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

Październik 1918 r.
-  kalendarium „Ku  Niepodległości”

Kresowa kaplica
Sobańskich odzy-
skała blask
Nasza redakcja otrzymała notatkę
prasową od Fundacji im. Feliksa 
hr. Sobańskiego oraz zdjęcia w 
temacie niżej zaprezentowanym, 
zatytułowana jak powyżej. Znaj-
dująca się w Czeczelniku, na środ-
kowej Ukrainie........strona 4
 

Spotkanie Miłośni-
ków Ziemi Wołyń-
skiej - Świątniki 2018 
W niewielkiej wsi Świątniki, leżą-
cej u podnóża góry Ślęża w gmi-
nie Sobótka na Dolnym Śląsku, w 
sobotę i niedzielę (15- 16.09.) od-
było się już VIII Międzynarodowe 
Spotkanie Miłośników Ziemi Wo-
łyńskiej i Kresów Wschodnich pod 
patronatem .............strona 5

Legenda o Wileń-
skich Zagończy-
kach i Pułku Jazdy 
Tatarskiej
Na dziedzińcu Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Oświę-
cimiu, której patronem jest rot-
mistrz Witold Pilecki odbyła się 
uroczystość odsłonięcia pomnika 
tego bohatera. .........strona 7
 
Manipulacje doty-
czące liczby ofiar 
ludobójstwa
Krzysztof Bulzacki w liście do 
pisma „Nasza Polska” z 22 lipca 
2008 stwierdza: „Już na pierw-
szym spotkaniu polsko-ukraiń-
skim zorganizowanym w Podko-
wie Leśnej pod Warszawą przez 
Ośrodek „Karta” w dniach 7 – 9 
czerwca 1994 roku liczba ofiar lu-
dobójstwa stała się.........strona 14 

Obcy w domu
Niech ten hołd pośmiertny wobec 
wielkiego polskiego pisarza, wiel-
kiego człowieka teatru i wielkiego 
chrześcijanina będzie jakimś spła-
ceniem długu, który przez powo-
jenne pokolenie w Polsce nie był 
spłacany. Raczej ojciec Pański, 
Karol Hubert Rostworowski, był 
- powiedziałbym - tendencyjnie 
zapominany..strona 17

Żydobanderyzm 
ukraiński - Żydow-
ska Rada Ukrainy
Żydzi chazarscy, Żydzi wschod-
nioeuropejscy, Żydzi ruscy – wy-
znawcy judaizmu rabinicznego 
mieszkający początkowo w pań-
stwie Chazarów, od IX-X wieku 
obecni na Rusi Kijowskiej, a od 
XII wieku osiedlający się na stałe 
także w granicach ....strona 19

Magdalena z Na-
łęcz-Gorskich Ko-
morowska, „Powrót 
do Żmudzi” (wspo-
mnienia z Kresów)
Co za urocza książka, co za uroczy 
pamiętnik, co za urocza Autorka! 
„Powrót do Żmudzi” Magdaleny 
z Nałęcz-Gorskich Komorowskiej 
przenosi nas w utracony świat 
dawnej szlacheckiej Żmudzi i pol-
skiego tam bytowania. Autorka tej 
książki urodziła się w 1900 roku w 
Szawkianach w powiecie Telsze 
(dzisiaj Litwa, Okręg szawelski, 
Rejon kielmski) jako córka Toma-
sza i Anny z Nałęcz-Gorskich (jej 
rodzice byli kuzynami trzeciego 
stopnia).......strona 21
 
Brzozdowce. Pa-
mięć Kresów wiecz-
nie żywa 
Nakładem krakowskiego Wydaw-
nictwa Salwator ukazała się książ-
ka „Historia i losy miasteczka
Brzozdowce”, której autorem jest 
Stanisław Horyń. Brzozdowce to 
mała miejscowość położona w do-
linie Dniestru, w powiecie bóbrec-
kim w województwie.....strona 22
 
Marian Markiewicz
– żołnierz AK z Wilna 
Marian Markiewicz urodził się 29 
marca 1924 r. w Kownie. W paź-
dzierniku 1920 r., gdy Wileńsz-
czyzna została zajęta przez polskie 
oddziały gen. Lucjana Żeligow-
skiego, Kowno zaczęło pełnić 
funkcję stolicy...........strona 23 

Moje Kresy. - Józef 
Wesołowski cz. 2
Tato po zakończeniu działań wo-
jennych przedostał się w rzeszow-
skie do rodziny mamy i tam czaso-
wo przebywał. Nie wiedział gdzie 
my ostatecznie jesteśmy. My także 
nie znaliśmy miejsca jego pobytu, 
ba nie widzieliśmy czy w ogóle 
żyje? Przychodzą ........strona 28 

75.rocznica ludo-
bójstwa: Paździer-
nik 1943 
1 października 1943 roku:
We wsi Babin pow. Równe Ukra-
ińcy zamordowali 58-letnią Polkę,
wdowę Łucję Bronowicką. We wsi 
Dąbrowa pow. Hrubieszów upo-
wcy zamordowali 15 Polaków.
W majątku Hołownica pow. Rów-
ne wymordowali kilka rodzin pol-
skich. We wsi Kryłów pow. Hru-
bieszów: „Oddziałowa Komisja
Ścigania Zbrodni Przeciwko Naro-
dowi Polskiemu lubelskiego Insty-
tutu Pamięci Narodowej wznowiła
śledztwo przeciwko Piotrowi
Marcychowi, który miał między
innymi dopuści....strona 30 

Relacje partyzan-
tów armii krajowej 
na wileńszczyźnie
III.1943 – VII.1944. 
Część 8
ZAWISZA - Szewieliński Waclaw
Ledwie zaklimatyzowałem się 
w V Brygadzie, a już 12.IX.43 r. 
brałem udział z plutonem „Mak-
sa” w ataku na oddział partyzan-
tów sowieckich rabujących wieś 
Chojeckowszczyznę. Oddział ten 
dosłownie ograbił wieś z żywno-
ści, którą załadowali na furmanki. 
Nasz atak zaskoczył ich wtedy, 
gdy szykowali się do odjazdu. So-
wieci zostali rozbici. My bez strat 
własnych musieliśmy .....strona 37

TYLKO WE LWO-
WIE
Jerzy Janicki żalił się w swoich 
słynnych „Krakidałach”, iż bałak 
umiera, a szmonces już nie żyje. 
Z Jerzym Janickim„ Lwowskie 
Spotkania” przeprowadziły na ten 
temat długą rozmowę tytułując ją 
„Krakidały” w której redaktor na-
czelna Bożena Rafalska pocieszała
jak mogła rozżalonego autora 
„Polskich dróg”. W tym miejscu 
należy przypomnieć czym jest ba-
łak, a czym.....strona 39

W październiku 1918 roku, na mocy umowy Komitetu Narodowego Polskiego

z rządem francuskim,  powstałe po 4 czerwca 1917 roku, wszystkie oddziały polskie zostały przekształcone w 
jednolitą Armię Polską, sprzymierzoną z armiami koalicyjnymi. Na mocy porozumienia z dnia 28 września, 
dowództwo nad Armią Polską przejął generał Józef Haller.  70 tysięczna Armia Hallera została nazwana 
przez rodaków „Błękitną Armią” z racji koloru mundurów. Warto w tym miejscu powiedzieć, że : była to ar-
mia dobrze zorganizowana i wyszkolona. Składały się na nią jednostki piechoty, kawalerii, artylerii oraz służb 
inżynieryjnych, łączności, kolejowych, a także oddział czołgów i eskadra lotnicza.  Dokończenie na stronie 13

Złoci Po raz drugi z rzędu 
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Niedokończone msze 
Wołyńskie
Redakcja 

Ruszyły Kresowe Czwartki w Warszawie
Andrzej Łukawski

Klub Inteligencji Katolickiej   w Prze-
myślu, Stowarzyszenie Pamięci Pol-
skich Termopil i Kresów w Przemyślu 
zapraszają   do   udziału  w  piel-
grzymkach:
Stanisław Szarzyński

Niżankowice –  sobota, 06 paź-
dziernik  2018r. 
Pielgrzymka piesza do Sanktu-
arium Matki Bożej Opatrzności w 
Niżankowicach  
- Msza  Św. odpustowa  o  godz. 
11.00 czasu polskiego, 

Pielgrzymka rowerowa: Rowero-
wy Rajd Pamięci  Ofiar „Golgoty 
Lacka i Dobromila”
 do Dobromila  i  Solanek Do-
bromilskich  w Lacku,  gdzie w 
czerwcu 1941r.  sowieckie  
 NKWD zamordowało 
Polaków, Ukraińców i Żydów.  
Przekroczenie tymczasowego 
przejścia granicznego w Malho-
wicach  w godz. 9. -12.00
i powrót w godz. 14. -17.00 ( na 
podstawie paszportu)
--
Zapraszamy do udziału w corocz-
nej  zbiórce  zniczy na  Cmentarz 
Obrońców Lwowa i Polskie Gro-
by na Kresach ( m. in. Trzcieniec, 
Mościska ,  Sądowa Wisznia, 
Gródek Jagielloński , Lwów,  Sta-
ry Sambor). 
Lwów –niedziela, 14 październi-
ka 2018r.- wyjazd ze zniczami i 

pomocą charytatywną,+ zwiedza-
nie.
Zapisy,  zbiórka zniczy i pomocy 
charytatywnej,( możliwość wpła-
ty na konto zbiórki zniczy)  w  
siedzibie Stowarzyszeń - Klasztor 
Sióstr Benedyktynek - wejście od 
ul. Krasińskiego  w  poniedziałek, 
środa w godz. 16.00 - 17 .00
tel. 608-611-549.

Przystanek Historia Centrum 
Edukacyjne im. Janusza Kurtyki 
w Warszawie ul. Marszałkowska 
21/25

zaprasza na:

Niedokończone msze wołyńskie 
- 15 października  (poniedziałek), 
godz. 18.00.
Pokaz filmu dokumentalnego Ta-

deusza Arciucha i Macieja Woj-
ciechowskiego Niedokończone 
msze wołyńskie o losach polskie-
go duchowieństwa i ludności cy-
wilnej na Kresach. Po projekcji 
odbędzie się dyskusja z udziałem 
Ewy Siemaszko, ks. prof. Józefa 
Mareckiego oraz Macieja Wojcie-
chowskiego. Prowadzenie: Rafał 
Ziemkiewicz.

13 września ruszyliśmy z „Kre-
sowymi Czwartkami” na Sta-
rówce. Pierwsze spotkanie 
odbyło się 13 września a po-
święcone było Flotylli Pińskiej i 
jej dziejom.
O Flocie Pińskiej i jej historii 
opowiadał Tomasz Mińko. 

18 października odbędzie się 
kolejny Kresowy Czwartek z 
tematem: „Wilno: Polacy Wi-
leńszczyzny w Sowieckiej rze-
czywistości.
Spotkanie poprowadzi Margari-
ta Chilińska z Towarzystwa Mi-
łośników Wilna i Ziemi Wilen-
skiej w Warszawie.

Kolejne spotkania odbędą się: 

15 listopada - Orlęta Lwowskie

13 grudnia - Świąteczne trady-
cje kresowe (i połączony z nimi 
opłatek)
10 stycznia 2019 27 Wołyńska 
Dywizja Piechoty AK
Wszystkie spotkania będą od-

bywać się na Świętojańskiej 5 
(podziemia biblioteki) w Piwni-
cy Pod Regałami, rozpoczynać 
się będą o godzinie 18.
Już dziś zapraszam do uczest-
nictwa w spotkaniach. 

Jak donieśli nam nasi czytelnicy, 
17 września br., gdański oddział  
IPN  dokonał w Malborku  uro-
czystej odsłony, tablic edukacyj-
nych poświęconych „Rzezi Wo-
łyńskiej”. 

„Genocidium Atrox” (ludobój-
stwo ze szczególnym okrucień-
stwem) - tak IPN nazwał tablice 
edukacyjne, które informują o 
bestialskich zbrodniach dokony-
wanych na Polakach podczas II 
wojny światowej. 

Ta malborska znajduje się obok 
ściany budynku dworca PKP, 
na której znajduje się już tablica 
pamiątkowa poświęcona ofia-
rom rzezi wołyńskiej i ich bli-
skim - pierwszym repatriantom, 
którzy przyjechali do Malborka 
w 1945 roku. Mirosław Golon, 
dyrektor gdańskiego oddziału 
IPN, powiedział między inny-

mi: - To były zupełnie bezbronne 
istoty - głównie kobiety i dzieci, 
zupełnie bezbronne osoby, któ-
re zupełnie niewinnie zostały 
zamordowane, a teraz utrudnia 
się nam stawianie im znaków 
pamięci, takich jak krzyż, takich 
jak pomnik, takich jak tablica z 
wypisanymi nazwiskami, datą 
urodzenia i datą śmierci. Ta ak-
cja i tak nastąpi. I tak prędzej czy 
później na Ukrainie będą władze, 
które nie będą tego utrudniały. 
I tę operację wykonamy, bo ona 
musi być przeprowadzona. To jest 
nasz chrześcijański i patriotyczny 
obowiązek. Oni naprawdę zginęli 
za Polskę i za polskość. Miesz-
kańcy Malborka, którzy w kilku-
dziesięciu procentach pochodzą 
z tamtych stron, już w trzecim 
pokoleniu przechowują pamięć o 
dziadach, pradziadach, którzy nie 
mają grobów, których wioski za-
rosły, często już nie istnieją . 

Tablice edukacyjne 
poświęcone „Rzezi 
Wołyńskiej” stanęły 
w Malborku
Redakcja
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29 września 2018r., w Domu Piel-
grzyma „AMICUS” przy ul. Ho-
zjusza 2 w Warszawie mogliśmy 
wysłuchać lwowskich piosenek w 
wykonaniu krakowskiego zespo-
łu „Chawira” fundacji Ocalenia 
Kultury Kresowej.

Występ zespołu wzbogacił ar-
tystycznie a przede wszystkim 
duchowo warszawską promocję 
poematu „Fotografie Polskie” 
autorstwa redaktora Kresowego 
Serwisu Informacyjnego  Alek-
sandra Szumańskiego. Poemat 
wydało wydawnictwo Penelopa z 
Warszawy.

Oto fragment jednej z wielu re-
cenzji wyszukanej w „WAR-
SZAWSKIEJ  GAZECIE” NR 18 
; 4 - 10 MAJA 2018 r.:
„(...) Piękny poemat, mądrego, 
szlachetnego człowieka, pełen 
prostoty i refleksyjności. Marty-
rologiczno - niepodległościowy. 
jak trafnie określił go sam au-
tor - lwowiak, patriota, członek 
Związku Piłsudczyków, poeta, 
dziennikarz, krytyk literacki, 
reportażysta, korespondent za-
graniczny(USA), akredytowany 
w Polsce w latach 2005 - 2012, 
wreszcie publicysta „Warszaw-

skiej Gazety” w latach 2012 - 
2014,słowem - współczesny czło-
wiek renesansu.

Czytane wiersze przeplatane 
lwowską piosenką stanowiły 
wyjątkową atmosferę dzięki któ-
rej chociaż na chwilę mogliśmy 
„wpaść” do Lwowa -miasta auto-
ra poematu który wielu z nas zna 
niestety tylko z fotografii.  
Aleksander Szumański na swoim 
blogu przedstawia się jako Lwo-
wianin czasowo mieszkający w 
Krakowie a to świadczy o niega-
snącej pamięci o swoim rodzin-
nym mieście. 

Ta lwowska atmosfera atmosfera 
udzieliło się uczestnikom koncer-
tu. Na zakończenie tego ducho-
wego wydarzenie nie zabrakło 
czasu na własnoręczne dedykacje 
i autografy w poemacie „Fotogra-
fie Polskie”    
Wiersze z poematu czytali: Alek-
sander Szumański i Wojciech Ha-
bela.
Piosenki śpiewały: Aleksandra 
Rogowiec i Dagmara Moskwa a 
towarzyszyli im Panowie: Jerzy 
Skrejko na instrumentach klawi-
szowych oraz Karol Wróblewski 
- akordeon.  
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W dniu 09 Marca 2016 
złożony został do Prze-
wodniczącego Rady 
Miasta Lublin Obywa-
telski wniosek o zmianę 
nazwy skweru Tarasa 
Szewczenki na skwer 
Sprawiedliwych Ukra-
ińców. 

W dniu 19 maja 2016 
podczas obrad XVIII 
sesji Rady Miasta Lu-
blin na wniosek jed-
nego z radnych prze-
głosowano zdjęcie z 
porządku obrad tego 
projektu i odesłano do 
dalszych prac w komi-
sji Samorządności oraz 
Komisji Kultury. I tak 
w/w komisje pracują w 
tym temacie do dnia dzisiejszego 
a pozyskanie informacji kiedy 
zakończą prace zostaje bez odpo-
wiedzi. Z uzyskanych przecieków 
wiem że nie wiedzą co z tym zro-
bić. Przewodniczącym Komisji 
Samorządności i Porządku Pu-
blicznego jest Radny Jurkowski 
Zbigniew tel. 602 228 665, email: 
info@heldentech.com.pl  a Ko-
misji Kultury i Ochrony Zabyt-
ków,  Radny Nowak Marcin  tel. 
695 598 573, email: mnowak@
lublin.eu   Zwróciłem się do Po-
sła na Sejm RP Jakuba Kuleszy z 
prośbą o interwencje w tej spra-
wie. 

Pan Poseł w dniu 20 sierpnia 2018 
r wystosował pismo do Przewod-
niczącego Rady Miasta Lublin 
Piotra Kowalczyka  ( Kontakt 
za pośrednictwem Biura Rady 
Miasta: tel. 81 466-16-50, fax: 
81 466-16-51 email: piotr.ko-
walczyk@lublin.eu )  o podanie 
przyczyn które wpłynęły na tak 
długi czas rozpatrywania uchwały 
przez w/w komisje oraz wskaza-
nie terminu zakończenia prac ko-
misji i terminu w którym projekt 
zostanie ponownie umieszczo-
ny w porządku obrad sesji Rady 
Miasta Lublin. Przewodniczący 
Rady Miasta Lublin pismem z 
dnia 31 sierpnia 2018 r ( pismo 
do biura poselskiego wpłynęło 
19 września 2018 r ) informuje 
Pana Posła że: „ zgodnie z § 76 
Statutu Miasta Lublin pracami 
Komisji kieruje przewodniczący 
wybrany przez Rade…… do dnia 
dzisiejszego Komisje nie przedłu-
żyły Radzie stosownych opinii…  
mając powyższe na uwadze , nie 
mogę wskazać terminu w którym 
w/w projekt uchwały zostanie po-
nownie umieszczony w porządku 
obrad sesji Rady Miasta Lublin.”  
W dniu 20.09.2018 Pan Poseł 
RP Jakub Kulesza zorganizował 
na Skwerze Tarasa Szewczenki 
konferencję prasową na temat 
opieszałości Rady Miasta Lublin 
przy pracach nad obywatelskimi 
projektami uchwał.  

Zobacz:
TVP Lublin 
https://lublin.tvp.pl/39102285/
jakub-kulesza-krytykuje-
miejskich-radnych-za-
opieszalosc

Polskie Radio Lublin
https://www.radio.lublin.pl/news/
spor-o-zmiane-nazwy-skweru-
tarasa-szewczenki-jakub-kulesza-
zabiera-glos
Radio Freee
http://radiofreee.pl/skwer-tarasa-
szewczenki-budzi-kontrowersje-
wsrod-niektorych-mieszkancow/
Gazeta Wyborcza

http://lublin.wyborcza.pl/lu-
blin/7,48724,23946332,kukiz-
-15-na-skwerze-szewczenki-ze-
nujaca-akcja-przeciw-ukrainskie-
mu.html

Podczas tej konferencji przedsta-
wiłem dość obszernie dlaczego 
należy dokonać tej zmiany Nie-
stety żadne z w/w mediów nie za-
cytowało nawet jednego mojego 
zdania. Przeczytałem m.in frag-
menty z rękopisu Braiłowskiego 
Trynitarza gdzie opisuje napad 
hajdamackich zbrodniarzy w 
1768 r na klasztor: „ dopuszcza-
li się zbrodni strasznych i nieda-
jących się opisać, rozmaitych do 
zamordowania używali sposobów 
oprócz przebodzenia włóczniami 
zwanymi spisami, niewiasty brze-
mienne zamordowywali w sposób 
najokrutniejszy przez wycinanie 
płodu i wpuszczanie do wnętrzno-
ści kotów, zdzierali skórę od kar-
ku przez głowę aż do oczu, innym 
zrywali czaszki, zabijali z rusznic 
i innych narzędzi wojennych, 
podcinali gardła i wieszali razem 
ze zwierzętami, a to dla podo-
bieństwa ludzi religii katolickiej”.  
Następnie przeczytałem relacje 
żywego światka zbrodni wołyń-
skiej  Sobolewskiego Stanisława, 
który opisuje wyjście na niedzie-
lą mszę św. w marcu 1943 r. do 
miejscowości Rożyszcze: „ przed 
cerkwią …..stało kilkanaście 
furmanek a siedzenia były przy-

kryte białym płótnem, …..byłem 
świadkiem – obrządku święcenia 
narzędzi zbrodni do zabijania Po-
laków…. gdy wyszedłem z ko-
ścioła to wszyscy Ukraińcy byli 
przy furmankach i pili wódkę… i 
śpiewali ukraińskie piosenki. 

Jedną zapamiętałem i będę pa-
miętał do końca życia. Śpiewano 
o Trasie Szewczeńce ( Tarasie, 
Tarasie nasz Baćko ne stało Tebe 
na ziemli)”. Mówiłem również o 
tym, że to co najbardziej zasta-
nawia i przygnębia oraz łączy 
hajdamackie zbrodnie i rzeź wo-
łyńską to powszechne niewyobra-
żalne okrucieństwo morderców. 
Ruch hajdamacki heroizował 
wieszcz ukraiński Taras Szew-
czenko w poemacie „Hajdama-
cy”, banderowcy szli mordować  
z pieśnią o Tarasie Szewczeńce. 
Przeczytałem kilka strof poematu 
„Hajdamacy” m.in. „ Męki La-
chom, męki! Męki straszne, nie-
wymowne, By aż piekło drgnęło”. 
Takie właśnie okrucieństwa do-
konywali banderowcy zachęceni 
poezją Szewczenki. W Lublinie 
mieszka około 30 % mieszkań-
ców pochodzenia kresowego 
oraz żywi świadkowie co uciekli 
spod banderowskiej siekiery i 
nie życzą oni sobie tutaj Skweru 
jego imieniem. Zmiana nazwy 
skweru jest projektem obywatel-
skim, Lublinianie składając pod-
pis opowiedzieli się za tą zmianą. 
Trwa kampania wyborcza do sa-
morządu, kandydaci piszą szum-
ne hasła, że będą się wsłuchiwać 
w głos mieszkańców. Testem na 
prawdomówność Radnych Miasta 
Lublin którzy kandydują powtór-
nie  będzie sprawdzian czy ten 
wniosek znajdzie jeszcze miejsce 
na sesji RM VII kadencji.  

Zwracam się z gorącą prośbą do 
Kresowian i ludzi dobrej woli o 
pisma, emaile, telefony do w/w 
Radnych Miasta  Lublin aby 
jeszcze w tej kadencji został 
przegłosowany wniosek o zmia-
nę nazwy skweru. 

Zdzisław Koguciuk 

Apel – Prośba do Kresowian o pisma, 
telefony do Radnych Miasta Lublin 
Zdzisław Koguciuk

Koncert piosenki 
lwowskiej w wykona-

niu zespołu 
„Chawira” z Krakowa 
Andrzej Łukawski

mailto:info@heldentech.com.pl
mailto:mnowak@lublin.eu
mailto:mnowak@lublin.eu
mailto:piotr.kowalczyk@lublin.eu
mailto:piotr.kowalczyk@lublin.eu
https://lublin.tvp.pl/39102285/jakub-kulesza-krytykuje-miejskich-radnych-za-opieszalosc
https://lublin.tvp.pl/39102285/jakub-kulesza-krytykuje-miejskich-radnych-za-opieszalosc
https://lublin.tvp.pl/39102285/jakub-kulesza-krytykuje-miejskich-radnych-za-opieszalosc
https://lublin.tvp.pl/39102285/jakub-kulesza-krytykuje-miejskich-radnych-za-opieszalosc
https://www.radio.lublin.pl/news/spor-o-zmiane-nazwy-skweru-tarasa-szewczenki-jakub-kulesza-zabiera-glos
https://www.radio.lublin.pl/news/spor-o-zmiane-nazwy-skweru-tarasa-szewczenki-jakub-kulesza-zabiera-glos
https://www.radio.lublin.pl/news/spor-o-zmiane-nazwy-skweru-tarasa-szewczenki-jakub-kulesza-zabiera-glos
https://www.radio.lublin.pl/news/spor-o-zmiane-nazwy-skweru-tarasa-szewczenki-jakub-kulesza-zabiera-glos
http://radiofreee.pl/skwer-tarasa-szewczenki-budzi-kontrowersje-wsrod-niektorych-mieszkancow/
http://radiofreee.pl/skwer-tarasa-szewczenki-budzi-kontrowersje-wsrod-niektorych-mieszkancow/
http://radiofreee.pl/skwer-tarasa-szewczenki-budzi-kontrowersje-wsrod-niektorych-mieszkancow/
http://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,23946332,kukiz-15-na-skwerze-szewczenki-zenujaca-akcja-przeciw-ukrainskiemu.html
http://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,23946332,kukiz-15-na-skwerze-szewczenki-zenujaca-akcja-przeciw-ukrainskiemu.html
http://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,23946332,kukiz-15-na-skwerze-szewczenki-zenujaca-akcja-przeciw-ukrainskiemu.html
http://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,23946332,kukiz-15-na-skwerze-szewczenki-zenujaca-akcja-przeciw-ukrainskiemu.html
http://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,23946332,kukiz-15-na-skwerze-szewczenki-zenujaca-akcja-przeciw-ukrainskiemu.html
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Kresowa kaplica
Sobańskich odzyskała 
blask
Redakcja

Nasza redakcja otrzymała no-
tatkę prasową od Fundacji im. 
Feliksa hr. Sobańskiego oraz 
zdjęcia w temacie niżej zapre-
zentowanym, zatytułowana jak 
powyżej. Znajdująca się w Cze-
czelniku, na środkowej Ukrainie 
neogotycka kaplica grobowa jest 
miejscem spoczynku rodziny 
Sobańskich, która przez stulecia 
budowała kulturę kresów Rzecz-
pospolitej. Dziś kaplica jest sta-
rannie odrestaurowana dzięki 
staraniom Michała Sobańskiego, 
krewnego osób pochowanych w 
Czeczelniku. 

Zwieńczeniem odbudowy była 
uroczysta rekonsekracja kapli-
cy, która odbyła się 23 września 
2018 r. Czeczelnik leży pomiędzy 
Kijowem a Odessą, na terenie 
dawnego województwa bracław-
skiego pamiętającego czasy I 
Rzeczpospolitej i zaborów. Pol-
ska historia tych ziem zakończyła 
się wraz z rewolucją bolszewicką. 
- Zakrawa na cud, że ta sakralna 
budowla przetrwała niemal 90 lat 

sowieckiego panowania – mówi 
Michał Sobański, fundator od-
budowy kaplicy. Do Czeczelnika 
dotarł w 2007 r. podczas objazdu 
miejsc związanych z historią ro-
dziny. Był zdumiony stosunko-
wo dobrym stanem zachowania 
budynku. Wzniesiona ok. 1845 r. 
kaplica przetrwała dekady komu-
nizmu dzięki staraniom jednego 
człowieka – księdza Martyniana 
Darzyckiego, który dbał o nie-
liczną lokalną społeczność kato-
licką. Ksiądz Darzycki uczynił z 
kaplicy centrum życia religijnego 
i heroicznym wysiłkiem ochronił 

ją przed typowym losem takich 
obiektów przerabianych na maga-
zyny lub zwyczajnie rozbieranych 
na budulec – Byłem autentycznie 
wzruszony widząc, że krypta gro-
bowa w podziemiach kaplicy nie 
była zbezczeszczona, jak wiele 
innych, które widziałem – wspo-
mina Michał Sobański. Kaplica 
jest budynkiem murowanym z 
kamienia wapiennego, jednona-

/ Kaplica przed remontem 2014 
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/ / Główne wejście w 2014r.

wowym. Wewnątrz zachowała się 
bardzo bogata neogotycka stolar-
ka drewniana, zdekompletowany 
mały ołtarz, ławki i sprzęty słu-
żące do odprawiania nabożeństw 

i pochówków. W ślepych oknach 
umieszczono od wewnątrz mar-
murowe tablice epitafijne. W ka-
plicy spoczywa dziewięć osób z 
rodziny Sobańskich, w tym Hiero-

nim Sobański, marszałek szlachty, 
kawaler maltański (1781- 1845) 
czy Tekla z hr. Tyszkiewiczów 
Sobańska (1827 – 1876)

W 2014 r. Michał Sobański roz-
począł gruntowny remont kaplicy. 
Nie było to łatwe zadanie ze wzglę-
du na odległość od Polski i ko-
nieczność sprawowania zdalnego 
nadzoru. Polskoukraińska ekipa 
specjalistów stanęła na wysokości 
zadania. Rozebrano starą przybu-
dówkę, na jej miejscu wzniesiono 
nową, która zabezpiecza wejście 
do krypty grobowej. Samą kryp-
tę wysprzątano, wyremontowano 
dach, zainstalowano nowe oryn-
nowanie oraz izolację murów 
oraz zakonserwowano drzwi wej-
ściowe i okna. Wewnątrz kaplicy 
oczyszczono kamienne epitafia 
oraz przeprowadzono gruntowną 
konserwację drewnianej stolar-
ki z odtworzeniem brakujących 
elementów. To zadanie wykonała 
ekipa doświadczonych snycerzy 
ze Lwowa. Przed kaplicą ułożono 
nowy podjazd. Wyremontowano 
także bramę wjazdową na cmen-
tarz. Wszystkie prace sfinansował 
Michał Sobański, co istotne na 
ten cel nie otrzymał żadnej dota-
cji, ani na Ukrainie ani od Polski. 
- Wyjątkowość kaplicy w Cze-
czelniku polega na tym, iż przez 
blisko 70 lat pełniła rolę jedyne-
go kościoła katolickiego w pro-
mieniu 100 km kwadratowych. 
Większość katolików została tam 
ochrzczona, wzięła ślub, uczyła 
się religii – ujawnia Michał So-
bański - To czyni z kaplicy nie tyl-
ko miejsce wiecznego spoczynku 
moich przodków, ale jest symbo-
licznym miejscem niezłomności 
wiary, która przetrwała dekady 
sowieckiego barbarzyństwa. Re-
montując kaplicę odebrałem wie-
le dowodów ogromnej sympatii 
i wdzięczności ze strony oko-
licznych mieszkańców – ujaw-
nia fundator renowacji kaplicy w 
Czeczelniku – najważniejsze, że 
pięknie odrestaurowany obiekt 
będzie nadal służył lokalnej spo-
łeczności. Dlatego jestem pewien, 
że warto było ponieść wysiłek re-
nowacji – dodaje. Zwieńczeniem 
renowacji była uroczysta rekon-
sekracja kaplicy, której dokonał 
biskup Kamieńca Podolskiego 
Leon Maksymilian Dubrawski. 
Uroczystość odbyła się 23 wrze-
śnia 2018 r. na terenie kaplicy w 
Czeczelniku. Na Ukrainę przy-
była  delegacja polskich rodzin  z 
różnych krajów  Europy.

/ / konserwacja neogotyckiej snycerki

/ /Główne wejście w 2018r.

/ // Odnowiona kaplica 2018

/ Rekonsekracji kaplicy dokonał biskup Kamieńca Podolskiego Leon Maksymilian Dubrawski. - Kadr filmu z uroczystości https://www.
youtube.com/watch?v=r-iiLNpmAwk&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=r-iiLNpmAwk&feature=youtu.be  
https://www.youtube.com/watch?v=r-iiLNpmAwk&feature=youtu.be  
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Spotkanie Miłośników Ziemi Wołyńskiej 
- Świątniki 2018
Eugeniusz Szewczuk

W niewielkiej wsi Świątniki, le-
żącej u podnóża góry Ślęża w 
gminie Sobótka na Dolnym Ślą-
sku, w sobotę i niedzielę (15-
16.09.) odbyło się już VIII Mię-
dzynarodowe Spotkanie Miłośni-
ków Ziemi Wołyńskiej i Kresów 
Wschodnich pod patronatem me-
tropolity wrocławskiego ks. abp 
Józefa Kupnego.

Organizatorami spotkania kre-
sowian z całej Polski i z Czech 
było wrocławskie Towarzystwo 
Miłośników Kultury Kresowej 
oraz Środowisko Wrocławskie 27 
Wołyńskiej Dywizji Piechoty Ar-
mii Krajowej. Jako, że Świątniki 
należą do parafii św. Józefa Oblu-
bieńca w Nasławicach, oni także 
na czele z ks. proboszczem Ada-
mem Łopuszyńskim przyczyni-
li się do organizacji tak pięknej 
uroczystości.
 
Odbywające się od ośmiu lat 
świątnickie spotkania przy Cu-
downym Obrazie Matki Boskiej 
Bolesnej z Niewirkowa na Wo-
łyniu są wydarzeniem obejmują-
cym nie tylko region dolnośląski, 
ale całą Polskę, począwszy od 

Szczecina po Małopolskę po-
przez Pomorze, Kujawy, Lubu-
skie i Opolszczyznę.

Od początku elementem towarzy-
szącym były konferencje popu-
larnonaukowe, wystawy i uroczy-
ste Msze święte z oprawą Wojska 
Polskiego oraz z udziałem pol-
skiego episkopatu i duchowień-
stwa z Kresów Wschodnich. Nie 
inaczej było w tym roku. Uroczy-
stość zgromadziła setki ludzi w 
różnym wieku, którzy docierali 
do Świątnik różnymi środkami 
lokomocji. Czynne były wystawy 
i wspomnienia: „Renowacja ka-
plicy w Prusach pod Lwowem”, 
„Niemila – upamiętnienie ludo-
bójstwa”, „Madonny Kresowe”. 
„ Samoobrona polska na Wołyniu 
1939 -1946”, „Siedem lat przed 
Matką Bożą Bolesną, spotka-
nia kresowian  w Świątnikach”, 
„Czesi na Wołyniu”, „ Wspo-
mnienie o prof. Henryku Słowiń-
skim”.
W sobotę po uroczystym otwar-
ciu Spotkań przez Ryszarda Mar-
cinkowskiego Prezesa Towarzy-
stwa Miłośników Kultury Kre-
sowej, zebranym kresowianom 

zaprezentował się po raz kolejny 
zespół wokalny „Leśne Echo” z 
Lubszy, powiat Brzeg na Opolsz-
czyźnie. Zaśpiewał bliżej nie 
znane ogółowi piosenki kresowe 
o domu rodzinnym, dzieciństwie 
spędzonym na Kresach, mat-
ce oczekującej na powrót syna. 
Kończąc występ piosenką „Upły-
wa szybko życie” zespół nawią-
zał do poprzedniej inauguracji 
Spotkań w Świątnikach której 
dokonał zmarły niedawno Prezes 
Honorowy TMKK śp. prof. Hen-
ryk Słowiński. 
Po sobotniej Mszy świętej od-
pustowej, odprawionej ku czci 
Matki Boskiej Bolesnej przez 
ks. Piotra Oleksego, proboszcza 
parafii św. Jadwigi na Kozano-
wie we Wrocławiu w asyście ks. 
Adama Łopuszyńskiego, ks. Jana 
Bagińskiego, księży z Wołynia – 
ks. Waldemara Szlachtę z Korca 
i ks. Witolda Kowalowa z Ostro-
ga, odbyła się biesiada kresowa. 
W przygotowaniach i obsłudze 
przybyłych gości, pomagali wo-
lontariusze, czyli wszyscy miesz-
kańcy wsi Świątniki od najmłod-
szego po starszyznę, bez wyjątku.
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Uczestnicy delektowali się słod-
kościami i ochoczo brali udział 
w zabawie przy akompaniamen-
cie kapel i zespołów ludowych 
z Dolnego Śląska i Opolszczy-
zny. Na scenie zaprezentowały 
się zespoły: „Uciecho – wianki”  
z Uciechowa, której przygrywa 
kapela w składzie akordeon, klar-
net i gitara. Kolejny zespół, któ-
ry zaprezentował się na scenie w 
Świątnikach to „Dzierżoniowskie 
Wrzosy” z Dzierżoniowa i  „Gó-
rzanie” z Piławy Górnej.

Nie zabrakło „eksportowego” ze-
społu wokalnego „Leśne Echo” z 
Lubszy k. Brzegu na Opolszczyź-
nie, który od trzech lat, co roku 
gości w Świątnikach. Zespół z 
Lubszy rozbawił i roztańczył 
świątnicką publiczność, dając 
niemal trzy godzinny koncert 
piosenek kresowych, ludowych i 
biesiadnych. Na bisy brakło cza-
su, gdyż trzeba było już kończyć 
tak rozśpiewane i roztańczone 
popołudnie.

Drugi, niedzielny dzień uroczy-
stości w Świątnikach k. Sobótki, 
rozpoczął się występem arty-
stycznym młodzieży z miejsco-
wej szkoły podstawowej oraz 
koncertem Orkiestry Reprezenta-
cyjnej Wojsk Lądowych we Wro-
cławiu.                     W części ofi-
cjalnej głos zabrali: V-ce prezes 
wrocławskiego środowiska  27 
WDP  AK – Ryszard Kłosiński, 
przedstawiciel Stowarzyszenia 
Wołyńskich Czechów z Novego 
Malina na Morawach – Marek 
Stancl, prezes Stowarzyszenia 
” Kresy Wschodnie – Dziedzic-
two i Pamięć” Jerzy Mużyło, ks. 
Adam Łopuszyński miejscowy 
proboszcz, prezes TMKK Ry-
szard Marcinkowski. 
Prezes Kłosiński odczytał akt 
nadania odznaczeń przyznanych  
na wniosek śp. prof. H. Słowiń-
skiego. „Odznaczeniem pamiąt-
kowym za zasługi dla Świato-
wego Związku Żołnierzy AK” 
odznaczeni zostali: Andrzej Pa-
tuszyński – Sekretarz ZG TMKK 
, oraz Jerzy Rudnicki z IPN we 
Wrocławiu (rzecznik prasowy 
TMKK).
  
Mszy świętej odprawionej w in-
tencji kapłanów, ojców i braci za-
konnych pomordowanych na Wo-
łyniu przez Niemców, Sowietów 
i nacjonalistów ukraińskich w 
latach 1939-1945. przewodniczył 

ks. Zbigniew Słobodecki, kape-
lan Towarzystwa Miłośników 
Kultury Kresowej we Wrocławiu, 
na co dzień proboszcz parafii św. 
Andrzeja Boboli w Miliczu. 

Celebransami polowej Mszy 
świętej byli;  ks. Tomasz Luboiń-
ski, proboszcz parafii św. Bartło-
mieja Apostoła w Szydłowicach, 
ks. Waldemar Szlachta, pro-
boszcz parafii św. Antoniego w 
Korcu (Wołyń), ks.Witold Józef 
Kowalów, proboszcz parafii NMP 
w Ostrogu na Wołyniu, ks. Adam 
Łopuszyński, proboszcz miejsco-
wej parafii w Nasławicach oraz 
ks. Wacław Kuriata z Mirkowa k. 
Wrocławia.

Do kresowian zebranych na uro-
czystości w Świątnikach, swój 
list skierował metropolita wro-
cławski. ks. abp Józef  Kupny.

„Trudno zapomnieć Wasz entu-
zjazm, radość z bycia razem, a 
przede wszystkim ogromną cześć, 
jaką otaczacie obraz Najświęt-
szej Maryi Panny przywieziony 
po wojnie do Świątnik z Niewir-
kowa na Wołyniu. Cieszę się, że 
Wasza inicjatywa szybko zyskała 
miano międzynarodowej, przy-
ciągając tak wielu ludzi. Przyjęte 
wcześniej zobowiązania uniemoż-
liwiają mi osobistą obecność, 
jednakże doceniając ich wagę, 
pragnę być z Wami duchowo, 
przesyłając serdeczne pozdrowie-
nia oraz podziękowanie za część, 
jaką otaczacie Matkę Najświęt-
szą, oraz za kultywowaną pamięć 
o historii naszego narodu i Kre-
sów Wschodnich. W ten sposób 
kształtujecie w młodym pokoleniu 
szacunek do wartości, które za-
wsze były bliskie każdemu Pola-
kowi, ucząc w ten sposób piękne-
go i zdrowego patriotyzmu.”

Kazanie wygłosił ks. Tadeusz Isa-
kowicz - Zaleski mówiąc, że jeże-
li chcemy żyć wygodnie, dobrze, 
miło i sympatycznie, otoczeni 
zaszczytami i dobrami material-
nymi, to w sensie duchowym 
życie tracimy. A jeżeli cierpimy 
dla Ewangelii, musimy znosić 
prześladowanie, płynąć pod prąd 
poprawności politycznej, wtedy 
życie od strony duchowej zacho-
wujemy. Kaznodzieja nawiązał 
do męczenników kościoła dobrze 
znanych z historii naszej Ojczy-
zny – św. Wojciecha, św. An-
drzeja Boboli. W dalszej części 

homilii, nawiązując do współcze-
snych czasów, wspomniał o bło-
gosławionym męczenniku ks. 
Jerzym Popiełuszko i św. Mak-
symilianie Marii Kolbe, który 
stracił swoje życie, by uratować 
drugiego człowieka. Mówił o po-
bycie w jednostce wojskowej w 
Brzegu, gdzie spotkał człowieka 
uratowanego przez św. Maksy-
miliana. Mówił o ludobójstwie  
ukraińskich nacjonalistów. Z ich 
rąk na Kresach zginęło ok. 160 
kapłanów. Patrząc na dzieje na-
szej ojczyzny, nie trzeba nikomu 
przypominać, że słowa Chrystusa 
o wzięciu krzyża były realizo-
wane przez pokolenia kapłanów 
i zakonników. To właśnie dzięki 
Kościołowi w czasach zaborów, 
okupacji, komunizmu udało się 
przenieść wartość niepodległości 
w narodzie.

Kończąc zacytował słowa wyjęte 
z Ewangelii według św. Mateusza 
(Mt 16, 21-27) „Jeśli ktoś chce 
pójść za Mną, niech się wyrzek-
nie samego siebie, weźmie swój 
krzyż i naśladuje Mnie.”

 Po Mszy św. przy dźwiękach Or-
kiestry Reprezentacyjnej Wojsk 
Lądowych we Wrocławiu, uczest-
nicy uroczystości na czele z Kom-
panią Honorową Wojska Polskie-
go i pocztami sztandarowymi 
przeszli na miejscowy cmentarz 
przy kościele Matki Boskiej Bo-
lesnej. Odegrano hymn państwo-
wy, odczytano Apel Poległych 
– pomordowanych męczenników 
kościoła. Po salwie honorowej, 
prezesi – Ryszard Marcinkowski 
i Ryszard Kłosiński oraz ks. Wi-
told Józef  Kowalów z Ostroga 
na Ukrainie, dokonali odsłonięcia 
pamiątkowej tablicy poświęco-
nej pomordowanym kapłanom, 
ojcom i braciom zakonnym. Na 
kamiennej tablicy widnieją 53 na-
zwiska pomordowanych duchow-
nych. Pod nazwiskami widnieje 
dopisek skierowany do młodego 
pokolenia: „Krew męczenników 
ziarnem dla młodych świadków”.

Delegacje władz samorządo-
wych, stowarzyszeń kresowych, 
harcerze, młodzież oraz miesz-
kańcy Świątnik złożyły pod ta-
blicą wiązanki kwiatów. Uroczy-
stość zakończyły występy zespo-
łów ludowych z Dolnego Śląska.

tekst i zdjęcia;
Eugeniusz Szewczuk
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W 78. rocznicę przewiezienia  
rtm. Witolda Pileckiego do 
niemieckiego obozu śmierci
Auschwitz
Redakcja

Na  dziedzińcu Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Oświęcimiu, której patronem 
jest rotmistrz Witold Pilecki 
odbyła się  uroczystość odsło-
nięcia pomnika tego bohatera. 
Zofia Pilecka-Optułowicz, cór-
ka rotmistrza, która odsłoniła 
pomnik, powiedziała PAP, że ta 
data jest dla niej wyjątkowa. „To 
dzień, w którym Witold Pilecki 
żegnał się z wolnością. Prze-
trwał 2 lata i siedem miesięcy w 
piekle po to, by ratować innych. 
To był „człowiek posłany”. Nor-
malny człowiek nie byłyby w 
stanie przetrwać tego piekła” 
– powiedziała. Podczas uroczy-
stości przypomniała, że imię jej 
ojca noszą obecnie 44 szkoły w 
Polsce. „One są żywymi pomni-
kami. Za to wszystkim dziękuję, 
a szczególnie tej - jedynej wyż-
szej – szkole w Oświęcimiu. (…) 
Dziękuje też, że ideały ojca pod-
jęło młode pokolenie Polaków” 
– mówiła. Rektor uczelni prof. 
Witold Stankowski w rozmowie 
z PAP powiedział, że pomnik 
stanął zaledwie 250 m od drutów 
ogrodzenia byłego niemieckiego 
obozu Auschwitz.  Autorem mo-
numentu jest artysta rzeźbiarz 
Józef Opala.  Pomnik poświęcił  
arcybiskup Metropolita Krakow-
ski Marek Jędraszewski. W tym 
miejscu przypomnijmy, że  Wi-
told Pilecki urodził się w 1901 
r. w Ołońcu - na północnym za-
chodzie Rosji. Wychowany  na 
wileńszczyźnie.  Był bohaterem 
wojny z bolszewikami w 1920 r. 
i, uczestnikiem wojny obronnej 
w 1939 r., a później współtwór-
cą jednej z pierwszych organiza-
cji konspiracyjnych – Tajnej Ar-
mii Polskiej. 19 września 1940 
r., w czasie wielkiej obławy w 
Warszawie Pilecki dobrowolnie 
dał się zatrzymać, aby dotrzeć 

do KL Auschwitz w celu zebra-
nia informacji na temat obozu 
i utworzenia w nim organizacji 
konspiracyjnej. Podając się za 
Tomasza Serafińskiego - ukry-
wającego się żołnierza polskie-
go - został wywieziony do obozu 
Auschwitz. Za drutami znalazł 
się w nocy z 20 na 21 września. 
Otrzymał numer 4859. Pilec-
ki zorganizował w Auschwitz 
Związek Organizacji Wojsko-
wych. Wiosną 1943 r. Niemcy 
zaczęli rozpracowywać organi-
zacje konspiracyjne w obozie.  
Wtedy Pilecki zdecydował się 
na ucieczkę. W nocy z 26 na 27 

kwietnia 1943 r. zdołał zbiec 
wraz z dwoma współwięźnia-
mi.  Pilecki służył później w 
Kedywie. W Powstaniu War-
szawskim walczył najpierw jako 
zwykły strzelec w kompanii 
„Warszawianka”, później jako 
dowódca jednego z oddziałów 
zgrupowania Chrobry II, w tzw. 
Reducie Witolda. Po kapitula-
cji Powstania trafił do niewoli. 
Po wyzwoleniu był żołnierzem 
II Korpusu we Włoszech, ale 
powrócił do kraju. Niestety tu 
zamiast nagrody czekała go 
śmierć. 
Został zamordowany 25 maja 
1948 r. przez komunistów po 
pokazowym procesie. Zre-
habilitowany dopiero w 1991 
r. Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Oświęcimiu po-
wstała w 2005 r. Imię Witolda 
Pileckiego otrzymała pięć lat 
później. Uczelnia kształci stu-
dentów na 16 kierunkach. W jej 
murach studiuje ponad 1,5 tys. 
osób. Siedziba uczelni mieści 
się m.in. w budynku, w któ-
rym podczas tworzenia obozu 
Auschwitz, Niemcy umieścili 
pierwszych więźniów. Było to 
728 Polaków deportowanych 14 
czerwca 1940 r. z więzienia w 
Tarnowie. Upamiętnia ich tabli-
ca na murach szkoły. 

27 września, czwartek, 12.00,  w  
Warszawie na ul., Pawlikowskie-
go 2, w Klubie  Kultury Seniora 
na Gocławiu. Tomasz Kuba Ko-
złowski i Dom Spotkań z Historią 
, zorganizowali  kolejną prezenta-
cję  w  rocznicę wojny obronnej 
Polski z 1939 roku.   To dobra 
okazja do przypomnienia pięknej 
karty jaką zapisali ułani z Wilna 
i Wileńszczyzny w XX-wiecznej 
historii Polski. W programie m. 
in. była  opowieść o legendarnych 
wileńskich zagończykach –Dą-
browscy Jerzy (1889 - 1940), 
Władysław (1891 - 1927). Bracia 
Dąbrowscy - sławne postacie 
dziejów Wileńszczyzny.  Każda 
osoba mniej lub więcej obeznana z 
historią Polski, zwłaszcza z dzieja-
mi początku XX wieku, musiała w 
dość obszernej literaturze na ten te-
mat zetknąć się z nazwiskiem bra-
ci Dąbrowskich, sławnych zagoń-
czyków i partyzantów. Te prawie 
legendarne postacie z czasów walk 
o niepodległą Polskę 1918 - 1920 
roku miały znaczny wpływ na póź-
niejsze dzieje nowo powstałego 
państwa polskiego, w tym także i 
Wileńszczyzny. Interesująca była 
również prezentacja  o Tatarach 
w Wojsku Polskim - Pułku Jazdy 
Tatarskiej sformowanym  w 1919 
r z Tatarów polskich jak i Azerów. 
Tradycje wojskowe polskich Ta-
tarów są bardzo stare, a oni sami 
przez wieki wiernie służyli Rze-
czypospolitej. Wyrastając w po-

czuciu patriotyzmu nie szczędzili 
krwi w walce o niepodległość. 
Pamięć o tym sprawiała, że w od-
rodzonym po 1918 r. Wojsku Pol-
skim pojawiły się formacje złożone 
z polskich Tatarów. Przypomniano  
jego dokonania  w wojnie 1919-
1920 roku. Po rozformowaniu puł-
ku wielu ułanów trafiło do 13 Puł-
ku Ułanów Wileńskich , którego 
1 szwadron  od 1936 roku nosił 
nazwę wyróżniającą „tatarski”. 
Wspomniano o udziale wileńskich 
ułanów w kampanii wrześniowej 
1939 roku. 13 Pułk Ułanów Wi-
leńskich w 1939 roku wyruszył na 
front w składzie Wileńskiej Bryga-
dy Kawalerii pod dowództwem 
pułkownika Kazimierza Szostaka. 
Walczył w bitwie Piotrkowskiej, 
w dniach 9 i 10 września poniósł 
dotkliwe straty w czasie przepra-
wy przez Wisłę, na przyczółku pod 
Maciejowicami. Następnie wal-
czył na Lubelszczyźnie. Resztki 
pułku dotarły pod Bondyrz i Kra-
snobród i wraz z rozbitkami z 4 
Pułku Ułanów (cała grupa liczyła 
zaledwie 150 ludzi) ostatnią swą 
bitwę stoczyli 26 września pod 
Medyką z oddziałami Armii Czer-
wonej. W nocy z 26 na 27 wrze-
śnia oba pułki zostały rozwiązane. 
Sztandar Pułku zachowany przez 
żołnierzy nie został odnaleziony 
do dnia dzisiejszego.  Szwadron 
Tatarski  również zapisał piękną 
chociaż  zapomnianą dziś, kartę 
kampanii wrześniowej 1939 r.

Legenda o Wileńskich 
Zagończykach i Pułku 
Jazdy Tatarskiej
Redakcja

/ Grupa żołnierzy pułku (1919) Zdjęcia: Wiki

/ Żołnierze pułku tatarskiego
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Wsie Nawóz w rejonie rożysz-
czeńskim, Werba w rejonie wło-
dzimierskim czy Mielniki w re-
jonie szackim – to tylko kilka z 
wielu wołyńskich miejscowości, 
przez które we wrześniu 1939 r., 
po sowieckiej agresji na Polskę, 
przebiegała linia frontu.
Na wołyńskich polach do dziś jest 
wiele bezimiennych, najczęściej 
w żaden sposób nieoznaczonych 
mogił żołnierzy Korpusu Ochro-
ny Pogranicza, którzy w 1939 r. 
toczyli walki z Armią Czerwoną. 
Inaczej wygląda sytuacja w Miel-
nikach, gdzie w 2002 r. ekshumo-
wano i przeniesiono na miejsco-
wy cmentarz szczątki 18 oficerów 
KOP. Postawiono tu wówczas 
tymczasowy krzyż, a następnie 
ustanowiono pomnik. Później 
pochowano tu szczątki jeszcze 
ośmiu żołnierzy KOP.
22 września na cmentarzu w Miel-

nikach zebrali się przedstawiciele 
Nadbużańskiego Oddziału Stra-
ży Granicznej, Rówieńskiej Pla-
cówki Łuckiego Pogranicznego 
Oddziału, Konsulatu Generalne-
go RP w Łucku, Ochotniczych 
Hufców Pracy z Lublina, władz 
rejonu szackiego, Wołyńskiego 
Memoriału im. Wasyla Stusa, 
miejscowi mieszkańcy oraz stu-
denci-poloniści z Wydziału Filo-
logii i Dziennikarstwa Wschod-
nioeuropejskiego Uniwersytetu 
Narodowego im. Łesi Ukrainki.

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Sunia była małą, biedną 
kolonią, w którePrzed 
samą wojną w Ożgowie 
poświęcono plac pod bu-
dowę kościoła. W Krwa-
wą Noc 16 lipca 1943 
r. mieszkańcy nie mieli 
możliwości uciec do Huty 
Stepańskiej, więc ukryli 
się w lasach i na bagnach. 
Banderowcy rozpoczęli 
polowanie. Zamordowa-
no wówczas kilkadziesiąt 
osób. Po kolonii nie pozostał żaden 
ślad.
Fotoreportaż poświęcam pamięci 
Żydów z Osowy, naszych sąsiadów 
od wieków.
Świadkowie zgodnie opowiadają: 
Żydzi witali wkraczających sowie-
tów w 1939 r., przystrajali domy 
czerwonymi flagami, mówili «wa-
sza Polska». Przestali chodzić do 
Synagogi. Powstępowali do milicji 
i wysługiwali się sowietom. Kiedy 
przyszli Niemcy, nie interesowano 
się Żydami, ich los był prawie dla 
wszystkich obojętny. Pewnego razu 
Adam Wrześniewski z Omelanki 
pojechał do lasu pod Ożgowo po 
gałęzie. Pomiędzy drzewami zoba-
czył dużo głów ludzkich wystają-
cych ze śniegu. Wiatr odkrył kosz-
marny widok. To były trupy Żydów 
z Osowy. Poznawał Ich; przed woj-
ną prowadzili sklepy i warsztaty. W 

lesie szukali schronienia.
Rodzice Berka, Żyda z Osowej, 
prowadzili sklep. Razem z pozo-
stałymi zostali wyprowadzeni do 
getta latem 1942 r. Berek z kilkoma 
innymi Żydami ukrył się w lesie, 
potem zaczął chodzić z sowieckimi 
partyzantami.
Ukrainiec Wasyl Nowak s. Iwana 
mieszkał koło Omelanki z matką. 
Chodził i łapał Żydów. Za dostar-
czenie każdego z nich od schutzma-
nów ze Stydynia dostawał 2 kg soli. 
Kiedy Wasyl zrozumiał, że Berek 
poluje na niego, zaczął się ukrywać. 
Z matką spotykał się u Myszakow-
skich. Po kilku dniach czekania zła-
pali Wasyla. Ten prosił matkę o ra-
tunek, usiadł na jej kolanach, a ona 
go przytuliła. Wtedy Berek strzelił 
mu w głowę.
 
Tekst i zdjęcia: Janusz HOROSZ-
KIEWICZ

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

W Łucku ruszył Międzynarodowy 
Festiwal Teatralny „Wędrowny Wie-
szak”    
MONITOR WOŁYŃSKI

Z prasy polonijnej 
Ożgowo w gminie Stydyń 
Wielki  
MONITOR WOŁYŃSKI

„Harmyder: 2 km teatru” – od spek-
taklu ulicznego pod taką nazwą 21 
września rozpoczął się festiwal 
teatru poza teatrem «Wędrowny 
Wieszak», który w tym roku został 
poświęcony 15-leciu działalności 
twórczej łuckiej formacji «Harmy-
der».
Właśnie dorobek tego teatru zo-
stał podstawą pierwszej imprezy 
w ramach festiwalu, który potrwa 
przez dwa weekendy: 21–23 i 29–
30 września. W ciągu pierwszego 
dnia mieszkańcy i goście Łucka, 
wspólnie z aktorami «Harmyderu», 
pokonali drogę z Łuckiego Rejono-
wego Domu Kultury, przez most na 
rzece Styr, ul. Nabereżną, do Szko-
ły Muzycznej Nr 1 im. Fryderyka 
Chopina. Potem tłum udał się do 
centrum miasta. Ostatecznym ce-
lem podróży był Skwer Zorianyj, 
położony na skrzyżowaniu ulic 
Łesi Ukrainki i Senatorki Łewcza-
niwskiej. Podczas całego spaceru 
aktorzy-przewodnicy robili krótkie 
przystanki, aby zaprezentować pu-
bliczności fragmenty spektakli gra-
nych przez aktorów «Harmyderu» 
w ciągu ostatnich 15 lat. Dzięki ta-
kiej wycieczce koneserzy twórczo-
ści tego teatru mogli przypomnieć 
sobie takie inscenizacje zespołu, 
jak «Witkacy jest / Witkacego nie 
ma», «Portret», «Misterium miło-
ści», «Senat Szaleńców», «Koń, 
który jeździł wierzchem», «Au! 
Powiedziane milionom», «W ciem-
ności», «Gra losu», «Cykuta dla 

Sokratesa», «Dziewią-
ty dzień księżycowy», 
«Na polu krwi», «Ma-
zajło» itp.
Skwer Zorianyj został 
ostatnim przystan-
kiem spaceru nieprzy-
padkowo. Właśnie na 
nim, w terenie, została 
zorganizowana wy-
stawa zdjęć aktorów 
«Harmyderu», wyko-
nanych w zakładach 
przemysłowych «Modern-Expo». 
«Na skrzyżowaniu przeciwieństw, 
tradycji i współczesności, pozna-
wania nieznanego, połączenia 
tego, czego nie da się połączyć, 
zrozumienia różnic i tego, co jest 
trudne do zrozumienia, tworze-
nia własnego, na skrzyżowaniu 
swojego i obcego, indywidualno-
ści i okoliczności, istoty i formy, 
otwartości i wrogości, sztuczności i 
życia. Skrzyżowanie, z którego po-
wstają nowe doświadczenia, nowe 
wrażenia, nowe wnioski, nowe od-
czucia, nowe przeżycia, nowe zro-
zumienie. U podstaw leży badanie 
umierającej przestrzeni naturalnej 
z punktu widzenia sztucznej natury 
ludzkiej. W tym przypadku skrzy-
żowanie przeciwieństw prowoku-
je narodziny ludzkiego i subtelne 
przebudzenie sfery emocjonalnej» 
– tak opisali wystawę fotograficzną 
«Skrzyżowanie» sami aktorzy.
Wicekonsul Konsulatu General-
nego RP w Łucku Marek Zapór 

podczas otwarcia festiwalu powie-
dział, że rzadko bierze udział w po-
dobnych wydarzeniach. «To praw-
dziwa i niezależna kultura, której 
przetrwanie bez pomocy państwa, 
jakichś dotacji, jest trudne. Moim 
zdaniem taka kultura to awangarda, 
która kieruje rozwój całej sztuki we 
właściwą stronę» – dodał Marek 
Zapór. Wyraził także przekonanie, 
że główny symbol festiwalu – wie-
szak – stanie się po latach ekspona-
tem w muzeum historii teatru ukra-
ińskiego.
W ramach festiwalu odbędzie się 
cały szereg wydarzeń. Widzowie 
mogą obejrzeć tragedię «Noże w 
kurach lub Dziedzictwo młyna-
rza» Lwowskiego Akademickiego 
Teatru im. Łesia Kurbasa, spektakl 
improwizacyjny «Wszyscy Swoi», 
performance warsztatu «Sztuka-
Akcji», przypowieść «Żmij» «Har-
myderu», spektakl «Niestrudzony 
przetwornik» teatru z Drohobycza 
«Alter», widowisko laboratoryjne 
«Szyszko», itp.

Konsulat Generalny RP w Łucku 
przypomina, że osoby ubiegają-
ce się o wizę krajową w polskich 
urzędach konsularnych powinny 
przedstawić dokument posiada-
nia ubezpieczenia zdrowotnego w 
Polsce lub posiadania podróżnego 
ubezpieczenia medycznego o mi-
nimalnej kwocie ubezpieczenia w 
wysokości 30 tys. euro.

Ubezpieczenie powinno być 
ważne przez okres planowanego 
pobytu cudzoziemca na teryto-
rium Polski i pokrywać wszelkie 
wydatki, które mogą wyniknąć 
podczas pobytu w związku z ko-
niecznością podróży powrotnej z 
powodów medycznych, potrzebą 
pilnej pomocy medycznej, na-
głym leczeniem szpitalnym lub ze 
śmiercią. Ubezpieczyciel zobo-
wiązany jest do pokrycia kosztów 

u d z i e l o n y c h 
ubezpieczone-
mu świadczeń 
zdrowotnych 
bezpośrednio 
na rzecz pod-
miotu udzie-
lającego tych 
świadczeń. Wy-
mogi dotyczą-
ce podróżnego 
ubezpieczenia 
m e d y c z n e g o 
określone zo-
stały w ustawie 
z dnia 12 grud-
nia 2013 r. o cudzoziemcach.
Na podstawie przeprowadzonych 
analiz polis podróżnego ubezpie-
czenia medycznego, które składa-
ne są wraz z wnioskami o wyda-
nie wizy krajowej stwierdzono, że 
nie wszystkie polisy zapewniają 

podmiotom udzielającym świad-
czeń zdrowotnych w Polsce rze-
czywistą możliwość zaspokajania 
roszczeń wobec ubezpieczyciela, 
a ryzyko finansowe związane z 
udzielaniem świadczeń medycz-
nych obciąża placówki lecznicze.

Komunikat w sprawie podróżnego 
ubezpieczenia medycznego    
MONITOR WOŁYŃSKI

W Mielnikach uczczo-
no pamięć żołnierzy 
Korpusu Ochrony Po-
granicza  
MONITOR WOŁYŃSKI
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Ich rozdział został pominięty w oficjalnych 
książkach wszelkich stron
Bożena Ratter
Do Warszawy w 1945 roku do-
ciera informacja, iż na Dolnym 
Śląsku w miejscowości Adelin, 
w pomieszczeniach wielkiego 
majątku hrabiów, zmagazynowa-
ny został pokaźny zbiór książek. 
Nie zdołali wywieźć ich Niemcy 
a teren zajęła Armia Czerwona. 
Delegacja bibliotekarzy z War-
szawy udaje się do Adelin i uzy-
skuje zgodę rosyjskiego porucz-
nika na przejrzenie tych zbiorów 
a nawet ich wywiezienie. Zwali-
ska skrzyń, worków, rozsypanych 
książek, papierów - dokumentów, 
starodruków już przetrzebionych, 
gdyż miękkie, używane były jako  
papier toaletowy. Bibliotekarze 
skrupulatnie przeglądają i segre-
gują, skrzynie podpisane Warsza-
wa ( czyli nie wszystkie zostały 
spalone przez Niemców) wracają 
do Warszawy, inne do Krakowa. 
Książki z biblioteki narodowej i 
uniwersyteckiej wracają do War-
szawy w 8 wagonach. Biblioteka-
rze odkrywają również w Adelin 
skrzynie z napisem Ossolineum-
-Lwów czyli najcenniejsze skar-
by polskiej literatury. Te skarby 
to autograf Pana Tadeusza Adama 
Mickiewicza, wszystkie rękopi-
sy Juliusza Słowackiego, dzieła 
Aleksandra Fredry, autografy i 
rękopisy dzieł największych pol-
skich pisarzy Potockiego, Morsz-
tyna biskupa Krasickiego, poetów 
XIX wieku, Goszczyńskiego, 
Lenartowicza, Ujejskiego, Asny-
ka dzieła Kraszewskiego, Korze-
niowskiego - oryginalne rękopisy 
jego i Elizy Orzeszkowej, rękopi-
sy Jan Kasprowicza, Władysława 
Reymonta, w tym nagrodzony 
Noblem rękopis Chłopów, Sien-
kiewicza, Stefana Żeromskiego 
i inne. Dlaczego do dzisiaj Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej, 
Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego, Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
nie zadbały o to, by przeciętny 
Polak dowiedział się w szkole, 
na studiach, czy później, że  naj-
cenniejsze rękopisy dla polskiej 
literatury znajdowały się nie w 
Warszawie, nie w Krakowie czy 
Poznaniu ale  znajdowały się na 
kresach, we Lwowie, w Bibliote-
ce Ossolineum?

Ocalenie tego bezcennego skarbu 
na  Dolnym Śląsku zawdzięczamy 
jednemu skromnemu człowieko-
wi, Mieczysławowi Gębarowi-
czowi, humaniście, człowiekowi 
wielkiego formatu, który nie wy-
jeżdżając ze Lwowa, z którym 
związał się studiami, pracą nauko-
wą i dydaktyczną, opieką i ochro-
ną polskich dóbr kultury, skazany 
pozornie na życie na marginesie 
pozostał niezależny w zniewo-
lonym marksistowską ideologią 
społeczeństwie:  „chociaż straci-
łem wszystkie zdobyte pracą tytu-
ły i stanowiska, nie uważam się za 
bankruta” http://www.lwow.com.

pl/rocznik/gebarowicz.html.

 Podczas II wojny światowej Pro-
fesor Mieczysław Gębarowicz 
był we Lwowie kustoszem pol-
skiego dziedzictwa narodowego 
zgromadzonego w magazynach 
Ossolineum przez Polaków, któ-
rzy postanowili przetrwać  czas 
zaborów kultywując język, kul-
turę, literaturę, sztukę, rzemio-
sło artystyczne, muzykę …(760 
000 tomów). Wycofujący się ze 
Lwowa Niemcy pozwolili wy-
wieźć ze Lwowa tylko czasopi-
sma techniczne, część biblioteki 
naukowej uniwersytetu i zbiory 
ukraińskie. Profesor wykorzystał 
sytuację i spakował najcenniejsze 
zabytki z magazynu Ossolineum 
do 139 skrzyń - to właśnie one 
zostały ukryte w Adelin przez 
wycofujących się Niemców. O 
losach zbiorów z Adelin opowia-
dał Tomasz Kuba Kozłowskie w 
Domu Spotkań z Historią przy-
byłym na Konferencję „Pamięć 
Pokoleń”  zorganizowaną przez 
fundację Kresy-Syberia z róż-
nych stron świata, potomkom 
naszych wspaniałych przodków, 
którzy uznani przez sowieckiego 
agresora za wrogów marksistow-
skiego „szczęścia mas” skazani 
na niechybną śmierć,  wywiezie-
ni zostali na „nieludzką ziemię” , 
Sybir, Ural, Kazachstan, na „białe 
niedźwiedzie”. Niektórym tam-
tejszym dzieciom jak i rodzicom 
udało się przeżyć ten marksistow-
ski eksperyment, wyszły z armią 
Andersa i poprzez obóz w Persji, 
Indiach, Tanzanii dotarły do in-
nych krajów i kontynentów.

Potomkowie, członkowie i sym-
patycy Fundacji Kresy-Syberia 
(nie dotowanej a prowadzącej 
od lat Wirtualne Muzeum Kresy 
Syberia)  przylecieli z Europy i 
odległych kontynentów  do War-
szawy, by 17 września, w Dzień 
Sybiraka, pamiętać o Zbrodni 
Katyńskiej na 21 tysiącach przed-
stawicieli polskiej elity, o setkach 
tysięcy pogrzebanych przy torach 
bydlęcych wagonów, przymarz-
niętych do ścian wagonu, lepia-
nek, szałasów, przywalonych w 
tajdze, utopionych w kanałach, 
rzekach, umierających z głodu, 
chorób, w kopalniach, hutach, 

kołchozach. Już trzecie pokolenie 
pamięta traumę dziadków i rodzi-
ców i chce tę pamięć przekazać in-
nym. Jonathan Kołodziej Durand, 
filmowiec i fotograf w Montre-
alu pokazał w wersji angielskiej 
(symultaniczne tłumaczenie pre-
legentów przez Anastazję, wo-
lontariuszkę ) uczestnikom swój 
film o babci Kazi, wywiezionej z 
Białorusi i przebywającej 6 lat w 
Tanzanii przed wyjazdem do Ka-
nady. Już dwukrotnie odwiedził  
Białoruś by znaleźć choćby miej-
sce domu, w którym urodziła się 
babcia. „Jest to ważna opowieść z 
czasów II wojny światowej,  której 
70 lat po wojnie, większość ludzi 
nigdy nie słyszała.  W najbardziej 
zbadanym konflikcie w historii, 
ich rozdział został pominięty w 
oficjalnych książkach wszelkich 
stron, a ci, którzy przeżyli despe-
racko chcą, aby to było znane waż-
na.. To jest opowieść, którą ocale-
li opowiadali przez całe życie, ale 
którą bardzo niewiele osób spoza 
ich rodzin słyszało do tej pory”.    
Iwona Januszajtis, urodzona w 
Redhill w Anglii, śpiewaczka 
operowa, która odśpiewała hymn 
narodowy na stadionie Wembley 
przed światowym finałem piłkar-
skim,  na Konferencji „Pamięć 
Pokoleń” opowiedziała historię 
i zaśpiewała napisaną przez sie-
bie piosenkę „Dokąd jedziemy”, 
opartą na przeżyciach babci i jej 
dzieci, deportowanych do zachod-
niej Rosji i na Syberię. To wnucz-
ka Mariana Januszajtisa Żegoty, 
generała, weterana walk o nie-
podległość, wojny polsko-bolsze-
wickiej i II wojny światowej. W 
Konferencji  „Pamięć Pokoleń” 
uczestniczyła 25-letnia mieszkan-
ka Argentyny, informację znala-
zła  na facebooku. To dziadek za-
szczepił w Niej ciekawość Polski, 

marzyła zawsze by tu być. Przy-
leciała do Warszawy kilka mie-
sięcy temu, uczy hiszpańskiego. 
Profesor Jan Wiktor Sienkiewicz 
opowiedział uczestnikom Kon-
ferencji o życiu artystów plasty-
ków lub kandydatów na artystów 
na szlaku Armii Andersa, którzy 
dzięki wrażliwości artystycznej 
zarówno Generała Andersa jak i  
prof. Mariana Bohusz-Szyszko, 
mogli realizować swoje projek-
cje artystyczne nawet podczas 
działań wojennych. Wspaniałe, 
ciekawe prelekcje oraz poka-
zy filmów drugiego i trzeciego 
pokolenia naszych wielkich po-

przedników wypełniły czas dru-
giego dnia konferencji w DSH, 
po udziale uczestników konfe-
rencji we mszy św. w intencji Sy-
biraków w kościele św. Krzyża. 
Niestety, konferencja „Pamięć 
Pokoleń”  nie zainteresowała 
członków oddziałów Związku 
Sybiraków (oprócz honorowego 
prezesa), członków i prezesów 
Związku Kombatantów, Miło-
śników Kresów i Lwowa oraz 
innych, licznych warszawskich 
stowarzyszeń oraz ich dzieci i 
wnuków. Chyba już najwyższy 
czas by podziękować i wesprzeć 
działania tych naszych rodaków 

/ Sybiracy z Florydy

http://www.lwow.com.pl/rocznik/gebarowicz.html
http://www.lwow.com.pl/rocznik/gebarowicz.html
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poza Polską, którzy bez wsparcia 
rządu i samorządu a w zastępstwie 
rządu i licznych stowarzyszeń a 
zwłaszcza pracowników placó-

wek dyplomatycznych oddziałują 
na świadomość i opinię społecz-
ności świata o Polsce. To my win-
niśmy  zwrócić się do właściwej 

Polonii o radę, my, którzy nie 
edukowaliśmy i nie edukujemy 
nadal polskiego społeczeństwa, 
polityków, urzędników, dzienni-
karzy, kierowników teatrów,  mu-
zeów, festiwali itp. O braku wie-
dzy i zachęty ze strony czynników 
edukacyjnych i kulturotwórczych 
świadczy brak zaangażowania 
polskiego drugiego i trzeciego po-
kolenia Sybiraków, Wołyniaków, 
Kresowian Wschodnich i Zachod-
nich …w przekazywanie historii i 
dokonań przodków jak i w obronę 
Polski w chwili, gdy nasi agre-
sorzy swoją polityką historyczną  
zamieniają rolę kata i ofiary. Czy 
mamy w Warszawie skwer, plac, 
salę, bibliotekę, tablicę upamięt-
niającą profesora Mieczysława 
Gembarowicza? Czy podczas 
Festiwalu Dziedzictwa Kresów 
w Jarosławiu czytane były frag-
menty twórczości Profesora lub 
rękopisy uratowane przez niego? 
A przecież urodził się właśnie w 
Jarosławiu. Czy dziedzictwem 
polskim będą plastikowe kubki po 
zupie skoro mamy i skwer, i ulicę 
i tablice poświęconą Jackowi Ku-
roniowi? Nie tylko w Warszawie, 
również we Lwowie. Nie ocalały 
wszystkie skarby, które mieliśmy 
we Lwowie, wiele przepadło, 
wiele rozgrabiono (Niemcy, Ro-
sjanie, Amerykanie – 24 rysunki 
Albrechta Durera), wiele znisz-
czyła i niszczy do dzisiaj  Ukraina. 
We Lwowie pozostało i niszczeje 
70% polskich zbiorów kupowa-
nych i gromadzonych przez wieki 
przez Wielkich Polaków: Dziedu-
szyckich, Ossolińskich, Lubomir-
skich, Krasickich, Orzechowicza, 
Pruszewicza, Baworowskich, 
Pinińskiego itp. Obecne dzia-
łania instytucji państwowych i 
stowarzyszeń ograniczają się do 

tematów historycznych, kultural-
nych, społecznych, artystycznych 
znanych wszystkim z edukacji 
w czasach PRL. Chcemy wzbo-
gacić naszą wiedzę o historię, 
kulturę, sztukę oraz wspaniałe 
działania i osiągnięcia wielkich 
poprzedników skrywane w cza-
sach PRL, znane czasem lepiej 
naszych rodakom zmuszonym do 
emigracji lub pozostałym w oj-
czyźnie, czyli na zabranych nam 
bezprawnie, traktatem wrogich 
nam państw, polskich ziemiach.  
Zwracam się z prośbą do Premiera 
Rządu Polskiego i podległych mu 
instytucji o przejęcie bazy człon-
ków stowarzyszeń wraz z ewiden-
cją zgonów i miejsc pochówków, 
przekazywanych zapisów wspo-
mnień i pamiątek tych, którzy już 
odeszli. Musimy zabezpieczyć 
te zakurzone, zapomniane, cho-
wane w szafach (może celowo)  
okruchy pamięci,  zdigitalizo-
wać, upublicznić i objąć bada-
niami naukowymi, pamięcią nie 
tylko nazwiska i wspomnienia 
ale także groby. Dostęp do takiej 
bazy powinny mieć parafie by nie 
opłacane groby nie były likwido-
wane. Nasi wielcy poprzednicy to 
nie tylko nazwiska tych, którzy 
walczyli oraz pomniki poświęco-
ne ich bohaterskim czynom, ale 
także ci, którzy poprzez inwesto-
wanie w edukację, kulturę, sztu-
kę, wychowanie , architekturę, 
rzemiosło artystyczne, tradycje, 
zwyczaje, pieśni, kompozycję itp.  
pamięć o Polsce przechowali i 
wolną Polskę budowali. Kto dba o 
grób Heleny Biluchowskiej w Za-
kopanem, żony ostatniego dyrek-
tora POLMIN-u, największej rafi-
nerii w Europie w czasach II RP, 
zamordowanego przez sowietów? 
I o pamięć i groby tysięcy tak 

znakomitych, przedsiębiorczych 
i innowacyjnie działających wiel-
kich naszych poprzedników? Kto 
zadba o grób księcia Leona Sapie-
hy na wiejskim cmentarzu, ostat-
niego właściciela zamku w Kra-
siczynie, w którym chroniła się 
ludność okoliczna przed nacjo-
nalistami ukraińskimi? Zygmunt 
Stankiewicz po wojnie został 
w Szwajcarii, ożenił się z córką 
bankiera - Catherine von Ernst, 
pochodzącą z szacownego rodu 
berneńskiego. Był przedstawicie-
lem rządu polskiego w Londynie 
na Szwajcarię. Założył własna 
fabrykę opraw oświetleniowych. 
Szefował Polskiemu Muzeum 
w Rapperswilu (1946-48). 
Na zamku w Muri założył i prowa-
dził polskie muzeum, prawdziwie 
polski dyplomata z litewsko-pol-
skiej szlachty. Kto zapali znicz 
przy skromnym, drewnianym 
krzyżu w Muri?  Na uroczystości 
do Zadwórza przyjechała grupa 
rekonstrukcyjna z Dęblina, jecha-
li całą noc by zaśpiewać podczas 
uroczystości zorganizowanych 
przez Ministra Jana Józefa Ka-
sprzyka. Nie widziałam polskiej 
młodzieży przy ambasadorze Pol-
ski na Ukrainie. Ale był   pan Sta-
nisław z Mościsk, „przyjechałem 
raniutko pociągiem, urodziłem się 
Polakiem, jestem Polakiem i umrę 
Polakiem - dodał. Przy Pomniku 
Czynu Zbrojnego Polonii Ame-
rykańskiej, gdzie odbyły się zor-
ganizowane przez Ministra Jana 
Józefa Kasprzyka uroczystości 
drugiego dnia Światowego Zjaz-
du Weteranów Walk o Niepodle-
głość RP byli Sybiracy z Florydy 
i był pan Stanisław. Była też mała 
harcerka. Dlaczego tylko jedna? 
Bożena Ratter

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

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

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

/ Zygmunt Stankiewicz Muri
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Banderowsko-żydowska
Ukraina
Aleksander Szumański
Wołodymyr Hrojsman, Prze-
wodniczący Rady Najwyższej 
Ukrainy, wzywa Poroszenkę i 
Jaceniuka, żeby przyznali się 
oficjalnie do bycia Żydami.”U-
kraińcy również muszą uznać 
przodującą rolę żydowskiej nacji 
rozwoju państwa narodowego 
!!!! I co Ukraino, co powiesz tym 
razem? Winni Moskale?
Ukraińcy, Polacy, Litwini, … 
kiedy w końcu wyciągniecie 
wnioski?”
Przewodniczący Rady Naj-
wyższej Ukrainy, Wołodymyr 
Hrojsman, na spotkaniu z przy-
wódcami religijnymi Ukrainy 
wezwał przywódców Ukrainy 
do oficjalnego uznania ich przy-
należności do narodu żydow-
skiego.

 „Nie należy upokarzać się przy-
znając do bycia Ukraińcem!” – 
emocjonalnie wyjaśnił Hrojsman. 
Dla wszystkich i tak jest oczywi-
ste, że jesteśmy potomkami pro-
roków Izraela, to nasze korzenie. 
Na Ukrainie, najwyższe urzędy 
publiczne, partie polityczne, duże 
przedsiębiorstwa i instytucje fi-
nansowe należą teraz do Żydów, 
bo Żydzi to mądry i pracowity 
naród, a to potwierdza wybrań-
stwo Boże i wyjątkowa pozycja 
Żydów na Ukrainie. Ukraińcy 
również muszą uznać przodującą 
rolę żydowskiej nacji w rozwoju 
państwa narodowego. Prezydent 
Walzman( P.Poroszenko), Pre-
zes Rady Ministrów A. Jaceniuk, 
Przewodniczący Krajowej Rady 
Bezpieczeństwa O. Turczynow 
– Żydzi i każdy z nich powinien 
być dumny z bycia Żydem”– 
powiedział przewodniczący 
Rady Najwyższej Ukrainy.za: 
http://adonaris.livejournal.
com/856242.html
Taka pewność siebie Wołodymy-
ra Hrojsmana przewodniczącego 
Parlamentu Ukrainy przed ro-

kiem, a obecnie premiera Ukra-
iny po Jaceniuku, w połączeniu z 
niezrozumiałą dla wielu spolegli-
wością kolejnych POPiS-owych 
rządów w Polsce, wobec oligar-
cho-żydo-banderowskiego rządu 
na Ukrainie, można wytłumaczyć 
w skrócie następująco:
Polacy po raz pierwszy dobrze 
przygotowani i zorganizowani w 
trzech zaborach na początku XX 
wieku, wykorzystali nadarzają-

cą się okazję skonfliktowania i 
osłabienia państw zaborczych I 
Wojną Światową – odrodzili Pań-
stwo Polskie w 1918 r., uniemoż-
liwiając tym samym realizację 
przez potomków chazarożydów 
utworzenia na ziemiach polskich 
Judeopolonii w oparciu głównie o 
Państwa Centralne.
W okresie międzywojennym na 
terenach II RP określanej wtedy, 
jako Galicja Wschodnia, a dzi-
siaj jako Zachodnia Ukraina, rolę 
destabilizującą Państwo Polskie 
odgrywały  grupy ugrupowań 
politycznych mniejszości narodo-
wych:
zorientowane na Związek So-
wiecki opanowany przez chazaro-
żydów – to partie komunistyczne, 
jak np. Komunistyczna Partia Za-
chodniej Ukrainy, z której wywo-
dzą się chazarożydowskie elity 
(czytaj – resortowe dzieci) obec-
nej władzy w Polsce
oraz zorientowana na Państwa 
Centralne, czyli Niemcy i Austrię 
oraz przez nie stworzona jeszcze 
w czasie zaborów w XIX przeciw 
Polsce – to ugrupowania nacjo-
nalistów ukraińskich, także zdo-
minowanych w kierowniczych 
kręgach przez chazarożydów;na-
kierowana na odbudowę państwa 
Izraelskiego,
kwestionujące przynależność do 
Polski  Pomorza, Śląska i Wiel-
kopolski.
Zarówno I jak II Wojna świa-
towa była kontynuacją wie-
lowiekowej strategii tajnych, 
judeosatanistycznych organiza-
cji Zachodu, do podbicia Sło-
wiańszczyzny, w tym najwięk-
szego kraju Słowian Rosji, z wy-
korzystaniem, także wewnętrz-
nego skonfliktowania krajów 
słowiańskich, co często się 
udawało. Zachód skolonizował 
wszystkie kontynenty przez kil-
ka wieków. Natomiast nie udało 
się to z Rosją, ( wyniku między 

innymi konfliktu Bolszewików z 
Mienszewikami) chociaż udało 
się to z dużym krajem, jakim 
była Polska przedrozbiorowa, 
dzięki skłóceniu z Rosją i we-
wnętrznej robocie rozkładowej 
lóż żydomasońskich, w tym 
B’rai B’irth reaktywowanej w 
Polsce (PRL)
Ważną przeszkodą kolonizacji 
Słowian, w tym Rosji, stanowiła 
Polska, stąd wielowiekowa po-

lityka tych organizacji Zachodu 
zorientowana była na fizyczne 
unicestwienie Słowian, w tym 
zwłaszcza Polaków (Lechitów). 
Takimi zaplanowanymi przed-

sięwzięciami ludobójstwa Sło-
wian była I, a zwłaszcza II Wojna 
Światowa i Październikowa Re-
wolucja  chazarożydowska w Ro-
sji. W planach Hitlera – realizo-
wanych na polecenie tych tajnych 
organizacji – była eksterminacja 
narodów słowiańskich: od 50% 
samych Rosjan do 85% Polaków 
(Lechitów). Tego planu nie udało 
się na szczęście zrealizować w 
pełni, a jedynie w części. Według 
szacunków Trybunału Zbrod-
ni Wojennych  w Norymberdze, 
które są  najbliższe prawdy, w II 
Wojnie Światowej wymordowano 
1/3 obywateli II RP. Łącznie w II 
Wojnie Światowej i od Rewolucji 
chazarożydowskiej w 1917 r. do 
1989 r. wymordowano 80-100 mi-
lionów Słowian, według dobrze 
udokumentowanych obliczeń ro-
syjskich historyków, z udziałem 
polskich historyków zamieszka-
łych w Rosji. A więc Holokaust 
miał dotyczyć Słowian, a nie Ży-
dów, zmiana kierunku nastąpiła 
na przełomie 1941/1942 którego 
ofiarą padło  6 milionów pomor-
dowanych ( ta liczba funkcjono-
wała  po I Wojnie Światowej ) jest 
niewspółmierna do ludobójstwa 
Słowian, a ponadto ujawniane 
są kolejne dowody to, że ta licz-
ba została 3-4 krotnie zawyżona 
m.in. kilkakrotnym liczeniem 
tych samych zabitych. Po za tym 
elita władzy III Rzeszy składała 
się w dużej części  z osób pocho-
dzenia żydowskiego, a w We-
rmachcie służyło ich co najmniej 
150 tysięcy, a główny realizator 
Holocaustu Eichman był Żydem 
urodzonym w Palestynie w ro-
dzinie żydowskiej. Patrz Żydow-
ska armia Hitlera https://opinie.
wp.pl/zydowscy-zolnierze-hitle-
ra-6126017614444673a
 Chazarożydzi mają jakąś niewy-
tłumaczalną od dziesiątków, jeśli 
nie setek lat miłość do Niemców, 
co szczególnie było widoczne 
w czasie II Wojny Światowej i 
także po niej, a jednocześnie nie-
nawidzą Polaków, pomimo, iż 

mieszkają w Polsce od wieków, ( 
co potwierdza w zapisach swoim 
dzienniku  z getta profesor Hirsz-
feld, jego mieszkaniec uratowany 
przez księdza uważanego za an-

tysemitę, m.in. stwierdzając, że 
„Niemcy wobec Żydów osadzo-
nych w gettcie są nieodwzajem-
nioną miłością”), Polacy ich naj-
więcej uratowali w czasie wojny, 
a żaden kraj i naród nie zrobił tyle 
pożytku Zydom ze szkodą dla sie-
bie, co Polacy. 
Jedynym sensownym wytłuma-
czeniem tych zachowań, przy-
najmniej od czasu wojny, może 
być to, że zakładane wymordo-
wanie  w całości polskich elit i 
większości Polaków, a pozosta-
łych sprowadzenie do niewol-
ników, zwolniłoby obszar ziem 
Polskich do utworzenia Jude-
opolonii. 
To państwo miało być  lokali-
zowane z centrum na terenie 
Lubelszczyzny, tym samym, na 
którym w latach 1918-1921 usi-
łowano stworzyć państwo żydow-
skie. Od tego planu Hitler odstą-
pił, przystępując do Holokaustu 
za milczącym przyzwoleniem 
żydowskich elit: intelektualnych, 
politycznych, religijnych i ban-
kierskich. Te same elity stoją dzi-
siaj za haniebną nagonką w me-
diach całego świata na Polaków, 
zamieniając ich z ofiar w katów, 
a oprawców nazistów oczywiście  
Niemców w ofiary. Jest to wyni-
kiem tego, że Polacy się ostali w 
zbyt dużej liczbie po II Wojnie 
Światowej i uniemożliwiając tym 
samym ponownie stworzenie Ju-
deopolonii. Szymon Szurmiej 
były Dyrektor Teatru Żydowskie-
go oświadczył w publicznej tele-
wizji, że w Polsce mieszka 4 mi-
lionów Żydów, zarejestrowanych 
w światowych organizacjach ży-
dowskich. Należy jednak zadać 
pytanie, że jeśli tylu się zarejestro-
wało ujawniając swoje pochodze-
nie w tych organizacjach, a w Pol-
sce ukrywają się pod polskimi na-
zwiskami, to ile jeszcze  jest tych, 
co nie zarejestrowali się w tych 
organizacjach ?. Jednocześnie 
szacuje się, że w Polsce mieszka 
5-8 milionów Ukraińców, potom-
ków przesiedlonych po wojnie z 

terenów Kresów Wschodnich, po-
nieważ podawali się za Polaków, 
także  przesiedlonych w wyniku 
akcji „Wisła”, w wyniku napływu 
imigracji ostatniego ćwierćwie-
cza i większej rozrodczości od 
Polaków. Chociaż Ukraińcy to w 
większości Słowianie, należy za-
dać pytanie, jaki procent z nich 
uległo szowinistycznej ideologii 
banderowskiej ?
Na Ukrainie, zwłaszcza po Maj-
danie i w Polsce w czasie ko-
munizmu wojennego w latach 
1944-1956 i od początku trans-
formacji w 1989 r., przy wła-
dzy są neo-żydo-banderowcy, 
którzy świadomie i celowo ze 
swoimi odpowiednikami i poli-
tyczno-ideowymi sojusznikami 
z III RP  doprowadzili do tego 
że, Ukraina jest w stadium za-
awansowanego upadku społecz-
nego, gospodarczego i politycz-
nego z nieuchronnym rozpadem 
na mniejsze państwa lub połą-
czeniem się z krajami sąsied-
nimi. Wiele wskazuje na to, że 
Zachodnia Ukraina – najbar-
dziej „zatruta” banderowskim 
szowinizmem, będzie chciała 
przyłączyć się do Polski i w ten 
sposób dostać się do UE i NATO 
pod ochronę. Zaczęło się o tym 
na Ukrainie głośno mówić.
Czy jednak przywrócenie Pol-
sce części dawnych Kresów nie 
jest kolejno powracającym nie 
tylko planem budowy Jude-
opolonii  (POLINU), ale także  
dezawuacją Traktatu Poczdam-
skiego i przywrócenia ustaleń 
Traktatu Wersalskiego ( czyli 
linii Curzona na wschodzie) ze 
zwrotem  Ziem Zachodnich i 
Północno-Zachodnich – Niem-
com   ?
Czy chodzi też o realizację przez 
Izrael Planu B – wyniesienia się 
z Bliskiego Wschodu pod na-
porem Świata Arabskiego – do 
Polski i na Ukrainę ?
Czy realizacji tego planu doty-
czą tajne umowy polsko-izra-
elskie podpisane przez rząd 
Tuska oraz inne  ustne zobo-
wiązania innych polityków z III 
RP wobec rządu izraelskiego 
oraz międzynarodowych struk-
tur żydowskich posiadających 
swoje siedziby w Stanach Zjed-
noczonych (lobby żydowskie), 
koordynujących akcję oskarżeń 
Polaków o czynny współudział  
w realizacji Holokaustu w imie-
niu III RP ?
Nie od rzeczy jest wskazanie 
na fakt że redaktor naczelny 
żydowskiego dziennika dla Po-
laków wydawanego w III RP 
finansowo wspartego przez ży-
dowskiego finansistę Sorosa 
wchodzi w skład naczelnych 
władz żydowskich organizacji 
na Ukrainie.

BANDERROWSKO - ŻY-
DOWSKA UKRAINA FAK-
TEM
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Prezydent Ukrainy Walzman 
(Petro Poroszenko), pełniący 
swój urząd w konsekwencji za-
machu stanu i rewolucji finan-
sowanej z zewnątrz, podpisał 
pakiet ustaw przyjętych przez 
parlament Ukrainy w kwietniu 
b.r., a ustanawiających ludo-
bójców z OUN/UPA bohatera-
mi walki o wolność Ukrainy.
Z dniem podpisania tych ustaw 
mamy do czynienia z formal-
nym i faktycznym ustanowie-
niem nowej Ukrainy – Ukrainy 
neobanderowskiej, dla której 
ideowym i historycznym fun-
damentem jest zbrodnicza 
tradycja i nazistowska ideolo-
gia Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów i Ukraińskiej 
Powstańczej Armii. Mordercy 
spod znaku Bandery stają się 
oto oficjalnie weteranami walki 
o wolność, zaś „pamięć” o ich 
zbrodniach podlegać będzie 
ustawowej ochronie i sankcjom 
w razie wystąpienia przeciwko 
tej pamięci. Nie wiem, jak neo-
banderowcy wyobrażają sobie 
ściganie nie podzielających 
kultu UPA za granicą, nato-
miast na Ukrainie oznaczać to 
będzie zamknięcie ust szere-
gom naukowców, którzy mają 
inne zdanie od rządzącej ban-
derowskiej koterii. Jest to jaw-
ne wyłączenie wolności badań 
naukowych, wolności słowa i 
sumienia.
Walzman (Petro Poroszen-
ko), oligarcha, który postawił 
na kartę banderowską, żeby 
ująć to najłagodniej, stał się 
człowiekiem bez czci i honoru 
– infamisem, patronem ludo-
bójców i prymitywnych mor-
derców. Każdy, kto nie godzi 
się na współczesne odrodze-
nie się hitlerowskiej ideologii 
OUN/UPA, ma prawo tak po-
wiedzieć, tak, jak każdy miałby 
prawo tak powiedzieć o poten-
cjalnym prezydencie, czy kanc-
lerzu Niemiec, gdyby ten pod-
pisał ustawy gloryfikujące SS, 
czy Einsatzgruppen. Ale Żyd 
Walzman - Poroszenko i jego 
reżim nie wzięli się znikąd, nie 
spadli z księżyca. Są dwie przy-
czyny fundamentalne tego, co 
się dzisiaj wydarzyło.
Pierwsza, to parasol ochronny 
ze strony Stanów Zjednoczo-
nych, dla których gra kartą 
banderowską w obecnych cza-
sach to tylko kontynuacja dzia-
łań podjętych jeszcze w 1945 r. 
Dodajmy, parasol ochronny o 
bardzo trudnym do zrozumie-
nia kontekście. Oto bowiem, 
polityczną tarczę dla współcze-
snych banderowców stanowi, w 
decydującym stopniu, neokon-
serwatywne lobby żydowskie w 
USA, w sytuacji gdy OUN/UPA 
ma na sumieniu dziesiątki ty-
sięcy ofiar żydowskich z okresu 
II Wojny Światowej!
Druga, to postawa Polski. 
Z chwilą podpisania ustaw 
przez Poroszenkę, Polska do-
znała ostatecznego upodlenia. 
Co gorsza, upodlenie to nie 
przyszło w istocie z zewnątrz. 
Polska upodliła się sama. To 
państwo polskie odpowiada w 
dużej mierze za reemisję ban-
deryzmu na Ukrainie. Taki 
jest oczywisty efekt tego, że 

polityką polską rządzą w spo-
sób niepodzielny dwie tragicz-
ne w swym wyrazie patologie 
– rusofobia i, wprost do niej 
proporcjonalna, ukrainofilia, 
mająca praktyczny wyraz w 
banderofilii. Władze polskie 
postawiły na opcję neobande-
rowską bezwarunkowo w 2004 
r., kiedy wybuchła sterowana 
z zewnątrz tzw. pomarańczo-
wa rewolucja. Po tzw. drugim 
Majdanie nastąpiła kulminacja 
poparcia dla neobanderyzmu 
na Ukrainie z całym spektrum 
uzasadnień, wszystkich spro-
wadzających się w istocie do 
wyimaginowanego zagrożenia 
ze strony Rosji.
Ostatnie tygodnie to prawdzi-
wa katastrofa polityki polskich 
ukrainofili. Zapraszanie oligar-
chy Poroszenki do Sejmu, jego 
bezczelne i obłudne przeprosi-
ny, i domaganie się przeprosin 
od Polaków, kompromitacja 
Prezydenta RP, który z całą 
świadomością tego, co będzie 
podjęte przez parlament Ukra-
iny (informacja o ustawach 
„upowskich” wisiała na stronie 
parlamentu ukraińskiego już 
co najmniej miesiąc wcześniej), 
wygłasza tam pean na cześć 
obecnej Ukrainy i zapewnia 
o bezwarunkowym poparciu 
Polski, wreszcie kompromita-
cja ministra spraw zagranicz-
nych RP, który i w Sejmie, i 
w wypowiedziach publicznych 
akceptuje w istocie ukraińskie 
ustawy. Nie dość tego. Polska 
zaprasza infamisa Poroszenkę 
na zakończone klęską wize-
runkową obchody zakończenia 
II Wojny Swiatowej na We-
sterplatte, gdzie wyszło na to, 
że Polska obchodzi rocznicę 
zwycięstwa nad hitlerowskimi 
Niemcami głównie z wiernymi 
sojusznikami III Rzeszy, któ-
rzy miast odcinać się, wciąż 
sięgają do tamtej tradycji.
Co dalej? Prezydent Andrzej 
Duda już niczego nie zmieni, 
ani nie naprawi. Jego fanatycz-
nie proukraińskie (w wymiarze 
probanderowskim) otoczenie 
nie jest zdolne do żadnej kry-
tycznej refleksji. 
Świadomość polityczna Pola-
ków po 25 latach stoi na prze-
rażająco niskim poziomie, w 
istocie jest bezwładem umy-
słowym karmiącym się wyłącz-
nie fetyszami i kalkami XIX i 
XX-wiecznymi, zabobonem i 
pseudomistycyzmem, na po-
graniczu psychicznej dewiacji. 
Obyśmy tylko nie ulegli poku-
sie przystosowania się do tego 
bezwładu. Tylko konsekwent-
na, długofalowa praca uświa-
damiająca w kierunku reali-
zmu i racjonalizmu w polityce 
może przynieść właściwe owo-
ce w przyszłości.

Dokumenty, źródła, cytaty:

http://aleksanderszumanski.pl/
index.php?option=com_con-
tent&task=view&id=1282

http://www.klubinteligencji-
polskiej.pl/2016/06/zydowska-
-rada-ukrainy/

http://mysl-polska.pl/480

dokończenie ze strony 1

2 października 1918 roku dymi-
sja rządu Jana Steczkowskiego.

7 października 1918 roku Rada 
Regencyjna w odezwie „Do Na-
rodu Polskiego”  powiadamia o 
rozwiązaniu Rady Stanu i zapo-
wiada powołanie nowego rządu, 
opartego na szerokiej reprezen-
tacji politycznej, a także podję-
cie przygotowań do wyborów 
do sejmu. (Rada Regencyjna, 
mimo swej niesuwerenności i 
zależności od Niemiec i Austro-
-Węgier, odegrała istotną rolę w 
procesie odbudowy Państwa Pol-
skiego. Formalnie utworzona 12 
września 1917 r. na mocy paten-
tu niemieckich i austrowęgier-
skich władz okupacyjnych. Jej 
powołanie poprzedziły jednak 
działania Niemiec i Austro-Wę-
gier podejmowane w związku z 
I wojną światową, w celu zjed-
nania społeczeństwa polskiego 
i pozyskania rekrutów do walki 
przeciw Rosji. Do najważniej-
szych tego typu inicjatyw należy 
ogłoszenie w 1916 r. tzw. aktu 
5 listopada, który przewidywał 
powstanie Królestwa Polskiego.  
Rada Regencyjna miała tymcza-
sowo pełnić najwyższą władzę 
w Królestwie Polskim, aż do 
czasu jej przekazania Królowi 
lub Regentowi. Władza ta jednak 
(zgodnie z patentem) nie mogła 
w niczym naruszać „między-
narodowego stanowiska władz 
okupacyjnych”. )

8 października 1918 roku w 
Warszawie rozpoczyna działal-
ność Towarzystwo Polskiego 
Czerwonego Krzyża.

11 października 1918 roku rząd 
brytyjski uznaje Armię Polską za 
sojuszniczą.

12 października 1918 roku 
Rada Regencyjna wydaje dekret 
o przejęciu zwierzchnictwa nad 
Armią Polską.

14 października 1918 roku 1 
Dywizja Armii Polskiej wyru-

szyła na front do Lotaryngii.

14 - 16 października 1918 roku 
PPS organizuje strajk polityczny 
w Warszawie i innych miastach 
Królestwa Polskiego. Strajk skie-
rowany jest przeciw władzom 
okupacyjnym, a organizatorzy 
domagają się m.in. zwolnienia 
Piłsudskiego i Sosnkowskiego.

17 października 1918 roku tajny 
zjazd sokolstwa wielkopolskiego 

w Poznaniu. Uchwalono powoła-
nie Straży Obywatelskiej, której 
dozbrojeniem zajmie się POW.

Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” w Poznaniu czynnie 
włączyło się w walkę o odzyska-
nie niepodległości przez Polskę.   
20 października 1918 roku 
wojska niemieckie dokonują w 
Wilnie masakry demonstrantów 

Październik 1918 r.- kalendarium 
„Ku  Niepodległości”

Redakcja

/ Armia polska we  Francji- objęcie dowództwa przez generała Józefa Hallera  ( Narodowe Archiwum Cyfrowe)

/ Przemarsz pocztów sztandarowych Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Poznaniu 
(  Narodowe Archiwum Cyfrowe)  

/ Wiec w Cieszynie za przyłączeniem do Polski, Cieszyn, 27 X 1918 r. (Źródło: Zofia 
Kirkor-Kiedroniowa, Wspomnienia. Cz. 2. Ziemia mojego męża, Kraków 1988)  )
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domagających się przyłączenia 
Litwy do Polski.

23 października 1918 roku  
Rada Regencyjna powierza mi-
sję tworzenia rządu Józefowi 
Świeżyńskiemu. Jego rząd zosta-
nie zatwierdzony bez akceptacji 
władz okupacyjnych.

27 października 1918 roku rząd 
Świeżyńskiego wydaje ustawę o 
powszechnym obowiązku służby 
wojskowej i organizowaniu armii 
narodowej. Głównym dowódcą 
mianowano gen. Tadeusza Roz-
wadowskiego. Ustawy nie były 
konsultowane z władzami oku-
pacyjnymi.

27 października 1918 roku 
wiec ogólnośląski w Cieszynie. 
Zebrani domagają się przyłącze-
nia Śląska do Polski.

28 października 1918 roku w 
Krakowie odbyło się spotka-
nie polskich posłów z Galicji. 
Efektem tego spotkania było 
utworzenie Polskiej Komisji Li-
kwidacyjnej (PKL). Jej celem 

było przejęcie władzy nad urzę-
dami i zarządzanie Galicją oraz 
Śląskiem Cieszyńskim do czasu 
utworzenia polskiego rządu. W 
skład prezydium Komisji weszli: 
Wincenty Witos – przewodni-
czący, Ignacy Daszyński, Alek-
sander Skarbek, Tadeusz Tertil 
oraz Józef Londzin. PKL podję-
ła uchwałę o bardzo wymownej 
treści, którą można odczytywać 
jako deklarację niepodległości: 
„ziemie polskie w obrębie mo-
narchii austro-węgierskiej nie 
należą już do państwa austriac-
kiego.  Do wyzwoleńczych na-
strojów przyłączyli się także 
urzędnicy będącymi Polakami, 
deklarując, że odtąd są urzęd-
nikami państwa polskiego. . Z 
polecenia PKL dowódcą wojsk 
w Galicji zostaje gen. Bolesław 
Roja.

30 października 1918 roku. 
Rada Narodowa Księstwa Cie-
szyńskiego – reprezentacja lud-
ności polskiej Księstwa Cie-
szyńskiego i rząd tymczasowy 
w latach 1918–1920,  opowiada 
się za przyłączeniem do Polski. 

W nocy z 31 października na 1 
listopada 1918 roku, za pomocą 
żołnierzy polskich służących w 
cieszyńskim garnizonie armii au-
striackiej dokonała bezkrwawego 
rozbrojenia żołnierzy austriac-
kich oraz likwidacji austriackiej 
administracji w Cieszynie, tym 

samym przejmując władzę na te-
renie Śląska Cieszyńskiego .

31 października 1918 roku 
gen. Hans von Beseler rezygnu-
je ze zwierzchnictwa nad armią 
polską. W powszechnym prze-
konaniu Polska odzyskała nie-

podległość 11 listopada 1918 r. 
Zapomina się o październiko-
wych wydarzeniach z Krakowa 
i Tarnowa, które można uznać 
za początek niepodległości Pol-
ski.  W Krakowie bez jednego 
wystrzału, zaborcy poddali się 
Polakom.

FUNDACJA   DLA   POLONII
www.witajciewdomu.pl; www.fundacjadlapolonii.pl 

ul. Wałuszewska 48,  
03-005 Warszawa KRS: 0000423252

Wsparcie dla Liceum Polonijnego
Nr konta: 86 1240 6175 1111 0010 4598 7860

/ Bolesław Roja (1876-1940) (Domena publiczna)

/ Zdjęcie z posiedzenia RNKC w pełnym składzie w 1919 r. (Domena publiczna)

/ Pierwsza polska warta na odwachu krakowskim ( za https://historia.org.pl/ )

https://en.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_Roja
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Manipulacje dotyczące liczby 
ofiar ludobójstwa.  
Stanisław Żurek
 Krzysztof Bulzacki w liście do 
pisma „Nasza Polska” z 22 lipca 
2008 stwierdza: „Już na pierw-
szym spotkaniu polsko-ukraiń-
skim zorganizowanym w Podko-
wie Leśnej pod Warszawą przez 
Ośrodek „Karta” w dniach 7 – 9 
czerwca 1994 roku liczba ofiar 
ludobójstwa stała się przetar-
giem. Zaczęto dla zmniejszenia tej 
liczby rozpatrywać tylko zbrod-
nie na Wołyniu, który miał sto-
sunkowo niewielkie zaludnienie. 
Na zakończenie spotkania został 
wydany „Komunikat”, stronę 
polską reprezentowali również 
Ukraińcy mieszkający w Polsce. 
W komunikacie podano liczbę 
ofiar ludobójstwa na Wołyniu 50 
000. Komunikat ze strony polskiej 
podpisało 11 osób na prawie 50 
biorących udział w spotkaniu. 
Wśród podpisujących był Włady-
sław Siemaszko. Zapytałem jego, 
dlaczego podpisuje ten kłamliwy 
komunikat. Przecież razem z Jó-
zefem Turowskim przez cały czas 
od zakończenia wojny zbierali 
materiały z archiwum 27. Wo-
łyńskiej Dywizji Piechoty Armii 
Krajowej, przesłuchiwali świad-
ków zbrodni i ustalili, że można 
określić szacunkowo liczbę ofiar 
zbrodni ludobójstwa dokonane-
go przez OUN-UPA na Wołyniu 
na 60.000 do 80.000. Władysław 
Siemaszko odpowiedział mi krot-
ko: „Liczby są nieważne, ważne 
jest to, że Ukraińcy przyznali się 
do popełnienia zbrodni ludobój-
stwa.”. Bulzacki podaje tez przy-
kład ciągłego uzupełniania przez 
świadków liczby napadów i ofiar 
polskich, oraz konkluduje: „W 
świetle tego można śmiało powie-
dzieć, że żadna szacunkowa liczba 
nie będzie odpowiadać rzeczywi-
stym stratom, biorąc pod uwa-
gę zmarłych już świadków przez 
sześćdziesiąt lat, nawet 200 tysię-
cy ofiar to będzie liczba zaniżona. 
Jedynym sposobem określenia 
liczby strat będzie praca naukowa 
obejmująca badania demogra-
ficzne. Jednak prawdziwa liczba 
ofiar ludobójstwa jest bardzo nie-
korzystna dla propagandy ukraiń-
skich nacjonalistów.” 

Dzięki wysiłkowi grupki Kreso-
wian zebrane zostały materiały, 
opracowane i wydane monografie 
obejmujące cztery województwa 
kresowe oraz Lubelszczyznę, do-
kumentujące zbrodnie ukraińskie 
dokonane na ludności polskiej. 
Tak fundamentalną sprawą dla 
historii Polski nie zajął się ża-
den wydział historii polskich 
uniwersytetów ani jakakolwiek 
inna instytucja państwowa. IPN 
prowadził kilkaset śledztw, kon-
tynuowanych jest jeszcze około 
trzydziestu, reszta zakończyła 
się umorzeniem spraw. Zapewne 
zakończą się także umorzeniami. 
Swoistym kuriozum jest fakt, że 
efekty tych prac nie są upublicz-
nione. Wydane zostały setki ksią-
żek wokół tej tematyki i widać 
wyraźnie, że ich narrację narzuci-
ła strona ukraińska, np. 5-tomowa 

publikacja „Polska i Ukraina w 
latach trzydziestych-czterdzie-
stych XX wieku”, gdzie tom 5 
przeznaczony został na tzw. Akcję 
„Wisła”, chociaż IPN powinien 
wiedzieć, że była to wojskowa 
Operacja „Wisła”.

Władysław i Ewa Siemaszko w 
2-tomowej monografii „Ludobój-
stwo dokonane przez nacjonali-
stów ukraińskich na ludności pol-
skiej Wołynia 1939 – 1945” (War-
szawa 2000) z zebranych danych 
obejmujących 1721 miejscowości 
oszacowali liczbę zamordowa-
nych Polaków na 50 – 60 tysię-
cy osób. Nie zdołali dotrzeć do 
żadnych informacji dotyczących 
losów Polaków zamieszkujących 
w dalszych 1787 miejscowo-
ściach. Można wnioskować, że 
albo nie ocalał tam żaden Polak 
albo nieliczni, którzy ocaleli nie 
złożyli udokumentowanych re-
lacji – a jak wiemy, przez ponad 
czterdzieści lat nie tylko nikt tych 
relacji nie zbierał, ale wręcz zbie-
ranie ich było zakazane. Ci, co 
przeżyli tę tragedię, w większości 
poumierali zabierając jej obraz 
do grobu. Nie mieli komu „dać 
świadectwa”. Bywało też, że nie 
chcieli wracać do tych niezwy-
kle traumatycznych wspomnień. 
Wielu świadków nadal żyło w po-
rażającym strachu przed zemstą 
banderowców. Tym bardziej, że 
wielu z tych zbrodniarzy zajęło 
eksponowane stanowiska w struk-
turach „władzy ludowej”, w tym 
w resorcie „polskiej” bezpieki. 

Dr Ewa Siemaszko w artykule 
„Bilans zbrodni” liczbę polskich 
ofiar OUN-UPA na Wołyniu i w 
Małopolsce Wschodniej ocenia 
na 130 tysięcy osób („Biuletyn 
IPN, nr 7 – 8 z 2010 r.). Pisze 
też:: ”Do całości strat spowodo-
wanych zbrodniami OUN-UPA 
należy jeszcze dodać liczbę, 
wstępnie określoną na ok. 3 tys., 
Polaków zamordowanych na Lu-
belszczyźnie i nieznaną liczbę 
ofiar z południowych powiatów 
woj. poleskiego, graniczących 
z Wołyniem”. Ewa Siemaszko 
swoje obliczenia oparła o dane 
zamieszczone w opracowaniach 
Szczepana Siekierki i jego współ-
pracowników. Jednakże w przy-
padku woj tarnopolskiego stwier-
dza: „Szacowana liczba zamordo-
wanych Polaków dla wszystkich 
powiatów woj. tarnopolskiego 
Borszczów, Brody, Brzeżany, 
Czortków, Kamionka Strumiło-
wa, Kopyczyńce, Radziechów, 
Złoczów według: H. Komański, 
S. Siekierka, op. cit., s. 58, 99, 
137, 200, 225, 251, 329, 517. Dla 
pozostałych powiatów szacunki 
nie zostały podane”.Brak więc 
w jej opracowaniu liczb polskich 
ofiar OUN-UPA z powiatów:: 
Buczacz, Podhajce, Przemyśla-
ny, Skałat, Tarnopol, Trembowla, 
Zaleszczyki, Zbaraż, Zborów.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
 W kolejnej publikacji „Stra-
ty ludności polskiej w wyniku 

zbrodni ludobójstwa dokonanych

w latach czterdziestych XX wieku 
przez nacjonalistów ukraińskich. 
Aktualny stan badań”  zamiesz-
czonej w: WOŁYŃ 1943 – ROZ-
LICZENIE Materiały przeglądo-
wej konferencji naukowej „W 65. 
rocznicę eksterminacji ludności 
polskiej na Kresach Wschodnich 
dokonanej przez nacjonalistów 
ukraińskich,Warszawa 10 lip-
ca 2008 ( IPN Warszawa 2010), 
podaje: „W rezultacie kontynu-
owania badań nad wołyńskim 
genocydem liczba ofiar zidentyfi-
kowanych wzrosła do 22 113–22 
135. Powiększyła się także z 1721 
do 1865 liczba miejscowości na 
Wołyniu,w których stwierdzono 
mordy ukraińskich nacjonalistów 
na Polakach  Przybyło 145 miej-
scowości, co do których wcześniej 
nie było informacji o dokonywa-
nych tam zbrodniach, a dla 372 
miejscowości zostały stwierdzone 
po 2000 r. dodatkowe ofiary, co 
wzmacnia wcześniejsze twierdze-
nia o totalnym wyniszczaniu lud-
ności polskiej na Wołyniu przez 
OUN-UPA. Ujawnianie niezna-
nych zbrodni po ponad 60 latach 
od zaistnienia ludobójstwa świad-
czy o istnieniu niewyczerpanego 
dotąd zasobu informacji, znajdu-
jącego się w pamięci ludzkiej oraz 
utrwalonego na piśmie w rożnych 
miejscach, co zobowiązuje do kon-
tynuowania badań nad wołyńskim 
genocydem.”  Dalej E. Siemaszko 
stwierdza, że wyniki badań lu-
dobójstwa na terenie Małopolski 
Wschodniej prowadzonych przez 
Stowarzyszenie Upamiętnienia 
Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjo-
nalistów we Wrocławiu, wykazu-
ją następujące liczby świadczące 
o rozmiarach zbrodni: w woj. 
lwowskim ukraińscy nacjonali-
ści zamordowali co najmniej 15 
417 Polaków w 1007 miejscowo-
ściach, w woj. stanisławowskim 
– co najmniej 11 709 Polaków 
w 422 miejscowościach i w woj. 
tarnopolskim – co najmniej 23 
032 Polaków w 850 miejscowo-
ściach.  Łączna udokumentowana 
liczba Polaków zamordowanych 
przez ukraińskich nacjonalistów 
(w określonych miejscach i oko-
licznościach) dla trzech małopol-
skich województw wynosi 50 158 
osób. Tu istotna uwaga: liczba ta 
jest niższa niż suma strat ludno-
ści polskiej dla poszczególnych 
województw (55 183) podanych 
w pracach Stowarzyszenia, w 
której znajdują się Polacy po-
legli w walkach, ofiary zbrodni 
niemiecko-ukraińskich, przedsta-
wiciele innych narodowości oraz 
błędy rachunkowe spowodowane 
ogromem danych i liczeniem tra-
dycyjnymi metodami, w których 
łatwo o pomyłki. Prawdopodobne 
straty ludności polskiej w wyniku 
ludobójczych działań OUN-UPA 
i innych ukraińskich organizacji 
nacjonalistycznych, będące sumą 
liczb ofiar udokumentowanych 
i szacowanych dla pięciu woje-
wództw, wynoszą co najmniej 

133 800 Polaków. Wykazane stra-
ty ludności polskiej nie obejmują 
zamordowanych na terenie połu-
dniowych powiatów wojewódz-
twa poleskiego, ta część obszaru 
mordowania Polaków przez na-
cjonalistów ukraińskich nie zo-
stała bowiem jeszcze dostatecznie 
przebadana. 

Prokurator IPN Piotr Zając pro-
wadzący śledztwo stwierdza: 
„Szacunkowo na Wołyniu zosta-
ło zamordowanych 60 do 80 ty-
sięcy osób narodowości polskiej. 
Dziesiątki tysięcy, którym uda-
ło się przeżyć genocyd, zostało 
zmuszonych do ucieczki, pozosta-
wienia dorobku całego życia, a 
nawet pokoleń. Duża część tych 
osób trafiła następnie na roboty 
do Niemiec. Akcja nacjonalistów 
ukraińskich objęła setki miejsco-
wości, wsi, kolonii na terenie wo-
jewództwa wołyńskiego, nie licząc 
miejsc i obszarów niezamieszka-
nych, gdzie również dokonano 
licznych mordów. Niejednokrotnie 
takich napaści nie przeżyła ani 
jedna osoba, ani jeden świadek, 
który mógłby złożyć zeznania, co 
więcej, zniknęły z map i zostały 
zapomniane całe osady, gdyż nie 
znalazł się nikt, kto mógłby złożyć 
świadectwo prawdy o ich istnie-
niu i tragicznym końcu.” (Piotr 
Zając: Kwalifikacja prawna tzw. 
akcji antypolskiej na Kresach 
Wschodnich w latach czterdzie-
stych XX wieku jako ludobójstwa 
/koreferat/. W: WOŁYŃ 1943 – 
ROZLICZENIE..., jw).  

Henryk Komański i Szczepan 
Siekierka w książce Ludobójstwo 
dokonane przez nacjonalistów 
ukraińskich na Polakach w wo-
jewództwie tarnopolskim 1939 – 
1945 (Wrocław 2004) udokumen-
towali, że na tym terenie śmierć 
poniosło 40 – 50 tysięcy Polaków. 
Na 1148 miejscowości relacje 
świadków, aczkolwiek niepełne, 
pochodzą z 788 miejscowości, 
brak jest relacji z 360 miejscowo-
ści. 

Szczepan Siekierka, Henryk Ko-
mański i Krzysztof Bulzacki w 
książce Ludobójstwo dokonane 

przez nacjonalistów ukraińskich 
na Polakach w województwie 
lwowskim 1939 - 1947 (Wrocław 
2006) udokumentowali zbrodnię 
na ponad 40 tysiącach Polaków. 
Na 2237 miejscowości relacje 
świadków pochodzą z 1015 miej-
scowości, brak jest relacji z 1004 
miejscowości. Przygotowując 
książkę „UPA w Bieszczadach” 
stwierdziłem, że autorzy nie do-
tarli do wszystkich relacji doty-
czących mordowania ludności 

polskiej. Nie wymieniają chociaż-
by największego mordu dokona-
nego w Bieszczadach na ludności 
polskiej we wsi Muczne (ówcze-
sny powiat Turka, obecnie powiat 
Ustrzyki Dolne), gdzie 16 sierp-
nia 1944 roku „powstańcy ukraiń-
scy’ wymordowali 74 Polaków, w 
większości kobiety i dzieci, ucie-
kinierów zza wschodniego brzegu 
Sanu (Andrzej Potocki: Biesz-
czadzkie losy; Rzeszów – Krosno 
2000; oraz: Stanisław Żurek: UPA 
w Bieszczadach; Wrocław 2010, 
wyd. II). 

Szczepan Siekierka, Henryk Ko-
mański, Eugeniusz Różański w 
książce Ludobójstwo dokonane 
przez nacjonalistów ukraińskich 
na Polakach w województwie sta-
nisławowskim 1939 – 1946 (Wro-
cław, bez daty wydania, ukazała 
się w 2008 roku) udokumentowali 
zbrodnię popełnioną na ponad 22 
tysiącach Polaków. Na 878 miej-
scowości relacje świadków zebra-
no z 430 miejscowości, brak jest 
relacji z 449 miejscowości. 

Stanisław Jastrzębski w książce 
Ludobójstwo nacjonalistów ukra-
ińskich na Polakach na Lubelsz-
czyźnie w latach 1939 – 1947 
(Wrocław 2007) oszacował straty 
ludności polskiej na 14 – 15 tysię-
cy ofiar. Jednakże część tych ofiar 
ujęta jest w pracy dotyczącej woj. 
lwowskiego i liczbę tę należy 
zweryfikować.  

Brak jest opracowań strat ludno-
ści polskiej w województwie po-
leskim, podczas Powstania War-
szawskiego i na innych terenach 
Polski, głownie w województwie 
kieleckim, krakowskim i na Ma-
zowszu, gdzie ludność polską 
mordowały różne ukraińskie for-
macje zbrojne będące na służbie 
niemieckiej, w tym podczas pa-
cyfikacji wsi. Trudno także jest 
oszacować, ilu Polaków zginęło z 
rąk ukraińskich strażników w nie-
mieckich obozach zagłady. 

Przybliżoną liczbę Polaków za-
mordowanych przez Ukraińców 
w latach 1939 – 1948 przedstawia 
poniższa tabela. 

    

Minimalna liczba ofiar ukraiń-
skiego ludobójstwa wynosi ponad 
179 tys. zamordowanych Pola-
ków. Szacunkowo sięga ona licz-
by ponad 234 tysięcy Polaków. 
Około 20 tysięcy Polaków zostało 
rannych, nieoszacowana liczba w 
wyniku tych ran potem zmarła lub 
została  inwalidami na całe życie. 
Kilka tysięcy polskich dzieci zo-
stało sierotami, które trafiły do 
Domów Dziecka (w tym sowiec-
kich), tułały się bezdomne i głod-

Lp. Województwo Minimalna liczba 
ofiar

Maksymalna liczba 
ofiar

1. Lubelskie  14.000  15.000
2. Lwowskie  40.000 (ponad)  40.299 
3. Poleskie    3.000   7.000
4. Stanisławowskie  22.000 (ponad)  22.259
5. Tarnopolskie  40.000  50.000
6 Wołyńskie  60.000 100.000
       Razem 179.000 (ponad) 234.558
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ne i wiele z nich zmarło. Świad-
kowie barbarzyńskich morderstw 
najbliższych członków rodziny i 
sąsiadów do końca swojego życia 
nosili głębokie urazy psychiczne. 
Z definicji ludobójstwa wyraźnie 
wynikam że są to także ofiary 
tej zbrodni przeciwko ludzko-
ści  - a które nigdy nie zostały i 
już chyba nie zostaną policzone. 
Zgodnie z prawdą należy przyjąć, 
że w latach 1939 - 1948 ofiarą 
ukraińskiego ludobójstwa pa-
dło około 250 tysięcy ludności 
polskiej. Do tej liczby ofiar ukra-
ińskich nacjonalistów spod znaku 
SB-OUN-UPA oraz esesmanów 
i policjantów ukraińskich trzeba 
dodać, zgodnie z wyliczeniem dr 
Wiktora Poliszczuka, około 80 ty-
sięcy wymordowanych przez nich 
swoich rodaków, Ukraińców. 
 

  W liczbie tej nie ma: 
1 ofiar kolaboracji Ukraińców z 
Sowietami w latach 1939 - 1941, w 
wyniku czego około dwóch milio-
nów Polaków zostało: 
a) aresztowanych i większość z 
nich została zamordowana przez 
Sowietów 
b) deportowanych na Syberię, do 
Kazachstanu, itp. i tam kilkaset ty-
sięcy z nich zmarło z głodu, mrozu i 
wycieńczenia;
2. ofiar kolaboracji Ukraińców z 
Niemcami, w wyniku czego pewna 
liczba Polaków została:
a) aresztowana i zamordowana 
przez Niemców, oraz przez gesta-
powców ukraińskich 
b) zesłana do obozów koncentra-
cyjnych i obozów pracy i tam po-
niosła śmierć – czasami z rąk straż-
ników ukraińskich 
c) wywieziona na przymusowe ro-
boty do III Rzeszy (decydowali o 
tym sołtysi – Ukraińcy) i tam zgi-
nęła; 
3. polskich ofiar poniesionych z 
rąk rożnych formacji ukraińskich 
będących na usługach niemieckiego 
okupanta, a działających poza tere-
nem Kresów Wschodnich, w tym na 
terenach obecnej Białorusi i Litwy 
(np. w Warszawie, na Mazowszu, w 
woj. kieleckim i krakowskim); 
4. polskich ofiar spośród ucieki-
nierów przez tzw. „zieloną granicę” 
na Słowację, Węgry i Rumunię, 
zamordowanych przez ukraińskich 
chłopów lub przekazanych policji 
ukraińskiej, co kończyło się okrut-
nym śledztwem, rozstrzelaniem lub 
zsyłką na Syberię (na terenie okupo-
wanym przez ZSRR), czy do obo-
zów koncentracyjnych (na terenie 
okupowanym przez Niemcy). Dzia-
ło się tak w całym paśmie granicz-
nym od Beskidu Niskiego, przez 
Bieszczady (Zachodnie i Wschod-
nie), Gorgany i Czarnohorę – czyli 
od Krynicy do Zaleszczyk. Część 
Legionu Ukraińskich Nacjonali-
stów (sotnia pod dowództwem por. 
Jewhena Noryn-Hutowyna) pod 
koniec września 1939 roku Niemcy 
skierowali do wsi Wołkowyja i Ci-
sna, pow. Lesko, aby „oczyszczać 
Łemkowszczyznę od niedobitków 
polskiej armii i pojedynczych jej 
żołnierzy, którzy skrycie przedzie-
rają się lasami na Węgry i do Ru-
muni”. Przy pomocy wieśniaków 
Hutowyn zorganizował ukraińską 
straż chłopską, która przeczesywała 
Bieszczady i wyłapywała Polaków, 
którzy chcieli przedostać się przez 
granicę. Do połowy 1941 roku, gdy 
oddział ten skierowany został do 
Krynicy, aby utworzyć na jego ba-
zie batalion „Roland”, pojmali oni 
w tym rejonie 1564 osoby, z których 
co najmniej 450 zostało zamordo-
wanych. Około 100 Polaków – ucie-
kinierów w Bieszczadach Zachod-
nich zamordowali chłopi ukraińscy 
(Andrzej Brygidyn: Kryptonim 

„San”; Sanok 1992; Stanisław Żu-
rek; UPA w Bieszczadach; Wrocław 
2010, s. 12); 
5. ofiar ludności Warszawy, w tym 
Czerniakowa, gdzie dwie sotnie 
Wołyńskiego Legionu Samoobrony 
pod dowództwem Petro Diaczenki 
(za „zasługi” otrzymał on od Hi-
tlera Krzyż Żelazny), w nomenkla-
turze niemieckiej występujące jako 
31 batalion SD – Sicherheitsdienst, 
mordowały ludność cywilną. W wy-
dawanej podczas Powstania War-
szawskiego gazecie „Walka Śród-
mieścia”, z dnia 17 sierpnia 1944, w 
artykule Hajdamaczyzna w Warsza-
wie pisano: „Codzienne komunikaty 
z walk na ulicach Warszawy, zawie-
rają pewną stalą informację, noto-
waną przez prasę jakby mimocho-
dem, bez komentarza, - choć krzyczy 
ona wprost o to, by się nią bliżej 
zająć. Chodzi o „owocną” kolabo-
rację ukraińców z niemcami (tak 
jest napisane w oryginale! – przyp. 
S. Ż.) w walce Polaków o prawo do 
własnego narodowego życia, cho-
dzi o codziennie dokonywane przez 
„braci słowian” ohydne mordy na 
bezbronnej ludności polskiej, gra-
bieże i podpalenia, - chodzi wreszcie 
o specyficzne rozbestwienie ponure-
go hajdamaki z karabinem w ręku, 
a nożem za cholewą. Mimo woli na-
suwa się pytanie niezorientowane-
mu: Skąd ta nienawiść? Czego chce 
„rezun’ spod Stanisławowa w War-
szawie ?”   Jarosław W. Gdański w 
książce „Zapomniani żołnierze Hi-
tlera” (Warszawa 2005) podaje, że 
w różnych formacjach niemieckich 
podczas II wojny światowej służyło 
310 tys. Ukraińców. W Warszawie 
podczas powstania różne formacje 
ukraińskie zamordowały od 3270 
do 16 350 Polaków. „Kazimierz 
Podlaski (Bohdan Skaradziński) w 
swej książce „Białorusini, Litwini, 
Ukraińcy” (wyd. 3, Londyn 1985), 
tak kończy swój proukraiński wy-
wód: „Ukraińcy stanowili 1,5% 
garnizonu (niemieckiego w Warsza-
wie), więc o ich roli pacyfikatorów 
Powstania nie będzie można poważ-
nie mówić”. 1,5% w wypadku Po-
wstania Warszawskiego oznaczało 
to 270 zabitych i 75 ciężko rannych 
powstańców, 3000 zamordowanych 
cywilów i zniszczonych całkowi-
cie 156 budynków („Encyklopedia 
Warszawy”, Warszawa 1994, s. 
687). A przecież Ukraińcy stano-
wili dużo, dużo większy odsetek 
żołnierzy garnizonu niemieckiego 
w Warszawie, liczącego 31 lipca 
1944 ok. 20 000 ludzi (Władysław 
Bartoszewski „Dni walczącej sto-
licy. Kronika Powstania Warszaw-
skiego” Londyn 1984), a później 
przeciętnie 25 000 ludzi. Jeśli było 
Ukraińców tylko 7,5% wśród żoł-
nierzy garnizonu niemieckiego w 
Warszawie, to wówczas ci żołda-
cy mają na swoim sumieniu 1350 
zabitych i 375 ciężko rannych po-
wstańców, 15 000 - zamordowanych 
cywilów i zniszczonych całkowicie 
780 budynków” (Marian Kałuski: 
„Udział Ukraińców w zdławieniu 
Powstania Warszawskiego”; 2004-
08-06; Wirtualna Polonia);
6. ofiar kolaboracji Ukraińców z 
Sowietami i polskimi komunistami 
w latach 1944 – 1956, w wyniku 
czego pewna ilość Polaków została:
a) aresztowana i zamordowana w 
katowniach NKWD i UB (głównie 
żołnierze AK, NSZ, WiN i przedsta-
wiciele delegatury Rządu),
b) aresztowana i internowana w 
ZSRR i tam zginęła,
c) zamordowana w obławach i po 
aresztowaniu przez Ukraińców – 
funkcjonariuszy MO i UB.  

Tomasz Bereza ostatnio powie-
dział: „Znajdujemy naprawdę cie-
kawe przypadki. Na tej konferen-

cji, która odbyła się 6 lipca w IPN 
w Warszawie, pokazywałem takie 
właśnie znalezisko. To dokument 
dotyczący zbrodni w Janowej Do-
linie. Doszło do niej w Wielkim 
Tygodniu, 24 kwietnia 1943 roku. 
Państwo Siemaszkowie, bazując 
na relacjach i szacunkach, podali, 
że zabito tam ok. 600 osób. Tym-
czasem, w trakcie kwerend w Pol-
sce, znaleźliśmy dokument, w któ-
rym świadek mówi, że w Janowej 
Dolinie tego jednego dnia zginęły 
973 osoby. To bardzo intrygujące, 
ponieważ świadkowie zazwyczaj 
nie podawali dokładnej liczby. 
Jeżeli ktoś ją podaje, to znaczy, 
że był bezpośrednim świadkiem 
liczenia bądź pochówku ofiar. Tak 
więc, nie bagatelizowałbym zna-
czenia polskich archiwów. Od-
najdujemy tam także dokumenty 
niemieckie. Jest ich całkiem spo-
ro. Kiedy skończymy kwerendy 
w Polsce, podejmiemy kweren-
dy za granicą. Nawet, jeśli będą 
utrudnienia ze strony ukraińskiej 
w udostępnianiu materiałów, za-
wsze jest jakieś wyjście, a mate-
riały ukraińskie można zastąpić 
równie wartościowymi z innych 
państw.” (75. rocznica rzezi wo-
łyńskiej. Czego nie wiemy? Co 
ustalono? Z Tomaszem Berezą, 
historykiem Instytutu Pamięci 
Narodowej Oddział w Rzeszowie, 
rozmawia Alina Bosak; 11-07-
2018; w: http://www.biznesistyl.
pl/ludzie/wywiady/7150_.html ). 

Według szacunków Kurii Bisku-
piej w Łucku z rąk UPA zginęło 
około 100 tys. katolików, w tym 
21 księży, 4 księży zostało ciężko 
rannych. Z rąk Sowietów zginęło 
13 księży diecezji łuckiej, z rąk 
Niemców 17 księży. (Leon Po-
pek; w: Kościół rzymskokatolicki 
na Wołyniu w latach 1918 – 1997. 
Lublin 1999; s. 41 – 43). Szacun-
kowa liczba 100 tys. katolików 
obejmuje nie tylko ofiary polskie, 
katolikami byli Czesi, Ormianie, 
część Ukraińców oraz rodziny 
mieszane. 

Prof. zw. dr hab. Czesław Par-
tacz podaje: „Tylko na ziemiach 
Wołynia zostało zamordowanych 
ponad 60 000 Polaków w 1 865 
miejscowościach. Skalę barba-
rzyństwa na samym tyko Wołyniu 
obrazuje los polskich chłopów. W 
latach 1942-1945 na funkcjonu-
jących 26 742 gospodarstwach 
polskich chłopów, 23 309, czy-
li 87,2% zniszczyli Ukraińcy. 
Niemcy spalili 880 , czyli 3,3% 
a przetrwało 2 553 zagrody, czyli 
9,5%.  /.../  Liczbę zamordowa-
nych Polaków na ziemiach trzech 
województw Małopolski Wschod-
niej ustalono na 71 000. W sumie 
badania określają liczbę zamor-
dowanych Polaków na Kresach, 
przez zbrodniczą UPA na 134 
000-200 000. Do liczby poszko-
dowanych należy doliczyć wiele 
set tysięcy wypędzonych z rodzin-
nej ziemi. Mordy były dokonywa-
ne w wyjątkowo okrutny sposób.”  
(Prof. zw. dr hab. Czesław Par-
tacz: Zbrodnie ludobójstwa OUN 
-UP A na Kresach południowo-
-wschodnich II RP a ideologia 
melnykowsko-banderowskiego 
nazizmu . W: KRESY trudne są-
siedztwo. Materiały z konferen-
cji zorganizowanej 9 lipca 2016 
roku. Warszawa 2017).  

Lucyna Kulińska: „O ile zbrodnie 
popełnione w czasie wojny przez 
Rosjan – komunistów i Niemców 

– hitlerowców zostały stosunko-
wo dobrze rozpoznane i opisane 
przez historyków i politologów, o 
tyle badanie przestępstw popeł-
nianych przez członków mniej-
szości narodowych zamieszkują-
cych Rzeczpospolitą idzie opor-
nie. Trudno się z tym pogodzić, 
gdyż popełnione przez ukraiń-
skich nacjonalistów z OUN–UPA 
przy pomocy ukraińskich chło-
pów na Wołyniu i w Małopolsce 
Wschodniej zbrodnie pochłonęły 
w czasie okupacji ok. 200 tys. 
osób narodowości polskiej, or-
miańskiej, czeskiej, a ludobój-
stwo Polaków poprzedził strasz-
ny mord na kresowych Żydach”.  
(Lucyna Kulińska: Zapomnij o 
Kresach. Za: portalwiedzy.onet.
pl/4869,68489,1597484,1,cza-
sopisma.html ). „Sprawcy mor-
dów stosowali ścisłą segregację 
rasistowską i etniczną – zabijali 
swe ofiary dlatego, że były Po-
lakami. Zdecydowaną większość 
ofiar, których liczba ustalana  w 
kolejnych badaniach history-
ków zbliża się do 200 tysięcy, 
stanowili polscy chłopi, najczę-
ściej wielodzietne rodziny. Nie 
oszczędzano kobiet (nawet brze-
miennych), dzieci i starców. Dla 
morderców nie miało znaczenia, 
jaki był status społeczny czy ma-
jątkowy ofiar. Nieistotne było, 
jaki wykonywali zawód i jakiego 
byli wyznania. Zabijano zarówno 
Polaków wyznania rzymskokato-
lickiego, greckokatolickiego, jak 
i prawosławnego od pokoleń, na 
równi z tymi, którzy mieli nadzie-
ję, że dzięki zmianie wiary i złoże-
niu deklaracji wierności państwu 
ukraińskiemu ocalą życie. Mor-
dowano także polsko-ukraińskie 
rodziny mieszane. Nacjonaliści 
ukraińscy uważali, bowiem, że 
przez tego typu związek małżeński 
krew została „skażona”. (Lucyna 
Kulińska: Przemilczane ludobój-
stwo). „W czasie II wojny świa-
towej na Kresach nacjonaliści 
ukraińscy z OUN, a potem UPA 
we współpracy z Niemcami, a 
czasem i z Rosjanami zamordo-
wali co najmniej 200 000 polskich 
cywilnych mieszkańców. W sumie 
straty były o wiele większe. Należy 
bowiem brać pod uwagę również 
ofiary późniejsze: zgony będące 
bezpośrednim skutkiem brutalne-
go wypędzenia, obrażeń odnie-
sionych w ludobójczych akcjach, 
traumatycznego rozstroju nerwo-
wego, głodu, chorób i wywózek 
do obozów koncentracyjnych dla 
uchodźców (np. Bakończyce k. 
Przemyśla, gdzie szalały epidemie 
i głód), czy na roboty do niemiec-
kich fabryk.” (Lucyna Kulińska:  
Przebieg eksterminacji ludności 
polskiej Kresów południowo- 
wschodnich w latach czterdzie-
stych XX wieku. 24 maja 2012. 
W: http://www.konserwatyzm.pl/
artykul/4534/kulinska-przebieg-
eksterminacji-ludnosci-polskiej-
kresow-pol).   

„Przewodniczący Stowarzyszenia 
Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukra-
ińskich Nacjonalistów Szczepan 
Siekierka podał, że organizacja ta 
dysponuje już ponad 20 tys. rela-
cjami świadków, którzy przeżyli tę 
kaźń. Stowarzyszenie udokumento-
wało dotychczas zamordowanie tam 
przeszło 200 tys. Polaków” (Marek 
Zygmunt: „Skrawek piekła na Po-
dolu” bez cenzury; w: „Nasz Dzien-
nik” z 1 czerwca 2009). 

Ukrainiec Mikołaj Siwicki w 
książce Dzieje konfliktów polsko-

-ukraińskich (tom 2, Warszawa 
1992) pisze: bilans ofiar strony 
polskiej na Wołyniu i w Gali-
cji sięga 30 tysięcy. Pewna ilość 
padła jeszcze nad Bugiem, tam 
jednak była sytuacja odwrotna 
– rzeź Ukraińców”.  Eugeniusz 
Misiło (Jewhen Misyło) podaje w 
Gazecie Wyborczej z dnia 26.X. 
1995 roku, że rzeczywiste straty 
polskie nie przekraczają „zapew-
ne 20 – 30 tys.”. Czy publikacje 
takich „historyków” można trak-
tować poważnie? Tymczasem Mi-
siło jest kreowany na autorytet w 
sprawie „konfliktu polsko-ukraiń-
skiego 1939 – 1947”. Inny ukra-
iński „historyk”, J. Daszkewycz 
twierdzi, że „liczba polskich i 
ukraińskich ofiar na Chełmsz-
czyźnie i Zachodnim Wołyniu jest 
w przybliżeniu jednakowa  –  i 
wynosi ona po 70 – 80 tysięcy 
osób”. To kłamstwo nie tak trud-
no jest udowodnić poprzez prze-
prowadzenie ekshumacji. „Nawet 
w świetle maksymalnych ocen 
ukraińskich na Chełmszczyźnie 
do połowy 1944 r. nie przekroczy-
ły 3 tys. zabitych”  (A. L. Sowa). 
Wszystkie ofiary po stronie ukra-
ińskiej poniesione z rąk polskich 
wyniosły około 7 tysięcy osób, w 
tym było około 2,5 tysiąca ludno-
ści cywilnej, ofiar zarówno akcji 
odwetowych jak i przypadko-
wych, podczas walk z UPA.  

Ukraiński historyk Jarosław Hry-
cak w książce „Historia Ukrainy” 
(Lublin 2000) rzeź ludności pol-
skiej dokonaną przez Ukraińców 
w latach 1943 – 1946 nazywa 
„wzajemną i krwawą czystką et-
niczną”, „walką bratobójczą”, 
„konfliktem”, a nawet „starciem 
dwóch nacjonalizmów, posiada-
jących długą listę wzajemnych 
krzywd i nienawiści”.  

W podejściu do ludobójczej 
zbrodni dokonanej na Polakach 
strona ukraińska posługuje się 
różnego rodzaju manipulacjami. 
Pierwszej dokonują na płaszczyź-
nie semantycznej. Zdaniem na-
cjonalistów ukraińskich nie było 
to „ludobójstwo”, ale „konflikt”, 
„tragedia”, „walka” itp. Na Wo-
łyniu i w „Galicji Wschodniej” 
Polacy „zginęli tragicznie”. I na 
umieszczenie tylko takiego na-
pisu na mogiłach zgadzają się 
władze ukraińskie. Tymczasem w 
Polsce, w Sahryniu, widnieje na 
pomniku napis: „Ubici przez AK” 
(Ukraińcy pominęli nawet w tym 
prewencyjnym ataku udział od-
działów BCh!).   

Warto zwrócić uwagę, że strona 
ukraińska nie rozróżnia swoich strat 
na  poniesione z rąk samoobrony 
polskiej, AK czy BCh  i osobno na 
poniesione z rąk KBW i LWP (czę-
sto pod sowieckim dowództwem, 
w tym narodowości ukraińskiej i 
z udziałem żołnierzy narodowości 
ukraińskiej) oraz UB i MO – cho-
ciaż te formacje mordowały także 
polskich partyzantów niepodległo-
ściowych i dokonywały pacyfikacji 
polskich wsi.  Na tej zasadzie strona 
polska mogłaby doliczyć chociażby 
ofiary poniesione z rąk Armii Czer-
wonej – wszak w jej szeregach znaj-
dowali się także Ukraińcy. 

22 września 1944 r. kierownik 
Resortu Bezpieczeństwa Publicz-
nego PKWN, mjr Roman Rom-
kowski (właściwe: Natan Grun-
span) pisał w rozkazie do kierow-
nika WUBP w Lublinie Teodora 
(Fieodora) Dudy (narodowości 
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ukraińskiej): „Czerwona Armia 
wyraźnie popiera Ukraińców i 
trzyma z reguły ich stronę prze-
ciwko Polakom. Komendant woj-
skowy miasta Chełma, pułkownik 
sowiecki, nakazał kategorycznie 
zastępcy komendanta powiatowe-
go Milicji Obywatelskiej przyjąć 
do posterunku MO w Chełmie 20 
Ukraińców. Przetrzymywanych za 
przestępczość Ukraińców komen-
dant każe zwolnić. Ukraińców w 
powiecie jest 10%. Sowieccy ko-
mendanci rejonów wiejskich or-
ganizują na własną rękę Milicję 
Obywatelską z Ukraińców, obok 
oficjalnych posterunków Milicji 
Obywatelskiej” („Rok pierwszy. 
Powstanie i działalność aparatu 
bezpieczeństwa publicznego na 
Lubelszczyźnie [lipiec 1944 – 
czerwiec 1945], Warszawa 2004, 
s. 66).  Ze sprawozdania PUBP w 
Tomaszowie Lubelskim wynika, 
że do 31 grudnia 1945 r. aresz-
towanych zostało 253 członków 
AK, 15 członków BCh oraz 17 
„bulb owców” (Rok pierwszy..., 
s. 157).  

Przykład kolaboracji ukraińskiej 
ludności cywilnej opisał m.in. Jó-
zef Geresz w książce „Z dziejów 
Sosnowicy i okolic” (Sosnowi-
ca 2003), podając, że z organami 
NKWD aktywnie współpracowali 
informatorzy ze wsi Górki i Zienki. 
Zaopatrzeni w broń przez Sowie-
tów, brali udział w obławach i aresz-
towaniach członków AK. „Do UB 
wstąpiło wielu mieszkańców gminy 
Czajki o pochodzeniu ukraińskim 
albo działaczy komunistycznych 
– ci ludzie stanowili bezwzględną 
większość w tych organach. Szefem 
powiatowego UB w Krasnymstawie 
był człowiek o nazwisku Piec, a jego 
zastępcą Ukrainiec ze Starej Wsi 
koło Kraśniczyna – Wasyl Dzida. 
Porucznik Wasyl Dzida, z wykształ-
ceniem trzech klas szkoły powszech-
nej, samym swoim wyglądem budził 
postrach i dobrze dał się we znaki 
mieszkańcom swojej gminy jak i 
mieszkańcom całego powiatu Kra-
snystaw. /.../ Do Izbicy ta władza 
często zajeżdżała, robiąc podobne 
wrażenie, jak kiedyś SS w łapan-
kach. Na rynek zajeżdżały samocho-
dy pełne uzbrojonych „mołojców”, 
niemal wszyscy pochodzili z terenu 
gminy Czajki. Szefowie paradowali 
po Izbicy z pistoletami gotowymi 
do strzału zatkniętymi za pas mun-
duru. Następnie ci „utrwalacze” 
władzy ludowej wyjeżdżali do pobli-
skich wsi, gdzie poszukiwali broni 
i ukrywających się ludzi” (Ryszard 
Adamczyk: Izbicy dni powszednie, 
wojna i okupacja. Lublin 2007, s. 
268 – 269). 

W obozie zagłady w Treblince 
zginęło około 20 tysięcy Polaków 
i 800 tysięcy Żydów. Obsadę „pol-
skiej” części obozu stanowiło 10 
Niemców i 60 Ukraińców. Obsa-
dę „żydowskiej” części obozu sta-
nowiło 50 Niemców i 125 Ukra-
ińców (Katarzyna Pregowska: 
Zapomniany heroizm; w: „Nasza 
Polska” z 2 lipca 2002). W obozie 
w Sobiborze obsadę stanowiło 30 
Niemców i 150 Ukraińców. Obsa-
dę obozu w Bełżcu stanowiło 30 
Niemców i 100 Ukraińców (Cze-
sław Madajczyk: Polityka III Rze-
szy w okupowanej Polsce). Szkołę 
Ukrainische SS Wachmanschaft 
w Trawnikach pod Lublinem 
ukończyło około 5 tysięcy mło-
dych ukraińskich esesmanów. 

Podczas rozmowy gubernatora 
Wächtera z polskim politykiem 

Władysławem Studnickim, szef 
SS i Policji podał, że do połowy 
1944 r. z rąk Ukraińców zginęło 
100 tys. Polaków, natomiast Stud-
nicki utrzymywał, że 200 tysięcy. 

Zygmunt Drażan w artykule 
„Losy Polaków zamieszkałych 
we wsi Mokwin, gmina Berezne, 
pow. Kostopol (Wołyń)” zamiesz-
czonym w „Biuletynie informa-
cyjnym 27 DWAK” (nr 4/1994) 
ujawnia, że upowiec Włodzimierz 
Syczyk ze wsi Mokwin, morderca 
Polaków, w latach stalinowskich, 
co najmniej do 1956 roku, był 
m.in. pełnomocnikiem rządu PRL 
w Korei, gdzie pilnował polskich 
inżynierów rozbudowujących ten 
kraj, posługując się stalinowski-
mi metodami terroru. Z organi-
zowanych wystaw IPN „Twarze 
bezpieki” można zorientować 
się, jak liczna grupa ubowskich 
oprawców miała pochodzenie 
ukraińskie. W 1944 roku na Za-
mojszczyźnie posterunki MO 
obsadzane były przez banderow-
ców, z wyraźną pomocą władz 
sowieckich. Z wielką zaciętością 
polowali oni na żołnierzy AK, co 
zresztą Sowieci z góry zakładali. 

Interesujące byłoby porównanie 
wysokości strat Polaków z dany-
mi zamieszczonymi w sprawoz-
daniach i meldunkach OUN-UPA. 
Np. w Hanaczowie, pow. Przemy-
ślany Polacy ocenili swoje straty 
na 63 zamordowane osoby (w tym 
33 kobiety i dzieci), natomiast 
strona ukraińska meldowała: „za-
bito ponad 180 Lachów, zraniono 
około 200, a reszta spaliła się w 
ogniu” (Motyka.... s. 382; Ukra-
ińska partyzantka). Wynikałoby, 
że Polacy zaniżyli co najmniej 
trzykrotnie liczbę swoich ofiar! 
Być może źródła ukraińskie do-
kumentują tę „nierealną” liczbę 
pół miliona polskich ofiar ukraiń-
skiego ludobójstwa podaną przez 
prof. Edwarda Prusa, a liczbę tę 
potwierdził pierwszy prezydent 
niepodległej Ukrainy Leonid 
Krawczuk.   

Mieszkanka Włodzimierza Wo-
łyńskiego, Polka, Franciszka 
Prus, która od wielu lat wyszuki-
wała polskie mogiły i stawiała na 
nich metalowe krzyże, w „Dzien-
niku Lubelskim’ z 25 październi-
ka 2005 roku podała, że we wsi 
Soroczyn pow. Włodzimierz Wo-
łyński znajduje się mogiła około 
300 Polaków zamordowanych 
przez UPA oraz w Kolonii Mon-
tówka zginęło tyle samo Polaków. 
W. i E. Siemaszko podają, że we 
wsi Soroczyn zamordowanych 
zostało około 140 Polaków. Nie 
wymieniają oni Kolonii Montow-
ka, jest za to kol. Matoszówka 
(Mataszówka) pow. Łuck, gdzie 
udokumentowali mord na 6 Pola-
kach (Siemaszko..., s. 564). 

Polacy na Wołyniu i w Mało-
polsce Wschodniej, którzy zna-
leźli się pod okupacją sowiecką 
twierdzili, że była to okupacja 
sowiecko-ukraińska, natomiast 
na Lubelszczyźnie oraz na Pod-
karpaciu, że była to okupacja nie-
miecko-ukraińska. Cała mieszka-
jąca tutaj ludność polska poddana 
była różnego rodzaju terrorowi 
administracji ukraińskiej, milicji 
lub policji ukraińskiej, duchow-
nych cerkwi prawosławnej i grec-
kokatolickiej oraz różnego ro-
dzaju organizacjom społecznym, 
strukturom militarnym i grupom 
zbrojnym będącym na służbie 

sowieckiej i niemieckiej (agen-
tury NKWD, ukraińskiej milicji 
i policji - zarówno pomocniczej 
jak i kryminalnej, ukraińskich 
gestapowców i esesmanów itp.). 
Ukraiński terror dotknął w różny 
sposób ponad 3 miliony Polaków. 

Lucyna Kulińska w artykule „Za-
pomnij o Kresach” pisze m.in.: 
„Nacjonaliści ukraińscy starali 
się niszczyć ślady polskiej kultury 
już od roku 1939. Oprócz fizycznie 
unicestwianych Polaków ofiarą 
ich terrorystycznych akcji padły 
dziesiątki polskich kościołów, setki 
kaplic, dworów i innych obiektów, 
które rabowano, palono, burzono 
lub dewastowano. Banderowcy 
nie oszczędzali nawet cmentarzy 
i kaplic grobowych. Przykładem 
współdziałania nacjonalistów z 
formacjami niemieckimi może być 
napad i zniszczenie wspaniałego i 
bogatego sanktuarium w Podka-
mieniu. Był to klasztor zasobny i 
porównywalny jedynie z często-
chowską Jasną Górą. Po wymor-
dowaniu we wnętrzach klasztoru 
kilkuset Polaków, którzy schronili 
się w tym świętym miejscu, lokal-
ni banderowcy współpracujący z 
SS Galizien przez kilka dni ogra-
biali zniszczony klasztor – jeden 
z najzasobniejszych w precjoza i 
skarby sztuki na całych Kresach. 
Według ocalałych z pogromu ka-
płanów wartość zrabowanych 
skarbów klasztornych sięgała 
kilku milionów dolarów. Czy jest 
jakaś szansa na odzyskanie choć-
by części opisywanych dóbr? 
Niestety niewielka. Nie ma deter-
minacji, nie ma woli politycznej, 
pomijając fakt, że do tej pory nie 
odzyskaliśmy dużej części dóbr 
jeszcze w traktacie ryskim prze-
widzianych do zwrotu przez Ro-
sję i Ukrainę. Nie zwrócono nam 
zagrabionej Biblioteki Krzemie-
nieckiej, wywiezionej po powsta-
niu listopadowym, ani biblioteki i 
galerii Stanisława Augusta (która 
do dziś znajduje się w Kijowie). 
Bardzo bolesny jest dla Polaków 
problem zbiorów lwowskich. Po-
zostały tam bowiem polonica, nie 
ucrainica. Wspomniane wcześniej 
obrazy Malczewskiego ze zbiorów 
Lanckorońskich, prawie 7 tysięcy 
kodeksów rękopiśmiennych, kil-
kutysięczna kolekcja autografów 
wybitnych polskich osobistości, 
jedyny, dziś niszczejący komplet 
prasy polskiej od XVIII wieku, 9 
tysięcy archiwaliów muzycznych, 
licząca 11,5 tysiąca sztuk kolek-
cja map, 55 tysięcy rycin, zbiory 
grafik polskich od XVI wieku ze 
wspomnianej już kolekcji Pawli-
kowskich, zbrojownia książąt Lu-
bomirskich, porcelana, przedmio-
ty rzemiosła artystycznego, gale-
ria obrazów, biblioteka i zbiory 
muzeum Baworowskich, różne 
zbiory archiwalne – rodowe, pry-
watne i klasztorne, i oczywiście 
lwia część do dziś nieodzyskanych 
zbiorów Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich. /.../ Lata fałszowa-
nia prawdy o ludobójstwie kre-
sowym i grabieży zrobiły swoje. 
Kto nie wywodził się z rodziny 
dotkniętej tą tragedią, nie miał w 
zasadzie szans na uzyskanie rze-
telnych informacji na ten temat. 
Same ofiary milczały długo, bo 
w czasach komunizmu już samo 
wspomnienie, że ich ziemia czy 
pomordowane rodziny pozostały 
na Wschodzie, stanowiło zagro-
żenie. Rosjanie sami popełnili 
na Kresach wiele zbrodni, nie 
mówiąc o masowych wywózkach 

Polaków na Wschód, byli więc na 
tym punkcie nadwrażliwi. Wypę-
dzeni, wykorzenieni Kresowianie, 
pełni koszmarnych wspomnień, 
musieli walczyć o przetrwanie w 
trudnych powojennych latach i 
woleli nie mówić o swych krzyw-
dach. Co gorsza, zdawali sobie 
sprawę z tego, że za nimi podążyła 
na Ziemie Zachodnie spora grupa 
morderców, posługujących się 
prawdziwymi lub zrabowanymi 
ofiarom dokumentami. Część na-
cjonalistów stosunkowo szybko, z 
własnej woli lub nie, zaoferowała 
swe usługi komunistycznej wła-
dzy, szczególnie UB i Informacji 
Wojskowej, i stała się pożądanymi 
współpracownikami ustroju. Tym 
postępowaniem znowu zyskiwali 
przewagę nad swoimi ofiarami.”. 

To nie była „depolonizacja”, to 
była „dehumanizacja” Wołynia i 
Małopolski Wschodniej. Była to 
najbardziej barbarzyńska i totalna 
Zagłada Polskich Kresów od cza-
sów najazdów tatarskich oraz haj-
damackiej rzezi Humania i okolic 
prawobrzeżnego Dniepru w 1768 
roku, zwanej „Koliszczyzną”. 
Tym razem „dziką ordą” byli 
Ukraińcy, sąsiedzi Polaków, także 
Słowianie i także chrześcijanie. 

Warto zwrócić uwagę, jaką liczbę 
ofiar podają polscy dziennikarze. 
Kilka ostatnich przykładów.  

„Roman Szuchewycz, ps. Taras 
Czuprynka, był działaczem Or-
ganizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów. W latach 1934-1937 
więziono go za organizację za-
machów na przedstawicieli pol-
skich władz. Od 1943 roku był 
dowódcą Ukraińskiej Powstań-
czej Armii, która do 1945 roku 
dokonała masowych mordów na 
ok. 100 tys. Polaków z Wołynia i 
Galicji Wschodniej.” ak/PAP  ( 
Haniebny marsz przeciwko Pol-
sce! Ukraińscy nacjonaliści upa-
miętnili dowódcę UPA: „Pokazu-
jemy, że Lwów jest miastem ban-
derowskim”. 4 marca 2018. W:  
https://wpolityce.pl/swiat/384-
398-haniebny-marsz-przeciwko-
polsce-ukrainscy-nacjonalisci-
u p a m i e t n i l i - d o w o d c e - u p a -
pokazu jemy-ze - lwow- je s t -
miastem-banderowskim ). 

„Zbrodni dokonano w latach 
1943–1945. Jej sprawcy - Orga-
nizacja Nacjonalistów Ukraiń-
skich frakcja Stepana Bandery 
(OUN-B) oraz jej zbrojne ramię 
Ukraińska Armia Powstańcza 
(UPA) we własnych dokumentach 
planową eksterminację ludności 
polskiej określali mianem „akcji 
antypolskiej”. Według szacun-
ków polskich historyków ukra-
ińscy nacjonaliści zamordowali 
w latach 1943-1945 na Wołyniu 
i w Galicji Wschodniej ok. 100 
tys. Polaków. 40-60 tys. zginęło 
na Wołyniu, 20-40 tys. w Galicji 
Wschodniej, co najmniej 4 tys. 
na terenie dzisiejszej Polski. Kul-
minacja tych wydarzeń, określa-
nych mianem zbrodni wołyńskiej, 
nastąpiła 11 lipca 1943 r., gdy 
oddziały UPA zaatakowały ok. 
150 polskich miejscowości. Jak 
podaje polski Instytut Pamięci 
Narodowej, na skutek polskich 
akcji odwetowych do wiosny 1945 
roku zginęło prawdopodobnie 
10–12 tys. Ukraińców. „Niektóre 
z polskich akcji odwetowych były 
zbrodniami wojennymi. Jednak 
zdaniem polskich historyków nie 
można stawiać znaku równości 

między nimi a zorganizowaną, 
antypolską akcją OUN-UPA” 
- czytamy na stronie zbrodnia-
wolynska.pl redagowanej przez 
IPN”. wkt/PAP  (Prezydent oddał 
hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. 
Złożył wieniec na cmentarzu w 
Ołyce i terenie nieistniejącej pol-
skiej wsi. W:  https://wpolityce.
pl/polityka/402974-prezydent-
duda-oddal-hold-ofiarom-rzezi-
wolynskiej ).          

„IPN obecnie prowadzi ok. 30 
postępowań dotyczących zbrodni 
wołyńsko-galicyjskiej, w wyni-
ku której członkowie Organiza-
cji Ukraińskich Nacjonalistów 
(OUN) i Ukraińskiej Powstańczej 
Armii (UPA) w latach 1943-1945 
zamordowali na Wołyniu i we 
wschodniej Galicji - według sza-
cunków Instytutu - ok. 100 tys. 
Polaków - mężczyzn, kobiet i dzie-
ci. W największym śledztwie w 
tej sprawie, które prowadzi pion 
śledczy IPN w Lublinie, przyjęto 
kwalifikację tej zbrodni jako ludo-
bójstwa. /.../ Szacunkowo zamor-
dowanych na Wołyniu zostało 
około 60, a nawet 80 tysięcy osób 
narodowości polskiej - stwierdza 
IPN, przypominając też, że akcja 
nacjonalistów ukraińskich objęła 
setki miejscowości, wsi, kolonii 
na terenie województwa wołyń-
skiego, nie licząc miejsc i obsza-
rów nie zamieszkanych, gdzie 
również dokonano licznych mor-
dów. Należy pamiętać, że poza 
terenem dawnego województwa 
wołyńskiego członkowie UPA 
mordowali Polaków również w 
Galicji Wschodniej: w wojewódz-
twach lwowskim, tarnopolskim i 
stanisławowskim, a także w części 
Lubelszczyzny i Polesia - stąd sza-
cunki IPN, że w sumie w zbrodni 
wołyńsko-galicyjskiej zginęło ok. 
100 tys. Polaków (przez niektó-
rych historyków podawane są tak-
że wyższe liczby, które sięgają na-
wet do ok. 130 tys. śmiertelnych 
ofiar). Dziesiątki tysięcy Polaków, 
którym udało się przeżyć masakrę, 
zostało zmuszonych do ucieczki 
pozostawiając cały dorobek nie 
tylko swojego życia, ale także 
poprzednich pokoleń; duża część 
tych osób trafiła następnie na ro-
boty do Niemiec. /.../  W odpowie-
dzi na zbrodnie dokonywane na 
polskiej ludności cywilnej polskie 
podziemie zbrojne podjęło akcje 
odwetowe. Strona ukraińska oce-
nia swoje straty na 10-12, a na-
wet 20 tys. ofiar, przy czym należy 
pamiętać, że część ofiar zginęła 
z rąk UPA, za pomoc udzielaną 
Polakom lub odmowę przyłącze-
nia się do sprawców rzezi”. wkt/
PAP (Oskarżenie sprawców rzezi 
wołyńskiej jest możliwe? IPN: 
To prawdopodobne. Działanie na 
rozkaz nie zwalnia od odpowie-
dzialności. W: https://wpolityce.
pl/historia/402947-oskarzenie-
sprawcow-rzezi-wolynskiej-jest-
mozliwe ). 

Jak widać więc, o ile polskie ofia-
ry są ponad dwukrotnie zaniżane, 
o tyle ukraińskie ponad dwukrot-
nie zawyżane. Polscy dzienni-
karze swoją edukację prawdo-
podobnie ograniczyli do książki 
Grzegorza Motyki „Ukraińska 
partyzantka 1942 – 1960” wy-
danej w  2006 roku. To niechby 
chociaż uczciwie podawali źródło 
swojej wiedzy. 

Stanisław Żurek 
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Niech ten hołd pośmiertny wo-
bec wielkiego polskiego pisa-
rza, wielkiego człowieka teatru i 
wielkiego chrześcijanina będzie 
jakimś spłaceniem długu, który 
przez powojenne pokolenie w 
Polsce nie był spłacany. Raczej 
ojciec Pański, Karol Hubert Ro-
stworowski, był - powiedział-
bym - tendencyjnie zapominany 
– mówił papież Jan Paweł II do 
przedstawicieli świata kultury 
zgromadzonych w Teatrze Naro-
dowym w czerwcu 1991.

Nie tylko tendencyjnie zapo-
mniane ale uznane przez powo-
jenne pokolenie za obcych w 
domu są miliony naszych wiel-
kich poprzedników zamieszkują-
cych od wieków tereny I i II RP. 
Oni tworzyli Rzeczpospolitą, 
przechowali Ją „w pamięci” w 
czasie zaborów i wywalczyli od-
zyskanie niepodległości w 1918 
r. Niepodległa Polska dla kolej-
nych pokoleń, czyli dla nas. To 
dzięki nim Rzeczpospolita odro-
dziła się niczym Feniks z popio-
łów by w 1939 roku stać się po-
nownie kolonią zaborców, Niem-
ców od 1 września 1939 roku 
oraz Rosji sowieckiej od 17 
września 1939r. „Obcy w powo-
jennym domu” obywatele II RP 
bronili naszej wolności i godno-
ści poprzez udział w walkach na 
różnych frontach, w strukturach 
Państwa Podziemnego, w działa-
niach na rzecz wysiedlanych, re-
presjonowanych, eksterminowa-
nych, chroniąc przed represyjną 
polityką i niszczeniem tożsamo-
ści narodowej i kulturowej. Pod-
stawowym celem obu okupan-
tów była eksterminacja elit pol-
skiego społeczeństwa tak więc to 
„obcy w powojennym domu”  
byli mordowani, wywożeni do 
niemieckich obozów koncentra-
cyjnych i sowieckich łagrów na 
„białe niedźwiedzie”, okradani z 
ludzkiej godności, wywłaszczani 
z wielopokoleniowego majątku, 

okradani, osierocani, skazywani 
na katorżniczą pracę na rzecz 
niemieckich i sowieckich  kolo-
nistów. Na ziemiach wcielonych 
do Rzeszy (Wielkopolska, Po-
morze) już w pierwszych miesią-
cach Niemcy rozstrzelali ok. 40 
tys. przedstawicieli polskiej elity 
- w tym wielu powstańców ślą-
skich i wielkopolskich- a 860 
tys. mieszkańców przesiedlili na 
wschód (ich domy i majątki zaję-
li sprowadzeni Niemcy).  
Na zagarniętych przez Rosję so-

wiecką terenach już 17 września 
1939 r. rozpoczęła się ekstermi-
nacja ludności polskiej na nie-
spotykaną dotychczas skalę 
(przy pomocy mniejszości litew-
skiej, ukraińskiej, łotewskiej, ży-
dowskiej). Po aresztowaniu 110 
tysięcy osób cywilnych, głównie 
mężczyzn,  nastąpiły masowe 
wywózki całych rodzin na Sybir, 
zarówno obywateli polskich za-
mieszkałych na terenach wschod-
nich  przed wybuchem II wojny 
światowej jak i ludności wysie-
dlonej z Rzeszy czy uciekinie-
rów z innych terenów okupowa-
nych przez Niemców. Wielu 
umarło już w drodze, katorżnicza 
praca w syberyjskiej tajdze przy 
sięgającym kilkadziesiąt stopni 
mrozie, głodzie i chorobach za-
bijała wielu zesłańców. Była to 
przemyślana i planowo przepro-
wadzana zbrodnia na polskim 
narodzie.  W czterech, głównych, 
akcjach deportacyjnych wywie-
ziono łącznie (wg. szacunko-
wych danych polskich władz 
emigracyjnych) około miliona 
osób cywilnych . Deportacje 
były niezwykle sprawnie zorga-
nizowane i realizowane według 
wcześniej sporządzonych imien-
nych spisów opracowanych 
przez służby NKWD przy aktyw-
nej współpracy miejscowych ko-
munistów. Masowe deportacje 
miały miejsce 10 lutego, 13 

kwietnia, na przełomie czerwca i 
lipca 1940 roku oraz w maju i 
czerwcu 1941 roku. Pomiędzy 
tymi głównymi akcjami wywó-
zek trwał nieprzerwanie proces 
deportacji mniejszych, kilkuset-
osobowych, grup (m.in. w maju 
1940 r.)(IPN)  
„Po odbyciu kampanii wrześnio-
wej, gdzieś w połowie listopada 
1939 roku, wróciłem do Zarze-
cza; zastałem rodzinę w komple-
cie, ale w zupełnie odmiennych 
warunkach, Przepadł dom we 

Lwowie wraz z całym wyposaże-
niem, a niedługo potem, po usta-
leniu granicy Generalnej Guber-
ni, odpadły lasy poturzyckie. W 
Zarzeczu Niemcy odebrali tylko 
jeden folwark z gorzelnią, gdzie 
stworzyli własny ośrodek hodow-
lany, a resztę pozostawili w spo-
koju, nakładając tylko kontyn-
gent w płodach rolnych i podpo-
rządkowując sobie gospodarkę 
leśną. Ale w Zarzeczu zrobiło się 
rojno, bo oprócz mojej licznej ro-
dziny przyjechała starsza siostra 
z mężem i dwójką dzieci oraz 
młodszy brat ojca (Stanisław) z 
rodziną, to znaczy z siedmior-
giem dzieci; prócz tego rodzice 
przyjęli jeszcze kilka rodzin wy-
siedlonych z Poznańskiego, które 
zajęły wszystkie możliwe lokale 
gospodarcze i administracyjne. 
Gdzieś na przełomie 1941—1942 
roku powstała możliwość objęcia 
leśnictwa w lasach zarzeckich, z 
której z radością skorzystałem 
(…)Którego dnia – a było to oko-
ło 10 października 1944 roku 
NKWD w asyście UB zaareszto-
wali ojca, najstarszego brata i 
szwagra i wywieźli ich do Jaro-
sławia. Mnie zostawili polecenie 
bym zgłosił się do komendy UB w 
Jarosławiu. (…) Tak minęło jesz-
cze parę dni i któregoś ranka 
otworzyły się drzwi wejściowe, 
wpadło kilku Sowietów i kazano 
pośpiesznie wszystkim wycho-

dzić. Na placu stały wojskowe 
ciężarówki, wszystkie pod plan-
dekami, a wśród nich kręciło się 
kilkadziesiąt, takich samych jak 
wtedy w Jarosławiu, niedużych 
postaci w szarych szynelach, ze 
skośnymi oczami, z pepeszami w 
ręku. Znowu rozległy się okrzyki 
i ponaglenia. Ładowano nas na 
ciężarówki, które pośpiesznie od-
jeżdżały. W drodze przez miasto 
zauważyłem, że trasa, którą je-
chaliśmy jest pusta, tylko co kil-
kadziesiąt kroków-stały patrole z 
bronią i z psami na smyczy. Jaz-
da nie trwała długo i gdy samo-
chód zatrzymał się i kazano nam 
wysiadać, zobaczyłem rampę ko-
lejową, przy której stał bardzo 
długi szereg krytych bydlęcych 
wagonów. Ustawiono nas w Sze-
reg i rozpoczęła się dokładna re-
wizja. Odbierano noże, scyzoryki 
i wszystkie przedmioty metalowe. 
Po rewizji dołączyliśmy do dłu-
giej kolumny, która rosła w mia-
rę przywożonych następnych 
transportów. Po pewnym czasie 
od przodu kolumny rozpoczęło 
się ładowanie do wagonów. 
Otwierano drzwi wagonu, odli-
czano pewną liczbę ludzi (nie pa-
miętam, czy było to 40 czy 50), 
kazano wsiadać, po czym drzwi 
zasuwano-i ryglowano. W sumie 
trwało to parę godzin. Wagon 
wewnątrz był zupełnie pusty, nie 
licząc żeliwnego piecyka, który 
stał na środku, i skośnej rynienki 
z blachy, zakończonej dość szero-
kim lejkiem wystającym na ze-
wnątrz, która była przytwierdzo-
na do ściany obok drzwi.. U góry, 
w przeciwległej ścianie, było za-
kratowane okienko przesłonięte 
dodatkowo drucianą siatką. Z 
nacięciem oczekiwano ruszenia 
pociągu: w jakim kierunku poje-
dziemy? Wszyscy spodziewali 
się, że na zachód, do Rzeszowa. 
W końcu pociąga ruszył i po kil-
kunastu minutach zadudnił na 
moście na Sanie. Jechaliśmy w 
kierunku Medyki - na wschód. 
Był 13 listopada 1944 r. - do-
kładnie to zapamiętałem - Jan 
Dzieduszycki we wspomnie-
niach  „Trzy lata wykreślone z 
życiorysu” opisuje swoją  trzy-
letnią katorgę na Uralu. Zesłany 
gdy kończyła się wojna, gdy nad-
szedł czas powrotów, gdy  jedni 
Polacy tworzyli samozwańczą 
władzę komunistyczną Manife-
stem PKWN z  22 lipca 1944 
roku a inni wracali z obozów i 
wysiedleń wraz z przesuwają-
cym się frontem sowiecko-nie-
mieckim. Ocalałą polską elitę 
utrwalacze władzy ludowej 
uznali za „obcych w domu”. Za-
broniono  im żyć w Polsce, która 
stanowiła dla nich najwyższą 
wartość, której godności, hono-
ru, wolności bronili oni i ich 
dziadowie przez wieki, skazano 
ich na banicję, na kolejną  falę 
represji, aresztowań i deportacji 
do łagrów. 76 polskich Genera-
łów, wysokiej rangi oficerów 
Polskich Sił Zbrojnych  nie mo-
gło wrócić do Polski gdyż zo-

stali pozbawieni Obywatelstwa 
Polskiego i dóbr osobistych de-
kretem Bieruta. A inni nie wra-
cali ponieważ wybierali życie a 
nie śmierć w ubeckich katow-
niach. A dokąd mieli wrócić Ci, 
którzy swoje domy rodzinne, pa-
miątki rodzinne, majątki, miej-
sca pracy, groby przodków zosta-
wili na ziemiach wschodnich I i 
II RP zabranych nam wolą od-
wiecznych naszych zaborców, za 
zgodą państw należących do 
Unii Europejskiej? Zabrano nam 
połowę Polski. O tym jak bardzo 
on i Generał Anders chcieli wró-
cić do Ojczyzny wspominał na 
planie filmowym śp. Janusz Bro-
chwicz-Lewiński, pseudonim 
„ G r y f ” .  
Jan Dzieduszycki pochodzi z 
wielce oddanego Polsce i nauce 
patriotycznego rodu z korzenia-
mi z okolic Stryja. Jego pradziad 
Włodzimierz Dzieduszycki 
otworzył we Lwowie znakomite 
Muzeum Przyrodnicze, które 
przekazał narodowi, utrzymywa-
ne z ordynacji Poturzyckiej, a 
także sporą bibliotekę przy ul. 
Kurkowej we Lwowie. Cenne 
kolekcje do swego Muzeum zdo-
bywał Dzieduszycki także przez 
finansowanie badań terenowych 
ówczesnych przyrodników gali-
cyjskich, m.in. wspomnianego 
geologa Seweryna Płachetki, bo-
tanika z dublańskiej Szkoły Rol-
niczej -dra Władysława Tyniec-
kiego , a przede wszystkim badań 
niestrudzonego faunisty-entomo-
loga Maksymiliana Nowickiego, 
który wraz z gronem oddanych 
mu i rozmiłowanych przez niego 
w entomologii gimnazjalistów: 
Marianem Łomnickim, Leopol-
dom Waiglem, Józefem Dziędzie-
lewiczem i Antonim Wierzejskim, 
z niezwykłym zapałem prowadził 
badania faunistyczne w okoli-
cach Lwowa i na Podolu. Wszy-
scy ci młodzi badacze po prze-
niesieniu się profesora w roku 
1863 do Krakowa podążyli za 
nim, a po ukończeniu tam stu-
diów związali się z Muzeum 
Dzieduszyckiego, urzeczeni twór-
czym zapałem fundatora w akcji 
gromadzenia w nim „wszystkie-
go, co na ziemiach polskich żyje i 
żyło”. Pałace Dzieduszyckiego w 
Poturzycy, Pieniakach czy Zarze-
czu, jak również jego mieszkanie 
i gabinet w Muzeum we Lwowie 
były azylem nie tylko dla boryka-
jących się z nędzą artystów, lite-
ratów i pisarzy, ale często także 
dla ludzi ściganych, chroniących 
się przed represjami austriackich 
zaborców.

O tym jak powojenne pokolenie 
tendencyjnie wykreśliło  3 lata 
łagrów z życia  jego wnuka, Jana 
Dzieduszyckiego, pisze on sam: 
Kilka razy zmieniałem pracę, 
najpierw na Ziemiach Odzyska-
nych, potem w Warszawie, za-
nim zaczepiłem się na stałe jako 
konstruktor w biurze projektów 
konstrukcji stalowych….W 1957 
roku, namówiony przez pew-

Obcy w domu
Bożena Ratter 

/ Karol Hubert Rostworowski. Źródło - https://dziennikpolski24.pl/karol-hubert-rostworowski-slawny-za-zycia-zapomniany-po-smierci/
ar/11989583
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ną energiczną osobę zacząłem i 
ja starać się o odszkodowanie. 
Trwało to parę miesięcy, w czasie 
których pisałem do Prokuratury 
Generalnej i do Rady Państwa. 
W końcu wezwano mnie do Rady 
Państw gdzie w sposób bardzo 
uprzejmy, ale stanowczy wyja-
śniono mi, że odszkodowania 
takie były, ale okres reklamacji 
już dawno minął i że nic nie da 
się już zrobić. Z kolei zapisałem 
się do ZBoWiD-u jako uczest-
nik kampanii wrześniowej i gdy 
próbowałem przekonać ich, by 
uwzględnili mi te trzy lata, wzo-
rem obozów niemieckich, odpo-
wiedziano mi, że żadne obozy na 
Wschodzie nie mogą być u nich 
brane pod uwagę. W końcu przy-
szedł czas na emeryturę. Zbiera-
jąc dane do lat pracy, na pod-
stawie których wyliczano potem 
wysokość emerytury, za poradą 
personalnego wymieniłem i te 
trzy lata obozu (za jeden rok obo-
zu niemieckiego zaliczano dwa 
lata pracy). Niestety i w tym wy-
padku lata te zostały skreślone. 
Powojenne pokolenie nie tyl-
ko nie spłaciło długu ale kon-
tynuowało eksterminację fi-
zyczną polskich elit, również 
eksterminację wolności i god-
ności w umysłach obywateli.  
Czy 17 września, w rocznicę na-
paści sowieckiej Rosji niosącej 
zagładę Polaków na ziemiach 
wschodnich, zabrzmią syreny, 
w kościołach zabrzmią dzwony i 
odprawione będą msze św. w in-
tencji pomordowanych i  depor-
towanych na wschodzie (wszak 
księżą i zakony to również eks-
terminowana przez NKDW, UB 
i rodzimych komunistów elita), 
na ulicach wręczane będą biało 
czerwone tulipany, w szkołach 
odbędą się uroczyste apele, pre-
lekcje, spotkania, w salach i par-
kach koncerty i festiwale pieśni 
obozowych, muzyki kompozy-
torów urodzonych na ziemiach 
wschodnich, wystawy malarstwa 
autorów z książki prof. Jan Wik-
tora Sienkiewicza „Artyści An-
dersa”, pokazy filmów, w insty-
tutach odbędą się sesje naukowe, 
w muzeach spotkania i prelekcje, 
na ulicach festiwale kultury pol-
skiej,  nauka lwowskiego języka, 
kuchnia polska w tym kresowa 
na ulicach (zwłaszcza na Próż-
nej), spacer po Lwowskiej z 
prof. Sławomirem Nicieją, spa-
cer po cmentarzach śladem Sy-
biraków poświęcony tematowi 
śmierci w łagrach, w kulturze 
polskiej, opowieści o naukowych 
osiągnięciach Włodzimierza 
Dzieduszyckiego  na uczelniach 
rolniczych jak i pamięć w tysią-
cach innych miejsc, bo ekster-
minowano naukowców, lekarzy, 
adwokatów, leśników, ziemian, 
przemysłowców, malarzy, lite-
ratów, księży, przedszkolaków, 
uczniów, chłopów, robotników 
itp.  Czy na rampie kolejowej 
Przemyśl - Bakończyce pojawi 
się tablica informująca, iż stąd na 
Sybir wysłano wagonami bydlę-

cymi naszych wielkich poprzed-
ników, w tym 4500 żołnierzy 
Armii Krajowej? Czy w podręcz-
nikach pojawi się temat zagłady 
Polaków zsyłanych na Sybir, bio-
grafie ludzi kultury, nauki, sztu-
ki, gospodarki, ziemian, prze-
mysłowców z ziem wschodnich, 
historia i stan dziedzictwa naro-
dowego tworzonego przez nich 
i utraconego na wschodzie, etos 
obrońców Zadwórza, Lwowa, 
żołnierzy Armii Krajowej z Wil-
na, Grodna, Lwowa, Nowogród-
ka?  Czy dzieci będą się uczyć o 
dokonaniach naszych rodaków 
zsyłanych na Sybir, mordowa-
nych w ubeckich katowniach,  
zmuszonych pozostać na wy-
chodźstwie? Czy w placówkach 
dyplomatycznych będą zatrud-
niani miłujący Polskę? Czy za-
dbamy o groby naszych wielkich 
poprzedników, czy zapłacimy za 
ich utrzymanie by nie były likwi-
dowane nie tylko na niszczącej 
ślady polskości Ukrainie ale i w 
Polsce? Czy szkoły i uczelnie, 
urzędy i stowarzyszenia,  parafie 
i zakony obejmą patronatem lu-
dzi właściwych dla ich profesji i 
ich groby? Czy zabezpieczymy 
przekazywane  stowarzyszeniom 
Sybiraków, Miłośników Lwo-
wa  pamiątki, finanse by dawały 
świadectwo naszej historii? Czy 
zatrudnimy w mediach, minister-
stwach, urzędach, muzeach, te-
atrach, kinematografii ludzi zna-
jących polską historię w zakresie 
bogatszym niż ta z PRL?  Czy 
spłacimy ten 79 lat ciążący dług, 
czy jak powojenne pokolenie 
tendencyjnie zapomnimy? Nie 
dajmy się zwieść niechęcią do 
zadumy nad śmiercią i męczeń-
stwem sprzed 79 lat, niechęcią 
do martyrologii. Podczas Festi-
walu Żydowskiego w Warszawie 
śmierć, męczeństwo, martyro-
logia to były kluczowe tematy 
i uczestniczyli w nich miesz-
kańcy Warszawy. A na Festiwal  
W 79 rocznicę napaści Niemiec 
na Polskę Minister Jan Kasprzyk 
zaprosił do Warszawy właśnie 
tych, którzy zostali kiedyś uzna-
ni za obcych.

Przy tym pomniku oddajemy hołd 
nie tylko tym, którzy przed 100 
laty pod dowództwem gen. Józefa 
Hallera walczyli o przywrócenie 
Polsce suwerenności. Nie tylko 
tym, którzy powrócili do Ojczy-
zny i bronili jej niepodległości w 
roku 1920. W tym miejscu chce-
my również oddać hołd Wam 
Weterani walk o niepodległość, 
których losy podczas wojennej 
zawieruchy rzuciły poza granice 
Rzeczypospolitej i często do dziś 
mieszkacie poza granicami Pol-
ski: w Ameryce, w Kanadzie, w 
Australii, w Nowej Zelandii, w 
Brazylii, w Wielkiej Brytanii, na 
Zachodzie Europy, ale także na 
Wschodzie. Są z nami przedsta-
wiciele Weteranów mieszkający 
na terenach dawnych Kresów 
Wschodnich Rzeczypospolitej 
Polskiej, którzy nigdy nie utracili 

Polski, która cały czas jest w ich 
sercach – zwrócił się do Kom-
batantów Minister podczas uro-
czystości drugiego dnia Świato-
wego Zjazdu Weteranów Walk o 
Niepodległość Rzeczypospolitej 
Polskiej. Minister spłaca dług a 
potomkowie ubeckich oprawców 
poglądów na swoje nie zmieni-
li, o czym świadczy obrzydliwe 
zachowanie grupki z  kobietą na 
czele wykrzykującej  w kierunku 
kombatantów obraźliwe „folks-
dojcze” na Placu Piłsudskiego. 
Tak właśnie nazywano przedsta-
wicieli polskiej elity katowanych 
na Rakowieckiej i w tysiącach 
innych miejsc Polski Ludowej. 
Niestety, Warszawa jest miej-
scem, do którego w nagrodę 
wysyłano zasłużonych ubeckich 
oprawców o czym mówi  w bio-
graficznym filmie  aktor Zdzisław 
Wardejn. Hunowie wciąż obecni.  
Nasza młoda III Rzeczpospoli-
ta stoi na pewno wobec zadania 
odbudowy ekonomii, podnie-
sienia stanu polskiego „mieć” 
wedle słusznych potrzeb, wedle 
wymagań wszystkich obywateli. 
Niech mi jednak wolno będzie z 
całą stanowczością stwierdzić, 
że również i to zadanie realizu-
je się prawidłowo i skutecznie 
tylko na zasadzie prymatu ludz-
kiego „być”. Ekonomia jest osta-
tecznie dla kultury. Realizuje się 
również przez kulturę. Realizuje 
się prawidłowo przez ten pod-
stawowy wymiar kultury, którym 
jest moralność - wymiar etyczny. 
Zabezpieczając pierwszeństwo 
tego wymiaru, zabezpieczamy 
pierwszeństwo człowieka. Czło-
wiek bowiem realizuje się jako 
człowiek zasadniczo przez swą 
wartość moralną - mówił papież 
Jan Paweł II do przedstawicieli 
świata kultury zgromadzonych w 
Teatrze Narodowym w czerwcu 
1991. Nie dopuśćmy do ekster-
minacji pamięci o naszych wiel-
kich poprzednikach, jesteśmy ich 
dłużnikami. Nie zapominajmy 
tendencyjnie wielkiego dzie-
dzictwa tworzonego przez 600 
lat  na ziemiach wschodnich,  
jest ono bardzo bogate. Udział 
w Festiwalu Dziedzictwa Kre-
sów Polskiej Opery Kameralnej 
z utworami Mozarta, Pucciniego, 
Bizeta, Donizettiego, Moniuszki 
czy Mieczysława Święcickiego  
z „Piwnicą pod Baranami” , pre-
zentacja tylko literatury Herber-
ta, Lema oraz Mrożka, wskazuje 
na konieczność edukacji nie tylko 
organizatorów ale i sponsorów, w 
tym Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. A  tak bli-
sko jest choćby Zarzecze z Mu-
zeum Dzieduszyckich, Przemyśl 
z Orlętami Przemyskimi, Rze-
szów z twórcą Modlitwy Obozo-
wej Arturem Kowalskim, Krasi-
czyn...To zobowiązujący termin: 
dziedzictwo.  Tomasz  Kuba 
Kozłowski i Ormianie prezento-
wali bogate dziedzictwo Kresów.  
Bożena Ratter

Z serii: „Zatrzymane w kadrze” 
- Borysław

Redakcja

/ Pozostałości polskich domów przy ul. Pańskiej.  Foto: Marian Koch

/ Były kościół św. Barbary, dziś cerkiew greko katolicka. Foto: Marian Koch

/ Budynek b. NKWD, obecnie muzeum historyczno - krajoznawcze. Foto: Marian Koch
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Żydobanderyzm ukraiński 
- Żydowska Rada Ukrainy.
ŻYDOWSKA OPOZYCJA NA UKRAINIE ŻYDZI CHAZARSCY ŻYDZI W PARLAMENCIE 
UKRAINY OD ŻYDOBOLSZEWIZMU DO ŻYDOBANDERYZMU
Aleksander Szumański
Żydzi chazarscy, Żydzi wschod-
nioeuropejscy, Żydzi ruscy – wy-
znawcy judaizmu rabinicznego 
mieszkający początkowo w pań-
stwie Chazarów, od IX-X wieku 
obecni na Rusi Kijowskiej, a 
od XII wieku osiedlający się na 
stałe także w granicach Litwy i 
Polski.

 W CHAZARII

Od VII wieku liczni zbiegowie 
żydowscy z niedalekiego per-
skiego imperium Sasanidów 
oraz Bizancjum osiedlali się na 
południu Chazarii, głównie na 
Krymie, Półwyspie Tamańskim i 
Kaukazie, mieszając się z tubyl-
cami, co powodowało stopniowe 
zapominanie dawnych praw i 
obyczajów. W VIII wieku pozo-
stało z nich jedynie obrzezanie 
oraz świętowanie soboty.
Ponadto przez to państwo prze-
chodziły ważne szlaki handlowe, 
po których poruszali się żydow-
scy kupcy, korzystający z szero-
kiej sieci współwyznawców osie-
dlonych na ich trasie w Europie. 
Okoliczności i społeczny zasięg 
judaizacji Kaganatu Chazar-
skiego są zagadkowe i dość za-
wikłane.
Pierwszy etap konwersji odbył 
się w latach 786-809, za pano-
wania Bulana. Początkowo objął 
tylko warstwę przywódczą z oto-
czeniem kagana, podobnie jak w 
innych państwach na podobnym 
poziomie rozwoju społeczno-poli-
tycznego, np. na Morawach (833), 
w Bułgarii (866), w Polsce (966), 
na Węgrzech (973) czy Rusi (988). 
Było to wydarzenie wielkiej wagi, 
ze względu na to, że w historii nie 
odbyło się nigdy wcześniej wpro-
wadzenie religii jako państwowej 
w kraju tak wielkim i znaczącym 
w Europie, jeżeli była dyskredy-
towana i prześladowana w sąsied-
nich państwach.
Drugi etap przypada na lata 900-
920, kiedy w procesie centralizacji 
państwa, organizowania nowego 
systemu rządów i instytucjonali-
zowania religii, została ona wpro-
wadzona przymusowo i spowodo-
wała bunt prowincjonalnych wład-
ców (kaganat był federacją wielu 
plemion) oraz przedstawicieli 
innych wyznań: pogan, muzułma-
nów i chrześcijan.
W latach 20. X w. rozgorzała 
okrutna wojna domowa, która 
pomimo tego, że została wygra-
na przez kagana i skończyła się 
utwierdzeniem nowych porząd-
ków, była początkiem końca tego 
kraju. Niedobitki siedmiu plemion 
zbuntowanej części ludności cha-
zarskiej (tzw. Kabarowie, Cha-
barowie lub Kozarowie) uszła do 
koczujących w granicach państwa 
chazarskiego Madziarów, a na pół-
nocy rozpoczynała się ekspansja 
Rusinów.

NA RUSI KIJOWSKIEJ

 Żydzi chazarscy pojawili się 
w trakcie procesu powstawa-
nia Rusi na ziemiach Słowian 
wschodnich w roku 885, w wyni-
ku oderwania przez księcia Ole-
ga Mądrego części ziem Kagana-
tu Chazarskiego: Polan kijow-
skich, Wiatyczów, Siewierzan, 
Radymiczów i Krywiczów.
Jego następca Igor Rurykowicz 
przyłączył plemiona Tywerców i 
Uliczów, a jego syn Światosław 
I w 965 roku ostatecznie rozbił 
Chazarów i zburzył ich stolicę roz-
ciągając swoje panowanie aż nad 
Morze Azowskie. Na zajętych te-
rytoriach istniało stałe osadnictwo 
żydów chazarskich i Rusini, zaj-
mując dany rejon, przejmowali je 
pod swoje panowanie.
Żydzi chazarscy byli później 
obecni na terenie całej Rusi. We-
dług Nestora[4], przed przyjęciem 
chrześcijaństwa przez Włodzi-
mierza Wielkiego w 988 roku usi-
łowali namówić go na przyjęcie 
judaizmu jako religii państwowej. 
Wielki książę Światopełk sprzyja-
jąc rozwojowi kupiectwa, brał pod 
swoją opieką chazarskich żydów 
przybywających z Krymu.

W roku 1113 lub 1124 odbyły się 
pierwsze pogromy Żydów w Ki-
jowie, a w 1158 r. zostali z nie-
go wygnani przez Włodzimierza 
Monomacha, za nadużycia przy 
lichwie. Podbój Rusi przez Mon-
gołów zmusił do emigracji część 
ruskich żydów do Halicza, na te-
reny dzisiejszej Białorusi i Litwy. 
Za czasów panowania mongol-
skiego, a później tatarskiego w 
XIII–XV wieku zajmowali się nie 
tylko lichwą i handlem, ale także 
zbieraniem podatków. Ślady ich 
migracji z Rusi do Polski i na Li-
twę możemy prześledzić patrząc 
na wędrówki karaimów zwanych 
też karaitami.

 PODPIS TURECKIM PI-
SMEM RUNICZNYM NA LI-
ŚCIE KIJOWSKIM

 Posługiwali się językiem cha-
zarskim równocześnie z hebraj-
skim, czego dowodem jest odna-
leziony w 1962 roku w genizie 
kairskiej, tzw. List Kijowski lub 
List Golbena (od nazwiska pro-
fesora Uniwersytetu w Chicago 
– Normana Golba), opublikowa-
ny w 1982 roku.
To pergaminowe pismo reko-
mendacyjne, napisane po he-
brajsku przez zwierzchników 
gminy żydowskiej w Kijowie, 
zostało oznaczone lub podpisane 
chazarskimi runami oznacza-
jącymi słowo przeczytałem lub 
czytałem (hoqurüm).
Hipotetyczne imiona Żydów 
podpisujących po hebrajsku do-
kument to: Gostata (GWSTT), 
Kyabar (KYBR), Manas, Manar 

i Kofin uważane są przez część 
naukowców za chazarskie w sen-
sie językowym.
Większość uczonych datuje jego 
napisanie na około 930 rok. Jest to 
jedyny istniejący zabytek piśmien-
nictwa chazarskiego, a jednocze-
śnie dowód dość szerokiego zasię-
gu judaizmu wśród Chazarów. Nie 
można jednoznacznie stwierdzić, 
czy chazarscy żydzi to sturczeni 
Żydzi, czy też zjudaizowani Turcy.

NA LITWIE

Żydzi chazarscy, a dla Litwinów 
właściwie już zapewne żydzi ru-
scy, gdyż stamtąd przybywali, 
pojawili się przed 1171 rokiem 
w Ejszyszkach niedaleko Wilna.
Świadczy o tym odnaleziona w 
1798 roku macewa z datą śmier-
ci jednego z nich. W tym czasie 
zaczęli osiedlać się też w Grod-
nie, Brześciu, Włodzimierzu, 
Trokach, Łucku i Lwowie.
Ze względu na bardzo niski po-
ziom oświaty wśród nich, zaj-
mowali się tam wyłącznie drob-
nym handlem i lichwiarstwem. 
Uciskani i prześladowani przez 
pogańskich Litwinów, tłumnie 
emigrowali do Polski, wyludnio-
nej z powodu powtarzających 
się mongolskich napaści.
Często zdarzało się, że wracali na 
Litwę w postaci brańców  wojen-
nych - niewolników. Za panowa-
nia Giedymina mieli już swoje 
oddzielne getto w Wilnie zwane 
czarnym miastem. Wspominają 
o nich dokumenty żydowskie z 
1356 roku, a już w 1388 roku, w 
Łucku, wielki książę Witold nadał 
wszystkim Żydom zamieszkują-
cym podległe mu ziemie oddziel-
ny statut, tzw. przywilej lwowski, 
uzupełniony później przez Alek-
sandra Jagiellończyka o obowią-
zek dostarczenia 1000 konnych 
zbrojnych. Obowiązek ten został 
zniesiony przez Zygmunta Starego 
w Mielniku w 1514 roku.

 NA ZIEMIACH POLSKICH

Najstarsza stała chazarsko-
-żydowska wspólnota istniała 
krótko w Przemyślu około 1069 
roku na terenie Grodów Czer-
wieńskich, będących w posiada-
niu Bolesława Śmiałego. Według 
kronikarza Nestora te ziemie na-
leżały do Polski jeszcze w latach 
900. I na tych ziemiach, w tym 
okresie, powstała osada prze-
mieniona w pierwszej kolejności 
na polski Lwów.
Tak więc ukraińskie mrzonki o 
powstaniu ukraińskiego Lwowa 
w 1250 roku nie odpowiadają 
historycznej prawdzie. Ponadto 
państwo ukraińskie nigdy samo-
istnie nie istniało, a mieszkań-
cami tych ziem (Czerwieńskich 
Grodów) poza Polakami byli 
Rusinami, a nie żadnymi Ukra-
ińcami.

Dlatego współcześnie Ukraińcy  
dewastują zabytki kulturowe Lwo-
wa, usiłując je drogą mizernych 
podróbek uczynić  wiekowymi 
ukraińskimi. Padają polskie gro-
bowce na lwowskim Cmentarzu 
Łyczakowskim ze zmienioną nie-
udolnie litografią polską na rze-
komo ukraińską. Ślady wiekowej 
polskości sakralnej zacierane są 
na elewacjach polskich kościo-
łów przemienianych w cerkwie, 
na drodze fałszywych tablic infor-
macyjnych o posadowieniu np. w 
roku 1550 cerkwi, a nie kościoła. 
Dla przykładu kościół  św, Ma-
rii Magdaleny we Lwowie został 
przez władze ukraińskie prze-
mieniony na salę koncertową ze 
skoczną muzyką.
Została wspomniana przez żydow-
skiego pisarza Jehudę ha-Kohe-
na z Moguncji, który napisał, że 
wszystkich jej mieszkańców upro-
wadzili nieznani napastnicy[14]. 
Żydzi ruscy pojawiali się w Polsce 
w latach 1113 i 1124 zmuszeni do 
ucieczki z Kijowa przez rozruchy 
miejskie, a także po ich wygnaniu 
z tego miasta w roku 1158, lecz po 
kilku latach częściowo zawsze tam 
wracali. W XIII wieku, w wyniku 
najazdu imperium mongolskiego, 
nastąpiła kolejna migracja ruskich 
żydów w granice Polski, a kiedy 
Kazimierz III Wielki w wojnie o 
Księstwo Halicko-Włodzimierskie 
w 1349 roku zajął Lwów i Prze-
myśl, zastał tam dwie stałe gminy 
rusko-żydowskie. Nadał im też, na 
ich życzenie, tzw. przywilej lwow-
ski w 1356 roku oparty na prawie 
magdeburskim, który odróżnił na 
krótki okres żydów wschodnioeu-
ropejskich od zachodnioeuropej-
skich, posiadających statut kaliski. 
W roku 1364 przywilej ten zmo-
dernizowano na prośbę ruskich 
żydów ze Lwowa na podstawie 
przywileju bolesławowskiego i od 
tego momentu wszelkie różnice 
między żydami w Polsce uległy 
zatarciu, tym bardziej, że liczba 
wyznawców judaizmu była dość 
nieznaczna i stale sie zmniejsza-
ła, np. w wieku XVI początkowo 
szacuje się ich ilość na ok. 25–30 
tys. ludzi[, w roku 1579 ich liczbę 
obliczono na podstawie płaconego 
podatku pogłównego na 13 tys., 
a w latach 1613–1630 zaledwie 
3000 osób w całej Rzeczypospoli-
tej Obojga Narodów

ŻYDOWSKA OPOZYCJA NA 
UKRAINIE

Żydowska opozycja na Ukra-
inie. Jak wiadomo praktycznie 
u wszystkich czołowych przy-
wódców-rewolucjonistów ich 
pochodzenie jest mało ukraiń-
skie. Na przykład babcia Klicz-
ków, w szczególności chodzi o 
przywódcę kryptożydowskiej 
partii „Udar” Witalija Kliczko, 
jest czystą żydówką i nazywała 

się Tamara Jefimowna Etinzon. 
(Patrz
Żydzi Kliczko. Braciom Klicz-
ko podarowano ekskluzywne 
sygnety. Indywidualny styl tych 
sygnetów odzwierciedla „nie-
ustraszonego ducha i sukces Mi-
strzów”. Oto jak to jest a ja my-
ślę, że jest to symbol judaizmu. 
Jewreje nie ustają w rąbaniu go-
jów. I można świętować chanukę 
a następnie wejść do polityki- 
partia „Udar”. Głosuj, nie gło-
suj…oto jaki jest duch judaizmu 
i jaki sukces mistrzów. Chanuka 
w Kijowie! Ambasador USA, 
Wielkiej Brytanii, Izraela plus 
Kliczko!!! Rozpowszechnijcie 
tę fotografię, ludzie powinni po-
znać „bohaterów”.
Partia „Udar” Witalija Kliczko.
Żydowskie korzenie, świętowa-
nie judeosatanistycznej chanuki 
w Kijowie, sygnety dla swoich z 
heksagramem (gwiazda Dawi-
da), wejście do polityki. Nie bądź 
goj-bydlakiem! A co ty wiesz o 
nochatych?
Niedawno wpadł mi przypadkowo 
w oko grudniowy numer czaso-
pisma „Lehaim” (nr 12, grudzień 
2003), wydawany pod patronatem 
judeo-nazistowskiej sekty CHA-
BAD, oficjalnie zwącej się „Ru-
chem Chabad Lubavich”. Numer 
jak numer, wszystko jak zawsze-o 
żydach dla żydów. A więc otwie-
ram na 46 stronie i widzę: w rubry-
ce „Ślad w historii” zamieszczony 
jest materiał pod intrygującym ty-
tułem „Od kipy do kapy”. Dla tych, 
którzy nie znają tych dwóch słów 
wyjaśnię, że „kipa” to maleńka, 
okrągła czapeczka którą religijni 
żydzi przykrywają łby, natomiast 
„kapa” to jest ochraniacz zębów 
boksera przed ciosami przeciwni-
ka. A zresztą mógłbym nie wyja-
śniać znaczenia powyższych słów 
bo podtytuł do tej publikacji mówi 
sam za siebie i także wyjaśnia to 
treść artykułu pod tytułem „Ży-
dzi w historii boksu”. Ogólny ton 
materiału już jest ustawiony przez 
pierwszy akapit:

 ŻYDOWSKI BRUKOWIEC 
„LEHAIM” NR 12 GRUDZIEŃ 
2003

 „Wśród innych mitów i stereo-
typów związanych z żydami, 
istnieje nieprawdziwy obraz 
„żyda-sportowca”. Przedstawio-
ny on jest prawie zawsze jako 
cherlawy okularnik-szachista. 
Przy całym swoim monopolu w 
szachowych mistrzostwach ży-
dzi mają jednakże czym się po-
chwalić i w innych dziedzinach 
sportu. A wśród nich i w sztu-
kach walki wymagających siły i 
bojowego ducha. Popatrzmy jak 
się mają sprawy z rozwiązaniem 
„kwestii żydowskiej” na ringu 
i omówmy najpopularniejszą 
z tych sztuk walki, którym jest 
boks…”. Dalej toczy się „ży-
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dowska narodowa” wyprawa w 
historię boksu, poczynając od 
końca XVIII wieku a kończąc na 
naszych czasach, w wyniku cze-
go autor dochodzi do zupełnie 
nieoryginalnego wniosku, że w 
boksie, jak i zresztą w pozosta-
łym sporcie, „żydzi, żydzi, wszę-
dzie żydzi”. Chociaż ze względu 
na „nieoryginalność” tego wnio-
sku trzeba doprecyzować, że ta-
kim jest on dla większej części 
żydowskich czytelników, a oto 
dla przykładu Ukraińcom on z 
pewnością ukaże się jako super-
oryginalny, ja bym powiedział, 
aż do łez. Rzecz w tym, że w 
końcowej części artykułu autor 
znajduje ostateczne rozwiązanie 
„kwestii żydowskiej” na ringu. 
I wygląda to następująco (prze-
druk z cytowanego fragmentu z 
„Lehaim”):
„(…) Na koniec o rodakach, 
współczesnych gwiazdach świa-
towego boksu. Ale na początku 
romantyczna historia…Ukraińskie 
miasteczko zajęli faszyści i młody 
chłopak przez długie miesiące, ry-
zykując życie, ukrywał w piwnicy 
młodą żydówkę Tamarę Etinzon, 
której rodzina zginęła z rąk nazi-
stów. Ożenili się a po wojnie, jako 
przebywających na terenach oku-
powanych, zesłano. Po staliniźmie 
ich syn Władimir został oficerem. 
Jego synowie, którzy urodzili się 
w Kirgizji i w Kazachstanie, dora-
stali w Kijowie, a obecnie miesz-
kają w Niemczech. Po niemiecku 
ich nazwisko jest pisane „Klitsch” 
i oznacza „cios” a zakończenie 
jego w terminologii bokserskiej 
dobrze pasuje do „nock-out”-KO. 
Wielu wierzy, że dwumetrowi gi-
ganci-atleci, bracia Witalij i Wła-
dimir Kliczko, byli i będą jeszcze 
mistrzami świata. Czy potrzebne 
są jeszcze jakieś dowody na ży-
dowską obecność w boksie? (…).” 
(„Lehaim”, nr 12, grudzień 2003 
rok).
Tak więc dzięki staraniom niestru-
dzonych badaczy „kwestii żydow-
skiej” Ukraina pozbawiona została 
narodowej dumy. Dwaj ukraińscy 
chłopcy z wyrazistym ukraińskim 
nazwiskiem” Kliczko” równocze-
śnie przekształcili się we wnu-
ków żydowskiej babci, mieszkają 
w Niemczech i noszą nazwisko, 
którego rdzeń to „Klitsch”,  jedna-
kowo brzmiące po niemiecku i w 

jidisz. Dwaj bracia-bohaterowie, 
prawie że skarb narodowy, po-
zostający niegdyś bogatej i silnej 
Ukrainie, nagle przekształcili się 
w „dumę narodu żydowskiego” i 
zaczęli personifikować „żydowską 
obecność w boksie”.

ŻYDOKOMUNA W POCZU-
CIU MISJI

 Czy istnieje żydokomuna? Nie-
którzy, jak np. pan prof. Paweł 
Śpiewak, dyrektor Żydowskie-
go Instytutu Historycznego, 
twierdzi, że „żydokomuna to 
antysemicki mit”. Jak tak da-
lej pójdzie, to tylko patrzeć, jak 
samo istnienie Żydów zostanie 
uznane za „antysemicki mit”. W 
tym kierunku zresztą zmierzał 
w swoim czasie pan red. Adam 
Michnik twierdząc, że przy-
najmniej w Polsce Żydów „nie 
ma”. Możemy sobie wyobrazić, 
co by się w naszym nieszczęśli-
wym kraju działo, gdyby „byli”. 
Ale w tej sprawie zdania są po-
dzielone, bo np. pan Konstanty 
Gebert utrzymywał, że Żydzi w 
Polsce nie tylko „są”, ale w do-
datku - że „będą walczyć z anty-
semityzmem”, co w przełożeniu 
na język ludzki oznacza, że będą 
próbowali wdeptywać w ziemię 
każdego, kto im się sprzeciwi. 
Na wszelki tedy wypadek każ-
dy, komu kariera miła, nie tylko 
odżegnuje się od „antysemity-
zmu”, ale chętnie go „potępia”, 
a nawet, w porywach gorliwo-
ści, przyłącza się do potępiania 
osób uznanych za „antysemi-
tów” w nadziei, że jest to rodzaj 
szczepionki uodparniającej. Ale 
skoro panu Gebertowi wolno, 
nawet wbrew panu red. Michni-
kowi uważać, że Żydzi w Polsce 
„są”, to nie ma powodu, by tego 
nie zauważać. A skoro Żydzi w 
Polsce „są”, to jest wysoce praw-
dopodobne, że maja rozmaite 
interesy, i że potrafią w sposób 
zorganizowany o nie zabiegać. 
Pogląd przeciwny, w postaci 
przekonania, że Żydzi nie mogą 
mieć w naszym nieszczęśliwym 
kraju żadnych interesów, a jeśli 
nawet by jakieś tam i mieli, to 
nie potrafią o nie zabiegać, do-
piero byłby antysemicki! Zatem 
nie ma żadnego powodu, by w 
menażerii nie zauważać słonia.

Wracając tedy do pytania, czy 
istnieje żydokomuna, warto 
zwrócić uwagę, że wśród zwolen-
ników komuny są zarówno Ży-
dzi, jak i głupi goje, ale również 
- że obydwa te kręgi częściowo 
się na siebie nakładają. Obszar, 
gdzie te kręgi się na siebie nakła-
dają, to właśnie żydokomuna. 
Wygląda zatem na to, że żydo-
komuna istnieje, a jeśli pan prof. 
Paweł Śpiewak temu zaprzecza, 
to być może z tych samych po-
wodów, co Stary Diabeł w li-
stach do Diabła Młodego. Jak 
wynika z książki Clive Staples 
Lewisa „Listy starego diabła do 
młodego”, Stary Diabeł uważał, 
iż najważniejsze jest wpojenie 
ludziom przekonania, że dia-
błów „nie ma”. Jak ludzie w to 
uwierzą, to kuszenie staje się już 
dziecinnie łatwe. Wygląda na to, 
że pan prof. Śpiewak próbuje za-
stosować tę samą taktykę wobec 
mniej wartościowego narodu tu-
bylczego, by tym łatwiej dopro-
wadzić go do stanu bezbronności 
wobec Żydów, kiedy już tutaj 
„będą”.
Zanim to jednak nastąpi, zatrzy-
majmy się chwilę nad taktyką 
żydokomuny. Najbardziej charak-
terystyczną cechą tej taktyki jest 
kierowanie się mądrością etapu. 
Żydokomuna nie ma przyjaciół, 
bo nie można przecież przyjaźnić 
się z istotami niższymi, w gruncie 
rzeczy tylko człekokształtnymi. 
Można je tylko wykorzystywać, a 
sposób tego wykorzystywania za-
leży właśnie od etapu. Etapy zaś 
się zmieniają, na co zwracał uwagę 
m.in. Antoni Słonimski pisząc, że 
dzieje świata mają charakter dwu-
suwowy. Suw pierwszy: chrześci-
janie dla lwów! Suw drugi: Lwów 
dla chrześcijan! Oczywiście Anto-
ni Słonimski dla efektu komiczne-
go sprawę upraszczał, ale nie da 
się ukryć, że mechanizm jest wła-
śnie taki.
Weźmy najnowsze dzieje naszego 
nieszczęśliwego kraju. W latach 
40-tych żydokomuna zbunto-
wała sporą część głupich gojów 
przeciwko tubylczej szlachcie, 
czyli polskiej warstwie państwo-
twórczej, to znaczy - przeciwko 
ziemiaństwu, inteligencji i ducho-
wieństwu. Propaganda żydokomu-
ny głosiła, że te warstwy są ostoją 
wstecznictwa, podczas gdy nosi-

cielem nieubłaganego postępu jest 
właśnie żydokomuna i jej elewi. W 
rezultacie tego buntu, przy wydat-
nym wsparciu Sowieciarzy, którzy 
- jak stwierdził podczas kwerendy 
w archiwum KGB Włodzimierz 
Bukowski - każdemu podbitemu 
przez siebie krajowi ucinali głowę, 
likwidując ok. 10 proc. ludności 
stanowiącej warstwę przywódczą 
- elity polskie zostały straszliwie 
przetrzebione i spauperyzowane. 
Za sprawą żydokomuny rolę eli-
ty przejęła u nas polskojęzyczna 
wspólnota rozbójnicza, z którą tra-
dycyjny, tysiącletni naród polski 
musi dzielić terytorium państwo-
we.
Kiedy pod koniec lat 50-tych so-
wieciarze w zimnej wojnie posta-
wili na kraje arabskie, światowe 
żydostwo przeszło na pozycje an-
tysowieckie. Proces ten objął rów-
nież żydokomunę, która nie tylko 
zaczęła się przestrajać na pozycje 
antykomunistyczne, ale nawet wy-
stąpiła przeciwko sowieckiej agen-
turze czyli partii, tworząc jeden z 
dwóch nurtów opozycji demokra-
tycznej, tzw. „lewicę laicką”. Na-
leżeli tam również głupi goje w 
rodzaju opętanego przez Żydów 
pana Henryka Wujca, ale ton nada-
wała oczywiście żydokomuna. Na 
tym etapie żydokomuna podjęła 
umizgi do duchowieństwa, wespół 
z którym zbuntowała tym razem 
tradycyjny naród polski przeciw-
ko polskojęzycznej wspólnocie 
rozbójniczej. W odpowiedzi pol-
skojęzyczna wspólnota rozbójni-
cza wystąpiła zbrojnie przeciwko 
narodowi polskiemu i wprawdzie 
go spacyfikowała, ale nie pokonała 
politycznie.
Dopiero w drugiej połowie lat 80-
tych żydokomuna zaczęła zmie-
niać orientację i wespół z przy-
wódcami polskojęzycznej wspól-
noty rozbójniczej, w osobach ge-
nerałów Jaruzelskiego i Kiszcza-
ka, w 1989 roku doprowadziła do 
porozumienia o podziale władzy 
NAD narodem polskim, któremu 
się wmówiło, że oto właśnie od-
zyskał wolność. Wtedy właśnie 
żydokomuna utworzyła żydowską 
gazetę dla Polaków, która, wraz 
z utworzonymi przez wojskową 
bezpiekę stacjami telewizyjnymi, 
stała się podstawowym narzę-
dziem antypolskiej propagandy. 
Prowadzona jest ona dwutorowo; 

pierwszy nurt, to tzw. pedagogika 
wstydu, polegając na wmawianiu 
Polakom odpowiedzialności za 
masakrę europejskich Żydów w 
czasie II wojny światowej, a nurt 
drugi, to próba dyskredytowania w 
oczach tradycyjnego narodu pol-
skiego ostatniej warstwy przywód-
czej w postaci duchowieństwa.
Ciekawe, że żydokomuna w tym 
drugim nurcie powróciła do tak-
tyki stosowanej w latach 40-tych 
- że mianowicie polskie ducho-
wieństwo, jako obóz wstecznic-
twa, cofa Polskę w rozwoju cy-
wilizacyjnym, zaś ku świetlanej 
przyszłości poprowadzi ją dopiero 
żydokomuna do spółki z polskoję-
zyczną wspólnotą rozbójniczą. Z 
takim właśnie programem: „Uwol-
nić Polskę od Kościoła” wystąpił 
ostatnio wybitny przedstawiciel 
żydokomuny, pan prof. Jan Hart-
man. Nietrudno się domyślić, że i 
jeden i drugi nurt ma na celu do-
prowadzenie narodu polskiego do 
stanu bezbronności w obliczu spo-
dziewanej inwazji żydostwa, które 
licząc na tzw. „restytucję mienia”, 
ma nadzieję zostać szlachtą mniej 
wartościowego narodu tubylczego, 
zaś polskojęzycznej wspólnocie 
rozbójniczej, temu rozwnuczone-
mu potomstwu ubeckich dynastii 
zamierza powierzyć zadanie utrzy-
mywania go w ryzach.

 Dokumenty, źródła, cytaty:

 Felieton  •  tygodnik „Nasza Pol-
ska”  •  9 lipca 2014 Stanisław 
Michalkiewicz

 http://michalkiewicz.pl/tekst.
php?tekst=3154

 http://pl.wikipedia.org/wiki
/%C5%BBydzi_chazarscy

 http://wolna-polska.pl/wiado-
mosci/zydzi-kliczko-2013-12).

Mieczysław Sylwester Kazimie-
rzak https://www.youtube.com/
watch?v=jz09bL0C6K0

 https://www.youtube.com/wat-
ch?v=jz09bL0C6K0

http://aleksanderszumanski.pl/
index.php?option=com_con-
tent&task=view&id=1282&Ite-
mid=2
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Co za urocza książka, co za 
uroczy pamiętnik, co za urocza 
Autorka! „Powrót do Żmudzi” 
Magdaleny z Nałęcz-Gorskich 
Komorowskiej przenosi nas w 
utracony świat dawnej szlachec-
kiej Żmudzi i polskiego tam by-
towania. 

Autorka tej książki urodziła się 
w 1900 roku w Szawkianach w 
powiecie Telsze (dzisiaj Litwa, 
Okręg szawelski, Rejon kielm-
ski) jako córka Tomasza i Anny 
z Nałęcz-Gorskich (jej rodzice 
byli kuzynami trzeciego stop-
nia). Lata swego dzieciństwa 
i młodości spędziła w domu 
rodzinnym, wyjeżdżając też z 
rodzicami za granicę w celach 
turystycznych. Jej znany, przy-
jazny i bezpieczny świat rozpadł 
się wraz z wybuchem I woj-
ny światowej, kiedy to rodzina 
rozdzieliła się: ojciec z babką 
zostali na miejscu, zaś matka 
z dziećmi została wyprawiona 
daleko od frontu, do Petersbur-
ga. Jak jednak wiadomo, stolica 
Rosji nie była w owym czasie 
miejscem bezpiecznym. Wkrót-
ce nadszedł rok 1917, najpierw 
jedna rewolucja, potem druga, 
aż w końcu do władzy doszli 
bolszewicy. Rodzina Nałęcz-
-Gorskich przeżyła ten trudny 
czas częściowo w Petersburgu, 
czyli wtedy już Piotrogradzie, a 
częściowo na letnisku nad mo-

rzem w Terijokach w Finlandii, 
gdzie osiedliła się spora kolonia 
polska. A po I wojnie już nic nie 
było takie same jak przed woj-
ną!

Tematem tej książki jest przede 
wszytskim to, co przed wojną. 
Autorka opisuje rodzinę bliż-
szą i dalszą, swoich dziadków, 
rodziców, rodzeństwo, jakieś 
ciotki, wujów i kuzynów. Nie 
zapomina również o służbie 
domowej i sąsiadach. Opisuje 
również znane jej domy, a raczej 
polskie dwory: rodzinną siedzi-
bę w Szawkianach, a także dwo-
ry w pobliskich Birżynianach 
(Litwa, Okręg telszański, Re-
jon telszański) i Dżuginianach 
(ten sam rejon Litwy). Ale jak 
opisuje! Palce lizać! Dzięki jej 
fenomenalnej, drobiazgowej pa-
mięci mamy okazję namacalnie 
zobaczyć jak i czym żył dwór 
polski w początkach XX wieku. 
Poznajemy w szczegółach całe 
życie codzienne: dzień powsze-
dni i święta, mijające pory roku, 
różne prace i czynności domo-
we, sposób spędzania wolnego 
czasu, zajęcia rodziców, dzieci, 
licznych rezydentów oraz słu-
żących. Dowiadujemy się, co 
pito, co jadano, jakie było wy-
posażenie domów i pokojów, 
co noszono zimą, co latem, jak 
wyglądało Boże Narodzenie, jak 
Wielkanoc, jak Dożynki, jakie 

zwierzęta 
h o d o w a -
no, i tak 
dalej, i tak 
dalej… 

A do tego 
znajdzie-
my tam 
t r o c h ę 
a n e g d o t , 
ale utrzy-
m a n y c h 
w tonie 
p r z y j a -
znym, bez 
dokucza-
nia komu-
k o lw iek , 
w y ś m i e -
wania i 
z d r a d z a -
nia sekre-
tów ro-
dzinnych. 
No, jeden 
s e k r e t 
to chyba 
A u t o r k a 
zdradziła, 
bo wyja-
wiła za-
k a z a n y 
z w i ą z e k 
jej wuja 
( b r a t a 
matki) ze 
s ł u ż ą c ą , 
z którą 

dziedzic żył w konkubinacie. W 
tamtych czasach to  był praw-
dziwy skandal! 

Swoją opowieść Autorka koń-
czy tymi słowami:

„Dwory polskie sięgały daleko 
na wschód. Dla własnej potrze-
by wznosiły obszerne domy, 
zakładały ogrody, budowały 
klasztory i świątynie. Razem z 
ich cofnięciem Polska cofnęła 
się bezpowrotnie o setki kilome-
trów, a z nią kultura narodowa.”

Cała książka jest tak smakowi-
ta, że ledwo zwróciłam uwagę 
na fakt, że składa się ona wła-
ściwie z dwóch części, które w 
pewnej mierze powtarzają się, 
tak jakby Autorka napisała dwie 
wersje swoich wspomnień. Te 
wersje nieco różnią się między 
sobą w szczegółach, a trochę się 
uzupełniają. Czego mi w nich 
zabrakło? Opowieści o sobie, 
o własnych, osobistych przeży-
ciach. Autorka skupiła się bo-
wiem głównie na domu, a nie 
pisała o własnych, z pewnością 
dramatycznych przeżyciach w 
ogarniętym rewolucją Piotro-
gradzie, a nawet o tym, gdzie i 
jak poznała swojego przyszłego 
męża. Za to znajdziemy tu zdję-

cie całej rodziny zrobione z oka-
zji jej ślubu. 

Książka opatrzona jest wstępem 
i zakończeniem pisanym przez 
różnych członków rodziny. 
Wstęp napisała Anna Dowgiał-
ło, a zakończenie Bronisław Ko-
morowski, rodzony wnuk autor-
ki, która w latach 1920. wyszła 
za Juliusza Komorowskiego, 
także ze Żmudzi. Prezydent Ko-
morowski dorzucił do książki 
także swój wiersz o Żmudzi pi-
sany w Budzie Ruskiej. Nawet 
całkiem udane wierszowanie mu 
wyszło! Na końcu jest też drze-
wo genealogiczne rodziny Na-
łęcz-Gorskich. 

Książka Magdaleny Komorow-
skiej jest kolejną pozycją wspo-
mnieniową opisującą dawną 
Żmudź w czasach, kiedy miesz-
kali tam Polacy. Można ją po-
stawić na półce obok takich po-
zycji jak „Na skraju imperium” 
Mieczysława Jałowieckiego czy 
„Gawędy o czasach i ludziach” 
księdza Waleriana Meysztowi-
cza. Obie te książki opisywałam 
na blogu tu i tu.  

Komorowska z Nałęcz-Gorskich 
Magdalena, „Powrót do Żmu-
dzi”, wyd. LTW, Łomianki 2018

Magdalena z Nałęcz-Gorskich Komorowska, 
„Powrót do Żmudzi” (wspomnienia z Kresów)
Alicja Łukawska

http://archiwummeryorzeszko.blogspot.com/.../mieczysaw-jaowiecki-na-skraju-imperium.ht...
http://archiwummeryorzeszko.blogspot.com/.../walerian-meysztowicz-gawedy-o-czasach-i.h...
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Nakładem krakowskiego Wydaw-
nictwa Salwator ukazała się książ-
ka „Historia i losy miasteczka 
Brzozdowce”, której autorem jest 
Stanisław Horyń.  Brzozdowce 
to mała miejscowość położona w 
dolinie Dniestru, w powiecie bó-
breckim w województwie lwow-
skim Drugiej Rzeczpospolitej, 
dziś na terenie Ukrainy . Autor  
wychowany na  świeżej pamię-
ci „małej ojczyzny „ przodków  
postanowił zapisać wszystko co 
wryło mu się w pamięć. Dlatego 
obok licznych fotografii z minio-
nego czasu znajdujemy wspania-
łe opisy dnia powszedniego tej 
miejscowości. W Brzozdowcach 
powstały liczne organizacje spo-
łeczne i stowarzyszenia. W latach 
30-tych w Brzozdowcach dzia-
łał Brzozdowiecki Klub Sporto-
wy “Strzelec” z prężną drużyną 
piłki nożnej o tej samej nazwie, 
Związek Strzelecki, Związek Re-
zerwistów, Związek Harcerski. W 
Domu Towarzystwa Szkoły Ludo-
wej znajdowała się sala teatralna 
z dobudowaną sceną, świetlica i 
biblioteka. Przy TSL-u działała 
orkiestra dęta, chór, “Teatr Lu-
dowy KSM”( Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży), Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży Mę-
skiej, Katolickie Stowarzyszenie 
Mężów. Katolickie Stowarzyszenie 
Kobiet, Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży Żeńskiej. Co roku 14 
września odbywał się odpust w 
kościele oraz inne uroczystości 
kościelne, w których liczny udział 
brali wyznawcy prawosławni. Po-
dobnie i jak i Polacy uczęszczali 
na uroczystości do cerkwi. Więk-
sze święta obydwu obrządków 
obchodzono wspólnie. Związki 
małżeńskie między tymi narodami 
zdarzały się często. Uczęszczano 
na liczne pielgrzymki, do Rozdo-
łu (7 km) 16 lipca Święto Matki 
Bożej Szkaplerznej, do Kochwiny 
(20 km). 15 sierpnia Uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny, znana była też nazwą 
Matki Bożej Zielnej. Od 1920 
roku, jako święto kościelno-naro-
dowe zwycięstwa nad wojskami 
bolszewickimi, słynnego “Cudu 
nad Wisłą”. Organizowano liczne 
festyny i zabawy taneczne, które 
cieszyły się popularnością na całą 
okolicę. Z wielkim pietyzmem kul-
tywowano też obyczaje i tradycje 
polskie, zarówno świeckie jak i 
kościelne (inscenizacje i przedsta-
wienia amatorskie, pokazy tańców 
ludowych, jasełka, kolędy oraz 
okolicznościowe obrzędy itp.). 
Prowadzono kursy, gotowania, 
pieczenia, kroju i szycia. Szkole-
nia z zakresu szkoły handlowej i 
inne. Prowadzone były przez in-
struktorki i profesorów ze Lwowa. 
W Brzozdowcach działał bank 
Kasa Stefczyka, posterunek Poli-
cji Państwowej, poczta, siedziba 
gminy zbiorowej, sieć sklepów 
różnych branż z wszechstronnym 
asortymentem. Żyd Diamentsztajn 
handlował bydłem i miał sklep 
mięsny, sprzedawał wołowinę i 
cielęcinę. Majzles miał duży sklep 
galanteryjny. Zajdel sprzedawał 
wódkę i miał „wyszynk” piwa. 
Małka miał sklep z materiałami 

odzieżowymi. Działała restaura-
cja Tokarza. Prowadzono liczne 
usługi rzemieślnicze.    Autor nie 
tylko opracował dzieje miastecz-
ka, zebrał wiele ciekawych i mniej 
znanych faktów, ale także włączył 
do książki relacje dawnych miesz-
kańców Brzozdowiec.  

Sam pochodzący z brzodowiec-
kiej rodziny, miasteczko rodzi-
ców zna już tylko z opowiadań 
i  badań będąc przedstawicielem 
pierwszego pokolenia Brzozdo-
wian urodzonych tym razem na 
kresach zachodnich. Rozumiejąc 
nieuchronny proces odchodzenia 
starszego pokolenia  podjął próbę 
zatrzymania w czasie tego, co mo-
gło bezpowrotnie zniknąć, gdyby 
nie zostało zapisane i udokumen-
towane. Opisał również jak i kie-
dy zaczęła się zagład miejscowo-
ści. Od jesieni 1943 roku kościół 
w Brzozdowcach zamieniony 
został na twierdzę. Na noc cały 
kościół od parteru, przez chór aż 
po strych, zmieniał się w sypialnię 
polskich rodzin z Brzozdowiec i 
okolicy. Chroniły się w nim kobie-
ty z dziećmi i osoby starsze. Wnę-
trze świątyni wypełniały rozłożone 
sienniki i legowiska, które rano 
trzeba było zwijać, żeby świątynia 
mogła spełniać swą zwykłą funk-
cję. Chłopcy od 14 roku życia peł-
nili dyżury na wieżyczce kościoła. 
Ich zadaniem była obserwacja 
terenu wokół Brzozowiec, czy nie 
widać sygnałów od ustawionych 
czujek. Posterunki-czujki rozsta-
wione były z dala od kościoła, 
skąd mogło przyjść zagrożenie. 
W szkole koło kościoła nocowały 
dziewczny (też w tym samym wie-
ku, co chłopcy), których zadaniem 
miała być ewentualna pomoc 
medyczna, sanitariuszki. W nocy 
mężczyźni czuwali uzbrojeni na 
posterunkach wokół muru otacza-
jącego kościół. Mur był bardzo 
okazały, miał 2 metry wysokości, 
grubość przy podstawie 1metr, a 
przy wierzchołku 0, 7 metra. Sta-
nowił na tyle skuteczną obronę, 
że banderowcy nie odważyli się 
jej zaatakować. Dorośli „głośno” 
mówili przy dzieciach, że nasza 
partyzantka posiada specjalne 
pociski zapalające. Większość do-
mów była kryta strzechą, domy w 
zwartej zabudowie i w sąsiectwie 
z domami ukraińskimi. A polskie 
dzieci pochwaliły się ukraińskim 
i Ukraińcy obawiali się o swoje 
domostwa. Rozsyłane pogłoski o 
posiadaniu dużej ilości broni, też 
miały swoje znaczenie. Niektórzy 
nocowali też w swoich domach, 
ale były to domy murowane z 
cegły. Dachy kryte dachówką, 
posiadały piwnice. Okna były 
zabarykadowane. Starsze oso-
by z dziećmi szli do kościoła a 
pozostali dorośli domownicy i 
sąsiedzi zostawali w domach. W 
najgorszej sytuacji byli mieszkań-
cy, którzy mieszkali z dala od ko-
ścioła, od centrum Brzozdowiec, 
na obrzeżach. Tam bardzo często 
grasowały bandy, które rabowały, 
przeważnie żywność, nie gardzi-
li też innymi artykułami.  Jeżeli 
zauważyli zbijających się bande-
rowców, lub dotarła wiadomość 

o zbliżaniu grupy to uciekali z do-
mów. Chowali się, gdzie się dało, 
w polu, (w zbożu, kartoflisku, ku-
kurydze), w zabudowaniach było 
niebezpiecznie, bali się pożarów.  
To fala zbrodni ukraińskich nacjo-
nalistów, z Wołynia wkraczała do 
sąsiednich województw. Opisuje 
on samoobronę AK która została 
zmuszona do walki z banderow-
cami w obronie cywilnej lud-
ności, której główną winą była 
polskość. Jak później się okazało 
Polacy również przeszkadzali no-
wej radzieckiej władzy. Dlatego 
wypędzono ich z „ojcowizny” , 
uznając Kresy II RP za integralną 
część związku sowieckiego. Pi-
sze o tym autor: 16 października 
1945 rok godzina 6 rano, jesien-
ny pochmurny dzień. W kościele 
brzozdowieckim zgromadziła się 
niewielka grupa parafian. Olbrzy-
mia grupa koczowała już na stacji 
w Chodorowie. Czekali na zała-
dowanie pociągu. W kościele roz-

poczęła się ostatnia Msza Święta, 
mszę odprawiał ks. Michał Ka-
spruk. Już od początku głos mu się 
łamał, a wśród parafian nie było 
takiej osoby, żeby nie miała łez 
w oczach. Po nabożeństwie, pa-
rafianie nie odeszli, oczekując na 
moment najbardziej smutny i wy-
mowny. Zgaszenia wiecznej lamp-
ki, wtedy cichy płacz przerodził się 
szloch. W kilkusetletniej brzozdo-
wieckiej parafii przestała płonąć 
wieczna lampka. Po tej ostatniej 
mszy, ludzie obchodzili kościół 
w milczącej „procesji”, całując 
mury kościelne i progi oraz za-
bierając na pamiątkę okruchy 
ścian umiłowanej świątyni. Zdjęto 
z ołtarza Cudowny Obraz Pana 
Jezusa Ukrzyżowanego.  Naczy-
nia, szaty liturgiczne, chorągwie 
pomogli zabrać parafianie. Cu-
downy Obraz Pana Jezusa posta-
nowiono zabrać ze sobą. „Niech 
Cudowny Pan Jezus poprowadzi 
nas do nieznanego celu. Wszak to 

największy skarb, jaki wieziemy 
ze sobą”. Tak mówili i dodawali 
i „jeszcze Relikwie Krzyża Świę-
tego”. Pod taką opieką szczę-
śliwie dotrzemy do nieznanego 
celu. Figurki, feretrony, klucze od 
kościoła otrzymał proboszcz gre-
ko-katolickiej cerkwi ks. Hapij. 
Wielki dzwon przekazano cerkwi. 
Zapakowane rzeczy zawieziono 
na stację do Chodorow. Wypędze-
ni ze swego rodzinnego gniazda 
trafili w większości na Pomorze 
Zachodnie. Autor mieszka w Gry-
finie. Rozmawiałem z panem Sta-
nisławem i  jestem pełen podziwu 
dla jego starań nad zachowaniem 
pamięci tego tak istotnego frag-
mentu naszej narodowej historii. 
Dowodem na to jest właśnie ta 
książka w której można znaleźć  
bardzo wiele unikalnych zdjęć 
uzupełniających ciekawy tekst. 
Dzięki takim ludziom pamięć o 
Kresach II RP będzie ciągle żywa.

Brzozdowce.  Pamięć Kresów 
wiecznie żywa
Bogusław Szarwiło
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     Marian Markiewicz urodził 
się 29 marca 1924 r. w Kownie. 
W październiku 1920 r., gdy Wi-
leńszczyzna została zajęta przez 
polskie oddziały gen. Lucjana 
Żeligowskiego, Kowno zaczęło 
pełnić funkcję stolicy państwa li-
tewskiego. Mieszkała w nim duża 
liczba Polaków, co nie podobało 
się władzom Litwy. Bezpiecz-
niej dla ludności polskiej było 
zamieszkać w granicach Rzeczy-
pospolitej. W 1928 r. ojciec Ma-
riana, Edward Markiewicz, pró-
bował nielegalnie przekroczyć 
granicę państwową, aby udać 
się do Wilna, w celu znalezie-
nia odpowiedniego mieszkania i 
pracy. Został jednak schwytany 
przez polskich pograniczników 
i uznany za szpiega. Oczyści-
li go z podejrzeń i poręczyli za 
niego: brat babci Edwarda, pro-
fesor Władyczko z Uniwersytetu 
Wileńskiego i znany wileński 
adwokat Mieczysław Engel. Oj-
ciec został wypuszczony i otrzy-
mał pracę geodety. W tym czasie 
jego żona Anna Markiewicz roz-
dała koweńskim Polakom więk-
szość rzeczy, pozostawiając so-
bie tylko to, co najpotrzebniejsze 
i udała się do Wilna z dwojgiem 
dzieci, Marianem i jego starszym 
bratem Henrykiem.

     W Wilnie Marian Markie-
wicz zaczął uczęszczać do Szko-
ły Ćwiczeń im. Tomasza Zana 
przy ul. Ostrobramskiej, która 
była miejscem praktyk dla stu-
dentów Męskiego Seminarium 
Nauczycielskiego. Uczyli go na-
uczyciele, którzy mieli za sobą 
służbę wojskową podczas I woj-
ny światowej i wojny z bolsze-
wikami. Wspomina, że w wileń-
skich szkołach było patriotyczne 
wychowanie. Pamięta, że jego 
nauczyciel śpiewu i muzyki La-
toszek stracił dłoń, którą odcięto 
mu szablą na wojnie z bolsze-
wikami. – Chłonęliśmy historię, 
którą opowiadali nam nauczycie-
le, tworząc patriotyczny klimat - 
opowiada.
     Ojciec Mariana podczas I 
wojny światowej służył w woj-
sku rosyjskim. Dostał się do 
niemieckiej niewoli i przebywał 
w obozie jenieckim w Gdańsku. 
Tam jeńcy głodowali i aby się 
ratować, jedli łupiny od kartofli.
     Na wakacje państwo Mar-
kiewiczowie jeździli w pobli-
że granicy z ZSRR. Pewnego 
dnia, zbierający grzyby, Marian 
z bratem zabłądzili w młodniku. 
Nagle ujrzeli ludzi w burkach, 
którzy ich również dostrzegli i 
zaczęli do chłopców krzyczeć: 

– Stoj! Stoj! Chłopcy jednak 
uciekli na posterunek Korpusu 
Ochrony Pogranicza, którego 
dowódcą był kapitan Kaiser. 
Widzieli też, jak przebiega obu-
stronna wymiana osób zatrzyma-
nych na granicy.
     Marian Markiewicz już jako 
nastolatek interesował się po-
lityką. Chętnie czytał artykuły 
Stanisława Mackiewicza, ana-
lizował różne wydarzenia, np. 
sens przeprowadzenia przewrotu 
majowego i wyciągał z nich wła-
sne wnioski. W jednym z poko-
jów domu, w którym mieszkał z 
rodzicami, zamieszkali studenci 
związani z endecją. Jeden z nich 
po latach był oskarżycielem le-
wicy w Wilnie. Młodzi endecy 
prezentowali mu swoje poglądy, 
dali mu nawet Mieczyk Chro-
brego, który Marian schował 
do szuflady. Miał umiarkowane 
poglądy. W Wilnie narodowcy 
często ścierali się z Żydami, a 
policjanci mieli nad nimi nadzór 
i bywało, że ich aresztowali.
     Do państwa Markiewiczów 
często przychodzili ich znajo-
mi, państwo Piekurowie. Były 
komisarz policji carskiej Piekur 
poślubił ochrzczoną Żydówkę, 
która na chrzcie otrzymała imię 
Maria. Marian i jego brat kole-
gowali się z dziećmi Piekurów.
      Dziś już rzadko można spo-
tkać kogoś, kto na własne oczy 
widział samego marszałka Pił-
sudskiego. Pan Marian widział 
go kilka razy na defiladach w 
Wilnie, a także w dzień pogrzebu 
siostry marszałka na cmentarzu 
bernardyńskim, który znajdował 
się około 350 m od domu w Bia-
łym Zaułku, w którym mieszkali 
Markiewiczowie. W 1938 r., gdy 
w Wilnie przebywał marszałek 
Edward Rydz-Śmigły, Marian 
przedarł się do jego odkrytego 
auta, w którym marszałek sie-
dział wraz z wysokimi oficerami 
wojska polskiego.
     W 1939 r. odczuwało się już 
powiew wojny. W domu pań-
stwa Markiewiczów słuchano 
audycji z radioodbiornika o na-
zwie „Elektryt”. Było to bardzo 
dobre radio. W Głubczycach 
pan Marian widział takie radio 
tylko u fryzjera Haremzy, który 
miał swój salon w budynku z 
wieżyczką na rogu ulic Kocha-
nowskiego i Chrobrego. Marian 
Markiewicz brał udział w róż-
nych ćwiczeniach i szkoleniach, 
m.in. uczył się, jak rozpoznawać 
szpiegów, jakie podejmować 
działania na wypadek wybu-
chu pożaru. W końcu wybuchła 
wojna. Pierwsze bomby spadły 
na sąsiednią dzielnicę. Marian 
pobiegł tam i zobaczył pierwsze 

ofiary. Gdy zaczynały się naloty, 
nie schodził, jak inni, do piwni-
cy. Na podwórzu był wykopany 
rów, z którego obserwował bom-
bardowania. Bardzo go martwi-
ły klęski polskiego wojska. 18 
września włączył radioodbiornik 
i usłyszał, że samoloty brytyj-
skie i francuskie zbombardowały 
Berlin i że Hitler zwariował. Nie 
wiedząc, że to tylko propaganda, 
uszczęśliwiony wyszedł z domu. 
Zdziwiło go to, że na ulicach 
było niewielu ludzi. Przeszedł 
się ulicą Mickiewicza (dziś Gie-
dymina) i dopiero tam zobaczył 
ludzi z bagażami na rowerach. 
Zapytał, dokąd podążają i usły-
szał, że Sowieci przekroczyli 
granicę i zbliżają się do Wilna. 
Był zdruzgotany, a w nocy nie 
mógł spać. Nagle usłyszał dud-
nienie. Wybiegł z domu i z kole-
gą Józefem Sakowiczem pobiegli 
ku ul. Połockiej, skąd dobiegały 
wystrzały armatnie i karabino-
we. Tam zobaczyli kilku pol-
skich żołnierzy obsługujących 
działko. Żołnierze pozwolili im 
podejść do taboru, wziąć karabi-
ny, magazynki i granaty. Chłop-
cy uzbrojeni wrócili do działka. 
Mieli rzucać granatami w czołgi. 
Czołgi pojawiły się, jednak nie 
w kolumnie, lecz pojedynczo. 
Marian wyciągnął zawleczkę i 
rzucił granat, ale trafiony czołg 
jechał dalej. Strzelał więc do 
niego z karabinu. Potem nadje-
chał drugi czołg, z którego został 
zastrzelony jeden z żołnierzy 
przy działku. Chłopcy ukryli 
karabiny, aby wyglądać niewin-
nie bez broni i w mundurkach 
gimnazjalnych. Otoczyli ich żoł-
nierze radzieccy, zaprowadzili 
na ulicę Belmont i ustawili do 
rewizji pod płotem. Przyprowa-
dzili też Leszka Piekura. Ponie-
waż Marian miał w kieszeniach 
magazynki, Leszek go zasłonił, 
a on je wyrzucił przez szparę w 
płocie na jakieś podwórko. Po 
rewizji Rosjanie puścili ich wol-
no. Później jednak zatrzymali 
ich następni, ale polskie kobiety 
zaczęły krzyczeć po rosyjsku, 
żeby zostawili „uczienników” w 
spokoju. Szarpały ich za karabi-
ny i zdumieni sołdaci wypuścili 
chłopców. Część żydowskich 
mieszkańców Wilna zachowy-
wała się lojalnie wobec Polaków, 
lecz większość była takich, któ-
rzy wywiesili czerwone flagi.
     W październiku 1939 r. Ro-
sjanie „wspaniałomyślnie” prze-
kazali Litwinom Wilno. Pew-
nego dnia Marian Markiewicz 
zobaczył na ulicy prawie dwu-
metrowego wzrostu mężczyzn 
w granatowych mundurach i w 
wysokich czapkach. Byli to li-

tewscy policjanci. Do szkół za-
częto wprowadzać jako wykła-
dowy język litewski, a języka 
polskiego miała być tylko jedna 
godzina. Młodzież polska rozpo-
częła strajk. Niektórzy ucznio-
wie w odruchu buntu przez kilka 
dni nie przychodzili do szkół. 
Litwini straszyli, że w takim 
razie zupełnie je pozamykają. 
Marian Markiewicz z kolegami 
założyli konspiracyjny Związek 
Wolnych Polaków. Wraz z nimi 
złożył przysięgę i wykonywał 
ulotki. Młodzi spiskowcy udali 
się do szkoły, gdzie litewski na-
uczyciel prowadził lekcję jesz-
cze po polsku. W połowie lekcji 
Marian i jego koledzy wstali, i 
nie zważając na krzyki Litwina i 
uderzanie dziennikiem w pulpit, 
wyszli i udali się do auli na wiec, 
śpiewając „Mazurka Dąbrow-
skiego”, a następnie „Pierwszą 
Brygadę”. Potem pojawiła się 
litewska policja, a uczniowie 
zabarykadowali główne wejście. 
Gdy policji udało się wedrzeć do 
budynku, młodzież uciekła przez 
okna parteru na podwórze i rzu-
cała w policjantów kamieniami. 
W końcu policja ustąpiła, ponie-
waż uczniów było około tysiąca. 
Wszyscy buntownicy uciekli. 
Tym razem odnieśli sukces, po-
nieważ nie wprowadzono języka 
litewskiego jako wykładowego.
     11 listopada 1939 r., jak co 
roku, Polacy chcieli urządzić 
wiec na cmentarzu na Rossie 
przed grobem Matki i Serca 
marszałka Piłsudskiego. Żeby 
do tego nie dopuścić, litewscy 
policjanci bili gromadzących 
się Polaków pałkami. Mimo to, 
wiec się odbył. Przybyły tłumy, 
które następnie ruszyły w kie-
runku Ostrej Bramy. Przeciwko 
demonstrantom wyjechały czoł-
gi, jednak nie przestraszyły tłu-
mów, a niektórzy Polacy zaczęli 
wieszać na lufach czapki. Na ul. 
Zamkowej konna policja ruszyła 
galopem na tłumy, a demonstran-
ci, wśród których był Marian 
Markiewicz, rozpierzchli się.
     W 1940 r. ponownie wkro-
czyli Rosjanie, a Litwa stała 
się republiką radziecką. Mło-
dzież była przygotowywana do 
uczczenia rocznicy rewolucji 
październikowej. Uczono nas – 
wspomina pan Marian – chodzić 
marszem w kolumnach i śpiewać 
rosyjskie piosenki. Gdy nadszedł 
dzień tego święta, nikt z Pola-
ków nie chciał nieść szturmówki 
na placu Łukickim. Opierało się 
szturmówkę o plecy tego, który 
stał z przodu, ten ktoś odcho-
dził, a szturmówka wpadała w 
błoto. Młodzież polska miała też 
krzyczeć „ura”! Gdy przema-

Marian Markiewicz 
– żołnierz AK z Wilna
Katarzyna Maler

/ Bracia Marian i Henryk Markiewiczowie, 1927 r.

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
„Żegnaj Wilno, miłe miasto me rodzinne

takie piękne no i inne niż setki innych miast.
Tu ma radość i niewinna moja miłość

kwitła tak jak biały kwiat do murów twych i chat”

Fragment piosenki, którą w 1945 r. 
śpiewali Polacy wysiedlani transportami z Wilna
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szerowali przed trybuną pełną 
radzieckich oficerów, zamiast 
wznieść wspomniany okrzyk, 
bezdźwięcznie otworzyli usta.
   W czerwcu 1941 r. w Wilnie 
pojawili się kolejni okupanci. 
Niemcy zaatakowali ZSRR i 
wkroczyli na Kresy. Polacy nie 
wyszli na ulice, a Litwini urzą-
dzili bramy powitalne i pozdra-
wiali Niemców wiązankami 
kwiatów. Marian pobiegł, by ich 
zobaczyć i obserwował, jak się 
rozbierali, myli i golili na skwe-
rze nad Wilią.
   W mieście było trudno zdobyć 
żywność, dlatego Marian Mar-
kiewicz postanowił wyjechać w 
poszukiwaniu pracy do Nowiak 
pod Kiejdanami. Gdy szedł na 
dworzec kolejowy, zobaczył ko-
lumnę, liczącą ponad setkę Ży-
dów, prowadzoną przez uzbrojo-
nych Litwinów. W tej kolumnie 
były kobiety, dzieci i starcy. W 
tym momencie Marian poczuł 
ogromną nienawiść do Litwi-
nów, którzy zabrali tych Żydów 
najpierw na Łukiszki, gdzie ich 
ograbili z kosztowności, a póź-
niej zawieźli na Ponary i roz-
strzelali. W Nowiakach Marian 
pracował do 25 listopada 1941 r. 
Orał, bronował, mieszał glinę ze 
słomą i formował kostki do bu-
dowy obory, sprzedawał na targu 
zboże. Wrócił do Wilna z mąką i 
słoniną. Miasto było przepisowo 
zaciemnione. Zauważył, że idą 
za nim jakieś dwie osoby, co go 
zaniepokoiło. Wszedł do domu 
i przywitał się z mamą. Nagle 
zadzwonił dzwonek do drzwi i 
mama przypomniała sobie, że 
szukał go jakiś kolega. Marian 
otworzył drzwi i zobaczył Mir-
ka Orłowskiego, który w wolnej 
Polsce był piłsudczykiem pod-
czas świąt państwowych, wygła-
szał w auli stosowne referaty, a 
gdy wkroczyli Rosjanie, został 
komsomolcem. Mirek chciał po-
rozmawiać na osobności na po-
dwórzu. Powiedział, że jest z do-
wódcą i nie chce mieć świadków.
– Mamo, wyjdę na chwilę, po-
wiedział Marian.
– Nie idź, jak ciebie nie było, 

były aresztowania.
W końcu, gdy się uparł, doradzi-
ła, by ubrał płaszcz.
Marian Markiewicz wyszedł 
i zobaczył dwóch mężczyzn, 
których Mirek przedstawił jako 
swoich znajomych. Jeden z nich 
złapał Mariana za przeguby rąk i 
go aresztował. Mirek przystawił 
mu do pleców lufę pistoletu i ra-
zem z tamtymi dwoma zaprowa-
dził do więzienia. Tam Orłowski 
przeszukał jego czapkę i płaszcz, 
dokładnie obmacując szwy. Ma-
rian został wtrącony do celi, w 
której siedział jego kolega Ta-
dek Tułowski, podoficer wojska 
polskiego Strok i jakiś brodaty 
Białorusin.
     Podczas pierwszego prze-
słuchania, dotyczącego przyna-
leżności do tajnej organizacji, 
Marian wszystkiemu stanowczo 
zaprzeczał. Był bity. Gdy wracał 
do celi, nieufni współtowarzy-
sze niedoli kazali mu pokazy-
wać plecy, aby sprawdzić, czy 
naprawdę oberwał, czy czasem 
nie jest donosicielem. Podczas 
kolejnych przesłuchań nadal 
go bito, a on wciąż zaprzeczał. 
Obciążał Mirka Orłowskiego, 
że kiedyś był piłsudczykiem, a 
potem łatwo zmienił poglądy. I 
taka sytuacja trwała do Bożego 
Narodzenia. W Wigilię straż-
nik kazał mu wynosić klozety z 
cel i podczas wykonywania tej 
pracy Marian zobaczył swojego 
sekcyjnego ze Związku Wol-
nych Polaków, Henryka Pilścia. 
Specjalnie długo wylewał nie-
czystości i płukał klozety, żeby 
móc do niego podejść i poroz-
mawiać przez drzwi. Henryk 
się przyznał, że go „wsypał”. 
Marian kazał mu to odwołać i 
powiedzieć, że proponował mu 
tylko wstąpienie do organizacji. 
Podczas następnego przesłucha-
nia, gdy Mariana znów bito, to 
powiedział, że już należy. Od-
wszawianie dało kolejną okazję 
do rozmowy z Heńkiem, który 
powiedział, że wszystko odwo-
łał, zaczął przepraszać Mariana i 
pytał, czy nie ma do niego żalu. 
Marian powiedział: – Heniu, 

jesteś bohaterem. Dzięki temu 
odwołaniu, Henryk Pilść urato-
wał Marianowi Markiewiczowi 
życie. Około 10 maja 1942 r. w 
więzieniu zrobił się niecodzien-
ny ruch. Wieczorem Litwini 
przygotowywali transporty do 
„rozwałki”. Marian słyszał, jak 
wyczytują nazwiska kolegów, 
słyszał szelest papierów i wresz-
cie zgrzyt zasuwy zamka w jego 
celi. Nie wywołali z niej nikogo. 
Wywołanych więźniów, łącznie 
sto kilkadziesiąt osób, w tym 
Henryka Pilścia i dwóch braci 
Miotkowskich, wywieziono na 
egzekucję na Ponarach. Do wię-
zienia powrócił żywy tylko jeden 
z Miotkowskich.
     Po jakimś czasie Marian Mar-
kiewicz z innymi Polakami został 
wywieziony na roboty. Budowa-
li nasyp kolejowy pod drugi tor. 
Mieszkali w folwarku otoczo-
nym drutami kolczastymi. Byli 
już tam radzieccy jeńcy wojenni. 
Słoma, na której nowi przyby-
sze mieli spać, służyła kiedyś za 
posłanie Sowietom i roiła się od 
wszy, pcheł i pluskiew. Do miej-
sca pracy było stamtąd kilka ki-
lometrów. Komendantem obozu 
był Czech. Niemiecki strażnik 
w mundurze upatrzył sobie Ma-
riana i często okładał go kijem. 
Kazał Polakom boso biegać po 
rżysku, co było bardzo bolesne. 
Jednemu z nich wbił się w stopę 
zardzewiały gwóźdź. Pilnowa-
li ich również Ukraińcy w nie-
mieckich mundurach. W osob-
nej grupie pilnowani byli Żydzi. 
Chleb podawano tak spleśniały, 
że aż się z niego kurzyło. Zupa 
właściwie była wodą z pokrzywą 
w półlitrowej puszce po konser-
wie. Czech widział, jak Marian 
obrywał od Niemca i pewnego 
dnia nie puścił go do pracy. Nie-
miec złościł się i krzyczał, lecz 
Czech powiedział, że to on jest 
tam komendantem, a Polak jest 
mu potrzebny do przestawienia 
pieca. Później znalazły się dla 
Mariana inne prace.
     W grudniu 1942 r. Marian 
Markiewicz wraz z innymi 
więźniami został zawieziony na 

Łukiszki (część Wilna). Tam pę-
dzono ich do przeładunku zbo-
ża lub bierwion. Musieli nosić 
worki z wagonów do odległych 
o 100 metrów, magazynów. 
Pewnego dnia pojawili się tam 
Hiszpanie z Błękitnej Dywizji, 
którzy wyprowadzali więźniów 
na miejsce wyładunku, często-
wali ich papierosami, mówili, że 
też są komunistami (byli prze-
konani, że więźniowie nimi są), 
a ponieważ w ich kraju nie było 
co jeść, wstąpili do wspomnianej 
dywizji.
     Mamy przynosiły nam obia-
dy, wspomina Marian. Przybra-
łem na wadze. Wyrok dla mnie 
zapadł 10 maja 1942 r. i do 10 
maja 1943 r. miałem być zwol-
niony z innymi więźniami, lecz 
20 kwietnia (w urodziny Hitlera) 
otworzyły się drzwi i wypro-
wadzono nas. Wydano rzeczy, 
uformowano kolumnę z 40 więź-
niów i zaprowadzono na gestapo. 
Przemówił do nas jakiś gestapo-
wiec i powiedział, że dzięki füh-
rerowi są wolni i ostrzegł przed 
drugim razem.
     Gdy Marian Markiewicz 
wrócił do domu, już po wejściu 
wystraszył się, bo siedziała tam 
Żydówka, a Polakom groziła 
śmierć za kontakty z Żydami. 
Skontaktowała się wcześniej z 
ojcem Mariana, który jej zała-
twił fałszywe dokumenty na na-
zwisko Krystyna Różycka. Miała 
typowo semickie rysy. Poruszała 
się po Wilnie w ładnych ubra-
niach, swobodnie rozmawiała z 
Niemcami. Jadła u państwa Mar-
kiewiczów obiady i odchodziła. 
Została szefową Arbeitsamtu w 
miasteczku Świr. Nawet w książ-
ce o „Łupaszce” – opowiada pan 
Marian – jest wspomniane, że 
była pożyteczna dla Polaków, 
m. in. powiadamiała ich o obła-
wach.
     Marian miał do wykonania 
niemiłe zadanie. Musiał powia-
domić rodziców Heńka Pilścia o 
jego śmierci, nie wspominając o 
jego załamaniu się w śledztwie. 
Była to przykra wizyta.
     Kiedyś dostał wezwanie na 
komisję do sąsiedniej dzielnicy. 
– Nie stawię się, to aresztują, 
pomyślał. Wypił dwie kawy, wy-
palił mnóstwo papierosów, przez 
co zaczął wymiotować i ledwie 
szedł, więc nie dotarł do komisji. 
Zatelefonował do Krystyny Ró-
życkiej, która zapytała, czy jego 
brat również dostał wezwanie. 
Tak było. Krystyna zabrała ich 
obu do Świra i wysłała do pracy 
w majątku rolnym Olszewo, przy 
tym Mariana wcześniej „spraw-
dzono”, dlaczego został zwol-
niony z więzienia.
     Pewnego dnia, pracując w tym 
majątku, Marian zobaczył, jak 
jacyś cywile z karabinami ota-
czają oficynę, w której był polski 
oficer z fałszywymi dokumenta-
mi oraz leśniczy – Litwin. Ma-
rian udawał, że ciężko pracuje i 
dyskretnie obserwował uzbro-
joną grupę. Cywile uprowadzili 
Litwina do lasu. Później kobiety, 

które poszły na grzyby,  znalazły 
jego cuchnące już zwłoki w je-
ziorku. Jak się okazało, zabili go 
radzieccy partyzanci. Trup leżał 
w wodzie i nikt nie miał ani od-
wagi ani ochoty go stamtąd za-
brać. Marian postanowił sam to 
zrobić. Zaprzągł konia do wozu i 
pojechał tam. Trup leżał plecami 
do góry. Był do połowy rozebra-
ny i miał dziury w plecach. Ota-
czały go roje much i przeraźliwie 
cuchnął. Marian, posługując się 
gałęziami i lejcami, wciągnął go 
na wóz, za którym musiał iść aż 
20 metrów, taki roztaczał się fe-
tor. Zawiózł go do folwarku, a 
tymczasem powiadomiono brata 
zabitego, który był kolejarzem, 
żeby zajął się ciałem.
Kilka dni po przewiezieniu ciała 
do majątku, radzieccy partyzanci 
podeszli do budynku, w którym 
zostały złożone zwłoki Litwina, 
by złapać jego brata. Spóźnili się 
jednak, gdyż ów brat wcześniej 
przyjechał po ciało małą loko-
motywą i zabrał je. Dwa dni póź-
niej trzeba było pojechać do Wil-
na po maszyny rolnicze dla tego 
majątku. Marian się zgłosił i już 
więcej tam nie wrócił. Nawią-
zał kontakt z AK z Lidy (okręg 
nowogródzki) i w sierpniu 1943 
r. pojechał tam na rowerze, na-
stępnie z Lidy do pobliskich 
Wińkowców, do „meliny” pani 
Stankiewiczowej. Po raz drugi 
został zaprzysiężony jako „Ma-
ryl”, a przysięgę odebrał kapitan 
Bolesław Wasilewski, pseudo-
nim „Bustromiak” („Zoja”). Był 
szefem wywiadu na okręg no-
wogródzki, a funkcję dowódcy 
tego okręgu pełnił płk „Borsuk”. 
Marian tam pozostał, uczył się 
konspiracji, pracował, wyko-
nywał różne zadania, łącznie z 
wykonywaniem wyroków śmier-
ci, co było najtrudniejsze. Pełnił 
swą służbę, będąc do dyspozycji 
i szefa wywiadu i komendanta 
okręgu. Odwiedzał oddziały, 
kontaktował się z konkretnymi 
osobami, przekazywał rozkazy. 
3 lipca 1944 r. Marian zoba-
czył w odkrytym samochodzie 
dwóch polskich oficerów, póź-
niej sądzonych za niedozwolony 
kontakt z Niemcami, w sprawie 
pozyskania broni. „Borsuk” się 
wyparł wiedzy na ten temat. Je-
den z tych oficerów był bliskim 
krewnym majora Macieja Ka-
lenkiewicza-„Kotwicza”. Otrzy-
mał wyrok śmierci w zawiesze-
niu. Obowiązywał całkowity 
zakaz kontaktów z Niemcami, 
obojętnie, czy były słuszne, czy 
niesłuszne.
     Marian Markiewicz przypomi-
na sobie akcję odbicia kolegów 
z AK, z nadzorowanego przez 
Niemców dużego więzienia w 
Lidzie. Sam nie brał udziału w 
tej akcji, ale słyszał o niej od 
kolegów. Niektórzy aresztowani 
członkowie podziemia podczas 
bicia ulegali i zaczynali „sypać”, 
co skutkowało większą liczbą 
aresztowań, dlatego też miejsco-
wa AK otrzymała rozkaz przygo-
towania i przeprowadzenia akcji 
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uwolnienia ich. Zrodziły się dwie 
koncepcje: zdobycia więzienia 
siłą oraz wejścia podstępem do 
więzienia i uwolnienia tylko 
tych osób, które będą na liście. 
Wybrano ten drugi sposób.
     Lidzka AK miała w tym 
więzieniu swojego zaufanego 
człowieka, zastępcę naczelni-
ka, Białorusina z pochodzenia. 
Przyjaciel Mariana Markiewicza 
kapral Przemysław Mickiewicz 
pseudonim „Kara”, nazywany 
również „Lipkiem” lub „Lipu-
siem”, kontaktował się z nim, 
przypomina sobie pan Marian. 
Ów Białorusin załatwił do pod-
robienia odciski kluczy więzien-
nych. Do przeprowadzenia akcji 
wybrano grupę z oddziału „Kry-
si” (tak się nazywał dowódca ba-
talionu). Składała się głównie z 
bliskich krewnych uwięzionych. 
Jeden z członków tej grupy był 
Górnoślązakiem, który wcze-
śniej przymusowo został wcie-
lony do Wehrmachtu i doskonale 
znał język niemiecki. Grupa ta 
postanowiła z 17 na 18 stycznia 
1944 r. dostać się do więzienia w 
przebraniu niemieckich żołnie-
rzy, prowadzących jeńców wo-
jennych. Przygotowane zostały 
furmanki, na których były scho-
wane mundury i broń. Był tylko 
jeden problem, jak uniknąć kon-
troli przy przejeździe w okolicy 
więzienia, gdzie żandarmeria 
niemiecka kontrolowała 
przejeżdżające pojazdy. W tej 
sytuacji, brat jednego z uczest-
ników akcji, podszedł do żandar-
mów i poprosił ich o „cigarety”. 
Żandarmi wdali się z nim w roz-
mowę, a tymczasem furmanki 
szybko przejechały. W domku, 
który stał około 100 m od wię-
zienia, czekali koledzy. Tam 
uczestnicy akcji przebrali się w 
mundury. Późną porą wyruszyli 
do więzienia, a przed nimi szła 
kobieta z paczką dla więźnia i 
butelkami z piwem, w którym 
były środki nasenne. Strażnik 
nie chciał przyjąć paczki, ale za-
brał te butelki. Po chwili doszli 
Akowcy w niemieckich mun-
durach z „jeńcami”. Długo cze-
kali na otwarcie im drzwi przez 
umówioną osobę z więzienia. 
Gdy wreszcie to nastąpiło, każdy 
przystąpił do swojego zadania. 
Strażnicy zostali rozbrojeni, a 
170 więźniów wywołano według 
listy. Zdezorientowani sądzili, że 
są prowadzeni na rozstrzelanie. 
Uczestnicy akcji wyprowadzili 
uwięzionych i poprowadzili ich 
przez cmentarz. Jakiś Niemiec 
się zorientował w sytuacji i za-
czął do nich strzelać. Zabili go i 
był jedyną ofiarą tej brawurowej 
akcji.
     – „Szybko się zbliżał front. 
„Kotwicz” przygotował plan 
zdobycia Wilna przez AK. Kapi-
tan Wasilewski poprosił o prze-
niesienie go na dowódcę 5. Ba-
talionu (na Wileńszczyźnie były 
brygady, a w Nowogródzkiem 
bataliony). 5. Batalion Wasilew-
skiego wyruszył pod Wilno pod 
dowództwem „Kaliny”, a my – 

wspomina Marian Markiewicz 
– przyłączyliśmy się do niego. 
Szosy były pełne niemieckiego 
wojska. W nocy trzeba było iść 
gęsiego. Przemęczeni, obciążeni 
bronią, czekaliśmy na jakąś lukę, 
żeby przeskoczyć przez drogę. 
Z opóźnieniem dotarliśmy do 
Wilna. Nadeszły również siły 
radzieckie. Wspólnie z nimi wal-
czyło się z Niemcami, lecz po 
zdobyciu Wilna, Rosjanie zaczę-
li aresztować polskich oficerów. 
Ogłoszono alarm i wymarsz. 
Przedzieraliśmy się przez Pusz-
czę Rudnicką przez jeziora i ba-
gna do Puszczy Nackiej, na tzw. 
„święte błota”, dobre do ukrycia 
się. Było nas 1,5-2 tysięcy. Na 
każdym postoju dowództwo se-
gregowało oddziały i zachęcało, 
aby kto chce, szedł do domu, 
bo jest ich za dużo. Odchodziły 
grupy, które zdawały broń i po 
drodze były łapane przez Ro-
sjan i wysyłane transportami na 
Wschód. Z pozostawionej broni 
zabierało się to, co lepsze. Za 
nami ruszyły samoloty i amfibie. 
My nadal przedzieraliśmy się w 
pełnym rynsztunku, spragnie-
ni i głodni. Rosjanie podążali 
za nami i mieli stale dowożone 
zaopatrzenie. W Puszczy Rud-
nickiej zbliżyły się do nas amfi-
bie. Zrobiliśmy zasadzkę. „Ko-
twicz” zakazał otwierania ognia 
bez rozkazu i zaczął krzyczeć 
po rosyjsku: – My was nie za-
czepiamy! Czego chcecie?! Na-
krzyczał na nich, powyzywał od 
swołoczy i w końcu odjechali”. 
Jednak nie dali oddziałowi spo-
koju, gdyż później nad głowami 
akowców przeleciał kukuruźnik. 
Padł strzał i samolot runął dale-
ko od nich. Kto strzelał? Strze-
lał „Bustromiak”, przedwojenny 
mistrz Polski w strzelectwie! 
Dotarli potem do Puszczy Rudz-
kiej, gdzie odpoczywali i robili 
wypady po broń.
     18 sierpnia 1944 r. Marian 
Markiewicz otrzymał rozkaz pój-
ścia z Poddubicz do przygotowa-
nej w puszczy bazy, gdzie mieli 
przezimować. W bazie tej pod-
czas okupacji niemieckiej ukry-
wało się wielu Żydów, a teraz 
była tam dobrze zaopatrzona w 
żywność akowska drużyna, któ-
rą miał poinformować, że przyj-
dzie około 70 żołnierzy z jego 
oddziału. Poszedł w nocy przez 
las, nie widząc nic, nawet na pół 
kroku. Nagle przy rozwidleniu 
dróg ogarnął go dziwny lęk, tak 
silny, że aż włosy mu się zjeżyły 
na głowie, ale nie wiedział, z ja-
kiego powodu. Uskoczył na pra-
wo od drogi i położył się. Pod-
pełzał raz w jedną, raz w drugą 
stronę i nic. Spędził tam może 
z półtora godziny, nadal odczu-
wając niepokój. Wreszcie ruszył 
i, czołgając się, dotarł do ściany 
lasu, wymacując rękoma grunt. 
Znalazł miejsce wydeptane ludz-
kimi stopami i nad ranem udało 
mu się dotrzeć do bazy. Miał to 
być miły dzień, w którym wy-
padały jego oraz „Bustromiaka” 
imieniny. Podał hasło, usłyszał 

odzew, przekazał informację, 
położył się w szałasie i zasnął. 
Zbudziły go odgłosy strzelaniny 
i wybuchy granatów. W tamtym 
miejscu, gdzie odczuł zagadko-
wy niepokój, jego oddział wpadł 
w radziecką zasadzkę. Zginęło 
w niej 7 żołnierzy AK, w tym, 
wspomniany przyjaciel Mariana, 
Przemysław Mickiewicz – „Li-
pek”. Przed tą zasadzką „Lipek” 
opowiadał kolegom, że śnił mu 
się Marian z zakrwawioną ręką i 
uznał, że coś musi się wydarzyć. 
Potem idąc na końcu wspomnia-
nego oddziału, został postrzelo-
ny i zginął. Dowódca powiedział 
potem do Mariana: – „Maryl”, 
„Lipuś” padł, a Marian się roz-
płakał.
     Gdy zapadła noc oddział Ma-
riana wyruszył w drogę i dotarł 
w pobliże Skirejek, gdzie się 
ukrył w małym lasku. Ludzie 
przynosili im jedzenie. Nieopo-
dal było widać często przecho-
dzące patrole radzieckie, które 
na szczęście ich nie zauważyły. 
W kolejną noc (21 sierpnia) wy-
ruszyli do Surkont. Jedna dru-
żyna, z porucznikiem Walkiem 
„Jarym”, poszła w kierunku ko-
lonii, a „Kotwicz” z cichociem-
nymi zakwaterował się w jakimś 
domku.
– „Rozłożyliśmy się w stodole, 
przypomina sobie Marian Mar-
kiewicz. Wrota stodoły były roz-
warte, czyściłem swoją pepeszę 
na sianie i nagle zobaczyłem, jak 
okrąża nas łukiem radziecka ty-
raliera”. Do dziś się zastanawia, 
co w tym czasie robiła „czujka” 
na dachu stodoły. Nie mógł wy-
strzelić, z powodu zakazu, więc 
krzyknął: – Sowieci! W tym mo-
mencie ludzie zaczęli chwytać za 
broń, a majorowi „Kotwiczowi” 
ktoś podał mundur. „Kotwicz” 
miał amputowaną, w warunkach 
polowych, rękę po postrzale 
przez Niemców, a kikut owinięty 
w bandaże. Rosjanie już byli 20 
metrów od nich, w kartoflisku. 
Wreszcie zabrzmiała komenda: 
– Ognia! Padli Rosjanie, idący 
środkiem, ale skrzydła zaczęły 
ich otaczać. Rozgorzała wielo-
godzinna walka w okrążeniu. 
„Bustromiak”, patrzący przez 
lornetkę dostał w głowę i został 
opatrzony. W pierwszym ataku 
dostał z Diegtiariowa plutonowy 
z oddziału „Łupaszki” Franci-
szek Stankiewicz, „Mikado” i 
zginął. Później Marian Markie-
wicz musiał o tym powiadomić 
jego ojca. Ciężko ranny został 
były oficer Korpusu Ochrony 
Pogranicza. „Kotwicz” zarządził 
atak na olszynkę. Kazał Maria-
nowi wyprowadzić z okrążenia 
„Bustromiaka”, później poległ 
wraz ze swoimi, nacierającymi 
na olszynkę, żołnierzami. „Bu-
stromiak” krzyknął: – Odwrót! 
– Z zarośli wyszło nas czternastu 
– piętnastu, przypomina sobie 
Marian Markiewicz. Trzeba było 
przeskoczyć rów z błotem i iść 
pod górę. Z olszynki nie padł już 
żaden strzał, czyli atak „Kotwi-
cza” był skuteczny.

     Wycofujący się partyzanci do-
tarli na szczyt wzniesienia, na-
stępnie weszli na bagna. Zapadła 
noc, a oni szli dalej. Marian szedł 
przodem, po kolana w błocie. Ci, 
co szli za nim mieli już gorzej, 
na udeptanym gruncie, ponieważ 
brnęli już prawie po uda. Poza 
partyzantami szedł w tej grupie 
pewien 70-letni rotmistrz oraz 
hrabia Kawka. Marian wyprowa-
dził ich do jakiejś wsi.
     Tymczasem Rosjanie pod 
Surkontami dobijali rannych. 
Znaleźli dokumentację oddziału. 
Szukali jeszcze rano. Po śladach 
na rosie znaleźli rannego party-
zanta. Sanitariuszka z oddziału, 
która ukryła opaskę z czerwo-
nym krzyżem i była po cywil-
nemu, rzuciła się na rannego z 
krzykiem: – Nie zabijajcie! Nie 
zabili go. Zawieźli partyzanta 
do szpitala, gdzie jednak zmarł. 
Później okoliczni mieszkańcy 
pochowali zabitych partyzantów. 
Trumny z ciałami „Kotwicza” i 
podchorążego Henryka Nikici-
cza, „Orwita” zostały zakopane 
na początku szeregu zbiorowej 
mogiły, z lewej strony. Dziś się 
tam znajduje mały cmentarz z 
oddzielnymi grobami zaopatrzo-
nymi w krzyże, z obeliskiem, 
na którym jest napis: Żołnie-
rzom Armii Krajowej Okręgów 
„Nów” i „Wiano” poległym za 
Polskę pod Surkontami 21 sierp-
nia 1944 r. i w Poddubiczach 19 
sierpnia 1944 r.
     Po wyjściu z bagien, grupa, 
prowadzona przez Mariana Mar-
kiewicza, udała się do „meliny” 
cichociemnego „Warty”, szefa 
sztabu okręgu nowogródzkiego, 
który zakwaterował ich w dom-
ku. I tam dotarli Rosjanie. Gdy 
podchodzili, Marian powiedział 
do „Bustromiaka”.
– Podpuśćmy ich, niech wejdą. 
Załatwimy ich z krótkiej broni.
– Nie, wycofujemy się, powie-
dział „Bustromiak”.
Gdy się wycofywali, Rosjanie 
ich zauważyli i otworzyli ogień. 
Kula smagnęła rękaw Mariana. 
Cichociemny ze swoimi ludźmi 
zaatakował sowiecką ciężarów-
kę. Wybili Rosjan, a ich samo-
chód spalili.
     Marian, po opisanych wyda-
rzeniach, otrzymał nowy rozkaz 
udania się do Lidy. Gdy szedł 
bez broni przez jakąś wieś, za-
uważył siedzącego przed jed-
nym z domów Rosjanina. Jakaś 
dziewczyna krzyknęła, żeby się 
schował, ale Marian nie mógł 
już tego uczynić, bo Rosjanin go 
zauważył. Udając beztroskiego 
chłopaka (wyglądał na nastolat-
ka) podniósł jakiś patyk i zaczął 
go strugać scyzorykiem. Został 
zatrzymany. Pokazał fałszywe 
dokumenty z Lidy, aresztowano 
go i zabrano do następnej wsi 
wraz z innymi Polakami. Jed-
nak go zwolniono, a gdy wresz-
cie dotarł do Lidy, przenocował 
u jakichś ludzi, a przed świtem 
udał się do Wińkowców, gdzie 
miał swoją kryjówkę i załatwił 
konspiracyjne sprawy. O świcie, 

obawiając się zasadzki, uciekł ze 
swojej „dziupli” z powrotem do 
Lidy. Po jakimś czasie powrócił 
do Wińkowców, gdzie dowie-
dział się, że jego dowódca udał 
się do Wilna. Sam nie miał żad-
nych pieniędzy, dlatego napędził 
bimbru i sprzedał go Rosjanom 
z transportów wojskowych w 
Lidzie, żeby zarobić na podróż 
do Wilna. Podczas drugiego 
„pędzenia” nakrył go radziecki 
zwiadowca. Marian powitał go 
przyjaźnie i namówił do wypi-
cia alkoholu. Rosjanin chętnie 
się przysiadł i później odszedł, 
zataczając się. Marian, przeczu-
wając, że zwiadowca wróci z 
kolegami, zagrzebał aparaturę 
do bimbru w sianie i uciekł do 
Lidy. Udało mu się dotrzeć do 
Wilna lokomotywą, która jecha-
ła tam bez wagonów. Siedział na 
stopniu z tyłu, a gdy lokomotywa 
miała postój, ukrywał się. Ta nie-
wygodna podróż do Wilna trwała 
2-3 godziny. Gdy wrócił do ro-
dzinnego domu w Białym Zauł-
ku, dowiedział się, że „Bustro-
miak” zamieszkał naprzeciwko 
w dużym domu z ogrodem, u 
Mickiewiczów.
     Nowym zadaniem Mariana 
stało się skompletowanie radio-
stacji, z której później nadawa-
no depesze do Londynu. Nadal 
jeździł pod Lidę do nowogródz-
kiego sztabu. Jego ojciec w tym 
czasie był kierownikiem gospo-
darstwa we wsi Sorok Tatary.
– Tato trochę handlował, pośred-
niczył w sprzedaży, np. biżuterii. 
Miał przyjaciela, jubilera, który 
wyceniał towar. Tato dostawał 
procenty od sprzedaży. Z czegoś 
trzeba było żyć.
     Pewnego dnia Edward Mar-
kiewicz poszedł do znajomych, 
gdzie jak się okazało, był ra-
dziecki „kocioł”. W ręce So-
wietów dostało się wiele osób, 
w tym ojciec Mariana i Nina 
Piekur. Zaniepokojona Anna 
Markiewicz wyszła z domu szu-
kać męża, a Marian nie poszedł, 
ponieważ się dowiedział, że Ro-
sjanie stoją w bramach, spraw-
dzają przechodniom dokumenty 
i zabierają ich na Łukiszki, w 
celu selekcji, aby następnie wy-
wieźć ich na Wschód. Mama też 
nie wróciła. Zdenerwowany Ma-
rian skręcił papierosa i wyszedł 
z domu, aby przez ogrody i ka-
wałek ulicą, udać się do cioci. 
Był siarczysty mróz. Ciocia była 
gospodynią u Komorowskich, 
którzy mieszkali w domku nad 
Wilią na Pośpieszce. Tam znala-
zła go młodsza od niego o 2 lata 
dziewczyna, która też mieszkała 
w Białym Zaułku i powiedzia-
ła: – Panie Marylku, aresztują 
tego pana (chodziło o „Bustro-
miaka”). Marian z pistoletem i 
granatem pobiegł z powrotem w 
kierunku domu i zobaczył kilku 
enkawudzistów z furgonem. Nie 
mógł ich zaatakować, bo zlikwi-
dowaliby wyprowadzonego w 
kożuszku jego dowódcę, a poza 
tym bał się o Mickiewiczów.
     Po tym wydarzeniu bał się 
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nocować w domu i poszedł do 
mieszkającej w ich budynku pani 
Bućkowej, z którą udał się do po-
dwórzowego składzika i, ubrany 
w kożuch, położył się na posła-
niu urządzonym na podkładzie z 
węgla i trocin, a pani Bućkowa 
zamknęła go na kłódkę. Praw-
dopodobnie NKWD, widząc za-
mkniętą komórkę, nie będzie do 
niej zaglądać. Potem mieszkał 
w różnych miejscach. Miał wy-
robioną kartę ewakuacyjną na 
nazwisko Tadeusz Januszewski i 
obniżony wiek.
     Gdy rodzice Mariana Mar-
kiewicza przebywali w więzie-
niu, ciocia nosiła im paczki. Cele 
więzienne były przepełnione. 
Gdy ludzie spali na posadzce, 
mogli leżeć wyłącznie na boku, 
a gdy się odwracali na drugi bok, 
musieli to robić jednocześnie. 
Czasami przychodziła komisja 
lekarska, żeby wybrać osoby na 
tyle zdrowe, by się nadawały do 
wywózki na Wschód. Rodziców 
Mariana nie wywieziono. Mama 
została wypuszczona w lipcu 
1945 r. Gdy szła ulicą Mickie-
wicza, była tak wyczerpana, że 
co chwilę musiała przysiadać 
na krawężniku. Dotarła do rogu 
ulic Królewskiej i Gimnazjalnej, 
gdzie weszła do domu znajo-
mych męża, państwa Mąkiewi-
czów, i zastała tylko ich córkę, 
która jej nie poznała. Poprosiła 
ją o zupę. Dopiero, gdy się ode-
zwała, dziewczyna krzyknęła: 
– To pani Halinka! Nakarmiła 
panią Markiewicz, która po tym 
posiłku udała się do domu, po-
włócząc nogami.
     Edward Markiewicz nadal 
przebywał w więzieniu i miał już 
wodę w płucach. Prawie umie-
rającego odwieziono do domu 
i wkrótce zachorował na raka 
języka. Trafił do znanego wów-
czas lekarza, którego później 
rozstrzelali Litwini. W szpitalu 
usunięto mu nowotwór, lecz po-
jawiły się przerzuty i to na twa-
rzy. Był naświetlany radem.
     W tym czasie Marian Markie-
wicz przebywał w Białymstoku. 
Dowiedział się o stanie zdrowia 

ojca i postanowił pojechać do 
Wilna z koleżanką łączniczką 
Jasią Tamulewicz, oboje z fał-
szywymi dokumentami jako Bia-
łorusini powracający z robót w 
Niemczech. Pojechali z radziec-
kimi żołnierzami, dzięki temu 
nikt ich nie zaczepiał. Ojciec 
leżał w szpitalu, a mama była w 
domu. Nie mieli co jeść. Marian 
dowiedział się, że bardzo poszu-
kiwana i droga w Wilnie jest sa-
charyna i postanowił sprowadzić 
ją z Polski. Najpierw ze wspo-
mnianą łączniczką pojechał do 
Lidy. Mieszkająca tam rodzina 
Wysockich zamierzała transpor-
tem udać się do Polski. Ukryli się 
w jej domu, następnie przedosta-
li do Polski, do Gdańska. Było to 
w 1946 r. i wszędzie było widać 
plakaty nawołujące do udziału 
w referendum 3 x Tak. Marian 
zapisał się do gimnazjum „Con-
radinum”, żeby się przygotować 
do nauki w politechnice. Kupił 
sacharynę, którą wypełnił całą 
walizę i w styczniu 1947 r., znów 
z Jasią Tamulewicz i fałszywymi 
dokumentami, pojechał na 
Wschód, najpierw do Mińska. 
Tam oboje zamierzali kupić bi-
lety kolejowe do Lidy, lecz ka-
sjerka odesłała ich najpierw do 
pokoju, w którym przebywali 
funkcjonariusze NKWD. Pociąg 
do Lidy już ruszył. Nie mieli 
zamiaru iść do wspomnianego 
pokoju i wskoczyli na stopnie 
pociągu (Marian wciąż z walizą 
pełną sacharyny). W każdym wa-
gonie był tzw. prawodnik, który 
odpowiadał za swój wagon i go 
zamykał, tak że nie mogli wejść. 
Pociąg pędził, na zewnątrz był 
straszny mróz i okropnie zmar-
zli. Wreszcie pociąg się zatrzy-
mał na jakiejś stacji i oboje ze-
skoczyli. Wdrapali się na lorę z 
żelastwem i tym środkiem trans-
portu dojechali do Lidy. Jasia 
Tamulewicz zaprowadziła go do 
jakiejś starej panny, a sama po-
szła do swojej rodziny. Jazda na 
mrozie spowodowała zapalenie 
pęcherza moczowego. Marian 
co chwilę musiał wychodzić na 
ganek, by oddać mocz, co było 
dla niego bardzo krępujące. Gdy 

wrócił do Wilna, sprzedał sacha-
rynę i sytuacja aprowizacyjna w 
domu znacznie się poprawiła.
     Zanim Marian przyjechał do 
Wilna, pewnego dnia jego mama 
poszła na targ na Zarzecze i tam 
ją zaczepił zdemobilizowany lot-
nik radziecki, który przyleciał 
z Berlina z kilkoma workami 
pełnymi „trofieji” i miał jeszcze 
jeden do ukrycia. Zapytał, czy 
może go u niej zostawić i powie-
dział, że sam będzie się bawić, 
dopóki go nie aresztują, a jak tak 
się stanie, worek będzie należał 
do Anny Markiewicz. Nazywał 
się Fiedka (Fiodor) Lukszyn i 
pochodził z Omska lub Tomska. 
Wspomniany worek w przyszło-
ści miał się bardzo przydać.
     Nadeszła pora powrotu do 
Polski. Marian spotkał znajomą 
dziewczynę, która powiedzia-
ła, że nazajutrz wyjeżdża tam 
z rodziną, a jej brat wyjechał 
wcześniej. Dziewczyna posiada-
ła jego kartę ewakuacyjną. Ma-
rian wziął tę kartę, wystawioną 
na nazwisko Stanisław Plawgo, 
lecz odczuwał niepokój. Gdy 
nadszedł czas odjazdu, ulokował 
się na dachu ostatniego wago-
nu. Widział, jak do transportu 
przyszło dwóch cywili, którzy z 
listą przeszli się po wszystkich 
wagonach i gdy sobie poszli, ko-
leżanka Mariana poinformowa-
ła go, że ci cywile mają wykaz 
wyjeżdżających osób, a kto nie 
został „odfajkowany”, nie prze-
kroczy granicy. Marian postano-
wił się do nich zgłosić. Pokazał 
kartę ewakuacyjną, ci obejrzeli 
ją, wzięli go pod pachy i zapro-
wadzili na posterunek NKWD. 
Jeden z tamtejszych funkcjona-
riuszy powiedział:
– Razczitajsia za nagan! (rozlicz 
się z naganta).
Marian zorientował się, że Plaw-
go musiał z nimi podjąć współ-
pracę, otrzymał od nich służbo-
wy pistolet i przeszedł granicę.
– Kakoj nagan? Szto wy? Ja ni-
kakowo nagana nie połuczał! 
Tłumaczył, że ktoś się pod niego 
musiał podszyć, lecz enkawu-
dziści mu nie uwierzyli i kazali 
wsiąść do gazika. Pojechał z ka-
pitanem w cywilu i kierowcą, na 
samym końcu ulicy Popowskiej 
gazik się zatrzymał, a kierowca 
poszedł do sąsiadów Plawgów, 
by potwierdzili, czy Marian jest 
Plawgiem. W tym momencie 
Marian poprosił, żeby mu po-
zwolono oddać mocz. Kapitan 
kazał mu to zrobić pod płotem. 
Marian wysiadł, nagle pchnął 
kapitana i zaczął uciekać. W tym 
momencie zza zakrętu wyszła 
kolumna radzieckiego wojska. 
Marian widząc ją zatrzymał się 
i kontynuował ucieczkę przez 
podwórka i wertepy, a kapitan 
biegł za nim. Chwycił Mariana 
za kurtkę, obaj upadli i zaczęli 
się szamotać na ziemi. Po chwili 
podbiegło dwóch sołdatów, któ-
rzy ich rozdzielili. Jeszcze nie 
wiedzieli o co tym dwóm chodzi. 
Marian sądził, że Sowieci lubią 
chuliganów, więc mrugnął do 

nich, a oni ich puścili. Wtedy ka-
pitan sięgnął do kieszeni i wyjął 
legitymację NKWD. Sołdaci sta-
nęli na baczność, wzięli Mariana 
pod pachy i zaprowadzili z po-
wrotem do gazika. Tam kapitan 
kazał mu się położyć na siedze-
niach, sam usiadł na nim i przy-
łożył mu do głowy pistolet. Gdy 
dojechali do siedziby NKWD, 
tam posadzono go na krześle, a 
kapitan bił go otwartą dłonią raz 
w jedno, raz w drugie ucho. Ma-
rian Markiewicz odczuwa skutki 
tego bicia do dziś. Ma proble-
my ze słuchem i bóle w uszach. 
Gdy spadał z krzesła, kapitan 
podnosił go za włosy i bił dalej. 
Wreszcie wyprowadzono go i 
wrzucono do celi – przejściówki, 
w której przez cały czas świe-
ciło się światło. Huczało mu w 
głowie. Nie nawiązywał z nikim 
kontaktu i zastanawiał się, co po-
wie podczas śledztwa. Postano-
wił podać prawdziwe nazwisko. 
Przyznać się, że pod okupacją 
niemiecką siedział w więzieniu, 
bo przecież oni mogą mieć do-
stęp do starych akt. Powiedzieć, 
że nie należał do konspiracji, 
dlatego Niemcy go wypuścili, a 
po uwolnieniu przebywał na ro-
botach w Prusach Wschodnich. 
Po wojnie dowiedział się o cho-
robie ojca, a ponieważ nie dostał 
przepustki w radzieckiej amba-
sadzie, musiał nielegalnie prze-
dostać się na Litwę.
Rano enkawudziści zabrali go do 
celi ogólnej, w której pod oknami 
leżeli ranni litewscy partyzanci. 
Udawał, że nie rozumie, o czym 
rozmawiają. Nagle otworzyły się 
drzwi celi i usłyszał:
– Plawgo Stanisław vel Markie-
wicz Marian! Ruki wzad!
Strażnik chwycił go za przeguby 
rąk i kazał biec przez korytarz. 
Długo to trwało, zanim dotarli 
do pokoju śledczego, w którym 
siedział młody lejtnant.
– Sadis, pażałsta, powiedział.
Zasapany Marian usiadł, a oficer 
pouczył go, że jak się otworzą 
drzwi, ma natychmiast się ze-
rwać na baczność. Zaczął prze-
słuchanie, a Marian powiedział 
wszystko to, co obmyślił w celi. 
Lejtnant zapytał, dokąd kon-
kretnie go wywieziono do Prus 
Wschodnich. Marian nie znał 
tamtego terenu i bez namysłu 
odpowiedział:
– Grünwald!
Rosjanin notował, a Marian w 
tym czasie opowiedział, w jakiej 
biedzie są jego rodzice.
– Wywieziemy na Daleki 
Wschód, na 10-15 lat, powie-
dział lejtnant. – Budiesz udierat?
– Wsio rawno! Budu udierat!,  
krzyknął Marian. Ja Polak, wasz 
sojusznik!
– Kakoj sojusznik?
– Nasz Bierut eto druh Stalina! 
Nasz marszał Rokossowski eto 
toże druh Stalina!, paplał Marian 
i zaczęli się sprzeczać.
– Litowców lubisz?, zapytał ofi-
cer.
– Kak wołk sobaku!
– Panimajesz, czto oni gaworiat?

– Nie panimaju, kłamał Marian i 
powiedział jeszcze, że w więzie-
niu na Łukiszkach ich (radziecki) 
paraszutnik na jego rukach umie-
rał. Wyczuł również, że lejtnant 
zaczyna go darzyć sympatią.
Innego dnia lejtnant zapytał, czy 
jest mu zimno.
– Tak, bardzo zimno.
Oficer obiecał mu przynieść cie-
płą odzież. Odwiedził rodziców 
Mariana, który do dziś nie wie, 
czy podczas tej wizyty otrzy-
mał coś z „trofiejnego” worka. 
Rzeczywiście przyniósł ciepłe 
ubranie i powiedział, że nie bę-
dzie „tak płocha” i że się wypyta 
Edwarda Markiewicza na jego 
temat. Jak nie tak odpowie, za-
pyta drugi i trzeci raz. Marian 
już był pewny, że Rosjanin jest 
po jego stronie.
     Rodzice Mariana dowiedzie-
li się od lejtnanta, gdzie i kiedy 
odbędzie się rozprawa, kto bę-
dzie sędzią, a kto prokuratorem i 
zanieśli im trofea z worka. Pew-
nego dnia Marian zobaczył na 
terenie więzienia lotnika Fiedkę, 
który jak sam przewidział, trafił 
za kraty.
     Podczas rozprawy sądowej 
Marianowi Markiewiczowi za-
rzucono, że nielegalnie prze-
kroczył granicę państwową i że 
zamierzał nielegalnie wyjechać. 
Adwokat domagał się trzech 
miesięcy więzienia w zawiesze-
niu, a prokurator zaproponował, 
żeby odsiedział trzy miesiące 
w więzieniu, bo odsiedzi swoje 
i nie będzie na nim nic ciążyło 
i tak się stało. Gdy po odbyciu 
wyroku został wypuszczony, 
czekała na niego mama. Gdy 
oboje przechodzili koło budynku 
NKWD, zobaczyli tego samego 
kapitana, z którym Marian miał 
takie problemy, lecz tym razem 
ubranego w mundur. Ten na jego 
widok chwycił za pistolet, a Ma-
rian mu się ukłonił i poszedł z 
mamą dalej. Otrzymał tymcza-
sowy dokument i musiał z nim 
pojechać do Grodna do „filtra-
cyjnego” łagru. Zgłosił się tam i 
przenocował. Nazajutrz otrzymał 
przepustkę do Mińska, do „domu 
rządowego”, gdzie wydano mu 
dokument uprawniający go do 
przekroczenia granicy. Wreszcie 
wyjechał do Polski. Postanowił 
ubiegać się o przyjęcie do AGH 
w Krakowie.
     Pewnego razu otrzymał z 
kolegami zadanie przejęcia pie-
niędzy dla podziemia na terenie 
Stargardu Szczecińskiego. Pie-
niądze te, pochodzące z jakiejś 
spółdzielni, miały posłużyć do 
wyrabiania fałszywych doku-
mentów i przekupywania. Ma-
rian nie miał ochoty tam jechać. 
Nawet jego dowódca wcześniej 
mu powiedział, żeby skończył z 
działalnością podziemną i zabrał 
się do nauki. Jednak pojechał. 
Było to 1 września 1947 r. Wraz 
z kolegami odebrał pieniądze 
konwojentowi, który zaczął za 
nimi biec. Nie chcieli mu zrobić 
krzywdy, wybiegli poza mia-
sto, zaczęła się na nich obława, 

/ Na zdjęciu od lewej Marian Markiewicz, Katarzyna Maler i Maciej Musiał. Kietrz, 2015 r.
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więc wyrzucili pieniądze, a Ma-
rian ukrył się w jakimś ogród-
ku. Zobaczył tyralierę złożoną 
z funkcjonariuszy UB. Zakopał 
dokumenty i przyłożył sobie do 
głowy pistolet. Lepiej się zabić 
niż wpaść w ich ręce. Tymcza-
sem przeszła druga tyraliera i go 
nie zauważyła. Marian uznał to 
za znak, że ma żyć. Zabezpieczył 
pistolet, spojrzał na zegarek i to 
go zgubiło. Zegarek miał fosfo-
ryzowane wskazówki i cyfry, 
co zauważył podoficer, chyba o 
nazwisku Kubiak, który strzelił, 
a pocisk rykoszetem trafił Ma-
riana w rękę, poważnie ją raniąc. 
Został zawieziony do szpitala w 
Stargardzie, gdzie opatrzono mu 
ranę, a następnie do budynku 
UB. Gdy był wieziony przez wy-
soki most, zastanawiał się, czy 
nie skoczyć, ale nie uczynił tego. 
Gdy go dowieziono na miejsce, 
został wrzucony do celi, w któ-
rej siedziała ładna dziewczyna, 
łączniczka Renia od „Łupaszki”, 
która związała się z ubekiem. 
Nadarzyła się więc okazja do 
powiedzenia jej, co zamierzał 
opowiedzieć podczas przesłu-
chania. Wiedział, że dziewczyna 
o tym doniesie. Gdy powiedziała 
do niego: – Nasz chłopak z Wi-
leńszczyzny!, odparł, że nie jest 
politycznym, lecz zwykłym ban-
dytą. Wyparcie się działalności 
partyzanckiej było jedyną szan-
są na ocalenie życia. Podczas 
przesłuchania, był bity w po-
strzeloną rękę. Kłamał, że przed 
zrabowaniem pieniędzy spotkał 
swoich wspólników na plaży i 
przyjechał z nimi do Stargardu. 
Zmienił im rysopisy. Dzioba-
ty, najstraszniejszy z ubeków, 
powiedział Marianowi, że jest 
twardy i to mu się podoba. Kazał 
mu krzyczeć, a sam uderzał pał-
ką w stół. Potem przeniesiono go 
do celi piwnicznej i podawano 
do jedzenia śledzie, bez wody, 
żeby cierpiał z powodu pragnie-
nia. Nieleczona rana spowodo-
wała gangrenę. Czuł, że ręka 
mu cuchnie. Zrozumiał, że jest 
tak traktowany po to, żeby się 
załamał i przyznał. Słyszał prze-
jeżdżające auta, a więc w pobli-
żu była ulica. Zaczął krzyczeć. 
Krzyczał w dzień i w nocy, na-
stępnie tracił przytomność, a gdy 
ją odzyskiwał, nadal krzyczał. 
Nie pamięta ile czasu to trwało, 
w każdym razie długo. Pewnego 
razu, gdy otworzył oczy, zoba-
czył stojącego nad nim mężczy-
znę, jak się okazało, lekarza.
– Dziwicie się, że krzyczy?, za-
pytał. – On umiera.
– To go leczcie.
– W tych warunkach nie.
     Mariana zawieziono do po-
likliniki UB. Bez znieczulenia 
usunięto mu sczerniałe tkanki. 
Pielęgniarka o imieniu Maria 
dawała mu zastrzyki z morfiny, 
po których mu się robiło przy-
jemnie i wszystko stawało się 
obojętne. Brak morfiny przywra-
cał ból i złe myśli. Zaczął pla-
nować ucieczkę przez okno po 
powiązanych prześcieradłach, 

lecz przyszli ubecy i kazali mu 
się ubierać. Chciał się rzucić ze 
schodów, lecz pomyślał, że prze-
cież się połamie, a to mu i tak 
nic nie da, więc się poddał. Trafił 
na izbę chorych w więzieniu w 
Szczecinie, gdzie z szacunkiem 
dbało o niego dwóch lekarzy. Na 
rozprawie w sądzie opowiedział 
to samo, co ubekom podczas 
śledztwa. Prokurator, na podsta-
wie dekretu o przestępstwach 
szczególnie niebezpiecznych w 
okresie odbudowy państwa pol-
skiego, domagał się kary śmier-
ci za posiadanie broni. Jednak 
otrzymał wyrok 15 lat więzienia. 
Prosił, żeby go nie publikowa-
no w prasie, bowiem nie chciał, 
żeby się o tym dowiedzieli jego 
znajomi, jednak wojskowy sąd 
rejonowy zlecił opublikowanie 
wyroku. Sędziowie wojskowi 
namawiali go do napisania proś-
by do prezydenta Bieruta o uła-
skawienie. Nie zrobił tego, po-
nieważ postanowił wytrwać.
     8 marca 1948 r. został prze-
wieziony pierwszym transpor-
tem więźniów do pustego jesz-
cze więzienia w Goleniowie. 
Po przyjeździe kazano im sta-
nąć w szeregu. Żyd, naczelnik 
więzienia, wyszedł do nich i 
zaczął ich bić po twarzach, za 
to, że niby Żydów mordowali. 
Wraz z towarzyszami niedoli 
z celi wymyślili strażnikom 
pseudonimy, które później 
przyjęły się w więzieniu. Między 
sobą nie rozmawiali o swojej 
przeszłości. Nikt nikomu nie 
ufał. Potem Mariana przerzu-
cono na blok izolacyjny. W celi 
były tylko sienniki i podnoszone 
łóżko. Siedziało się na posadz-
ce. Nie było niczego do czytania 
i pisania. Panował tam twardy 
rygor. Więźniowie często byli 
odwszawiani, chociaż nie mieli 
wszy. Rozpylano im DDT, nie 
pozwalając w tym czasie otwie-
rać okien. Wyprowadzano ich do 
łaźni, nie zważając na zimno i 
przeciąg, boso i w samej bieliź-
nie. Jeden z więźniów puszczał 
wodę, a oni po siedmiu – ośmiu 
wskakiwali pod zimny prysznic, 
szybko się myli kawałeczkami 
mydła i płukali. Po wyjściu do-
stawali koszule i kalesony, które 
wdziewali na mokre ciała, na-
stępnie biegli boso do cel, gdzie 
dla rozgrzewki bili się ze sobą, 
by pobudzić krążenie krwi.
     Gdy więźniowie otrzymywali 
paczki od krewnych, dzielili się 
ich zawartością z innymi, choć 
byli i tacy, którzy, siedząc pleca-
mi do współtowarzyszy, spraw-
dzali ich zawartość i starali się 
najeść. Resztą się dzielono. Czę-
sto były przeszukiwane cele i w 
każdej celi był donosiciel. Pew-
nego dnia Marian dostał złoty 
pierścionek od odwiedzającej go 
i udającej jego krewną Jasi Ta-
mulewicz. Ukrył go w paście do 
zębów. Czasami w nocy wydłu-
bywał go jako talizman, kojarzą-
cy się z innym światem, z wolno-
ścią. Musiał to dostrzec jeden z 
więźniów, ponieważ podczas ko-

lejnego przeszukania jak zwykle 
musieli wyjść na korytarz i sta-
nąć na baczność, a jeden strażnik 
krzyknął: – Przyznać się, kto ma 
broń, kosztowności! Marian wy-
czuł, że chodzi o niego i się przy-
znał. Wszedł do celi, sięgnął po 
pastę i powiedział: – O, już nie 
ma. Strażnicy wcześniej znaleźli 
pierścionek, a Marian został we-
zwany do naczelnika.
– Po co wam ten pierścionek, do 
przekupienia?, zapytał.
– Nie, to jedyna moja więź z 
wolnością. Jesteśmy tu bez pra-
cy, robimy się analfabetami! Co 
wy chcecie z nas zrobić? Nisz-
czycie nas! Jak wyjdziemy, co 
damy społeczeństwu? Nic nam 
tu nie wolno!
Naczelnik, były wojskowy, zro-
zumiał go.
– Jak będziecie wychodzić z 
więzienia [pierścionek] będzie w 
depozycie.
Marian wykorzystał okazję i za-
czął mówić o języku rosyjskim, 
że coś chciałoby się poznać, np. 
bajki Kryłowa. Naczelnik ze-
zwolił i rodzice, którzy w 1947 r. 
przyjechali z Mickiewiczami do 
Polski i zamieszkali w Gdańsku 
– Oliwie, przysłali Marianowi 
rosyjskie wiersze. Marian głośno 
je deklamował i pamięta do dziś. 
Był to dla niego powrót do życia 
i okazja do ćwiczenia pamięci. 
Zrobiło mu się lżej.
     Gdy w więzieniu podawano 
śniadanie na skrawku gazety, 
czytało się to, co było na tym 
skrawku. Więźniowie nie wie-
dzieli, co się dzieje w Polsce i 
na świecie. Jeśli chodzi o prze-
pływ informacji, w więzieniu 
panowała prawie ścisła izolacja. 
Więźniowie przekazywali sobie 
zdobyte informacje za pomocą 
alfabetu Morse`a, a skrawki za-
tłuszczonych gazet były przerzu-
cane za pomocą nitki od celi do 
celi.
Strażnicy nie podawali więź-
niom ognia, więc ci rozcapierza-
li nitki z sienników, dosypywali 

popiołu i rdzy z klozetów, zwi-
jali to w wałek i pocierali desz-
czułką o ścianę, aby rozniecić 
ogień. Podtrzymywano go przez 
cały dzień. Marian zatruł się ni-
kotyną, stracił apetyt, wychudł i 
sczerniał. Po tym przestał palić, 
lecz współwięźniowie nadal pa-
lili.

     Dnia 5 marca 1953 r. w więzie-
niu zapanowała dziwna atmosfe-
ra. Zrobiło się nienaturalnie ci-
cho, a strażnik otwierający cele 
miał taka minę, jakby mu ktoś 
zmarł. Więźniowie zastanawiali 
się nad przyczyną. Chyba zmarł 
Stalin! Nie poinformowano ich o 
tym. Potem zaczęły przychodzić 
jakieś komisje, badały stan więź-
niów, poprawiło się wyżywienie, 
złagodniał reżim. Później do-
wiedzieli się o amnestii i wyro-
ki zostały zmniejszone. Marian 
Markiewicz opuścił więzienie 
25 lutego 1955 r. Na zwolnieniu 
było napisane, że odbył wyrok za 
napady rabunkowe. Musiał się z 
tym dokumentem zgłosić na mi-
licję, zameldować się w miejscu 
zamieszkania i znaleźć pracę. 
Zapisał się na kurs księgowości 
i ukończył go z bardzo dobrym 
wynikiem.
     Pierwszą pracę zdobył w 
Wojewódzkim Związku Gmin-
nych Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” na peryferiach Gdań-
ska, gdzie zajmował się sprawa-
mi związanymi z księgowością. 
Była to trudna i męcząca praca. 
Później spotkał kolegę Tadeusza 
Rymińskiego, który mu załatwił 
pracę w Gdańskim Zjednoczeniu 
Przemysłu Drobnego. Zarob-
ki jednak nie pozwoliły mu na 
usamodzielnienie się (mieszkał 
w jednym pokoiku z rodzicami 
i ciotką), toteż założył z kolegą 
hodowlę lisów. Gdy nagle spa-
dły ceny za futra, zlikwidował 
swój udział, wyprzedał futra i 
ożenił się. W 1959 r. osiedlił się 
w Głubczycach, gdzie mieszkał 
brat jego żony Danuty. Podjął 

pracę w miejskiej Radzie Naro-
dowej i zajmował się sprawami 
związanymi z kwaterunkiem.
     Dziś mimo 91 lat Marian 
Markiewicz jest bardzo spraw-
ny, pogodny i pozytywnie na-
stawiony do życia. Ma dwoje 
dzieci, syna i córkę. Córka Anna 
Markiewicz-Musiał pisze teksty 
przedstawień dla dzieci, reżyse-
ruje je i występuje w nich, a jego 
urodzony w 1995 r. wnuk, Ma-
ciej Musiał jest dziś bardzo po-
pularnym aktorem i prezenterem 
telewizyjnym. Pan Marian jest 
dumny z niego, a Maciej czę-
sto kontaktuje się z dziadkiem i 
chętnie go odwiedza w Głubczy-
cach. Syn pana Mariana Janusz 
Markiewicz, urodzony w 1957 r., 
mieszka w Norwegii w Stavan-
ger, gdzie jest szefem oddziału 
francuskiej firmy i zajmuje się 
inwestycjami. Ma trzy córki i 
półtorarocznego syna.
     Pan Marian po 1989 r. trzy-
krotnie odwiedził Wilno, i był 
obecny na otwarciu cmentarza 
poległych kolegów z AK pod 
Surkontami. 16 lipca 2015 r. 
wraz z córką i wnukiem Macie-
jem, uczestniczył w spotkaniu 
z przedstawicielami Polonii w 
Domu Kultury Polskiej w Wil-
nie. Wizyta ta cieszyła się dużym 
zainteresowaniem mediów polo-
nijnych.

     Choć Marian Markiewicz 
wiele złego w życiu przeżył ,nie 
odczuwa do nikogo nienawiści. 
Jest człowiekiem bardzo pogod-
nym i aktywnym.
Wywiady przeprowadzone w 
Głubczycach 2 i 9 grudnia 2014 
r. oraz 14 kwietnia 2015 r.
Wykorzystano również następu-
jące pozycje:
J. Drużyńska, S. M. Jankowski, 
Wyklęte życiorysy, Poznań 2009.
K. Krajewski, Na straconych po-
sterunkach. Armia Krajowa na 
Kresach Wschodnich II Rzeczy-
pospolitej, Kraków 2015.

/  Spotkanie młodzieży ZSCKR w Głubczycach z Marianem Markiewiczem
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 Tato po zakończeniu działań 
wojennych przedostał się w rze-
szowskie do rodziny mamy i tam 
czasowo przebywał. Nie wiedział 
gdzie my ostatecznie jesteśmy. 
My także 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 ma-
łymi dziećmi po świecie, zostań 
tu nikt nie będzie już nikogo mor-
dował. Przekonali mamę, Tadek 
ze mną, Stasia i Kazik wszyscy 
zostaliśmy. Mieliśmy rozpocząć 
nowe lepsze życie. Większość 
Polaków z Wacowic , Rychcic i 
innych pobliskich miejscowości 
wyjechała na Ziemie Odzyska-
ne i osiedliła się w rejonie Sie-
niawki w powiecie kłodzkim i 
koło Strzelina w województwie 
wrocławskim. W Wacowicach 
nastała Ukraińska Socjalistycz-
na Republika Radziecka. Nieba-
wem we wsi zjawiła się władza 
sowiecka, zmieniona nazwę wsi 
na Załużany, by więcej nie przy-
pominała polskości tych ziem. 
Odbyło się wiejskie zebranie, 
zebrali wszystkich mieszkańców 
w jednym miejscu i kazali wpisy-
wać się na listę chętnych przystą-
pienia do kołchozu. Gospodarka 
socjalistyczna nie przewidywała 
bowiem własności prywatnej, 
jedynie wspólnej, socjalistycz-
nej. Końcowym efektem budowy 
socjalizmu miał być  komunizm, 
czyli wszystko dla wszystkich. 
Nic innego tylko eden - ogól-
ny raj na ziemi. Bez względu 
na wielkość gospodarstwa, nie-
ważne ile kto miał swojej ziemi, 
musiał wyrazić chęć wstąpienia 
do kołchozu poprzez złożenie 
podpisu. Kto nie chciał podpisać 
był na jeden dzień zamykany w 
stodole, pilnowaną przez sowiec-
kich żołnierzy. Mamę w stodole 
nie zamknęli pomimo, że nie 
podpisała za pierwszym razem, 
dopiero za którymś z kolei. Go-
spodarstwo sąsiadów było duże, 
liczyło kilkanaście morgów, wiec 
nie ma się co dziwić, że Fur pod-
pisać nie chciał. Bez jedzenia 
i picia przesiedział kilka dni w 
stodole, lecz na bardzo upartych 
władza sowiecka miała jeszcze 
inne sposoby, obojętnie czy to 
Polak czy Ukrainiec, zresztą ni-
kogo wtedy nie pytano już o na-
rodowość, wszyscy przecież sta-
liśmy się obywatelami Związku 
Sowieckiego. Kilkakrotna odmo-
wa niosła przykre konsekwencje 
dla takiego gospodarza. Brano go 
za ręce i nogi, kładli na długiej 
ławce, rozpinali koszulę, spodnie 
i pytali - podpisujesz się ? Nie? 
Kilka batów na plecy i tak aż do 
ostatecznego skutku, do dobro-

wolnego podpisania. Fur tak po-
rządnie zebrał kilkanaście batów, 
że Paulina – jego żona, długo 
musiała mu robić okłady na zbite 
siedzenie, by chłop mógł po tygo-
dniu spokojnie usiąść przy stole. 
Już teraz wiecie dlaczego Ukra-
ińcy tak „kochają” Sowietów? 
Oczywiście w niedługim czasie 
wszyscy mieszkańcy wsi Zału-
żany deklarację podpisali i przy-
stąpiono do organizacji kołchozu. 
Świetnie na ten cel nadawało się 
gospodarstwo ukraińskiego popa, 
gdzie na jego dużym podwórzu 
zrobiono bazę kołchozową. Aby 
kołchoz mógł jakoś funkcjono-
wać potrzebna była ziemia, zwie-
rzęta, maszyny i  narzędzia do 
uprawy ziemi. Zmuszeni byliśmy 
oddać do kołchozu wszystko co 
było w naszym gospodarstwie; 
konia, krowę, pług i brony. Wła-
dza i tak nie uwierzyła, że odda-
liśmy wszystko zgodnie z tym co 
postanowiono przystępując do 
założenia kołchozu. W każdym 
domu przeprowadzono swojego 
rodzaju rewizję stanu posiadania. 
Szukali przede wszystkim przed-
wojennych aktów nadania ziemi 
na własność, bo to było dla nich 
najistotniejsze, pozbawić czło-
wieka prawnej własności. Taty 
już nie było, mama tak skrupulat-
nie ukryła wszystkie dokumenty i 
rodzinne pamiątki, że gdy wyjeż-
dżaliśmy zapomniała je zabrać, 
bo nie pamiętała gdzie je scho-
wała. Żołnierze otoczyli wieś, 
weszli do nas do chałupy, zaglą-
dali w każdy kąt, przypiecek i na 
zapiecek, zrobili dziurę w ko-
minie, weszli na strych, patrzyli 
pod strzechę, dźgali szpikulcami 
resztki siana i słomy, przetrząsa-
li obornik, czort wie czego szu-
kali, nic nie znaleźli co by ich 
interesowało. Jak już wszystko 
w kołchozie zaczęło jako tako 
funkcjonować, każdej rodzinie 
by nie pomarła z głodu, państwo 
przydzieliło po 25 arów ziemi i tu 
wystąpił kolejny problem. Czym 
mieliśmy tę ziemię obrabiać - go-
łymi rękami, przecież wszystko 
oddaliśmy do kołchozu. Gdy tyl-
ko zelżał mróz i ziemia była już 
miękka, brałem łopatę i kopałem 
ten kawał ziemi, chcąc posadzić 
na niej cokolwiek. Wieczorem 
gdy wszyscy zeszli z pola, uwa-
żając na kapusiów, zakradałem 
się na kołchozowe pole, rozgar-
niałem skiby i wyciągałem karto-
fle, by je powtórnie posadzić na 
naszym poletku, tak się żyło. Są-
dzę, że na taki sam pomysł wpa-
dło wielu odważnych wtedy lu-
dzi, kto tak nie postępował klepał 
biedę. Pewnego dnia przychodzi 
do nas sąsiad i mówi do mamy, 
Aniela twój Józek już taki wyro-
śnięty, może by nam w kołchozie 
pomagał w pracy, zarobi trochę. 
Ja mu będę zrzucać siano, on bę-

dzie karmił owce i barany. W taki 
oto sposób wpadłem w wir pracy 
zawodowej będąc jeszcze nielet-
nim. Jako, że niekiedy nie było 
co robić, do głowy przychodziły 
różne psoty i durnoty. Postanowi-
łem zrobić sobie pistolet zabaw-
kę. Znalazłem rurkę, zaślepiłem 
końcówkę, do małego otwor-
ku zastrugało się trochę siarki i 
buum, strzelało. Hm, ale brako-
wało mi w tym pistolecie jakiejś 
uszczelki. Patrzę w stajni jest 
pompa z uszczelkami takimi jak 
potrzebuję. Ściągnąłem wszyst-
kie uszczelki z połączenia węża 
pompy tłoczącej wodę. Dopiero 
po pewnym czasie okazało się, że 
była to pompa przeciwpożarowa, 
niestety było za późno na sen-
sowne rozmyślanie. Nikt tego nie 
sprawdzał, mnie te uszczelki pa-
sowały w sam raz. Latem w koł-
chozie wybuchł pożar i strawił 
połowę majątku, gdyż nie było 
czym gasić, ktoś uszkodził pom-
pę wodną. Zrobiono dochodze-
nie, NKWD doszło do wniosku, 
że ten kto podpalił kołchoz, celo-
wo uszkodził także pompę wod-
ną, by przypadkiem tego pożaru 
nie ugasić w zarodku. Było to w 
czasie żniw, wszystkie zbiory sta-
ły na terenie kołchozu i wszystko 
poszło z dymem. Tydzień po po-
żarze ogólne zebranie wszystkich 
kołchoźników na głównej bazie, 
dokładnie sprawdzono obecność 
na podstawie listy. Wyszedł jeden 
aparatczyk i głosi, wróg Sowiec-
kowo Sojuza podpalił i zniszczył 
cały dorobek kołchozu. Kto to 
mógł zrobić ? Jeden popatrzył 
na drugiego ze zdziwieniem, 
wzruszyli ramionami i nic, stoją 
dalej. Zrobił to ten który celowo 
zniszczył pompę do gaszenia po-
żaru. Niebawem mama przypad-
kowo zauważyła mój „pistolet” i 
uszczelki. Chwyciła się za głowę 
i mówi cichutko, by przypadkiem 
ktoś nie usłyszał – dziecko coś ty 
narobił, gdyby oni się dowiedzie-
li, że to ty, wszyscy bylibyśmy 
już na Sybirze. Złapała mój „pi-
stolet” i wrzuciła do pieca. Teraz 
ja chwyciłem się za głowę, całe 
szczęście, że nie był naładowany. 
Na tym sprawa sabotażu w koł-
chozie zakończyła się, sprawcy 
nie wykryto. Z kołchozowego 
pola legalnie nie wolno było ni-
czego brać, nawet z dawnego 
swojego, gdyż wszystko należa-
ło do wspólnoty kołchozowej. 
Mnie kiedyś jak wspominałem 
udało się wyciągnąć trochę kar-
tofli, nikt mnie nie zauważył. 
Nie zrozumiał tego Władek Pu-
ryń. Na jego byłym polu była 
zasiana pszenica. Gdy nadszedł 
czas żniw i lada dzień miano 
przystąpić do koszenia, Władek 
zaszedł na pole i ręcznie wyłu-
skiwał z kłosów zboże. Ktoś go 
zauważył, prawdopodobnie był 

to jego najlepszy kolega i doniósł 
do przewodniczącego kołchozu. 
Na miejscu w bazie odbyła się 
rozprawa sądowa, gdyż razem 
z NKWD i więźniarką stawił 
się prokurator z Drohobycza.Na 
miejscu zważono „skradzione 
zboże”. Prokurator stwierdził, że 
za 1 kilogram dostanie 1 rok od-
siadki jako, że razem z plewami 
było tego 5 kilogramów, Wła-
dek otrzymał wyrok 5 lat łagru. 
Trzeba było potem niezmiernie 
uważać, bo jeden donosił na dru-
giego. Jako, że żyliśmy wśród 
Ukraińców to Ukrainiec donosił 
także na Ukraińca. Potem zaczą-
łem jeździć kołchozowym cią-
gnikiem – „stalinowcem”. Bieda 
była coraz większa, dorastałem i 
potrzebowałem dobrze zjeść po 
ciężkiej pracy. Z niedożywienia 
dostałem tzw. „kurzej ślepoty”.

Wtedy było jeszcze gorzej, bo w 
ciągu roku wyrabiałem tylko 32 
trudodni, jak było lepiej to potra-
fiłem w ciągu roku zrobić 173 
trudodni, mam na to odpowiednie 
dokumenty. Na kołchozowym 
polu uprawialiśmy rośliny o któ-
rych mało kto słyszał, ba nawet 
starsi ludzie nie wiedzą co to jest 
czumiza i kok – saghyz ? Siali-
śmy czumizę, gdyż tak postano-
wił Stalin, nieważne ile się tego 
zbierało, najważniejsze trzeba 
słuchać wodza. Czumiza, roślina 
zbożowa stanowiąca w naturze 
cenioną paszę dla bydła. To swe-
go rodzaju proso kolbiaste, wło-

śnica - gatunek rośliny zbożowej, 
pochodzący ze wschodniej Azji. 
Roślina uprawiana głównie na 
Dalekim Wschodzie. Wysokość 
0,5 - 1 metra, wiecha kłoso-
kształtna, zwisająca. Mając od-
górne nakazy kołchoz musiał tak-
że uprawiać roślinę strategiczną z 
punku widzenia władz, kok - sa-
ghyz. Była to wieloletnia roślina 
zielna odkryta w 1932 roku w 
wysokich dolinach Tien Shan, 
podobna do zwykłego dandelion 
( mlecz) roślin. W celu poprawy 
wydajności ówczesne kołchozy 
musiały stosować stachanowskie 
metody pracy. Mniszek kok – sa-
ghyz to gumodajny gatunek rośli-
ny wieloletniej. W stanie dzikim 
rósł w Azji Środkowej w Kirgi-
stanie, południowo - wschodnim 
Kazachstanie. W dawnym ZSRR 
był główną rośliną kauczukodaj-
ną, cenioną w czasie wojny, dla-
tego miał znaczenie strategicz-
nie, bowiem  sowiecki chemik 
Siergiej Wasiljewicz Lebiediew 
w 1932 roku opracował technolo-
gię produkcji kauczuku synte-
tycznego. Roślina uprawiana dla 
kauczuku (w korzeniu kilkulet-
nim zawiera go do 20%  w soku 
mlecznym), który znajduje się w 
soku korowej części korzeni. W 
naszym kołchozie uzyskiwano 
średni plon korzeni około 70 q z 
hektara. Kauczuk z korzeni tego 
gatunku wykorzystuje się przy 
produkcji opon. Guma z tej rośli-
ny ma lepsze właściwości, niż ta 

Moje Kresy. 
- Józef Wesołowski cz. 2
Eugeniusz Szewczuk

/ 1934r.Wacowice  - rodzeństwo taty,siedzą od lewej babcia Felicja,od prawej stryj Antoni
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pochodząca z drzew kauczukow-
ca z Ameryki Południowej. Co 
ciekawe kok – saghyz był także 
uprawiany w Polsce w czasie II 
wojny światowej. Niemcy po ata-
ku na Sowietów zainteresowali 
się również mniszkiem kauczu-
kodajnym, którego korzenie za-
wierają w mlecznym soku 6 - 8% 
kauczuku, nawet sam generalny 
gubernator Frank zapalił się do 
tego projektu. Od początku woj-
ny poszukiwali możliwości pozy-
skania kauczuku dla przemysłu 

zbrojeniowego. Wszędzie tam 
gdzie były warunki hodowli ro-
ślin „kauczukopodobnych” tam 
zakładali plantacje. Prace nad za-
łożeniem tych plantacji rozpo-
częto w 1941 roku. Robociznę 
Niemcy mieli za darmo, bo tysią-
ce Żydów mieszkało w gettach, 
wsiach i miasteczkach. W następ-
nym 1942 roku, z przyczyn eko-
nomicznych rozpoczęto uprawę 
innej rośliny „kauczukopodob-
nej” pochodzenia meksykańskie-
go , a także kucharz - saghyz 

mniszek, który rośnie na Zachod-
nim Turkiestanie. Uprawa ta była 
kontynuowana również w roku 
1943. Stalin powiedział wtedy 
„Mamy w naszym kraju wszyst-
ko, z wyjątkiem kauczuku, ale za 
rok lub dwa i my będziemy mieć 
gumę „. Wśród roślin zielnych 
kauczuk naturalny zawiera mni-
szek lekarski, piołun i wilczo-
mlecz , które również zawierają 
mleczny sok. Wkrótce po śmierci 
Stalina roślina kok – saghyz stała 
się mało produktywna na dużych 
obszarach. Urodzajne ziemie na-
szego dawnego Podola i Wołynia 
nie mogło stać puste. W miejsce 
króla kok - saghyz na kołchozo-
we pola dawnych Wacowic we-
szła królowa, niczym niezastą-
piona – kukuruza. Jednakże na-
uka nie zasypuje gruszek w po-
piele. Naukowcy z Instytutu 
Fraunhofera stworzyli nową od-
mianę mniszka kok - saghyz, któ-
ra może już niedługo zrewolucjo-
nizować światowy rynek kauczu-
ku naturalnego. Kluczem do suk-
cesu okazało się usunięcie z ge-
nomu rośliny zaledwie jednego 
genu. Kto w tym przoduje, oczy-
wiście Niemcy. Kiedy z Droho-

bycza wyjechały już wszystkie 
transporty z Polakami, dopiero 
my podjęliśmy ostateczną decy-
zję – chcemy wrócić do Polski. 
Podstawą tej decyzji było odnale-
zienie ojca. Stalin miał jednak 
inne zdanie na nasz temat. Ci co 
wyjechali z tego terenu do 1947 
roku byli Polakami, ci co pozo-
stali z mocy prawa stali się oby-
watelami Związku Radzieckiego. 
Они уже никуда не поедут. Dłu-
żyło się, tato słał do nas zapro-
szenia na przyjazd do Polski, in-
nej drogi powrotu do ojczyzny 
nie było. Pan Bóg czuwał nad 
nami cały czas, nie pozwolił wy-
wieźć nas na Sybir, teraz pomógł 
przy wyjeździe. Punktem zwrot-
nym była śmierć dyktatora 5 mar-
ca 1953 roku. Trzeba było do-
kładnie wypełnić ruskie papiery, 
jednakże nikt nie chciał się tego 
podjąć. Moja siostra bawiła w 
Drohobyczu dziecko rosyjskiej 
nauczycielki, jej zawiozła te pa-
piery celem wypełnienia. Nieba-
wem cała nasza rodzina otrzyma-
ła sowieckie paszporty i byliśmy 
gotowi do drogi. Wystąpiła jed-
nak ostatnia przeszkoda, jako so-
wiecki obywatel musiałem speł-
nić obowiązek wobec tamtej oj-
czyzny – otrzymałem powołanie 
do odbycia służby wojskowej. U 
nich trwało to 3 lata, niekiedy 4, 
w zależności od rodzaju wojsk do 
jakiego trafiło się na przeszkole-
nie. Siedziałem już w wagonie na 
drohobyckim dworcu gotowy do 
wyjazdu, do jednostki na Dale-
kim Wschodzie. Nagle otwierają 
się drzwi wagonu i jakiś oficer 
krzyczy – Весоловски выхади! 
Siedzę cicho, nie odzywam się, 
czego on chce, o co mu chodzi? 
Dopiero za trzecim razem, gdy 
zdenerwowany oficer wrzeszczał 
na cały głos „Весоловски еб 
твою мать выхади”, cicho ode-
zwałem się. Najpierw zostałem 
powtórnie zbesztany za niesubor-
dynację, potem otrzymałem roz-
kaz – пошел ! Wziąłem plecak i 
wysiadłem pociągu, zwolnili 
mnie ze służby. Z Drohobycza do 
Wacowic o pierwszej w nocy sze-
dłem pieszo i powiem szczerze, 
po raz pierwszy miałem ogrom-
nego pietra. Było to w grudniu 
1954 roku. Nie bałem się du-
chów, Ukraińców czy ciemności, 
lecz podobno grasujących po 
drodze watahy wilków. Znala-
złem kawał kija, owinąłem brud-
ną szmatą, podpaliłem i z taką 
pochodnią lazłem prosto do Wa-
cowic. Długo to się nie kopciło, 
ale dawało jako takie poczucie 
bezpieczeństwa. Przed samym 
wyjazdem z rodzinnych Wacowic 
zrobiliśmy miejscowym fajnie 
zakrapiane pożegnanie. Na za-
wsze opuszczając ojcowiznę od 
władzy sowieckiej nie otrzymali-
śmy żadnego dokumentu po-
twierdzającego pozostawienie 
tam domu i całego majątku ba, na 
dachówkę z naszego domu, 
chrapkę miało wielu, największą 
chyba Buga, który był milicjan-
tem pod Górą. Wprawdzie dom 
był już w rozsypce, dachówka 
była jednak zdrowa. Buga wybu-
dował nowy dom i nie miał czym 
go pokryć, czekał tylko byśmy 

szybko wyjechali. Wspomina-
łem, że  wcześniej mama tak do-
kładnie pochowała dokumenty i 
rodzinne pamiątki, że wyjeżdża-
jąc nie mogliśmy ich odnaleźć, 
zresztą zapomniała nie tylko to. 
Wyjeżdżając do Polski wiedzieli-
śmy dokładnie gdzie mamy je-
chać, adres otrzymaliśmy od 
ojca. Mieliśmy dotrzeć do Ści-
nawki Dolnej do cioci Marii Jam-
róz u której tymczasowo miesz-
kał ojciec. Przez Opole i Wał-
brzych dotarliśmy do Ścinawki 
Średniej, stamtąd do Dolnej szli-
śmy z nieznajomym mężczyzną, 
który pomagał nam je nieść mó-
wiąc, że pokaże nam gdzie tato 
mieszka. Nie mogliśmy dłużej 
egzystować wspólnie z ciocią, 
więc po interwencji ojca z urzędu 
gminy otrzymaliśmy odrębne 
mieszkanie na parterze budynku. 
Nad nami mieszkał inwalida wo-
jenny. Potem krótko mieszkali-
śmy w Witostowicach pow. ząb-
kowicki, pracowałem w kamie-
niołomach w Henrykowie. Cześć 
zarobionych pieniędzy oddawa-
łem ojcu na utrzymanie gospo-
darki, brat poszedł pracować na 
kolei. Dotarł do nas kuzyn ze Ści-
nawki i powiadomił nas, że we 
wsi jest mieszkanie, jednak chcąc 
tam zamieszkać trzeba zapłacić 
odstępne. Zapłacili i wróciliśmy 
powtórnie do Ścinawki Dolnej. 
Następne 7 lat pracowałem w tar-
taku w Ścinawce Średniej obsłu-
gując piłę tarczową. Doszedłem 
jednak do wniosku, że najwyższa 
pora założyć rodzinę. Kupiłem 
najlepszy wówczas polski moto-
cykl SHL-175 i jeżdżąc na wy-
cieczki, szukałem partnerki. 
Przypadkowo przejeżdżając 
przez Brzeg zgłodniałem i wstą-
piłem do dawnej „Stylowej”, by 
coś zjeść. Tam poznałem swoją 
pierwszą żonę Stanisławę. Ślub 
odbył się w 1969 roku i zamiesz-
kaliśmy na ul. Marchlewskiego. 
Z tego związku urodził się nasz 
syn Tomasz. Niestety długo nie 
nacieszyłem się małżeństwem, 
żona 8 lat po ślubie zmarła. Pra-
cowałem na Poczcie Głównej w 
Brzegu. Potem poznałem inną 
panią, Kazimierę Kiljańską zd. 
Piotrowska, która także wycho-
wywała syna Edwarda mieszka-
jącego obecnie w Przylesiu Dol-
nym. Cieszymy się oboje, bo-
wiem z tego związku urodziła się 
nam córka Renata, która także 
założyła już swoją rodzinę. W 
urzędzie pocztowym – Poczta 
Główna, pracowałem do momen-
tu przejścia na emeryturę w 1998 
roku. Niebawem wybieram się 
powtórnie na Ukrainę, chcę zoba-
czyć co się stało z naszym do-
mem rodzinnym i czy na urodzaj-
nych polach rośnie jeszcze czu-
miza.                                                                                                 

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                                                                                                           

/ Dokument pracy w kołchozie Załużany J.Wesołowskiego - awers

/ Dokument pracy w kołchozie Załużany J.Wesołowskiwego - rewers

/ Słynna roślina Dandelion czyli kok-saghyz uprawiana w kołchozie Załużany k.Droho-
bycza
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   1 października 1943 roku: 

We wsi Babin pow. Równe Ukra-
ińcy zamordowali 58-letnią Polkę, 
wdowę Łucję Bronowicką. 

We wsi Dąbrowa pow. Hrubie-
szów upowcy zamordowali 15 
Polaków. 

W majątku Hołownica pow. 
Równe wymordowali kilka ro-
dzin polskich. 

We wsi Kryłów pow. Hrubie-
szów: „Oddziałowa Komisja 
Ścigania Zbrodni Przeciwko Na-
rodowi Polskiemu lubelskiego In-
stytutu Pamięci Narodowej wzno-
wiła śledztwo przeciwko Piotrowi 
Marcychowi, który miał między 
innymi dopuścić się przestępstw 
jako funkcjonariusz Ukraińskiej 
Policji Pomocniczej w roku 1943. 
Marcych podejrzany jest o popeł-
nienie mordu na Bronisławie Sko-
wyrze w dniu 30 września 1943 
roku oraz na małżeństwie Edwar-
da i Józefy Wojczuk w dniu 1 paź-
dziernika 1943 roku. Marcych 
służył wówczas w Ukraińskiej 
Policji Pomocniczej. Zbrodnie na 
swoich ofiarach popełnić miał z 
uwagi na polską narodowość za-
bitych.” (Lubelski IPN wznawia 
śledztwo przeciwko ukraińskiemu 
zbrodniarzowi; 24 lutego 2015; 
w: http://www.kresy.pl/wyda-
rzenia,spoleczenstwo?zobacz/
lubelski-ipn-wznawia-sledztwo-
p r z e c i w k o - u k r a i n s k i e m u -
zbrodniarzowi ). 

We Lwowie ukraiński student, 
członek nazistowskiej OUN, za-
strzelił prof. dr med. Bolesława 
Jałowego. 

We wsi Mikuliczyn pow. Nad-
wórna banderowcy w nocy za-
mordowali 12 Polaków: 4 osoby 
na miejscu, natomiast 8 osób 
uprowadzili i ślad po nich zagi-
nął. Inni: „30.IX.1943 Mikuli-
czyn pow. Stanisławów: „Napad 
bandy na tartak i polską rodzinę 
w Mikuliczynie. Zamordowano, 
raniono wzgl. uprowadzono 13 
osób. Wśród zamordowanych 
znajduje się kierownik tartaku 
Franciszek Holeczek (po śmierci 
lekarz stwierdził 20 ran kłutych).” 
(1943, 22 października – Doku-
ment sporządzony w RGO w Kra-
kowie w oparciu dane przekazane 
przez RGO we Lwowie dotyczące 
ukraińskiej akcji terrorystycznej 
skierowanej przeciw ludności 
polskiej. Morderstwa i gwałty, 
których dopuszczono się na lud-
ności polskiej w czasie od 14.VIII 
– 8.X.1943 w okręgu Galicja. W: 
B. Ossol. 16722/1, s. 99-100, 163-
164, 167). 

W leśniczówce Mikuliczyn 
pow. Nadwórna: „Nazywam 
się Małgorzata Greiner(t) (pra-
widłowo Greiner, t dopisano po 
wojnie?) i jestem synową Stefana 
Greiner, który pochodzi z Miku-
liczyna/Nadwórna. Jego wujek 

Julian Greiner był gajowym i 
mieszkał wraz z żoną i dziećmi 
w leśniczówce w Mikuliczynie. 
01.10.1943 roku UPA wymor-
dowała bestialsko wszystkich: 
1. Julian Greiner ur. 12.02.1887 
2. Helena Greiner zd. Pa-
kiet ur. 18.01.1888;   
ich dzieci: 1. Jozefa, Ma-
ria Greiner ur. 19.03.1913  
2. Jan Greiner ur. 06.02.1927 
3. Adam Greiner ur. 23.07.1925 
Zięć: 1. Stefan Toje-
szyn ur. około 1912; 
jego dzieci: 1. Bro-
nisława około 12 lat 
2. Stanisława około 10 lat;  
druga żona Stefana Tojeszyn: 
1.Michalina Tojeszyn zd. Koch.  
Szukam ich śladów w różnych źró-
dłach i nie mogę nic znaleźć, cho-
ciaż wszyscy mężczyźni Greiner 
(sześciu braci) byli wojskowymi w 
I wojnie światowej. Nie ma ich tez 
na żadnej liście wymordowanych 
przez UPA (Małgorzata Greinert, 
w: www.stankiewicze.com/lu-
dobójstwo.pl ). Sz. Siekierka, H. 
Komański, E. Różański: „Ludo-
bójstwo dokonane przez nacjona-
listów ukraińskich na Polakach w 
województwie stanisławowskim 
1939 – 1946”, na s. 342 podają: 
„W sierpniu 1943 r. zostali za-
mordowani przez banderowców: 
Grajner (Greiner) Julian, rodzina 
– 4 osoby; Holeczek (i.n.), (męż-
czyzna), pracownik umysłowy, lat 
ok. 40; Korcelak (i.n.), rodzina – 
4 osoby; Korcelak (i.n.) , dziecko 
brata ww.; Laskowska (i.n.), żona 
byłego policjanta polskiego; Hi-
toraj (i.n.), dozorca miejscowego 
tartaku; Josse (i.n.), rodzina – 3 
osoby; Tymowicz (i.n.) z żoną 
(i.n.); Tujeszyn Bronisława, lat 
6”. Ponadto podają: „W nocy z 
30 września na 1 października 
1943 r. uzbrojona banderowska 
bojówka UPA dokonała napadu 
na polskie domostwa. Napastnicy 
zamordowali 4 osoby, 8 uprowa-
dzili, zaginęły bez wieści, i ranili 5 
osób, które ratowały się ucieczką i 
ocalały”. 

We wsi Puków pow. Rohatyn 
„1 X 1943 został  uprowadzo-
ny z kolegą przez bojówkarzy 
UPA, po pobiciu i okaleczeniu 
zamordowany w lesie urzęd-
nik firmy leśnej Rycerz Roman 
lat 24”  (Edward Orłowski, w: 
http://www.krosno.lasy.gov.pl/
documents/149008/17558056/
martyrologium+le%C5%9Bni-
k%C3%B3w+2013.pdf ; oraz:  
AAN, AK, sygn. 203/XV/42, k. 
20 – 26). „Po wywleczeniu ich do 
lasu, okrutnie pobici i okaleczeni, 
zostali (jak się napastnikom zda-
wało) zamordowani. Następnego 
dnia – w godzinach rannych, od-
naleziono ofiary napadu. R. Ry-
cerz już nie żył, a jego kolega był 
ciężko ranny. Zdołał złożyć zezna-
nie. Niemcy po przeprowadzeniu 
śledztwa, przstali się interesować 
tą sprawą”.  (Stanisław Dłuski: 
“Fragment wielkiej zbrodni” ; w: 
„Las Polski”, nr 12 z 1991 roku).   

   W nocy z 1 na 2 października: 

We wsi Burdiakowce pow. 
Borszczów Ukraińcy zamordo-
wali młodego Polaka, uciekiniera 
z Wołynia, mordu dokonali ban-
derowcy Czopiak Borys, Laluk 
Prokop i Soweja Jarosław.  

We wsi Winiatyńce pow. Zalesz-
czyki banderowcy uprowadzili i 
zamordowali 5 Polaków. „Biskup-
ski, Popławski, Wierzwiński, 2 
bracia Otto – zostali uprowadzeni 
z miejscowego Liegenschaftu w 
nocy. Wymienionych obwiązano 
drutami kolczastymi, a końce dru-
tów połączono. Do grupy tej dołą-
czono także podobnie związanego 
miejscowego proboszcza, sta-
ruszka 78-letniegp. Ks. Kasperski 
oświadczył, że mogą go zabić, on 
jednak nie pójdzie. Wtedy księdza 
odwiązano i puszczono wolno, a 
po pozostałych ślad zaginął. Nie-
wątpliwie zginęli, gdyż jest to sta-
ła prakktyka ukraińców, iż upro-
wadzają” (ANN, AK, sygn. 203/
XV/42, k. 20 – 26).  

   2 października:   

We wsi Bodiaczów pow. Łuck 
upowcy zamordowali okrutnie na 
łące 3 Polaków: Stanisława Żarła-
ka  i jego 2 synów, Antoniego lat 
27 i Stefana lat 16.   

W mieście powiatowym Doli-
na woj. stanisławowskie: „2 X 
43 Dolina. Porwany inżynier Jó-
zef Wowka, ciało odnaleziono.” 
(1944. luty – marzec – Wykazy 
mordów i napadów na ludność 
polską sporządzone w RGO we 
Lwowie na podstawie meldun-
ków przekazanych z terenu. W: B. 
Ossol. 16722/2, s. 219-253). 

W lesie grabowickim pow. 
Borszczów bojówka ukraińska za-
mordowała Polaka: „Janszczysyn 
Jan lat 45, gajowy,  las grabowic-
ki powiat Borszczów 2.X.1943 za-
mordowany przez nacjonalistycz-
ną bojówkę ukraińską”  (Wojciech 
Moskaluk, w: http://www.swieto-
szow.wroclaw.lasy.gov.pl/docu-
ments/21700551/27220520/Lista-
+pomardowanych.pdf/fc266838-
157c-4429-a3bd-c4fd238f25f4 ). 
Inni podają datę 2 października 
1942 roku.    

We wsi Olesza pow. Tłumacz 
został zamordowany przez bande-
rowców zarządca majątku Kazi-
mierz Roztropowicz. 

We wsi Ożydów pow. Zborów 
podczas napadu banderowców 
na leśniczówkę zginęło dwóch 
leśników, ale atak odparto (Ko-
mański..., s. 505; Władysław Ku-
bów: Terroryzm na Podolu; Stani-
sław Dłuski: “Fragment wielkiej 
zbrodni” ; w: „Las Polski”, nr 13-
14 z 1991 roku). 

Na drodze między wsią Soko-
łówka a Mulbachem pow. Bó-
brka uprowadzili 4 Polaków ja-

dących furmanką: młode małżeń-
stwo oraz  20-lenią siostrę żony z 
jej  narzeczonym, wszyscy zagi-
nęli bez wieści. „Przewodniczący 
Delegatury naszej w Bóbrce p. 
Urbański zawiadamia nas następ-
nie, że dnia 2 bm. na drodze po-
między Sokołówką a Milbachem 
zniknął bez śladu wraz z wozem i 
końmi zamożny gospodarz polski 
Marian Prystański z Berteszowa 
[Bóbrka]. Równocześnie zaginęła 
również bez śladu odbywająca z 
nim podróż, żona Maria, siostra 
żony Anna Trznadel oraz jej na-
rzeczony N. Margiel, kierownik 
poczty z Chlebowic Wielkich. 
Wszelkie poszukiwania nie dały 
dotychczas żadnego wyniku. Wy-
mienieni byli ostatnio widziani 
wieczorem krytycznego dnia kiedy 
opuszczali dom pewnego Ukraiń-
ca prowadzącego olejarnię.”  

(1943, 26 października – Pismo 
PolKO Lwów-powiat do Delegata 
RGO we Lwowie dotyczące mor-
dów na Polakach dokonywanych 
przez nacjonalistów ukraińskich. 
W:  B. Ossol. 16721/1, s. 207). 

   W nocy z 2 na 3 października: 

W majątku Jabłonów pow. Ko-
łomyja banderowcy zamordo-
wali ponad 10 Polaków, w tym 
3-osobową rodzinę i małżeństwo. 
Inni: „W nocy z 2 na 3.X.1943 w 
Jabłonowie rusińscy bandyci: 
zamordowali rodzinę Popielów 
(3 osoby), pomordowano ich w 
strasznych męczarniach, ich 20 
letniej córce wyłamano ręce i roz-
bito kręgosłup - p. Pikozub była 
tego świadkiem, rodzinę Bojczuk-
-Lewandowski pobili do utraty 
przytomności, zamordowali p. 
Jadacha ślusarza, zamordowali 8 
osobową rodzinę Nowakowskich. 
Ludność miejscowa podobno wie-
działa dokładnie kto mordował. W 
niektórych miejscowościach Rusi-
ni pozostawiali korpusy zwłok Po-
laków i odrąbanych od nich głów, 
aby zastraszyć resztę Polaków 
np. w Jabłonowie. Przy drogach 
banderowcy wieszali na drzewach 
Polaków np. wbijali na pal Pola-
ków przy drodze do miejscowości 
Święty Józef, w której mieszkali 
głównie Polacy, aby ich zastra-
szyć.” (www.szeszory.3-2-1.pl). 
Inni: „2/3.10.1943 r. zostali za-
mordowani: 1-12. Bojczuk Jan, 
szewc z żoną i dzieckiem; Jadoch 
(Jadach), ślusarz; rodzina No-
wakowskich 8 osób. [z rodziny 
Popielów znane są imiona: Adam 
- kierownik tartaku, Aniela, jego 
żona i Maria ich córka].” (Prof. 
dr hab. Leszek S. Jankiewicz: 
Uzupełnienie listy strat ludności 
polskiej /.../. W: Ludobójstwo 
OUN-UPA na Kresach Południo-
wo-Wschodnich. Seria – tom 8, 
Kędzierzyn-Koźle 2016, Za: Lu-
dobójstwo OUN-UPA tom 8 - Sto-
warzyszenie Kresowian  ).   

We wsi Peczyniżyn pow. Ko-
łomyja zamordowali 1 Polaka, 
reszta obroniła się i uciekła do 
Kołomyi (AAN, AK, sygn. 203 /
XV/ 42, k. 20 – 26).  

   3 października:  

We wsi Mołodyłów pow. Tłu-
macz: „03.10.43 r. został zamor-
dowany: Reizer Kazimierz asy-
stent lasowy l. 54.” (Prof. dr hab. 
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw.;  Seria – tom 8).  

We wsi Piłatkowce pow. Borsz-

czów został uprowadzony nocą 
przez grupę UPA gajowy Jan 
Janczyszyn lat 37, po torturach 
zamordowany i przywalony kło-
dami drewna, zwłoki odkryto po 
jakimś czasie (Edward Orłow-
ski…, jw.).   

We wsi Suchowola pow. Brody: 
„Janczyn Antoni – b. podoficer, 
lat 48, został podstępnie zwabiony 
do czytelni ukraińskiej w Sucho-
woli i zamordowany’ (AAN, AK, 
sygn. 203 /XV/ 9, k. 170 – 174).  
„Donosimy, że dnia 3 bm. za-
mordowano w wiosce Suchowola 
powiat Brody, Polaka Janczyna 
Antoniego, lat 43. Mordu doko-
nano wieczorem, obok miejscowej 
kooperatywy. Oględziny lekarskie 
wykazały, ze zamordowany był 
ciężko pobity, a zginął od strza-
łów.” (1943, 7 października - Pi-
smo PolKO w Złoczowie do De-
legata RGO we Lwowie dotyczą-
ce śmierci Antoniego Janczyna w 
miejscowości Suchowola w pow. 
Brody. W: B. Ossol., 167212/2, s. 
67).  

   W nocy z 3 na 4 października:   

We wsi Młodiatyn pow. Kołomy-
ja: „W Młodiatynie obok Peczeni-
żyna zamordowany został w nocy 
z 3. na 4. października br. Keiser 
Kazimierz urodzony 23. II. 1890 
w Stanisławowie urzędnik rolny z 
Podola rosyjskiego, w Polsce był 
urzędnikiem inżynierii wojskowej 
w Stanisławowie. Ostatnich 12 lat 
był u swego szwagra Baczy Wła-
dysława, leśniczego w Podgrodziu 
pow. Rohatyn i ostatnio w Mło-
diatynie.”  (1943, 11 październi-
ka – Pismo PolKO w Kołomyi do 
Delegata RGO we Lwowie doty-
czące napadów na Polaków. W: B. 
Ossol. 16721/1, s. 185).  

   4 października: 

We wsi Amrozy koło Beniów 
pow. Złoczów: „04.10.1943 r. 
zamordowano Pajaska (Pająka?) 
Jana” (prof. dr hab. Leszek Jan-
kiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 
7).  

We wsi Anatolia pow. Łuck upo-
wcy z Korszowa udusili Stani-
sława Dagońskiego przy pomocy 
kabla telefonicznego. 

We wsi Gródek pow. Równe 
Ukraińcy zamordowali 34-letnią 
Helenę Lutową.   

We wsi Sahryń pow. Hrubie-
szów: „4.10.1943 r. Nacjonaliści 
ukraińscy zastrzelili komendanta 
obwodu hrubieszowskiego AK, 
który pracował jako kolejarz. 
Ukraińcy nie wiedzieli, ze był on 
w AK.” (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  
Seria – tom 8). 

W gminie Werbkowice pow. 
Hrubieszów: „Przedstawiłem 
Amtszefowi wypadki mordów do-
konywanych przez miejscowych 
Ukraińców na ludność polską w 
kolonii Dąbrowica dnia 25.IX, 
4.X. zamordowanie dwóch rodzin 
w gm. Werbkowice„ (1943, paź-
dziernik - Zbiór raportów doty-
czących napadów ukraińskich na 
terenie Małopolski Wschodniej 
zarejestrowanych przez RGO we 
Lwowie. W:  AAN 47, s. 5-11, 13-
15). 

We wsi Zarudeczno pow. Zba-
raż podczas napadu banderowcy 

75.rocznica ludobójstwa: 
Październik 1943  
Stanisław Żurek
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zamordowali 3 Polaków, wal-
kę podjęła samoobrona polska.  
„Dnia 5 października 1943 donie-
siono do Deleg. Pol.K.O. Zbaraż, 
że nocą z 4 na 5 października ban-
da Ukraińców Wołyńskich w sile 
około 200 osób napadła na Pola-
ków zamieszkałych w Zarudeczku 
z zamiarem wymordowania i zra-
bowania ich mienia. Banda uzbro-
jona była w karabiny ręczne i ma-
szynowe, operowała też granata-
mi ręcznymi. Wszystko wskazuje 
na to, że miała ona porozumienie 
z Ukraińcami z Zarudeczka, i że 
wśród niej był element galicyjski. 
Jako dowód może posłużyć fakt, 
że pierwsze strzały padły w stronę 
ukrytych wartowników Polaków, 
a ponadto ukryci na strychach i 
w słomie Polacy Zarudeczka od-
różniali wyraźnie język tutejszych 
Ukraińców od języka Wołynia-
ków. Wreszcie charakterystyczne 
jest to, że część wsi zamieszkała 
wyłącznie przez Ukraińców była 
specjalnie strzeżona. Najdobit-
niejszym dowodem są ofiary na-
padu. Śmiertelnie ranionych było 
3 Polaków i 2 rannych, z których 1 
przebywa w miejscowym szpitalu 
w Zbarażu. Wśród zabitych przy-
padkowo jest 1 Ukrainiec. Stosun-
kowo mała liczba ofiar tłumaczy 
się tym, że czujna warta polska 
w czas zaalarmowała śpiących, 
a mężczyźni Polacy stawiali ban-
dzie zdecydowany opór. Z tej przy-
czyny banda zdołała zająć tylko 
1/3 część wsi, którą spaliła i obra-
bowała. Spalonych jest 15 gospo-
darstw z domami mieszkalnymi. 
Inwentarza żywego zrabowano 50 
sztuk.”  (1943, 12 października – 
Odpis pisma PolKO w Tarnopolu 
dotyczącego napadów na ludność 
polską. W: B. Ossol. 16721/2, s. 
39-40). 

   5 października: 

W kol. Cegielnia pow. Kowel 
Ukraińcy zamordowali 3 Pola-
ków, którzy przyjechali siać zbo-
że, kobieta miała połamane ręce i 
nogi. 

We wsiach Połapy i Sokół pow. 
Luboml oddziały AK „Jastrzębia” 
i „Korda” rozbiły zgrupowanie 
UPA,  zginęło kilku morderców 
ludności polskiej w. in. w Ostrów-
kach i Woli Ostrowieckiej.  

   6 października:  

W kol. Barbarówka pow. Wło-
dzimierz Wołyński Ukraińcy za-
mordowali 42-letniego Jana Bor-
kowskiego. 

We wsi Korszów pow. Kołomyja 
banderowcy zamordowali 3 Pola-
ków: matkę z córką z rodziny ko-
wala oraz 29-letniego Polaka (był 
to Władysław Gregorasz), byłe-
go nauczyciela. „Na tym terenie 
kieruje mordowaniem Polaków 
miejscowy paroch gr.-kat., dyr. 
szkoły rolniczej i naczelnik pocz-
ty” (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 
42, k. 20 – 26).  Inni: „W Korszo-
wie [Kołomyja] został zastrzelony 
dnia 7. X. br. o godzinie 7 wieczór 
Gregorasz, były nauczyciel obec-
nie rolnik.” (1943, 11 październi-
ka – Pismo PolKO w Kołomyi do 
Delegata RGO we Lwowie doty-
czące napadów na Polaków. W: B. 
Ossol. 16721/1, s. 185). 

W miasteczku Korzec pow. 
Równe upowcy podczas napadu 
spalili większość miasteczka i za-
mordowali nie ustaloną liczbę Po-

laków, co najmniej 30 osób. 

We wsi Michaliczyn pow. Nad-
wórna Ukraińcy zamordowali 3 
Polaków, a 1 ciężko poranili; „Ten 
zeznaje, że sprawcami mordu byli 
miejscowy komendant pol. ukr., 
syn miejscowego księdza gr.-kat. i 
wójt gminy zbior. Władze niemiec-
kie przesłuchały całą tę partię, ale 
żadnych konsekwencji nie wycią-
gnęli” (ANN, AK, sygn. 203 /XV/ 
42, k. 20 – 26). 

We wsi Młodiatyn pow. Koło-
myja banderowcy zamordowa-
li asystenta leśnego Kazimierza 
Kaysera oraz uprowadzili 3 rodzi-
ny (12 Polaków), po których ślad 
zaginał, łącznie zginęło 13 Pola-
ków. 

We wsi Turkowice pow. Luba-
czów został zamordowany przez 
UPA Komendant Obwodu AK 
Hrubieszów Antoni Rychli ps. 
„Anioł”.  

   W nocy z 6 na 7 października:  

We wsi Polanica pow. Dolina 
banderowcy uprowadzili pra-
cowników nadleśnictwa z ich ro-
dzinami do lasu i tam bestialsko 
wymordowali, łącznie 15 Pola-
ków; w tym 3 mężczyzn, reszta to 
kobiety i dzieci od 1 roku życia. 
„6-7.10 br. w Polanicy [Dolina] 
nadleśniczego inż. Wisza Stani-
sława, a rodzinę złożoną z matki, 
żony i 2 dzieci porwano, porwano 
również z Polanicy rodzinę leśni-
czego Skóreckiego złożoną z żony 
i 2 dzieci, on sam uciekł.” (1943, 
12 października – Pismo PolKO w 
Stryju do Delegata RGO we Lwo-
wie dotyczące porwań i napadów 
na ludność polską. W: B. Ossol. 
16721/2, s. 13).  „Co do wyda-
rzeń w Polanicy, to uzupełniamy, 
że porwano i uprowadzono prócz 
rodziny inż. Wisza, także inż. Slad-
ka Władysława z rodziną (4 albo 
5 osób) i kasjera nadleśnictwa 
Wierzbickiego.” (1943, 23 paź-
dziernika – Pismo PolKO w Stry-
ju do Delegata RGO we Lwowie 
dotyczące napadów na ludność 
polską. W: B. Ossol. 16721/2, s. 
15). „Śladek Władysław Józef ur. 
1895 r. dyrektor szkoły leśnej, a 
później nadleśniczy (inż. leśnik) 
Państwowa Szkoła dla Leśni-
czych - Bolechów, później N Po-
lanica Powiat Dolina 6/7 X 1943 
po agresji sowieckiej szkołę leśną 
zamknięto, a jej dyrektor został 
nadleśniczym w Polanicy, upro-
wadzony do lasu i zamordowany 
wraz z rodziną przez bandę OUN-
-UPA w czasie obławy i napadu na 
biuro nadleśnictwa”  (Wojciech 
Moskaluk…, jw.). 

   7 października: 

W miejscowości Broszniów – 
Osada pow. Dolina banderow-
cy uprowadzili do lasu z kolejki 
leśnej pracowników leśnictwa 
powracających z narady z Nadle-
śnictwa w Dolinie i ślad po nich 
zaginął. Edward Orłowski  poda-
je, że we wsi Broszniów-Osada 
k/Doliny pow. Dolina 7. X 1943 
miał miejsce zbiorowy mord le-
śników powracających z odprawy 
w Dolinie dokonany przez UPA . 
Zginęli: Białokryta Maria telefo-
nistka biura nadleśnictwa; Duda 
Jan gajowy; Dzidek Władysław 
(płatnik) faktor drzewny; Fursch-
midt Konrad ur. 1915 r. leśniczy; 
Hłuszko Hryń gajowy; Pichor 
Franciszek leśniczy; Prokopiw 

Antoni gajowy; Schnorich Ka-
rol prac. kancelar. Nadleśnictwa; 
Semkulewicz Jerzy gajowy; Ski-
bicz Włodzimierz (płatnik) faktor 
drzewny; Soees Adolf gajowy; 
Strzelecki Erazm leśniczy (za-
trudniony w NP Jasień); Tursch-
midt Konrad ur. 1915 r. leśniczy; 
Tysiak Mikołaj gajowy; Weiss 
Marian sekretarz nadleśnictwa; 
Wowkonowicz Kazimiera pra-
cownik biura pomoc kancelaryjna; 
Żuchowski Franciszek gajowy; 
Żurakowski Michał praktykant 
leśny (Edward Orłowski..., jw.). 
Tymczasem Szczepan Siekierka, 
Henryk Komański i Eugeniusz 
Różański w opracowaniu „Ludo-
bójstwo dokonane przez nacjona-
listów ukraińskich na Polakach w 
województwie stanisławowskim” 
(s. 17) osoby te umieszczają 
wśród  wymienionych imiennie 
18 zamordowanych pracowników 
leśnictwa pod datą „październik 
1943 roku”. Zostały one uprowa-
dzone przez banderowców z ko-
lejki leśnej i ślad po nich zaginął. 

We wsi Chlebowice pow. Bóbr-
ka: „7.X.43. Zostali zamordowa-
ni: Prystański – podpor. rez. WP. 
Maria Prystańska – jego żona. 
Anna Trznadlówna – siostra żony. 
Markel – narzeczony Anny – na-
czelnik poczty w Chlebowicach. 
Zamordowani wyszli od Chryno-
wicza /ukraińca/, właściciela ole-
jarni w Sokołowie i ślad po nich 
zaginął. Ochrynowicz zatrzymał 
ich u siebie pod pretekstem przy-
jęcia do wieczora. Został aresz-
towany”  (AAN, AK, sygn. 203 /
XV/ 42, k. 20 – 26, pisownia ory-
ginalna). 

W kolonii Romaszkowo pow. 
Kostopol został zamordowany 
przez UPA  leśniczy Matuszek 
(imię nieznane)  (Edward Orłow-
ski...,  jw.).   

W mieście powiatowym Równe 
woj. wołyńskie policjant ukraiń-
ski zastrzelił Feliksa Zawadow-
skiego. 

We wsi Wygoda pow. Dolina 
Ukraińcy porwali wóz konny z 4 
Polakami ( w tym z kobietą) i ślad 
po nich zaginął. „7.10 porwano z 
Wygody [Dolina] do Wełdzirza: 
1). Weissa Mariana, sekretarza 
Nadleśnictwa; 2). Czajkowskiego 
Zacharjasza, urzędnika Nadle-
śnictwa; 3). Wowkonowicz Kazi-
mierę, urzędnika Nadleśnictwa; 
4). Majewskiego, aptekarza z 
Wełdzirza, któremu we wrześniu 
wrzucono granat do domu. 

Wszyscy czworo jechali o godzinie 
17.30 z Wełdzirza do Wygody. Na-
padnięto na nich miedzy Wełdzi-
rzem i Wygodą i zabrano razem 
z wózkiem i koniem.” (1943, 12 
października – Pismo PolKO w 
Stryju do Delegata RGO we Lwo-
wie dotyczące porwań i napadów 
na ludność polską. W: B. Ossol. 
16721/2, s. 13). 

   8 października:  

We wsi Bodiaczów pow. Łuck 
Ukraińcy z Klepaczowa zamor-
dowali w lesie co najmniej 7 Po-
laków. 

We wsi Chorobów pow. Sokal 
upowcy zamordowali 2 Polaków 
(„Biuletyn Informacyjny”, 11. XI. 
1943, nr 45). 

We wsi Didycze pow. Łuck za-

mordowali 2 Polaków. 

W kol. Głęboka pow. Łuck za-
mordowali 4 Polaków, w tym 
17-letniego. 

We wsi Homatycze pow. Sokal 
zamordowali 12 Polaków („BI”, 
11.XI. 1943, nr 45). 

We wsi Konotopy pow. Sokal 
podczas pogrzebu ofiar ze wsi 
Warów Ukraińcy na cmentarzu 
rzucili 2 granaty zabijając 1 Pola-
ka a 15 raniąc („BI”, 11. XI. 1943, 
nr 45). 

We wsi Nabróż pow. Hrubie-
szów upowcy zamordowali miej-
scowego proboszcza ks. Włady-
sława Jacnickiego, lat 60. 

We wsi Netreba pow. Zbaraż 
banderowcy zamordowali 29 Po-
laków w wieku od 1 roku życia 
do 70 lat.  „Dnia 8 października 
br. banda Wołyniaków Ukraińców 
napadła na polską wieś graniczną 
Netrebę. Pierwszy strzał ze strony 
bandy padł około godz. 7.30 wie-
czorem, po nim napadający poczę-
li okrążać wieś. Milicja ukraińska, 
która była obecna we wsi uciekła 
w stronę Opryłowiec. Bandyci 
poczęli wtedy palić domy, rąbać 
drzwi i okna, mordować ludność. 
Dzięki wyrzuceniu rakiety alar-
mowej przybyła z pomocą Netro-
bie straż graniczna niemiecka z 
Nowik. Bandyci spłoszeni serią 
strzałów żołnierzy straży granicz-
nej uciekli uprowadzając ze sobą 
część łupu. Na miejscu pozostało 
17 zamordowanych i 7 rannych 
mieszkańców wsi, są to: Dziedzic 
Marcin, lat około 76, Dziedzic 
Parańka, lat 68, Dziedzic Emilia, 
lat 9, Dziedzic Jan, lat 4, Szabiń-
ska Stefania, lat 18, Taraszczuk 
Szymon, lat 65, Wójcicki Piotr, 
lat 66, Ratuszniak Apolonia, lat 
60, Gruszka Aniela, alt 45, Ko-
zołubska Julia, lat 55, Liśkiewicz 
Rozalia, lat 1, Tkacz Franciszek, 
alt 30, Tkacz Antonina, lat 28, 
Tkacz Franciszka, lat 8, Tkacz 
Maria, lat 1, Berbeć Maria, lat 
70, Gabryk Maria, lat 45. W szpi-
talu leczy się Wojarka Katarzyna, 
sześciu dalszych rannych pozo-
stało we wsi. Bandyci częściowo 
spalili, częściowo uprowadzili: 18 
krów, 5 cieląt, 18 koni, 16 owiec, 4 
świnie. Pastwą płomieni padło 25 
gospodarstw z domami mieszkal-
nymi, a około 200 osób pozostało 
bez dachu nad głową i środków do 
życia.”  (1943, 12 października – 
Odpis pisma PolKO w Tarnopolu 
dotyczącego napadów na ludność 
polską. W: B. Ossol. 16721/2, 
s. 39-40). „Dnia 8.10.1943 r., w 
czasie nocnego napadu na wieś 
Netrebę, zginęli następujący 
uciekinierzy wołyńscy: 1. Gabryk 
Marta; 2. Liśkiewicz Rózia; 3. Ko-
zołóbska Julia; 4. Wójcicki Piotr 
(ok. lat 58); 5. Tkacz Franciszek 
(udusił się dymem w piwnicy); 6. 
Tkacz Antonina; 7. Tkacz Fran-
ciszka - udusili się; 8. Tkacz Ma-
ria; 9. Gruszka Aniela; 10. Berbeć 
Maria; 11. Marciniak Stefania z 
Glińczuk; 12. Berbeć Kazimierz. 
Pochowani wspólnie w Netre-
bie w sobotę 9.X.1943 r. o godz. 
5 wieczór” (Opracował: Andrzej 
Biernat 23.11.2009 na podstawie 
zeszytów o. Tadeusza Chrobaka. 
Fragmenty wybrała Iwona Ko-
pańska – Konon, w: www.stan-
kiewicze.com/ludobojstwo.pl ). 
Iwona Kopańska-Kanon podaje 
też relację Franciszki Zamorskiej 
z d. Juzwa, wg której wówczas za-

mordowani zostali także: 1. Dzie-
dzic Marcin lat ok. 65, 2. Dziedzic 
Pelagia lat ok. 50 żona Marcina, 3. 
Dziedzic Jan lat ok. 6 wnuk Mar-
cina, 4. Dziedzic Emilia lat ok. 9 
wnuczka Marcina, 5. Szabińska 
Stefania lat 18, 6. Taraszczuk Szy-
mon lat 65. Franciszka Zamorska 
uciekała z innymi Polakami w 
stronę wsi Dobrowody, przed 
większą ilością ofiar uratowała 
obecność żołnierza niemieckiego 
(prawdopodobnie Ślązaka), który 
tego dnia przyjechał do Netreby z 
młockarnią. Widząc okrążających 
wieś banderowców zaczął do nich 
strzelać, potem wystrzelił trzy 
czerwone rakiety. Wkrótce po-
jawili się na kilku samochodach 
Niemcy ze Zbaraża i banderowcy 
wycofali się  w stronę Glińczuki 
– Kierniczki. (e-meil Kopańskiej-
-Kanon do autora).  

W miasteczku Ołyka pow. Łuck 
Ukraińcy zamordowali szewca 
Stefana Pastuszka, lat 35.  

We wsi Sawczyn pow. Sokal 
upowcy zamordowali 2 Polaków 
(„BI”, 11. XI. 1943, nr 45). 

We wsi Warów pow. Sokal za-
strzelili 4 Polaków („BI”, 11. XI. 
1943, nr 45). 

We wsi Wojsławice pow. Sokal 
zamordowali 6 Polaków (”BI”, 
11. XI. 1943, nr 45). 

   Przed 9 październikiem:   

We wsi Górniki (Hirniki) pow. 
Dubno Polakowi, mężowi Ukra-
inki z którą miał 7 dzieci, rodzina 
żony i sąsiedzi Ukraińcy złamali 
kręgosłup i zakopali ciało nieda-
leko domu. 

   9 października: 

W osadzie Kościuszków pow. 
Łuck Ukraińcy zamordowali 5 
Polaków.  

We wsi Wojsławice pow. Sokal: 
„09.10.1943 r. zostali zamordo-
wani: 1-5. Mucha i.n; Sawka i.n.; 
Sokołowski i.n., nauczyciel; Spila 
– brat księdza i jedna osoba NN.” 
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw.;  Seria – 
tom 8; mylnie podana nazwa wsi 
jako Osławice). Sokołowski (imię 
nieznane), nauczyciel; został za-
mordowany przez banderowców 
jesienią 1943 roku we wsi Wojsła-
wice pow. Sokal (Siekierka..., s. 
1023, lwowskie).  

   W nocy z 9 na 10 październi-
ka: 

We wsi Chorobrów pow. Sokal: 
„W nocy z 9 na 10.X. miała prze-
bieg zorganizowana akcja prze-
ciw Polakom. Kilka osób zostało 
zamordowanych, a mianowicie: 
w Chorobrowie 2 osoby” (1943, 
październik - Zbiór raportów do-
tyczących napadów ukraińskich 
na terenie Małopolski Wschod-
niej zarejestrowanych przez RGO 
we Lwowie. W:  AAN 47, s. 5-11, 
13-15). 

We wsi Chwatowice pow. Sokal: 
„W nocy z 9 na 10.X. miała prze-
bieg zorganizowana akcja prze-
ciw Polakom. Kilka osób zostało 
zamordowanych, a mianowicie: 
Chwatowice 1 osoba” (1943, paź-
dziernik - Zbiór raportów doty-
czących napadów ukraińskich na 
terenie Małopolski Wschodniej 
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zarejestrowanych przez RGO we 
Lwowie. W:  AAN 47, s. 5-11, 13-
15). 

We wsi Komarówka pow. Bu-
czacz policjanci ukraińscy aresz-
towali 4 młodych Polaków, którzy 
zaginęli bez wieści.   

We wsi Opulsko pow. Sokal: 
„W nocy z 9 na 10.X. miała prze-
bieg zorganizowana akcja prze-
ciw Polakom. Kilka osób zostało 
zamordowanych, a mianowicie: 
Opolsk 2 osoby” (1943, paździer-
nik - Zbiór raportów dotyczących 
napadów ukraińskich na terenie 
Małopolski Wschodniej zareje-
strowanych przez RGO we Lwo-
wie. W:  AAN 47, s. 5-11, 13-15).

We wsi Ostrowice pow. Sokal: 
„W nocy z 9 na 10.X. miała prze-
bieg zorganizowana akcja prze-
ciw Polakom. Kilka osób zostało 
zamordowanych, a mianowicie: w 
Ostawicach 5 osób”  (1943, paź-
dziernik - Zbiór raportów doty-
czących napadów ukraińskich na 
terenie Małopolski Wschodniej 
zarejestrowanych przez RGO we 
Lwowie. W:  AAN 47, s. 5-11, 13-
15).  

We wsi Wazów pow. Sokal: „W 
nocy z 9 na 10.X. miała przebieg 
zorganizowana akcja przeciw Po-
lakom. Kilka osób zostało zamor-
dowanych, a mianowicie:  Ważów 
4 osoby. W czasie pogrzebu ofiar z 
Ważowa ma cmentarzu w Konoto-
pach rzucił przejeżdżający rowe-
rem osobnik granat ręczny. Kilka 
osób, między innymi i proboszcz 
zostali ranieni.” (1943, paździer-
nik - Zbiór raportów dotyczących 
napadów ukraińskich na terenie 
Małopolski Wschodniej zareje-
strowanych przez RGO we Lwo-
wie. W:  AAN 47, s. 5-11, 13-15).   

   10 października: 

We wsi Hanaczów pow. Przemy-
ślany Ukraińcy zastrzelili byłego 
kierownika szkoły powszechnej, 
por. rez. Stanisława Weissa oże-
nionego z Ukrainką.

We wsi Kłodno Wielkie pow. 
Żółkiew zamordowali Jana Lip-
skiego. 

We wsi Konotopy pow. Sokal 
podczas pogrzebu 9 Polaków 
uprowadzonych i zamordowa-
nych przez UPA  został ostrzelany 
przez nich orszak pogrzebowy, 
w wyniku czego zginął 17-letni 
chłopiec z Zaburza o nazwisku 
Kukiełka a 5 osób zostało ran-
nych. W tym też dniu upowiec, 
syn dróżnika ze wsi Opulsko, za-
strzelił na moście 40-letnią Polkę 
o nazwisku Micaj. 

We wsi Majdan pow. Drohobycz 
zamordowali Witolda Żubra, kie-
rownika kopalni nafty. 

We wsi Malice pow. Hrubie-
szów bojówkarze z Ukraińskiej 
Samoobrony Narodowej z Wer-
bkowic, Hostynnego, Kotorów i 
Malic zamordowali 18 Polaków. 
Również z rąk policji w Malicach 
w październiku 1943 r. poniosło 
śmierć 13 Polaków. (S. Siekierka, 
T. Drop, Ludobójstwo dokonane 
przez nacjonalistów ukraińskich 
na Polakach w woj. lubelskim w 
latach 1939 – 1947, „Na Rubie-
ży”133/2014, s. 30-31).

We wsi Polanki pow. Hrubie-

szów upowcy obrabowali i spalili 
kolonię oraz zamordowali 18 Po-
laków, różnej płci i wieku. 

We wsi Wełdzirz pow. Dolina: 
„Dn. 10.X. między Wełdzirzem, a 
Wygodą napadnięto na furmankę 
wiozącą następujące osoby: 1. 
Weiss Marian, urzędnik Nadle-
śnictwa ; 2. Czajkowski Zacha-
riasz urzędnik Nadleśnictwa; 3. 
Wowkonowicz Kazimierz urzędnik 
Nadlaśnictwa; 4. Majewski, ap-
tekarz z Wełdzirza.” (1943, paź-
dziernik - Zbiór raportów doty-
czących napadów ukraińskich na 
terenie Małopolski Wschodniej 
zarejestrowanych przez RGO we 
Lwowie. W:  AAN 47, s. 5-11, 13-
15). 

We wsi Zawadów pow. Lwów 
zamordowali 22-letniego Kazi-
mierza Śliwińskiego.  

We wsi Żabie pow. Kosów Hu-
culski: „W Żabiu 10.X.43. w 
straszliwy sposób, wycinając ję-
zyk – bandyci ukr. zamordowali: 
leśniczego, żonę i dziecko, 18 l. 
dziewczyna zbiegła do Kołomyi” 
(AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 42. k. 
20-26). „W Żabiu (pow. Kosów) 
– 10 października – w straszliwy 
sposób (odcinając języki, palce  u 
rąk i nóg, małżowiny uszne, wy-
dłubując gałki oczne i rozcinając 
brzuchy), zamordowano leśnicze-
go, jego żonę i dziecko. Szesnasto-
letnia córka zdołała zbiec”.  (Sta-
nisław Dłuski: “Fragment wiel-
kiej zbrodni” ; w: „Las Polski”, nr 
12 z 1991 roku).   

   11 października: 

We wsi Boruchów pow. Łuck 
upowcy spalili całą wieś, ludność 
polską wymordowali 7 września, 
stąd nie wiadomo, czy ktoś jesz-
cze zginął. 

We wsi Niskołyzy pow. Buczacz 
został zamordowany przez ban-
derowców leśniczy Mieczysław 
Zazulak, lat 22, otrzymał dwa 
postrzały i kilkanaście pchnięć 
nożem (AAN,  AK, sygn. 203/
XV/42, k. 20 - 26).  

   12 października: 
W powiatowym mieście Brody 
został zamordowany przez bande-
rowców Roman Ossoria-Buko z 
leśnictwa Sokołówka, nadleśnic-
two Brody.

We wsi Bybło pow. Rohatyn 
banderowcy uprowadzili i zamor-
dowali po torturach w lesie 2 Po-
laków: proboszcza ks. Andrzeja 
Wierzbowskiego oraz nauczyciela 
Stanisława Wróbla. 
We wsi Czeremosznia pow. Zło-
czów uprowadzili z leśniczówki 2 
Polaków: gajowego, którego ciała 
nie odnaleziono (był to Bogdan 
Isarewicz) oraz dyrektora Lie-
genschafu w Białym Kamieniu 
powiat Zborów (był to Stanisław 
Koniecki), którego zwłoki  zna-
leziono po kilku dniach  (Edward 
Orłowski..., jw.; Stanisław Dłu-
ski: “Fragment wielkiej zbrodni” 
; w: „Las Polski”, nr 13-14 z 1991 
roku).   
W mieście powiatowym Dolina 
woj. stanisławowskie: „12.10. 
wieczorem zamordowano pod 
Doliną w drodze z przedmieścia 
Doliny Podliwcze do Rachinia ro-
botnika Gruszczyńskiego, lat 31, 
kawaler. Wracał wcześnie wie-
czorem z pracy w kopalni nafty w 
Podliczu do domu. Znaleziono go 

13.10 rano ze związanymi ręka-
mi.” (1943, 23 października – Pi-
smo PolKO w Stryju do Delegata 
RGO we Lwowie dotyczące na-
padów na ludność polską. W: B. 
Ossol. 16721/2, s. 15).
We wsi Dubowce pow. Stanisła-
wów: „Dubowce 12.X.43. godz. 
5.30 został zamordowany Sadowy 
/?/ Polak, urzędnik ruchu, przy 
sprzedaży biletów, przez bandę 
ukr. z OUN. Osierocił żonę i dzie-
ci” (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 
42, k. 20 – 26).  
Wew wsi Hnilcze pow. Podhaj-
ce:„W Hnilczu pow. Podhajce. 
Dnia 12.X. br. uprowadzili dwaj 
sprawcy w mundurach policji 
ukraińskiej  niejakiego Stanisława 
Rybickiego, lat 20, do lasu i tamże 
go zamordowali. Zwłoki, okrop-
nie pobite, z wyłupanymi oczyma, 
znaleziono w lesie w stawie. Pod 
pozorem rewizji, dokonali spraw-
cy w mieszkaniu zamordowane-
go rabunku, zabierając ze sobą 
wiele rzeczy. Przed odejściem 
wylegitymowali się, pokazując 
swoje dowody, z których jeden był 
wystawiony na nazwisko Drepko 
albo Trepko, drugi zaś podobno 
na nazwisko Buczko, lub coś po-
dobnego. Tego samego wieczoru 
zostali zamordowani: w Skomo-
rochach proboszcz ks. Stroński, w 
Byble proboszcz ks. Wierzbowski, 
i nauczyciel miejscowy.” (1943, 
październik - Zbiór raportów do-
tyczących napadów ukraińskich 
na terenie Małopolski Wschodniej 
zarejestrowanych przez RGO we 
Lwowie. W:  AAN 47, s. 5-11, 13-
15). W październiku 1943 r. doszło 
we wsi Stanisława Srokowskiego 
do pierwszej zbrodni. Furmanką 
przyjechało czterech Ukraińców. 
Chcieli zabrać księdza. Jednak ka-
płan był w tym czasie nieobecny. 
Zamiast jego pojmano siostrzeńca 
księdza, Stasia Rybickiego. Pan 
Srokowski znał chłopca osobi-
ście. Tak wspominał ostatnie po-
żegnanie kolegi: “Chłopi, którzy 
zbierali tytoń, widzieli, jak w pew-
nym momencie zrzucono chłopca 
z wozu, przywiązano mu do szyi 
sznur, którego drugi koniec przy-
wiązany został do pojazdu. Konie 
zaczęły pędzić. Wszyscy myśleli, 
że już wtedy zginął. Jednak tej sa-
mej nocy mieszkający w pobliżu 
wsi ludzie słyszeli straszliwy płacz 
i okropne jęki i szloch. Trwało to 
całą noc. Następnego dnia zna-
leziono chłopca. Leżał w stawie 
z przyczepionym kamieniem do 
szyi. Podczas rekonstrukcji wyda-
rzeń ustalono, że chłopiec został 
przywiązany do dwóch dębczaków 
i znęcano się nad nim. Wydłubano 
mu oczy, wcześniej rozpalając pod 
nim ognisko. Rozgrzanymi pręta-
mi wypalano mu oczy. Następnie 
odcięli mu język i genitalia oraz 
bawili się nim całą noc, nakłada-
jąc mu cierniową koronę na gło-
wę. Ciało potem przywieziono do 
wsi. Widziałem je. To był straszny 
widok. Do dziś widzę leżącego na 
drzwiach Stasia bez oczu bez języ-
ka, z okaleczoną piersią i policz-
kami” (Magdalena Kowalewska: 
Bestialskie ludobójstwo na Kre-
sach; Nasza Polska, 1 lipca 2013). 

W kol. Jachimówka pow. Ho-
rochów Ukraińcy zamordowali 3 
Polaków, którzy wrócili do swo-
ich domów po rzeczy. 
We wsi Rachin pow. Dolina 
Ukraińcy zamordowali 31-letnie-
go Polaka, Gruszczyńskiego. 

We wsi Ruda Brodzka pow. Bro-

dy: ”12.10.1943 r. został zam. Ku-
stra Władysław l. 25 z Brodów”. 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw., tom 7).   
We wsi Skoromochy Stare pow. 
Rohatyn banderowcy zamor-
dowali proboszcza ks. Tadeusza 
Strońskiego. „Banda złożona z 6 
osób zamordowała proboszcza ks. 
Strońskiego, wybitnego działacza 
narodowego i katolickiego. Został 
on zabity trzema strzałami. Śp. 
ks. Stroński liczył lat 44. Od naj-
wcześniejszej młodości  pracował 
w szeregach obozu narodowego. 
W 1918  brał udział w obronie 
Lwowa i był odznaczony Krzy-
żem Niepodległości. Śp. zmarły 
był bratem znanego działacza, 
prof. Strońskiego. Zwłoki śp. ks. 
Strońskiego zostały przywiezione 
do Lwowa i złożone na wieczny 
spoczynek na cmentarzu Łycza-
kowskim w niedzielę 17.X.43.” 
(AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 42, k. 
20 – 26). Wśród morderców był 
syn greckokatolickiego księdza, 
proboszcza, Sławko Niernyj; jego 
ociec Wasyl Niernyj był inicjato-
rem mordów w okolicy. Jeden z 
morderców ubrany był w sutannę 
zamordowanego we wsi Bybło ks. 
Wierzbowskiego (Jastrzębski..., s. 
288; stanisławowskie). 

12 października 1943 roku miała 
miejsce bitwa pod Lenino. 

   13 października: 

We wsi Bielin pow. Kowel Ukra-
ińcy zamordowali 3 Polaków: 
5-letniego chłopca, 21-letnią ko-
bietę i 25-letniego mężczyznę. 

We wsi Koszykówka pow. Stani-
sławów: „13.X.43. w Koszykówce 
k/Stanisławowa zostali wymordo-
wani: Barta – Polak, l. 52, kie-
rownik Ligenzschaftu; Barta – syn 
– l. 24; sekretarka – l. 18. Ciała 
pomordowanych przewieziono 
do Stanisławowa, gdzie odbył się 
manifestacyjny pogrzeb z udzia-
łem tłumu ludności polskiej. Barta 
stracił w 42 r. brata aresztowane-
go przez niemców i zmarłego w 
więzieniu” (AAN, AK, sygn. 203 
/XV/ 42, k. 20 - 26, pisownia ory-
ginalna). 

W miasteczku Krystynopol pow. 
Sokal zamordowali 5 Polaków, w 
tym Jana Karola Kisielewicza, 60 
lat; jego syna Kazimierza, 22 lata 
i jego córkę Ludwikę, 20 lat, nato-
miast jego żonie Rozalii, Ukraiń-
ce, darowali życie.   

We wsi Zabłonie pow. Brody: 
„13.10.1943 r. został zam. Bu-
czyński Piotr l. 23”. (prof. dr hab. 
Leszek Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw., tom 7).  

   14 października: 

We wsi Firlejówka koło Glinian, 
nad rzeką Gołogórką dopływem 
Pełtwi  „14.10.1943 r. został zam. 
Kwiatkowski i.n., Polak.” (prof. dr 
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupeł-
nienie..., jw., tom 7). 

We wsi Honiatyn pow. Hrubie-
szów Ukraińcy z USN z Werbko-
wic, Hostynnego, Kotorowa i Ma-
lic zamordowali kilkunastu Pola-
ków, w tym nauczycielkę Marię 
Czarnecką, kierowniczkę szkoły 
w Oszczowie. IPN w Lublinie 
prowadził śledztwo w sprawie 
zbrodni ludobójstwa dokonanej 
w dniu 14 października 1943 r. w 

miejscowości Honiatyn, polegają-
cej na zabójstwie co najmniej 12 
osób spośród ludności cywilnej

tej miejscowości - śledztwo umo-
rzono wobec niewykrycia spraw-
ców przestępstwa,  

We wsi Lubliniec pow. Kowel 
Ukraińcy zamordowali 29-letnie-
go Witolda Leśnickiego. 

We wsi Moniatycze pow. Hru-
bieszów miejscowi policjanci 
ukraińscy zamordowali 2 Pola-
ków, w tym 17-letniego Bogdana 
Rudzińskiego. 

We wsi Uhrynów pow. Sokal 
banderowcy zamordowali Polkę, 
nauczycielkę z Honiatynia (patrz 
wyżej).  

   Do 15 października: 

We wsi Sidorów ad Husiatyn 
oraz we wsi Jabłonów pow. 
Kopyczyńce: „12 ofiar – mili-
cji ukraińskiej w Sidorowie ad 
Husiatyn. Aresztowani pod pre-
tekstem angażowania się w adm. 
sowieckiej, zostali zastrzeleni 
podczas rzekomej próby ucieczki.. 
50 osób – Jabłonów, ofiary mor-
dów ukraińskich”  („Małopolska 
Wschodnia. Lista ofiar terroru 
ukraińskiego. Mp. 15.X.43; w: 
ANN, AK, sygn. 203 /XV/ 28, k. 
73 – 90). 

   15 października: 

We wsi Krasne pow. Lwów bo-
jówkarze ukraińscy zamordowali 
65-letniego emerytowanego dy-
rektora szkoły Jana Andruszew-
skiego (AAN, AK, sygn. 203 /
XV/ 42, k. 20 – 26). 

We wsi Mołodiatycze pow. Hru-
bieszów policjanci ukraińscy 
aresztowali 4 Polaków, po których 
ślad zaginął. 

W kol. Obeniże pow. Kowel bo-
jówkarze SB-OUN-UPA zamor-
dowali 3 Polki, starsze wiekiem 
ziemianki Kosińskie (75 – 81 lat), 
ich zwłoki zakopali obok szaletu, 
stary dworek obrabowali i spalili. 

We wsi Panasówka pow. Zbo-
rów upowcy obrabowali polskie 
zagrody i spalili, a gdy obrona 
polska załamała się, wymordo-
wali ponad 30 Polaków. ”15 paź-
dziernika 1943 roku liczna bojów-
ka UPA z Wołynia wsparta przez 
miejscowych banderowców, napa-
dła na polskie zagrody, ograbiła je 
i zniszczyła, a zamieszkujących je 
Polaków wymordowała. Dowódca 
naszej samoobrony „Szklanny”, 
został ranny w obie nogi i schwy-
tany przez banderowców. Opraw-
cy przywiązali go do stojącego 
obok naszego domu słupa telegra-
ficznego, a skrwawione nogi opę-
tali słomianymi warkoczami, na-
stępnie oblali go naftą i podpalili. 
Płonący rozdzierającym głosem 
błagał Niebo o śmierć i przeklinał 
swoich katów, a oni popijali sa-
mogon, naigrawali się z cierpień 
ofiary i głośno zanosili się śmie-
chem. Następnie upowcy, którzy 
co rano odmawiali wspólną mo-
dlitwę i śpiewali: „Boże Wełykyj, 
Boże Jedynyj...” włamali się do 
miejscowej „łacińskiej” kaplicy, 
stojącej w cieniu tysiącletnich lip 
i zbezcześcili święte miejsce. Wy-
wlekli ubożuchny dobytek kaplicz-
ki: ornaty, komże i kielichy. Część 
z nich rozdano wiejskim dziewczy-
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nom. Podeptano, wyrwany ze zło-
conych ram obraz Matki Boskiej, 
a ramę zabrano i wykorzystano 
w cerkwi do obrazu „ukraińskiej 
Matki Boskiej” (Tadeusz Mazarz, 
w: Komański..., s. 950). 

W kol. Przebraże pow. Łuck 
upowcy podczas nocnego napadu 
zamordowali 2 Polaków. 

We wsi Staje pow. Rawa Ruska: 
„15 października 1943 r. w Sta-
jach Ukraińcy wyprowadzili na 
pobliską łąkę i zastrzelili dziewię-
ciu Polaków” 

( h t t p : / / w w w. r p . p l / H i s t o -
ria/302279988-Doly-smierci-na-
-polskiej-granicy.html#ap-1). Inni 
podają datę 15 listopada 1943 
roku. 

We wsi Stara Wieś pow. Toma-
szów Lubelski: „Ślepko Katarzy-
na l. ok. 60 uciekinierka z Mołożo-
wa zam. 15.10.1943 r.” (Prof. dr 
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw.;  Seria – tom 8). 

Koło miasta powiatowego Tłu-
macz woj. stanisławowskie bo-
jówkarze OUN zamordowali 2 
Polki: „15.X.43. Na drodze mię-
dzy Józefem a Tłumaczem banda z 
OUN składająca się z milicji ukr. 
napadła na przejeżdżających do 
pociągu kierowniczkę poczty i na-
uczycielkę mordując ich na miej-
scu” (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 
42, k. 20 – 26).  

We wsi Zarudeczek  pow. Tarno-
pol: „15.10.1943 r. zamordowano 
3 Polaków NN i raniono dwóch”. 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw., tom 7).  

   W połowie października: 

W majątku Kiwerce pow. Łuck 
upowcy obrabowali i spalili mają-
tek oraz wymordowali mieszkają-
cych tutaj Polaków, kilkadziesiąt 
osób. 

We leśniczówce Poczapy pow. 
Luboml został zastrzelony przez 
ukraińskiego policjanta z Ma-
ciejowa leśniczy Piotr Kamiński   
(Edward Orłowski..., jw.). ”Ka-
miński Piotr s. Stanisława, leśni-
czy, połowa X 1943, zastrzelony 
przez ukraińskiego milicjanta z 
Maciejowa” (Wojciech Moska-
luk..., jw.). W 1943 była policja 
ukraińska.      

   16 października:  

We wsi Bielin pow. Włodzimierz 
Wołyński podczas napadu UPA 
zginęło w obronie 5 Polaków a 2 
zostało zamordowanych (6-ciu w 
wieku 17 – 21 lat, jeden lat 32). 

W kol. Budy Jeziorańskie pow. 
Kowel upowcy wywieźli rodzinę 
polską Zagórskich na cmentarz w 
Ozieranach (Jezioranach, Jezio-
rzanach) i tam ją zamordowali. 

We wsi Kornicz pow. Kołomyja 
Ukraińcy zamordowali Polaka, li-
stonosza (AAN, AK, sygn. 203 /
XV/ 42, k. 20 – 26). 

We wsi Krzywe pow. Skałat: W 
Skałacie odbył się pogrzeb Pola-
ka, Stanisława Konenko, zamor-
dowanego we wsi Krzywe pow. 
Skalat; razem z nim Ukraińcy 
zamordowali 7 ukrywających się 
Żydów (ks. bp Wincenty Urban: 
Droga krzyżowa Archidiece-

zji Lwowskiej w latach II wojny 
światowej 1939 – 1945. Wrocław 
1983, s. 125).  Komański (s. 340) 
podaje, że został on zamordowany 
we wsi Józefówka, podczas poby-
tu u krewnego, razem z ukrywają-
cymi się Żydami.  

We wsi Łyszcze pow. Łuck upo-
wcy zamordowali 2 rodziny pol-
skie. 

We wsi Jeziorany (Jeziorzany, 
Ozierany) pow. Kowel 16 paź-
dziernika lub 2 listopada 1943 
roku upowcy na starym cmenta-
rzu zamordowali co najmniej 15 
Polaków przywiezionych z oko-
licznych wsi, w tym małżeństwo 
z 2-letnią córką, matkę z małym 
dzieckiem, 19-letnią dziewczynę, 
matkę z 20-letnią córką i 4-mie-
sięczną wnuczką, kobiety lat 60 
i 70, 2 mężczyzn, ojca z 7-letnim 
synem, który pytał morderców, co 
im zrobił, że chcą go zabić. „W 
tym samym czasie co w Budach 
Ossowskich Ukraińcy dokona-
li pogromu w Peresiece. Część 
mieszkańców z Przesieki nie 
chciało jednak porzucać swojej 
miejscowości licząc, że Ukraińcy 
ich nie ruszą. Ci zaś powyciąga-
li ich z domów, zaprowadzili na 
cmentarz w Jeziorzanach, a na-
stępnie zamordowali, poddając 
wcześniej wyrafinowanym tortu-
rom. Z dołu wygrzebała się jednak 
ranna Zofia Padowska. Udało jej 
się doczołgać do domu znajomych 
Ukraińców i poprosić o wodę. Na 
jej widok mężczyźni chwycili za 
siekiery, ale w jej obronie stanęła 
gospodyni tego domu, nie dopusz-
czając do dobicia kobiety. Została 
ona przewieziona do punktu sani-
tarnego w Zasmykach. Pamiętam, 
że przeraziłam się, jak zobaczy-
łam jej zmasakrowaną twarz. Ko-
bieta ta przeżyła, ale jej cała naj-
bliższa rodzina pozostała w dole 
na cmentarzu w Jeziorzanach. Od 
kuzynki Bogumiły Figurowskiej 
dowiedziałam się, co działo się 
w Peresiece. /.../ Zbrodni w Pere-
siece dokonali sąsiedzi Ukraińcy. 
Inicjatorem mordu był zaś prawo-
sławny pop. „Jastrząb”, gdy do-
wiedział się o mordzie, wysłał do 
Peresieki grupę partyzantów, któ-
rą Ukraińcy powitali strzałami. 
Jak nasi dali ognia, to Ukraińcy 
uciekli. Ludzie „Jastrzębia” prze-
trząsnęli cerkiew, w której znaleźli 
kilka karabinów, które zabrali do 
Zasmyk.” (Marek A. Koprowski: 
Krwawe lato 1943. W:  http://
www.kresy.pl/kresopedia,histo-
ria,ii-wojna-swiatowa?zobacz/
krwawe-lato-1943 ).  

We wsi Nowy Korzec pow. Rów-
ne Ukraińcy zamordowali Anto-
niego Sadowskiego. 

We wsi Ozierany pow. Kowel - 
patrz wyżej: „We wsi Jeziorany”. 

W kol. Peresieka Jeziorańska 
pow. Kowel upowcy ze wsi Wi-
tonież oraz miejscowi Ukraińcy 
wywieźli kilka rodzin polskich 
na cmentarz we wsi Ozierany (Je-
ziorany) i tam je wymordowali. 
Patrz: we wsi Jeziorany. 

We wsi Stara Wieś pow. Hrubie-
szów upowcy z policjantami ukra-
ińskimi zamordowali 28 Polaków 
i spalili ich gospodarstwa. M.in.: 
„Woch Emilia l. 33, Woch Andrzej 
l. 72 zam. 15/16.10.1943 r., Woch 
Czesław l. 11, Woch Longin l. 15, 
Woch Józef l. 37.” (Prof. dr hab. 
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnie-

nie..., jw.;  Seria – tom 8).

We wsi Zygmuntówka pow. Sta-
nisławów Ukraińcy zamordowali 
Karczmarczyka, urzędnika Lie-
genschaftu (AAN, AK, sygn. 203 
/XV/ 42, k. 20 – 26).  

   W nocy z 16 na 17 paździer-
nika: 

We wsi Jezupol pow. Stanisła-
wów banda ukraińska zamor-
dowała 2 Polaków: „Jezupol – 
16/17.X.43. zostali zamordowani: 
Gajkowski Franciszek – naczelnik 
stacji, Bogucki /?/ - kierownik 
szkoły. Ciała ich wrzucono do 
Dniestru” (AAN, AK, sygn. 203 
/XV/ 42, k. 20 – 26; Siekierka na 
s. 487, stanisławowskie, datuje 
mord na 11/12 września 1944, po-
dając nazwiska: Tadeusz Bogucki 
i Gajkowski).

   17 października: 

We wsi Jatwięgi pow. Bóbrka 
banderowcy zamordowali An-
drzeja Piecucha. 

We wsi Kułakowce pow. Za-
leszczyki zamordowali Juliana 
Ostrowskiego.   

We Lwowie policjanci ukraińscy 
zamordowali 2 Polaków: 20-let-
niego Włodzimierza Telpkow-
skiego i Zbigniewa Olesiewicza. 

We wsi Pieniaki pow. Brody 
Ukraińcy zamordowali 3 Polaków 
(„Śledztwo w sprawie zbrodni lu-
dobójstwa nacjonalistów ukraiń-
skich w celu całkowitego wynisz-
czenia ludności polskiej w latach 
1939 - 1945 na terenie powiatów 
Zborów i Brody, woj. tarnopol-
skie”; sygn. akt S 83/09/Zi). 

W kolonii Podryże pow. Kowel 
„19 października 1943 r. o świcie, 
ktoś zapukał do drzwi naszego 
domu. Gdy mama otworzyła, w 
drzwiach stał Ignacy Wójcik ze 
swoim czternastoletnim synem, 
Władysławem. Obaj w poszarpa-
nych ubraniach i obłoceni, wyglą-
dali jak straszydła. W ich oczach 
widać było przestrach i zmęcze-
nie. Okazuje się, że przedwczoraj-
szej nocy ukraińscy rezuni napadli 
na polską kolonię Podryże, gdzie 
wymordowali jej mieszkańców, a 
ich zabudowania puścili z dymem. 
Napadli wieś przed świtem, gdy 
znużeni całonocnym czuwaniem 
wartownicy zeszli ze swoich po-
sterunków alarmowych, wierząc, 
ze już tej nocy napadu nie będzie, 
udając się na spoczynek. Niestety, 
wykorzystali to rezuni w czym po-
mogła im gęsto ścieląca się mgła 
od strony Strugi i mokrych łąk. 
To pozwoliło im na podejście do 
samych zabudowań i jednoczesne 
wtargnięcie do domów zamieszka-
łych przez polskie rodziny. Mor-
dowali siekierami i widłami za-
skoczone we śnie kobiety, dzieci, 
a także mężczyzn. Po czym przy-
stąpili do palenia budynków z cia-
łami swych ofiar i żywymi ludźmi, 
którzy zdołali się skryć przed cio-
sami siekier i wideł. Teraz ginęli 
w płonących domach. Ignacemu z 
synem udało się uniknąć śmierci 
tylko dlatego, ze schodząc z warty 
wstąpili do stodoły, gdzie zamie-
rzali położyć się do snu, żeby nie 
zakłócać snu pozostałej rodzinie. 
Po chwili usłyszeli stukot do drzwi 
ich domu. To ze wszystkich stron 
dobijali się bandyci. Rzucić się na 
ratunek było za późno. Zapalona 

strzecha rozjaśniła całe podwó-
rze. Ignac z synem wyskoczyli ze 
stodoły tylna brama i korzystając 
z mgły i ciemności uciekli w zaro-
śla nad Strugą. Krzyki palących 
się dzieci i żony, przez cały czas 
dochodziły do ich uszu. W tym 
czasie wszystkie zabudowania 
Wójcików stanęły w płomieniach, 
gdzie swoje groby znaleźli: Wój-
cik Józef z żoną Józefą i dwojgiem 
dzieci, Wójcik Władysław z całą 
rodziną, Wójcik Bronisław z ro-
dziną ( spaleni żywcem), Ignaca 
żona z trojgiem dzieci ( spaleni 
żywcem), Janka Kidybówna z 
matką i dwojgiem dzieci ( zamor-
dowani siekierami). To Janka tuż 
przed wojną w 1039 roku wyszła 
za mąż za Ukraińca Iwana Teren-
tego. On sam także nie uchronił 
się przed śmiercią z rąk swoich 
pobratymców. Wszyscy zginęli od 
ciosów zadanych siekierami i wi-
dłami. Dzieci znaleziono w łóżku 
z rozłupanymi główkami. Ciosy 
siekiery dosięgły ich matkę, któ-
ra swoim ciałem chciała osłonić 
swoje maleństwa. Na progu u 
wejścia do domu leżała jej matka, 
także z rozciętą głową i odrąbaną 
ręką. Tylko Iwan leżał na drodze 
przed domem. (…) Ale widocznie 
nie zdołał znaleźć litości wśród 
swoich pobratymców, bo przecię-
ta siekierą głowa i dziury w pier-
si oraz w brzuchu świadczyły, ze 
długo był kłuty widłami. Musiał 
ponieść śmierć, bo ożenił się z Po-
lką.” (Fragment z książki Feliksa 
Kosteckiego pt. „A matki wciąż 
płaczą…..” str. 167). „Przedwczo-
rajszej nocy” czyli z 16 na 17 paź-
dziernika, „przed świtem”, czyli 
już 17 października,  natomiast  
W. i E. Siemaszko datują napad 
na 29 sierpnia 1943 r. 

We wsi Tłuste Miasto pow. Za-
leszczyki: „Adamski – kolejarz 
zamordowany w Tłustem. 17.X.43. 
W Tłustem 8 miejscowych ukra-
ińców napadło na dom Lewców. 
Ojciec zginął, syn ciężko ranny” 
(AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 42, k. 
20 – 26). 

   17 lub 18 października:     

W kol. Mataszówka pow. Łuck 
Ukraińcy zamordowali 6 Pola-
ków jadących zbierać ziemniaki, 
w tym 3 dzieci 13-letnich zakłuli 
nożami. Wacław Świetlicki rela-
cjonował: „Ojciec mój, Franci-
szek Świetlicki był pokłuty nożami 
po rękach, którymi chronił moją 
siostrę Stanisławę Świetlicką, 
która miała całe plecy posiekane 
nożami, tak, że wnętrzności były 
na wierzchu. Stanisław Cieślak 
miał wydłubane oko i wyciętą na 
policzku pięcioramienną gwiazdę. 
Andrzej Kuźmicki miał odrąba-
ne pół głowy. Wszystkie te cztery 
osoby zostały wrzucone do na-
szej studni. Aleksandra Kuuźmic-
ka miała podziurawioną głowę 
(mózg na zewnątrz) i wrzucona 
do drugiej studni, natomiast Ka-
zimierz Krupski miał połamane 
kości (był zwinięty w „rulon” i 
pozostawiony pod płotem)” (Sie-
maszko..., s. 1197). 

   18 października: 

We wsi Ilemnia pow. Dolina 
banderowcy uprowadzili z kolejki 
leśnej do lasu 6 Polaków, którzy 
zaginęli bez wieści. „18.10 br. o 
godz. 9 porwano z kolejki leśnej 
idącej z Broszniowa do Iłemni, pod 
Iłemnią [Dolina] i uprowadzono 
w lasy: 1). Tierszmida, leśnicze-

go; 2). Mranta, hamowniczego; 
3). Walkowskiego Czesława; 4). 
Sztoka; 5). Szatanika. Prócz 5 
Polaków zabrano jednego Volks-
deutschera. Z pośród jadących do 
pracy ludzi Polakom kazano wy-
stąpić, Ukraińcom żadnej krzyw-
dy nie uczyniono.” (1943, 28 paź-
dziernika – Pismo PolKO w Stry-
ju do Delegata RGO we Lwowie 
dotyczące napadów rabunkowych 
i uprowadzeń ludności polskiej. 
W: B. Ossol. 16721/2, s. 17).   

We wsi Rzepedź pow. Sanok po-
licjant ukraiński zastrzelił Polaka, 
leśniczego. „Kubik August  ur. 
1896 r. leśniczy L Duszatyn N Ko-
mańcza Powiat Sanok; pochodził 
ze Śląska, zamieszkały w Rzepe-
dzi, pracował w lasach dóbr Ko-
mańczy, należących do St. hr. Po-
tockiego, a od 1938 r. do Fundacji 
im. Pietruskich. W latach okupacji 
zatrudniony w niemieckim Nadle-
śnictwie Komańcza. Po sprzeczce 
z policjantem ukraińskim podczas 
jazdy pociągiem, został zastrzelo-
ny przez niego na przystanku kole-
jowym w Rzepedzi. Pochowany w 
rodzinnym grobowcu w Sanoku.” 
(Wojciech Moskaluk..., jw.).  

   19 października:  

We wsi Hołowecko pow. Sam-
bor: „19.10.1943 r. zamordowa-
no 3 osoby NN.” (Prof. dr hab. 
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw.;  Seria – tom 8). „Do-
noszę, że w nocy z dnia 19 na 20 
bm. banda wymordowała po troje 
osób narodowości polskiej w Ry-
pianach, Hołowecku i Posiaczu, 
nadto uprowadziła trzy osoby 
wracające z Sambora”. (1943, 23 
października - Pismo PolKO w 
Drohobyczu do RGO z załączoną 
informacją o mordach na ludności 
polskiej w okolicach Sambora. W: 
B. Ossol. 16721/1, s. 125-127).  

W lasach w Karpatach Wschod-
nich 19 X 1943 został zamordo-
wany przez UPA inż. leśnik  Dzik, 
imię nieznane  (Edward Orłow-
ski..., jw.). Patrz poniżej  „W nocy 
z 19 na 20 października we wsi 
Suchodół...”   

We wsi Kułakowce pow. Zalesz-
czyki: „19.10.1943 r. zostali zam.: 
Magierowski Albin;  Bilski Albin” 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw., tom 7). 

We wsi Łomna pow. Turka ban-
derowcy zamordowali 21 Pola-
ków, w tym kobiety i dzieci. 

   W nocy z 19 na 20 paździer-
nika:   

We wsi Kułakowce pow. Zalesz-
czyki Ukraińcy zamordowali 2 
Polaków. Obrabowany i zamor-
dowany został gospodarz Julian 
Ostrowski oraz leśnik Roman 
Oszoria-Bukowski, lat 33 („Spra-
wozdanie sytuacyjne z ziem pol-
skich”, nr 10/44 [grudzień 1943, 
styczeń luty 1944]; w: Instytut 
Polski i Muzeum im. gen Sikor-
skiego w Londynie, No: PRM 
– 122; „Załącznik nr 4”).  Inni: 
W leśniczówce Sokołówka pow. 
Złoczów został zamordowany 
przez UPA  inż. leśnik Roman 
Ossoria-Bukowski lat 39 (Edward 
Orłowski..., jw.). Patrz też wyżej: 
17 paźziernika...

We wsi Posiecz pow. Stanisła-
wów: „19/20.10.43 r. zostali za-
mordowani: 1-6. Gdowski Stani-
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sław l. 69 z żoną Katarzyną l. 59; 
Nowosielecka Helena l. 72 z synem 
Franciszkiem l.36 i synową Marią 
l. 30; Nowosielecki Stanisław l. 12 
syn Franciszka. Tego samego dnia 
zostali uprowadzeni: 7-8. Nowo-
sielecki Jan l. 38; Nowosielecka 
Apolonia z domu Gdowska l. 36.” 
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw.;  Seria 
– tom 8). Inni podają nazwisko 
Nowosieleckich jako Nowosiel-
skich  („Sprawozdanie sytuacyjne 
z ziem polskich”, nr 10/44 [gru-
dzień 1943, styczeń luty 1944]; 
w: Instytut Polski i Muzeum im. 
gen Sikorskiego w Londynie, No: 
PRM – 122; „Załącznik nr 4”).

We wsi Rypiany pow. Turka 
banderowcy obrabowali polskie 
gospodarstwa i zamordowali 6 
Polaków. Wg Siekierki (s. 1106, 
lwowskie) wśród nich był Ed-
mund Abrahamik – nauczyciel 
gimnazjalny z Tarnopola, 38 lat, 
zięć unickiego proboszcza w 
Rypinach. Inni: „Mgr. Edmund 
Abrahamik – b. prof. III gim. w 
Tarnopolu, zamord. 11.10.43 w 
Rypianie pow. Turka.” (AAN, 
AK, sygn. 203/XV/42, k. 20 – 26).  

We wsi Suchodół pow. Dolina: 
„19-20.10. br. obrabowano Nad-
leśnictwo w Suchodole urząd i 
urzędników, ale uprowadzono 
tylko Polaka inż. Dzidka. Żadne-
go śladu po uprzednio obecnie 
uprowadzonych dotychczas nie 
znaleziono.” (1943, 28 paździer-
nika – Pismo PolKO w Stryju do 
Delegata RGO we Lwowie do-
tyczące napadów rabunkowych i 
uprowadzeń ludności polskiej. W: 
B. Ossol. 16721/2, s. 17).  

   20 października:  

We wsi Czahrów pow. Rohatyn 
banderowcy uprowadzili i zamor-
dowali Polaka. „Dr. Łukasz Czar-
nowski – l. 29, kier. Państwowej 
Stadniny Czahrów zamordowany 
20.X.43”  (AAN, AK, sygn. 203/
XV/42, k. 20 – 26).  

We wsi Falemicze pow. Wło-
dzimierz Wołyński Ukraińcy 
zastrzelili 3 Polaków, w tym ko-
bietę i 17-letniego chłopca, któ-
rzy przyszli do swoich domów po 
żywność. 

We wsi Hołowiecko pow. Turka 
banderowcy zamordowali 3 Pola-
ków. 

We wsi Janów pow. Trembowla:  
„20.11.1943 r. został zamordo-
wany Drozdowicz (Drozdowski) 
Józef l. 53”. (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., 
tom 7). 

We wsi Pisarówka gmina Busz-
cze pow. Brzeżany: „20.10.1943 
r. zamordowano pracowników 
gorzelni: 1. Jaremkiewicz Kazi-
mierz; 2. Kurpiel Jan; 3. Pozi-
chowski Hieronim.” (prof. dr hab. 
Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie
...,jw., tom 7). 

W kol. Reczyszcze pow. Dubno 
zamordowali 2 Polki i 1 Ukrainkę. 

W miasteczku Sokołówka (So-
kołówka Hetmańska) pow. 
Złoczów: „20.X.43 Sokołówka 
Złoczów:  Buchowski Roman, le-
śnik,  Dudziński Kazimierz, leśnik, 
Ochrymowicz Adam, praktykant. 
Zamordowani.” (1944. luty – ma-
rzec – Wykazy mordów i napadów 

na ludność polską sporządzone w 
RGO we Lwowie na podstawie 
meldunków przekazanych z tere-
nu. W: B. Ossol. 16722/2, s. 219-
253). 

We wsi Stratyn Miasto pow. Ro-
hatyn zamordowany został Kazi-
mierz Piasecki, leśnik. Inni: 20-21 
X 1943 został uprowadzony z dro-
gi podczas przejazdu z Rohatyna 
do Stratynia i zamordowany przez 
UPA inż. leśnik Kazimierz Piasec-
ki (Edward Orłowski..., jw.). Inni:  
„20 października 1943 r. zamor-
dowali nieznani sprawcy w biały 
dzień uprowadzonego z furmanki 
w czasie pełnienia służby śp. Ka-
zimierza Piaseckiego, leśniczego 
w Stratynie, powiat rohatyński”. 
(24 października – Sprawozdanie 
PolKO w Brzeżanach dotyczą-
ce mordów i uprowadzeń Pola-
ków na terenie powiatów brze-
żańskiego i rohatyńskiego;  B. 
Ossol. 16721/2, s. 91). „21.X.43 
Rohatyn. Piasecki Stefan, leśnik, 
zamordowany”  (1944. luty – ma-
rzec – Wykazy mordów i napadów 
na ludność polską sporządzone w 
RGO we Lwowie na podstawie 
meldunków przekazanych z tere-
nu. W: B. Ossol. 16722/2, s. 219-
253). 

We wsi Zimno pow. Włodzi-
mierz Wołyński młody Ukrainiec 
zastrzelił 40-letnią Marcelinę 
Zimną. 

   21 października: 

We wsi Dereniówka pow. Trem-
bowla Ukraińcy zamordowali Po-
laka, kolejarza. 

We wsi Nowosiółki Kardynal-
skie pow. Rawa Ruska obra-
bowali majątek i zamordowali 
12-letniego Jędrzeja Przeździec-
kiego, syna zarządcy majątku. 

We wsi Pisarówka należącej do 
wsi Rekszyn pow. Brzeżany na 
terenie gorzelni zamordowali 3 
Polaków: kierownika gorzelni i 
jej pracownika oraz zarządcę ma-
jątku.  Inni pod datą 22 paździer-
nika: We wsi Hinowice na terenie 
gorzelni w majątku Pisarówka 
należącym do sołectwa Reksztyn 
pow. Brzeżany Ukraińcy zamor-
dowali od 3 do 5 Polaków: (3 ofia-
ry: „Hieronim Ponichowski – kie-
rownik, Kazimierz Jerenkiewicz – 
buchalter, Jan Kurpiel z Binowic 
– magazynier” podaje: AAN, AK, 
sygn. 203 /XV/ 42, k. 20-26; nato-
miast  Komański..., s. 109 podaje 
5 ofiar, lecz imiennie wymienia 
tylko Jana Kurpiela). Inni: „Dnia 
22 października 1943 porwali 
nieznani sprawcy w gorzelni w 
Pisarówce obok Rekszyna, gmi-
na wiejska Buszcze, powiat brze-
żański trzech Polaków z Brzeżan, 
pełniących obowiązki kierownika, 
buchaltera i magazyniera gorzel-
ni. Nazwiska pomordowanych i 
uprowadzonych brzmią: Hieronim 
Pozichowski, Kazimierz Jerem-
kiewicz i Jan Kurpiel z Hinowic”. 
(24 października – Sprawozdanie 
PolKO w Brzeżanach dotyczące 
mordów i uprowadzeń Polaków 
na terenie powiatów brzeżań-
skiego i rohatyńskiego;  B. Ossol. 
16721/2, s. 91). 

We wsi Turczyn pow. Łuck za-
mordowali 50-letniego Kazimie-
rza Domańskiego. 

We wsi Woronna pow. Kowel 
zamordowali 18-letniego Wacła-

wa Zamościńskiego. 

   22 października:   

We wsi Bodtury pow. Brody 
został uprowadzony przez ban-
derowców Gośniowski Mikołaj l. 
32, który zaginął. 

We wsi Bybło pow. Rohatyn: 
„22.10.1943 r. został zamordo-
wany inż. Szczerkowski Edward 
Bohdan.” (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  
Seria – tom 8). 

We wsi Krąglak pow. Brody zo-
stał zamordowany Kazimierz Ju-
cha, gospodarz, ojciec 6-ga dzie-
ci. Kilka gospodarstw zrabowano, 
jedno spalono  („Sprawozdanie 
sytuacyjne z ziem polskich”, nr 
10/44 [grudzień 1943, styczeń 
luty 1944]; w: Instytut Polski i 
Muzeum im. gen Sikorskiego w 
Londynie, No: PRM – 122).

We Lwowie policjanci ukraińscy 
zamordowali Polaka, inżyniera.  

We wsi Mytnica koło Leszniowa 
pow. Brody: „22.10.1943 r. zo-
stał zam. Jucha Kazimierz, ojciec 
sześciorga dzieci” (prof. dr hab. 
Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie
...,jw., tom 7). Patrz wyżej: we wsi 
Krąglak...   

We wsi Załucze nad Czeremo-
szem pow. Śniatyń: „22.10.1943 
r. zostali zamordowani: Ciesielski 
Józef – kolejarz; Ferkaluk Józef, 
kierownik szkoły.” (Prof. dr hab. 
Leszek S. Jankiewicz: Uzupeł-
nienie..., jw.;  Seria – tom 8). „Tej 
nocy dwom nauczycielkom pol-
skim banderowcy obcięli piłami 
stolarskimi obie nogi, następnie 
nożycami języki i połamali ręce, 
a gdy były one już w agonii, obie 
zastrzelili” (Komański...., s. 56). 

We wsi Wólka Chrypska  pow. 
Luboml Ukraińcy zamordowali 2 
Polaków, w tym kobietę. 

   23 października: 
We wsi Bełżec pow. Złoczów 
Ukraińcy zamordowali 2 Pola-
ków: małżeństwo Annę i Fran-
ciszka Cyran. 

We wsi Cygany pow. Borszczów 
zamordowany został Julian Hor-
dyński  („Sprawozdanie sytuacyj-
ne z ziem polskich”; w: Instytut 
Polski i Muzeum im. gen Sikor-
skiego w Londynie, No: PRM – 
122). 

We wsi Czeremosznia pow. Zło-
czów zostali zamordowani: Cyran 
Franciszek, jego żona Anna oraz 
kilka innych osób (Kubów..., jw.). 
Patrz wyżej: we wsi Bełżec...  

We wsi Łastówki pow. Droho-
bycz upowcy uprowadzili 2 Po-
laków, którzy zaginęli bez wieści. 

W kol. Obeniże pow. Kowel za-
mordowali 3 Polaków: małżeń-
stwo Paulinę i Wawrzyńca Row-
gijałło /?/  oraz siostrę Pauliny 
Władysławę Górniak, lat 36.  

W mieście powiatowym Za-
leszczyki woj. tarnopolskie: 
„23.10.1943 r. został zamordowa-
ny Zieliński Stanisław, egzekutor 
podatkowy.” (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., 
tom 7).  

   24 października:  

We wsi Gusztyn pow. Borsz-
czów Ukraińcy zamordowali 
28-letniego Polaka, zarządcę ma-
jątku.  Inni: „Kazimierz Kraśnicki 
l. 28, zarządca Liegenschaftu w 
Gusztynie pow. Borszczów został 
zamordowany 28.X.43”  (AAN, 
AK, sygn. 203 /XV/ 42, k. 20 – 
26). 

We wsi Kiwerce pow. Łuck za-
mordowali Szczepana Rychlewi-
cza. 

We wsi Pustomyty pow. Lwów 
„o godz. 10-tej wiecz. w czasie 
powrotu furmanką z Lesniewic 
zostali napadnięci  i zamordowani 
przez ukr.: Józef Kocuła z 11-let. 
córeczką Stasią i furmanem, Sur-
miak oraz dwóch innych. Konia 
z okrwawionym wozem i czapką 
Kocuły znaleziono w sąsiedniej 
wsi za lasem” (AAN, AK, sygn. 
203 /XV/ 42, k. 20 – 26). 

We wsi Toki pow. Zbaraż: 
„24.10.1943 r. został zam. męż-
czyzna Pasierb i.n. nie wymienio-
ny u KS (było dwóch ludzi o tym 
samym nazwisku), oraz 1 osoba 
NN”. (prof. dr hab. Leszek Jan-
kiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 
7). 

   W nocy z 24 na 25 paździer-
nika: 

We wsi Malnowska Wola pow. 
Mościska banderowcy zamor-
dowali 8 Polaków: 2 rodziny /
Gronostalskich i Mierzwów/ z 4 
dzieci. 

   25 października:  

We wsi Boryczówka pow. Trem-
bowla: „25.10.1943 r. został za-
mordowany Kiniarz i.n., rolnik”. 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw., tom 7).  

We wsi Glinna pow. Lwów ban-
derowcy zamordowali Polaka 
Franciszka Wróblewskiego oraz 
Ukraińca Stefana Diducha za to, 
że sprzyjał Polakom.  . 

We wsi Leśniowice pow. Lwów 
upowcy zamordowali 3 Polaków, 
w tym Józefa Kocułę z 12-letnią 
córką Stanisławą. 

We wsi Tłuste Miasto pow. Za-
leszczyki zamordowany został 
Stanisław Zieliński, poborca po-
datkowy  („Sprawozdanie sytu-
acyjne z ziem polskich”; w: In-
stytut Polski i Muzeum im. gen 
Sikorskiego w Londynie, No: 
PRM – 122). „W dniu 25.X. został 
uprowadzony poborca podatkowy 
Zieliński Stanisław w Tłustem, 
który wyjechał ze Zaleszczyk do 
Tłustego w sprawach służbowych. 
Wszelki ślad po nim zaginął.” 
(1943, 6 listopada – Pismo PolKO 
w Czortkowie do RGO w Krako-
wie dotyczące napadów i uprowa-
dzeń Polaków w powiecie Zalesz-
czyki i Borszczów. W:.B. Ossol. 
16721/1, s. 49). 

W mieście Trembowla: „Trem-
bowla. Jan Maceluch 42 lata 
zastrzelony 25.10.1943 r. przez 
OUN-UPA.” (http://www.stowa-
rzyszenieuozun.wroclaw.pl/JO-
OMLA/wystawa/przejdz-do-wy-
stawy.html).   

We wsi Turza Wielka  pow. Do-
lina: „25.10.43 r. zamordowano: 
1-4. Markiewicza Jana l. 50; Mar-
kiewicza Ignacego l. 39; Leśniczy 

Welfe został obrabowany i zabity 
- on i jedna osoba z jego rodziny.” 
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw.;  Seria 
– tom 8). 

We wsi Turze pow. Turka bande-
rowcy zamordowali w bestialski 
sposób 9 Polaków: Karolinę Bo-
rysławską z 3 dzieci: córką Stefa-
nią lat 6 i synami Marianem lat 12 
oraz Henrykiem lat 16, Wiktorię 
Drozdowską lat 18, Stefanię Ro-
kicką z d. Drozdowską lat 22  oraz 
3 mężczyzn.  

   W nocy z 25 na 26 paździer-
nika: 

We wsi Krasne pow. Lwów bo-
jówkarze ukraińscy zamordowali 
lekarza Jana Burkera: „W jego 
mieszkaniu przestrzelono mu nos, 
poczem wywieziono i zakłuto no-
żami” (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 
42, k. 20 – 26). „W nocy 25/26 
października 1943 r. w Krasnem 
został zamordowany przez bo-
jówkę ukraińską dr. Jan Burker. 
Zginął za to, że wykonał obdukcję 
zwłok okrutnie zamordowanego 
przez UPA emerytowanego kie-
rownika szkoły pana Andruszow-
skiego, liczącego wówczas 65 lat 
Poszukuję rodziny Pana Andru-
szowskiego i świadków śmierci 
mojego ojca” (Witold Burker; w: 
www.stankiewicze.com/ludoboj-
stwo.pl ).  

We wsi Małnowska Wola pow. 
Mościska: „25/26.10.1943 r. w 
czasie napadu zostali zam. Gro-
nostalska Julia l. 9 i Mydlarski 
Stanisław.” (Prof. dr hab. Le-
szek S. Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw.;  Seria – tom 8). Inni: 
Zamordowanych zostało 7 Pola-
ków: Mierzwa Michał z rodziną 
i Gronostalski Franciszek z rodzi-
ną („Sprawozdanie sytuacyjne z 
ziem polskich”; w: Instytut Polski 
i Muzeum im. gen Sikorskiego w 
Londynie, No: PRM – 122). 

   26 października: 

We wsi Cygany pow. Borszczów 
Ukraińcy zamordowali Polaka, za-
rządcę majątku. „W dniu 26.X. br. 
został zamordowany w Cyganach, 
powiat Borszczów Kazimierz Kra-
śnicki, zarządca folwarku w Gusz-
tynie.”  (1943, 6 listopada – Pismo 
PolKO w Czortkowie do RGO w 
Krakowie dotyczące napadów i 
uprowadzeń Polaków w powiecie 
Zaleszczyki i Borszczów. W:.B. 
Ossol. 16721/1, s. 49). 

We wsi Topolnica Rustykalna 
pow. Turka upowcy obrabowali 
polskie gospodarstwa i zamordo-
wali 20 Polaków. 

   27 października:  

We wsi Horodnica pow. Kopy-
czyńce banderowcy uprowadzili 
i zamordowali 18-letniego Polaka 
NN.  

We wsi Mietkie pow. Hrubie-
szów: Śledztwo IPN w sprawie  
rozstrzelania przez Niemców, w 
listopadzie 1943 roku w Hrubie-
szowie Jana K., który wcześniej 
został zatrzymany przez policjan-
tów ukraińskich z posterunku w 
Sahryniu. (Sygn. S. 2/00/Zi)  Jak 
ustalono w śledztwie w dniu 27 
października 1943 roku brat Sta-
nisława K. - Jan K. (członek Ar-
mii Krajowej), został zatrzymany 
przez ukraińskich policjantów z 
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posterunku w Sahryniu i osadzony 
w areszcie. W czasie przetrzymy-
wania w/w w areszcie znęcano się 
nad nim. Na początku listopada 
1943 roku Jan K. został przewie-
ziony do siedziby Gestapo w Hru-
bieszowie, po czym w wykonaniu 
wyroku Sądu Doraźnego Szefa 
Policji i Bezpieczeństwa Okręgu 
Lubelskiego z dnia 2 listopada 
1943 roku zamordowano go.  

We wsi Stopczatów pow. Koło-
myja: „Zrylskiego, dróżnika za-
mordowano 27.10.43 r. a nie w 
listopadzie 43 r..” (Prof. dr hab. 
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw.;  Seria – tom 8). 

We wsi Zazulińce pow. Zalesz-
czyki został pobity przez bojów-
karzy UPA  Zych Stanisław, który 
zmarł następnego dnia. „Donosi-
my, że w dniu 27.X. br. miał miej-
sce napad uzbrojonej bandy w Za-
zulińcach (powiat Zaleszczyki) na 
Zycha Stanisława Henryka (dwoj-
ga imion) – byłego urzędnika kon-
troli skarbowej, a obecnie pra-
cownika Liegenschaftu, którego 
poraniono. Zych przewieziony do 
szpitala w Zaleszczykach w dniu 
28.X. br. zmarł”.  (1943, 6 listopa-
da – Pismo PolKO w Czortkowie 
do RGO w Krakowie dotyczące 
napadów i uprowadzeń Polaków 
w powiecie Zaleszczyki i Borsz-
czów. W:.B. Ossol. 16721/1, s. 
49). 

   28 października: 

W kol. Czarne Łozy  pow. Rów-
ne Ukraińcy zabili 22-letniego 
Franciszka Woźniaka, kierowcę.  

W mieście powiatowym Koło-
myja: „28.10.1943 r. został upro-
wadzony Jan Wiszniewski l. 32.”  
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw.;  Seria 
– tom 8).  

We wsi Krosienko pow. Prze-
myślany: ”Stanisław Kopociński 
- zamordowany 28 października 
1943 miał ranę postrzałową, rany 
kłute od noża lub bagnetu oraz 
wypatroszone oczodoły i ucięty 
język”  (Dr Zbigniew Kopociński, 
7.11.2008; w: www.stankiewicze.
com/ludobojstwo.pl ). 

We wsi Sławatycze pow. Łuck 
w walce z UPA zginął 20-letni 
Bogdan Gubała z samoobrony w 
Przebrażu.  

   W nocy z 28 na 29 paździer-
nika:    

W kol. Ledochówka pow. Dub-
no podczas napadu upowców 
Polacy podjęli obronę, zginęło 
3 starszych Polaków, którzy nie 
opuścili swoich domów. 

   29 października: 

We wsi Hańkowce pow. Śniatyn 
banderowcy zamordowali 2 Pola-
ków. 

   30 października:  

We wsi Bałasziwcy  pow. Kosto-
pol miejscowi Ukraińcy zamor-
dowali 8 Polaków a 3 uprowadzili 
(Motyka: Od rzezi wołyńskiej... , 
s. 176-177). 

We wsi Łastówki pow. Droho-
bycz upowcy zamordowali 5-oso-
bową rodzinę polską: kobietę o 
nazwisku Majstrych, jej 2 siostry 
zakłuli nożami a 2 braci po tortu-

rach w lesie. 

We wsi Suchodoły pow. Wło-
dzimierz Wołyński zamordowali 
małżeństwo polsko-ukraińskie; 
Tychona Bakona lat 29, który 
był synem Ukraińca i Polki, jego 
brzemienną żonę Zofię, Polkę, lat 
25. Mąż nie chciał zamordować 
swojej żony, więc razem ich upo-
wcy zamordowali bijąc tępymi 
narzędziami w tył głowy.    

W kol. Truskoty pow. Kowel 
Ukraińcy bestialsko zamordowa-
li 18-letniego Stefana Skowrona, 
jego buty nosił potem Ukrainiec z 
Lublińca.  

   31 października: 

We wsi Hładki pow. Tarnopol: 
„31.10.1943 r. został zamordowa-
ny Polak Wojciech” (prof. dr hab. 
Leszek Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw., tom 7).  

We wsi Łastówki pow. Droho-
bycz Ukraińcy zamordowali 2 
Polaków. Inni: Zamordowany 
został: „Jan Majstrych z rodziną /
matka, dwie siostry i dwóch bra-
ci/. Całe gospodarstwo zrabowa-
ne” („Sprawozdanie sytuacyjne z 
ziem polskich”, nr 8/44; w: Insty-
tut Polski i Muzeum im. gen Si-
korskiego w Londynie, No: PRM 
– 122).

W mieście powiatowym Nad-
wórna:  „Dnia 31.X. br. został 
napadnięty w mieszkaniu w Nad-
wórnej  Andryjowicz Grzegorz, 
inteligent, wraz z matką, w godzi-
nach wieczornych i zamordowany 
wraz z matką. Andryjowicz już po-
przednio był przez nieprzychylne 
mu jednostki z otoczenia zagrożo-
ny i donoszony do władz, skutkiem 
czego był czasowo przytrzymany.” 
(1943, 10 listopada – Pismo Pol. 
K. O. w Stanisławowie do Dele-
gata RGO we Lwowie. Dotyczy 
mordów i napadów na Polaków 
w stanisławowskim. W: B. Ossol. 
16721/1, s. 283-284). 

We wsi Skałat Stary pow. Skałat 
uprowadzili i zamordowali miej-
scowego rolnika, Polaka NN. 

W kolonii lub folwarku Wygoda 
gm. Kasperowce pow. Zalesz-
czyki: „31.10.1943 r. został zam. 
Jabłoński Józef, rolnik (uduszony 
sznurem)” (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., 
tom 7).  

31 października 1943 roku w Hru-
bieszowie podczas mszy w cer-
kwi prawosławnej poświęconej 
„pamięci poległych z bandyckiej, 
wrogiej ręki, ukraińskich działa-
czy Chełmszczyzny” wymieniono 
nazwiska 163 Ukraińców (An-
drzej L. Sowa:  Stosunki polsko-
-ukraińskie 1939 – 1947; Kraków 
1998, s. 166). 

   W okresie lipiec – październik 
1943 roku: 

W lasach w okolicy Huty Ste-
pańskiej zamordowani zostali 
uciekający i ukrywający się Pola-
cy: Mieszkańcy kol. Ozgowo: Ba-
sińska Anastazja lat 28, Basińska 
Janina lat 13 córka Anastazji, Ba-
siński Bolesław lat 10 syn Anasta-
zji, Basiński Anastazy lat 35, Ba-
siński Jan lat 65 syn Feliksa, Ba-
siński Ksawery lat 68,  Bielski x 
lat 60, Grochowski Władysław lat  
3, Karpicka Anastazja 42, Karpic-

ka Maria lat 70, Karpicki Antoni 
lat 48, Karpicki Stanisław lat 23, 
Sulikowska Elżbieta lat 30, Suli-
kowska x 6 miesięcy, Sulikowska 
Feliksa lat 60, Sulikowski Hipo-
lit lat 60, Sulikowski Stanisław 
lat 25, Sulikowski Zenon lat 27. 
Z Huty Stepańskiej małżeństwo 
Szeciakowie. Mieszkańcy z kol. 
Podsielecze: Kobylański Cezary 
lat 40, Kobylańska Malwina lat 
36 żona Cezarego, Kobylańska 
Katarzyna lat 12 córka Cezarego, 
Kobylańska Stefania lat 10 córka 
Cezarego, Kobylański Marceli 
lat 8 syn Cezarego, Kobylański 
Roman lat 6 syn Cezarego, Ko-
bylański Mieczysław lat 4 syn 
Cezarego, Kobylański Stanisław 
lat 1,5 syn Cezarego, Kobylański 
Hipolit  lat 70. Z Mielnicy Wiel-
kiej  Kubicz Józef lat 65. Miesz-
kańcy z kol. Romaszkowo: Libner 
Bronisław lat 42,  Libner Sabina 
33 druga żona Bronisława i jej 
dziecko, Libner Tadeusz lat 8 syn 
Bronisława, Libner Marcelina lat 
10 córka Bronisława, Libner Ha-
lina lat 7 córka Bronisława. Ma-
tuszek x  leśniczy. Z lasów koło 
Mydzka Matuszek Weronika x z 
trójką dzieci. (Czesław Piotrow-
ski: „Krwawe żniwa za Styrem, 
Horyniem i Słuczą”; za:  http://
www.genealogia.okiem.pl/forum/
viewtopic.php?f=73&t=5955 ). 

W kol. Wydranka pow. Łuck 
upowcy zamordowali 5 Polaków, 
którzy przyjechali do swoich do-
mów po żywność. 

   Na przełomie września i paź-
dziernika:  

We wsi Mogielnica pow. Trem-
bowla Ukraińcy zamordowali 10 
Polaków. 

   We wrześniu lub październi-
ku: 

W futorze Kościelny Futor pow. 
Kostopol upowcy w bestialski 
sposób zamordowali w domu 
13-letnią Wandę Szachniewicz, 
gdy jej rodzice pracowali w polu.  

   W październiku 1943 roku 
(świadkowie nie podali dnia): 

W kol. Antonówka pow. Wło-
dzimierz Wołyński  policjanci 
ukraińscy zastrzelili 18-letniego 
Polaka o nazwisku Ziomek. 

W miasteczku Berezne pow. 
Horochów w kolejnym napadzie 
upowców na Polaków, głow-
nie uciekinierów z okolicznych 
wsi nocujących na wozach lub 
pod wozami, wymordowali oko-
ło 50 Polaków. Pierwsza grupa 
upowców szła strzelając z bro-
ni palnej, druga grupa złożona z 
chłopów ukraińskich torturowała 
i mordowała używając noży, sie-
kier itp., trzecia grupa rabowała 
dobytek i dobijała rannych. 

We wsi Biłka Szlachecka pow. 
Lwów policja ukraińska zamor-
dowała 2 Polaków. 

W mieście Bołszowce pow. Ro-
hatyn banderowcy przy użyciu 
siekier i noży wymordowali 16 
rodzin polskich, tj. 70 Polaków. 
Także wywołali z plebani wikariu-
sza parafii, karmelitę Bartłomieja 
Czosnka, pod pozorem opatrzenia 
chorego. Brutalnie torturowali go: 
wycięli mu język, genitalia, a cia-
ło porąbali na kawałki (Siekier-
ka..., s. 382, stanisławowskie). 

W majątku Boruchów pow. 
Łuck upowcy spalili majątek i 
zamordowali kilkanaście rodzin 
polskich. 

W kol. Bryszcze pow. Łuck na 
początku października Ukraińcy 
zamordowali 4 Polaków, morder-
cami byli znajomi ofiar, przyszli 
pożyczyć konie z wozem i począt-
kowo zachowywali się normalnie. 
Inni: byli policjanci ukraińscy za-
mordowali 4 Polaków. 

We wsi Bużek pow. Złoczów za-
mordowani zostali: Tychniewicz 
N., jego żona, Kożuszyn Roman 
(Ukrainiec); (Kubów..., jw.; Ko-
mański..., na s. 497 podaje datę 
„Wiosną 1944 r.”). 

We wsi Charucza Wielka pow. 
Równe upowcy po torturach za-
mordowali 41-letniego legionistę 
Aleksandra Rogulskiego, miesz-
kańca wsi Woronucha, którego 
Ukrainiec zaprosił do siebie w 
gościnę. 

We wsi Chmieliska pow. Skałat 
zamordowany został Pieczonka 
N., brat księdza (Kubów..., jw.).  

We wsiach: Chrobrów i Telatyn 
pow. Hrubieszów Ukraińcy za-
mordowali po kilku Polaków. 

We wsi Czabarówka pow. Ko-
pyczyńce uprowadzili, torturowa-
li i zamordowali Wacława Jasiń-
skiego, lat 30; jego zmasakrowa-
ne zwłoki odnalezione  zostały w 
studni leśniczego Bałajewicza.    

We wsi Czahary Zbaraskie pow. 
Zbaraż zastrzelili Polaka, Tokar-
czuka. 

We wsi Czermno pow. Toma-
szów Lubelski policjanci ukra-
ińscy zamordowali 2 Polaków: 
komendanta miejscowej placówki 
AK oraz kobietę. 

Koło wsi Derewek pow. Kamień 
Koszyrski w walce z UPA zgi-
nął  Piaskowski  Kazimierz (prof. 
zw. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: 
Straty ludności polskiej w byłym 
województwie poleskim na sku-
tek ludobójstwa popełnionego 
przez nacjonalistów ukraińskich 
w latach 1939-1947, dane wstęp-
ne. W: Ludobójstwo OUN-UPA 
na Kresach Południowo-Wschod-
nich; Kędzierzyn-Koźle 2017, 
tom 9)

We wsi Diad’kowicze na Wo-
łyniu „W październiku 1943 r. 
członkowie SB 4. podrejonu do-
konali zabójstwa zamieszkałej w 
Diad’kowiczach, składającej się z 
6 osób, polskiej rodziny o nazwi-
sku Zawada, którzy zostali roz-
strzelani w ich własnym mieszka-
niu. „Ja ich nie rozstrzeliwałem, 
ale po rozstrzelaniu zdejmowa-
łem z zabitych odzież, ładowałem 
trupy na podwodę i wrzucałem 
do studni w obejściu Kurowskie-
go” (Wiktor Poliszczuk: protokół 
przesłuchania 16-letniego Wasyla 
Podolca, członka „Służby Bezpe-
ky” 4-go podrejonu ze wsi Dia-
d’kowicze na Wołyniu). 

We wsi Dobromierzyce pow. 
Hrubieszów policja ukraińska 
aresztowała Tadeusza Roja, któ-
rego po kilku dniach zamordowa-
ła koło wsi  po przeprowadzeniu 
ciężkich tortur. 

We wsi Dołhobycz pow. Hru-

bieszów Ukraińcy zamordowali 
kilku Polaków. 

We wsi Dołha Wojniłowska 
pow. Kałusz banderowcy upro-
wadzili 3 Polaków i po torturach 
zamordowali w lesie. 

We wsi Drohomyśl pow. Jawo-
rów w nocy banderowcy napadli 
na dom miejscowego nauczyciela, 
wrzucili do pokoju granat i pod-
palili dom;  zginęła żona nauczy-
ciele i jej dziecko oraz lokatorka, 
także nauczycielka;  ranny został 
Kazimierz Konieczny. 

We wsi Dźwiniaczka pow. Borsz-
czów zamordowani zostali: Byłyk 
N., Gołb N., Wagner N., Mierz-
wiski N. l. 30 oraz N.N. 2 osoby  
(Władysław Kubów: Terroryzm 
na Podolu,Warszawa 2003).   

We wsi Górka Połonka pow. 
Łuck zabili 21-letniego Zbignie-
wa Wilczyńskiego.  

We wsi Hnidawa pow. Zborów 
zamordowanych zostało 50 Pola-
ków (Kubów..., jw.; Komański..., 
na s. 476 – 477 podaje, że mord 
był 26 listopada 1944 roku, zginę-
ło 48 osób z 10 rodzin polskich).
Inni:  „W październiku 1943 r. 
głośnym echem rozeszła się po 
powiecie zborowskim wiadomość, 
że wieś Hnidawa w gminie Olejów 
została spalona i zamordowano 
około 50 Polaków”  (http://www.
olejow.pl/readarticle.php?artic-
le_id=250 ).   

We wsi Hnilcze pow. Podhajce 
zamordowani zostali: Sługocki N. 
i Pelichowski N. (Kubów..., jw.).  

W kol. Hołoby Małe pow. Ka-
mień Koszyrski w październi-
ku 1943 roku zostali zamordo-
wani przez bandy UPA: Paczos 
Michał oraz jego matka (http://
www.stanicki.com.pl/miejsco-
wo%C5%9Bci/ma%C5%82e-ho-
%C5%82oby ). 

We wsi Horodło pow. Hrubie-
szów policjanci ukraińscy zastrze-
lili 6 Polaków.  

W nadleśnictwie Hryniawa, 
leśnictwo Hramitne pow. Nad-
wórna: „W październiku 1943 r. 
zostali zamordowani: 1-7. Troje 
dzieci Weryńskich, teściowa Bole-
sława Weryńskiego i służąca NN; 
inż. Witold Tyski z żoną Zofią.” 
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw.;  Seria 
– tom 8). 

We wsi Hukałowce pow. Zbo-
rów: „1943 październik w Hu-
kałowcach - trzech NN mężczyzn 
Polaków, uprowadzeni, zaginęli 
bez wieści” (http://olejow.pl/re-
adarticle.php?article_id=251 ).  

W okolicach wsi Kiwerce pow. 
Łuck w trzeciej dekadzie paź-
dziernika 1943 roku UPA wy-
mordowała kilka rodzin polskich 
(Wacław Kopisto: Droga cicho-
ciemnego do łagrów Kołymy, 
Warszawa 1990, s. 103). 

We wsi Knihinicze pow. Roha-
tyn uprowadzili i zamordowali 
Michała Prostaka, a zwłoki z po-
derżniętym gardłem podrzucili 
pod drzwi jego domu. 

We wsi Kokutkowce  pow. 
Tarnopol zamordowano 7 osób 
w tym: Migał Jana (organistę), 
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http://www.olejow.pl/readarticle.php?article_id=250
http://www.olejow.pl/readarticle.php?article_id=250
http://www.olejow.pl/readarticle.php?article_id=250
http://www.stanicki.com.pl/miejscowo�ci/ma�e-ho�oby
http://www.stanicki.com.pl/miejscowo�ci/ma�e-ho�oby
http://www.stanicki.com.pl/miejscowo�ci/ma�e-ho�oby
http://www.stanicki.com.pl/miejscowo�ci/ma�e-ho�oby
http://olejow.pl/readarticle.php?article_id=251
http://olejow.pl/readarticle.php?article_id=251
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Szarego Wawrzyca  i Świrskie-
go Władysława (Kubów..., jw.; 
Komański..., na s. 371 podaje, że 
było to 15 listopada 1943 r., a ban-
derowcy zamordowali 4 Polaków 
i 3 Ukraińców).

We wsi Konotopy pow. Sokal 
uprowadzili w nocy z domów i 
zamordowali w pobliżu budyn-
ku szkolnego 9 Polaków, w tym 
kobiety; podczas ich pogrzebu 
banderowcy ostrzelali kondukt 
pogrzebowy zabijając 17-letnie-
go Polaka oraz raniąc 5 innych 
osób, w tym księdza i grabarza. 
Także tego dnia upowiec zastrze-
lił na moście 1 Polkę oraz zaginął 
bez wieści uprowadzony 1 Polak; 
łącznie wówczas Ukraińcy za-
mordowali 12 Polaków. 

We wsi Kośmierzyn pow. Bu-
czacz został uprowadzony przez 
banderowców Michał Jemioła i 
zaginął bez wieści.   

Na drodze koło miasta Kopy-
czyńce woj. tarnopolskie za-
mordowali 6 Polaków, w tym 3 
kobiety. 

We wsi Krasne pow. Złoczów 
zamordowali 4 Polaków, w tym 
lekarza, kierownika szkoły, kie-
rownika urzędu pocztowego. „Za-
wiadamia się, że Jan Andruszew-
ski Delegat Pol. Kom. w Krasnem 
pow. Złoczów, emeryt. Kierownik 
Szkoły, założyciel i Kierownik 
T.S.L. od 1910 itd. Został porwa-
ny z miejsca pracy i zastrzelony w 
pobliskim lesie. Pogrzeb odbędzie 
się we wtorek 19.X. w Krasnem.” 
(1943, października – Pismo 
proboszcza parafii w Kutkorzu 
w pow. Złoczów, informujące o 
zamordowaniu kierownika dele-
gatury PolKO w Krasnem. W: B. 
Ossol. 16721/2, s. 265). 

We wsi Krosienko pow. Przemy-
ślany zamordowali 2 Polaków. 

We wsi Krzywe pow. Skałat 
zamordowali 3 Polaków oraz 7 
Żydów. Inni: Konenko Stanisław, 
zginął w Józefówce, w domu 
swojego krewnego, oraz 7 ukry-
wających się w tym domu Żydów. 
Gospodarz tego domu uniknął 
śmierci, w tym czasie przebywał 
poza domem (Komański..., s. 
340). Pogrzeb odbył się 16 paź-
dziernika 1943 r.  Patrz też wyżej: 
16 października...  

We wsi Krzywcze Górne pow. 
Borszczów zamordowani zostali: 
Czarnecki N., Hładczuk N., Ró-
żankowski N., Kamińska Maria 
l.21, Kamińska Julia l. 18 (Ku-
bów..., jw.). 

We wsi Krzywopole k/Żabie-
go, w Nadleśnictwie Worochta 
(Czarnohora) pow. Kosów Hu-
culski został zamordowany w 
leśniczówce przez UPA leśniczy 
(inż. leśnik) Witold Tyski, na-
tomiast jego żona Zofia Tyska( 
z Popielów Eyskof), pracownik 
biura nadleśnictwa, została za-
strzelona w czasie próby ucieczki 
z domu. Zofia Tyska przed wojną 
pracowała jako instruktor narciar-
ski, później w Nadleśnictwie Wo-
rochta. Witold Tyski  przed wojną 
prowadził z żoną Zofią schronisko 
KTN na Maryszewskiej, a po jego 
zniszczeniu zatrudnił się w La-
sach Państwowych (Edward Or-
łowski..., jw.). 

W miasteczku Lipsko pow. Lu-

baczów zamordowali Władysła-
wa Niedruża, 

We wsi Lisowce pow. Zaleszczy-
ki zamordowali 7 Polaków. 

We wsi Ławrów pow. Turka ob-
rabowali polskie gospodarstwa i 
zamordowali 8 Polaków. 

We wsi Łopuszanka Lechniowa 
pow. Turka obrabowali polskie 
gospodarstwa i zamordowali 2 
Polaków.  

We wsi Majdan pow. Kopyczyń-
ce zamordowali Jana Żywinę.  

We wsi Malice pow. Hrubieszów 
policjanci ukraińscy zamordowali 
13 Polaków, w tym 4 kobiety. 

We wsi Mieczyszczów pow. 
Brzeżany uprowadzono 4 Pola-
ków, którzy zginęli bez śladu (Ku-
bów..., jw.).

We wsi Milatycze pow. Lwów 
banderowcy zamordowali na dro-
dze 33-letnią Teresę Andrews, 
matkę 3 małych dzieci. 

W rejonie wsi Młynek pow. Ka-
mień Koszyrski w październiku 
1943 roku w walce z UPA zginę-
li: Kwiatkowski Henryk, Madej  
Stanisław, Piasecki Stefan, NN 
lat 19. (prof. zw. dr hab. Leszek 
S. Jankiewicz: 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 Południo-
wo-Wschodnich; Kędzierzyn-
-Koźle 2017, tom 9). 

We  wsi Modryń pow. Hru-
bieszów upowcy zamordowali 
25-letniego Bolesława Barana. 

W kol. Nowy Jagodzin pow. Lu-
boml zastrzelili 3 Polaków: Win-
centego Romańczuka z 2 dzieci 
do lat 10, 

W kol. Obeniże pow. Kowel za-
mordowali co najmniej 19 Pola-
ków, w tym całe rodziny, jedną z 
niemowlęciem. 

W kol. Optowa pow. Sarny za-
mordowali 6 Polaków, ocalało 
ciężko ranne dziecko. 

We wsi Panowice pow. Podhajce 
uprowadzili Franciszka Chodyń-
skiego, który zaginął bez wieści. 

W kol. Peresieka (Peresieka Je-
ziorańska) pow. Kowel pod ko-
niec października pobili Wacława 
Figurowskiego, w wyniku czego 
zmarł. 

We wsi Piłatkowce pow. Borsz-
czów zamordowany został Jan-
czyszyn Jan l. 34 (Kubów..., jw.).  

We wsi Poczapy pow. Złoczów 
spalili żywcem głuchoniemego 
20-letniego Polaka o nazwisku 
Szczęsny.    

We wsi Pożóg gm. Lebieszów 
pow. Kamień Koszyrski (woj. 
poleskie): „Znajoma rodziny Zy-
burów, staruszka Ukrainka wska-
zuje po 64 latach prawdopodobne 
miejsce zakopania szczątków za-
mordowanych i spalonych wraz 
z domem w październiku 1943 r. 
przez banderowców 9 członków 
rodziny Zyburów i małżeństwa 
Piekarskich. Zbrodniarze zapyta-

ni przez Ukrainkę w Pożogu za co 
będą bić Polaków, odpowiedzieli, 
że „im dano taki rozkaz, zabĳać 
Polaków i Żydów” (w zbiorach E. 
Siemaszko; za: http://www.nawo-
lyniu.pl/artykuly/bilanszbrodni.
pdf ). 

We wsi Przystań pow. Żółkiew 
Ukraińcy zamordowali 3 Polki, 
żony Ukraińców, w tym Agatę 
Łomagę  zamordował jej mąż Ka-
sjan. 

W kol. Rafałówka pow. Łuck 
zamordowali 65-letniego Ksawe-
rego Kownackiego. 

We wsi Rosochowaciec pow. 
Podhajce zamordowali Ferdy-
nanda Drabczyńskiego, admini-
stratora majątku. 

We wsi Rozłucz pow. Turka za-
mordowali Polaka, sędziego, zię-
cia księdza unickiego Michajła 
Koniuszki. 

We wsi Różanówka pow. Za-
leszczyki zamordowali 1 Polaka. 

We wsi Rudnia Potasznia pow. 
Kostopol zamordowali 11 Pola-
ków, w tym spalili żywcem mał-
żeństwo staruszków, oraz 8 Ży-
dów. 

We wsi Rudniki pow. Mościska 
zamordowali Józefa Lubaczew-
skiego; kierownika gospodarstwa 
rybnego

We wsi Rustweczko pow. Mości-
ska w pacyfikacji ukraińsko-nie-
mieckiej rozstrzelanych zostało 
12 Polaków. 

We wsi Skurcze pow. Łuck 
Ukraińcy zamordowali wdowę 
Adelę Mrozińską z jej 10-letnim 
synem. 

We wsi Smolanka pow. Tar-
nopol zamordowali 5-osobową 
rodzinę Moskala, rodziców z 3 
dzieci. 

We wsi Smólna pow. Drohobycz 
zamordowali 6-osobową rodzinę 
Mularskich; los pozostałych Pola-
ków z tej wsi nie jest znany. 

We wsi Stare Sioło pow. Luba-
czów policjanci ukraińscy za-
strzelili 24-letniego Polaka z Huty 
Szczerzeckiej. 

We wsi Strusów pow. Trembow-
la bojówkarze SB-OUN uprowa-
dzili i utopili w rzece Seret grec-
kokatolickiego księdza Panasinka 
ożenionego z Polką, gdyż potępiał 
zbrodnie UPA; zamordowali tak-
że jego żonę w zaawansowanej 
ciąży – zakłuli ją bagnetami. 

We wsi Szumlany pow. Brzeża-
ny zamordowali 3 Polaków (Ku-
bów..., jw.).  

We wsi Szyły pow. Zbaraż 
Ukraińcy zamordowali 4-osobo-
wą rodzinę: Jana Kędzierskiego, 
jego żonę Franciszkę, ich syna 
oraz córkę, która była narzeczoną 
Ukraińca. 

W miasteczku Śniatyń woj. sta-
nisławowskie uprowadzili 2 Po-
laków, którzy zaginęli bez wieści.  

We wsi Telatyn pow. Tomaszów 
Lubelski: „W październiku 1943 
r. został zamordowany w pociągu 
pod Kunowem: Lizak Wacław żoł-
nierz AK.”  (Prof. dr hab. Leszek 

S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., 
jw.;  Seria – tom 8). 

We wsi Tełacze pow. Podhajce 
zamordowano 10 osób, nazwisk 
nie ustalono (Kubów..., jw.). 

We wsi Tłumaczyk pow. Ko-
łomyja zamordowali Polaka o 
nazwisku Przyślak, kierownika 
urzędu pocztowego. 

W miejscowości Tłuste Miasto 
pow. Zaleszczyki zamordowali 4 
Polaków, w tym lat 21 i studenta. 

We wsi Topolnica Szlachecka 
pow. Turka obrabowali polskie 
gospodarstwa i zamordowali 25 
Polaków. 

We wsi Torskie pow. Zaleszczy-
ki zamordowali: Winiewskiego 
Antoniego l. 28 i Frankiela Cze-
sława l. 20 (Kubów..., jw.). 

We wsi Trościaniec pow. Bu-
czacz uprowadzili 2 Polaków, 
braci Zarzyckich, po których ślad 
zaginął. 

We wsi Turkowice pow. Hru-
bieszów zamordowali 20-letniego 
Jana Pilusia pracującego na polu 
(miesiąc wcześniej zastrzelili jego 
18-letniego brata  Antoniego). 

We wsi Tyśmieniczany pow. Sta-
nisławów zamordowali Antonie-
go Dublińskiego.    

We wsi Ulicko Seredkiewicz 
pow. Rawa Ruska:  „W paździer-
niku 1943 r. został zamordowany: 
Skibniewski Antoni.” (Prof. dr 
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw.;  Seria – tom 8). 

We wsi Urmań pow. Brzeża-
ny: „Około października 1943 r. 
zostało zam. kilku Polaków NN 
(5?).”  (prof. dr hab. Leszek Jan-
kiewicz: Uzupełnienie...,jw., tom 
7). 

We wsi Używaniec pow. Dubno 
zamordowali 6 Polaków, robot-
ników przygotowujących drewno 
na potrzeby młyna. 

W kol. Wazów pow. Sokal obra-
bowali i spalili kolonię oraz upro-
wadzili i zastrzelili 4 Polaków. 

We wsi Wodniki pow. Bóbr-
ka; „W wodnikach koło Bóbrki 
zamordowali ukraińcy Polaka 
z żoną. Warta nocna, złożona z 
30 ukr. (w tym 4 uzbrojonych) 
nie przeszkodziła mordercom” 
(AAN, AK, sygn. 203 /XV/42, 
k. 20 – 26, pisownia oryginalna). 
„W dniu dzisiejszym zawiadomił 
nas Przewodniczący Delegatury 
naszej w Bóbrce p. Urbański, że 
z początkiem bm. w skrytobójczy 
sposób został zamordowany w 
nocy N. Bahrij, zamożny gospo-
darz i masarz zamieszkały w Wod-
nikach koło Bóbrki. Równocześnie 
zamordowaną została jego żona z 
domu Adamowska. Zdaniem miej-
scowych czynników morderstwa 
dokonali szowiniści ukraińscy, 
utrzymywał się bowiem pogło-
ska, że ś.p. Bahrij znał nazwiska 
z tych z pośród Ukraińców, którzy 
brali udział w zamachach na ofi-
cerów polskich w r.1939.” (1943, 
26 października – Pismo PolKO 
Lwów-powiat do Delegata RGO 
we Lwowie dotyczące mordów 
na Polakach dokonywanych przez 
nacjonalistów ukraińskich. W:  B. 
Ossol. 16721/1, s. 207).  Siekier-

ka..., s. 28. lwowskie) datują jego 
mord na 30 września 1945 r.  

We wsi Wojciechów pow. Lublin 
Ukraińcy z Niemcami zamordo-
wali 1 Polaka i 15 Żydów. 

W rejonie wsi Wyderta pow. 
Kamień Koszyrski w październi-
ku 1943 roku w walce z UPA zgi-
nęli Gajewski  Jan i Makowiec i.n. 
(prof. zw. dr hab. Leszek S. Jan-
kiewicz: Straty ludności polskiej 
w byłym województwie poleskim 
na skutek ludobójstwa popełnio-
nego przez nacjonalistów ukraiń-
skich w latach 1939-1947, dane 
wstępne. W: Ludobójstwo OUN-
-UPA na Kresach Południowo-
-Wschodnich; Kędzierzyn-Koźle 
2017, tom 9).

We wsi Zadwórze pow. Prze-
myślany Ukraińcy zamordowali 
22-letniego Piotra Michaliszyna. 

W okolicy miasta Zaleszczyki 
banderowcy zamordowali około 
20 Polaków jadących do miasta, 
a z pośród powracających z nie-
go jeszcze 10 osób, byli to miesz-
kańcy wsi Kułakowce  (Kubów..., 
jw.). 

We wsi Zawóz pow. Lesko po-
licjanci ukraińscy zamordowali 1 
Polaka, rzekomo za niedostarcze-
nie kontyngentu. („Na Rubieży”, 
nr 29).  

We wsi Zbora pow. Kałusz ban-
derowcy zamordowali kilku Pola-
ków, znane są nazwiska Edwarda 
Bughardta i jego córki Ireny.  

W miasteczku Złoczów woj. tar-
nopolskie na przedmieściu Ukra-
ińcy zamordowali 3-osobową ro-
dzinę polską z 17-letnim synem, 
pochodzącą ze wsi Nakwasza 
pow. Brody; ojciec, Buczkowski  
lat 55, został przybity gwoździami 
do ściany, jak Chrystus na krzyżu. 

Stanisław Żurek 

Podstawowe źródła opracowa-
nia, które nie są wymieniane 
przy podawanych przypadkach 
zbrodni:  

Jastrzębski Stanisław: Ludobój-
stwo nacjonalistów ukraińskich 
na Polakach na Lubelszczyźnie 
w latach 1939 – 1947; Wrocław 
2007.  

Komański Henryk, Siekierka 
Szczepan: Ludobójstwo dokona-
ne przez nacjonalistów ukraiń-
skich na Polakach w wojewódz-
twie tarnopolskim 1939 – 1946; 
Wrocław 2004. 

Siekierka Szczepan, Komański 
Henryk, Bulzacki Krzysztof:: 
Ludobójstwo dokonane przez na-
cjonalistów ukraińskich na Pola-
kach w województwie lwowskim 
1939 – 1947; Wrocław 2006. 

Siekierka Szczepan, Komański 
Henryk, Różański Eugeniusz: 
Ludobójstwo dokonane przez 
nacjonalistów ukraińskich na Po-
lakach w województwie stanisła-
wowskim 1939 – 1946; Wrocław, 
bez daty wydania, 2007. 

Siemaszko Władysław, Siemasz-
ko Ewa: Ludobójstwo dokonane 
przez nacjonalistów ukraińskich 
na ludności polskiej Wołynia 
1939 – 1945; Warszawa 2000. 

http://www.nawolyniu.pl/artykuly/bilanszbrodni.pdf
http://www.nawolyniu.pl/artykuly/bilanszbrodni.pdf
http://www.nawolyniu.pl/artykuly/bilanszbrodni.pdf
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ZAWISZA - Szewieliński Wac-
law 
Ledwie zaklimatyzowałem się 
w V Brygadzie, a już 12.IX.43 r. 
brałem udział z plutonem „Mak-
sa” w ataku na oddział partyzan-
tów sowieckich rabujących wieś 
Chojeckowszczyznę. Oddział ten 
dosłownie ograbił wieś z żywno-
ści, którą załadowali na furmanki. 
Nasz atak zaskoczył ich wtedy, 
gdy szykowali się do odjazdu. 
Sowieci zostali rozbici. My bez 
strat własnych musieliśmy się 
oddalić z braku amunicji. Sam 
d-ca  „Maks” strzelał z erkaemu. 
Podczas inspekcji  V Brygady 
gen. „Wilk” osobiście odznaczył 
„Krzyżem Walecznych” kilku na-
szych żołnierzy: „Maksa”, „Aka-
cję”, „Groma”, „Gryfa”, „Lisa”, 
„Dzięcioła” i mnie  „Zawiszę”. 
Dnia 3. lub 4.XI.43 r. V Brygada 
maszerowała w godzinach ran-
nych poprzez las sosnowo-brzo-
zowy, pełny chóralnego śpiewu 
ptaków. Było to pomiędzy wsiami 
Bibki i Pracuty, gdy nagle natknę-
liśmy się na oddział partyzantów 
sowieckich, który choć zaatako-
wał naszą Brygadę, to jednak zo-
stał rozbity. Część Sowietów roz-
proszona wycofała się w poszycie 
leśne, a my zdobyliśmy broń,  
żywność bez jakichkolwiek strat. 
Po zakończonej walce maszero-
waliśmy dalej drogą polną w wy-
zna¬czonym kierunku tak, jakby 
nic specjalnego się nie wydarzyło, 
a przecież była przed chwilę wal-
ka na śmierć i  życie.
        26.XI  43 r. odbywały się 
w Sauguciewie spotkania   z par-
tyzantami sowieckimi w celu 
rozgraniczenia terenów  działań. 
W rozmowach tych brał udział 
„Łupaszko” i delegacja partyzan-
tów sowieckich, a pluton „Mak-
sa” stał w pogotowiu  w pobliżu 
miejsca prowadzonych rozmów. 
Natomiast pod koniec listopada‚ 
odbyło się w  Syrowatkach pod 
osłonę V „Brygady” spotkanie 
gen. Wilka z sowieckim d-cą  Mo-
nachinem. Sergiusz Sprudin fil-
mował wtedy wjazd partyzantów 
sowieckich. W czasie spotkania 
omówiono podstępne rozbrojenie 
Brygady „Kmicica”, upomniano 
się także o zwrot zabranej wtedy 
broni. Gen.”Wi1k” poruszył także 
sprawę granic Polski na wscho-
dzie. Manochin zaproponował 
zawieszenie broni i współpracę, 
ale gen. „Wilk” nie zgodził się 
na współpracę i na dalsze spo-
tka¬nia na terenie partyzantów 
sowieckich, pomny na tragiczne 
doświadczenia Brygady „Kmi-
cica”. Omówiono również zakaz 
rabo-wania ludności polskiej oraz 
rozgraniczono strefy działania 
obu partyzantek. Około 15.I.44 
r. V Brygada jadąca drogą polną 
saniami jakby podczas wycieczki 
kuligiem została ostrzelana z szo-
sy koło Żodziszek przez Niem-

ców. Strzelali z broni maszynowej 
i działka, ale nie wytrzymali sil-
nego kontrataku V Brygady. Zgi-
nęło 14 żołnierzy niemieckich, 
a pozostali uciekli samochodem 
opancerzonym. Zdobyte działko  
zostało znisz¬czone, a 6 erka-
emów i amunicja zabrane. Spa-
lono także niemiecki samochód 
ciężarowy, a V Brygada po udanej 
akcji odskoczyła do najbliższego 
lasu. W drugiej połowie stycznia 
1944 r. pluton „Maksa” został 
wysłany na polecenie „Łupaszki” 
na teren działania partyzantów so-
wiec¬kich aż za Miadzioł w celu 
okazania siły żołnierzy AK I V 
Brygady. Partyzanci sowieccy nie 
atakowali i po kilku dniach pluton 
powrócił do Niodroszli bez strat.
Dnia 31.I.44 r. wieś Worziany 
została wyznaczona przez „Łu-
paszkę” na miejsce koncentracji 
V Brygady. Tego dnia o świcie 
„Haller” odwiózł mnie na miejsce 
spotkania, a w drodze powrotnej 
do domu do Antensor spotkał żoł-
nierzy niemiec¬kich we wsi  Stry-
piszki k. Worzian. Zatrzymali go 
trzej oficerowie, a po poboczach 
drogi dalej maszerowało wojsko. 
Pytali, czy we Wsi są partyzanci 
oświadczył, że tak  około 1000 
ludzi. Oficerowie tak bardzo się 
ucieszyli, że nawet nie skontro-
lowali „Hallera” sani i jego pasa-
żera, którym był chory partyzant 
AK. W saniach przewoził petardę 
i pistolet. Kiedy minęli Niem-
ców chciał zaalarmować strzałem 
czujkę, stojącą przy pierwszym 
budynku we Worzianach:  „Soko-
ła”, „Ćwiartkę” i „Dzięcioła”. Że-
gnał się przecież z nimi niedaw-
no. Jednak ludność wsi Strypiszki 
nie pozwoliła na oddanie strzału 
z oba¬wy o sankcje, jakie Niem-
cy mogli zastosować względem 
mieszkań¬ców. Tak się złożyło, 
że  „Haller” spotkał tutaj swoje-
go znajo¬mego Wacława Baturo, 
który wiózł furmankę 3 erkaemy, 
amunicję i umundurowanie dla 
V Brygady. Miał je dostarczyć 
do Worzian na koncentrację. Nie 
skończyli jeszcze rozmowy, gdy 
dały się już słyszeć pierwsze 
strzały. Pasażer „Hallera”,  cho-
ry partyzant zaszył się we wsi 
Strypiszki. „Haller” broń scho-
wał, a Wacław Baturo pojechał 
w innym kierunku. Natomiast 
w Worzianach  wrzało, a ogień 
broni maszynowej świadczył o 
zażartej walce. Kiedy zaczęła się 
strzelanina byłem wraz z „Mak-
sem” na odprawie u „Łupaszki”. 
„Kitek” przy¬niósł wiadomość, 
że we wsi są Niemcy. Na od-
prawie, poza szta¬bem i d-cami 
plutonów był również mjr „Wę-
gielny” Inspektor Obwodu „B” i 
„C” „Łupaszko” zarządził alarm 
i wszyscy ruszyli do swoich od-
dzia¬łów. „Maks” i ja dołączy-
liśmy do 3-go plutonu, który już 
pędził z Sosnówki na pole walki 

„, prowadził go „Akacja” z-ca 
„Maksa”. Niemcy wyparci. ze wsi 
umocnili się na cmentarzu. Trzeci 
pluton „Maksa” przystąpił do ata-
ku na cmentarz. Wałka rozgorzała 
i sięgała zenitu. Niemcy byli do-
skonale uzbrojeni, mieli w kara-
biny maszynowe, ponadto groby 
na cmentarzu stanowiły dla nich 
idealne osłony. My natomiast mu-
sieliśmy przebiec otwarte pola, 
na którym ginęło najwięcej żoł-
nierzy. Oddział niemiecki w sile 
200 ludzi był specjalnie wyszko-
lony do walki z partyzantami, ale 
mimo to został rozbity. Zginęło 
85 Niemców, a pozostali uciekli 
w popłochu. Naszych zginęło 20, 
a wśród nich moi. serdeczni ko-
ledzy ze Święcian „Sokół” Sta-
nisław Tomaszewski i „Czarny” 
Roman Brycki. Podczas pobytu w 
Święcianach odwiedziłem matkę 
„Sokoła”, która dała mi list dla 
niego. Nie zdążyłem go dorę-
czyć przed atakiem, chociaż list 
miałem w  kieszeni, ale nie było 
czasu o tym myśleć. „Sokół” zgi-
nął na skutek podstępu żołnierza 
niemieckiego. Usłyszał bowiem, 
że ranny Niemiec woła o pomoc, 
zbliżył się więc do niego ale zbyt 
blisko, co tamten wykorzystał na-
tychmiast. Strzał był tak celny, że 
„Sokół” zginął na miejscu. Pamię-
tam, że podczas walki na cmenta-
rzu ktokolwiek się podniósł, a był 
na linii obstrzału,  ginął od kul 
niemieckich. Kiedy w pewnym 
momencie przesunąłem się w bok 
nagle seria tra¬fiła w moje, już 
puste miejsce. Cudem uniknąłem 
śmierci! Wszystkich swoich pole-
głych pochowaliśmy tymczasowo 
w dołach i przykrytych gałęzia-
mi  sosny i  zasypaliśmy ziemią. 
Musieliśmy natychmiast opuścić 
pole bitwy, gdyż możliwy był od-
wet. Rannych zabraliśmy ze sobą 
na furmankach. Dopiero po kilku 
dniach V Brygada powróciła z 
trumnami do swoich poległych, 
których pochowano na wolnym 
placu po bitwie. W ten sposób 
powstał cmentarz żołnierzy AK, 
istniejący do dziś. 
Z Worzian udaliśmy się w kierun-
ku Żukojni  Brygada zatrzymała 
się w Radziuszach Łozowych, 
na wschodnim brzegu rzeki Stra-
czanki. Na drugi dzień w południe 
V Brygada została zaatakowana z 
kilku stron zmasowanym ogniem 
partyzantów sowieckich. Byli-
śmy okrążeni I spychani do rzeki, 
lecz cała V Brygada walczyła na 
śmierć i życie ze zdradziec¬kim 
sojusznikiem. Rannych przewo-
żono na drugi brzeg pod opiekę sa-
nitariuszki „Aldony”. Przeprawę 
osłaniał „Pawlik”. Pluton „Kitka” 
walczył do końca tak długo, że 
tylko sam „Kitek” pozostał przy 
ciężkim karabinie maszynowym. 
Wycofał się dopiero wtedy, gdy 
mu zabrakło amunicji a drogę ku 
rzece i przeprawie utorował sobie 

bagnetem. Nasz III pluton pro-
wadził ogień flankowy najdłużej, 
dzięki wzmocnieniu nas ogniem 
erkaemów IV plutonu „Bohuna”. 
Po wyczerpaniu się amunicji cała 
V Brygada wycofała się. Na znak 
odwrotu wystrzelona została ra-
kieta oznaczając jednocześnie 
koniec naszej walki. Okazało się 
jednak ku naszemu zdumieniu, 
że strzelanina trwała nadał. Wal-
czyli. teraz ze sobą już tylko par-
tyzanci sowieccy, dla których ra-
kieta była po prostu umówionym 
znakiem do przystąpienia do ata-
ku. Strzelali prawdopodobnie tyl-
ko do siebie, bo nikogo z naszej 
V Brygady już tam nie było. Do-
wództwo partyzantki radzieckiej 
liczyło na łatwe rozbicie V Bry-
gady, wiedząc dobrze o krwawej 
bitwie z Niemcami w dniu 31.I.44 
r. pod Worzianami. Zdołaliśmy 
jednak odeprzeć i tego przeciw-
nika, mimo trzaskającego mrozu, 
który powodował, że mokre ubra-
nia pękały na partyzantach. I tak 
V Brygada korzystając z nocnych 
ciemności odskoczyła. najpierw 
do wsi Borejszycha, a na drugi 
dzień do wsi Biała Woda.   „Łu-
paszko” wysłał następnego dnia 
rano pluton „Maksa” na miejsce 
wczorajszej bitwy w celu dokona-
nia rozeznania. Po drodze w Su-
proniętach doszło znowu do wał-
ki z oddziałem sowieckim, który 
został rozbity. Według obliczeń 
miejscowej ludności sowiecki na-
pastnik po bitwie w Radiuszach 
miał ok.250 rannych i zabitych , 
gdy tymczasem w naszej Bryga-
dzie straty wyniosły 2 żołnierzy, z 
których jeden utonął w rzece.    
       29.II.44 r.  pluton „Maksa”  
wraz z majorem „Sulimą” dotarł 
na teren Litwy w okolice Malaty 
i  jeziora Gołona, w celu dozbro-
je¬nia nowo utworzonej Brygady 
„Narocz” i zademonstrowania 
siły AK na Wileńszczyźnie. W 
czasie potyczki z „Litwinami” 
mjr „Sulima” został ciężko ranny. 
Musieliśmy szybko wracać. Wy-
prawa tym razem się nie udała, 
bowiem wprawdzie strat nie po-
niesiono, ale nie zdobyto również 
broni. Wróciliśmy w komplecie 
na miejsce koncentracji. Na po-
czątku marca 44 r. przystąpiono 
do reorganizacji V B r y -
gady i tworzenia 4  pułku ułanów 
zaniemeńskich. Powstały trzy 
szwadrony: d-cą 1-go był „Bąk”, 
2-gi y był jedynym szwadronem 
kawalerii pod dow. „Tatara”, 3-ci 
„Maksa”. Kompanią szturmowa 
dowodził „Rakoczy” (cichociem-
ny), a jej plutonów 1-go „Zyga”, 
2-go „Kitek”, 4-go „Mścisław”. 
Wprowadzono stopnie dla pod-
oficerów. Ja jednak nie nosiłem 
oznak, ponieważ moje umundu-
rowanie było nie regulaminowe.   
W pierwszej połowie marca 44 r. 
w porozumieniu z „Podlotkiem”, 
bratankiem „Hallera” zamieszka-

łym w Łakciach [?Łokciunach] 
koło Geladni, zorganizowałem 
zatrzymanie drużyny kolejowej 
jadącej drezyną z wypłatą dla 
kolejarzy pracujących w Gelad-
ni. W akcji brali udział: „Haller”, 
„Ketling” „Groch”, „Ryszard” i 
„Bartosz”. Zdobyli 36.000  RM 
bez strzału, jedynie rozbra¬jając 
obstawę. Pieniądze przekaza-
no do kasy V Brygady. Podczas 
akcji najwięcej kłopotu sprawił 
wilk, który właśnie w chwili, gdy 
nadjeżdżała drezyna przecho-
dził przez tory. Wcale się nie bał 
akowców i nie chciał odejść, a oni 
nie mogli przegonić go strzałami, 
by nie zniweczyć planów.        
       Około 15.III.44 r. wędrując 
utartym szlakiem w celu zebra-
nia informacji w terenie, wstą-
piłem do rodziny „Podlotka” w 
Łakciach koło Geladni. Podczas 
rozmowy  zauważyłem za oknem 
niemieckich żandarmów, którzy 
urządzili łapankę i rekwizycję 
żywności. Matka „Podlotka” i 
jego siostra Weronika szybko 
podjęły decyzję  i tak, jak stałem, 
czyli w ubraniu i. uzbroje-niu, zo-
stałem ułożony w łóżku od strony 
ściany. Przykryto mnie pościelą, 
kapą i poduszkami, które ułożo-
no dekoracyjnie. Właściwie to 
byłem bardzo chory i miałem wy-
soką gorączkę, ale wiedziałem, że 
mimo tak silnego przeziębienia 
nie wolno mi zakaszleć, choć płu-
ca nie raz rozsadzał kolejny, silny 
atak kaszlu. Kiedy weszli Niemcy 
rozpoczęła się rewizja. Pytali tak-
że o nieobecnych mężczyzn, ale 
w końcu opuścili mieszkania, a z 
budynku gospodarczego zabrali 
wieprza i kury. Po wyjściu Niem-
ców wyciągnięto mnie z ukrycia, 
dzięki któremu znów uszedłem 
śmierci. Musiałem jednak odejść  
mimo choroby i szukać nowego 
noclegu i schronienia. Znalazłem 
je w domu „Hallera” w Ante-
sorach.  Również w marcu 44 r. 
wykryto rozpowszechnianie się 
wśród żołnierzy V  Brygady czę-
stego picia samogonu. W związku 
z tym „Łupaszko” rozkazał likwi-
dację znanych bimbrowni. 3-ci 
pluton likwidował wielką bim-
brownię w miejscowości Ciem-
nucha u gospodarza Adamowicza. 
Wszystkie napełnione konwie, a 
było ich około 10, zostały opróż-
nione, a bimber wylany do rowu. 
Ostatniego pojemnika bimbrow-
nik nie chciał oddać, ale w czasie 
szamotaniny konwi się otworzyła, 
a samogon zalał podłogę. Zde-
sperowany gospo¬darz zgarniał 
samogon i pił tak długo, aż się 
upił. Likwidacja bimbrowni mia-
ła doprowadzić do zapanowania 
trzeźwości w V Brygadzie, gdyż 
pijany żołnierz nie tylko, że jest 
niesprawny i nieskuteczny, ale 
przede wszystkim przeszkadza 
podczas akcji, jest zawalidrogą. 
Picie samogonu było bardzo tę-
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pione w Brygadzie. 
Pod koniec marca 44 r. podczas 
postoju w miejscowości Bujki 
warta  zatrzymała dwie niewiasty, 
które przyprowadzono do mnie 
w celu wyjaśnienia. Zatrzyma-
nymi kobietami okazały się dwie 
matki: Emilia  matka „Zawiszy” i 
„Konstancja” – matka „Hallera”. 
Jechały furmanką na cmentarz w 
Worzianach, by odszukać nasze 
groby. Słyszały o bitwie z Niem-
cami, o zabitych, o grobach po-
chowanych tam akowców i chcia-
ły tam koniecznie dotrzeć. Było 
to bardzo serdeczne i pełne łez 
radości spotkanie, a d-ca „Maks” 
udzielił nam urlopu i dał przepust-
kę z poleceniem dopro¬wadzenia 
naszych matek wraz z furmanką w 
bezpieczne miejsce. Udało się na-
szym matkom bezpiecznie wrócić 
do domu, a serca ich przepełnione 
były szczęściem po spotkaniu z 
żywymi sy¬nami. Dnia 31.III.44 
r. 3 szwadron „Maksa” zlikwido-
wał  Strunojciach koło Święcian 
posterunek litewsko-niemiecki, 
będący postrachem dla ludności 
polskiej. Zdobytą żywność prze-
znaczono na zbliżające się święta 
Wielkiej Nocy (2.IV.44). Akcją tą  
dowodził „Maks”.  Na początku 
kwietnia Litwini aresztowali w 
Wilnie „Łupaszkę”, którego prze-
kazali do Gestapo z siedzibą na 
ulicy Ofiarnej. Dowództwo nad 
V Brygadą przejął w zastępstwie 
„Rakoczy”, który wspólnie z IV 
Brygadą „Ronina” przystąpili do 
natychmias¬towej akcji zatrzy-
mywania zakładników zgodnie z 
poleceniem inspektora mjr „Wę-
gielnego”. 3-ci pluton obstawił 
część trasy Świr – Michalisz-
ki i  był tak ukryty, że stanowił 
osłonę dla „Bartosza”, któremu 
„Haller” zapewniał obstawę. Tak 
współdziałając te trzy plutony za-
trzymały samochód wiozący nie-
mieckiego starostę miasta Świra, 
którego wprowadzono do lasu, a 
następnie na miejsce zgrupowania 
wszystkich zakładników. Starostę 
wraz z kierowcą zatrzymano na 
dłuższy czas. Podczas nieobec-
ności Łupaszki dowodzenie na 
całością przejął mjr „Węgielny”. 
Zakładnicy, których było już oko-
ło 10 wraz z komendantem żan-
darmerii w Świrze, pisali listy, 
dawali fotografie, które przesy-
łano do Komendy Okręgu AK i 
stamtąd do Gestapo. Listy pisali 
zatrzymani zarówno litewscy jak 
i niemieccy  dygnitarze, a połą-
czone Brygady przystąpiły do 
uszkadzania torów kolejowych i 
stacji oraz zatrzymywania pocią-
gów. Wysyłane były również do 
Gestapo listy z pogróżkami pisa-
ne przez podziemną organizację 
z zapowiedzią odwetu za areszto-
¬wanie „Łupaszki”. 
       Przed wymarszem na akcję 
do Pohulanki zatrzymaliśmy się 
w moich Wojckunach, gdzie się 
urodziłem i spędziłem naj¬pięk-
niejsze lata dzieciństwa. Miesz-
kał tutaj mój serdeczny kolega 
Stanisław Kieżun‚ z którym. cho-
dziłem do szkoły powszechnej w 
Święcianach i mieszkałem w jed-
nym pokoju u starej babci na ul. 
Przykościelnej. Po ukończeniu tej 
szkoły ja kontynuowałem naukę 
w Szkole Budowlanej w Wilnie. 
Staszek jako ochotnik w Szkole 
Wojskowej w Śremie. W 1939 r. 
dostał się do niewoli sowieckiej 
i z gen. Andersem przeszedł cały 
szlak poprzez Monte Cassino aż 
do Londynu. Do kraju wrócił w 
1946 r. został aresztowany. Pisał 

mi, że przechodzi “pranie mózgu” 
lub “przywracanie pamięci”, a je-
śli nie wytrzyma – targnie się na 
życie. Po powrocie z więzienia 
już więcej do mnie nie napi¬sał. 
Do dzisiaj nie wiem, co stało się 
ze Staszkiem. Spośród mieszkań-
ców Wojćkun, poza Staszkiem. 
zawsze dobrze będę wspominać 
pp. Czepułkowskich, Gumow-
skich, Rudzińskich i wielu innych 
bardzo zacnych Polaków, którzy 
nigdy mi nie odmówili pomocy 
w trudnych chwilach okupacji.  
W nocy 24.XV.44 r. połączone 
Brygady IV i V. przy pomocy 
siatki wywiadowczej z Podbro-
dzia, zatrzymały w Pohulance 
urlopowy pociąg z żołnierzami 
niemieckimi, wracającymi na 
front wschodni. Doszło do walki 
wręcz, część Niemców rozbrojo-
no a kilku zabito. Po wykonaniu 
zadania Brygady się wycofały. 
Zginął „Jastrząb”, a dwóch żoł-
nierzy było rannych. Pociąg był 
tak silnie oświetlony przy pomo-
cy reflektorów, że wycofując się 
po skarpie mogłem dostrzec wła-
ściwie każdy listek, tak było ja-
sno. Ponieważ znałem Pohulankę, 
bo mieszkałem w niej od 1928 do 
1935 r. więc pamiętam, że pociąg 
został zatrzymany przy budyn-
ku PKP toromistrza Szymanisa i 
mojej ciotki Stanisławy Skinder. 
Akcją w Pohulance dowodził mjr 
“Węgielny” przy pomocy “Roni-
na” i „Rakoczego”. 
    Przechodzące przez wieś Bo-
łosza IV i V Brygada natknęły się 
26.IV.44 r. na niemiecki oddział 
rekwirujący ludności żywność. 
Chociaż Niemców było około 
150, zostali zaatakowani z okrą-
żenia. Część Niemców rozbito, a 
pozostali podczas wycofywania 
natknęli się na zasadzkę „Mak-
sa”. Doszło do ostrej walki, która 
jednak bardzo się przedłużała. W 
tym czasie, ja i   „Wilk” z naszymi 
żołnierzami byliśmy w odwodzie, 
ale słyszeliśmy co dzieje się u 
„Maksa”. Postanowiłem pójść na 
pomoc „Maksowi”. Krzyknąłem 
do żołnierzy:  “W imię Boże, za 
mną!” i poszliśmy. Zjawiliśmy 
się w najbardziej ważnym mo-
mencie, a ponieważ droga była 
ostrzeliwana przez Niemców z 
ckm-ów, musieliśmy ją sforso-
wać pojedynczymi skokami i na-
tychmiast przypuściliśmy atak na 
ukrytych żołnierzy niemieckich. 
Zginęło 21 Niemców, u nas tyl-
ko „Rekin”, a „Grom” był ranny. 
Zdobyto dużo broni i amunicji, w 
tym 1 ckm i 3 erkaemy. Spalono 4 
samochody, a bydło i zboże zwró-
cono gospodarzom. Wytropiono 
i zastrzelono Niemców ukrytych 
na drzewach tzw. “gołębiarzy” , 
byli oni najbardziej niebezpiecz-
ni. Podczas tej walki dolna część 
mojego płaszcza była w kilku 
miejscach przestrzelona, a czap-
ka wprawdzie tylko z 1 dziurę ale 
zapaliła się na mojej głowie.    Na 
święto 3. Maja zwolniono wresz-
cie „Łupaszkę”. Spotkanie   Po-
wiewiórce. Uroczystą mszę po-
lową celebrował ksiądz „Ignacy”. 
Akademię z okazji 3 Maja zorga-
nizowano w  Żukojniach.  Tu mu-
szę dodać, że nasz pluton zawsze  
brał czynny udział w chóralnym 
śpiewie w kościołach przy każdej 
swojej bytności i podczas marszu 
przez polskie wsie. Wtedy były to 
piosenki żołnierskie, legionowe i 
partyzanckie. Po uroczystościach 
święta 3 Maja “Łupaszko” spo-
tkał się z zakładnikami i powie-
dział do nich: Pomogliście mi się 

uwolnić więc i ja was zwalniam, 
a „Maksowi” polecił odprowadzić 
ich na dworzec do pociągu.  
W połowie maja 1944 r. we wsi 
Żukojnie wizytowali V, IV i 
XIII Brygady gen.”Wilk” i jego 
zastępca „Ludwik”. Przyzna-
no kilka awansów oficerskich i 
podoficerskich. a po uroczysto-
ściach odbyła się defilada. Dla 
szeregowego partyzanta AK, po-
byt komendanta Okręgu wśród 
żołnierzy w oddziale miał duże 
znacze¬nie psychologiczne. Bli-
skość dowódcy wpływała na 
wytworzenie się specyficznych 
więzów i poczucia jedności, a 
ponadto umacniała przekonanie 
o sensie walki i wiarę w zwycię-
stwo. Gen. Krzyżanowski „Wilk” 
wyjaśniał podczas inspekcji wiele 
zagadnień dotyczących bieżącej 
i najbliższej działalności AK na 
Wileńszczyźnie. Oddziały AK 
często spotykały się z okoliczną 
ludnością, dla której widok umun-
durowanych i uzbrojonych po-
l¬skich partyzantów był przyczy-
no wielu wzruszeń i satysfakcji. 
Szczególnego rodzaju manifesta-
cją było uczestnictwo oddziałów 
partyzanckich w niedzielnych na-
bożeństwach, celebrowanych na 
terenach wyzwolonych przez ka-
pelanów oddziałów AK. Właśnie 
podczas obecności gen. „Wilka” 
nastąpił przydział Brygad do 
nowych zgrupowań. V Brygada 
„Łupaszki” została  przesunięta 
do zgrupowania Nr 1 Inspektora 
mjra Antoniego Olechnowicza 
„Pohoreckiego”, a w związku ze 
zbliżeniem się frontu sowieckie-
go uzyskała rozkaz wycofania się 
na zachód. także z uwagi na na-
silającą się walkę z partyzantami 
sowieckimi. Za miejsce nowego 
postoju V Brygady obrano rejon 
jezior Sużańskich, czyli okolicę: 
Podbrzezie - Malaty -  Sużany - 
Żyngi  - Suderwa. 
Od maja do końca czerwca 44 r. V 
i IV Brygady nadal współpraco-
wały ze sobą. W drugiej połowie 
maja 44 r. obie Brygady rozbijają 
litewski garnizon w Janiszkach. 
Stało się to dzięki szarży kawale-
rii na bunkry i jednoczesne spo-
wodowanie gęstej kurzawy, która 
ułatwiła ostateczny atak kompanii 
szturmowej. Większość Litwinów 
poddała się, z wyjątkiem grupy 
znajdującej się na wieży kościel-
nej. Pod koniec maja Łotysze 
powiadomili obie Brygady o nad-
cią¬gającej w kierunku Święcian 
obławie żołnierzy niemieckich. 
Na tę wieść „Łupaszko” powę-
drował aż pod Żodziszki na Bia-
łoruś, aby tam przeczekać kilka 
dni. Powrót w rejon jezior Su-
żańskich nastąpił po zakończeniu 
obławy. W drodze powrotnej z 
Żodziszek 3. szwadron „Maksa” 
zatrzymał się w Białym Dworze. 
Podczas    inspekcji rozstawio-
nych wart okazało się, że zostały 
zatrzymane moje dwie ciotki z 
Pohulanki: Stanisława Skinder i 
Wiktoria Adamowicz. Szły pieszo 
po zakupy do Podbrodzia. Zosta-
ły zwol¬nione, gdy obiecały d-cy 
„Maksowi”, że dochowają pełnej 
tajem¬nicy o naszym postoju, ale 
cały szwadron i tak pozostał w 
pełnej gotowości bojowej. Około 
20.VI  Brygada wciągnęły Litwi-
nów w za¬sadzkę, podczas wałki 
zginął „Leliwa”. Silnie umocnio-
ny garnizon litewsko-niemiecki 
z  Podbrzezia nie przybył jednak 
z pomocą Litwinom tego dnia. 
Dopiero nazajutrz zjawił się silny 
oddział litewski i przy pomocy 

formacji niemieckiej zmasakro-
wał ludność polską w  Glincisz-
kach. W odwecie Komenda  AK 
nakazała marsz pacyfikacyjny na 
Litwę oraz likwidację funkcjo-
¬nariuszy i policjantów litew-
skich. W dniach 25-27.VI   Bry-
gady pomaszerowały na Inturki 
na Litwie. Litwini po tej odwe-
towej akcji zaprzestali wszelkich 
działań represyjnych wobec lud-
ności polskiej i żołnierzy AK.  
Na początku lipca 44 r. V steczko 
Suderwa, likwidując stację nasłu-
chową niemieckiego lotnictwa. 
Zdobyła wprawdzie kompletny 
sprzęt radiowy, ale nie zostaje on 
uruchomiony z powodu u braku 
radiotelegrafisty. W miasteczku 
tym zatrzymaliśmy się kilka dni. 
Nie braliśmy  jednak udziału w 
walkach o wyzwolenie Wilna, po-
nieważ „Łupaszko” nie zamierzał 
w żaden sposób współdziałać z 
Sowietami, pomna śmierci „Kmi-
cica” i jego żołnierzy na Naroczą 
w 1943 roku oraz później¬szych 
częstych ataków i walk na śmierć 
i życie już pod dowódz¬twem 
„Łupaszki”.   Po kilku dniach V 
Brygada przenosi się do majątku 
Ponary nad Wilią, gdzie mija ją 
fala frontu. W nocy przeprawili-
śmy się  przez rzekę i poszliśmy 
w kierunku: Oliwa - Troki - Bu-
trymańce. Po drodze V Brygada 
likwiduje i rozbraja maruderów 
niemieckich. Podczas swojej 
wędrówki, w obawie prze spo-
tkaniem z Armię Czerwoną (po-
nieważ Sowieci nadal tropili V 
Brygadę)  zamienia swoją nazwę 
na „Brygada spod Warszawy”, 
pseudonim „Łupaszko” na „Że-
lazny”, a „Maks” na „Skalny”. 
Około 20.VII. Brygada zatrzyma-
ła się w lesie w pobliżu  majątku 
nad jeziorem koło Olity. Wkoło 
było wielu żołnierzy Armii Czer-
wonej. Nagle zjawił się w bry-
gadzie oficer sowiecki i zaprosił 
nasze dowództwo na rozmowę. 
„Łupaszko” wysłał tam bryczką 
„Maksa” i „Bohuna”. Powoził nią 
„Mrok”, a obstawy stanowiła ka-
waleria pod dowództwem “Lisa”. 
Podczas rozmowy sowiecki ge-
nerał zaproponował wspólną na 
Niemców. Kiedy dowiedział się, 
jakie jest wyposażenie „Brygady” 
polecił, by czekano na jego roz-
kaz do godziny 8.00 rano.  
     Jednak rozkaz nie nadszedł 
do wyznaczonego momentu, 
wobec tego „Łupaszko” podej-
rzewając zdradę lub podstęp, 
zarządził ostry marsz na połu-
dniowy wschód. Marsz odbywał 
się leśnymi drogami koło Oran i 
trwał kilka dni. Zatrzymano się 
w pobliżu Porzecza.. O 6 rano 
22 lub 23.VII.44. przybyło znów 
2 oficerów sowieckich i .zażąda-
li, aby Brygada udała się zaraz z 
nimi do Jelnik, gdzie miała być 
włączona do Armii Berlinga. „Łu-
paszko” oświadczył, że najpierw 
ma pospieszyć kawaleria, a za nią 
uda się reszta Brygady. Przedtem 
wydał rozkaz dowódcy kawale-
rii “Tatarowi”, by przy pierwszej 
okazji pozostawili konie i ucie-
kali do Puszczy Augustowskiej. 
Po odejściu „Tatara” z kawalerią 
Łupaszko” zarządził zniszczenie 
broni ciężkiej, zapasów i archi-
wum. Zebrał celę pozostałą z nim 
Brygadę i oznajmił, że podejrze-
wa okrążenie, którego w dużej 
grupie nie przejdziemy. Zalecił 
przedzieranie się małymi grupami 
przez rzekę Niemen w kierunku 
Puszczy Augustowskiej tym, któ-
rzy chcą iść dalej, natomiast tym,  

którzy woleliby wracać do do-
mów nie stawiał przeszkód.  Ra-
zem z „Hallerem” i „Podlotkiem” 
i „Wyrwą” w liczbie około 10 żoł-
nierzy wyruszyliśmy w kierunku 
Niemna. Okazało się. że „Łupasz-
ko” miał dobre przeczucie, ponie-
waż Sowieci rozpoczęli ostrzał 
z armatek i czołgów w kierunku 
naszego miejsca postoju. Jesz-
cze nie wszyscy stamtąd odeszli, 
ale ostrzał przyśpieszył wymarsz 
i spowodował rozproszenie się 
żołnierzy tak, że z naszej dzie-
sięcioosobowej grupy do Niemna 
dotarło troje. Kiedy przybyliśmy 
nad rzekę okazało się, że jest ob-
stawiona z naszej strony przez 
żołnierzy sowieckich. Ja  posia-
dałem jedynie mapę turystyczną 
i kompas, ale nie mieliśmy ani 
przewodnika, ani map wojsko-
wych. Badaliśmy możliwości 
prze¬prawy przez wrzucanie ka-
mieni do wody, ale każdorazowo 
odzywały się  ckm-y wojsk nam 
wrogich. Postanowiliśmy wracać 
do domu z bronię. Po kilkudnio-
wym marszu „Podlotek” pozbył 
się erkaemu. Pozostały nam tylko 
granaty i broń krótka. Pewnego 
dnia „Podlotek” powiedział, że 
odchodzi tylko na chwile, ale już 
do nas nie wrócił. Szkoda, że nie 
powiedział nam o swoich planach 
samotnej wędrówki, ponieważ 
szukaliśmy go po okolicy aż do 
nocy. Według późniejszej relacji 
“Podlotek” postanowił zmienić 
umundurowanie na ubranie cy-
wilno, a broń ukryć. Kiedy bez 
obawy wyszedł na drogę, zabrał 
go samochód i po 3 dniach był 
już u siebie w domu w Łakciach. 
Wiosną  45 r. wstąpił do Armii 
Berlinga. 
         Ja z „Hallerem”  masze-
rowałem 11 dni z bronią w ręku. 
Był to marsz o chłodzie i gło-
dzie,  gdyż zdobycie żywności 
uje należało do rzeczy prostych. 
Musieliśmy omijać wsie i miasta, 
by unikać spotkania z Sowietami. 
odzież i obuwie bardzo się zuży-
ły, a w chłodne noce nie mieli-
śmy się czym przykryć. Pewnego 
dnia spotkaliśmy w lecie na trasie 
marszu rozbity  oddział rannych 
żołnierzy niemieckich. Byli głod-
ni i wymęczeni tak samo jak my. 
Chociaż posiadaliśmy broń, to 
jednak nie użyliśmy jej. Niemcy 
chwalili żołnierzy AK i życzy-
li nam szyb¬kiego powrotu do 
domu. Byli przekonani, że już 
niedługo Sowieci wezmę ich do 
niewoli. Kiedy zbliżaliśmy się do 
kresu naszej wędrówki  natknęli-
śmy się w miejscowości Podmie-
rańce na partol Armii Czerwonej. 
Gdy padły słowa „ręce do góry” 
„Haller” wykorzystał okazje i 
skoczył w owies. Posypały się 
strzały, ale zdążył umknąć. Ja 
nie miałem możliwości ucieczki, 
gdyż z mojej strony był budynek 
i ogrodzenie. Zatrzymano mnie i 
zrewidowano. Znaleziony pistolet 
zabrano mi, a na moim różańcem 
dowódca patrolu długo się zasta-
nawiał i w końcu po uzgodnieniu 
z pozostałymi żołnierzami  rzekł, 
oddając różaniec: „Idź dalej i 
módl się, to ciebie zbawiło”. Od-
chodząc nie wierzyłem, że nie 
padnie strzał w plecy, ale Sowieci 
zaraz odjechali. Swoje życie za-
wdzięczam Matce Boskiej Różań-
cowej, a ten różaniec posiadam do 
dziś i ciągle liczę jego „paciorki”. 
Okazało się, że „Haller” kręcił 
się w pobliżu i po chwili odna-
lazł mnie. Poszliśmy dalej do jego 
domu  w kierunku wsi Antesory.
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Jerzy Janicki żalił się w swo-
ich słynnych „Krakidałach”, iż 
bałak umiera, a szmonces już 
nie żyje. Z  Jerzym Janickim„ 
Lwowskie Spotkania”  prze-
prowadziły na ten temat długą 
rozmowę tytułując ją „Kraki-
dały” w której redaktor naczel-
na Bożena Rafalska pocieszała 
jak mogła rozżalonego autora 
„Polskich dróg”.  W tym miej-
scu należy przypomnieć czym 
jest bałak, a czym szmonces.
Bałak to gwara lwowska – gwa-
ra regionalna języka polskiego 
używana przez mieszkańców 
Lwowa. Współcześnie często 
mylona z tzw. bałakiem lwow-
skich batiarów, czyli gwarą 
uliczną, bardzo jednak do niej 
zbliżoną.
Gwara lwowska powstała w po-
łowie XIX wieku, kiedy polski 
substrat językowy został wzbo-
gacony licznymi zapożyczenia-
mi (głównie leksykalnymi) z ję-
zyka niemieckiego, jidysz, ukra-
ińskiego i czeskiego. Wyraźny 
jest bliski związek z innymi 
gwarami Małopolski, zwłasz-
cza z gwarą krakowską. Dość 
wyraźne są także ślady mowy 
dziecięcej i zwykłych przekrę-
ceń słów obcych. 
Oprócz specyficznego zasobu 
słów wyróżniała się charaktery-
styczną wymową, a także liczny-
mi zdrobnieniami i wtrącaniem 
„ta” na początku zdania. Medial-
nie, zapewne też i historycznie 
owa gwara, popularnie przez 
lwowian zwana ”bałakiem” za-
istniała dzięki autorstwu Wiktora 
Budzyńskiego, twórcy „Wesołej 
Lwowskiej Fali” cyklicznej au-
dycji „Radia Lwów”. Pierwszą 
stałą, cotygodniową półgodzinną 
audycję rozrywkową lwowska 
rozgłośnia Polskiego Radia nada-
ła w dniu 16 lipca 1933 r. Gwarą 
lwowską w tej audycji posługi-
wali się prawie wszyscy wyko-
nawcy, według tekstów pisanych 
wyłącznie dla nich. 
Do głównych wykonawców tej 
audycji należeli: Henryk Vogel-
fänger („Tońcio”) i Kazimierz 
Wajda („Szczepcio”), tworząc 
klasyczny duet dialogowy.
Wiele słów pochodzących z gwa-
ry lwowskiej i bałaku weszło na 
stałe do literackiej polszczyzny 
(besztać, durszlak (druszlak), 
sztyblety), a także do grypsery i 
wielu gwar regionalnych. Bałak 
- jedno z dwóch podstawowych 
źródeł galicyzmów w języku pol-
skim. Dla przykładu:

Tońcio: Swoi baby kocham!!!
Szczepcio: I w swoi Polscy kity 
zawalisz.
        
    Piosenki

„Choć ojca nie znał, matki tyż,
Wychował si byz troski,
Żył, boć najmniejsza żyji wesz,
Nikt go ni pytał: Jak si zwiesz?
Na Łyczakoskij”.

„ Na ulicy Kupyrnika
  Stoi panna bez bucika,
  Bez bucika stoi
  I martwi si.
  Ja si pytam: dzie jest bucik?

  Ona mówi: bucik ucik,
  Może pan poszukać
  Zechcy mi „.

 Bogactwo języka bałaku od-
najdziemy w „ Słowniku bałaku 
lwowskiego „. 

Oto przykłady:

 absztyfikant – adorator
 bałak – rozmowa, gadka
 bajbus – niemowlę
 bandzioch – duży brzuch
 chatrak – konfident
 chirus – pijak
 cwajer – dwója
 ćmaga – wódka
 drybcia – stara kobieta
 dziunia klawa – ładna dziew-
czyna
 powozić dziunię – reszta jest 
milczeniem
 fafuły – pełne policzki
 funio – zarozumialec
 galanty – elegancki
 graba – ręka
hajda – wynocha
handełes – handlarz
hołodryga -  oberwaniec
jadaczka – gęba
juszka – rzadka zupa
jucha z kinola – krew z nosa
kacap – głupiec
pedały – nogi
pinda – niedorosła dziewczyna
potyrcze – pomietło
szantrapa – niechlujna kobieta
ścierka – ladacznica
śledź – krawat
krawatka – krawat / dostojnie /.

 Bałakiem porozumiwali się nie 
tylko batiarzy. W moim lwow-
skim „pomieszkaniu” słyszałem 
nierzadko elementy bałaku. Bała-
kał mój ojciec – lekarz, bałakała 
mama – pedagog.
Niedawno jedna z moich lwow-
skich koleżanek na telefoniczną 
propozycję
by przyjechała z mężem na kilka 
dni do Krakowa, odpowiedziała 
mi : „ ta ty jestyś durnuwaty po-
midur”.
Przeciwieństwem bałaku był tzw. 
szmonces, inny duet dialogowy 
„Wesołej Lwowskiej Fali”w mi-
strzowskim wykonaniu Apriko-
zenkranza i Untenbauma, czyli 
Mieczysława Monderera i Adolfa 
Fleischena. Mistrzem szmoncesu 
był również „Lopek” /Kazimierz 
Krukowski/, łodzianin. Szmon-
ces zaginął bezpowrotnie! Czy na 
pewno? 
Szmonces, dzisiaj rzadko używa-
ny potoczny termin oznaczający 
zły towar, bubel, coś niesmaczne-
go, nie jadalnego, albo najczęściej 
określenie czegoś po lwowsku „ 
nie „fajnego”, nie „klawego”. To 
jedna wykładnia. 
Natomiast przed 1939 rokiem 
szmonces był gwarą, używaną 
nie tylko przez Żydów, ale rów-
nież przez osoby posiadające inne 
rodowody i nawet przez liczne 
mniejszości narodowe we Lwo-
wie i praktycznie w całej Polsce. 
Niejednokrotnie – paradoksalnie, 
nie był oryginałem gwary szmon-
cesowej, zresztą nie mającej ze 
szmoncesem nic wspólnego, 
lecz zwykłym nieudolnym naśla-
downictwem z „przyszywanym” 

akcentem żydowskim, niejedno-
krotnie używanym przez osoby z 
ograniczoną wiedzą szmonceso-
wą, całkowicie nie trafnie nazy-
wany „żydłaczeniem”. Dla Goł-
dy Tencer aktorki, piosenkarki i 
reżysera (rocznik 1949) termin 
żydłaczenie jest niedopuszczalny. 
Dlaczego? - Bo to jest przedrzeź-
nianie mówienia złą polszczyzną, 
co się zdarzało i zapewne się zda-
rzy, ale co nie  jest żadna gwarą, 
ani też językiem ... Pogląd ten 
podzielam z własnych lwowskich 
obserwacji szczególnie wysłucha-
nych na „Paryżu” czyli „Krakida-
łach”.
Niektórzy obywatele polscy po-
chodzenia żydowskiego mówili 
szmoncesem, językiem jidysz, ale 
posługiwanie się językiem hebraj-
skim w słowie i piśmie należało 
do rzadkości.   
Szmonces jest gwarą ze spe-
cyficznym akcentem, rzadko 
brzmiącą w niej poprawną polsz-
czyzną, najczęściej nie stylistycz-
ną, posługującą się wydumaną 
metaforą, dziwnymi przenośnia-
mi i często pytaniami skierowa-
nymi do siebie i odpowiedziami 
w tym samym układzie, jak rów-
nież pytaniami odpowiadającymi 
na pytania. Szmonces posługuje 
się polszczyzną jako podstawo-
wym elementem mowy, jednakże 
zniekształconą terminami z języ-
ka jidysz, z języka niemieckiego i 
neologizmami polskimi. 
Dla słuchacza autentycznych dia-
logów, czy monologów szmon-
cesowych język ten wydaje się 
śmieszny i niejednokrotnie sta-
nowił punkt wyjścia do znako-
mitych szmoncesowych tekstów 
takich jak „Sęk” Konrada Toma, 
który przeszedł do chlubnej histo-
rii polskiego kabaretu.
W sali „Młodzieżowego Domu 
Kultury” kościoła św. Jadwigi w 
Krakowie 3 marca 2018 odbył  się 
koncert  „Tylko we Lwowie” 
rozpoczynający „XI Festiwal 
Piosenki Lwowskiej i Bałaku 
Lwowskiego”. Koncert zor-
ganizowała jak  każdego roku 
w marcu „Fundacja Ocalenia 
Kultury Kresowej „Chawira”.
Nazwa „Chawira” pochodzi z 
gwary południowo-wschodnich 
Kresów i oznacza ciepły, rodzin-
ny dom.
Zespół „Chawira” powstał w 
Krakowie, jesienią 2003 roku 
założony przez Karola Wró-
blewskiego -akordeonistę i 
wokalistę z zamiarem popula-
ryzowania piosenek polskich z 
okresu międzywojennego, kre-
sowych, patriotycznych, a także 
piosenek światowych z okresu 
pierwszej połowy XX wieku, w 
tym również  jazzowych. Skład 
zespołu zmieniał się kilkakrot-
nie, jednakże przez  wszystkie 
lata niezmienna pozostała jego 
baza w osobach Karola Wró-
blewskiego i Stefana Czyża  - 
saksofonisty, klarnecisty i wo-
kalisty. 
Pierwszy koncert zespołu odbył 
się 12 marca 2004 roku w Śród-
miejskim Ośrodku Kultury w 
Krakowie i poświęcony był w 
całości piosenkom lwowskim. 
Występ bardzo spodobał się 

publiczności, wśród której po-
wstała inicjatywa cyklicznych 
spotkań z zespołem „Chawira”.  
Po wielu takich spotkaniach za-
wiązało się Towarzystwo Kreso-
we „Chawira”, wybrano preze-
sa, Czesławę Karlińską „Ciotkę 
Bańdziuchowę”.
Towarzystwo Kresowe „Chawi-
ra”  zorganizowało dotychczas 
ponad 250 cyklicznych spotkań 
z zespołem w różnych znanych 
restauracjach krakowskich.
Odbyło się też wiele koncer-
tów w domach kultury i innych 
ośrodkach kulturalnych w ca-
łym kraju, a także za granicą 
(Wiedeń, Linz, Budapeszt, No-
rymberga). Pierwszą wokalist-
ką zespołu była Ilona Gawlik.
Karol Wróblewski reżyser i scena-
rzysta koncertów, a równocześnie 
wokalista i akordeonista, każde-
go roku stawia na młodzież. Po-
wstała pod jego kierownictwem 
„Fundacja Ocalenia Kultury Kre-
sowej”. Aż dziw bierze, iż dzisiaj 
przy całkowitym braku jakiejkol-
wiek  edukacji artystycznej zwią-
zanej z Kresami II RP młodzież 
licznie bierze udział nie tylko 
w koncertach z piosenką lwow-
ską, ale również staje w szranki 
w konkursach dla najlepszych 
wykonawców tych pięknych kre-
sowych piosenek. Z roku na rok 
oczywiście laureatów przybywa i 
to oczywiście jest podstawowym 
celem  fundacji Karola Wróblew-
skiego. 
„Piosenka jest dobra na wszyst-
ko”, właśnie. Szczególnie lwow-
ska. Lwowskie piosenki wybit-
nych autorów /Marian Hemar, 
Jerzy Petersburski, Henryk Wars, 
Emanuel Szlechter, Witold Szoł-
ginia, Feliks Konarski, Jerzy 
Michotek, Jerzy Janicki/, jak i te 
anonimowe, uliczne, stanowią 
dokument polskiej kultury oby-
czajowej i muzycznej, a także ję-
zyka przełomu XIX wieku, oraz 
dwudziestolecia międzywojenne-
go, w regionie, gdzie współżyły 
różne narodowości, krzyżowały 
się różne prądy obyczajowe i kul-
turowe, a kultura i język polski, 
mające zdolność asymilowania 
elementów obcych, rozwijały się 
potężnie i dumnie. Młodzi Polacy, 
ale nawet i ci średniego pokolenia 
pozbawieni są dzisiaj słuchania 
tych lwowskich melodii i piose-
nek. Nikt bowiem, może za wy-
jątkiem Radia Katowice, w conie-
dzielnej audycji Danuty Skalskiej 
nie przypomina w Polsce chlub-
nych tradycji przedwojennego 
„Radia Lwów” i jego „Wesołej 
Lwowskiej Fali”.

  Lwów, stołeczne miasto Galicji, 
stanowił wybitny ośrodek nauko-
wego życia polskiego. Przede 
wszystkim Uniwersytet Lwowski 
od 1910 roku noszący imię Jana 
Kazimierza - skupiał uczonych 
- twórców wielu szkół nauko-
wych, liczących się w ówczesnej 
Europie, a utrzymujących swoją 
pozycję także w dwudziestoleciu 
międzywojennym. Życie kultural-
ne Lwowa XIX i XX wieku po-
mimo narzekań krytyków na par-
weniuszostwo, kosmopolityzm i 

wiedeński stempel na wszystkim, 
rozwijało się intensywnie, pręż-
nie i systematycznie, osiągając 
rozmach i wysoki poziom w dzie-
dzinie teatru, literatury, krytyki, 
dziennikarstwa i sztuk pięknych. 
Wystarczy wskazać choćby nie-
które nazwiska urodzonych, lub 
działających we Lwowie twór-
ców; ludzi teatru - W. Bogusław-
ski, S. Skarbek ; pisarzy i kryty-
ków - W. Pol, S. Goszczyński, 
A. Fredro, W. Bełza, K. Ujejski, 
G. Zapolska, M. Konopnicka, K. 
Makuszyński, J. Kasprowicz, M. 
Wolska, Beata Obertyńska J. Ba-
licki, J. Parandowski; malarzy, 
rzeźbiarzy i architektów - A. Grot-
tger, K. Sichulski, M. Dulębianka, 
Z. Gorgolewski, L. Marconi. 
Doniosłą rolę w dziejach piśmien-
nictwa i kultury polskiej odegrały 
lwowskie firmy księgarsko - wy-
dawnicze. Życie codzienne XIX 
i XX - wiecznego Lwowa toczy-
ło się barwnie na jego licznych 
przedmieściach, okalających 
miasto ze wszystkich stron. Od 
północy rozciągało się jeszcze w 
średniowieczu ogromne przed-
mieście Żółkiewskie /najstarsza 
część miasta/, stanowiące wylot 
z miasta ku Żółkwi, zamknięte 
od zachodu ul. Szpitalną i Źródla-
ną, od wschodu Górą Zamkową i 
wertepami /po lwowsku - debra-
mi/ pod Piaskową Górą i Drogą 
do Kisielki, od południa placami 
Krakowskim, Gołuchowskich i 
Strzeleckim. 
Gromadziła się tu głównie lud-
ność żydowska, osiadła w tym 
miejscu jeszcze w średniowieczu 
za książąt ruskich. Zajmowała się 
ona głównie handlem starzyzną. 
Ulice Żółkiewska i Smocza po-
kryte były kramami z tanią, zno-
szoną odzieżą skupowaną przez 
t.zw.” handełesów” po domach 
miasta i przedmieści. Zaopatry-
wał się tu plebs miejski. Z czasem 
to niezwykłe centrum handlowe 
przeniosło się bardziej na połu-
dnie, t. j. na plac Krakowski, oraz 
przyległe ulice. Miejsce to nazwa-
no z żydowska „Krakidałami”, 
lub żartobliwie „Paryżem”. 
Miejsce owo barwnie opisał 
Jerzy Janicki w swojej książ-
ce „Krakidały”, również pod 
samym tytułem w obszernych 
wywiadach  - „Lwowskie Spo-
tkania” nr.4 i 5 z 2007 r, „Kurier 
Codzienny” Chicago nr 16 i 17 
z 2004 r. 
„Czego mi naprawdę żal - to 
lwowskiego bałaku. Bo co tu 
dużo ukrywać, bo szkoda ga-
dać, czyli właśnie po naszemu 
szkoden - goden, ale niestety 
skazany jest ten nasz bałak na 
zagładę i tylko patrzeć, a umrze 
i nie pozostanie po nim na-
wet wspomnienie” - żalił się w 
„Krakidałach” Jerzy Janicki, 
wspominając jeszcze o ...austra-
lijskiej tęsknocie za bałakiem. 
Bo jakże inaczej nazwać książki 
wydane w Melbeurne - „W kra-
inie wielkiego bałaku”, „Zie-
mia księżycowa”, „Pamiętnik 
poetycki”, autorstwa Andrzeja 
Chciuka. Aby przeczytać pięk-
ną inwokację do bałaku, dzie-
więciozgłoskowym wierszem 
rozpoczynającą się: „Lwowski 

TYLKO WE LWOWIE
Dla Barw Kresów Aleksander Szumański
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bałaku, liczna mowo..” należy 
sięgnąć do „Krakidałów” Je-
rzego Janickiego, wspomnień 
drukowanych w „Lwowskich 
Spotkaniach” i „Kurierze” chi-
cagowskim, o czym powyżej. 
Drogi Panie Jerzy! Niech się 
Pan nie smuci. Bałak nie zagi-
nie i nie umrze. Utrzymamy go 
przy życiu piosenką lwowską, 
która bez bałaku by nie istniała. 
Lwowska piosenka żyje, czy to 
na deskach teatru „Groteska” w 
Krakowie w wykonaniu zespo-
łu „Chawira”, czy też w czasie 
prezentacji Haliny Kunickiej, 
lwowianki przecież, a jakże! 
Bałak z piosenką lwowską oca-
limy od zapomnienia! W Chica-
go, przeszło milionowym sku-
pisku Polaków istnieje „Koło 
Lwowian” /gdzie nas nie ma?/. 
Redaktor naczelny „Kuriera 
Codziennego” Chicago z któ-
rym współpracuję, p. Marek 
Bober udostępnił swoje łamy i 
Radio „Kuriera Codziennego” 
do nawiązania łączności me-
dialnej z Radiem Lwów i lwow-
ską, polskojęzyczną prasą. 
Zaowocuje to ściślejszymi wię-
zami Polaków mieszkających 
we Lwowie z Polonią amery-
kańską, niestety zaniedbywaną 
przez media macierzyste. Nie 
należy zapominać, iż emigra-
cja polska to ok. 20 milionów 
Polaków rozsianych po całym 
świecie. „A to Polska właśnie”, 
druga Polska! Z iloma lwowia-
kami? Na pewno z wieloma. I 
do nich należy dotrzeć, nawet 
do RPA, gdzie ukazuje się m.in 
„Dwukropek” i „Wiadomo-
ści polinijne” z którymi od lat 
współpracuję po bałaku. 

To nasze zadanie:  ”Kresowego 
Serwisu Informacyjnego”.
Powróćmy do koncertu. Poza 
młodzieżą w koncercie wzięli 
udział artyści renomowani jak 
Wojciech Habela aktor polskich 
teatrów, Franciszek Makuch 
solista krakowskiej „Opery i 
Operetki”, Adam Żurawski i 
Andrzej Jaworski „Tyligentne 
batiary” – duet Adam – Jędrek.
W popisowej gali szmoncesowej 
Franciszek Makuch i Wojciech 
Habela tym razem wystąpili 
„po cywilnemu”,nie przebierali 
się za talmudystów, a więc bez 
tradycyjnych strojów rabinac-
kich, czy też ortodoksyjnych, 
ale znowu z nowymi tekstami 
jako „absztyfikanci” z „Wesołej 
Lwowskiej Fali” – Aprikonen-
kranz i Untenbaum. Tym razem 
poszło o  pożyczkę w wysokości 
800 zł jakiej nieopatrznie udzie-
lił jeden drugiemu. Usłyszeli-
śmy „Mistyfikację finansów”:

- Panie Fiszman kiedy mi pan 
wreszcie pójdzie oddać te 800 
złoty. Ja jestem panu bardzo 
iść na ręce i nie zaweksluję też 
panu żadnych procentów czy 
innych rzekomych nie płaceń.

- Panie Beniek Szpilfogel o jakie 
panu idzie iść 800 złoty. Czy te 
które panu szedł pożyczyć ten 
hycel Cukierman, czy o te 800 
złoty co pożyczyła panu na kre-
dyt pańska narzeczona Kun-
dzia Rypsztajn? Czy może o te 
nie jedne osiemset złoty co pan 
sprzedawał zegarków bez we-
rków cuzamen do kupy z cyfer-
blatami wyłącznie jako okazja 

firmy Omega ruskim na Kraki-
dałach? I czy to tez te osiemset 
złoty co pan wytykał ruskim do 
ucha „tik, tak”, że niby same cy-
ferblaty mają iść chodzić?

- To jak pan dzisiaj panie Be-
niek może chcieć ode mnie 800 
złoty. To po to. żeby pan miał 
trzy razy po 800 złoty co daje 
razem dwa tysiące czterysta 
złoty panie Beniek bez cyferbla-
tów. 

- Panie Fiszman, po pierwsze 
Kundzia Rypsztajn nie idzie 
być moja narzeczona, tylko 
przyjaciółka na czarną godzinę 
broń mnie Panie Boże, po dru-
gie nie znam żadnego hycla Cu-
kiermana, znam Cukiermana 
dostawce szlafmycek. Po trzecie 
oni wcale nie szli mi pożyczać 
osiemset złotych tylko dali je do 
mojego banku na swoją czarną 
godzinę, broń ich Panie Boże, 
Po czwarte mogły ruskie nie ku-
pować. Po piąte panie Fiszman 
kiedy mi pan pójdzie oddać te 
moje osiemset złoty.

-To ja panie Szpilfogel idę panu 
powiedzieć, że Kuperwajs  
Szpicblagiel mówi po całym 
mieście, że Kundzia Rypsztajn 
spała z panem całą noc w jed-
nym łóżku jak pańska żona była 
w bóżnicy. Co można robić całą 
noc w bóżnicy, tfu, w łóżku!. Ja 
si pitam co? 

-U wa też mi miasto, pięćdzie-
siąt tysięcy mieszkańców, ale 
panie Fiszman co pana idzie 
obchodzić czy moja żona chodzi 
do bóżnicy?  Ja się tylko zapy-
towywuję, czy panu te moje 800 
złoty stoi w gardle, zresztą po-
patrz pan wokół siebie na dru-
gą stronę chodnika jaka ładna 
kundzia idzie. Ja z nią tej nocy 
spałem i przestań pan liczyć 
pieniądzów. 

-U wa panie Beniek jak bym 
chciał to bym z nią spał codzien-
nie, to jest moja żona.

-To ja się idę nagle zapyto-
wywować pana Fiszmana na 
imię Szyjka i pana Szplifogela 
na imię Beniek, czy na pewno 
szmonces zaginął?

Gdy na scenie pojawił się ba-
łakowy duet Adaśku – Jędruś  
„Tyligentne batiary”to panie 
wpatrywały się w ich urodę, 
ali przede wszystkim patrzyły 
na ich piękne  baniaczki któ-
re mieli na kiepełach, czyli na 
łepetach. Gdy ja si śmiałem z 
tańców Adaśka, to moja żona si 
pytała swojego sąsiada z prawej 
strony gdzie mieszka Jędruś czy 
on nie wie. A sąsiad nie wiedział 
tylko przy sposobności powi-
dział gdzie on sam mieszka.

Gdy Jędruś przegrywał sztajer-
ka, Adaśku śpiwał taki różny 
kawałki kinderskie, a publicz-
ność frygała bajgle. Wszystki 
piosenki które śpiwał  Adaśku 
były klawe, ali jedna o „Balu 
u ciotki Bańdziuchowej” naj-
klawsza . Ani razu Adaśkowi 
nie spadł z łepety baniaczek gdy 
tańczył, tak że nie wiemy jak 
wygląda jego kiepełe. Tańczy 
to on jak śpiwa ta to  fajno jest. 

My si z żonom poderwali na 
estrady do Adaśka i Jędrka do 
tańczenia, ali jakiś galanty szpic 
brudka, no nie, zaczął z nami 
hałaburde. Ta moja żona krzy-
czy Adaśku! A jak Adaśku miał 
tych wszystkich  brusowatych i 
chirnych hadiugów zbesztać jak 
spiwał? To prawda mógł ban-
dziochem ich przesunąć aby pu-
spodali, mógł im fecy z kulasów 
pozdejmować, a on nic i śpiwa i 
śpiwa ta joj.

Agata Łabno, młodziutka jesz-
cze, rozpoczęła koncert pio-
senką klasyczną  Emanuela 
Schlechtera i Henryka Warsa: 

Tylko we Lwowie

Niech inni sy jadu, dzie mogu, 
dzie chcu,
Do Widnia, Paryża, Lundynu,
A ja si zy Lwowa ni ruszam za 
próg!
Ta mamciu, ta skarż mni Bóg!

Bo dzie jeszcze ludziom tak do-
brzy, jak tu?
Tylko we Lwowi!
Gdzie budzi piusenka i tuli do 
snu?
Tylko we Lwowi!

Czy bogacz czy dziad tu so za 
„pan brat”
I kużdyn ma uśmich na twarzy
A panny to ma, słodziutki ten 
gród,
Jak sok, czykulada i mniód!

Wienc gdybym si kiedyś uro-
dzić miał znów
Tylko we Lwowi!
Bu szkoda gadania i co chcysz, 
to mów
Ni ma jak Lwów!

Mużliwy, że wincy ładniejszych 
jest miast,
Lecz Lwów jest jedyny na świe-
ci!
I z niego wyjechać, ta dzież ja 
bym móg?
Ta mamciu, ta skarż mni Bóg !

Bo gdzie jeszcze ludziom ...,

a potem zaśpiwała piosenkę 
szmoncesową, a jakże, „Plac-
muzyka”z akompaniamentem 
szmoncesowym  Małgorzaty 
Boruch:

PLACMUZYKA

 „…placmuzyka kiedy gra,
wszysku śmieji się ha,ha,
durny Jasiu naprzód tam
z chłupakami pendzi sam.
Za nim jakiś stary Żyd
śpiwa sobi „aj sy git,
aj sy git, aj sy git,
aj sy, aj sy, aj sy git.
Dżija, dżija, dżija, ra,
jak ta banda pienkni gra,
pikulinu, bumbardon
i ten duży helikon,
mały bembyn, duży bas
i czyneli jeszcze raz,
ta banda, ta banda
wy Lwowi pienkni gra,
ta banda, ta banda
wy Lwowi pienkni gra.

W pensjonaci żeńskim tam,
dzie panienki sam na sam,
cichu w ławkach siedzu już,
a wytrzymać ani rusz.
A w tym jedna: „ha, ha, ha,
proszy pani, banda gra”

i du okna póki czas
biegnu wszyski wraz.
Dżija, dżija, dżija ra…

Naprzód jedna fik, fik, fik,
za niu druga myk, myk , myk,
za niu trzecia fajt, fajt, fajt,
a ta stara, majt, majt, majt.
Prufysorka szu, szu, szu,
biegni takży co ma tchu,
a profesur póki czas
miendzy baby takży wlaz.
Dżija, dżija, dżija, ra…

Z egzercyki kiedy już,
wojsko nam powraca tuż
wszysko cieszy się ha, ha
że to nasza banda gra.
Durny Jasiu naprzód tam
z chłupakami pendzi  tam,
za nim chyca stary Żyd,
krzyczy: aj sy, aj sy git,
tatele, mamele, bubele haj,
wszysko krzyczy: banda gra,
Mojsi, Leibe, Aronsohn
in die szejne Ryfke Kohn,
wszysko krzyczy: aj waj mir,
die grojse bandzi hier,
die bandzi, die bandzi
die bandzi szpilt zoj git…”

Paweł Paprocki najmłodszy 
uczestnik koncertu przy akom-
paniamencie swojej mamy Ire-
ny Paprockiej zaśpiewał brawu-
rowo kilka piosenek, a brawom 
końca nie było.

Dominika Pater wystąpiła z 
piosenką Wiktora Budzyńskie-
go „Preclarka z Pohulanki” z 
akompaniamentem Ireny Pa-
prockiej,  

Wojciech Habela jak zwykle 
wzruszająco zaśpiewał „Pamię-
taj o tym wnuku” (….ze dzia-
dzio był w Tobruku…).

Franciszek Makuch zaprosił 
wszystkich do Lwowa z piosen-
ką „Moje serce zostało we Lwo-
wie”
Mariana Hemara:

„Stryjski park tonął cały w ja-
śminach,
Zapach bzów po ogrodach się 
snuł,
Jeden tramwaj pod górę się 
wspinał,
Drugi z góry katulał się w dół.
Rój gołębi wiecował na Rynku,
Król Jan III z pomnika się 
śmiał,
Fiakry stały przed Georgem w 
ordynku,
Batiar nocą sztajerka mi grał...

Moje serce zostało we Lwowie,
W moim mieście zieleni i 
wzgórz,
A ja chodzę po świecie i ten żal 
ciągle mam,
I zapomnieć nie mogę, że kie-
dyś, że tam...

Moje serce zostało ze Lwowie,
Dzieli nas tysiąc lądów i mórz,
Zatrzymałem się w drogi poło-
wie,
Chciałbym iść, a tu dojść ani 
rusz.
Jeszcze dziś, jeszcze wciąż mi 
się zdaje,
Chociaż obcy pod stopą mam 
bruk,
Że to wczoraj jechałem tram-
wajem,
Który wolno pod górę się 
wlókł...
Że to wczoraj w pasażu Hau-

smana
Za dwie szóstki kupiłem kiść 
bzu,
Że to wczoraj w gałęziach kasz-
tana
Lwowski słowik mi śpiewał do 
snu...

Moje serce zostało we Lwowie,
W moim mieście kasztanów i 
bzów,
A ja chodzę wśród ludzi samot-
ny przez świat,
Tyle dni i tygodni, miesięcy i lat.

Zatrzymałem się w drogi poło-
wie,
Okradziony z mych marzeń i 
snów,
Ale czekam na dzień, gdy we 
Lwowie
Ze swym sercem połączę się 
znów”.

Ewa Rudnik stwierdziwszy, iż 
panna Marianna jest strasznie 
muzykalna, zagrała z panną 
Manią na mandolinie do słów 
Marian Hemara:

PANNA MANIA

Panna Marianna jest strasznie 
muzykalna
Wszystko, co słyszy od razu gra, 
jak z nut 
Jest to, rozumie się, przyjem-
ność kolosalna 
Jak mówią inni, po prostu istny 
cud.

Panna Mania cudnie gra na 
mandolinie
Łudi bidi bindia, łudi bidi bin-
dia, łudi bidi bu

I codziennie wszyscy cieszą się 
w rodzinie
Że córeczka talent ma, co usły-
szy wszystko gra
Mandolina, mandolina, mando-
la.

Kółko muzyczne stworzyła pan-
na Mania 
Dla uprawiania przebojów z 
Qui Pro Quo 
Rano w niedzielę jest przyjem-
ności wiele 
Kiedy wokoło rozbrzmiewa pio-
snek sto.

Może to nawet się dziwne wy-
dać komuś 
Ale są ludzie bez zrozumienia 
gry 
Czterech sąsiadów uciekło 
przez nią z domu 
Piąty owdowiał, bo taki był już 
zły.

Panna Mania cudnie gra na 
mandolinie 
Mandolina, mandolina, mando-
la.

W „Śliczną gwiazdę” wcieliła 
się Aleksandra Rojek, a Zespół 
„Chawira” w składzie: Karol 
Wróblewski, Ewa Rudnik, Je-
rzy Skrejko  zaśpiwał trzy pio-
senki:

„Ta joj ta Lwów”,
„Ostatnie imieniny we Lwowie”
„Urodzeni we Lwowie”

W „Ostatnich imieninach we 
Lwowie” usłyszeliśmy 
, że … inżynier S. podpalił trzy 
firanki… ale przekonuję Pań-
stwa, że ta to ni ja. Ta joj.

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA
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Jesteś pasjonatem Kresów? 
Koniecznie skontaktuj się z  

Kresowym Serwisem 
Informacyjnym

redakcjaksi@kresy.info.pl
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Partnerzy medialni 
Zostań PARTNEREM MEDIALNYM

Nie może Ciebie tutaj zabraknąć

Nasze serwisy 

www.kresy.info.pl

www.wolyn.org

www.27wdpak.btx.pl

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

- hosting, konta internetowe 
-domeny i skrzynki pocztowe 

- nagłośnienie
02-670 Warszawa ul. Puławska 

240/60
22 8534397 ; 501 153340

Ten numer gazety 
powstał dzięki 
Agencji Reklamowej 
BARTEXPO

My gazety tak mamy - uwielbiamy reklamy

Marsz Pamięci w 75. rocznicę ludobójstwa (2018)

Poszukujemy wolontariuszy do 
prowadzenia serwisów. 
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