . Art.„Czasem dumam nad 
moim Wołyniem” wyszukał i wsta-
wił: B. Szarwiło. Za: Echo Katolickie 
13/2016; w: http://www.opoka.org.pl/
biblioteka/I/IH/echo201604-wolyn.
html?no_header=1&no=1 ). 

W kol. Kuszerówka pow. Tłumacz  
zamordowali 3 Polaków, w tym ko-
bietę. „Dnia 15 bm. zostali zabici 
pracownicy Liegenschaftu w Koszy-
kówce koło Tłumacza: Barta N., jego 
syn oraz urzędniczka Szulecka Jani-
na.” (1943, 22 września – Pismo Pol. 
K. O. w Stanisławowie do Delegata 
RGO we Lwowie. Dotyczy zabójstw 
i uprowadzeń Polaków w stanisła-
wowskim. W: B. Ossol. 16721/1, s. 
277-278). 

W kol. Lipnik pow. Horochów upro-
wadzili z pola 2 Polaków: Katarzynę 
Wrońską i Antoniego Kotowskiego, 
po których ślad zaginął. 

W gajówce Tumin pow. Horochów 
siekierami, widłami i łopatami zabili 
40-letnią Stanisławę Marudę oraz jej 
dzieci: 9-letniego Ryszarda, 12-letnią 
Danutę i 16-letnią Krystynę. „Mordu 
dokonali sąsiedzi Ukraińcy z bojówki 
UPA” (Siemaszko..., s. 170).  

15 września 1943 roku 3 plutony z 
batalionu Stanisława Basaja  „Rysia” 
uderzyły na posterunek policji ukra-
ińskiej w Sahryniu, jednak bez po-
wodzenia; jest to jedna z nielicznych 
przegranych walk tego oddziału Bata-
lionów Chłopskich.  

   W połowie września: 

W miasteczku Halicz pow. Stani-
sławów banderowcy uprowadzili i 
zamordowali 4 Polaków. 

W miasteczku Poryck pow. Włodzi-
mierz Wołyński w potyczce z UPA 
poległ Józef Krzysztoń.   

   Po 15 września: 

We wsi Tumin pow. Horochów są-
siedzi Ukraińcy zamordowali za po-
mocą siekier, wideł i łopat 4-osobową 
rodzinę polską: 40-letnią Stanisławę 
Marudę oraz jej dzieci: 9-letniego 
Ryszarda, 12-letnią Danutę i 16-letnią 
Krystynę.  

     16 września  

We wsi Czachary pow. Tarnopol: 
„16.09.1943 r. zostali zamordowani: 
1. Kopiec Mieczysław; 2. Mazurkie-
wicz Feliks; 3. Słonecki Kazimierz”. 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw., tom 7).  

We wsi Dębianka pow. Lwów: „16.
IX.1943. Krąpiec Rozalia, lat 51, 
gospodyni rzyms.-kat. proboszcza w 
Dębiance. Ukraińcy dokonali zbrod-
niczego napadu na plebanię. Strza-
ły oddane do księdza chybiły ofiarę 
zbrodniarzy, padła jego gospodyni. 
Na kilka dni przede wypadkiem na 
skutek denuncjacji ukraińskiej, gesta-
po przeprowadziło rewizję u księdza 
w mieszkaniu i kościele. Ponieważ 
wynik był negatywny, ukraińcy posta-
nowili sami wymierzyć sobie sprawie-
dliwość” (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 
28, k. 73 – 90). 

We wsi Gaje Dytkowiecke pow. 
Brody: „16 września 1943. Na Ga-
jach Ditikowskich zięć zamordował 
teścia i teściową. Wszyscy w Brodach 
myślą o uciekaniu gdzieś na Zachód.”  
(Danuta Krystyna Danyluk – Żabska: 
„Dzienniczki Danusi”; w:  http://
www.brodzianie.pl/pdf/danusia.pdf 

). Zapewne zięć był Ukraińcem, a 
jego teść i teściowa Polakami. Nie 
ma informacji o jego żonie, też Polce. 
Komański (s. 60) nie posiada żadnej 
informacji z tej wsi. 

We wsi Jagielnica pow. Czortków 
Ukraińcy zamordowali Polaka, na-
uczyciela Stachurskiego. „Stachur-
ski – nauczyciel z Jakielnicy został 
zamordowany 15/16.IX.43. Mordu 
dokonali miejscowi ludzie przebrani 
w czapki milicji” (AAN, AK, sygn. 
203/XV/42, k. 20 – 26). 

W miasteczku Korzec pow. Równe 
porwali ze szpitala chorego na zapale-
nie płuc 46-letniego Adolfa Bronow-
skiego i zamordowali go w ogrodzie 
przyszpitalnym. 

W mieście powiatowym Kowel 
zmarł od ran zadanych przez Ukraiń-
ców 21-letni Mieczysław Kaczorow-
ski.   

We wsi Łomna pow. Turka bande-
rowcy zamordowali 3 Polaków, w 
tym kobietę. „Napad zbrojny, rabun-
kowy na Sierociniec (130 dzieci) i 
pocztę w Łomnej. Zamordowani: He-
lena Sadowska – urzędniczka Urzędu 
Wyżywienia, Kazimierz Synowiecki, 
listonosz Lachowiecki.” (1943, 2 paź-
dziernika – Pismo kierownika biura 
PolKO w Drohobyczu skierowane do 
przedstawiciela RGO we Lwowie, za-
wierające wykaz napadów i mordów 
dokonanych na ludności polskiej w 
tym obwodzie. W: B. Ossol. 16722/1, 
s. 291, 287-289). „W ostatnich cza-
sach miały miejsce liczne napady 
band na ludność polską, zamieszka-
łą na terenie b. Polskiego Komitetu 
Opiekuńczego w Samborze. Najwię-
cej takich napadów zaistniało na te-
renie Delegatury w Turce n/Stryjem. 
Dla dokładnego zbadania tych incy-
dentów udałem się w towarzystwie p. 
inżyniera Wasunga, Referenta orga-
nizacji Polskiego Komitetu Opiekuń-
czego w Drohobyczu w dniu 24 bm. 
do Turki n/ Str., gdzie na miejscu zdo-
łano ustalić następujący stan sprawy. 
/.../ W nocy z 15 na 16 bm. dokonano 
zbrojnego napadu na polski sieroci-
niec w Łomnej. Banda składała się z 
przeszło 50 mężczyzn uzbrojonych w 
karabiny, browning i szable. Banda 
włamała się do Zakładu, zrabowa-
ła pościel i odzież zakonnic i dzieci 
i zabrała wóz z parą koni i 5 świń. 
Odchodząc zagroziła banda mordem 
zakonnic i dzieci, o ile one do dni 14 
nie opuszczą Zakładu. Odchodząc, 
uprowadziła banda jedną świecką 
pannę, Helenę Sadowską, która pod-
ówczas nocowała w Zakładzie. Tak tę 
pannę, jak też dwu funkcjonariuszy 
tamtejszej poczty bandyci zastrzelili. 
Zakonnice w obawie przed możliwo-
ścią wykonania pogróżek wyjechały 
wraz z dziećmi z Łomnej.”  (1943, 26 
września – Raport Delegatury PolKO 
w Samborze dotyczący napadów na 
ludność polską w rejonie Turki - wi-
zja lokalna przedstawicieli PolKO. 
W: B. Ossol. 16722/1, s. 317-320).  

We wsi Nawaria pow. Lwów zamor-
dowali Rozalię Krąpiec, gospodynię 
miejscowego proboszcza.  

We wsi Orżew pow. Równe zamor-
dowali 3 Polaków zbierających zbo-
że, w tym Marię Gładyczną z 14-let-
nią córką. 

W mieście powiatowym Rudki woj. 
lwowskie na ulicy zastrzelili Polaka, 
byłego burmistrza miasteczka.  „16.9. 
Rudki. Zamordowany – Zbrożek Sta-
nisław, przewodniczący Delegatury 

Pol. K. O. w Rudkach. Strzałem na 
ulicy o godz. 19.30.” (1943, 2 paź-
dziernika – Pismo kierownika biura 
PolKO w Drohobyczu skierowane do 
przedstawiciela RGO we Lwowie, za-
wierające wykaz napadów i mordów 
dokonanych na ludności polskiej w 
tym obwodzie. W: B. Ossol. 16722/1, 
s. 291, 287-289). 

W miejscowości Tłuste Miasto pow. 
Zaleszczyki zamordowali 10 Pola-
ków. Uprowadzili 2 księży rzymsko-
katolickich  i zamordowali koło wsi 
Szypowce w pobliżu rzeki Seret, byli 
to: ks. proboszcz Stanisław Szkodziń-
ski i ks. wikary Bronisław Majka. 
„Proboszcza i wikarego banderowcy 
uprowadzili z plebani, więzili ich w 
piwnicach. Proboszcza po torturach 
przywiązali do pnia drzewa i wrzu-
cili do rzeki. Wikarego torturowali, 
wbijając mu w plecy (w formie krzy-
ża) gwoździe trzycalowe. Następnie 
rozpięli jego ciało na drzewie i tak 
przywiązany konał przez trzy dni” 
(Karolina Szuszkiewicz; w: Komań-
ski..., s. 908).   Ponadto: naczelnik 
poczty z żoną i 1-rocznym dziec-
kiem,  Adamski – kolejarz, Roślicki 
– nauczyciel z Tłustego, Skiba – na-
uczyciel w Różanówce zamordowa-
ny wraz z zięciem, oraz Szumowski 
– gospodarz w Dupliskach (AAN, 
AK, sygn. 203 /XV/ 28, k. 73 – 90).  
„Ukraińscy banderowcy poczerniw-
szy sobie twarze sadzą i posługując 
się nieumiejętnie językiem rosyjskim, 
zajechali furą na plebanię rzymsko-
-katolicką w Tłustem, powiat Zalesz-
czyki, wywieźli przemocą ks. Szko-
dzińskiego Stanisława dziekana i ks. 
Majkę Bronisława i zamordowali pod 
lasem koło Myszkowa  Ta sama ban-
da morderców napadła na pocztę i za-
mordowała poczmistrza Wilka i jego 
żonę. Telegrafistę zaś Adamskiego 
na probostwie.” (1943, 17 września 
– Odpis pisma PolKO w Czortkowie 
do RGO w Krakowie dotyczące na-
padów i mordów dokonywanych na 
ludności polskiej w powiecie czort-
kowskim przez bandy ukraińskie. W: 
B. Ossol, 16721/1 k. 13-14). Inni po-
dają: Ks. Stanisław Szkodziński, lat 
56, dziekan, proboszcz parafii Tłuste 
w powiecie Zaleszczyki, w czasie 
niemieckiej okupacji pomagał prze-
śladowanym Żydom, został  porwany 
15.09.1943 ok. 22:00 z plebanii  -  ra-
zem ze swym wikariuszem ks. Broni-
sławem Majką, lat 30, oraz kilkoma 
Polakami, uznawanymi za lokalną 
polską inteligencję - przez Ukraińców 
z ludobójczej organizacji OUN/UPA, 
wyprowadzony z parafialnej wioski i 
zamordowany wraz z nimi w jednej 
z pobliskich wsi, Myszków lub Szy-
powce, w okolicy rzeki Seret. Ciała 
odnaleziono 14.10.1943 w jednej z 
grot w okolicy Bilcz Złotych  (http://
www.swzygmunt.knc.pl/MARTY-
ROLOGIUM/POLISHRELIGIOUS/
vPOLISH/HTMs/POLISHRELIGIO-
USmartyr2683.htm ). 

   W nocy z 16 na 17 września: 

W miasteczku Stary Sambor woj. 
lwowskie: „16/17.9. Stary Sambor. 
Napad zbrojny, rabunkowy na aptekę 
w Starym Samborze. Zamordowani: 
matka aptekarza Gritowska [?] l. 70, 
kuzynka aptekarza NN l. 30” (1943, 2 
października – Pismo kierownika biu-
ra PolKO w Drohobyczu skierowane 
do przedstawiciela RGO we Lwowie, 
zawierające wykaz napadów i mor-
dów dokonanych na ludności pol-
skiej w tym obwodzie. W: B. Ossol. 
16722/1, s. 291, 287-289). „W Starym 
Samborze dokonano znowu napadu 
na aptekę p. Grotowskiego. Po zrabo-

waniu ruchomości, uprowadziła ban-
da matkę i żonę wspomnianego apte-
karza. Zwłoki uprowadzonych znale-
ziono następnie w okolicznym lesie 
zmasakrowane”. (1943, 26 września 
– Raport Delegatury PolKO w Sam-
borze dotyczący napadów na ludność 
polską w rejonie Turki - wizja lokalna 
przedstawicieli PolKO. W: B. Ossol. 
16722/1, s. 317-320). „Matka (lat 
70) i kuzynka (lat 30) p. Stefana Gro-
towskiego, aptekarza w St. Samborze 
(sam p. Grotowski ocalał wyskoczyw-
szy oknem z 2 p.)”. (1943, wrzesień 
– Raporty z Delegatur PolKO w Sam-
borze i Stryju dotyczące napadów i 
mordów na Polakach. W:  B. Ossol. 
16722/1, k. 323; AAN 47, s. 12). 

   17 września: 

We wsi Berezicze pow. Kamień Ko-
szyrski: „17.09.1943 r. oddział UPA 
dokonał napadu na polskie zagrody 
i zamordował 3 osoby: 1. Kowalczyk 
Stanisław syn Andrzeja i Józefy, ur. 
w 1910 r. 2-3. Tuszyńscy: Stanisław 
i Bolesław (bracia) ur. 15.09.1909 
r.” (prof. zw. dr hab. Leszek S. Jan-
kiewicz: Straty ludności polskiej w 
byłym województwie poleskim na 
skutek ludobójstwa popełnionego 
przez nacjonalistów ukraińskich w 
latach 1939-1947, dane wstępne. W: 
Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach 
Południowo-Wschodnich; Kędzie-
rzyn-Koźle 2017, tom 9).  

We wsi Jeziorko pow. Stanisławów 
banderowcy uprowadzili rolnika o 
nazwisku Kieraś, który zaginął bez 
wieści. 

We wsi Kowalówka pow. Buczacz 
w wyniku donosu policjantów ukra-
ińskich Niemcy aresztowali 17 Pola-
ków, w tym 2 księży, z czego 11 Pola-
ków zginęło. 

We wsi Kołodenka pow. Równe 
upowcy zamordowali 21-letniego 
Stefana Świderskiego. 

We wsi Sołowa pow. Przemyślany 
banderowcy uprowadzili Polkę, kie-
rowniczkę szkoły powszechnej Ka-
rolinę Konarską, która zaginęła bez 
śladu. 

W miejscowości Tłuste Miasto pow. 
Zaleszczyki: 17.X.43. w Tłustem 8 
miejscowych ukraińców napadło na 
dom Lewców. Ojciec zginął, syn cięż-
ko ranny” (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 
9, k. 170 – 174; pisownia oryginalna). 

We wsi i majątku Zabłoćce pow. 
Włodzimierz Wołyński upowcy i 
miejscowi chłopi ukraińscy wymor-
dowali wszystkich Polaków z rodzin 
polsko-ukraińskich. Mężczyzn, ko-
biety i dzieci mordowali na miejscu, 
dziewczęta w lesie po zgwałceniu. 
Zamordowanych zostało około 58 
Polaków.  

We wsi Żdżary Duże pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy i miejsco-
wi chłopi ukraińscy wymordowali 
wszystkich Polaków z rodzin polsko-
-ukraińskich. Mężczyzn, kobiety i 
dzieci mordowali na miejscu, dziew-
częta w lesie po zgwałceniu.  Zamor-
dowanych zostało około 58 Polaków. 
Łącznie w Zabłoćcach i Żdżarach 
Dużych ofiarą tej nazistowskiej czyst-
ki dokonanej przez „ukraińskich po-
wstańców” padło około 116 Polaków 
z rodzin polsko-ukraińskich. Na po-
czątku września upowcy obchodzili 
polskie domy, zapewniając Polaków, 
że nic nikomu się nie stanie i żeby 
nie uciekać. Straszyli głodem, jaki 
ich czeka, gdy wyjadą do Generalnej 

Guberni. 

   W nocy z 17 na 18 września: 

We wsi Stara Sól pow. Sambor 
Ukraińcy zamordowali 5 Polaków. 
„17/18.9. Mord dokonany między 
Starą Solą a Strzelbicami na 5 robot-
nikach naftowych idących do pracy: 
Boroński Mieczysław, Sokołowski Ka-
rol, Karabin, Pleisner, (nazwisko nam 
nieznane). 4 Ukraińców po wylegity-
mowaniu zwolniono”. (1943, 2 paź-
dziernika – Pismo kierownika biura 
PolKO w Drohobyczu skierowane do 
przedstawiciela RGO we Lwowie, za-
wierające wykaz napadów i mordów 
dokonanych na ludności polskiej w 
tym obwodzie. W: B. Ossol. 16722/1, 
s. 291, 287-289)

   18 września: 

We wsi Kołodno pow. Krzemieniec 
(po rzezi ponad 500 Polaków) upo-
wcy spalili empirowy kościół pw. św. 
Marcina i św. Elżbiety sprzed 1789 
roku oraz klasycystyczny pałac. 

We wsi Monasterzyska pow. Bu-
czacz: „Monasterzyska – 18.IX.43. 
miejscowi ukr. napadli na fabrykę tyt. 
i wymordowali 6 Polaków z zarządu, 
ukr. ci należeli do O.U.N.” (AAN, 
AK, sygn. 203 /XV/ 9, k. 170 – 174; 
Komański..., s. 161 napad datuje na 
18.12.1943). 

We wsi Spas pow. Dolina: „18/9 w 
Spasie uprowadzono Walkowskiego 
Stanisława, emerytowanego poste-
runkowego PP. Wiek ponad 60 lat.” 
(1943, 24 września – Pismo PolKO w 
Stryju do Delegata RGO we Lwowie 
dotyczące napadów rabunkowych i 
uprowadzeń Polaków. W:  B. Ossol. 
16721/2, s. 5).  „Sprawdziła się wia-
domość – podana już: 1) porwanego 
Stanisława Walkowskiego w Srasie 
znaleziono zamordowanego z 22-23/9 
w nocy w Strutynie Wyżnym Torfowi-
sko, 2) obrabowano inżyniera Józefa 
Wowka a jego samego uprowadzo-
no (pozostała żona i dzieci) i zabito. 
Przed wojną eksploatował torf na 
własny rachunek, a obecnie był kie-
rownikiem eksploatacji.”  (1943, 30 
września – Pismo PolKO w Stryju do 
Delegata RGO Lwów dotyczące ko-
lejnych uprowadzeń i mordów na Po-
lakach. W:  B. Ossol. 16721/2, s. 7). 

We wsi Zawadka pow. Turka za-
mordowali 2 Polaków, w tym leśni-
czego. „18.9. Wieś Zawadka [Zołżki], 
pow. Turka. Zamordowany leśniczy 
Werla Stanisław – Volksdeutsch.”  
(1943, 2 października – Pismo kie-
rownika biura PolKO w Drohobyczu 
skierowane do przedstawiciela RGO 
we Lwowie, zawierające wykaz na-
padów i mordów dokonanych na lud-
ności polskiej w tym obwodzie. W: 
B. Ossol. 16722/1, s. 291, 287-289). 
Patrz 12 września 1943 roku we wsi 
Dołżki.  

   19 września /niedziela/: 

W osadzie Ostoja pow. Stanisła-
wów:  „Dnia 19 września br. został 
zabity za dnia przechodząc do pracy 
w polu Grzesło Stanisław, osadnik w 
Ostoji gmina Komarów, powiat Sta-
nisławów. Ostoja stanowi osadę z 5 
rodzin polskich powstałą z parcelacji. 
Na wiosnę br. Grześle odebrano ko-
nia przez gminę przymusowo i sprze-
dano go gospodarzowi Ukraińcowi 
posiadającemu już jednego konia, w 
ten sposób pozbawiono całą osadę 
mającą 30 morgów jedynej siły po-
ciągowej. Grzesło czynił starania o 
zwrot konia przez tutejszy Komitet.” 
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(1943, 22 września – Pismo Pol. K. 
O. w Stanisławowie do Delegata 
RGO we Lwowie. Dotyczy zabójstw i 
uprowadzeń Polaków w stanisławow-
skim. W: B. Ossol. 16721/1, s. 277-
278).  „Grzesło wyszedł ze wsi rano o 
godzinie 9 do wioski Sokół [Stanisła-
wów], gdy wracał do domu nieznany 
sprawca strzelił do niego z za krza-
ków trzykrotnie. Grzesło ranny uszedł 
jeszcze około 1 km i zmarł na drodze. 
Sprawca zrabował mu portfel z około 
2.000 zł. dokumenty, zegarek, tytoń, 
zapalniczkę i maszynkę do strzyżenia. 
Sprawca najprawdopodobniej pocho-
dzi z czynników miejscowych.” (1943, 
24 września – Pismo PolKO w Stani-
sławowie do Delegata RGO we Lwo-
wie dotyczące napadów na Polaków 
z powiatu stanisławowskiego. W: B. 
Ossol. 16721/1, s. 279-281).  

W kol. Piaseczno pow. Kowel upo-
wcy i chłopi ukraińscy zarąbali sie-
kierami, zakłuli nożami i innymi na-
rzędziami co najmniej 94 Polaków; 
4-letniego Kazimierza Frantczaka 
przybili kołkiem do ziemi przez 
brzuch. Relacja Henryka Frantczaka, 
ugodzonego nożem 38 razy: „Była 
niedziela. Wieczorem przyszedł do 
nas sąsiad Maminski – Polak i roz-
mawiał z moim ojcem Franciszkiem, 
siedząc na kłodach drzewa na naszym 
podwórku. Ja też tam siedziałem. 
Miałem wtedy 13 lat. Wtem znienacka 
otoczyli nas uzbrojeni Ukraińcy ma-
jący maski na twarzach. Widziałem, 
jak Mamińskiego związali, a mnie z 
moim ojcem zapędzili do mieszka-
nia. W mieszkaniu zaczęli tatusia bić, 
dźgać lufami w głowę. Na ten widok 
ja schowałem się za drzwi. Wkrót-
ce jeden z bandytów znalazł mnie za 
drzwiami, chwycił za gardło i wypro-
wadził na dwór. Następnie przycisnął 
mnie do ściany domu i zaczął zada-
wać ciosy nożem w piersi. Czułem 
ból, jak gdyby silne ukąszenie muchy. 
Potem straciłem przytomność. Za-
cząłem ją odzyskiwać bardzo powoli. 
Jak we śnie widziałem, jak mordują 
moją mamę Stanisławę. Słyszałem 
jęki ojca. Kiedy stałem się bardziej 
przytomny, poczułem silne pragnienie 
i powoli wstałem na nogi. Bandytów 
już nie było. Wszedłem do mieszkania 
i napiłem się wody. Wyszedłem na po-
dwórze i tu ujrzałem leżącą matkę z 
ukośnie rozrąbaną głową. Dalej leżał 
i jęczał mój trzyletni braciszek Kazio. 
Miał wbity kołek w brzuch i tak konał 
przygwożdżony do ziemi. Kiedy ode-
zwałem się do niego, prosił pić. Po-
woli i z trudem poszedłem do studni 
i zaczerpnąłem nieco wody. Podałem 
ją Kaziowi. Ten, po wypiciu, wkrótce 
skonał. /.../ Tak przeleżałem do rana. 
Kiedy nastał dzień, wstałem, rozej-
rzałem się i nikogo nie zauważywszy, 
wszedłem do mieszkania. Z rozprute-
go brzucha wychodziły mi kiszki, więc 
wziąłem ręcznik i przepasałem się 
nim. Postanowiłem następnie pójść 
nad rzekę w nadziei, że może kogoś 
spotkam” (Siemaszko..., s. 1141 – 
1143).. Henryk Frantczak przeżył, 
dotarł do szpitala, długo leżał nie-
przytomny. Pozostał kawalerem, od 
tragicznych wydarzeń w 1943 roku 
wzrost mu się zatrzymał, cierpiał na 
głuchotę, odczuwał ból blizn. Prze-
żył, więc nie jest zaliczony do ofiar 
ludobójstwa. 

   W nocy z 19 na 20 września: 

W miasteczku Stary Sambor woj. 
lwowskie: „19/20.9. Stary Sambor. 
Napad zbrojny, rabunkowy w Starym 
Samborze. Zranieni: ks. Gorzeński 
Zygmunt, Chmurzyńska Matylda.” 
(1943, 2 października – Pismo kie-

rownika biura PolKO w Drohobyczu 
skierowane do przedstawiciela RGO 
we Lwowie, zawierające wykaz napa-
dów i mordów dokonanych na ludno-
ści polskiej w tym obwodzie. W: B. 
Ossol. 16722/1, s. 291, 287-289).

   20 września: 

We wsi Kołodenka pow. Równe po-
licjanci ukraińscy zamordowali Józe-
fa Jędrzejczyka. 

We wsi Komarów pow. Stanisła-
wów: „W nocy z dnia 20 na 21. wrze-
śnia br. w Komarowie [Stanisławów] 
zostali uprowadzeni pracownicy Lie-
genschaftu tamtejszego Godowski 
Jan i Kaczmarczyk Jadwiga.” (1943, 
24 września – Pismo PolKO w Stani-
sławowie do Delegata RGO we Lwo-
wie dotyczące napadów na Polaków 
z powiatu stanisławowskiego. W: B. 
Ossol. 16721/1, s. 279-281). 

   21 września: 

W kol. Annowal pow. Kostopol 
Ukraińcy zamordowali kilkunastu 
Polaków, którzy przyszli do swoich 
gospodarstw po żywność. 

We wsi Mokwin pow. Kostopol za-
mordowali Tomasza Mikołajewskie-
go.  

We wsi Owadno pow. Włodzimierz 
Wołyński zamordowali Stefana Pie-
rackiego. 

W kol. Różyn pow. Kowel zastrzelili 
16-letnią Marię Figiel. 

   22 września:  

W kol. Adamówka pow. Dubno 
Ukraińcy zamordowali 80-letniego 
Adama Paszkowskiego.  

W Futorach Starokorzeckich pow. 
Równe Ukraińcy zamordowali Stefa-
na Soroczyńskiego, lat 31.  

We wsi Kasperowce pow. Zaleszczy-
ki: „W Kasperowicach uprowadzono 
instruktora tytoniowego Schmitda”.  
(1943, październik - Zbiór raportów 
dotyczących napadów ukraińskich na 
terenie Małopolski Wschodniej zare-
jestrowanych przez RGO we Lwo-
wie. W:  AAN 47, s. 5-11, 13-15). 

We wsi Kułakowce pow. Zaleszczy-
ki policjanci ukraińscy zamordowali 
2 Polaków: małżeństwo, oraz Żyda, 
którego ukrywali. „22.09.1943 r. zo-
stali zam. Majewski Karol l. 48 i jego 
żona Maria l. 37 oraz jeden Żyd NN, 
który się u nich ukrywał.” (prof. dr 
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw., tom 7).

W kol. Pańska Dolina pow. Dubno 
w walce z UPA poległo 2 partyzan-
tów AK: Henryk Mrozik i Władysław 
Zynder, mający po 21 lat.  

We wsi Pomorzany pow. Zborów 
Ukraińcy zamordowali 2 Polaków, w 
tym lat 19 (był to Jerzy Reichschutz, 
były elew II Korpusu Kadetów we 
Lwowie). 

W mieście powiatowym Równe 
woj. wołyńskie zmarła od ran zada-
nych przez Ukraińców 3-letnia polska 
dziewczynka Franciszka Malinow-
ska. 

We wsi Różaniec pow. Biłgoraj poli-
cjanci ukraińscy z Niemcami zastrze-
lili 25-letnią Polkę, zrabowali 1000 
krów, 500 świń, drób i zboże (około 
13 ton) oraz spalili 260 gospodarstw.  
„90 żandarmów niemieckich z policją 

ukraińską przyjechało do wsi celem 
przeprowadzenia rewizji w domach. 
W czasie rewizji w domu Andrzeja Ja-
mińskiego pijani Ukraińcy wyprowa-
dzili jego córkę (lat 25) za stodołę i tu 
zastrzelili. Jej ojca, brata, matkę męża 
zabrali do obozu w Biłgoraju. Przed 
wyjazdem ze wsi Ukraińcy zagrabili z 
domów polskich wszystko, co przed-
stawiało jakąś wartość.” (Jastrzęb-
ski..., s. 75, lubelskie). 

We wsi Rzepińce pow. Buczacz  
Ukraińcy zamordowali Polaka, bu-
chaltera miejscowego Liegenschaftu  
Stanisława Stępniowskiego. „Sta-
nisław Stępniowski był księgowym 
Liegenschaftu w Rzepińcach, powiat 
Buczacz. Stępniowski nie został do-
tychczas odszukany. Ze wszystkich 
osób, które bandy uprowadziły zna-
leziono jedynie ciało Korczyńskiego 
Kazimierza, kominiarza w Jagielnicy. 
Ciało jego znalazła w lesie jego żona 
w dniu 7 bm. Korczyński miał odcięte 
palce, dłonie, uszy i usta oraz miał w 
ciele szereg ran ciętych.” (B. Ossol. 
16722/1, s. 33). Korczyński został 
uprowadzony 30 września 1943 r.  

We wsi Wola Wielka pow. Luba-
czów zamordowali 2 Polaków. 

We wsi Zamłynie pow. Luboml 
Ukraińcy (znani imiennie) zamordo-
wali 15-letniego Konstantego Mat-
czuka: poranili go, podeptali i dobili 
uderzeniem w tył głowy. 

   23 września: 

Między wsią Bielin a wsią Dubniki 
pow. Włodzimierz Wołyński Ukra-
ińcy zamordowali 45-letniego Stani-
sława Matuszyńskiego: miał odrąbane 
ręce i nogi oraz zmasakrowaną twarz. 

W miejscowości NN w gminie Ko-
stopol woj. wołyńskie upowcy zabili 
7 Polaków podczas zbioru ziemnia-
ków. 

We wsi Petlikowce Stare pow. Bu-
czacz Ukraińcy zamordowali Tade-
usza Drozda, byłego sekretarza gmi-
ny.  

We wsi Strutyn Wyżny pow. Dolina 
obrabowali, porwali i zamordowali in-
żyniera Józefa Wowka.   

   W nocy z 23 na 24 września:  

We wsi Łopuszanka Lechniowa 
pow. Turka Ukraińcy uprowadzi-
li Polaka, który zaginął bez wieści.  
„23/24.9. Wieś Łopuszanka, pow. 
Turka. Napad zbrojny na dom Pola-
ka Samborskiego. Syn Samborskiego 
zamordowany.” (1943, 2 października 
– Pismo kierownika biura PolKO w 
Drohobyczu skierowane do przedsta-
wiciela RGO we Lwowie, zawierające 
wykaz napadów i mordów dokona-
nych na ludności polskiej w tym ob-
wodzie. W: B. Ossol. 16722/1, s. 291, 
287-289). 

   24 września: 

W futorze Glińczuki pow. Krze-
mieniec, wg. zapisków ks. Tade-
usza Chrobaka zamordowani zostali:  
”1. Franciszek Liśkiewicz; 2. Maria 
Liśkiewicz, jego żona; 3. Albina (bra-
towa Franciszki); 4. Kazimierz (ojciec 
Franciszka); 5. Anna Liśkiewiczowa 
(matka)  - Zamordowani kulami dum- 
dum w piątek 24.9.1943 w południe 
kiedy to przy granicy na wołyńskiej 
stronie pod Glińczukami kopali ziem-
niaki”  (Iwona Kopańska – Konon, 
w: www.stankiewicze.com/ludoboj-
stwo.pl oraz e-mail do autora). W. i 
E. Siemaszko na s. 433 dokumentują 

tylko mord dokonany w 1943 roku na 
5-osobowej rodzinie Marciniaków.  

W osadzie Jastrzębica pow. Dubno 
Ukraińcy zamordowali Marię Fabiań-
ską, żonę Delegata Rządu RP na po-
wiat Dubno. 

We wsi i kol. Terebin pow. Hrubie-
szów policjanci ukraińscy zamordo-
wali 17 Polaków, w tym 5-osobową 
rodzinę Brzuzanów i 5 kobiet.  

   25 września:  

Pomiędzy miastem Dubno a wsią 
Iwanie woj. wołyńskie upowcy za-
mordowali na drodze Polkę o nazwi-
sku Fabiańska. Być może chodzi o 
Marię Fabiańską. 

   26 września:   

We wsi Jabłonica pow. Kosów Hu-
culski banderowcy zamordowali 
3-osobową rodzinę Urbańskich.  

We wsi Jabłonów pow. Kołomy-
ja zamordowali 24-letnią Czesławę 
Urbańską.  

We wsi Stopczatów pow. Kołomyja: 
„26.09.43 r. zamordowano następują-
ce osoby: 1-5. Bojczuk Jan, szewc z 
żoną i dzieckiem; Jadach Józef, ślu-
sarz; Nowakowski i.n. 6-10. Popiel 
Adam z żoną Anielą i córką Marią 
l. 20; Urbański z żoną. [Zrylskiego, 
dróżnika zamordowano 27.10.43 r. 
a nie w listopadzie 43 r.].” (Prof. dr 
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupeł-
nienie..., jw.;  Seria – tom 8). 

W mieście Włodzimierz Wołyński 
upowcy zamordowali 5-letnią dziew-
czynkę polską Helenę Drzewińską. 
Koło miasta Włodzimierz Wołyński 
zamordowali 17-letniego Kazimierza 
Kowalczyka ze wsi Mańków. 

W majątku Wołosów /Wołkoszów?/ 
pow. Równe uprowadzili 2 Polki: 
właścicielkę majątku Eugenię Stoklo-
wą oraz jej 18-letnią wychowankę i 
ślad po nich zaginął.  

   W nocy z 26 na 27 września: 

We wsi Rozważ pow. Zdołbunów 
upowcy zamordowali kilka lub kilka-
naście rodzin polskich.. 

   27 września: 

We wsi Struża pow. Kraśnik:  „27.
IX.1943. Kaczorowski Adam – b. 
wicedyrektor Pan. Banku Rolnego 
we Lwowie został zamordowany w 
miejsc. Stróża k/Kraśnika” (AAN, 
AK, sygn. 203 /XV/ 28, k. 73 – 90). 

   28 września:  

We wsi Kozaki pow. Równe upowcy 
zamordowali 27-letnią Sabinę Brono-
wicką z kol. Wodnik.  

We wsi Nowosielce pow. Bóbrka 
banderowcy napadli na plebanię i 
wieś, zamordowali 17 Polaków, w 
tym matkę księdza i gospodynię. „W 
nocy dnia 28 września br. dokonano 
napadu na plebanię obrządku łaciń-
skiego w Nowosielcach koło Chodoro-
wa, w czasie którego zostały zastrzelo-
ne: Matka ks. proboszcza ś.p. Helena 
Dacowa lat 54 i pomocnica domowa 
ś.p. Aniela Starzewska lat 51. Ks. 
Roman Daca, proboszcz zdążył skryć 
się na czas i uszedł z życiem. W ciągu 
następnych 2 nocy ponawiano w tej 
wsi napady na domy polskie, obyło się 
jednak bez wypadków, ponieważ Pola-
cy tamtejsi kryją się na noc lub ucie-
kają ze wsi.”  (1943, 8 października 
– Pismo PolKO w Stryju do Delegata 

RGO we Lwowie dotyczące napadu 
na plebanię w Nowosielcach koło 
Chodorowa. W: B. Ossol. 16721/2, s. 
11). 

We wsi Połonice pow. Stryj: 
„28.09.43 r. zostali zamordowani: 
1-5. Śladek Władysław kasjer nad-
leśnictwa wraz z rodziną.” (Prof. dr 
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupeł-
nienie..., jw.;  Seria – tom 8). 

W kol. Zborów pow. Dubno zamor-
dowali 4 Polaków. 

W leśniczówce Zubrzyca pow. Tur-
ka zostało spalonych żywcem w leśni-
czówce 16 Polaków. Inni:  „28 wrze-
śnia 1943 r. Jan Ślama wraz z żoną 
Janiną ( z d. Ważną) wraz z innymi 
12 osobami z Nadleśnictwa Majdan 
został bestialsko zamordowany w le-
śniczówce w Zubrzycy” (http://www.
podbuz.pl/articles.php?article_ id=16 
).  „Napad zaczął się o 19,30 wie-
czorem. Napadnięci bronili się przez 
parę godzin. Po podpaleniu budynku 
schronili się do piwnicy, gdzie zginęli 
uduszeni dymem płonącego budynku, 
prócz małżeństwa Ślamów, którzy zo-
stali uprowadzeni i zakłuci nożami” 
(AAN, AK, sygn. 203/XV/42, k. 20 
– 26). „Zginęli: Slama Jan urzędnik 
lasowy i żona jego Janina w Zubrzycy 
k/ Turki, Pachla Bronisław, żona jego 
Bronisława i córka Janina – tamże, 
Olejewska Maria, urzędniczka lasowa 
– tamże, Dziuk Józef – tamże, Stepan 
Stanisław, gajowy – tamże”  (1943, 
wrzesień – Raporty z Delegatur Po-
lKO w Samborze i Stryju dotyczące 
napadów i mordów na Polakach. W:  
B. Ossol. 16722/1, k. 323; AAN 47, s. 
12).  Janina Pit z d. Pittner: „Mój ojciec 
był podleśniczym (...). Tego tragiczne-
go dnia (...) siedzieliśmy jeszcze z oj-
cem w mieszkaniu. Zapadał już zmrok. 
(...) Wychodziliśmy (by skryć się) całą 
rodziną. W leśniczówce pozostała tyl-
ko nasza służąca z moim dzieckiem, 
młoda Ukrainka, traktowana przez 
nas jak członek rodziny. (...) Za chwilę 
(ktoś) zaczął mocno stukać do drzwi.
(...) Tatuś wtedy powiedział: „uciekaj, 
ja wezmę tylko karabin.” Wszyscy 
razem wybiegliśmy tylnymi drzwiami 
na podwórze. (…) Banderowcy zna-
leźli ojca w stajni. Ojciec powiedział 
im, że dziecko jest jego wnuczką, nie 
wiedząc o tym, że Marysia (ukraiń-
ska służąca - przyp. red.) powiedziała 
banderowcom, że jest ono jej. Zabrali 
Ojcu karabin, zegarek, pieniądze. Na 
nic zdały się prośby i błagania dziew-
czyny, by pozostawili dziecko w spo-
koju. Ojcu kazali zdjąć kurtkę, bluzę 
oraz obuwie. Kazali mu położyć się 
twarzą do ziemi i strzelili kilka razy w 
tył głowy. (...) Zabrali Marysi dziec-
ko i kazali jej uciekać. Dziecko zabili 
kolbami, miało 22 miesiące. Uciekłam 
do mieszkania naszego sąsiada Ukra-
ińca, miejscowego kowala. (...) Jego 
córka, moja koleżanka (...) po chwili 
wpadła do mieszkania i krzyknęła: 
„Janka uciekaj, bo idą do naszego 
domu.” Wyszłam, ale nie miałam sił, 
by dalej uciekać i nie wiedziałam, 
gdzie mam uciekać. Usiadłam pod 
ścianą domu kowala od strony ogro-
du i tak niewidoczna przedrzemałam 
prawie przez całą noc. (…) Z daleka 
widziałam, jak płonie nasz dom i pod-
leśniczówka, w której mieszkał Jasio 
Słoma z żoną. Kiedy na dworze zrobiło 
się całkiem jasno, wyszłam z ukrycia. 
(...) wszyscy, którzy przebywali w tym 
czasie w leśniczówce zostali zamordo-
wani. Razem 13 osób i moje dziecko. 
Znaleziono ich w piwnicy. Byli zakłuci 
bagnetami. Chodziłam z jednym poli-
cjantem niemieckim, znaleźliśmy pod 
płotem Jaśka Słomę, miał 15 ran kłu-
tych w plecach (...). Jego żona miała 6 
ran kłutych i leżała w kuchni. Nadpa-
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lone zwłoki mego ojca leżały w pobli-
żu zgliszcz stodoły, a moje dziecko na 
wpół spalone w pobliżu zgliszcz domu. 
Wszystkich pomordowanych pocho-
wała firma niemiecka (właściciel 
lasów) na własny koszt (...). Odnala-
złam ukryty w piwnicy kuferek z moimi 
rzeczami, czarną sukienką, obuwiem i 
innymi rzeczami, które zabrałam ze 
sobą do Borysławia. Tam mieszka-
łam przez 6 miesięcy. Następnie wy-
jechałam w okolice Tarnowa, gdzie 
pracowałam. Pod koniec 1944 roku 
zabrano mnie na roboty do Niemiec. 
(...) Tam poznałam swego przyszłego 
męża narodowości holenderskiej i w 
marcu 1945 roku wzięliśmy ślub. Po 
zakończeniu wojny razem z mężem 
wyjechałam do Holandii i tu pozosta-
łam na zawsze.” Janina Pit z d. Pittner. 
Rotterdam, Holandia, 1949 r. (Janina 
Pit z d. Pittner: Czarna sukienka’ w: 
http://www.nawolyniu.pl/wspomnie-
nia/lesnicy.htm ). 

   W nocy z 28 na 29 września: 

We wsi Borynia pow. Turka bande-
rowcy obrabowali i spalili gospodar-
stwa polskie oraz zamordowali 20 Po-
laków, w tym kobiety i dzieci. M. in. 
zamordowani zostali: sekretarka le-
śnictwa Zofia Frichtel oraz praktykant 
leśny Jerzy Sakiewicz lat 20 (Edward 
Orłowski..., jw.). „28.IX. 43. godz. 23. 
- napadnięto na wieś Borynia k. Turki 
pod Stryjem. Zamordowano 5 osób w 
Leśnictwie Borynia – 1./ Jerzy Alfred 
Żakiewicz – l. 19 praktykant Leśnic-
twa, syn prezesa sądu w Boryni; 2./ 
Zofia Fichtel l. 20, urzęd. leśn. w Bo-
ryni; 3./ Anna z Lipińskich Iwanicka l. 
19 – żona buchaltera z nadleśnictwa 
Boryni. Ranny w nogę został buchal-
ter nadleśnictwa. 4./ Iwanicki Karol 
l. 29. Zaatakowany został również 
budynek nadleśnictwa, mieszkalny, 
w którym przebywała Zofia Olnisz 
/?/ oraz inż. leśnik Jerzy Joszt /?/. 
Kobieta uratowała się wyskoczywszy 
przez okno i schowała się w ogrodzie. 
Mężczyzna bronił się, wytrzymując 
2-godzinne oblężenie, ostrzeliwany z 
k.m. i obrzucany granatami ręczny-
mi. Zabił 2 atakujących, których na-
pastnicy zabrali ze sobą. Poza tym, w 
nadleśnictwie została zabita Janina z 
Mroczków Sołtowska l. 39 oraz jej syn 
Mieczysław Sołtowski l. 9. Ze spraw-
ców napadu rozpoznany został niejaki 
Łozomczyk, który po napadzie znikł ze 
wsi. Banda ta dokonała więcej napa-
dów w powiecie Turczańskim” (AAN, 
AK, sygn. 203/XV/42, k. 20 – 26). 
„28/29.9. Gmina Borynia, pow. Tur-
ka  Napad rabunkowy i morderczy na 
Nadleśnictwo. Dom został zrabowany, 
6-ciu mieszkańców zamordowanych. 
Nazwiska zamordowanych: 1) Iwanic-
ka Anna (Polka); 2) Fichtel Zofia (Po-
lka); 3) Sakiewicz Jerzy (Polak); 4) 
Sołtowski (Polak); 5) Sołtowska (Po-
lka), żona powyższego; 6) Sołtowski 
(Polak), syn powyższego”. (1943, 2 
października – Pismo kierownika biu-
ra PolKO w Drohobyczu skierowane 
do przedstawiciela RGO we Lwowie, 
zawierające wykaz napadów i mor-
dów dokonanych na ludności pol-
skiej w tym obwodzie. W: B. Ossol. 
16722/1, s. 291, 287-289). „Zginęli: 
Iwanicka Anna, żona księgowego w 
Ruźni, Iwanicki Karol ocalał, cięż-
ko ranny, mienie zrabowano. Fichtel 
Zofia, sekretarka leśnictwa – tamże, 
Sołtowska Janina, żona sekretarza 
sądowego i jej syn Mieczysław – tam-
że, Sakiewicz Jerzy, praktykant laso-
wy – tamże. Nad niektórymi ofiarami 
mordu okrutnie się znęcano.” (1943, 
wrzesień – Raporty z Delegatur Po-
lKO w Samborze i Stryju dotyczące 
napadów i mordów na Polakach. W:  
B. Ossol. 16722/1, k. 323; AAN 47, 

s. 12).  

   29 września: 

W powiatowym mieście Borszczów 
woj. tarnopolskie 21 lub 29.09.1943 
r. został zamordowany przez Ukraiń-
ców Polak o nazwisku Lewiński, za-
rządca folwarku (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie…, jw., tom 
7). 

We wsi Hołowsko pow. Turka Ukra-
ińcy zamordowali gajowego Stanisła-
wa Stepana.    

We wsi i kolonii Horodno pow. 
Kamień Koszyrski: „29.09.1943 r. 
zostali zam. i spaleni we młynie: Dia-
bałek Władysław l. 46 i jego syn Ju-
lian l. 13.  Rodzina młynarza 5 osób 
NN. Świadkowie: Bobaricka Aniela, 
Czopik Władysława i 9 innych osób” 
(prof. zw. dr hab. Leszek S. Jankie-
wicz..., jw., tom 9). 

We wsi Ledóchówka pow. Dubno 
upowcy pod lasem przez 3,5 godzi-
ny torturowali porwaną z kol. Brysz-
cze rodzinę polską. Najpierw rozbili 
głowę 4-letniej Reginie Rozbickiej, 
c. Janiny z d. Grabowskiej. Następ-
nie znęcali się kolejno nad córkami 
Antoniego Grabowskiego: Leokadią 
lat 18 i Wiktorią lat 10. Na końcu za-
mordowali Antoniego Grabowskiego. 
Świadkami zbrodni byli Czesi z Ledo-
chowki pracujący na polu.  

We wsi Majdan pow. Drohobycz za-
mordowali w leśniczówce 3-osobową 
rodzinę Slamów: ojca z 23-letnim sy-
nem Janem i 20-letnią synową Janiną 
w 6 miesiącu ciąży. Inni: we wsi Maj-
dan k/Drohobycza lub Zubrzyca k/
Zawadki pow. Turka  28 III 1943 (29 
IX 1943 ?) został zamordowany wraz 
z żoną przez UPA  praktykant leśnic-
twa Jan Slama ur. 1920 r,. syn nadle-
śniczego zesłanego na Sybir (Edward 
Orłowski..., jw.). Patrz: „28 września 
1943 roku”. 

W kol. Radowicze pow. Kowel za-
mordowali co najmniej 6 Polaków, 
w tym wdowę z 3 córkami. “W cza-
sie pobytu Niemców w Radowiczach 
Ukraińcy zamordowali Kuźmińską i 
trzy córki, Żołnika z synem. Córka Zo-
fia zdołała uciec.” (Ryszard Roman-
kiewicz: Moje Radowicze; 04 maja 
2011; w: http://wolyn.org/index.php/
wspomnienie-woynia/164-moje-rado-
wicze.html ).  

We wsi Zubrzyca pow. Turka za-
mordowali 24 Polaków; w tym w 
leśniczówce spalili żywcem rodzinę 
leśniczego, zamordowali podleśnicze-
go z 1-rocznym wnukiem oraz młode 
małżeństwo lat 20 i 23. Inni:  Zginęli 
m.in.: gajowy Bronisław Pachla ur. 
1904 r. wraz z rodziną, gajowy Strug 
wraz z rodziną,  podleśniczy Jan Ritter 
ur. 1868 r. wraz z rodziną, pracownik 
leśnictwa Józef Dziuk ur. 1892 r. spa-
lony żywcem w leśniczówce, urzęd-
niczka leśnictwa Maria Olejowska 
ur. 1909 r. spłonęła w leśniczówce, 
inż. leśnik Wiktor (Witold ?) Hawra-
nek ur. 1906 r. spalony żywcem wraz 
z rodziną w leśniczówce  (Edward 
Orłowski..., jw.).  Oraz: „29.09.43 r. 
zostali zamordowani: Fichtel Zofia 
sekretarka leśnictwa; Sakiewicz Je-
rzy praktykant lasowy; Sołotowska 
Janina, żona sekretarza sądowego i 
jej syn Mieczysław; Stepan Stanisław 
– gajowy l. 41. 1Ukrainka Fedytnik 
Olesia, służąca Hawranków.” (Prof. 
dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupeł-
nienie..., jw.;  Seria – tom 8). „28/29. 
Gmina Zubrzyca, pow. Turka. Napad 
rabunkowy i morderczy na Nadleśnic-
two. Zamordowano 12 osób, w domu 

znajdujące się mienie zrabowano. 
Nazwiska pomordowanych: 1) Haw-
ranek Wiktor  (Reichsdeutscher); 2) 
Slama Jan (Polak); 3) Slama Janina 
(Polka, żona powyższego); 4) Pitt-
ner Jan (Volksdeutscher); 5) Azarow 
Wiktor (Volksdeutscher); 6) Stepan 
Stanisław (Polak); 7) Pachla Broni-
sław (Polak); 8) Pachla Bronisława 
(Polka), żona powyższego; 9) Pachla 
Janina (Polka), córka powyższego; 
10) Olejowska Maria (Polka); 11) 
Kułyniak Aleksandra (Ukrainka); 12) 
Dziuk Józef (Polak).”  (1943, 2 paź-
dziernika – Pismo kierownika biura 
PolKO w Drohobyczu skierowane do 
przedstawiciela RGO we Lwowie, za-
wierające wykaz napadów i mordów 
dokonanych na ludności polskiej w 
tym obwodzie. W: B. Ossol. 16722/1, 
s. 291, 287-289). 

   W nocy z 29 na 30 września: 

We wsi Winiatyńce pow. Zaleszczy-
ki uprowadzili 14 Polaków, w tym ks. 
proboszcza Tadeusza Kasperskiego. 
Pobitego księdza zostawili w błocie 
na drodze sądząc, że nie żyje; pozosta-
łych 13 Polaków rozstrzelali w lesie 
za wsią. Inni banderowcy w tym cza-
sie we wsi zamordowali Filipowicza z 
20-letnią córką. Razem zamordowali 
15 Polaków.  

   30 września: 

We wsi Jagielnica pow. Czortków 
Ukraińcy zamordowali Kazimierza 
Korczyńskiego. „Ze wszystkich osób, 
które bandy uprowadziły znaleziono 
jedynie ciało Korczyńskiego Kazimie-
rza, kominiarza w Jagielnicy. Cia-
ło jego znalazła w lesie jego żona w 
dniu 7 bm. Korczyński miał odcięte 
palce, dłonie, uszy i usta oraz miał w 
ciele szereg ran ciętych.” (B. Ossol. 
16722/1, s. 33).  

We wsi Kryłów pow. Hrubieszów: 
„Oddziałowa Komisja Ścigania 
Zbrodni Przeciwko Narodowi Pol-
skiemu lubelskiego Instytutu Pamię-
ci Narodowej wznowiła śledztwo 
przeciwko Piotrowi Marcychowi, 
który miał między innymi dopuścić 
się przestępstw jako funkcjonariusz 
Ukraińskiej Policji Pomocniczej w 
roku 1943. Marcych podejrzany jest 
o popełnienie mordu na Bronisławie 
Skowyrze w dniu 30 września 1943 
roku oraz na małżeństwie Edwarda i 
Józefy Wojczuk w dniu 1 października 
1943 roku. Marcych służył wówczas 
w Ukraińskiej Policji Pomocniczej. 
Zbrodnie na swoich ofiarach popełnić 
miał z uwagi na polską narodowość 
zabitych.” (Lubelski IPN wznawia 
śledztwo przeciwko ukraińskiemu 
zbrodniarzowi; 24 lutego 2015; w: 
http://www.kresy.pl/rzenia,spoleczen-
stwo?zobacz/lubelski-ipn-wznawia-
sledztwo-przeciwko-ukrainskiemu-
zbrodniarzowi ). 

We wsi Mikuliczyn pow. Nadwórna 
„Olga i Wanda Bojko – zamordowane 
w Mikuliczynie 30.IX.43”  (AAN, AK, 
sygn. 203 /XV/ 42. k. 20-26). 

We wsi Romaszówka pow. Łuck 
Ukraińcy zamordowali muzykanta 
Stanisława Głoskowskiego. 

W mieście wojewódzkim Stanisła-
wów zastrzelony został przez poli-
cjantów ukraińskich były kapitan WP 
Tadeusz Tomasz Kasztelewicz  (http://
bezprzesady.pl/aktualnosci/apel-
pamieci-lezyca-pazdziernik-2013-
roku-pamieci-kresowych-ofiar).  

We wsi Winiatyńce pow. Zaleszczy-
ki zginęli: Biskupski N., Filipowicz 
N. l. 45, jego córka l. 20, Mierzwiń-

ski N., Otto N. i jego żona, N. Jurek 
(chłopak z Kołomyi oraz 9 osób o 
nieustalonych nazwiskach.(Kubów..., 
jw.). „Okręg Czortkowski, pow. Za-
leszczyki wieś Winiatyńce: dn. 30.IX. 
br. napadnięto i zrabowano tamtejsze 
probostwo. Uprowadzono: nauczycie-
la Kierzwińskiego, oraz 2-ch Polaków 
Biskupskiego i Popławskiego, jako też 
i 2-ch urzędników Zarządu (Liegen-
schaftu). Los ich nieznany. Bandyci 
starali się porozumiewać po rusku. 
Po ich wymowie sądząc nie można 
twierdzić jakoby to mieli być tubylcy.” 
(1943, październik - Zbiór raportów 
dotyczących napadów ukraińskich na 
terenie Małopolski Wschodniej zare-
jestrowanych przez RGO we Lwowie. 
W:  AAN 47, s. 5-11, 13-15).  „Ks. 
Proboszcz Kasperski Teodor przeżył 
pobicie do nieprzytomności w dniu 
30.09.1943 r. ale półtora roku póź-
niej, w styczniu 1945 r. zmarł, do cze-
go przyczyniły się uszkodzenia ciała. 
Jeśli chodzi o inne osoby to być może 
Mierzwiński – nauczyciel to Krze-
wiński.” (prof. dr hab. Leszek Jan-
kiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7). 
„W Winiatyńcach 30 ludzi napadło na 
probostwo uprowadzając wszystkich 
mężczyzn ks. Kasperskiego, nauczy-
ciela Mierzwińskiego, Biskupskiego, 
Popławskiego i 2 urzędników Ligen-
schaftu. Mieszkania obrabowano. Ks. 
Kasperskiego lat 80 puszczono boso, 
gdy nie mógł iść.”  (1943, październik 
- Zbiór raportów dotyczących napa-
dów ukraińskich na terenie Mało-
polski Wschodniej zarejestrowanych 
przez RGO we Lwowie. W:  AAN 47, 
s. 5-11, 13-15).  Patrz też: „W nocy z 
29 na 30 września we wsi Winiatyń-
ce...”   

We wsi Wodniki pow. Bóbrka: „30.
IX.1943 Wodniki. Zamordowano go-
spodarza wiejskiego Jana Bahnija 
i jego żonę Michalinę,” (1943, 22 
października – Dokument sporzą-
dzony w RGO w Krakowie w opar-
ciu dane przekazane przez RGO we 
Lwowie dotyczące ukraińskiej akcji 
terrorystycznej skierowanej prze-
ciw ludności polskiej. Morderstwa i 
gwałty, których dopuszczono się na 
ludności polskiej w czasie od 14.VIII 
– 8.X.1943 w okręgu Galicja. W: B. 
Ossol. 16722/1, s. 99-100, 163-164, 
167). 

   Od lipca do września 1943 roku: 

W uroczysku Grobina koło wsi 
Diatkiewicze pow. Równe: „Oskar-
żony, W. Słobodjuk zeznał, że studnia, 
do której oni wrzucali przywiezione 
na furmankach trupy rozstrzelanych 
i “zapętowanych”, znajdowała się 
w uroczysku Grobina, w pobliżu wsi 
Djadkowycze w rejonie Równieńskim, 
w sadybie Polaka Iwana (Jana) Ku-
rowskiego, a jej głębokość wynosiła 
“30-35 sążni” (około 70 metrów). 
Sam Kurowski zdołał uniknąć udziału 
w “wypróbowaniu” swojej studni na 
sobie i zdążył razem z żoną i trójką 
małych dzieci wyskoczyć przez okno 
kuchni i przez nie skoszone pole prze-
dostać się do lasu, a następnie uciec 
do miasta Równe. Dlatego zamiast 
niego jako pierwszego do studni 
wrzucili człowieka, który ją wykopał 
– Polaka Władysława Łobodzińskie-
go, zwanego powszechnie “Kopa-
czem”, którego “esbiści” zamordo-
wali i wrzucili tam razem z żoną i 
dwójką dzieci -“wszystkiego 4 oso-
by”.  (GARO, sprawa karna 10012, 
T. 2, Ł. 406-413; P. Rusin. Oj, jest 
w polu studzienka… – “Komunista”, 
№ 81, 82, 28.10.2005 r.; w: http://
marucha.wordpress.com/2012/02/22/
wo-swoboda-nie-odrobione-lekcje-
historii-czesc-1/#comments ). 

24 sierpnia 1991 roku została ogłoszo-
na niepodległość Ukrainy. Tego dnia 
tysiące ludzi z Djadkowycz i okolic 
w rejonie Równieńskim zgromadziło 
się z całkiem innego powodu: odda-
no ostatni hołd ofiarom, zamęczo-
nym prawie pół wieku temu. Szczątki 
zmarłych wyjęto z głębokiej studni w 
chutorze Dobrowolka w dawnym go-
spodarstwie Jana Kurowskiego. Jak 
pisze historyk z Równego P. Rusin, 
po wyzwoleniu rejonu Równieńskie-
go podjęto dwie próby – w kwiet-
niu i czerwcu 1944 r. – wydobycia 
szczątków, ale za każdym razem nie 
udało się tego zrobić ze względu na 
smród rozkładających się zwłok osób, 
od którego ludzie dusili się nawet w 
maskach gazowych. Ponadto ounow-
cy zabezpieczyli studnię granatami i 
minami, które mogły wybuchnąć w 
każdej chwili, zasypali studnię kamie-
niami, kłodami drewna i ziemią. Przy 
drugiej próbie udało się wydobyć 
szczątki pięciu ofiar, przestrzeloną 
pilotkę, furażerkę wojskową i części 
odzieży w strzępach. K. Muzyczuk z 
Nowosiółek rozpoznał w nich resztki 
kurtki syna (naoczni świadkowie – 
dzieci i dwie kobiety z Djadkowycz 
– potwierdzili, że widzieli sześciu 
uzbrojonych mężczyzn prowadzą-
cych zakrwawionego chłopca, który 
błagał, aby go puścili). Inżynier – ka-
pitan Fomin, który kierował pracami, 
pozwolił ojcu, aby zatrzymał te frag-
menty odzieży jaką pamiątkę po synu. 
Dopiero w lecie 1991 roku żołnierze 
– saperzy wydobyli ze studni szczątki  
67 ciał. Rozpoznać kogokolwiek już 
nie było możliwe… 

We wsi Michałówka pow. Łuck upo-
wcy zamordowali 6 Polaków, którzy 
przybyli do swoich gospodarstw po 
żywność. 

   W okresie od 17 lipca do końca 
września 1943 roku: 

W okolicach wsi Huta Stepańska pow. 
Kostopol: „Stanisław Zabłocki miał 
14 lat, gdy po zaatakowaniu przez 
Ukraińców Huty Stepańskiej jego 
rodzina wraz z rodzinami Pilskich, 
Janickich, Popławskich i Zabłockich 
uciekła nie do centrum wsi, lecz do 
lasu nad Horyniem. Stopniowo dołą-
czali do nich inni uciekinierzy, tak że 
w końcu ukrywająca się grupa liczyła 
ok. 100 osób. - Przez dwa miesiące 
banderowcy polowali na nas jak na 
zwierzęta – mówi mężczyzna. - Gdy 
kiedyś schwycili kobietę w ciąży, po-
wiesili ją za ręce na drzewie, rozcięli 
brzuch i tak zostawili.” (Adam Kru-
czek: Wołyńskie krzyże wokół Huty 
Stepańskiej; w: „Nasz Dziennik” z 24 
– 25 lipca 2010).  

   W sierpniu lub wrześniu 1943 
roku: 

We wsi Omelanka pow. Kostopol 
Ukraińcy zamordowali ukrywających 
się w lesie 3 Polaków: 2 młode kobie-
ty oraz 3-letniego Władysława Gro-
chowskiego, który pokłuty bagnetami 
skonał w męczarniach. 

   Pomiędzy 15 sierpnia a końcem 
września 1943 roku: 

W kol. Dubniki pow. Kowel upowcy 
zastrzelili 5 Polaków. 

We wsi Górno pow. Kowel zamordo-
wali polską rodzinę. 

We wsi Krzeczewice pow. Kowel za-
mordowali 2 rodziny polskie. 

We wsi Łukówka pow. Kowel za-
mordowali 7 Polaków. 
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We wsi Marianówka pow. Kowel za-
mordowali rodzinę polską. 

We wsi Miryn pow. Kowel zarąba-
li siekierami 10 Polaków z 3 rodzin 
(jednego mężczyznę zakłuli widłami).  

   We wrześniu 1943 roku (świadko-
wie nie podali dnia): 

W kol. Andrzejówka pow. Równe 
Ukraińcy zamordowali 37-letnią Ce-
cylię Kaszkowiak. 

We wsi Anielówka pow. Zaleszczyki 
zamordowali Stanisława Krzywono-
sa. 

W kol. Barbarówka pow. Włodzi-
mierz Wołyński wymordowali całą 
mieszkającą tutaj ludność polską, 
około 40 Polaków. 

We wsi Berehy pow. Dubno zamor-
dowali 2 Polaków. 

Na drodze między wsią Berezów a 
wsią Słoboda Rungurska pow. Ko-
łomyja banderowcy zastrzelili Polaka 
o nazwisku Frożyński, robotnika ko-
palnianego.

We wsi Białoszówka pow. Kostopol 
Ukraińcy wymordowali całą ludność 
polską w tej wsi, co najmniej 30 Po-
laków. 

W miasteczku Bohorodczany woj. 
stanisławowskie uprowadzili 4 Pola-
ków, którzy zaginęli bez wieści. Oraz: 
„W Bohorodczach [Stanisławów] 
został zabity z początkiem września 
strzałem przez okno syn rolnika tam-
tejszego, nazwiskiem Mielnik, strzał 
był oddany w zamiarze zabicia ojca, 
który jednak przewidując zamach 
ukrywał się, syn zabity zaś spał na 
jego łóżku.”  (1943, 13 września – Pi-
smo Pol. K. O. w Stanisławowie do 
Delegata RGO we Lwowie. Dotyczy 
mordów i uprowadzeń Polaków w sta-
nisławowskim. W: B. Ossol. 16721/1, 
s. 273-275). 

We wsi Bór pow. Zdołbunów upo-
wcy zamordowali 4-osobową rodzinę 
Maziarów jadącą do swojej wsi Stójło 
po żywność: matkę, córkę i 2 synów 
lat 10 – 17. 

W mieście powiatowym Brzeżany 
woj. tarnopolskie zamordowali Po-
laka Bolesława Sitarskiego, zwłoki 
były obdarte z odzieży i obuwia oraz 
zabrano mu dokumenty. Gdy po woj-
nie jego żona w sądzie w Gliwicach 
przedstawiła dokument o śmierci 
męża; sąd stwierdził, że jej mąż żyje 
i przebywa w okolicach Torunia. Oka-
zało się, że jest to zbiegły z Brzeżan 
Ukrainiec, który posługiwał się do-
kumentami jej męża, zapewne był 
uczestnikiem mordu, ale mu tego nie 
udowodniono.  

Koło wsi Butejki pow. Kostopol 
Ukraińcy zamordowali 65-letniego 
Józefa Kubicza. 

We wsi Bużanka pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy zastrzelili Wła-
dysławę Naklicką i jej 8-letnią córkę 
Annę oraz ciężko pobili ukraińską 
rodzinę, która je ukrywała przez 2 
miesiące. 

We wsi Chobułtowa pow. Włodzi-
mierz Wołyński zamordowali 7-oso-
bową rodzinę polsko-ukraińską (te-
ścia, rodziców i 4 dzieci), gdyż mąż 
Ukrainiec odmówił zamordowania 
swojej żony Polki; ofiary miały wy-
dłubane oczy, powykręcane ręce i 

nogi, kobiety obcięte piersi. 

W osadzie Chrobrów pow. Łuck 
zamordowali 2 Polaków (starsze mał-
żeństwo Wojciecha i Paulinę Filip-
czaków) oraz 25-letnią Czeszkę Annę 
Stelmach, żonę Polaka. 

W miasteczku Czartorysk pow. 
Łuck zamordowali kilka rodzin pol-
skich, ponad 20 Polaków, oraz rodzinę  
polsko-ukraińską. 

We wsi Czernica pow. Brody Ukra-
ińcy w lesie zamordowali 1 Polaka  
(„Śledztwo w sprawie zbrodni ludo-
bójstwa nacjonalistów ukraińskich w 
celu całkowitego wyniszczenia lud-
ności polskiej w latach 1939 - 1945 
na terenie powiatów Zborów i Brody, 
woj. tarnopolskie”; sygn. akt S 83/09/
Zi). 

W kol. Dąbrowa pow. Kowel zamor-
dowali 4-osobową rodzinę Sobolew-
skich. 

We wsi Dusanów pow. Przemyślany 
zamordowali 3 Polaków. 

We wsi Dzibułki pow. Żółkiew za-
mordowali 5 Polaków: 4-osobową ro-
dzinę pracownika leśnictwa z dziećmi 
lat 1 i 3 oraz kasjerkę nadleśnictwa. 
„N Dzibułki pow. Żółkiew IX 1943 
został zamordowany wraz z rodziną 
i niektórymi pracownikami n-ctwa 
przez bojówkarzy OUN pracownik 
nadleśnictwa Kucieja (imię nieznane) 
(Kuciel ?)“ (Edward Orłowski..., jw.). 

We wsi Germakówka pow. Borsz-
czów: „W Germakówce wartownicy 
mostu rolnicy Konopski Aleksander i 
Medyński Stanisław zaginęli bez śla-
du”  (1943, październik - Zbiór ra-
portów dotyczących napadów ukraiń-
skich na terenie Małopolski Wschod-
niej zarejestrowanych przez RGO we 
Lwowie. W:  AAN 47, s. 5-11, 13-15). 

W kol. Górne pow. Sarny wymordo-
wali ludność polską, jej dobytek zra-
bowali i gospodarstwa spalili, kolonia 
polska przestała istnieć, ilości ofiar nie 
ustalono. 

W kol. Halicz pow. Sarny upowcy 
pod dowództwem Huka zamordowali 
5 rodzin polskich (20 – 30 Polaków). 

W miasteczku Halicz pow. Stryj 
upowcy uprowadzili i zamordowali 4 
Polaków, w tym ojca z synem. Oraz: 
„We wrześniu 1943 r. zamordowano 
zarządcę majątku Jarosza i.n. wraz z 
żoną.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jan-
kiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  Seria 
– tom 8).  

W kol. Hołoby Małe pow. Kamień 
Koszyrski zostali zamordowani przez 
bandy UPA: Niewczas Bolesław, 
Falkiewicz Józef, Falkiewicz 
Bolesław, Jakubczyk Adam, Klata 
Józef, Kalata  Franciszek, Kalata 
Edward,  Łachnicka Helena  (http://
wolyn.org/index.php/informacje/969-
male-holoby).  
W mieście Horochów: „Samoo-
brona wróciła z wypadu szczęśliwie, 
przyprowadzili bandytów do Horo-
chowa i kazali położyć się twarzą do 
ziemi i zwoływali, aby przyszli posz-
kodowani i rozpoznawali bandytów i 
zezwolili im ich zabić ciężkim młotem 
w głowę. Wiele osób poszło, poznali 
bandytów. Jacek Keller poszedł, cio-
cia Ziemiańska poszła poznała ban-
dytów, bo ona zaplątała się w dużym 
owsie, upadła i pod siebie podsunęła 
wnuczkę Marysię i jakoś bandyta 
przeszedł i nie zauważył ich, a ciocia 
ich widziała, jak oni zabijali jej córki 
z dwojgiem dzieci i wielu innych z Po-

luchna. To wszystko widziała sama, 
a wnuczkę zakryła fartuchem, aby 
nie widziała, bo by nie wytrzymała 
patrząc, jak matka ginie. A ja oczy, 
mówi ciocia, zamknęłam i czekałam, 
że zaraz i mnie zabiją, ale im Pan 
Bóg oczy zasłonił i tak zostałam. 
Jak była ciocia koło tych bandytów i 
poznała ich i tak chodziła koło nich i 
mówiła: Chryćko, czemu ty zabił moje 
dzieci, mego męża, zięcia, dwie córki, 
troje wnuków i starych Ziemiańskich 
dziadków? Czemuś zabił, co oni to-
bie zabrali, co oni ci byli winni? 
Mogłeś wszystko zabrać, a ich żywych 
zostawić, czemu tak zrobiłeś? Ryknął, 
że to nie on, tylko Ukraina ich zabiła. 
A wartownik mówi: pani Ziemiańska, 
niech pani weźmie ten młot i niech 
pani zabije tego bandytę. A pani 
Ziemiańska powiedziała mu: niech go 
Pan Bóg zabije, ja jego grzechy nie 
będę brała na swoją duszę i poszła 
z płaczem do domu. Płakała bardzo 
ogromnie za swoimi dziećmi, wnuka-
mi i mężem. Wielu oglądało i podob-
nie to zrobiło, nikt nie ważył podnieść 
tego młota na bandytów głowy. Leżeli 
tak do wieczora głowami do ziemi, a 
wieczorem byli tacy, co ich sprzątnęli, 
bo cóż innego było z nimi robić, na co 
zasłużyli, to dostali. Przykro nam było 
bardzo, że to nasi musieli to zrobić, 
ale na własną obronę to zrobili, tak, 
aby odstraszyć napad na Horochów.” 
(Wspomnienia Józefy Wolf z domu 
Zawilskiej; w: http://wolyn.freehost.
pl/wspomnienia/aleksandrowka-joze-
fa_wolf.html).  
W kol. Huta Stepańgrodzka pow. 
Sarny upowcy obrabowali i spalili 
gospodarstwa polskie oraz zamordo-
wali nie ustalona liczbę Polaków. 

We wsi Jankowce pow. Włodzimierz 
Wołyński na początku września upo-
wcy zamordowali 2 Polaków, którzy 
pojechali do swojej wsi: „Takie przed-
sięwzięcie przypłacili życiem stryjecz-
ni bracia: Stefan i Stanisław Szewczu-
kowie. W początkach września posiali 
zboże na swoim polu w Jankowcach. 
Dostali się w ręce Ukraińców, gdy 
wracali po pracy do Jagodzina, gdzie 
nocowali z rodziną. „Stanisława zabi-
li na miejscu, a Stefan zaczął uciekać, 
lecz złapali go, pokłuli bagnetami i 
obcięli język” – wspomina w swojej 
relacji krewna zamordowanych Anna 
Ryszkiewicz. „Zostali odnalezieni i 
pochowani na cmentarzu w Ryma-
czach” – dodaje”.(http://dziennik.
artystyczny-margines.pl/zbrodnie-
sniace-sie-po-nocach-zaglada-wsi-
jankowce )  

We wsi Janówka pow. Kowel zamor-
dowali kilka rodzin polskich; w tym 
wdowę z 3 dzieci, 4-osobową rodzi-
nę przyprowadzoną z Gaju oraz kilka 
miejscowych rodzin; dziewczynkę 
w wieku szkolnym Helenę Cymbałę 
prowodyr UPA w Janówce Telemon 
Majdaniec zamordował  siekierą i 
łopatą. Majdaniec ze swoją bojówką 
uprowadził z Gaju do Janówki wdo-
wę Szwedową, jej dzieci; córki lat 9 
i 11, syna Władysława, lat 10,  syna 
Tadeusza, lat 23 z jego żoną i 2,5 rocz-
nym synkiem. Na początku września 
zamordował ich przy pomocy ostrych 
narzędzi, mordując jednocześnie 
mieszkającego w Janówce Karola 
Szweda z żoną i dwójką dzieci. Zginę-
li również inni Polacy, którzy w porę 
nie opuścili Janówki. 

W mieście powiatowym Jarosław: 
„We wrześniu 1943 r. zamordowano 
15 rodzin – około 60 osób NN.” (Prof. 
dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupeł-
nienie..., jw.;  Seria – tom 8). 

W kol. Jesionówka pow. Włodzi-

mierz Wołyński zamordowali co naj-
mniej 19 Polaków, zdołała uciec tylko 
11-letnia Halinka Tomaszewska. 

W miasteczku Jezupol pow. Stani-
sławów uprowadzili 4 Polaków, po 
których ślad zaginał. 

W kol. Jurydyka /Pokuta/ pow. 
Łuck upowcy wymordowali ludność 
polską mieszkającą  w 18 domach (ok. 
90 - 100 osób, licząc po 5 – 6 osób 
na jeden dom), część zapędzili do 
stodół i żywcem spalili. 8 lipca 2018 
roku prezydent Andrzej Duda złożył 
kwiaty na polu tej wsi, przy polnej 
drodze, podczas wizyty na Wołyniu 
z okazji 75 rocznicy ludobójstwa 
ukraińskiego dokonanego na ludności 
polskiej.  Kolonia Pokuta położona 
koło miasteczka Ołyka w powiecie 
Łuck wymieniona jest w książce W. i 
E. Siemaszko jako kolonia Jurydyka /
Pokuta/ na s. 281 – 582. Na tej kolonii 
2 maja 1943 roku Ukraińcy zamordo-
wali 63-letniego Franciszka Oronia, 
28 maja 1943 roku upowcy zamordo-
wali 6 Polaków: Weronikę Kownacką 
z Ostrowskich, lat 43, jej dzieci: Te-
resę lat 7, Jana lat 5, Antoniego lat 4 i 
rocznego Floriana oraz 72-letnią Zo-
fię Szyszkowską.  We wrześniu 1943 
roku upowcy wymordowali ludność 
polską mieszkającą  w 18 domach, 
część zapędzili do stodół i żywcem 
spalili. W lutym 1944 roku /wg innych 
świadków podczas prac polowych/ 
Ukraińcy zamordowali 3 Polaków: 
Marię Armatys, lat 21, Jana Armaty-
sa, lat 23 oraz Władysława Kownac-
kiego, lat 60. Siemaszkowie na s. 582 
podają łączną liczbę 60 polskich ofiar 
w tej kolonii, wynikałoby więc, że na 
jeden dom wypadałyby 2 – 3 ofiary, 
co niewątpliwie jest liczbą zaniżoną, 
biorąc pod uwagę dziadków, rodziców 
i  dzieci. 

We wsi Kamienna pow. Nadwórna 
uprowadzili 2 Polaków do lasu, jedne-
go zastrzelili, drugi trafiony 2 kulami 
zdołał uciec. „Z dawniejszych wypad-
ków wymienić należy wieś Kamienną 
[Nadwórna], gdzie został zabity Polak 
nazwiskiem Lis i raniony Polak Psze-
niczny. Do wymienionych przybyło w 
nocy kilku uzbrojonych osobników, 
Ukraińców, którzy Lisa i Pszenicz-
nego wyciągnęli z dom, zaprowadzili 
do lasu, gdzie był przygotowany dół, 
kazali się rozebrać i wejść do dołu. 
W ostatniej chwili Pszeniczny uciekł 
i został trafiony dwa razy pociskami, 
które raniły go. Zdołał jednak zbiec. 
Lis natomiast został zabity. Pszenicz-
ny rozpoznał w zabójcach jednego z 
tamtejszych mieszkańców nazwiskiem 
Bojczuk. Bojczuk rzekomo zbiegł wraz 
z całą rodziną.” (1943, 13 września – 
Pismo Pol. K. O. w Stanisławowie do 
Delegata RGO we Lwowie. Dotyczy 
mordów i uprowadzeń Polaków w sta-
nisławowskim. W: B. Ossol. 16721/1, 
s. 273-275). 

W kol. Koniuchów pow. Stryj upro-
wadzili 2 Polaków, którzy zaginęli 
bez śladu.  „Z początkiem września 
uprowadzili z domu o 11 w nocy Wik-
tora Galewicza z Koniuchowa [Stryj] 
trzej osobnicy, dwaj w uniformach 
niemieckich, trzeci w ubraniu cywil-
nym. Ten sam los spotkał blokowego w 
Koniuchowie N. Witruka.” (1943, 21 
września – Pismo PolKO w Stryju do 
Delegata RGO we Lwowie dotyczą-
ce napadów, uprowadzeń i mordów 
na ludności polskiej. W:  B. Ossol. 
16721/2, s. 3).  

We wsi Kosmacz pow. Kołomyja: 
„Na początku września 1943 r. zostali 
uprowadzeni: Kozubski i.n., robotnik; 
Nowak i.n., maszynista wraz z żoną; 
Purecki - kierownik kopalni.” (Prof. 

dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupeł-
nienie..., jw.;  Seria – tom 8). „W Ko-
smaczu [Kosów] w pierwszych dniach 
września Purecki, kierownik kopalni, 
Nowak, maszynista wraz z żoną, Ko-
zubski, robotnik - wszyscy zniknęli.” 
(1943, 13 września – Pismo Pol. K. O. 
w Stanisławowie do Delegata RGO 
we Lwowie. Dotyczy mordów i upro-
wadzeń Polaków w stanisławowskim. 
W: B. Ossol. 16721/1, s. 273-275). 

W futorze Kościelny Futor pow. Ko-
stopol bulbowcy bestialsko zamordo-
wali 2 Polaków: 70-letniego Francisz-
ka Kuriatę i jego 25-letnią córkę. 

W mieście powiatowym Kowel woj. 
wołyńskie Ukraińcy zamordowali 
18-letnią Helenę Biernacką. 

W kol. Leonówka pow. Horochów 
zamordowali staruszka Korzeniow-
skiego. 

We wsi Krymno gm. Lubieszów 
pow. Kamień Koszyrski: „We wrze-
śniu 1943 r. w czasie napadu UPA 
(odpartego) zginęło 3 obrońców NN.” 
(prof. zw. dr hab. Leszek S. Jankie-
wicz..., jw., tom 9).

W kol. Lipnik pow. Horochów za-
strzelili Stanisława Góraka, lat 28, a 
ciało wrzucili do studni. 

We wsi Lityń pow. Kowel zamor-
dowali w lesie 4 Polaków. Inni: „Na 
początku września 1943 r. 9 km od Za-
smyk banderowcy wymordowali wiele 
rodzin z polskiej służby hrabiego Su-
mowskiego w Lityniu. Z 15 rodzin tyl-
ko kilka dotarło do Zasmyk. Członków 
pozostałych zatłukli jak zwykle przy 
pomocy siekier, kos i wideł.” (Marek 
A. Koprowski; w: http://www.kresy.
pl/kresopedia,historia,ii-wojna-swia-
towa?zobacz/krwawe-lato-1943 ).  

W miasteczku Lubieszów pow. 
Kamień Koszyrski: „We wrześniu 
1943 r. w czasie ucieczki do Kamie-
nia Koszyrskiego UPA zamordowała 
18 Polaków. Matusiewicz i.n. z żoną 
i trojgiem dzieci. Smołowik  i.n., na-
uczycielka z Wólki Lubieszewskiej z 
synem 3 letnim i jej szwagrem oraz 10 
osób NN.” (prof. zw. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz..., jw., tom 9). 

We Lwowie Ukraińcy zamordowali 
Polaka , był to dr Bocian (AAN, AK, 
sygn. 203 /XV/ 28, k. 73 – 90). 

W okolicach Lwowa: „We wrześniu 
zamordowano w okolicach Lwowa 70 
Polaków, w tym 3 lekarzy, 5 księży, 15 
chłopów, 3 robotników, 3 urzędników, 
i 17 dzieci” (AAN, AK, sygn. 203 /
XV/ 42. k. 20 – 28). 

We wsi Ławrów pow. Łuck Ukraiń-
cy zamordowali 2 Polaków, braci; ich 
matkę zamordowali 23 lipca. 

W kol. Łuka pow. Sarny upowcy 
wymordowali ludność polską, ilości 
ofiar nie ustalono. 

We wsi Łykoszyn pow. Tomaszów 
Lubelski zastrzelili 2 Polaków, party-
zantów AK. 

W kol. Marianówka Werbska pow. 
Włodzimierz Wołyński Ukraińcy 
zamordowali 3 Polaków: Antoniego 
Kubickiego z synami Mieczysławem i 
Tadeuszem, gdy przyjechali do swoje-
go gospodarstwa po żywność. 

W majątku Metelno pow. Łuck upo-
wcy zamordowali 4 Polaków, w tym 
2 kobiety. 

We wsi Moszczenica pow. Luba-
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czów policjanci ukraińscy aresztowali 
Antoniego Witka, który został pobity 
przez gestapo i zamordowany.  

W miasteczku Niżniów pow. Kałusz: 
„W lipcu 1943 r. Dniestr wyrzucił licz-
ne, zmasakrowane zwłoki Polaków, 
a w okolicy Niżniowa rozpoczęły się 
krwawe napady. „Zrazu były to spora-
dyczne wypadki, mające na celu wytę-
pienie księży polskich i inteligencji, we 
wrześniu mordy te nabrały charakteru 
jakiejś sadystycznej, potwornej zaba-
wy: porywano żywcem ofiary, brano 
do lasu na tortury lub też w domach 
pastwiono się nad nimi, zanim dobito. 
Rodzina Sabatów przez dwie godziny 
była bita kolbami po głowach, następ-
nie uwiązanych do powroza wleczono 
po ulicy, wreszcie zastrzelono” (zapi-
ski s. Marceli)” (Romana Szymczak /
Galewicz/; w: Zeszyty Tłumackie nr 1 
(41); za: http://www.studiowschod.pl/
artykuly/tragiczna-historia-klasztora-
w-nizniowie-czesc-druga/).   

We wsi Nowożuków (Nowy Żuków) 
pow. Równe upowcy zamordowali 4 
Polaków: Dionizę Sawel, lat 38, z 2 
synami oraz jej ojca. 

W kol. Nowy Pruszyn pow. Równe 
zamordowali 19-letnią Annę Dorosz. 

W miasteczku Ołyka pow. Łuck za-
mordowali 3 Polaków: Siedleckiego z 
2 synami; głowę ojca nasadzili na bra-
mie ogrodzenia domu.  

Na stacji kolejowej Ołyka pow. 
Łuck zamordowali 4 Polaków, w tym 
Julię Kobus z 15-letnią córką Sabiną. 

W kol. Osieczniki pow. Kowel za-
mordowali ponad 24 Polaków, w tym 
rodziny, np. Mariannę Siatkę z 4 jej  
dzieci. 

W futorze Ostry Róg pow. Sarny 
spalili polski futor liczący 22 gospo-
darstwa oraz wymordowali ludność 
polską,  imiennie znane są tylko 4 
ofiary: dwoje staruszków Turowskich 
(Józefa i Aleksander), Antoni Turow-
ski, lat 21 oraz Antoni Bielawski, lat 
18.   

W kol. Ożgowo pow. Kostopol w 
drugiej połowie września zamordo-
wali około 40 Polaków. 

W kol. Pieńkówka pow. Kowel 
zamordowali kilkunastu Polaków, 
imiennie znane jest 8 ofiar: „Moja 
babcia pochodzi z Wołynia, miej-
scowość Pinkówka powiat Kowel, 
Bogdan Maria z domu Janowska, i 
babcia mojego męża Janina Zugaj. 
Mojej babci ukraincy wymordowali 
rodziców i jej męża Władysława na jej 
oczach. Do dziś ma łzy w oczach jak to 
opowiada, ma 88 lat.” ( Marzeena67,  
31.01.09; w: 

h t t p : / / f o r u m . g a z e t a . p l / f o r u -
m/w,76,12039249,,Szukam_osob_
ktorych_rodziny_pochodza_z_Woly-
nia.html?v=2 ). 

W kol. Piłsudczyzna pow. Horo-
chów zamordowali Polkę Skibińską  
oraz 2 chłopców żydowskich. 

W kolonii Piórkowicze pow. Ko-
wel oddział samoobrony z  Radomla 
znalazł zwłoki w studni oraz zwłoki 
dziecka przybite do drzwi i ściany w 
jednym z domów (Wiesław Donaj-
ski: „Wspomnienia Jana Józefa Do-
najskiego vel Józefa Dunajskiego ps. 
„Brudny”; w: „Biuletyn 27 DWAK” 
nr 2/2000). 

W miasteczku Pistyń pow. Kosów 
Huculski upowcy zamordowali 26 

Polaków. 

We wsi Pełcza pow. Dubno zamor-
dowali 10 rodzin polskich, około 50 
Polaków. 

We wsi Pniewo gm. Lubieszów pow. 
Kamień Koszyrski: „We wrześniu 
1943 r. zostały zamordowane przez 
nacjonalistów ukraińskich dwie ro-
dziny polskie 1. Kwiatkowska Marian-
na l. 54 (matka Zofii) 2-3. Zofia z d. 
Kwiatkowska  l. 25 z córką l. 3. 4-8. 
rodzina NN (5 osób).” (prof. zw. dr 
hab. Leszek S. Jankiewicz..., jw., tom 
9). 

W kol. Podsielecze pow. Kostopol 
w drugiej połowie września zamordo-
wali 2 starszych Polaków, którzy nie 
opuścili swoich domów. 

We wsi Pohorylce pow. Przemyśla-
ny zamordowali 4-osobową rodzinę 
polską nauczyciela; była to jego żona 
Lewandowska (imię nieznane) lat 40, 
ich syn Zbigniew lat 10 oraz rodzice 
nauczyciela. Nie znane są losy na-
uczyciela. 

We wsi Polana pow. Dobromil za-
mordowali 3 Polaków: właściciela 
majątku ziemskiego i 2 pracowników 
majątku. 

We wsi Polana pow. Sambor zamor-
dowali 6 Polaków z tutejszego mająt-
ku ziemskiego: 2 zastrzelili a 4 upro-
wadzili (w tym właścicieli) i zamor-
dowali. „W Polanie pod Chyrowem 
napadła znowu banda na tamtejszy 
dwór polski. Właścicieli dworu banda 
uprowadziła. W czasie zajścia padło 
od strzałów karabinu maszynowego 2 
parobków zajętych na tym folwarku.”  
(1943, 26 września – Raport Delega-
tury PolKO w Samborze dotyczący 
napadów na ludność polską w rejonie 
Turki - wizja lokalna przedstawicieli 
PolKO. W: B. Ossol. 16722/1, s. 317-
320). 

We wsi Polanica pow. Dolina upro-
wadzili z nadleśnictwa 5 rodzin pol-
skich liczących 15 osób i po bestial-
skich torturach wszystkich wymor-
dowali: 4 mężczyzn, 3 kobiety i 8 
dzieci w wieku od 1 roku życia do 16 
lat; „dzieci zabijane były na oczach 
rodziców przez rozbijanie główek o 
mur lub przez rozpruwanie na żywca 
brzuszków” (Jastrzębski..., s. 108; sta-
nisławowskie). 

W nadleśnictwie Polanica k/Bole-
chowa pow. Dolina został zamordo-
wany wraz z synem leśniczy (inż. le-
śnik) Stanisław Skórecki. „Przez dwie 
doby leśniczówkę oblegali i szturmo-
wali uzbrojeni Ukraińcy (większość 
dawniej karanych za kłusownictwo i 
kradzież drewna), kiedy leśniczemu 
i bohaterskiemu 10-letniemu synowi 
brakło amunicji, wtargnęli do środka, 
mordując domowników“  (Edward Or-
łowski..., jw.). 

We wsi Powursk pow. Kowel zamor-
dowali 2 Polaków. 

We wsi Pożóg (wieś, cegielnia i leśni-
czówka) par. i gm. Lubieszów pow. 
Kamień Koszyrski: „We wrześniu 
1943 r. podczas napadu UPA zostało 
zamordowanych 15 osób: 1-5. Czere-
niuk Władysław z żoną Marią i córka-
mi: Kazimierą, Władysławą i Zuzanną 
6-7. Piekarski i.n. z żoną i.n. 8-9. Zy-
bura Franciszek i jego żona Zuzanna 
z d. Bielak 10-13. Zybura Maria (żona 
Władysława) w trakcie porodu, jej 
niemowlę i synowie Henryk i Fran-
ciszek 14-15. Zybura Helena i jej syn 
(niemowlę)” (prof. zw. dr hab. Leszek 
S. Jankiewicz..., jw., tom 9). 

We wsi Przeniczniki pow. Tłumacz 
zamordowali 55-letniego Polaka. 
„Wrzesień 1944 [1943 – S.Ż.] Psze-
niczniki pow. Tłumacz: Burzmiński 
Dominik 55 lat zabity”. (1944, 17 
lipca – Pismo PolKO w  Stanisławo-
wie do Dyrektora RGO w Krakowie 
zawierające imienny spis osób upro-
wadzonych i zamordowanych od po-
czątku napadów, od września 1943 do 
15 lipca 1944. W: B. Ossol. 16721/1, 
s. 349-373). 

We wsi Przerośl pow. Nadwórna 
zamordowali 6 Polaków: 28-letnią 
kobietę i mężczyzn lat: 19, 20, 21, 22 
i 32. 

We wsi Rewuszki pow. Kowel za-
mordowali 4-osobową rodzinę kowa-
la: Kazimierza Pogorzelskiego z żoną 
i dziećmi lat 1 i 4. 

We wsi Romanówka pow. Tarnopol: 
„We wrześniu 1943 r. zostało zam. 22 
Polaków NN”. (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 
7).  

We wsi Równo pow. Luboml zamor-
dowali 31 Polaków i 1 Ukraińca. 

W kol. Różyn pow. Kowel zamordo-
wali po torturach 72-letniego Andrze-
ja Grzyba i zwłoki wrzucili do studni. 

We wsi Sieniachówka pow. Zbaraż 
obrabowali i spalili polskie gospodar-
stwa oraz zamordowali 12 Polaków. 

We wsi Słobódka Dolna pow. Bu-
czacz podczas nocnego napadu upo-
wcy zamordowali 6 Polaków;  4 oso-
by po ich uprowadzeniu: absolwentkę 
gimnazjum Stanisławę Znamierowską 
(ocalała z rzezi wsi Czechów w lipcu 
1941 roku, gdzie Ukraińcy wymor-
dowali m.in. jej rodzinę), uczestnika 
bitwy pod Bzurą Bronisława Za-
rychtę, sekretarza gminy Józefa Gru-
szeckiego i nauczyciela  o nazwisku 
Krzywonos, oraz we wsi 2 chłopców 
(AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 42. k. 20 
– 26). „W Słobódce uprowadzono w 
nocy: Krzywonos Stanisław nauczy-
ciel, Gruszecki Józef rolnik, Zarychta 
Bronisław rolnik, Znamirowska Sta-
nisława rolniczka – mieszkania ich 
obrabowano”.  (1943, październik - 
Zbiór raportów dotyczących napadów 
ukraińskich na terenie Małopolski 
Wschodniej zarejestrowanych przez 
RGO we Lwowie. W:  AAN 47, s. 
5-11, 13-15). 

We wsi Sitaniec pow. Kowel zamor-
dowali 2 rodziny polskie.  

We wsi Stara Sól pow. Sambor: „We 
wrześniu 1943 r. zostali zamordowa-
ni: Hartman Michał uprowadzony z 
młyna, a na ulicy został zabity Wiel-
gopolski i.n”. (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  Se-
ria – tom 8). 

We wsi Staszów pow. Sambor: „Z 
końcem września zostali zamordowa-
ni w Staszowie k/Sambora: leśniczy 
Rożek, jego brat i gajowy” (AAN, 
AK, sygn. 203 /XV/ 42. k. 20 – 26). 

We wsi Stechnikowce pow. Tarno-
pol miejscowy banderowiec po tortu-
rach zamordował Ludwika Piotrow-
skiego, lat 41.  

We wsi Stepańgród pow. Sarny 
wymordowali ludność polską, liczby 
ofiar nie ustalono. 

We wsi Strzelbicze pow. Sambor za-
mordowali 5 Polaków, pracowników 
kopalni. 

W kol. Świętocin pow. Włodzimierz 
Wołyński w kilka dni po rzezi 31 
sierpnia upowcy zamordowali w le-
śniczówce grupę 25 – 30 Polaków; 
„w tejże leśniczówce znajdowało się 
wówczas kilkoro małych dzieci przybi-
tych do ścian za ręce i nogi, już mar-
twych” (Siemaszko..., s. 940). 

We wsi Torskie pow. Zaleszczyki 
zamordowano Burakowskiego Broni-
sława (Juliana) l. 30, (Kubów..., jw.). 

We wsi Trościaniec pow. Buczacz 
zamordowali 6 Polaków: 5-osobo-
wą rodzinę młynarza Kowalskiego 
z 3 dzieci oraz Polaka Jana Laudera, 
męża Ukrainki, z którą miał 4 małolet-
nich dzieci. Inni: zamordowani zosta-
li: Luder Jan, Kowalski N. z rodziną 
(5 osób). (Kubów..., jw.). 

We wsi Turia pow. Włodzimierz 
Wołyński zamordowali 2 Polaków: 
76-letnią kobietę oraz niepełnospraw-
nego Czesława Buczko, którzy nie 
opuścili wsi. 

We wsi Turkowice pow. Hrubieszów 
zastrzelili 18-letniego Antoniego Pilu-
sia. 

We wsi Tyśmieniczany pow. Stani-
sławów na początku września zamor-
dowali 2 Polaków. 

W majątku Uhrynów pow. Łuck: 
„Pamiętam, Samoobrona polska z 
Niemcami z Łucka pojechali do ma-
jątku Uhrynów, gdzie stała placówka 
Niemców w tym majątku. Ogłosili 
Niemcy, że kto ma konie i powóz, to 
żeby pojechali do Uhrynowa na żniwa 
zebrać sobie chleba na zimę i koniom 
paszy. Wtedy zgłosiło się aż 300 osób 
na te żniwa, bo każdy obawiał się w 
mieście głodu, gdyż naprawdę w tym 
roku 1943 mało zbiorów zebrano 
przez tą bandę ukraińską. No i poje-
chali na dwa tygodnie, kto miał kosę 
to kosą, kto miał sierp to sierpem i za 
dwa tygodnie dużo zebrali zboża. Jed-
ni zżęli, to znaczy pracowali w polu, 
a drudzy wartowali z karabinami, ale 
Ukraińcy wykorzystali, że tyle zboża 
zżęte i namłóconego mieli załadowa-
nego do odjazdu. Jak zebrali swoją 
siłę, napadli na cały obóz, to tak bili 
się, odbijali cały dzień. Kto zdążył 
uciec do majątku, to ci się uratowali, 
a kto był dalej w polu to zabili i tak 
inni pochowali się do takich czwora-
ków, bo były murowane, takie miesz-
kania dla robotników oddalone jakieś 
cztery kilometry od pałacu, to tam 
się skryło dużo osób. Moja kuzynka z 
mężem i dzieckiem siedmio-miesięcz-
nym to w tym czworaku się też ukryła. 
Jak bandyci tam doszli to szukali we 
wszystkich czworakach i znaleźli ich 
tam siedzących na ziemi, razem 17 
osób i tak ich wszystkich sztyletami 
zabili. Moja kuzynka została zabita, a 
dziecko nie tknięte. Po tym, jak ban-
dyci odeszli, Polacy zaczęli chodzić i 
zbierać trupy z pola i ktoś z Ukraiń-
ców powiedział, że w czworaku jest 
dużo zabitych, weszli i zobaczyli tyle 
zabitych, a przy piersi moja kuzynka 
Jadzia z Budek Kołodeskich trzyma 
dziecko i ta dziewczynka ssała pierś, 
a matka nie żyła już. Była chyba jesz-
cze przytomna kiedy trzymała dziecko 
ręką, a ono ssało pierś nieżywej matki 
i tylko tego aniołka sztylet nie sięgnął. 
Zostało tylko jedno malutkie dziecko. 
Jakaż to boleść dziadkom nad tym 
dzieckiem. Przywieźli ją do Łucka i 
babcia wychowywała sierotkę i pła-
kała całe życie, aż w końcu zmarła na 
raka. Leży w Pasłęku na cmentarzu, 
bo tam mieszkała po wojnie. Niemcy 
dali znać do Łucka, przyjechało wię-
cej osób uzbrojonych w CKM-y. Na-
ładowali zboże gdzie mieli na co, na 

wozy, samochody niemieckie i pod 
eskortą Samoobrony wrócili do Łucka 
z wielką stratą w ludziach, bo zginęło 
45 osób, których przed odjazdem po-
chowali koło pałacu w parku. Doszły 
słuchy, że Ukraińcy zrównali z ziemią, 
aby nikt nigdy nie znalazł grobów.” 
(Wspomnienia Józefy Wolf z domu 
Zawilskiej; w: http://wolyn.freehost.
pl/wspomnienia/aleksandrowka-joze-
fa_wolf.html; Opracowanie kompu-
terowe - córka Gabriela Sadzińska, 
Ciechocinek 2012).

W kol. Warszawka pow. Horochów 
na początku września zamordowali 
około 10 Polaków. 

We wsi Watyniec pow. Horochów 
zamordowali 2 rodziny polskie, które 
wróciły do wsi, ciała ich wrzucili do 
studni. 

We wsi Wilczy Przewóz pow. Lu-
boml uprowadzili z pola Polaka i ślad 
po nim zaginął; jego żonę zamordo-
wali we wsi Równo. 

W kol. Wólka Swojczowska pow. 
Włodzimierz Wołyński zamordowa-
li 4 Polaków: w jednym domu matkę 
z 2 dzieci do lat 5, które przybili do 
ściany z napisem: „polskie orły”, oraz 
młodą dziewczynę. 

We wsi Wólka Uhruska pow. Lu-
boml zamordowali 4 Polaków. 

We wsi Wyrka pow. Kostopol w dru-
giej połowie września zamordowali 
ukrywających się w lesie po lipco-
wych rzeziach 5 Polaków: Francisz-
kę Maszkowską z 10-letnim synem; 
rodzeństwo: 10-letniego Bolesława 
Basińskiego z 13-letnią siostrą Janiną 
Basińską, 70-letnią Honoratę Suli-
kowską i 20-letniego sparaliżowanego 
syna Franciszka Sulikowskiego.  

We wsi Zamłynie pow. Luboml za-
mordowali około 20 Polaków. 

Między wsią Zasmyki a Różynem 
pow. Kowel zamordowali 2 Polaków. 

W kol. Zgoszcz pow. Sarny upowcy 
wymordowali ludność polską, ilości 
ofiar nie ustalono.  

 Stanisław Żurek 

Podstawowe źródła opracowania, któ-
re nie są wymieniane przy podawa-
nych przypadkach zbrodni:  

Jastrzębski Stanisław: Ludobójstwo 
nacjonalistów ukraińskich na Pola-
kach na Lubelszczyźnie w latach 1939 
– 1947; Wrocław 2007.  

Komański Henryk, Siekierka Szcze-
pan: Ludobójstwo dokonane przez na-
cjonalistów ukraińskich na Polakach 
w województwie tarnopolskim 1939 
– 1946; Wrocław 2004. 

Siekierka Szczepan, Komański Hen-
ryk, Bulzacki Krzysztof:: Ludobój-
stwo dokonane przez nacjonalistów 
ukraińskich na Polakach w woje-
wództwie lwowskim 1939 – 1947; 
Wrocław 2006. 

Siekierka Szczepan, Komański Hen-
ryk, Różański Eugeniusz: Ludobój-
stwo dokonane przez nacjonalistów 
ukraińskich na Polakach w wojewódz-
twie stanisławowskim 1939 – 1946; 
Wrocław, bez daty wydania, 2007. 

Siemaszko Władysław, Siemaszko 
Ewa: Ludobójstwo dokonane przez 
nacjonalistów ukraińskich na ludności 
polskiej Wołynia 1939 – 1945; War-
szawa 2000. 
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Odwiedziłam panią Janinę na Sępolnie we Wrocławiu, 
gdzie zamieszkała z całą rodziną po wojnie. Była to już 
schorowana, starsza kobieta, która wiele w życiu prze-
szła. Opowiadała o przedwojennym Równem, pokazy-
wała zdjęcia, wzruszała się mówiąc. Wiele pamiętała z 
dawnych lat, choć niektóre jej opowieści wydają się tak 
dziwne, że prawie nierealne. Ona jednak z przekonaniem 
mówiła, że są prawdziwe. 
Na przykład młodzieńcza historia jej ojca- Ferdynanda. 

/ 1-Janka w młodości
Ferdynand pochodził z bogatego domu (choć nie wiem na 

czym to polegało).
Pod zaborami służył w carskim wojsku. Za Piłsudskiego 

chciał przejść na polską stronę, do polskiego wojska. To 
było w 1918 roku.
Bolszewicy go złapali i chcieli rozstrzelać. Ferdynand za-

żądał: 
−	 Prowadźcie mnie do tego, który jest nad wami, do 

oficera.
−	 On od razu cię rozstrzeli- kpili żołdacy
−	 Prowadźcie!
Przyprowadzili go do oficera, a był to sam Dzierżyński- 

krwawy komunista!
Gdy Ferdynand wszedł, on zaklął i powiedział po rusku:
−	 Tobie się władza robotnicza nie podoba?!
−	 Chcę do wojska polskiego – odpowiedział twardo 

Ferdynand, oczywiście po polsku.
−	 Rozumiem -odpowiedział Dzierżyński już po pol-

sku- pozwolę i wierzę, że też stworzycie władzę robotni-
czą.
Ferdynand myślał, że pewnie dostanie przepustkę… ale 

na tamten świat, a tu takie zdziwienie: 
-puścili go wolno i wstąpił do wojska Piłsudskiego. Słu-

żył do 1919 roku i został zwolniony z wojska.
Brzmi to jak cud, nieprawdaż?!
Gdy odsłużył w wojsku to wtedy  poślubił Annę i przepro-

wadzili się do Równego.
Tam był rzemieślnikiem i handlowcem. Sam wyrabiał 

sita, ale również sprowadzał je z Biłgoraja. Sprzedawali 
je potem z Anną w Równem  na bazarach i w pobliskich 
wsiach.

Najpierw dzierżawili mały dom od Ukraińców- dwa po-
koje z kuchnią. Chcieli za dwa lata kupić własny dom. 
Niestety Ferdynand zachorował na zapalenie kolana, dłu-
go i ciężko chorował i wszystkie pieniądze szły na lecze-
nie, a nie na wymarzony dom. 
Pierwsza córka Janina- Jania urodziła się dopiero cztery 

lata po ślubie.
Mieszkali w różnych 3 domach- na Wiejskiej, na Szew-

czenki, aż w końcu czwarty kupili. To był porządny dom 
ze schronem przy ulicy Mickiewicza.
Potem, gdy po wojnie mieli ich przesiedlać z Kresów to 

oddali dokumenty na dom w PUR (Polski Urząd Repa-
triacyjny). Niestety te ważne dokumenty do odzyskania 
mienia przesiedleńczego  przepadły w tym urzędzie i po 
wojnie nie mogli się niczego domagać. 
Wróćmy na ulicę Mickiewicza w Równem.
Rodzina się rozrastała. Mieli już cztery córki i jednego 

syna. 
Młodsze dzieci chodziły do polskiej szkoły podstawowej, 

a najstarsze- Janka i Hela do dziesięciolatki rosyjskiej. 
Trudno było przejść dzieciom polskim do szkoły rosyj-
skiej, ale musiały. Szkoły polskie były bardzo biedne i 
biedne były dzieci, które tam chodziły. Była jednak opie-
ka w szkole- dzieci dostawały śniadania i obiady, a także 
przymusowo trzeba było pić tran – to wszystko było dzięki 
pomocy amerykańskiej  (czy to możliwe wtedy? To chyba 
pomyłka)

/ 2-Hela i Janka w Równem
Na tym zdjęciu Hela jest w chustce, bo chorowała na ty-

fus i miała obcięte włosy. Na szczęście nikt się nie zaraził. 
W tamtych czasach trzeba było albo pracować, albo się 

uczyć. W roku 1937 Janka skończyła szkołę i rodzice wy-
słali ją do handlówki- miałaby dobry fach.  Hela poszła do 
szkoły krawieckiej. Niestety Janka chodziła do tej szkoły 
tylko rok, bo trzeba było płacić 25 złotych na miesiąc i nie 
było ich stać na opłacanie szkoły dwóm córkom. Rodzi-
ce postanowili, że Hela będzie się uczyć, a starsza Janka 
będzie pracować i pomagać rodzinie. To było niesprawie-
dliwe, że musieli wybierać, bo przecież inne polskie dzie-
ci- dzieci urzędników polskich nie musiały płacić za szko-
ły- tylko urzędnicze dzieci miały darmową naukę, dzieci 
rzemieślników nie.
We wrześniu 1939 roku, po krótkich walkach armia pol-

ska przestała istnieć. 
W 1941 roku weszli do Równego Niemcy. Wjeżdżali na 

motorach, a górą leciały samoloty.
Rosjanie tłumnie i w pospiechu uciekali całymi rodzina-

mi. 
Gdy Niemcy zdobyli i zajęli Równe to z kolei sowieci 

bombardowali to miasto, nalotom nie było końca.  W dzień 
Niemcy urządzali łapanki. Wszyscy bardzo się tego bali.
Któregoś dnia Janka była sama w domu i przez okno wi-

działa taką akcję. Niemiec, Ukrainiec i pies szukali ludzi 
i nawet wyciągali z domów. Prowadzili ich potem do koła 

otoczonego przez żołnierzy z bronią. Janka przerażona 
schowała się w szafie, a nikogo innego nie było w domu. 
Patrol z psem oddalił się i Janka odetchnęła z ulgą.  Za 
chwilę usłyszała jednak stukanie do drzwi. Nie odzywała 
się. Jednak zza drzwi usłyszała znany głos, więc  otworzy-
ła. To był znajomy Ukrainiec.
−	 Janka, twój brat stoi w kole i płacze, wzięli go z 

ulicy, chodź szybko!
Młodszy brat miał wtedy 11 lat. Janka była nieufna i bała 

się. Nie chciała iść, bo bała się, że i ją wezmą. Po chwili 
namysłu zdecydowała:
−	 Trudno, razem będzie lżej – i poszła
Ukrainiec obmyślił ucieczkę i przygotował. Za stodo-

łą zostawił drabinę. Podeszli do koła. Ukrainiec zagadał 
Niemca, a Janka złapała brata za rękę i w nogi, biegiem. 
Brat po przygotowanej drabinie wspiął się do stodoły i od-
rzucił drabinę, a Jance Ukrainiec kazał skakać przez płot i 
uciekać. Plan się powiódł. Uratowali się oboje. 
Janka wspominając bardzo to przeżywała, choć minęło 

już prawie 70 lat, a dużo młodszy brat już nie żył.
Nie mogła też sobie wybaczyć, że nawet nie podziękowa-

ła temu Ukraińcowi, nie widziała go więcej.
Potem do Równego przyszli Rosjanie, ale już nie tacy za-

ciekli komuniści tylko zwykli ludzie, żołnierze walczący 
o wolność.
W 1943 roku Niemcy uciekali po klęsce pod Stalingra-

dem.
Niemcy odeszli z Równego. Przed odejściem jeszcze li-

kwidowali swój szpital. Wszyscy ranni po prostu zostali 
wypuszczeni i mieli wracać na własną rękę, mieli sobie 
sami radzić. Kilku z nich  przyszło do domu Janki rodziny, 
chcieli cos zjeść, byli wynędzniali, od pięciu dni nic nie 
jedli.  Matka nakarmiła Niemców...
Rosja szła zwycięsko. Polacy bali się, że jeśli nie przyj-

dą jak najszybciej Rosjanie to Ukraińcy ich wymordują, 
bo tak się działo w okolicznych wioskach. Czekali więc z 
niecierpliwością i nadzieją na Rosjan, chcieli tego ich wy-
zwolenia. Regularne wojsko rosyjskie dało łupnia  Niem-
com. Polacy się cieszyli. Na przyjście Rosjan wystawiali 
na ulicę zastawione stoły i żołnierze brali jedzenie w bie-
gu.
W Równem rosyjscy oficerowie nocowali w polskich do-

mach, bo Ukraińcy ich mordowali. Niemcy obiecali im 
wolną Ukrainę, więc z nimi współpracowali  Koszary były 
puste, bo Niemcy bombardowali w pierwszej kolejności 
cele wojskowe. 
Najgorsze były  noce, bo Niemcy urządzali naloty w każ-

dą noc. Latali i bombardowali całe miasto  ze światłami. 
Można było najwyżej uciekać do prowizorycznych schro-
nów w ogródkach, ale nie dało się każdej nocy spędzać w 
schronie. Polacy mieli też rodziny po wsiach, pod Rów-
nem, mogliby tam byli się schronić przed bombardowa-
niami, jednak  na wsiach było niebezpiecznie z powodu 
Ukraińców, którzy mordowali Polaków.  Trwali więc w 
swoich domach pomimo bombardowań.
Gdy Rosjanie nastali w Równem  to na kwaterę do ich 

rodziny przydzielono na stałe dwóch oficerów. Matka bała 
się o córki- tyle się słyszało o rosyjskich gwałtach. Na 
szczęście ci Rosjanie byli spokojni i porządni, córkom nic 
nie groziło z ich strony. 
Nie tylko ci zakwaterowani oficerowie mieszkali w ich 

domu. Zawsze ktoś z rosyjskich żołnierzy u nich  nocował 
dodatkowo.  Trzeba było odstąpić im łóżka, rodzina spała 
na podłodze.
Jak Rosjanie przyszli to ojciec- Ferdynand – był na liście 

na wywózkę na Sybir. Przestraszył się i uciekł do Biłgora-
ja, tam byli Niemcy. Potem wrócił.
Siostra Janki Hela dorabiała szyciem dla żołnierzy. 
Po skończonej dziesięciolatce rosyjskiej Janka bardzo do-

brze znała język rosyjski i dzięki temu mogła pracować 
na poczcie. Natomiast Hela pracowała w rosyjskim mły-
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nie i przywozili jej mąkę workami. Ta mąka to był skarb- 
mama- Anna piekła z niej bułeczki i sprzedawała. 
Wracając do pracy Janki to  polegała ona  na cenzurowa-

niu wojskowej poczty polowej. Niewdzięczna praca, ale 
wyboru nie było.
W ten to sposób wpadł w jej ręce pewien list.  Janka pa-

miętała go dokładnie:
„ Spodziewamy się bitwy. Ktoś kogo kochałem dowie-

działem się, że mnie zdradza. Nie mam po co żyć. Pójdę 
świadomie pod kule i skończę to moje młode życie”
Janką wstrząsnęło to przeczytane wyznanie. Zwołała inne 

koleżanki z poczty- Rosjanki i pokazała im list. Janka po-
stanowiła ratować młodego żołnierza.  Napisała do niego:
„Jak Wam nie wstyd!? Walczycie za Ojczyznę i z powodu 

jakiejś dziewczyny, która nie jest Was warta chcecie iść na 
pierwszą linię?! Jest tyle dobrych dziewczyn, dla których 
warto żyć. Weźcie się w garść i nie róbcie głupstw tyl-
ko walczcie za Ojczyznę i pokonajcie naszego wspólnego 
wroga.”
Janka podpisała się, ale zmieniła imię. Wysłała list, ale 

numer poczty polowej musiał być podany.
Wkrótce przyszła odpowiedź:
„Widzę, że jesteś Polką. Jeśli wszystkie Polki są takie to 

warto żyć. Przyślijcie mi swoje zdjęcie”
Janka zdjęcia nie wysłała, ale wszyscy na poczcie wie-

dzieli o jej korespondencji.

Za jakiś czas ten żołnierz przyjechał do biura poczty w 
poszukiwaniu polskiej dziewczyny, z którą wymienił listy. 
Naczelnik wezwał Jankę i poznała uratowanego wojaka.
 Potem żołnierz chciał odwiedzić ją w domu i poznać ro-

dzinę.  Jeszcze mi tu ruskiego oficera potrzeba w zaloty 
do córki! - powiedziała mama i nie pozwoliła Jance się z 
nim spotykać.

Gdy ogłoszono koniec wojny to wszyscy strzelali na wi-
wat czym kto miał, radości nie było końca. 
Cała rodzina zapisała się na transport na ziemie polskie. 

Miał to być transport z Równego do Malborka.  Jednak 
pewien bogaty Żyd przekupił kolejarzy i sprawił, że od-
czepili jeden wagon w Kutnie. W tym wagonie była też 
rodzina Janki. Stali tam dwa tygodnie, aż w końcu docze-
pili ich do innego transportu i dojechali do Świebodzina. 
Tam się osiedlili.
W tym mieście pełno było różnych towarów, więc kwitł 

handel pod semaforem. Transporty zatrzymywały się i ro-
dzice Janki mogli handlować z żołnierzami, którzy wracali 
z wojny, a także z innymi.  Z tego handlu kupili w Świe-
bodzinie sklep, ale jednak jeden sklep na taką dużą rodzi-
nę to było mało, a ponadto Świebodzin zaczął pustoszeć. 
Żołnierze radzieccy zabierali z miasta wszystko- traktu-
jąc jako zdobyczne. Znikały fabryki, maszyny, wszystkie 
urządzenia- całe wielkie transporty dóbr wywozili, a mia-
sto popadało w ruinę. Nawet urządzenia z elektrowni wy-
wieźli!  Trudno tam było żyć.
Koleżanka Heli napisała im o Wrocławiu. Była tam pra-

ca. Pojechali więc.  Znaleźli mieszkanie przy ul. Bore-
lowskiego. W całym szeregu domów pozostało do tamtej 
pory tylko to jedno mieszkanie wolne, bo było częściowo 
zburzone. Bomba zniszczyła sąsiednie mieszkanie i jeden 
bok tego  mieszkania rozpadł się. Zajęli więc to co zostało 
i urządzili się w nim jak się dało.

/3-Ulica Borelowskiego na Sępolnie

Mieszkanie przy Borelowskiego nieraz pękało w szwach, 
bo oprócz rodziny z Równego ciągle mieszkał tam ktoś z 
dalszych krewnych, każdy kąt był zajęty. Takie czasy- lu-
dzie pomagali sobie wzajemnie, a niezburzonych domów 

we Wrocławiu było mało. Za to były perspektywy nauki i 
pracy- lepsze niż na prowincji. 
Rodzice w dalszym ciągu zajmowali się handlem. Praco-

wali w Hali Targowej, gdzie mieli stoisko z sitami i innymi 
produktami- jak dawniej. Chociaż nikt już dzisiaj takich sit 
nie używa to jednak na pamiątkę zachowało się w rodzinie 
sito z włosia końskiego oplecione łykiem. 

/ 4-Tradycyjne biłgorajskie sito

Powoli młodsze rodzeństwo Janki zaczęło dorastać i 
opuszczać dom- zakładali rodziny i wyprowadzali się. 
Hela zamieszkała niedaleko- też na Sępolnie, pozostali da-
lej, ale też we Wrocławiu.
Tylko Janka pozostała w domu z rodzicami. Też założyła 

rodzinę i była szczęśliwą żoną i matką dwóch synków. 

/ 5-Rodzina Szydłowskich

Ojciec – Ferdynand zmarł dość wcześnie, a matka- Anna 
długo jeszcze z nimi żyła i opiekowała się dziećmi. 

/6-Janka wspomina

Janina po śmierci została pochowana  na cmentarzu para-
fialnym na Sępolnie, we Wrocławiu.

Z serii: „Zatrzymane w 
kadrze” - Borysław
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Henryk Rzewuski, „Pamiątki Soplicy”, 
czyli kwintesencja kresowego sarmatyzmu
Alicja Łukawska
„Pamiątki Soplicy” Henryka 
Rzewuskiego to tekst dzisiaj już 
zapomniany, a przecież bez nie-
go – a raczej bez opowieści pana 
hrabiego Rzewuskiego snutych na 
Krymie i w Rzymie – nie byłoby 
„Pana Tadeusza”, najważniejsze-
go chyba tekstu w naszej litera-
turze. Bo tych opowieści właśnie 
słuchał bezpośrednio od niego nie 
byle kto, a sam Adam Mickiewicz. 
One to właśnie zainspirowały po-
etę do stworzenia barwnego, nie-
zapomnianego świata szlachec-
kiego, jaki jest w najpiękniejszym 
polskim poemacie. 

Wieść niesie, że opowieści hra-
biego Henryka najpierw zaist-
niały w postaci ustnej. Podobno 
Mickiewicz siedział, słuchał w 
milczeniu tego, co opowiadał mu 
Rzewuski i w końcu powiedział: 
„słuchaj, spisz to wszystko”.

– Ale jak to spisać? – odparł Rze-
wuski.

– Zwyczajnie, tak jak mówisz – 
odpowiedział wieszcz. 

Tako rzecze historia literatury. 
Podobno ta właśnie rzymska roz-
mowa Rzewuskiego z Mickiewi-
czem legła u początków nowego 
gatunku literackiego, czyli gawę-
dy szlacheckiej, występującej tyl-
ko w literaturze polskiej.

Bo kultura szlachecka była gada-
na, a nie pisana. Szlachcic polski 
mało pisał i właściwie w ogóle 
nie czytał. Za to pilnie słuchał, co 
opowiadają inni. Sam też często i 
z dużą wprawą zabierał głos. Był 
zresztą do tego przygotowany, bo 
właśnie ustnych wystąpień pu-
blicznych uczono go w szkołach. 

I tak też napisana została ta książ-
ka. Jej narracja jest typowa dla ga-
wędy. I przez to właśnie jest dość 
trudna w odbiorze. Co tu dużo 
gadać! To się po prostu ciężko 
czyta! Podchodziłam do tej książ-

ki kilkadziesiąt lat, kupiłam ją so-
bie jakoś tak zaraz po maturze i 
nie zmogłam. Potem próbowałam 
to czytać na studiach, bo była na 
liście lektur z romantyzmu i też 
nie dałam rady. Korzystałam z 
niej parę lat temu podczas pisania 
mojej książki o duchach na kre-
sach (opisując m. in. kresowego 
warchoła i hulakę, pana Wołod-
kowicza, którego duch do tej pory 
jakoby straszy w Mińsku, a także 
słynnego kaznodzieję z okresu 
konfederacji barskiej i cudotwór-
cę kresowego, księdza Marka 
Jandołowskiego), ale też wtedy 
jakoś nie udało mi się przeczytać 
całości, przestudiowałam tylko 
potrzebne mi fragmenty.

I dopiero teraz, jakoś tak mnie na-

szła ochota na tekst Rzewuskie-
go. Podeszłam do niego jednak 
zupełnie inaczej. Wzięłam się na 
sposób. Po prostu czytałam sobie 
to na głos. I chwyciło!  W tej po-
staci gawęda szlachecka zyska-
ła pewien rytm i styl, niezwykle 
potoczysty i barwny. Dość długo 
to trwało takie czytanie po cichu, 
a raczej mruczenie, ale było war-
to. Jakiż to piękny tekst! Sewe-
ryn Soplica (nie mylić z Jackiem 
Soplicą!) snuje swoje opowieści 
jedna za drugą, przypominając 
dawny, miniony świat naszych 
szlacheckich przodków. 

Piszę naszych, bowiem jednym 
z bohaterów przypomnianych 
przez Soplicę jest rotmistrz za-
kroczymski Walenty Łukawski, 
konfederat barski (w powstaniu 
miał tytuł pułkownika), który dla 
ratowania Ojczyzny poświęcił 
się i wraz z dwoma towarzysza-
mi zadeklarował, że porwie króla 
Stanisława Augusta Poniatow-
skiego, który był w tamtym cza-
sie na pasku carycy Katarzyny 
II. Plan brawurowego porwania 
władcy z Warszawy zaakceptował 
przywódca konfederacji barskiej 
Kazimierz Pułaski. Konfederaci 
nie chcieli jednak króla zabijać, 
tak jak rewolucjoniści francuscy 
nieco później. Zamierzali tylko 
zdjąć go z tronu i zastąpić władcą, 
który – jako polski patriota – bę-
dzie służył Ojczyźnie, a nie Rosji. 
Król Staś był dla nich bowiem nie 
pomazańcem bożym, ale rosyjską 
marionetką.  

Tak wyglądało to porwanie króla 
Stasia:

Niestety, marnie wyszła konfe-
deratom ta akcja, bo jeden z nich 
(Jan Kuźma) zdradził swoich ko-
legów i przeszedł na stronę króla, 
a może od początku był królew-
skim zausznikiem w szeregach 
konfederatów? Strawińskiemu 
udało się uciec, zaś Łukawski 
został złapany w Warszawie i 
skazany na karę śmierci. Ścięto 
go publicznie, a ciało poćwiarto-
wano. Jego żona Marianna, którą 
zmuszono od oglądania egzekucji 
męża, zmarła z przestrachu nieco 
później. 
Odkąd poznałam tę smutną histo-

rię, to czuję wielką sympatię do 
dzielnych konfederatów barskich 
i ogromną niechęć do ostatniego 
króla Polski, który na tronie zna-
lazł się tylko dlatego, że kiedyś 
tam posunął Katarzynę II. Sprze-
dawczyk i tyle! 

Strasznie smutna jest ta historia 
z tym rotmistrzem Łukawskim, 
ale może to jakiś mój przodek? 
Wszakże po ojcu nazywam się 
Łukawska! Zakroczym, skąd 
pochodził Walenty, to przecież 

Mazowsze, a moi przodkowie 
ze strony ojca ze szlachty mazo-
wieckiej pochodzą. Tyle wiem. 
Takiej szlachty biedniejszej, jak 
Rzędzian z „Ogniem i mieczem”, 
co to zawsze podkreślał: „jam 
szlachcic, choć ubogi”. Muszę za-
jąć się prześledzeniem linii moich 
przodków ze strony ojca. Może 
natrafię na Walentego? Podobno 
miał jakiegoś syna, więc wszyst-
ko jest możliwe. Chętnie zaadop-
tuję takiego dzielnego rotmistrza 
na swego pradziadka!

W każdym razie, czytając u Rze-

wuskiego o tych wszystkich sar-
mackich warchołach i rębajłach 
miałam wrażenie, że czytam o 
swoich własnych przodkach, że 
w ich żyłach i w moich płynie ta 
sama krew. Łączy mnie z nimi nie 
tylko to samo nazwisko, ale także 
charakter i temperament.  

Oprócz historii konfederatów bar-
skich mamy w tej książce cudow-
ne opowieści o księciu Karolu 
Radziwille „Panie Kochanku”:

Moja ulubiona historia jest o tym, 
jak w klasztorze bernardyńskim 
w Nowogródku zjechali się na 
sejmik ludzie księcia, zajmując 
celę gwardiana. W jednej celi 
spali wówczas pokotem na pod-
łodze wysłanej słomą: książę Ka-
rol, Michał Rejten (krewny „tego 
Rejtana”), szatny Burgielski, Se-
weryn Soplica, egzorcysta zakon-
ny, ojciec Idzioraz suka Nepta, 
ulubiona wyżlica księcia Karola. 
Reszta szlachty spała na dziedziń-
cu klasztornym.

No i w tej celi pod wieczór, zaraz 
po pacierzach książę Radziwiłł 
mówi:

- Ojcze Idzi, niech będzie po-
chwalony Jezus Chrystus!

- Na wieki wieków! Co książę pan 
rozkaże?

- Czy nie słyszy wasze, jak moja 
Nepta warczy? Zapewne niebosz-
czyk Wołodkowicz mnie nawie-
dza.  

I dalej snuje się dygresja o tym, 
jak to pan Wołodkowicz w mło-
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dości był wielkim przyjacielem 
księcia pana i jak Wołodkowi-
cza w Mińsku w trybunale 
niesłusznie na śmierć skazali. 

Wspaniałe są też opowieści o 
trybunale lubelskim i dzielnym 
małym rycerzu z Litwy, który 
tak wspaniale umiał szablą ro-
bić, że wszystkich koroniarzy 
zwyciężał (Henryk Sienkiewicz 
musiał się chyba zainspirować 
tym opowiadaniem, stwarzając 
postać swego małego rycerza, 
czyli Michała Wołodyjowskiego), 
o wędrówce paru szlachciców do 
Siczy Zaporoskiej (znowu widać 
tu, czym się zachwycił Henryk 
Sienkiewicz i co wykorzystał w 
„Ogniem i mieczem”), o wielkim 
polskim patriocie Tadeuszu Rej-
tanie, który najpierw próbował 
powstrzymać sejm rozbiorowy w 
Grodnie, a kiedy to się nie udało, 
oszalał po Ojczyzny stracie, w 
końcu zadając sobie śmierć za po-

mocą szkła potłuczonego. 

Ach, gdzie ten świat! Gdzie taka 
szlachta! 

Zostaliśmy tylko my, jej potom-
kowie. W XVIII wiecznej Polsce 
było jej bardzo dużo, przecież 
około 10-15 procent ludności sta-
nowiła wówczas szlachta, i to her-
bowa. Dla porównania – w tym 
samym czasie na zachodzie Euro-

py w takich krajach jak Francja, 
Anglia czy Niemcy szlachta sta-
nowiła zaledwie około 2 procent 
ludności. To bardzo mało. A u nas 

– voila! Przynajmniej co dziesiąty 
Polak był szlachcicem! Dlatego 
tak bardzo mogła rozwinąć się 
złota wolność szlachecka i wszel-
kie przywileje. Co się stało z tymi 
ludźmi? Gdzie są ich potomko-
wie? Część na pewno poginęła w 

powstaniach w XIX wieku, część 
wymordowali w XX wieku So-
wieci i Niemcy… Ale może część 
została? 

Jeśli czujesz w sobie szlacheckie-
go ducha, jeśli Twoje nazwisko 
kończy się na „ski” lub „cki”, je-
śli w Twojej rodzinie krążą jakieś 
herbowe legendy lub przekazy o 
dawnej świetności – poczytaj so-
bie Rzewuskiego! 

Najlepiej na głos! 

Znajdziesz tam obraz Twoich 
przodków. Ale jeśli nawet Twoi 
przodkowie byli tylko chłopami 
czy mieszczanami, to i tak każdy 
prawdziwy Polak-katolik, Polak-
-patriota przyjmuje tamtą sarmac-
ką tradycję za swoją własną i tyl-
ko do niej się odwołuje. 

Innej tradycji przecież nie mamy! 

Dlatego trzeba pokochać tych na-
szych pradziadów warchołów i 
rębajłów.

Innego wyjścia nie mamy!

Bo przecież... 

My z nich wszyscy! 

Rzewuski Henryk, „Pamiątki So-
plicy”, oprac. i posłowie Zofia Le-
winówna, PIW, Warszawa 1978
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16 lipca 2018 roku  upłynęło 
dokładnie 85 lat od czasu, gdy 
na antenie ogólnopolskiej w 
przedwojennej Polsce odezwa-
ła się po raz pierwszy „Wesoła 
Lwowska Fala” pod kierownic-
twem Wiktora Budzyńskiego. 
Cichy to jubileusz i smutny: 
Lwów wykreślony z mapy Pol-
ski dzisiejszej, zespół rozsy-
pany po całym świecie, wielu 
czołowych wykonawców już 
zabrakło wśród żyjących, autor 
i kierownik - od  lat na obcej 
ziemi...
Aż dziw czasem bierze, że tyłu 
ludzi jeszcze pamięta, jeszcze 
wspomina, że tak uparcie żyje 
ta tradycja i pamięć o „Lwow-
skiej Fali”, że pytają o jej 
dawne dzieje nawet najmłod-
si przybysze z Kraju, których 
spotyka się często zagranicą . 
W ostatnich objazdach teatral-
nych po Szkocji, Walii i Anglii 
artyści przekonali się raz jesz-
cze, jak mocno i głęboko we-
szły w ludzką pamięć nie tylko 
postaci tej audycji, ale nawet 
szczegóły programu, fragmen-
ty dialogów i piosenek. Powta-
rzają się naturalnie pytania do 
Wiktora Budzyńskiego zada-
wane jeszcze dziś intymnym 
szeptem, zniżonym nie wiado-
mo dlaczego głosem: - Niech 
pan powie, niech pan po tylu 
latach zdradzi - jak to napraw-
dę było z „Lwowską Falą”, z jej 
kłopotami, co było z tą „krową 
holenderską” i z zamknięciem 
„Fali” i w ogóle niech pan na-
reszcie ogłosi kiedyś p r a w d 
ę o „Wesołej Lwowskiej Fali”! 
Zamiast więc jubileuszu Wik-
tor Budzyński spełnił życzenia 
najbardziej chyba wdzięcznych 
radiosłuchaczy, którzy nie tyl-

ko zapamiętali jego audycję, 
ale pamięć o niej przekazali 
młodszym i najmłodszym.
Wiktor Budzyński wówczas po-
wiedział  -  „powiem dziś praw-
dę o lwowskiej audycji, która 
właściwie narodziła się z nicze-
go, i to już w roku 1932, gdy 
wpadłem na szatański wówczas 
pomysł zrobienia raz na mie-
siąc „Wesołej Lwowskiej Nie-
dzieli”. Projekt był prosty, ale 
śmiały, jak każdy projekt mło-
dości: kasujemy cały program 
niedzielny warszawski, nie bie-
rzemy niczego ani z Warszawy, 
ani z żadnej innej stacji, tylko 
sami - słyszycie? - sami wypeł-
niamy całą niedzielę programu 
radiowego. Czym? Humorem, 
wesołą piosenką, dowcipem, 
satyrą, lekką muzyką. Wyjątek 
stanowią naturalnie wiadomo-
ści Dziennika Radiowego, na 
które włączamy się do Warsza-
wy.
Dyrektor radiostacji lwowskiej, 
bardzo wyrozumiały i taki sam 
zapaleniec jak my wszyscy, zła-
pał się za głowę i popatrzył na 
mnie jak na człowieka niezu-
pełnie normalnego... Kochany, 
niezapomniany przyjaciel, pełen 
entuzjazmu kierownik i natchnio-
ny poeta - Juliusz Petry. Patrząc 
w jego oczy widziałem w nich 
aprobatę szalonego pomysłu i 
zachwyt. Przystąpiłem do wyko-
nania szaleństwa. Uruchomiłem 
całą armię tanich wykonawców 
(honorarium wykonawcze wyno-
siło dosłownie 5 złotych za audy-
cję - o honorarium autorskim na 
razie nie było mowy!) Budżet? 
Śmieszna sumka, na którą mo-
gła raz na miesiąc zdobyć się 
o własnych siłach radiostacja 
lwowska. Ale od czego emeryci 

teatralni, przymierający głodem? 
Od czego zapaleni amatorzy z 
mojego zespołu studenckiego? 
Od czego panienki lwowskie, pa-
lące się do mikrofonu? Nastąpiła 
mobilizacja zespołu, potem atak 
na niedzielny program warszaw-
ski, a potem - wystrzał niedziel-
ny ze wszystkich baterii humoru 
na przestrzeni 12 godzin. Proszę 
pomyśleć: 12 godzin - sama lek-
kość, wesołość, humor, piosen-
ka. W ruch poszły płyty (tylko 
pogodne), w ruch wciągnięto 
wszystkie możliwe lokalne talen-
ty i pióra. Ponieważ budżet autor-
ski na razie nie istniał, większość 
tekstów musiałem pisać sam...

Po pierwszej „Wesołej Niedzieli 
Lwowskiej” - zasypały nas listy, 
rozdzwoniły się telefony, ludzi-
ska spragnieni rozrywki i pogo-
dy błogosławili nas i prosili o 
jeszcze. Rozdzwoniły się także 
telefony służbowe z Warszawy, 
Krakowa, Katowic, Poznania; co 
się tam u was dzieje? Bunt? Sami 
gracie 12 godzin? Oszaleliście? 
A potem prośby: następną we-
sołą niedzielę bierze częściowo 
Kraków, a za nim zgłaszają się 
Katowice, które wezmą kilka go-
dzin wieczorem... Warszawa za-
niepokojona, że zostaje sama, za-
czyna się serio interesować moim 
szaleństwem. Po kilku takich 
wyczerpujących nas zupełnie i 
gruntownie „wesołych niedzie-
lach” otrzymuję w czerwcu 1933 
r. zaproszenie do centrali celem 
omówienia stałej niedzielnej au-
dycji ogólnopolskiej, która pój-
dzie zaraz po dzienniku wieczor-
nym po 21.00 i będzie trwała od 
pół godziny do godziny jak wy-
padnie. Ustalam nazwę: „Wesoła 
Lwowska Fala”. Startujemy na 

całą Polskę 16 lipca 1933 roku. 
Naturalnie są już budżety, są 
przyzwoite honoraria aktorskie, 
jest budżet autorski i rosną w po-
pularność zarysowane podczas 
naszych wesołych niedziel lokal-
nych - typy i wśród nich Szczep-
ko-Tońko, Stronć, Aprikosen-

kranc i Untenbaum.
Program każdej audycji ustalam 
oczywiście już w poniedziałek, 
ale niektóre dialogi (aktualne i 
polityczne) piszę dopiero w pią-
tek - próba w niedzielę rano aż 
do wieczora. Czekam czasem w 
sobotę na aktualności z ostatniej 

CAŁA PRAWDA O WESOŁEJ 
LWOWSKIEJ FALI
Aleksander Szumański

/ Zespół lwowskiej rozgłośni Polskiego Radia oraz audycji rozrywkowej „Wesoła Lwow-
ska Fala”. Źr. zbiory Muzeum Niepodległości
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chwili, które włączam do dialogu 
Aprikosenkranca i Untenbauma 
oraz do konferansjerki. Stwa-
rza to żywość, świeżość, trzyma 
słuchacza w stałym napięciu. 
Ponoć w Polsce o tej porze (jak 
mnie zapewniano i zapewnia się 
po dziś dzień) odkładano nawet 
karty przy brydżu, przerywano 
seanse spirytystyczne, narzeczeni 
przestawali się całować, a dzieci 
odmawiały udania się na spoczy-
nek - gdy szła moja audycja. Nie 
wiedziałem o tym wtedy i nie 
myślałem, byłem cały pochło-
nięty przez wiele, wiele lat tylko 
tworzeniem tego programu, który 
wypełniał mój dzień, mój wie-
czór, moją noc czasem do białego 
świtu, gdy kelner chrząkał deli-
katnie nad stolikiem kawiarni: 
„Zamykamy, panie redaktorze 
- musi pan iść pisać chyba do 
domu...”.
Mijają dwa lata moich stałych 
niedzielnych „Lwowskich Fal.” 
Dwa lata! Orka nie z tej ziemi, 
stałe szukanie nowych sił, no-
wych atrakcji, nowych pomy-
słów, nowych „typków”. Jedne 
umierają po pierwszej próbie, 
inne utrzymują się przez długie 
lata... Powtarzają się dziś często 
pytania na temat moich zakuliso-
wych kłopotów z cenzurą, z in-
terwencją rządową, z walką, któ-

rą wydano z czasem humorowi 
radiowemu w Polsce przedwo-
jennej. Nie zamierzam taić moich 
trudności. Ale zanim powiem o 
nich, nasuwa się uwaga zasad-
nicza: dziś, gdy zamyka się w 
tzw. Polsce Ludowej „demokra-
tycznej” faceta za to, że napisał 
satyryczną operę na dygnitarzy, 
dziś, gdy wysyła się tajniaków i 
pałkarzy przeciw ludziom pióra - 
dziś dawno gniłbym w więzieniu 
towarzysza Wiesława, gdybym 
pisał i dawał na antenę radiową 
to, co słyszeliście, moi starzy i 
młodzi słuchacze, w Polsce w 
latach 1933 do 1939! Teraz mo-
żemy pomówić o tamtych kłopo-
tach, które wydają się - w rzucie 
porównawczym - dziecinną zaba-
wą i igraszką!

Moje kłopoty? Troski? Owszem - 
byłem stale spakowany już w po-
niedziałek wieczorem, na wszelki 
wypadek, gdyby mnie we wtorek 
wezwano do centrali Polskiego 
Radia do Warszawy. Wtorki były 
dniem przełomowym. Bo zwykle 
do wtorku - od niedzieli - zdążył 
się już ktoś obrazić, zdążył już 
ktoś „interweniować”! Kłopoty 
zaczęły się dopiero w. roku 1935 
i wtedy wprowadzono cenzurę. 
Niejedną nawet. Istniała cenzura 
radiowa Centrali, lokalna, cen-

zura Ministerstwa Poczty, cen-
zura wydziału bezpieczeństwa 
województwa. I pomyślcie - przy 
tylu cenzurach tyle zdążyliśmy 
powiedzieć złośliwości pod ad-
resem rządu, partii rządzącej i 
śmiesznych czasem dygnitarzy; 
tyle kawałów, które do dziś pa-
miętają ludzie? Z tego wynika, 
że jednak nie było tak źle jak 
nam się zdawało? Prawda? Jed-
nym z groźniejszych momentów 
była właściwie głupia sprawa tej 
„holenderskiej krowy”. Zdarzyło 
się to z okazji wizyty popular-
nej pary holenderskiej w Kryni-
cy. Wykonawca roli reportera, 
który robił fikcyjny reportaż z 
zimowej Krynicy, opisywał jak 
bardzo wszystko zmieniło się 
na „holendersko” w tym miłym 
uzdrowisku, mówił o wiatrakach 
i drewniakach, mówił, że nawet 
deptakiem idą krowy holender-
skie, które dają od razu czeko-
ladę z mlekiem, nie tylko mleko 
- i nagle ten wykonawca zary-
czał jak krowa, zapytując miłą 
krówkę, jak się czuje? M u u u! 
Koniec. Kropka. Nie widziałem 
nigdy przedtem zdjęć z Krynicy: 

Julianny na nartach. Pokazano mi 
te fotografie dopiero w Centrali 
warszawskiej, na wielkiej nara-
dzie z udziałem przedstawiciela 
Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych. Daremnie tłumaczyłem, że 
przez słowo „krowa” nie rozu-
mieliśmy żadnej postaci, szcze-
gólnie postaci gościa oficjalnego 
- nie wierzono mi. Zapewniałem, 
że wykonawca roli reportera ryk-
nął sam (na żywo! Nie było płyt 
ani taśm!) bez mojego zezwole-
nia - nic nie pomogło. Poniosłem 
karę i dyrektor programowy war-
szawski także płacił przez kilka 
miesięcy haracz za ten „politycz-
ny” wybryk „Fali”. Do dziś nie 
rozumiem, jak połączono sobie te 
dwie rzeczy?
Drugim groźnym momentem 
była sprawa fragmentu dialogu 
politycznego aktualnie związane-
go z odkryciami dokonanymi w 
swoim czasie w Biskupinie. Roz-
mawiali o tym Aprikosenkranc 
i Untenbaum: - „Pan słyszał że 
w Biskupinie wykopali rycerza 
Zyndrama? - I co z nim zrobili? - 
Wstawili go do rządu...” Premie-
rem był wówczas w Polsce Zyn-
dram-Kościałkowski. Niedługo 
czekaliśmy na wezwanie z Cen-
trali. Tym razem oprócz premiera 
obraził się za inny skecz minister 
poczty Kaliński, więc orzech był 
trudny do zgryzienia. Zaostrzono 
cenzurę i zagrożono zamknię-
ciem audycji. Ale nie zamknięto. 
Naturalnie wykreślenie najaktu-
alniejszych fragmentów mściło 
się na całości i atrakcyjności pro-
gramu. W roku 1937 przyszedł 
kryzys humoru radiowego. Przez 
dziesięć miesięcy nie mieliśmy 
audycji niedzielnej. W roku 1938 
wznowiono dawną „Lwowską 
Falę” pod nową nazwą „Ta joj”, 
ale charakter programu zacho-
wałem, co więcej - pogłębiliśmy 
satyrę radiową, ukrywając ją i ka-
muflując i dając się słuchaczom 
domyślać... Udało się to całko-
wicie.

Sukcesy teatralne i filmowe ze-
społu nie należą do tematu tej 
mojej jubileuszowej pogadanki, 
więc ograniczam się tylko do 
radiowej strony działania mojej 
niezapomnianej grupy wyko-
nawców. Była to chyba ostatnią 

w Polsce „bohema”, cyganeria 
nie z tego dzisiejszego świata. W 
następnych pogadankach, które 
już sobie dziś rezerwuję, mogę 
długo jeszcze mówić o niezliczo-
nych anegdotach, kawałach i wy-
czynach tej niezwykłej gromady, 
tego jedynego w swoim rodzaju 
zespołu radiowego.

Los bywa przekorny: gdy nad 
Polską wisiały już chmury kata-
strofy - dostałem w sierpniu roku 
1939 pismo z Centrali Polskiego 
Radia z propozycją wznowie-
nia „Wesołej Lwowskiej Fali” 
pod pełną nazwą i z wszystkimi 
dawnymi typami. Proponowa-
ny termin rozpoczęcia programu 
jesiennego: 15 września 1939 r. 
Zostawiłem wtedy we wrześniu 
lwowskim, w gmachu naszej ra-
diostacji; cały jeden pokój pełen 
szaf - a w nich listy, listy, listy 
- było ich kilka tysięcy z całej 
Polski, z Francji, Belgii, z Li-
twy - od moich słuchaczy... Jeden 
list zapamiętałem na całe życie i 
przekazuję jego treść wszystkim 
młodym autorom radiowym w 
zachęcie: list wpłynął po 17-tej 
Lwowskiej Fali (a było ich set-
ki!), był cały w czarnych obwód-
kach i brzmiał: „”Lwowska We-
soła Fala” zmarła w wieku lat 
17-tu na uwiąd humoru”.
Los okazał się lepszy od tego słu-
chacza i żyła „Fala” przez setki 
programów i - jak się okazuje - 
została w pamięci wielu żyjących 
rodaków na całym świecie i tych 
w dzisiejszej Polsce.
Za tę wierną pamięć, w dniu ci-
chego jubileuszu, w dniu, w któ-
rym mija 35 lat od stworzenia tej 
jedynej w swoim rodzaju audycji 
radiowej - dziękuję Wam, wszy-
scy dawni i obecni, moi dalecy 
słuchacze”.

* Pogadanka wygłoszona przez 
autora Wiktora Budzyńskiego 
przed mikrofonami radia BBC 
w Londynie w 1968 roku w 35 
rocznicę powstania „Wesołej 
Lwowskiej Fali”.

Aleksander Szumański - Radio 
Pomost Arizona
 http://radio.nadaje.com/pl/
stations/radio-stations/sta-
tion/1316/

/ Zespół “Wesołej Lwowskiej Fali” / Szczepko i Tońko - kadr z filmu “Będzie lepiej”

http://radio.nadaje.com/pl/stations/radio-stations/station/1316/
http://radio.nadaje.com/pl/stations/radio-stations/station/1316/
http://radio.nadaje.com/pl/stations/radio-stations/station/1316/
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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 
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22 8534397 ; 501 153340

Ten numer gazety 
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My gazety tak mamy - uwielbiamy reklamy

Marsz Pamięci w 75. rocznicę ludobójstwa (2018)

Poszukujemy wolontariuszy do 
prowadzenia serwisów. 
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