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

Rodzinnych Świąt 
Bożego Narodzenia

To historyczny dzień !!! 
W katedrze wileń-
skiej, w intencji 
Rzeczypospo l i t e j 
Polskiej msza PO 
POLSKU
8 listopada w bazylice archikate-
dralnej w Wilnie modlono się po 
polsku w intencji Rzeczypospolitej
Polskiej. Było to historyczne wy-
darzenie, na które czekano blisko 
przez 30 lat. Świadczy o tym wy-
pełniona po brzegi katedra wileń-
ska. To jest ogromny sukces inicja-
tora Mszy św. ....strona 2

Kresowe Sanktuarium 
na ziemi Szczeciń-
skiej Pw. Św. Rafała 
Kalinowskiego w No-
wogardzie.
Już od wielu lat Kresowianie spo-
tykają się, 20 listopada na Odpu-
ście w tymże sanktuarium. U stóp 
św. Rafała Kalinowskiego patrona 
Sybiraków i wszystkich Kresowia-
ków. Postać polskiego rzymskoka-
tolickiego duchownego o niezwy-
kłym życiorysie. Karmelita Bosy, 
inżynier, oficer carskiego wojska-
(porucznik), powstaniec stycznio-
wy, sybirak, nauczyciel, wycho-
wawca-  ....strona 3

Obchody Odzyska-
nia Niepodległości
przez Polskę w rejo-
nie wileńskim
Mili, na to trzeba trochę czasu, ale 
warto poczytać i pochylić się nad 
tymi, którzy tak uczcili na Wileńsz-
czyźnie 100-lecie odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Relacja z 
Mszy Św. po polsku,  ....strona 3

Gdzie Kopiec na 
100-lecie Odzyskania
Niepodległości?
Gdzie Obelisk na 100-lecie Odzy-
skania Niepodległości, gdzie Ko-
piec na100-lecie Odzyskania Nie-
podległości, gdzie Łuk Triumfalny
na 100-lecie Odzyskania Niepod-
ległości, gdzie Muzeum .....strona 9

Ułani jazłowieccy w 
walce

Zorganizowany jesienią 1943 r. w 
dzielnicy Wschodniej Inspektora-
tu Lwów-Miasto, ....strona 10

Wołyń. Próba zrozu-
mienia
Wreszcie można powiedzieć, że w 
ostatnich latach historia Wołynia 
w latach 1939-1946 przestała być 
przedmiotem tabu i pojawił się 
wysyp książek poświęconych tej 
tematyce. O ile większość z nich 
już w samym tytule zawiera słowa: 
krew, ogień, łzy i mord,  ...strona 12

Dwa plus dwa to się 
równa rower: czyli o 
polityce Ukrainy. 
Prof. Czesław Bobrowski relacjo-
nując we wspomnieniach nego-
cjacje prowadzone w okresie mię-
dzywojennym ze stroną sowiecką 
pisał, że rozumiałby, gdyby Sowieci 
twierdzili, . ....strona 13

Rzeź kolonii Teresin 
na ziemi swojczow-
skiej
W tych szczególnych dniach Okta-
wy Wszystkich Świętych nawie-
dzamy drogie nam mogiły naszych 
bliskich, najdroższych nam osób. 
Na chwilę wracamy pamięcią do 
Tych, tak drogich osób naszemu 
sercu, przywołujemy wielkie czyny 
narodowych bohaterów, chcemy o 
Nich pamiętać,......strona 20

PONURE ZBROD-
NIE CZERWONEJ 
ZARAZY
„Bez przerwy wyciągano z cel 
więźniów, po 5-10 zawlekano do 
piwnic , tam mordowano, rozstrze-
liwano w tył głowy i składano tru-
py w pryzmę, a gdy już wszystkie 
piwnice były załadowane, wówczas 
wyprowadzano po 50 i więcej na 
plac więzienny ...strona 22

Historia zapomnia-
na. Chwała Polskiej 
Flotylli Rzecznej II 
RP
W połowie listopada br. ukazała się 
wreszcie książka której do tej pory 
brakowało na półkach miłośników
nie tylko Kresów II RP, ale wszyst-
kich tych co pasjonują...strona 25

Placówka AK Brzoz-
dowce
Brzodowce - miejscowość na Kre-
sach, położona na lewobrzeżnym 
zboczu rzeki Dniestr na wysokości 
258 m nad poziomem morza, na 
styku Opilla oraz kotliny Przed-
karpackiej.  ....strona 26

75.rocznica ludobój-
stwa: Grudzień 1943

Obszerne kalendarium....strona 33

Z cyklu: „Wyciągnię-
te z szuflady” Wspo-
mnienia z Wołynia
-Radowicze
Urodziłem się w Zasmykach, wiec 
zacznę od Zasmyk. Zasmyki – wieś 
na Kresach Wschodnich w powie-
cie kowalskim, woj. Wołyńskim 
położona wśród lasów, rozciągnię-
ta na długości kilku kilometrów, 
całkowicie zamieszkała przez lud-
ność polską. Wieś, która w okresie 
drugiej wojny światowej (szczegól-
nie w latach 1942-1944) zapisała 
się jako twierdza , dzięki której 
zawdzięcza życie kilka...strona 47

Kto pomoże rozwikłać.....strona 55

Relacje partyzantów 
Kmicica, Łupaszki, 
Ronina z AK na Wi-
leńszczyźnie Część 10
„Bloka” poznałem w pierwszych 
dniach listopada 1943 w drodze 
do partyzantki, na wzgórzach koło 
Nowej Wilejki. Po spotkaniu z 
„Szaszą”, „Kicińskim” i „Brzozow-
skim”, do których .....strona 56

Wigilijny wieczór w 
Rakowcu nad Nere-
twą
Zbliżały się Święta Bożego Naro-
dzenia, a więc Wigilia, to najpięk-
niejsze słowo, które napełnia serce 
ciepłym wzruszeniem, przycho-
dzi na myśl najlepsze, najtkliwsze 
wspomnienie  ....strona 60

Moje Kresy -Ludwi-
ka Józefkiewicz cz. 2
Dawniej o ożenku za swoje dzieci 
decydowali praktycznie sami ro-
dzice. To oni troszczyli się o ich 
wychowanie i zdrowie. Także oni 
przyjmowali w domu swatów i de-
cydowali o ....strona 61

Boże Narodzenie na 
Kresach. Siła tradycji
Każdy kto tylko pamięta Nasze 
Polskie Kresy i wspomina je nie 
może oprzeć się stwierdzeniu, że 
„wtedy i tam to wszystko było bar-
dziej wyraziste i pełne swoistego 
uroku”.Zapewne ...strona 64

Kresowe drogi - losy 
Michała z Uszkowic
i jego droga z Prze-
myślan przez Niem-
cy, Szczecin, Kwi-
dzyn, Łódź – do 
Wrocławia
Tę historię opowiedział mi Mi-
rosław- najstarszy syn Michała , 
czyli spadkobierca rodu i tradycji 
rodziny. Gromadził i weryfikował 
dokumenty, opowieści ....strona 65

Azalie pontyjskie na 
Wołyniu
Jedną z największych osobliwości 
przyrodniczych dawnych polskich
Kresów Wschodnich były rosnące
na Wołyniu i Polesiu unikatowe 
azalie pontyjskie. Te górskie krze-
wy przepięknie kwitły, a ich kwiaty
odznaczały się....strona 68

U Bombacha klawa 
wiara Wcina precli 
ćmi cygara
„Ta to jest wprost nie do wiary”, 
śpiewała Włada Majewska w „We-
sołej Lwowskiej Fali”, audycji Ra-
dia Lwów, emitowanej od 16 lipca 
1933 do 1939 roku. Twórcą audycji 
był Wiktor Budzyński i on też na-
pisał słowa tej piosenki i..strona 70
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To historyczny dzień !!! 
W katedrze wileńskiej, w 
intencji Rzeczypospolitej 
Polskiej msza PO POLSKU.
Redakcja 

L u b l i n :  Z n i c z e  n a  W o ł y ń
Redakcja

Informacja od ojca jednego 
z  zatrzymanych we Lwowie chłopców
Redakcja

Już po raz dziewiąty na lubelskich 
cmentarzach odbyła się w dniu 1 
listopada zbiórka zniczy pod ha-
słem „Znicze na Wołyń”. 

Dlaczego na Wołyń..? 
Leon Popek uzasadniał to tym, 
że na Wołyniu pozostało już nie-
wielu Wołyniaków z pokolenia 
pamiętającego międzywojnie, 
obie okupacje i ludobójstwo do-
konane przez UON-UPA. Obecne 
parafie na Wołyniu liczą niekiedy 
po kilka - kilkanaście osób które 
nie są już w stanie i w dostatecz-

ny sposób zadbać o polskie groby. 
Sta w okresie wakacyjnym orga-

nizowane są akcje porządkowania 
polskich cmentarzy na Wołyniu w 
Dniu Wszystkich zmarłych zbie-
ranie na te cmentarze zniczy.  
Zebrane znicze przekazane zosta-
ną do Parafii Rzymsko-Katolic-
kich, do konsulatu oraz na kilka 
polskich cmentarzy na Wołyniu. 

Są tam cmentarze legionowe, gro-
by żołnierzy września 1939r,  żo-
nierzy Korpusu Ochrony Pograni-
cza, ofiar NKWD, rozstrzelanych 
więźniów, ofiar rzezi wołyńskiej, 
żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty AK.    

W dniu 22 listopada grupa trzech 
studentów wydziału dziennikar-
stwa Wyższej Szkoły Kultury 
Społecznej i Medialnej w Toruniu 
została zatrzymana na Cmentarzu 
Łyczakowskim Orląt w Lwowie. 
Próbowali nakręcić etiudę filmo-
wą z okazji 100 rocznicy obrony 
Lwowa. Do inscenizacji przygo-
towali parę rac które próbowali 
odpalić przy grobach Polskich bo-
haterów. Niestety czynności te nie 
były konsultowane z odpowied-
nim urzędem i zostały potraktowa-
ne jako czym chuligański.
Mer Lwowa na konferencji praso-
wej ogłosił triumfalnie, że służby 
porządkowe udaremniły prowo-
kację. Cała akcja lwowskich służb 

porządkowych wygląda jako celo-
we działania, które mają na celu 
zastraszanie Polaków.
Obecnie trójka studentów jest 
przesłuchiwana przez prokuratora, 
chłopakom zabrano paszporty i za-
kazano opuszczać Lwów
aż do zakończenia sprawy. Jedne-
mu ze studentów zarekwirowano 
telefon.
Wobec studentów wszczęto do-
chodzenie z artykułu kodeksu 
karnego mówiącego o czynach 
chuligańskich. Grozi im do 5 lat 
ograniczenia wolności lub do 4 lat 
pozbawienia wolności.
Osoby zatrzymane Milan K., Filip 
H., Krzysztof P.
Proszę o przekaz medialny w któ-

rym studenci będą przedstawiani 
jako adepci dziennikarstwa a nie 
chuligani. Młodzi
ludzie popełnili błąd nie uzysku-
jąc odpowiedniej zgody na takie 
działania, lecz represje jakie ich 
spotkały ze strony prokuratury, 
policji jak i służby bezpieczeństwa 
są absolutnie nieadekwatne do po-
pełnionego wykroczenia.

Bardzo proszę o apel do władz 
ukraińskich o pozwolenie powrotu 
do domów zatrzymanych adeptów 
dziennikarstwa.

Serdecznie pozdrawiam
Dariusz K. (ojciec jednego z za-
trzymanych studentów)

Blisko 30 lat litewscy Polacy cze-
kali na liturgię odprawioną w jęz. 
polskim. 
Poniżej co o tym ważnym wyda-
rzeniu zarejestrował portal http://
l24.lt/

8 listopada w bazylice archikate-
dralnej w Wilnie modlono się po 
polsku w intencji Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Było to historyczne 
wydarzenie, na które czekano bli-
sko przez 30 lat. Świadczy o tym 
wypełniona po brzegi katedra 
wileńska. To jest ogromny suk-
ces inicjatora Mszy św. w języku 
polskim – społeczności polskiej i 
Związku Polaków na Litwie.

„Ten rok jest dla nas szczególnie 
ważny. Zarówno dla Litwy, jak i 
dla Polski: celebrujemy 100-le-
cie niepodległości Litwy, a już za 
trzy dni i Polski” – zwrócił się do 
zebranych wiernych biskup wi-
leński Arūnas Poniškaitis wraz 
z księżami Wileńszczyzny. Prosił 
też Pana Boga, aby wszystkich 
nas błogosławił: „Abyśmy trwali 
w naszej niepodległości i wolno-
ści”.

Modlitwę Wiernych przeczytali 
obecni na Mszy św. liderzy spo-

łeczeństwa polskiego na Litwie 
– Michał Mackiewicz, Waldemar 
Tomaszewski, Rita Tamašunienė, 
Jarosław Narkiewicz, Maria 
Rekść, Renata Cytacka.

Dzień 8 listopada 2018 roku nie-
wątpliwie przejdzie do historii. 
Świadczy o tym wypełniona po 
brzegi Polakami katedra wileń-
ska, zaś ci, co nie dostali się do 
świątyni, modlili się na placu Ka-
tedralnym.

W 1949 roku okupanci sowiec-
cy zamknęli tę najważniejszą 
świątynię Litwy. Od 1949 aż do 
1988 roku katedra była zamknię-
ta jako obiekt sakralny. W 1956 
roku utworzono w niej galerię 
obrazów.

W 1989 r. bazylika archikatedral-
na pw. św. Stanisława Biskupa i 
św. Władysława w Wilnie zosta-
ła zrekonstruowana oraz odno-
wiona i zwrócona wiernym. W 
tym samym roku Mszę św. w jęz. 
polskim celebrował tam ks. Józef 
Obrembski w intencji odrodzenia 
państwa. W 1990 roku ks. kard. 
Henryk Gulbinowicz odprawił 
ostatnią w katedrze Eucharystię 
w jęz. polskim.

Już bez jesienno-zimowych
ciemności. 
Redakcja
1 listopada, Zdzisław Koguciuk 
zademonstrował nawą iluminację 
Pomnika wołyńskiego w Lublinie.
Oznacza to, że odsłonięty 11 lipca 

pomnik poświęcony ofiarom ludo-
bójstwa dokonanego przez OUN-
-UPA stał się widoczny dla miesz-
kańców Lublina przez 24h/doba. 
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KRESOWE SANKTUARIUM NA ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ
Pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie.
Jerzy Mużyło

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

 Już od wielu lat Kresowianie spo-
tykają się, 20 listopada na Odpu-
ście w tymże sanktuarium. U stóp 
św. Rafała Kalinowskiego patro-
na Sybiraków i wszystkich Kreso-
wiaków. Postać polskiego rzym-
skokatolickiego duchownego o 
niezwykłym życiorysie. Karmeli-
ta Bosy, inżynier, oficer carskiego 
wojska(porucznik), powstaniec 
styczniowy, sybirak, nauczyciel, 
wychowawca- święty kościoła 
katolickiego. Był nierozerwalnie 
związany z Kresami. Jego życio-
rys  jak w soczewce pokazuje losy 
Polaków na tych ziemiach. Nic 
dziwnego , że dzisiaj czcimy go 
jako patrona Kresowian. 

Sanktuarium z każdym rokiem 
coraz bardziej nabiera kresowe-
go wyrazu. W tym roku po mszy 
św.( należy dodać z udziałem 15 
księży pod przewodnictwem Bp 
Henryka Wejmana)) została od-
słonięta i poświęcona tablica pa-
mięci Orlętom Lwowskim, którzy 
stanęli w obronie polskiego Lwo-
wa. Tablica ufundowana została 
przez Towarzystwo Miłośników 

Lwowa i Kresów Połud. – Wsch. 
Również to Towarzystwo na 100 
Lecie Odzyskania Niepodległo-
ści ufundowało statuetki przed-
stawiające tych młodocianych 
bohaterskich obrońców Lwowa. 
W dowód uznania z nr 1 taką 
statuetkę,  za całokształt działań 
na rzecz kresowian , modlitwę i 
opiekę duchową otrzymał JE Ks. 
Abp Andrzej Dzięga. Na ręce ks 
Bp Henryka Wejmana przekazał 
ją Prezes TML i KPW ppłk dr 
Krzysztof Szczur. Ksiądz Bp po-
święcił także kolejne powieszone 
herby utraconych miast kreso-
wych. Warto również wspomnieć 
, że także od wielu lat środowisko 
Tow. Miłośników Lwowa przed 
mszą św. przeprowadza zadusz-
ki kresowe. Przedstawiciele tego 
Towarzystwa  podczas modlitwy 
wymienili z imienia i nazwiska 
ponad 2tys .obrońców Lwowa. 
Należy dodać , iż mimo powsze-
dniego dnia( tradycja daty 20 li-
stopada), świątynia zapełniła się 
wiernymi z całego województwa 
zachodniopomorskiego, przy 
udziale bardzo wielu pocztów 

sztandarowych.

Po uroczystościach , gospodarz 
ks kan. Kazimierz Łukjaniuk za-
prosił na gościnę do świetlicy 

środowiskowej, tak niedawno 
wybudowanej i bardzo służącej 
młodzieży nowogardzkiej. To 
kolejne spotkanie Kresowian  z 
okazji Odpustu w Nowogardzie , 

świadczy o trafnym wyborze JE 
Ks. Abp Andrzeja Dzięgi  świą-
tyni podniesionej do rangi sank-
tuarium pw. Św. Rafała Kalinow-
skiego….
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Obchody Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę w rejonie wileńskim

„Wiem, że nie ucisk i chciwe poboje, Lecz wolność ludów szła pod Twoim znakiem,
Że nie ma dziejów piękniejszych niż Twoje I większej chluby niźli być Polakiem.”

Jan Lechoń „Hymn Polaków na obczyźnie”
Zebrała Maria Wieloch

/ Zdjęcie z dnia dzisiejszego. ( Foto: https://fakty.interia.pl/)

 „Wiem, że nie ucisk i chciwe poboje,
Lecz wolność ludów szła pod Twoim 
znakiem,
Że nie ma dziejów piękniejszych niż 
Twoje
I większej chluby niźli być Pola-
kiem.”
Jan Lechoń „Hymn Polaków na 
obczyźnie”

Mili,
na to trzeba trochę czasu, ale 
warto poczytać i pochylić się nad 
tymi, którzy tak uczcili na Wi-
leńszczyźnie 100-lecie odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości.

Relacja z Mszy Św. po polsku w 
Katedrze Wileńskiej, to sukces po 
prawie 30ty latach. Chyba nie bę-
dziemy czekać wiele lat, by taka 
możliwość była.
Poniżej wiadomość od Ks. Hen-
ryka Naumowicza, który w ostat-
nich latach wygłaszał kazania w 
Kwaterze Polskiej w Ponarach.

Pozdrawiam Marysia Wieloch
Szczęść Boże! i zapraszam do 
obejrzenia migawek wileńskich i 
duksztańskich na portalu Admini-
stracji Samorządu Rejonu Wileń-
skiego w jęz. polskim.

Ojczyznę wolną racz 
nam wrócić Panie

Na przeciągu wieków naród pol-
ski przeżywał okresy świetności 
i upadku, zwycięstw i klęsk, bo-
haterskie zrywy i lata tragicznej 
walki o przetrwanie, bo prze-
cież Polska na sto dwadzieścia 
trzy lata zniknęła z mapy świata.  
Wielu żołnierzy oddało życie na 
polu walki, na placu egzekucyj-
nym, dziesiątki tysięcy wysłano 
na katorgę. Ten tragiczny bilans 
nie da się opisać w cyfrach. Tylko 
ziemia, nasiąknięta polską krwią 
wie, ile łez na nią spadło. 

Chcemy, aby o tych wypadkach 

nie zapomnieli ci, którzy żyją w 
wolnej Polsce. W tym dniu wszy-
scy wracamy pamięcią do bohate-
rów narodowych. A iluż niezna-
nych żołnierzy leży we wspólnej 
mogile? 

O tych wydarzeniach smutnej 
przeszłości ręka nieznanego ar-
tysty wypisała nad drzwiami w 
krużganku kościoła św. Anny w 
Duksztach słowa: „Błogosławie-
ni, którzy cierpią prześladowanie 
dla sprawiedliwości.” 

Polacy nigdy nie pogodzili się z 
utratą wolności, nie uznali obcego 
panowania. Upragniona wolność 
miała być spełnieniem marzeń 
i snów kilku pokoleń Polaków 
wierzących, że „Jeszcze Polska 
nie umarła, kiedy my żyjemy”. 
Miłość do Ojczyzny potrafiła czy-
nić cuda i przykładem tego byli 
żołnierze, którzy ginęli w walce 
o wolny kraj. Różne były losy 
Polaków, dlatego uświadamiamy 
sobie, jaką rozkoszą jest żyć w 
wolnym kraju.

Poznając historię Polski każde-
mu z nas chce się być patriotą i 
pozostać nim na zawsze.  Jak nas 
uczono w szkole, patriota to ten, 
kto miłuje swój kraj, spełnia swe 
obowiązki obywatelskie, pielę-

gnuje język i tradycje. Ale kochać 
Ojczyznę trzeba nie tylko sło-
wem, ale i czynem, bo jak mówi 
Aleksander  Janowski: „ta ziemia 
to już nie ziemia, to proch ojców 
naszych. 

Miłość do Ojczyzny to również 
poznawanie historii naszego kraju 
i przekazywanie jej z pokolenia 
na pokolenie, aby odległe legen-
darne dzieje Polski znały i szano-
wały kolejne pokolenia.  Tydzień 
Języka Polskiego w naszej szko-
le poświęciliśmy w tym roku na 
poznanie historii i kultury pol-
skiej, zgłębianie tragicznych kart 
dziejów. Uczniowie wysłuchali 
świetny wykład nauczycielki re-
ligii, zawodowego przewodnika 
Rity Gvazdaitytė pod tematem 
„Refleksje na temat wspólnej 
historii Polski i Litwy”. Klasy 
początkowe zwiedziły Muzeum 
Adama Mickiewicza w Wilnie, 
następnie udały się  na Rossę, 
aby pokłonić się przed mauzo-
leum Marszałka Józefa Piłsud-
skiego, zapalić znicze na grobach 
poległych żołnierzy. Korytarz 
szkolny zdobi wystawa plastycz-
na „Polska w rysunkach dzieci”. 
Niezwykle piękne były orły zro-
bione z plasteliny przez klasę 3 i 4 
pod kierownictwem Ireny Żygis. 
Młodsi uczniowie zaprezento-
wali patriotyczny scenariusz pt. 
„Piękna jesteś, Polsko”, o który 
zadbała nauczycielka klas począt-
kowych Ana Pozniak. Nauczy-
cielka historii Łucija Jatkewicz 
wraz z klasami starszymi przy-
gotowała przedstawienie  „Droga 
do niepodległości”. Oglądaliśmy  
fragmenty filmów historycznych, 
omawialiśmy prezentacje na 
różne tematy. Każdy z uczniów 
złożył Polsce przyrzeczenie, a te 
kartki powiesiliśmy na stoisku na 
korytarzu, by każdy o nich pa-
miętał. Wszystkim spodobała się 
lekcja muzyki pt. „Niepodległa w 
piosence”, którą przeprowadziła 

nauczycielka muzyki i kierownik 
zespołu muzycznego „Mozaika” 
Edita Staniulionienė. Pokazała 
też prezentację o powstaniu hym-
nu „Od legionów do Mazurka Dą-
browskiego”. Uczniowie dzięki 
hojności wójta Gminy Kosako-
wo Jerzego Włudzika odwiedzili 
Muzeum Hymnu Narodowego w 
Będominie, więc była to świetna 
powtórka materiału.  Dźwięczały 
pieśni patriotyczne, deklamowa-
no wiersze, w powietrzu unosił 
się niezwykle świąteczny nastrój. 

Obchodząc 100 rocznicę odzy-
skania Niepodległości Polski  
składamy hołd wszystkim patrio-
tom polskim poległym w walce o 
wolność Ojczyzny i chcemy na-
sze uczucie wdzięczności wyrazić 
tym oto wierszem: 

„Dziś biało – czerwoną flagę Ci postawię,
kwiaty w takich barwach i zniczy bez liku
i tak jak potrafię wierszem Cię zabawię
dla Ciebie najmilszym – bo w polskim 
języku.

„Uwięziony ptak nie 
śpiewa“. Impreza pa-
triotyczna w Rukoj-
niach.

Rok 2018 jest poświęcony ob-

chodom 100. rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. 

Kulminacja obchodów nastąpiła 
w listopadzie. Zarówno w Polsce, 
jak i na całym świecie, były orga-
nizowane przeróżne patriotyczne 
akcje, imprezy poświęcone tej da-
cie. Wileńszczyzna również przy-
łączyła się do tych obchodów.

Z okazji 100. rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości 
25 listopada w Centrum Kultury 
w Rukojniach odbyła się impreza 
„Uwięziony ptak nie śpiewa“. 

„Dzisiaj mamy wolność i nie-
podległość, o którą walczyły 
pokolenia, oddając w tej walce 
częstokroć wartość najcenniejszą 
- swoje życie. Obchody 11 listo-
pada to właśnie nasz szacunek 
dla tych wielkich, często bezi-
miennych bohaterów, to nasz hołd 
składany w postaci pamięci czasu 
minionego. To nasz moralny obo-
wiązek jako Polaków i jako ludzi 
szanujących wolność narodów“ 
– tymi słowami rozpoczęła się 
część artystyczna. 

Następnie Beata Szałkowska na 
fortepianie wykonała utwór F. 
Chopina, po czym na scenie po-
jawił się zespół wokalny „We-
sołe Nutki” pod kierownictwem 
Wandy Masłowskiej. Kolektyw 
ten wykonał dwie piosenki: „Nie-

podległość” oraz „Płynie Wisła, 
płynie”. Przed publicznością wy-
stąpił również zespół wokalny 
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„Echo” z Rukojń, którego kie-
rownikiem jest Siergiej Zarszczi-
kow. Wykonał on piosenki patrio-
tyczne „Biały krzyż”, „Piechota”. 
Podczas tego występu nie jedna 
łza rozczulenia spłynęła z oczy 
słuchaczy. 

Tego dnia rozbrzmiewała również 
poezja. Dwa wiersze patriotyczne 
zarecytowali Dorota Dakszewicz 
i Rafał Pacyno – uczniowie Gim-
nazjum w Rukojniach.

Obchody 100-lecia 
Odzyskania Niepod-
ległości przez Polskę 
w Gimnazjum im. T. 
Konwickiego w Bujwi-
dzach.

Obchody 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę w 
Gimnazjum im. T. Konwickie-
go w Bujwidzach rozpoczęliśmy 
od realizacji projektu „Impresje 
patriotyczne”. Wspólnie z mło-
dzieżą ze szkoły Podstawowej im. 
Gustawa Morcinka z Rędzin nasi 
uczniowie mieli okazję złożyć 
podziękowanie za wolność Matce 
Bożej, Królowej Polski, na Jasnej 
Górze.

W piątek, 9 listopada, w gimna-
zjum uczniowie klas początko-
wych pod kierownictwem swoich 

nauczycieli mieli warsztaty ar-
tystyczne „Moja flaga”, podczas 
których poznali historię flagi i 
herbu polskiego, a potem własno-
ręcznie sporządzali biało-czerwo-
ne chorągiewki, które wręczali w 
niedzielę 11 listopada po mszy 
św. przy kościele w Bujwidzach i 
przy kaplicy – mauzoleum gen. D. 
Konarzewskiego w Punżankach. 
Tegoż dnia uczniowie klas 5-8 
mieli warsztaty kulinaryjne z na-
uczycielką technologii L. Wołod-
ko. Piekli ciasteczka, upiększali 
je barwami narodowymi, a potem 
częstowali kolegów i nauczycieli. 
Sobota, 10 listopada, była rodzin-
nym świętowaniem. Uczniowie 
wraz z rodzicami i dziadkami 
sporządzali laurki z życzeniami 
dla Polski Niepodległej. W nie-
dzielę 11 listopada składaliśmy 
wieńce przy Mauzoleum Matki i 

Serca Syna na Rossach, uczestni-
czyliśmy we mszy św. w kaplicy 
gen. D. Konarzewskiego, współ-
towarzysza broni Marszałka J. 
Piłsudskiego. 

Od poniedziałku w gimnazjum 
rozpoczął się Tydzień Języka 
Polskiego. W tym dniu odbył się 
konkurs inscenizowanej pieśni 
patriotycznej, który poprzedziła 
prezentacja multimedialna „ Józef 
Piłsudski – droga do Niepodle-
głości”, przygotowany przez na-
uczycielkę historii I. Masiewicz. 
13 listopada odbył się konkurs 

plastyczny „ A to Polska właśnie”. 
Następnego dnia uczniowie klas 
IIIG – IVG włączyli się do naro-
dowego czytania „Przedwiośnia” 
S. Żeromskiego. W piątek odbył 
się konkurs „Mistrz ortografii” 
dla klas 5-IIG. 

Poza tym społeczność gimnazjum 
brała udział we wszystkich im-
prezach, organizowanych przez 
Samorząd Rejonu Wileńskiego.

Obchodzy 100-lecia 
niepodległości Polski w 
Gimnazjum im. Kon-
tantego Parczewskiego 
w Niemenczynie
„Żeby Polska była Polską” przez 
123 lata niewoli walczyły całe 
pokolenia Polaków. 11 listopa-
da obchodzimy 100 rocznicę 
tego tak doniosłego wydarze-
nia. Społeczność gimnazjalna 
aktywnie włączyła się w obcho-
dy święta. Byliśmy współorga-
nizatorami projektu „Droga do 
wolności” poświęconego pa-
miętnej dacie.

6 listopada rozpoczęliśmy Ob-
chody Narodowego Święta 
Niepodległości Polski. W Wie-
lofunkcyjnym Ośrodku Kultury 
w Niemenczynie odbyła się nie-
tradycyjna lekcja z historii. Słu-
chaczami byli uczniowie klas 
gimnazjalnych, a prelegentem 
dr. hab. Jarosław Wołkonow-
ski. Uczniowie oraz nauczycie-
le z wielkim zainteresowaniem 
wysłuchali wykładu o wyda-
rzeniach sprzed 100 laty oraz 
życiu i działalności naczelnika 
państwa polskiego, Pierwszego 
Marszałka Polski oraz premie-
ra Polski, twórcy Legionów 
Polskich, Józefa Piłsudskiego. 
Podczas wykładu mieliśmy 
nawet okazję posłuchać au-
tentycznego głosu Marszałka. 

Byliśmy też obecni podczas 
otwarcia wystawy o Cicho-
ciemnych. Cichociemni – to 
żołnierze Specjalnych Polskich 
Sił Zbrojnych.  W czasie II woj-
ny światowej byli desantowani 
do Polski, aby prowadzić z oku-
pantami wojnę partyzancką, a 
także przeprowadzać szkolenia 
wśród członków ruchu oporu.

Z okazji rocznicy uczniowie 
klas 8 – G4 przygotowali pro-
gram patriotyczno-historyczny 
„Wolność”, na który złożyły się 
wiersze, fakty z historii Polski 

oraz piosenki patriotyczne. 7 li-
stopada ten program zaprezen-
towaliśmy w oddziałach WOK  
w Niemenczynie: w Bezdanach 
i Bujwidzach. Publika przyjęła 
nas ciepłymi oklaskami. W cza-
sie występu było widać wzru-
szenia na twarzach widzów.

W następnym dniu 8 listopa-
da złożyliśmy hołd poległym 
legionistom na miejscowym 
cmentarzu. Zebrali się tu na-
uczyciele, uczniowie, rodzice 
i przede wszystkim sportowcy, 
uczestnicy rajdu rowerowego 
Zułów-Niemenczyn na czele 
z głównymi organizatorami. 
Wzmiankę historyczną i oko-
licznościowe wiersze przygoto-
wali uczniowie klas 8, a piątacy 
udekorowali groby zrobionymi 
własnoręcznie biało-czerwo-
nymi chorągiewkami. Zostały 
zapalone znicze od ognia, który 
został przywieziony przez raj-
dowców z Zułowa, miejsca uro-
dzenia Marszałka Józefa Pił-
sudskiego. Należy dodać, że w 
tym roku do rajdu rowerowego 
dołączyli się uczniowie klas 8. 
Musieli oni pokonać odległość 
(przebiec) od gimnazjum do 
cmentarza, symboliczne 1918 
metrów. Uczniowie klas 6a, 6b, 
7a, 8c i ich wychowawczynie 
wraz z pracownikami WOK 
odwiedzili Zułów, a uczniowie 
klas G1-G4 obejrzeli film Je-
rzego Hoffmana pod tytułem 
„Bitwa Warszawska“. Film 
pokazuje bitwę polsko-bolsze-
wicką, która odbyła się 13–25 
sierpnia 1920 roku. Mieliśmy 
szansę pogłębić swoją wiedzę 
nie tylko o wydarzeniach 1920 
roku, ale i odczuć głębię prze-
żyć  ludzi w tak trudnych chwi-
lach.



1 grudnia 2018 - strona 6                                                                                                                                                                                                                         www.ksi.btx.pl                                                                                                                                   

Obchodzy 100-lecia 
niepodległości Polski 
w Szkole Podstawowej 
w Rakańcach

W ramach świętowania 100. rocz-
nicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę społeczność  Szkoły 
Podstawowej w Rakańcach ak-
tywnie uczestniczyła  w różnych  
projektach i akcjach. 

Już w styczniu rozpoczęliśmy 
szkolną akcję czytelniczą „100 
książek dla Polski“. Uczniowie 
i nauczyciele zobowiązali się w 
ciągu 6 miesięcy przeczytać 100 
książek w języku polskim i to się 
nam udało. Ciekawą inicjatywą 
było sadzenie lasu dla Niepodle-
głej na leśnej działce, w pobliżu 
szkoły. Zorganizowano też wy-
cieczkę patriotyczno-edukacyjną 
„Śladami Józefa Piłsudskiego“, 
której celem było poznawanie 
miejsc związanych z osobą Mar-
szałka.

8 listopada grupa uczniów i na-
uczycieli uczestniczyła we mszy 
św. w Katedrze Wileńskiej w in-
tencji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Następnego dnia świętowaliśmy 
wyjątkową rocznicę w murach 
naszej szkoły. Świąteczna akade-
mia rozpoczęła się od wspólnego 
odśpiewania  hymnu Polski, na-
stępnie uczniowie opowiadali o 
dobrych uczynkach, które zrobili 
dla Niepodległej i ofiarowali je 

tym, którzy walczyli o upragnio-
ną wolność. Najmłodsi zaprezen-
towali barwny taniec, recytowali 
wiersze o miłości do Ojczyzny. 

W dniu radosnego świętowania 

zaszczycił nas swą obecnością 
proboszcz parafii Przemienie-
nia Pańskiego w Porudominie, 
ks. Mirosław Balcewicz. Wraz z 
uczniami i nauczycielami uczest-
niczył w pisaniu ogólnoszkolne-
go dyktanda o drodze Polski do 
niepodległości. Po sprawdzeniu 
umiejętności ortograficznych wy-
ruszyliśmy do kamienia pamiąt-
kowego, ustawionego w miejscu, 
gdzie 17 lipca 1944 r. dowództwo 
AK zostało rozbrojone i areszto-
wane przez NKWD. Uczniowie 
wygłosili przygotowane na ten 
temat  referaty, zapalili znicze, 
wspólnie zaśpiewaliśmy „Rotę“.  

Uroczystość podsumowała dy-
rektor szkoły, pani Jolanta An-
toncewa. Wręczyła uczniom pa-
miątkowe medale oraz zaprosiła 
wszystkich na pyszny tort z okazji 
100 urodzin niepodległej Polski. 

W ramach Tygodnia Języka Pol-
skiego odbyło się wiele cieka-
wych imprez, m. inn. popołudnie 
poetyckie „Ojczyzna w poezji” 
oraz ogólnoszkolne czytanie  
utworów patriotycznych. Szko-
ła od lat ma wielu wspaniałych 
przyjaciół w Polsce, którzy, nie 
zważając na trudy długiej podró-

ży, przybywają tu, by się dzielić 
dobrocią, obdarowywać uśmie-
chem i radością.  Uczniowie klasy 
8 i 9 napisali listy z życzeniami do 
przyjaciół w Szczecinie, Warsza-
wie, Tarnowie, Białych Błotach,  
Dusznikach Zdroju. Świąteczne 
laurki, wykonane przez uczniów 
klas 1-3, zostały dołączone do li-
stów i wysłane do Polski. 

Mamy nadzieję, że tak piękne 
świętowanie 100.  rocznicy od-
zyskania niepodległości przez 
Polskę zaowocuje w młodych 
sercach, które zawsze  będą ko-
chać i szanować polską kulturę, 
język ojczysty, dziedzictwo po-
przednich pokoleń, a Polska z nas 

wszystkich będzie dumna.

Obchody Odzyskania 
Niepodległości przez 
Polskę w Ławarysz-
kach

Udział we mszy świętej

8 listopada uczniowie III I IV klas 
gimnazjalnych wraz z grupą na-
uczycieli uczestniczyli we mszy 
świętej w bazylice architedralnej 
w Wilnie. Była to uroczysta msza 
z okazji  100-lecia Niepodległości 
Polski, którą celebrował biskup 
Archidecezji Wileńskiej Arūnas 
Poniškaitis, a także wielu księży 
Wileńszczyzny.

Udział we mszy świętej był okazją  
podziękować Bogu za niezwykły 
dar, jakim jest wolność. Nasza 

młodzież nie wie, co to wojna i 
niewola, więc musimy wychowy-
wać w nich szacunek wobec  tych, 
co polegli za ojczyznę.

Uroczystość w Mejszagole

9 listopada  uczniowie klas IIIG 
i IVG wzięli udział w uroczysto-
ści, które miało miejsce w gimna-
zjum im. Józefa Obremskiego w 
Mejszagole. Była to impreza po-
święcona 100-leciu Odzyskania 
Niepodległości Polski. Ucznio-
wie obejrzeli ciekawy i treściwy 
program. Piosenki i wiersze pa-
triotyczne, tańce oraz insceniza-
cje, referaty przybliżyły widzom 
wydarzenia z historii Polski.

Uroczystość na Rossie
11 listopada grupa nauczycieli 
oraz uczniów naszego gimnazjum 
wzięła udział w uroczystościach 
na Rossie, które odbyły się z oka-
zji 100-lecia Odzyskania Niepod-
ległości przez Polskę.

Uroczystości rozpoczęły się od 
złożenia wieńców przy Mauzo-
leum Matki i Serca Syna.

Później powitano uczestników 
tradycyjnej 24 Sztafety Niepod-
ległości, w której uczestniczyli 
również nasi uczniowie. Gru-
pa harcerzy „Kora“ corocznie 
uczestniczy w sztafecie w bardzo 
licznym składzie. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za ich 
patriotyzm i ofiarność.

Uroczysta Akademia

12 listopada w naszym gimna-
zjum odbył się nietradycyjny 
dzień nauczania z okazji Odzy-
skania Niepodległości Polski.. Na 
początku były różne zajęcia pla-
styczne dla uczniów młodszych 
klas, natomiast starsze klasy mia-
ły konkurs historyczny pt. „Kilka 
słów o Polsce”.

Później zebrali się wszyscy w 
świątecznie udekorowanej sali, 
gdzie miała miejsce uroczysta 
akademia. Rozpoczął się program 
artystyczny, który się składał z 
wierszy, przeplatanych muzyką 
i tańcem. Prowadzący przypo-
mnieli najważniejsze postacie i 
wydarzenia z historii Polski  od 
czasów rozbiorów aż do 11 listo-
pada 1918 r. W nastrój święta na-
rodowego wprowadziła scenogra-
fia, przygotowana przez uczniów 
klasy IIG. Był to taniec z flagą w 
narodowych barwach, który sym-
bolizował niewolę Polski, roze-
rwanej przez zabory i zaborców.

Konkurs piosenki patriotycznej
13 listopada odbył się konkurs 
piosenki patriotycznej. Zabrzmia-
ły piosenki w wykonaniu uczniów 
klas 5-IVG, który wprowadziły 
słuchaczy w świąteczny nastrój.

Udział w konkursie
15 listopada uczennice naszego 
gimnazjum brały udział w kon-
kursie rejonowym: Kilka pytań o 
Święto Niepodległości, który się 
odbył w Gimnazjum im. Ferdy-
nanda Ruszczyca w Rudominie w 
ramach obchodów setnej rocznicy 
Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę.

Podczas rozgrywek były pytania 
z kultury, sztuki, geografii, sportu 
oraz historii Polski.

Drogą losowania uczniowie pra-
cowali w sześciu drużynach. Na-
sze dziewczynki, uczennica klasy 
IG Kamila Dziemieszko i uczen-
nica klasy IIG Karolina Wierz-
bowicz, trafiły do drużyny nr 2 
i zostały laureatkami konkursu. 
Gratulujemy im zwycięstwa.
Uważamy, że udział w uroczy-
stościach 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości Polski był nie tyl-
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ko lekcją historii przekazaną w 
niekonwencjonalny sposób, ale 
przede wszystkim lekcją patrioty-
zmu i głęboką nauką, skierowaną 
do wszystkich uczestników, jak 
być Polakiem-patriotą w obec-
nych czasach.
W dniach 8-12 listopada b.r. 
uczniowie Gimnazjum im. św. 
Stanisława Kostki w Podbrzeziu 
na zaproszenie burmistrza miasta 
Sulejówek Arkadiusza Śliwy go-
ścili w pięknym miasteczku mar-
szałka Józefa Piłsudskiego.   
W ramach obchodów 100-lecia 
Niepodległości Polski brali udział 
w wielu pięknych uroczysto-
ściach.

9 listopada o 11.11 wszystkie 
szkoły w Polsce śpiewały „Mazu-
rek” Dąbrowskiego, cieszyliśmy 
się, że tak piękne chwile przeży-
liśmy razem z uczniami Szkoły 
Podstawowej im. Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego w Sulejówku. Tu 
też obejrzeliśmy „Lekcję historii” 
w wykonaniu uczniów zaprzyjaź-
nionej szkoły. Nasi uczniowie też 
mieli możliwość popisać się pięk-
nym śpiewem, recytacją oraz za-
prezentować pantomimę o Polsce 
Niepodległej.

Życzliwie nas też witali miesz-
kańcy Sulejówka podczas koncer-
tu pieśni patriotycznej (w wyko-
naniu chóru naszego gimnazjum).
10 listopada braliśmy udział w 
uroczystości zawieszenia wiechy 
w muzeum Marszałka Józefa Pił-
sudskiego.
11 listopada – najważniejszy 
dzień dla każdego Polaka. Nieza-
pomniane chwile przeżyliśmy w 
TVP podczas programu „Pytanie 
na śniadanie”. Dzięki Prezesowi 
Stowarzyszenia „Na Obcej Zie-
mi” Piotrowi Poźlewiczowi chór 
naszego gimnazjum pod kierow-
nictwem pani Ireny Iljinoj upięk-
szył ten program pieśnią „Miej-
cie nadzieję”, a razem z chórem 
Agaty Steczkowskiej oraz innymi 
uczestnikami programu zaśpie-
waliśmy Hymn Polski.

Podczas pobytu w Sulejówku 
przeżyliśmy jeszcze wiele „histo-
rycznych” dla nas chwil – wizytę 
w urzędzie miasta, wywiad dla ra-
dia RMF FM, składanie wieńców 
przy pomniku Marszałka Józefa 
Piłsudskiego.

Obchody 100-lecia Niepodległo-
ści Polski były dla nas szczegól-
nym i niezapomnianym wyda-

rzeniem dzięki wielu ludziom, 
a mianowicie burmistrza miasta 
Sulejówek Arkadiusza Śliwy, pani 
dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Sulejówku Elżbiety Kałużyńskiej 
oraz ludzi o otwartym dla nas 
sercu pani Aleksandry Poźlewicz 
oraz prezesa stowarzyszenia „Na 

Obcej Ziemi” Piotra Poźlewicza.      

Obchody 100-lecia 
Niepodległości Polski 
w Gimnazjum im. Sta-
nisława Moniuszki w 
Kowalczukach w ra-
mach tygodnia języka 
polskiego

Uroczyste obchody 100 roczni-
cy Niepodległości Polski roz-
poczęliśmy 8 listopada w bazy-
lice archikatedralnej w Wilnie, 
gdzie przedstawiciele gimnazjum 
uczestniczyli we mszy św. w in-
tencji Rzeczypospolitej Polskiej.  

9 listopada w odświętnie upięk-
szonej sali zebrali się uczniowie 
wszystkich klas od najmłodszej 
do najstarszej, nauczyciele gim-
nazjum, rodzice oraz goście z 

Polski, uczestnicy projektu „Toz-
samość-Lokalność-Polskość” – 
na czele z przedstawicielką Sto-
warzyszenia „Traugutt.org” oraz 
nauczycielką z uczniami ze Szko-
ły Podstawowej im. Kunegundy 
Pawłowskiej w Trąbkach Wiel-
kich województwa pomorskiego.

Prowadzący Iwona Mikulska i 
Michał Szypkowski, uczniowie 
klasy III G, przedstawili historię 
Polski 123 lat niewoli, a koledzy 
klas początkowych ukazali ją w 
tańcu.

Chłopcy klas gimnazjalnych uho-
norowali uroczystość wspaniałym 
śpiewem najpiękniejszych piose-
nek patriotycznych „My pierwsza 
brygada”, „Ułani”, a na zakończe-
nie wszyscy uczestnicy zaśpiewa-
li o tym, że „wszyscy Polacy to 
jedna rodzina”.

Dyrektor Zygmunt Jaświn po-
dziękował  uczniom uczestniczą-
cym w programie, wicedyrek-
tor  Renacie Krasowskiej oraz 
nauczycielom Reginie Jaświn, 
Lucji Podworskiej, Stanisławowi 
Zajankowskiemu, Grażynie Cze-
reszniowej, którzy przygotowali 
program. Jednocześnie przypo-
mniał, że w tym roku mija 25 lat 
od czasu, kiedy w naszym gim-
nazjum uroczyście obchodzimy 
święto Niepodległości Polski.

Po uroczystości w gimnazjum 

udaliśmy się do Domu Kultury w 
Kowalczukach na święto niepod-
ległości i 30-lecie ZPL-u, gdzie 
też przedstawiliśmy swój pro-
gram. Wielu naszych nauczycieli 
zostało odznaczonych dyplomami 
uznania za krzewienie polskości 
w gminie.

11 listopada delegacja nauczy-
cieli z dyrekcją na czele złożyła 
na Rossie hołd poległym za Oj-
czyznę, zapaliła znicze na grobie 

Matki i Serca Syna, zaśpiewała ze 
wspólnotą polską Wileńszczyzny 
hymn Polski, wysłuchała pieśni 
patriotycznych, spotkała oklaska-
mi Sztafetę Niepodległości.

Uwieńczeniem obchodów 100-le-
cia Niepodległości Polski jest in-
tegracyjny projekt klas 10 strefy 
kowalczuckiej, organizowany 
przez polonistki, 13 listopada w 
Gimnazjum im. Stanisława Mo-
niuszki w Kowalczukach. Mło-
dzież ze szkół podstawowych w 
Kiwiszkach, Pakienie i Szumsku 
oraz naszego gimnazjum wyka-
zała się się znajomością historii i 
kultury Polski.

Obchody 100- lecia 
Niepodległości Pol-
ski w Szkole-Centrum 
Wielofunkcyjnym w 
Mościszkach.
Uroczyste obchody 100. rocz-

nicy Niepodległości Polski 
uczniowie rozpoczęli 8 listo-
pada od uczestnictwa we Mszy 
Świętej w katedrze wileṅskiej.
Następnego dnia społeczność 
szkolna miała możliwość obej-
rzeć montaż słowno-muzyczny 
pt. 
„Ta,co nie zginęła“,
z którym wystąpili uczniowie 
1-10 klasy. Wspomnienia chlub-
nych dat historii Polski,rozwa-
żania o tożsamości narodowej 
były przeplatane piosenkami 
patriotycznymi oraz taṅcami.
Uroczystość zaszczycili swą 
obecnością goście z Polski, nasi 
przyjaciele ze stowarzyszenia 
„Pilscy Patrioci“. 

Obszerne fragmenty z obcho-
dów odzyskania przez Polskę 
niepodległości w rejonie wileń-
skim pozyskaliśmy za zgodą 
Samorządu Rejonu Wileńskiego 
- www.vrsa.lt

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

https://www.vrsa.lt/go.php/lit/t/2
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Opisywanie historii map Wołynia 
nie przychodzi łatwo, gdyż własnej 
kartografii na tych terenach nie 
było do końca XVII wieku.
Początki kartografii naukowej się-
gają starożytności i są związane 
z greckimi uczonymi. Jednym z 
pierwszych i najsłynniejszych kar-
tografów w czasach starożytnych 
był aleksandryjski kosmograf i 
astronom Klaudiusz Ptoleme-
usz. Jego prace miały największy 
wpływ na rozwój kartografii w na-
stępnych wiekach. W swojej «Geo-
grafii» Ptolemeusz stworzył kata-
log nazw geograficznych: miast, 
rzek, gór i ludów. Zaznaczał przy 
nich szerokości geograficzne, dzię-
ki czemu dzisiaj możemy odtwo-
rzyć nazwy konkretnych krajów, 
na które naukowiec podzielił świat 
starożytny. Wśród nich była Sar-
macja – tak nazywano tereny mię-
dzy Bałtykiem, Morzem Czarnym 
i Morzem Azowskim oraz między 
Wisłą a Donem. Autor «Geografii» 
miał powierzchowne pojęcie o zie-
mi położonej na północ od Karpat. 
Na mapie Ptolemeusza zaznaczo-
no rzeki Dniestr, Bug Południowy 
(Boh) i Borysfen (Dniepr). Co cie-
kawe, do Dniepru wpływa drugi 
Borysfen (Prypeć) wypływający z 
Bagien Amadockich (poleskie ba-
gna). Dane Ptolemeusza były zbyt 
ogólne, by dokładniej opisać nasz 
region.
Prace Ptolemeusza poszły później 
w zapomnienie, co negatywnie 
wpłynęło na rozwój kartografii 
na przełomie starożytności i śre-
dniowiecza. Kartografowie przez 
długi czas nie oznaczali szeroko-
ści geograficznych, przez co mapy 
przypominały zwykłe rysunki, 
które demonstrowały nawet nie 

tyle wyobrażenia o ukształtowaniu 
danego terenu, ile naiwne wierze-
nia i średniowieczne przesądy. 
Informacje o nowych państwach 
w dziełach kartograficznych po-
jawiały się z opóźnieniem rzędu 
kilku stuleci, nic więc dziwnego, że 
Kijów i Lwów znalazły się na ma-
pach dopiero w XIV wieku.
Nowy etap rozwoju kartografii 
rozpoczął się w okresie renesan-
su. W 1409 r. dzieła Ptolemeusza 
zostały przetłumaczone ze staro-
żytnej greki na łacinę. W tym sa-
mym czasie pojawiła się potrzeba 
uzupełnienia i udoskonalenia jego 
map, które ówcześni kartografo-
wie wykorzystywali jako podstawę 
swojej pracy.
Z artykułu Karola Buczka «Wołyń 
w dawnej kartografii» dowiaduje-
my się, że w «Atlasie Medyceusza» 
z 1351 r. po raz pierwszy wspo-
mniano Włodzimierz Wołyński 
jako Ladamir. To było pierwsze 
wołyńskie miasto oznaczone na 

mapie.
Od połowy XV w. naukowcy bar-
dziej poważnie zabrali się za refor-
mowanie kartograficznego wize-
runku Europy Środkowej. Układali 
nowe tabele zaznaczając współ-
rzędne. Na ówczesnych mapach 
pojawia się więcej miast, wśród 
których po raz pierwszy spotyka-
my Łuck. Pierwsza mapa, na której 
zaznaczono Łuck, została naryso-
wana w Koblencji, ale nie została 
wydana. Drugiej próby stworzenia 
nowej mapy Sarmacji w oparciu 
o mapę Ptolemeusza podjął się 
niemiecki kardynał Mikołaj Ku-
zańczyk. Dzieło to można nazwać 
najstarszą mapą ziem polskich. 
Danych z nazwami geograficznymi 
dostarczył autorowi wybitny polski 
geograf i kronikarz Jan Długosz. 
Na mapie Mikołaja Kuzańczyka po 
raz pierwszy zaznaczono takie wo-
łyńskie miasta jak Luboml, Ostróg 
i Zbaraż. Łuck oznaczono nazwa-
mi Lucerch, Lucztro.

Polacy razem z Ukraińcami chcą 
przypominać światu o niezmie-
rzonych cierpieniach milionów 
ludzi skazanych przez totalitarny 
system komunistyczny na śmierć 
przez zagłodzenie» – napisał 24 
listopada prezydent Polski An-
drzej Duda w liście do prezydenta 
Ukrainy Petra Poroszenki.

W oknie Pałacu Prezydenckiego 
w Warszawie zapłonęła Świeca Pa-
mięci dla ofiar Wielkiego Głodu 
na Ukrainie. «Pielęgnowanie pa-

mięci o tym ludobójstwie to prze-
stroga przed totalitarnymi ideolo-
giami depczącymi godność osoby 
ludzkiej i prawa człowieka teraz i 
w przyszłości. Myśląc o milionach 
ofiar klęski głodu, wyrażonej sym-
bolicznym terminem Hołodomor, 
stanowiącym połączenie ukraiń-
skich słów oznaczających głód i 
śmierć, warto zastanowić się co 
oznacza śmierć głodowa dla czło-
wieka» – czytamy w liście Andrze-
ja Dudy do Petra Poroszenki.

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

17 listopada w 
Tarnopolskiej 
Filharmonii 
z a b r z m i a -
ły utwory 
S t a n i s ł a w a 
Moniuszk i . 
Koncert zor-
g a n i z o w a -
ła Fundacja 
« N i e z a l e ż -
ny Fundusz 
Kultury PO-
LCANART» 
w ramach 
projektu «Mo-
niuszko na 
krańcach świata».
Muzyki Moniuszki wysłuchali 
mieszkańcy Tarnopola – Ukraiń-
cy i Polacy. Ponad dwugodzinny 
koncert w wykonaniu Jelyzawety 
Lipitiuk, Natalii Kowalenko, Serhi-
ja Bortnyka, Wiktora Kowalskiego, 
Aleksandra Czajkowskiego-Lady-
sza, Jarosława Domagali pod batu-
tą Mirosława Krila minął jak jedna 
chwila. W trakcie występu polscy 
i ukraińscy muzycy zagrali znane 
utwory polskiego kompozytora w 

unikalnych aranżacjach.
«Moniuszko na krańcach świata» to 
projekt skierowany do wszystkich 
melomanów na świecie. Jego klu-
czowym elementem jest wspólne 
słuchanie, granie i śpiewanie utwo-
rów z ogromnego dorobku Stani-
sława Moniuszki, którego 200-le-
cie urodzin będzie obchodzone 
w przyszłym roku. Organizatorzy 
chcą, aby Moniuszko stał się kom-
pozytorem rozpoznawalnym na 
świecie, tak jak Fryderyk Chopin, 
Henryk Wieniawski, Ignacy Pade-
rewski czy Karol Szymanowski. 

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

Wołyń na najstarszych mapach 
MONITOR WOŁYŃSKI

Z prasy polonijnej 
„Moniuszko na krań-
cach świata”: w Tarnopolu  
zabrzmiały utwory  wybitnego 
polskiego  kompozytora 
MONITOR WOŁYŃSKI

W Kostopolu zorganizowano ob-
chody 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Podczas 
uroczystego koncertu, odbywa-
jącego się 18 listopada, wystąpili 
uczniowie szkoły sobotnio-nie-
dzielnej działającej przy Towarzy-
stwie Kultury Polskiej.

Ania Palij i Witalij Łabeński, pro-
wadzący koncert, opowiedzieli 
uczestnikom uroczystości o pol-
skiej drodze ku niepodległości 
zaczynając od roku 1795. Ucznio-
wie recytowali wiersze poświę-
cone tej tematyce, przy pomocy 
poezji opowiedzieli też o Polsce 
i polskich symbolach państwo-

wych. Najmłodsi artyści wyko-
nali piosenkę «Jesteśmy Polką i 
Polakiem». Pod koniec spotkania 

wszyscy członkowie Towarzystwa 
Kultury Polskiej zaśpiewali hymn 
Polski.

Towarzystwo Kultury Polskiej 
w Kostopolu obchodziło 100-lecie 
niepodległości Polski    
MONITOR WOŁYŃSKI

Zapłonęły świece 
pamięci  
MONITOR WOŁYŃSKI



www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                        1 grudnia 2018  - strona 9

Gdzie Obelisk na 100-lecie Odzy-
skania Niepodległości, gdzie Ko-
piec na100-lecie Odzyskania Nie-
podległości, gdzie Łuk Triumfalny 
na 100-lecie Odzyskania Niepod-
ległości, gdzie Muzeum Historii 
Odzyskiwania Niepodległości?

Sięgnijmy do kart historii, 123 
lata zniewolenia naszej Ojczyzny. 
Wiemy, zgubiły nas nasze wady 
narodowe, podziały, niesnaski. 
Po 123 latach Polska wraca na 
mapy świat. Przypomnijmy o 
tych ważnych elementach i wy-
darzeniach historycznych, które 
zaważyły, by mogła powstać z 
kolan Rzeczpospolita Polska  - 
ksiądz redaktor zwrócił się do dr 
Krzysztofa Kawęckiego podczas   
Marszu Niepodległości transmi-
towanego przez Telewizję Trwam.  
I popłynęła w eter wspaniała nar-
racja historyczna, serdeczna, od-
dająca pamięć i hołd pokoleniom, 
które wywalczyły dla nas odzyska-
nie wolnej Polski.

Wszak odzyskanie niepodle-
głości symbolizowane datą 11 
listopada było dziełem kilku 
pokoleń Polaków, to była praca 
wielu, praca organiczna i dzia-
łalność zbrojna, jak chociażby 
powstania XIX wieku. Ale rów-
nież polska poezja, literatura, wy-
chowanie w miłości do ojczyzny, 
przywództwo narodowe, emigra-
cja polityczna po powstaniach, 
walka o ziemię, walka o język, o 
kulturę, po prostu o polskość…
Także powstanie nowoczesnych 
ruchów politycznych na zie-
miach polskich trzech zaborów. 
Te masowe ruchy, narodowy, so-
cjalistyczno niepodległościowy, 
ludowy, chrześcijańsko społeczny 
kształtują działalność Polaków. 
Tworzą się instytucje oświatowe, 
towarzystwa gimnastyczne jak 
Sokół, skauting, działania prowa-
dzone są w rożnych obszarach, 
rozwija się szkolnictwo. Gdy 
przyszedł czas, gdy pojawiła się 
ta koniunktura międzynarodowa, 
Polacy byli przygotowani, zorga-
nizowani do tej niepodległości. 
Nie można sprowadzać odzyska-
nia niepodległości tylko i wyłącz-
nie do tych ostatnich sekwencji, a 
więc pierwszej wojny światowej.    
Oczywiście, w tym czasie znalazło 
się pokolenie wspaniałych Pola-
ków, którzy potrafili tę koniunktu-
rę międzynarodową wykorzystać. 
To była wielka sztuka, działalność 
dyplomatyczna i militarna. Polacy 
potrafili te niepodległość wywal-
czyć także w tych ostatnich mie-
siącach poprzedzających listopad, 
tworzyły się instytucje, ośrodki 
władzy na ziemiach polskich, 
urzędy skarbowe, zręby admini-
stracji, Rada Regencyjna. To też 
walka o granice Rzeczpospolitej, 
walka o polski   Lwów w listopa-
dzie 1918 roku, to jest powstanie 
wielkopolskie znakomicie przy-
gotowane, to są powstania śląskie, 
walki o górę św. Anny, inkorpo-

racja Wileńszczyzny w 1922. Pa-
miętajmy też o zaślubinach Polski 
z morzem, kiedy to generał Józef 
Haller rzuca w polskie morze w 
Pucku obrączkę. Drugą zostawia 
sobie na pamiątkę.

I to jest fenomen, Polacy po-
trafili ukształtować granice, 
centralny ośrodek władzy, stwo-
rzyć konstytucję marcową jako 
fundament ustrojowy Rzeczpo-
spolitej, nawet przeprowadzić 
wybory w 1919 roku. W tak 
trudnej sytuacji, kiedy jeszcze 
ziemie Rzeczpospolitej nie były 
scalone. 

Bronisław Wildstein w dyskusji 
o książce „ O kulturze i rewolu-
cji” powiedział: żyjemy w świe-
cie dominującej ideologii, która 
coraz bardziej próbuje nam na-
rzucać pewne formy postrze-
gania i rozumienia świata, jest 
to zespół wspólnych poglądów. 
Znana dziennikarka na pytanie 
jakie ma poglądy zdziwiona py-
taniem odpowiedziała:  no jak 
to jakie, oczywiście europejskie! 
Istnieje pewien dany, zamknięty 
system przekonań dominujący w 
Europie, ludzie którzy nie my-
ślą, przyjmują pewne schema-
ty, pewne reakcje. Wiemy, że ta 
ideologia przyszła z zewnątrz.  
Komuniści bojąc się odbudowy 
silnego państwa po 1989 r znaleźli 
sojusznika w środowiskach libe-
ralnych, które w imię „powrotu 
do Europy” zdały się na struktu-
ry świata zachodniego.   Polska 
polityka miała polegać przede 
wszystkim na „procesie dostoso-
wawczym” do tych struktur i – do-
dajmy – do ich życzeń – wyjaśnia 
Marek Jurek w Naszym Dzienni-
ku. Kiedyś Donald Tusk zalecał 
nam stymulowanie emocji ciepłą 
wodą w kranie a nie interesem 
Polski, a po kilku latach pobytu 
w UE nazywa nas, którzy chce-
my silnej, suwerennej, dumnej   z 
przeszłości Polski, współczesny-
mi bolszewikami. Odrealnianie 
rzeczywistości w myśl życzeń 
„europejskiej, totalitarnej ideolo-
gii”   jest obecnie udziałem wielu 
innych polityków, dziennikarzy, 
publicystów, literatów, artystów, 
naukowców. Dlaczego narracja 
historyczna koncertu na 100-le-
cie Odzyskania Niepodległości 
na Stadionie Narodowym nie 
odwoływała się do tych wartości, 
do tych postaci, do tych czynów, 
do tych zdarzeń historycznych, 
o których tak pięknie mówi dr 
Krzysztof Kawęcki? Jaki wkład w 
odzyskanie Niepodległości 100 lat 
temu wnieśli  Młynarski i Osiecka 
pokazywani na ekranie podczas 
koncertu? Oni byli beneficjentami 
w PRL i republice okrągłego stołu 
gdy ci, co wolność dla nas odzy-
skali leżeli na cmentarzach Lwo-
wa, Przemyśla, Wilna, Grodna, w 
dołach śmierci Katynia, ubeckich 
katowni, a mówienie o tym grozi-
ło więzieniem lub zsyłką. Skazani 

na emigrację, nazywani bandyta-
mi i zaplutymi karłami reakcji, oni 
i ich rodziny. Wyklęci i skazani na 
niepamięć do dzisiaj. Dlaczego nie 
twarz Feliksa Konarskiego, Maria-
na Hemara, Mariana Jonkajtysa, 
Adama Kowalskiego, Kazimierza 
Wierzyńskiego, Jana Czapskiego i 
setek innych ?   Dlaczego zamiast 
kiosku ruchu z czasu PRL nie 
pokazano symbolicznie bydlę-
cego wagonu, którym zsyłano w 
czasie zaborów na Sybir Polaków 
walczących o  Polskę, o jej kultu-
rę i język, za udział w powstaniu 
listopadowym, styczniowym, za 
wojnę z bolszewikami w 1920 
roku, za bycie Polakiem w Ope-
racji Polskiej NKWD, po agresji 
17 września 1939 roku i podczas 
panowania reżimowej, totalitarnej 
władzy ludowej przyniesionej na 
bagnetach i wspieranej przez ule-
głych rodaków? Zaprzepaścić taką 
szansę na pokazanie czegoś więcej 
niż pokazywane za komuny?

W tym roku przypada setna  rocz-
nica Obrony Lwowa. Dziękuję 
Premierowi Rzeczpospolitej, panu 

Mateuszowi Morawieckiemu, że 
wymienił ją wśród bohaterskich 
czynów na rzecz Odzyskania 
Niepodległości. Wracam do re-
lacji dr Krzysztofa Kawęckiego. 
Hasło Dla ciebie Polsko to jest 
fundament II Rzeczpospolitej. 
Podobny napis, w tym samym 
duchu, był na cmentarzu Orląt 
Lwowskich, cmentarzu bohater-
skich obrońców Lwowa, który po-
wstał w 1919 roku. Przy wejściu 
głównym do cmentarza orląt 
lwowskich stały 2 kamienne 
lwy. Na tarczy   jednego z nich 
było godło państwa polskiego ale 
był też napis: Tobie Polsko. Obro-
na Lwowa, ogromny, heroiczny 
wkład ludności, młodych, gim-
nazjalistów, dzieciaków, kobiet. 
Bo taka była potrzeba. Ludności 
wspomaganej przez formacje woj-
skowe również z Wielkopolski 
podczas kilku miesięcy obrony w 
trudnych warunkach zimy. Mia-
sto Lwów, miasto Semper Fidelis 
zostało uhonorowane ze wierność 
Polsce orderem Virtuti Militari. 
Pamięć o obrońcach Lwowa, o tych 

młodych bohaterach była właśnie 
tym elementem, który kształtował 
polski patriotyzm. Później rów-
nież, choćby cichociemni, elitarna 
formacja Armii Krajowej, z ha-
słem Tobie Ojczyzno. A obrońcy 
Wilna, bohaterscy obrońcy Grod-
na po bestialskiej napaści marksi-
stowskich Hunów czyli sowietów, 
a inne formacje jak Narodowe 
Siły Zbrojne, jak wspaniali żołnie-
rze biorący udział w Akcji Burza 
a w czas Powstania Warszaw-
skiego spieszący nam z pomocą.  
Nasi rodacy mieli to szczęście, 
mieli odniesienia kształtowania 
swojego patriotyzmu, to właśnie 
były m.in. orlęta lwowskie. To 
jest wspaniały przykład, który po-
winien nam również teraz przy-
świecać. Polacy przede wszystkim 
kochali Polskę, mieli ją w sercu. 
Różne wyobrażenia drogi do Pol-
ski, różne wyobrażenia przyszłej 
Polski ale na imię Polska zwierali 
szeregi. Ojcowie odzyskania na-
szej niepodległości różnili się ale 
np. w relacjach miedzy Romanem 
Dmowskim a Józefem Piłsudskim 

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Gdzie Kopiec na 100-lecie Odzyskania 
Niepodległości?
Bożena Ratter

/ zdjęcie, które zrobiłam pewnej grupie podczas  Marszu Niepodległości w 2010 roku.  Czy o nich wypowiadał się ostatnio Donald Tusk?
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nigdy nie znalazły się osobiste 
oceny, które można by uznać za 
nieprzyzwoite. Roman Dmowski 
zawsze, mimo różnic politycz-
nych, odnosił się z szacunkiem 
do Piłsudskiego. Szczególnie w 
obecności innych państw nigdy 
nie pozwolił sobie na krytyczną 
ocenę. I taką postawę wyrażał 
Józef Piłsudski. To byli mężowie 
stanu a nie gracze polityczni, to 
ludzie którzy myśleli w kategorii 
interesu państwowego, narodo-
wego a nie kategoriami kosmo-
politycznymi co można często 
dostrzec u naszych tzw. polityków. 
23 kwietnia 1937 dekretem Pre-
zydenta Ignacego Mościckiego 
dzień 11 listopada został ogłoszo-
ny świętem państwowym. Samo-
zwańcza Krajowa Rada Narodowa 
22 lipca 1945 roku zniosła święto 
11 listopada. Przywrócone uchwa-
łą Sejmu w 1989  w świadomości 
Polaków pojawiło się   dopiero 
dzięki Marszowi Niepodległości 
zorganizowanemu 9 lat temu. III 
RP nie nawiązywała do II Rzeczy-
pospolitej, raczej była w opozycji 
do niej. Była to kontynuacja PRL. 
Czeka nas długi proces edukacji 
w zakresie nie tylko 11 listopada   
ale   także wielu innych wydarzeń 
jak choćby orlęta lwowskie, obro-
na Wilna, Grodna, zsyłki na Sybir, 
zagłada ziemiaństwa jak i wiele 

innych. Cieszymy się z obecności 
młodych na Marszu Niepodległo-
ści, oni przypomnieli o polskiej 
historii.   Środowiska narodowe 
są przekaźnikami tradycji na-
szych wspaniałych przodków. Idą 
z hasłem Bóg Honor Ojczyzna. 
Dekretem Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Władysława Raczkiewicza 
z 1943 roku, napis ten znalazł się 
na sztandarach Wojska Polskiego. 
Pod sztandarem wyruszaliśmy w 
bój a teraz też mamy walkę o su-
werenność państwową zagrożoną 
poprzez federalistyczne działania 
UE. Musimy też walczyć o suwe-
renność ideowo – moralną, pod 
sztandarem Bóg Honor Ojczyzna 
musimy się przeciwstawić fali 
demoliberalizmu, który kroczy 
przez Europę zachodnią, temu 
marksizmowi kulturowemu, któ-
ry dociera do Polski z udziałem i 
akceptacją włodarzy wielu miast, 
uczelni, instytutów, organizacji 
a stanowi śmiertelne zagrożenie.  
Opowieść towarzysząca trans-
misji Marszu Niepodległości to 
zwięzłe i treściwe w fakty histo-
ryczne a nie domniemania, pełne 
spokoju i pozytywnych emocji   
wypowiedzi o Polakach różnych 
stanów, o bohaterach powstań, o 
żołnierzach niezłomnych a potem 
wyklętych, o pieśniach, o wiesz-
czach narodowych, o znaczeniu 

kultury w tworzeniu świadomości 
narodowej , o znaczeniu eduka-
cji i wiary. Nie tylko polska racja 
stanu ale duch narodu, morale 
narodu, kręgosłup Polaka, któ-
ry tęsknił za ojczyzną – niczym 
Sybir, niczym knut lecz narodu 
duch. No i o kapitalnym znacze-
niu kościoła, którym był nośni-
kiem tej iskry miłości ojczyzny, o 
roli religii, katolicyzmu. Bez tego 
nie byłoby nas, nie byłoby Polski. 
Właśnie w tych trudnych cza-
sach, w XIX wieku mieliśmy tylu 
świętych, tylu błogosławionych, 
tyle zakonów konspiracyjnych. 
Jakże ciekawa jest postać świę-
tej Teresy Ledóchowskiej, córki 
szwajcarskiej księżniczki, usto-
sunkowanej w świecie władców 
epoki, znakomicie wykształconej,   
intelektualistki, artystki, działacz-
ki i prekursorki i założycielki mi-
sji katolickich w Afryce. Ona już 
wtedy walczyła o zniesienie nie-
wolnictwa. Istotna była też świa-
domość nauki społecznej kościo-
ła. A potem w II Rzeczpospolitej 
mieliśmy znamienitych kapłanów 
w polityce, edukacji, oświacie. 
Kościół był zawsze z narodem, 
dlatego był i jest prześladowany. 
W tle odgłosy defilady wojskowej, 
patriotycznych nawoływań i pe-
tard, niebo zasłane barwami biało 
czerwonymi, godne postacie mło-

dych, starszych, rodziców, dzieci. 
Polaków, którzy niczym husaria 
przechodzą Most Poniatowskiego. 
To mógłby być materiał edukacyj-
ny dla szkół, przedszkoli, uczelni. 
Nie potrzeba milionów, nie po-
trzebna wielkich debat, kolejnych 
cykli filmowych, które na ogół  w 
swej treści nie wykraczają poza 
zakres wiedzy znanej i dozwolonej 
w PRL i republice okrągłego stołu.  
Niestety, relacja z Marszu Nie-
podległości w telewizji publicznej 
pana Kurskiego również odre-
alniała rzeczywistość. Jakby na 
marszu nie było organizatorów i 
uczestników dziewiątego Marszu 
Niepodległości i  hasła Bóg Honor 
Ojczyzna. I jakby nigdy nie było 
polskiego miasta Lwów. Równie 
interesujący jest wybór kandyda-
tów do Orderu Orła Białego na 
100-lecie Odzyskania Niepodle-
głości. Smutne, iż nie został przy-
znany pośmiertnie wybitnemu 
filozofowi, Władysławowi Tatar-
kiewiczowi, którego relegował z 
uczelni czerwony bojówkarz, Ka-
waler Orderu Orła Białego Jacek 
Kuroń. Nie został przyznany wie-
lu innym godnym tego Polakom, 
których zasługi dla Rzeczpospoli-
tej są nie do przecenienia ale wi-
dać nadal nie są poprawni. Czeka 
nas długa lekcja do odrobienia. 
Nie wszyscy mogliśmy razem 

uczestniczyć po raz dziewiąty w 
Marszu Niepodległości.

 Tak zapraszał na marsz śp. Wik-
tor Węgrzyn :

MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI - 
WARSZAWA

Wszyscy motocykliści którzy po-
zostaną w Warszawie zbierają 
się 11 listopada o godz. 12:45 
przed kościołem Św. Barbary 
(ul. Nowogrodzka i Emilii Pla-
ter). Po Mszy Św. wyruszamy już 
w kolumnie do Ronda Dmow-
skiego, gdzie o godz. 15:00 roz-
poczniemy Marsz Niepodległości 
Najserdeczniej Was pozdrawiam 
Paniom rączki całuję a Pa-
nom mocno prawicę ściskam 
Wiktor

Bożena Ratter

Zorganizowany jesienią 1943 
r. w dzielnicy Wschodniej In-
spektoratu Lwów-Miasto, na 
Górnym Łyczakowie, zmotory-
zowany pułk Ułanów Jazłowiec-
kich miał za zadanie ochronę 
ludności polskiej przed bandami 
UPA, ubezpieczenie radiosta-
cji nadawczych, przyjmowanie 
„spalonych akowców”, likwida-
cję agentów Gestapo oraz przy-
gotowanie oddziałów do walki z 
Niemcami w ostatniej fazie woj-
ny i opanowanie Lwowa przed 
wejściem wojsk sowieckich. Ich 
działalnością miały być wschod-
nie dzielnice miasta oraz okolice 
Lwowa: Winniki, Podhorce, Bił-
ka Królewska, Biłka Szlachecka, 
Czyszki, Winniki, Ganczary.

Wobec braku we Lwowie oficerów 
jazłowieckich do pułku werbowa-
no kawalerzystów z pułków znaj-
dujących się w mieście. Do końca 
1943 r. zakończono prace organi-
zacyjne w dzielnicy. Stan liczbowy 
sztabów i oddziałów wynosił ok. 
1.400 żołnierzy wraz z Wojskową 
Służbą Ochrony Powstania oraz, 
ok. 250 ochotniczek w Wojskowej 
Służbie Kobiet. W kwietniu 1944 
r, w rejonie wsi Krzywczyce-Czar-
towska Skała-Winniki rozlokowa-
no trzy pierwsze oddziały leśne 
14 Pułku, wkrótce oddziały roz-
rosły się do stanów szwadronów. 
Dowódcą mianowano zbiegłego z 
niewoli niemieckiej kapitana armii 
jugosłowiańskiej, Dragana Soti-
rovića ps. „Draża”. Dalsze funk-
cje objęli: 1 szwadron - dca por. 
Henryk Koziński - „Florian” w 

Kopiatynie, zca por. Józef Szajda, 
ps. „Belabes” (z Legii Cudzoziem-
skiej) w Winnikach. 2 szwadron 
- dca ppor. Jerzy Węgierski ps. 
„Antek” w Wólkach, zca wachm. 
Władysław Choroba, ps. „Józek”. 
3 szwadron - dca por. Roman Ma-
durowicz, ps. „Osa” w Pasiekach 
Lwowskich, zca wachm. Jan Wa-
cek ps. „Czarny”, 4 szwadron - dca 
por. Marcin Moslinger, ps. „Ase-
sor” w Krzywczycach, 5 szwadron 
- dca por Bolesław Czajkowski, ps. 
„Tomasz” w Biłce Królewskiej, 
6 szwadron - dca por. Bolesław 
Czajkowski, ps. „Tomasz” w Biłce 
Szlacheckiej, zca por. Emile Louis 
Légé, ps. „Emil” (por. wojsk fran-
cuskich).
Cztery szwadrony: 1, 2, 3, i 6 
sformowano w marcu 1944 r. a 4 
i 5 zmobilizowano 22 lipca. Przez 
cały czas do oddziałów leśnych 
napływali akowcy spaleni w dzia-
łalności w mieście oraz zagrożeni 
poborem do Baudienstu.
Słabe uzbrojenie oddziałów zosta-
ło zasilone nocą z 17 na 18 marca 
zrzutem alianckiej broni. Oddziały 
leśne ułanów otrzymały ręczne ka-
rabiny maszynowe, granatniki, pią-
ty i steny oraz kupowane od Śląza-
ków i Węgrów, służących w armii 
niemieckiej, różne rodzaje broni 
krótkiej. Od lutego 1944 r. w re-
jonie Dawidowa-Winniki oddzia-
ły UPA napadały na wsie polskie, 
mordując mieszkańców, a domy 
ich paląc. Ułani przeprowadzili 
akcje ostrzegawczo-odwetowe i 
spaliły ukraińską wieś Szołomy-
je, w której stacjonował batalion 
SS Ukraińców. Akcję wykonały 

oddziały 14. Pułku Ułanów pod 
dowództwem „Draży” bez strat 
własnych. Na jakiś czas napady 
ukraińskie ustały.
Na krótko przed Akcją Burza od-
działy leśne 14 Pułku Ułanów li-
czyły ok. 850 żołnierzy. We Lwo-
wie „Burza” rozpoczęła się 22 lip-
ca. Oddziały „Draży”, stacjonujące 
w lasach winnickich, otrzymały za-
danie przechwycenia głównej nie-
mieckiej linii obronnej na wschód 
od Lwowa, od wielu miesięcy 
umacnianej przez Niemców.
„Draża” rozkazał rozpoczęcie akcji 
w chwili, gdy szosą do Lwowa od 
strony lasów winnickich zbliżały 
się jednostki 129 Brygady Zmoto-
ryzowanej Piechoty Gwardii płk. 
Jefimowa, które od południa od-
cięły jednostki niemieckie. Cztery 
szwadrony oddziałów leśnych 14. 
Pułku Ułanów znalazły się na pra-
wym skrzydle wojsk sowieckich, 
które wtargnęły ulicą Zieloną do 
Lwowa. Tym sposobem wojska 
niemieckie znalazły się w kotle na 
przedpolu linii obronnej, zostały 
bowiem odcięte od strony Kopia-
tyna do Krzywczyc przez oddziały 
„Osy”, „Antka” i „Floriana”. Mia-
ły miejsce pierwsze straty. Patrol 
„Czarnego” na drodze z Kopiatyna 
do Winnik wpadł w zasadzkę za-
stawioną przez Niemców. „Czar-
ny”, ranny w głowę, cudem unik-
nął śmierci, lecz stracił oko.
Trzeci szwadron „Osy” wspar-
ty przez sowieckie samochody 
pancerne, przypuścił natarcie na 
pozycje niemieckie na północ od 
ulicy Zielonej w kierunku Pasiek. 
Odrzucono Niemców z ich pozy-

cji, a następnie z całego Górnego 
Łyczakowa. Ranny został kpt. 
„Draża”, lecz nie opuścił oddzia-
łu. Szwadrony, pierwszy i drugi, 
skoncentrowały się w Kopiatynie, 
spodziewając się natarcia niemiec-
kiego od wschodu. Kpt. „Draża” 
dalsze działania uzgodnił ze szta-
bem sowieckim.

Do końca walk o Lwów, do 27 
lipca, szwadrony pierwszy i drugi, 
stały na wschodnich przedpolach 
miasta, gdzie zgrupowane zostały 
jednostki niemieckie. Obawiano 
się prób ich przebicia, co spowodo-
wałoby walki uliczne i zniszczenie 
miasta, a czego chciano uniknąć. 
Pozostałe szwadrony 14. Pułku 

UŁANI JAZŁOWIECCY W WALCE
Aleksander Szumański

/ Andrzej Adam Chołoniewski de Myszka „Korczak”, „Łodyga”. dowódca oddziałów le-
śnych 14 pułku Ułanów Jazłowieckich AK i wschodniej dzielnicy Lwowa.
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Ułanów odpierały w okolicach 
Lwowa wojska niemieckie, usiłu-
jące przebić kocioł sowiecki.
23 lipca doszło do pierwszej, więk-
szej bitwy w Biłkach. Straty były 
obustronne. Mimo wprowadzenia 
przez npla moździerzy, oddział por. 
Czajkowskiego wytrwał na stano-
wiskach do momentu zluzowania 
przez jednostki sowieckie, co na-
stąpiło rankiem następnego dnia.
W Akcji Burza i dniach ją poprze-
dzających, 14. Pułk Ułanów w 
walce z UPA i Niemcami stracił 
ok. 30 poległych, pomordowanych 
i zmarłych z ran, nie licząc rannych 
ułanów.
Za walkę z Niemcami w czasie Ak-
cji Burza, Krzyżem Virtuti Militari 
zostali odznaczeni: mjr „Draża”, 
por. Bolesław Czajkowski „To-
masz”. Krzyż Walecznych otrzy-
mali: kpr. Michał Mazan -”Gałek”, 
ułan Zygmunt Wadowski - „Lon-
ginus”, sanitariuszka „Rysia”, ułan 
„Stal”. Ci ostatni nieznanego na-
zwiska.
30 lipca 1944 r., gen. NKWD 
Gruszko oświadczył gen. Wła-
dysławowi Filipkowskiemu, że 
Lwów jest „radziecki i ukraiński”, 

a Polacy będą mogli wstępować 
do wojska sowieckiego lub armii 
Berlinga.
Wobec takiej sytuacji Komendant 
Obszaru wydał rozkaz rozwiązania 
wszystkich oddziałów AK sobie 
podległych, jednocześnie rozkazał 
na terenie podokręgu AK-Rzeszów 
utworzenie leśnych oddziałów pod 
kryptonimem „Warta”. Dowódcą 
został płk. Franciszek Rekucki, ps. 
„Topór”.
Następnego dnia aresztowano pod-
stępnie zwabionych na „odprawę” 
33 oficerów ze sztabu Armii Kra-
jowej.
Relacjonuje mjr „Draża”: (...) 
„Dwóch pułkowników rosyjskich 
zaprasza nas do budynku szkol-
nego, tłumacząc, że w sztabie nie 
ma dość miejsca, ani też materiału 
kancelaryjnego. Jest nas 28 ofice-
rów oraz 4 kobiety, co najlepsze 
było we Lwowie. Pierwszy raz 
wtedy głośno protestujemy, oka-
zując podejrzenie. Na to jeden z 
pułkowników rosyjskich zwraca 
się do nas: „Co panowie nie chcą 
walczyć przeciwko Niemcom?”
- Co robić? - zwraca się do mnie 
„Szofer” (Feliks Maziarski).

- Nie mam wyboru, albo pójść, 
albo tutaj walczyć. Uważam jed-
nak, że lepiej tutaj zostać. Mamy 
przynajmniej pod ręką swoich lu-
dzi. Po chwili wahania „Szofer” 
domaga się od pułkownika sowiec-
kiego słowa honoru, że nic nam się 
złego nie stanie. Pułkownik daje 
słowo honoru. (...) Decyzja zapada. 
Wsiadamy do samochodów rosyj-
skich. Przyjeżdżamy na miejsce. 
Wchodzimy na pierwsze piętro do 
sali, gdzie rzeczywiście znajdują 
się stoły z materiałem kancelaryj-
nym. Na chwilę łudzimy się. Po 10 
minutach jednak jakiś major za-
prasza nas o piętro wyżej - do ge-
nerała. Na schodach żołnierz przy 
żołnierzu z automatami. Złudzenie 
zupełnie znika. Jest całkiem jawna 
sytuacja.
Wchodzimy do jednej z sal, gdzie 
przyjmuje nas jakiś pułkownik, 
prosząc byśmy siadali według 
starszeństwa. W trzech oddziel-
nych krzesłach siadamy, dawny 
szef sztabu, ja i mój zastępca kpt. 
Łodyga” (Andrzej Chołoniewski). 
Naraz, gdy siadamy, pułkownik ro-
syjski, Szyrokoj wydobył pistolet i 
krzyknął „Ruki w wierch!”. W tej 

samej chwili runęli do sali uzbroje-
ni Rosjanie.
Taki był koniec polskich rycerzy, 
którzy od 6 lat prowadzili boha-
terską walkę przeciw okupan-
towi. Nie padli i nie cofnęli się 
przed przemocą nieprzyjaciela, 
zniewoleni zostali perfidią azja-
tycką, popartą przez fikcyjną 
pomoc Churchilla.” (...)
Za działalność w szeregach Armii 
Krajowej, mjr „Draża” otrzymał 
podziękowanie od Naczelnego 
Wodza, gen. dyw. Tadeusza Bo-
ra-Komorowskiego. W paździer-
niku 1981 r. na wniosek żołnierzy 
AK Okręgu Lwowskiego, ostatni 
żyjący członek Kapituły Krzyża 
Obrony Lwowa z 1918 r., gen. 
Mieczysław Boruta-Spiecho-
wicz, komendant 1 Załogi Szkoły 
Sienkiewicza, zatwierdził Krzyż 
Obrońców Lwowa 1939-1944.

Ustanowienie tego Krzyża zo-
stało przychylnie przyjęte przez 
ostatniego Prezydenta Lwowa 
i Prezydenta RP na Obczyźnie, 
żołnierza Szkoły Sienkiewicza, 
prof. dr Stanisława Ostrowskie-

go.
Mjr Dragan M. Sotirović „Dra-
ża”, „Michał”, „X”. Kapitan 
armii jugosłowiańskiej, adiutant 
gen. Mihajlovića, Serb; zbiegł z 
obozu jenieckiego w Stryju. Po 
nawiązaniu kontaktu z AK zo-
stał zastępcą dowódcy oddziałów 
leśnych 14 p. uł., którymi fak-
tycznie dowodził. Za męstwo w 
czasie akcji „Burza” odznaczony 
Orderem Virtuti Militari V kla-
sy. Aresztowany przez NKWD 31 
lipca 1944 r. wraz z innymi ofice-
rami Okręgu AK Lwów, zbiegi z 
więzienia, przedostał się za San 
na Rzeszowszczyznę, do oddzia-
łów „Warta” Obszaru Lwow-
skiego. Dowodził kompanią 
„D14”, nawiązującą do tradycji 
oddziałów leśnych 14 p. ul. AK. 5 
marca 1945 r. przypadkowo uję-
ty przez NKWD pod Dynowem, 
w czasie próby ucieczki wysko-
czył z drugiego piętra łamiąc ko-
ści w stopie. Nierozpoznany - po-
dawał się za oficera francuskiego 
nazwiskiem Jacques Roman, 
powracającego z obozu w Ode-
ssie. Odwieziony do Rzeszowa i 
umieszczony w szpitalu, stamtąd 
uwolniony przez „Nie”. Na prze-
łomie kwietnia i maja 1945 r. do-
łączył ponownie do oddziału. 29 
maja 1945 r. podpisał w Siedli-
skach „pakt o nieagresji” z UPA 
uznając, że Sowieci są wspólnym 
wrogiem obu stron. Do zawarcia 
trwałego porozumienia jednak 
nie doszło. 25 czerwca 1945 r. od-
dział „Draży” wykonał ostatnią 
akcję - na drodze pomiędzy Ja-
sienicą a Domaradzem zlikwido-
wał oddział sowiecki z taborem, 
odbierając mu zrabowane konie 
i krowy. Awansowany w AK do 
stopnia majora. Latem 1945 r. 
przedostał się do Francji, przyjął 
obywatelstwo francuskie i zmie-
nił nazwisko na Jacques Roman.

„Lwowskie Spotkania” Bożena 
Rafalska; Aleksander Szumań-
ski

Opracowanie na podstawie 
książki „Dzieje Ułanów Jazło-
wieckich”, Londyn 1988. (Danu-
ta B. Łomaczewska) 
Artykuł został przedrukowany z 
Biuletynu Stołecznego Oddziału 
TMLiKPW

/ Ułani Jazłowieccy „maskotka Lwowa”

/ „Burza” we Lwowie

/ Krzyż Obrony Lwowa By Praca własna - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://com-
mons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17917273 
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Wołyń. Próba zrozumienia 
Bogusław Szarwiło 
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Wreszcie można powiedzieć, że 
w ostatnich latach  historia Woły-
nia w latach 1939-1946 przestała 
być przedmiotem tabu i pojawił 
się wysyp książek poświęconych 
tej tematyce. O ile większość z 
nich już w samym tytule zawiera 
słowa: krew, ogień, łzy i mord, 
to niżej zaprezentowana pozycja 
jest właśnie próbą zrozumienia 
tego co się wydarzyło. Trauma 
jaką przeżyli i jeszcze dziś prze-
żywają ostatni żyjący świadkowie 
„Ludobójstwa OUN-UPA”, jest 
niestety nie do opisania. Nikt ni-
gdy nie zafundował  ofiarom tej 
wielkiej zbrodni  pomocy psy-
choterapeutów, a wręcz przeciw-
nie pół wieku bezpieczniej było 
siedzieć cicho. Autorka książki 
dziennikarka i tłumaczka, będąca 
jednocześnie potomkiem kreso-
wej rodziny z Podola podjęła trud 
zrozumienia tego co się wydarzy-
ło. Mimo dotarcia do wielu auto-
rytetów i  świadków minionego 
czasu zaskoczyły mnie jednak 
pewne wnioski, o których muszę 
tu wspomnieć. 

Wydawca zachęcając do zaintere-
sowania się nową pozycją na ryn-
ku informuje:

Miłość do ziemi, rachunek 
krzywd i demony nienawiści. 
Dwa narody, dwie ojczyzny, 
wspólna tragedia. Siedmioro 
świadków, trzech komentatorów, 
dziesiątki spisanych relacji. Po-
nad siedemdziesiąt lat po rzezi 
wołyńskiej (1943-44) wracają oni 
do tamtych wydarzeń, jako ciągle 
żywej traumy na poziomie jed-
nostkowym i zbiorowym, lokal-
nym i narodowym. Opowiadają 
o osobistych doświadczeniach, 
ukazując niewyobrażalne okru-
cieństwo wydarzeń oraz ich tło 
historyczne i społeczne. Relacje 
po latach nie pokazują czarno-
-białego obrazu rzezi wołyń-
skiej. Jednych świadków stać na 
refleksję, że rzeź była sterowana 
przez ukraińskich polityków, inni 
twierdzą, że była aktem długo tłu-
mionej etnicznej nienawiści ukra-
ińskich sąsiadów. Wspomnienia 
i komentarze układają się w ciąg 
chronologiczny, od „sielskich” 
obrazów Wołynia sprzed II wojny 
światowej, poprzez rozgrywanie 
ukraińskich nadziei narodowych, 
przez okupanta sowieckiego i nie-
mieckiego, aż do obrazów ukra-
ińskiej nienawiści skierowanej na 
Polaków w 1943 r. Różnorodne 
relacje pokazują tragiczny splot 
okoliczności historycznych, poli-

tycznych i zwyczajnie ludzkich. 
To nie jest obraz czarno-biały. Te-
mat wołyński wpisuje się w trud-
ną współczesność nie tylko relacji 
polsko-ukraińskich, ale również 
dzisiejszych okrucieństw o pod-
łożu nacjonalistyczno-etnicznym, 
stając się krwawym memento 
dla przyszłych pokoleń. Wszyst-
ko można by przyjąć jako dobrą 
monetę, po za zdaniem które wy-
tłuściłem.  Skąd raptem znala-
zły się dwie Ojczyzny i wspólna 
tragedia? Przecież Ukraina jako 
państwo wcześniej nie istniała!  
Jaka wspólna tragedia? Rzeź 
wołyńska nie  nosiła by tego 
określenia gdyby nie fakt, że 
nacjonaliści ukraińscy zaatako-
wali bezbronną ludność polską 
na Wołyniu. A zrobili to z pre-
medytacją wiedząc, że Polacy 
nie posiadają żadnego oddziału 
partyzanckiego który był by w 
stanie stanąć do walki, stąd te 
60 tys. ofiar. Dlaczego autorka 
zaakceptowała tak sformułowane 
zdanie? Odpowiedź znalazłem we 
wstępie książki. A wyczytać tam 
możemy: Gdy zaczęłam czytać 
o wojewodzie wołyńskim Henry-
ku Józewskim, który z ramienia 
rządu polskiego zrobił tak dużo 
dobrego dla ukraińskich współo-
bywateli w czasie dwudziestolecia 
międzywojennego, odkryłam, że 
wielu ukraińskich patriotów i tak 
czuło się zawiedzionych. Przecież 
w jednym szeregu z Polakami 
walczyli z bolszewikami, a Druga 
Rzeczpospolita odwróciła się od 
ich marzeń o własnym państwie 
i dogadała się z Sowietami. Ukra-
ina nie odzyskała niepodległości 
i nie zgadzała się na taki stan rze-
czy. Ukraińcy chcieli za wszelką 
cenę pozbyć się polskiego oku-
panta. Z przykrością  czytałem 
te słowa wypowiedziane przez 
polską dziennikarkę, która muszę 
stwierdzić, że niezbyt dokładnie 
zapoznała się z naszą historią. 
Każdy kto zwrócił uwagę na obec-
ną propagandę  Ukrainy, łatwo 
zauważy , że autorka omawianej 
książki  właśnie bardziej jej uległa 
. Prawda historyczna jest nieubła-
gana i nie ma  dowodów, że Ukra-
ina jako państwo istniała, a zatem 
nie mogła stracić niepodległości i 
znaleźć się pod polską okupacją.  
Obawiam się, że autorka której 
dziadek mając znaczny majątek 
na Podolu zniszczony  w 1920 
r. podczas wojny polsko-bolsze-
wickiej i w wyniku czego  prze-
niósł się  w Radomskie, uległa 
politycznej poprawności polskich 
elit  głoszących o  „ wrażliwości 

Ukraińców” . Nie warto jednak 
zagłębiać się w te błędne wnio-
ski historyczne albowiem autorka 
przyznaje, że : Wołyń. Siła trau-
my nie jest w żadnym wypadku 
książką historyczną. To opowieść 
o emocjach, bólu, cierpieniu, złu, 
zezwierzęceniu, okrucieństwie, 
o trudzie wybaczania i pojedna-
nia. O próbie zrozumienia.
Bardzo dobrze, że autorka trud 
zrozumienia  potwornych wy-
darzeń jakie miały wtedy miej-
sce i na które do dziś nie mamy 
jednoznacznego wyjaśnienia. 
Pisze ona: Zbierając materiały 
do książki, czytając i słuchając 

o rzezi wołyńskiej od świadków, 
z każdym dniem utwierdzałam się 
w przekonaniu – może brzmi to 
naiwnie – że nic w tym kawałku 
historii nie jest czarno-białe. Każ-
dego dnia mnożyły się kolejne 
pytania, pojawiało się zdziwienie, 
niezrozumienie.
Bohaterowie książki opowiadali 
mi o życiu na Wołyniu przed woj-
ną, o relacjach sąsiedzkich. Każdy 
z nich ma dobre i złe wspomnie-
nia. Każdy z nich doświadczył 
pomocy od sąsiada Ukraińca, jak 
i przemocy od ukraińskich nacjo-
nalistów. Ale każdy z nich opo-
wiada też o różnym traktowaniu 

Ukraińców przez Polaków, o od-
wetach. Każdy z nich podkreśla, 
jaką podłą rolę w tym kawałku 
naszej historii odegrali Niemcy 
i Sowieci. Żaden z nich nie ro-
zumie do dziś okrucieństwa, z ja-
kim dokonywano mordów na ich 
bliskich czy polskich sąsiadach. 
Bo tego pojąć się nie da. Każdy 
z nich ciągle, po siedemdziesięciu 
paru latach, boryka się zarówno 
ze swoją traumą indywidualną, 
jak i zbiorową.
Reasumując jest to na pewno 
pozycja bardzo ciekawa i dająca 
wiele do myślenia.

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.
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Dwa plus dwa to się równa rower: 
czyli o polityce Ukrainy. cz.1    
Stanisław Żurek
Prof. Czesław Bobrowski relacjonu-
jąc we wspomnieniach negocjacje 
prowadzone w okresie międzywo-
jennym ze stroną sowiecką pisał, że 
rozumiałby, gdyby Sowieci twier-
dzili, że dwa plus dwa to się równa 
pięć, ale oni z uporem powtarzali, że 
dwa plus dwa to się równa rower. I 
chyba nie była to demonstracja so-
wieckiej arogancji i pychy, ale ich 
bolszewickiej mentalności, w której 
nie było miejsca na logikę i rację 
prawdy. Taką logikę sowieckiego 
rozumowania prezentują obecne 
władze i elity ukraińskie, zarówno w 
prowadzonej polityce historycznej, 
jak  też w rozmowach ze stroną pol-
ską. Tutaj także ujawnia się przede 
wszystkim banderowska mental-
ność, w której nie ma miejsca na lo-
gikę i rację prawdy. 

Poniżej przykłady z mijającego 
2018 roku.    

 1 stycznia grecko – katolicki bp Ba-
zyli Ivasjuk, podczas obchodów 109 
rocznicy urodzin ludobójcy Stepana 
Bandery w Coloma (obwód iwano-
frankowski) zwrócił się do zgroma-
dzonych, mówiąc: „Mojżesz walczył 
o niepodległość swego ludu, starał 
się zabrać go z jarzma niewoli egip-
skiej i niewoli. Jego natura była prze-
pojona jednym pragnieniem – do-
brych ludzi, przede wszystkim dóbr 
ziemskich, a przede wszystkim rzą-
dów ziemskich i całej ludzkiej chwa-
ły. Bandera myślał podobnie. Złożył 
swoje życie na ołtarzu Boga dla na-
rodu, narodu i państwa. /.../ Biblijny 
Mojżesz nie wszedł do ziemi obie-
canej. Dopiero jego następca Jozue 
przyniósł ludzi do ziemi „płynącej 
mlekiem i miodem”. Biskup Ivasjuk 
nie powiedział, kto w takim razie 
jest ukraińskim Jozue? Czy był nim 
Michaił Gorbaczow, który zlikwido-
wał „egipską niewolę”. Bandera był 
liderem ukraińskich nacjonalistów 
i współpracował z Adolfem Hitle-
rem, odpowiedzialnym za holokaust 
Żydów – w tym z z decydującym 
uczestnictwem policji ukraińskiej, 
opanowanej w kadrze przywódczej 
przez członków jego frakcji OUN. 
Bez ich udziału niemieckie gestapo 
i żandarmeria nie miały możliwo-
ści dokonać holokaustu w latach 
1942 – 1943 w Reichskommissariat 
Ukraine, czyli na terenie Wołynia, 
oraz w Distrikt Galizien, czyli na te-
renie Małopolski Wschodniej. Była 
to swoista interpretacja Biblii, czyli 
Starego Testamentu, którą Watykan 
przemilczał. Może też miał problem 
w polemizowaniu z biskupem, który 
twierdził, ze dwa dodać dwa to się 
równa rower?  

Niestety, taki specyficzny sposób 
myślenia prezentuje także część elit 
polskich. Arkadiusz Karbowiak na 
łamach miesięcznika „Historia Do 
Rzeczy” w numerze styczniowym w 
artykule pt. „Tragedia Birczy. Mord 
żołnierzy LWP na UPA” pisze m.in., 
że „żołnierze komunistycznego woj-
ska bronili Birczy przed UPA”, a „po 
bitwie dopuścili się zbrodni”. Powo-
łując się na opinię zespołu antropo-
logów prof. Andrzeja Koli, arche-
ologa z UMK w Toruniu, twierdzi, 
że część pojmanych członków UPA  
została „zamordowana strzałami w 
głowę lub zatłuczona zapewne kol-
bami na śmierć”. „Te informacje 
trudno jednak usłyszeć z ust głośno 
sławiących heroizm żołnierzy, orga-

nizatorów IV obrony Birczy” – pisze 
Karbowiak. Zdaniem Mirosława 
Majkowskiego artykuł ten „opiera 
się na steku kłamstw lansowanych 
przez ukraińskich nacjonalistów. 
„– Podczas ich ekshumacji i prze-
niesieniu na cmentarz w Pikulicach 
pod Przemyślem zespół ekshumacyj-
ny niczego takiego nie stwierdził”. 
Doniesienia o rzekomym zamordo-
waniu upowców pojawiły się do-
piero po pewnym czasie i bez po-
twierdzenia naukowego. „To jakaś 
bzdura wyssana z palca, stworzona 
na potrzeby propagandy ukraińskich 
nacjonalistów” – mówi Majkowski. 
Jego zdaniem, artykuł Karbowiaka i 
podobne temu twierdzenia są rozpo-
wszechniane po to, by zdezawuować 
działania środowisk patriotycznych i 
kresowych na rzecz powrotu Birczy 
na tablicę przy Grobie Nieznanego 
Żołnierza. „– To taka „kontra” po-
kazująca, jak to Polacy mordowali 
„bojowników o wolną Ukrainę”. 
(11 stycznia 2018; za: https://kresy.
pl/wydarzenia/mord-zolnierzy-lwp-
upa-eksperci-krytycznie-o-tezach-
karbowiaka/ ).  

Na szczęście w Polsce są jeszcze 
osoby, które potrafią o prawdę histo-
ryczną zawalczyć. W sprawie Birczy 
zrobił to Jacek Boki, który doprowa-
dził do nadania skrzyżowaniu ulic 
Niepodległości i Legionów w Elblą-
gu nazwy Rondo Obrońców Birczy. 
Podczas uroczystości 13 październi-
ka odsłonięto tutaj tablicę pamiątko-
wą na głazie, a obok złożono ziemię 
z cmentarzy wojskowych w Birczy 
i Borowicy. Ale jeszcze w nocy 
przed uroczystym otwarciem Ronda 
Obrońców Birczy dali znać o sobie 
banderowsko-sowieccy wyznawcy 
rozumowania, że „dwa plus dwa 
to się równa rower”, którzy sprofa-
nowali tablicę pamiątkową. U dołu 
napisu białą farbą zamalowali oni 
wyraz „Birczy” wyrazem „ubecji”. 

W listopadzie 2017 roku nazwa 
Birczy została usunięta z tablicy 
na Grobie Nieznanego Żołnierza w 
wyniku polecenia ówczesnego mi-
nistra obrony narodowej Antonie-
go Macierewicza. Stało się to pod 
wpływem nacisków ze strony ukra-
ińskiego IPN, w tym jego szef Wo-
łodymyr Wjatrowycz skrytykował 
umieszczenie na Grobie Nieznanego 
Żołnierza w Warszawie dwóch tablic 
poświęconych polskim żołnierzom, 
którzy zginęli w walce z OUN-UPA.  
Według niego tablice upamiętniają 
funkcjonariuszy bezpieczeństwa ko-
munistycznego państwa, zaś „w Pol-
sce, na państwowym szczeblu, będą 
honorowani czekiści”. 

Podczas uroczystości Jacek Boki po-
wiedział: „Wojsko Polskie do Birczy 
przybyło dopiero 5 sierpnia 1945 r., 
co było zgodne z oczekiwaniami jej 
mieszkańców i rzesz uciekinierów z 
okolicznych miejscowości. Nawet 
biskup przemyski Franciszek Barda 
błagał komunistów o ochronę ludno-
ści polskiej przed UPA - czy on też 
jest czekistą? Kto nie rozumie pro-
blemu Birczy powinien milczeć! Bar-
dzo znamiennym faktem, o którym 
wiemy już dziś z całą pewnością jest 
to, że wszystkie trzy ataki band UPA 
na Birczę wspierała specjalna jed-
nostka wojsk wewnętrznych sowiec-
kiego NKWD, stacjonująca przez 
cały czas walk, niespełna dwa kilo-
metry od pozycji sotni Burłaki. Naj-

ważniejszym celem działań wspiera-
jących banderowskich zbrodniarzy 
przez tę jednostkę wojsk NKWD, 
było oderwanie tych ziem od Polski i 
przyłączenie ich do sowieckiej Ukra-
iny, co zaplanował sobie ówczesny 
pierwszy gensek KPSU Chruszczow, 
który przekonywał w tamtym czasie 
Stalina, że Polacy nie potrafią po-
radzić sobie z ukraińskim bandyty-
zmem. Należy więc te ziemie przyłą-
czyć do sowieckiej Ukrainy, a wtedy 
władza sowiecka bardzo szybko 
skończy z tym problemem. Dlatego 
też przez cały ten czas wspomagała 
ona upowców w walkach przeciwko 
Polakom, zaopatrując ich w broń, 
amunicję, a także informacjami wy-
wiadowczymi”. 

Czekiści więc brali udział w wal-
kach o Birczę, tyle tylko, że po stro-
nie UPA. I to ich chciał uczcić Wia-
trowycz domagając się usunięcia 
tablicy walczących z nimi obrońców 
Birczy.

IPN wydał pozytywną opinię ws. 
Ronda Obrońców Birczy stwierdza-
jąc, że nazwa „nawiązuje do działań 
lokalnej Samoobrony, żołnierzy Woj-
ska Polskiego, milicjantów, którzy w 
latach 1944-1947 bronili mieszkań-
ców Birczy i okolicznych miejsco-
wości przed atakami nacjonalistów 
ukraińskich z OUN-UPA”. „Celem 
UPA w czasie III ataków na Birczę 
w latach 1945-1946 było zniszcze-
nie Birczy”, natomiast „celem mili-
cjantów i żołnierzy Wojska Polskie-
go broniących Birczy była przede 
wszystkim skuteczna ochrona pol-
skiej ludności przed UPA”, a wśród 
obrońców, którzy weszli w skład 
„instytucji mundurowych Polski 
‘Ludowej’”, byli m.in. byli żołnierze 
AK. „W owym czasie nie było innej 
możliwości uchronienia naszych ro-
daków na tym terenie przed działal-
nością ukraińskich nacjonalistów”. 

Podczas uroczystości senator Pecz-
kis powiedział: „Problematyczne 
jest to, ze naród z którym współ-
pracujemy, dla którego bardzo dużo 
robimy – naród ukraiński – to jest 
jedyny naród na całym świecie, któ-
ry odmawia nam badania miejsc 
pochówku naszych obywateli. /.../ 
Problemy dotyczą również możli-
wości kształcenia w języku polskim. 
Na Ukrainie w ostatnim roku wpro-
wadzono ustawowy zakaz nauczania 
w  języku polskim. Jednocześnie my 
w Polsce, ulegając pewnej presji, 
zezwalamy na przykład na otwar-
cie szkoły w języku ukraińskim w 
Legnicy”. (Za: https://kresy.pl/
wydarzenia/w-elblagu-uroczyscie-
odslonieto-rondo-obroncow-birczy-
kto-nie-rozumie-problemu-birczy-
powinien-milczec/ ). 

Dr. Wojciech Muszyński z Instytutu 
Pamięci Narodowej w rozmowie z 
Aleksandrem Szychtem mówi: 

„Trzeba przyznać, że do tej pory we 
współczesnej Europie, po upadku 
żelaznej kurtyny w żadnym kraju Eu-
ropy dotkniętym drugą wojną świa-
tową (gdzie miały miejsce okropne 
zbrodnie w wydaniu niemieckich na-
zistów, bądź też ich kolaborantów) 
nie byli kultywowani brunatni zbrod-
niarze. Nie stawiano im pomników, 
nie byli chwaleni w mediach, nie 
była na ich legendzie budowana toż-
samość społeczna. Jedynym krajem, 

w którym się to aktualnie dzieje jest 
Ukraina. A dzieje się to na naszych 
oczach, w momencie kiedy świat na 
to patrzy i nic nie mówi. Mało kto, a 
dotyczy to także ekspertów, zachod-
nich historyków, ludzi z politycznych 
elit, zdaje sobie sprawę co robiła 
Organizacja Ukraińskich Nacjona-
listów, w obu wydaniach: Melnyka i 
Bandery. Jej działacze mają w swo-
im „dorobku” zbrodnie przeciwko 
ludzkości: na Polakach, Żydach, Or-
mianach, Rosjanach, czy nawet Cze-
chach i wszelkich innych narodach, 
które mieszkały na terenach, gdzie 
działała ta organizacja. Zgodnie z 
ideologią ukraińskiego szowinizmu 
mordowano wszystkie osoby, które 
nie miały w sobie krwi ukraińskiej. 
Czasami zdarzały się wyjątki: np. 
gdy ktoś miał ojca Ukraińca i mat-
kę Polkę, pozwalano mu zmazać tę 
„hańbę” poprzez zamordowanie tej-
że matki – wówczas jego ukraińskość 
stawał się bezdyskusyjna. Jednak 
generalnie to, co OUN prezentował, 
był to nazizm, czyli rasizm w wyda-
niu niemieckim, który został zmo-
dyfikowany do realiów ukraińskich. 
Zmiany były dość kosmetyczne, a 
chodziło o to, żeby nie mówiono, że 
Ukraińcy kopiują w stu procentach 
Adolfa Hitlera. Od strony wizualnej 
starano się to ubrać w ukraińskie 
wyszywanki, jednak wewnętrznie 
po tych modyfikacjach ideologia ta 
stała się wyjątkowo przerażająca i 
odrażająca. /.../ Ideologia OUN była 
swoistym zlepkiem totalitaryzmu, 
szowinizmu, dodatkowo w wydaniu 
ekstremalnie rasistowskim – tym 
samym była radykalniejsza odmia-
na nazizmu”. (Aleksander Szycht: 
Ekspert IPN: Ukrainie będzie po-
trzebna denazyfikacja; w: http://pra-
wy.pl/44874-ekspert-ipn-ukrainie-
bedzie-potrzebna-denazyfikacja/ ; 
23 styczeń 2018). Oczywiście takiej 
wypowiedzi nie zamieści żadne tzw. 
prawicowe pismo, nie tylko „Gazeta 
Polska”, ale także „Do Rzeczy”, czy 
też „wSieci”. Bo to nie zgadza się 
z ich rozumowaniem, że „dwa plus 
dwa to się równa rower”.     

Kolejną hucpę wywołała zmiana 
ustawy o IPN przegłosowana 26 
stycznia w Sejmie, w tym ws. pe-
nalizacji banderyzmu w Polsce. 
Większość posłów, 279 z 414, opo-
wiedziało się za jej przyjęciem. Od 
głosu wstrzymało się 130 posłów, 
niemal wszyscy z PO i Nowocze-
snej. Przeciw było 5 posłów: Joanna 
Scheuring-Wielgus i Adam Szłapka, 
a także posłowie proukraińskiego 
koła Unii Europejskich Demokra-
tów: Stefan Niesiołowski, Jacek 
Protasiewicz i Stanisław Husowski. 
Nowelizacja ustawy o IPN m.in. do-
pisuje w art. 1. zbrodnie dokonane 
przez ukraińskich nacjonalistów i 
formacje ukraińskie kolaborujące z 
III Rzeszą. Nie będzie możliwości 
gloryfikowania w Polsce Stepana 
Bandery, Romana Szuchewycza i 
OUN-UPA czy Waffen-SS Galizien. 
Jak również materiałów, które mó-
wią o ich „bohaterskich czynach”.  

Od razu odezwał się czołowy przed-
stawiciel postsowieckiego rozumo-
wania. „Przyjęta przez Sejm usta-
wa, która umożliwia wszczynanie 
postępowań karnych za negowanie 
zbrodni ukraińskich nacjonalistów, 
oznacza wstrzymanie dialogu histo-
ryków z Polski i Ukrainy” -  ocenił 
szef ukraińskiego IPN Wołodymyr 

Wiatrowycz. „- Nie widziałem jesz-
cze tekstu ustawy, ale wydaje się, że 
polscy politycy wstrzymali dialog hi-
storyków Ukrainy i Polski” - napisał 
na Facebooku. (https://wpolityce.
pl/polityka/378541-bezczelnosc-
szef-ukrainskiego-ipn-atakuje-
polscy-politycy-wstrzymali-dialog-
historykow-ukrainy-i-polski; 26 sty-
czeń 2018). Jeszcze jej nie widział, 
ale już wie, jaka będzie szkodliwa 
dla „bratnich” relacji polsko-ukra-
ińskich.   

Równym banderowskim krokiem 
z nim podążył prezydent Ukrainy. 
Na portalu www.wsensie.pl celnie 
skomentowała to 2 lutego Jolanta 
Lamprecht: „Petro Poroszenko po-
tępiając nowelizację ustawy o IPN 
zapomniał, jak w 2015 roku podpisał 
ustawę gloryfikującą UPA i OUN? 
Zaskakującym, a wręcz haniebnym 
dla polskiego rządu, który wspie-
ra bezkrytycznie neobanderowską 
Ukrainę, jest to, że nie stawia wa-
runków i do tego w sytuacji, gdy 
na Ukrainie obowiązuje wszystkich 
bez wyjątku wspomniana ustawa, w 
świetle której można trafić nawet do 
więzienia za podważanie zasadno-
ści działań formacji UPA i OUN w 
walce o wolną Ukrainę. Ta ustawa 
obowiązuje nie tylko Ukraińców, ale 
również Polaków mieszkających na 
Ukrainie - którym w ten sposób za-
mknięto usta. Podobnie jak uciszono 
permanentnie i skutecznie żyjących 
jeszcze sprawiedliwych Ukraińców, 
którzy w czasie szalejącego bestial-
stwa banderowców nie tylko UPA 
nie pomagali, pomimo że niestety 
czyniła to spora rzesza ukraińskich 
sąsiadów Polaków mieszkających 
na Kresach II Rzeczypospolitej od 
wieków, ale wręcz ci sprawiedliwi 
Ukraińcy zachowujący człowieczeń-
stwo do końca ostrzegali Polaków 
przed planowaną Rzezią, a nawet 
naszych przodków ukrywali, nara-
żając życie swoje i bliskich. Wczoraj 
prezydent Petro Poroszenko „za-
błysnął” swoim wpisem na Twit-
terze. „Jestem głęboko poruszony 
pośpiechem polskiego parlamentu. 
Prawda historyczna wymaga dialo-
gu…” – napisał Poroszenko. Dialo-
gu? - z Ukrainą budującą tożsamość 
na UPA? A może z ukraińskim IPN, 
który w kwietniu ubiegłego roku 
zakazał ekshumacji ofiar Rzezi Wo-
łyńskiej, przy czym jego szef zasłu-
żył sobie bez trudu nawet na miano 
persona non grata w Polsce. Z taki-
mi ludźmi mamy prowadzić dialog? 
Petro Poroszenko pisze również, że 
pośpiech jest złym doradcą i dowo-
dem na to, że nowelizacja ustawy o 
IPN w Polsce jest nie do przyjęcia. 
Pośpiech? - prawie 80 lat od wybu-
chu II wojny światowej? - no fak-
tycznie - tempo zawrotne. Przypo-
mnę, jak za to pracują posłowie na 
Ukrainie: ustawę uznającą prawny 
status również członków UPA parla-
ment Ukrainy przegłosował w trybie 
ekspresowym większością głosów, 
dnia 9 kwietnia 2015 roku, kilka go-
dzin po kwiecistej przemowie prezy-
denta Bronisława Komorowskiego 
o podawaniu Ukrainie pomocnej 
dłoni po tym, jak odmienił ostatnią 
frazę niemalże przez wszystkie przy-
padki.  /.../  Petro Poroszenko ma 
czelność pisać, że projekt polskiej 
nowelizacji ustawy podminowuje 
sens istnienia strategicznego part-
nerstwa pomiędzy Ukrainą i Polską. 
Odniosę się bez ogródek - żadnego 
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partnerstwa ze strony Ukrainy tu 
nie było - tylko żądania wsparcia w 
wielu kwestiach, także tak napraw-
dę bratobójczej wojny asygnowanej 
przez marionetkowe władze Kijowa 
z mieszkańcami wschodniej Ukrainy 
w imię interesów zachodnich mo-
codawców. /.../ Czy wobec powyż-
szego nie jest szczytem hipokryzji 
apel na Twitterze kierowany przez 
Petro Poroszenkę do polskiego rzą-
du o obiektywizm i dialog kończąc 
wpis: „Razem zwyciężymy” (http://
wsensie.pl/komentarze/27104-
poroszenkokryzja-nie-zna-granic-
gloryfikator-upa-potepia-polski-
rzad-za-walke-z-klamstwem-o-
holokauscie).  

„5 lutego ukraińscy nacjonaliści 
zorganizowali pikiety pod polskimi 
placówkami dyplomatycznymi na 
Ukrainie. Protestowali przeciwko 
zmianom w ustawie o IPN, przewi-
dującym między innymi zapropono-
waną przez Kukiz`15 penalizację 
banderyzmu. W pikietach we Lwo-
wie, Łucku, Winnicy, Kijowie, Ode-
ssie i Charkowie wzięli udział akty-
wiści partii Swoboda, Korpusu Na-
rodowego, Prawego Sektora, Kon-
gresu Ukraińskich Nacjonalistów. 
/.../ Na transparentach protestują-
cych działaczy Swobody pojawiły 
się takie hasła: „Nie dla polskiego 
szowinizmu!”, „Nie śmiejcie ruszać 
naszych bohaterów!”, „Dziś ban-
derowcy i was bronią na wschodzie 
Ukrainy!”, „Bandera, Szuchewycz 
– bohaterowie narodowi, walczyli za 
naszą wolność!”, „Jesteśmy bande-
rowcami i jesteśmy z tego dumni!”. 
Także 5 lutego deputowani do Rady 
Najwyższej z ramienia Swobody i 
Korpusu Narodowego wystosowali 
apel do prezydenta, Sejmu i Senatu 
RP. Nacjonaliści chcą, by apel został 
przegłosowany i ogłoszony w imie-
niu RN. Czytamy w nim między in-
nymi: „Zakaz „ideologii banderow-
skiej” to zaprzeczenie prawa Ukra-
ińców do własnej państwowości i 
dumy narodowej”. Według autorów 
dokumentu przepisy nowelizacji 
„powtarzają kremlowskie klisze pro-
pagandowe na temat wydumanych 
zbrodni ukraińskich nacjonalistów”. 
– Polski Sejm zakazał ukraińskiego 
nacjonalizmu. /.../ Jurij Nojewyj z 
rady politycznej partii Swoboda.: - 
Na Ukrainie piłsudczyzm i dmowsz-
czyzna jako teoria i praktyka ludo-
bójstwa będą zakazane. Skoro już 
Polsce zachciało się sprawiedliwo-
ści historycznej, to Rada Najwyższa 
oraz parlamenty Białorusi i Litwy 
powinny potępić: fakt okupacji ziem 
ukraińskich, białoruskich i litew-
skich; fakt kolonizacji tych ziem; fakt 
terroru państwowego i ludobójstwa, 
dokonanego przez państwo polskie; 
powinno dojść do penalizacji za glo-
ryfikację AK i Piłsudskiego”.  

Lider Korpusu Narodowego Andrij 
Bilecki komentował:  „Polska przez 
stulecia okupowała Ukrainę, doko-
nując ludobójstwa podczas ukraiń-
skich powstań narodowowyzwoleń-
czych”. Stwierdził też, że jeśli Ukra-
ina za przykładem Polski zacznie pe-
nalizować heroizację polskich dzia-
łaczy, to będzie to droga donikąd. 
„Dojdziemy do tego, że zabronimy 
heroizacji Jaremy Wiśniowieckiego, 
który dla Polaków jest bohaterem. I 
co dalej? Będziemy sobie wzajem-
nie zabraniać heroizacji bohaterów 
z pomocą ONZ?” – pytał retorycz-
nie. „Bez silnej Ukrainy Polska nie 
będzie istnieć” – dodał, parafrazując 
Piłsudskiego.” (Maciej Pieczyński: 
„Banderowcy bronią Polski i Eu-
ropy”; w: https://dorzeczy.pl/tylko-
-na-dorzeczy/55264/Banderowcy-
-bronia-Polski-i-Europy.html). Nie 
warto komentować tych idiotyzmów 
wypowiadanych przez ukraińskie 
elity polityczne. 

Ukraińscy faszyści protestowali tak-
że w Polsce. „Frakcja parlamentar-
na Partii Radykalnej w pełnym skła-
dzie pojawiła się pod Sejmem, by 

wyrazić swój sprzeciw wobec nowe-
lizacji ustawy o IPN. Wszyscy depu-
towani ukraińskiej Partii Radykalnej 
z jej liderem Ołehem Laszką na cze-
le pikietowali w piątek pod polskim 
Sejmem przeciwko przyjęciu noweli-
zacji ustawy o IPN wprowadzającej 
m.in. kary za zaprzeczanie zbrod-
niom ukraińskich nacjonalistów. 
„Właśnie w tej chwili nasza frakcja 
pikietuje Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Warszawie z żądaniem skaso-
wania antyukraińskiego prawa i za-
przestania prowadzenia miłej Rosji 
polityki nienawiści do Ukraińców i 
szkodzenia naszym narodom.” - na-
pisał Laszko na Facebooku umiesz-
czając na nim bezpośrednią trans-
misję z pikiety. Jak podkreśla portal 
Ukraińska Prawda, „radykałowie” 
przyjechali do Warszawy nie bacząc 
na to, że dzisiaj obraduje ukraiński 
parlament - Rada Najwyższa. Na 
opublikowanym przez Laszkę filmie 
widać, jak deputowani w pobliżu 
Sejmu trzymają ukraińskie flagi i 
transparenty z napisami w języku 
ukraińskim „Przeszłość nie powinna 
niszczyć przyszłości”, „Żyć nie prze-
szłością, a przyszłością”, „Polskie 
prawa = rosyjskie czołgi” i „Bez 
niepodległej Ukrainy nie będzie 
wolnej Polski! Jerzy Giedroyc”. To 
ostatnie hasło prezentowano także 
w języku polskim. Policjanci prosili 
ukraińskich deputowanych o rozma-
wianie z nimi po polsku i próbowali 
wyprosić ich na drugą stronę ulicy. 
Ci jednak pozowali do zdjęć zgro-
madzonym dziennikarzom. Dopiero 
po dłuższej chwili przeszli w inne 
miejsce. Tam rozpoczęli przemowy 
o „niedopuszczalności” przyjęcia w 
Polsce „antyukraińskiego prawa”. 
Padały słowa o „poniżaniu” ukra-
ińskiego państwa i Ukraińców przez 
przyjęte przepisy. Argumentowano, 
że wprowadzają one rozłam pomię-
dzy narodami polskim i ukraińskim, 
na czym skorzysta Rosja. Twierdzo-
no, że używając nazwy „Małopolska 
Wschodnia” polski parlament wy-
stąpił z pretensjami terytorialnymi 
wobec Ukrainy.”

A za komentarz niech służą opinie 
internautów.  

ProPatria: Dlaczego skrajnie anty-
polscy członkowie upaińskiej partii 
radykalnej pikietują pod Sejmem?? 
Dlaczego pozwolono im na poniża-
nie pamięci naszych pomordowa-
nych Rodaków i deptanie godności 
Narodu polskiego??? Gdyby dele-
gacja z Polski pojechała pikietować 
pod banderowską werchowną radą 
wszyscy uczestnicy zostaliby spacyfi-
kowani po paru minutach. Ponadto, 
dlaczego banderowiec laszko i jego 
stepowi koledzy nie są na liście osób 
z zakazem wjazdu do naszego kraju?   

Wolyn1943: Oto znak czasów: 
Ukraina nie boi się od Polski żądać, 
Polska boi się Ukrainę prosić… Na 
jakim świecie przyszło nam żyć? 
Można zapytać, czy Ukraińcy mieli 
zgodę władz Warszawy na protest 
przed Sejmem – jeśli nie, to jakie 
kary zostały na nich nałożone za 
zakłócanie porządku publicznego? 
Czyżby Ukrainiec w Polsce był aż 
taką świętą krową i aż tak stał po-
nad prawem? Czy policja też pocze-
kałaby, aż protestujący nielegalnie 
przed Sejmem Polacy, skończyliby 
pozować do kamer, zdjęć i udzielać 
wywiadów, by dopiero wtedy popro-
sić (!) ich o przejście w inne miej-
sce?” (https://kresy.pl/wydarzenia/
regiony/ukraina/ukrainscy-deputo-
wani-pikietowali-sejmem/ ; 9 lutego 
2018).  

9 lutego 1943 roku bestialską rzezią 
173 polskich mieszkańców wsi Pa-
rośli I „od niemowlęcia w kołysce 
po starca nad grobem” banderow-
ska sotnia Dowbeszki-Korobki” 
rozpoczęła zbrodnię ludobójstwa 
ukraińskiego na ludności polskiej. 
W Polsce zamilczano przypadającą 
w tym roku 75. jej rocznicę. Nie za-

pomniano o niej jednak na Ukrainie. 
„Jak podał w piątek ukraiński kanał 
ZIK, we wsi Włodzimierzec leżącej 
w pobliżu dawnej Parośli I odsłonię-
to pomnik ku czci sotni „Dowbesz-
ki-Korobki”. Pomnik upamiętnia 
„pierwszy bój UPA” – zajęcie wsi 
przez ten oddział i rozbicie posterun-
ku niemieckiego. Wziętych do niewo-
li policjantów w służbie niemieckiej, 
prawdopodobnie Rosjan, oddział 
zaprowadził następnie do Parośli 
I, gdzie po przesłuchaniu zabił ich 
razem z mieszkańcami polskiej ko-
lonii” (https://kresy.pl/wydarzenia/
regiony/ukraina/75-temu-upa-roz-
poczela-rzez-wolynska-ukrainie-od
slonieto-pomnik-sotni-ktora-tego-d
okonala-foto/ ). Oczywiście odbyło 
się to w ramach „dobrosąsiedzkich 
relacji polsko-ukraińskich”. 

16 lutego w Warszawie odbyły się 
rozmowy polsko-ukraińskie. 

„W Warszawie trwa spotkanie v-ce 
premierów Polski i Ukrainy: Piotra 
Glińskiego i Pawło Rozenko. Roz-
mowy dotyczą niedawnej noweliza-
cji ustawy o Instytucie Pamięci Na-
rodowej, w której znalazł się zapis o 
penalizacji zaprzeczenia zbrodniom 
ukraińskich nacjonalistów. W dele-
gacji ukraińskiej znalazł się również 
v-ce minister spraw zagranicznych 
Wasyl Bodnar, minister kultury Je-
when Nyszczuk oraz ambasador 
Andrij Deszcyca. Po polskiej stro-
nie zjawili się - prócz v-ce premiera 
Glińskiego - v-ce minister kultury 
Jarosław Sellin a także v-ce mini-
ster spraw zagranicznych Bartosz 
Cichocki. Rozmowy są rezultatem 
porozumienia zawartego w grudniu 
2017 w Charkowie przez prezyden-
tów Andrzej Dudę i Petro Poroszen-
ko. Padło wówczas zobowiązanie do 
stworzenia polsko-ukraińskiej grupy 
Komisji d/s Historycznych pod egidą 
v-ce premierów obu krajów”. 

Internauta Jarema: Wydawało mi się, 
że rozmowy mają dotyczyć skanda-
licznego zakazu ekshumacji wpro-
wadzonego na Ukrainie, a okazało 
się, że Polska ma się tłumaczyć z 
rzeczy oczywistej, tj. zakazu glory-
fikowania zbrodniczego nacjonali-
zmu ukraińskiego UPA. Zawsze mi 
się wydawało, że pomyślność pol-
sko-ukraińskich relacji zależy od 
rozmów z tymi Ukraińcami, którzy 
rozumieją, że bohaterami nie mogą 
być ludobójcy Polaków – Gonta, Że-
lezniak, Bandera, Szuchewycz itp. i 
potępienia jednoznacznego spraw-
ców ludobójstwa. Ale co tam „Bądź-
my dobrej myśli!” (https://kresy24.
pl/polsko-ukrainskie-rozmowy-na-
temat-antybanderowskich-zapisow-
w-ustawie-o-ipn/ ; 16 lutego 2918).  

Ale co tam opinie Polaków, ważne, 
jak ocenia to ambasador Ukrainy. 
„Napięcie do końca nie zostało roz-
ładowane, ale każda ze stron miała 
możliwość, żeby przekazać partne-
rom uwagi, zastrzeżenia i argumen-
ty - powiedział ambasador Ukrainy 
Andrij Deszczyca o piątkowym spo-
tkaniu w Warszawie wicepremierów 
Polski i Ukrainy Piotra Glińskiego i 
Pawło Rozenki. Zaznaczył, że strona 
ukraińska uważa, iż zmiany w usta-
wie o IPN „mogą dość poważnie 
uderzyć” w relacje ukraińsko-pol-
skie. Dlatego - dodał - strona ukra-
ińska w różny sposób zwraca uwagę 
na zmiany, które „niestety, ale mogą 
jednak służyć innym stronom”. We-
dług Deszczycy, strona ukraińska 
chce wyjaśnić m.in. „co może grozić 
ukraińskim badaczom” po wejściu 
w życie nowych przepisów. W od-
powiedzi na przypomnienie, że ba-
dania naukowe są wyłączone spod 
działania nowych przepisów, Desz-
czyca powiedział: „Właśnie dlatego 
prosimy wyjaśnić i zwracamy się z 
prośbą o wytłumaczenie tego nam 
i naszym badaczom. Nie do końca 
zdajemy sobie sprawę, o co chodzi w 
tej ustawie. I do końca nie możemy 
zrozumieć, dlaczego jest tam wymie-

niany okres od 1925 do 1950 roku, 
dlaczego jest wymieniany ukraiński 
nacjonalizm, (…) ktoś interpretuje 
to, że to jest przejaw banderyzmu” 
- powiedział dyplomata. Zapytany 
o wypowiedź wicepremiera Rozen-
ki, że zmiany w ustawie o IPN mogą 
spowodować „negowanie i podwa-
żanie praw Ukraińców pracujących 
w Polsce” Deszczyca powiedział: 
„Obawiamy się po prostu, że ktoś 
może wykorzystywać to, interpreto-
wać tę ustawę w różny sposób, (…) 
ten tzw. banderyzm w stosunku do 
ludzi, którzy w ogóle nie są zwolen-
nikami. Zapytany o to, kiedy będą 
mogły być wznowione wstrzymane w 
ubiegłym roku prace ekshumacyjne 
na Wołyniu, ambasador Ukrainy po-
wiedział, że „padła propozycja, żeby 
wyjaśnić, w jakich okolicznościach 
możemy tę decyzję zmienić, ponie-
waż decyzji nie podejmuje sam wi-
cepremier Rozenko, tylko to jest de-
cyzja międzyresortowego zespołu”.  
Dopytywany, co musi się wydarzyć, 
aby ekshumacje mogły się odbywać, 
Deszczyca powiedział, że „według 
prawa ukraińskiego decyzję po-
dejmuje międzyresortowy zespół”.  
(https://wpolityce.pl/polityka/381-
910-ambasador-ukrainy-probuje-
wywierac-presje-na-rzadzacych-
zmiany-w-ustawie-o-ipn-moga-
dosc-powaznie-uderzyc-w-relacje-
ukrainsko-polskie; 16 lutego 2018).  

O czym ważnym rozmawiali Gliński 
i Rozenko można było dowiedzieć 
się nie z polskich źródeł, ale z  ukra-
ińskich. „Jak informuje ukraińska 
agencja Ukrinform, podczas piątko-
wych rozmów polsko – ukraińskich 
na szczeblu wiceministrów, strona 
ukraińska podniosła m.in. kwestię 
odnowienia znajdujących się w Pol-
sce pomników ku czci UPA, niezależ-
nie od ich statusu.  – Nasza strona 
poruszyła kwestię potrzeby rozważe-
nia i wyjaśnienia sprawy odnośnie 
odnowienia, restauracji zdewasto-
wanych, zniszczonych i zrujnowa-
nych ukraińskich pomników na te-
rytorium Polski bez względu na ich 
status – [czy są] legalne czy niele-
galne – powiedział dziennikarzom 
ukraiński wicepremier Pawło Rozen-
ko. Zaznaczył, że na Ukrainie miały 
miejsce przypadki „podobnych pro-
wokacji”, czyli niszczenia polskich 
pomników. Rozenko podkreślił przy 
tym, że strona ukraińska nigdy tego 
nie ukrywała, jednak władze zawsze 
zdecydowanie reagowały w takich 
sprawach, a wszystkie zniszczone 
polskie pomniki zostały odnowione 
w pierwotnej formie. – Niezależnie 
od tego, czy były one legalne czy 
nielegalne – dodał. Ukraiński wi-
cepremier zwrócił w tym kontekście 
uwagę, że większość polskich pomni-
ków i upamiętnień na Ukrainie nie 
została poprawnie zaprojektowana, 
więc w pewnym sensie są one nie-
legalne. Przypomnijmy, że wszystkie 
przywoływane przez ukraiński IPN 
przypadki uszkodzenia bądź znisz-
czenia „ukraińskich miejsc pamię-
ci” na terenie Polski dotyczyły upa-
miętnień Ukraińskiej Powstańczej 
Armii. Rozenko poinformował też, 
że tematem rozmów były też zaka-
zy wjazdu do Polski dla niektórych 
ukraińskich obywateli, co niepokoi 
Ukraińców. Mówił o tym szczególnie 
w kontekście przyjętej nowelizacji 
ustawy o IPN. Powiedział, że należy 
zrobić wszystko, „żeby odpowiednie 
zakazy zostały zdjęte z naukowców, 
przedstawicieli stowarzyszeń oby-
watelskich i organów władzy pań-
stwowej”. „My jako przedstawiciele 
władz ukraińskich będziemy bronić 
praw naszych obywateli za granica-
mi naszego państwa, m.in. na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej. Pod-
kreśliliśmy w trakcie dzisiejszych 
rozmów, że i prezydent Ukrainy, i 
Rada Najwyższa Ukrainy i ukraiń-
ski rząd po uchwaleniu przez polski 
parlament i podpisaniu przez prezy-
denta RP zmian w ustawie o Insty-
tucie Pamięci Narodowej zachowali 
zimną krew i było zrównoważone 

stanowisko władz ukraińskich. Nie 
było żadnych tzw. lustrzanych kro-
ków, które by prowadziły do dalszej 
konfrontacji – powiedział ukraiński 
wicepremier.”

Tym razem także za komentarz niech 
posłużą opinie internautów.   

Wolyn1943: Ile trzeba mieć w sobie 
obłudy i bezczelności, by nielegalne 
pomniki wzniesione na cześć zbrod-
niarzy i ludobójców porównywać z 
pomnikami stawionymi ku pamięci 
bestialsko pomordowanych ofiar 
tychże ludobójców! 

Zefir: Te rozmowy to pełny blamaż 
i kompromitacja polskiej delegacji. 
Rozmowy winny zakończyć się z 
chwilą przedstawienia przez Ukra-
ińców ich bezczelnych żądań i czysto 
banderowskiego stanowiska. Defen-
sywna postawa polskiej delegacji 
zachęciła banderowców do „daleko 
idących żądań”. Kpiną jest stwier-
dzenie polskiej delegacji o „prze-
niesienie dialogu na wyższy poziom 
polityczny” gdy pada żądanie do-
tyczące banderowskich pomników i 
upamiętnień. 

Monroe: Czy my naprawdę sądzimy, 
że ekshumacje zostaną odblokowa-
ne? Osobiście w to nie wierzę, bo 
zasłanianie się kolejnego przysłane-
go na rozmowy noname’a jakimś mi-
tycznym Komitetem to nic nowego.” 
(https://kresy.pl/wydarzenia/rozm-
owy-polsko-ukrainskie-ukraincy-
chca-odnowienia-pomnikow-upa-
tym-takze-nielegalnych/ ; 16 lutego 
2018).  Rzeczywiście, od lutego Ko-
mitet wciąż jest tylko mityczny.  

„Prezydent Ukrainy Petro Poro-
szenko zaapelował w sobotę do Pol-
ski o wstrzymanie się od działań, 
które mogą zagrozić pozytywnym 
osiągnięciom w dialogu na tematy 
historyczne – poinformowała admi-
nistracja prezydencka w Kijowie. 
Poroszenko mówił o tym podczas 
spotkania z premierem Mateuszem 
Morawieckim, do którego doszło w 
ramach Monachijskiej Konferencji 
Bezpieczeństwa. Szef państwa wyra-
ził zaniepokojenie w związku uchwa-
lonymi niedawno przez polski parla-
ment zmianami w ustawie o Instytu-
cie Pamięci Narodowej. Zaapelował 
do polskich władz o wstrzymanie 
się od kroków, które mogą zagrozić 
pozytywnym osiągnięciom w dia-
logu dwustronnym na tematy histo-
ryczne - przekazały służby prasowe 
ukraińskiego prezydenta. Poroszen-
ko zwrócił także uwagę na skrajnie 
szkodliwy dla relacji ukraińsko-pol-
skich charakter oświadczenia z oce-
ną działalności ukraińskiego hetma-
na Bohdana Chmielnickiego - głosi 
komunikat. 11 lutego premier Mora-
wiecki, mówiąc podczas spotkania z 
mieszkańcami Chełma o stosunkach 
polsko-żydowskich, przypomniał 
m.in., że w powstaniu Chmielnickie-
go według źródeł zginęło ok. 100 tys. 
Żydów, a powstanie to - jak powie-
dział - było pierwszym akordem do 
upadku ówczesnej Polski.”.  

Internauta Andy: Co on właściwie 
mówi?? Wstrzymanie się od dzia-
łań? Przecież to nie jest prawo dla 
Ukrainy tylko to jest wewnętrz-
ne prawo polskie, ok?  (https://
wpolityce.pl/polityka/381996-
ukraina-zaniepokojona-ustawa-
o - ipn -poroszenko-ape lu j e -o -
wstrzymanie-sie-od-dzialan-ktore-
moga-zagrozic-relacjom-polsko-
ukrainskim; 17 lutego 2018). Tak, 
bohatera Ukrainy, polskiego zdrajcę 
szlachcica Chmielnickiego, nawet 
premierowi Polski krytykować nie 
wolno, bo jest to ”skrajnie szkodliwe 
dla relacji ukraińsko-polskich”. To, 
że wówczas Ukraina była dzielnicą 
Rzeczpospolitej, jak np. Mazowsze, 
Wołyń i Podole, prezydent Ukrainy 
może nie przyjmować do wiadomo-
ści (i świadomości) i twierdzić, że 
dwa plus dwa to się równa rower. 
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Ale chyba wie, że Chmielnicki już 
wcześniej był bohaterem, tyle, że 
Rosji  Sowieckiej. Chmielnicki ko-
laborował z wszystkimi wrogami 
Rzeczpospolitej, Bandera też. 

„Andrzej Duda wyraził rozczarowa-
nie faktem, że temat ekshumacji nie 
został podjęty przez stronę ukraińską 
podczas rozmów dwustronnych. Pre-
zydent Polski zabrał głos na temat 
relacji polsko-ukraińskich w sobotę 
na konferencji prasowej w Wilnie, 
gdzie przebywa z wizytą. Nie ukry-
wał, że rozmowy wicepremierów 
Polski i Ukrainy przyniosło rozcza-
rowanie. „Kwestia ekshumacji, czyli 
kwestia wyjaśniania prawdy histo-
rycznej stanowi dla nas element fun-
damentalny, jeżeli chodzi o pamięć 
historyczną. To, że na wczorajszym 
spotkaniu, które miało miejsce w 
Polsce, ten temat w ogóle nie zo-
stał podjęty przez stronę ukraińską, 
muszę powiedzieć, że przyjąłem to 
z dużym rozczarowaniem i z całą 
pewnością to nie jest taki kierunek, 
jaki wskazywaliśmy z prezydentem 
Poroszenką – tłumaczył Andrzej 
Duda. - Nie ukrywam, że jestem tym 
rozczarowany i zasmucony, ale mam 
nadzieję, że w przyszłości ten impas 
uda się przełamać – dodał prezydent 
Polski.” 

Internauta Tagore: Czyli ekshumacje 
załatwiamy przez ONZ? To była by 
dobra opcja. A dla neobanderow-
ców zabójcza.” (https://kresy.pl/
wydarzenia/duda-wyrazil-smutek-
glebokie-rozczarowanie-wynikiem-
rozmow-wicepremierow-polski-
ukrainy/; 17 lutego 2018).  

„Szef gabinetu prezydenta Krzysztof 
Szczerski skomentował wyniki piąt-
kowych rozmów polsko-ukraińskich. 
Delegacjom przewodzili wicepre-
mier Piotr Gliński i wiceszef ukraiń-
skiego rządu, Pawło Rozenko.

– Kancelaria Prezydenta RP wyraża 
głębokie rozczarowanie wynikiem 
rozmów między wicepremierami 
Ukrainy i Polski – powiedział Szczer-
ski. – Brak decyzji strony ukraińskiej 
w fundamentalnej kwestii, jaką jest 
zniesienie zakazu polskich ekshuma-
cji na terytorium Ukrainy, oznacza 
poważny regres zaufania i nie reali-
zuje mandatu do rozmów ustalone-
go przez prezydentów, co znacząco 
obciąża wzajemne relacje. Liczymy, 
że w najbliższym czasie dojdzie do 
zniesienia tego zakazu w duchu wy-
pełnienia podjętych zobowiązań. 

Internauta Wolyn43: Należy uczyć 
się od Ukraińców pilnowania wła-
snego interesu na przekór wszyst-
kiemu. W końcu to im powinno za-
leżeć na polskim poparciu na arenie 
międzynarodowej, bo podobno toczą 
jakąś wojnę z Rosją, na polskich 
kredytach, grantach, etc., zatem wy-
stępują tu z pozycji petenta. Tymcza-
sem oni bez cienia skruchy, wobec 
Polski wysuwają coraz to bardziej 
bezczelne żądania, nie ustępując na 
krok od swojego celu. Co gorsza, 
są w tym skuteczni! Kiedy ostatni 
raz Polska wysunęła jakieś żądania 
wobec Ukrainy? Kiedy wreszcie ta 
bezczelność i arogancja Ukrainy 
zostanie przez polskie władze ukró-
cona?  Jakiekolwiek dalsze rozmowy 
z Ukrainą powinny być uwarunko-
wane przywróceniem prac ekshuma-
cyjnych i rozpoczęciem pracy pol-
skich ekip archeologicznych. Mgliste 
obietnice spełnienia tego warunku 
w bliżej nieokreślonej przyszłości 
nie wchodzą w grę! Nawet nasze 
frajerstwo ma swoją granicę!. Bez 
tego nie należy spotykać się ze stro-
ną ukraińską. Wyborcy mają już dość 
„dobrej atmosfery rozmów”! Cze-
kamy na efekty.”  (https://kresy.pl/
wydarzenia/kancelaria-prezydenta-
rozczarowana-wynikiem-rozmow-
polsko-ukrainskich/ ; 17 lutego 
2018). 

„Wołodymyr Wjatrowycz, skomen-

tował na portalu społecznościowym 
oświadczenie Kancelarii Prezydenta 
RP ws. piątkowych rozmów pol-
sko-ukraińskich na poziomie wice-
premierów. Zdaniem Wjatrowycza, 
brak postępu w ważnej dla Polski 
kwestii to w istocie wina strony 
polskiej. – (…) to właśnie z polskiej 
strony za każdym razem po osiągnię-
ciu poprzednich uzgodnień powstają 
inicjatywy, które tworzą nowe pro-
blemy – pisze szef UIPN.  Wjatro-
wycz zaznacza też, że nowelizacja 
ustawy o IPN, która wprowadza 
penalizację kłamstwa wołyńskiego 
i umożliwia ściganie za propagowa-
nie w Polsce banderyzmu, zmieniła 
warunki uzgodnień przedstawicie-
li prezydentów Polski i Ukrainy z 
grudnia ub. roku: – Samo podpisa-
nie przez prezydenta Dudę zmian w 
ustawie o IPN całkowicie zmieniło 
okoliczności negocjacji, które zosta-
ły uzgodnione jeszcze w grudniu. 

Internauta Zefir: Widoczne, że ukra-
ińska myśl przewodnia banderowca, 
gnidy Wjatrowycza liczyła na po-
stęp w banderyzacji Polski, a tu taki 
afront z ustawy o IPN, taki szlaban 
ustawowy. Z tym banderowska gnida 
pogodzić się nie może, więc bzdury 
wymyśla, w tym upamiętnianie ukra-
ińskich ludobójczych morderców z 
upamiętnianiem ich polskich ofiar 
zrównuje. Gnida wznowieniem prac 
ekshumacyjnych na Wołyniu Pola-
ków szantażuje - to nawet do logiki 
pasuje: żaden morderca nie jest za-
interesowany w obnażaniu swych 
zbrodni i dostarczaniem dowodów 
swego bestialstwa. Polskim ofiarom 
ukraińskiego naziszowinizmu i tak 
już nic nie pomoże, szczątki setek 
tysięcy tych ofiar od dziesięcioleci 
leżą w polskiej ziemi, dopóki trwa 
ich banderowska okupacja nic nie 
może się zmienić. Najważniejsze, że 
w Polsce pamięć o polskich ofiarach 
ukraińskiego bestialstwa i zwyrod-
nialstwa pozostanie.  

Internauta Sun Escobar: Zapomniał 
banderowiec, że to oni (ukraińcy) 
zamordowali Polskie dzieci i kobie-
ty na Polskich Kresach, więc godny 
pochówek to podstawowy odruch 
człowieczeństwa. Co ma do god-
nego pochówku ustawa o IPN w 
Polsce? Chyba to, że teraz możemy 
o tym mówić, bo do tej pory była 
zmowa milczenia zarówno PO, SLD, 
jaki i PIS.” (https://kresy.pl/wyda-
rzenia/wjatrowycz-brak-zgody-w-
znowienie-ekshumacji-wina-polski-
ustawa-o-ipn-zmienila-warunki/; 17 
lutego 2018).    

Ambasador Ukrainy Andrij Desz-
czyca: „Dzisiaj podczas tych roz-
mów próbowaliśmy wyjaśnić, co 
może badaczom grozić, jeżeli doj-
dzie do tego, że ta ustawa wejdzie 
w życie.  Rozumiem, że jeżeli jest 
zaprzeczenie np. działań ukraińskich 
nacjonalistów przeciwko Polakom… 
Ale co znaczy „ukraińscy nacjonali-
ści”? My się po prostu obawiamy, że 
ktoś może wykorzystywać, może in-
terpretować tę ustawę w różny spo-
sób. Po prostu może wykorzystywać 
ten tzw. banderyzm (sic!) w stosunku 
do ludzi, którzy w ogóle nie są (jego 
– przyp. red) zwolennikami. (…) No 
mogą być podważane z tego powo-
du, że ktoś może wykorzystywać w 
stosunku do wszystkich obywateli 
Ukrainy, np. nawet do tych obywa-
teli, którzy nie są zwolennikami Ban-
dery czy nacjonalizmów ukraińskich, 
ale mogą do nich mieć specjalny 
stosunek. Dlaczego jest wymieniany 
„ukraiński nacjonalizm”, dlacze-
go ktoś interpretuje to jako przejaw 
banderyzmu.” Pytany o kwestię 
wznowienia zablokowanych przez 
stronę ukraińską prac poszukiwaw-
czo-ekshumacyjnych na Wołyniu 
Deszczyca oświadczył, że decyzji 
nie podejmuje sam wicepremier Ro-
zenko, ale międzyresortowy zespół. 

Internauta Jazmig: Jeżeli ukraiński 
badacz zaprzecza zbrodni wołyńskiej 

lub gloryfikuje Banderę, to nie ma 
po co przyjeżdżać do Polski. Pojęcie 
nacjonalista jest szersze od bande-
rowca, bo np. w SS-Galizien byli nie 
tylko banderowcy, ale właśnie ukra-
ińscy nacjonaliści. To im na pewno 
wyjaśniono, ale on rżnie głupa, cho-
ciaż być może, że on jest głupem i 
faktycznie nie rozumie tych słów.  

Internauta Zefir: J.E. Deszczyca 
głupa rżnie i idiotyzmem się wspie-
ra, gdy durną minę robiąc pyta o 
utożsamianie ukraińskiego nacjo-
nalizmu z banderyzmem. Poczytaj 
Deszczyco dzieło Dmytro Doncowa, 
ideologa OUN pt „Nacjonalizm”, 
zapoznaj się Deszczyco z uchwałą 
Krajowego Prowidu OUN z 1990 r, 
oraz z Dekalogiem OUN, by sobie 
odświeżyć wiedzę o nazinacjona-
lizmie ukraińskim. Jego cechy nie 
różnią się od nacjonalizmu-nazi-
zmu NSDAP. Ukronacjonalizm rów-
nież zdominowany jest przez hasła 
”Nacja ponad wszystko”, ”Siła”, 
”Przemoc”, ”Ekspansja”, ”Fana-
tyzm, bezwzględność i nienawiść”, 
”Amoralność”. Wszyscy ukraińscy 
nacjonaliści niezależnie od tego w 
jakich formacjach działali podczas 
IIWŚ,np: UPA, 14 Dywizji Grenadie-
rów Waffen SS, Ukraińskiej Policji 
Pomocniczej, Batalionach”Nachti-
gall”, czy ”Roland” czy batalionach 
zmotoryzowanej policji ukraińskiej, 
w pięciu ochotniczych Pułkach Poli-
cji SS, Legionie Ukraińskim, PuMa, 
Dywizji Von Stumpfeld, Brygadzie 
p.panc. „Wolna Ukraina”, Spado-
chronowej Gruppe B, Ukraińskiej 
Milicji, itd, itp, napędzani byli ide-
ologią ukraińskiego skrajnego na-
cjonalizmu.” (https://kresy.pl/wyda-
rzenia/ukrainski-ambasador-rozum-
iemy-dlaczego-polska-utozsamia-uk
rainski-nacjonalizm-banderyzmem/; 
17 lutego 2018).  

Piotr Czartoryski-Sziler na portalu 
www.wpolityce.pl zamieścił wy-
wiad z wicemistrem Bartoszem Ci-
chockim. Pyta: „Ostatnie spotkanie 
ministra Glińskiego z wicepremie-
rem Rozenko nie dało oczekiwanego 
przełomu. Wciąż strona ukraińska 
podtrzymuje zakaz prowadzenia 
ekshumacji szczątków polskich ofiar 
wojen i konfliktów na swoim teryto-
rium. Prezydent Duda oczekuje, że 
zostaną podjęte działania, które ten 
stan zmienią. MSZ je podejmie?”

Minister Bartosz Cichocki odpo-
wiada: „Proszę mi pozwolić zacząć 
rozmowę od złożenia hołdu pamięci 
bohaterów Niebiańskiej Sotni. Dziś 
przypada czwarta rocznica masa-
kry na ul. Instytuckiej w Kijowie. 
Zginęli, bo marzyli o demokratycz-
nej Ukrainie w Europie. Są także 
dla nas bohaterami, my także no-
simy po nich żałobę. Wracając do 
pańskiego pytania: niewypełnienie 
przez premiera Rozenko mandatu 
uzgodnionego przez prezydentów 
Dudę i Poroszenko w Charkowie 
13 grudnia ub.r. (przywódcy Polski 
i Ukrainy porozumieli się co do ko-
nieczności zniesienia zakazu poszu-
kiwań i ekshumacji polskich ofiar 
konfliktów i represji na terytorium 
Ukrainy i zobowiązali wicepremie-
rów do operacjonalizacji tej decyzji) 
obciąża relacje dwustronne, co pod-
kreśliły w swoich oświadczeniach w 
piątek Kancelaria Prezydenta RP i 
we wtorek Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów (po spotkaniu premiera 
Morawieckiego z prezydentem Po-
roszenko w Monachium 17 bm.). 
Zakaz ekshumacji będzie te relacje 
obciążał, dopóki nie zostanie znie-
siony. Jesteśmy zdeterminowani, 
żeby prowadzić rozmowy ze stroną 
ukraińską, by wspólnie osiągnąć ten 
cel. Nie do zaakceptowania jest dla 
nas sytuacja, w której bliscy ofiar 
konfliktów, represji, czy zbrodni po 
prawie 30 latach po upadku Związ-
ku Radzieckiego nie mogą zapalić 
świeczki na grobie swoich przodków. 
To nie jest jednak tylko kwestia pol-
sko-ukraińska. Ukraina, odbierając 

rodzinom ofiar podstawowe prawo 
ich odnalezienia i godnego pochów-
ku, staje bezpośrednio w konflikcie 
z wartościami europejskimi. Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych z 
całą pewnością będzie kontynuować 
rozmowy z naszymi partnerami w Ki-
jowie i oczekujemy bezwzględnego 
zdjęcia tego zakazu. Nie da się go ni-
czym usprawiedliwić. Obawy strony 
ukraińskiej o następstwa nowelizacji 
ustawy o IPN, demontaż tego czy in-
nego pomnika czy inne kwestie nie 
mogą być usprawiedliwieniem tego 
barbarzyńskiego zakazu. Piątkowe 
rozmowy premiera Glińskiego i pre-
miera Rozenki były okazją dla stro-
ny ukraińskiej zadania pytań w tych 
sprawach, na co udzieliliśmy wy-
czerpującej odpowiedzi. /.../ Trudno 
szukać jakiegokolwiek porównania 
w relacjach państw nawet najbar-
dziej sobie wrogich, by wdowy i sie-
roty nie mogły poszukiwać i godnie 
pochować swoich mężów i ojców. Ta 
sprawa jest bez precedensu. A prze-
cież państwo ukraińskie deklaruje 
strategiczne partnerstwo z Polską i 
kurs na integrację europejską. Nie 
dopuszczam zatem myśli, by strona 
ukraińska wykorzystywała ustawę o 
IPN, legalny demontaż nielegalnego 
pomnika UPA w Hruszowicach czy 
zdarzające się ku naszemu najgłęb-
szemu ubolewaniu przypadki de-
wastacji upamiętnień legalnych, by 
podważyć uzgodnienia prezydentów 
z Charkowa. /.../ Jeśli pan spojrzy na 
współpracę obronną, rozwojową, na 
nasze stanowisko w kwestiach nie-
legalnej aneksji Krymu czy agresji 
w Donbasie, także na forum UE i 
NATO, to Polska jest liderem inicja-
tyw proukraińskich i konsekwentnie 
wspiera Kijów. W wyniku decyzji ko-
lejnych rządów RP obywatele Ukra-
iny w uproszczonym trybie uzyskują 
w Polsce zgody pobytowe, podejmu-
ją pracę, kształcą się itd. Świadomie 
zatem otworzyliśmy się na obywateli 
Ukrainy i dzisiaj w efekcie mamy już 
blisko dwumilionową społeczność 
ukraińską w Polsce, która rok rocz-
nie przekazuje w różnej formie na 
Ukrainę kilka miliardów złotych. To 
są oczywiście pieniądze wypraco-
wane przez obywateli Ukrainy, ale 
zapracowali je w Polsce dzięki temu, 
że ułatwiliśmy im dostęp do naszego 
rynku. Warto podnosić ten fakt, bo 
porównywalna pomoc nie płynie na 
Ukrainę z żadnego innego państwa. 
Fakt, że Ukraińcy coraz chętniej 
przyjeżdżają do nas podważa także 
zarzuty o dyskryminację czy kreowa-
nie w Polsce negatywnego obrazu 
naszych sąsiadów. Nie ma zatem 
kryzysu w stosunkach polsko-ukra-
ińskich. Ten dialog nie został prze-
rwany w piątek, on będzie trwał i my 
na pewno tematu obowiązującego 
zakazu poszukiwania i ekshumacji 
na Ukrainie nie pozostawiamy, nie 
pogodzimy się z nim. Tym bardziej, 
że spotykamy się z przypadkami 
bardzo niepokojącymi po stronie 
ukraińskiej, kiedy na poziomie pań-
stwowym uderza się w dobre imię 
Polski. Wysocy urzędnicy państwa 
ukraińskiego w połowie września 
uczestniczyli w otwarciu upamięt-
nienia na Przełęczy Wereckiej, gdzie 
rzekomo 18 marca 1939 roku Kor-
pus Ochrony Pogranicza rozstrzelał 
600 członków Siczy Karpackiej. To 
upamiętnienie zbrodni „okupantów 
polskiego i węgierskiego”, które 
nie znajduje żadnego potwierdze-
nia w dokumentach czy relacjach. 
Zadajemy pytania również o zda-
rzające się przypadki gloryfikacji z 
udziałem państwowych urzędników 
ukraińskich formacji zbrojnych, ko-
laborujących z III Rzeszą. I znowu 
to nie jest tylko problem Polski w re-
lacjach z Ukrainą. To jest sytuacja, 
która stawia Ukrainę w konfrontacji 
z cywilizowanym światem. My nie 
wybieramy stronie ukraińskiej histo-
rii i jej bohaterów. To wybór strony 
ukraińskiej dotyczący narracji o 
„polskiej okupacji” czy gloryfika-
cja UPA, w ramach której nie ma 
miejsca na prawdę o zbrodni wo-

łyńskiej, stawia Ukrainę w sporze, 
którego my nie chcemy.” (https://
wpolityce.pl/polityka/382472-na-
sz-wywiad-wiceminister-cichocki-
nie-pozostawimy-tematu-zakazu-
poszukiwania-i-ekshumacji-na-
ukrainie-nie-pogodzimy-sie-z-nim ). 
Była to wypowiedź z 20 lutego 2018 
roku.     

Odpowiedź  otrzymał trzy dni póź-
niej. Z Kijowa Jarosław Junko pisze 
o wypowiedzi wicepremiera Ro-
zenki:  „Apelowałbym do polskich 
urzędników, by przestali grać tymi 
sprawami i podjęli działania, co do 
których się umówiliśmy i otworzy-
li drogę do wspólnego rozwiązania 
kwestii wspólnych prac poszuki-
wawczych, następstwem których 
mogą być prace ekshumacyjne.  Nie 
wymagamy od Polski czegoś niezwy-
kłego. Prosimy jedynie o taki sam 
stosunek do ukraińskich pomników, 
jaki jest na Ukrainie wobec pol-
skich: szacunek bez względu na ich 
status”. Według wicepremiera 95 
proc. polskich miejsc pamięci na 
Ukrainie powstało nielegalnie, co 
nie oznacza, że Ukraina nie ponosi 
za nie odpowiedzialności. Poinfor-
mował także, że Ukraina przekazała 
listę ośmiu ukraińskich upamiętnień, 
które znajdują się w Polsce, prosząc 
o odnowienie dwóch zdewastowa-
nych. „Prosimy polską stronę, by 
niezależnie od statusu pomników 
(ukraińskich w Polsce – PAP) o za-
pewnienie ich ochrony i odbudowy 
w razie zniszczenia. /.../  Ustawę o 
Instytucie Pamięci Narodowej nale-
ży zmienić. Jest nam wszystko jed-
no, czy nastąpi to poprzez decyzję 
Trybunału Konstytucyjnego, czy 
też inicjatywę władzy bądź opozy-
cji, gdyż jest to wewnętrzna polska 
sprawa  -  mówił. - Piłka jest dziś po 
stronie naszych polskich partnerów i 
gdy tylko zostaną podjęte działania 
na rzecz rozwiązania podstawowych 
problemów, gdy dojdzie do zmiany 
ustawy o IPN i odnowienia znisz-
czonych ukraińskich pomników w 
Polsce oraz odwołania zakazu wjaz-
du dla przedstawicieli ukraińskich 
instytucji, przy dobrej woli strony 
polskiej można to wszystko zała-
twić” - oświadczył Rozenko.  

Internauta Kazimierz Michalek: „To 
skandal i przejaw buty potomków 
Bandery. W Polsce powinny być zli-
kwidowane WSZYSTKIE upamięt-
nienia związane z UPA i działaniami 
bandytów spod czerwono-czarnego 
znaku. A jeżeli Ukraińcy nie pozwo-
lą na ekshumacje to trudno. Szcząt-
ki bestialsko pomordowanych przez 
ukraińskich siepaczy Polaków leżały 
w zapomnianych mogiłach dziesiąt-
ki lat, to niech jeszcze spoczywają 
tam jakiś czas, aż zmiękną władze 
w Kijowie. Bo przecież do tej pory 
poza Polską nie mieli żadnych so-
juszników, którzy popieraliby ich na 
międzynarodowym forum. Teraz po-
zostaną sami. A myślę, że ci Polacy 
którzy leżą w byłej polskiej ziemi nie 
życzyliby sobie żadnego kompromisu 
z potomkami ich morderców.”

Nie pertraktować z banderowcami: 
„Ukraińcom pomyliły się miejsca 
pochówku z pomnikami ku czci ban-
derowskich zbrodniarzy.”  

Internauta Gerald: „Zawsze ten bez-
czelny ton uzurpowanej symetrii: 1. 
my wam damy pochować po ludzku 
szczątki zmasakrowanych dzieci, 
starców i kobiet a wy nam postawi-
cie pomniki, nie groby! pomniki!, 
naszym rzeźnikom z band UPA. 2. 
wy pozwolicie wjeżdżać do was wia-
trowiczom, szeremetom i podobnym 
świszczypałom a my wtedy cofniemy 
zakazy wjazdu, które wprowadzi-
liśmy na was jeszcze wcześniej. 3. 
wy zmienicie ustawę, dobrze, że nie 
uchylicie, łaskawcy, a my może się 
zastanowimy czy zmienić coś w na-
szej analogicznej ustawie o świetla-
nej i niepokalanej pamięci bandytów 
z UPA. To nie są ukraińskie groby, to 
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są banderowskie pomniki! Siermięż-
ny manipulatorku. I jeszcze ten bez-
czelny ton szantażu: u nas wszyst-
kie upamiętnienia są nielegalne: to 
niszczcie gnoje groby, najpierw ich 
zaszlachtowaliście, a teraz możecie 
się jeszcze tylko znęcać nad samot-
nymi krzyżami. Kulturny naród, psia 
ich mać. Nasi rodacy leżą tam w do-
łach śmierci od 75 lat, mogą poleżeć 
i następne lata - niech im ziemia lek-
ką będzie - wielkiej różnicy już im to 
nie sprawi.”    

Internauta BB: „Czyli w Polsce na-
leży postawić pomniki pamięci rezu-
nów i będą tam przyjeżdżać wspomi-
nać i wołać- herojam sława!!, tym co 
wypruwali polskim kobietom brzu-
chy. Pozwoli na to Duda?- napluć 
nam w twarz?” 

Internauta Super: „Ukraińcy po-
zwolą na ekshumację ofiar UPA je-
żeli Polska zapewni ochronę miejsc 
pamięci banderowców i morderców 
polskich ofiar. To jest chore i nie do 
przyjęcia. Czy oni uważają Polaków 
za niedorozwiniętych umysłowo lu-
dzi?” 

Internauta !: „na pewno pomników 
upowców niewolno stawiać !!! Nato-
miast Polska chce postawić groby, a 
nie pomniki - taka różnica”.  (https://
wpolityce.pl/polityka/382917-
co-z-ekshumacjami-na-ukrainie-
wicepremier-ukrainy-moga-byc-
wznowione-jesli-wladze-polski-
zapewnia-ochrone-ukrainskich-
miejsc-pamieci ; 23 lutego 2018).  

Tego samego dnia „swoje” dołożył 
ukraiński IPN z Wiatrowyczem na 
czele.   

„Spośród 323 polskich miejsc pa-
mięci narodowej na Ukrainie 166 
powstało bez wymaganych pozwo-
leń - oświadczył ukraiński Instytut 
Pamięci Narodowej w opublikowa-
nym w piątek raporcie ze swej dzia-
łalności w ubiegłym roku. Instytut 
sporządził listę pomników i znaków 
poświęconych historii narodu pol-
skiego w XX wieku na terytorium 
Ukrainy. Lista zawiera informacje o 
323 obiektach, z których 166 nie ma 
odpowiednich pozwoleń – czytamy. 
Ukraiński IPN podliczył także ukra-
ińskie upamiętnienia na terytorium 
Polski. Według raportu jest ich 76. 
Prezentując dokument na konferen-
cji prasowej w Kijowie, prezes IPN 
Ukrainy Wołodymyr Wiatrowycz 
ocenił, że w Polsce narastają nastro-
je antyukraińskie.” (23 lutego 2018

https://wpolityce.pl/polityka/38-
3008-skandal-to-ma-byc-pojedna-
nie-ukrainski-ipn-166-polskich-mi
ejsc-pamieci-bez-wymaganych-poz
wolen ). Natomiast Wiatrowycz ra-
zem z innymi politykami ukraiński-
mi  swoimi wypowiedziami nastroje 
antypolskie na Ukrainie łagodzą?   
Bożena Ratter pisze: „Dr Leon Popek 
wystąpił na Kongresie w Lublinie 
(22-23 czerwca) z referatem „Doły 
śmierci na Kresach - losy szczątków 
ofiar ludobójstwa OUN-UPA”. Pola-
cy na Wołyniu w 1939 roku miesz-
kali w około 2500 miejscowościach 
, były to kolonie, chutory, wsie, mia-
steczka. W wyniku działania OUN 
UPA co najmniej 1500 miejscowo-
ści przestało istnieć, zostało spalo-
nych, zniszczonych, nie ma śladu po 
nich. Na Wołyniu zginęło około 60 
000 Polaków. Zaledwie 3000 z nich 
miało religijny pochówek na ziemi 
poświęconej, na cmentarzach, nie 
zawsze rzymskokatolickich, najczę-
ściej bez udziału księży i w zagro-
żeniu życia uczestników pochówku. 
Większość ofiar była potraktowana 
jak padłe zwierzęta, zwłoki były 
masowo bezczeszczone, okaleczano 
ciała za życia ale i po śmierci. Były 
zakopywane bardzo często w stanie 
rozkładu w miejscach mordu ale też 
na cmentarzyskach dla zwierząt, po 
to, żeby jeszcze bardziej upokorzyć 

rodziny, ogólnie Polaków. Zwłoki 
zakopywano też w innych miejscach, 
bardzo często były palone wraz z za-
budowaniami, wrzucane do rzek, do 
studni. Co znaczy w kulturze wscho-
du wrzucanie zwłok do studni? Stud-
nia jest symbolem życia, jest świę-
tością – wrzucanie zwłok oznacza, 
że te miejsca zostały na dziesiątki 
lat wyłączone z życia, żeby już nikt 
i nigdy nie napił się z tych studzien 
wody, żeby Polacy już tam nie mogli 
wrócić. Część zwłok nigdy nie zo-
stała zakopana, była żerem dla dzi-
kiego ptactwa i zwierząt. Uniemoż-
liwiano rodzinom, sąsiadom (nawet 
ukraińskim) pochowanie ciał pod 
karą śmierci, naśmiewano się z bólu, 
z żalu rodzin. Dotykamy rzeczy 
podstawowej, najistotniejszej, to jest 
podstawy ludzkości - wbrew zwy-
czajowi nie opłakano zmarłych, nie 
pozwolono na wyrażenie bólu. Jeżeli 
już doszło do zakopania, pogrzeba-
nia, były liczne przypadki profanacji 
grobów, niszczenia upamiętnień, ści-
nania, wykopywania krzyży nawet, 
jeśli postawili je miejscowi sąsiedzi 
- Ukraińcy. Do dnia dzisiejszego nie 
udzielano informacji rodzinom gdzie 
są polskie doły śmierci. Od kilku lat 
widzimy, że miejscowi ludzie za-
czynają się jeszcze bardziej bać, nie 
chcą udzielać informacji o miejscu 
zwłok sąsiadów. Starsze pokolenie 
wymarło i nie przekazało kolejnym 
pokoleniom gdzie leżą ich bliscy, nie 
tylko na Wołyniu. 1943 rok to Wo-
łyń a potem kolejne województwa 
doświadczyły tego samego. Na na-
szych oczach odchodzą ostatni, nikt 
nie zadbał o to, żeby zebrać relacje, 
nagrać świadków, stworzyć mapę 
byłych polskich miejscowości. /.../ 
Miejsca śmierci Polaków to około 
4000 miejscowości, w niektórych z 
nich jest od kilku do kilkudziesięciu 
dołów śmierci, ponieważ w wielu 
miejscowościach jest nim każdy 
dom ze spaloną rodziną czy każda 
studnia, to której wrzucono człon-
ków rodziny, żywych, okaleczonych 
bądź martwych. Nikt nie robił żad-
nych badań, nie mamy mapy miej-
scowości, obecnie na Ukrainie jest 
upamiętnionych około 180 miejsc 
gdzie mieszkali i ginęli Polacy, nie 
zawsze te skromne krzyże stawiane 
były na mogile, często pod lasem, 
na rozstaju dróg, bo nie było zgody, 
bo nikt nie wiedział gdzie są ciała. 
¼ wszystkich upamiętnień jest za-
sługą starszych osób, o skromnych 
dochodach. Stawiane przez nie krzy-
że brzozowe już dzisiaj nie istnieją, 
napisy na tablicach są zamalowy-
wane, przekłamywane (zamiast 300 
ofiar 30). Tych miejscowości już nie 
ma, na nich są pola pokołchozowe, 
łąki, bagna. Jest możliwe odnalezie-
nie części dołów śmierci, tylko kto 
ma je pokazać? W Ostrówkach na 
pomniku brakuje 12 tablic z 1050 
nazwiskami, nie zgodzili się, prze-
straszyli się. 5 lat temu arcybiskup 
Mokrzycki zaproponował jako za-
dośćuczynienie ze strony cerkwi 
greckokatolickiej, aby w miejscu 
dołów śmierci odprawić msze św. 
żałobne i postawić skromne krzyże. 
Nie zostało spełnione to proste za-
dośćuczynienie, bo i nie ma poczu-
cia winy i żalu wśród Ukraińców. Od 
2-ch lat nie ma żadnych poszukiwań, 
ekshumacji, pochówków – obecnie 
IPN zabiega o to, ale od kwietnia 
2017 strona ukraińska zablokowała 
możliwość poszukiwań i pochów-
ków. Nie ma na świecie drugiego 
takiego państwa, które zabrania po-
chowania innych obywateli!” (Bo-
żena Ratter: Nie opłakano zmarłych, 
nie pozwolono na wyrażenie bólu; 
w: http://wolyn.org/index.php/publi-
kacje/1228-nie-oplakano-zmarlych-
nie-pozwolono-na-wyrazenie-bolu ). 

O „przyjaznych” nastrojach na Ukra-
inie dla Polaków mogli przekonać się 
oni już 25 lutego w Hucie Pieniac-
kiej przy okazji uroczystości upa-
miętniających 74. rocznicę tragedii 
jej polskich mieszkańców, wymor-

dowanych przez oddziały ukraiń-
skiej dywizji SS-Galizien oraz UPA. 
W uroczystościach uczestniczyły ro-
dziny zabitych, polscy mieszkańcy 
Ukrainy oraz przedstawiciele władz 
Polski, m.in. wiceminister spraw 
zagranicznych Jan Dziedziczak i se-
kretarz stanu w Kancelarii Prezyden-
ta RP Adam Kwiatkowski, który od-
czytał list, wystosowany przez pre-
zydenta Andrzeja Dudę. „Zbrodnia 
ludobójstwa popełniona tutaj przez 
ukraińskich żołnierzy i policjantów 
na służbie hitlerowskiej III Rzeszy 
niemieckiej oraz ukraińskich nacjo-
nalistów, przyniosła zagładę około 
tysiąca ludzi, polskich mieszkańców 
Huty Pieniackiej oraz ukrywanych 
przez nich Żydów i uciekinierów z 
innych miejscowości Wołynia i Po-
dola” - napisał prezydent. „- Pamięć 
o dokonanej tutaj rzezi niesie także 
zobowiązanie, by przyszłość opierać 
na solidnym fundamencie prawdy, 
nie zaś na fałszu, zapomnieniu, wy-
parciu. My, Polacy, chcemy dobrych 
relacji z Ukraińcami.”  

Uroczystości odbyły się przed krzy-
żem pamięci ofiar tragedii Huty Pie-
niackiej; kilkaset metrów dalej pod 
czerwono-czarnymi flagami zebrała 
się kilkudziesięcioosobowa demon-
stracja ukraińskich nacjonalistów. 
Podczas modlitwy ekumenicznej 
jej uczestnicy wykrzykiwali m.in.: 
„Bandera jest naszym bohaterem!”, 
jednak ze względu na wzmożoną 
ochronę policji nie doszło do incy-
dentów. „- Jesteśmy przeciwni temu, 
by Polska narzucała nam swoją 
wersję naszej historii i wskazywała, 
kogo możemy traktować jako na-
szych bohaterów, a kogo nie” - po-
wiedział PAP Mychajło Hałuszczak 
z nacjonalistycznej partii Swoboda.

Małgorzata Gośniowska-Kola, pre-
zes Stowarzyszenia Huta Pieniacka 
wiedziała: „Dziś przyjechaliśmy tu-
taj z modlitwą i to jest nasz główny 
cel. Są jednak osoby, którym nie po-
doba się nasz przyjazd. Widzieliśmy 
manifestację, flagi banderowskie, 
słyszeliśmy okrzyki. A Huta Pieniac-
ka to przecież miejsce, gdzie zamor-
dowano ponad tysiąc osób.” 

Polscy goście uroczystości w Hucie 
Pieniackiej zwracali także uwagę na 
tablicę stojącą obok pomnika ofiar 
tragedii, na której po ukraińsku, po 
polsku i angielsku napisano, że za 
zbrodnię odpowiadają „niemieccy 
naziści”, a we wsi działały „polskie 
bojówki”. „Jest to kolejny element 
prowokacji, z którym spotkaliśmy 
się w tym miejscu. Nie może być to 
odebrane inaczej, jak prowokacja 
ze strony pewnych sił ukraińskich, 
które chcą na nowo pisać historię. 
Bez względu na to, ile by się takich 
tablic nie pojawiło, nic nie zmie-
ni faktu, że 28 lutego 1944 roku 
mieszkańcy Huty Pieniackiej zostali 
wymordowani przez Ukraińców w 
służbie niemieckiej” - powiedział 
obecny na uroczystościach wicepre-
zes IPN Krzysztof Szwagrzyk. „Bo-
lesnym jest także fakt, że witają nas 
tutaj flagi banderowskie. To chyba 
nie jest jeszcze czas, kiedy możemy 
mówić o pojednaniu. To jest jednak 
czas, kiedy możemy mówić, że pań-
stwo polskie spełni swój obowiązek 
wobec ofiar i jak nie dziś, to za 10 
albo 50 lat zostaną odnalezione doły 
śmierci ze szczątkami Polaków mor-
dowanych przez Niemców, Sowietów 
i Ukraińców” - dodał Szwagrzyk.” 
(Za: http://www.stefczyk.info/wia-
domosci/swiat/upamietniono-of-
iary-zbrodni-w-hucie-pieniackiej-
z a m o r d o w a n o - t a m - k i l k u s e t -
polakow,22573534068; 25.02.2018 
). Co by było, gdyby Polacy sko-
rzystali z wzorów ukraińskich i przy 
pomnikach w Pawłokomie i Sahry-
niu ustawili tablice informujące o 
rzeczywistym przebiegu wydarzeń i 
ilości ofiar?  

Wkrótce po „gościnnym przyjęciu” 

przez Ukraińców polskich potom-
ków ofiar na miejscu ich kaźni poja-
wiła się informacja: „Naftogaz i Pol-
skie Górnictwo Naftowe i Gazow-
nictwo podpisały kontrakt na pilne 
dostawy gazu, po tym jak Gazprom 
odmówił rozpoczęcia dostaw na 
Ukrainę. Wolumen dostaw to ponad 
60 mln m sześc. Dostawy rozpoczęto 
w piątek 2 marca o 6 rano przez wę-
zeł Hermanowice, który łączy polski 
system przesyłowy z ukraińskim. 
PGNiG przypomniał, że decyzja 
Gazpromu o zmniejszeniu dostaw 
gazu na Ukrainę nastąpiła dzień po 
wyroku Trybunału Arbitrażowego 
w Sztokholmie w sporze Naftogaz-
-Gazprom. W piątek władze w Ki-
jowie wprowadziły ograniczenia 
zużycia gazu. Operator sieci gazo-
ciągów przesyłowych Ukrtransgaz 
przekazał, że sytuacja na głównym 
gazowym połączeniu z Rosją jest 
krytyczna. Zamiast przewidzianego 
kontraktem ciśnienia gazu na pozio-
mie 60-65 atmosfer, około południa 
notowano 50 atmosfer. Ukrtransgaz 
ogłosił też, że w trybie pilnym po-
informował Komisję Europejską o 
„nieodpowiedzialnym zachowaniu” 
Gazpromu w ostatnich dniach, które 
- według ukraińskiej spółki - wpro-
wadziło poważne ryzyko dla zapew-
nienia stabilnego i bezpiecznego 
przesyłu gazu do odbiorców krajo-
wych i europejskich. „Dzięki partne-
rom z Polski, kolejna próba Moskwy 
mająca na celu wykorzystanie gazu 
jako broni politycznej przeciwko 
Ukrainie nie powiodła się. Mam na-
dzieję, że UE i rządy odpowiednich 
państw członkowskich wezmą tę sy-
tuację pod uwagę przed podjęciem 
ostatecznej decyzji w sprawie Nord 
Stream 2” - skomentował cytowany 
w komunikacie PGNiG dyrektor ge-
neralny Naftogazu Andriy Kobolyev. 
Prezes polskiej spółki Piotr Woźniak 
dodał, że solidarność energetyczna i 
dobra współpraca z krajami ościen-
nymi „to nasz obowiązek”. Zwłasz-
cza teraz, gdy Ukraina nie otrzymuje 
dostaw z Rosji, a zapotrzebowanie 
na gaz ziemny do celów grzewczych 
wzrasta ze względu na ostrą zimę – 
podkreślił. Jak dodał, polska spółka 
jest gotowa zwiększyć wolumen 
dostaw lub przedłużyć termin obo-
wiązywania umowy z Naftogazem, 
w zależności od potrzeb rynku ukra-
ińskiego. Od rozpoczęcia dostaw 
w 2016 r. do końca 2017 r. PGNiG 
dostarczył na Ukrainę ponad 1 mld 
m. sześć gazu.” (https://wpolityce.
pl/gospodarka/384153-pgnig-w-
trybie-pilnym-zwiekszyl-dostawy-
gazu-na-ukra ine-sol idarnosc-
energetyczna-w-obliczu-naciskow-
moskwy#komentarze; 2 marca 
2018). O zapłacie za gaz nie ma ani 
słowa.  

Tego samego dnia pojawiła się in-
formacja, że minister spraw zagra-
nicznych Pawło Klimkin udaje się 3 
marca  z wizytą „roboczą” do Polski, 
gdzie weźmie udział w uroczysto-
ściach upamiętniających ukraińskie 
ofiary Armii Krajowej we wsi Paw-
łokoma na Podkarpaciu. „W 1945 r. 
miejscowa polska samoobrona i od-
działy Armii Krajowej (…) rozstrze-
lały tam 366 Ukraińców, w tym 157 
kobiet i 59 dzieci do 14. roku życia. 
Takich wsi było wiele. Co więc mamy 
zrobić z Armią Krajową?” – pytał 
szef ukraińskiej dyplomacji. Prof. 
Andrzej Zapałowski to skomento-
wał: „Trzeba pamiętać o tym, że tak 
naprawdę nie było tam ekshumacji. 
Wszelkie badania, które robili nieza-
leżni historycy mówią, że tych ofiar 
było maksymalnie 150, a kobiety i 
dzieci zostały ze wsi oddelegowane. 
Proszę zwrócić uwagę, że wieś liczy-
ła ok. 1000 mieszkańców, a zginęło 
do 150 osób” – podkreślił historyk. 
„– Nikt nie mówi o tym, czym była ta 
wieś. Odwołam się w tej kwestii do 
dwóch rzeczy. Po pierwsze, w Paw-
łokomie przed wojną proboszczem 
był ks. Michał Huk, późniejszy pro-
boszcz Iskani, którego trzech synów 

było oficerami UPA, a tuż po nim 
ks. Wasyl Szewczuk, który był kape-
lanem przemyskiego kurenia UPA, 
który osobiście brał udział w dzia-
łaniach przeciwko polskim wsiom 
oraz w mordach na Polakach. Po 
drugie, już po pacyfikacji Pawłoko-
my ukraińscy publicyści mówią, że 
41 mieszkańców tej wsi dalej dzia-
łało w sotniach UPA w latach 1945-
1947. To tylko pokazuje, czym była 
ta wieś. Nie mówi się także o tym, co 
było powodem akcji odwetowej. To 
nie była tego typu akcja, co w Hucie 
Pieniackiej, że ktoś przyszedł i wy-
mordował 1000 osób. To była akcja 
odwetowa na określone rodziny. Od-
bywała się ona w ten sposób, że była 
komisja, która przyprowadzała ludzi 
i Polacy z tej wsi wskazywali, czy 
ktoś był związany z ukraińskim ru-
chem nacjonalistycznym czy nie był. 
Kto był, tego rozstrzeliwano, a nie 
brutalnie mordowano. Te fakty na-
leży upubliczniać. Kiedy powstawał 
pomnik w Pawłokomie, była to kwe-
stia polityczna i żadna racjonalność 
historyczna się nie przebijała w tej 
sprawie” – powiedział prof. Zapa-
łowski. Historyk odniósł się również 
do krytyki nowelizacji ustawy o IPN 
ministra Klimkina. „– Po pierwsze, 
zbrodnie nacjonalistów ukraińskich 
to fakt historyczny. Po drugie, mini-
ster Klimkin ma jakąś blokadę swo-
ich jaźni, ponieważ Ukraińcy wpro-
wadzili prawo (w kwietniu 2015 r. 
deputowani ukraińskiego parlamen-
tu  – tuż po wizycie ówczesnego pre-
zydenta Bronisława Komorowskiego 
w ukraińskim parlamencie – przyp. 
RIRM), które uznaje członków UPA 
za bojowników o wolność oraz pod 
groźbą kary zakazuje krytyki i ne-
gowania celowości ich walki. To, 
co robi strona ukraińska pokazuje, 
jak fałszywie podchodzili do relacji 
z Polską. Deklaratywność sojuszu 
polsko-ukraińskiego była tylko wte-
dy, kiedy jednostronnie mieli z tego 
korzyści, a Polacy ponosili koszty, 
czy to polityki historycznej czy go-
spodarczej. Należy pamiętać o tym, 
że Polska poniosła wielomiliardo-
we straty w handlu z Rosją kosztem 
politycznego wsparcia dla Ukrainy. 
Ukraińcy w ogóle o tym nie pamięta-
ją. Nie pamiętają oni nawet o tym, iż 
Polska cały czas w wielu obszarach 
kredytowała gospodarkę ukraińską. 
To jest oburzające, bo jeżeli nawet 
dochodzi do jakiegoś zadrażnienia 
w stosunkach polsko-ukraińskich, 
to każda dyplomacja stara się to 
załatwiać w sposób niejawny, roz-
mawiając czy negocjując, a strona 
ukraińska w tej chwili gra medialnie 
– rozmawia z polskim rządem po-
przez swoje media. Świadczy to tylko 
o tym, że jest to gra polityczna, a nie 
próba rzetelnego podejścia do po-
lityki historycznej Polski i Ukrainy 
i rozmowy o trudnych tematach” – 
powiedział prof. Zapałowski. (http://
www.radiomaryja.pl/informacje/u-
-nas-prof-a-zapalowski-dzialanie-
ukra iny-pokazu je - fa l szywie -
podchodza-relacji-polska/; 2 marca 
2018).  

Klimkin przyjechał na zachodnią 
Ukrainę i złożył kwiaty na Cmenta-
rzu Orląt oraz znajdującym się obok 
cmentarzu żołnierzy Ukraińskiej Ar-
mii Galicyjskiej. Towarzyszyli mu 
przedstawiciele polskiej dyplomacji, 
m.in. konsul Marian Orlikowski z 
konsulatu RP we Lwowie - poinfor-
mowały lokalne media. Następnie, 
podczas konferencji prasowej na 
uniwersytecie Iwana Franki Klim-
kin oświadczył, że nikt nie powinien 
wskazywać Ukraińcom, jakich mają 
czcić bohaterów. To jest wyłącznie 
nasza sprawa – powiedział. Dzień 
wcześniej Klimkin opublikował ar-
tykuł na temat relacji ukraińsko-pol-
skich, w którym ocenił, że nie ma 
powodów do pogorszenia stosun-
ków między dwoma krajami a obec-
ny spór między nimi na tle histo-
rycznym sztucznie rozpalili politycy 
i media. Minister ostro skrytykował 
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uchwaloną niedawno nowelizację 
ustawy o polskim Instytucie Pa-
mięci Narodowej, twierdząc, że jest 
ona przykładem „jednostronnego 
podejścia do historii”. Oświadczył 
także, że Ukraina nie odwróci się od 
swoich bohaterów, którzy - jak Ste-
pan Bandera - walczyli o jej niepod-
ległość. Dyplomata podkreślił, że 
Ukraina i Polska powinny kierować 
się w swoich relacjach przesłaniem 
Jana Pawła II o wzajemnym przeba-
czeniu i podkreślił, że na nieporozu-
mieniach między dwoma narodami 
zawsze wygrywała Rosja. „Jestem 
gotów do otwartego dialogu z pol-
skimi partnerami, jestem gotów 
wspólnie czcić z nimi pamięć na-
szych ofiar wszystkich narodowości, 
prosić o wybaczenie i przebaczać. 
Jestem gotów wziąć odpowiedzial-
ność za to, by przywrócić naszym re-
lacjom normalny, cywilizowany i eu-
ropejski charakter. Niestety, na razie 
nie widzę takiej gotowości ze strony 
polskiej” - napisał Klimkin. 

Znów cytuję wypowiedzi internau-
tów, których zapewne nie czytają 
polscy politycy i dziennikarze. 

Tyle.w.temacie: „My sobie sami 
Klimkin przyjaciół wybierzemy, a 
Świętym Janem Pawłem II proszę 
sobie gęby nie wycierać wybiórczo!” 

Internauta Basia: „A lwy odsłonili czy 
nadal stoją zasłonięte w pudłach? 
Ten zakłamany Ukrainiec powinien 
nas przeprosić, a nie pouczać.” 

Internauta BB: „To jest też „wyłącz-
nie nasza sprawa jakie nasz sejm 
uchwala USTAWY”! /.../  Dlaczego 
towarzyszył mu polski urzędnik, to 
skandal. W Hucie Pieniackiej żadne-
go ukraińskiego nie było. Mam na-
dzieje, ze w Pawłokomie będzie tylko 
sam ze swoimi.” 

Internauta Zimny: „...obecny spór 
między nimi na tle historycznym 
sztucznie rozpalili politycy i media.” 
Nie k*&,  ja nie jestem politykiem. 
Wołynia nie zapomnę.” 

Internauta Aquar67: „Wokół polskiej 
delegacji przy grobach i pomniku 
pomordowanych Polaków, w miej-
scu unicestwionej Huty Pieniackiej 
stali za to zamaskowani UPAińscy 
łysole w kominiarkach (pewnie po 
to by dalej mogli bezkarnie prze-
kraczać polską granicę szmuglując 
broń!) z czerwono-czarnymi bande-
rowskimi szmatami, z obelżywymi 
hasłami na transparentach.” (Za: 
https://wpolityce.pl/polityka/3841-
74-wazny-gest-szef-msz-ukrainy-
zlozyl-kwiaty-na-cmentarzu-orlat-
we-lwowie-kl imkin-jestesmy-
gotowi-do-rozmowy-z-polakami-
jak-z-przyjaciolmi ). 

A we Lwowie w tym czasie (4 mar-
ca) defiladowali ukraińscy faszyści.   

„Kilkaset osób przeszło w niedzie-
lę ulicami Lwowa na zachodzie 
Ukrainy w marszu upamiętniającym 
rocznicę śmierci dowódcy Ukraiń-
skiej Powstańczej Armii (UPA) Ro-
mana Szuchewycza. Akcja odbyła 
się pod antypolskimi hasłami - do-
niosły lokalne media. Marsz zwołała 
nacjonalistyczna partia Korpus Na-
rodowy. „Nasza ziemia - nasi boha-
terowie!”, „Pamiętaj cudzoziemcze, 
że gospodarzem jest tu Ukrainiec!” - 
wykrzykiwali jego uczestnicy. „Mia-
sto Lwów nie dla polskich panów” 
- głosił napis na jednym z transpa-
rentów.  

Internauta „Taka prawda” zauważa: 
„dlatego widać jak ta nasza ustawa 
jest potrzebna, jeśli by jej nie było to 
kwestią czasu byłyby takie pochody 
ukraińców u nas...”  

Internauta „zuza”: „Przyjrzyjcie się 
tym młodym banderowskim mor-
dom demonstrującym nienawiść 

wobec Polaków. Za chwile przyj-
miecie ich na polskie uczelnie i bę-
dziecie kształcić na koszt polskiego 
podatnika.” (Za: https://wpolityce.
pl/swiat/384398-haniebny-marsz-
przec iwko-polsce-ukra inscy-
nacjonalisci-upamietnili-dowodce-
upa-pokazujemy-ze-lwow-jest-
miastem-banderowskim ). 

Bartosz Cichocki odniósł się w na 
antenie Programu 1 Polskiego Ra-
dia do artykułu szefa MSZ Ukrainy 
Pawła Klimkina w „Rzeczpospoli-
tej”.  Klimkin napisał, że jeśli Ukra-
ińcy mają potępić Banderę, to Pola-
cy powinni potępić Armię Krajową 
i Piłsudskiego „na którego rozkaz 
mordowano Ukraińców”. Zdaniem 
Cichockiego jest to przejaw „anal-
fabetyzmu historycznego”, z którym 
trudno dyskutować. „Zrównywanie 
Bandery z Piłsudskim, zrównywanie 
UPA z AK, zrównywanie zbrodni wo-
łyńskiej z walką Armii Krajowej na 
Wschodzie to jest ten rewizjonizm 
czy negacjonizm zbrodni wołyń-
skiej, który bardzo niepokoi.” – po-
wiedział Cichocki. Zarzucił stronie 
ukraińskiej, że wbrew deklaracjom o 
gotowości poprawy stosunków dwu-
krotnie w ostatnim półroczu odrzu-
ciła propozycję powołania komisji 
na wysokim szczeblu ds. historycz-
nych, na której można byłoby oma-
wiać sporne kwestie. „To jest wła-
śnie ten rozdźwięk między głosem 
takiego niby rozsądku a rzeczywisto-
ścią, gdzie strona ukraińska sabotu-
je i neguje propozycje współpracy 
z naszej strony. W ostatnich dniach 
symbolicznie można to opisać. Od-
cięty gaz z Rosji – natychmiast do-
stawy zwiększone ze strony polskiej, 
a w zamian mamy demonstrację 
pod flagami Stepana Bandery we 
Lwowie pod hasłem: „Lwów nie 
dla polskich panów”. No, to jest… 
Rzeczywistość wygląda tak, a słowa 
mogą sobie wyglądać dowolnie”. – 
skomentował Cichocki. (Za: https://
kresy.pl/wydarzenia/polityka/po-
lski-wiceminister-zarzucil-szefowi-
ukrainskiego-msz-analfabetyzm-
historyczny/; 5 marca 2018).  

I kolejny „smaczek” banderowskiej 
propagandy. 

„Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych Ukrainy zwróciło się do Pol-
ski z apelem o rozpoczęcie dialogu 
i rozwiązanie sporów historycznych. 
7 marca na oficjalnej stronie inter-
netowej tamtejszego resortu dyplo-
macji pojawiło się oświadczenie, w 
którym strona ukraińska zapewnia 
nas, iż Ukraina uważa Polskę za 
kraj przyjazny oraz dobrego sąsia-
da. Jest też wdzięczna za wsparcie 
udzielane jej przez polskich przyja-
ciół w walce z rosyjskim agresorem. 
MSZ oświadcza, że przestrzegając 
standardów demokratycznych i wol-
ności słowa, władze w Kijowie są 
przeciwne nawoływaniu do przemo-
cy i podsycaniu konfliktów między 
narodami. „Jednocześnie społeczeń-
stwo ukraińskie jest głęboko zanie-
pokojone kontrowersyjnymi zmia-
nami w polskim ustawodawstwie i 
manipulacyjną retoryką niektórych 
polskich polityków i urzędników. 
Część naszego społeczeństwa reagu-
je emocjonalnie na marsze nacjona-
listyczne w Polsce z otwarcie anty-
ukraińkimi sloganami”- czytamy w 
oświadczeniu. Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych Ukrainy zauważa, 
że pozytywne sygnały w stosunkach 
między krajami już nastąpiły. Jako 
przykład podaje wspólną modlitwę 
w Pawłokomie. Kijów proponuje 
kontynuowanie tego kursu. „Zobo-
wiązanie wobec niewinnych ofiar 
bratobójczych konfliktów wzywa 
nas do krytycznego, uczciwego i 
konstruktywnego dialogu, a nie do 
praktyki stałych wzajemnych oskar-
żeń. Powinniśmy dążyć do zrozu-
mienia siebie nawzajem, nawet jeśli 
w czymś się nie zgadzamy” – głosi 
komentarz. „Niedawna wspólna mo-

dlitwa w Pawłokomie powinna stać 
się dobrym przykładem dla takiej sa-
mej wspólnej modlitwy w Sahryniu, 
Hucie Pieniackiej, Pawliwce  i wielu 
innych miejscach pamięci. Goto-
wi jesteśmy do kontynuacji dzieła 
wspólnego pojednania, jesteśmy 
przekonani, że oczekuje go przy-
tłaczająca większość Ukraińców i 
Polaków!” – podkreśliło ukraińskie 
MSZ. „Gotowi jesteśmy iść naprzód 
i apelujemy do naszych polskich 
przyjaciół, by przyłączyli się do nas” 
– czytamy.” 

Internauta Ula: „W Hucie Pieniac-
kiej była prawie wspólna modlitwa, 
pod prawie takimi samymi flagami, 
na jednych przy czerwieni był bia-
ły kolor na drugich czarny. Lecz 
przecież czarny i biały to prawie to 
samo.” (Za: https://kresy24.pl/ki-
jow-proponuje-warszawie-ugode/; 8 
marca 2018).  

Zarząd Główny Związku Ukraińców 
w Polsce opublikował 8 marca br. 
oświadczenie ws. „rocznicy anty-
ukraińskich akcji na Chełmszczyź-
nie”. 10 marca 1944 r. polska par-
tyzantka z AK i Batalionów Chłop-
skich zlikwidowała w Sahryniu bazę 
ukraińskich nacjonalistów, gdzie w 
trakcie walk zginęli także cywile. 
Według przedstawicieli strony ukra-
ińskiej, członków UPA tam nie było, 
a ataki na ukraińskie wsie na terenie 
dawnych powiatów hrubieszowskie-
go i tomaszowskiego miały charakter 
antyukraiński. „Według ustaleń hi-
storyków w wyniku akcji podziemia 
polskiego tylko w ciągu marca 1944 
r. zniszczonych zostało kilkadziesiąt 
wsi. W trakcie pacyfikacji ginęła 
ukraińska ludność cywilna. Najwię-
cej ofiar zostało zabitych 10 marca 
1944 r.” – czytamy w oświadczeniu 
Związku Ukraińców w Polsce. Jako 
przykład podają wieś Sahryń i jej 
kolonie, gdzie według strony ukra-
ińskiej zginęło 606 mieszkańców, 
znanych z imienia i nazwiska, w tym 
co najmniej sześć osób narodowości 
polskiej, pomyłkowo wziętych za 
Ukraińców (według IPN, zginęło 
150-300 cywilnych Ukraińców, a 
akcja miała charakter prewencyjny 
w związku ze spodziewanym ata-
kiem UPA). Zaznaczono, że wśród 
ofiar było tam 227 kobiet i 151 dzie-
ci. Wymieniono także ataki na takie 
wsie, jak Szychowice, Miętkie i Ła-
skowie, twierdząc, że „według ostat-
nich ustaleń z rąk polskich formacji 
zginęło wówczas co najmniej 1228 
Ukraińców”. „Ogółem w marcu i 
kwietniu we wschodniej Lubelsz-
czyźnie zginęło co najmniej 2220 
osób narodowości ukraińskiej, w 
tym 850 kobiet i 422 dzieci” – twier-
dzi ZuwP.  „Zarząd Główny Związku 
Ukraińców w Polsce ze zdziwieniem 
przyjmuje fakt, że wśród polskich 
polityków i instytucji, odpowiedzial-
nych za badanie zbrodni wojennych, 
nadal panuje milczenie na temat 
wydarzeń, które dotknęły obywateli 
polskich narodowości ukraińskiej. 
W przestrzeni publicznej wielokrot-
nie padają usprawiedliwienia dla 
zbrodni wojennych, np. określenie 
ww. działań przeciwko ukraińskiej 
ludności cywilnej jako „prewencyj-
nych akcji odwetowych” – twierdzą 
przedstawiciele Związku Ukraińców 
w Polsce. Zaznaczają, że dotych-
czasowe działania w tym względzie 
podejmowane przez IPN uważają, za 
niewystarczające i mało efektywne. 
„– Dowodem na to jest kilkakrot-
ne zawieszanie śledztwa w sprawie 
zbrodni we wsi Sahryń, lekceważe-
nie zgłaszanego podczas posiedze-
nia Komisji Wspólnej Rządu i Mniej-
szości Narodowych i Etnicznych po-
stulatu przeprowadzenia ekshumacji 
i pochówku szczątków ofiar pacy-
fikacji wsi, do dziś leżących poza 
terenem sahryńskiego cmentarza” 
– czytamy w oświadczeniu. Ukraiń-
cy z Polski krytykują też brak odsło-
nięcia pomnika ukraińskich ofiar na 
cmentarzu w Sahryniu, uznając go 

za fakt „nie do przyjęcia”. Pomnik 
ten miał zostać odsłonięty w 2009 
roku przez ówczesnych prezyden-
tów Polski i Ukrainy, Lecha Kaczyń-
skiego i Wiktora Juszczenkę. Uro-
czystość została jednak odwołana, 
za co  według Ukraińców odpowiada 
strona polska. Pod nieodsłoniętym 
oficjalnie pomnikiem od tego czasu 
odbywają się uroczystości organi-
zowane przez Ukraińców, w trakcie 
których dochodziło do wznoszenia 
banderowskich pozdrowień oraz 
negowania ludobójstwa na Woły-
niu i w Małopolsce  Wschodniej, w 
tym przez przedstawicieli Związku 
Ukraińców i państwa ukraińskiego. 
Teraz ZUwP wypomina przedstawi-
cielom polskich władz, że nie biorą 
w tych uroczystościach udziału, jed-
nocześnie skarżąc się, że „organiza-
torzy i uczestnicy byli natomiast w 
wyniku doniesień organizacji anty-
ukraińskich przesłuchiwani przez 
Prokuraturę”. „Wobec powyższych 
faktów, zwracamy się do władz RP 
z apelem do udziału w uroczysto-
ściach ku czci ofiar w 74. rocznicę 
zbrodni wojennych, których ofiarą 
padli obywatele Polski narodowości 
ukraińskiej. W rocznicę tych tragicz-
nych wydarzeń ponawiamy prośbę 
o podjęcie dialogu z organizacjami 
mniejszości ukraińskiej z Polski w 
kwestii upamiętnienia ofiar zbrodni 
wojennych, akcji pacyfikacyjnych i 
represji komunistycznych w latach 
1944–1947” – pisze Związek Ukra-
ińców w Polsce. „– Jednocześnie 
zwracamy się z apelem do społe-
czeństwa polskiego o solidarność 
z naszą społecznością oraz potę-
pienie tendencyjnych publikacji i 
działań usprawiedliwiających ma-
sowe zbrodnie na cywilnej ludności 
ukraińskiej oraz przypadków profa-
nowania i blokowania odnowienia 
grobów i upamiętnień ukraińskich 
na terenie Rzeczypospolitej.” 

Oświadczenie Związku Ukraińców 
w Polsce było szeroko opisywane 
przez ukraińskie media, które za-
znaczały, często w tytułach – jak np. 
duże agencje informacyjne Unian 
czy Ukrinform, że według polskich 
Ukraińców, „Polska zamilcza zbrod-
nie Armii Krajowej”.

Internauta uvara: „Poczytajcie tylko 
co wypisuje pro-rządowy UNIAN… 
to nie jest jakaś pół-oficjalna stro-
na informacyjna prowadzona przez 
kilku bandero-oszołomów tylko 
ukraińska agencja prasowa. Pierw-
sze 3 akapity poświęcone brutalnym 
mordom AK na ludności cywilnej 
w liczbie około 1000 osób, a potem 
oczywiście jakaś mglista wzmian-
ka o „wzajemnej tragedii” między 
naszymi narodami.. ani słowa, co 
doprowadziło do akcji AK i jaka 
była skala zbrodni po stronie UPA! 
To już jest oficjalne pranie mózgu 
narodu ukraińskiego przez obecne 
władze! Autorem tych wypocin jest 
nie kto inny jak MSZ Ukrainy, ro-
dowity Ukrainiec z dziada pradzia-
da… Pavlo Klimkin.” (Za: https://
kresy.pl/wydarzenia/ukrainskie-m-
edia-zwiazek-ukraincow-krytykuje-
polske-za-zamilczanie-zbrodni-ak/; 
10 marca 2018).  

O złamaniu przez stronę ukraińską 
zawartego ze stroną polską porozu-
mienia ws. budowy pomnika w Sah-
ryniu nie wspomniano. A dotyczy on 
chociażby sprawy nie wymieniania 
sprawców zabójstw, czego skrupu-
latnie przestrzega Ukraina odnośnie 
pomników polskich ofiar stojących 
na terenie obecnej Ukrainy. Tymcza-
sem Ukraińcy w Sahryniu wyryli na 
pomniku: „Ubici przez AK”. W wal-
kach w Sahryniu brały udział także 
oddziały Batalionów Chłopskich, 
ich jednak nie wymienili. Ciekawe 
dlaczego? Na Ukrainie na polskich 
pomnikach nie może być nawet na-
pisu „Zamordowani”, a tym bardziej 
wymieniania sprawców z UPA. Po-
nadto w Sahryniu Ukraińcy dopisali 

„z sufitu” kilkadziesiąt nazwisk ofiar 
i kilkanaście miejscowości, poza już 
ustalonymi z IPN.    

Tymczasem rząd Polski jest bardzo 
wrażliwy... na uczucia ukraińskich 
faszystów.  

Jak podały media, wbrew planom 
polskiego rządu w tym roku nie doj-
dzie do generalnego remontu Cmen-
tarza Orląt Lwowskich. Mimo tego, 
że w środki na ten cel zostały zabez-
pieczone w budżecie, a koncepcja 
przebudowy została zatwierdzona. 
Według RMF FM, powodem takiej 
sytuacji są napięte relacje polsko-
-ukraińskie, która rzutuje na wza-
jemne kontakty. Z tego względu 
strona polska, nie chcąc dodatkowo 
drażnić Ukrainy, zdecydowała się 
nie występować o zgodę na prze-
budowę. Ograniczono się jedynie 
do „remontu kosmetycznego”, czyli 
uzupełnienia odpadających tynków i 
malowania, do czego potrzebna jest 
zgoda tylko miejskiego konserwa-
tora. Pierwotnie, w ramach poważ-
niejszych prac, murowane elementy 
miały być wymieniane na lity, jasny 
kamień. Na to jednak musiałby wy-
razić zgodę specjalny, międzyresor-
towy zespół. RMF FM nieoficjalnie 
dowiedziało się, że obecnie strona 
polska nie chce otwierać pola do 
kolejnego potencjalnego konflik-
tu z Ukrainą. Na czele Państwowej 
Międzyresortowej Komisji do spraw 
Upamiętnień Ofiar Wojen i Represji 
stoi Światosław Szeremeta, neo-
banderowiec, znany z wielu kon-
trowersyjnych działań wypowiedzi. 
To właśnie on, obok szefa UIPN 
Wołodymyra Wjatrowycza, odpo-
wiada za wstrzymanie polskich prac 
poszukiwawczo-ekshumacyjnych na 
Ukrainie. 

Kilka dni temu w sieci pojawiły się 
zdjęcia uszkodzonych drewnianych 
pudeł, w którym Ukraińcy ukryli 
lwy z Cmentarza Orląt. Zdjęcia za-
mieścił neobanderowski działacz i 
współpracownik Szeremety, Ostap 
Kozak. W latach 90. XX wieku był 
on szefem UNA-UNSO we Lwo-
wie, odpowiedzialnym m.in. za pa-
lenie polskich flag, a potem radnym 
Lwowa. W reakcji na to Szereme-
ta napisał, że lwy powinny zostać 
wyniesione poza teren Cmentarza 
Łyczakowskiego: „Lwy, które były 
symbolem polskiej okupacji, powin-
ny opuścić cmentarz łyczakowski. 
Decyzje Lwowskiej Rady Miejskiej 
jasno wskazują, że nie mogą tam 
stać. Jest to rażące naruszenie ukra-
ińskiego prawa. Ci, którzy je tam 
ustawili, powinni je zabrać.”  

W 2017 roku, w ramach programu 
„Dziedzictwo Kulturowe – Ochrona 
dziedzictwa kulturowego za grani-
cą”, Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego przyznało 
320 tys. zł na prace restauratorskie 
na Cmentarzu Łyczakowskim we 
Lwowie (etap X). Ponadto, MKiDN 
przyznało w ramach programu 
„Miejsca Pamięci Narodowej za 
Granicą” 331,5 tys. zł na renowację 
kwatery powstańców listopadowych 
(tzw. „Żelaznej Kompanii”) oraz 
279 tys. zł na renowację wybranych 
pomników nagrobnych prezydentów 
Lwowa na Cmentarzu Łyczakow-
skim. Łącznie, resort ten wyasygno-
wał na prace na tym cmentarzu 930 
tys. zł.

Internauta Wolyn1943: „BRAWO 
!!! Pięknie czcicie 100-lecie Obrony 
Lwowa… Całe szczęście, że nie ży-
jemy w 1918 r. Z takimi politykami 
Polska niepodległości by nie odzy-
skała! No, to żeśmy wstali z kolan…  
„strona polska, nie chcąc dodat-
kowo drażnić Ukrainy” – czy tylko 
mnie opadły ręce na to polskie tchó-
rzostwo? Ukraina nie boi się żądać 
(!) pomników dla upowskich ludo-
bójców, a Polska boi się wyremon-
tować cmentarz-pomnik polskich 
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dzieci, które nie bały się oddać życia 
dla Polski w równorzędnej walce o 
Lwów? Gdyby choć wystąpili o tę 
zgodę i jej nie dostali, ale oni pod-
dali się bez walki! Jurek Bitschan i 
Antoś Petrykiewicz w grobach się 
przewracają! I jeszcze jedno: co to 
za „koncepcja przebudowy” Cmen-
tarza Obrońców Lwowa, która zo-
stała zatwierdzona? Czyżby w ra-
mach „przebudowy” miano usunąć 
Pomnik chwały, a może Lwy albo 
płytę Pięciu Nieznanych z Persen-
kówki? A może usuną katakumby, 
bo to zapewne przejaw polskiego 
triumfalizmu i imperializmu? Co tym 
razem władza zamiata pod dywan? 
Należy żądać upublicznienia owej 
„koncepcji przebudowy”, aby za 
rok czy dwa nie okazało się, że sami 
Polacy, według własnej koncepcji 
stosownie do ukraińskiej „wraż-
liwości” zmodyfikowali Cmentarz 
Obrońców Lwowa.” (za: https://
kresy.pl/wydarzenia/rmf-nie-be-
dzie-generalnego-remontu-cmenta-
rza-orlat-lwowskich-rzad-nie-chce-
kolejnego-konfliktu-z-ukraina/; 13 
marca 2018).  

Czy pomniki UPA w Polsce nie są 
symbolem ukraińskiego okrutnego 
ludobójstwa dokonanego na ludno-
ści polskiej i służą gloryfikowaniu 
banderyzmu, co jest niezgodne z 
polskim prawem?  Ależ nie, bo zda-
niem Ukraińców dwa plus dwa to się 
równa rower.  A przecież Cmentarz 
Obrońców Lwowa jest cmentarzem 
wojennym objętym zapisami kon-
wencji genewskiej i Ukraina nie ma 
prawa  „modyfikować” jago wyglą-
du. 

Tymczasem Ukraińcy robią co po-
trafią, aby „nie drażnić Polski”.  

„W Sahryniu na Lubelszczyźnie od-
były się uroczystości upamiętniające 
Ukraińców, którzy zginęli 10 marca 
1944 roku podczas akcji AK i BCh 
przeciwko UPA i mieszkańcom wsi 
wspierających ich działania. W Sah-
ryniu znajdowała się baza ukraiń-
skich nacjonalistów. W skład oficjal-
nej delegacji ukraińskiej z Wołynia, 
której przewodził Ołeksandr Pyro-
żyk, wiceszef wołyńskiej, neobande-
rowskiej Swobody, a zarazem pierw-
szy zastępca przewodniczącego wo-
łyńskiej rady obwodowej, wchodzili 
przedstawiciele tej rady, obwodowej 
administracji państwowej i różnych 
organizacji. Między innymi Bractwa 
Weteranów OUN – UPA im. Kłyma 
Sawura, a także Ukraińskiego IPN. 
Podczas oficjalnej przemowy w 
trakcie uroczystości w Sahryniu, Py-
rożyk mówił, że  ostatnie wydarze-
nia w Polsce i oświadczenia strony 
polskiej „zmuszają nas [Ukraińców 
– red.] do powrotu do głębi pamięci i 
do tego, by wreszcie zrozumieć kar-
ty [historii], które przez długi czas 
były zamilczane przez sowiecką, 
moskiewską oficjalną historię, ide-
ologię i historiografię”. „W Lublinie 
Ukraińcy powiedzieli Polakom, dla-
czego dla nas Bandera był, jest i bę-
dzie bohaterem narodowym. Bo on 
swoje życie oddał za ideę państwa 
ukraińskiego” – powiedział, doda-
jąc, że Polacy i Ukraińcy nie mogą 
mieć tych samych bohaterów. Dodał, 
że „to tak samo”, jak w przypadku 
Józefa Piłsudskiego, którego Polacy 
uważają za bohatera. Podkreślił, że 
Piłsudski zrozumiał, kim są boha-
terowie narodowi „i wypowiedział 
słowa, że bez silnego ukraińskiego 
państwa, nie będzie silnej Polski”, 
więc Ukraina ma prawo do własnych 
bohaterów. Szczególnie tych, którzy 
ginęli za swój kraj. „Dlatego dopiero 
wówczas, gdy pewni nieodlegli poli-
tycy po obu stronach granicy zrozu-
mieją to, że dla Ukraińców Bande-
ra i Ukraińska Powstańcza Armia 
są bohaterami, a dla Polaków inni, 
osiągniemy zrozumienie i wspólną 
przyszłość” – powiedział Pyrożyk, 
kończąc przemowę banderowskim 
„Sława Ukraijini”, na co część zgro-

madzonych gromko odpowiedziała 
„Herojam Sława”. Wcześniej wi-
ceszef wołyńskiej rady obwodowej 
wyraził nadzieję, że dojdzie do ofi-
cjalnego odsłonięcia pomnika Ukra-
ińców zabitych w Sahryniu. Obecni 
na uroczystości ambasador Ukrainy 
Andrij Deszczyca, konsul general-
ny Wasyl Pawluk i wiceszef MSZ 
Ukrainy Wasyl Bodnar zapewniali, 
że będą podejmować w tym celu 
maksymalne wysiłki. Po wystąpie-
niu Pyrożyka, obecny na miejscu 
Polak wezwał policję. Tłumaczył, 
że podczas uroczystości doszło do 
propagowania banderyzmu. Polak, 
który wezwał policję tłumaczył neo-
banderowcom, że w związku z no-
welizacją ustawy o IPN w Polsce nie 
można gloryfikować ideologii ukra-
ińskiego nacjonalizmu, co „swo-
bodowcy” odbierali z krytycznym 
niezrozumieniem. Przybyli na miej-
sce policjanci spisali dane polityka 
„Swobody”, który oświadczył, że nie 
wypiera się swoich słów, ale uważa, 
że należy ich jeszcze raz posłuchać, 
skoro zostały nagrane. „Piłsudski 
jest narodowym bohaterem dla Po-
laków, państwa polskiego, a dla 
Bandera jest narodowym bohaterem 
dla państwa ukraińskiego” – mówił 
Pyrożyk. „Ja tu mówiłem otwarcie, 
publicznie, radzę sobie z tym. Od-
powiadam za każde swoje słowo” – 
zaznaczył. Inni członkowie ukraiń-
skiej delegacji twierdzili, że nic nie 
zakazuje im mówienia publicznie 
takich rzeczy. Z kolei część zebra-
nych na miejscu Ukraińców akcen-
towała, że w Sahryniu mordowali 
Polacy. Tłumaczenia, że była to tzw. 
akcja odwetowa związana ze zbrod-
niczą działalnością UPA, spotkały 
się z krytyką ze strony ukraińskiej. 
Według oficjalnej relacji na portalu 
Swobody, była to „prowokacja” ze 
strony Polaków. Z kolei powiąza-
ny ze Swobodą portal vgolos.com.
ua pisał, że policję wezwał „polski 
szowinista”. „Pokazywał palcem na 
mój znaczek „Swobody” i mówił, że 
jestem banderowcem. Tak, to Swobo-
da, a ja jestem banderowcem i jestem 
z tego dumny” – mówił temu portalo-
wi Pyrożyk. Portal vgolos pisał też, 
że uroczystości w Sahryniu miały na 
celu uczczenie pamięci „Ukraińców 
zaatakowanych przez polskich oku-
pantów”. 

Szef MSZ Ukrainy Klimkin  w ar-
tykule „Ukraina-Polska: pamiętajmy 
o woli Kaczyńskiego” stwierdził, że 
atak na Sahryń nie miał podstaw z 
militarnego punktu widzenia, „stąd, 
celem akcji pacyfikacyjnej było 
jedno – czystka etniczna i fizyczne 
zniszczenie ukraińskiej ludności”. 
Klimkin zarzuca przy tym polskim 
władzom manipulowanie historią: 
„Te fakty nijak nie pasują jednak do 
nowej koncepcji historycznej pol-
skich polityków rządzących, zgodnie 
z którą UPA ogłasza się organizacją 
zbrodniczą, a Armia Krajowa pozo-
staje czysta i niepokalana. Rzeczywi-
stość zaprzecza takiemu podejściu. 
Niestety, zbrodniarze wojenni byli po 
obu stronach, a ofiarami masowych 
mordów byli zarówno Polacy, jak i 
Ukraińcy. Nie ma niczego prostsze-
go i bardziej logicznego, niż uznanie 
tych oczywistych faktów, pogodzenie 
się z tym, że wzajemne rzezie z lat 
40-tych są naszą ogromną, wspólną 
tragedią” – pisał Klimkin. 

Ukraińska ambasada pisała na swoim 
profilu Facebookowym, że uroczy-
stości były poświęcone „Ukraińcom, 
którzy zginęli jako męczennicy za 
przynależność do narodowości ukra-
ińskiej”. „Wieczna pamięć wszystkim 
niewinnym ofiarom bratobójczego 
konfliktu ukraińsko-polskiego pod-
czas II wojny światowej! Cześć Ich 
Pamięci!” – napisali przedstawiciele 
ukraińskiej ambasady. Podczas uro-
czystości w Sahryniu odczytano też 
list prezydenta Ukrainy Petra Poro-
szenki, w którym napisał o ukraiń-
skich ofiarach akcji sprzed 74 lat, że 

„jedyną podstawą wyroku śmierci 
była ich przynależność do narodu 
ukraińskiego”. Zaznaczył też, że nie 
można zbijać na tragedii kapitału po-
litycznego: „– Jednocześnie nie za-
pominamy i o bolesnych stronach na-
szych relacji. Natomiast mierzyć się 
nawzajem przelaną krwią i zdobywać 
na tragedii dywidendy polityczne – to 
droga donikąd.” Poroszenko wyraził 
też nadzieję, że pomnik Ukraińców 
w Sahryniu zostanie niebawem ofi-
cjalnie odsłonięty przez prezydentów 
Polski i Ukrainy. „Jestem do tego go-
tów” – oświadczył Poroszenko. (Za: 
https://kresy.pl/wydarzenia/ukrain-
ski-polityk-neobanderowskiej-swob
ody-wychwalal-bandere-i-upa-w-sa
hryniu-wezwano-policje-video/; 13 
marca 2018).  

 

„Prokuratura Rejonowa w Hrubie-
szowie będzie sprawdzać, czy pod-
czas ukraińskich uroczystości w Sah-
ryniu nie doszło do publicznego pro-
pagowania faszystowskiego ustroju 
lub do nawoływania do nienawiści 
na tle różnic narodowościowych. 
Polityk neobanderowskiej „Swobo-
dy” wychwalał tam UPA i Stepana 
Banderę. „– Będziemy sprawdzać, 
czy podczas uroczystości nie doszło 
do publicznego propagowania fa-
szystowskiego ustroju lub do nawo-
ływania do nienawiści na tle różnic 
narodowościowych” – powiedział 
Artur Kubik, szef Prokuratury Rejo-
nowej w Hrubieszowie, w rozmowie 
z „Kroniką Tygodnia”. Według rela-
cji Wiesława Huka ze Stowarzysze-
nia Upamiętniania Polaków Pomor-
dowanych na Wołyniu z siedzibą w 
Zamościu dla „Kroniki Tygodnia”, 
w uroczystościach zorganizowanych 
przez środowiska ukraińskie w Sah-
ryniu wzięło udział ponad 100 osób. 
„Sama uroczystość przebiegła god-
nie, z powagą i spokojnie, choć każde 
wystąpienie kończyło się banderow-
skim zawołaniem „Sława Ukra-
inie!”, na co zgromadzeni odpowia-
dali „Herojam sława!” – informuje 
Huk. „I gdy już się wydawało, że 
Ukraińcy przyjechali do Sahrynia po 
to, żeby się pomodlić za ofiary, jeden 
z uczestników ubrany w wyszywankę 
w banderowskich barwach z wpiętym 
w klapę marynarki znaczkiem nacjo-
nalistycznej partii Svoboda, wygłosił 
przemówienie wysławiające UPA, 
Banderę i Szuchewycza. Powiedział, 
że Bandera zawsze będzie bohaterem 
narodowym Ukrainy takim samym, 
jak Piłsudski dla Polaków.”  Huk 
uważa, że na cmentarzu w Sahryniu 
doszło do gloryfikowania na terenie 
Polski nazistowskiej ideologii ban-
derowskiej, co w świetle znoweli-
zowanej ustawy o IPN jest czynem 
prawnie zabronionym. Na wniosek 
działacza zamojskiego stowarzysze-
nia zabezpieczająca uroczystości po-
licja wykonała na miejscu czynności 
przewidziane prawem. 

„Nie możemy sobie pozwolić na to, 
żeby na terenie Polski wysławiać 
Banderę, Szuchewycza i innych 
zbrodniarzy” – powiedziała z ko-
lei Janina Kalinowska, przewodni-
cząca zamojskiego Stowarzyszenia 
Upamiętniania Polaków Pomordo-
wanych na Wołyniu. (https://kresy.
pl/wydarzenia/prokuratura-sprawd-
za-czy-w-sahryniu-propagowano-
ustroj-faszystowski-i-wzywano-do-
nienawisci/ ; 13 marca 2018).  

W rozmowie z portalem Kresy.pl 
prof. Włodzimierz Osadczy stwier-
dził: „Wkraczamy w tej chwili w 
cywilizowany obszar relacji polsko-
-ukraińskich. Daj Boże, żeby zno-
welizowana ustawa o IPN, która już 
zaczęła funkcjonować, działała dalej. 
Żeby wysiłki sił zła, które w sposób 
bardzo zdeterminowany ją atakują, 
nie odniosły skutku, byśmy mogli w 
sposób cywilizowany i godny reali-
zować współpracę polsko-ukraińską. 
Między innymi w kwestiach dotyczą-

cych pamięci i polityki pamięci. Wi-
dzimy w tej chwili, jakie jest parcie ze 
strony ukraińskiej, żeby zalegalizo-
wać i odnowić tzw. pomniki UPA, któ-
re powstały w Polsce w sposób niele-
galny i które nie powinny znajdować 
się na naszym terytorium. Ta presja 
jest bezwzględna i nieuwzględnia-
jąca okoliczności, które należałoby 
brać pod uwagę. Mamy do czynienia 
z wielką determinacją”. Jego zda-
niem, polski rząd zachowuje się w tej 
sprawie niejako jak starszy, bardziej 
wyrozumiały brat, który pobłażliwie 
przymyka oczu i nie chce zadrażniać 
sytuacji. „A ta sytuacja jest w tej 
chwili chora. Jeżeli ich się nie roz-
strzygnie w prosty sposób, to będą 
powracać ze zdwojoną siłą. Trzeba 
je zamknąć. Polska polityka jest tu, 
niestety, bardzo nieudolna. Obecny 
głęboki impas, w którym znalazły się 
relacje polsko-ukraińskie, jest winą 
tylko i wyłącznie strony polskiej. 
Dlatego, że od strony ukraińskiej nie 
oczekiwało się zbyt wiele, natomiast 
strona polska musiała i musi dbać za-
równo o pochówki ofiar ludobójstwa, 
jak i o to, co stanowi część spuścizny 
narodowej, kulturowej i religijnej na 
Kresach. Strona polska nigdy za bar-
dzo się o to nie troszczyła i nie dba-
ła o to – zawsze szła na połowiczne 
rozwiązania.” Historyk zaznacza, 
że „okaleczenie Cmentarza Orląt 
Lwowskich to nie tylko pozbawienie 
go integralnych części architekto-
nicznych i rzeźbiarskich w postaci 
lwów”. „Wystarczy przeczytać ocen-
zurowane inskrypcje, chociażby w 
krużgankach, gdzie wypisane są na-
zwiska bohaterów obrony Lwowa. 
Zobaczymy, ze przy każdym nazwisku 
ocenzurowano skrót dotyczący Krzy-
ża Obrony Lwowa. To wszystko są 
rzeczy znane i świadczące o chorych 
relacjach. Dopóki strona polska nie 
będzie chciała tych relacji uzdrowić 
poprzez prawdę, bo innej drogi nie 
ma, to będzie tylko gorzej.” (https://
kresy.pl/wydarzenia/prof-osadczy-
mamy-do-czynienia-z-bezwzgledna-
presja-ze-strony-ukrainy-nasze-
relacje-sa-chore/ 13 marca 2018 ). 

„W sekretariacie Konferencji Episko-
patu Polski w Warszawie odbyła się 
promocja wywiadu-rzeki pt. „Dialog 
leczy rany”, autorstwa greckokatolic-
kiego hierarchy Światosława Szew-
czuka z Ukrainy, używającego tytułu 
arcybiskupa większego Kijowa i Ha-
licza. Wstęp do tej publikacji napisał 
ks. kard. Stanisław Dziwisz. Spotka-
nie zorganizowała Katolicka Agen-
cja Informacyjna. Na sali obok au-
tora zasiedli między innymi ks. kard. 
Kazimierz Nycz, metropolita war-
szawski, i biskup Artur Miziński z 
Lublina, sekretarz generalny episko-
patu, oraz prezydent Bronisław Ko-
morowski, ambasador Andrij Desz-
czycia i Piotr Tyma, szef Związku 
Ukraińców w Polsce. Przedstawicieli 
rodzin ofiar UPA jednak nie zapro-
szono, chociaż, jak wcześniej zapo-
wiedziano, miano poruszyć sprawy 
ich dotyczące. /.../ Poza ustawicznym 
odmienianiem słów „dialog” i „po-
jednanie” przez wszystkie przypadki 
zabrakło konkretów, które odnosi-
łyby się do nabrzmiałych relacji tak 
pomiędzy Polską a Ukrainą, jak i 
pomiędzy Cerkwią greckokatolic-
ką a Kościołem rzymskokatolickim 
na Ukrainie. Arcybiskup Szewczuk, 
nawiasem mówiąc, świetnie włada-
jący językiem polskim, uchylił się 
od odpowiedzi na pytanie o stosunek 
Cerkwi do postaci Stepana Bandery i 
ideologii banderowskiej, zasłaniając 
się brakiem odpowiedniej wiedzy. 
Było to bardzo nieszczere, bo prze-
cież podwładni mu biskupi i księża 
od lat biorą czynny udział w glory-
fikacji nacjonalistów ukraińskich, 
święcą pomniki i epitafia tak samego 
Bandery, jak i członków Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów i Ukra-
ińskiej Powstańczej Armii oraz SS 
Galizien. I jakoś „brak wiedzy” im 
w tym nie przeszkadza. Arcybiskup 
pytany z kolei o „mapę drogową” 

rozwoju relacji polsko-ukraińskich 
nie wspomniał ani słowem, jak i kar-
dynał Nycz, o przypadającej w tym 
roku 75. rocznicy apogeum ludobój-
stwa Polaków na Kresach Wschod-
nich. /.../ 

Gość z Kijowa i metropolita war-
szawski oraz organizatorzy spotkania 
nie odnieśli się też do faktu, że obec-
nie na Ukrainie jest zakaz ekshuma-
cji polskich ofiar, a prawie 85% Po-
laków pomordowanych przez UPA 
i SS Galizien nadal nie ma swoich 
grobów. Jak widać wspomniana de-
klaracja pozostała tylko na papierze. 
Szczególnie dotyczy to zawartego w 
niej następującego zdania: Widzimy 
też potrzebę godnego upamiętnienia 
ofiar w miejscach ich śmierci i naj-
większego cierpienia. Prawdziwego 
pojednania i przebaczenia jeszcze nie 
udało się zbudować na fałszu i prze-
milczeniach. Szkoda, że greckokato-
licki arcybiskup Światosław Szew-
czuk zmarnował kolejną okazje.” 
(Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: 
Bez prawdy i empatii do ofiar Cer-
kiew nie uleczy ran; w: http://www.
rmf24.pl/tylko-w-rmf24/isakowicz-
-zaleski/blogi/news-bez-prawdy-i-
empatii-do-ofiar-cerkiew-nie-uleczy-
ran,nId,2557562#utm_source=paste-
&utm_medium=paste&utm_campa-
ign=firefox; 15 marca 2018)  

A Światosław Szeremeta z uporem 
twierdzi, że dwa plus dwa to się rów-
na rower. Na pytanie: „Jest pan jedy-
ną osobą, której Polska po słowach 
Witolda Waszczykowskiego w prak-
tyce zakazała wjazdu. Czuje się pan 
naczelnym polonofobem Ukrainy?”, 
odpowiada: „Dziwi mnie to. Nieofi-
cjalnie wiem, że ta sytuacja wynikła 
z mojego stanowiska, by przy upa-
miętnianiu ofiar postępować zgodnie 
z prawem ukraińskim. Z tymi bzdura-
mi, które opowiadał minister Witold 
Waszczykowski, wiceminister Bartosz 
Cichocki i rzecznik MSZ, zamierzam 
pójść do sądu. Co prawda nie wy-
mieniali oni mojego nazwiska, ale 
mówili o urzędnikach, którzy chodzą 
w esesmańskich mundurach. Nigdy 
takiego nie założyłem. Nigdy nawet 
nie byłem rekonstruktorem historycz-
nym. Zajmuję się poszukiwaniem i 
pochówkiem żołnierzy różnych armii, 
w tym armii niemieckiej. Premier 
Mateusz Morawiecki składał kwiaty 
na mogile żołnierzy Brygady Święto-
krzyskiej. On też propaguje nazizm? 
Czemu Morawiecki może składać 
kwiaty na grobach żołnierzy, którzy 
kolaborowali z III Rzeszą, a ja nie 
mam prawa złożyć kwiatów na gro-
bach Ukraińców, którzy służyli w dy-
wizji Hałyczyna  i których ekshumo-
waliśmy i pochowaliśmy ponownie 
zgodnie z chrześcijańskim obycza-
jem? Podobnie zresztą jak żołnierzy 
innych armii i narodowości.” 

Polscy redaktorzy nie informują go, 
że Brygada Świętokrzyska nie wy-
rżnęła kilku wiosek ukraińskich, a 
SS Galizien- Hałyczyna wymordo-
wała ludność polską w kilku wio-
skach, w tym w Hucie Pieniackiej. 
Nie była formowana przez Niemców, 
nie miała dowódców niemieckich  i 
nie walczyła po stronie niemieckiej, 
jak dywizja Hałyczyna.    

Na pytanie: „Dlaczego zablokował 
pan ekshumacje w Kostiuchnów-
ce?”, odpowiada: „Było wspólne 
oświadczenie moje i INP, że po wy-
darzeniach w Hruszowicach wpro-
wadzamy moratorium na wspólne 
przedsięwzięcia, dopóki nie poznamy 
perspektywy odbudowy zrujnowa-
nych ukraińskich pomników w Pol-
sce. Uważam, że mamy do czynienia 
z Europejczykami i chrześcijanami, 
którzy rozumieją, że niszczenie po-
mników na cmentarzach nie jest 
zachowaniem europejskim, chrze-
ścijańskim ani partnerskim. Ogłosi-
liśmy też moratorium na legalizację 
polskich pomników na terenie Ukra-
iny, a jest ich trzy-, czterokrotnie wię-
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cej niż ukraińskich w Polsce. Piłka 
jest po stronie Polski.” 

Ale Polska nie ma do „czynienia 
z Europejczykami i chrześcijana-
mi” po stronie ukraińskiej. Okazało 
się, że pomnik ludobójców z UPA 
w Hruszowicach był nielegalnie 
postawiony na kilkunastu grobach 
polskich i nie było pod nim grobów 
ukraińskich. Takie jest ukraińskie 
„zachowanie europejskie, chrześci-
jańskie i partnerskie”. I głównie nie 
chodzi o Kostiuchnówkę, ale zakaz 
ekshumacji i godnego pochowania 
około dwustu tysięcy pomordowanej 
w okrutny sposób przez OUN-UPA  
i SS Galizien-Hałyczyna cywilnej, 
bezbronnej ludności polskiej, której 
kości leżą w nieoznakowanych do-
łach i studniach w ponad czterech 
tysięcy miejscowościach na terenie 
obecnej Ukrainy. Polscy dziennika-
rze o to nie pytają Szeremetę, a to on 
tych ekshumacji zabronił - „po euro-
pejsku, chrześcijańsku i partnersku” 
w rozumieniu banderowskim.   

W końcu padają z ich strony rzeczo-
we słowa: „Strona polska ma pre-
cyzyjne stanowisko: godzimy się na 
pomniki na grobach, ale nie godzimy 
się na nielegalne pomniki poza nimi. 
To przykład Hruszowic, w których 
według Polaków pod pomnikiem nie 
ma ciał, a według Ukraińców – są. 
Kiedy w 2017 r. w Charkowie gościł 
Andrzej Duda, mówiło się o wspól-
nych badaniach, by sprawdzić, kto 
ma rację.” I Szeremeta odpowiada: 
„Nie otwierajmy puszki Pandory. 
Gdy mówimy o ukraińskich pomni-
kach w Polsce, na tych cmentarzach 
są pochowani żołnierze UPA. Więk-
szość uszkodzonych pomników doty-
czyła upowców, którzy nie mieli nic 
wspólnego z wydarzeniami na Wo-
łyniu. Tych, którzy zginęli z rąk ko-
munistów. Albo sowieckiego NKWD, 
albo polskich komunistów z UB, Ar-
mii Ludowej itd. Tylko pojedyncze 
pomniki dotyczyły walk UPA z AK. 
Czy polska władza, która deklaru-
je antykomunizm, w rzeczywistości 
wspiera komunistów? Druga spra-
wa: nie mamy gwarancji, że w latach 
90. stawiano te pomniki dokładnie w 
miejscu pochówku. Wiemy na pew-
no, że chodzi o te konkretne cmen-
tarze. Starsi ludzie, którzy wskazy-
wali miejsca, mogli się pomylić co 
do dokładnego miejsca pochówku. 
A co, jeśli ciała leżą 5 m dalej? A 
jeśli 50 m? Możliwe też, że na tych 
właściwych miejscach w latach 70. 
czy 80. pochowano innych ludzi. Co 
zrobić, jeśli badania to wykażą? Dla-
tego mówię o puszce Pandory. Czy 
jesteście pewni, że pomnik w Hucie 
Pieniackiej stoi na miejscu pochów-
ku? Proponowaliśmy stronie pol-
skiej wspólne badania. Wiceszef IPN 
Krzysztof Szwagrzyk na spotkaniu we 
Lwowie w styczniu 2017 r. zapalił się 
do tej idei. Ale członkowie delegacji 
mówili, że to problem, że dziennika-
rze się zjadą, że może wyjdzie mniej-
sza liczba ofiar. Wszyscy wiedzą, że 

liczba „około 1000 Polaków”, jaka 
widnieje na pomniku, jest wyssana z 
palca. Gdybyśmy przeprowadzili eks-
humację, poznalibyśmy realną liczbę 
zamordowanych. Strona polska tego 
nie chce.” 

Czyli „nie otwierajmy puszki Pando-
ry”, bo mogłoby się okazać, że pod 
pomnikami UPA nie ma żadnych ciał 
banderowców poległych w walce z 
komunistami. Przezornie więc Szere-
meta mówi: może są 5 m dalej, może 
50m. Ale szukać ich i ekshumacji 
przeprowadzić nie chce. W Hucie 
Pieniackiej większość ludności pol-
skiej została żywcem spalona w sto-
dołach i został tylko popiół, z którego 
nie da się zliczyć ofiar. 

I dalsze wypowiedzi Szeremety, któ-
ry kłamie „w żywe oczy”: „Ukraina 
nie walczy z martwymi ani z po-
mnikami. Z szacunkiem traktujemy 
wszystkich poległych, zgodnie z zasa-
dami chrześcijaństwa i konwencji ge-
newskiej. Chcemy tylko, by wszystko 
odbywało się zgodnie z prawem i by z 
jednakowym szacunkiem traktowano 
naszych poległych. Odwołuję się do 
zdrowego rozsądku Polaków. Jeśli 
uzależniacie to od badań, my postą-
pimy analogicznie. Kiedy w przeszło-
ści przymykaliśmy oczy na pewne 
nieprawidłowości, uznawano to w 
Polsce za słabość. My się tylko bro-
nimy. Polska strona atakuje nas, ruj-
nowane są nasze pomniki. Popieram 
organizację wspólnych poszukiwań 
w obu państwach, ale na zasadzie pa-
rytetu. Jeden projekt w Polsce, jeden 
na Ukrainie, bo polskim partnerom 
nie można wierzyć. Obietnice pozo-
stają obietnicami. Kiedyś Otto von 
Bismarck mówił, że umowy z Rosją 
nie są warte nawet papieru, na jakim 
zostały podpisane. To samo z Pol-
ską w sferze polityki pamięci. Mogę 
podać wiele przykładów. Za środki 
ROPWiM za kadencji śp. Andrzeja 
Przewoźnika postawiono pomnik na 
górze Monastyr na Podkarpaciu, 
gdzie pochowano 64 żołnierzy UPA, 
którzy zginęli w bojach z NKWD. W 
2014 r. po ataku wandali zwróciliśmy 
się z prośbą o reakcję. Bez skutku. 
Po dwóch latach pojechałem tam i 
osobiście, rękami swoimi i swoich 
pracowników, czyściłem ten pomnik z 
farby. Może tak być w państwie pra-
wa?” 

Propozycja Szeremety zaiste „warta 
papieru”: wspólne poszukiwania na 
zasadzie parytetu, jeden projekt w 
Polsce, jeden na Ukrainie. W Polsce 
może on dotyczyć kilkunastu miejsc, 
na Ukrainie kilkunastu tysięcy. A po 
ich realizacji sprawę się zamyka. I 
jaki jest sens toczyć rozmowy z czło-
wiekiem, który z uporem twierdzi, że 
dwa plus dwa to się równa rower? 

Taką samą logiką posługuje się on 
pytany o odsłoniętą przez niego i 
wicepremier Iwonę Kłympusz-Cyn-
cadze  tablicę na przełęczy Tuchol-
skiej przypisującą Polakom zbrodnię 

na żołnierzach Ukrainy Karpackiej 
w 1938 roku. Ba, porównuje ją do 
zbrodni w Katyniu. Szeremeta mówi: 
„Ludzie, którzy walczyli za Ukrainę 
Karpacką, zostali potem pozbawieni 
obywatelstwa RP, bo stanowili za-
grożenie dla polskiej władzy. Węgrzy 
część jeńców zamordowali, a pol-
skich obywateli przekazali Polsce, 
po czym zostali oni rozstrzelani. Roz-
strzelanie jeńców w Katyniu nastąpi-
ło później.” 

Na zarzut, że rozstrzelanie nie jest 
udokumentowanie stwierdza: „Przy 
popełnianiu zbrodni wojennych nie-
mal nigdy nie ma udokumentowane-
go rozkazu.” Jednak w przypadku 
zbrodni ludobójstwa zdanie ma cał-
kowicie odmienne i twierdzi, że nie 
ma tutaj udokumentowanego roz-
kazu. I na końcu apeluje: „Wzywam 
polskich historyków, żeby wspólnie 
zbadać tę zbrodnię. Rozstrzelano 
tam jeńców, ochotników, obywateli 
II RP, którzy pojechali na Zakarpacie 
bić się z Węgrami o niepodległość 
Ukrainy. Znaleźliśmy 22 ciała, ale 
może ich być ponad 600. Dokładniej 
liczby nie znamy. Badania trwają.” 
Po usilnych poszukiwaniach strona 
ukraińska znalazła 22 ciała. I cho-
ciaż dokumentów na to nie ma, już 
wie, że byli to Ukraińcy i że zostali 
rozstrzelani przez Polaków po wzię-
ciu do niewoli. Szukają teraz owych 
brakujących około 600 ciał. I zapew-
ne znajdą, nawet gdyby to były ciała 
Polaków poległych w latach 1939 – 
1945, to zostaną uznani oni za żołnie-
rzy Ukrainy Karpackiej, walczących 
o niepodległą Ukrainę. (Za: Michał 
Potocki, Zbigniew Parafianowicz: 
Obietnice z Polską nie są warte na-
wet papieru? Swiatosław Szeremeta 
o sprawie ukraińskich pomników. W: 
http://www.gazetaprawna.pl/artykul-
y/1113705,swiatoslaw-szeremeta-o-
ustawie-o-ipn-i-grobach-zolnierzy-
upa.html 27.03.2018). 

W lutym dr hab. Andrzej Zapałow-
ski złożył na policję zawiadomienie 
o możliwości popełnienia prze-
stępstwa. Chodziło o obiekt ku czci 
UPA w Koniuszy na Podkarpaciu, 
w gminie Fredropol, który miał po-
wstać nielegalnie jesienią ubiegłego 
roku. Według dostępnych informacji, 
został tam postawiony nielegalnie. 
Kilkanaście lat wcześniej w tym sa-
mym miejscu środowiska ukraińskie 
wzniosły, również nielegalnie, ko-
piec ku czci banderowców. Prof. Za-
pałowski poinformował, że otrzymał 
decyzję, według której Prokuratura 
Rejonowa w Przemyślu odmówiła 
wszczęcia dochodzenia. Uzasadnie-
nia decyzji nie podano. „Wiem, iż w 
tej sprawie doniesienie złożył także 
Podkarpacki Wojewódzki Konser-
wator Zabytków”  – poinformował 
prof. Zapałowski, który opublikował 
dokument na portalu społecznościo-
wym. Nielegalna budowa pomnika 
miała bowiem miejsce na terenie 
będącym w rejestrze zabytków. Hi-
storyk poinformował też, że podczas 

przesłuchania na Policji wskazał 
materiały i nazwiska osób, które 
kilkanaście lat temu w tym  samym 
miejscu fotografowały się, po usy-
paniu nielegalnego pomnika ku czci 
UPA. „Oczywiście są tam osoby za-
angażowane w oskarżeniu kibiców, 
iż w czasie Panachidy w Przemyślu 
w 2016 roku naruszyły tą polityczną 
procesję. Tutaj Prokuratura w Prze-
myślu staje „na głowie” aby udo-
wodnić winę, podobnie jak w spra-
wie antyukraińskiego okrzyku w cza-
sie „Marszu Orląt” w Przemyślu” 
- napisał prof. Zapałowski. Dodał, 
że jest już „kilka spraw, gdzie opie-
szałość Prokuratury w Przemyślu w 
sprawach banderowskich aż razi”. 
Jako przykład podał brak postępów 
w śledztwie w sprawie ukraińskich 
studentów, którzy promowali bande-
rowska flagę. Dodał, że jest „wiele 
innych przykładów umarzania spraw 
składanych przez Polaków w sprawie 
promocji banderyzmu w Przemyślu”. 
Wcześniej historyk poinformował, 
że przejrzał kilka roczników perio-
dyku „Вісник Закерзоння” („Wieści 
z Zakerzonia”), który w latach 2000-
2002 wydawał w Przemyślu Związek 
Ukraińców w Polsce. „Bardzo cieka-
wy jest sam skład redakcji (…) oraz 
teksty, w tym ich linia programowa” 
– zaznaczył. W składzie redakcji 
widnieje m.in. Petro Baczyk, a tak-
że (jako redaktor naczelny) Bohdan 
Huk – ukraiński szowinista, który na 
łamach tygodnika dla Ukraińców w 
Polsce „Nasze Słowo” nazwał prze-
myskiego działacza patriotycznego, 
Mirosława  Majkowskiego, „pierw-
szym żołnierzem faszystowskich 
ugrupowań Przemyśla i Podkarpa-
cia” i twierdzi, że członkowie lokal-
nych grup patriotycznych to faszyści. 
Na łamach „Naszego Słowa” uka-
zywały się również wcześniej inne 
artykuły Huka. Należy zaznaczyć, 
że jego wątpliwej jakości opinia jako 
biegłego przyczyniła się do umorze-
nia postępowania ws. grupy młodych 
Ukraińców, którzy fotografowali się 
z flagą OUN-UPA. On sam zasłynął 
jednak przede wszystkim ze swo-
ich wypowiedzi, które pokazują, że 
jest on gloryfikatorem banderyzmu, 
oskarżającym Polski Rząd w Lon-
dynie o plany eksterminacji ludności 
ukraińskiej. (https://kresy.pl/wyda-
rzenia/przemyska-prokuratura-odma
wia-wszczecia-dochodzenia-ws-now
ego-nielegalnego-pomnika-upa/; 28 
marca 2018).  Problemy z dodawanie 
dwa plus dwa mają więc także proku-
ratorzy w Przemyślu.  

A we Lwowie kwitnie „europejska 
demokracja”. 

„Tegoroczny „Marsz Wyszywanek”, 
pod nazwą „Marsz Wielkości Du-
cha”, upamiętniający 75. rocznicę 
utworzenia dywizji Waffen-SS Gali-
zien, złożonej z ukraińskich ochotni-
ków, rozpoczął się w sobotę pod wie-
czór pod pomnikiem Stepana Bande-
ry we Lwowie. Organizatorem jest 
partia Narodowy Korpus, powiązana 

z pułkiem „Azow”, odwołującym się 
do neobanderyzmu i symboliki nazi-
stowskiej. Według ukraińskich me-
diów, w marszu wzięło udział około 
pół tysiąca osób, z czego większość 
przybyła w tradycyjnych ukraińskich 
wyszywankach. Na czele niesiono 
symbole Waffen-SS Galizien, a także 
flagi: państwową i banderowską. Po-
dobnie jak podczas wcześniejszych 
marszy, widoczny był baner z wize-
runkami żołnierzy tej kolaboracyjnej 
formacji z napisem „Nie zgasną pło-
mienie chwały”. Z przodu niesiono 
także emblematy ukraińskich forma-
cji ochotniczych, które walczą lub 
walczyły w Donbasie, m.in. pułku 
Azow, batalionów OUN, Karpacka 
Sicz, Ochotniczego Ukraińskiego 
Korpusu Prawego Sektora, a także 
Ajdar – formacji popularnej wśród 
części przedstawicieli środowisk 
proukraińskich w Polsce (m.in. Da-
wid Wildstein i Blanka Zalewska, a 
także posłanka Małgorzata Gosiew-
ska z PiS). Obecni byli też przedsta-
wiciele neobanderowskiego „Soko-
ła”, powiązanego z partią Swoboda, 
a także Narodowe Drużyny, czyli bo-
jówki Korpusu Narodowego. Część 
osób ubrana była w stroje imitujące 
umundurowanie członków Waffen-
-SS Galizien (ukr. Hałyczyna), na-
tomiast nie prezentowano symboliki 
partyjnej. Podczas marszu uczestnicy 
skandowali popularne hasła ukraiń-
skich nacjonalistów, m.in.: „SS Ha-
łyczyna – dywizja bohaterów”, „Nasi 
bohaterowie – nasza ziemia”, „Ukra-
ina ponad wszystko”, „Pamiętaj cu-
dzoziemcze – tu panem jest Ukra-
iniec (ukr. Pamjataj czużynec, tut 
hospodar – Ukrajinec!)”, „Szuche-
wycz, Bandera – bohaterowie Ukra-
iny”. Naczelnik lwowskiego sztabu 
Korpusu Narodowego, Światosław 
Siryj, oświadczył: „To są nasi boha-
terowie, oddajemy im hołd, pamię-
tamy, powiększamy ich ducha i du-
cha bycia ochotnikiem jako takim.” 
(Za: https://kresy.pl/wydarzenia/
ss-halyczyna-dywizja-bohaterow-
ulicami-lwowa-przeszedl-marsz-z-
okazji-75-rocznicy-utworzenia-ss-
galizien-video-foto/; 28 kwietnia 
2018).  Dywizja SS „Hałyczyna” 
walczyła po stronie Niemiec, do-
konała rzezi kilkunastu wiosek pol-
skich. Ukraina chce więc iść tą samą 
drogą?

C.d.n.

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

http://tematy.finanse.gazetaprawna.pl/tematy/p/polityka
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1113705,swiatoslaw-szeremeta-o-ustawie-o-ipn-i-grobach-zolnierzy-upa.html
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1113705,swiatoslaw-szeremeta-o-ustawie-o-ipn-i-grobach-zolnierzy-upa.html
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1113705,swiatoslaw-szeremeta-o-ustawie-o-ipn-i-grobach-zolnierzy-upa.html
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1113705,swiatoslaw-szeremeta-o-ustawie-o-ipn-i-grobach-zolnierzy-upa.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=557584221290407&set=a.167146960334137.1073741828.100011165020740&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=557584221290407&set=a.167146960334137.1073741828.100011165020740&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=557584221290407&set=a.167146960334137.1073741828.100011165020740&type=3&theater
https://kresy.pl/wydarzenia/przemyska-prokuratura-odmawia-wszczecia-dochodzenia-ws-nowego-nielegalnego-pomnika-upa/
https://kresy.pl/wydarzenia/przemyska-prokuratura-odmawia-wszczecia-dochodzenia-ws-nowego-nielegalnego-pomnika-upa/
https://kresy.pl/wydarzenia/przemyska-prokuratura-odmawia-wszczecia-dochodzenia-ws-nowego-nielegalnego-pomnika-upa/
https://kresy.pl/wydarzenia/przemyska-prokuratura-odmawia-wszczecia-dochodzenia-ws-nowego-nielegalnego-pomnika-upa/
https://kresy.pl/wydarzenia/ss-halyczyna-dywizja-bohaterow-ulicami-lwowa-przeszedl-marsz-z-okazji-75-rocznicy-utworzenia-ss-galizien-video-foto/
https://kresy.pl/wydarzenia/ss-halyczyna-dywizja-bohaterow-ulicami-lwowa-przeszedl-marsz-z-okazji-75-rocznicy-utworzenia-ss-galizien-video-foto/
https://kresy.pl/wydarzenia/ss-halyczyna-dywizja-bohaterow-ulicami-lwowa-przeszedl-marsz-z-okazji-75-rocznicy-utworzenia-ss-galizien-video-foto/
https://kresy.pl/wydarzenia/ss-halyczyna-dywizja-bohaterow-ulicami-lwowa-przeszedl-marsz-z-okazji-75-rocznicy-utworzenia-ss-galizien-video-foto/
https://kresy.pl/wydarzenia/ss-halyczyna-dywizja-bohaterow-ulicami-lwowa-przeszedl-marsz-z-okazji-75-rocznicy-utworzenia-ss-galizien-video-foto/


1 grudnia 2018 - strona 20                                                                                                                                                                                                                         www.ksi.btx.pl                                                                                                                                   PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Rzeź kolonii Teresin na ziemi 
swojczowskiej 
Sławomir Tomasz Roch
 W tych szczególnych dniach 
Oktawy Wszystkich Świętych 
nawiedzamy drogie nam mogiły 
naszych bliskich, najdroższych 
nam osób. Na chwilę wracamy 
pamięcią do Tych, tak drogich 
osób naszemu sercu, przywołu-
jemy wielkie czyny narodowych 
bohaterów, chcemy o Nich pa-
miętać, modlimy się, upraszamy 
dla nich pokój duszy, zyskuje-
my Odpusty.
 Kolonia Teresin na Ziemi Swoj-
czowskiej była duża i zasobna, a 
mieszkali w niej niemal sami Po-
lacy. Pobudowana dopiero w la-
tach 30-tych XX wieku pachniała 
świeżym drzewem i rozbrzmie-
wała radosnym piskiem mrowia 
dzieci, gdyż była tam moc mło-
dych stosunkowo rodzin. Nieopo-
dal rozłożone były stare, dużo też 
większe wsie ukraińskie Kohylno, 
Mohylno i Gnojno. W okresie 
międzywojennym kwitła tam 
zgoda i nawet miłość rodzinna. 
Niemal wszystkie prywatne re-
lacje, wspomnienia, historie i 
pamiętniki, chętnie i b. obszer-
nie nawet wracają do piękna 
tamtych dni i lat, zwanych po-
tocznie wołyńską sielanką.
 Droga krzyżowa kolonii Teresin 
i Ziemi Swojczowskiej zaczeła się 
z wolna wraz z rozpoczęciem się 
straszliwej II wojny światowej. 
Okupacja sowiecka i gehenna 
wywózek na Syberię i do Ka-
zachstanu, a od czerwca 1941 
r. okupacja niemiecka z holo-
caustem ludności żydowskiej i 
wreszcie od lutego 1943 r. zna-
ne już dobrze, opisane solid-
nie ukraińskie ludobójstwo na 
Wołyniu, Podolu i Kresach. Oto 
poniżej stosowny fragment wspo-
mnień Eugeniusza Świstowskiego 
z kolonii Teresin na Wołyniu:

Tych ludzi których przywożą 
do lasu partyzanci podle skry-
tobójczo mordują

[...] Moja rodzina nie wierzyła w 
zapewnienia ukraińskiego sołtysa 
Środy, dlatego postanowiła dzia-
łać na własną rękę. By lepiej roz-
poznać sytuację w której się znaj-
dowaliśmy, moja mama Michalina 
Świstowska wysłała mnie do Tar-
taku Kohyleńskiego. Za dwie gęsi 
miałem kupić dużo drożdży. Pola-
ków w tym czasie w Tartaku było 
już niewielu, ponieważ pouciekali 
do miasta. Mieszkała tam wciąż 
ukraińska rodzina Grzybowskich, 
mieszkał także Polak Franciszek 
Pieczonka i jego żona z dziećmi 
oraz rodzina Indzińskich i Weso-
łowskich. Gdy dostałem drożdże 
zaraz wróciłem do domu, a wtedy 
otrzymałem nowe zadanie, aby 
tym razem udać się do Domino-
pola, pod sam Las Świnarzyński, 
gdzie mieszkał Polak Franciszek 
Bednarski. 
Wieś Dominopol to była pięk-
na, duża, stara wieś polska, 
zamieszkała prawie wyłącznie 
przez Polaków. Przeszedłem 
spokojnie przez wieś i trafiłem 
na podwórko Bednarskich, któ-
rzy byli jakąś naszą dalszą ro-

dziną. Pan Franciszek, który znał 
ukraińskich partyzantów, wziął 
drożdże i poszedł do lasu, gdzie 
wymienił je na ukraiński boczek. 
Jedną noc u niego przenocowa-
łem. Na drugi dzień szykowałem 
się wracać, rano Bednarski po-
informował mnie, że Ukraińcy 
przez most na Turii, prawie na 
pewno nie puszczą, radził mi wte-
dy, abym raczej szedł obok młyna. 
Powiedział też inne bardzo waż-
ne słowa: „Tych ludzi których 
przywożą do lasu partyzanci, 
okrutnie skrytobójczo mordują 
i nieprawdą jest, że oni wszyscy 
żyją i wrócą na żniwa do swoich 
domów.” 
Gdy przyszedłem do młyna, kład-
ki której szukałem już nie było, 
rzeka choć szeroka nie była głębo-
ka, jednak w tym momencie cał-
kiem straciłem głowę. Wróciłem 
do Bednarskiego i opowiedziałem 
mu o wszystkim, a on mi na to 
tak powiedział: „Teraz to i ty już 
przez rzekę nie przejdziesz.”. Nie 
pocieszył mnie zatem!
Po tych słowach opuściłem jego 
dom i poszedłem w stronę mostu, 
tam zobaczyłem człowieka, który 
kosił trawę na łące, tuż przy rze-
ce. Podszedłem i zapytałem, gdzie 
zaraz będzie z tą trawą jechał, a on 
mi na to, że właśnie wybiera się 
na drugą stronę przez most. To 
był pan Antoni Sienkiewicz Polak 
mieszkający niedaleko wsi Domi-
nopol. Poprosiłem go, aby zabrał 
mnie ze sobą przez most, a on 
się zgodził, dalej już drogą polną, 
szczęśliwie wróciłem do rodzin-

nego domu. 
Kiedy przyszedłem do mojego 
domu w Teresinie, tam była już 
rozpacz. Moja mama Michalina 
płakała ponieważ poważnie oba-
wiała się, że mnie Ukraińcy już 
nie puszczą i zabiją, może nawet 
już zabili. Otóż gdy mnie nie było 
w dzień, do naszego domu przy-
szło kilku uzbrojonych Ukraiń-
ców. Weszli i od razu powiedzieli 
tak: „Świstowski oddaj broń, bo 
wiemy że masz gdzieś ukrytą, jak 
nie oddasz to cię zabijemy!” A 
tato Józaf na to: „Nie mam broni 
w domu.”. 
Wtedy oni zaczęli go bić ojca 
i to wobec naszej mamy oraz 
mojego rodzeństwa. Musiało to 
przez chwilę trwać bowiem tato, 
był pobity dość ciężko, miał po-
wybijane zęby i liczne sińce na 
twarzy. Reszty rodziny póki co się 
nie czepiali, potem wyszli z domu 
i gdzieś się udali. Opowiadała mi 
to mama i tatuś zaraz po moim 
powrocie z Dominopola do domu. 
W tej groźnej sytuacji, już chwilę 
później mama udała się do nasze-
go szwagra Stefana Tofel ps. „Ci-
chy” i poprosiła go, aby udał się do 
naszego domu. Chciała wspólnie 
omówić plan ucieczki całej rodzi-
ny do miasta Włodzimierza Wo-
łyńskiego. Tutaj bowiem spodzie-
waliśmy się rychłego, ponownego 
napadu banderowców na nasz 
dom, a co za tym idzie strasznej 
śmierci od rezunowego noża. 
Stefan Tofel był Polakiem, przy-
szedł niezwłocznie do nas, po-

mógł zapakować nasze rzeczy 
na wóz i jeszcze tego samego 
wieczoru, wyjechaliśmy całą na-
szą rodziną do miasta. W Teresi-
nie została tylko nasza mama Mi-
chalina i siostra Marcelina Tofel z 
d. Świstowska. Wyjechaliśmy już 
nocą i skierowaliśmy się do Lasu 
Kohyleńskiego. Baliśmy się jechać 
przez sam Tartak i dalej przez 
wieś Kohylno, Zastawie, wieś 
Smolarnię, kolonię Barbarówka i 
wieś Poniczów. Omijaliśmy tym 
samym osiedla ukraińskie. Kohy-
leńskim Lasem jechaliśmy aż do 
grobli, która prowadziła do wsi 
Włodzimierzówka, niedaleko już 
samego miasta. 
W tej miejscowości była stara 
cegielnia, obok której szła da-
lej nasza droga. W końcu po 
kilku godzinach wielkiego stre-
su, dobrnęliśmy szczęśliwie do 
rogatek miasta Włodzimierza 
Wołyńskiego. Tu zatrzymaliśmy 
się na ul. Kowelskiej w mieszka-
niu Mikołaja Sobstel, znajomego 
naszego tatusia. Pan Mikołaj przy-
jął nas do swojego domu i udzielił 
najbardziej potrzebnej pomocy. 
Tymczasem moja mama Micha-
lina i siostra zostały w Teresinie, 
aby pilnować naszej gospodarki, 
liczyły bowiem że kobiet Ukraiń-
cy ruszać nie będą. Już po kilku 
dniach do naszego domu na kolo-
nii Teresin przyszedł sołtys Środa 
i rozmawiając przyjaźnie powie-
dział tak: „Idźcie i sprowadźcie 
mężów i dzieci wasze, niech z gło-
du nie giną w mieście!” Wtedy 
mama odpowiedziała przytomnie 

tak: „Jak my mamy pójść, prze-
cież nas Ukraińcy nie dopuszczą 
do miasta?” Wtedy on tak rzekł: 
„Ja wam napiszę kartkę i dam 
moją pieczątkę, aby was Ukra-
ińcy nie zatrzymywali po drodze 
i tak spokojnie dojedziecie do 
miasta.” I rzeczywiście niedługo 
przyniósł opieczętowaną kart-
kę, jako przepustkę i obie zaraz 
spiesznie wyruszyły się do miasta. 
Ukraińcy zatrzymali je raz we wsi 
Kohylno, na skrzyżowaniu, ale po 
przeczytaniu kartki, zaraz puścili 
je w dalszą drogę. 
W mieście ani one, ani nikt już z 
nas nawet nie myślał o powrocie 
do Teresina. Ani trochę nie wie-
rzyliśmy w ukraińskie zapewnie-
nia, spodziewając się z ich strony 
tylko męki, a w końcu okrutnej 
śmierci. Pragnę dodać, że wraz 
ze mną i moją rodziną, z Teresina 
uciekła też Marianna Antoniak 
oraz jej dwóch synów: Witold i 
Stanisław. W domu pozostał tyl-
ko jej mąż Jan Antoniak, oficer 
wojska polskiego, który ciężko 
chorując, nie był w stanie wtedy z 
nami uciekać. Tymczasową opie-
kę nad nim przejęła moja mama 
oraz moja siostra. Gdy jednak 
Marianna dowiedziała się, że i one 
uciekły, zabrała swoich obu synów 
i wróciła do męża, aby się nim da-
lej opiekować. Niestety zaledwie 
kilka dni po jej powrocie, nasza 
polska kolonia Teresin została 
napadnięta przez Ukraińców, a 
jej mieszkańcy prawie całkowicie 
wymordowani. Z rodziny Anto-
niaków zginął wtedy Jan lat około 

/ Zdjęcie: Kolonia Teresin na Ziemi Swojczowskiej, tyle z niej zostało, krzaki, zarośla, samotne drzewa owocowe. I ta symboliczna mogiła mieszkańców dawnej dużej koloni polskiej. 
Na ten dzień 9 sierpnia 1997 r. ocaleli mieszkańcy kolonii Teresin i z Wołynia czekali b. długo. Ojciec Leszek Kuszlaga OCD i ks. Tadeusz Sokół  w obecności świadków tamtej tragedii 

poświęcili tam piękny i duży Krzyż. Drugi z lewej: Stanisław Piwkowski, trzeci z lewej: Eugeniusz Świstowski (trzyma w rękach Mszał).
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40, jego żona Marianna lat około 
35 oraz obaj synowie Witold lat 
około 11 i Stanisław lat około 12. 

Okrutna Rzeź Teresina wg rela-
cji naocznych świadków 

Tegoroczne lato było dla nas Wo-
łyniaków, szczególnie gorące i 
krwawe. A w końcu przyszedł i 
taki dzień, gdy o świcie mieszka-
jący w okolicy Ukraińcy, napadli 
i bestialsko wymordowali polską 
ludność dużej kolonii Teresin na 
Ziemi Swojczowskiej. Przebieg 
tych tragicznych i przejmujących 
wydarzeń znam od naocznych 
świadków, którzy w ogromnej 
większości cudem dosłownie, ura-
towali się spod banderowskiego 
noża i siekiery, a zatem:

Pan Kazimierz Umański: 
Pierwszym który opowiadał mi 
napad na naszą kolonię Tersin 
był Polak Kazimierz Umański, 
który cudem ocalał z rzezi i zdo-
łał przedostać się do miasta. Gdy 
niedługo później spotkał mnie na 
jednej z ulic Włodzimierza Wo-
łyńskiego, tak mi opowiadał: „W 
ten krwawy ranek, którego nie 
zapomnę do końca mojego życia, 
spałem jeszcze w swoim pokoju, 
gdy nagle posłyszałem straszny 
pisk i płacz swojej mamusi oraz 
rodzeństwa, dochodzący z naszej 
kuchni. Mój młodszy brat Tade-
usz, który spał tuż obok mnie, 
również się obudził. Niewiele się 
zastanawiając skoczyłem przez 
okno na dwór i szybko pobiegłem 
do lasu, który oddalony był tylko 
200 metrów. To był las Polaka 
Mikołaja Bojko, który dalej łączył 
się z Lasem Kohyleńskim. Następ-
nie tak szybko jak tylko mogłem, 
dotarłem do miasta Włodzimierz 
Wołyński. Przez cały czas nie wie-
działem, co to były za rozpaczliwe 
piski, co tak naprawdę, wydarzyło 
się w moim domu i najważniej-
sze pytanie, które nie dawało mi 
spokoju: co stało się z moją rodzi-
ną?! Z domu uciekłem w tamtym 
momencie, gdy byłem prawie pe-
wien, że to Ukraińcy napadli na 
nasz dom i mordują moich naj-
bliższych. Dopiero potem dowie-
działem się także od innych ludzi, 
że na naszej kolonii był rzeczywi-
ście straszny pogrom. Z mojej ro-
dziny zginęli wtedy moja mama, 
mój brat Tadeusz i siostra Zofia.”. 
Pragnę dodać, że mama Kazika 
miała chyba na imię Anna lat ok. 
50, jego brat Tadeusz mógł mieć 
lat około 20, natomiast siostra Zo-
sia mogła mieć wtedy około 18 lat. 
Kazimierz Umański po pewnym 
czasie, został żołnierzem polskiej 
samoobrony na którejś z placówek 
i nie znam jego dalszych losów.
 
Pan Witold Sobolewski:
Drugą osobą która opowiadała mi 
osobiście wydarzenia w Teresi-
nie był Witold Sobolewski, także 
mieszkaniec naszej kolonii. Spo-
tkałem go zaraz po tym mordzie, 
mówił tak: „Raniutko do naszego 
domu włamało się gwałtownie kil-
ku uzbrojonych w siekiery Ukra-
ińców. Włamali się przez okna i 
drzwi i bez żadnych słów zaczęli 
mordować moją rodzinę, kogo 
popadli pierwszego. Ja właśnie 
byłem w kuchni, gdzie spałem 
na łóżku. Nagle odczułem, że zo-
stałem uderzony w głowę czymś 
twardym, jednak nie straciłem 
przytomności obsuwając się z 
łóżka, schowałem się za drzwi. 
W tym czasie, w drugim pokoju, 

ukraińscy zbrodniarze siekierami 
rąbali resztę mojej najbliższej ro-
dziny. Bardzo wyraźnie słyszałem 
potworne wręcz piski i krzyki mo-
ich rodziców i rodzeństwa właśnie 
zarzynanych bez litości. Po chwili 
wszystko ucichło, a Ukraińcy wy-
skoczyli z naszego domu i pobiegli 
do drugiego mieszkania za miedzę, 
gdzie mieszkała rodzina Topolan-
ków. Ja tymczasem szybko wybie-
głem z domu i dopadłem do ściany 
lasu, który znajdował się od nasze-
go domu tylko 50 metrów. Lasem 
jak najszybciej przedostałem się 
do wsi Włodzimierzówka, a stam-
tąd już do Włodzimierza Wołyń-
skiego. Z mojej rodziny ukraińscy 
bandyci zamordowali tego ranka 
moją mamę, tatę oraz moje ro-
dzeństwo.” 
Pragnę uzupełnić, że mama Wi-
tolda miała lat około 50, a tato lat 
około 55, wydaje mi się także, że 
miał brata lat około 16 oraz siostrę 
lat około 20. Sam Witold również 
trafił później do polskiej samo-
obrony, ale nie wiem gdzie służył 
i walczył. Jest mi jednak wiado-
me, że przeżył wojnę i osiadł w 
Polsce. Miałem to szczęście spo-
tkać go jeszcze raz w roku 1999 i 
to w naszym rodzinnym Teresinie, 
podczas poświęcenia Krzyża, usta-
wionego na symbolicznej mogile 
naszych braci i sióstr. 

Pan Stanisław Bojko: 
W latach 70-tych pan Stanisław 
Bojko opowiadał mi osobiście losy 
Róży Bojko z Teresina, która cu-
dem ocalała z rzezi, a którą się póź-
niej troskliwie zaopiekował i długie 
lata wychowywał, jak swoje własne 
dziecko. Opowiadał mi to w w 
swoim domu we wsi Strzyżów na 
Zamojszczyźnie, mówił tak: „Róża 
Bojko i jej starszy brat byli właśnie 
w domu, gdy nastąpił gwałtowny 
atak Ukraińców na ich dom i ro-
dzinę. Ukraińscy bandyci włamali 
się do domu i od razu z miejsca za-
częli mordować domowników. Jej 
tato Stefan lat około 35 i mama 
lat około 30 oraz babcia Józefa 
lat około 70 byli właśnie razem w 
kuchni. Tam dopadli ich rezuni i 
zaczęli od razu mordować. Róża 
bowiem słyszała straszne krzyki i 
piski dochodzące z kuchni. Zaraz 
ona i jej brat w wielkim strachu 
schowali się za szafę, która sta-
ła w ich pokoju. Ukraińcy wcale 
jednak nie szukali w tym pokoju, 
ale po skończonej robocie wyszli z 
domu na dwór. Wtedy jej młodszy 
brat wyszedł z ukrycia na dwór i 
tam zauważyli go oprawcy i na 
miejscu zakatrupili. Ona w tym 
czasie nadal siedziała ukryta za 
szafą, w pewnym momencie za-
uważyła jednak, że do ich domu 
przyszedł sołtys Środa i zaczął ra-
bować ich mienie. Kiedy dziecko 
zobaczyło znajomego sąsiada, wy-
szło z ukrycia. Gdy dziewczynka 
pokazała się sołtysowi, w chwilę 
później zobaczyła także ciała swo-
jej pomordowanej rodziny, leżały 
na podwórzu przed domem. 
Małżeństwo Środów było bezdziet-
ne, zabrał więc sierotę ze sobą do 
swojego domu. Od tej pory opie-
kował się nią, a ona pasła dla nie-
go krowy. W tym czasie inne dzieci 
ukraińskie wiedząc o tym, że Róża 
jest polskim dzieckiem, czynili jej 
wiele krzywd i upokorzeń. Dla 
przykładu dzieci ukraińskie na 
łące biły ją prętami po nogach 
oraz dosypywali piachu do chle-
ba, który jadła. Róża cierpiała 
wśród Ukraińców długo, aż do 
ponownego wejścia Sowietów na 

te tereny. W międzyczasie udało mi 
się dowiedzieć od ludzi, że malut-
ka Róża Bojko przeżyła cudownie 
rzeź i znajduje się obecnie w domu 
Ukraińca Środy. Zaraz udałem się 
do sowieckiego NKWD i poprosi-
łem ich o pomoc w odzyskaniu pol-
skiej sieroty. Pomoc tak potrzebną 
uzyskałem i wraz z Sowietami 
udałem się do kolonii Teresin do 
domu sołtysa. Gdy przyjechaliśmy 
na miejsce od razu rozpoznałem 
naszą małą Różę, jednak dziecko 
wyraźnie się mnie bało, a tym bar-
dziej nie chciało nigdzie ze mną je-
chać. Nie dziwię się jej, miała do-
piero zaledwie 6 lat, a na domiar 
złego jako stary kawaler rzadko 
ich w domu odwiedzałem. Poza 
tym długie miesiące poniewierki i 
prześladowań wywarło przemożny 
wpływ na jej zachowanie i psychi-
kę, dlatego była dzieckiem mocno 
zalęknionym, wręcz zastraszonym. 
Jednak ja nie dawałem za wygra-
ną i poinformowałem Sowietów, iż 
to dziecko jest polską sierotą, któ-
rej rodziców i rodzinę banderowcy 
brutalnie zamordowali latem 1943 
r. . Wtedy Sowieci zaczęli przesłu-
chiwać w tej sprawię gospodynię, 
żonę sołtysa, która zaraz potwier-
dziła to wszystko, co ja właśnie 
mówiłem o małej Rózi. W tej sy-
tuacji za zgodą władzy sowieckiej 
zabrałem przymusowo dziecko ze 
sobą do miasta. Od tej pory uczy-
niłem ją jakby swoją córeczką i 
wyjechaliśmy do Polski. Zamiesz-
kaliśmy we wsi Strzyżów, gm. Ho-
rodło na Zamojszczyźnie. Nadal ją 
tam wychowywałem i zapewniłem 
jej dobre wykształcenie, tak że zo-
stała nawet nauczycielką.” 
Pragnę od siebie dodać, że Stani-
sław Bojko już pomarł i jest pocho-
wany na cmentarzu w Strzyżowie, 
a Róża żyje do dziś. Miałem nawet 
to szczęście spotkać ją osobiście i 
to na terenie naszej rodzinnej wsi 
Teresin, podczas uroczystości po-
święcenia Krzyża. Należała wtedy 
do grupy ludzi wyróżniających się 
zaangażowaniem przy organizacji 
tych uroczystości.  

Pani Maria Bojko z d. Świstowska:
Zaraz po wymordowaniu kolonii 
Teresin spotkałem kolejnego na-
ocznego świadka, tej nieludzkiej 
rzezi. Pani Maria Bojko mieszkan-
ka naszej kolonii, jako Polka była 
córką Jana i Marceliny Świstowska. 
Wyszła za mąż za Michała Bojko, 
który pochodził z sąsiedniej wsi 
Mikołajpol. Maria opowiadała mi 
osobiście przebieg tych tragicz-
nych wydarzeń tak: „Ja i moja 
rodzina od pewnego czasu chodzi-
liśmy spać na noc do Marii, która 
była żoną oficera i była z d. Świ-
stowska. Tam nocowaliśmy mając 
nadzieję, że na ten dom nie będzie 
napadu, skoro Marysia jest żoną 
Rosjanina. Dlatego także i w ten 
dzień kiedy nastąpił pogrom na-
szej kolonii Teresin, byliśmy w tym 
domu. Razem z nami byli jeszcze 
dwaj rodzeni bracia Marysi: Ta-
deusz Świstowski  lat ok 17 i Zbi-
gniew Świstowski lat ok 10. 
Pamiętam, że atak miał miej-
sce o świcie, ukraińscy bandyci 
gwałtownie włamali się do tego 
domu i z miejsca zaczęli mordo-
wać wszystkich po kolei. Najpierw 
zginęli ci którzy byli w kuchni. 
Ja tym momencie byłam w po-
koju obok, zaledwie za jednymi 
drzwiami, gdy usłyszałam nieludz-
kie wręcz krzyki i piski brutalnie 
zabijanych ludzi, dochodzące z 
kuchni. Razem ze mną była wte-
dy moja córeczka Regina, która 

miała wtedy zaledwie 9 miesięcy. 
Instynktownie chwyciłam niemow-
lę na ręce i ukryłam się z nim w 
małej piwniczce pod podłogą, do 
które wejście było właśnie w tym 
pokoju. Ledwie zdążyłam się tam 
schronić do naszego pokoju wpa-
dli Ukraińcy, wyraźnie słyszałam 
ich kroki. Po chwili zaczęli mor-
dować także tych ludzi, którzy do-
słownie przed chwilą byli ze mną 
w pokoju nad nami. To przeżycie 
jest nie do opowiedzenia, to się 
działo tuż nad naszymi głowami. 
Słyszałam krzyki i jęki konają-
cych, a przecież tak bliskich mi 
osób. Nie zapomnę tego do koń-
ca mojego życia, tego nie moż-
na wprost wymazać z pamięci. 
Po chwili wszystko ucichło, a ja 
posłyszałam jak wyciągają ciała 
pomordowanych ludzi z domu na 
podwórze. 
W czasie tej rzezi zamordowano: 
mojego tatusia Jana, moją mamę 
Kamilę oraz moją rodzoną sio-
strę Kazimierę i jej synka i córkę. 
Zginęli także Tadeusz Świstowski i 
Zbigniew Świstowski. Pamiętam, 
że kilka razy patrzyłam, czy już 
zrobiło się ciemno na dworze, cze-
kałam roztropnie do nocy. Wresz-
cie, gdy zapadał już zmrok, ostroż-
nie wyszłam z mojej szczęśliwej 
kryjówki na podwórko. Tu moim 
oczom ukazał się makabryczny 
widok, na ziemi leżały ciała be-
stialsko pomordowanych ludzi, 
w tym moi najbliżsi. Serce mocno 
mi zabiło, po raz kolejny. Na pro-
gu domu spotkałam też Marysię, 
naszą dobrodziejkę oraz jej zaled-
wie półroczne niemowlę z jakiegoś 
powodu oprawcy, pozostawili ich 
przy życiu. Marysia płakała bar-
dzo gorzko i rozpaczała nad tym 
co się dzisiaj wydarzyło. Byłam 
w tym momencie przytomniejsza, 
zaproponowałam jej, aby razem 
ze mną zaraz uciekała do miasta. 
Niestety nie chciała nigdzie ucie-
kać, upierała się i została w Tere-
sinie. Ja tymczasem wzięłam swoje 
dziecko i lasami doszłam aż do wsi 
Włodzimierzówka, gdzie było już 
blisko do miasta Włodzimierza 
Wołyńskiego” 
Słyszałem też od ludzi, już w mie-
ście Włodzimierzu Wołyńskim, 
jak zginęła rodzina Terleckich. 
Podczas napadu na naszą kolonię, 
Ukraińcy napadli też oczywiście 
i na dom Bronisława Terleckie-
go lat około 45, który jednak nie 
pozwolił włamać się do swojego 
domu i razem ze swoim synem 
Stanisławem lat około 17 stawiał 
zacięty opór. Ponieważ mieli obaj 
broń ostrą, przez jakiś czas nie 
dopuszczali atakujących ban-
derowców do swojego domu, w 
końcu jednak skończyła im się 
amunicja i przestali strzelać. 
Wtedy Ukraińcy podczołgali się 
pod ich dom i podłożyli ogień, 
potem spokojnie już pilnowali, 
aby tylko nikt nie uciekł z płoną-
cego domu. Obaj dzielni obrońcy 
oraz ich rodzina, wszyscy zginęli w 
płomieniach, w tym: żona Terlec-
kiego lat około 35 oraz jego rodzi-
ce: ojciec lat około 60 i matka lat 
około 57.

Losy Mariana i Anny Roch z d. 
Rusiecka

W naszej kolonii Teresin zamiesz-
kał Marian Roch, który pochodził 
z Zastawia należącego do ukraiń-
skiej, prawosławnej wsi Kohylno. 
Marian ożenił się z naszą dziew-
czyną Anną Rusiecką. Jest mi tak-
że wiadome, że jej mama nazywała 

się z d. Wawrynowicz lat około 60 i 
była rodzoną siostrą mojej mamu-
si Michaliny. Niestety imion moich 
dziadków Wawrynowiczów, dziś 
już nie pamiętam. Ojciec Anny 
zmarł przed wojną, a jej mama 
została zamordowana w naszej ko-
lonii podczas napadu w sierpniu 
1943 r. 
Na kilka tygodni przed rzezią do 
domu Mariana Roch przybiegł 
zupełnie nagi mężczyzna w wieku 
około 30 lat i natknął się na jego 
żonę Annę oraz teściową. Gdy go 
takim ujrzały, obie natychmiast 
narobiły krzyku, a on zaczął się 
tłumaczyć, że zna Mariana Rocha 
i bardzo potrzebuje ich pomo-
cy, mówił przy tym tak: „Mnie i 
innych Polaków zabrali do lasu 
Ukraińcy. Tam kazali nam ko-
pać doły, gdy tylko skończyliśmy, 
będąc już bardzo złych myśli, 
oprawcy nakazali nam się rozbie-
rać! Gdy i to polecenie posłusznie 
wykonaliśmy, to wtedy nakazali 
nam wchodzić do tych dołów. By-
łem już niemal pewien, że chcą 
nas tam wystrzelać, w tych dołach 
jak kaczki. Nie mając już nic do 
stracenia, rzuciłem się gwałtow-
nie do ucieczki. Zaskoczeni Ukra-
ińcy strzelali za mną, ale żadna 
kula mnie nie trafiła i zdołałem 
uciec. Teraz jestem u was ponie-
waż znam Mariana i spodziewam 
się, że mi pomożecie.” Oczywiście 
nie zwiódł się na Marianie, który 
zaraz przyniósł potrzebne ubranie, 
potem ten człowiek gdzieś zniknął 
i potem nic już o nim nie słysza-
łem.
Niedługo później i w naszej kolo-
nii miały miejsce, te okrutne mor-
dy, opisane szczegółowo powyżej, 
podczas których zginęło tak wie-
lu ludzi. Marian Roch i jego żona 
Anna oraz ich córeczka Halina, 
zdołali ocaleć bowiem zanim na-
stąpiła rzeź w naszej kolonii Te-
resin, zdołali uciec nocą wszyscy 
do miasta Włodzimierza Wołyń-
skiego. Wraz z nimi uciekła wtedy 
rodzona siostra Anny, Antonina 
Rusiecka. 
Powodzenie ucieczki Marian 
Roch i jego rodzina zawdzię-
cza dwóm swoim rodzonym 
braciom Michałowi Roch i Bo-
lesławowi Roch, którzy przy-
szli do niego po kryjomu nocą 
i poinformowali go, że niemal 
cała ich duża rodzina Rochów 
z Zastawia i okolic już uciekła 
do miasta. Namawiali przy tym 
gorąco Mariana, aby także ucie-
kał bowiem jak się Ukraińcy do-
wiedzą o ich ucieczce, to mogą 
się mścić na jego rodzinie. Żona 
Mariana zdecydowanie sprzeci-
wiała się ucieczce, w końcu jednak 
uległa namowom i woli męża. Po 
długim i niebezpiecznym marszu 
dotarli szczęśliwie do miasta, gdzie 
widziałem się potem wiele razy 
z nimi osobiście. [...] [fragment 
wspomnień Eugeniusza Świstow-
skiego z kolonii Teresin na Wo-
łyniu, relację wysłuchał, spisał i 
opracował S. T. Roch]
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… „Bez przerwy wyciągano z 
cel więźniów, po 5-10 zawleka-
no do piwnic , tam mordowa-
no, rozstrzeliwano w tył głowy 
i składano trupy w pryzmę, a 
gdy już wszystkie piwnice były 
załadowane, wówczas wypro-
wadzano po 50 i więcej na plac 
więzienny i strzelano do nich 
z okien z karabinów maszyno-
wych, a nawet zaczęto rzucać 
ręczne granaty.” …
Masakry więzienne NKWD 
1941 – masowe zbrodnie do-
konane przez funkcjonariuszy 
NKWD na więźniach politycz-
nych w więzieniach na okupo-
wanych przez ZSRS terenach 
Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, a 
także na terenach ZSRS z przed 
1939 (Mińsk, Orzeł, Winnica) i 
na szlakach ewakuacji więzień 
po agresji III Rzeszy na ZSRS 
22 czerwca 1941.
W dniu 22 czerwca 1941 roku 
Biuro Polityczne Komunistycz-
nej Partii (bolszewików) Biało-
rusi podjęło uchwałę, zobowią-
zującą NKWD BSRR do wyko-
nania wyroków śmierci, wyda-
nych na więźniów, przebywają-
cych w więzieniach zachodnich 
obwodów Białorusi.
Dwa dni później szef NKWD, 
Ławrientij Beria, polecił roz-
strzelać wszystkich więźniów 
znajdujących się w śledztwie 
oraz skazanych za „działalność 
kontrrewolucyjną”, „sabotaż 
gospodarczy”, „dywersję” i 
„działalność antysowiecką”.
Uruchomiło to lawinę zbrodni 
na więźniach. Według danych 
sowieckich z 10 czerwca 1941 
r., a więc niemal z przedednia 
agresji niemieckiej, w kresowych 
więzieniach przebywało ok. 40 
tysięcy więźniów, w tym: w wię-
zieniach tzw. Zachodniej Ukrainy 
ok. 21 tysięcy więźniów, w wię-
zieniach tzw. Zachodniej Biało-
rusi ok. szesnaście tysięcy, po-
zostałe ok. trzy tysiące więźniów 
znajdowało się w więzieniach na 
Wileńszczyźnie.
Łącznie zamordowano ok. trzy-
dzieści pięć tysięcy uwięzionych. 
Np. w lwowskich Brygidkach, 
w więzieniu śledczym NKWD – 
na Zamarstynowie, w więzieniu 
przy ulicy Łąckiego we Lwowie, 
wymordowano około siedem ty-
sięcy więźniów, w Łucku ofiarą 
masakry padło około dwa tysiące 
więźniów, w Wilnie około dwa 
tysiące , w Złoczowie około sie-
demset, Dubnie około tysiąc, Pro-
wieniszkach pięćset więźniów, 
oprócz tych zamordowano więź-
niów w Drohobyczu, Borysła-
wiu, w Czortkowie, Berezweczu, 
Samborze, Oleszycach, Nadwór-
nej, Brzeżanach.
W ciągu tygodnia, w czerwcu 
1941 roku NKWD wymordo-

wało w więzieniach co najmniej 
piętnaście tysięcy więźniów, na 
szlakach ewakuacyjnych zostało 
zamordowanych przeszło dwa-
dzieścia tysięcy.
We wrześniu-październiku 1941 
NKWD wymordowało również 
więźniów politycznych w więzie-
niach w głębi ZSRS. Wśród nich 
byli Maria Spiridonowa (rosyjska 
działaczka rewolucyjna, przy-
wódczyni lewicowego odłamu 
eserów, w czasach sowieckich 
prześladowana i zamordowana), 
Chrystian Rakowski (rumuński i 
ukraiński działacz komunistycz-
ny, trockista, przewodniczący 
Rady Komisarzy Ludowych), i 
Siergiej Efron (rosyjski publicy-
sta, pisarz, w pewnym okresie 
agent NKWD za granicą).
Jak przyznają sowieckie źródła, 
atak Niemców zaskoczył całko-
wicie kierownictwo polityczne i 
wojskowe ZSRS, choć przygo-
towań do takiej akcji Niemcy nie 
potrafili ukryć i były one oczy-
wiste dla dowództwa ZWZ w 
Warszawie, a także we Lwowie, 
o czym świadczy korespondencja 
radiowa ppłk. Macielińskiego i 
Zycha. Jeszcze 14 czerwca agen-
cja TASS twierdziła, że pogłoski 
o zamiarze Niemiec zerwania 
paktu i przedsięwzięcia napaści 
na ZSRS są pozbawione wszel-
kich podstaw.
Dopiero 21 czerwca późno wie-
czorem Komisarz Ludowy Obro-
ny marsz. Siemion Timoszenko 
oraz szef sztabu generalnego gen. 
Żukow skierowali do przygra-
nicznych okręgów wojskowych 
rozkaz uprzedzający o możliwo-
ści nagłego ataku niemieckiego 
na ZSRS w ciągu następnych 
dwóch dni. Do wielu jednostek 
nie zdołał on dotrzeć, gdyż już o 
godz. 4 rano wojska niemieckie 
otwarły na całej linii ogień arty-
leryjski, a lotnictwo rozpoczęło 
bombardowanie lotnisk, w tym 
lwowskiego lotniska na Skni-
łowie. Śródmieście Lwowa już 
pierwszego dnia po południu zo-
stało dwukrotnie zbombardowa-
ne (o godz. 13 i 15.30). Bomby 
spadły na pocztę główną i w jej 
pobliżu, uszkodziły trzy kamie-
nice na ul. Sykstuskiej, trafiły w 
pasaż Mikolascha, gdzie zginęło 
wiele osób, w kawiarnię De la 
Paix, plac Świętego Ducha, kilka 
kamienic przy ul. Brajerowskiej i 
fabrykę wódek Baczewskiego na 
Zamarstynowie. Bomby dokona-
ły jednak niewielkich zniszczeń 
w budynkach, ale spowodowały 
duże straty w ludziach – podob-
no do 300 osób. Rozeszły się 
pogłoski, że zostały zniszczone 
zbiorniki wody wodociągowej w 
Karaczynowie.
Już w pierwszym dniu wojny, a 
szczególnie w drugim, ludność 

Lwowa stała się świadkiem pa-
nicznej ewakuacji Armii Sowiec-
kiej i napływowej ludności so-
wieckiej. Podobno dla ewakuacji 
wykorzystano pociągi przygo-
towane dla kolejnej czwartej już 
„wywózki”, która miała nastąpić 
w nocy z 22 na 23 czerwca i ob-
jąć – we Lwowie i okolicy – 70 
tysięcy ludzi. Czoło odwrotu sta-
nowiły oddziały NKWD i milicji. 
Opuściły one swoje posterunki, 
komisariaty, urzędy, straże opu-
ściły więzienia, zamknąwszy 
szczelnie ich bramy. Więzień tych 
było we Lwowie cztery: przy ul. 
Kazimierzowskiej „Brygidki”, 
dawne więzienie wojskowe przy 
ul. Zamarstynowskiej oraz zamie-
nione na więzienia dawne budyn-
ki policyjne przy ul. Łąckiego (ul. 

Sapiehy 1) i przy ul. Jachowicza. 
Przed swą ucieczką NKWD – w 
pierwszym dniu wojny – zdołało 
jeszcze ewakuować 800 więź-
niów z któregoś z więzień lwow-
skich; pędzono ich piechotą aż 
do Moskwy, dokąd przybyli 28 
sierpnia. Po drodze, kto nie mógł 
iść, ten został przebity bagnetem, 
po czym konwojent badał puls, 
czy skonał, jeśli nie, to powtórnie 
przebijał. Z Moskwy ewakuowa-
no ich dalej, już koleją. Gdy w 
połowie listopada zostali dowie-
zieni do Pierwouralska, okazało 
się, że przeżyło tylko 248 osób. 
Ewakuowano też obozy jeńców.
We wtorek 24 czerwca miesz-
kańcy ul. Łyczakowskiej i 
przypadkowi przechodnie byli 
świadkami, jak wczesnym ran-

kiem, a potem ponownie po 
południu, pędzono tą ulicą na 
wschód jeńców polskich. Przed 
kolumną jechali kawalerzy-
ści sowieccy i zapędzali ludzi 
z chodników do bram domów, 
potem szli piesi żołnierze z bro-
nią gotową do strzału, a za nimi 
kolumna jeńców, niosących ku-
ferki, które niektórzy porzuca-
li, widocznie nie mając siły ich 
nieść. Ten smutny pochód za-
mykały karetki z więźniami.
Ewakuowano zdaje się wszystkie 
obozy jeńców. Rozbiegli się je-
dynie, przynajmniej częściowo, 
jeńcy z obozu pod Przemyślem. 
Pracujących przy budowie lotni-
ska w Olszanicy pędzono pieszo 
do Wołoczysk, zabijając po dro-
dze słabnących. W Wołoczyskach 

PONURE ZBRODNIE  
CZERWONEJ ZARAZY 
Aleksander Szumański
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załadowano po 100 osób do wa-
gonów towarowych i wieziono do 
Starobielska, dając po drodze po 
150 g chleba i po słonej rybie, bez 
wody. Z kamieniołomów w Bole-
sławiu obok Skolego 600 jeńców 
pognano 27 czerwca do Doliny. 
Stamtąd koleją, po 65 ludzi w 
wagonie, jechali 24 dni, również 
do Starobielska. Tam zwolniono 
wszystkich 31 lipca.
W tym samym dniu, 24 czerwca, 
w centrum Lwowa zaczęła się 
strzelanina. Okazało się, że była 
to próba – przedwczesna – opa-
nowania Lwowa przez Ukraiń-
ców. Wojsko sowieckie szybko 
opanowało sytuację, przeprowa-
dzając rewizje i rozstrzeliwując 
na miejscu mężczyzn napotka-
nych z bronią w ręku. W związku 
z tym nieudanym „powstaniem” 
ukraińskim, którego celem było 
opanowanie miasta i wydanie go 
w ręce Niemców, władze sowiec-
kie nakazały, by wszystkie okna 
były pozamykane, bramy przy-
mknięte. Zdarzały się wypadki, 
że do otwartych okien żołnierze 
sowieccy strzelali, a jednocześnie 
byli ostrzeliwani ze strychów. Te, 
raczej tylko pojedyncze incyden-
ty, a nie większe akcje ukraińskie, 
stały się podłożem dla wyrosłych 
potem legend o „rozgorzałym po-
wstaniu zbrojnym” ukraińskim 
we Lwowie i walkach wojsk 
sowieckich z bojówkami OUN. 
Pierwsze tego rodzaju wiadomo-
ści (np., że Bandera schronił się 
do katedry greckokatolickiej św. 
Jura i broniąc się tam dzielnie, do-
czekał przybycia Niemców) poja-
wiły się w warszawskim „Biule-
tynie Informacyjnym” z 1941 r. 
(z 21 sierpnia i 2 października), a 
następnie w publikacjach powo-
jennych zarówno Ukraińców na 
Zachodzie, jak i sowieckich.
Dopiero 24 czerwca w „Czerwo-
nym Sztandarze” zamieszczono 
tekst przemówienia radiowego 
Mołotowa z 22 czerwca oraz de-
krety o stanie wojennym i mo-
bilizacji. Następnego dnia do-
wództwo wojskowe ogłosiło stan 
wojenny we Lwowie i w obwo-
dzie lwowskim, co powtórzono 
w rozkazie nr l (i ostatnim) na-
czelnika garnizonu, wojskowego 
komendanta miasta. Rozkaz ten 
wprowadzał zakaz wychodzenia 
na ulice w godzinach od 22 do 5.
W Brygidkach, opuszczonych 
wieczorem 23 czerwca przez 
funkcjonariuszy NKWD, więź-
niowie zaczęli się dobijać do 
drzwi cel, gdy nikt ich nie otwie-
rał dla wyniesienia przepełnio-
nych „paraszy” (kiblów). Nad 
ranem, zaniepokojeni, dojrzeli 
przez szpary .między deskami 
„kozyrków” (blind), że na „wy-
szkach” (kogutkach – wieżach 
strażniczych) nie ma strażników. 
W jednej z cel wyrwali deski z 
podłogi i używając ich jako tara-
nu wyłamali drzwi, w innej – wy-
lali „paraszę” na podłogę, rozbili 
ją i obręczami wyłamali drzwi. 
Potem otworzyli inne cele. Tłum 
więźniów zebrał się na podwórzu 
więzienia, ale nie mogli oni sfor-
sować zewnętrznych bram. Część 
tylko zdołała znaleźć wyjście i 
wydostała się z więzienia – przez 

wyważoną z zewnątrz bramę i 
przez dach. Jeszcze w nocy z 
wtorku na środę, 24 na 25 czerw-
ca, krótko po północy uwolnio-
no z jednej z cel wielu księży, a 
wśród nich ks. Bogdanowicza. 
Nie opuścił on jednak więzienia, 
chcąc nieść pomoc innym.
Około godz. 4 rano powróciła 
jednak załoga więzienia i z dwu 
stron otworzyła ogień z karabi-
nów maszynowych na zgroma-
dzonych więźniów. Niektórzy 
uciekający zginęli już na ulicy. Ci, 
których nie dosięgły na podwórzu 
kule, powrócili do swoich cel, do 
współwięźniów, którzy bali się je 
przedtem opuścić. Cele zamknię-
to, więźniom kazano ułożyć się 
na podłodze, nie pozwalając się 
podnosić, a następnie zaczęto 
wywoływać po trzech, czterech 
i rozstrzeliwać przy warkocie za-
puszczonych silników samocho-
dowych. Zwalniano z więzienia 
jedynie więźniów kryminalnych. 
Pozostający jeszcze w więzieniu 
przy życiu więźniowie nie do-
stawali już odtąd jedzenia. Tak 
trwało przez wszystkie dni aż do 
soboty. W sobotę zapadła w wię-
zieniu cisza. Z jednej z ocalałych 
cel na piętrze zobaczono odjeż-
dżających samochodami funk-
cjonariuszy NKWD. Zdołano 
jakoś otworzyć klapę „karmusz-
ki” – otworu we drzwiach, przez 
który podawano do celi jedzenie 
– i jakiś chudy więzień przedostał 
się tędy na korytarz. Otworzył 
drzwi swej celi i celi naprzeciw-
ko, gdzie jeszcze pozostali żywi 
więźniowie. Zaczęli ostrożnie 
schodzić na dół. Dostali się do 
kuchni, gdzie w kotłach była jesz-
cze gorąca zupa. Potem uwolnili 
jeszcze zamknięte w jednej z cel 
siedzące tam przerażone, półna-
gie kobiety. Spod jakichś drzwi 
spływał na korytarz strumyk 
krwi. Gdy drzwi otwarto, oczom 
ukazały się ułożone w stosy ciała 
pomordowanych więźniów. Krew 
płynęła spod bramy więziennej 
ulicą Byka i spływała do ścieku 
podwórzowego po drugiej stronie 
ulicy, gdzie był skład żelaza.
Spośród kilku tysięcy więźniów 
trzymanych w Brygidkach ocala-
ło – poza tymi, którym udało się 
zbiec wcześniej – zaledwie około 
stu mężczyzn z dwu cel i garst-
ka kobiet. Wśród tych ostatnich 
znalazły się warszawskie kurier-
ki ZWZ – aresztowana jeszcze w 
pierwszej połowie 1940 r. Hele-
na Wiślińska „Ala” („Kinga”), 
idąca we wrześniu do Lwowa z 
„Marcyniukiem”, „Hanka” Neh-
rebecka oraz Maria Masłowska 
„Mura”, ujęta przy przekraczaniu 
granicy w 1941 r. Więźniowie, 
opuszczając gmach więzienia, 
podpalili wewnętrzny budynek, 
w którym mieściła się kancela-
ria więzienna aby zniszczyć akta, 
nie chcąc, by dostały się w ręce 
Niemców. Z więzienia w Bry-
gidkach wydostał się też – jako 
jedyny ocalały z grupy Weissów 
– młodszy Sklarczyk. „Hanką”, 
ciężko chorą, zajęły się serdecz-
nie ocalałe wraz z nią więźniarki 
kryminalne.
Trzeba tu wspomnieć o szczegól-
nej tragedii prof. Romana Renc-

kiego, czołowego lwowskiego 
internisty. Uratowany z Brygi-
dek, wyczerpany i chory – miał 
74 lata – został po kilku dniach 
aresztowany przez Niemców i 4 
lipca rozstrzelany na Wzgórzach 
Wuleckich wraz z innymi profe-
sorami.
W więzieniu zamarstynowskim 
nie potrafiono wykorzystać krót-
kiego okresu, gdy we wtorek 
pozostało ono niestrzeżone. W 
czwartek, 26 czerwca, zaczęto w 
południe wywoływać więźniów z 
cel. W celi, w której znalazła się 
kurierka ppłk. Macielińskiego, 
Wanda Ossowska, została tylko 
ona jedna. Czekałam, miotając 
się po celi – wspomina – niezdol-
na do myślenia, do skupienia się 
na modlitwę. Nic, tylko obłęd-
ny strach i chaos. Tak upłynęła 
godzina, może dwie. Słyszałam 
z oddali stłumione głosy wielu 
ludzi, zdawałam sobie sprawę, 
że ten tłum więźniów czeka na 
samochody, czy może ustawiają 
ich w grupy i prowadzą na dwo-
rzec kolejowy. Ale nagle ten gwar 
ludzi przerwał szum motorów, a 
więc jadą, już się pewno ładują, 
stłoczeni pod brezentem wozów, 
obstawieni strażą . I nagle w 
szum motorów wdziera się krzyk 
. Ten krzyk goni detonacja, strze-
lają . Boże, znów strzelają. Całą 
noc słyszę ten hałas. Zmieszane 
dźwięki motorów, krzyków, strza-
łów. Czasem ponad ten gwar wy-
rywa się krzyk rozpaczy, strachu, 
bólu . Już świt, gwar przycicha. 
(Wanda Ossowska „Przeżyłam – 
Lwów – Warszawa 1939 -1946”.
W całym więzieniu pozostało 
wśród żywych 5 kobiet i 65 męż-
czyzn. a wśród nich towarzysz 
Ossowskiej, Roman Fedas. W so-
botę w południe przybyli do wię-
zienia ludzie z miasta, opuszczo-
nego już przez Armię Czerwoną, i 
pomogli więźniom wydostać się. 
Lekarz, który prowadził Ossow-
ską przez korytarz więzienia, po 
drodze zaglądał do cel i pokoi. 
Wejście do jednego zasłonił przed 
Ossowską, było bowiem pełne 
zmasakrowanych zwłok, na pod-
łodze były ślady zakrzepłej krwi, 
dochodził mdły zapach.
W trzecim więzieniu przy ul. Łąc-
kiego ocalało zaledwie kilka osób, 
które udając zabitych upadły mię-
dzy trupy. Tak przypuszczalnie 
ocalili się dwaj radiotelegrafiści 
– „druciki” – przydzieleni płk. 
Okulickiemu w drodze do Lwo-
wa. W więzieniu tym pastwiono 
się nad mordowanymi więźniami, 
przybijano ich do ścian, kobietom 
obcinano piersi…
W „Brygidkach” na podworcu 
widziałem (Aleksander Szumań-
ski) na ścianach krew zmieszaną 
z mózgami. Więźniów NKWD 
mordowała kolbami karabinów, 
uderzając nie tylko w głowy 
więźniów.
Mieszkańcy Lwowa, żyjący 
ostatnio w obawie przed nowymi 
wywozami, które dotknęły już 
północne Kresy, z pewną satys-
fakcją obserwowali wycofywanie 
się Armii Czerwonej i paniczną 
ucieczkę Sowietów, urzędników i 
ich rodzin. Niczego dobrego nie 
można było spodziewać się po 

Niemcach, ale zanim się zagospo-
darują… Od środy lub czwartku 
– wspomina A. Rzepicki – nastrój 
ten gasić poczęły obiegające mia-
sto, coraz to pewniejsze wieści, 
że we wszystkich więzieniach 
słyszano strzały, że więźniowie 
są w nich rozstrzeliwani.
W nocy z soboty na niedzielę 
ostatnie oddziały krasnoarmiej-
ców, krążąc ciężarówkami po 
mieście, podpalały publiczne 
gmachy. Ostatnie wycofujące się 
małe grupki żołnierzy sowieckich 
widziano jeszcze w niedzielę 
rano, potem miasto zostało bez-
pańskie i wreszcie w poniedziałek 
30 czerwca nad ranem wkroczył 
do Lwowa prawie bez wystrzału 
ukraiński batalion „Nachtigall” 
(Słowiki), a w kilka godzin póź-
niej, również bez walki, wtoczyły 
się niemieckie wojska zmotory-
zowane; zaczęły płynąć ulicami 
miasta na wschód piechota i ka-
waleria.
Zaraz po odejściu Sowietów – pi-
sze A. Rzepicki – ruszono ławą 
do więzień i zgodnie ze strasz-
nym przewidywaniem znaleziono 
w nich tylko zwłoki, pełno zwłok. 
Przez następne dni, począwszy 
już od niedzieli, do wszystkich 
więzień ciągnęły nie kończą-
ce się procesje lwowian, którzy 
wśród zamordowanych poszu-
kiwali swoich bliskich, starając 
się ich rozpoznać. Często było to 
niemożliwe, bo w upalną pogodę 
zwłoki gwałtownie rozkładały 
się. Potworny zaduch, wyczu-
walny na setki metrów, mniej 
wytrzymałym nie pozwalał nawet 
na zbliżenie się do zwłok ukła-
danych rzędami na więziennych 
podwórzach.
Straszliwa ta hekatomba zdawała 
się sprawiać hitlerowcom satys-
fakcję. Oficerowie nadjeżdżali 
samochodami, fotografowano, 
kręcono filmy. Dopuszczono 
wszystkich do oględzin, starano 
się je ułatwić przez uporządko-
wanie ciał. A jak się do tego za-

brano? Mamy dotychczas przed 
oczami – pisze dalej A. Rzepic-
ki – wstrząsające wspomnienie: 
Na podwórzu więziennym długi 
szereg poczerniałych, obrzmia-
łych zwłok, – pośród nich jedne 
– straszne jak wszystkie inne – w 
pozycji półsiedzącej. Nagle, co 
to? Ofiara zaczyna się poruszać, 
wstaje! Okazało się, że był to 
zmasakrowany, ale wciąż jeszcze 
żywy Żyd! Do wynoszenia za-
mordowanych i układania ich na 
podwórzach zatrudniono bowiem 
skompletowane w łapankach gru-
py lwowskich Żydów, których tak 
skatowano, że nie różnili się pra-
wie od umarłych . Do spełnienia 
tego okrucieństwa, do zapędzania 
Żydów użyto żołnierzy ukraiń-
skich, z oddziału „Nachtigall”.

Wspomina Wanda Ossowska:

W poniedziałek weszli Niemcy 
do Lwowa i zaczęły się nowe 
okrucieństwa i terror. Pierwsi 
oczywiście byli Żydzi. Byłam 
w mieście i widziałam, jak na 
Wałach Hetmańskich Żydzi 
na czworakach byli pędzeni 
do więzień, aby tam pracować 
przy rozkładających się zwło-
kach pomordowanych. Niemcy 
otwierali cele i bardzo starali 
się, żeby wszyscy mieszkańcy 
zobaczyli, co się tam dzieje. A 
działy się rzeczy straszne. Na 
Brygidkach były cele zamuro-
wane z ludźmi tak upchanymi, 
że umarli stojąc. Stosy ciał be-
stialsko pomordowanych były 
we wszystkich więzieniach. Ży-
dzi mieli co robić. A zaduch był 
taki, że na ulicy nie można było 
oddychać, a cóż dopiero obmyć 
takie zwłoki i ułożyć je na po-
dwórzu więziennym .
Wanda Ossowska poszła też na 
Zamarstynów i odnalazła zwło-
ki swych towarzyszek niedoli 
z celi, z której tylko ona jedna 
ocalała.
Do więzienia wojskowego na 
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Zamarstynowie wybrał się też 
w ów poniedziałek ppłk Soko-
łowski ze swą współtowarzysz-
ką Jadwigą Tokarzewską „Te-
resą”:
Bramy więzienia były szeroko 
otwarte. Wewnątrz na dziedziń-
cu więziennym pełno ludzi. W 
domku strażniczym przy bra-
mie zobaczyłem moc skrzynek 
wyglądających na kartotekę.
Znalazł tu m.in. kartę swego 
syna Andrzeja, aresztowanego 
w lutym 1940 r., z adnotacją, 
że został wywieziony (pchor. 
Andrzej Sokołowski poległ pod 
Monte Cassino 13 V 1944 r.). I 
dalej relacjonuje ppłk Sokołow-
ski:
Weszliśmy na dziedziniec. 
Powitał nas straszliwy odór 
gnijących ciał, idący z otwar-
tych drzwi parteru. W tym 
smrodzie, zapierającym dech, 
pracowali Żydzi. Wynosili na 
plecach z otwartych drzwi 
okropne, nagie, zmasakrowane 
ciała ludzkie. Umazane krwią 
i ociekające posoką, pogry-
zione prawdopodobnie przez 
szczury, pozbawione oczu, bez 
twarzy, rozdęte, były już nie do 
poznania i miały przerażający 
wygląd. Jedyne, co im jeszcze 
pozostało z ludzkiego wyglądu, 
to włosy. Były tam trupy męż-
czyzn i kobiet. Żydzi wynieśli ze 
dwadzieścia zwłok i hitlerowcy 
przerwali dalsze wynoszenie. 
Teresa podbiegła do otwartych 
drzwi i jeszcze szybciej powró-
ciła półprzytomna. Poszedłem 
i ja. W dużej sali, wyglądającej 
na wozownię, leżały rozrzucone 
pod sufit zwłoki ludzkie. A na 
oko było ich chyba z setka.
Jak pisze A. Rzepicki; brak ści-
słych danych o liczbie zamordo-
wanych. Musiała być wielka, bo 
więzienia lwowskie zapełnione 
były przez NKWD po brzegi, 
nawet w małych celach siedzia-
ło po kilkudziesięciu więźniów, 
a z Brygidek w pierwszych 
dniach wojny wydostała się ich 
zaledwie garstka. Najczęściej 
powtarzano liczbę około 5000 
ofiar i nie mogło być ich mniej.
Według danych niemieckich w 
więzieniu na Zamarstynowie 
zamordowano ok. 3 tys. więź-
niów, przy ul. Łąckiego – 4 tys. 
W Brygidkach zginęło również 
wielu więźniów – przypusz-
czalnie podobna liczba – ale 
większość zwłok spłonęła w po-
żarze wznieconym przez ucie-
kających NKWD. Z budynku 
przy ul. Jachowicza nie zdoła-
no wynieść rozkładających się 
zwłok; cele na razie zamuro-
wano i opróżniono je dopiero 
w zimie. W sierpniu zwłoki z 
więzień chowano we wspólnych 
grobach na Cmentarzu Janow-
skim.

Wspominał ks. Banach:

Kapłan kropił wodą święconą 
zwłoki pomordowanych i co 
pewien czas intonował pieśń ża-
łobną, którą podchwytywano i 
wśród szlochania płynęła pieśń 
– „Dobry Jezu, a nasz Panie, 
daj im wieczne spoczywanie”!

Wśród zwłok pomordowanych 
więźniów poszukiwano uczest-
ników procesu grupy braci We-
issów i Kobylańskiego. Zwłok 
ich jednak nie odnaleziono, ale 
też – poza młodym Sklarczy-
kiem – nie powrócili oni nigdy 
do rodzin. Przypuszczalnie więc 
zdołano ich wywieźć ze Lwowa 
i zamordowano w drodze lub 
w którymś z prowincjonalnych 
więzień. Nie odnaleźli się też nie 
osadzeni dr Kultysówna i kpt. 
Rutkowski „Smrek”. Znale-
ziono jedynie zwłoki adwokata 
Antoniego Konopackiego, na-
stępcy Kobylańskiego, którego 
pochowano na Cmentarzu Ły-
czakowskim. Szczęśliwie na-
tomiast wydostała się z więzie-
nia przy ul. Kazimierzowskiej 
znaczna część nie osadzonych 
jeszcze harcmistrzów i dzia-
łaczy harcerskich, w tym por. 
Adamcio, por. Feja i Szczęści-
kiewcz. Uszedł z pogromu też 
Leopold Ungeheuer, ale miał 
odbite nerki i zmarł niedługo po 
powrocie do domu. Przyniósł 
on wiadomość o dr. Czamiku, 
którego widział w więzieniu w 
ostatnia noc przed masowym 
mordem; dr Czamik jednak za-
ginął – zwłok nie odnaleziono.
Lwowskie więzienia nie były 
jedynymi, w których wymordo-
wano w okrutny sposób więź-
niów. Wszędzie zdążyły dotrzeć 
rozkazy w tym względzie – z 
kijowskiej, jeśli nie z moskiew-
skiej centrali. Nie zdołano za-
alarmować wszystkich garni-
zonów wojskowych, ale za to, 
nawet w położonych tuż przy 
linii demarkacyjnej Oleszycach 
k. Lubaczowa 22 czerwca rano 
spalono żywcem trzymanych 
tam w zamku Sapiehów więź-
niów. Dokonała tego straż gra-
niczna.
W Samborze, w ostatnich 
dniach przed zajęciem tego 
miasta przez wojska niemiec-
kie, co nastąpiło 29 czerwca, 
wymordowano również część 
więźniów. Pisał w swych wspo-
mnieniach jeden z ocalałych 
tamtejszych więźniów, Stefan 
Duda:

Bez przerwy wyciągano z cel 
więźniów, po 5-10 zawlekano do 
piwnic , tam mordowano, roz-
strzeliwano w tył głowy i skła-
dano trupy w pryzmę, a gdy już 
wszystkie piwnice były załado-
wane, wówczas wyprowadzano 
po 50 i więcej na plac więzien-
ny i strzelano do nich z okien 
z karabinów maszynowych , a 
nawet zaczęto rzucać ręczne 
granaty.
W jednej z cel rozbili wówczas 
więźniowie drzwi „kiblem” i za-
częli otwierać inne cele, rozpo-
czynając walkę ze strażnikami, 
uzbrojeni w deski, „kible”, zna-
lezione żelazo. NKWD wycofa-
ło się, próbowali jeszcze wpro-
wadzić do akcji wojsko, ale 
wobec zbliżania się Niemców 
opuścili miasto. W ten sposób 
część więźniów ocalała. Wśród 
pomordowanych były harcerki, 
które zostały zgwałcone, obcię-
to im także piersi.

Nawet w małym miasteczku, w 
Szczercu, więźniów pomordo-
wano, wyprowadziwszy ich z 
więzienia. Po wkroczeniu Niem-
ców rozpoczęto ich poszukiwa-
nie. Ukraińcy w tej sprawie 
porozumieli się z Niemcami, a 
ci wyłapali miejscowych Żydów 
i kazali im w ciągu godziny od-
naleźć więźniów lub ich zwłoki. 
Okazało się, że zwłoki zako-
pano płytko w stodole probo-
stwa. Wypływała stamtąd krew. 
Niemcy zmusili Żydów, by rę-
kami rozgrzebali jamę, wycią-
gnęli i obmyli zwłoki, składając 
na prześcieradła. Zamordowa-
ni mieli poobcinane nosy, uszy, 
powykręcane do tyłu stopy… 
Wszystkich, Polaków i Ukraiń-
ców, pochowano uroczyście we 
wspólnej mogile koło cerkwi. 
Zginęło tam około 30 osób.

W Drohobyczu – jak pisze A. 
Chciuk:

22 czerwca 1941 NKWD powie-
działo więźniom, ze ich wypusz-
czają, zabierajcie się „s wiesz-
czami”. Gdy tłum więźniów stał 
na dziedzińcu więzienia, z wież 
wartowniczych zaczęły strzelać 
karabiny maszynowe […].
Znajoma Chciuka upadła za-
nim dosięgły ją serie i przeleża-
ła pod trupami cały dzień. Gdy 
w nocy wydostała się i przyszła 
do domu, powitały ją słowa: 
„Boże, tyś zupełnie siwa…”- 
Działo się to w drohobyckich 
„Brygidkach”.
Z Borysławia jest relacja jed-
nego z tamtejszych Żydów, któ-
rych po wkroczeniu wojsk nie-
mieckich zapędzono do usuwa-
nia zwłok z aresztu: Zaprowa-
dzili nas […] na NKWD. Tam 
już było z 300 Żydów i stamtąd 
z piwnic kazali wyciągać i se-
gregować trupy. Masy trupów. 
Część z tych trupów kazali myć. 
[…] Te trupy nie były zakopa-
ne. Były one przysypane ziemią 
na 5, 10 cm. To wszystko były 
poza tym świeże trupy. To byli 
[…] ludzie zaaresztowani ty-
dzień lub 10 dni wcześniej. Tam 
był też Kozłowski i jego staro-
sta. Siostra, ona miała jakieś 16 

lat, miała wyrwane sutki, jakby 
obcęgami, twarz miała spaloną 
[…]. Natomiast on jednego oka 
w ogóle nie miał, a drugie miał 
zapuchnięte, usta też miał zszy-
te drutem kolczastym, ręce miał 
spalone, a zarazem zmiażdżone 
[…], W sumie tych trupów było 
jakieś kilkadziesiąt […].
W Stryju więzienie ewakuowa-
no 2 lipca i więźniów samocho-
dami odwożono na dworzec 
kolejowy. Ale przedtem, w nocy 
z 1 na 2 lipca, rozstrzelano w 
piwnicach i na podwórzu tych, 
którzy mieli większe wyro-
ki. W Stanisławowie, w czasie 
gdy NKWD chwilowo opuściło 
więzienie, pomoc z zewnątrz 
zorganizował kpt. Ignacy Lub-
czyński. Pod Nadworną, w By-
strzycy Nadwórniańskiej, w 
lipcu 1941 r. odkopano masowe 
groby pomordowanych w wię-
zieniu w Nadwornej – ostatni z 
pochowanych tam byli zabijani 
uderzeniem młotka w tył głowy. 
W Złoczowie, dokąd Niemcy 
wkroczyli l lipca, NKWD na 
zamku zamienionym na wię-
zienie zamordowało też wielu 
więźniów. Również tu Niemcy i 
Ukraińcy zmusili Żydów do od-
kopywania zwłok, a następnie 
ich zamordowali. Pogrzeb po-
mordowanych więźniów odbył 
się 6 lipca. W Brzeżanach od 26 
czerwca zaczęto rozstrzeliwać 
więźniów, wyprowadzanych 
pojedynczo na dziedziniec wię-
zienia, zagłuszając odgłos strza-
łów warkotem motoru traktora. 
Zwłoki wywożono do przygoto-
wanych i maskowanych potem 
dołów. Po nalocie niemieckim 
na miasto, od nocy 29 czerwca 
do następnego dnia zwłoki na-
dal rozstrzeliwanych wrzucano 
z mostu do rzeki Złota Lipa. W 
sumie zginęło ponad 300 więź-
niów, reszta – około 80 – ura-
towała się, gdy straż opuściła 
więzienie podczas nowego bom-
bardowania. Masowy mord 
więźniów miał miejsce i w Tar-
nopolu. Część więźniów – około 
tysiąca – ewakuowano jednak 
30 czerwca, pędząc ich piecho-
tą do Podwołoczysk. W czasie 
marszu ludzie padali ze zmę-

czenia i pragnienia, a NKWD-
-ziści kolbami zmuszali ich do 
dalszej drogi. Usiłujących ucie-
kać rozstrzeliwano na miejscu. 
Dalej tarnopolskich więźniów 
wieziono koleją. Koleją ewaku-
owano też więźniów z Czortko-
wa, ładując po 135 osób do nie 
oczyszczonych wagonów kole-
jowych. Podróż trwała 17 dni. 
W jednym z wagonów, w któ-
rym jechał relacjonujący, spo-
śród 135 osób zmarły w drodze 
34. Trupy usuwano z wagonów 
co parę dni, a więc jechały z 
żywymi w lipcowym upale. To 
samo działo się i na Wołyniu. W 
Łucku zamordowano około 2 
tys. więźniów, w Równem – 500, 
w Dubnie – 450.
Oprócz pomordowanych w 
więzieniach, wiele osób zginęło 
z rąk cofających się w panice 
i strzelających na oślep i bez 
powodu żołnierzy sowieckich – 
jak również z rąk ukraińskich 
nacjonalistów. We Lwowie w 
ostanim dniu wycofywania się 
Armii Czerwonej, 29 czerwca, 
zginęli na ulicy kurierzy ppłk. 
Macielińskiego, Jan Lutze-Birk 
i Jerzy Mędrzecki. Mieli po 21 
lat. Po wkroczeniu Niemców na 
murach Lwowa ukazały się ich 
klepsydry.

Dokumenty, źródła, cytaty:

Wanda Ossowska „Przeżyłam” 
Lwów – Warszawa 1939 – 1946

Jerzy Julian Węgierski (ur. 13 
lutego 1915 we Lwowie, zmarł 
2013 r.) – polski uczony, pisarz 
i wojskowy, emerytowany pro-
fesor Wydziału Budownictwa 
Lądowego Politechniki Kra-
kowskiej, wykładowca Poli-
techniki Śląskiej i Politechniki 
Warszawskiej. Żołnierz ZWZ i 
AK, uczestnik powstania lwow-
skiego w ramach Akcji Burza. 
Wieloletni więzień syberyjskich 
łagrów. Autor dziewięciu ksią-
żek i wielu artykułów nauko-
wych oraz wspomnień z dziejów 
Lwowa w II Wojnie Światowej i 
historii ZWZ-AK-NIE Obszaru 
Nr 3 (Lwów). http://www.lwow.
com.pl/wegierski.html

http://www.lwow.com.pl/wegierski.html
http://www.lwow.com.pl/wegierski.html
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W połowie listopada br. ukazała 
się wreszcie książka której do tej 
pory brakowało na półkach miło-
śników  nie tylko Kresów  II RP, 
ale wszystkich tych co pasjonują 
się marynarką rzeczną.  Jak infor-
muje wydawca, był czas, gdy rzeki 
stanowiły kluczowy punkt obrony 
każdego państwa. Była kraina 
na wschodzie, nad którą dumnie 
powiewała biało-czerwona flaga. 
Byli marynarze, którzy tej krainy 
bronili, tocząc zażarte walki z 
bolszewickim najeźdźcą. Próżno 
dziś szukać polskich okrętów na 
rzekach. Nie ma też w granicach 
naszego państwa terenów, o które 
walczyli marynarze słodkich wód. 
Pamięć o bohaterach tamtych lat 
dawno się zatarła. Odtworzony 
w najdrobniejszych szczegółach 
świat flotylli pińskiej i wiślanej 
odradza się na kartach książki 

Sławomira Zagórskiego. Pełne 
zaskakujących zwrotów akcji wo-
jenne zmagania na rzekach Kre-
sów Wschodnich wciągają jak 
burzliwe wody, po których 100 lat 
temu żeglowali nasi marynarze.

Sławomir Zagórski (foto poniżej) 
jest łemkowskim historykiem i 
dziennikarzem piszącym o historii 
polskiej wojskowości XX wieku, 
wybitnym znawcą działań zbroj-
nych na rzekach, stawiającym 
kontrowersyjne tezy i nie bojącym 
się podejmować najtrudniejszych 
tematów. Autor setek artykułów 
popularnonaukowych, publicysta 
portalu Interia.pl. Laureat Buzdy-
gana w 2015 roku.

Niestety jeszcze nie mieliśmy moż-
liwości zapoznać się z treścią tej 
pozycji, ale wierzymy wydawcy, 

że to wartościowa książka.

Paweł Puzio z portalu „Moni-
tor Historyczny: przeprowadził 
wywiad z autorem. Zadał  serię 
bardzo trafnych pytań. Odpowie-
dzi na kilka z nich publikujemy.        
Skąd pomysł na napisanie 
książki o tym rzadko porusza-
nym temacie?

Na rynku dotychczas były dostęp-
ne jedynie publikacje prof. Dys-
kanta i reedycja przedwojennego 
opracowania Jana Bartlewicza. 
Nie były one pełne. Dyskant jedy-
nie w książce “Czarnobyl 1920” 
omówił dokładnie działania wio-
sną 1920 roku, ale jedynie do 
zdobycia Kijowa. Publikacja 
Bartlewicza zawiera sporo niewy-
muszonych błędów – nie miał on 
dostępu do radzieckich archiwów. 
Działań ze strony radzieckiej nikt 
w Polsce nie omówił. Brakowało 
mi publikacji, która kompleksowo 
omawiałaby temat. Postanowiłem 
sam ją napisać.

Ile czasu zajęło Ci jej napisa-
nie?

Pierwsze materiały otrzymałem 
jesienią 2009 roku. I o ile samo 
pisanie zajęło około półtora roku, 
tak zbieranie materiałów trwało 
siedem lat. Odwiedzałem w wol-
nym czasie, lub otrzymałem ar-
chiwalia, z Petersburga, Moskwy, 
Wiednia, Rygi, Pragi, Kijowa, a 
także z polskich muzeów i placó-
wek badawczych. Niezwykle cen-
ną pomoc otrzymałem od pasjo-
natów, którzy w swoich zbiorach 
posiadali rzadkie dokumenty, 
zdjęcia, listy, wspomnienia.

 Czy trudno było dotrzeć do 
źródeł ?

To wszystko zależy od miejsca, 
do którego się trafi. Z Wiednia 
wróciłem obładowany kilograma-
mi dokumentów. Z Petersburga 
otrzymałem kopie rozkazów i foto-
kopie dokumentów, i raportów, a z 
kolei w Moskwie musiałem długo 
szukać dojścia do interesujących 
mnie dokumentów. Najczęściej 
ślad prowadził od jednego rozka-
zu do drugiego. Od listu, to wspo-
mnień i odwrotnie. Wiele razy 
musiałem wracać do tych samych 
miejsc, aby przejrzeć jeszcze raz 
te same dokumenty. To była bar-
dzo ciekawa praca, polegająca 
głównie na składaniu całej pol-
sko-radziecko-kozacko-łotewsko-
-niemieckiej układanki.

 Która pozycja z bibliografii 
była dla Ciebie najciekawsza, 
a która najwięcej wniosła do 
książki?

To jedna i ta sama pozycja: 
Wspomnienia ówczesnego podpo-
rucznika Karola Taubego “Figle 
diablika błot pińskich”. Pozycja 
właściwie niedostępna na pol-
skim rynku. Książka wydana nie-
wielkim nakładem w 1937 roku, 
w której Taube opisuje w bardzo 
chaotyczny sposób, dzieje walk 
Flotylli Pińskiej na Polesiu. To z 

niej pochodzi najwięcej dialogów 
i na niej opierałem się opisując 
przebieg bitew, potyczek i co-
dziennego życia marynarzy: wal-
ki, koleżeństwa, pijaństwa, docin-
ków, żartów, codziennych proble-
mów: braku jedzenia, zepsutego 
mięsa w puszkach, bimbru od 
piechocińców, relacji z Poleszu-
kami, czy w końcu wszędobylskich 
komarów. Komary to zbiorowy 
bohater tej książki. Marynarze 
wszystkich stron wspominali o 
hordach komarów, którym nic nie 
było straszne.   Więcej na: http://
monitor-historyczny.pl/?p=679

W 100 rocznicę odzyskania „Nie-
podległości” warto przypomnieć, 
że : Żołnierze tej formacji wsła-
wili się podczas walk z bolsze-
wikami w 1920 roku, a później 
w czasie kampanii wrześnio-
wej. Dziś jednak o Flotylli 
Rzecznej Marynarki Wojennej, 
która została powstała zaraz 
po odzyskaniu niepodległości 
przez Polskę, mało kto pamię-
ta.   Przypomnijmy chociaż tro-
chę, nim zasiądziemy do lektury 
w/w książki. Jako pierwsza, 23 
grudnia 1918 roku, powstała Flo-
tylla Wiślana. Jej głównym zada-
niem była konieczność ochrony 
systemu transportów z żywnością 
i innymi materiałami, potrzeba 
szkolenia marynarzy byłych flot 
zaborczych jako przyszłych załóg 
floty morskiej oraz współdzia-
łanie z wojskami lądowymi w 
zakresie obrony przepraw rzecz-
nych i mostów. Marynarze służą-
cy we Flotylli brali udział w woj-
nie polsko-rosyjskiej. Walczyli w 
jej głównym epizodzie – Bitwie 
Warszawskiej. Flotylla Wiślana 
dysponowała czterema dywizjo-
nami, z których trzy brały udział 
w walkach: II dywizjon statków 
uzbrojonych (6 jednostek), III 
dywizjon statków opancerzonych 
(5 jednostek) i IV dywizjon mo-
torówek (16 jednostek). Obsadzo-
ne były przez 26 oficerów oraz 
217 podchorążych, podoficerów 
i marynarzy. Rozwiązana została 
w końcu 1925 roku wskutek no-
wej sytuacji militarnej i ówcze-
snych trudności ekonomicznych 
państwa. Jej jednostki pływające 
przekazano do Flotylli Pińskiej, 
a niektóre do floty morskiej i 
portu wojennego w Modlinie.  
Flotylla Pińska powstała 19 kwiet-
nia 1919 roku. W odniesieniu do 
niej były używane różne nazwy. 
Na początku lat dwudziestych w 

powszechnym użyciu była na-
zwa Flotylla Pińska. Ale w 1929 
zaczęto używać nazwy – Flotylla 
Rzeczna Marynarki Wojennej w 
Pińsku. Flotylla ta operowała na 
Polesiu, gdzie ówcześnie było 
mało dróg o dobrej jakości, ale 
istniała rozgałęziona sieć rzeczna. 
Początkowa była grupą transpor-
tową pełniącą funkcje takie jak 
dostawa zaopatrzenia, łączności 
i rozpoznanie. Później do zadań 
Flotylli należało zwalczanie ze-
społów rzecznych i sił lądowych 
przeciwnika a także wysadzanie 
desantów i wspieranie działania 
polskich jednostek. . Podczas 
wojny polsko- rosyjskiej (oddział 
bojowy miał statek pancerny, trzy 
motorówki bojowe i dwie rozpo-
znawcze oraz 12 oficerów i 100 
marynarzy, a oddział transpor-
towy – 9 statków i 18 berlinek 
oraz 11 oficerów, 222 marynarzy 
i pracowników cywilnych) brały 
udział w walkach m.in. pod Horo-
dyszcze oraz Petrykowem. Flotyl-
la wzięła udział w wyprawie ki-
jowskiej. Podczas odwrotu wobec 
spadku poziomu wody przepro-
wadzono samozatopienie jedno-
stek i 22 lipca 1920 roku Flotylla 
przestała istnieć. Po ponownym 
przeniesieniu działań bojowych w 
rejony Piny i Prypeci – 11 listopa-
da 1920 roku utworzono tam od-
dział Flotylli Wiślanej (8 oficerów, 
97 marynarzy i 13 motorówek).  
Flotylla Rzeczna brała udział w 
wojnie obronnej Polski w 1939 
roku. 4 kwietnia 1939 roku utwo-
rzony został Oddział Wydzielony 
rzeki Wisły. Bazował najpierw w 
Modlinie, następnie w Toruniu, 
a od 6 lipca w Brdyujściu. Miał 
wykonywać zadania w zakresie 
obrony przeciwlotniczej mostów i 
przepraw na odcinku Tczew – Do-
brzyń, zabezpieczenia własnych 
przepraw, niszczenia przepraw 
nieprzyjaciela oraz utrzymywania 
łączności. OW „Wisła” walczył 
m.in. z lotnictwem niemieckim 
w rejonie Fordonu, uczestniczył 
w obronie mostów w rejonie To-
ruń – Mokre, walczył z niemiec-
kimi przeprawami w rejonie Gru-
dziądza, Chełmna i Włocławka.  
Flotylla Rzeczna we wrześniu 
1939 roku miała 40 jednostek 
bojowych w tym 6 monitorów, 3 
kanonierki, 4 statki uzbrojone, 17 
kutrów uzbrojonych, 2 meldunko-
we oraz statek minowo- gazowy i 
7 trałowców. Stan personelu wy-
nosił około dwóch tysięcy osób, 
a uzbrojona była m.in. w haubice 
100 mm, działa 75 i 37 mm oraz 
broń maszynową. Wobec niskie-
go stanu wód i agresji radzieckiej, 
między 19 a 21 września 1939 
roku jednostki Flotylli uległy sa-
mozatopieniu. Marynarze jednak 
walczyli razem z piechurami w 
wielu miejscach naszego zaatako-
wanego kraju.

/ Bandera wojenna RP z lat 1919-1930. Podnoszono ją na statkach czynnych flotylli rzecz-
nej oraz na łodziach do nich należących. ( Foto za Wiki)

Historia zapomniana. Chwała  
Polskiej Flotylli Rzecznej II RP
Redakcja

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
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 Brzodowce - miejscowość na 
Kresach, położona na lewobrzeż-
nym zboczu rzeki  Dniestr  na 
wysokości 258 m nad pozio-
mem morza, na styku Opilla 
oraz  kotliny Przedkarpackiej. 
Do autostrady  Lwów  -  Stryj  jest 
16 kilometrów. Odległość do 
Lwowa wynosi 54 km, natomiast 
do Mikołajowa (centrum admi-
nistracyjne rejonu mikołajow-
skiego) - 20 km, do Chodorowa 
- 16 km, do Żydaczowa - 27 km. 
Brzozdowce położone w bardzo 
pięknej i malowniczej okolicy, 
w niecce otoczonej od zachodu 
wzniesieniem, na którym w 1953 
roku wybudowano nowe miasto, 
Nowy Rodół, na miejscu dawnej 
wioski Malechów i od wschodu 
Górą św. Jana. Od północy na 
południe Brzozdowce przecina 

rzeczka Wiśniowczyk, która wpa-
da do Dniestru. Przez Brzozdow-
ce przebiega główna droga Nowy 
Rozdół  -  Chodorów (z zachodu 
na wschód), a następnie w rynku 
rozgałęzia się na Borynicze. (na 
północ).                                                                                                          

W latach 30-tych w Brzozdow-
cach powstały liczne organizacje 
społeczne i

stowarzyszenia. Działał Brzozdo-
wiecki Klub Sportowy “Strzelec” z 
prężną drużyną piłki nożnej o tej 
samej nazwie, Związek Strzelecki, 
Związek Rezerwistów, Związek 
Harcerski. Katolickie Stowarzy-
szenie Młodzieży Męskiej, Ka-
tolickie Stowarzyszenie Mężów. 
Katolickie Stowarzyszenie Kobiet, 
Katolickie Stowarzyszenie u. W 

marcu 1939 roku przyszło kilka 
pierwszych powołań do wojska. 
Wezwani zostali rezerwiści róż-
nych specjalności.

15 sierpnia 1939 w rocznicę 
“Cudu nad Wisłą” obchodzone 
było Święto Żołnierza Polskie-
go, świętował 14 Pułk Ułanów 
Jazłowieckich.  Festyn żołnierski 
odbywał się w pięknej scenerii 
parku dworskiego nad brzegiem 
Dniestru.  Następnego dnia o świ-
cie 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich 
udał się na zachód. Wojna, więc 
wydała się nieunikniona. 

Zaczęli dawać o sobie znać ukra-
ińscy dywersanci. Usiłowali 
wszcząć jakieś niepokoje w pobli-
skim Malechowie. 

17 września został wysadzony 
most na Dniestrze w Rozdole.

Podpalono zabudowania gospo-
darcze sołtysa Rusina Jana Ko-
chana w Stańkowcach, za to, że 
okazywał życzliwość żołnierzom 
14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.

17 września dotarła wiadomość 
do Brzozdowiec, że do Polski 
wkroczyli Sowieci. Nitkt nie wie-
dział w jakim charakterze. Nie-
którzy sądzili, że idą nam z po-
mocą. Lwów w tym czasie już był 
oblężony przez Niemców. 

25 września 1939 wjechał do 
Brzozdowiec samochód patro-
lowy z kilkoma Niemcami zaje-
chał strony Rozdołu i zatrzymał 
się wśród tłumu patrzących na 
tę scenę Polaków, w wielu oczach 
pojawiły się łzy.

26 września 1939 do Brzozdowiec 
wkroczyły dość słabe oddziały 
niemieckie. Równocześnie nade-
szły wieści o zbliżaniu się od stro-
ny Chodorowa wojsk sowieckich. 
Na drodze do Chodorowa, na 
wzgórzu św. Jana wojsko niemiec-
kie ustawiło szlaban z napisem w 
języku niemieckim – „Linia De-
markacyjna”. Ludzie myśleli, że 
tam będzie granica. Ale w nocy 
wojska sowieckie przekroczyły 
tę linię i posunęły się kilka ki-

lometrów na zachód, zajmując 
Brzozdowce.  Po kilku godzinach 
zawróciły jednak za tę linię. W 
konsekwencji jednak ruszyły po-
nownie na zachód. 27 września 
1939 roku do Brzozdowiec wkro-
czyła Armia Czerwona. Tuż po 
zajęciu Brzozdowiec zaczęły się 
organizować władze sowieckie                                                                             
Po zajęciu Brzozdowiec przez Ar-
mię Czerwoną, zaczęła się pene-
tracja środowiska przez NKWD. 
Poszukiwano oficerów polskich i 
policjantów. NKWD aresztowa-
ło podporucznika rezerwy, na-
uczyciela Stanisława Marciniaka, 
ślad po nim zaginął. Odnalezio-
ny został na liście ofiar Katynia. 
Policjanci Bogdan Sienkiewicz i 
Jan Kubacki zostali aresztowani 
przez NKWD. Przewiezieni do 
Chodorowa, gdzie ich sądzono i 
po procesie wywieziono w głąb 
Rosji. Świadczyli przeciwko nim 
brzozdowieccy Żydzi i Rusin. 

Pozostali policjanci, komendant 
Edward Żugaj, posterunkowy Jó-
zef Dziubek, Jan Kasperow zostali 
w porę ostrzeżeni i ukrywali się 
pod zmienionymi nazwiskami. 
Bronisław Lis wyjechał do Lwo-
wa, tam został aresztowany przez 
NKWD, dalsze jego losy nie są 
znane. Nawet inwalida policyjny 
Hodowany został aresztowany, 
przeżył łagry i z Armią Andersa 
przez Bliski Wschód wrócił do 
Polski. 

Społeczeństwo polskie opanował 
strach i niepewność jutra. Wła-
dze sowieckie próbowały organi-
zować zabawy taneczne w Domu 
Towarzystwa Ludowego, ale były 
one bojkotowane przez polską 
młodzież, Ukraińcy też niechęt-
nie uczęszczali na nie. Polacy 
skupiali się w kościele wokół Cu-
downego Pana Jezusa Ukrzyżo-
wanego.
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Placówka AK Brzozdowce
Stanisław Horyń - 25.11.2018

/ Przemarsz oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej.

/ Panorama Brzozdowiec, widok  z góry św.Jana

/ Przemarsz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej. W poczcie sztandarowym 
pierwsza od lewej, Kasia Martyniak.

/ Czerwiec 1939. Trybuna honorowa przy domu Towarzystwa Szkoły Ludowej, na niej 
wicestarosta Biliński. Przed trybuną maszerowały oddziały Strzelczyń i Strzelców oraz od-

działy KSMM i KSMŻ. Oddział Strzelczyń prowadziła Antonina Mendochówna

/ Stoją od lewej Stanisław sekretarz gminy, Edward Żugaj komendant posterunku policji, 
Józef Kłosowski wójt gminy Brzozdowce.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dniestr
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kotlina_Przedkarpacka&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lw%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stryj_(miasto)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chodor%C3%B3w
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Wnętrze kościoła brzozdowiecke-
go, ołtarz.

W 1941 aresztowano ukrywające-
go sie policjanta Jana Kasperowa i 
osadzono w lwowskim więzieniu, 
krótko przed atakiem hitlerow-
skich Niemców na ZSRR wraz z 
dużą grupą więźniów został za-
murowany w jednej z cel. Po wy-
cofaniu się straży i NKWD więź-
niowie z piecyka żelaznego i koca 
sporządzili taran, którym rozbili 
mur, co pozwoliło im wydostać 
się na zewnątrz. Na podwórzu 

więziennym widzieli wiele tru-
pów zamordowanych współwięź-
niów. Powrócił do Brzozdowiec, 
żony i dzieci nie zastał, zostali 
wywiezieni do Kazachstanu.

29 czerwca 1941 Po wkroczeniu 
Niemców znaleziono w aktach 
NKWD w Chodorowie wykaz 
polskich rodzin, które w lipcu 
1941 roku miały być wywiezione 
w głąb imperium sowieckiego. 
Obawy okazały się w pełni uza-
sadnione na, liście znajdowało 
się 57 nazwisk. Były tam nazwi-

ska działaczy politycznych, spo-
łecznych, nauczyciele, zamożni 

gospodarze oraz „podejrzani po-
litycznie”. Po zmianie okupanta 

skład posterunku policji stano-
wili wyłącznie Ukraińcy. Niemcy 
obiecywali Ukraińcom wstępują-
cym do policji i wojska „Samoist-
ną Ukrainę”.

Bojówki ukraińskich nacjonali-
stów swoje ataki rozpoczęły wraz 
z  początkiem wojny niemiec-
ko-sowieckiej w  1941 r. Pierw-
sze zbrojne oddziały powstały 
na  północno-wschodnim Woły-
niu oraz Polesiu.

Po zagładzie Żydów, nad Pola-
kami zawisło również niebezpie-
czeństwo

Ukraińscy nacjonaliści zaczęli 
podburzać miejscową ludność 
rusińską do wyrżnięcia Polaków. 
Początkowo Polacy to bagatelizo-
wali. Nikt nie wierzył, ze sąsiad 
może iść zabić polskiego sąsia-
da. Kiedy jednak zaczęły docie-
rać do nas informacje o rzezi na 
Wołyniu, nikt w Brzozdowcach 
zagrożenia ze strony Ukraińców 
nie lekceważył. Cała miejscowość 
zaczęła przygotowywać się do 
obrony.

W sierpniu 1942 w Okręgu 
Lwowskim AK rozpoczęto or-
ganizowanie i werbowanie do 
Armii Krajowej. W Obwodzie 
Bóbrka zorganizowano pięć re-
jonów, w tym dwa w położonych 
na południu Obwodu, w znacznej 
odległości od Bóbrki (około 25 
km) Brzozdowcach i Chodoro-
wie. W Chodorowie mieściła się 
znana duża cukrownia (jedna z 
największych w Europie) i więk-
szość członków AK rekrutowała 
się z pracowników tego zakładu. 

Inspektorat AK Stryj rozszerza 
zasięg swojej działalności, na 
Brzozdowce, Krasną Górę, Hran-
ki Kuty i Nowosielce. Akcja ta 
będzie występowała pod kryp-
tonimem  „TOPÓR”,  dowódca 
pseudonim „August”. Baza AK 
„Topór” – dzięki swojemu po-
łożeniu (na styku trzech byłych 
województw: lwowskiego, stani-
sławowskiego i tarnopolskiego) 
w pobliżu dużych masywów le-
śnych, w jarach Dniestru, stała się 
prawdziwą oazą zbawienia, nie 
tylko dla miejscowych chłopów i 
z innych wiosek, ale również dla 
Polaków dezerterów z Wermach-
tu, Żydów oraz dla żołnierzy ra-
dzieckich zbiegłych z niewoli hi-
tlerowskiej. 

/ Wnętrze kościoła brzozdowieckego, ołtarz

/ Cudowny Obraz Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej.

/ Jan Kasprów.

/ Mapa okolic Brzozdowiec i zaznaczona baza AK na Krasnej Górze, obok czysto polska wieś Mazury

/ Ks. Stanisław Kozłowski.
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Niektórzy z nich wstępowali a 
partyzantki.

W ramach szkolenia ludzi i w ce-
lach obronnych ludności polskiej 
na tym terenie, organizowane były 
z ludzi niewielkie oddziały, któ-
rych wielka ruchliwość wywoły-
wała u banderowców przeświad-
czenie, ze te tereny są całkowicie 
opanowane przez partyzantkę 
polską. Taka taktyka okazała się 
bardzo trafna, gdyż banderowcy 
nie odważyli się napaść na nas 
większymi siłami, aby nas znisz-
czyć za jednym uderzeniem. 

Zadaniem tych oddziałów było 
ciągłe utrzymywanie łączności 
pomiędzy poszczególnymi pol-
skimi enklawami, rozrzuconymi 
na terenie kilku powiatów. Dzię-
ki swej ruchliwości, oddział ten 
stwarzał pozory istnienia wielu 
oddziałów partyzantki polskiej, 
tym samym wstrzymywał zapędy 
band UPA od napadania na spo-
kojną ludność polską.  

Ludzie przyjmują tę wiadomość 
z radością. Nareszcie ktoś z ze-
wnątrz zainteresował się ich lo-
sem. 

W Brzozdowcach energicznym 
organizatorem i kapelanem AK 
był ks. mgr. Stanisław Kozłowski. 

W latach okupacji niemieckiej 
członkowie Armii Krajowej z 
Brzozdowiec działali w rejonach 
Brzozdowiec, Hranek, Laszek i 
Krasnej Góry pod dowództwem 
por. Feliksa Bilickiego i jego za-

stępcy ppor. Stanisława Kordala 
(obaj brzozowianie). Do AK na-
leżało wielu Polaków, zwłaszcza 
żołnierzy kampanii wrześnio-
wej. Do oddziału należeli: Jan 
Burlikowski, Śliwak, Kazimierz 
Tokarz, Władysław Szymań-
ski, bracia – Stanisław i Michał 
Szymańscy, Władysław Guga, 
Franciszek i Antoni Wiewiórscy, 
Władysław Kłosowski i jego syn 
Edmund, Stanisław Berezowski, 
Paliński, Sroka. Władysław Szy-
mański  pełnił jakąś funkcję, ale 
dzieci nie były wtajemniczone. 
Tato ściśle współpracował z ks. 
Stanisławem Kozłowskim, wspo-
mina pani Helena Grzesiak zd. 
Szymańska. Główną bazę posia-
dali na  Krasnej Górze. Niedale-
ko znajdowała się wieś Mazury, 
czysto polska. Obecnie nie ma po 
niej śladu. 

Broń kupowano u przyjezdnych 
żołnierzy Wermachtu, zdemora-
lizowanych pododdziałów fron-
towych, którzy mieli sporo broni 
zdobycznej i nieewidencjonowa-
nej, a także amunicji i ręcznych 
granatów. Próbowano też pro-
dukować broń samodziałową. 
Dowództwo okręgu wspomogło 
miejscowy oddział pewną ilością 
broni przerzuconej na wschód z 
okręgu warszawskiego.

Broń była też odzyskana od poli-
cjantów, którzy zostali aresztowa-
ni a broń mieli pozostawioną w 
swoich domach.

Przed wojną moi rodzice, żeby 

trochę zarobić, wynajmowali 
jeden z pokoi. Mieszkał w nim 
policjant Bogdan Sienkiewicz z 
żoną. We wrześniu 1939 roku jak 
wkroczyli sowieci, aresztowali 
polskich policjantów, a później 
ich rodziny. Policjant Sienkiewicz 
zostawił u nas karabin i fuzję my-
śliwską, broń ukryłem. Było to 
moje wiano do konspiracji. Zo-
stałem zaprzysiężony i stałem się 
członkiem obrony.  

Wspomina Pan Stanisław Kawec-
ki.

Odział AK posiadał też radio-
stację. Miejsce przechowywania 
radiostacji było u Antonickiego, 
który mieszkał wśród rodzin pol-
skich przy rzeczce Wiśniowczyk. 
Obsługiwała ją dziewczyna po-
chodzenia żydowskiego, ale cho-
dziła do kościoła. 

Jak była u nas radiostacja, to oj-
ciec zawsze mi mówił, jak bę-
dziesz w szkole i zobaczysz ze 
wojsko przyjedzie, to czym prę-
dzej biegnij do domu i powiedz 
mi wszystko. Żebym o tym wie-
dział. Ktoś przyprowadził do nas 
panią. Okazało się, ze pani ta 
była radiotelegrafistką nadawa-
ła zawsze w nocy, lub przez całą 
noc. Rano chodziła do kościoła. 
Mieszkała u Szymańskich, a u nas 
tylko nadawała. Pani Czesława 
Franc zd. Antonicka.

Akowcy brzozdowieccy na Bło-
niach przygotowywali miejsca 
do rzutów alianckich. Władysław 
Szymański i bracia Szymańscy 
Staszek z Michałem, wraz innymi 
chodzili na Błonia przygotowy-
wać miejsce zrzutów, robili takie 
kopczyki, pochodnie. Kazimierz 
Tokarz uczestniczył też w ubez-
pieczaniu angielskich zrzutów. 
Często u Szymańskich w domu 
odbywały się różne spotkania, 
często na te zebrania przychodził 
ks. Stanisław Kozłowski. 

Początkowo były to potyczki hi-
tlerowcami: wysadzanie mostów 
kolejowych na linii Stanisławów-
-Lwów między Boryniczami a 
Czarnym Ostrowem.

Komenda Armii Krajowej we Lwo-
wie skierowała ponad 30-stu do-

brze uzbrojonych (także w broń 
maszynową) swoich żołnierzy do 
Brzozdowiec. Byli zakwaterowani 
ściśle tajnie, przeważnie w Brzoz-
dowcach - Błoniach, tam gdzie 
było największe skupisko Ukraiń-
ców. Pamiętam, że u nas kwatero-
wało kilku, a mieszkaliśmy właśnie 
na Błoniach. Wspaniali młodzi lu-
dzie – otrzymali w naszym domu 
zakwaterowanie i wyżywienie. W 
dzień często widziałam ich jak od-
sypiali po nocnych patrolach i wy-
padach na różne akcje odwetowe, 
wracając rano zmęczeni, wybru-
dzeni. Szczególnie jednego zapa-
miętałam, bo był bardzo ładnym 
młodzieńcem. Leżąc czy śpiąc miał 
zawsze złożone ręce na piersiach. 
Mój tato mówił: oj on chyba długo 
nie będzie żył, bo tak ręce składa. 
Wspomina pani Stanisława Czy-
żewska zd. Guga.

W czasie jednego przerzutu ta-
kiego oddziału manewrowego, z 
Krasnej Góry koło Brzozdowiec 
do naszej bazy, po drodze oddział 
natknął się w nocy na grupę ban-
derowców w gajówce. Ponieważ 
gajówka ta znajdowała się w są-
siedztwie naszej bazy, dowódca 
oddziału „Tancerka” zdawał sobie 
sprawę, że ci banderowcy dokona-
li napadu na rodzinę Ordona. Po 
zdjęciu wartowników i okrążeniu 
gajówki zlikwidował wszystkich 
nie spodziewających zaskoczenia, 
zanim ci zdążyli chwycić za broń. 
Za wymordowania rodziny Ordo-
na nie szukaliśmy zemsty na spo-
kojnej ludności ukraińskiej. 

Pewnego razu czasie powrotu z 
pościgu za banderowcami, spo-
tkaliśmy w lesie nieuzbrojonego 
starszego chłopa ukraińskiego. 
Niemcy i Ślązacy chcieli go zli-
kwidować. Nie dopuściliśmy jed-
nak do tego. Żołnierze Wermach-

tu nie mogli zrozumieć naszego 
postępowania.    

Latem, czerwiec – lipiec 1943 w 
Brzozdowcach zatrzymało się 
około 30 żołnierzy niemieckich, 
wieczorem mieli jechać do Roz-
dołu, tak się złożyło, że zostali 
dłużej, na noc w Brzozdowcach. 
Działacze AK „ugościli” dowód-
cę i nocowali w Brzozdowcach. 
Banda ukraińska zaczęła podcho-
dzić od strony Chodorowa, czujki 
ustawione na górze Świętego Jana, 
podały wiadomość, że na koniach 
zbliża się banda. Wszczęto alarm, 
dzwon kościelny bił umówionym 
rytmem „na raz, jedno uderze-
nie”. Mieszkający dalej od kościo-
ła pochowali się w swoich schro-
nach, kryjówkach, część była już 
zgromadzona na noc w kościele. 
Banderowcy zbliżali się coraz 
bliżej. Wtedy Niemcy postawili 
karabin maszynowy na schodach 
domu kultury, tam był sklepik 
Berezowskiego. Była tam prosta 
linia na górę św. Jana. Zaczęli 
strzelać seriami z karabinu, i ban-
derowcy przestraszyli się, uciekli. 
Był już taki okres, że Niemcy bali 
się Ukraińców.

Z tego miejsca Niemcy strzelali se-
riami z karabinu do zbliżających 
się banderowców z widocznej Góry 
św. Jana.

Pamiętam doskonale tę noc. By-
łam z mamą w kościele, gdy zaczę-
ła się strzelanina, wszyscy padli-
śmy na kolana przed Cudownym 
Obrazem prosząc Boga o ratunek. 
Czekaliśmy z ogromnym strachem 
i niepokojem pewni, że za chwilę 
wtargną banderowcy i wszystkich 
nas wymordują. Po dłuższym cza-
sie ku naszemu zdumnieniu do 
kościoła weszli Niemcy. Przeszli 
środkiem przez cały kościół i zo-
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/ Mapa okolic Brzozdowiec z trenami operacji odziału AK brzozdowieckiego. I jeszcze widoczna na mapie czysto polska wioska Mazury

/ Zdjęcie satelitarne Brzozdowiec i okolic, w miejscu dawnej czysto polskiej wsi Mazury  
zarośla i szczere pole.

/ Z tego miejsca banderowcy próbowali zaatakować Brzozdowce, z góry św. Jana (zdjęcie 
przedwojenne,).

/ Dom Kultury Towarzystwa Szkoły Ludowej. Z tego miejsca Niemcy strzelali seriami z 
karabinu do zbliżających się banderowców z widocznej Góry św. Jana.
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baczyli jak na betonie ściśnięci jak 
śledzie w beczce leżą dzieci, kobie-
ty i starcy. Czy chociaż któregoś z 
nich sumienie drgnęło? Tajemnicą 
poliszynela było to, że Niemcy tak 
dają - sprzedają broń Ukraińcom 
jak i Polakom, żeby się prędzej 
wykrwawili. Wszak Rzesza chyliła 
się już ku upadkowi. Wspomiana 
Pani Stanisława Czyżewska zd. 
Guga.

Przez krótki okres (2-3 miesiące) 
w Brzozdowcach stacjonowały 
dwie kompanie Wermachtu, wy-
cofane z frontu na odpoczynek 
i uzupełnienie braków. Niemcy 
zajęli dwa budynki szkoły, część 
plebanii i pozostali rozlokowani 
na kwaterach w prywatnych do-
mach. Wtedy mieszkańcy Brzoz-
dowiec nocowali we własnych 
domach. Wróg okazał się sprzy-
mierzeńcem ludności cywilnej. 

Żaden banderowiec nie odwa-
żył sie dać znać o sobie. Dwóch 
schwytanych banderowców z 
bronią żołnierze niemieccy roz-
strzelali.

W tym okresie w Brzozdowcach 
w dzień można było swobodnie 
poruszać się, nie było żadnego 
zagrożenia. Natomiast na obrze-
żach, samotne przebywanie było 
niewskazane, szczególnie dla ko-
biet i dzieci.

W listopadzie 1943 roku w Lasz-
kach koło Brzozdowiec, bande-
rowcy zamordowali gajowego 
w lesie, w nocy przyszli do jego 
domu i zamordowali żonę i córkę 
oraz 3 pracowników leśnych. Le-
śniczówkę spalili. Łącznie zamor-
dowali 6 Polaków.

Od jesieni 1943 kościół w Brzoz-
dowcach zamieniony został na 
twierdzę. Na noc cały kościół od 
parteru, przez chór aż po strych, 
zmieniał się w sypialnię polskich 
rodzin z Brzozdowiec i okoli-
cy. Chroniły się w nim kobiety z 
dziećmi i osoby starsze. Wnętrze 
świątyni wypełniały rozłożone 
sienniki i legowiska, które rano 
trzeba było zwijać, żeby świątynia 
mogła spełniać swą zwykłą funk-
cję.

 Chłopcy od 14 roku życia pełnili 
dyżury na wieżyczce kościoła. Ich 
zadaniem była obserwacja terenu 
wokół Brzozowiec, czy nie widać 
sygnałów od ustawionych czujek. 
Posterunki-czujki rozstawione 
były z dala od kościoła, skąd mo-
gło przyjść zagrożenie. 

W szkole koło kościoła nocowa-
ły dziewczyny (też w tym samym 
wieku, co chłopcy), których zada-
niem miała być ewentualna po-
moc medyczna, sanitariuszki. 

W nocy mężczyźni czuwali 
uzbrojeni na posterunkach wokół 
muru otaczającego kościół. Mur 
był bardzo okazały, miał 2 metry 
wysokości, grubość przy podsta-
wie 1metr, a przy wierzchołku 0,7 
metra. Stanowił na tyle skuteczną 
obronę, że banderowcy nie odwa-
żyli się jej zaatakować. 

Rozsyłane pogłoski o posiadaniu 
dużej ilości broni, też miały swo-
je znaczenie. Niektórzy nocowali 
też w swoich domach, ale były to 

domy murowane z cegły. Dachy 
kryte dachówką, posiadały piw-
nice. Okna były zabarykadowane. 
Starsze osoby z dziećmi szły do 
kościoła, a pozostali dorośli do-
mownicy i sąsiedzi zostawali w 
domach.

W najgorszej sytuacji byli miesz-
kańcy, którzy mieszkali z dala od 
kościoła, od centrum Brzozdo-
wiec, na obrzeżach. Tam bardzo 
często grasowały bandy, które ra-
bowały, przeważnie żywność, nie 
gardzili też innymi artykułami. 
Jeżeli zauważyli zbijających się 
banderowców, lub dotarła wiado-
mość o zbliżaniu grupy to ucie-
kali z domów. Chowali się, gdzie 
się dało, w polu, (w zbożu, karto-
flisku, kukurydzy), w zabudowa-
niach było niebezpiecznie, bali 
się pożarów. Uciekały przeważnie 
młode osoby, starsi zostawali w 
domach, licząc, ze zostawią ich w 
spokoju. 

 Moja mama Katarzyna Śliwak 
zd. Żukowska często wspomina 
historię mojego dziadka, który nie 
chciał iść na noc do kościoła, scho-
wał sie w piecu chlebowym. I aku-
rat w tej nocy przyszli banderowcy 
do jego domu, słyszał wszystko, o 
czym rozmawiali. Na następny 
dzień już pierwszy szedł na noc 
do kościoła. Ludność z Hranek pod 
wieczór zostawiała wszystko w 
domu, dom był otwarty, nieraz i 
na stole zostawiali kolację i wyru-
szali do kościoła w Brzozdowcach. 
Banderowcy jak przyszli do tego 
domu to zabrali, co im było po-
trzebne, zjedli. I poszli sobie, każ-
dy był zadowolony, że wyrządzili 
żadnych szkód, a najważniejsze, 
że nie spalili domu. Tak opowiada 
Wiesława Cemka.

Starsza  generacja chłopów ukra-
ińskich, która często od pokoleń 
powiązana była więzami rodzin-
nymi Polakami, w wielu wypad-
kach dawała dowody życzliwego 
ustosunkowania się do ludności 
polskiej. 

W dzień, aż do zmierzchu było w 
Brzozdowcach w obrębie zabu-
dowań bezpiecznie. Kto jednak 
odważył się na wyjście poza miej-
scowość, ten sporo ryzykował. 
Ukraińcy czatowali na takich, 
zwłaszcza na leśnych trenach i 
mordowali.

Dwóch moich krewnych, którzy 
poszli po drzewo do lasu już nie 
wróciło. Wszelki ślad po nich za-
ginął. Nikt nie miał wątpliwości, 
co się z nimi stało. Spoczywają 
pewnie w jakieś jamie, na której 
wyrósł las, jak na tysiącach in-
nych ofiar ukraińskiego ludobój-
stwa, niemających swego grobu. 
Pani Helena Kostur.

Mój brat Edmund Kłosowski zo-
stał złapany przez banderowców 
na moście na Dniestrze, z tru-
dem uszedł z życiem. Uciekł im 
skacząc w nurt rzeki. Ukraińcy 
strzelali za nim na oślep, ale nie 
trafili. Edmund jak wydostał się z 
Dniestru, to najpierw do zmierz-
chu przesiedział w zaroślach nad 
rzeką, i pod osłoną nocy wrócił 
do domu. Długi czas się ukrywał, 
bał się, że Ukraińcy będą go szu-
kać, a tutejsi wskażą miejsce jego 
pobytu.

Mniej szczęścia miała kuzynka 
mojego szwagra, która z koleżan-
kami Ukrainkami poszła rodziny 
do drugiej wsi. Pochodziła ona z 
mieszanej rodziny polsko-ukraiń-
skiej, których sporo było w Brzoz-
dowcach. Ona akurat wybierała 
się z koleżankami do ukraińskiej 
strony swojej rodziny. Ukraiń-
skie koleżanki doradzały jej, żeby 
może nie szła z nimi, tylko zosta-
ła w domu. Ale ona twierdziła, 
że chce odwiedzić ciocię i wujka, 
że nic jej nikt nie zrobi. Jak prze-
chodziła z koleżankami przez las, 
Ukraińcy ją zatrzymali i jeden z 
nich powiedział: -Ty Polka!- ona 
zaprzeczyła, ale na niewiele to się 
zdało. Ukrainki, które z nią szły, 
zaczęły ja bronić, nic to nie dało. 
Prawdopodobnie był wśród nich 
jakiś Ukrainiec, który ją znał, bo 
zaraz przyłożył jej nóż do gardła 
i zaprowadzili ja do lasu. Tam 
oczywiście zarżnęli. Wspomina p. 
Jadwiga Abramowicz.   

Pamiętam „napad”, było to zimą 
1943/44. W obawie przed Ukraiń-
cami zamieszkała u nas polska ro-
dzina z Laszek nazwiskiem Kania, 
małżeństwo z dwójką dorastają-
cych dzieci, Krysia i Leon. W tym 
czasie prawie wszystkie rodziny z 
Laszek, Krasnej Góry przeniosły 
się do Brzozdowiec. Mężczyźni 
nocą pełnili wartę – pilnowali, a 
osoby starsze i dzieci spały w do-
mach, ale ciągle w ubraniu, żeby 
w każdej chwili być gotowym do 
ucieczki. Była właśnie sobota i 
nasze mamy mówią, „ach ciągle 
śpimy w ubraniach, chyba nic się 
nie będzie działo wykąpmy dziew-
czynki”. Ja spałam w jednym łóżku 
z Krysią. Po kąpieli zaledwie błogo 
snęłyśmy, gdy nagle z tego pierw-
szego snu zrywają nas, bo alarm. 
Banderowcy idą. Ten alarm wy-
glądał jak „sądny dzień”. Dzwo-
ny przy kościele dzwonią, przy 
każdym domu były urządzenia 
dzwonnicze, najczęściej zawie-
szone lemiesze, w które uderzano 
łomem. Syreny jakieś wyją. Mamy 
naprędce ubierają nas i w ciemna 
noc zimową idziemy skryć się do 
naszej piwnicy. Umieszczona była 
pod stodołą obok szopy. Żeby wejść 

/ Na tej posadce rozłożone były sienniki i legowiska jak również na chórze i strychu.

/ Wieżyczka na kościele brzozdowieckim z której prowadzone były obserwacje terenu wo-
kół Brzozdowiec

/ Jeden z dwóch budynków szkoły podstawowej w Brzozdowcach. Pierwszy od strony ko-
ścioła. W wieżyczce dzwonek zwołujący dzieci na naukę.

/ Okazały wysoki mur wokół kościoła.
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do piwnicy należało dosłownie na 
leżąco wśliznąć się, ponieważ tato 
wejście przykrył stertą słomy. Nasi 
sąsiedzi – Struk również schro-
nili się razem z nami. Mój tato i 
brat Michał (16-letni) pozostali 
na zewnątrz w celu ewentualnej 
obrony. Strach paniczny nie do 
opisania. Trzęsiemy się, modlimy 
się, a dziewczęce zęby dzwonią. 
Słyszymy kroki na zewnątrz i nie 
wiemy czy to jeszcze nasi, czy już 
banderowcy. Mieliśmy bardzo os-
trego psa, który strasznie ujadał. 
Siedzimy w ciemności, żeby nie 
zdradzić miejsca pobytu. Czas 
dłuży się w nieskończoność. 
Może po godzinie, czy dwóch 
słyszymy głos taty, że możemy 
wychodzić. Banderowcy cofnęli 
się. Właściwie na dobrą sprawę 
to nasze schronienie w piwnicy 
nic by nie dało, bo wystarczyło 
podpalić słomę o podusilibyśmy 
się jak nic. Od tej pory wszyst-
kie noce spędzaliśmy w kościele. 
Wspomina pani Stanisława Czy-
żewska zd. Guga. 

Było to chyba w lutym, nie było 
dużo śniegu tylko lekko przypró-
szona ziemia, było biało. Nagle 
w nocy słychać alarm, dzwon w 
kościele zaczął bić, Berezowski 
„Kazyło” wyszedł na miasto, koło 
domu Tokarza, tam gdzie była 
knajpa. I krzyczał w niebogłosy: 
bandyci gdzie jesteście, napadaj-
cie, wychodźcie, mordercy. Taki 
krzyk był olbrzymi, dzwon dzwo-
nił, alarm. No i wszyscy, kto tylko 
mógł chwycił za broń, widły cokol-
wiek miał pod ręką miał się stawić 
przy kościele, tak jak było ustalo-
ne, żeby bronić rodziny, które będą 
chroniły się w kościele. Wtedy my 
w kościele się nie chowaliśmy, każ-
dy był w domu, więc chciał bronić 
swoje domostwa. Panika był wiel-
ka, ja z siostrą, moja ciocia z dwój-
ką dzieci uciekaliśmy do miasta z 
ulicy Borynieckiej. Schowaliśmy 
się w jednym z domów w mieście, 
bo nie wiedzieliśmy gdzie dalej iść. 
Tam nas przytrzymali do rana, 
jak świtało wróciliśmy do domu. 
I to taki był alarm, próbny alarm, 
czy dziki alarm, czy gdzieś, kto co 
zauważył. Ale to nie było, żeby 
banderowcy próbowali z skądś iść, 
atakować, napadać.

Później zaczęto rozmawiać czy to 
dobrze, czy źle. Z jednej strony to 
dobrze, bo może ten alarm trochę 
przestraszył Ukraińców. Z drugiej, 
że wszyscy Polacy zerwani zostali 
na „równe nogi” nie wiedząc, co 
się dzieje. Byli zdezorientowani, 
bo co innego jak szliśmy na noc do 
kościoła, tam nocowaliśmy, kościół 
był obstawiany przez mężczyzn, 
młodzież, starszych chłopców, że w 
razie ataku będą bronić. A w tym 
przypadku wszyscy pozostali w do-
mach, bo nic się nie działo. Tak za-
pamiętał to zdarzenie pan Ludwik 
Wiewiórki.

Po wkroczeniu Armii Czerwo-
nej w 1944 roku, zaczęło działać 
NKWD. Sytuacja Brzozdowiec 
była dużo gorsza niż podczas oku-
pacji hitlerowskiej, ponieważ w 
istniejących warunkach nie była 
możliwa żadna skuteczna obro-

na przed siłami banderowców. 
Sowieci sprzyjali Ukraińcom. 
Stosunek Sowietów do formacji 
Armii Krajowej od początku był 
nieprzyjazny, a właściwie wrogi. 

Wraz z nadejściem frontu więk-
szość partyzantów odeszła z 
Brzozdowiec. Pewnie trudny 
spotkał ich los tak jak wszyst-
kich Akowców, chociaż walczyli i  
życie oddawali za Polskę. NKWD 
Przystąpiło do akcji. Rozpoczęły 
się poszukiwania członków Ar-
mii Krajowej. Za przynależność 
do AK aresztowano ogółem  12 
osób. Między innymi ppor. re-
zerwy zastępcę komendanta AK 
Brzozdowce Stanisława Kordala.  
Został aresztowany i zesłany do 
Workuty. Pracował przy wyrębie 
lasów a zimą przydzielony był do 
odśnieżania  zasypanych torów. 
Został zwolniony w 1956 roku.

NKWD wkraczając do Brzozdo-
wiec miało już wykaz mężczyzn 
w wieku poborowym. W zało-
żeniu każdy Polak miał trafić do 
nowopowstałej armii polskiej, a 
Ukraińcy mieli być wcieleni do 
Armii Czerwonej. W razie od-
mowy całej rodzinie poborowe-
go groziła zsyłka na Sybir. Został 
wystosowany apel, wywieszo-
no plakaty, żeby wstępować do 
wojska. Bardzo dużo mężczyzn, 
Polaków zgłosiło się to wezwa-
nie i zapisywało się do wojska. 
Panowała wielka radość, że idą 
do polskiego wojska, śpiewano 
różne piosenki. Wśród nich mię-
dzy innymi: Franciszek Kot, Mi-
chał Ciura, Władysław Kłosow-
ski, Stanisław Szymański, Karol 
Szymański, Józef Suchorowski.                                                                                                  
W międzyczasie powołano w 
Brzozdowcach milicję „istriebi-
tielnyj odział”, czyli odział po-
rządkowy. Zadaniem oddziału 
była wyłącznie obrona, przed 
napadami nacjonalistów ukra-
ińskich i pełnienie służby war-
towniczej. Odziały te podlegały 
NKWD. Członkowie oddziału sa-
moobrony nie mieli mundurów, 
chodzili w cywilnych ubraniach, 
w tym, co udało się zdobyć, na-
wet w spodniach od niemieckie-
go munduru. Nosili tylko bia-
ło-czerwoną opaskę i posiadali 
broń.  Do milicji powołani zo-
stali ci, którzy nie mogli iść do 
wojska ze względów rodzinnych, 
bo nie chcieli zostawić rodziny, 
nie chcieli gospodarstwa zosta-
wić, pozostawić miejsc pracy.                                                                                                                
Do „strybków” (tak nazywa-
no ich spolszczając nazwę) 
zostali wcieleni: Michał Szy-
mański, Gustaw Ślusarz, Sta-
nisław Kłosowski, Edward 
Hodowany, Jan Śliwak, Stani-
sław Kawecki, Stanisław Guga.                                                                                                                             
Nie wszyscy chcieli iść do wojska, 
a i służba w milicji po kierow-
nictwem NKWD im nie odpo-
wiadała, to ukrywali się. NKWD 
mając wykazy mężczyzn dobrze 
wiedziało, gdzie, kto mieszka 
i kto się nie zgłosił do wojska 
szukali ich, urządzali obławy.                                                                                                            
Pozostałych, których podejrze-
wano o przynależność do AK, a 
nie poszli do wojska, maskowa-

no, starano się tłumaczyć, że to 
są „swoi”, ”strybek”, wcielano do 
milicji. Tak było ze Leopoldem 
Śliwakiem (Poldkiem) i Antonim 
Berezowskim.  Pewnego razu Ru-
scy wykryli pozostałości akow-
ców na Krasnej Górze, z oddziału 
„Tancerki”. Zauważeni akowcy za-
częli uciekać. Jeden z nich brzozo-
wianin, a pozostali obcy. Sowieci 
gonili ich około 3 km, akowcy 
wpadli do dużego zagajnika. 
Ruscy zaczęli okrążać zagajnik 
coraz ciaśniej, kazali im się pod-
dać, akowcy nie już mieli wyjścia. 
Stanęli razem, jeden z nich wyjął 
granat i zawołali za Wolną Polskę, 
za Ojczyznę. Odbezpieczył granat 
i wszyscy zginęli. Ruscy jeszcze 
długo pilnowali tego miejsca, cze-
kali, kto przyjdzie ich pochować. 
Dość długo tam leżeli z tydzień, 
później Ruscy odeszli. Polacy z 
Krasnej Góry upewniwszy się, że 
nic im nie grozi, nikt ich nie ob-
serwuje, pochowali akowców w 
miejscu gdzie zginęli.                                                                                         

 „Strybki” uczestniczyli też w 
różnych akcjach, obławach na 
Ukraińców. Ukraińcy mieli obo-
wiązek zgłaszać się do wojska i iść 
na front. W lasach za Hrankami 
ukrywało się dużo Ukraińców, 
którzy byli w bandach i nie chcieli 
iść do wojska. Z Chodorowa przy-
jechało 3 oficerów NKWD, wzię-
li strybków (milicję), podwody 
(furmanki) i pojechali na Hranki - 
Kuty. Powiedzieli rodzinom, żeby 
ukrywający się w lasach zgłosili 
się do wojska, jak się zgłoszą to 
nic nie będziemy robili. A jak się 
nie zgłoszą, to ich rodziny zosta-
ną wywiezieni do Chodorowa a 
następnie na Sybir.  Żeby nie było, 
komu banderowców utrzymywać 
w lesie. Nikt z ukrywających się 
w lesie nie zgłosił się. Załadowa-
no rodziny na furmanki i podczas 
wyjazdu furmanek z rodzinami 
z lasu wyszli Ukraińcy i zaczęli 
odbijać swoje rodziny. Była silna 
walka, Polacy byli dobrze uzbro-
jeni, wyszli z potyczek cało. Edek 
Hodowany miał postrzeloną rękę 
3 razy po skórze. „Strypki” z 
Brzozdowiec jeździli też za Cho-
dorów na wsie, w których było 
dużo banderowców, którzy do-
konywali napadów. Wywieźli całe 
rodziny do Chodorowa, a następ-
nie rodziny te zostały wywiezio-
ne na Sybir, to była metoda żeby 
Ukraińcy zgłaszali się do woj-
ska. Taka była polityka ruskich.                                                                                                                                         
  Długo ciągnęła się o nich 
(„strybkach”, milicji) opinia, 
jako zdrajców, sowiecka milicja 
itp. Członkowie samoobrony od-
woływali się, żeby ich też uznać, 
jako żołnierzy. Dopiero w latach 
90-tych oficjalnie minister obro-
ny przyznał im odznaczenia i 
stopnie wojskowe. Gustaw Ślu-
sarz i Michał Szymański zostali 
awansowani na pod. porucznika.                                                                           
W październiku 1944 roku przed 
Wszystkimi Świętymi w okoli-
cach Brzozdowiec kwaterowała i 
operowała grupa polsko-sowiec-
kiej partyzantki, Komendan-
tem był Polak, Mikołaj Kunicki 
pseudonim „Mucha”, ubrany w 
biały kożuszek na białym ko-

niu.  Oddział międzynarodowej 
partyzantki, który przeczesywał 
lasy. Był to bardzo liczny oddział, 
liczył tak około 80 do 100 osób 
różnej narodowości. Byli tam Po-
lacy, Rosjanie, Niemiec, Węgrzy, 
Cygan.

W jakiś sposób dowiedzieli się, 
natrafili czy wiedzieli, że w lasach 
za Hrankami ukrywa się banda 
UPA. Wysłano w nocy grupę roz-
poznawczą do wsi Hranki – Kuty, 
która nawiązała kontakt z łączni-
kami banderowców.

Rozpoznała dobrze rozmiesz-
czenie UPA, a przede wszystkim 
znała hasło i odzew, jakimi posłu-
giwali się w tym czasie banderow-
cy. Przywitali się „sława ukrainie”, 
mówią, że idą od strony Lwowa 
i chcą się przyłączyć do Ukraiń-
ców, żeby połączyć siły i razem 
napadać na Polaków. Upowcy 
byli przekonani, że wyrządzają 
przysługę bratniej organizacji. 
Dostarczyli oni tyle żywności od-
działowi partyzanckiemu, że nie 
był w stanie jej zużyć. Partyzanci 
mówią do banderowców niech 
pokażą, jaką mają broń, czym 
dysponują. Pokazali im schrony, 
w których mieszkali, magazyny 
żywności i broni. No to teraz zro-
bimy zbiórkę i policzymy ilu was 
jest. I wtedy partyzanci wszyst-
kich aresztowali. Zabrali broń 
i przewieźli do Brzozdowiec. 
Wszystkich aresztowanych trzy-
mano w zabudowaniach dwor-
skich Fundacji St. Hr. Skarbka w  
gorzelni. Jeden z aresztowanych 
nazwiskiem „Bryndzak”, widocz-
nie poczuwający się do większej 
winy popełnił samobójstwo pod-
ciął sobie gardło, tak dogorywał 
i zmarł. W dniu 31.X.1944 r. 
wszyscy dowódcy i łącznicy zo-
stali aresztowani, między inny-
mi łącznik UPA, który pracował 
od 1925 roku. Aresztowanych w 
liczbie 47 ludzi skierowano do 
powiatu Chodorów. Wśród tych 
aresztowanych było 2 kuzynów 
mojej mamy, Piotr i Władysław 
Trochym, matka ich była Polką. 
Wspomina pani Helena Grzesiak 
zd. Szymańska.                                                                     

Po tej akcji partyzanci zakwate-
rowali się, część na Hrankach a 
pozostali na ulicy Borynieckiej. 
1 listopada w dzień Wszystkich 
Świętych przyszedł do Szymań-
skich Cygan i jeszcze 3 innych, 
przyniósł duży kawał słoniny i 

mówi jak macie kartofle to pro-
szę pokroić i tak usmażyć razem 
ze słoniną będzie jedzenie. Pani 
Katarzyna Szymańska smażyła 
im i tak rozmawiali, jakbyśmy tak 
dzień później przyszli to Ukraiń-
cy by was wszystkich pozostałych 
Polaków na cmentarzu wymor-
dowali w uroczystość Wszystkich 
Świętych.

Dowódca oddziału partyzanckie-
go Mikołaj Kunicki złożył wizytę 
proboszczowi parafii Brzozdow-
ce Michałowi Kasprukowi, który 
opowiedział mu o zorganizowa-
nej obronie Brzozdowiec. Opo-
wiedział też o historii Cudownego 
Obrazu Pana Jezusa Ukrzyżowa-
nego i wiarę oraz nadzieję jaką 
w nim pokładają mieszkańcy 
Brzozdowiec i okolicy. Odsłonił 
Cudowny Obraz, przed którym 
Kunicki chwilę się modlił.

Mikołaj Kunicki „Mucha” pisze w 
swoim pamiętniku m.in.

„Oddział Partyzancki im. Stalina. 
Wieś Hranki – Kuty 2.X.1944r. 
Rozkaz. Zgodnie z rozkazem ge-
nerała majora Saburowa oddział 
przybył do rejonu rozpoznania /
wzg.392/. Wysłano w nocy grupę 
rozpoznawczą do wsi Hranki – 
Kuty, która nawiązała kontakt z 
łącznikami banderowców, dostar-
czyli oni tyle żywności oddziałowi 
partyzanckiemu, że nie był w sta-
nie jej zużyć. W dniu 31.X.1944 r. 
wszyscy dowódcy i łącznicy zostali 
aresztowani, między innymi łącz-
nik UPA, który pracował od 1925 
roku. Aresztowanych w liczbie 47 
ludzi skierowano do powiatu Cho-
dorów.                                              Do-
wódca  Oddziału Partyzanckiego.

Wyczerpała się bateria w radio-
stacji (w Brzozdowcach nie było 
elektryczności), radiotelegrafistka 
postanowiła zawieść baterię do 
Lwowa. Ale z tego Lwowa już nie 
wróciła.             

W maju 1945 roku Ukraińcy za-
częli wypisywać na murach „Hej 
żywe radziecka Ukraina”. Polacy 
odcięci od źródeł informacji nie 
wiedzieli, jaki dalszy los ich spo-
tka. Władysław Szymański posta-
nowił, że przyniesie radiostację 
do siebie do domu i może w jakiś 
sposób uda się wysłuchać jakiś 
informacji.

Pani Czesława Fran zd. Antonic-
ka opowiada:

/ Na ten cmentarz planowany był atak i wymordowanie niczego nie spodziewających się 
ludzi.
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Ktoś przyszedł i tą radiostację za-
brał od nas. Jak ojciec zobaczył, 
że nie ma tam radiostacji. Miejsce 
zasypał gruzem i zapomnieliśmy 
o tym.    

Ojciec nie pracował już we Lwo-
wie, pracował tutaj na miejscu w 
Brzozdowcach w majątku. Praco-
wał w polu przy burakach. 

Po jakimś czasie 15 maja 1945 
roku przyjechali do nas żołnierze 
NKWD razem z radiotelegrafist-
ką. A ona jak zeszła z auta to skie-
rowała się prosto schowka pod 
schodami. Ale tam nie było już 
radiostacji. Żołnierze pytają się 
gdzie jest ojciec. Powiedziałam, że 
ojca nie ma, jest na polu. Powie-

dzieli, że mam pojechać i pokazać 
im gdzie jest ojciec. Załadowali 
mnie na ten samochód, był duży, 
otwarty i pojechaliśmy. Przywieź-
li ojca, zabrali go do domu, ani go 
nie bili, ani nic nie robili.

W między czasie radiotelegrafist-
ka dogadywała się z żołnierzami, 
że jak tutaj nie ma radiostacji to 
ona wie gdzie jest.

Ojca zabrali, powiedzieli żeby nic 
się nie martwił, złożysz tylko ze-
znanie, do niczego nie przymu-
szali.

Codziennie w godzinach kiedy 
przyjeżdżał pociąg wyglądaliśmy 
przy furtce czy ojciec nie wraca, 

powinien być. Nie ma ojca, nie 
ma ojca, ciągle go nie było.  

Później ciocia pojechał do Lwowa 
dowiedzieć się co z ojcem. Do-
wiedziała się jest we Lwowie, na-
wet z daleka widziała go, ale nie 
rozmawiała.

Przez jakiś czas co tydzień posy-
łaliśmy ojcu paczki, później cio-
cia pojechała ponownie dowie-
dzieć się co z ojcem. Okazało się, 
że jego tam nie ma, niewiadomo 
gdzie.

Mama z ciocia rozpoczęły poszu-
kiwania jego, dopiero po jakimś 
okresie dowiedziały się, że była 
rozprawa i ojciec dostał 10 lat Sy-
biru. Na rozprawie nikt nie był, 
wywieźli go niewiadomo gdzie. 

Zmarł w 1952 roku, kara kończyła 
się w 1954 roku.

Tak wspomina pani Helena Grze-
siak zd. Szymańska:

15 maja 1945 przyszli do nas 
żołnierze rozbiegli się po gospo-
darstwie robiąc rewizję. Niczego 
nie znaleźli. Pobili mojego tatę i 
jeszcze na koniec został uderzony 
kolbą w głowę, że zemdlał. Wtedy 
moja mama Katarzyna pokazała, 
miejsce gdzie schowana jest ra-
diostacja. Naprzeciwko po dru-
giej stronie ulicy, stryszku nad 
chlewkiem. Obaj zostali areszto-
wani.

Długo rodziny nie wiedziały, 
gdzie się znajdują. Rodziny jeź-
dziły do Stryja, woziły paczki, a 
oni w tym czasie byli we Lwowie. 
Dostał wyrok  25 lat Sybiru. Prze-
bywał w Irkucku, pracował, jako 
zdun. 1953 rok po śmierci Stalina, 
na mocy amnestii mój tato Wła-
dysław Szymański odzyskał wol-
ność, ale nie mógł wrócić. Raz, że 
nie wiedział gdzie w Brzozowcach 
nie było nikogo. Po drugie był 
bardzo schorowany psychicznie, 
miał zaburzenia psychiczne po 

przebytych zdarzeniach. Wykoń-
czony fizycznie, częściowo spara-
liżowany, miał dół w głowie. 

Dopiero 1956 roku Władysław 
Szymański  wrócił do Polski. 
Przywiozła go kobieta Polka, 
która też była zesłana na Sybir. I 
w październiku 1957 roku zmarł.                                                                                                                                           
              Pomimo tak skutecznej sa-
moobrony w Brzozdowcach, 
banderowcy zamordowali: Be-

rezowskiego (25-27 lat), wracał 
z pociągu z Borynicz do domu. 
Jaśka z Podhorzec, dopadli go ko-
ledzy ukraińscy i utopili w Dnie-
strze. Napotkanego żołnierza w 
polskim mundurze, który szedł z 
dziewczyną zostali zabici na ul. 
Borynieckiej.            

Gdy w 1945 roku Polacy wie-
dzieli, ze będą musieli wyjechać, 
zaczęli robić świniobicia i przy-
gotowywać zapasy. Zaczęły się 
wtedy nocne napady banderow-
ców na Polaków i rekwirowanie 
pozyskanego mięsa. Przychodzili 
i zabierali. Widocznie ktoś musiał 
banderowcom o tym donieść, w 
którym domu było świniobicie. 
Wspomina Pan Edward Burlikow-
ski. 

Do Brzozdowiec zaczęto spro-
wadzać Ludność z Bieszczad i 
dokwaterowywać  do Polskich 
rodzin. Sytuacja stawała się nie-
znośna. Ukraińcy zaczęli się coraz 
bardziej panoszyć. 

Już nie było żadnej obrony pol-
skiej ludności, tym bardziej, że 
sowieci sprzyjali Ukraińcom. 

I nadszedł smutny moment, że 
trzeba było opuścić Brzozdowce. 

16 października 1945 rok godzi-
na 6 rano, jesienny pochmurny 
dzień. W kościele brzozdowiec-
kim zgromadziła się niewielka 
grupa parafian. Olbrzymia grupa 
koczowała już na stacji w Cho-
dorowie. Czekali na załadowanie 

/ Stacja kolejowa Golczewo foto przedwojenne.

/ Po przybyciu do Trzebieszewa w takim stanie zastali wioskę w 1945 roku.

/Cudowny Obraz Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej w Sanktuarium w 
Kamieniu Pomorskim.

/ Na Wzgórzach Stryjskich we Lwowie, wrzesień 1938 rok, pierwszy z lewej Jan Burli-
kowski prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej w Brzozdowcach, obok ks. 

Stanisław Kozłowski. Druhowie wracali ze zlotu w Czestochowie.

/ Grupa członków KSMM z Brzozdowiec biorąca udział w Zlocie Młodzieży KSMM w 
Częstochowie w dniach 24-25 września 1938 roku. W środku ks. Stanisław Kozłowski, ka-
techeta i opiekun KSMM. Po jego lewej stronie prezes oddziału KSMM Jan Burlikowski ( w 
mundurze z krawatem) a następnie Kazimierz Tokarz (bez munduru). W drodze powrot-
nej członkowie KSMM z Brzozdowiec zwiedzili m. in. Kraków i Wieliczkę. Ks. Kozłowski 

pochowany jest na cmentarzu w Knurowie koło Gliwic.
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pociągu. W kościele rozpoczęła 
się ostatnia Msza Święta, mszę 
odprawiał ks. Michał Kaspruk. 
Już od początku głos mu się ła-
mał, 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 wymowny. Zgaszenia wiecznej 
lampki, wtedy cichy płacz przero-
dził się szloch. W kilkusetletniej 
brzozdowieckiej parafii przestała 
płonąć wieczna lampka. Po tej 
ostatniej mszy, ludzie obchodzili 
kościół w milczącej „procesji”, ca-
łując mury kościelne i progi oraz 
zabierając na pamiątkę okruchy 
ścian umiłowanej świątyni. Zdję-
to 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 Święte-
go”. Pod taką opieką szczęśliwie 
dotrzemy do nieznanego celu. 
Figurki, feretrony, klucze od ko-
ścioła otrzymał proboszcz gre-
ko-katolickiej cerkwi ks. Hapij. 
Wielki dzwon przekazano cer-
kwi. Zapakowane rzeczy zawie-
ziono na stację do Chodorowa.                                                                                                                                       

        19 października 1945 roku 
rusza transport ze stacji kolejowej 
z Chodorowa. Tułaczy Bóg wraz 
ze swymi Wyznawcami musi wy-
jechać w nieznane.

I tak w nieludzkich warunkach, 
bydlęcych wagonach dotarli do 
Golczewa (dalej nie było torów) 
Wigilię 24 grudnia 1945.

 Następnie furmankami do Trze-
bieszewa. Tak zakończył się los 
mieszkańców Brzozdowiec. 

Tutaj na nowej ziemi zaczyna-

li wszystko od nowa, trwając do 
dzisiaj przy swoim Skarbie Cu-
downym Obrazie Pana Jezusa 
Ukrzyżowanego i Matki Bożej 
przywiezionym z Brzozdowiec. 

Grupa członków KSMM z Brzoz-
dowiec biorąca udział w Zlocie 
Młodzieży KSMM w Częstocho-
wie w dniach 24-25 września 
1938 roku. W środku ks. Stanisław 
Kozłowski, katecheta i opiekun 
KSMM. Po jego lewej stronie pre-
zes oddziału KSMM Jan Burlikow-
ski ( w mundurze z krawatem) a 
następnie Kazimierz Tokarz (bez 
munduru). W drodze powrotnej 
członkowie KSMM z Brzozdowiec 
zwiedzili m. in. Kraków i Wielicz-
kę. Ks. Kozłowski pochowany jest 
na cmentarzu w Knurowie koło 
Gliwic.

Ks. mgr. Stanisław Kozłowski 
urodził się 04.05.1913 roku w Bu-
sku, powiat Kamionka Strumiło-
wa, w okolicach Lwowa. Święce-
nia kapłańskie przyjął 26.06.1938 
roku  z rąk arcybiskupa Bolesława 
Twardowskiego.   Po święceniach 
został skierowany do parafii pod 
wezwaniem Podwyższenia Krzy-
ża Świętego w Brzozdowcach, 
gdzie pełnił funkcję wikariusza i 
katechety.

Ksiądz Stanisław Kozłowski był 
młodym księdzem, pełen mło-
dzieńczej werwy, cieszący się 
powszechną sympatią, a zwłasz-
cza u młodzieży. Był opieku-
nem Katolickiego Stowarzysze-
nia Młodzieży Męskiej. Razem 
z brzozdowieckimi druhami z 
tego stowarzyszenia wziął udział 
w ogólnopolskim zlocie mę-
skich stowarzyszeń katolickich, 
który odbył się w Częstochowie 
w dniach 24-25. września 1938 
roku. W drodze powrotnej druho-
wie, razem ze swoim opiekunem 
zwiedzili Kraków z Wawelem i 
Wieliczkę. We Lwowie wstąpili do 
parafii pod wezwaniem św. Marii 

Magdaleny, gdzie posługę pełnił 
poprzedni wikariusz brzozdo-
wiecki ks. Jan Gustkowicz. 

W okresie okupacji, gdy nasiliło 
się zagrożenie ze strony nacjona-
listów ukraińskich i ludność pol-
ska chroniła się na noc w koście-
le, ks. Kozłowski był każdej nocy 
razem z ludźmi w kościele. Ks. 
Kozłowski był kapelanem miej-
scowego oddziału Armii Krajo-
wej, spośród którego rekrutowali 
się członkowie brzozdowieckiej 
samoobrony przed bandami 
Ukraińskiej Powstańczej Armii. 
W czerwcu 1944 roku, gdy woj-
ska alianckie utworzyły front we 
Francji, patriotyczni mieszkańcy 
Brzozdowiec zamówili mszę św. 
w intencji powodzenia tego fron-
tu, którą odprawił ks. Stanisław 
Kozłowski. W dniu 16.10.1945 
roku, gdy odprawiana była ostat-
nia przed wyjazdem na zachód 

msza św. przez proboszcza ks. 
kanonika Michała Kaspruka, ks. 
Kozłowskiego już nie było, gdyż 
zagrożony aresztowaniem usunął 
się przezornie z Brzozdowiec.

 Po wojnie 1945 ks. Stanisław Ko-
złowski  przybył do kościoła filial-
nego w Krzyżowej koło Żywca.

Jesienią 1945  r. Ignacy Baran 
odszedł, a  na jego miejsce za-
jął  ksiądz Stanisław Kozłowski 
(1913-1956), pracujący wcześniej 
jako wikariusz w  Brzozdowcach 
w archidiecezji lwowskiej. Dzięki 
swojemu szlachetnemu chara-
kterowi i  głębokiej religijności, 
szybko zdobył sobie ogromny au-
torytet wśród wiernych. Na kart-
ach „Kroniki budowy kościoła 
w  Korbielowie” wspominano go 
następująco: BYŁ TO  KAPŁAN, 
KTÓRY  PRAWDZIWIE POJ-
MOWAŁ PRACĘ DUSZPA-
STERSKĄ, NIE  SZCZĘDZĄC 
SWYCH SIŁ I  ZDOLNOŚCI 
W  SŁUŻBIE BOŻEJ. DOCHO-
DZIŁ DO  NAJDALSZYCH 
OSIEDLI, BY  NIEŚĆ POMOC 
DUCHOWĄ, A CZĘSTO I MA-
TERIALNĄ, GDZIE WIDZIAŁ 
JEJ POTRZEBĘ. BYŁ PRAW-
DZIWYM OPIEKUNEM BIED-
NYCH. MIESZKAJĄC W KRZY-
ŻOWEJ, OBSŁUGIWAŁ I NASZ 
KOŚCIÓŁ, WIĘC  POZNAŁ 
RYWALIZACJĘ DWÓCH WSI 
I  STARAŁ SIĘ GODZIĆ AN-
TAGONIZMY. URZĄDZAŁ 
WSPÓLNE NABOŻEŃSTWA 
Z PROCESJAMI, W KTÓRYCH 
OBIE WSIE BRAŁY UDZIAŁ. 
[…] GORLIWIE ZAJMOWAŁ 
SIĘ DZIEĆMI SZKOLNYMI 
I  NAUKĄ RELIGII, UROCZY-
ŚCIE TEŻ URZĄDZAŁ PIERW-
SZĄ KOMUNIĘ ŚW. DLA DZIE-
CI. USTAWICZNIE POUCZAŁ 
MAŁYCH I  DOROSŁYCH, JAK 
ZACHOWYWAĆ SIĘ KUL-
TURALNIE, JAK WSPÓŁ-
ŻYĆ ZGODNIE Z SOBĄ.                                                                                                              
W 1948  r. ksiądz Kozłowski 
wszczął starania o  przeniesienie 
na inną parafię. Zanim to jednak 
zdążyło nastąpić, został areszto-

wany przez  UB 31.03.1948 roku  
„ za schronienie działaczy daw-
nej podziemnej organizacji” i 
kontakty z  antykomunistycznym 
podziemiem zbrojnym (Narodo-
we Siły Zbrojne). Przetrzymywa-
ny był w więzieniu Wojewódz-
kiego Urzędu Bezpieczeństwa 
w Krakowie na Montelupich.                                                                               
Dnia 29.07.1948 został przez 
Wojskowy Sąd Rejonowy w Kra-
kowie skazany na 5 lat więzienia 
i utratę praw publicznych na 5 
lat. Od 13.09.1948 przebywał w 
więzieniu w Rawiczu. Po odbyciu 
kary, w kwietniu 1953 roku usi-
łował wrócić do Krzyżowej. Tam 
już rezydował proboszcz erygo-
wanej w 1948 roku parafii. Przy-
jął go do siebie do pracy w parafii 
pod wezwaniem św. Cyryla i Me-
todego w Knurowie koło Gliwic, 
ks. Jan Tejchman, który przed 
wojną był proboszczem w Ma-
gierowie, w dekanacie Żółkiew 
(Kresy). Ks. Jan Tejchman, m. in. 
w związku z przyjęciem do siebie 
zwolnionego z więzienia kapłana, 
spotkał się z szykanami ze strony 
miejscowych władz państwowych 
i Urzędu Bezpieczeństwa. Ówcze-
sny wikariusz kapitulny diecezji 
katowickiej, ks. Jan Piskorz, nie 
poparł proboszcza, lecz na ży-
czenie władz politycznych usunął 
go 15.11.1954 z parafii, oficjalnie 
przenosząc na emeryturę. Jedno-
cześnie gościnną parafię musiał 
opuścić ks. Stanisław Kozłowski. 
Ordynariat Administracji Apo-
stolskiej w Opolu mianował ks. 
Kozłowskiego kapelanem sióstr 
de Notre Dame w Zawadzkiem, 
w których domu mieszkał aż do 
śmierci. Zmarł w dniu 31.10.1956 
roku w wyniku tragicznego wy-
padku, któremu uległ pod kołami 
pociągu w drodze z posługą dusz-
pasterską.   Z inicjatywy parafian 
z Knurowa,  gdzie pracował tylko 
około jednego roku, spoczął na 
cmentarzu parafialnym w Knu-
rowie.

Stanisław Horyń 25.11.2018

/ Ks. Stanisław Kozłowski z uczniami brzozdowieckimi.

/ Miejsce pochówku ks. prof. Stanisława Kozłowskiego w Knurowie. fot. Stanisław Burlikowski, 07.09.2016.
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75.rocznica ludobójstwa: 
Grudzień 1943 
Stanisław Żurek
   1 grudnia 1943 roku: 
Pomiędzy miasteczkiem Gołogó-
ry a wsią Strutyn pow. Złoczów:  
„01.12.1943 r. między Gołogóra-
mi a Strutyniem zaginął bez śla-
du na drodze Stefan Osada l. 39, 
księgowy” (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie do li-
sty strat ludności polskiej podanej 
przez Komańskiego i Siekierkę 
dla województwa tarnopolskiego, 
2004; w: Ludobójstwo OUN-UPA 
na Kresach Południowo-Wschod-
nich. Seria – tom 7, pod redakcją 
Witolda Listowskiego, Kędzie-
rzyn-Koźle 2015; za: http://www.
kresykedzierzynkozle.home.pl/
attachments/File/2__Ksi____ka_
tom_7.pdf ). 
We wsi Połupanówka pow. Ska-
łat „zginął Rybak Józef; l. 12” 
(Władysław Kubów: Terroryzm na 
Podolu; Warszawa 2003). Patrz ni-
żej: 2 grudnia.   
W mieście powiatowym Radzie-
chów woj tarnopolskie: „1.XII.43 
Radziechów. Tkaczyk Włodzimierz, 
gajowy;  Gregorczyk Adam, ga-
jowy, zamordowani.” (1944. luty 
– marzec – Wykazy mordów i na-
padów na ludność polską sporzą-
dzone w RGO we Lwowie na pod-
stawie meldunków przekazanych 
z terenu. W: B. Ossol. 16722/2, s. 
219-253). 
We wsi Świstelniki pow. Rohatyn 
trzej znani miejscowi Ukraińcy ob-
rabowali dwa polskie domy, pobili 
2 Polki oraz pokłuli i pobili kolba-
mi karabinów męża jednej z nich, 
w wyniku czego poniósł on śmierć. 
We wsi Zadyby pow. Kowel  upo-
wcy zamordowali 20-letnią Marię 
Siewak. 
   W nocy z 1 na 2 grudnia: 
W miasteczku Ostróg nad Hory-
niem pow. Zdołbunów Ukraińcy 
zamordowali 10 Polaków: 5-oso-
bową rodzinę Markiewicza, Hipo-
litę Melsztyńską z synem Bolesła-
wem, 2 kobiety Masłowskie oraz 
uprowadzili Danutę Semeniuk i 
ślad po niej zaginął. 
   2 grudnia:  
We wsi Połupanówka pow. Ska-
łat został zamordowany rolnik Jó-
zef Rybak  (Komański..., s. 346).  
   3 grudnia: 
We wsi Bielin pow. Kowel Ukra-
ińcy zamordowali 1 Polkę. 
   4 grudnia: 
W miasteczku Jazłowiec pow. 
Buczacz: „04.12.1943 r. W Ja-
złowcu-Przedmieście zamordowa-
ny został Prorok Józef.” (prof. dr 
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupeł-
nienie..., jw. tom 7). 
We wsi Zaturce pow. Horochów 
Ukraińcy zamordowali Leonarda 
Sokołowskiego.  
We wsi Oryszkowce pow. Kopy-
czyńce banderowcy zamordowali 
Polaka i 3 Żydów, których ukry-
wał.
   5 grudnia:  
We wsi Drewlany pow. Kamion-
ka Strumiłowa: „Gorzkiewicz 
Stanisław, zawiadowca folwarku 
państw. w Drewlanach, tutejszego 
powiatu Kamionka Strumiłowa, 
dnia 5.XII.1943 porwany został na 
drodze wraz z końmi i furmanem. 

Furman i konie zostały znalezio-
ne, lecz wymieniony przepadł bez 
wieści.” (1944, 4 stycznia – Pismo 
Delegatury PolKO w Kamionce 
Strumiłowej do Delegata RGO we 
Lwowie dotyczące uprowadzeń i 
mordów dokonywanych na Pola-
kach w okolicy Kamionki Strumi-
łowej i Radziechowa. W: B. Ossol. 
16721/1, k. 177). 
We wsi Nieświcz pow. Łuck upo-
wcy zaatakowali Polaków, którzy 
schronili się w kościele i bronili 
przez kilka dni odcięci od żywno-
ści i wody. Gdy kończyła się im 
amunicja spuścili na sznurze jed-
nego mężczyznę, który przypro-
wadził w ostatniej chwili pomoc 
samoobrony z Antonówki Sze-
pelskiej; 45 Polaków wyjechało, 
część została. We wsi upowcy za-
mordowali 30 Polaków a w stycz-
niu 1944 roku wypalili wnętrze 
kościoła z lat 1612 – 1618.  
Na drodze z miasta powiatowego 
Trembowla do wsi Zaścianocze 
„około 3 km od Trembowli, za-
strzelono pod lasem dwóch mło-
dych Polaków, którzy wracali z 
kościoła do domu” („Sprawozda-
nie sytuacyjne z ziem polskich”, nr 
8/44; w: Instytut Polski i Muzeum 
im. gen Sikorskiego w Londynie, 
No: PRM – 122). 
    6 grudnia:  
We wsi Owadno pow. Włodzi-
mierz Wołyński Ukraińcy zamor-
dowali Jana Dynkiewicza. 
We wsi Stężarzyce pow. Wło-
dzimierz Wołyński miejscowi 
upowcy i chłopi ukraińscy zamor-
dowali 42 Polaków, w większości 
siekierami, całe rodziny. 
   W nocy z 6 na 7 grudnia:  
We wsi Budki Borowskie pow. 
Sarny upowcy oraz chłopi ukra-
ińscy siekierami, kosami, nożami 
i kołkami, którymi przybijali ofia-
ry przez brzuch do ziemi (jak np. 
Jadwigę Zalewską) zamordowali 
co najmniej 45 Polaków. Wiele 
dziewcząt i kobiet zostało przed 
zamordowaniem zgwałconych. 
Pierwsza grupa napastników (męż-
czyźni) mordowała, druga grupa 
(kobiety) rabowała, trzecia grupa 
(młodzież i dzieci) podpalała za-
budowania. 
We wsi Dołhań pow. Sarny upo-
wcy i chłopi ukraińscy w podobny 
sposób jak w Budkach Borow-
skich dokonali rzezi Polaków, pol-
ska wieś szlachecka z 1844 roku 
przestała istnieć, imiennie znane 
jest 14 ofiar.  
We wsi Okopy pow. Sarny upo-
wcy i chłopi ukraińscy wymordo-
wali około 60 Polaków. Oprawcy 
ofiarom rozcinali brzuchy, wbijali 
kołki w brzuch przytwierdzając 
ciała do ziemi, rąbali siekierami 
na kawałki, rozdzierali dzieci. Gdy 
na drugi dzień przyszli z lasu ci, 
którym udało się uciec w bieliźnie 
i uratować – niektórzy na widok 
zmasakrowanych ciał doznali za-
burzeń psychicznych i kilka osób 
w szoku zmarło. Zakonnik o. Lu-
dwik Wrodarczyk, lat 37, został 
uprowadzony. Ocalała resztka Po-
laków z o. Dziembą ukryła się w 
lesie, gdzie spożyła Wieczerzę Wi-
gilijną, po czym powędrowała w 
kierunku Żytomierza i przyłączyła 

się do sowieckiej partyzantki. O. 
Paweł Wyszkowski OMI, przeło-
żony Zgromadzenia Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej na 
Ukrainie i o. Andrzej Maćków 
OMI, wicepostulator procesu be-
atyfikacyjnego o. Ludwika Wro-
darczyka OMI, zamordowanego 
z rąk Ukraińców: „Wieczorem 6 
grudnia 1943 roku o. Wrodarczyk 
pisał nuty dla chóru kościelnego 
na Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia, a później razem z br. 
Karolem Dziembą OMI i stuletnią 
staruszką, która pomagała w pracy 
na plebani, odmawiał Litanię Lo-
retańską. Jakby przeczuwając – co 
niebawem miało nadejść – poże-
gnał się z bratem zakonnym, a wy-
chodząc do kościoła powiedział: 
„Zostań z Bogiem Bracie i kochaj 
Matkę Najświętszą. Zdajmy się na 
wolę Bożą. Ja pójdę do kościoła, 
nie mogę zostawić Najświętszego 
Sakramentu”. Wiele razy różne 
osoby, a także br. Karol, namawia-
ły go do ucieczki do lasu. On był 
przekonany, że jego miejsce jest 
w kościele i przy wiernych i nie 
może go spotkać nic złego, skoro 
sam wszystkim okazywał dobro. 
Klęczał w kościele i leżał krzyżem 
przed ołtarzem, modlił się i czekał, 
aż przyjdą po niego. Godzina jego 
nadeszła i przyjął ją świadomie 
wraz z tym wszystkim, co miało 
nastąpić. O godzinie 22.00 płonę-
ły już pierwsze domy podpalane 
przez bandy ukraińskie. Ludzie 
szukając schronienia uciekali do 
lasu. Jeśli kogoś napotkano ży-
wego musiał zginąć. Ginęli męż-
czyźni, kobiety i dzieci. Owej nocy, 
tylko w Okopach zostało zamordo-
wanych około kilkadziesiąt, może 
nawet 50 osób. Rabowany dobytek 
był ładowany na wozy. Żołnierze 
UPA wtargnęli do kościoła w Oko-
pach. Proboszcza spotkali na stop-
niach ołtarza i od pierwszych chwil 
zaczęli się na nim znęcać. Przed 
drzwiami kościoła leżały wiąz-
ki słomy, którą chciano podpalić 
kościół. Błagalne prośby o. Wro-
darczyka odprowadziły od złych 
zamiarów banderowców i kościół 
ocalał. Na czekającą przed kościo-
łem furmankę załadowali szaty i 
przedmioty liturgiczne, takie jak: 
monstrancję, kielichy i powieźli w 
kierunku Karpiłówki. Do odległej 
o 7 kilometrów Karpiłówki, gdzie 
znajdował się sztab bandy UPA, 
wleczono także związanego i przy-
wiązanego do sań o. Wrodarczyka. 
Na śniegu pozostały ślady bicia i 
maltretowania – krople krwi. Był 
to jedyny przypadek uprowadzenia 
żywego Polaka z miejsca pogro-
mu. Prawdopodobnie dla niego, 
jako dla duchownego, obmyśla-
no inny, bardziej wyrafinowany 
i okrutniejszy sposób śmierci. O 
samym męczeństwie o. Ludwika 
jest kilka rozbieżnych przekazów. 
Bronisław Janik, jako parafianin 
Okopów twierdzi, że o. Ludwik zo-
stał rozebrany do naga i poddany 
nieludzkim torturom. Był kłuty ba-
gnetami i igłami, przypiekany roz-
palonym żelazem, przywiązany do 
kłody drzewa, przerzynany piłą do 
drewna i na końcu przeszyty kula-
mi z karabinu. Nie wiadomo, gdzie 
pochowano ciało o. Ludwika. W 
końcu 1990 r. pojawiła się infor-

macja, że po zamordowaniu księ-
dza zakopano za stodołą jednego 
gospodarza w Karpiłówce. Ten z 
kolei, kiedy w 1944 roku wkroczyła 
Armia Czerwona, ze strachu przed 
odpowiedzialnością karną, odko-
pał zwłoki i wywiózł je na bagna i 
tam pochował. W latach pięćdzie-
siątych te rozległe bagniste tereny 
zostały zmeliorowane i osuszone. 
Teraz rośnie tam pszenica.” O. 
dr Szczepan T. Praśkiewicz OCD, 
konsultor watykańskiej Kongre-
gacji Spraw Kanonizacyjnych w 
rozmowie ze mną powiedział: „Nie 
znam jednak jeszcze sprawy, by w 
tym kluczu, tj. w kluczu męczeń-
stwa, był prowadzony jakiś proces, 
w którym prześladowcą zbiorowym 
byłby szowinizm ukraiński, przy 
udowodnieniu, że motivus pra-
evalens tkwił jednak w kwestiach 
religijnych, a nie narodowościo-
wych”. O jakim motivus praeva-
lens jest mowa w przypadku o. 
Ludwika? Procedury przygotowań 
do procesu beatyfikacyjnego mają 
za zadanie znalezienie odpowiedzi 
również i na to pytanie. Na dzień 
dzisiejszy, na podstawie zebranych 
dokumentów i świadectw, można 
mówić o przesiąkniętej złem niena-
wiści do o. Wrodarczyka tylko dla-
tego, że był księdzem katolickim. 
Już sam fakt, że nie zabito go na 
miejscu, ale postanowiono go za-
brać ze sobą, żeby męczyć w szcze-
gólnie okrutny sposób, jakąś miarą 
świadczy o nienawiści do katolic-
kiego kapłana. Myślę, że w toku 
przygotowań do procesu, a potem 
w samym procesie diecezjalnym, 
ten fakt zostanie wyświetlony bar-
dzo dokładnie.” (Nie mogę zosta-
wić Najświętszego Sakramentu; 
w: https://www.pch24.pl/nie-mo-
ge-zostawic-najswietszego-sakra-
mentu,16414,i.html. Rozmawiał 
Kajetan Rajski). „Według relacji 
mieszkańców wsi Karpiłówka 
wysłuchanych przez Leona Żura 
w 1992 r. podczas pielgrzymki 
Polaków do wsi rodzinnej Budki 
Borowskie i sąsiednich, o. Wrodar-
czyk był 7 grudnia przesłuchiwany, 
bity i torturowany w domu sióstr 
Fedosji i Hanny Panfiłowien. Na-
stępnie, koło ich domu męczenni-
ka położyli na śniegu, rozcięli mu 
klatkę piersiową i wyjęli pulsujące 
serce. Na drugi dzień ojciec sióstr 
Panfiłowien pogrzebał księdza za 
stodołą i za jakiś czas przeniósł 
ciało pod las za wsią. Mogiły tej 
nie udało się odnaleźć. W domu 
sióstr Panfiłowiec pozostała plama 
krwi na ścianie – była widoczna 
jeszcze w 1992 r.” (Siemaszko..., 
s. 763 – 764). 24 czerwca 1942 
roku w kościele w Okopach odbył 
się odpust, na który przyszło tysią-

ce Polaków „zza kordonu””, czyli 
przedwojennej granicy polsko-
-sowieckiej, nawet z Żytomierza. 
Wielu prawosławnych przecho-
dziło na katolicyzm. O. Wrodar-
czyk pomagał ukrywającym się 
Żydom. „Wieś została spalona w 
nocy 6/7grudnia 1943 roku przez 
ukraińskich nacjonalistów z UPA, 
spod znaku OUN Stepana Bande-
ry, wspomaganą przez żądną łu-
pów okoliczną ludność ukraińską 
(przede wszystkim z Karpiłówki, 
Borowego i Derci oraz chutorów 
tych wsi). Grabieżą zajmowały 
się głównie kobiety, mężczyźni 
mordowaniem, a dzieci i wyrostki 
podpalaniem obejść. Napadnięto 
jednocześnie na trzy polskie wsie: 
Dołhań, Okopy i Budki Borowskie. 
Zginęło kilkadziesiąt osób. Dzięki 
ostrzeżeniom przyjaźnie nastawio-
nych Ukraińców straty w ludziach 
były stosunkowo niewielkie. Więk-
szość mieszkańców chroniła się 
od kilku miesięcy w pobliskich, 
ogromnych lasach oraz na zale-
sionych bagnach i moczarach. 
Ludność wsi Okopy ukrywała się 
głównie na uroczyskach „Chleb-
niki”, „Kubły” („Chwalisów”) i 
„Jamcowa Niwa”. Pomordowani 
zostali pochowani na miejscowym 
cmentarzu w Okopach. Mieszkań-
cy sąsiednich wsi ukraińskich sa-
morzutnie postawili ofiarom UPA 
pamiątkowy pomnik na cmentarzu 
i zapewne tylko dlatego do dziś 
zachował się ten parafialny cmen-
tarz”. (Edmund Masajad, 2007 
r,; w: http://wolyn.ovh.org/opisy/
okopy-09.html). 
   7 grudnia: 
We wsi Olesiów pow. Stanisła-
wów banderowcy uprowadzili i 
zamordowali Dominika Łozę, ga-
jowego. 
W kol. Ostrowy pow. Luboml 
upowcy zamordowali 2 Polaków.  
   W nocy z 7 na 8 grudnia: 
We wsi Jałowiec pow. Buczacz: 
„W nocy z 7 na 8 grudnia 1943 r. 
liczna grupa banderowców trzema 
saniami podjechała pod pleba-
nie rzymskokatolicką w Jazłowcu. 
Przy użyciu siekier i łomów wywa-
żyła drzwi i wdarła się do budynku. 
Tam w jednym z pokoi pochwyciła 
śpiącego jeszcze ks. dr Andrzeja 
Kraśnickiego. Po kilku uderze-
niach oprawców ksiądz wyrwał 
się im i schronił na strychu ple-
bani. Tam go ponownie dopadli, 
bijąc połamali żebra, kości u rąk 
i nóg. Kiedy ks. Kraśnicki stracił 
przytomność, wówczas mordercy 
zepchnęli go przez okno strychu 
na leżącą pod ścianą budynku ple-
bani stertę cegieł i kamieni. Stam-
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tąd nieprzytomnego przenieśli na 
stojące sanie i wywieźli w nie-
znanym kierunku. Zwłok księdza 
nigdy nie odnaleziono. /.../ Wśród 
napastników rozpoznano Śnihuro-
wicza, syna ukraińskiego popa z 
Jazłowca. On był organizatorem 
napadu” (Władysław Ślęczka, 
w: Komański..., s. 682). W czasie 
torturowania księdza dra Andrzeja 
Krasickiego usiłowali zmusić go 
do ujawnienia nazwisk osób ukry-
wających Żydów, czyli zdradzenia 
tajemnicy spowiedzi. Ksiądz mil-
czał, więc po torturach na plebani 
wyrzucili go przez okno na strychu 
na chodnik, wywieźli i utopili w 
pobliskim jeziorze.  
   8 grudnia:  
We wsi Baranówka pow. Brze-
żany Ukraińcy zamordowali 2 
Polaków; byli to: Klecor Michał, 
rolnik, i
oraz uprowadzony właściciel mły-
na NN. (prof. dr hab. Leszek Jan-
kiewicz: Uzupełnienie..., jw. tom 
7). 
We wsi Okno pow. Skałat bande-
rowcy zamordowali 12 Polaków. 
„W dekanacie Skałat, w parafii 
Grzymałów, w miejscowości Okno, 
w majątku hrabiego Zaleskiego, w 
dniu 8 grudnia 1943 r. zamordo-
wano siekierami i maczugami spo-
śród pracowników dwunastu Po-
laków, a ciała ich wywieziono bez 
śladu”. (Ks. bp. Wincenty Urban: 
„Droga Krzyżowa Archidiecezji 
Lwowskiej w latach II wojny świa-
towej 1939-1945”; Wrocław 1983, 
s 123-126). Komański i Siekierka 
podają, że mord miał miejsce 23 
lutego 1944 roku (s. 343). Z kolei 
Władysław Kubów w książce Ter-
roryzm na Podolu podaje datę 1 
grudnia 1943 roku. 
    9 grudnia: 
W miasteczku Białozurka pow. 
Krzemieniec Ukraińcy zamordo-
wali 2 Polaków. 
   10 grudnia: 
W kol. Peresieka pow. Kowel 
upowcy wrzucili granaty do domu 
zabijając 3 Polaków oraz 2 raniąc 
(Adam Peretiałkowicz: Zasmy-
ki, w: „Biuletyn informacyjny 27 
DWAK, nr 1/1993). 
W mieście Równe woj. wołyńskie 
w szpitalu zmarł od ran zadanych 
przez Ukraińców 3-letni polski 
chłopiec Antoni Sewruk ze wsi 
Kwasiłów. 
W miasteczku Tłuste pow. Za-
leszczyki:„W dniu 10 grudnia br. 
uzbrojona banda napadła o godzi-
nie 5 popołudniu na ludność pol-
ską miasteczka Tłuste, (powiat Za-
leszczyki) i uprowadziła urzędnika 
pocztowego Tadeusza Dolińskiego 
i Brodowego Eugeniusza jedynego 
syna tamtejszego mieszczanina. 
Ciał ich nie znaleziono”. (1943, 16 
grudnia – Pismo PolKO Czortków 
do RGO w Krakowie dotyczące 
kolejnych napadów na ludność 
polską i prośby o pomoc na rzecz 
poszkodowanych. W: B. Ossol. 
16721/1, s. 81-82).
   11 grudnia: 
W futorze Dąbrowa pow. Sarny 
podczas drugiego napadu upowcy 
zamordowali 11 Polaków i 4 Ukra-
ińców. 
We wsi Leszniów pow. Brody: 
„11.12.1943 r. zostali zam. Kra-
sowski Józef i jego syn Jan.; Dyrda 
Józef delegat Polskiego Komitetu 
Opiekuńczego” (prof. dr hab. Le-
szek Jankiewicz: Uzupełnienie..., 
jw., tom 7). 
We wsi Rudnia Lwa pow. Sarny 
upowcy podczas kolejnego napadu 
wymordowali wszystkich pozosta-

łych tutaj, w spalonej już wsi, oko-
ło 40 Polaków, oraz poległ w walce 
partyzant oddziału AK „Bomby”, 
który przybył na odsiecz.   
   12 grudnia:  
We wsi Strusów pow. Trembowla 
Ukraińcy zamordowali 3 Polaków. 
We wsi Trościanka pow. Łuck 
zamordowali 5 Polaków: 4-osobo-
wą rodzinę Kruczków  oraz 70-let-
nią Mariannę Puzio. 
   W nocy z 12 na 13 grudnia: 
We wsi Latacz pow. Zaleszczyki: 
„W dniu 12 na 13 grudnia w nocy 
napadła uzbrojona banda w Lata-
czu (powiat Zaleszczyki) na dom 
kowala Domańskiego i wymordo-
wała całą rodzinę, łącznie sześć 
osób”. (1943, 16 grudnia – Pismo 
PolKO Czortków do RGO w Kra-
kowie dotyczące kolejnych napa-
dów na ludność polską i prośby o 
pomoc na rzecz poszkodowanych. 
W: B. Ossol. 16721/1, s. 81-82). 
   13 grudnia:  
We wsi Czerwonogród pow. Za-
leszczyki: „13.XII.43. Czerwono-
gród, Czortków: Rompach Karol, 
leśnik, zamordowany” (1944. luty 
– marzec – Wykazy mordów i na-
padów na ludność polską sporzą-
dzone w RGO we Lwowie na pod-
stawie meldunków przekazanych 
z terenu. W: B. Ossol. 16722/2, s. 
219-253). 
We wsi Komarniki pow. Turka 
upowcy obrabowali 2 polskie go-
spodarstwa i uprowadzili 35-let-
niego Mirona Komarnickiego, któ-
ry zaginął bez śladu. 
We wsi Kozówka pow. Brzeżany 
zamordowali Helenę Buniak, żonę 
Józefa, dowódcy plutonu AK z 
Kozowej.  
We wsi Potok Górny pow. Hru-
bieszów: „Ks. Błażej Nowosad, lat 
40, proboszcz parafii Potok Górny, 
w powiecie Hrubieszów, zamordo-
wany przez nacjonalistów ukraiń-
skich” (http://www.nawolyniu.pl/
artykuly/duchowni.htm  ). Patrz 
niżej: 19 grudnia 1943 roku. 
   14 grudnia: 
We wsi Latacz pow. Zaleszczy-
ki Ukraińcy obrabowali i spalili 3 
polskie gospodarstwa oraz zamor-
dowali 9 Polaków, w tym 6-oso-
bową rodzinę Karpiaków. Zginę-
li: Maria Karpiak lat 42, synowie 
- Józef lat 23, Władysław lat 18 i 
Zygmunt lat 6 oraz ich córki Ge-
nowefa lat 20 i Zofia lat 8. Ocalał 
mąż i ojciec Stanisław Karpiak.  
We wsi Szutromińce pow. Za-
leszczyki banderowcy zamordo-
wali 3 Polaków; byli to: leśniczy 
Karol Rapała, jego bratanek oraz 
towarzyszący mu w pracy pomoc-
nik. (Edward Orłowski, w: http://
www.krosno.lasy.gov.pl/docu-
ments/149008/17558056/ium+le-
%C5%9Bnik%C3%B3w+2013.
pdf ).  „W dniu 14 na 15 grudnia w 
nocy uzbrojonych 5 ludzi wtargnę-
ło się do leśniczego Rapały w Szu-
tremińcach i zażądać miało koni. 
W chwili gdy już konie były zaprzą-
gnięte bandyci przed wyjazdem za-
mordowali tegoż leśniczego oraz 
jego bratanka lat 22 – pracownika 
Liegenschaftu w Szutremińcach, 
który mieszkał u stryja. Rapała zo-
stawił 4 nie zaopatrzonych sierot.”  
(1943, 16 grudnia – Pismo PolKO 
Czortków do RGO w Krakowie 
dotyczące kolejnych napadów na 
ludność polską i prośby o pomoc 
na rzecz poszkodowanych. W: B. 
Ossol. 16721/1, s. 81-82).
   15 grudnia: 
We wsi Janów pow. Trembowla 
został zamordowany przez Ukra-
ińców kierownik szkoły Mikołaj 

Cirko. 
W  mieście Kowel woj. wołyńskie 
upowcy wrzucili granaty do pol-
skich domów zabijając co najmniej 
8 Polaków, w tym kobiety i dzieci. 
We wsi Monasterzyska pow. Bu-
czacz policjanci ukraińscy zastrze-
lili 4 Polaków. 
We wsi Pietrycze pw. Złoczów:  
„15.12.1943 r. został zamordowa-
ny przez Ukraińców Słuszkiewicz 
Augustyn l. 58, kierownik szkoły, 
delegat Polskiego Komitetu Opie-
ki.” (prof. dr hab. Leszek Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7). 
We wsi Prybeń pow. Przemyśla-
ny: „15.12.1943 r. zostali zam.: 
Górski Józef i jego żona Katarzy-
na oraz ich dwie córki w wieku 7 
i 9 lat.”  (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  
Seria – tom 8).  
We wsi Semenów pow. Trem-
bowla zamordowani zostali Kre-
mer Antoni i Kocielniak Bronisław 
(Kubów..., jw.).  
We wsi Stadnica pow. Trembow-
la zamordowano 25 osób (Ku-
bów..., jw.). 
We wsi Zabłodźce (Zabłotce) 
pow. Brody: „Około 15.12.1943 
r. zostali zam. Polacy z personelu 
kolejowego (5 osób): 1. Giergiel 
Jan l. 18; 2. Kwiecień i.n. l. 32; 
3. Smotri Antoni l. 55; 4. Siekie-
ra Michał l. 55;  5. Inżynier NN.” 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw., tom 7). Oraz: 
„15.12.43 r. zaginął Jan Głowacz 
l. 38, który pojechał służbowo do 
Zabłodźców koło Brodów.” (Prof. 
dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw.;  Seria – tom 8). 
We wsi Zazdrość pow. Trembow-
la zamordowano 9 osób, w tym 
Błatkiewicz N., Garbowicz Karol, 
Moczulski N., Sławiński Emil, 
Żarski N. oraz NN mężczyzna 
(Kubów..., jw.).  
We wsi Zniesienie pow. Trem-
bowla zamordowany został Szała-
pata Leonard (Kubów..., jw.). 
   W nocy z 15 na 16 grudnia: 
We wsi Stara Wieś pow. Luba-
czów banderowcy zamordowali 30 
Polaków, w tym kobiety i dzieci. 
   16 grudnia: 
Teresin 16 XII 1943. Policjanci 
ukraińscy, pozostający w służbie 
hitlerowskiej zastrzelili Polaka.
[470,s.105]
We wsi Worwolińce pow. Za-
leszczyki: „16.12.1943 r. zostały 
zamordowane na stacji kolejowej 
dwie Polki NN, mieszkanki wsi” 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw., tom 7). 
W mieście Włodzimierz Wołyń-
ski upowcy zamordowali 30-letnią 
Polkę  Antoninę Charapiuk. 
   17 grudnia: 
We wsi Kowalówka pow. Bu-
czacz: Ks. Piotr Bieńko, proboszcz 
parafii Kowalówka w powiecie 
Buczacz, województwo tarno-
polskie, aresztowany 17.12.1943 
przez gestapo wskutek donosów 
policji ukraińskiej,; zmarł w wię-
zieniu w Czortkowie na tyfus pla-
misty. (http://www.nawolyniu.pl/
artykuly/duchowni.htm ). 
W rejonie wsi Lachowicze pow. 
Kamień Koszyrski w walce z 
UPA zginęli partyzanci z Wielkiej 
Gluszy: Kowalczyk Stanisław i 
Maniecki i.n. (prof. zw. dr hab. Le-
szek 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 Rudniki pow. Mościska 
banderowcy zamordowali 22-let-
niego Józefa Gawlika. 
W mieście Sarny woj. wołyńskie 
zmarła 20-letnia Anna Basińska od 
ran zadanych przez Ukraińców. 
W miasteczku Sasów pow. Zło-
czów Ukraińcy zamordowali ap-
tekarza Taffe Mieczysława l. 48. 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw., tom 7). 
   18 grudnia: 
We wsi Antoniówka pow. Tłu-
macz:  „18.12.43 r. został zamor-
dowany Semp i.n., rolnik.” (Prof. 
dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw.; Seria – tom 8).  
We wsi Lisieczyńce pow. Zbaraż: 
„18.12.1943 r. zostali zamordowa-
ni: 1. Bielski (Bielecki) i.n. – or-
ganista, l. 50; 2. Oberleutenant 
(Oberleitner?) Szymon, młynarz” 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw., tom 7). 
We wsi Monasterzyska pow. Bu-
czacz banderowcy zamordowali 
6 Polaków, pracowników fabryki 
tytoniu. 
We wsi Weleśnica pow. Nadwór-
na zamordowali na drodze Rudol-
fa Pelca.   
   19 grudnia:   
We wsi Dąbrówka pow. Biłgoraj 
policjanci ukraińscy i żandarmi z 
Tarnogrodu spalili 34 polskie go-
spodarstwa, zamordowali 9 Pola-
ków a 8 zabrali do więzienia. 
We wsi Potok Górny pow. Bił-
goraj Ukraińcy z SS „Galizien” 
- „Hałyczyna’ oraz policjanci 
ukraińscy z Tarnogrodu, Biszczy i 
Księżopola spalili 60 gospodarstw 
polskich oraz zastrzelili co naj-
mniej 58 Polaków: „19 grudnia 
1943 r. oddział UPA z SS Galizien, 
pozostający na służbie niemieckiej, 
dowodzony przez Włodzimierza 
Darmochwała oraz policja ukra-
ińska pod wodzą komendanta po-
wiatowego Iwana Jurkiwa, a także 
żandarmi z posterunku w Tarno-
grodzie spacyfikowali wsie: Potok 
Górny, Dąbrówkę i Zagródki. /…/  
Gdy Ukraińcy przybyli na pleba-
nię, ksiądz odmawiał brewiarz. 
Oddali strzał w kierunku drzwi 
kuchennych, po czym aresztowali 
księdza, pod zarzutem ukrywania 
bandytów (...). Esesmani domagali 
się, aby ksiądz wydał im ukrywa-
jących się partyzantów oraz Ży-
dów, jak również wskazał, gdzie 
jest ukryta broń. Ks. Nowosad nie 
wydał nikogo (bp E. Ilcewicz). 
Oprawcy dołączyli księdza do in-
nych aresztowanych osób, które 
ustawili w szeregu. Ksiądz wyjął 
wtedy krzyż, który miał przy sobie, 
pocałował go i podał go do poca-
łowania pozostałym aresztowa-
nym. Po pewnym czasie Ukraińcy 
wywołali księdza z szeregu, mó-
wiąc: Pastor z nami! Wypytywali 
go o partyzantów i o to, kto ukrywa 
Żydów. Ksiądz nie wydał nikogo”.  
(W. Muca, Opinia męczeństwa 
księdza Błażeja Nowosada (1903-
1943), Lublin 2001 s. 65 mps, Bi-
blioteka Diecezjalna w Zamościu). 
„Jeden z mieszkańców Potoku 
Górnego, który w czasie napadu 
ukraińskiego ukrywał się wraz z 
innymi osobami w kościele, tak 
opisuje dalsze losy ks. Nowosada: 
„Siedząc w organach, usłyszałem, 
jak drzwi kościoła się otworzyły i 
przez szpary w organach zobaczy-
łem jak czterech Ukraińców z bro-
nią gnało ks. Nowosada na strych 
kościoła. Szli szybko. Po jakimś 
czasie usłyszałem strzały na stry-

chu kościoła. Na strychu zastrzelili 
tych, którzy tam weszli. Strzelili też 
do Franciszka Rorata, ale tylko go 
ranili, nie wiedząc o tym. Rorat 
potem mi opowiadał, jak męczyli 
ks. Nowosada. Wkładali mu szpil-
ki pod paznokcie, bili, on piszczał 
i wreszcie go zastrzelili na strychu. 
Później widać było skłute ręce ks. 
Nowosada” (relacja Józefa Kna-
pa, Potok Górny, 6 kwietnia 2001 
r.). „Mordowali księdza, bijąc go 
karabinem po głowie, zdzierano 
mu paznokcie, wyciągano obcę-
gami żyły, zdarto mu cześć skóry 
z pleców. Całe ciało miał pokłute 
ostrym narzędziem, a na końcu z 
bardzo bliska strzelono mu w tył 
głowy, roztrzaskując ją. Ksiądz 
piszczał i krzyczał, gdyż bardzo 
cierpiał” (relacja Józefa Grelaka, 
Potok Górny i Wandy Mroczka, 
Wożuczyn; Muca, s. 67). 20 grud-
nia tegoż roku ciało zamordowa-
nego ks. Nowosada przeniesiono 
na plebanię. Józef Grelak tak ten 
moment wspomina: „Cały tył gło-
wy wydarty od strzału. Miał sińce 
ponabijane na twarzy i koło uszu. 
Były to olbrzymie guzy. Na rękach 
były ślady kłucia ostrym narzę-
dziem, chyba bagnetem, wyrywa-
ne żyły” (relacja J. Grelaka, Potok 
Górny; Muca, s. 68; za: bp Ma-
riusz Leszczyński; w: http://www.
niedziela.pl/artykul/20866/nd/Ks-
-Blazej-Nowosad-1903-1943 ). 
We wsi Szyszkowce pow. Borsz-
czów Ukraińcy zamordowali mał-
żeństwo Jana i Weronikę Chyła.  
We wsi Zagródki pow. Biłgoraj 
upowcy z policjantami ukraiński-
mi zamordowali 9 Polaków. Inni: 
policjanci ukraińscy i żandarmi z 
Tarnogrodu 3 mężczyzn rozstrze-
lali a 4 aresztowali (Tomasz Osiń-
ski; w: Zeszyt Osuchowski nr 5, 
Osuchy 2008).
   20 grudnia: 
We wsi Winiatyńce pow. Za-
leszczyki: „W dniu 20 grudnia 
uzbrojona banda napadła na ro-
dzinę Filipowiczów w Winiatyń-
cach powiat Zaleszczyki. W czasie 
napadu w straszny sposób zostały 
zamordowane dwie kobiety, to jest 
matka i córka.” (1943, 31 grudnia 
– Pismo PolKO w Czortkowie do 
RGO w Krakowie dotyczące ko-
lejnych napadów na ludność pol-
ską i prośby o interwencję u władz 
niemieckich oraz pomoc material-
ną dla ofiar. W: B. Ossol. 16721/1, 
s. 89-91, 251).
W mieście Włodzimierz Wołyń-
ski upowcy zakłuli bagnetami 4 
Polaków, w jednym domu 37-let-
nią Anastazję Lecką i jej sąsiadkę 
oraz w domu po przeciwnej stronie 
ulicy Lotniczej  80-letnią staruszkę 
z 10-letnim wnukiem. 
   21 grudnia: 
We wsi Barycz pow. Buczacz 
została zamordowana przez Ukra-
ińców 3-osobowa rodzina:  Filipo-
wicz Julian z żoną Józefą i córką 
Jadwigą (prof. dr hab. Leszek Jan-
kiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 
7). 
We wsi Kościuszkówka pow. 
Czortków banderowcy zamordo-
wali 17-letniego Adama Szewczy-
ka. 
We wsi Ostra Mogiła pow. Ska-
łat zamordowali 2 nauczycieli 
polskich: jednego zastrzelili, drugi 
uprowadzony zaginął bez wieści. 
Byli to: Toporowski Florian (ze 
Skałatu) i Demkowski N. (Ku-
bów..., jw.). „W dniu 21 grudnia 
1943 r. Ukraińcy wciągnęli w za-
sadzkę w Ostrej Mogile nauczy-
ciela Floriana Toporowskiego i 
Demkowskiego ze Skałatu. Na 
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miejscu zastrzelili Demkowskiego, 
a Toporowskiego uprowadzili bez 
wieści”. (Bp. Wincenty Urban: 
„Droga Krzyżowa Archidiecezji 
Lwowskiej w latach II wojny świa-
towej 1939-1945”; Wrocław 1983, 
s. 123-126). 
We wsi Pieniaki pow, Brody: 
„Kotowski Jan syn Dominika i 
Anny Frącz, mąż Antoniny, ur. 
1896 r. Zaginął bez wieści na He-
lence w Pieniakach 21.12.1943 
r. Ciała nie znaleziono” (http://
podkamien.pl/viewpage.php?pa-
ge_id=246&c_start=0 ).  
We wsi Skomorosze pow. Trem-
bowla: „21.12.1943 r. został zam. 
Raba Szczepan podczas powrotu z 
młyna.” (prof. dr hab. Leszek Jan-
kiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 
7).  
We wsi Stary Skałat pow. Ska-
łat zamordowany został Stanisław 
Mormul (Kubów..., jw.). 
21 grudnia 1943 roku w Starej 
Hucie pow. Kostopol dowódca od-
działu partyzanckiego AK „Bom-
ba” por. Władysław Kochański 
zaproszony został wraz ze swoim 
sztabem na kolejną popijawę (na 
„czaj”) do sowieckiego zgrupowa-
nia partyzanckiego gen. Michaiła 
Naumowa w sąsiedniej kol. Zawo-
łocze, gdzie sowieci kwaterowali. 
Pojechało 5 oficerów, 13 podofi-
cerów i 2 szeregowych. Przed 
północą do Peresiek (obok Starej 
Huty), gdzie stacjonował sztab 
polskich partyzantów, wdarło się 
około 30 partyzantów sowieckich 
ze zgrupowania „Naumowa” pod 
dowództwem „Bohuna”. Powo-
łując się na rozkaz Kochańskiego 
„Bomby – Wujka” chcieli zabrać 
ze sobą pozostałych oficerów i 
podoficerów. Dowiedziawszy się, 
że wyruszyli oni w teren, sowieci 
odjechali, próbując jeszcze za-
mordować polskiego wartownika. 
Dopiero po 1989 roku prawda o 
zbrodni sowieckich partyzantów 
została ujawniona. W Zawołoczu 
zabili oni 5 polskich partyzantów. 
Pozostałych powiązanych sznura-
mi i szczelnie przykrytych wieźli 
saniami cały dzień i noc w niezna-
nym kierunku. Lucjan Paczewski 
„Staszek” pozostawił spisaną w 
rękopisie relację z tego porwania. 
23 grudnia nad ranem zrobiono im 
postój. „Po jakimś czasie zaczęto 
nas brać po dwóch i pod automa-
tami prowadzić na łąkę w kierun-
ku lasu w odstępach co 20 minut. 
/.../ Modliłem się żarliwie do Matki 
Boskiej, słysząc pojedyncze strzały 
oddawane w lesie. Widziałem, jak 
kilku Rosjan szło w tym kierunku z 
łopatami”.  Po przesłuchaniu Pa-
czewski nie został zamordowany, 
jak i jego kolega Witkowski. „Do 
dziś dnia nie wiem, co nas urato-
wało od śmierci” - wyznał w swo-
jej relacji. Na skraju lasu zamor-
dowanych zostało 6-ciu polskich 
partyzantów, natomiast 7-miu z 
„Bombą – Wujkiem” oraz księ-
dzem Leonem Śpiewakiem sowie-
ci powieźli dalej. „Wieczorek kola-
cję jedliśmy na podłodze. Ksiądz 
Śpiewak przypomniał nam, że dziś 
jest wigilia Bożego Narodzenia 
i zaproponował podzielenie się 
opłatkiem. „Wujek” ze skórki chle-
ba zrobił opłatek, a ksiądz pobło-
gosławił tę skórkę i tak dzieliliśmy 
się jak opłatkiem. W tej wsi stali-
śmy przez kilka dni”. Po pobycie w 
więzieniu w Kijowie trafili potem 
na Łubiankę, gdzie odbył się ich 
proces. „Wujek” skazany został na 
25 lat, do Polski powrócił z kopalni 
miedzi na Kołymie w 1956 roku. 
Dowództwo nad oddziałem party-
zanckim AK „Bomby” objął ppor. 
Feliks Szczepaniak „Słucki”. Bo-

jąc się, że sowieci dążyć będą do 
ostatecznej likwidacji polskiego 
oddziału, opuścił on rejon Starej 
Huty. „Nad ranem przyszliśmy do 
opuszczonych zabudowań kolonii 
polskiej Folwark – Osty. W ten 
sposób w wigilię Bożego Naro-
dzenia znaleźliśmy się ponownie 
w odległości 10 km od Sarn. Byli-
śmy wszyscy bardzo zmęczeni. /.../ 
Po względnym uporządkowaniu 
zajmowanych chałup i krótkiej 
drzemce, zaczęliśmy się szykować 
do obchodu Wigilii. Nie mieliśmy 
opłatków, ale pozostało jeszcze 
trochę suchego chleba. Podpo-
rucznik „Słucki” wziąwszy kromkę 
chleba, chodził po chałupach od 
plutonu do plutonu i dzielił się z 
nami jak opłatkiem. Składając so-
bie wzajemne życzenia, niektórzy 
płakali. Tyle przecież tragedii w 
ciągu minionego roku przeżyliśmy. 
/.../ Zasiedliśmy potem przy rozpa-
lonym piecu i zaczęliśmy śpiewać 
kolędy, których znaliśmy wszyscy 
wiele. Zrobiło nam się wtedy jakoś 
lżej. Po północy poszedłem z kole-
gą szkolnym Stefanem Zielińskim 
na wartę i tak rozpoczęły się dla 
nas Święta Bożego Narodzenia” 
(Czesław Piotrowski: Przez Wo-
łyń i Polesie na Podole; Warszawa 
1998, s. 86 - 87). Oddział prze-
dziera się przez tereny opanowa-
ne przez banderowców. Po trzech 
nieprzespanych nocach, omijając 
dziesiątki spalonych polskich wsi, 
resztkami sił dociera w południe 
30 grudnia do Zofiówki i nawiązu-
je kontakt z Przebrażem. 
   22 grudnia: 
We wsi Brusno Nowe pow. Lu-
baczów Ukraińcy zamordowali 
29-letniego Marcina Mazurkiewi-
cza.   
We wsi Modryń pow. Hrubie-
szów zamordowali 4 Polaków; w 
odwecie oddział AK zabił 4 Ukra-
ińców. 
We wsi Rudka pow. Lubaczów 
upowcy zamordowali masakrując 
19-letniego Mariana Mazurkiewi-
cza. (IPN Rzeszów, S 68/09/Zi ). 
We wsi Tudorkowice pow. Hru-
bieszów: „22.12.1943 r. Oddział 
OUN pod dowództwem Teodora 
Daka zam. Mamułka Jana.” (Prof. 
dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw.; Seria – tom 8). 
We wsi Załawie pow. Trembowla 
„22.12.1943 r. została uprowadzo-
na Podhajecka Tekla - żona kowa-
la” (prof. dr hab. Leszek Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).  
   W nocy z 22 na 23 grudnia:  
We wsi Choronów pow. Rawa 
Ruska banderowcy zamordo-
wali 16 Polaków: 3-miesięczne 
niemowlę o   nazwisku Jardecki, 
12-osobową rodzinę Łuszkiewi-
czów z 8 córkami w wieku od 2 do 
22 lat oraz matkę z 2 synami. 
We wsi Dąbrówka pow. Luba-
czów zamordowali partyzanta AK 
Franciszka Zaborniaka, lat 21. 
   23 grudnia:  
We wsi Karpiówka gm. Kosin /
aktualnie Gościeradów/ pow. 
Kraśnik w pacyfikacji niemiec-
ko-ukraińskiej zamordowanych 
zostało 75 Polaków: „23.12.43 r. 
oddział esesmanów niemieckich 
wsparty przez oddział żandarme-
rii niemieckiej i liczną grupę poli-
cjantów ukraińskich dokonał pacy-
fikacji wsi. 59 mężczyzn zamknięto 
w spichlerzu zbożowym i spalono 
żywcem, 16 osób starszych, dzieci 
i chorych spalono w budynkach.” 
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – 
tom 8).   
We wsi Putiatyńce pow. Roha-

tyn banderowcy wywabili z domu 
Maksymiliana Pańczuka, który za-
ginął. 
We wsi Szychtory pow. Sokal 
banderowcy zastrzelili 2 Polaków: 
Jana Mamelkę i Aleksandra Wielo-
polskiego (Sentencja wyroku Sądu 
Wojewódzkiego w Lublinie  z 29 
stycznia 1972 r.  w sprawie Teo-
dora Daka, w: http://koris.com.ua/
other/14728/index.html?page=407 
). 
We wsi Witonież pow. Łuck w 
walce z UPA poległo 5 partyzan-
tów AK „Łuna”. 
     Przed świętami Bożego Naro-
dzenia: 
We wsi Bilcze Złote pow. Borsz-
czów: „Przed świętami Bożego 
Narodzenia słyszeliśmy o zamor-
dowaniu znanego nam człowie-
ka na drodze do Bilcza Złotego, 
któremu jak opowiadali świad-
kowie rozpruto brzuch i włożono 
chorągiew biało czerwoną oraz 
kartkę z napisem zawiniłem, bom 
Polak albo podobnie. Nazwiska 
tego człowieka dokładnie nie pa-
miętam, myślę, że nazywał się Dą-
browski lub podobnie i był urzęd-
nikiem urzędu skarbowego oraz 
akwizytorem plantacji tytoniu. Ten 
człowiek czasem bywał u nas.”. ( 
Mieczysław Walków: Zbrodnia 
UPA w Łanowcach; w:  http://
www.kresy.info.pl/menu-serwisu/
historia/1185-zbrodnia-upa-w-
-anowcach ). 
   24 grudnia (Wigilia Bożego Na-
rodzenia) 1943 roku:   
We wsi Białogłowy pow. Zbo-
rów z rozkazu lokalnego upowca 
Iwana Króla Ukraińcy zarąbali sie-
kierami Antoniego Rusinowskiego 
(Komański...., s. 473).  Inni: „Ru-
sinowski Antoni według opowia-
dań mojego ojca zginął  w 1944 
podczas przepustki którą dostał 
właśnie na święta Bożego Naro-
dzenia.” ( Radosław Rusinowski, 
2 wrzesień 2015; w:  http://www.
olejow.pl/readarticle.php?artic-
le_id=250). 
We wsi Dolina k. Stryja: „podaję 
nazwisko cioci mojej babci, która 
wraz z rodziną została zamordowa-
na przez UPA w Wigilię 1943r. we 
wsi Dolina k. Stryja - Maria Bole-
chowska z d. Kowarzyk , (córka 
Franciszka Kowarzyka i Elżbiety 
z d. Wolf), Franciszek Bolechowski 
i ich dzieci. Prócz tego jej siostra 
Joanna z d. Kowarzyk została wy-
wieziona na Sybir z rodziną i tam 
zginęli” (Wioletta Pluta, w: www.
stankiewicze.com/ludobojstwo.
pl ). Sz. Siekierka, H. Komański, 
E. Różański nie wymieniają wsi 
Dolina w pow. Stryj. Podają nato-
miast, że  w mieście powiatowym 
Dolina woj. stanisławowskie: 
„24 grudnia 1944 roku – w dziel-
nicy Nowiczka – na dom rodziny 
Bolechowskich napadła dziesię-
cioosobowa grupa banderowców. 
W tym czasie przebywała tam pol-
sko-ukraińska rodzina Szeteniewi-
czów. Napastnicy kazali jej wyjść 
z mieszkania, a domowników za-
mordowali. Wówczas zginęli: Bo-
lechowski Michał, Bolechowska 
Maria, Bolechowski Sławomir, 
Bolechowski Józef, Sojka (i.n.), 
lat 23 – sąsiad, został zastrzelony 
obok bramy domu Bolechowskich. 
Z rodziny Bolechowskich zostali 
ciężko ranni: Benedykt i Włady-
sław. Uznani przez bandytów za 
martwych – ocaleli. Obu rannych 
przechowała w swoim domu miej-
scowa Ukrainka, narzeczona Be-
nedykta, ratując im w ten sposób 
życie” (Siekierka..., s. 21, stanisła-
wowskie).  
We wsi Dworzec pow. Równe 

upowcy zamordowali 35 Pola-
ków podczas wieczerzy wigilijnej, 
uchodźców z okolicznych wsi i 
koloni.  
We wsi Dżurów pow. Śniatyń: 
„24.12.43 r. został zamordowany 
kierownik kopalni NN i jeden ro-
botnik NN.” (Prof. dr hab. Leszek 
S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; 
Seria – tom 8). 
We wsi Korczunek pow. Zbaraż 
zostały zamordowane Kupyna Mi-
chalina i Nakonieczna Czesława 
(Kubów..., jw.). 
We wsi Kotłów pow. Złoczów 
upowcy zamordowali 7 rodzin 
polskich podczas wieczerzy wi-
gilijnej, 35 Polaków. „Wieczorem, 
przy silnej zadymce, ruszyliśmy 
do Kotłowa. Szło nas dziesięciu. 
W szkolnym budynku znaleźliśmy 
pomordowanych. Siedem rodzin: 
kobiety, dzieci, starcy i młodzi męż-
czyźni. Naliczyłem trzydzieści pięć 
osób. Widok był makabryczny: 
długi, zastawiony wigilijnymi po-
trawami stół cały był poplamiony 
krwią. Szczególnie utkwił mi w pa-
mięci opłatek przesiąknięty krwią. 
Głowy niektórych pomordowanych 
tkwiły w miskach z potrawami. /.../ 
Od cudem ocalałego starca dowie-
dzieliśmy się, że wspólny wieczór 
wigilijny miał być wieczorem po-
żegnalnym: wszyscy pomordowani 
zaraz po świętach mieli opuścić 
wieś i przenieść się do miasta. /.../ 
Tam były pomordowane młode 
dziewczęta i jakże okrutnie... jedną 
powieszono za włosy na drzwiach 
i rozpruto jej brzuch, a drugiej z 
kolei ręce przybito gwoździami do 
stołu, a stopy – do podłogi. Albo 
ten maleńki chłopczyk... powie-
szony za genitalia  na klamce..”. 
(Franciszek Sikorski: Iwa zielona, 
Wrocław 1984, s. 189 – 190 i 202). 
We wsi Krościatyn pow. Bu-
czacz: „żandarmi ukraińscy po-
strzelili śmiertelnie Mariana Hut-
nika „Kubłyka”. Rannego zabrali 
do więzienia, gdzie zmarł, prawdo-
podobnie dobity. Stało się to przed 
kościołem w Krościatynie. Biedak 
szedł do matki, niosąc jej suszone 
grzyby na Wigilię. Pogrzeb odbył 
się w pierwszy dzień świąt” ( ks. 
Tadeusz Isakowicz-Zaleski: Wigi-
lie na Kresach; w: „Gazeta Polska” 
z 24 – 31 grudnia 2009).   
We wsi Kruhów pow. Złoczów 
upowcy zamordowali 18 Polaków 
(w tym 6-osobową rodzinę Brat-
kowskich) i 2 Ukraińców goszczą-
cych u Polaków podczas wiecze-
rzy wigilijnej. Na ich mogile jest 
napis: „Bohaterska mogiła Pola-
ków poległych 24.XII.1943 roku” 
(Komański..., s. 502; Stanisław 
Dłuski: “Fragment wielkiej zbrod-
ni” ; w: „Las Polski”, nr 13-14 z 
1991 roku).   
Na przedmieściu miasta Łuck 
woj. wołyńskie upowcy oraz chło-
pi ukraińscy zaatakowali Pola-
ków podczas wieczerzy wigilijnej 
mordując ich za pomocą siekier, 
noży i innych narzędzi; stosowali 
tortury i gwałty, dzieciom rozbija-
li głowy o mur i słupy; na przed-
mieściu Hnidawa zamordowali 57 
Polaków (w tym część osób spa-
lili razem z kościołem), na przed-
mieściu Wólka 24 Polaków, na 
przedmieściu Krasne 16 Polaków. 
Tutaj w jednym domu poćwiarto-
wane ofiary rozłożyli na talerzach 
wieczerzy wigilijnej. Znaleziono 
też dziecko w beciku z licznymi 
ranami zadanymi nożem  Na uli-
cy Równieńskiej zamordowali 7 
Polaków oraz Ukrainkę z 2 dzie-
ci „za karę”, że podczas katolic-
kiego święta postawiła choinkę. 
Ofiar było znacznie więcej, m.in. 

18-osobowa rodzina Pszczółków 
z Sienkiewiczówki i inni ucieki-
nierzy z okolicznych wsi, futorów 
i koloni; co najmniej 115 Polaków  
(Siemaszko..., s. 660;  Bolesław 
Gaweł: Lata włóczęgi, Olsztyn 
1977, s. 151). „Zbliżały się kolej-
ne, wojenne Święta Bożego Naro-
dzenia 1943 roku. Wigilijny stół był 
skromniutki. Nie było ryby, pierogi 
bez sera, z samych kartofli i tylko 
barszcz z uszkami z armatniow-
skich prawdziwków smakował jak 
dawniej. W nocy zbudziła nas 
strzelanina. Strzelano gdzieś koło 
rogatek miasta, na Barbarówce. 
Byłyśmy przekonane, że to Niemcy 
wiwatują na cześć świąt; w tamtej 
stronie były też ich koszary. Uspo-
kojeni wróciliśmy do łóżek, a rano 
poraziła nas straszna wiadomość. 
Banderowcy napadli na przed-
mieścia Łucka, gdzie schroniła się 
większość uchodźców z polskich 
wsi. W okrutny sposób zamor-
dowali kilkadziesiąt osób, w tym 
naszą znajomą Witkę z niemowlę-
ciem. Byłyśmy tam na modlitwie 
różańcowej, ale tego, co wdziałam, 
nie chcę i nie mogę, nawet po tylu 
latach, opisywać. W niektórych do-
mach banderowcy zostawili kartki 
z zapowiedzią równie krwawego 
Nowego Roku. /.../ Zaraz po No-
wym Roku odbył się pogrzeb ofiar 
napadu. Szły nieprzebrane tłumy 
ludzi, niosąc trumny zbite z pro-
stych, nieheblowanych desek, czę-
sto podwójne na znak, że leżą mat-
ka z niemowlęciem. Taką właśnie 
trumnę podwójną miała Wikcia i 
jej maleńkie dziecko. Nad otwartą 
zbiorową mogiłą kazanie wygłosił 
ksiądz Bukowiński, żegnając za-
równo tych, których za chwilę miał 
pochować, jak i tych, którym nie 
dane było spocząć w poświęconej 
ziemi: potopionych w bagnach, 
spalonych bądź po prostu porzuco-
nych w lesie. Upłynęło wiele lat, a 
ja ciągle nie mogę tego pogrzebu 
zapomnieć.”  (Barbara Krawczyk: 
Gorzki kraj lat dziecinnych...; Fun-
dacja Moje Wojenne Dzieciństwo, 
1999; w: http://www.mojewojen-
nedziecinstwo.pl/pdf/02_kraw-
czyk_gorzki.pdf ). „W Łucku lu-
dzie żyli w strachu, że co to będzie 
jeszcze, jak znowu Rosjanie przyj-
dą, tylu Polaków pod bronią. Oj, 
co to będzie? Ale trzeba mieć broń, 
bo są odgłosy Ukraińców, że na 
Łuck zbierają się urządzić napad, 
też ludzie z przedmieścia jeździli z 
końmi kto miał na noc do śródmie-
ścia, bo Łuck był o wiele większy 
i bardziej rozległy od Horochowa, 
aby cały mógł być otoczony CKM. 
Tak też ludzie męczyli się przyjeż-
dżając i odjeżdżając, z dnia na 
dzień to samo, aż nadeszła wigi-
lia. Pomyśleli sobie, że zostaną w 
domu, boć to wigilia, to może da-
dzą ludziom spokój. Jaka to była 
wielka pomyłka, akurat na wigilię 
Ukraińcy zorganizowali napad na 
Łuck z bandycką hordą, tak było 
dużo tych „hadów” ukraińskich, że 
doszli aż do katedry, bo im najbar-
dziej chodziło, aby zdobyć katedrę 
i cały dom akademicki wokół kate-
dry. Wtedy już opanowaliby cały 
Łuck. W centrum bili się dzielnie 
Polacy, że do rana pouciekali ban-
dyci, ale za to zemścili się na tych, 
co zostali na peryferiach na wigilię 
w domu. Bardzo dużo wymordo-
wali w haniebny sposób. Mojego 
kuzyna z Górki Pałąki to zamęczyli 
tak okropnie, że cały brzuch prze-
rżnęli i tak skonał, a syna zastrze-
lili. Zajęli się tymi dwoma Polaka-
mi, to żona z trójką dzieci uciekła 
w zboże daleko od domu i do rana 
przeżyli. Rano doszli do Łucka bez 
niczego, tylko tak, jak stali. No i 
wiele ludzi tak uciekło, ile to nabie-
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dowali się, nagłodowali się zanim 
stworzyli kuchnie polową, zanim 
gdzie co zdobyli do tej kuchni, to 
się nabiedowali.” (Wspomnienia 
Józefy Wolf z domu Zawilskiej ; 
w:  http://wolyn.freehost.pl/wspo-
mnienia/aleksandrowka-jozefa_
wolf.html . Opracowanie kompu-
terowe - córka Gabriela Sadzińska, 
Ciechocinek 2012).  „Nocą, w 
wigilię Bożego Narodzenia 1943 
r. bandy UPA zaatakowały wioskę 
Gnidawę, leżącą nieopodal Łuc-
ka. Wymordowali ludność, część 
została spalona w kościele, część 
w swoich domach. Pradziadek Fe-
licjan przyszedł tam rano, domy 
jeszcze się paliły, pomagał ratować 
ludzi. Ze zgrozą wspominał obraz 
zniszczenia i bestialstwa dokonany 
przez Ukraińców”. (Rafał Litwino-
wicz: „Ocalić od zapomnienia”; w: 
Kresowy Serwis Informacyjny nr 
6 z 2013 r.). Wioska Gnidawa  w 
książce W. i E. Siemaszków wy-
stępuje jako przedmieście Łucka o 
nazwie Hnidawa. 
We wsi Maksymówka pow. Zba-
raż banderowcy zamordowali 1 
Polaka.   
We wsi Muchawka pow. Czort-
ków w nocy z Wigilii na Boże 
Narodzenie banderowcy zamordo-
wali  
dziewięciu Polaków  (prof. dr hab. 
Leszek Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw., tom 7). 
W miasteczku Ołyka pow. Łuck 
na przedmieściu Zaworocie Ukra-
ińcy zamordowali 42 Polaków 
podczas wieczerzy wigilijnej; w 
jednym domu 15 Polaków, w dru-
gim 5-osobową rodzinę: ojciec 
miał obcięte ręce i rozpłataną gło-
wę, matka została zmasakrowana, 
dwaj synowie lat 7 i 9 mieli odrą-
bane palce a 6-miesięczną córkę 
udusili sznurkiem (Siemaszko..., s. 
583 – 584). W jednym z domów, 
gdzie zebrała się grupka osób, upo-
wcy kazali trzymać świecę małe-
mu synkowi Balbiny Mroczkowej 
i oświetlać mordowanie jego mat-
ki, brata i innych osób. Na koniec 
mordu trzymający świecę otrzy-
mał cios siekierą w głowę i stracił 
oko „Kazimiera Marciniak urodzi-
ła się na Wołyniu. Jako 13-letnia 
dziewczynka była świadkiem ludo-
bójstwa dokonanego przez UPA na 
Polakach. Rodzina pani Kazimiery 
uciekła do Kadyszcz, a następnie 
do Ołyki, gdzie zjeżdżali się ucie-
kinierzy. - W nieczynnym ratuszu 
mieszkało nas kilkadziesiąt osób. 
W jednym pokoju ok. 10 rodzin - 
relacjonuje Kazimiera Marciniak. 
Wkrótce jednak i samo miastecz-
ko zostało napadnięte. Zginęły 42 
osoby. Polaków przed dalszą rzezią 
uchronili... niemieccy okupanci. - 
Jednemu z mężczyzn banderowcy 
kazali trzymać świecę w czasie, 
gdy mordowali jego rodzinę. Póź-
niej kazali się położyć i chcieli 
odrąbać mu głowę, ale po ciemku 
tylko go drasnęli. Gdy się ocknął, 
pobiegł do sztabu i prosił, by rato-
wać Polaków, bo bandy ukraińskie 
mordują. Niemcy wyszli, zaczęli 
strzelać i wtedy Ukraińcy ustąpili 
- wspomina pani Kazimiera. Na-
stępnego dnia widziała sceny, któ-
rych nie zapomni do końca życia. - 
Razem z koleżanką zajrzałyśmy do 
domów, gdzie byli pomordowani. 
W jednym z nich na kanapie leżało 
dwóch chłopców, w wieku ok. 8 - 
10 lat (byli to synowie pana, który 
poszedł do Niemców). Mieli od-
rąbane głowy. W innym domu wi-
działyśmy zasztyletowaną ciężarną 
kobietę. W pobliżu stała kołyska, a 
w niej może półtoraroczne dziecko. 
Miało wydłubane oczka i powykrę-
cane palce, ucięty i wyciągnięty 

język. Leżało tak na beciku, wko-
ło wszystko było zakrwawione. W 
innym domu mężczyzna nie chciał 
otworzyć bandytom drzwi. Leżał 
posiekany siekierami. W rękach 
nadal trzymał te drzwi - opisuje 
Kazimiera Marciniak.  (Michał 
Okrzeszowski: Dramat Wołynia. 
„Widziałam dzieci z odrąbanymi 
głowami”; 16 lipca 2016; w: http://
www.nowiny24.pl/wiadomosci/
podkarpacie/a/dramat-wolynia-
widzialam-dzieci-z-odrabanymi-
glowami,10413716/ ).   
We wsi Połonka pow. Łuck upo-
wcy zamordowali około 60 Pola-
ków. „Rodziny polskie w Wigilię 
1943 r. zostały wymordowane 
przez bandy ukraińskie i nie mają 
swoich grobów ani upamiętnień. 
Ocaleli jedynie ci, którzy wcześniej 
schronili się w Łucku.” (http://wo-
lyn.republika.pl/opisy/polonka-07.
html ).  
We wsi Rudnia pow. Łuck uzbro-
jona banda Ukraińców pojmała 
na drodze podczas wzajemnego 
odwiedzania się polskich rodzin z 
życzeniami świątecznymi 3 Pola-
ków. Byli to: nauczyciel Jan Ko-
siek; były urzędnik bankowy w 
Łucku Stefan Michałowski, lat 35 
oraz były sekretarz gminy Kołki 
Rogaliński. Ofiary popędzono w 
kierunku Kołek. Wiosną 1943 r. 
ich ciała skrępowane drutem kol-
czastym wyciągnięto ze Styru. 
(Siemaszko..., jw., s. 576 – podają  
rok 1942, jednakże syn  zamordo-
wanego Stefana Michałowskiego 
podaje datę 1943 roku). „Ukra-
ińcy zamordowali ojca w Boże 
Narodzenie 43 roku. Jeszcze i on 
i chrzestny zdążyli przebrać się 
za Świętego Mikołaja i nawzajem 
dzieciom rozdać prezenty. Obaj 
zginęli – mówi Jacek Michałow-
ski. - Ulaniki były naszą siedzibą 
po kądzieli, położona z drugiej 
strony Łucka Rudnia, po mieczu. 
Po tej tragedii wyjechaliśmy, a ra-
czej – uciekliśmy stamtąd.” (Maria 
Dobosiewicz: Współczesne życie 
dworskie; w: „Dziennik Wschod-
ni” z 9 lipca 2004 r.). Prawdopo-
dobnie uprowadzeni zostali ze wsi 
Ulaniki II. 
We wsi Skomorosze pow. Trem-
bowla: „24.12.1943 r. został za-
mordowany na drodze do stacji 
kolejowej: Majer Józef”. (prof. dr 
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupeł-
nienie..., jw., tom 7) 
Na drodze do stacji kolejowej 
we wsi Strusów pow. Trembowla 
Ukraińcy zamordowali 2 Polaków. 
We wsi Tarczyn pow. Łuck w 
czasie pasterki (odprawianej bez 
księdza, który już wyjechał) na-
cjonaliści ukraińscy zaryglowali 
z zewnątrz drzwi kościoła, polali 
go benzyną i podpalili – wszyscy 
zgromadzeni zginęli (relacja nie 
publikowana). ( Lucyna Kulińska: 
Ludobójstwo OUN-UPA na Kre-
sach Południowo-Wschodnich, 
nr 4.  Seria pod redakcją Witolda 
Listowskiego. Kędzierzyn-Koźle 
2012). 
W miasteczku Torczyn pow. 
Łuck:  „W Wigilię 1943 roku, jak 
pisze Władysław Siedlecki, bande-
rowcy napadli na Torczyn. W wyni-
ku tego napadu toczyła się zażarta 
3 godzinna walka, a banda zastała 
rozbita. Na polu walki znaleziono 
16 zabitych. Spalił się dach plebani 
i dwa domy. Część policji nie brała 
udziału w walce, rozproszyła się i 
pochowała w różnych miejscach. 
To była ostatnia akcja – potyczka 
oddziału AK z Torczyna z bandą 
UPA. Przy końcu stycznia 1944 r. 
policja polska została wyprowa-
dzona do Antonówki. Torczyn po-

został bez żadnej ochrony. W tym 
okresie spalono kościół i pleba-
nię”. (Ryszard Bugajski: Torczyn; 
w: http://wolyn.freehost.pl/wspo-
mnienia/torczyn_parafia.html ).  
Do wsi Trościanka pow. Wło-
dzimierz Wołyński dotarła samo-
obrona z Bielin i zabrała ze sobą 
grupę Polaków ukrywającą się 
od 9 grudnia w schronie; skrajnie 
wyczerpanych, kobiety i dzieci nie 
wychodziły na zewnątrz; nieznana 
jest pełna lista zamordowanych tu-
taj Polaków. 
We wsi Tuczna pow. Przemy-
ślany:  „Dnia 24.12.1943 r. został 
zam. Kobryn Ignacy” (Prof. dr 
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw.; Seria – tom 8). 
We wsi Wołochy pow. Brody 
podczas wieczerzy wigilijnej na 
dom rodziny Żeglińskich dokonali 
napadu banderowcy; uprowadzili 
i zamordowali 12 Polaków oraz 2 
Ukraińców. Po kilku dniach odna-
leziono ich zmasakrowane zwłoki 
w lesie. Inni: „W Boże Narodzenie, 
w nocy z 25 na 26 grudnia 1943 
r. Sulimir Żuk jako trzynastolet-
ni chłopiec pełnił dyżur w swoim 
domu, obserwując, czy nie zbliżają 
się bandyci. Nagle zobaczył przed 
swoim domem sznur sań. Zbiegł i 
wydał domownikom ostrzegawczy 
alarm. - Byliśmy pewni, że zaraz 
na nas napadną. Jednak byliśmy 
przygotowani na to psychicznie i 
fizycznie. Zatrzymali się, biegali 
między sobą, kłócili się przez ja-
kieś 20 minut. Ale po uderzeniu 
koni batem odjechali - opowiadał 
pan Żuk. Na drugi dzień dostrze-
żono na śniegu duże kałuże krwi. 
Okazało się, że z pobliskich wsi za-
brali 14 osób: dwunastu Polaków i 
dwóch Ukraińców - jednego za to, 
że ożenił się z Polką, drugiego dla-
tego, że nie chciał współpracować 
z nacjonalistami. – Widzieliśmy, 
jak psy wywlekły zwłoki spod śnie-
gu. Były to ciała tych osób. To, co 
zobaczyłem, nie zapomnę do końca 
życia. Wszystkich tych ludzi dobrze 
znałem, wspomnianego Ukraińca 
także. Miałem wówczas 14 lat, a on 
około 18. Nie zapomnę nigdy na-
szego sąsiada, gospodarza Żegliń-
skiego. Jego zwłoki były tak strasz-
liwie zmasakrowane, że trudno jest 
to sobie wyobrazić. Głowa i czasz-
ka były rozłupane. Żebra połama-
ne, wywleczone z klatki piersiowej. 
Miał zrobione tzw. rękawiczki – 
wspominał Sulimir Żuk, tłumacząc, 
na czym polegała ta bestialska 
metoda banderowców: - Żywemu 
człowiekowi nacinano skórę wokół 
ręki przy łokciu i ściągano ją do 
końca palców i paznokci. Bande-
rowiec przywiązywał te rękawiczki 
do pasa aż uschły, a czym więcej 
ich miał, tym był większym boha-
terem za „Samostijną Ukrainę”. 
(Magdalena Kowalewska: Be-
stialskie ludobójstwo na Kresach; 
w:  Nasza Polska z 1 lipca 2013).  
Także: „24.12.1943 r. została zam. 
żona Ceglińskiego Józefa i żona 
Ceglińskiego Leona.” (prof. dr 
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupeł-
nienie..., jw., tom 7). Oraz: W nocy 
z 25 na 26 grudnia 1943 roku pod 
dom rodziny Sulimira Stanisława 
Żuka we wsi Urszulin pow. Bro-
dy podjechała grupa Ukraińców, 
ale z napadu zrezygnowała. „Nad 
ranem w miejscu, w którym stali, 
znaleźliśmy na śniegu plamy krwi. 
Po kilku dniach w pobliżu nasze-
go domu spod śniegu psy zaczęły 
wygrzebywać ludzkie ciała. To byli 
mężczyźni, których uprowadzono z 
trzech sąsiednich wsi. W sumie 14. 
Między nimi był nasz sąsiad i zna-
jomy Ignacy Żegliński. Jego córka 
wyszła za mąż za Rusina. Pamię-

tam go dobrze, młody, sympatycz-
ny i uczynny chłopak. Jego również 
zabrali upowcy. Zostali zamordo-
wani, wrzuceni do rowu i zasypani 
śniegiem. Gdy tylko się o tym do-
wiedzieliśmy, pobiegliśmy z ojcem 
na miejsce. Zastaliśmy tam widok 
mrożący krew w żyłach. Ofiary 
były już wykopane i rozłożone na 
śniegu w równym rzędzie. Zamarz-
nięte, bez ubrań, z makabrycznymi 
obrażeniami. Żeglińskiego od razu 
rozpoznaliśmy. To był wielki, po-
tężny chłop. Klatkę piersiową miał 
całkowicie zapadniętą, żebra po-
łamane, czaszkę rozłupaną. Ojciec 
złapał się za głowę: „Jak oni mo-
gli coś takiego zrobić?  Czym oni 
go bili?” Do tego Żegliński miał 
ściągnięte „rękawiczki”. Opraw-
cy, metodą bolszewicką, zerwali 
mu skórę z dłoni. To był rodzaj 
trofeum. Oprawcy przypinali sobie 
te „rękawiczki” do pasów, im wię-
cej ich mieli, tym większymi byli 
„bohaterami”.  (Piotr Zychowicz: 
„Przeżyłem masakrę Huty Pieniac-
kiej. Rozmowa z Sulimirem Stani-
sławem Żukiem.”; w: „Historia Do 
Rzeczy”, nr 5/2015).   
W miasteczku Zabłotów pow. 
Śniatyn banderowcy uprowadzili 
z domów 2 Polaków i po tortu-
rach zamordowali w lesie koło 
wsi Dżurów: 35-letniego nauczy-
ciela, komendanta AK w Zabłoto-
wie (był to Henryk Jakubów) oraz 
40-letniego inżyniera górnictwa 
(był to Adam Ziarnko).  
We wsi Zaszków pow. Brody 
Ukraińcy zamordowali 4-osobową 
rodzinę polską Kotowskich (prof. 
dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw., tom 7). Być może 
chodzi jednak o wieś Żarków i na-
pad 1 stycznia 1944 r.   
We wsi Zazdrość pow. Trem-
bowla upowcy napadli na majątek 
ziemski i zamordowali podczas 
wieczerzy wigilijnej 4 Polaków: 
zarządcę i 3 pracowników.  
We wsi Zbychów pow. Sokal: 
„Około 24.12.43 r. zamordowa-
no rodzinę kierownika szkoły NN, 
około 4 osób.”  (Prof. dr hab. Le-
szek S. Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw.; Seria – tom 8). Wsi tej 
Sz. Siekierka nie wymienia.  
   25 grudnia (Boże Narodzenie):  
W kol. Aleksandrówka pow. 
Łuck: „Drugi dzień świąt Bożego 
Narodzenia, 1943 rok. Czterolet-
nia Anielka wdrapuje się na łóżko, 
gdzie leżą mama i babcia. Chwyta 
mamę za rękę, szarpie, ale mama 
się nie rusza. Babcia też jest taka 
zimna. Strach. To jedno z pierw-
szych, tak intensywnych wspo-
mnień Anieli Glazik-Kowalskiej, z 
domu Juniewicz. Od tamtego dnia 
sieroty. Urodzonej w 1939 r. w ko-
lonii Ochocin, koło Łucka, córce 
Janiny i Józefa. Jej ojciec, żołnierz 
Września, nie wrócił z niemieckiej 
niewoli. W październiku 1943 r. w 
Ochocinie sąsiedzi zamordowali 
jej dziadka, Józefa Smolarza i bra-
ta ojca, Zygmunta Juniewicza. - 
Dramatem jest, że członkowie mo-
jej rodziny ginęli, bo zaufali sąsia-
dom - mówi Waldemar Kowalski. - 
Wcześniej, na wieść o pogromach, 
dziadkowie postanowili wyjechać 
do miejscowości, gdzie były więk-
sze skupiska Polaków. Ukraińscy 
sąsiedzi ich odnaleźli i zaczęli na-
mawiać do powrotu. Deklarowali, 
że „wśród swoich” krzywda im się 
nie stanie. Ci sami ludzie dokona-
li egzekucji. Janina Juniewicz z 
Anielką i matką Katarzyną Smo-
larz po tragedii przeniosły się do 
kolonii Aleksandrówki, gdzie Pola-
cy zorganizowali związany z Armią 
Krajową oddział samoobrony. W 

Aleksandrówce kobiety zatrzymały 
się u rodziny Błażejczyków, z której 
wywodziła się Katarzyna. Na noc 
dom zamykano. W świąteczny wie-
czór do drzwi zapukał siedemna-
stoletni sąsiad z Ochocinia. Ukra-
iniec, ale świetnie mówiący po 
polsku, grzeczny, zawsze uprzej-
my. Poprosił, by wyszły na chwilę, 
bo musi im coś bardzo ważnego 
przekazać. Zaufały. Kiedy stanęły 
za progiem, rozległy się strzały. 
Niedługo potem oddziały samo-
obrony przy pomocy partyzantów 
sowieckich ujęły dwóch sprawców 
zbrodni. Kazano im pochować Ja-
ninę i Katarzynę. - Syn Katarzyny 
i brat mojej babci, osiemnastolet-
ni Jan Smolarz, był w partyzantce 
AK - mówi Waldemar Kowalski. 
- Dowódca po pogrzebie powie-
dział, że może osobiście rozstrze-
lać zabójców matki i szwagierki. 
Odmówił.” (Dorota Abramowicz; 
w:  https://plus.dziennikbaltycki.
pl/magazyn/a/wspomnienia-z-
wolynia-wsrod-swoich-krzywda-
sie-wam-nie-stanie-archiwalne-
zdjecia,11416417 ). 
We wsiach i koloniach: Batyń, 
Janówka, Radomle i Stanisła-
wówka pow. Kowel rankiem upo-
wcy i okoliczni chłopi ukraińscy 
dokonali napadu na ludność polską 
mordując siekierami, nożami, wi-
dłami, bagnetami itp. Atak nastąpił 
o świcie niemal jednocześnie na 
trzy z wymienionych wiosek i po-
zorowany na oddziały partyzanc-
kie AK stacjonujące w Kupiczo-
wie. Napastnicy użyli przy tym 
podstępu przebierając pierwszą li-
nię atakujących w niemieckie 
mundury, by uzyskać efekt zasko-
czenia, co się rzeczywiście udało. 
Zgromadzili tak znaczne siły, że 
byli pewni zwycięstwa, czego do-
wodem był jadący pop mający od-
prawić mszę dziękczynną w Za-
smykach. Samoobrona polska jed-
nak podjęła nierówną walkę. Poni-
żej fragmenty relacji uczestników i 
świadków tego wydarzenia. Janina 
Gruszka: „Razem z moim ojcem 
patrzyły, jak giną zastrzelone w tył 
głowy matka i rodzeństwo. Józia 
ciężko ranna w głowę i nogi pa-
trzyła, jak płacze 9-cio miesięczne 
dziecko leżąc obok nieżyjącej już 
matki. Bandyta uderzając je kolbą 
karabinu dodał: „Ty naszewo bra-
ta muczysz.” Leżenie na bezruchu 
też nie okazało się idealnym roz-
wiązaniem, nie wszystkich to ura-
towało, albowiem ukraińskie zbiry 
biegały od osoby do osoby leżącej 
na śniegu i strzelały w tył głowy. W 
taki oto sposób zginęli najbliżsi: 
siostra mojej mamy i jej troje dzie-
ci, babcia i sąsiadka. Moja siostra 
Czesia dostała serię w głowę, ucie-
kając w kierunku lasu, jak długo 
żyła, nie wiadomo, na drugi dzień 
znaleziono ją martwą. Do mojego 
ojca podchodzili trzy razy i za trze-
cim razem strzelili do niego. Po-
cisk trafił w kołnierz i ramię. Po 
pewnym czasie dostał dreszczy z 
zimna i upływu krwi. Leżąc tak na 
śniegu myślał, że jak przyjdą 
czwarty raz, to rozpoznają, że żyje, 
ale na szczęście nie zdążyli.  /.../ W 
Lublatynie stacjonował od miesią-
ca września nieduży, bo chyba 12 
osobowy uzbrojony oddział, a do-
wódcą tego oddziału był Malinow-
ski Józef. Ten Oddział i kilku ludzi 
z samoobrony Lublatyna pierwsi 
udzielili pomocy napadniętej Ra-
domli./.../ Oddział Malinowskiego 
bez dokładnego rozpoznania sytu-
acji i bez zajęcia dogodnych stano-
wisk wbiegł wprost na otwarty te-
ren poza budynkami, skąd otrzy-
mał silny ogień z ukrytych stano-
wisk ukraińskich. Niewątpliwie 
oddział Malinowskiego dużo po-
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mógł dla Radomla, bo już w tej 
części wsi Ukraińcy nie spalili bu-
dynków no i udaremnił im dalsze 
plądrowanie zagród i wyłapywanie 
ludzi. Byli już związani walką z Po-
lakami. Jednakże ich siły były dużo 
większe i uzbrojenie mieli lepsze, 
posiadali dużo broni maszynowej, 
czego nie mieli Polacy. W oddziale 
Malinowskiego w  walce w Ra-
domlu zostali zabici 4 żołnierze i 
ranny został dowódca Malinowski 
Józef. Reszta żołnierzy Malinow-
skiego i kilku z samoobrony Lubla-
tyna nadal skutecznie broniła się i 
nie dopuszczali Ukraińców do bu-
dynków. Ukraińcy próbowali zajść 
ich z boku, skąd byli widoczni, lecz 
jeden z samoobrony Lublatyna, a 
był to Bielecki Antoni, chłop woj-
skowy i dobry kłusownik, ze swego 
dobrego stanowiska położonego 
nieco w tyle, każdego który próbo-
wał zajść kład trupem. Zastrzelił 
też ich dowódcę i nie dopuścił tych 
co chcieli go zabrać. Przy nim zdo-
byto pepeszę, pistolet Walter, map-
nik, notatki i brzytwę. ( …)  Janina 
Gruszka: Wciągają mnie do pobli-
skiego rowu. W rowie jest już kilka 
osób – to samoobrona, kilku żoł-
nierzy i nas dwie, miałam wówczas 
16 lat. Z rowu nikt nie może się 
wychylić, gdyż jesteśmy pod ob-
strzałem, bandyci kryjąc się za 
drzewami mają nas na celu. Ktoś 
powiedział: „Nie możemy czekać 
na śmierć”, jeden ryzykuje, wychy-
la się, dostaje w sam środek czoła 
– młody chłopak. Po pewnym cza-
sie drugi z automatem w ręku tuż 
obok mnie za bardzo się wychylił, 
dostaje w samo serce, pada przy 
mnie. Po raz pierwszy widzę, jak 
umiera młody żołnierz. Zosia, bar-
dziej przytomna, dopada do niego 
by ratować, ale na próżno, chłopak 
umiera. Czasami myślę dzisiaj, że 
może jego matka nigdy się nie do-
wiedziała o tym, że jej syn jest po-
chowany na cmentarzu w Zasmy-
kach. Pan Ostrowski przejął do-
wództwo nad naszą grupą samo-
obrony, kazał zabrać broń od nie-
żyjących, zabrałam więc automat, 
który upuścił umierający chłopak. 
Nie wiem, jak długo to wszystko 
trwało, zaczynamy zdawać sobie 
sprawę, że nie wyjdziemy stąd 
żywi. Decyzja dowódcy jest bronić 
się do ostatka i nie poddać żywymi, 
a bandyci są coraz bliżej. „Boże, 
ratuj nas – pomyślałam – już dzi-
siaj czwarty raz jestem w obliczu 
śmierci, czy nie ma żadnego ratun-
ku, nadziei na przeżycie?” Co 
działo się w tym czasie w środku 
wioski opowiada Monika Solecka-
-Nowicka: Niektóre sceny z napa-
du na Radomle były straszne. Na 
przykład w domu Kowalewskich: 
młodzi uciekli, Stasiek i Janek wal-
czyli, a dwoje staruszków - rodzi-
ców zostało z własnej woli. Byli 
pewni, że Ukraińcy uszanują ich 
wiek. W momencie gdy bandyci 
wyważali drzwi, ojciec siedział w 
pokoju przy oknie, matka ukryła 
się za pchniętymi z całą siłą 
drzwiami. Oprawcy rzucili się ku 
bezbronnemu starcowi. Zaczęli go 
najpierw niemiłosiernie bić, potem 
kłuć bagnetem i nożami. Ledwo 
żywa z przerażenia i grozy starusz-
ka żona patrzyła z ukrycia na 
krwawą scenę. Wreszcie na pół 
omdlała ze strachu i szoku, aby już 
nie widzieć okrutnych tortur, wy-
skoczyła z kryjówki i zadziwiająco 
szybko, jak na jej wiek, zbiegła do 
piwnicy. Gromada zbirów tak była 
zajęta znęcaniem się nad nieszczę-
śliwym bezbronnym starcem, że nie 
zauważyła obecności, a potem 
ucieczki świadka zwyrodniałych 
czynów. Kobieta zaszokowana ma-
kabrycznym widokiem długo nie 

mogła dojść do siebie. Po wielu 
dopiero godzinach, gdy po napast-
nikach zostały już tylko trupy i po-
gorzeliska, a oni sami znajdowali 
się już gdzieś za Turią, opowiadała 
starczym, łamiącym się głosem 
krwawą scenę śmierci męża. Spod 
popiołów spalonego domu wydo-
byto później garść zwęglonych ko-
ści nieszczęsnego staruszka. W jed-
nym z domów napastnicy spalili 
żywcem kilkunastoletnią dziewczy-
nę. Świadkowie obserwujący zda-
rzenie z ukrycia, z zupełnym niedo-
wierzaniem opowiadali o zwierzę-
cej uciesze ryzunów, patrzących na 
męczarnie płonącej. Trudno też 
opisać przeżycia ojca, który przy-
szedł po paru godzinach razem z 
oddziałem na pogorzelisko i stał 
jak skamieniały nad kupką popio-
łów swego kochanego dziecka.  /.../  
Leon Karłowicz: Ukraińcy strzela-
li zawzięcie. Coraz to ktoś padał – 
zabity lub ranny. Zabitych zosta-
wiano, rannych usiłowano zabie-
rać z sobą, by nie dostali się w ręce 
oprawców. W pewnym momencie 
została ranna kobieta w podeszłym 
wieku, uciekinierka ze wschodnich 
terenów powiatu kowelskiego. 
Obok niej biegły dwie jej córki. 
Starsza była żoną jednego z na-
szych żołnierzy „Lwa” - Kazimie-
rza Stępowskiego. Widząc padają-
cą matkę obie córki usiłowały 
chwycić ją pod ręce i pomóc w 
ucieczce. Aby do Janówki! Tam już 
znajdzie się jakiś ratunek, lecz ran-
na nie była w stanie nawet poru-
szać nogami, ponieważ postrzał 
okazał się bardzo groźny. Można 
było staruszkę tylko nieść, a na to 
nie pozwalały warunki. Ukraińcy 
byli tuż, tuż. Wtedy matka zaczęła 
błagać swe pociechy: -  Uciekaj-
cie! Mnie już nic nie pomożecie. 
Ale wy młode uciekajcie! Jak naj-
prędzej! Mijali pędem trójkę kobiet 
inni uciekający. Słyszeli prośby 
staruszki i wzywali obie córki do 
pośpiechu. Niech one przeżyją! 
Obie pozostały przy matce. Kiedy 
wieczorem znaleźli je nasi,(..) uj-
rzeli tragiczny obraz okrucieństwa. 
Jedna miała rozciętą siekierą gło-
wę na pół, a wszystkie trzy ciała 
podziurawione jak sitko. Znęcano 
się nad nimi w bestialski sposób. I 
zrobili to ludzie...! /.../  J. Turowski: 
..szczególnie skuteczne okazało się 
uderzenie placówki z Zielonej pod 
dowództwem sierż. Józefa Cienku-
sza „Liścia”, który od strony Za-
dyb zaatakował napastników. Ten 
oddział mimo, że nie był duży to 
wykorzystał efekt zaskoczenia ata-
kując w miejscu w którym bulbow-
cy w ogóle nie spodziewali się, od 
tyłu czyli od Zadyb. Determinacja 
Polaków idących z pomocą była 
wielka, bo ciągle słyszeli walkę 
mieszkańców Radomla w kilku 
miejscach i widzieli płonącą część 
wioski. Ten atak zaskoczył Ukraiń-
ców pastwiących się nad miesz-
kańcami Radomla i wywołał pani-
kę na tyłach atakujących Janówkę. 
K. Doliński: Około 12-tej ruszyli-
śmy od czoła do ataku, a z boku na 
całej długości Zasmyk ruszył atak z 
Zasmyk. A Zasmyczanie byli nie 
tylko zaprawieni w boju, ale ruszy-
li na pomoc sąsiadom i krewnym 
mieszkającym w Janówce. Bolek 
Gissyng, sympatyczny i wesoły 
chłopak rwał się do przodu, bo tu 
przecież mieszkała jego sympatia, 
prawie narzeczona Lodzia Cze-
chowska, urodziwa dziewczyna. I 
zginął nieomal koło jej domu sko-
szony serią z ukraińskiego automa-
tu. Kontratak Polaków okazał się 
bardzo skuteczny. K. Doliński: 
Banderowcy zaczęli szybko się co-
fać, wszystko paląc. Spalili połowę 
Janówki. Część od jeziora zajęły 

Zasmyki, a banderowcy uciekali 
polem. Moja walka skończyła się w 
zabudowaniach Mazura nad jezio-
rem. Ja leżałem za szczapami 
drewna w które rąbnął pocisk, kar-
tacz wystrzelony od strony wiatra-
ka. Obudziłem się w szpitalu w Za-
smykach u gospodarza Brzózki. Z 
opowiadań wiem, że pomoc z Ku-
piczowa nadeszła gdy nasi już byli 
za jeziorem. /.../  Bogusław Szarwi-
ło: opowiadał mi Czesiek Lenkow-
ski: Na polach Batynia pod Zady-
bami dogoniliśmy grupkę Ukraiń-
ców ciągnących sanie na których 
siedział pop. Ponieważ konie zo-
stały wcześniej ubite podczas jaz-
dy, sanie ciągnęli ukraińscy chłopi. 
„Chlapcy ja wasz Batiuszka” krzy-
czał z daleka do nas myśląc, że je-
steśmy bulbowcami. Na saniach 
chłopaki z innych wsi znaleźli zra-
bowane ornaty i któryś nie wytrzy-
mał, syknęła seria. Polska odsiecz 
przeleciała jak wicher przez Batyń, 
Radomle, Zadyby i zatrzymała się 
dopiero na rzece Turii przez którą 
w pław przeprawili się lub prze-
prawiały się ukraińskie niedobitki.  
/.../ F. Budzisz:. Po powrocie do 
Zasmyk pobiegłem zaraz na przy-
kościelny plac, gdzie zwożono po-
mordowanych i poległych. Na za-
krwawionym śniegu leżało już kil-
kadziesiąt ciał. Ludzie chodzili 
obok, rozpoznając martwych bli-
skich i znajomych. Inni klęczeli lub 
siedzieli na śniegu przy ciałach, 
opłakując ich śmierć. W pamięć 
wryły mi się cztery leżące obok sie-
bie ciała z przykrytymi głowami. 
Były to dwie może dziesięcioletnie 
dziewczynki, ich mama i babcia, 
która, jak mówiono, przybyła do 
nich na święta. Podczas ucieczki 
babcia została ranna – pocisk ka-
rabinowy strzaskał kolano. Błaga-
ła wnuczki i ich mamę, by ratowały 
się ucieczką, ale one nie chciały już 
rozstać się z babcią. Banderowcy 
dopadli ich na polu i – oszczędza-
jąc amunicję – roztrzaskali im gło-
wy. Kolbami. /.../  J. Gruszka: To 
okrutne spustoszenie, jakie zrobili 
banderowcy w naszej rodzinie, 
było nie do przeżycia. Siedem tru-
mien, chorzy, ranni, straciliśmy 
wszystko. Zostaliśmy w tym, co 
było na nas. Od kul ocalał jedynie 
szwagier Piotr Szewczyk, no i ja. 
Pogrzeb – dwie córki moich rodzi-
ców, Wanda Raczyńska-Szewczyk z 
1922 r., 21 lat, Czesława Raczyń-
ska z 1930 r., 12 lat, Wiktoria Ra-
czyńska, 74 lata, Helena Wałęga, 
40 lat, Józefa Wałęga, 16 lat, Anto-
ni Wałęga, 7 lat, Stefania Wałęga, 
9 lat oraz Krystyna Dobrowolska, 
moja druga babcia. To są ofiary z 
mojej rodziny, pozbawione życia 
przez rozszalałe bandy upowców w 
dniu 25 grudnia 1943 r., dzień Bo-
żego Narodzenia w Radomlu na 
Wołyniu. A. Mariański: Do Zasmyk 
napastnicy nie doszli. W tych 
trzech wioskach zdążyli zamordo-
wać 57 osób, przede wszystkim 
dzieci, matki i starców. B. Szarwi-
ło: Atakujących nas Ukraińców 
było prawdopodobnie koło dwóch 
tysięcy, w tym ponad dziesięć sotni 
przeszkolonych żołnierzy, nie wy-
kluczone że przez Niemców, na to 
wskazywało zarówno uzbrojenie 
jak i mundury. To były święta któ-
rych nie można zapomnieć. 48 tru-
mien z Janówki i Radomla spoczę-
ło dzień po świętach w zamarznię-
tej wołyńskiej ziemi. Zginęło sied-
miu partyzantów, Stanisław Gro-
chowski, Stefan Dulba, Bolesław 
Gissyng, reszty nie znałem. Zginął 
również brat żony, Antoni Roman-
kiewicz właściwie po bitwie. Czte-
rech było rannych, Bonek Sako-
wicz, Antoni Kwiatkowski i dwóch 
młodych chłopaków (w tym Kazi-

mierz Doliński – red). Był to do-
wód na to, że „Rudyj” o nas nie 
zapomniał. L. Karłowicz; Wiado-
mości jakie dotarły do Kupiczowa, 
mówiły o olbrzymiej liczbie Ukra-
ińców, którzy dokonali napadu. 
Ciągnęli podobno jak przysłowio-
wa szarańcza (...) Zachodziłem w 
głowę, zresztą nie tylko ja - dlacze-
go dowództwo naszego zgrupowa-
nia, wcale wtedy poważnego, po-
zostawiło tamte wsie; Batyń, Ja-
nówkę, Stanisławówkę, Radomle 
prawie bez obrony, niemal na łasce 
losu? Szesnastu chłopców w zało-
dze Radomla, około trzydziestu w 
Janówce i Stanisławówce, mały 
oddziałek „Malinowskiego” kwa-
terujący w okolicy Lublatyna. A nie 
był to zwykły napad „czerni” idą-
cej z popem na czele jak to gdzieś 
ktoś napisał, to była akcja militar-
na UPA. Wśród napadniętych wsi 
nie było Lublatyna (pow. Turzysk), 
z którego to przyszła pierwsza po-
moc dla zaatakowanego Radomla. 
Błąd ten jest wielokrotnie powiela-
ny przez tych co nie zgłębili tema-
tu, a jedynie ograniczyli się do in-
ternetowej zasady „kopiuj wklej”. 
Radomle, Batyń, Janówka, Stani-
sławówka i Zasmyki, wsie powiatu 
kowelskiego, gminy Lubitów zosta-
ły zaatakowane przez doborowe 
sotnie UPA 25 grudnia 1943 r. w 
celu ostatecznego zniszczenia i tym 
samym realizacji rozkazu „Kłyma 
Sawura” wydanego jeszcze w 
czerwcu tegoż roku. (Bogusław 
Szarwiło: „Krwawa Jołka” dla Ra-
domla, Batynia, Janówki, Stanisła-
wówki i Zasmyk; w: Kresowy Ser-
wis Informacyjny nr 55).  
W przysiółku Bendas należącym 
do wsi Nakwasza pow. Brody 
banderowcy zamordowali 8 Pola-
ków: „1. Radecki Marcin ok. 50 
lat, zamordowany przez potłucze-
nie w Boże Narodzenie 1943 r. u 
Węgrzynowskich. 2. Radecki Wła-
dysław ok. 16 lat, syn Marcina.3. 
Sikora (mąż) ok. 50 lat, zamordo-
wany na Bendasie 26.12.1943 r. 4. 
Sikora (żona) ok. 50 lat. 5. Szere-
meta Józefa ok. 40 lat z Niemiaczy, 
córka Karola Nałeckiego. Bita i 
bardzo męczona, zamordowana 
w Bendasie w domu Węgrzynow-
skich w Boże Narodzenie 1943 r. 
6. Węgrzynowski Dominmik ok. 
55 lat, syn Marii, cała rodzina wy-
mordowana w Bendasie w Boże 
Narodzenie 1943 r. 7. Węgrzynow-
ska Maria 15 lat, córka Dominika 
i Marii. 8. Węgrzynowska Maria 
ok. 50 lat, żona Dominika.” (http://
podkamien.pl/viewpage.php?pa-
ge_id=246&c_start=0  ). Komań-
ski...., s. 76 – 77 nie wymienia 
zamordowanej Józefy Szeremety, 
natomiast wymienia zamordowaną 
w tym dniu Marię Żurowską/Żur-
kowską lat ok. 55 oraz Tomasza 
Czapija lat 56.   
W osadzie Bortnica pow. Dubno 
upowcy zamordowali 8 Polaków i 
3 ukrywanych Żydów; samoobro-
na odparła atak. Pozostali przy ży-
ciu obrońcy zdołali razem z polską 
ludnością cywilną ewakuować się 
do Kurdybania Warkowickiego. 
Porzucone zabudowania zostały 
całkowicie spalone.
We wsi Czernica pow. Brody w 
pobliskim lesie Ukraińcy zamor-
dowali 3 Polaków  („Śledztwo w 
sprawie zbrodni ludobójstwa na-
cjonalistów ukraińskich w celu 
całkowitego wyniszczenia ludno-
ści polskiej w latach 1939 - 1945 
na terenie powiatów Zborów i Bro-
dy, woj. tarnopolskie”; sygn. akt S 
83/09/Zi)
We wsi Dawidów  pow. Lwów. 
„Około 25.12.43 r. zamordowano 2 
rolników Polaków.” (Prof. dr hab. 

Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw.; Seria – tom 8).   
We wsi Drużkopol pow. Horo-
chów Ukraińcy zamordowali mał-
żeństwo, ostatnich jeszcze miesz-
kających tutaj Polaków: Francisz-
ka Johanowicza lat 70 i jego żonę 
Marię lat 65.   
We wsi Hnilice Wielkie pow. 
Zbaraż banderowcy zamordowali 
40 Polaków z 8 rodzin.  
We wsi Korościatyn pow. Bu-
czacz  „25.12.1943 r. został za-
strzelony bez powodu przez poli-
cjanta ukraińskiego chłopak Polak 
NN”. (prof. dr hab. Leszek Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7). 
W kol. Janówka pow. Kowel...  
patrz wyżej. 
W kol. Lublatyn pow. Kowel... 
patrz wyżej. 
W mieście Łuck woj. wołyńskie: 
„Rena” poszła do lasu w pierw-
szy dzień świąt Bożego Narodze-
nia 1943 r. Kiedy wychodziła, na 
przedmieściach Łucka zobaczyła 
potworny widok roztrzaskanej 
głowy małego dziecka na słupie 
telefonicznym. Było to jej pierwsze 
zetknięcie z bestialstwem ukraiń-
skich nacjonalistów. /…/ Pani Re-
gina mówi, że obraz rozbitej głowy 
dziecka nie opuszczał jej już przez 
całe życie. Kiedy szła do oddziału, 
słyszała po drodze wyjące w lesie 
wilki, ale to wszystko było niczym, 
w porównaniu z tym potwornym 
wspomnieniem, które zabierała 
na drogę”. (Dariusz Jarosiński: 
Człowiek musi być w porządku; 
w: „Nowe Państwo”, nr 7/2013. 
Są to wspomnienia łączniczki AK 
Reginy Jezior z d. Wieliczko z Ho-
rochowa). Ponadto upowcy powie-
sili w parku miejskim 50-letniego 
Franciszka Pilarskiego. 
We wsi Monasterzyska pow. Bu-
czacz policjanci ukraińscy zamor-
dowali 5 Polaków.  „W samo Boże 
Narodzenie w Monasterzyskach z 
ich rąk zginęli AK-owcy Mieczy-
sław Dudzik i Jan Mitka, nauczy-
ciel Marian Filipecki, lekarz Do-
mański i student Ćwiąkała”. (Ks. 
Tadeusz Isakowicz-Zaleski: Zagła-
da Krościatyna; „Nad Odrą” nr 1-2 
z 2011 r.).  Inni dodają, że zostali 
zamordowani jeszcze 2 Polacy: 
Fritz Adolf i Szczypiela Michał 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw., tom 7).  
We wsiach Pereliski, Ponikwa i 
Wołochy pow. Brody: „Najbar-
dziej makabryczny był mord do-
konany w Boże Narodzenie 1943 
roku. Nacjonaliści uprowadzili z 
okolicznych wiosek – Wołochów, 
Perelisek i Ponikwy – 14 osób, w 
tym dwie kobiety. Wśród uprowa-
dzonych było też dwóch Ukraiń-
ców. Jeden ożenił się z Polką, a 
drugi, dezerter z ukraińskiej po-
licji, nie chciał współpracować 
z UPA. Po kilku dniach psy wy-
wlekły ich ciała, które leżały pod 
śniegiem w pewnej odległości od 
naszego domu. Ciała były zamar-
znięte i obdarte z ubrań. Wszyscy 
byli strasznie zmasakrowani. Naj-
bardziej pastwiono się nad naszym 
sąsiadem Ignacym Żeglińskim. To 
był potężny mężczyzna, silnie zbu-
dowany. Widocznie bronił się, bo 
miał całkiem rozgniecioną głowę 
(do dziś nie wiem, w jaki sposób to 
zrobili), wklęsłą klatkę piersiową 
z połamanymi żebrami. Do tego 
miał zrobione tzw. rękawiczki, po-
legało to na nacięciu żywemu czło-
wiekowi skóry w okolicach łokcia 
i ściągnięciu jej z przedramienia i 
dłoni” (Stanisław Żuk: „To ludo-
bójstwo przyszło z Wołynia”; w: 
„Nasz Dziennik” z  28.II. – 1.III. 
2009).  H. Komański, Sz. Siekier-

http://podkamien.pl/viewpage.php?page_id=246&c_start=0
http://podkamien.pl/viewpage.php?page_id=246&c_start=0
http://podkamien.pl/viewpage.php?page_id=246&c_start=0


1 grudnia 2018 - strona 38                                                                                                                                                                                                                         www.ksi.btx.pl                                                                                                                                   HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
ka..., na s. 93 – 94, podają przy wsi 
Wołochy, że 24 grudnia 1943 roku, 
podczas Wieczerzy Wigilijnej z 
domu Żeglińskich banderowcy 
uprowadzili trzy osoby i po tortu-
rach zamordowali w lesie. Byli to: 
Żegliński Ignacy, Żegliński Leon, 
brat Ignacego, który przybył do 
brata na święta z Jasionowa; oraz 
Benedyk Włodzimierz (Dymitr) lat 
ok. 30, zięć Ignacego, Ukrainiec. 
„Najbardziej zmasakrowane były 
zwłoki Ukraińca. Powszechnie 
mówiono, że była to kara za od-
mowę zamordowania swego teścia 
i żony”. Nie podają faktu uprowa-
dzenia kilku osób z Ponikwy oraz 
nie wymieniają żadnej relacji ze 
wsi Pereliski.   
W okolicy miejscowości Podka-
mień pow. Brody: „Małecki Ka-
rol, br. Józefy Szeremeta. Zamor-
dowany w czasie Bożego Narodze-
nia 1944 r.” (http://podkamien.pl/
viewpage.php?page_id=246&c_
start=0 ). 
W kol. Radomle pow. Kowel... 
patrz wyżej.   
We wsi Skała nad Zbruczem 
pow. Borszczów Ukraińcy zamor-
dowali Polaka, byłego plutonowe-
go KOP oraz Ukraińca przebywa-
jącego w jego domu. 
W kol. Stanisławówka pow. Ko-
wel... patrz wyżej. 
We wsi Wołkowce pow. Borsz-
czów banderowcy zamordowali 
2 Polaków i ciężko poranili córkę 
jednego z nich. „Pragnę uzupełnić 
listę osób zamordowanych przez 
OUN-UPA w województwie tar-
nopolskim o krewnego (prawdo-
podobnie brata) mojej prababki:  
Eustachy Nestorowicz, ur. w 1905 
r., zginął tragicznie 25.12.1943 r. 
Został on zamordowany w Woł-
kowcach (powiat Borszczów) w 
Boże Narodzenie 1943 r., praw-
dopodobnie we własnym domu, 
wraz z kilkoma innymi Polakami” 
(Emilia Dziewiecka.; 17.07.2013; 
w:  www.stankiewicze.com/ludo-
bojstwo.pl). Zamordowany został 
także m. in. Wilhelm Wadas. „W 
dniu 25 grudnia we wsi Wołkowce, 
powiat Borszczów został zamor-
dowany rolnik Wilhelm Wadas.”  
(1943, 31 grudnia – Pismo PolKO 
w Czortkowie do RGO w Krako-
wie dotyczące kolejnych napadów 
na ludność polską i prośby o inter-
wencję u władz niemieckich oraz 
pomoc materialną dla ofiar. W: B. 
Ossol. 16721/1, s. 89-91, 251). 
W miasteczku Zaleszczyki woj. 
tarnopolskie Ukraińcy uprowa-
dzili do miejscowości Tłuste Mia-
sto 1 Polaka i tam go zamordowali. 
We wsi Zarwanica pow. Złoczów 
banderowcy zamordowali mał-
żeństwo: Józefa i Marię Łebedyń-
skich. 
   26 grudnia (św. Szczepana, 
drugi dzień świąt Bożego Naro-
dzenia) 1943 roku: 
W miejscowości Bołdury pow. 
Brody: „Zorganizowane napady 
band ukraińskich, na wzór wołyń-
ski, na wsie i osiedla polskie roz-
poczęły się w same święta Bożego 
Narodzenia i pierwszy z nich miał 
miejsce w powiecie brodzkim. Na-
padnięto na wieś Bołdury, gdzie 
ofiarą mordów padło 81 Polaków 
a ofiarą ognia 30 gospodarstw.” 
(Sekcja Wschodnia Departamentu 
Informacji i Prasy Delegatury Rzą-
du RP na Kraj; AAN, DR, sygn. 
202/III/42; za: http:/www.archi-
ves.gow.na/Sections/Wolyn/docs.
php?150 ). Patrz: 2 stycznia 1944 
roku. 
W miasteczku Chyrów pow. Do-
bromil do polskiego domu, gdzie 

odbywało się wesele, bojówkarze 
OUN ze wsi Grodowice wrzuci-
li granat zabijając 7 Polaków i 12 
raniąc. 
W wsi Dębowica pow. Buczacz 
policjanci ukraińscy zastrzelili 4 
Polaków. „O dalszych mordach 
wspomina Jan Zaleski: (ojciec ks. 
Tadeusza Isakwicza-Zaleskiego, 
przypis S. Ż.), W drugi dzień świąt 
ci sami żandarmi wpadli na Beczo-
wę i zastrzelili cztery osoby, rze-
komych partyzantów: Niedźwiec-
kiego, Szczepiela (brata naszego 
sąsiada), Dolka i kogoś jeszcze. 
Spośród tych osób tylko Niedź-
wiecki ponoć był partyzantem. 
Drugi partyzant, Janek Butrowski, 
syn kowala z Podwyczółek, zdążył 
uciec. Było to najsmutniejsze Boże 
Narodzenie na Dębowicy”. (Ks. 
Tadeusz Isakowicz-Zaleski: Za-
głada Krościatyna; „Nad Odrą” nr 
1-2 z 2011 r.; oraz w:  http://www.
lwow.home.pl/semper/koroscia-
tyn.html ).
We wsi Dołhań powiat Sarny: 
„Skurzyński Grzegorz, lat ok. 50 i 
Marianna, lat ok. 70, zamordowa-
ni 26.12.1943 r. przez bulbowców 
gdy wracali od Ukraińca Mikołaja 
Jeremiejczuka.” (http://wolyn.ovh.
org/opisy/dolhan-09.html ). 
We wsi Dubie pow. Brody bande-
rowcy zamordowali 27 Polaków, 
w tym 5 rodzin. 
We wsi Hołubica pow. Brody w 
okresie świąt Bożego Narodzenia 
1943 zamordowano 5 NN. Pola-
ków (Kubów..., jw.).  
We wsi Modryniec pow. Hru-
bieszów w okrutny sposób zamor-
dowali 3 braci Frączuków, w tym 
13-letniego Mieczysława. 
We wsi Nakwasza pow. Brody 
Ukraińcy zamordowali co naj-
mniej 10 Polaków. „W przysiółku 
Łukasze (należącym do wsi Na-
kwasza  – przyp. S.Ż.) mieszkała 
rodzina dróżnika Buczkowskiego. 
Wyjechała do Złoczowa i tam, na 
przedmieściu, rodzice i syn zo-
stali zamordowani. Ojca przybi-
to do ściany jak Chrystusa. Na 
Łukaszach został zamordowany 
Jan Kowal „Jaśko Florków”, 
przez powieszenie na półszorku 
przy szyi końskiej. W drugi dzień 
Świąt Bożego Narodzenia na ko-
lędę chodzili po domach polskich 
Ukraińcy. Między innymi poszli 
do brata Tomasza Czaplija. Jeden 
z kolędujących Josyf Szczyrba bił 
kluczami T. Czaplija, a następnie 
wziął widelec z ogórkiem i często-
wał nim wszystkich. Podczas tego 
wbił widelec w Tomasza Czaplija 
gardło i tak silnie go poranił, że 
ten do rana zmarł. W Bendasie, w 
czasie kolędy, zamordowani zostali 
Węgrzynowscy i Sikorowie. /.../ Si-
korów wyprowadzono na podwó-
rze i na stołku do rżnięcia drzewa 
rżnięto ich piłą dogadując: „Po-
mału riżyte, szczop dalsze boliło”. 
Zostali tam również zamordowani 
Radeccy, ojciec i syn. Nałożono im 
na szyję sznur i kij, którym kręco-
no tak długo, aż się podusili. Za-
mordowany został Karol Małecki 
i jego córka Józefa Szeremeta z 
Niemiacz, która przyszła na święta 
do ojca. Była strasznie pobita. /.../ 
W tym samym czasie w Nakwaszy 
banderowcy zamordowali Marię 
Żurawską. Ciągnęli ją za włosy i 
strzelali do niej 7 razy” (Bronisław 
Oleksy, w: Komański..., s. 591).  W 
przysiółku Bendas należącym do 
wsi Nakwasza pow. Brody zostali 
zamordowani.” Sikora (mąż) ok. 
50 lat, zamordowany na Bendasie 
26.12.1943 r. Sikora (żona) ok. 50 
lat. /.../  Węgrzynowska Maria 15 
lat, córka Dominika i Marii. Wę-

grzynowska  Maria ok. 50 lat, żona 
Dominika.” (http://podkamien.pl/
viewpage.php?page_id=246&c_
start=0  ). Komański...., s. 76 – 77 
nie wymienia zamordowanej Józe-
fy Szeremety, natomiast wymienia 
zamordowaną w tym dniu Marię 
Żurowską/Żurkowską lat ok. 55 
oraz Tomasza Czapija lat 56.   
   W nocy z 26 na 27 grudnia: 
We wsi Witoldówka pow. Zdoł-
bunów Ukraińcy zamordowali 
13 Polaków, natomiast w wielo-
godzinnym boju z UPA zginęło 7 
członków samoobrony polskiej, 
łącznie zginęło 20 Polaków. 
We wsi Wołochy pow. Brody 
został zamordowany przez Ukra-
ińców Małecki Stanisław z żoną 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie... , jw., tom 7).   
   27 grudnia:  
We wsi Landestreu – Mazurowo 
pow. Kałusz Ukraińcy zamordo-
wali 17 Polaków. 
W mieście Równe woj. wołyń-
skie zabili 26-letniego Antoniego 
Bukraja. 
We wsi Różaniec pow. Biłgoraj 
Ukraińcy z Niemcami zamordo-
wali 4 Polaków. 
   28 grudnia: 
We wsi Chomiakówka pow. 
Czortków banderowcy przebrani 
w mundury niemieckie zamor-
dowali 16 Polaków i 1 Ukraińca 
rzekomo werbując ich do obrony 
przed atakiem UPA. „Banderow-
cy uprowadzili podstępnie ze wsi 
grupę młodych Polaków, za wsią 
powiązali ich sznurami i poprowa-
dzili w nieznanym kierunku. Do-
kładna liczba nie została ustalona. 
Prawdopodobnie zamordowani 
zostali w piwnicy plebanii gr.-kat 
w Bazarze. Zginęli wówczas m.in. 
Korsan Jan, Mazur Adam i Aloj-
zy, Myszograj Adolf i Jarosław, 
Papiernik Stanisław, Wańkowski 
Franciszek, Wołoszyn Stanisław, 
Zjawin Antoni, Kazimierz i Stani-
sław.” (Kubów..., jw.). „W dniu 28 
grudnia br. uzbrojona banda napa-
dła na wieś Chomiakówkę ad Ja-
gielnica pow. Czortków i uprowa-
dziła 10 Polaków – rolników, a to 
Papiernika Stanisława, Wołoszyna 
Stanisława, Mazura Alojzego, Ma-
zura Adama, Wawrykowicza Ka-
zimierza, Myszohraja Antoniego, 
Myszohraja Jana, Zjawina Stani-
sława, Zjawina Antoniego, Korsa-
na Jana. Ciał ich nie znaleziono”. 
(1943, 31 grudnia – Pismo PolKO 
w Czortkowie do RGO w Krako-
wie dotyczące kolejnych napadów 
na ludność polską i prośby o inter-
wencję u władz niemieckich oraz 
pomoc materialną dla ofiar. W: B. 
Ossol. 16721/1, s. 89-91, 251). 
We wsi Dermanka pow. Łuck 
Ukraińcy zamordowali 4 Polaków; 
w tym 13-letnią Florentynę Kone-
fał oraz Cyrylę Konefał. 
W kol. Hermanówka pow. Łuck 
na skutek donosu Ukraińców, że w 
jednym z opuszczonych domów są 
partyzanci sowieccy, oddział kon-
ny ukraińskiego Sicherheitsdienst 
z kilkoma gestapowcami dokonał 
pacyfikacji wsi mordując 47 Pola-
ków, 3 Rosjan i 2 Żydów.  
W mieście Hrubieszów Ukrainiec 
Iwan Kwiatkowski z Sahrynia 
zastrzelił polskiego lekarza Wła-
dysława Kuczewskiego, prezesa 
RGO. 
We wsi Jagielnica pow. Czort-
ków Ukraińcy zamordowali 13 
Polaków. 
W kol. Leżachów pow. Kowel za-
mordowali 6 Polaków. 
We wsi Nagórzanka pow. Czort-

ków banderowcy uprowadzili jed-
nego Polaka  (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., 
tom 7). 
W mieście Włodawa bojówka 
ukraińska zamordowała 30 Pola-
ków.  
   29 grudnia: 
We wsi Hołota pow. Hrubieszów: 
„29.12.1943 r. Ukraińscy nacjona-
liści zamordowali młynarza Ka-
sperkiewicza Stefana i jego córkę 
l. 11.”  (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  
Seria – tom 8).  
We wsi Ładańce pow. Przemy-
ślany: „29.12.1943 r. zostały za-
mordowane 2 rodziny, razem 8 
osób NN”  (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., 
tom 7)   
We wsi Szumlany Małe pow. 
Brzeżany Ukraińcy zamordowali 
7 Polaków. 
   30 grudnia: 
W miasteczku Beresteczko pow. 
Horochów upowcy zamordowali 
5 osób: 4-osobową rodzinę polsko-
-rosyjską Licholotów: Rosjanina, 
jego żonę Polkę i ich 2 małe cór-
ki, które przybili gwoździami do 
desek łóżka i spalili żywcem; oraz 
Polaka, którego zarąbali siekierą. 
W kolonii Dąbrowa pow. Toma-
szów Lubelski zamordowali około 
10 Polaków. Inni: spalili kolonię i 
wymordowali jej ludność. (http://
kresy.info.pl/component/content/
article/4-listy-do-serwisu/209-sah-
ry-w-latach-1942-1944 ). 
W majątku Naręczyn pow. Ho-
rochów zamordowali 4 Polaków. 
We wsi Popowce pow. Zaleszczy-
ki zamordowali 3-osobową rodzi-
nę polską: matkę z synem i córką. 
W osadzie Żytyń pow. Równe za-
mordowali 23-letniego Bolesława 
Wanata.  
   31 grudnia:  
We wsi Bożyków pow. Podhaj-
ce: „31.XII. Bożyków-Litwinów: 
Wilczyński Tadeusz, l. 23, Wilczyń-
ski Jan (ojciec) – zamordowani.”  
(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). 
We wsi Gozdów pow. Hrubie-
szów bojówka ukraińska zamordo-
wała w młynie 3 Polaków. 
We wsi Kułaczkowce pow. Horo-
denka: „31.12.43 r. został zamor-
dowany Leon Najduch.” (Prof. dr 
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw.;  Seria – tom 8).  
We wsi Moniatycze pow. Hru-
bieszów zamordowali 24-letniego 
Romana Gracy. 
We wsi Nakwasza pow. Brody 
Ukraińcy uprowadzili i zamordo-
wali Franciszka Pittnera. 
We wsi Olszanka Mała pow. 
Zborów został zamordowany 
przez Ukraińców Jan Szobert Jan 
l. 48 (prof. dr hab. Leszek Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).
W osadzie fabrycznej Orżew 
pow. Równe w noc sylwestrową 
1943/44 upowcy oraz chłopi ukra-
ińscy z okolicznych wsi ubrani w 
białe maskujące płachty dokonali 
napadu na polskich uchodźców 
zgromadzonych w Zakładach 
Orżewskich wytwórni dykty, 
nad rzeką Horyń. Polacy podjęli 
ucieczkę do stacji kolejowej odle-
głej o 6 km, kogo Ukraińcy dopa-
dli był torturowany i zabijany, gi-
nęły całe rodziny. Tych, którzy po-
zostali w fabryce, spalili żywcem. 

Zamordowali ponad 50 Polaków, 
głównie kobiet, dzieci i starców. 
We wsi Ruzdwiany pow. Trem-
bowla: „31.12.1943 r. został 
uprowadzony gimnazjalista Polak, 
NN”. (prof. dr hab. Leszek Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7). 
We wsi Semenów pow. Trem-
bowla zamordowali 6 Polaków, w 
tym kierownika młyna.  
W kolonii Terebin pow. Hrubie-
szów: „31.12.1943 r. Oddział UNS 
ze stanicy w Werbkowicach zamor-
dował 6 mieszkańców: 1. Barań-
ski Stefan, 2. Musiał Kazimierz, 
3. Musiał Stanisław, 4. Pełka i.n., 
5. Szczur Teodor, 6. Tęcza Józef.” 
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw.;  Seria 
– tom 8). Inni: We wsi Terebiniec 
pow. Hrubieszów bojówka ukra-
ińska zamordowała we młynie 6 
Polaków, w tym jego właściciela i 
obrabowała młyn. 
We wsi Wronowice pow. Hrubie-
szów zostali zastrzeleni: Czarno-
stawski Józef lat 36, Czarnostaw-
ski Mateusz lat 29, Jarochiewicz 
Stanisław, Iwaniuk i Bałdyga  - 
Ukraińcy, którzy po ożenieniu się 
z Polkami przeszli na obrządek 
katolicki.  (Dr Kazimiera Adam-
czyk, w: www.stankiewicze.com/
ludobojtwo.pl ).  
   W drugiej połowie 1943 roku: 
We wsi Derewek pow. Kamień 
Koszyrski  w drugiej połowie 
1943 r. zostali zam. przez nacjona-
listów ukraińskich: Gajewski i.n. i 
Nieckarz i.n. (prof. zw. dr hab. Le-
szek 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). 
   Pomiędzy wrześniem a grud-
niem 1943 roku:
We wsi  Ochrymowce pow. Zba-
raż został zamordowany Łopuski 
Adam z Tarnopola (Kubów..., jw.).  
   Na przełomie listopada i grud-
nia 1943 roku: 
We wsi Gaje Roztockie pow. 
Zborów: „W tym samym czasie, 
na przełomie listopada i grud-
nia, zbrojna grupa UPA dokona-
ła napaści i wymordowała część 
mieszkańców wsi Gaje Roztockie, 
położone w pobliżu Załoziec. Zgi-
nęło wówczas 16 osób.”  (Antoni 
Worobiec: „Zborów i Ziemia Zbo-
rowska”. Zielona Góra 2004. Za: 
http://www.olejow.pl/readarticle.
php?article_id=250 ). 
   W listopadzie i grudniu 1943 
roku: 
We wsi Szumlany pow. Podhajce 
Ukraińcy zamordowali 13 Pola-
ków, w tym 3 rodziny. 
   W grudniu 1943 roku (świad-
kowie nie podali dnia):   
W kol. Aleksandrówka, gmina 
Kniahininek, pow. Łuck tuż po 
Bożym Narodzeniu upowcy za-
mordowali 2 Polki: matkę z córką, 
oraz nie ustaloną liczbę innych Po-
laków. 
We wsi Baranówka pow. Brze-
żany został uprowadzony i zamor-
dowany przez Ukraińców gajowy 
Antoni Klecor lat 40, który praco-
wał wcześniej w lasach majątku hr. 
Potockiego.  
We wsi Barycz pow. Buczacz 
zamordowali 6 Polaków, w tym 
policjanci ukraińscy 3-osobową 
rodzinę, w których domu przeby-
wali partyzanci AK i 1 partyzanta 
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AK, natomiast banderowcy za-
mordowali 1 Polaka i uprowadzili 
właściciela sklepu, którego odrą-
baną głowę znaleziono w lesie.  W 
następnym napadzie w grudniu za-
mordowali kolejnych 3 Polaków, 
w tym dyrektora szkoły powszech-
nej zamordowali jego ukraińscy 
uczniowie – łącznie zginęło 9 Po-
laków. Inni: „Zamordowani zosta-
li: Stolarczuk Antoni, Kozdrowski 
Stefan, jego żona i córka, Kroczak 
Stanisław, Gogol J., Chmielewski 
N., Drabek Maria, Drozdowski 
Stanisław, Kot Józef „ (Kubów..., 
jw.). 
We wsi Baryłów pow. Radzie-
chów Ukraińcy zamordowali 2 
Polaków, Sepowicza i NN,  lat 20 
i 21. 
We wsi Bednarów pow. Stani-
sławów banderowcy obrabowali 
polskie gospodarstwa i uprowadzi-
li 3 Polaków, którzy zaginęli bez 
wieści. 
We wsi Bednarówka pow. Nad-
wórna zamordowali 20-letniego 
Polaka o nazwisku Gancarz.  
We wsi Białobożnica pow. Czort-
ków zamordowali 6 Polaków. 
Wspomnienia Janiny Holinaty: 
„Brata zabili banderowcy. Zabra-
no Polaków z 1927 rocznika do 
wojska, i on był w Białobożnicy. 
To była rosyjska armia, zabrali 
ich do wojska. Byli w Białobożni-
cy, a stamtąd wszystkich młodych 
Polaków zawrócili, bo oni nie 
mieli jeszcze nawet osiemnastu 
lat. Zawrócili ich, i wtedy już ban-
derowcy przymusem ich zabrali. I 
wszystkich tych z naszej wsi zabili: 
Bronka zabili, Mańka zabili, Józka 
zabili. Jednego nie - Jarusia nie za-
bili, bo jego mama była Ukrainką, 
a tata Polakiem. To jego nie zabili, 
a tak to wszystkich, wszystkich... 
Mańka do tego podli męczyli. 
Mojego brata przynajmniej tylko 
zabili, ale zrobił to kolega z klasy. 
Siedział z moim bratem w jednej 
ławce i zabił go”.  (http://www.
polacynawschodzie.pl/index.php-
page=osoby&id=2198&id_na-
g=216&action=txt&lang=pl). 
We wsi Boratyn pow. Sokal ob-
rabowali i spalili polskie gospodar-
stwa oraz zamordowali około 50 
Polaków,  w tym całe rodziny. 
We wsi Borowa Góra pow. Lu-
baczów zamordowali Stefana Ku-
ciela.  
We wsi Borowe pow. Sarny za-
mordowali Dominika Zalewskiego 
z Budek Borowskich.  
W miasteczku Bursztyn pow. 
Rohatyn podczas napadu na ple-
banię banderowcy zamordowali 3 
Polaków: ojca, matkę i siostrę wi-
kariusza ks. Stupaka, który zdołał 
wyskoczyć przez okno i uciec. 
We wsi Chomiakówka pow. 
Czortków: „bojówka UPA roz-
strzelała wszystkich napotkanych 
Polaków. Według niepełnej listy 
zginęli wówczas: Samborski Woj-
ciech i Jan oraz 2 osoby z rodziny 
Myszograj” (Kubów..., jw.). 
We wsi Cucałowce pow. Żyda-
czów powiesili na słupach 2 Pola-
ków, wcześniej wycięli im języki i 
odcięli ręce (Jastrzębski...., s. 422; 
stanisławowskie). 
We wsi Cygany pow. Borszczów 
zamordowali 4 Polaków („Spra-
wozdanie sytuacyjne z ziem pol-
skich”, nr 8/44; w: Instytut Polski 
i Muzeum im. gen Sikorskiego w 
Londynie, No: PRM – 122). 
We wsi Czarnokoniecka Wola 
pow. Kopyczyńce zamordowali 
3 Polaków, w tym 18-letnią Fran-
ciszkę Karasiewicz. 

We wsi Darachów pow. Trem-
bowla dwaj Ukraińcy, bracia, po-
wiesili Polaka, męża ich siostry. 
W futorze Dąbrowa pow. Sarny 
upowcy zamordowali 11 Polaków, 
w tym 5 dzieci z 3 rodzin, oraz 4 
Ukraińców za odmowę udziału w 
napadzie. 
W futorze Dobrowica pow. Ko-
wel policjant ukraiński zastrzelił 
14-letniego Władysława Konopkę. 
We wsi Dobrowody pow. Pod-
hajce Ukraińcy pobili Władysła-
wa Fulawkę tak, że zmarł po kilku 
dniach (komendant samoobrony). 
We wsi Dryszczów pow. Rohatyn 
banderowcy uprowadzili 2 Pola-
ków, po których ślad zaginął. 
We wsi Drysznów pow. Brzeżany 
zamordowali 25 Polaków, w tym 
całe rodziny a w styczniu ograbili 
i spalili ich domy. 
We wsi Gdeszyn pow. Hrubie-
szów Ukraińcy z Niemcami w 
1943 roku podczas dwóch napa-
dów zamordowali 70 Polaków i 
spalili 120 gospodarstw; w tym w 
grudniu z rąk upowców zginęli: 
Ignacy Droszcz (lat 30) oraz Józef 
Gogół (lat 26). 
We wsi Głęboczek pow. Borsz-
czów został zamordowany Antoni 
Łoziński lat 50 (Kubów..., jw.). 
We wsi Grabowiec pow. Hrubie-
szów: „W grudniu 1943 r. Ukraiń-
cy poprzecinali druty telefoniczne 
zrzucając winę na Polaków, wobec 
czego Niemcy wywieźli wszystkich 
Polaków do obozu na Majdanku.  
Liczba ofiar nieznana.” (Prof. dr 
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw.;  Seria – tom 8).   
We wsi Grabowiec pow. Nad-
wórna zamordowali 2 Polki: żonę 
Ukraińca o nazwisku Bunij i jej 
siostrę. 
We wsi Gródek pow. Zaleszczyki 
zamordowali małżeństwo Kościel-
skich. 
We wsi Helenków pow. Brzeża-
ny został wywołany z mieszkania 
przez miejscowych banderowców 
i na podwórzu zastrzelony Księż-
kiewicz Stanisław l.20, żonaty, 
były fornal w majątku.  
We wsi Hładki pow. Tarnopol 
„12.1943 r. zostali zamordowani: 
3. Czarnuszka Jan l. 40; 4. Grela 
Michał l. 31”. (prof. dr hab. Le-
szek Jankiewicz: Uzupełnienie..., 
jw., tom 7).  
We wsi Hołubica pow. Brody 
uprowadzili i zamordowali 5 Po-
laków. 
We wsi Hucisko Brodzkie pow. 
Brody: „30 grudnia 1943. Teraz 
ciągle gdzieś mordują. /.../ A w Hu-
cisku Brodzkim znaleziono grób 28 
osób.”  (Danuta Krystyna Danyluk 
– Żabska: „Dzienniczki Danusi”; 
w:  http://www.brodzianie.pl/pdf/
danusia.pdf ). Komański na s. 65 
– 66 wymienia tylko mord 55 Po-
laków 13 lutego 1944 roku.   
We wsi Hukałowce pow. Zborów 
zamordowali 2 Polaków, w tym 
męża Ukrainki. 
We wsi Isypowce pow. Tarnopol 
zamordowali 6 Polaków. 
We wsi Jagielnica pow. Czort-
ków banderowcy zamordowali 15 
Polaków. „Uprowadzony został 
Suchorolski Jan, ożeniony z miej-
scową Ukrainką. Ślad po nim zagi-
nął.” (Kubów..., jw.). 
W kol. Jamki pow. Łuck zamor-
dowali co najmniej 18 Polaków, 
zanim przybyła odsiecz z Anto-
nówki Szepelskiej, po uwolnieniu 
Polaków broniących się w kościele 
w Nieświczu. 
We wsi Jasionów pow. Brody za-

mordowali Leona Żeglińskiego. 
W kol. Karczunek Uściłuski 
pow. Włodzimierz Wołyński na 
początku grudnia upowcy okrążyli 
i podpalili  polski dom, w którym 
spłonęły żywcem 2 polskie rodzi-
ny. Nowaków i Waców, liczące 9 
osób. 
We wsi Kobyłowłoki pow. Trem-
bowla „powstaniec ukraiński” o 
nazwisku Tomczuk odciął głowę 
swojej żonie, Polce i przekazał ją 
do terenowego dowództwa OUIN, 
jako dowód ochoty walki o „sa-
mostijną Ukrainę” (Komański..., 
s. 402). 
We wsi Kociubińce pow. Czort-
ków „zginął 17-letni Szewczyk 
Adam” (Kubów..., jw.). Kociubiń-
ce znajdowały się w powiecie Ko-
pyczyńce.  
We wsi Korczów pow. Rawa 
Ruska policjanci ukraińscy aresz-
towali Jana Nagórnego, który za-
ginął bez wieści, jego matkę skato-
wali a ich dom zdemolowali.   
We wsi Kranzberg pow. Sambor 
banderowcy uprowadzili i zamor-
dowali 5 Polaków, ich zwłoki od-
naleziono na polu podczas orki w 
kwietniu 1944 roku. 
We wsi Krościatyn pow. Buczacz 
zamordowani zostali: „Maków 
Justyna (Ukrainka) żona Polaka i 
trzech jej synów (najmłodszy miał 
3 lata)” (Kubów..., jw.).  
We wsi Kudobińce pow. Zborów 
zamordowali małżeństwo polskie. 
Inni: „Pod koniec 1943 r. zamor-
dowano polską rodzinę we wsi Ku-
dobińce w gminie Zborów.” (http://
www.olejow.pl/readarticle.php?ar-
ticle_id=250 ). 
We wsi Łubianki Wyższe pow. 
Zbaraż pod koniec grudnia upro-
wadzili 2 rodziny polskie liczące 
8 osób i ślad po nich zaginął. Inni: 
zginęły 3 osoby o nazwisku Hajn-
rich i 5-osobowa rodzina Niszczo-
ruków.” (Kubów..., jw.). 
We wsi Markopol pow. Zborów 
zamordowali 7 Polaków, w tym 
4-osobową rodzinę z 2 synami. 
„Proszę o umieszczenie na litach 
zamordowanych Bronisława Sta-
nisława Okęckiego. Mieszkał we 
wsi Markopol. Tam zamordowano 
rodzinę Gworków. Mój Wuj Okęc-
ki mieszkał u nich podczas wojny, 
tak donosi w roku 1943 (wrze-
sień, październik). Potem nie ma 
już żadnych listów ani innej kore-
spondencji. Byłam w roku 2009 r.  
w Markopolu, ale nie uzyskałam 
dokładnych  informacji kiedy to się 
stało i w jakich okolicznościach. 
Nawet zasugerowano mi, że uciekł 
do sąsiedniej wsi (nie znam nazwy) 
i tam miał stracić życie. W spisie 
ludzi pomordowanych jest podane, 
że w Markopolu zginęło 6 osób, 
ale nieznanych, bo zaznaczone jest 
NN. Czy w tym jest rodzina Gwor-
ków, czy jest jeszcze informacja o 
innych osobach? Bardzo proszę o 
zamieszczenie informacji z nazwi-
ska o Bronisławie Okęckim, ur. 
6.08.1893 Borowica Duża, rodzice 
to Edmund Okęcki (też zamordo-
wany w 1943 r.) i Eliza z Mogilnic-
kich” (Barbara Rochala, w: www.
stankiewicze.com/ludobojstwo.
pl ). Inni: Zamordowani zostali: 
„Gworek Franciszek. Stawniczy 
w Markopolu. Namówiony pod-
stępnie do powrotu z całą rodziną 
z Podkamienia do domu został 
tam wkrótce zamordowany pod 
koniec 1943 r.  Gworek Helena, 
żona Franciszka. Gworek Wiktor, 
syn  Franciszka ur. 1925 r. Gwo-
rek Mieczysław, syn Franciszka 
ur. 1929 r.” (http://podkamien.pl/
viewpage.php?page_id=246&c_

start=0 ). Rodzinę Gworków za-
mordowano w grudniu 1943 roku 
(rodziców i 2 synów) oraz jeszcze 
3 Polaków NN, razem 7 Polaków. 
W styczniu 1944 roku uprowadzo-
no 3 Polaków NN, którzy zaginęli 
bez wieści (Komański..., s. 479). 
We wsi Markowa pow. Nadwór-
na banderowcy zamordowali 32 
Polaków; „Wieś Markowa pow. 
Podhajce wymordowana zimą 
1943 r. 40 Polaków” (Zbigniew 
Rusiński: Tryptyk brzeżański, Wro-
cław 1998, s. 42). 
We wsi Medwedówka pow. Ko-
stopol zmarł Józef Bronowicki po 
skatowaniu go przez Ukraińców. 
We wsi Mieczyszczów pow. Brze-
żany pod koniec roku banderowcy 
uprowadzili 3 Polaków (Jerzy Wę-
gierski: Armia Krajowa w okrę-
gach Stanisławów i Tarnopol. Kra-
ków 1996, s. 209). 
W kol. Młodzianówka pow. Ko-
stopol na początku grudnia upo-
wcy zamordowali małżeństwo 
polskie: Marcelemu Rudnickiemu 
obcięli głowę i osadzili na sztache-
tach ogrodzenia a resztę jego ciała 
i żonę spalili wraz z domem. 
We wsi Modryniec pow. Hrubie-
szów pod koniec grudnia zamordo-
wali 2 Polaków. 
We wsi Muszkatówka pow. 
Borszczów uprowadzili do lasu 
i po torturach zamordowali 3 Po-
laków, w tym kobietę. Zostali za-
mordowani: Orłowski Wojciech, 
Pużyński Antoni, Ziobrowska Eu-
genia. (Kubów..., jw.).  
We wsi Niemirów pow. Rawa 
Ruska banderowcy obrabowali i 
spalili gospodarstwa polskie oraz 
zamordowali 50 Polaków, w tym 
całe rodziny. 
We wsi Nikotycze pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy postrze-
lonego Piotra Bronickiego z samo-
obrony, męża Ukrainki, związali 
drutem kolczastym i okrutnie za-
mordowali. 
We wsi Nowa Wieś (Neudorf) 
pow. Drohobycz banderowcy 
uprowadzili i zamordowali 5 Po-
laków. 
W kol. Obeniże pow. Łuck za-
mordowali kilkunastu Polaków, 
głównie w starszym wieku. 
We wsi Ochrymowce pow. Zba-
raż  zamordowany został Łopuń-
ski Adam z Tarnopola (Kubów..., 
jw.).  
We wsi Ożenin pow. Zdołbunów 
zamordowali 10 Polaków, w tym 
kobiety i dzieci. 
We wsi Pieniaki pow. Brody: 
„leśniczy Jerzy Żelazny ur. 1916, 
żołnierz AK, uprowadzony z leśni-
czówki Rąbana, torturowany i za-
mordowany przez UPA, odnalezio-
ny po tygodniu i pochowany koło 
kaplicy na dziedzińcu kościelnym 
w Podkamieniu” (Edward Orłow-
ski..., jw.). Zwłoki miały ucięty ję-
zyk, uszy i wydłubane oczy. 
We wsi Plebanówka pow. Trem-
bowla zamordowali 2 Polaków 
oraz następnie: „W końcu grudnia 
1943 r. uprowadzono 17 Polaków 
NN.”  (prof. dr hab. Leszek Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7) 
Koło wsi Podkamień pow. Bro-
dy, świadek Józefa Bryg: „Pierw-
szych spalili Soplów. Dobrze 
znaliśmy ten dom i tę rodzinę. 
Mieszkali niedaleko nas, czyli w 
pobliżu miasteczka Podkamień w 
województwie tarnopolskim. My 
mieszkaliśmy w kolonii Palikrowy. 
Na Polaków padł blady strach. 
Ale nie tylko na Polaków. Ban-
derowcy nie oszczędzali również 
rodzin mieszanych. Jedną z takich 

historii nawet zapamiętałam. Do-
tyczyła czteroosobowej rodziny. 
Mama Polka, ojciec Ukrainiec. 
Plus dwójka dzieci – syn i córka. W 
takich przypadkach obowiązywała 
zasada, że synów chrzciło się w 
cerkwi, a córki w kościele. W efek-
cie dziewczyna wyrosła na Polkę, a 
chłopak na Ukraińca. Po pewnym 
czasie syn przystał do bandy ban-
derowców i pewnego dnia zapro-
ponował ojcu, żeby we dwóch… 
zamordowali matkę i siostrę. Takie 
były bowiem instrukcje organiza-
cji. Tylko przez mord można było 
zmyć hańbę, jaką było pokrewień-
stwo z „Laszką”. Ojciec poprosił 
syna o czas do namysłu. Nazajutrz 
powiedział, że jest gotów na za-
mordowanie żony i córki. Wtedy 
ten mu wręczył pistolet. Idź, zabij! 
Kiedy już zbliżali się do sypialni 
żony, nagle ojciec odwrócił się i… 
wpakował kulę synowi. Uśmiercił 
go na miejscu. Nie wiem, jakie były 
ich dalsze losy. Czy udało im się 
ujść z życiem, czy też banderowcy 
ich dopadli i zamordowali.” (Anna 
Herbich: Ocalała z pola śmierci; 
w: https://superhistoria.pl/druga-
-wojna-swiatowa/wolyn/69882/
Ocalala-z-pola-smierci.html 
8 lipca 2018). 
We wsi Połowce pow. Czortków: 
„Na początku grudnia 1943 r. bo-
jówka terrorystyczna OUN-UPA, 
składająca się tym razem z Ru-
sinów- Ukraińców z pobliskiego 
Dżuryna, dokonała powtórnego 
napadu na polskich mieszkańców 
wsi Połowce, zabijając 9 osób. 
Mordom towarzyszył rabunek, 
np. w zagrodzie Pawłowskiego”. 
(Aleksander Korman: Zbrodnia 
OUN-UPA w Połowcach; w: Sem-
per Fidelis, lipiec-sierpień 1990 r.).  
We wsi Ponikwa pow. Borszczów 
został zamordowany przez grupę 
bojówkarzy ukraińskich leśniczy 
Żyliński  (Edward Orłowski..., 
jw.).  
We wsi Potoczyska pow. Horo-
denka banderowcy obrabowali 
gospodarstwa polskie i  zamor-
dowali 9 Polaków, w tym 4-oso-
bową rodzinę kościelnego Józefa 
Krasowskiego, jego 10-letniego 
syna Zbigniewa, którego powie-
sili go na drzewie obok kościoła, 
drugiego syna NN, któremu przed 
zamordowaniem wydłubali oczy 
oraz córkę Zofię, którą przybili 
gwoździami na drzwiach mieszka-
nia, gdzie skonała w męczarniach.  
We wsi Przemorówka pow. 
Krzemieniec Ukraińcy zamordo-
wali co najmniej 11 Polaków, w 
tym dwie 5-osobowe rodziny z 6 
dzieci. 
W mieście powiatowym Radzie-
chów woj tarnopolskie został za-
mordowany przez banderowców 
gajowy Adam Gregorczyk. (prof. 
dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw., tom 7). 
We wsi Rosochowaciec pow. 
Skałat Ukraińcy zamordowali 
Polkę, Bronisławę Kossowską c. 
Marcina („Skałat – czasu pokoju i 
wojny”. Wspomnień  księga druga. 
Warszawa 2003). 
We wsi Serednie pow. Kałusz 
uprowadzili i zamordowali Doma-
szewskiego, pracownika majątku. 
We wsi Skorodyńce pow. Czort-
ków „zginęła w męczarniach 
Chmieluk Anna” (Kubów..., jw.). 
Komański..., s. 195 podaje jej wiek 
„lat 36” oraz datę zbrodni o rok 
późniejszą.
We wsi Stebnik pow. Drohobycz 
banderowcy zamordowali 14 Pola-
ków i 2 Ukraińców, w tym  pod ko-
niec grudnia 9 osób: nauczycielkę 
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o nazwisku Topeszer z 2 dzieci, 2 
kobiety i 3 dzieci oraz 1 mężczy-
znę. 
We wsi Stechnikowce pow. Tar-
nopol Ukrainiec Danyło Chemij 
otrzymał list od prowidnyka OUN 
lub od dowódcy UPA nakazujący 
mu zabicie swojej żony, Polki, oraz 
ich dwóch córek, gdyż są Polkami. 
Nie zrobił tego i otrzymał jeszcze 
dwa listy grożące, że zrobią to 
inni. Przygotował się do obrony. 
Gdy nocą dwóch napastników wy-
łamało drzwi, uderzył ich siekierą. 
Zapalił lampę i zobaczył, że był to 
jego ojciec i brat (Komański..., s. 
383).  
W kol. Strzelecka pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy oraz 
chłopi ukraińscy , używając kul, 
siekier, noży itp., torturując i oka-
leczając, zamordowali 47 Pola-
ków, „W rodzinie Prucnala wy-
mordowano 8 osób, w tym 6 dzieci. 
Dzieci porąbano siekierą, odcięte 
głowy nabijano na kołki w płocie, 
9 miesięczne dziecko nabito na 
płot żywcem”. Właściciela wiatra-
ka oraz 5 dzieci rannych wrzucono 
do studni. Wśród oprawców był 
Aleksy Kalińczuk. Na przełomie 
1943/1944 zgwałcił on i zastrzelił 
Polkę. Po wojnie zamieszkał w 
Kaliszu pod przybranym nazwi-
skiem Jan Wiśniewski. Sądzony w 
1969 roku w Lublinie za zbrodnie 
na ludności żydowskiej i polskiej 
otrzymał karę 15 lat więzienia.  
We wsi Styberówka pow. Brody 
na łąkach wsi został zamordowany 
przez Ukraińców Filip Chorostec-
ki „Bezruki” (http://podkamien.pl/
viewpage.php?page_id=246&c_
start=0) .  
We wsi Szumlany pow. Brzeża-
ny zamordowali 7 Polaków (Ku-
bów..., jw.). 
We wsi Świdowa pow. Czortków 
banderowcy zarąbali siekierami 20 
młodych Polaków pochodzących z 
woj. krakowskiego, pozostawiając 
na piersiach swoich ofiar kartki z 
napisem: ”Polska od morza do mo-
rza”. 
We wsi Świrz pow. Przemyślany 
zamordowali 2 Polaków: Adama 
Dunicza i jego 13-letniego syna. 
We wsi Taraż pow. Łuck zamor-
dowali 75-letnią Natalię Doma-
lewską. 
We wsi Taurów pow. Brzeżany 
zamordowali 10 Polaków (Ku-
bów..., jw.). 
We wsi Teremno pow. Łuck  za-
mordowali Leokadię Mróz, lat 45, 
która przyszła z Łucka zobaczyć 
swoje gospodarstwo. 
We wsi Teresin pow. Włodzi-
mierz Wołyński:  „Stałam się 
sługą rodziny ukraińskiej. Pasłam 
krowy. Budzono mnie tam bardzo 
wcześnie. Dawano mi robótki na 
drutach. Jak czegoś nie mogłam 
wykonać, bito mnie batem po 
nogach. Boso wypędzano mnie 
wczesną wiosną i późną jesienią, 
bez ubrań na pastwisko. Wcho-
dziłam na drzewo, aby podkulić 
zmarznięte nogi. Na stopach mia-
łam wrzody, które bardzo bolały 
i nie dawały spać, w nocy z bólu 
jęczałam. Na dzień wydzielano mi 
kromkę chleba. Z nędzy miałam 
głowę całą w strupach, maszynką 
ścięto mi włosy. Stałam się zdzi-
czałym dzieckiem. Na polskie sło-
wa uciekałam. Nie wiedziałam, 
ze strachu po przebytej rzezi, kim 
ja jestem. Po polsku umiałam tyl-
ko śpiewać „Serdeczna Matko”. 
Przy pasaniu krów śpiewałam, 
płakałam i tak zasnęłam, a krowy 
[gdzieś] podziały się i dalej wielki 
strach, co będzie? Rozmawiałam 

po ukraińsku i przyjęłam w cerkwi 
komunię św. Pamiętam wielki dym, 
jaki widziałam w czasie podmino-
wania kościoła w Swojczowie – na 
wschód od Teresina. Byłam świad-
kiem zamordowania dwojga dzie-
ci, z których jedno spało w kołysce. 
Działo się to w czasie zbliżających 
się świąt Bożego Narodzenia 1943 
r. Ojciec dzieci był Ukraińcem, a 
matka Polką, co zrobiono z mat-
ką, to nie pamiętam, chyba zabi-
li. U tych Ukraińców byłam rok, 
gdyż wyprawa po mnie kuzynów 
z rodziny taty nie dawała żadnych 
rezultatów. Nigdy mnie nie mogli 
zastać, gdyż Ukrainka na noc wy-
jeżdżała na inną wieś i mnie zabie-
rała [z sobą]. Od Ukrainki z Tere-
sina zabrali mnie ciocia Romualda 
Puzio, która była młodą mężatką w 
stanie błogosławionym (mieszka w 
Hrubieszowie) i stryjek śp. Stani-
sław Bojko. Dzięki poświęceniu się 
cioci i stryjka zostałam uratowana 
od nieustannej poniewierki w ro-
dzinie ukraińskiej. [….] Teresin nie 
istnieje na mapie. Ukraińcy posa-
dzili las. Wśród tych drzew rosną 
krzewy z ogródków i drzewa owo-
cowe”.  (Rozalia Wielosz z d. Boj-
ko ; w: Siemaszko..., 1241-1242 ).  
We wsi Tołszczów pow. Lwów 
banderowcy zatrzymywali Pola-
ków na drodze, rabowali konie i 
wozy, pojmanych  uprowadzali do 
leśniczówki i tam ich zamordo-
wali, około 15 Polaków. Także w 
grudniu 1943 roku: „Stopyra Piotr 
lat ok. 35 leśniczy, zamordowany 
wraz z żoną w leśniczówce majątku 
leśnego hr. Potockiego w Tołczo-
wie” (Edward Ostrowski..., jw.). 
We wsi Turówka pow. Skałat 
Ukraińcy zamordowali Tadeusza 
Balickiego, męża Ukrainki. 
We wsi Wierzbina (Wierzbicz-
no / Wierbiczno ?) pow. Kowel: 
„Wszystkim dokuczał chłód i cia-
snota. Niektórzy uciekinierzy robili 
wyprawy po pasze do porzucanych 
gospodarstw, ale najczęściej źle się 
to dla nich kończyło. Pamiętam, 
że jednym z tych, którzy odważali 
się wyjeżdżać po pasze był niejaki 
Antoni Zapisek z Wierzbina. Ban-
derowcy go złapali i zamordowali. 
W takiej atmosferze wszyscy przy-
gotowywali się w Zasmykach do 
Świąt Bożego Narodzenia i trady-
cyjnej wigilii.” (Marek A. Koprow-
ski: Krwawe lato 1943. W:  http://
www.kresy.pl/kresopedia,historia-
,ii-wojna-swiatowa?zobacz/krwa-
we-lato-1943 ).  
W futorze Werba pow. Kostopol 
nad rzeką Słucz koło mostu zamor-
dowali co najmniej 6 złapanych 
Polaków. 
W mieście Włodzimierz Wo-
łyński na przedmieściu upowcy 
napadli na dom z dużą grupą Po-
laków – uciekinierów i podpalili 
go, zginęło około 30 osób. „We 
Włodzimierzu na ul. Lotniczej w 
grudniu 1943 r. obok domu pana 
Kalińczuka mieszkał pan Lecki 
z żoną i dwójką dzieci, była tam 
także służąca. Przyszli nocą Es-
dowcy Ukraińcy, którzy byli w 
służbie Niemców, nosili granatowe 
mundury. Zabili brutalnie panią 
Lecką i służącą bowiem złapali je 
w łóżku, tylko dzieci się wyratowa-
ły ucieczką przez okno w kuchni, 
Kazimierz lat 11 i Marysia lat 8. 
Chłopiec podczas ucieczki został 
raniony bagnetem w ramie kiedy 
był już w oknie, przybiegli do na-
szego domu i opowiadali przera-
żeni co się stało. Gdy usłyszeli jak 
mama bardzo krzyczy rzucili się do 
ucieczki. Natychmiast pobiegliśmy 
do pana Ilnieckiego, który miesz-
kał z drugiej strony naszego domu. 
To był gospodarz – rolnik. Zaraz 

nałożył słomy na wóz, zaprzągł ko-
nie i podjechał pod dom pani Lec-
kiej z pomocą. Mężczyźni weszli do 
domu i wynieśli jej ciało na prze-
ścieradle, złożyli na wóz i z kopyta 
powieźli do szpitala. Kilku męż-
czyzn ją eskortowało ale nie było 
już kogo ratować, miała biedaczka 
dużo bagnetów. Mąż pani Leckiej 
był tej nocy na służbie, pracował 
jako strażnik magazynów z bronią 
dla Niemców.” („Wspomnienia 
Ludwiki Podskarbi z d. Szewczuk 
z Kolonii Mogilno w pow. Włodzi-
mierz Wołyński na Wołyniu 1935 
– 1944”; wysłuchał, spisał i opra-
cował Sławomir Tomasz Roch, 
2009 r.).     
We wsi Wolica Derewlańska 
pow. Kamionka Strumiłowa 
Ukraińcy zamordowali 2 Polaków, 
w tym zarządcę majątku Stanisła-
wa Gorzkiewicza. 
We wsi Wołczatycze pow. Bóbr-
ka, internauta Bradaswd,  9 lip-
ca 2018:  „Z zapisków mojej ciotki, 
wówczas 5-latki, wieś Wołczaty-
cze (lwowskie): „1943 Pierwszy 
wstrząs przeżyłam gdy znalazłam 
zwłoki pani Lesiowej [samotna 
Polka] miała uciętą jedną nogę i 
rękę i sznurek na szyi i okna zama-
zane krwią. Zawsze biegaliśmy do 
niej na leguminę. Kiedy grasowali 
ukraińcy ostrzegawcze znaki z rac 
od Palaków wystrzeliwane w nie-
bo, chowaliśmy się w szuwarach 
w wodzie. Pamiętam tatko zawinął 
mnie w koc i trzymał na rękach, 
mama w ciąży musiała stać długie 
godziny w wodzie. Tatuś zawsze 
mówił do mnie, bym nie chodziła 
do lasu i jak będzie się coś działo 
żebym się chowała.” /.../ „Kie-
dyś w nocy ukraińscy napadli na 
dom cioci Marysi (siostra taty) i 
na oczach jej i jej dzieci, nożem 
uderzali w wujka, później zabrali 
i rodzina długo szukała, znaleźli 
zwłoki wrzucone do pustej studni.” 
(https://www.pch24.pl/wstrzasaj-
aca-prawda-o-rzezi-wolynskiej-
-tego-nie-przeczytasz-nigdzie-
,61549,i.html ). 
We wsi Wołkowce pow. Borsz-
czów zostali zamordowani: Nesto-
rowicz Mikołaj (Ukrainiec), Wa-
das Wilhelm l. 55, Wadas Izabela 
(ciężko ranna). (Kubów..., jw..). 
W kol. Zamogile pow. Łuck w 
walce z UPA poległo 2 Polaków. 
We wsi Zastawcze ad Hołho-
cze pow. Podhajce zamordowa-
li 31-letniego Michała Plaifera i 
15-letniego Jana Koźlaka. „Była 
to sobota, ojciec pojechał wozem 
z dwoma chłopcami, Janem Koźla-
kiem, lat 15 i Franciszkiem Hert-
manem, lat 15, saniami do lasu po 
drzewo. W lesie złapali ich ban-
derowcy, ojcu kazali położyć się 
na saniach, nakryli go wojskową 
celtą, posiadali na nim i okładając 
go kolbami pojechali w głąb lasu. 
Po zatrzymaniu się tam rozpoczęli 
go torturować – wycieli mu obie 
łydki, a gdy krzyczał, obcięli mu 
język, następnie wydłubali mu oko, 
nacięli skórę wokół głowy i zdję-
li ją z czaszki. Po tych torturach 
powiesili go na drzewie. Razem z 
ojcem, w podobny sposób, zginął 
Jan Koźlak. /.../ Przez długi czas 
nikt nie miał odwagi zdjąć wiszące 
ciało. Po zdjęciu ojca stwierdzono 
również ślady noża na karku. /.../ 
Matka go pochowała, a niedłu-
go potem (około dwa miesiące) 
sama została zamordowana. Pa-
miętam, jak banderowcy zabrali 
moją mamę, bardzo się bałem, 
gdy oderwano mnie od niej. Mnie 
zabrali do jednego domu, a mamę 
do drugiego. Słyszałem jej krzyki, 
sam krzyczałem ze strachu, chcia-
łem uciekać. Razem ze mną były 

zamknięte inne dzieci. Po około 
dwóch tygodniach, udało mi się 
uciec, wyskakując przez okno i 
uciekając do lasu. Gdy błądziłem 
bez celu, złapali mnie młodzi ukra-
ińscy chłopcy i zaczęli mnie kopać, 
dusić, bić. Jeden z nich załatwił się 
na moją głowę. Na szczęście nade-
szła jakaś kobieta, nakrzyczała na 
nich i kazała im odejść. Mnie od-
prowadziła kawałek i powiedziała 
mi: „teraz już sobie idź”. Chodzi-
łem bez celu po lesie, aż trafiłem do 
partyzantki (Ochotnicza Brygada 
Straży Podolskiej w Szwejkowie). 
/.../ Miałem niecałe 6 lat, cudem 
ocalałem, byłem sierotą”  (Tade-
usz Plajfer, w: Komański..., s. 760 
– 761). 
We wsi Żorniska pow. Gródek 
Jagielloński: „W grudniu 1943 
roku został wywołany z miesz-
kania przy młynie w Żorniskach 
Dziendzielak, zięć młynarza. Jego 
zwłoki zostały odnalezione dopiero 
w marcu 1944 roku, gdy odtajały 
śniegi. /…/ Dziendzielak był tylko 
w kalesonach, bez obuwia i ko-
szuli. Kości u rąk miał połamane. 
Za paznokciami u rąk wbite drza-
zgi, a od okolicy kości ogonowej 
po samą szyję wzdłuż kręgosłupa 
miał wycięty pas skóry i nawinię-
ty na patyk. Twarz miał całkowicie 
zmasakrowaną, trudną do rozpo-
znania”  (Feliks Cały; w: Siekier-
ka…., s. 226; lwowskie).  
W miasteczku Żółkiew woj. 
lwowskie Ukraińcy zamordowali 
Michała Kowalewicza. 
We wsi Żuratyn pow. Kamionka 
Strumiłowa zamordowali Edwar-
da Chojnę i jego żonę.   
     Zimą 1943 roku: 
W miasteczku Bołszowce pow. 
Rohatyn banderowcy zamordo-
wali wikariusza o. Wojciecha Za-
jączkowskiego /Zająca/, karmeli-
tę, wyrwali mu język i genitalia a 
ciało porąbali na drobne kawałki. 
Zamordowali także nie ustaloną 
liczbę Polaków. „/.../ wywabiony 
zimą 1943 z klasztoru pod pozorem 
wspomożenia choremu i zamordo-
wany przez członków ludobójczej 
ukraińskiej organizacji OUN/UPA. 
Po kilku dniach odnaleziono cia-
ło, porąbane na kawałki.” (http://
www.swzygmunt.knc.pl/MARTY-
ROLOGIUM/POLISHRELIGIO-
US/vPOLISH/HTMs/POLISHRE-
LIGIOUSmartyr3094.htm ).  
We wsi Hucisko Horodyskie 
pow. Krzemieniec zamordowali 
staruszka Józefa Listowskiego. 
   W ROKU 1943 (świadkowie nie 
podali dnia i miesiąca) 
W kolonii Adamówka gmina 
Młynów pow. Dubno w 1943 
roku zostały zamordowane 4 oso-
by z rodziny Brożek: rodzice i ich 
2 synów. Ocalała ciężko ranna 
córka Leokadia oraz nieobecny 
wówczas syn Seweryn, który po 
powrocie do domu zawiózł ją do 
szpitala we Lwowie. (http://wolyn.
freehost.pl/miejsca-a/adamow-
ka-01.html ). „Zdzieranie włosów 
z głowy wraz ze skórą czy przybija-
nie małych dzieci dookoła grubego 
drzewa przydrożnego, tworząc w 
ten sposób tzw. „wianuszki” to tyl-
ko niektóre z bezdusznych metod 
uśmiercania Polaków. Mojej cioci 
i jej rodziny to nie ominęło, zostali 
potraktowani w podobny sposób. 
Leokadia przeżyła, chociaż została 
postrzelona w kolano, głowę i w 
rękę. Jej brata, Seweryna nie było 
wtedy w domu i to dzięki niemu 
ocalała. Wrócił z podróży i jedy-
ne, co wtedy zastał to wieś, której 
już nie było i rodzinny dom gdzie 
nie czekał na niego ciepły obiad. 
Udało mu się jednak docucić 

jego siostrę - Lodzię, którą szybko 
przewiózł do szpitala do Lwowa. 
Żydowski  lekarz musiał amputo-
wać jej rękę, zszyć wszelkie rany 
po postrzałach, opatrzyć siniaki i 
zapobiec zakażeniu. Zranienia na 
ciele, chociaż głębokie, były dużo 
mniejsze od tych na duszy. Żad-
ne dziecko przecież spokojnie nie 
przyjmie, że Ci panowie, co przy-
szli wieczorem zabili całą jej rodzi-
nę - mamusię, tatusia i rodzeństwo 
w sposób wyjątkowo okrutny. A ich 
jedyną winą był fakt, że byli Pola-
kami. Po wyjściu ze szpitala Le-
okadią i Sewerynem zaopiekowała 
się ich ciocia - Helena. Ostatnie 
lata wojny były dla nich nieusta-
jącą ucieczką, nie mieli szans na 
stworzenie nowego domu. Uciekali 
w stronę dawnej Polski centralnej. 
Dotarli do Krakowa. Podczas tzw. 
łapanki, w niedzielne popołudnie 
1944 roku tylko Lodzia zdążyła się 
wymknąć. Seweryn już się więcej 
nie odnalazł. Mając dwanaście lat, 
została na świecie sama. Po woj-
nie jej kuzynka, a moja prababcia - 
Luba Rucińska odnalazła ją dzięki 
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi 
w domu dziecka w Warszawie”. 
(Weronika Rudnicka: Znad mo-
rza do Wrocławia; 23 kwietnia 
2011; w: https://dziennikbaltyc-
ki.pl/znad-morza-do-wroclawia/
ar/395889?utm_source=social-
-media-facebook&utm_mediu-
m=przycisk-gora ). 
We wsi Adamówka pow. Kosto-
pol policjanci ukraińscy zabili Sta-
nisława Stelczyka.   
W kol. Adamówka pow. Łuck 
gm. Szczuczyn upowcy zamordo-
wali Juchniewicza, który nie opu-
ścił swojego gospodarstwa. 
W kol. Aleksandria pow. Łuck 
upowcy zamordowali kilkunastu 
Polaków.  
W kol. Aleksandrówka pow. 
Łuck gm. Kniahininek Ukraińcy 
zamordowali 2 Polki: Klukową i 
jej gospodarstwo spalili oraz żonę 
Polkę zamordował jej mąż Ukra-
iniec (była to Janina z domu Ga-
lewska). 
W kol. Aleksandrówka pow. 
Łuck gm. Rożyszcze sołtys Ukra-
iniec zebrał wszystkich Polaków 
do stodoły, po czym zostali oni be-
stialsko wymordowani przez upo-
wców; m.in. mężczyźnie wyłupali 
oczy, obcięli język, obwiązali dru-
tem kolczastym i wlekli za końmi; 
zginęło co najmniej 5 rodzin (Sie-
maszko..., s. 604).  
We wsi Aleksandrówka pow. 
Sarny Ukraińcy zamordowali 8 
Polaków, którzy wracali po żyw-
ność do swoich zagród i na swoje 
pola.  
W kol. Aleksandrówka – Holen-
dry pow. Kowel Ukraińcy po tor-
turach wrzucili do studni małżeń-
stwo:  Franciszka Tymochowicza i 
jego żonę. 
W kol. Alfredówka pow. Kosto-
pol Ukrainka zamordowała na roz-
kaz UPA swojego męża, Polaka. 
We wsi Ambuków pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy wymor-
dowali ludność polską w tej wsi, 
znane są imiennie ofiary 4-osobo-
wej rodziny młynarza Waleriana 
Turzenieckiego, jego żony Marii 
oraz synów Zdzisława, lat 16, i Je-
rzego, lat 10.   
W kol. Antolin pow. Kostopol 
Ukrainka o panieńskim nazwisku 
Wowk (Wilk) na polecenie bul-
bowców zamordowała swojego 
męża Polaka i przyłączyła się bo-
jówki UPA; w tej wsi bulbowcy 
zamordowali 5 Polaków, w tym 
Michała Stępniaka z żoną i dziec-
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kiem oraz 21-letnią Kazimierę 
Strużyńską.  
W kol. Antonówka Sileńska pow. 
Łuck Ukraińcy zamordowali 2 
Polaków: Barbarę Żołędziewską z 
wnukiem Mieczysławem. 
W kol. Anusin Dubnicki pow. 
Włodzimierz Wołyński upowcy 
zamordowali 2 rodziny polskie.  
W osadzie Basowy Kąt (Mysia 
Dolina) pow. Równe zamordowa-
li 3 Polaków: córkę osadnika woj-
skowego Stankiewicza z mężem i 
4-letnim synem, ciała wrzucili do 
studni.  
We wsi Bachórzec pow. Prze-
myśl policjanci ukraińscy aresz-
towali 5 Polaków, którzy zaginęli 
bez wieści.    
We wsi Beremiany pow. Buczacz 
„w napadach w ciągu 1943 roku 
UPA zamordowała około 300 lu-
dzi” (Kubów..., jw.). 
We wsi Beresk pow. Horochów 
Ukraińcy zamordowali 2 Polaków. 
W okolicy miasteczka Berestecz-
ko pow. Horochów: „Jak opowia-
dała mi moja znajoma, Paraska 
Niusiukowa, we wsi niedaleko Be-
resteczka banderowcy napadli na 
kilka zamieszkałych tam polskich 
rodzin. Wybito w pień, dwoje dzie-
ci od piersi nasadzono siedzeniem 
na ostry płot” (Bolesław Goczoł: 
Lata włóczęgi, s. 149).  
W majątku Bereźce pow. Krze-
mieniec upowcy zamordowali 
39-letnią Zofię Lewandowską.   
W miasteczku Bereżnica pow. 
Sarny zamordowali 6 Polaków 
z rodzin polsko-ukraińskich oraz 
zniszczyli kościół.  
We wsi Bermeszów pow. Horo-
chów zamordowali kilka rodzin 
polskich.  
We wsi Białoszówka pow. Ko-
stopol Ukraińcy zamordowali 2 
Polaków.  
We wsi Bielska Wola pow. Sarny 
zamordowali 3-osobową rodzinę: 
Stanisława Kulikowskiego, jego 
żonę Ksawerę i syna Piotra. 
We wsi Bielmaż pow. Zdołbunów 
zamordowali Feliksa Białowąsa.
W Bieszczadach w 1943 roku po-
licja ukraińska zamordowała co 
najmniej 9 Polaków (Żurek: UPA 
w Bieszczadach, Wrocław 2010, s. 
16).    
We wsi Binduga  pow. Luboml: 
„We wsi Binduga mieszkali moi ro-
dzice, Karol i Józefa Mikołajczuk z 
trojgiem dzieci, Bronisławem, Ka-
roliną i Zofią. Józefa i Bronisław 
Mikołajczuk zostali zamordowa-
ni w 1943 roku przez Ukraińców. 
Karol z dwiema córkami przeżył 
(Zofia Kotula z d. Mikołajczuk, w: 
www.stankiewicze.com/ludoboj-
stwo.pl).  
We wsi Bodiaki pow. Krzemie-
niec upowcy zamordowali Antoni-
nę Szuszkiewicz.  .  
W kol. Bogusze gmina Malin 
pow. Dubno zamordowali 3 Po-
laków: małżeństwo Wincentego i 
Natalię Janiszewskich oraz Zofię 
Krajewską.   
We wsi Boratyn Duży pow. Łuck 
Ukraińcy zamordowali 3 Polki, 
które przyjechały do swoich go-
spodarstw po żywność.  
We wsi Borchów pow. Lubaczów 
Ukraińcy z SKW zamordowali Jó-
zefa Mazurkiewicza.  
We wsi Borki pow. Krzemieniec 
upowcy dokonali rzezi 77 Pola-
ków; 82-letniego Ostachowskiego 
ożenionego z Ukrainką  oraz jego 
3 dzieci uważających się za Pola-
ków zamordowała jego córka i syn 
uważający się za Ukraińców (Sie-

maszko...,s. 417).   
W kol. Boża Wola pow. Włodzi-
mierz Wołyński sąsiad Ukrainiec 
zamordował żonę Antoniego Stel-
macha z trojgiem dzieci a inni 
Ukraińcy zamordowali Marię For-
nal z dwojgiem dzieci; łącznie 7 
Polaków: 2 matki i 5 ich dzieci. .
We wsi Brany pow. Horochów 
Ukraińcy dokonali rzezi około 
50 Polaków, kobiety i dzieci były 
wrzucane do studni.  
W kol. Bronowice pow. Kałusz 
zamordowali 3 Polaków, w tym 
naczelnika poczty Jana Slipko i 
nauczyciela Pawłowskiego, na 
drodze gdy szedł do szkoły w Hu-
menowie. 
We wsi Brzuchowicze pow. Ko-
wel: „Weszli do wsi i powiedzieli, 
że na polecenie Niemców mają 
przyprowadzić chłopców w wieku 
od 15 do 19 lat - relacjonowała 
Danuta Kotelec, dziś zielonogó-
rzanka, niegdyś z Brzuchowic. - 
Po kilku dniach matki chłopców 
poszły do Niemców i okazało się, 
że ci nic o tym nie wiedzą. I wy-
kopano ciała naszych chłopców. 
Byli straszliwie torturowani... Po-
dobno jeden z Niemców zemdlał 
na ten widok. Później niemiecki 
oficer dał matce jednego z chłop-
ców pistolet, pozwolił jej zastrzelić 
wójta, który stał za tym uprowa-
dzeniem, ale kobieta tylko płaka-
ła.” (Dariusz Chajewski: Krwawa 
niedziela to było apogeum rzezi 
wołyńskiej. Trauma przywieziona 
z Wołynia; w: https://plus.gazeta-
lubuska.pl/krwawa-niedziela-to-
bylo-apogeum-rzezi-wolynskiej-
trauma-przywieziona-z-wolynia/
ar/13321676 ). Siemaszko...., s. 
331 nie wymieniają tej zbrodni. 
Występuje także wieś Brzuchowi-
ce w pow. Przemyślany, ale w niej 
mordów nie było.
We wsi Brzyska Wola pow. Łań-
cut policjanci ukraińscy zamordo-
wali 4 Polaków.  
We wsi Budki Borowskie pow. 
Sarny w walce z UPA zginęło 9 
Polaków.  
We wsi Budki Snowidowickie 
pow. Sarny upowcy zamordowali 
35-letnią Franciszkę Podgórską. 
We wsi Budyszcze pow. Kowel 
partyzanci AK „Trzaski” po opa-
nowaniu wsi (na początku lutego 
1944 r.) widzieli tutaj zwłoki po-
mordowanych Polaków.  
We wsi Budzanów pow. Trem-
bowla Ukraińcy uprowadzili Tade-
usza Zakrzewskiego, który zaginął 
bez śladu.  
We wsi Bukowsko pow. Sanok 
upowcy uprowadzili i zamordo-
wali 21-letniego Kazimierza Bubę, 
natomiast policjanci ukraińscy 
aresztowali i przekazali gestapo 4 
Polaków, którzy zostali zamordo-
wani. 
W miasteczku Bursztyn pow. 
Rohatyn banderowcy zamordo-
wali na drodze 2 Polki: NN lat 30 
– 35 oraz córkę właściciela restau-
racji Karolinę Ziembę, „niecałe 
lat 30”, która „zginęła w sposób 
straszny”, miała 3-letniego synka.    
We wsi Buszcza pow. Zdołbunów 
zamordowana została przez UPA 1 
Polka, żona gajowego o nazwisku 
Safron, który został wywieziony w 
1940 r. przez Sowietów na Sybir. 
Uratował się syn.  (Edward Orłow-
ski..., jw.). 
We wsi Bykowce pow. Krzemie-
niec upowcy i chłopi ukraińscy 
zamordowali 32 Polaków, mordów 
dokonywały nawet wyrostki ukra-
ińskie. 
W kol. Byteń pow. Kowel Ukra-

ińcy zamordowali Antoniego Ko-
walskiego.  
W kol. Cecylówka pow. Łuck 
wymordowali mieszkającą tutaj 
ludność polską, co najmniej 20 
osób. 
We wsi Cecyniówka pow. Krze-
mieniec zamordowali 2 Polaków, 
braci Wojciechowskich.    
W kol. Cegielnia pow. Kowel 
„Ukraińcy zabili motykami matkę 
Stanisława Osaka”. (Siemaszko..., 
s. 368). 
We wsi Cepcewicze pow. Sarny 
jedynym „zwycięstwem party-
zantów ukraińskich” w 1943 roku 
było zamordowanie 30-letniej Po-
lki, Olgi Wolak. 
We wsi Chiniówka pow. Zdoł-
bunów upowcy wyłapywali Pola-
ków, którzy uciekli podczas rzezi i 
ukrywali się w jaskiniach; wiado-
mo o zamordowaniu 6 Polaków, 
w tym 2 młodych dziewcząt oraz 
ojca z synem. 
We wsi Chłopiatyń pow. Sokal 
nacjonaliści ukraińscy zamordo-
wali nie ustaloną ilość ludności 
polskiej (IPN Lublin: „Śledztwo 
w sprawie zbrodni ludobójstwa, 
dokonanych w celu wyniszczenia 
polskiej grupy narodowościowej, 
w dacie bliżej nieustalonej, w 1943 
r., w miejscowości Chłopiatyń, wo-
jewództwa lubelskiego, przez na-
cjonalistów ukraińskich, polega-
jących na zabójstwie nieustalonej 
grupy mieszkańców tej miejscowo-
ści, sygn.   S. 112/11/Zi” ).    
We wsi Chmieliska pow. Skałat 
banderowcy zamordowali 4 Pola-
ków, w tym ojca z synem.   
We wsi Chocieszów pow. Ka-
mień Koszyrski w roku 1943 zo-
stało zamordowanych przez UPA 
pięciu Polaków NN. (prof. zw. dr 
hab. Leszek S. Jankiewicz: Straty 
ludności polskiej w byłym wo-
jewództwie poleskim na skutek 
ludobójstwa popełnionego przez 
nacjonalistów ukraińskich w latach 
1939-1947, dane wstępne. W: Lu-
dobójstwo OUN-UPA na Kresach 
Południowo-Wschodnich; Kędzie-
rzyn-Koźle 2017, tom 9).
We wsi Chodaki pow. Krzemie-
niec żywcem spalili 1 Polkę oraz 
drugą, matkę Sawki Rawskiego, 
przywiązali za nogi do furmanki i 
wlekli przez całą wieś aż do zgonu, 
za powrót do wiary katolickiej. Jej 
rodzice byli zrutenizowanymi Po-
lakami, którzy przeszli na prawo-
sławie pod naciskiem rosyjskich 
władz zaborczych. 
We wsi Chomiakówka pow. Ko-
łomyja pod koniec 1943 roku ban-
derowcy zamordowali 6 Polaków, 
w tym ojca z córką.  
We wsi Chorochoryń pow. Łuck 
Ukraińcy, bracia Zińczukowie, za-
mordowali teściową Józefa Lisow-
skiego.  
We wsi Chotówka pow. Krze-
mieniec upowcy zamordowali 3 
Polaków.  
W osadzie Chrobrów pow. Łuck 
Ukraińcy zamordowali Mariana 
Sebastiańskiego.  
W futorze Chwałka pow. Wło-
dzimierz Wołyński „partyzanci 
ukraińscy” siekierami i widłami 
zamordowali: 8-osobową rodzinę 
Filów, 10-osobową rodzinę Wasz-
kiewiczów z 8 dzieci oraz Kon-
stantego Mrozowskiego. Łącznie 
19 Polaków: 3 mężczyzn, 2 kobie-
ty i 14 dzieci.  
We wsi Ciemierzyce pow. Prze-
myślany: „W nieokreślonym cza-
sie w 1943 r. został zam. Witwicki 
i.n.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jan-
kiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  Se-

ria – tom 8). 
We wsi Cieszanów pow. Luba-
czów: „Ks. Stanisław Gustkowicz, 
administrator kościoła filialnego 
parafii Cieszanów w powiecie Lu-
baczów, województwo lwowskie, 
aresztowany w 1943 przez policję 
ukraińską pod zarzutem przynależ-
ności do tajnej polskiej organiza-
cji, więziony we Lwowie i Oświęci-
miu, gdzie zginął w nieustalonych 
okolicznościach.” (http://www.
nawolyniu.pl/artykuly/duchowni.
htm ). 
W leśnictwie Ciuchowy k/Bo-
rysławia pow. Drohobycz został 
zamordowany gajowy Solarski, 
„morderstwa dokonali „Bojki” z 
Orowa, którzy z widłami i siekie-
rami okrążyli gajówkę. Solarski 
ostrzeliwując bandytów z dubel-
tówki, bronił się przez kilka godzin 
do wystrzelenia ostatniego naboju. 
Gdy umilkły strzały, Ukraińcy wy-
rąbując siekierami drzwi i okna 
dopadli nieszczęśliwca, zadając 
mu kilkanaście ciosów siekierami 
i kosami „na sztorc” (Edward Or-
łowski..., jw.).   
We wsi Czahary Zbaraskie pow. 
Zbaraż pobity podczas przesłu-
chania przez policjantów ukraiń-
skich zmarł Józef Robak.  
We wsi Czernijów pow. Kowel: 
„Ołena Fedorczuk, urodzona w 
1937 r. i pochodząca ze wsi Czer-
nijów w rejonie turzyskim, opowia-
dała mi dziwną historię na temat 
swojego wujka, Petra Fedorczuka, 
który ożenił się z Polką o imieniu 
Władka i miał z nią siedmioro 
dzieci. Kiedy przyszli banderowcy, 
Petrowi, jako jedynemu, darowa-
no życie. On jednak nie chciał żyć 
bez swojej żony i dzieci – i poszedł 
na śmierć razem z nimi. Tylko syn 
Janek schował się u Fedorczuków. 
Aby uratować mu życie, prze-
chrzczono go potem z wiary ka-
tolickiej na prawosławną.” (Iwan 
Olchowski: Ratowali niewinnych, 
ryzykując własne życie. W: Pojed-
nanie przez trudną pamięć. Wołyń 
1943. Lublin 2012). Być może 
było to 6 sierpnia 1943 r. 
We wsi i majątku Czernyż pow. 
Kowel upowcy zamordowali 2 lub 
3 rodziny polskie, około 12 osób. 
We wsi Czerwona Buda-Miłków 
gmina Stary Dzików pow. Lu-
baczów został aresztowany przez 
policję ukraińską w 1943 r. i prze-
kazany na gestapo oraz stracony w 
Oświęcimiu w 1944 roku leśniczy 
o nazwisku Budzyński  (Edward 
Orłowski..., jw.).   
We wsi Czerwonogród pow. Za-
leszczyki Ukraińcy zamordowali 
Kajetana Wartanowicza.  
W mieście powiatowym Czort-
ków woj. tarnopolskie zamor-
dowany został: „Bolesław Kon-
dratiuk lat 21, słuchacz prawa z 
Czortkowa, ostatnio pracował w 
Jagielnicy”(AAK, AK, sygn. 203/
XV/42, k. 20 – 26). 
We wsi Czukiew pow. Sambor 
zamordowali 3 Polaków, pracow-
ników młyna, w tym 15-letniego 
Antoniego Kurdzielewicza.  
We wsi Czyżyków pow. Lwów w 
II połowie 1943 roku banderowcy 
zamordowali 14 Polaków, w tym 
6-ciu we młynie, zabierając im 
mąkę, konie i furmanki.   
We wsi Ćwitowa pow. Kałusz za-
strzelili 1 Polaka a drugiego ciężko 
ranili.  
We wsi Dąbrowa pow. Lubaczów 
zamordowali Jana Ciska.   
We wsi Dąbrówka Starzeńska 
pow. Brzozów policjant ukraiński 
zastrzelił 17-letniego Alojzego Ka-

rasia.  
We wsi Dederkały Małe pow. 
Krzemieniec zamordowali kilka 
rodzin polskich.  
W parafiach Dederkały i Szum-
bar pow. Krzemieniec wg pro-
boszcza ks. dr Kuczyńskiego 
zamordowanych zostało w 1943 
roku ponad 200 Polaków, w tym 
około 50 dzieci do lat 14, około 
50 starców mających ponad 60 lat, 
przy czym nie są to pełne dane, np. 
nie obejmują futoru Dębina (Sie-
maszko..., S. 418).   
We wsi Derć pow. Sarny zamor-
dowali nauczyciela Kazimierza 
Lecha, stosując tortury: obcięli mu 
uszy, nos i częściowo obdarli ze 
skóry.   
We wsi Dermanka pow. Kostopol 
na początku 1943 roku zamordo-
wali Jana Chycewicza ożenionego 
z Ukrainką, ich 7-letnią córeczkę 
nasadzili na pal na oczach matki, a 
na końcu ją też zamordowali.    
We wsi Dermań pow. Zdołbu-
nów zamordowali co najmniej 40 
miejscowych Polaków oraz około 
150 Polaków wyłapanych w okoli-
cy; najpierw im wydłubywali oczy, 
po czym wrzucali głowami w dół 
do studni – łącznie około 190 Po-
laków.   
W kol. Dębowa Góra pow. Sarny 
bulbowcy zabili 2 rodziny polskie.   
W kol. Dębowa Karczma pow. 
Łuck Ukraińcy zamordowali 18 
Polaków, m.in. Polkę i jej 8 dzieci 
– żonę Ukraińca, który z rozpaczy 
powiesił się; 5-osobową rodzinę 
oraz 1 Ukraińca.   
We wsi Dobrostany pow. Gródek 
Jagielloński banderowcy spalili 
żywcem Polaka, męża Ukrainki. 
We wsi Dobrzanica pow. Prze-
myślany: „W 1943 r. został zam. 
Bosak Józef l. ok. 35.” (Prof. dr 
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw.;  Seria – tom 8). 
W mieście Dolina woj. stanisła-
wowskie pod koniec 1943 roku 
policjanci ukraińscy z Niemca-
mi rozstrzelali około 40 Polaków 
oraz około 8 Ukraińców za pomoc 
udzielaną Żydom.  
We wsi Dołha Wojniłowska – 
Ziemianka pow. Kałusz pod 
koniec 1943 roku banderowcy 
zamordowali 3-osobową rodzinę 
polsko-ukraińską Matusiewiczów 
(Ukraińca, jego żonę Polkę i ich 
dziecko) oraz jeszcze jedną Polkę, 
Atamańczuk, żonę Ukraińca.   
We wsi Domaszów pow. Łuck  
zamordowali13 Polaków; 2 rodzi-
ny (Adamowiczów i Zalewskich) 
z 9 dzieci.   
W kol. Dorosinie Nowe pow. 
Łuck Ukraińcy spalili tą polską 
kolonie i zamordowali nie ustaloną 
liczbę Polaków.  
We wsi Druchowa pow. Kostopol 
na początku 1943 roku zamordo-
wali 7 Polaków; w tym  jedną z ko-
biet zarąbali w łóżku, drugą żywą 
wrzucili do studni.   
We wsi koło miasta Dubno woj. 
wołyńskie zamordowali małżeń-
stwo polskie Krasuckich.  
W okolicach miasta Dubno woj. 
wołyńskie zamordowali kilkudzie-
sięciu Polaków; m.in.: 6-osobową 
rodzinę Stępińskich, 3-osobową 
rodzinę Szuberta, 29-letnią ko-
bietę, 3-osobową rodzinę pol-
sko-ukraińską, zrutenizowanego 
szlachcica zagrodowego.   
We wsi Dziatkiewicze pow. Rów-
ne zamordowali kilkudziesięciu 
Polaków, których zwłoki ekshu-
mowano z kilku dołów po wojnie.  
We wsi Dźwiniacz pow. Nad-
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wórna banderowcy zamordowali 
7-osobową rodzinę polską: Gizelę 
Cybak i jej 6-cioro dzieci.
We wsi Dubowce pow. Tarnopol: 
„Jesienią I942 r. wielu polskich go-
spodarzy otrzymało zawiadomie-
nia, że mają stawić się na poste-
runku policji w sprawie kontyngen-
tu zbożowego. Wśród wezwanych 
byli zarówno ci, którzy oddali już 
kontyngent, jak i ci, którzy jeszcze 
nie zdążyli tego zrobić. Przyszło 
około 40 chłopów. Zebranym przed 
pałacem rolnikom kazano wejść do 
dużej sali, z której wywoływano ich 
pojedynczo na korytarz. Tam wy-
mierzano im karę chłosty. Bito go-
spodarzy do utraty przytomności. 
Nieprzytomnych wyrzucano przed 
pałac. Oprawcą był miedzy innymi 
„Czornyj”, który własnoręcznie 
rozbijał Polakom głowy kołkiem. 
Żony nieszczęśników przyjeżdżały 
po mężów furmankami, bo o wła-
snych siłach żaden z nich nie mógł 
wrócić do domu. Rok później w 
Dubowcach „Czornyj” przez okno 
zastrzelił pana Bożyckiego, star-
szego mężczyznę, który właśnie 
tego dnia ożenił się z pewną wdo-
wą.” (Jan Białowąs. „Krwawa Po-
dolska Wigilia w Ihrowicy w 1944 
roku”).  
We wsi Feliziental pow. Stryj w 
II połowie 1943 roku banderowcy 
zamordowali Polaka o nazwisku 
Wójcik.   
W miejscowości Futor Dubieński 
gmina Sijańce pow.  Zdołbunów 
został zamordowany przez Ukraiń-
ców leśniczy Włodzimierz Mazur-
kiewicz  (Edward Orłowski..., jw.). 
W. i E. Siemaszko nie wymieniają 
tej miejscowości a więc i tej zbrod-
ni. 
W kol. Glinne pow. Łuck upowcy 
zamordowali 15 Polaków i 3 Ukra-
ińców.   
W futorze Glińczuki pow. Krze-
mieniec zamordowali 5-osobową 
rodzinę: Stefana Marciniaka, jego 
żonę Marcelinę oraz ich dzieci: 
Stefanię (zakłuta bagnetami), Ste-
fana i Zofię. 
W kol. Głęboczek pow. Łuck 
zamordowali 4 Polaków z jednej 
rodziny, gdy przyszli do swojego 
gospodarstwa po żywność.  
W kol. Gnilak pow. Łuck zamor-
dowali Cezarego Śliwińskiego. 
We wsi Goleszyce pow. Przemyśl 
policjanci ukraińscy zastrzelili 10 
Polaków, w tym za ukrywanie 3 
Żydów. 
We wsi Goleszyn pow. Hrubie-
szów w dwukrotnej pacyfikacji 
ukraińsko-niemieckiej zamordo-
wanych zostało 70 Polaków i spa-
lonych 120 gospodarstw.  
W gajówce koło wsi Gończy 
Bród pow. Kowel Ukraińcy za-
mordowali 5 Polaków: rodzinę 
gajowego oraz  Stanisławę Musia-
łównę, która była w gościnie u tej 
rodziny.   
We wsi Gończy Bród pow. Kowel 
zamordowali nie ustaloną liczbę 
Polaków, kilka rodzin.  
We wsi Grabowiec pow. Hru-
bieszów w czasie wysiedlania 
policjanci ukraińscy z Niemcami 
zamordowali 52 Polaków: 30 męż-
czyzn, 13 kobiet, 9 dzieci; „Poli-
cjanci ukraińscy: Barczuk, Czar-
necki i Wojciechowski żywcem za-
kopali w ziemi Polaka o nazwisku 
Mokrzycki, pochodzącego ze wsi 
Skomorochy” (Jastrzębski..., s. 97; 
lubelskie).  
We wsi Grabówka pow. Krze-
mieniec upowcy zastrzelili 2 Pola-
ków, w tym kobietę. 
W kol. Graniczna pow. Równe 

zamordowali 17 Polaków z rodzi-
ny Rajkowskich, w tym 2 córki i 
niemowlę oraz mężczyznę pod-
czas ucieczki Polaków z kolonii, 
razem 18 osób.  
We wsi Gwoździanka pow. Rze-
szów w wyniku donosu miejsco-
wych Ukraińców gestapowcy 
aresztowali i rozstrzelali 5 Pola-
ków.  
Koło miasteczka Halicz pow. 
Stanisławów banderowcy zamor-
dowali Polaka, byłego prokuratora 
Sądu Apelacyjnego.  
W osadzie wojskowej Halle-
rówka powiat Równe Ukraińcy 
zamordowali młode małżeństwo 
polskie.  Świadek Teresa Ciechoń-
ska mieszkała w sąsiedniej osadzie 
Basowy Kąt. W 1943 roku była 
jeszcze dzieckiem, pamięta jednak 
większość wydarzeń z tamtego 
kresu. Dziś wspomina bliskich i 
sąsiadów, którzy twierdzili, że nikt 
nie wyrządzi im krzywdy, bo żyją 
tu od lat i nikomu nic złego nie zro-
bili. „Niedaleko była miejscowość 
Halerówka i tam moi rodzice mieli 
dobrych znajomych. Oni wydawali 
córkę za mąż. Po prostu skromna 
uroczystość, bo młodzi chcieli się 
pobrać. Poprosili moją mamę na 
starościnę. Pamiętam, jak piekła 
ciasto z cynamonem. Dziś nieraz 
ja takie piekę. Drożdżowe z cyna-
monem. Powiedziała, że skoro jest 
starościną, to choć tyle zrobi, żeby 
tradycja była i każdemu chociaż po 
kawałeczku dać. Młodzi poszli na 
swoje, a po jakimś pół roku przy-
biegł ojciec z wiadomością, że ich 
zamordowali w okrutny sposób. 
Młodzi uciekli do piwnicy i tam 
ich złapali. Ojciec opowiadał, że 
kartofle w piwnicy były zbroczone 
krwią, a temu chłopcu obcięli gło-
wę. Jak to dziecko, z grupą rodzeń-
stwa i innych dzieciaków poszłam 
na pogrzeb i, jak to dziecko, prze-
pychałam się do przodu. Ksiądz 
przemawiał i w pewnym momencie 
wziął głowę za włosy i ją uniósł. 
Był strasznie przejęty i mówił o 
tym, że ludzkość doszła do takiego 
okrucieństwa. Przemawiał, a lu-
dzie okropnie płakali. Uciekłam i 
nie pamiętam, kiedy się znalazłam 
w domu. Tak to przeżyłam.” (Mar-
cin Jaszak  Sagi Lubelszczyzny: 
Wspomnienia „rzezi wołyńskiej”;  
15 lipca 2013. W: http://www.
polskatimes.pl/artykul/945359-
,sagi-lubelszczyzny-wspomnienia-
rzezi-wolynskiej-zdjecia,2,id,t,sa.
html ). 
We wsi Harajmówka pow. Łuck 
zamordowali 76-letnią Anielę Wy-
socką.  
We wsi Hermanowice pow. Prze-
myśl policjanci ukraińscy zamor-
dowali 2 Polaków. 
We wsi Hinowce pow. Brzeżany 
Ukraińcy zamordowali 4 osoby w 
tym Kurpiela Jana (Kubów..., jw.). 
We wsi Honoratówka pow. Ro-
hatyn pod koniec 1943 roku ban-
derowcy zamordowali 7 Polaków.  
We wsi Horodnica pow. Skałat:  
„W 1943 r. uprowadzony został 
i rozstrzelany pod Ostrą Mogiłą 
Piotr Czaczka. Wraz z nim zginął 
żołnierz niemiecki, który z nim je-
chał po drzewo na opał. Na oczach 
żony i synów zamordowany został 
Michał Suchodolski, za to, że do-
magał się nauki języka polskiego 
w szkole. Zniknął porwany w nocy 
p. Masny z żoną Ukrainką, pozo-
stawiając dzieci, które bezdomne 
wałęsały się we wsi. Zaginął bez 
wieści młody Ukrainiec, syn Polki 
Władysław Zachidnyj i Władysław 
Kulisnyk prawdopodobnie za od-
mowę współpracy. Zamordowana 
została Helena Hamerla i jej 12 

letni syn”   („Skałat – czasu pokoju 
i wojny”. Wspomnień  księga dru-
ga. Warszawa 2003). 
W kol. Horodyszcze pow. Kosto-
pol na początku 1943 roku Ukra-
ińcy zamordowali małżeństwo 
polskie: Zygmunta Laszeckiego 
pokłuli bagnetami i przecięli piłą, 
jego żonę zakłuli bagnetami.  
We wsi Horynka pow. Krzemie-
niec Ukraińcy ustawili rzędem nad 
dołem kilkunastu Polaków,  tym 
trzy rodziny: wykręcili im ręce w 
łokciach, torturowali a potem roz-
strzelali.   
We wsi Hrehorów pow. Rohatyn 
pod koniec 1943 roku zamordowa-
li 11 Polaków: 2 rodziny 5-osobo-
we oraz Polaka, męża Ukrainki.  
We wsi Hulcza Czeska pow. 
Zdołbunów zamordowali za po-
mocą noży Polaka, staruszka 
Szczyglewskiego.    
We wsi Humenów pow. Kałusz 
pod koniec 1943 roku zamordowa-
li Stefanię Ordyk.  
W leśniczówce Huta k/Tucholki 
pow. Stryj w czasie nocnej obławy 
i paleń okolicznych leśniczówek 
dokonywanych przez UPA zamor-
dowany został leśniczy z rodziną 
(Edward Orłowski..., jw.). 
We wsi Huta Bystrzycka pow. 
Kostopol Ukraińcy zamordowali 
2 Polaków, Hilary Kleptuszewski i 
jego młodszy brat. 
We wsi Huta Różaniecka pow. 
Lubaczów w wyniku donosów 
miejscowych Ukraińców i po-
licjantów ukraińskich Niemcy 
aresztowali 110 Polaków: 60 dzie-
ci wywieźli do obozu w Zamościu 
i na Majdanek, gdzie wszystkie zo-
stały zamordowane; 50 osób doro-
słych od 18 roku wzwyż, z których 
część rozstrzelali (w tym ks. Józe-
fa Śliwę), 14 osób zmarło śmiercią 
głodową na Majdanku.  
We wsi Huta Stara pow. Kosto-
pol Ukraińcy zamordowali Juliana 
Łukawskiego.   
We wsi Hwozdów pow. Równe 
upowcy zamordowali 2 Polki: Ka-
lityńską i wdowę Michalinę o nie 
zapamiętanym nazwisku. 
We wsi Iwanówka gmina Mły-
nów pow. Dubno w 1943 roku 
zginął z rąk UPA gajowy Stanisław 
Sokołowski  (Edward Orłowski..., 
jw.). W. i E. Siemaszko na s.86 po-
dają, że napad UPA na wieś miał 
miejsce w lipcu 1943 roku, zginęło 
5 Polaków NN, którzy nie zdążyli 
uciec do Młynowa.  
We wsi Izów pow. Włodzimierz 
Wołyński upowiec Łupinka za-
strzelił Jana Strójwąsa, Polaka 
ożenionego z Ukrainką. Oprawca 
ten chwalił się ilu Polaków zamor-
dował i jak polskie dzieci nasadzał 
na kołki; po wojnie był w Polsce 
działaczem wysokiego szczebla w 
PZPR i nosił inne nazwisko (Sie-
maszko..., s. 819).  
W kol. Jadwipol pow. Równe 
Ukraińcy zamordowali 38 Pola-
ków.  
W osadzie Jagiellonów pow. 
Łuck zamordowali Mariana Ru-
pałę.  
We wsi Jałowicze pow. Dubno 
zamordowali 11 Polaków: 9-oso-
bową rodzinę Piotrowiczów z 5 
dzieci oraz Jadwigę Chmielewską 
z córką. 
W okolicach Janowej Doliny i 
Polanówki pow. Kostopol: „Sno-
pek (młoda kobieta w wysokiej 
ciąży, jej imię nieznane), została 
spalona żywcem w stodole wraz 
z innymi Polakami w okolicach 
Janowej Doliny lub na Polanów-
ce. data nieznana. Rok 1943. Pie-

trzykowska Marianna, wdowa po 
Antonim Pietrzykowskim i Snopku 
Stanisławie, zamordowana w oko-
licach Janowej Doliny lub Pola-
nówki. Zamieszkała w Kol. Pola-
nówka. gm. Derażne. Szabelska 
Barbara - kilkuletnia dziewczyn-
ka i jej siostrzyczka o nieznanym 
imieniu. Miejsce nieznane, ale w 
gminie Derażne. Mieszkały w Kol. 
Polanówka”. (Janina Stefaniak; w: 
http://www.stankiewicze.com/lu-
dobojstwo/zgloszenia.html).   
W osadzie Janówka pow. Dubno 
zamordowali 1 Polaka.  
We wsi Jarczów pow. Tomaszów 
Lubelski policjanci ukraińscy 
aresztowali kilku Polaków, po któ-
rych ślad zaginął, imiennie znane 
jest 5 ofiar.  
We wsi Jarynówka pow. Sarny 
Ukraińcy zamordowali Polaka Bo-
browskiego.  
W futorze Jaźwinki pow. Sar-
ny zamordowali 2 Polki: Paszkę /
Pelagię/ Garbowską  i Paulinę Ła-
będzką. 
We wsi Jezierce pow. Kostopol: 
„Pod koniec 1943 r. uratowany z 
pacyfikacji wsi Jezierce Tadeusz 
Bagiński, po wyleczeniu z ran, 
został zamordowany w lasku przy 
drodze prowadzącej z Jezierc do 
Bystrzyc”. (http://wolyn.freehost.
pl/miejsca-j/jezierce-03.html ). 
W kol. Jeziorany Polskie pow. 
Łuck zamordowali 11 Polaków, 
w tym Bronisława Szadurskiego z 
18-letnią córką oraz Jadwigę Cha-
ińską lat 22 i Stanisławę Tomczak 
lat 23. 
W futorze Jeziorno pow. Sarny 
Ukraińcy postrzelili Niemca jadą-
cego motocyklem i oskarżyli o to 
młodego Polaka o nazwisku Wę-
zik, w wyniku czego został on po-
wieszony na drzewie koło szkoły a 
7 osób z jego rodziny zastrzelono. 
We wsi Jezioro pow. Sarny upo-
wcy spalili żywcem 3 rodziny pol-
skie.  
W nadleśnictwie Joanów (Joha-
nów) pow. Łuck został zamor-
dowany przez UPA Maksymilian 
Kominowski ur. 1912 r. pracownik 
biura nadleśnictwa (Edward Or-
łowski..., jw.). 
W kol. Józefówka pow. Kostopol 
Ukraińcy zamordowali Wiktorię 
Chodorowską. 
W kol. Julianów pow. Kowel be-
stialsko zamordowali 14-letniego 
Polaka o nazwisku Urban.  
We wsi Justynówka pow. Toma-
szów Lubelski: „W 1943 r. poległ 
w walce z UPA żołnierz BCh: Cichy 
Jan l. 25.” (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  
Seria – tom 8). 
We wsi Kadłubiska pow. Luba-
czów w wyniku donosu policjan-
tów ukraińskich Niemcy areszto-
wali 2 Polaków i zamordowali na 
Majdanku.  
W kol. Kadobyszcze pow. Kosto-
pol młodą Polkę Teofilę Grochow-
ską zaprosił jej narzeczony do 
swojej ukraińskiej rodziny na noc 
i tam została zamordowana. 
W osadzie Kalinówka pow. Wło-
dzimierz Wołyński upowcy za-
mordowali 25-letnią Annę Pawli-
czuk.  
Koło miasta powiatowego Ka-
łusz: „Bolesław /Strzelecki/ – uro-
dzony w 1905 roku, wspólnie z oj-
cem mieszkał w domu w Kałuszu. 
Tam też poznał swoją przyszłą 
żonę, Ukrainkę, Katarzynę Hume-
nów. Pomimo sprzeciwu rodziców 
w 1924 roku ożenił się z nią. Miał 
jedynego syna Zenona ur. w 1930 
roku oraz pięć córek. Z opowia-

dań mojego dziadka wiem, że w 
1943 roku zginął z rąk Ukraińców. 
Razem z nim zginął również jego 
niespełna 15 letni syn. Oboje osa-
czeni przez banderowców, utonęli 
w bagnach niedaleko Kałusza.” 
(Dr Piotr Strzetelski: Leśniczy z 
Kadobnej koło Kałusza i jego sy-
nowie; w:  http://piotrstrzetelski.
blogspot.com/2011/02/henryk-
-strzetelski-1918-1944-najmodszy.
html ). 
W kol. Kamionka pow. Kosto-
pol zamordowali 12 Polaków z 2 
rodzin.  
We wsi Kapuścińce pow. Zba-
raż zamordowani zostali: „w Lesie 
Kapuścinieckim – Berezowski Ka-
zimierz, jego żona, teściowa i syn” 
(Kubów..., jw.).    
W kol. Karczemka pow. Sarny 
zamordowali 24-letniego Włady-
sława Pierzeckiego.  
W kol. Karczunek Grozowski 
pow. Zdołbunów zamordowali 9 
Polaków z 2 rodzin.  
W kol. Karczunek Uściłuski 
pow. Włodzimierz Wołyński w 
lochu na ziemniaki oddział samo-
obrony znalazł ciała około 20 za-
mordowanych Polaków, ponadto 
Ukraińcy zamordowali 2 Polaków 
na kolonii.  
We wsi Karolówka pow. Ro-
hatyn: „W 1943 r. został zam. 
Ostrowski Ludwik.” (Prof. dr hab. 
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw.;  Seria – tom 8). 
We wsi Kaszówka pow. Kowel: 
„Kaszówka, miejscowość jakby 
ukryta zielenią lasu, niczym po-
śród morza drzew i krzaków małe 
miejsce na ziemi. Cmentarz z okre-
su Pierwszej Wojny Światowej, na 
którym spoczywają żołnierze Le-
gionów Polskich, żołnierze rosyj-
scy i skromnie, tam gdzieś na koń-
cu cmentarza ofiary zbrodni z roku 
1943. /.../ ...w 1943 z rąk UPA los 
przyniósł śmierć Polakom a czas 
zatarł miejsca zgliszcz i pamięci po 
Ich miejscach na ziemi… Niewie-
lu z nich ocalało z rąk oprawców, 
Kilku pomogli sąsiedzi, Ukraiń-
cy. Reszta spoczęła w grobach na 
zawsze… Śpią, teraz pośród lasu, 
drzewa zakryły ten skrawek na 
ziemi niczym parasolem chronią-
cych Ich od zabiegania i proble-
mów tego świata…” („Jesienne 
prace na Wołyniu”, 19 październik 
2015; w: http://www.fundacja-nie-
podleglosci.pl/wydarzenia/wol-
yn-pamietajmy-pamietac/1475-
jesienne-prace-na-wolyniu-czesc-
pierwsza ). Siemaszko na s. 397 
podają, że we wsi Kaszówka 
mieszkała 1 rodzina polska, nie pi-
szą o jej losie. 
We wsi Kąty pow. Krzemieniec 
Ukraińcy zamordowali 5-osobową 
rodzinę zrutenizowanego Polaka 
Piotra Szmatkowskiego z żoną i 3 
dzieci, gdyż nie chciał wstąpić do 
UPA. 
W okolicy wsi Kąty pow. Krze-
mieniec upowcy zamordowali 16 
osób, świadków Jehowy.  
W osadzie Kiwerce pow. Łuck 
zamordowali Szczepana Rychle-
wicza. 
We wsi Klecka Mała pow. Rów-
ne w niedzielę rano upowcy cho-
dząc od domu do domu zamordo-
wali 23 Polaków. Alina Bagińska, 
lat 27, została rozerwana widłami 
i wrzucona do płonącego domu z 
córeczkami: 8-miesięczną Karoli-
ną i 4-letnią Reginą. Sołtysowi Sta-
nisławowi Bagińskiemu odrąbali 
głowę i rozerwali ciało widłami 
(dziubakami do zrzucania z wozu 
obornika w polu). Zarąbali dwie 
6-osobowe rodziny oraz 18-let-
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nią dziewczynę. Około 60-letnich 
braci: Jakuba i Mariana Kuriatę 
rozerwali widłami (dziubakami). 
Za postawienie krzyża na grobie 
Polaków zamordowali rodzinę 
ukraińską. 
W osadzie Klesów pow. Sarny 
zamordowali 9 Polaków. Relacja 
Ireny Kozlowskiej z osady Kle-
sów pow. Sarny: „W zimie Ukra-
ińcy mordowali swoje ofiary w ten 
okrutny sposób: przywiązywali do 
drzew i oblewali zimną wodą, aż 
warstwa lodu pokryła przywiązane 
ofiary”  (Siemaszko..., s. 1220). 
Koło osady Klesów pow. Sarny 
Ukraińcy zamordowali 1 Polaka, 
który szedł do Sarn.  
W kol. Klin Stawiecki pow. Ko-
stopol zamordowali Marię Dawi-
dowicz. 
W miasteczku Klewań pow. 
Równe upowcy zamordowali 3 
polskich chłopców w wieku 10 – 
12 lat, pasących bydło na obrzeżu 
miasteczka. 
W gajówce Kłobuczyn pow. 
Łuck zamordowali 7 Polaków, w 
tym 2 dzieci oraz kobiety lat 24 
i 28, wszyscy z rodziny Kamiń-
skich.  
We wsi Kniahinin pow. Dubno 
zamordowali 4-osobową rodzinę 
polską Jana Darowskiego.  
Koło wsi Kniahinin pow. Dubno 
zamordowali 1 Polaka o nazwisku 
Anigacz. 
We wsi Kobyla pow. Zbaraż: 
„W 1943 r. zostali zam. z rodziny 
Koziar : ojciec i.n., matka Maria i 
syn Mikołaj” (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., 
tom7).  
We wsi Kobylany pow. Krosno 
policjanci ukraińscy zamordowali 
2 Polaków.  
W kol. Kochanówka pow. Dubno 
Ukraińcy zamordowali 8 Polaków 
z 2 rodzin.  
We wsi Kociubińczyki pow. Ko-
pyczyńce: „W 1943 r. Litarowicz 
Jan został ciężko pobity i zmarł po 
kilku dniach w szpitalu; Milczarek 
Jan, l. 32, kapral zawodowy KOP 
torturowany i wrzucony do Zbru-
cza.” (prof. dr hab. Leszek Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7). 
We wsi Kohorów Nowy pow. 
Krzemieniec Ukraińcy zamordo-
wali 13 Polaków z 3 rodzin.  
Koło miasteczka Kołki pow. 
Łuck spalili żywcem rodzinę pol-
ską Tadeusza Jurkiewicza. 
W kol. Kołodeskie Budki pow. 
Łuck zamordowali 7 Polaków, w 
tym 4-osobowa rodzinę; 13-let-
niego Mieczysława Szuryńskiego 
przybili za język do stodoły i wbili 
mu kołek w klatkę piersiową (Sie-
maszko..., s. 541).  
We wsi Kołodeże pow. Łuck 
Ukrainiec zamordował swoją żonę 
Polkę i ich wspólne dzieci.  
We wsi Kołodeżno pow. Kowel 
Ukraińcy zamordowali 6 Polaków: 
4-osobową rodzinę Józefa Rolke i 
małżeństwo Burakowskich. 
We wsi Komarówka pow. Krze-
mieniec zamordowali Stanisława 
Żmudę.  
We wsi Konińsk pow. Sarny 
upowcy zamordowali młode mał-
żeństwo: Polaka Piotra Gawlika i 
Ukrainkę Fedorę z Chwostów.  
We wsi Koniuchy pow. Horo-
chów Ukraińcy zamordowali 
25-letniego Jana Woźniaka.    
We wsi Korczów pow. Tomaszów 
Lubelski policjanci ukraińscy 
aresztowali, torturowali i zamor-
dowali Jana Nagórnego.  

We wsi Kordyszów pow. Krze-
mieniec Ukraińcy zamordowali 
młodego Polaka, Jarmolińskiego. 
We wsi Korsynie pow. Kowel soł-
tys tej wsi, Ukrainiec, powiesił się 
pod figurą koło wiatraka Majew-
skiego, nie mogąc pogodzić się z 
mordowaniem Polaków (Siemasz-
ko..., s. 397). 
We wsi Korytnica pow. Wło-
dzimierz Wołyński zamordowali 
Marię Łuszczewską.  
Na terenie gminy Korytnica pow. 
Włodzimierz Wołyński zarąbali 
szpadlem 12-letniego Kazimierza 
Surmacza, pasącego konie na łące; 
jego matkę i 2 siostry ukrył sąsiad 
Ukrainiec, a następnie wywiózł 
furmanką pod słomą do Lubomla. 
W mieście Kostopol woj. wołyń-
skie zamordowali 4 Polaków: ojca 
z synem i 2 kobiety. Oraz: „Ukra-
inka Ganśka rozpruła brzuch brze-
miennej Polce, wyjęła płód i wbi-
ła na kołek, a na pytanie drugiej 
Ukrainki, dlaczego to zrobiła, od-
powiedziała, że „przecież to była 
Polaczka’” (Siemaszko..., s. 324). 
W okolicy miasta Kostopol woj. 
wołyńskie upowcy przecięli piłą 
Stanisława Hermaszewskiego, a 
40-letniego Teofila Cybulskiego 
przywiązali do wozu i ciągnęli, aż 
został strzęp człowieka. Oraz w 
pobliżu Kostopola zamordowali 
kilkunastu Polaków, w tym 2 na-
uczycieli oraz Antoniego Hajda-
mowicza z nieustaloną liczbą Ży-
dów, których ukrywał.  
W osadzie Kościuszkówka pow. 
Czortków: „Gdzieś tak w 1943 
roku z osady Kościuszkówka wsta-
li ludzie rano i u każdego Polaka 
na progu domu, pod kamieniem, 
była kartka z informacją, że w 
ciągu 24 godzin ma się wynieść. 
Ludzie uciekli. Kto mógł, zabrał 
bydło, kto mógł, wziął kawałek 
chleba. To była zima, nie mogli 
wiele ze sobą zabrać. A kto przy-
szedł później, żeby zabrać jeszcze 
jakieś bydło, ten został zabity. Za-
bili moją koleżankę, Samborską, 
ona miała osiemnaście lat. Przy-
szła z ojcem, żeby dać bydłu jeść. 
Jak tamci nadeszli, schowali się 
pod żłób, ale ich znaleźli i razem 
zabili.” (Wspomnienia Stefanii 
Falendysz; w: http://www.pola-
cynawschodzie.pl/index.php?pa-
ge=osoby&id=2258&lang=pl ).  
Być może mord ten był w grudniu 
1943 roku. Występuje także osada 
Kościuszków (Kościuszkówka) w 
pow. Łuck.  Napad na majątek był 
9 października 1943 roku, zginęło 
wówczas 5 Polaków, pracowników 
majątku (Siemaszko..., s. 599). 
W mieście Kowel woj. wołyńskie 
zamordowali Stanisława Łuczyń-
skiego. 
W pobliżu miasta Kowel woj. 
wołyńskie zamordowali kilkuna-
stu – kilkudziesięciu Polaków, w 
tym babcię z wnukami: 2,5-rocz-
nym oraz 11-letnim.  
We wsi Koziowa pow. Stryj miej-
scowi banderowcy dokonali napa-
du na 3 leśniczówki i zamordowali 
7 Polaków z 3 rodzin, w tym 4-oso-
bową rodzinę, 2-osobową rodzinę i 
12-letnią dziewczynkę. 
We wsi Kozówka pow. Brzeżany 
banderowcy zamordowali 10 osób 
(Kubów..., jw.).  
W kolonii Koźle gm. Silno pow. 
Łuck:  „Fotoreportaż dedykuję 
Pani Helenie Mrozińskiej c. Ka-
zimierza Basińskiego ur. w Koźlu 
w 1925 r. Pani Helena zachowała 
wspaniałą pamięć, podzieliła się 
swoimi wspomnieniami. Opowie-
działa losy Koźla, ale i bliskiej 
okolicy. To bezcenny dokument o 

tragedii wołyńskich wsi, dramat 
rozegrał się na jej oczach. Opiszę 
w największym skrócie tylko dwie 
jej opowieści. Opowieść pierwsza: 
Młynarz z Lipna wybudował sobie 
dom w Koźlu, nie wiadomo czy 
pomagał mu „diabeł” kręcić koło, 
ale dobrze mu się wiodło. Przyjmo-
wał wszystkich pod swój dach, tak 
przyjął i sowieckiego szpiega, ran-
nego przed wojną pod Hutą Ste-
pańską. Nie pytał się o nic, ten wy-
zdrowiał i poszedł. Niedługo przy-
szedł z Armią Czerwoną w mundu-
rze majora NKWD, był rok 39. Na 
rozstanie napisał mu glejt, opatrzył 
też pieczęcią. Nie myślał młynarz 
że na coś mu się to przyda, nawet 
żonie nie mówił. Szybko go jednak 
wyjął, kiedy w lutym 40 roku za-
jechały pod dom sanie. Mieli się 
pakować na Sybir. NKWD – iści 
kiedy przeczytali pismo, wyszli na 
dwór, długo dyskutowali – bez sło-
wa odjechali. Opuścili młyn kiedy 
przyszło zagrożenie banderowskie, 
przenieśli się do Koźla. Młynarz 
dla rozeznania sytuacji w Lipnie 
wysłał żonę. Pojmali ją znajomi 
Ukraińcy, a chrześniak, przywią-
zał jej włosy do sznurka i ciągał 
po wsi aż zmarła. Rozmawiałem 
też z jej córką, niedawno zmarła. 
Nazwiska nie podaję z powodu 
godności jaką zajmuje wnuk mły-
narza.” (Wokół Huty Stepańskiej 
z Januszem Horoszkiewiczem; 
w: http://isakowicz.pl/szlakiem-
-wolynskich-krzyzy-kozle/ ). W. i 
E. Siemaszko wsi Lipna nie wy-
mieniają. Jest Lipnik (3 kolonie), 
Lipniki (7 miejscowości),  Lipno 
pow. Łuck (s. 623),  Lipno pow. 
Sarny (s. 807). W żadnej z nich 
powyższego mordu nie wymie-
niają. Opowieść druga: „Fortunat 
Przybyszewski z synem Janem i 
zięciem pojechali uprawiać pole 
w Dolnej Dąbrowie k. Derażnego. 
Wcześniej już przeprowadzili się 
do Huty Stepańskiej z obawy przed 
wszechobecnymi mordami. Kiedy 
wracali leśną drogą, zięć z daleka 
rozpoznał znajomych Ukraińców, 
nie czekając zeskoczył z wozu i 
uciekł w krzaki. Fortunat nie miał 
jak uciekać, a może nie wierzył że 
znajomi mogą zrobić mu krzyw-
dę, Jan został z tatą. Zięć słyszał 
strzał, pobiegł do Basińskiego, 
Ojca Heleny, krewnego w Koźlu. 
Na drugi dzień „Bałagany” NN, z 
Białego Pola, pojechali i przywieź-
li zamordowanych. Basiński zrobił 
w stodole proste trumny, załado-
wali je na wóz i powieźli do Huty 
Stepańskiej. Helena wtedy ostatni 
taż widziała swój dom, uciekli idąc 
za trumnami. Koźle zostało opusz-
czone przez Polaków, z rąk bande-
rowskich zginęło łącznie około 10 
osób. Ukraińcy spalili opuszczoną 
kolonię początkiem lipca, wcze-
śniej rozkradli wszystko co mo-
gli, rozbierali też domy. Nie siali, 
nie budowali, a zbierali, niewiele 
się jednak na tym dorobili.” (Wo-
kół Huty Stepańskiej z Januszem 
Horoszkiewiczem; w: http://isa-
kowicz.pl/szlakiem-wolynskich-
-krzyzy-kozle/ ). Odnośnie kolonii 
Dolina Dąbrowa (Dolna Dąbrowa) 
pow. Kostopol W. i E. Siemaszko 
piszą na s. 212:  „W kwietniu 1943 
roku upowcy zamordowali Przyby-
szewskiego, który po wcześniejszej 
ucieczce powrócił do swego go-
spodarstwa” Dokumentują tylko 
tę jedną ofiarę. Na s. 623 podają, 
że w marcu 1943 w Koźlu pod-
czas napadu upowcy spalili wiele 
zagród, nie piszą o ofiarach. W 
kwietniu zamordowany został Hie-
ronim Janicki. Około 20 czerwca 
upowcy zamordowali 4 Polaków, 
byli to: Józef Chorążyczewski lat 
35, Marceli Horoszkiewicz lat 39, 

Jan Horoszkiewicz lat 18 i Rozalia 
Przybyszewska lat 30. Pod koniec 
czerwca lub na początku lipca spa-
lili 27 gospodarstw.  
We wsi Kramarzówka pow. Ja-
rosław miejscowy Ukrainiec, kon-
fident gestapo, złożył donos na 2 
Polaków, którzy zostali rozstrze-
lani.  
We wsi Krasna pow. Nadwórna 
pod koniec 1943 roku Ukraińcy 
zamordowali mieszkające tutaj 3 
rodziny polskie; 15 Polaków.  
W kol. Kresówka pow. Łuck za-
mordowali kilkunastu Polaków, 
którzy wracali do swoich zagród 
po żywność. 
We wsi Krościatyn pow. Równe 
upowcy spalili żywcem w szopie 
6 dzieci Bolesława Słowińskiego 
w wieku od 1 roku życia do 12 lat, 
które przywieźli ze wsi Wosko-
dawy, gdzie pokłuli je widłami i 
ranne nabijali na widły i kładli na 
furmankę (Siemaszko...., s. 714). 
Tam też zarąbali siekierami ich ro-
dziców (Siemaszko..., s. 722).  
We wsi Krościenko koło Ustrzyk 
Dolnych (Bieszczady) upowcy 
uprowadzili 2 Polaków, po których 
ślad zaginął. 
We wsi Krowatka pow. Łuck 
upowcy zamordowali młodego 
Polaka. „Tą osobą najprawdopo-
dobniej był mojego pradziadka syn 
- Czesław Grabowski”. (Czesław 
Kamiński; w: http://www.stankie-
wicze.com/ludobojstwo/zglosze-
nia.html ). Podpis pod załączonym 
zdjęciem: „Czesław Grabowski 
- najstarszy syn Jana i Stanisławy 
z d. Uglis, zamordowanego przez 
nacjonalistów ukraińskich - po-
grzeb prawdopodobnie w kościele 
w Wronczynie”. 
We wsi Krowica Hołodowska 
pow. Lubaczów w wyniku donosu 
policjantów ukraińskich Niemcy 
wywieźli do Oświęcimia Polaka, 
nauczyciela, który tam zginął. Był 
to Tadeusz Ungehayer.  
We wsi Krystynopol pow. Sokal 
w II połowie 1943 roku banderow-
cy zamordowali 3 Polaków.  
W pobliżu miasta Krzemieniec 
woj. wołyńskie zamordowali Po-
laka, każąc patrzeć na to córeczce, 
a następnie nabili dziecko na widły 
i podnieśli w górę, mówiąc: „Ma-
cie polskiego orła” (Siemaszko..., 
s. 482).   
Koło miasta Krzemieniec woj.. 
wołyńskie zamordowali małżeń-
stwo Góreckich z córeczką. 
W okolicy miasta Krzemieniec 
upowcy zamordowali 2 Polki: Zo-
fię Morozgalską oraz jej siostrze-
nicę Molską, nauczycielkę. Oraz: 
W okolicy miasta Krzemieniec 
zamordowali 6 Polaków, w tym 
niemowlę. Oraz: W pobliżu miasta 
Krzemieniec zamordowali 6 Pola-
ków: nauczyciela Usińskiego oraz 
5-osobową rodzinę Benczyckich. 
We wsi Krzeczów pow. Włodzi-
mierz Wołyński zamordowana 
zoatała 4-osobowa rodzina: Bo-
browiec, jego żona i ich 2 dzieci. 
We wsi Kudranka pow. Kosto-
pol zamordowali 10 Polaków, w 
tym 4-osobową rodzinę Francisz-
ka Rzeszozwińskiego z żoną i 2 
dzieci, 23-letnią Jadwigę Bagiń-
ską,  małżeństwo Chołodeckich i 
Rozalię Marczuk, lat 45.  
W kol. Kupla Mała pow. Kosto-
pol zamordowali Feliksa Filicz-
kowskiego.  
W kol. Kurhany pow. Kostopol 
zamordowali kilkanaście rodzin 
polskich. 
We wsi Kuryłówka pow. Łańcut 
policjanci ukraińscy zamordowali 

Polaka o nazwisku Sikorski.  
W miasteczku Kuty pow. Ko-
sów Huculski w wyniku donosu 
policjantów ukraińskich Niemcy 
aresztowali 7 Polaków, którzy za-
mordowani zostali w Kołomyi.
We wsi Ladyń pow. Luboml:  
Oto świadectwo Witalija Surmacza 
(narodowości polskiej), mieszkań-
ca wsi Ladyń w rejonie lubomel-
skim, o tym, jak ratowali go Ukra-
ińcy: „Gdy napadnięto na naszą 
rodzinę, miałem 13 lat. Przyszło 
do nas czterech bandytów. Mnie, 
mamę i siostrę zagnali do chaty, 
a ojca uderzyli obuchem w sadzie. 
Mamę napastnicy zabili ciosem 
obuchem na progu, a siostrę Lidę 
(18 lat) w chacie. Ja schowałem się 
na zapiecku w baniakach. Jeden z 
napastników przyszedł i powie-
dział: «Gdzieś tutaj powinien być 
jeszcze jeden». Potem zaczęli jed-
nak bić siostrę i mnie już nie szu-
kali. Siedziałem tak przez godzinę 
i dopiero wtedy wyszedłem. Zoba-
czyłem, trzymającą się za łóżko, 
siostrę z rozbitą głową, oraz mar-
twą mamę i poszedłem do Stawek, 
do brata mamy. Po drodze wziął 
mnie na furę Tryfon Markowycz 
Własiuk i jadąc, spotkaliśmy za-
bójców mojej rodziny. Byli uzbro-
jeni w siekiery i karabiny. Pogadali 
z Tryfonem Markowyczem i puścili 
nas dalej. Kiedy przyjechaliśmy do 
wujka, Tryfon Własiuk powiedział 
mu: «Weź chłopca i nie wypuszczaj 
go z domu. Niech trochę u ciebie 
pomieszka». Tak też i zostałem 
w Stawkach.” (Iwan Olchowski: 
Ratowali niewinnych, ryzykując 
własne życie. W: Pojednanie przez 
trudną pamięć. Wołyń 1943. Lu-
blin 2012). 
W Lasach Liceum Krzemieniec-
kiego pow. Krzemieniec zostali 
zamordowani przez Ukraińców le-
śniczy: Stafan Górecki, Leśniew-
ski wraz z rodziną oraz Muszyński 
„po znęcaniu się i zadanych tortu-
rach” (Edward Orłowski..., jw.).  
W futorze Laszówka pow. Krze-
mieniec ukraińskie wyrostki za-
trzymały polskie małżeństwo Bia-
łowąsów, zaprowadziły do Domu 
Ludowego i tam zamordowały 
zadając wiele ran kłutych w klatkę 
piersiową i w plecy.  
We wsi Leopoldów woj. lubel-
skie: „W toku prowadzonego 
śledztwa ustalono, iż w 1943 r. w 
czasie bliżej nieustalonym, przed 
wieczorem, do Leopoldowa przy-
jechała grupa żandarmerii nie-
mieckiej wraz z policją ukraińską. 
Z nieustalonych przyczyn rozstrze-
lano w budynku dworskim 5 osób, 
w tym 3 mężczyzn i 2 kobiety, które 
nie zdążyły zbiec przed żandarma-
mi. Jak zdołano ustalić wszystkie 
rozstrzelane osoby były narodowo-
ści polskiej” (IPN Lublin, sygn. S. 
82/11/Zn).    
We wsi Leszczatów pow. Sokal 
banderowcy obrabowali i znisz-
czyli kościół i plebanię, złapali ks. 
Zygmunta Targosza gdy wracał z 
pogrzebu, porżnęli nożami i zosta-
wili na drodze sądząc, że nie żyje, 
jednak cudem ocalał; natomiast za-
mordowali jego woźnicę, Polaka.  
We wsi Leszczków pow. Sokal w 
II połowie 1943 roku banderow-
cy zamordowali 7 osób: Ukrainkę 
Annę Adamczyk, żonę Polaka, z 
ich 3 córkami, małżeństwo Ka-
sprzyckich oraz Tomasza Zapałę, 
rolnika.  
We wsi Liczkowce pow. Kopy-
czyńce Ukraińcy zamordowali 3 
Polaków, w tym policjanci ukra-
ińscy zamordowali nauczycielkę o 
nazwisku Sadowska.  
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We wsi  Litiatyn pow. Brzeżany 
banderowcy zamordowali w kilku 
napadach 10 osób (Kubów..., jw.). 
We wsi Lubień Wielki pow. Gró-
dek Jagielloński zamordowali 2 
Polaków.  
We wsi Lubikowicze pow. Sarny 
uprowadzili 35-letniego Aleksan-
dra Nierodkiewicza i ślad po nim 
zaginął.  
W kol. Lubomirka Stara pow. 
Równe zamordowali Wojciecha 
Dziekońskiego, rolnika.  
W miasteczku Ludwipol pow. 
Kostopol zamordowali 15 Pola-
ków.  
We wsi Ludwiszcze pow. Krze-
mieniec Ukrainiec zamordował 
Polaka Ejsmonta, szkolnego kole-
gę.  
We Lwowie: „Mogę uzupełnić in-
formację o Klisowskim ps. Drucik 
z Armii Krajowej we Lwowie. Był 
nim Lesław Klisowski, podchorą-
ży, ur. 16. 06. 1916 roku we Lwo-
wie, odznaczony Krzyżem Walecz-
nych za obronę Warszawy w 1939, 
łącznościowiec i stąd pseudonim 
Drucik! Był to syn Stefana, nauczy-
ciela, brata mojego dziadka, Le-
ona Kazimierza. Stefan Klisowski 
razem z 5 członkami rodziny został 
zamordowany w 1943 roku. Byli to 
żona: Katarzyna z d. Żurkowska, 
córka Zofia (1924), syn Tadeusz 
(1913) i jego dwoje dzieci: Ry-
szard (1937) i Dorota (1941). Po 
śmierci zostali wrzuceni do studni 
przez oprawców z UPA/OUN. Na 
Pana stronie wyliczeni są hurtem 
jako Klisowscy - 6 osób” (Ryszard 
Mieczysław Klisowski; w: www.
stankiewicze.com/ludobojstwo.pl 
). Oraz: We Lwowie zamordowa-
ny został przez bojówkę ukraińską 
urzędnik Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych Marian Wisz   (Edward 
Orłowski..., jw.). 
W osadzie Łabędzianka pow. 
Dubno Ukraińcy zamordowali 
Marię Szalast, natomiast upowcy 
zastrzelili 2 Czeszki: matkę z cór-
ką.  
W kol. Łąka pow. Łuck upowcy 
podczas napadów zamordowali nie 
ustaloną liczbę Polaków, imiennie 
znana jest 1 ofiara, Jadwiga Kowa-
lewska.  
W miasteczku Łokacze pow. Ho-
rochów zamordowali 5 Polaków.   
W leśnictwie Łopateń Kłobu-
czyn gmina Silno pow. Łuck zo-
stał uprowadzony i wywieziony 
przez Ukraińców kolejką szynową 
pod pretekstem pomocy w prze-
wozie drewna w kierunku Cuma-
nia gajowy Feliks Kopij. Pomimo 
poszukiwań ślad po nim zaginął. 
(Edward Orłowski..., jw.). 
W kol. Łosze pow. Kowel Ukraiń-
cy zamordowali Ksawerego Kloca 
z rodziną. 
W mieście Łuck woj. wołyńskie 
z rzeki Styr wyławiano okaleczone 
bestialsko zwłoki pomordowanych 
Polaków, w tym powiązanych dru-
tem. Oraz: „Na własne oczy wi-
działem, jak niedaleko Łucka pę-
dzono kilkanaście osób, Polaków. 
Było tam kilka kobiet, niektóre w 
poważnym stanie. Ludzie mieli 
pozwiązywane kolczastym drutem 
ręce. Na samym końcu szedł mniej 
więcej dwunastoletni chłopczyna, 
garbusek. Pędzeni byli przez całe 
miasto do więzienia przez ukraiń-
skich i niemieckich szucmanów, a 
później zostali rozstrzelani na dzie-
dzińcu i wrzuceni do więziennej 
studni” (Gaweł..., s. 155). 
W okolicy miasta Łuck woj. wo-
łyńskie Ukraińcy zamordowali 10 
Polaków, w tym 4 kobiety. Oraz: 

W okolicy miasta Łuck woj. wo-
łyńskie spalili z domem Helenę 
Witaszczyk z 9-miesięczną córecz-
ką. 
W powiecie Łuck: „W pewnej 
wiosce w powiecie łuckim, nauczy-
cielkę, która tam pracowała przez 
osiemnaście lat, zamordowali w 
ohydny sposób. Kazano jej się po-
łożyć na podwórku przed jej wła-
snym mieszkaniem i ciż starsi jej 
uczniowie wbili zaostrzony gruby 
pal w środek brzucha”  (Bolesław 
Gaweł: Lata włóczęgi, s. 149). 
Patrz poniżej: „We wsi Poddębce 
pow. Łuck „.
We wsi Łukówka pow. Kowel 
policjanci ukraińscy aresztowali 
Stanisława Dekasa, który zaginął 
bez wieści.  
We wsi Łysa Góra pow. Hrubie-
szów Ukraińcy z oddziału na służ-
bie niemieckiej zamordowali 24 
Polaków oraz obrabowali i spalili 
ich gospodarstwa. 
We wsi Majdan pow. Kamień 
Koszyrski woj. poleskie „party-
zanci ukraińscy” zamordowali co 
najmniej 156 Polaków. Uratowały 
się tylko 3 osoby. W latach 60-sią-
tych mieszkaniec tej wsi, który 
ocalał, gdyż nie było go we wsi 
podczas rzezi, postawił pomnik 
na zbiorowej mogile z wyrytym 
napisem, że znajduje się w niej 
156 osób zamordowanych przez 
Ukraińców. Gdy po 10 latach od-
wiedził ponownie rodzinne strony 
stwierdził, że tablica na mogile zo-
stała zamieniona, a treść brzmi, że 
zostali wymordowani przez Niem-
ców. 
W nadleśnictwie Malinów pow. 
Krzemieniec został zastrzelony 
przez oprawców z UPA księgo-
wy nadleśnictwa Wiktor Śmiech 
(Edward Orłowski..., jw.).   
We wsi Mały Porsk pow. Kowel 
Ukraińcy zamordowali kilka ro-
dzin polskich; uprowadzili 17-let-
niego chłopca i w lesie odrąbali 
mu głowę i członki; Zofię Kucałę 
pozbawiali kolejno różnych części 
ciała; mężczyznę przerżnęli piłą; 
z rodziny Guzików zamordowali 
matkę z dwojgiem małych dzieci; 
ukrywających się w stogach siana 
kłuli do śmierci bagnetami.  
W kol. Małyńsk pow. Kostopol 
zamordowali Drozdowskiego.  
W osadzie Maniewicze pow. 
Kowel zamordowali 4 Polaków: 
Zofię Lepę oraz młynarza z żoną i 
synem.  
W kol. Marianówka gmina Cza-
ruków pow. Łuck zamordowali 5 
Polaków, 2 dzieci zmarło z głodu i 
trudu ucieczek.  
W kol. Marianówka pow. Zdoł-
bunów zamordowali Polkę: Aniela 
Łącka poszła do sąsiadów Ukraiń-
ców w odwiedziny i została przez 
nich powieszona żywcem za pier-
si na drzewie, skonała w męczar-
niach.  
W kol. Marianówka Werbska 
pow. Włodzimierz Wołyński 
upowcy zamordowali 4 Polaków, 
w tym małżeństwo Chełmińskich.  
We wsi Markowicze pow. Horo-
chów upowcy spędzili do piwnicy 
5 rodzin polskich (około 25 osób) i 
wrzucili granaty; piwnica zawaliła 
się a ziemia nad nią jeszcze przez 
jakiś czas ruszała się.  
We wsi Maruszka pow. Złoczów 
w II połowie 1943 roku uprowa-
dzili i zamordowali 4 Polaków. 
W kol. Maszcza pow. Kostopol: 
„Moja rodzina pochodzi z Masz-
czy dokładnie to dwie rodziny Ra-
kowscy Stanisław i Chodorowscy 
Jadwiga, szerzej mogę wszystko 

opisać, zginęli w 1943 z rąk UPA 
ale mieli rodziny i potomków, któ-
rzy żyją do dziś”. (Krzysztof Sowa, 
Żagań,  sowa16@wp.pl; 29.08.11; 
w:  http://forum.gazeta.pl/foru-
m/w,76,12039249,,Szukam_osob_
ktorych_rodziny_pochodza_z_
Wolynia.html?v=2 ). 
Między wsią Maślanka a wsią 
Użyniec pow. Dubno zastrzelili 
jadące wozem 2 Polki.  
We wsi Matwiejowce pow. Krze-
mieniec w okrutny sposób zamor-
dowali 2 Polki: 70-letnią Francisz-
kę Gałecką i jej 16-letnią wnuczkę 
Julię Gałecką.  
We wsi Medwedówka pow. Ko-
stopol Ukrainiec zwany „Koza-
kiem” zamordował swoją żonę 
Polkę. 
We wsi Michałówka pow. Ho-
rochów Ukraińcy zamordowali 7 
Polaków: Franciszka Tokarskiego 
z żoną, ich dwie córki oraz syna 
jednej z córek; zięcia Tokarskich 
Jana Niewiadomskiego, męża 
Heleny oraz jego siostrę Jadwigę 
Newiadomską. Zbrodni dokonała 
18-osobowa bojówka UPA  pod 
dowództwem Marka Słodkewycza 
z kolonii Granatów, a wśród mor-
derców dwaj Ukraińcy z Micha-
łówki, bracia Chomik.    
W kol. Miedziaków pow. Kowel 
upowcy zastrzelili 2 młodych Po-
laków.  
We wsi Mikulin pow. Równe 
Ukraińcy z OUN zamordowali 
bestialsko 11 Polaków: 2 rodziny 
Grochowskich mieszkające w jed-
nym domu, w tym dzieci lat 1, 3, 
11 i 14-letnie bliźnięta oraz dziew-
czyny lat 25 i 26; ocalała Walen-
tyna Grochowska, której szukali 
ale nie zdołali odkryć. Mordercy 
są znani.   
We wsi Miłków pow. Lubaczów 
policjanci ukraińscy aresztowali 
Budzyńskiego, leśniczego, który 
zginął w Oświęcimiu.  
W miasteczku Mizocz pow. 
Zdołbunów upowcy zamordowali 
rodzinę pracownika cukrowni (był 
nim Zaucha-Sobolewski) z żoną i 
2 synami.  
Koło miasteczka Mizocz pow. 
Zdołbunów zamordowali rodzinę 
polską  radcy prawnego.  
We wsi Młyniska pow. Żydaczów 
policjanci ukraińscy aresztowali 
Michała Suzańskiego, który zginął 
na Majdanku.  
Koło wsi Młynów pow. Dubno 
Ukraińcy zamordowali 7-osobową 
rodzinę polską Drutkiewiczów.  
W futorze Moczanówka pow. 
Krzemieniec zamordowali 4 Po-
laków: 3-osobową rodzinę o na-
zwisku Las (rodziców z córką) i 
20-letniego Stanisława Usińskie-
go.    
We wsi Modryniec pow. Hrubie-
szów zamordowali 3 Polaków; byli 
to: nauczyciel Aleksander Budzyń, 
leśnik Tadeusz Milowicz i Włady-
sław Kostor „Wapiak”.    
W kolonii Modryń pow. Hru-
bieszów: „W 1943 r. nacjonaliści 
Ukraińscy powiesili Barana Cze-
sława (lub Bolesława?) l. 28.”  
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw.;  Seria 
– tom 8). 
We wsi Mokrzec pow. Włodzi-
mierz Wołyński zginął w czasie 
czystek i rzezi wołyńskiej dokona-
nej przez Ukraińców w 1943 roku 
gajowy Józef Giełbuda (Edward 
Orłowski..., jw.). 
We wsi Mołotków pow. Krze-
mieniec Ukraińcy zamordowali 
małżeństwo Jana i Malwinę Me-
dweckich.  

We wsi Moniatycze pow. Hrubie-
szów: „Do Polaków, którzy praw-
dopodobnie zginęli z rąk policji 
ukraińskiej z Moniatycz należą: 
Borys i.n. z Czartowic żołnierz AK 
zginął w Moniatyczach, Ciechacki 
i.n. ze Stepankowic, zginął w 1943 
r., Gancarz Walenty z Czartowi, 
żołnierz AK zginął w Moniaty-
czach, Radelczuk i.n. ze Stepanko-
wic zginął w 1943 r.” (Prof. dr hab. 
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw.;  Seria – tom 8). 
We wsi Mosty pow. Zdołbunów 
zamordowali 2 Polaków, braci 
Pawła i Stanisława Bednarzów, 
mężów Ukrainek oraz jedną z nich.  
We wsi Mosur pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy zamordowali 7 
Polaków i 1 Ukrainkę: Draganową 
z 2 dzieci, wdowę Szymulską z sy-
nem Leopoldem, Antoniego Janic-
kiego z żoną Hanną (z mieszanego 
małżeństwa) oraz Lipianową.    
We wsi Mosurowce pow. Krze-
mieniec zamordowali 35-letnią 
Karolinę Szumską.  
We wsi Moszków pow. Sokal za-
mordowali Tomasza Bednarczuka 
z żoną. 
We wsi Myszakówka pow. Ko-
stopol zamordowali 2 Polaków: 
Tadeusza Michniewicza lat 24 i 
Kazimierza Leszczyńskiego lat 28.   
We wsi Nabróż pow. Tomaszów 
Lubelski upowcy zamordowali 5 
Polaków: ks. Władysława Jarnic-
kiego lat 454, jego siostręAleksan-
drę Jacniacką, służącą u księdza 
Marię Bartoszczyk z 13-letnim 
synem Stanisławem; oraz Tomasza 
Wielosza, oficera rezerwy WP. W 
następnym napadzie upowcy za-
mordowali 25 Polaków – łącznie 
30 Polaków.  
W mieście powiatowym Nad-
wórna woj. stanisławowskie pod 
koniec 1943 roku na drodze koło 
miasta banderowcy zamordowali 
3 Polaków.   
We wsi Narajów Wieś pow. Brze-
żany banderowcy zabili Marszałka 
N. lat 50 (Kubów..., jw.).  
We wsi Nawaria pow. Lwów za-
mordowali 3 Polaków.  
We wsi Nieświcz pow. Łuck za-
mordowali 17 Polaków. 
We wsi Niweck pow. Sarny za-
mordowali 2 rodziny polskie oraz 
spalili żywcem 7 rodzin polskich, 
w tym 7-osobową.  „Niweck-Osa-
da liczyła siedem chat i usytuowa-
na była w trójkącie: Hrycki – Ni-
weck – Zaleszany. Mordu dokona-
li, na 19-tu osobach, ”chłopcy” 
osławionego Tarasa Bulby /noża-
mi i siekierami/, tylko jedna moja 
Ciocia, wraz z 2,5 roczną córką 
została zastrzelona, ponieważ nie 
chciała wejść ,do chaty, chaty-kaź-
ni!” (Andrzej, 8 kwietnia 2013; w: 
http://prawy.pl/2857-70-rocznica-
-ukrainskiej-zbrodni-w-brzezi-
nach/).  
We wsi Niżankowice pow. Prze-
myśl policjanci ukraińscy zamor-
dowali 2 Polaków.  
We wsi Nowaki pow. Sarny zo-
stał zamordowany przez Ukraiń-
ców Jakub Brzozowski, były żoł-
nierz legionów Piłsudskiego: „Po 
ostrzeżeniach od rodziny Pieczoń-
czyków, opuściliśmy Nowaki aby 
udać się w bezpieczne miejsce tzn. 
tam gdzie stacjonowali Niemcy. 
W drodze na stację kolejową we 
Włodzimiercu, w lesie zostaliśmy 
zatrzymani przez kilkuosobową 
grupę Ukraińców. Powiedzieli, że 
są upowcami i zaczęli przeszuki-
wać wóz na którym jechaliśmy, za 
bronią. Pomimo, że żadnej broni 
nie mieliśmy, w kilku zabrali tatę 

do lasu i to był ostatni raz kiedy 
go widziałam. Jeden z Ukraińców 
pozostał przy nas do pilnowania. 
Mama kazała nam dzieciom ucie-
kać, a sama błagała go o litość, 
padając na kolana. Ukrainiec ka-
zał wydać sobie jedzenie jakie mie-
liśmy przy sobie i powiedział, że i 
tak nas wszystkich wyłapią. Uda-
ło nam się uciec w momencie gdy 
Ukrainiec zainteresował się jedze-
niem. Dotarliśmy do torów kolejo-
wych, a wzdłuż nich do stacji ko-
lejowej. Po jakimś czasie dotarła 
tam nasza mama, byliśmy bardzo 
szczęśliwi” (Wspomnienia Janiny 
Bęben z d Brzozowskiej, przysłał 
Dariusz Butyrowski, 2012 r. http://
wolyn.freehost.pl/wspomnienia/
nowaki_janina_beben.html). 
W kol. Nowa Ziemia pow. Łuck 
Ukraińcy oderżnęli piłą głowę Po-
lce, Kwiatkowskiej, ze wsi Balar-
ka.  
We wsi Nowomyslk pow. Zdoł-
bunów zamordowali miejscowe-
go duchownego prawosławnego 
z żoną, za odmowę poświęcenia 
krzyża na usypanym kopcu, któ-
ry był sygnałem do mordowania 
Polaków. Syn popa był członkiem 
bojówki UPA.
W majątku Obory pow. Krze-
mieniec zamordowali 2 Polaków.  
We wsi Ochnówka pow. Wło-
dzimierz Wołyński zamordowali 
Paierbową.  
We wsi Okopy pow. Sarny został 
zamordowany „przez aktywistów 
OUN-UPA” leśniczy Rybacki 
(Edward Orłowski..., jw.).  
We wsi Olchowiec pow. Brzeża-
ny Ukraińcy zamordowali Uchma-
na N. (Kubów..., jw.). 
W gajówce Ołyczka pow. Łuck 
Ukraińcy zamordowali Adama Ro-
skowińskiego. 
W miasteczku Ołyka pow. Łuck 
zamordowali Józefa Badowskiego, 
właściciela sklepu.  
Na terenie gminy Ołyka pow. 
Łuck został zamordowany przez 
Ukraińców leśniczy Jarosław Ro-
dziewicz   (Edward Orłowski..., 
jw.). 
W osadzie Orżew pow. Równe 
Ukraińcy zamordowali 2 Polaków: 
jednemu założyli sznurek na szyję 
i skręcali patykiem aż do skonania, 
drugiemu wydłubali oczy, odcięli 
ręce i nogi i wrzucili do mrowiska. 
Mieszkańcy osady widzieli pły-
nące zwłoki kilku kobiet w ciąży 
z rozprutymi brzuchami, prawdo-
podobnie ofiary nocnego napadu 
UPA na wieś Beheń pow. Równe.  
We wsi Ossa pow. Kowel zo-
stał zamordowany przez Ukraiń-
ców leśniczy Feliks Pilichowski  
(Edward Orłowski..., jw.). 
W futorze Ostki pow. Sarny 
Ukraińcy zamordowali 20 Pola-
ków, głównie kobiety.  
Koło miasteczka Ostróg nad Ho-
ryniem pow. Zdołbunów upowcy 
zamordowali Paszyńskiego wcze-
śniej wydłubując mu oczy oraz 
Ukrainiec Jan Janowycz zamordo-
wał swoją żonę Polkę i ich dzieci. 
W miasteczku Ottynia pow. Tłu-
macz banderowiec Dzianek Czar-
nowski zastrzelił Tedziukiewicza. 
Oraz: „Ks. Bolesław Szczurowski, 
wikariusz w parafii Otynia w po-
wiecie Tłumacz, województwo sta-
nisławowskie (archidiec. lwowska, 
dekanat Stanisławów), areszto-
wany w końcu 1943 przez policję 
ukraińską, przekazany do gestapo, 
zaginął bez wieści.” (http://www.
nawolyniu.pl/artykuly/duchowni.
htm ). 
We wsi Pakość pow. Mościska 
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mieszkające tutaj 2 rodziny polskie 
liczące 9 osób zaginęły bez wieści.  
W kol. Palcza pow. Łuck Ukra-
ińcy zamordowali 18 Polaków z 
rodziny Falkowskich.  
W kol. Paniów pow. Łuck zamor-
dowali 6-osobową rodzinę Piciele-
wiczów: Michała, Leokadię oraz 
40-letnią Picielewicz z jej dziećmi 
lat 4, 6 i 8.  
We wsi Pawełcze pow. Stanisła-
wów zamordowali 4 Polaków (IPN 
Wrocław: „Umorzenie śledztwa w 
sprawie ludobójstwa dokonanego 
przez nacjonalistów ukraińskich 
na 209 obywatelach narodowo-
ści polskiej na terenie b. powiatu 
stanisławowskiego – Wrocław, 14 
maja 2012”).  Siekierka, Komań-
ski i Różański w opracowaniu do-
tyczącym woj. stanisławowskiego 
na s. 508 podają 624 nazwiska za-
bitych Polaków w powiecie Stani-
sławów i szacunkową liczbę 1552 
zabitych Polaków. Materiałów ze 
śledztw zakończonych, czyli umo-
rzonych, IPN nie publikuje, w tym 
tak istotnych dla Pamięci Narodo-
wej zeznań świadków, co pozwala 
postawić pytanie o cel i sens tych 
śledztw.  
We wsi Perełysianka pow. Ko-
stopol został zamordowany przez 
Ukraińców leśniczy Stanisław Or-
liński, ur. 1903 r.  (Edward Orłow-
ski..., jw.). 
W kol. Perestaniec pow. Sar-
ny upowcy zarąbali siekierami 
12-osobową rodzinę polską o na-
zwisku Kopacz: babkę, rodziców i 
9 dzieci, najmłodsze miało 6 mie-
sięcy. 
W futorze Piaseczna Huta pow. 
Krzemieniec podczas napadu spa-
lili 15 polskich gospodarstw oraz 
wymordowali prawdopodobnie 
wszystkich mieszkających tutaj 
Polaków.   
We wsi Pielaki pow. Hrubie-
szów: „W 1943 r. policja ukraiń-
ska zam. Mamona Jana, głucho-
niemego.” (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  
Seria – tom 8). 
We wsi Piórkowicze pow. Kowel 
oddział samoobrony z Radom-
la znalazł zwłoki w studni oraz 
zwłoki dziecka przybite do drzwi i 
ściany w jednym z domów (Wie-
sław Donajski; Wspomnienia Jana 
Józefa Donajskiego vel Józefa Du-
najskiego ps. „Brudny”; w: „Biu-
letyn informacyjny 27 DWAK, nr 
2/2000).  
We wsi Poczapy pow. Złoczów 
pod koniec 1943 roku Ukraińcy 
zamordowali 6 młodych Polaków. 
We wsi Poddębce pow. Łuck 
zamordowali Polkę, nauczyciel-
kę Halinę Dmochowską, poprzez 
przybicie do ziemi zaostrzonym 
kołkiem, kierowniczkę szkoły i 
działaczkę społeczną wśród ludno-
ści ukraińskiej; miejscowi chłopi 
ukraińscy cieszyli się przyglądając 
się zbrodni. „W pewnej wiosce w 
powiecie łuckim, nauczycielkę, 
która tam pracowała przez osiem-
naście lat, zamordowali w ohydny 
sposób. Kazano jej się położyć 
na podwórku przed jej własnym 
mieszkaniem i ciż starsi jej ucznio-
wie wbili zaostrzony gruby pal w 
środek brzucha” (Bolesław Ga-
weł: Lata włóczęgi, s. 149). 
W osadzie Poddolany pow. Krze-
mieniec zamordowali 12 Polaków.  
We wsi Podhajce pow. Dubno na 
początku 1943 roku zamordowany 
przez Ukraińców gajowy Rolko  
(Edward Orłowski..., jw.).     
We wsi Podlisy pow. Kowel gru-
pa 12 krewnych Ukraińca, który 

ożenił się z Polką, ciężko poraniło 
ich 2 dzieci i półżywych zasypało 
ziemią.  
We wsi Podłużne pow. Dubno 
Ukraińcy zamordowali 3 Polaków.  
We wsi Podzamcze pow. Dubno 
zamordowali Karola Dobosza.  
W  kol. Polanówka koło Janowej 
Doliny pow. Kostopol: „Zwracam 
się do wszystkich, którzy widzieli 
lub słyszeli, w jaki sposób zostali 
i dokładnie gdzie zamordowani: 
Pietrzykowska Marianna - primo 
voto Snopek (widziana z rozrą-
baną głową, ale nie zostało prze-
kazane, w jakim miejscu to było). 
Mogła to być Kol. Polanówka lub 
jej okolice, względnie gdzieś koło 
Janowej Doliny, gdyż wielu Pola-
ków z Polanówki tam się schroni-
ło sądząc, że tam ocaleją. To była 
moja babcia. Zginęła także jej sy-
nowa, a moja ciocia - młoda kobie-
ta w wysokiej ciąży. Wiadomo, że 
została żywcem spalona w stodole, 
być może to była Polanówka, być 
może gdzieś koło Janowej Doliny. 
W samej Janowej Dolinie, jak się 
dowiedziałam, nie było stodoły, bo 
to było miasteczko.  Otylia Szabel-
ska z d. Snopek z Kol. Polanówki 
gm. Derażne pozostawiła dla bez-
pieczeństwa swoje dwie małe có-
reczki u pewnych ludzi, których nie 
udało nam się ustalić. Dzieci zagi-
nęły bez śladu. Kto wie coś na ich 
temat?  Snopek (młoda kobieta w 
wysokiej ciąży, jej imię nieznane), 
została spalona żywcem w stodole 
wraz z innymi Polakami w okoli-
cach Janowej Doliny lub na Pola-
nówce. data nieznana. Rok 1943. 
Pietrzykowska Marianna - primo 
voto Snopek, wdowa po Antonim 
Pietrzykowskim i Snopku Stani-
sławie, zamordowana w okolicach 
Janowej Doliny lub Polanówki. 
Zamieszkała w Kol. Polanówka. 
gm. Derażne.  Szabelska Barba-
ra - kilkuletnia dziewczynka i jej 
siostrzyczka o nieznanym imieniu. 
Miejsce nieznane, ale w gminie 
Derażne. Mieszkały w Kol. Po-
lanówka” (Janina Stefaniak; w: 
www.stankiewicze.com/ludoboj-
stwo.pl ).  
We wsi Poliana /Polana, Pola-
ny?/ w rejonie turzyskim /pow. 
Kowel/: „Jewhenija Ryl, miesz-
kanka wsi Poliana tego samego 
rejonu, jest świadkiem tego, jak jej 
rodzice uratowali życie Krysi Cze-
kanowskiej, która przybiegła do 
nich, aby się ukryć, kiedy napast-
nicy rozstrzeliwali jej babcię, brata 
i dwie siostry”.  (Iwan Olchowski: 
Ratowali niewinnych, ryzykując 
własne życie. W: Pojednanie przez 
trudną pamięć. Wołyń 1943. Lu-
blin 2012). 
We wsi Pracuki pow. Sarny wy-
mordowali większość rodzin pol-
skich, kilkadziesiąt osób.  
W osadzie Pruski pow. Zdołbu-
nów zamordowali 5 Polaków, w 
tym kobiety lat 80 i 70 oraz 13-let-
niego chłopca. 
W kol. Przebraże pow. Łuck za-
mordowali Jana Kamińskiego.  
Koło kol. Przebraże pow, Łuck 
zamordowali 5-osobową rodzinę 
polską: Strawińskiego z 2 córkami 
i 2 synami.  
W futorze Puchacz pow. Sarny 
zarąbali siekierami młodą Polkę 
NN.  
We wsi lub kolonii Pustomyty 
pow. Horochów: „Kowalczykowa 
/.../ wcześniej straciła męża. Był le-
śniczym, na początku roku poszedł 
do lasu, nie wrócił, wszelki słuch 
po nim zaginął. Została sama  (Da-
mian Szymczak: „Czy żołnierze 
chodzą z tasakami”; w: „Gazeta 

Polska” z 23 lipca 2008).  
We wsi Radochówka pow. Rów-
ne upowcy zamordowali co naj-
mniej 20 Polaków; zwęglone 
zwłoki na 2 furmankach przywie-
ziono do Ołyki na cmentarz rzym-
skokatolicki.  
We wsi Raciborowice pow. 
Chełm: „W drugiej połowie 1943 
r. zostali zam. Jan Ziółkowski – 
nauczyciel i Władysław Kostory.” 
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw.;  Seria 
– tom 8). 
W kol. Radowicze pow. Kowel 
zamordowali 3 Polaków, w tym 
Marię Kurnicką.  
W mieście Radziechów woj. tar-
nopolskie został zamordowany 
przez banderowców gajowy Adam 
Gregorczyk.  
W kol. Rafałówka pow. Łuck 
Ukraińcy zamordowali Teofilę 
Wąsowicz.  
We wsi Rakowiec pow. Luboml 
upowcy zamordowali 3-osobową 
rodzinę polską: 80-letniego dziad-
ka Franciszka Kutasiuka i jego 2 
małych wnucząt o nazwisku Iwan-
czuk.  
We wsi Ratniów pow. Łuck Ukra-
ińcy zamordowali Józefa Stępnia.  
We wsi Rodoszówka pow. Krze-
mieniec upowcy zamordowali kil-
ka rodzin polskich, które przeszły 
z prawosławia na katolicyzm.   
We wsi  Rohaczyn pow. Brzeża-
ny zamordowany został Rzadkow-
ski Michał l. 20 (Kubów..., jw.). 
Koło wsi Rokitno pow. Sarny 
zamordowali 45-letnią Stefanię 
Reder.  
We wsi Romanów koło Gniłej 
pow. Przemyślany zamordowali 
15-letniego Józefa Zacharkę, któ-
ry poszedł do pracy u gospodarza 
Ukraińca.  
We wsi Rowańce pow. Łuck pod-
czas napadu upowcy zamordowali 
prawdopodobnie 3 rodziny pol-
skie, które tutaj mieszkały.  
W mieście Rozdół pow. Żyda-
czów miejscowi Ukraińcy zamor-
dowali 35-letniego Tadeusza Hry-
niuka.  
W miasteczku Rożniatów pow. 
Dolina pod koniec 1943 roku ban-
derowcy zamordowali 4-osobową 
rodzinę: Edwarda Teleśnickiego z 
żoną i 2 dzieci.  
W mieście Równe woj. wołyńskie 
na przedmieściu zamordowali 3 
młodych Polaków.  
W powiecie Równe woj. wołyń-
skie upowcy zamordowali 6-oso-
bową rodzinę Jedrzejewskich, 
byłego inspektora pożarnictwa we 
Włodzimierzu Wołyńskim. Zgi-
nęli: Czesław Jedzejewski, jego 
żona, ich dwoje dzieci, jego matka 
i siostra. Ukrył się pod łóżkiem i 
uratował jego młodszy brat.   
We wsi Rudnia pow. Sarny Ukra-
ińcy zamordowali kilkuosobową 
rodzinę Mokrzyckich.   
We wsi Rudnia Potasznia pow. 
Kostopol zarąbali siekierami na 
drodze młodego Polaka Kazimie-
rza Zemke, mieszkańca wsi Orze-
chowa, a jego ojcu kazali posprzą-
tać leżące szczątki syna.
W kol. Rudnia Stryj pow. Kosto-
pol upowcy zamordowali Mariana 
Bagińskiego i 1 Ukrainkę.  
Między wsią Rudnia Stryj a By-
strzyce pow. Kostopol Ukraińcy 
zamordowali Jana Kotowicza i To-
masza Misiunę. 
We wsi Rudniki pow. Łuck za-
mordowali Bolesława Trusiewi-
cza.   

We wsi Rusywel pow. Równe 
podczas napadu upowcy zamordo-
wali nie ustaloną liczbę Polaków; 
Bronisław Malinowski ukryty w 
oborniku stracił oko, gdy dziobali 
widłami poszukując ukrywających 
się, jednak go nie wykryli.  
Między wsią Rymacze a wsią 
Sztuń pow. Luboml Ukraińcy za-
rąbali siekierami bratową Stanisła-
wy Sawickiej a jej małą córeczkę 
udusili jej fartuszkiem, gdy ucieka-
ły ze wsi Sztuń.  
We wsi Rzeczki pow. Rowne bul-
bowcy wymordowali większość 
Polaków, kilka rodzin; bulbowiec 
Wasyl Grabowśkyj zamordował w 
lesie 22-letnią Sabinę Bronowicką, 
jej ciało przez dłuższy czas leżało 
w lesie koło wsi.  
We wsi Sadki pow. Krzemieniec 
Ukraińcy zamordowali starsze 
małżeństwo polskie, które przyszło 
do swojego domu po żywność.   
We wsi Salówka pow. Czortków 
udusili 3-osobową rodzinę Nowa-
ków: rodziców z córką. 
W futorze Sakłów pow. Sarny 
upowcy zarąbali siekierami 2 ro-
dziny polskie liczące co najmniej 
8 osób, ich dom z rozkładającymi 
się już ciałami spalili partyzanci 
sowieccy.  
We wsi Sarnki Dolne pow. Roha-
tyn policjanci ukraińscy uprowa-
dzili z domu Piotra Hubera i ślad 
po nim zaginął. 
W mieście powiatowym Sarny 
woj. wołyńskie Ukraińcy zamor-
dowali 3 Polaków, w tym 2 kobie-
ty.  
We wsi Sekoń ( Myzowo) gmina 
Siedliszcze pow. Kostopol zo-
stał zamordowany wraz z żoną i 2 
córkami oraz ukrywającym się u 
nich lejtnantem sowieckim przez 
bojówkę ukraińską pod wodzą Pa-
siuka gajowy Piotrowski (Edward 
Orłowski..., jw.).  
W miejscowości Seredno (?): 
„Szukam informacji, mój dziadek 
ze strony mamy nazywał się Miko-
łaj Stuła, zginął z rąk banderow-
ców w 1943 r. w m. Seredno. Mam 
,w rodzinie świadka jak został 
zamordowany. Niestety wydarze-
nia tamtych okropnych wydarzeń 
do dnia dzisiejszego nie mogą go 
odblokować. To co do tej pory do 
mnie dotarło, mnie przeraża....” 
(Mieczysław Wroniarski ; 09 listo-
pada 2014; w: http://rzecz-pospoli-
ta.com/stan/ksiega.php ). Prawdo-
podobnie chodzi o wieś Seredne 
pow. Kałusz. 
W kol. Sieliszcze pow. Łuck 
Ukraińcy ze wsi Harajmówka za-
mordowali 9 Polaków z rodziny 
Drzewińskich: część w stodole 
Mikołaja Drzewińskiego, część 
utopili w bagnie.  
We wsi Sieniachówka pow. Zba-
raż: „W 1943 r. został zam. Misko 
Piotr”. (prof. dr hab. Leszek Jan-
kiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 
7).  
We wsi Silno pow. Łuck upowcy 
zamordowali 18-letnią Genowefę 
Żołędziewską.  
We wsi  Siworogi pow. Przemy-
ślany: „Do listy zamordowanych 
dodam moją ciocię: Maria Ku-
nicka - zastrzelona po spaleniu jej 
domu, użyła słów „poczekajcie jak 
Polacy wrócą to wam dadzą”. To 
było w Siworogach w 1943 r.” (eu-
gene; w: www.stankiewicze.com/
ludobojstwo.pl  ). H. Komański, 
Sz. Siekierka, na s. 301, tarnopol-
skie, podają: „30 kwietnia 1944 
roku banderowcy uprowadzili z 
domów i zamordowali 4 mężczyzn, 
Polaków, NN” 

We wsi Skolin pow. Jaworów 
policjanci ukraińscy aresztowali 2 
Polaków, którzy zaginęli bez wie-
ści. 
We wsi Skurcze pow. Łuck Ukra-
ińcy zamordowali 7 Polaków, w 
tym Władysława Skawińskiego 
z żoną i  dzieckiem, małżeństwo 
Trąbaczewskich i kalekę Józefa Ja-
kubowskiego.  
We wsi Sławentyn pow. Podhajce 
w II połowie 1943 roku miejscowy 
członek OUN-B zabił 75-letnią 
kobietę o nazwisku Trybus oraz 
3-osobową rodzinę Wierzbickich 
(matkę z synem i córką). 
W kolonii Słobodarka pow. Łuck 
w domu zamieszkałym przez ro-
dzinę Jankowskich Ukraińcy za-
mordowali 3 Polaków: „Jankow-
ski Ignacy, żona Lucyna z d. Zuzek. 
Przedtem budynek należał do Żyda 
(NN). W tym budynku zamordowa-
no 3 osoby narodowości polskiej, 
ciała leżały w piwnicy - dwie ko-
biety i mała dziewczynka, która 
w ręku miała budzik. Pochowano 
je na cmentarzu w Rożyszczach”. 
(.http://wolyn.ovh.org/opisy/slo-
bodarka-07.html).
W kol. Smołowa pow. Horochów: 
„Mój pradziadek ma na imię Anto-
ni , nazywa się Jonak i pochodził 
z Kolonii Smołowa.  Moja babcia 
(córka Antoniego miała na imię 
Bronisława). Zginęła w czasie rze-
zi na Wołyniu w 1943 roku, razem 
ze swoim mężem a moim dziadkiem 
Władysławem Sołoduchinem (lub 
Sołoducha)”. (Teresa Zadrożna, 
30.04.14; w:  http://forum.gazeta.
pl/forum/w,76,12039249,,Szu-
kam_osob_ktorych_rodziny_po-
chodza_z_Wolynia.html?v=2 ). 
We wsi Smordwa pow. Dubno 
został zamordowany przez Ukraiń-
ców Polak, leśniczy. Rozpoznano, 
że, kurtkę leśniczego nosił później 
Iwan Pribisz. (Edward Orłowski..., 
jw.).
W kol. Smyga pow. Dubno zwiad 
AK natknął się na ciała polskich 
dzieci powbijanych na sztachety. 
We wsi Somin pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy zamordowa-
li Ukraińca Sergieja Czobotara z 
rodziną i dwie Polki ze wsi Rado-
wicze pow. Kowel, każdą z dwoj-
giem dzieci, tj. 28-letnią Katarzy-
nę Kułakowską z 8-letnim synem 
Janem i 4-letnią córką Stanisławą 
oraz 36-letnią Katarzynę Młynek 
z córką Teresą i 8-letnim synem 
Edwardem. Wcześniej Czobotar 
zabrał te dwie znajome mu rodzi-
ny do siebie, ukrywał jakiś czas w 
swoim gospodarstwie, a następnie 
przeprawił przez Bug, gdzie zosta-
ły złapane przez policjantów ukra-
ińskich i przekazane upowcom z 
Sominie; łącznie zabito 6 Polaków 
i 4 Ukraińców.  
W mieście wojewódzkim Stani-
sławów policjanci ukraińscy za-
strzelili 2 Polaków. 
We wsi Stanisławówka pow. Żół-
kiew aresztowali 2 Polaków, po 
których ślad zaginął.  
We wsi Starzawa koło Chyro-
wa pow. Dobromil banderowcy 
zamordowali Zdzisława Rożka, 
leśnika.  
We wsi Stepankowice pow. Hru-
bieszów policjanci ukraińscy za-
strzelili 2 Polaków.  
W kol. Stężarzyce pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy zamor-
dowali młodego chłopca o nazwi-
sku Kałun oraz ojciec Leokadii 
Ignaciuk. 
We wsi Studynie pow. Horochów 
zamordowali 4 Polaków, w tym 
nauczycielkę Józefę Czarnolew-
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ską.   
We wsi Stydyń Wielki pow. Ko-
stopol zamordowali 3-osobową ro-
dzinę: Bronisławę Pol z 2 synami.   
We wsi Suchowola pow. Łuck za-
mordowali co najmniej 3 rodziny 
polskie.  
We wsi Suraż pow. Krzemieniec 
zamordowali 47 Polaków. 
We wsi Swóz pow. Łuck zamor-
dowali 25-letniego Tadeusza Bryzę.  
We wsi Szczekiczyn pow. Równe 
zamordowali Piotra Czyżewskiego.  
We wsi Szeparowce pow. Koło-
myja policjanci ukraińscy z gesta-
powcami rozstrzelali około 8 tys. 
Żydów i kilkudziesięciu Polaków.   
We wsi Szczurowice pow. Radzie-
chów, z donosu policji ukraińskiej 
aresztowany został przez gestapo, 
przesłuchiwany i po kilku tygo-
dniach zwolniony ks. Jan Witek. 
Podczas powrotu na plebanię (w 
II połowie 1943 roku) został za-
trzymany przez ukraińskich „par-
tyzantów” i zamordowany (Ko-
mański..., s. 323). Inni: „Ks. Jan 
Witek, proboszcz parafii Szczuro-
wice w powiecie Radziechów (ar-
chidiec. lwowska, dekanat Brody), 
województwo tarnopolskie,; aresz-
towany 25.05.1943 przez policję 
ukraińską zginął w niewyjaśnio-
nych okolicznościach w więzieniu”. 
(http://www.nawolyniu.pl/artykuly/
duchowni.htm ). 
We wsi Szepel pow. Łuck upowcy 
zamordowali Władysława Janickie-
go.  
W kol. Szmitków pow. Sokal: 
„Próbuję ustalić okoliczności 
śmierci: Jana RUPPENTHAL-a, ur. 
1901 r., zamordowanego przez UPA 
w 1943? w kolonii Szmitków, po-
wiat Sokal, woj. Lwowskie”. (D.R  
set296@wp.pl; 17 lipca 2013; w:  
http://rzecz-pospolita.com/tarnop/
ksiega.php ). 
W nadleśnictwie Śniatyń-Koło-
myja pow. Śniatyn został zamor-
dowany przez nacjonalistów ukra-
ińskich  nadleśniczy, inż. leśnik Ste-
fan Jedłowiecki ur. 1914 r. (Edward 
Orłowski..., jw.).   
We wsi Tarnowica Polna pow. 
Tłumacz w II połowie 1943 roku 
banderowcy obrabowali gospo-
darstwa polskie i zamordowali 36 
Polaków; podczas ich pogrzebu 
ostrzelali kondukt na cmentarzu za-
bijając dalszych 2 Polaków oraz 3 
raniąc.  
We wsi Telatyn pow. Tomaszów 
Lubelski: „W roku 1943 zostali 
aresztowani przez policję ukraiń-
ską, przekazani do gestapo i tam 
zamordowani: Flądro Andrzej (zgi-
nął w Majdanku), Jaruzal Edmund 
l. 27 (zamordowany w Dachau).” 
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw.;  Seria – tom 8)
We wsi Teodorówka pow. Sarny 
podczas napadu zamordowali nie 
ustaloną liczbę Polaków; Króli-
kowskiego wrzucili do płonącego 
domu. 
We wsi Tetylkowce pow. Krze-
mieniec zamordowali Franciszka 
Dobrowolskiego, męża Ukrainki.  
We wsi Tłusteńkie pow. Kopy-
czyńce zamordowali 38 Polaków i 
1 Żyda.  
Koło wsi Tomaszgród pow. Sarny 
podczas walki z UPA zginęło 3 Po-
laków, w tym kobieta.  
W miasteczku Torczyn pow. Łuck 
upowcy zamordowali 2 Polaków i 
3 Ukraińców (w tym 2 siostry) za 
sprzyjanie Polakom.  
We wsi Trościaniec pow. Łuck za-
mordowali kilku Polaków.  
We wsi Trościaniec Wielki pow. 

Zborów w II połowie 1943 roku 
zostali zamordowani poza terenem 
wsi: Dudek (imię NN, mężczyzna) 
z Trościańca Wielkiego oraz Śliwiń-
ski Antoni, leśniczy   (http://olejow.
pl/readarticle.php?article_id=251 ). 
W miasteczku Tuczyn pow. Rów-
ne zamordowali 3-osobową rodzi-
nę: matkę Kałużnę i jej 2 małych 
dzieci. 
W gminie Tuczyn pow. Równe po 
torturach zamordowali 10 Polaków, 
w tym zgwałcili i zmasakrowali Zo-
fię Jantę.  
We wsi Tudorkowice pow. Sokal 
w II połowie 1943 roku zamordo-
wali 4 Polaków, w tym 15-letnią 
dziewczynę o nazwisku Micela, ku-
zynkę leśniczego.  
We wsi Tuligłowy pow. Jarosław 
zamordowali 7 Polaków, w tym 3 
kobiety.  
We wsi Turopin pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy trzykrot-
nie usiłowali zamordować Hipolita 
Niemca, za każdym razem udawało 
mu się zbiec, ostatni raz z dołu ko-
panego sobie na mogiłę; po wojnie 
spotkał on w Kłodzku jednego ze 
swych oprawców. 
We wsi Turza Wielka pow. Dolina 
pod koniec 1943 roku banderowcy 
obrabowali i spalili gospodarstwa 
polskie oraz zamordowali 30 Pola-
ków. 
Koło miasteczka Turzysk pow. 
Kowel: „Rodzina Sztupców miesz-
kała w kolonii, która była bardzo 
blisko miasteczka Turzysk na Wo-
łyniu. Mieszkali od nas zatem oko-
ło 30 km na północ i blisko miasta 
Kowel. Niestety i ta rodzina złożyła 
swoją ofiarę na Wołyńskiej Ziemi” 
(Regina Schab z d. Kaliniak, w: 
www.stankiewicze.com/ludoboj-
stwo.pl  ).  
W miasteczku Turzysk pow. Ko-
wel upowcy zastrzelili kilkunasto-
letniego Polaka o nazwisku Markie-
wicz ps. „Krzyś”, kuriera inspekto-
ratu AK Kowel.  
We wsi Turzysk Przedmieście 
pow. Kowel zamordowali Adama 
Piecha.  
Na stacji kolejowej Tutowicze 
pow. Sarny zamordowali 7 Pola-
ków, których powiązali sznurkami 
i podusili. 
We wsi Tynne pow. Sarny upo-
wcy przyprowadzili do mieszkania 
Ukraińców Caruków młodego Po-
laka, i po skatowaniu go wyprowa-
dzili związanego powrozem; ślad 
po nim zaginął.   
We wsi Uhnów pow. Tomaszów 
Lubelski w II połowie 1943 roku 
zamordowali 3 Polaków, w tym 
wójta gminy Jana Piroszego. 
W kol. Urszulin pow. Równe za-
mordowali 96-letniego Folgentego 
Reszczyńskiego.  
W kol. Usickie Budki pow. Łuck 
zamordowali Jana Garczyńskiego. 
Koło miasteczka Uściług pow. 
Włodzimierz Wołyński zamor-
dowali rodzinę polską: 70-letniego 
Leona Zubkę, którego spalili wraz z 
domem, jego 2 córki: Janinę lat 24 
i Jadwigę lat 20, natomiast 3-letni 
synek Jadwigi Józef zmarł z głodu 
pełzając po zwłokach pomordowa-
nych i wołając „mamo, mamo”.  
We wsi Wacławka pow. Równe 
wymordowali prawie wszystkich 
Polaków, którzy w kolumnie wo-
zów opuszczali wieś, liczby ofiar 
nie ustalono, około kilkunastu 
rodzin, była to wieś zamieszkała 
przez Polaków.    
We wsi Waśkowce pow. Krzemie-
niec zamordowali wraz z rodziną 
zrutenizowanego Polaka Bronisła-

wa Szmatkowskiego wraz z rodzi-
ną, brata Piotra, który nie chciał 
wstąpić do UPA (patrz wyżej, „we 
wsi Kąty”).   
We wsi Wełdzisz pow. Dolina 
upowcy uprowadzili i zamordowali 
3 Polaków, w tym kierownika apte-
ki, natomiast policjanci ukraińscy 
aresztowali Władysława Karpa, 
który zamordowany został w wię-
zieniu w Dolinie. 
We wsi Wełnianka pow. Łuck 
Ukrainiec zamordował swoją żonę 
Polkę oraz ich dzieci.  
W kol. Werchy Stare pow. Kowel 
upowcy (byli policjanci ukraińscy) 
zamordowali małżeństwo polskie: 
65-letniego Budę związali drutem 
kolczastym za gardło, jego 60-let-
nią żonę zarąbali siekierami na pro-
gu domu.  
Na terenie gminy Werba pow. 
Włodzimierz Wołyński zamordo-
wali rodzeństwo polskie: Natalię 
lat 19 i młodszego jej brata, dzieci 
Anieli z d. Rosa z kolonii Wielkie, 
gdy poszukiwali samodzielnie żyw-
ności po wymordowaniu ich rodzi-
ny w tym ich matki. 
W kol. Wertepy pow. Łuck za-
mordowali Władysława Lipińskie-
go, kowala.  
W kol. Wielick pow. Kowel za-
mordowali Teklę Kuleszę.  
We wsi Wielimcze pow. Kowel 
upowcy używając podstępu za-
mordowali 7 Polaków ukrywanych 
przez Ukraińców (2 nauczycieli i 5 
młynarzy) oraz 2 Rosjan. 
W kol. Wielkie pow. Włodzimierz 
Wołyński w II połowie 1943 roku 
zamordowali śpiącą w stodole Po-
lkę, staruszkę o nazwisku Rosa, 
wdowę.  
We wsi Wiktorany pow. Łuck za-
mordowali nie ustaloną liczbę Pola-
ków, co najmniej 2 rodziny. 
We wsi Wilia pow. Krzemieniec: 
„Ojciec Bolesław został podstępnie 
pojmany i zamordowany przez ude-
rzenia odważnikami 2 i 5 kg w oko-
lice serca, duszenie i utopienie w 
rzece Wilia, matka Antonina z domu 
Górska spalona żywcem w ziem-
skiej posiadłości swoich rodziców 
w Wilii”. (Prof. Kazimierz Demek, 
Poznań: „Wymowny symbol”; w: 
„Myśl Polska” z 12 października 
2008). Siemaszko na s. 432 podają, 
że w 1943 roku upowcy zamordo-
wali 2 Polki: żonę Ukraińca oraz 
„Górską, która sama pozostała 
w gospodarstwie, a jej rodzina w 
związku z napadami upowców wy-
jechała”. Bolesław Demek nie zo-
stał wymieniony.
W kol. Wilmazów pow. Dubno 
zamordowali 2 Polaków: Zieliń-
skiego z synem Wiktorem.  
We wsi Wiśniatyńce pow. Czort-
ków zamordowali Polaka o nazwi-
sku Węgrzyn. 
W mieście Wiśniowiec Nowy 
pow. Krzemieniec zamordowali 8 
Polaków: 3-osobową rodzinę ko-
wala Antoniego Kozakowskiego z 
żoną Felą i noworodkiem, którego 
rozbili o ścianę domu; 4 chłopców 
13-14-letnich oraz starca Antoniego 
Micerskiego. Jednego z chłopców, 
Mieczysława Szulima, zamordował 
w jego mieszkaniu sąsiad Ukra-
iniec Ostrowśkyj. “Wrocław dnia 
3.04.1997 r. Urodziłam się w 1929 
roku w Nowym Wiśniowcu w wo-
jewództwie tarnopolskim. Moja ro-
dzina składała się z babci i dziadka 
(Michała i Wiktorii Radzimińskich 
- rodziców mamy), moich rodziców 
(Antoniego i Anny Saluków) oraz 
mnie i rodzeństwa (Tadeusza, Wan-
dy, Walerii, Stanisławy, Marcina i 
Janiny). W 1942 roku w domu nie 

było brata Tadeusza oraz siostry 
Walerii, przebywających na przy-
musowych robotach w Niemczech. 
/.../ Już w 1943 roku zaczęły się 
morderstwa i w naszym miastecz-
ku. M.in. została zamordowana 
znajoma moich rodziców, pani Ko-
zakowska z dwiema wnuczkami. U 
naszych bliskich sąsiadów Micer-
skich miało miejsce następujące 
zdarzenie. Pan Micerski był kato-
likiem, żona prawosławna. W mie-
szanych rodzinach był taki zwyczaj, 
ze synowie przyjmowali wyznanie 
ojca, a córki matki. Syn państwa 
Micerskich (imienia nie pamiętam) 
pomimo, ze po ojcu też był kato-
likiem, był w bandzie, ponieważ 
podobała mu się jej działalność. 
Prawdopodobnie banderowcy nie 
mieli do niego zaufania i dla pró-
by kazali mu zabić własnego ojca. 
Syn rozkaz wykonał. Przyszedł do 
domu, zabił ojca w obecności matki 
i chciał wyjść z domu. Matka sta-
nęła w progu ze słowami: „zabiłeś 
ojca więc zabij i mnie”. Zabił więc 
i matkę.” (Wspomnienia Marii Sa-
luk; w: www.podkamien.pl).  
We wsi Wiśniowiec Stary pow. 
Krzemieniec zamordowali 22 
Polaków: 3 mężczyzn, 7 kobiet, 
10 dzieci, oraz starca Wojciecha 
Kańskiego w ogrodzie i staruszkę 
Onyszczukową w polu sierpem.  
We wsi Witoldówka pow. Zdołbu-
nów w czasie jednego z napadów 
upowcy zamordowali 3 Polaków, w 
tym 2 kobiety, natomiast w walce z 
nimi zginęło jeszcze 2 Polaków.  
W mieście Włodzimierz Wołyński 
Ukraińcy zamordowali co najmniej 
9 Polaków, w tym harcerki: Marię 
Sokołowską lat 20 i  Zofię Terpi-
łowką lat 20 - 22 oraz profesora 
historii z gimnazjum Stanisława 
Olesia. 
W okolicach miasta Włodzimierz 
Wołyński: „Ojciec spotkał na po-
sterunku policji polskiej owego 
mężczyznę, któremu w Kohylnie ży-
cie ocalił. Nazywał się chyba Kra-
wiec, był Polakiem, mieszkał gdzieś 
dalej na wschód, dziś już niestety 
nie pamiętam miejscowości z której 
pochodził. Z tego co się jednak zo-
rientowałem, już tydzień czasu był 
w drodze do Włodzimierza. Opo-
wiadał, że miał żonę i dwoje dzieci, 
mieszkali w polskiej wiosce, gdzie 
był szewcem. Ukraińscy partyzanci 
zlecili mu podczas wojny robienie 
dla siebie nowych butów, dla ukra-
ińskich oficerów. Dużo miał z tym 
pracy, więc był potrzebny i kiedy 
wszyscy Polacy dookoła zostali już 
pomordowani, tylko jego rodzinę 
Ukraińcy jak na razie oszczędzili. 
/.../ Po kilku dniach, znowu przyszli, 
aby odebrać tę partię butów, którą 
już zrobił. Jednocześnie nakaza-
li mu, aby zabił swoją żonę, która 
była Polką ponieważ znaleźli nagle 
jej jakąś winę. Namawiali go przy 
tym gorąco, aby przystał do nich, 
aby stał się jednym z nich. Krawiec 
okazał się człowiekiem i nie chciał 
zabić swojej żony, upierał się, że 
nie może tego zrobić. Wtedy oni 
sami zamordowali w domu na jego 
oczach jego małżonkę i jego dzieci, 
wszystkich porąbali siekierami. Na-
stępnie kazali mu w ich obecności 
posprzątać ciała i zmyć z podłogi 
kałużę krwi. Po wykonaniu polece-
nia, pogrzebał ciała. Potem znowu 
zaczął robić buty swoim oprawcom, 
cały czas planując ucieczkę” (Ro-
man Szymanek, w: www.stamkie-
wicze.com/ludobojstwo.pl ; relację 
spisał Sławomir Tomasz Roch).  
We wsi Wola Gnojnicka pow. 
Jaworów w II połowie 1943 roku 
policjanci ukraińscy zabrali ponad 
60 Polaków, mężczyzn, rzekomo 

do prac dla wojska niemieckiego – i 
wszyscy zaginęli bez śladu. 
We wsi i majątku Wołkowce pow. 
Krzemieniec upowcy zamordowali 
kilka rodzin polskich, w tym córkę 
hr. Czosnowskiego z małym dziec-
kiem.  
We wsi Worsuń pow. Dubno 
wrzucili do studni żywą Józefę Zie-
lińską i przyrzucili kamieniami.   
We wsi Wólka Klesowska pow. 
Sarny zamordowali z rodziny Ma-
hońskiego jego córkę lub synową 
i jej małą córeczkę (jego wnucz-
kę). 4-letni wnuczek Mahońskiego 
schował się pod poduszkę, przecze-
kał i poszedł do dziadków Klesowa. 
W wyniku szoku zaniemówił.   
We wsi Wólka Kotowska pow. 
Łuck w walce z UPA poległo 3 Po-
laków, lat 19 – 21. 
We wsi Wólka Szczytyńska (2 km 
od Załuchowa koło wsi Zapripi-
tje) pow. Kamień Koszyrski: „W 
1943 r. do wsi wpadli banderow-
cy i zamordowali 19 osób NN, w 
tym dzieci. Jeden młody człowiek 
pobiegł po krach na jeziorze do 
radzieckich partyzantów - przy-
szli natychmiast z pomocą, złapali 
bandytów i prawdopodobnie zabi-
li ich i uratowali 10 osób.” (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: Lu-
dobójstwo OUN-UPA na Kresach 
Południowo-Wschodnich; Kędzie-
rzyn-Koźle 2017, tom 9). 
We wsi Wulka pow. Brzeżany 
„zabito 4 osobową rodzinę Zołyń-
skich oraz Czarną Marię l. 17 i Zie-
lińskiego Michała.” (Kubów..., jw.).
We wsi Wysocko Wyżne pow. 
Turka policjanci ukraińscy pobili 
śmiertelnie Wysoczańskiego. 
We wsi Wysoczanka pow. Stani-
sławów zamordowali nie mniej niż 
4 osoby (IPN Wrocław: „Umorze-
nie śledztwa w sprawie ludobójstwa 
dokonanego przez nacjonalistów 
ukraińskich na 209 obywatelach 
narodowości polskiej na terenie b. 
powiatu stanisławowskiego – Wro-
cław, 14 maja 2012”). Siekierka, 
Komański i Rózański w opracowa-
niu dotyczącym woj. stanisławow-
skiego na s. 508 podają 624 nazwi-
ska zabitych Polaków w powiecie 
Stanisławów i szacunkową liczbę 
1552 zabitych Polaków; nie wymie-
niają 4 ofiar z Wysoczanki z 1943 
roku. Materiałów ze śledztw zakoń-
czonych, czyli umorzonych, IPN 
nie publikuje, w tym tak istotnych 
dla Pamięci Narodowej zeznań 
świadków, co pozwala postawić 
pytanie o cel i sens tych śledztw.  
We wsi Zabłocie pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy zamor-
dowali Franciszkę Kurtykę, która 
wróciła do domu po krowę. 
W kol. Zalesie pow. Kostopol za-
mordowali Antoniego Rudnickie-
go. 
We wsi Zaleszany pow. Sarny 
Ukraińcy z polecenia miejscowe-
go duchownego prawosławnego 
zamordowali 2 rodziny polskie: 
6-osobową Aleksandra Fiendlisza i 
5-osobową Józefa Kopija; razem 11 
Polaków.  
We wsi Zalipie pow. Rohatyn 
pod koniec 1943 roku Ukraińcy 
zamordowali 20 Polaków, których 
zwłoki znaleziono na łące koło wsi 
Łuczyńce.   

We wsi Załoźce pow. Zborów: 
„1943 rok, przedmieścia malej 
kresowej mieściny Zalosce, b. woj. 
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tarnopolskie. Kilku członków Ukra-
ińskiej Powstańczej Armii wkracza 
do małego gospodarstwa, mordują 
(walczą) stryja mojej śp. Babci, jego 
żonę, ich 3 - miesięczne dziecko, 
dwie córki w wieku 14 i 15 zostają 
zgwałcone i pocięte nożami, moja 
Babcia obserwuje wszystko ukryta 
w drewutni (lat 11), potem boha-
terowie UPA podejmują heroiczna 
walkę z żywym inwentarzem, który 
biorą do niewoli. Taaak , UPA wal-
czyła ...” (Lancaster, 26 grudzień 
2012; w: http://forum.historia.org.
pl/topic/8955-ukrainska-powstan-
cza-armia-upa/page__st__15  ) 
W kolonii Zapust Kisieliński 
pow. Dubno został zamordowany 
przez Ukraińców gajowy Marian 
Masłowski, ur. 1893 r. (Edward Or-
łowski..., jw.). 
W kolonii Zapust Stary (Stary 
Zapust) pow. Łuck:  „Kostowski 
Józef - zamordowany w wieku 70 lat 
przez bandy w 1943 r.” (.http://wo-
lyn.ovh.org/opisy/slobodarka-07.
html).
W futorze Zarudzie pow. Krze-
mieniec upowcy rozerwali końmi 
Polaka. Felka Pawłowskiego.  
We wsi Zarudzie pow. Krzemie-
niec zamordowali 4 Polaków z Wi-
śniowca, w tym młode małżeństwo 
Stanisława Konopnickiego z żoną 
Stanisławą. 
W kol. Zarzeczyca pow. Sarny 
Ukraińcy zamordowali co najmniej 
2 Polaków, którzy wrócili do swo-
ich gospodarstw po żywność.  
We wsi Zastawie pow. Zdołbu-
nów zamordowali 2 Polaków: Jana 
Nogaja z synem Mieczysławem, lat 
19.  
We wsi Zaturce pow. Horochów 
zamordowali 4 Polaków. 
W mieście Zdołbunów woj. wo-
łyńskie zamordowali Karola Mali-
nowskiego.  
Koło miasta Zdołbunów woj. 
wołyńskie zamordowali 35-letnią 
Marię Majewską oraz uprowadzili 
35-letniego Jana Bogusławskiego, 
po którym ślad zaginął. 
We wsi Zielony Dąb /Góra We-
reszczyńskich/ pow. Zdołbunów 
zamordowali 20-letniego Maksy-
miliana Bubla, którego 17-letniego 
brata Stanisława zastrzelili w poło-
wie maja. 
We wsi Zimno pow. Włodzimierz 
Wołyński podczas napadu upowcy 
zamordowali nie ustaloną liczbę 
Polaków, kilkanaście rodzin.  
We wsi Złoczówka pow. Dubno 
zamordowali 2 Polki: Marię Peszko 
z córką.   
We wsi Znosicze pow. Sarny za-
mordowali 2 Polki: 83-letnią Marię 
Jaworską, i jej siostrę.  
W miasteczku Zofiówka pow. 
Łuck upowcy zamordowali Piotra 
Święckiego /Święcickiego?/, hal-
lerczyka. 
We wsi Zwierów pow. Łuck miej-
scowi Ukraińcy zamordowali jedy-
ną mieszkającą tutaj rodzinę polską, 
po napadzie przybyli Polacy i za-
brali ocalałe niemowlę ssące pierś 
martwej już matki. 
W kolonii Zygmuntów gmina 
Skobełka pow. Horochów po na-
padzie uzbrojonych Ukraińców na 
leśniczówkę został związany dru-
tem kolczastym i podpalony w sto-
dole leśniczy Bakowski (imię nie-
znane). (Edward Orłowski..., jw.). 
W okolicach miasta Żółkiew woj. 
lwowskie na drodze do Fujny ban-
derowcy zamordowali małżeństwo 
Jaśkiewiczów. 
W miasteczku Żurawno pow. 
Żydaczów policjanci ukraińscy 

aresztowali 4 Polaków, którzy zagi-
nęli bez wieści, Byli to: Jerzy Terz 
- artysta rzeźbiarz, nauczyciel i 2 
byłych urzędników państwowych.  
    „Zgodnie z danymi UCK w ca-
łym dystrykcie galicyjskim, do 
końca 1943 r. – a więc w okresie, 
kiedy walka UNS z Polakami była 
już zaawansowana – z ręki pol-
skiej zginęło 104 Ukraińców” (Lew 
Szankowśkij, 1953, 698; za: A. L. 
Sowa..., s. 229 – 230 ). 
 „We wsi Stechnikowce jeden z 
Ukraińców miał żonę Polkę i z 
nią dwie córki. Pod koniec 1943 
r. otrzymał list od banderowców z 
UPA, w którym nakazano mu nie-
zwłocznie zabić swoją żonę i obie 
córki za to, że są Polkami. Mąż i 
ojciec – Ukrainiec tego rozkazu nie 
wykonał. Otrzymał więc kolejny 
list z rozkazem i pogróżkami, ale 
również po raz drugi rozkazu nie 
wykonał. Jakiś czas potem otrzy-
mał trzeci list o podobnej treści, a w 
nim ostrzeżenie, że jeżeli sam tego 
nie zrobi, wykonają to inni. Po tym 
trzecim liście zdawał już sobie spra-
wę, że zabójcy przyjdą. Naostrzył 
wtedy siekierę, ale nie do wykona-
nia rozkazu, lecz do obrony. Kilka 
dni potem w nocy ktoś zaczął ostro 
dobijać się do drzwi, chwycił więc 
za topór i stanął w sieni za drzwia-
mi. Kiedy drzwi wyważono, wpadł 
pierwszy morderca, gospodarz-
-obrońca z całej mocy uderzył go 
ostrzem siekiery. Napastnik upadł, 
za nim wpadł drugi. Spotkało go 
to samo. Więcej napastników nie 
było. Wtedy gospodarz zapalił lam-
pę, żeby zobaczyć banderowców. I 
zobaczył ciała swego ojca i brata”. 
(Relacje Anny Derkacz i Mieczy-
sława Bratkowskiego, „Na rubie-
ży” 1998, nr 29).  s. 38). 
  Stanisław Żurek 
Podstawowe źródła opracowania, 
które nie są wymieniane przy poda-
wanych przypadkach zbrodni:  
Jastrzębski Stanisław: Ludobójstwo 
nacjonalistów ukraińskich na Pola-
kach na Lubelszczyźnie w latach 
1939 – 1947; Wrocław 2007.  
Komański Henryk, Siekierka 
Szczepan: Ludobójstwo dokonane 
przez nacjonalistów ukraińskich 
na Polakach w województwie tar-
nopolskim 1939 – 1946; Wrocław 
2004. 
Siekierka Szczepan, Komański 
Henryk, Bulzacki Krzysztof:: Lu-
dobójstwo dokonane przez nacjo-
nalistów ukraińskich na Polakach 
w województwie lwowskim 1939 
– 1947; Wrocław 2006. 

Siekierka Szczepan, Komański 
Henryk, Różański Eugeniusz: Lu-
dobójstwo dokonane przez nacjo-
nalistów ukraińskich na Polakach 
w województwie stanisławowskim 
1939 – 1946; Wrocław, bez daty 
wydania, 2007. Siemaszko Wła-
dysław, Siemaszko Ewa: Ludobój-
stwo dokonane przez nacjonalistów 
ukraińskich na ludności polskiej 
Wołynia 1939 – 1945; Warszawa 
2000.     

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

  Urodziłem się w Zasmykach, 
wiec zacznę od Zasmyk. Zasmy-
ki – wieś na Kresach Wschodnich 
w powiecie kowalskim, woj. Wo-
łyńskim położona  wśród lasów, 
rozciągnięta na długości kilku 
kilometrów, całkowicie zamiesz-
kała przez ludność polską. Wieś, 
która w okresie drugiej wojny 
światowej (szczególnie w latach 
1942-1944) zapisała się jako 
twierdza , dzięki której zawdzię-
cza życie kilka tysięcy istnień 
ludzkich narodowości polskiej 
narażonych na okrutne mordy ze 
strony nacjonalistów ukraińskich, 
którzy w ten sposób rozpoczęli 
walkę o powstanie Samostijnej 
Ukrainy.

 Przodkowie moich rodziców 
przybyli tam prawdopodobnie 
gdzieś z okolic Częstochowy lub 
Radomia. Jeszcze dziś istnieją 
na mapie takie miejscowości jak 
Raków, Rakowice, Rakówka, Ra-
ków, gdzie prawdopodobnie co 
drugi mieszkaniec nosi nazwisko 
Rakowski. Przeludnienie i bieda 
prawdopodobnie była powodem 
wędrówki co odważniejszych na 
wschód „za chlebem”, gdzie zie-
mia była tania do nabycia i tere-
ny słabo zaludnione. Karczowali 
lasy, zagospodarowywali odłogi, 
budowali się, zakładali rodzi-
ny.  Ojciec mój, o ile pamiętam, 
miał dwóch braci i cztery siostry, 
mama dwóch braci i dwie siostry. 
Do roku 1930 mieszkaliśmy w 
Zasmykach, rodzice i nas troje 
rodzeństwa. Najstarsza siostra 
Adela (1922), Henryka (1937) i ja 
Edmund (1928).  W roku n1930 
przeprowadziliśmy się do Rado-
wicz, gmina Turzysk w tym sa-
mym powiecie. Ojciec kupił tu 
gospodarstwo rolne o powierzch-
ni 7 ha od swego szwagra Łuki. 
Wieś Radowicze była typowo 
ukraińska. Poza wioską były dwie 
kolonie polskie, oraz kilkanaście 
gospodarstw polskich rozrzu-
conych pojedynczo w różnych 

miejscach, powstałych w więk-
szości po  parcelacji majątków 
ziemskich. Wieś była o zabudo-
wie zwartej, bogata ziemia do-
brej klasy-urodzajna. Szczególnie 
Ukraińcom powodziło się dobrze. 
Żyli tu z dziada pradziada, dobrze 
zagospodarowani. Były również 
dwa bardzo zamożne gospodar-
stwa polskie – Bartoszewskich i 
Romankiewiczów oraz Kostru-
biec - właściciel młyna wodnego. 
We wsi były tylko dwa rowery. 
Jeden miał syn Kostrubca a drugi 
bogaty Ukrainiec, którego dwaj 
synowie przyjeżdżali do szkoły. 
Tu rower to był luksus. Oczywi-
ście i radio, których we wsi było 

aż dwa. Jedno było w szkole a 
drugie miał Leśniewski – słu-
chawkowe. Nas na takie luksusy 
nie było stać. Chociażby z tego 
powodu, Ojciec kupił gospodar-
stwo od swego szwagra Łuki, 
nie wiedząc, że było zadłużone. 
Mówią, że z najlepiej z rodziną 
wychodzi się na zdjęciu. I to się 
potwierdziło. „Kochany” szwa-
gier prowadził bowiem hulaszczy 
tryb życia biorąc kredyty w ban-
kach na hipotekę, których nigdy 
nie spłacał, a gdy grunt zaczął mu 
się palić pod nogami  to sprzedał 
zadłużone gospodarstwo i natych-
miast wyjechał za granicę  i słuch 
po nim zaginął. Prawdopodobnie 

Z cyklu: „Wyciągnięte z szuflady”
Wspomnienia z Wołynia
-Radowicze
 Edmund Rakowski

/ Zdjęcie  autora z młodości:

/ Przedwojenne zdjęcie rodzinne. 
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do Argentyny lub Brazylii. A Oj-
ciec spłacał długi do samej wojny. 
I dlatego, aby utrzymać tak liczną 
rodzinę trzeba było coś dorabiać. 
Mama w wolnych chwilach szy-
ła na maszynie, inaczej mówiąc 
bawiła się w krawcowa. Ja z Oj-
cem „klepaliśmy” buty w czasie 
wolnym od prac w gospodarstwie. 
Kuchnia w mieszkaniu była ob-
szerna. Mama szyła przy jednym 
oknie a warsztat szewski był przy 
drugim. Było na tyle miejsca, że 
jeszcze mieścił się zimą warsztat 
tkacki na którym tkało się płótno 
i kilimy ze starych szmat, które 
się darło na wąskie paski. W Ra-
dowiczach rodzina powiększyła 
się nam o jeszcze dwie osoby : 
Antoni (1933) i Janina (1934). 
Adela, Henryka i ja uczęszczali-
śmy do szkoły. Wolnego czasu na 
naukę  i zabawy wiele nie było. 
Każde dziecko na wsi ma swoje 
obowiązki. Opieka nad młod-
szymi, pasienie krów, gęsi, prace 
polowe. Do szkoły oczywiście 
uczęszczaliśmy z dziećmi ukra-
ińskimi- do wojny, bo potem to 
było różnie. Początkowo razem, 
a potem to nas Polaków rozdzie-
lono i byliśmy pod szczególną 
„opieką” nauczycielki komunistki 
z Rosji. Do wojny między Polaka-
mi a Ukraińcami nie odczuwało 
się jakiejś wrogości. Panowała 
zgoda, zawiązywały się bliskie 
przyjaźnie wśród młodzieży. Były 
nawet małżeństwa tzw. mieszane. 
Niestety wojna to wszystko od-
mieniła. Odczuliśmy to nawet po 
tym jak sąsiad Antoni Malinowski 
sprzedał gospodarstwo Ukraiń-
cowi. Kupił Ukrainiec   z Pole-
sia Abram Jaszczuk. Z drugiej 
strony może to i dobrze, bo jego 
żonie możemy wiele zawdzię-
czać, gdyż w czasie mordów nas 
ostrzegła. Antoniemu Malinow-
skiemu jakoś się nie wiodło na 
tym gospodarstwie a jeszcze na 
nieszczęście jego syn dziewię-
cioletni utopił się w sadzawce, 
którą Antoni wykopał. Nieszczę-
ścia chodzą po ludziach. Nas też 
nie ominęły. Mamy młodszy brat 

Józef zamieszkały w Zasmykach 
grywał w orkiestrze na weselach, 
zabawach. I właśnie na jednej z 
takich zabaw na wolnym powie-
trzu tak zwanej majówce czasie 
rozróby został pobity ze skutkiem 
śmiertelnym. Mama gdy otrzy-
mała wiadomość  o jego śmierci 
, strasznie to przeżyła, dostała ata-
ku serca i od tamtej pory zapadła 
na zdrowiu.

Mówi się nieraz, że jednego nie-
szczęścia za mało i faktycznie. 
Szwagier Mamy (mąż młodszej 
siostry Zofii) Leopold Mazurek 
pojechał zimą saniami do lasu po 
drzewo.  W pewnym momencie 
konie się spłoszyły i jak to się u 
nas mówi „poniosły”. Szwagier 
spadł z sań a potem biegł za nimi. 
Po jakimś czasie konie zaczepiły 
saniami o drzewo i stanęły. Szwa-
gier spocony wsiadł na sanie i ja-
dąc do domu przeziębił się, dostał 
zapalenia płuc.  A potem gruźlica, 
przed wojna raczej nieuleczalna. 
Ciocia cały ciężar prac w gospo-
darstwie przejęła na swoje barki. 
Skutek tego był taki, że również 
zachorowała i w ciągu roku po-
marli oboje osierocając dwoje 
dzieci w wieku pięciu i trzech lat. 
Mama również przeżyła tę trage-
dię. Po śmierci rodziców dzieci 
rozdzielono. Mama wzięła na wy-
chowanie trzyletnią Leokadię a 
Zdzisławę wzięła siostra ich ojca 
Antonina Rakowska – bratowa 
naszego Ojca. Ziemię po zmar-
łych podzielono na pół i doszło 
nam dodatkowe zajęcie- uprawa 
tej ziemi była dla nas dość kło-
potliwa ze względu na odległość, 
jaka dzieliła Zasmyki od Rado-
wicz – to było około 10 kilome-
trów. I w taki sposób rodzina 
nasza powiększyła się do ośmiu 
osób. Babć naszych nie pamię-
tam. Jedynie jednego dziadka jak 
przez mgłę. Przyjechał z Zasmyk 
do Radowicz i  dał mi garść orze-
chów włoskich – to był chyba oj-
ciec Mamy. 

Mimo, że na imię dano mi Ed-
mund (tak Ojciec wołał mnie od 

dziecka), to jednak dla innych by-
łem „mały Edek” – bo u stryjków 
Ignaców też był Edmund, ale o 
cztery lata starszy i on był „duży 
Edek”. Jako „mały Edek” mając 
sześć lat rozpocząłem naukę w 
szkole i w roku 1939 ukończyłem 
czwartą klasę – tuż przed wojną. 
Nauczycielem, który pozostał 
mi              w pamięci był mło-
dy, wysoki, energiczny człowiek 
o nazwisku Kranz. On właśnie 
założył     w szkole młodzieżową 
organizację Orląt. Do wieku szes-
nastu lat to były Orlęta a potem 
strzelcy. Kranz prawdopodobnie 
pochodził z Poznania.    Wiosna 
1939 roku mówiło się już coraz 
głośniej o wojnie. Mama w oba-
wie, że Ojca mogą powołać do 
wojska, zaczęła nakłaniać go aby 
mnie uczył na swojego „zastęp-
cę”. Mówiła, jak ja sobie z tym 
wszystkim poradzę? Jednak, jak 
się potem szczęśliwie okazało, 
Ojciec na wojnę nie poszedł. Ale 
ja „parobkiem” już zostałem. Ru-
scy Ojca do wojska też nie wzię-
li. Zapuścił długie białe włosy 
(wcześniej posiwiał) i zarost, datę 
urodzenia podał fałszywą do tyłu 
i uchodził za „Diadię”. Masko-
wanie się udało.  Tylko mnie się 
nie udało. Chociaż tego nie żałuję, 
bo lubiłem pracę końmi w polu.. 
Mając dziesięć lat byłem dumny, 
że pracuję jak dorosły.  Mieliśmy 
parę koni – kasztana i karego, na-
zywaliśmy go Icek – był trochę 
wredny, nie wiadomo było co 
mu kiedy do łba strzeli. Kasztan 
był spokojny, bardzo wysoki i to 
sprawiało mi wiele kłopotów przy 
zaprzęganiu. Aby założyć mu 
uprząż musiałem podprowadzić 
go do wozu, wychodzić na wóz 
i dopiero założyć kantar lub pół-
szorek. A jak pojechałem w pole 
orać, to ludzie się zastanawiali jak 
te konie chodzą same w pługu, bo 
mnie prawie nie z bruzdy nie było 
widać. To z tym się wiąże takie 
śmieszne zdarzenie : stryjek Igna-
cy miał gospodarstwo w tej samej 
kolonii co my, ale pola miał u nas 
dużo więcej., to też poprosił Ojca 
o pomoc w orce jesiennej. Oczy-
wiście pojechałem ja i z kuzynem 
Wackiem oraliśmy kartoflisko 
na dwa pługi. Za pługiem trzeba 
było zbierać ziemniaki, które nie 
były dokładnie wybrane przy wy-
kopkach. Za mną wysłał stryjek 
swego syna Cześka. Po kilku ski-
bach Czesiek rzucił kosz i uciekł 
z pola. Powiedział, że nie będzie 
zbierał, bo ludzie się z niego śmie-
ją, że taki łepek orze a on , prawie 
dorosły chłop zbiera za pługiem 
ziemniaki.           

 Rok 1939 – wojna 

   „Dnia pierwszego września, 
roku pamiętnego, wróg napadł na 
Polskę z kraju sąsiedniego”. To 
słowa piosenki śpiewanej podczas 
wojny. Wiadomo, że chodzi o 
pierwszego wroga –sąsiada z za-
chodu – Niemca. Niemcy jednak 
w 1939 roku do nas nie doszli. 
Ciągnęły się tylko przez nasze 
tereny na wschód rzesze ucieki-
nierów. Jedni szli piechotą, inni 
rowerami, samochodami a nawet 
furmankami, kierując się na Ru-
munię. Zatrzymał się u nas ucie-
kinier – student z Kielc. Jechał 
furmanką. Mówił, że jak wybu-
chła wojna, to ojciec podzielił ich 
pieniędzmi i w czasie bombardo-
wania miasta rozbiegli się. Każdy 
ratował się na własną rękę. On za 
część tych pieniędzy kupił konia z 

wozem i dotarł do nas. Po dwóch 
dniach odpoczynku pojechał da-
lej. Opowiadał, że początkowo w 
naszych stronach było mu trudno, 
bo nie znal ukraińskiego języka. 
Ale jak tego języka się nauczył, 
to już dawał radę. Mama go spy-
tała, co ty umiesz po ukraińsku? A 
on mówi „daj chliba”. Można so-
bie teraz z tego żartować, ale jak 
głód dokuczy, to nie jest do śmie-
chu. Daleko on chyba nie ujechał 
bo nagle od wschodu 17 wrze-
śnia „zaświeciła” nam czerwona 
gwiazda ze wschodu. A gwiazda 
była uboga, nędzna, uzbrojenie i 
transport – jeśli to można w ogóle 
nazwać transportem?

Wiosną tegoż roku były u nas ćwi-
czenia naszego wojska. To było 
wojsko! Dopasowane mundurki, 
buty oficerki, piękne konie, siodła, 
karabinki. Wszystko aż lśniło w 
słońcu. A tu patrzymy i oczom nie 
wierzymy. Małe wozy, drewnia-
ne koła na stalowych obręczach, 
zaprzężone w jednego konia mię-
dzy dwoma dyszlami, nad koniem 
taki pałąk (tak zwana hołobla) i z 
boku doprzęgnięty drugi koń. Ta-
kie zaprzęgi spotykało się u nas 
na biednym Polesiu. Uprząż na 
konie parciana. Żołnierze w dłu-
gich prawie po kostki szynelach 
– dołem postrzępione, czapki z 
takim czubem, karabin długi (tak 
zwana luśnia) na parcianym pa-
sku. Konie to jakiejś rasy mongol-
skiej, niewiele większe od osiołka 
– o długiej sierści. Taką oto armie 
„witaliśmy” a właściwie oglądali-
śmy z zapłota. Z żołnierzami nie 
rozmawialiśmy, byli jacyś nieuf-
ni, bojaźliwi, być może mieli za-
kaz kontaktowania się z cywilami 
a być może był to dla nich szok, 
gdy zobaczyli inny świat. I tak 
dotarli czerwonoarmiści do rzeki 
Bug, gdzie dwaj zaborcy Hitler i 
Stalin ustalili sobie granice – jak 
się potem okazało tymczasowa. 

Dla nas Polaków to była wielka 
klęska, natomiast Ukraińcy witali 
czerwonoarmistów jak wyzwoli-
cieli, łudząc się, że Rosjanie do-
trzymają obietnicy i utworzą im 
Samostijną Ukrainę.

Większość Ukraińców poszła od 
razu z Rosjanami na współpracę. 
Wstępowali do partii komuni-
stycznej, zajmowali stanowiska 
w urzędach, wstępowali do mili-
cji, do NKWD, angażowali się do 
szkół na nauczycieli wypierając 
naszych pedagogów. W szkolnej 
świetlicy zwołano zebranie – tzw. 
Miting powitalny. Jeden z Ukraiń-
ców grał na harmonii a drugi owi-
nąwszy się łańcuchem tańczył. 
Łańcuch w tańcu się rozwijał a 
on krzyczał, że zrzuca kajdany 
sanacyjne. Nie przewidzieli, że w 
niedługim czasie Stalin założy im 
swoje kajdany  komunistyczne, 
znacznie cięższe od sanacyjnych.  
I tak po niedługim czasie czar pry-
snął. Zamiast obiecanej Samostij-
nej Ukrainy, Stalin zaczął wpro-
wadzać swoje prawa i zakładać 
kołchozy. To był dla nich szok. 
Oczywiście nas to samo spotka-
ło. Ojciec nie chciał wstąpić do 
kołchozu to przyjechały ciągniki 
takie ogromne na gąsienicach z 
wielkimi pługami.  I oborali nasze 
zabudowania łącznie z sadem, nie 
pozostawiając nawet żadnej drogi 
wyjazdowej. Znaleźliśmy się jak 
w areszcie domowym. A mieliśmy 
wówczas pięć krów i parę koni, 
które trzeba było gdzieś paść. 

Całe szczęście, że Ojciec wyku-
pił wcześniej u leśniczego wypas 
bydła w lesie i to nas uratowało, 
bo nasze łąki też już należały do 
kołchozu. Problem teraz był taki, 
jak to bydło przegnać do traktu, 
skoro nie mamy drogi. Dobrze, 
że nas była cała czereda to każdy 
brał bydlaka za łeb i taką głębo-
ką bruzda prowadził do traktu. A 
tam to już ja wsiadałem na konia 
i pędziłem to do lasu. Powrót od-
bywał się o ustalonej godzinie tą 
sama metodą. Dobrze, że to długo 
nie trwało – tylko od  kwietnia do 
czerwca 1941r. dopóki nas Hitler 
nie wyzwolił. A wyzwolił nas 
również od wywózki na Sybir, bo 
już byliśmy na liście do wysyłki. 
Zsyłki na Sybir zaczęły się już w 
roku 1940. Właśnie w roku 1940 
wywieziono rodzinę policjanta 
Lasaka. Przyjaźniliśmy się z nimi. 
Mieszkali na wsi, prawie do ich 
gospodarstwa dochodziło nasze 
pole. Lasak wcześniej uciekł do 
Krakowa, bo spodziewał się co 
go może spotkać ze strony Rosjan 
i wolał wroga Niemca. Okazało 
się, że miał rację, bo wojnę prze-
żył a tak zginąłby w Katyniu, jak 
tysiące polskich oficerów i poli-
cjantów. Rodzina Lasaka wywie-
ziona na sybir : ojciec Stanisław 
– zmarł na Sybirze, syn Bolek 
– wstąpił do wojska polskiego i 
już po wojnie zginął, prawdopo-
dobnie w Kołobrzegu. Jakiś snaj-
per Niemiec go zastrzelił. Córka 
Zosia (16 lat) wróciła z macochą 
po wojnie do kraju. Córkę Stasię 
(14 lat) Czerwony Krzyż wywiózł 
z Rosji wraz z wieloma sierotami 
do Nowej Zelandii czy Australii. 
Potem Zosia wyjechała do Stasi 
do Australii i wyszła za mąż- ma 
córkę. Ale małżeństwo miała nie-
udane – rozwiodła się. Stasi też 
się w życiu nie wiodło – popełni-
ła samobójstwo. Zosia po śmierci 
Stasi chciała wrócić do kraju ale 
oszczędności jakie miała odkła-
dane w banku przepadły bo bank 
zbankrutował. Jak się ma pecha 
w życiu to od dziecka do starości. 
Na Sybir wywieźli również drugą 
żonę Lasaka. Jak Lasak owdo-
wiał, to ożenił się ponownie i to z 
Ukrainką. Mieli córkę, miała ona 
wówczas dziewięć lat ale na Sybir 
nie pojechała, bo rodzina matki 
wykupiła ja już z transportu na 
dworcu PKP w Turzysku.

Okazało się, że Ukrainiec z Ru-
skim potrafią się dogadać tym 
bardziej jak w rachubę wchodzi 
złoto. Po wojnie żona Lasaka rów-
nież wróciła z Sybiru, ale została 
w Rosji , na Wołyniu  u swojej 
rodziny. Transportu ich na Sybir i 
pobytu tam nie będę opisywał, bo 
ten temat katorżniczy jest nazbyt 
znany. Mnóstwo ludzi a szczegól-
nie dzieci pomarło z głodu i zimna  
w czasie transportu (w bydlęcych 
wagonach) jak również tam na 
miejscu. Lasakom co pewien czas 
wysyłaliśmy paczki żywnościo-
we. Były to suchary, wędzona sło-
nina, kasza, fasola itp.. Chodziło o 
prowiant, który by się nie psuł w 
czasie długiego transportu. Pacz-
ka musiała być solidna, z desek i 
obszyta grubym płótnem. Adres 
wypisany kopiowym ołówkiem 
aby nie wypłowiał. Okazało się, 
że paczki jednak dochodziły. 

Akcja wywózki nasiliła się 
szczególnie zima 1940/41, jak-
by specjalnie chyba po to, aby 
jak najmniej ludzi tę „podróż” 
przetrwało w nieogrzewanych, 

/ Zdjęcie rodziców autora  z siostrami  Adelą i Henryką.
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bydlęcych wagonach. Właśnie 
wtedy w pierwszej kolejności 
wywożono rodziny policjantów, 
wojskowych, bogatych gospoda-
rzy (tak zwanych obszarników). A 
my biedota czekaliśmy na swoją 
kolejkę tylko dlatego, że byliśmy 
narodowości polskiej. Jak w maju 
1941 oborali nasze zabudowania, 
to już wiadomo było jaki los nas 
czeka. Chociaż tak po cichu mieli-
śmy nadzieje, że coś pomyślnego 
może się dla nas zdarzyć. Zasta-
nawiało nas, dlaczego Niemcy z 
Wołynia zabierają w pośpiechu 
swoich kolonistów. Ciekawe, 
że pozostawiają swoje majątki, 
dobytek i jadą do Niemiec tyl-
ko z tym, co można włożyć na 
furmankę. No i w czerwcu 1941 
wszystko się wydało.  Był pięk-
ny słoneczny, czerwcowy dzień. 
Słyszymy gdzieś w oddali warkot 
motocykli. Nagle podjeżdża do 
nas kilku niemieckich żołnierzy. 
Zatrzymują się i jeden z nich woła 
do Mamy „milk”, „milk”. Mama 
wynosi garnek mleka i częstuje 
ich. Jest wesoło. Witamy oku-
panta jak wyzwoliciela. Kto teraz 
uwierzy, że tak można witać wro-
ga. A jednak okazało się, że lepszy 
wróg z zachodu niż „przyjaciel” 
ze wschodu. I tak oto czerwo-
na gwiazda odeszła na wschód a 
nam ukazało się słońce z zachodu. 
Zaoraliśmy głębokie bruzdy i w 
miejscu ich powstała nowa droga, 
łącząca nas ze światem. Skończył 
się areszt ruski. W zasadzie my 
tam na wsi od Niemców jakiejś 
wielkiej krzywdy nie doznaliśmy. 
Oczywiście był nałożony tzw. 
Kontyngent zbożowy i mięsny 
ale jakoś sobie z tym radziliśmy. 
Wieprzka  w jakimś schowku w 
stodole pod słomą po cichu od 
czasu do czasu się wyhodowało. 
Gdyby znowu nie Ukraińcy, to tak 
bez większej krzywdy ze strony 
okupanta wojnę byśmy przeżyli. 
Nie spełnił obietnicy ukraińskim 
komunistom Stalin, to teraz obie-
cał Hitler. Toteż na początku tej 
obietnicy powołał ukraińska poli-
cję. Umundurował, uzbroił ale nie 
przewidział tego, że potem odbije 
mu to się czkawką a nam Polakom 
zgotuje wielka tragedię. Niemcy, 
po wejściu na nasze tereny zaczęli 
wychwytywać Ukraińców, którzy 
współpracowali   z Sowietami. 
Wspomnę o jednym takim incy-
dencie. Na trasie między Radowi-
czami a Turzyskiem znajdowała 
się typowo ukraińska wieś, któ-
ra szczególnie sympatyzowała z 
Sowietami – uchodziła za wieś o 
poglądach komunistycznych. Wi-
docznie ta opinia o niej dotarła do 
okupanta. W tej wsi jesienią 1941 
rozegrał się niesamowity dramat. 
Pewnego dnia rankiem przyje-
chało do wsi kilka samochodów 
niemieckich z żandarmami. Przy-
jechali wczesnym rankiem chyba 
dlatego, aby gospodarzy zastać w 
domach przed wyruszeniem do 
prac polowych. Zwołali wszyst-
kich mężczyzn. Oddzielili Pola-
ków od Ukraińców. Ukraińców 
pozostawili na placu a Polaków 
wsadzili na samochody i pod 
strażą gdzieś odjechali. Ponieważ 
wieś była z przewagą Ukraińców 
to Polaków zabrano zaledwie kil-
kunastu. Ukraińcy pozostawali 
nadal na placu, nie wiedząc co jest 
grane. Niektórzy byli nawet prze-
konani, że Niemcy powieźli ich na 
stracenie. Nawet sobie żartowali. 
Trwało to wszystko bardzo długo. 
Po pewnym czasie Niemcy zała-
dowali Ukraińców na pozostałe 

samochody   i odjechali. Okazało 
się, że zawieźli ich na skraj lasu, 
ustawiali nad wykopanym przez 
Polaków dołem i rozstrzeliwali z 
karabinów maszynowych. We wsi 
powstał płacz i lament, bo strza-
ły było słychać gdyż odległość 
do lasu nie była wielka. Polacy 
musieli jeszcze te ciała zasypać i 
dopiero Niemcy odjechali. Można 
sobie wyobrazić  w jakim położe-
niu znaleźli się Polacy. Obawiając 
się najgorszego, widząc wrogie 
nastawienie rodzin ukraińskich, 
tej samej nocy wszystkie rodzi-
ny polskie po kryjomu opuściły 
wieś i schroniły się w miastach 
Turzysk  i Kowel. A tutaj po ca-
łych dniach wdowy po pomordo-
wanych wraz z dziećmi modliły 
się i lamentowały przy tej mogile 
a echo rozchodziło się daleko po 
lesie. Niemcy zabronili ekshu-
macji zwłok i indywidualnego 
pochowku a ponieważ te ciała nie 
były dobrze ziemią przysypane, to 
swąd tych rozkładających się ciał 
rozchodził się po lesie. Szczegól-
nie mocno odczuwało się to z rana 
po rosie i pod wieczór. Bydło na 
ten „przykry” zapach jest bardzo 
uczulone. Pędzi do tego miejsca i 
trudno je utrzymać. Przeraźliwie 
ryczy i grzebie ziemię kopytami. 
Następnie Niemcy zaczęli rozpra-
wiać się z narodowością żydow-
ską. W Turzysku zaczęli zakłada 
getto. To jest coś w rodzaju takiego 
obozu – takiej zamkniętej, strze-
żonej dzielnicy w mieście. Żydzi 
się jednak zbuntowali, chwycili za 
broń i podpalili miasto. Działy się 
dantejskie sceny. Ponieważ prze-
waga Niemców była znaczna to 
bunt  został zdławiony. 

Hitler jednak nie miał zamiaru 
spełnić obietnicy Ukraińcom do-
tyczącej „samostijnej Ukrainy”. 
Był uwikłany w przeciągającą się 
wojnę z Rosją a armia potrzebo-
wała zaopatrzenia w żywność, 
musiał więc sięgać po coraz to 
większe kontyngenty w postaci 

płodów rolnych, bydła i trzody 
chlewnej, nie przebierając w środ-
kach. Ukraina zawsze uchodziła 
za spichlerz Europy, toteż ciężar 
zaopatrzenia wojska niemieckie-
go spadł w przeważającej mie-
rze na gospodarzy ukraińskich, 
których zabudowania były w gę-
stym sąsiedztwie, co ułatwiało 
Niemcom przeprowadzanie akcji 
omłotów. Gdy nie pomogły na-
kazy, wojsko wyruszało w teren, 
obstawiało kilka wsi posterunka-
mi, młóciło zboże, konfiskowało 
dobytek i wywoziło do miasta, do 
magazynów. Rozproszone gospo-
darstwa polskie ta akcja ominęła.    
Niespełniona obietnica i te fakty 
zaogniły stosunki ukraińsko-nie-
mieckie. Ukraińska policja ode-
szła ze służby z bronią i zasiliła 
w lasach bandy UPA i Bandery 
stając w obronie swoich pobra-
tymców. Bandy UPA (Ukraińska 
Powstańcza Armia) i Bandery sto-
czyły pierwsza potyczkę z Niem-
cami koło Radowicz. Przejęli 
wówczas dwa niemieckie samo-
chody i wzięli do niewoli 20 żoł-
nierzy, których pomordowali w 
bestialski sposób. Niemcy w od-
wecie za kilka dni wysłali traktem 
z Kowla opancerzone pojazdy a z 
Turzyska puścili pociąg pancerny.  
I wzięli wieś Radowicze w dwa 
ognie. bandę  rozbili, wieś spalili 
i zajęli kilka sąsiednich wsi oraz 
miasteczko Kupiczów.. Utworzy-
li wzmocnione posterunki i zajęli 
się właśnie wywózką żywności. 
Stan taki trwał kilka letnich mie-
sięcy, aż do późnej jesieni 1943 
roku.

  Rok 1943

   Udało nam się szczęśliwie prze-
żyć dwa lata niewoli sowieckiej. 
Ze strony Niemców też wielkiej 
krzywdy nie zaznaliśmy, nato-
miast najgorszy los zgotowały 
nam bandy nacjonalistów ukra-
ińskich. Skoro z obietnic Stalina i 
Hitlera nic im nie wyszło, to przy-

stąpili sami do budowy „samostij-
nej Ukrainy”. Tylko dlaczego na-
szym kosztem? 

Zaczęli usypywać takie kopce, 
ustawiając na ich szczycie tryzu-
by (to ich godło). Pop poświęcał 
taki kopiec i zgromadzone przy 
nim hordy banderowców ruszają-
cych na mordy ludności polskiej. 
Właśnie popi wpajali im tę niena-
wiść, przekonując ich, że od wie-
ków byli zawsze traktowani przez 
Polaków po macoszemu, że trak-
towano ich jak niewolników, jak 
ludzi gorszej kategorii. Właśnie 
jedno takie poświęcenie widzia-
łem na własne oczy. Mama wy-
słała mnie i trójkę innych dzieci z 
rodzin polskich na bierzmowanie 
do Kupiczowa, bo tam odbywały 
się misje. Po drodze we wsi ukra-
ińskiej Tuliczów trafiliśmy  wła-
śnie na taką „uroczystość”. Pop 
poświęcał usypany kopiec z za-
tkniętym na szczycie tryzubem a 
wkoło tłum ludzi i hordy bandzio-
rów. Strach nas sparaliżował, ale 
na odwrót było już za późno. Roz-
proszyliśmy się i pojedynczo, aby 
nie zdradzić swego pochodzenia 
przeciskaliśmy się ledwie żywi ze 
strachu przez zgromadzony tłum. 
W drodze powrotnej ominęliśmy 
te wieś z daleka i jakoś dotarli-
śmy do domów. Zaczęło się już 
wychwytywanie i mordowanie 
na początek pojedynczych osób. 
Zatrzymano Kazika Daszkiewi-
cza, który szedł z meldunkiem do 
Turzyska i zamordowano – miał 
siedemnaście lat. Malinowski 
Stanisław z żoną i dwie rodziny 
Molendów jechali w niedziele 
furmankami do kościoła do Za-
smyk i niestety nie dojechali. 
Banderowcy przejęli ich na leśnej 
drodze i w bestialski sposób po-
mordowali. Malinowscy osieroci-
li pięcioro dzieci – najstarszy syn 
(jedynak) miał zaledwie 16 lat.  
W czasie ucieczki z Radowicz, 
dziećmi zaopiekowała się ich cio-
cia – stryjenka Ignacowa Rakow-
ska – Malinowska była jej siostrą. 
Następny dramat rozegrał się na 
naszej kolonii. Pewnej kwietnio-
wej nocy zajechali pod dom Le-
śniewskich Niemcy. Obstawili 
dom, weszli do środka, wprowa-
dzili do osobnego pomieszczenia 
ojca i dwóch dorosłych synów i 
kazali im się ubierać. Z tym, że 
nie wolno było im się poruszać, 
tylko ubrania podawały im córki  
i matka. Starszej siostrze Antosi 
coś wydawało się podpadające, 
żeby Niemcy nachodzili ludność 
po nocach? Zaczęła rozważać, 
że to może być podstęp i poda-
jąc starszemu bratu Gienkowi 
buty i skarpety, włożyła do skar-
pety pistolet. I podejrzenia jej 
się sprawdziły, to byli policjanci 
ukraińscy, którzy poszli do lasu 
zachowując niemieckie mundury. 
Rano wszystko się wyjaśniło. Do 
Wacka Rakowskiego przyjechał 
Ukrainiec mleć zboże na śrutow-
niku i w sekrecie powiedział, że 
Leśniewscy są pomordowani koło 
ich kolonijki i zakopani przy dro-
dze. Gienek wyszedł z wojska w 
stopniu oficera. Banderowcy w 
pierwszym rzędzie przystąpili do 
likwidacji takich ludzi, którzy 
mogli organizować opór. Do zli-
kwidowania Leśniewskich przy-
czynił się przyjaciel Gienka – syn 
popa. Poznali się wcześniej na 
robotach przy kopaniu okopów 
dla Niemców. Była to praca przy-
musowa na rzecz okupanta. Ten 
fałszywy przyjaciel odwiedzał 

Gienka. Gienek już wówczas był 
w organizacji i często wybywał 
z domu nawet na kilka dni. Aby 
to nie budziło jakichś podejrzeń  
załatwił nawet sobie prace w le-
śnictwie do obchodów lasów a 
„przyjaciel” go śledził. Antosia 
potem przypomniała sobie, że 
poprzedniego dnia pytał Gienka 
przed odjazdem, czy będzie no-
cował w domu a upewniwszy się 
w przyjacielskim uścisku poże-
gnał się i odjechał.  Banderowcy 
zabrali wszystkich trzech męż-
czyzn i odjechali kierując się w 
stronę Turzyska. Potem jednak 
zmienili kierunek i wjechali na 
drogę prowadzącą do lasu. Prze-
jeżdżając koło takiej ukraińskiej 
kolonijki, Leśniewscy wiedząc co 
ich czeka uznali, że przy tych za-
budowaniach może być najlepszy 
moment stawić opór. Być może 
Gienek użył nawet  tego pistole-
tu, bo szamotanina trwała dość 
długo zanim ich zamordowano. 
Świadczy chociażby    o tym fakt, 
że ojciec zeskoczył z furmanki  i 
biegł w ciężkim długim płaszczu i 
został zastrzelony w polu w odle-
głości około 150 metrów i tam go 
zostawili. Musieli się spieszyć, bo 
zaczęło się rozwidniać. Przedtem 
kazali tych dwóch Ukraińcom 
zakopać przy drodze. To były 
początki ich haniebnych czynów, 
jeszcze na razie tak się oficjal-
nie tym nie afiszowali, być może 
obawiali się represji w odwecie ze 
strony niemieckiej, tym bardziej, 
że teraz Niemcy powołali policję 
polską. I nawet znaleźli się ochot-
nicy, którym bandy pomordowały 
rodziny. Rodzina przy pomocy 
znajomych zabrała pomordowa-
nych. Ubrano ich w polskie mun-
dury wojskowe i pochowano na 
parafialnym cmentarzu w Turzy-
sku. Banderowcy wiedzieli, że 
Leśniewscy mają broń i mogą sta-
wiać opór. A Leśniewski miał sta-
le jakieś konszachty z Niemcami, 
być może nie tylko handlowe (na-
wet znał trochę język niemiecki)  
i podstęp na mundury niemieckie 
może się udać. A my żyliśmy w 
ciągłym strachu obawiając się 
najgorszego, tym bardziej, że co-
raz częściej dochodziły nas wieści 
o tragicznych wydarzeniach z nie-
dalekich okolic. ( ...)

Słysząc co się wokół dzieje, 
przestaliśmy nocować w domu, 
ponieważ bandy napadały najczę-
ściej nad ranem zaskakując swoje 
ofiary we śnie. Z reguły uzbrojo-
ne bandy otaczały wieś, podpala-
ły, mordowały ludność a baby i 
małolaty z sierpami, kosami i wi-
dłami szli, dobijali rannych i ra-
bowali co się jeszcze nie zdążyło 
spalić. Noce spędzaliśmy w róż-
nych schowkach, stertach słomy, 
na polu w zbożu. Ale co to było 
za ukrycie w zbożu jak w głębo-
kim śnie chrapanie rozchodziło 
się po rosie daleko. Wykopaliśmy 
nawet z Ojcem schron z dala od 
domu, dobrze zamaskowany pod 
krzakami olszyny. Jednak z nie-
go ani razu nie skorzystaliśmy bo 
Mama powiedziała, że żywcem 
pod ziemie nie pójdzie. Szwagier 
Janek porzucił pracę w Turzysku 
i ukrywał się u nas, bo tam na-
wet banderowcy zaczęli się nim 
interesować – wiadomo wojsko-
wy w stopniu plutonowego.  (....) 
Grupa z Radowicz w niedługim 
czasie wyszła jednak do Zasmyk 
zasilając tamtą jednostkę. Podob-
ne grupy mężczyzn i pojedyncze 
jednostki w większości z bronią 
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docierały również  do Zasmyk. 
( Tu działała już nie tylko samo-
obrona ale i pierwszy oddział 
partyzancki pod dowództwem 
por. Władysława Czermińskiego 
ps. „Jastrząb” - red.) Zwiad nasz 
doniósł dowódcy, że banda UPA 
szykuje się do ataku na Zasmyki, 
gromadząc duże siły ( w okolicy 
wsi Piórkowicze - red). Sytuacja 
zapowiadała się nieciekawie tym 
bardziej, ze wieś Zasmyki była 
bardzo rozciągnięta  i utrzyma-
nie obrony byłoby niesamowicie 
trudne. Tylko dzięki mądrej tak-
tyce zastosowanej przez naszego 
dowódcę  Zasmyki zostały urato-
wane od zagłady. Potwierdziło się 
powiedzenie, że najlepszą obroną 
jest atak. Działając z zaskoczenia 
nasi partyzanci zastając nad ra-
nem bandę we śnie zdobyli sztab, 
zadając przeciwnikowi ogrom-
ne straty w ludziach i sprzęcie, 
zmuszając bandę do wycofania 
się w dalsze rejony.  Na jakiś 
czas niebezpieczeństwo zosta-
ło zażegnane. Niestety i z naszej 
strony poległ jeden partyzant i to 
mieszkaniec Radowicz – Stani-
sław Romankiewicz. Odniesione 
zwycięstwo naszej partyzantki 
nad banderowcami pod Suszy-
babą rozwścieczyło ich dowódz-
two, które natychmiast ogłosiło 
mobilizację mężczyzn zdolnych 
do noszenia broni. Sytuacja nasza 
stawała się coraz bardziej niebez-
pieczna. Czując zagrożenie wiele 
rodzin polskich wymykała się no-
cami szukając schronienia w mia-
stach. Na naszej kolonii oprócz 
nas pozostała już tylko rodzina 
Golików i Ludwika Malinowskie-
go. Pewnego dnia przyszła do nas 
sąsiadka i i ostrzegła nas, że jej 
Abram poszedł do lasu i już trzy 
dni go niema to znaczy, ze nie-
dobrego się szykuje, więc musi-
my się ratować. Następnego dnia 
spakowaliśmy trochę najpotrzeb-
niejszych rzeczy, załadowaliśmy 
na furmankę, zabraliśmy krowy, 
zamknęliśmy dom a Mama na 
drzwiach powiesiła obraz matki 
Boskiej i ruszyliśmy w drogę do 
Zasmyk. Do nas dołączyli Goliki 
i Malinowscy oraz Edek Rakow-
skich, który zabrał ze sobą takie-
go rasowego buhaja. Rakowscy 
już wcześniej wyjechali do mia-
sta zabierając dobytek, ale pozo-
stawili tego buhaja i pozostał na 
razie Edek do pilnowania gospo-
darstwa. W tej sytuacji pozostanie 
tutaj nie miało sensu. Jak Edek 
szedł do nas to dołączył do niego 
buhaj Leśniewskich, który pozo-
stawiony chodził sobie samopas. 
No i Edek miał już pod opieką 
dwa ogromne bydlaki, które do-
prowadzone do Zasmyk wzbo-
gaciłyby kuchnie partyzantów. 
Pieczeni byłoby co niemiara, ale 
tak się jednak nie stało. Jednak 
jak wyjechaliśmy z naszej kolo-
nii i znaleźliśmy się na drodze na 
otwartej przestrzeni między ścier-
niskami, to zaczął się horror – ist-
na korrida!!!

Szczepiły się dwa ogromne ciel-
ska i zaczęło się. Raz jeden bie-
rze górę i pcha tego drugiego na 
nasze wozy wyładowane pakun-
kami i siedzącymi na nich dzieci. 
Potem sytuacja się zmienia. Dzie-
ci piszczą ze strachu, konie stają 
dęba, tumany kurzu na piasz-
czystym polu unoszą się w górę. 
A tak mieliśmy po cichu, niepo-
strzeżenie się wymknąć i dotrzeć 
do Zasmyk. Wreszcie po kilkuna-
stu minutach tego horroru buhaj 

Leśniewskich uznał się za poko-
nanego i z opuszczonym łbem 
poszedł do swego gospodarstwa 
a my ze strachem wyruszyliśmy 
w dalsza drogę. Pozostała nam 
do przebycia jeszcze jedna prze-
prawa przez ukraińską wieś sąsia-
dującą z Zasmykami. Wieś jednak 
wydawała się jakby wyludnio-
na, ani jednego człowieka. I tak 
mimo wszystko przed zachodem 
słońca bezpiecznie dotarliśmy do  
Zasmyk. Buhaj Edka też, tylko 
pieczeni z niego nie spróbowali-
śmy. Okazało się, że wybraliśmy 
właściwą drogę, bo gdybyśmy 
pojechali krótszą drogę, która w 
części prowadziła  przez las omi-
jając ukraińskie wsie,  to niewia-
domo czy by się nam udało. Bo 
na tej drodze  właśnie banderow-
cy wcześniej zatrzymali rodziny 
Malinowskich i Molendów i po-
mordowali – jechali do kościoła. 
W Zasmykach znaleźliśmy za-
kwaterowanie i Stryjka Mietka w 
nowo wybudowanym domu. Rze-
sze rodzin polskich ściągały do 
Zasmyk z pobliskich i dalszych 
wsi. Również w szybkim tempie 
rosła liczba naszej partyzantki. 
Jedni przychodzili w małych gru-
pach z bronią, inni bez. Zaczęto 
kupować broń od Niemców, tro-
chę pomagała w tym policja pol-
ska. Zdobywano również broń po 
atakach na banderowców.( ...)

 Organizowano również wyprawy 
do odległych miejscowości po ro-
dziny polskie będące w zagroże-
niu, które nie miały już szans same 
się stamtąd wydostać. Właśnie na 
jednej z takich wypraw został ran-
ny Tadek Golików, który razem z 
Wackiem Rakowskim ubezpie-
czali tyły kolumny w drodze po-
wrotnej.  Banderowcy przypuścili 
silny atak z broni automatycznej 
i na zabranie rannego nie było 
szans. Banderowcy zabrali go i w 
bestialski sposób potem zamor-
dowali. Z cywilów na szczęście 
nikt nie zginął i wszyscy dotarli 
do Zasmyk. Ojciec nasz brał rów-
nież udział w tej wyprawie jako 
furman. A w Zasmykach coraz 
bardziej zaczęło brakować żyw-
ności.  Gdy Niemcy zajęli kilka 
wsi, obstawiali silnymi poste-
runkami i wywozili żywność do 
swoich magazynów w Kowlu, to 
i my pod strachem jeździliśmy do 
Radowicz . Kopaliśmy ziemnia-
ki, młóciliśmy cepem zboże i po 
południu wracaliśmy do Zasmyk. 
Niestety te wyjazdy dla trzech 
rodzin skończyły się tragicznie. 
Mieszkali na kolonii pod lasem 
i za długo zwlekali z wyjazdem. 
Pod wieczór przyszło do nich kil-
ku Niemców i zaczęli ponaglać 
z wyjazdem, bo już zbliża się 
wieczór. Okazało się, że byli to 
banderowcy w niemieckich mun-
durach. Zabrali ich do lasu i mor-
dowali pojedynczo bagnetami, 
po cichu, żeby nie zaalarmować 
posterunków niemieckich. Z tych 
trzech rodzin uratowało się tylko 
dwie osoby. Zosia Żołników (lat 
chyba 16), której banderowiec 
kazał się rozbierać a sam odłożył 
karabin i odpinał bagnet od pasa. 

Zosia wykorzystała ten moment 
i będąc już tylko w koszuli sko-
czyła w krzaki. Zanim on chwycił 
karabin i zaczął strzelać, to ona 
już oddaliła się na tyle, że w gę-
stwinie kula jej nie dosięgła. Idąc 
całą noc nad ranem dotarła do 
miasta. Druga osobą co przeżyła 
to był mój kolega szkolny Janek 

Budzisz. Pokłuty był bagnetem, 
ale odzyskał przytomność i na 
drugi dzień szedł do Zasmyk taki 
zakrwawiony, że rodzina, która 
jechała do Radowicz widząc go 
z daleka myślała, że on ma jakąś 
czerwoną chustę na szyi. Zabra-
li go na furmankę i zawieźli do 
Kowla do szpitala. Lekarze ura-
towali mu życie, mimo odnie-
sionych ran. A Zosia niestety i 
tak wojny nie przeżyła. Po tym 
wypadku zaopiekowała się nią 
nasza stryjenka Ignacowa. Jak 
front ruszył na zachód to stryj-
kowie nie czekając na ewakuację 
jechali do Polski za Bug. Nieda-
leko od granicy Zosia pobiegła 
za krową, która poszła w zboże. 
Krowa weszła na minę    i stało 
się. Jak Niemcy późną jesienią 
opuszczali dotychczas zajmowa-
ne wioski po  zakończeniu omło-
tów i ściągali swoje posterunki, 
to nasi partyzanci natychmiast 
wchodzili na ich miejsce uprze-
dzając banderowców, którzy się 
również na to szykowali. Szcze-
gólnie ważną strategicznie miej-
scowością było małe miasteczko 
Kupiczów. Banderowcy zgroma-
dzili bardzo duże siły i za wszelką 
cenę chcieli wyprzeć naszych z 
miasta.  ( Oddziały partyzantów 
polskich nie pozwoliły jednak 
wyprzeć się z Kupiczowa -red).  
Po pewnym czasie we wczesny 
styczniowy ranek obudziły nas 
w Zasmykach strzały z broni 
maszynowej. Pociski zapalające 
dużego kalibru (tak zwane dum 
dum) zaczęły spadać na pierwsze 
gospodarstwa od strony Kowla. 
Zabudowania w większości kryte 
strzecha stawały w płomieniach. 
Wybuchła panika, ludzie ucieka-
li, każdy jak stał, nie było czasu 
ani się dobrze ubrać, ani coś za-
brać ze sobą bo kule świstały nad 
głowami. Szczególnie najgorzej 
ucierpieli ci, co mieszkali na po-
czątku wioski. Najgorzej było z 
małymi dziećmi. Tylko Ojciec 
zachował zimną krew i mówi do 
mnie – chodź, zaprzęgamy konie 
do wozu, bo z dziećmi ucieczka 
na piechotę nie ma szans. Szybko 
pozakładaliśmy uprząż na konie i 
tu stop – przy wozie nie ma or-
czyków. Szukamy wszędzie po 
podwórku i niestety. A tu strza-
ły już coraz bliżej. Ojciec mówi 
uciekajmy i tu się rozstaliśmy, bo 
ja byłem w starych, dziurawych 
spodniach, więc wpadłem jeszcze 
do mieszkania i chwyciłem nowe 
spodnie uszyte z samodziału, tak 
zwane bryczesy, ale przebrać się 
już nie było czasu, więc tak z 
tymi spodniami pod pacha dogo-
niłem po drodze ostatnią grupę 
uciekinierów i tak dotarliśmy do 
Kupiczowa. A Ojciec w tym cza-
sie się wrócił, bo przypomniał so-
bie, że orczyki są za stodołą przy 
kieracie, gdyż poprzedniego dnia 
rżnęliśmy sieczkę i tam zostały. 
Szybko zaprzągł konie do wozu i 
jadąc zbierał obce osoby, bo swo-
ich już nie dogonił. Właśnie ten 
Kupiczów zajęty przez partyzant-
kę bardzo się przydał, pomimo to, 
że w większości był zamieszkały 
przez ludność czeską, przyjęto 
nas tu przychylnie. Może niepo-
trzebnie wspomniałem tu o tych 
głupich spodniach, ale to dlatego, 
że moje „kochane” siostry ciągle 
potem czyniły mi wyrzuty, że  nie 
pomagałem im w ucieczce, tylko 
ważniejsze dla mnie były te por-
tki. A ja nie mogłem ich przeko-
nać, że to przez te konie, wybie-
głem znacznie później i już ich 

nie dogoniłem. Ale niech już tak 
zostanie, wiem że racja jest po 
mojej stronie. (  Kompania  Niem-
ców niespodziewanie zaatakowa-
ła Zasmyki , paląc domostwa do-
tarła do połowy wsi. Samoobrona 
Zasmyk, Janówki i Radomla 
jednak odparły atak i zmusiły 
atakujących do wycofania - red). 
Po kilku dniach wróciliśmy z 
Kupiczowa do Zasmyk. Nie było 
gdzie mieszkać, bo większość 
budynków spłonęła w tym Stryj-
ka Mietka również. Znaleźliśmy 
taką wolną ziemiankę. Jak latem 
napływała ludność do Zasmyk to 
był problem z zakwaterowaniem. 
Dlatego niektórzy kopali zie-
mianki i w nich mieszkali. Taka 
ziemianka miała tylko jedno po-
mieszczenie o powierzchni około 
10 metrów kwadratowych i taki 
mały przedsionek. Na noc roz-
ścielaliśmy na ziemi słomę i ro-
dzina (jak śledzie jedno przy dru-
gim) układała się do snu. A i tak 
wszyscy się nie mieściliśmy, więc 
trójka nas najmłodszych spała w 
tym przedsionku. Ziemianka była 
wykopana w ziemi gdzieś na głę-
bokości około dwóch metrów i 
taki daszek na nad powierzchnią 
ziemi z małym okienkiem. Henry-
ka zachorowała na tyfus i leżała w 
gorączce. Mama jak wiadomo od 
dawna chorowała. W nocy było 
duszno, mamie brakowało po-
wietrza. Jak się uchyliło okienko 
albo drzwi, to było zimno i wiatr 
nawiewał śniegu do środka. Nie 
mieliśmy ani dobrej odzieży, ani 
pościeli. Dokuczał nam również 
głód. Całe szczęście, że mieliśmy 
„Kowińskiego” ( Bednarek Jan - 
red) w partyzantce, który dbał o 
nas i zaopatrywał nas w żywność 
i nie tylko. Podesłał nam dwie 
krowy, parę pięknych koni z wo-
zem a na wozie oprócz różnych 
rzeczy pierwszej potrzeby  duży 
wór fasoli.   W takich warunkach 
dotrwaliśmy do wiosny. Wczesną 
wiosną front wschodni dotarł do 
nas i zatrzymał się na linii Kowel 
– Turzysk – Włodzimierz Wo-
łyński. Rosjanie nas po raz drugi 
„wyzwolili”. 

Tu rosyjska ofensywa się zatrzy-
mała i wszystko wskazywało na 
to, że na dłuższy czas, bo rozpo-
częto ewakuacje ludności cywil-
nej z okolic przyfrontowych. I 
znowu zaczęła się tułaczka. Trze-
ba było zwijać manatki i w drogę 
– kierunek na wschód. A ruszać w 
drogę nie bardzo mieliśmy czym. 
Wojsko ruskie zamieniło nam te 
piękne konie na coraz gorsze i w 
końcu pozostał nam tylko jeden 
i to jakiś półdziki, który chyba 
w zaprzęgu nigdy nie chodził. 
Ponadto, jak się go uwolniło z 
uprzęży, to cała rodzina go kilka 
godzin łapał przy pomocy długiej 
liny, którą się go owijało jak już 
trochę był zmęczony i przystanął. 
Jak Ładunek na wozie był trochę 
za ciężki, to wolał go pchać do 
tylu niż ciągnąć go do przodu – 
taki był cwany. Całe szczęście, że 
na ten wóz nie bardzo mieliśmy 
co ładować, to przynajmniej małe 
dzieci i Mama  mogły korzystać 
z transportu a reszta rodziny szła 
piechotą. I tak dzień za dniem 
oddalaliśmy się od linii frontu. 
Wreszcie po przebyciu gdzieś po-
nad  stu kilometrów  Mogliśmy 
się zatrzymać. Stacjonowało tu 
w lesie mnóstwo ruskiego woj-
ska, więc uważaliśmy, że będzie 
bezpiecznie, bo bandy banderow-
ców nadal grasowały.  Nas już nie 

było komu ochraniać, bo Dywizja 
Armii Krajowej opuściła  te tere-
ny...   ( Powstała w styczniu 1944 
r. 27 WDP AK. we współpracy z 
armią sowiecką rozpoczęła walkę 
z Niemcami. W związku z nadej-
ściem frontu mieszkańcy musieli 
opuścić swoje tereny- red)   W 
tej wiosce, do której dotarliśmy, 
przyjęła nas na kwaterę taka Ro-
sjanka, która w latach 1039-1941 
była nauczycielką w tej miejsco-
wości. Wyszła za mąż za Ukraiń-
ca i tu została. Mieszkała z dwój-
ką małych dzieci. Co się stało z 
jej mężem, nie wiedzieliśmy. 
Rosjanie w 1939 przysyłali na 
Ukrainę swoich nauczycieli, któ-
rzy mieli za zadanie wpajać mło-
demu pokoleniu wyższość ustroju 
komunistycznego nad ustrojem 
kapitalistycznym (podobnie było 
w Radowiczach).

Okazało się, że wśród ludności 
rosyjskiej są też dobrzy ludzie. 
Ta kobieta przyjęła do mieszkania 
Adelę z dwójką malutkich dzieci, 
to był miesiąc marzec, jeszcze 
były przymrozki. Pozostała ro-
dzina urządziła sobie kwaterę w 
takiej malej stodółce, co prawda 
byle jak oszalowanej ale jednak 
był to dach nad głową. Wóz stał na 
klepisku, w jednym zasieku nasze 
krowy i koń a w drugim my. Na 
wozie w workach cały nasz mają-
tek. W zasieku było trochę starej 
słomy więc można było urządzić 
legowisko do spania. Kuchnia 
była na podwórku na wzór cygań-
ski. Nie wszyscy wygnańcy mieli 
takie luksusy jak my. Tacy co nie 
znaleźli miejsca u gospodarzy 
„kwaterowali” w lesie w jakichś 
namiotach lub szałasach budowa-
nych z gałęzi, ale byli bezpieczni 
mając w sąsiedztwie ruskie woj-
sko. Czas upływał, a widoków na 
powrót nie było. Coraz bardziej 
odczuwaliśmy brak żywności, 
tylko fasola i mleko. Za ziemnia-
kami zjeździliśmy najbliższe oko-
lice i na próżno. Odważyłem się 
raz pójść bliżej frontu i niewiele 
brakowało abym to życiem prze-
płacił. W opuszczonych gospo-
darstwach nic nie znalazłem. Gdy 
wracałem zmęczony wyprzedził 
mnie wojskowy samochód cię-
żarowy marki Zis 5. TO był taki 
mały samochód skrzyniowy z 
silnikiem o małej mocy. Dlatego 
żartowano sobie z niego – „Zis 
pjać” – z góry jechać, pod górę 
pchać. Faktycznie po tej drodze 
piaszczystej tak się poruszał, że 
ja niewiele myśląc wskoczyłem 
na pakę i zadowolony jadę. Za 
kierownicą siedział żołnierz  o 
mongolskich rysach twarzy (jakiś 
skośnooki) a obok niego jakieś 
dwie dziewczyny. Po kilku kilo-
metrach samochód się zatrzymał i 
dziewczyny wysiadły. Zauważyły 
mnie na pace i chyba cos mu po-
wiedziały, bo nagle wyskoczył do 
mnie z pepeszą i krzyczy ubiju!!! 
Zeskoczyłem z wozu, padłem na 
kolana z rekami uniesionymi do 
góry i w płacz. Nie wiem czym 
by się to skończyło gdyby nie 
te dziewczyny, które stanęły w 
mojej obronie. Coś mu po ukra-
ińsku przemówiły, uspokoił się i 
kazał mi uciekać.   W warunkach 
frontowych niema żartów. Tym 
bardzie, jak zdążyłem zauważyć 
to chyba wiózł skrzynie z amu-
nicją. Odechciało mi się jazdy i 
drżąc cały ze strachu poczłapa-
łem dalej piechotą, odechciało mi 
się ziemniaków i jazdy, lepiej w 
spokoju zadowolić się fasolą.  Za 
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dobrze by było, gdyby nic się nie 
działo. Zachorowała najmłodsza 
córka Adeli. Nie było możliwości 
znaleźć lekarza albo dotrzeć do 
szpitala a stan już był krytyczny. 
Gospodyni poradziła Adeli, żeby 
udała się do  ruskiego wojska, oni 
mają tam dobrego lekarza gdyż 
ona już u niego leczyła swoje 
dzieci. Posłuchała Adela jej rady 
i faktycznie dzieciak został ura-
towany. Okazało się, że mieli-
śmy szczęście trafić na dobrych 
Rosjan. Chociaż trafiali nam się 
i dranie. Jak mieszkaliśmy w tej 
stodółce to zaczęli nas odwiedzać 
dwaj ruscy oficerowie. Widocznie 
nudziło im się w tym lesie, więc 
przychodzili pożartować sobie z 
moimi siostrami i z Mamą popoli-
tykować. Właśnie od nich dowie-
dzieliśmy się, jaka to będzie po 
wojnie ta nasza Polska. W czasie 
takiego politykowania Mama po-
wiedziała, że mamy już dość tego 
bezczynnego siedzenia, aby tylko 
front ruszył za Bug, to pojedzie-
my do Polski. A jeden z nich na to 
do Mamy : „Ty dumajesz szto eto 
budiet wasza Polsza ? dumajesz 
szto my za waszu Polszczu krew 
prolewali” Oni już wiedzieli jaka 
Polskę Stalin nam szykuje. Tak 
nas odwiedzali, żartowali, polity-
kowali aż pewnej nocy nas okra-
dli i więcej się nie pokazali. Mie-
liśmy na wozie w workach cały 
nasz „majątek” i to nam ukradli. 
Druga połowa czerwca, front ru-
szył na zachód, fasola się skoń-
czyła, to i my pakujemy manatki i 
w drogę do Zasmyk.       

W Zasmykach  niestety nasza 
ziemianka była już zajęta. Przeje-
chaliśmy tę część spalonej przez 
Niemców wsi i zatrzymaliśmy się 
koło kościoła. Przy kościele stała 
taka kapliczka,   w której kiedyś 
podczas budowy kościoła odpra-
wiały się nabożeństwa. Ponieważ 
była pusta, to w niej zamieszka-
liśmy. Pomieszczenie było nie-
wielkie, gdzieś około 20 metrów 
kwadratowych. Na noc kładło się 
na podłodze słomę i spaliśmy jak 
śledzie. W sąsiedztwie było go-
spodarstwo Lodzi stryja Mazur-
ka. Z pożaru ocalała stodoła, więc 
mieliśmy gdzie ulokować bydło 
i konia. Niestety pech nas nadal 
prześladował. Wyjeżdżając z Za-
smyk zabraliśmy ze sobą takiego 
małego prosiaka. Woziliśmy go 
w klatce, karmiliśmy mlekiem, 
zielskiem i prosiaczek rósł. W 
zasadzie nadawał się już na ubój, 
ale tam nie było na to warunków.  
Lato, upały no i prosiaczek osią-
gnąwszy już odpowiednią wagę 
uszedł z życiem, nawet Ruscy 
go nam nie ukradli. A tu w czasie 
rozładunku, w tym zamieszaniu , 
ktoś nam go podprowadził. Ko-
lumny furmanek ciągnęły na za-
chód jak tabory cygańskie, więc 
ktoś sprytnie wykorzystał okazję. 
Jak się zorientowaliśmy, że klatka 
jest pusta to rozpoczęliśmy po-
szukiwania. Myśleliśmy, że może 
sam się wydostał i gdzieś sobie 
chodzi. Obszukaliśmy pobliski te-
ren ale bez skutku. Ale Ojciec za-
miast prosiaka znalazł w pokrzy-
wach 20-kilogramową puszkę 
konserwowej słoniny, która nam 
się bardzo przydała, pochodziła z 
tzw. UNR-y. Ameryka , obawia-
jąc się, że Hitler może zawojować 
Rosję, zaczęła udzielać jej pomo-
cy. Dostarczano sprzęt dla wojska, 
głównie samochody i żywność – 
o tym świadczyła między innymi 
ta konserwa. Jej smak czuje do 

dzisiaj. Zabiedzeni i wygłodzeni 
dorwaliśmy się do niedojrzałych 
owoców i pochorowaliśmy się 
na czerwonkę. Na domiar złego 
z braku odpowiednich warunków 
higienicznych przywieźliśmy ze 
sobą z wygnania dokuczliwe ro-
bactwo i świerzb. Ruska armia 
miała na wyposażeniu „woszo-
bojki” a my niestety musieliśmy 
sobie radzić w inny sposób. Na 
przykład Golik ze swoim synem 
Bolkiem tłuki łachy cepami na 
klepisku. (Był śmieszny i trochę 
dziwak – ale to był fakt). Świerzb 
leczyliśmy szarą maścią. Była 
strasznie śmierdząca, ale skutecz-
na. I tak w biedzie i chorobie cze-
kaliśmy na ewakuacje do Polski. 
Banderowcy jakoś nas nie niepo-
koili, bo Rosjanie przez te kilka 
miesięcy kiedy front stal w miej-
scu, nie próżnowali. Specjalne 
oddziały (En-Ka-Wu-De) z całą 
surowością przystąpiły do likwi-
dacji band UPA. Szły transporty z 
bandziorami na Sybir, napełniały 
się więzienia. We wsiach ukra-
ińskich w zasadzie pozostawały 
tylko kobiety z dziećmi. Czar o 
Samostijnej Ukrainie prysnął. 
Nowa władza radziecka zapro-
wadziła swoje surowe porządki, 
to już był wręcz reżim. Wszystkie 
urzędy obsadzano swoimi ludźmi 
sprowadzanymi z Rosji. Milicja 
miała wręcz nieograniczone pra-
wa. Zakładano ponownie kołcho-
zy – opornych aresztowano i ska-
zywano na wieloletnie więzienia. 
Właśnie taki los spotkał naszego 
sąsiada Abrama. W Zasmykach 
mieliśmy opiekuna enkawudzi-
stę, który jeździł na koniu i pa-
trolował wieś. Bardzo często był 
pijany i wówczas był nieobliczal-
ny. Zapisał się niechlubnym  czy-
nem jeszcze wówczas, gdy przed 
ewakuacją od strefy frontowej 
mieszkaliśmy w tej ziemiance. 
W naszym sąsiedztwie mieszkały 
dwie samotne panienki – praw-
dopodobnie siostry. Ten enkawu-
dzista (imieniem Kola) często je 
odwiedzał. Pewnego wieczoru 
będąc u nich musiał tam cos na-
rozrabiać, bo jedna z dziewczyn 
wybiegła z ziemianki z płaczem i 
wołała pomocy. Kola wybiegł za 
nią i ją zastrzelił. Po powrocie z 
wygnania zastaliśmy znowu Kolę 
na służbie. Widocznie za tamten 
czyn nie poniósł żadnych konse-
kwencji. Idąc pewnego późnego 
wieczoru z kolegą zauważyliśmy 
Koli kasztanka. Chodził sobie 
luzem osiodłany bez jeźdźca. Wi-
docznie jeździec znowu jak zwy-
kle gdzieś się upił i śpi. Zaświtała 
nam wówczas taka myśl, aby dra-
nia za tamten haniebny czyn uka-
rać. Schwytaliśmy konia, zdjęli-
śmy siodło i zanieśliśmy daleko 
od zabudowy i wrzuciliśmy do 
takiej sadzawki. Zaczekaliśmy Az 
się ocknie. Nie zdawaliśmy so-
bie sprawy z niebezpieczeństwa, 
jakie mogło nam grozić. To był 
przecież stan wojenny a noc była 
widna i księżycowa i ktoś mógł 
nas widzieć jak szliśmy z tym sio-
dłem. Na drugi dzień rano szum 
w całej wsi. Kola jeździ konno 
ale już bez siodła – „na oklep”, 
straszy pepeszą i szuka spraw-
ców. Siodła jednak nie odnalazł 
a my siedząc cicho jak mysz pod 
miotłą drżeliśmy ze strachu. Ojcu 
przyznałem się dopiero po latach. 
Kola po kilku dniach gdzieś znik-
nął. Prawdopodobnie poszedł do 
bandy z którą, jak wieść niosła  
utrzymywał stałe kontakty – słu-
żąc dwóm panom. Szykując się 

do ewakuacji rodzice doszli do 
wniosku, że dobrze byłoby mieć 
takie zaświadczenie o stanie ma-
jątkowym. Więc kogo to wysłać 
do Radowicz ? no oczywiście 
Edka. Za towarzyszkę miałem 
taką naszą znajomą Babińską, 
której mąż był – jak to mówią „ 
z uma zszedłszy” i do tych spraw 
się nie nadawał. Przewodniczą-
cy Gromadzkiej Rady – zwany 
u nich predsidatiel – oczywiście 
Rosjanin. Nawet uprzejmie nas 
obsłużył. Otrzymaliśmy odpo-
wiednie zaświadczenie i bez prze-
szkód szczęśliwie wróciliśmy do 
Zasmyk, ale coś my się po drodze 
strachu najedli to nasze. Duża, 
piękna niegdyś wieś Radowicze 
została prawie doszczętnie spa-
lona. Stoi tam kilka budynków 
przeniesionych z polskich kolo-
nii. We wsi jakaś pustka, ani ży-
wego człowieka. Widok przeraża-
jący. Pola kołchoz zaorał w jeden 
łan, ani żadnej miedzy gdzie zając 
mógłby sobie przycupnąć. Legen-
da głosi, że przez te wieś przejeż-
dżała kiedyś pewna księżna i z 
zachwytu wyrzekła te słowa. „Tu 
jakoś tak pięknie, że aż się serce 
raduje”. Stąd też się wzięła nazwa 
wsi Radowicze. Teraz należałoby 
zmienić nazwę, bo patrząc na to 
co pozostało, serce z żalu się kra-
je a nie raduje. W styczniu 1945. 
roku przyszedł termin ewaku-
acji. Wyjechaliśmy z Zasmyk do 
Kowla. Załadowano nas razem z 
rodzina Dąbrowskich do bydlę-
cego wagonu i odjazd do Polski, 
bez bydła i bez koni. A Ojciec z 
wujkiem Dąbrowskim musieli te 
trasę pokonać (mimo mrozów)  
Transportem drogowym wlokąc 
za sobą bydło. 

Pociąg z repatriantami sunął 
gdzieś na zachód, na tak zwane 
Ziemie Odzyskane. Adela nie 
chciała tam jechać, bo ciągle żyła 
nadzieją, że szwagier wróci z Sy-
biru a potem będzie problem nas 
odnaleźć. Po przekroczeniu gra-
nicy na Bugu pociąg zatrzymał 
się w Chełmie a my jak na tym 
filmie „Sami swoi”, gdy jechali 
też na zachód Pawlaki, a jak zo-
baczyli na łące mućkę Kargula, to 
zaczęli krzyczeć – „odczepia-
my”!!!” odczepiamy”!!!. Tak i 
my, na nasze „odczepiamy” kole-
jarze zostawili nasz wagon w 
Chełmie na bocznicy. Do Chełma 
przyjechał po nas Wacek Rakow-
ski, który zmobilizował kilku 
swoich kolegów z furmankami i 
zawieźli nas do takiego majątku 
ziemskiego w Wierzchowinach. 
Rakowscy Ignace jak wyjechali z 
Zasmyk zaraz za frontem 1945 
roku, to też zamieszkali w mająt-
ku i to niedaleko od Wierzcho-
win. Oni zdążyli już się tu zado-
mowić. W majątku 
zakwaterowano nas w ogrom-
nym, pałacowym pokoju. To już 
nie to co ziemianka, stodoła czy 
kapliczka. Otrzymywaliśmy tu 
przydziały żywności i paszę dla 
bydła tak jak robotnicy zatrudnie-
ni w tym majątku. Ojciec doje-
chał do nas za kilka dni.   Na wio-
snę przydzielono repatriantom 
gospodarstwa po wysiedlonych 
Ukraińcach. Dobrze, że nasze 
dwie rodziny Rakowskich i rodzi-
na Dąbrowskich trafiły do jednej 
wioski, zawsze to jest raźniej 
wśród swoich. Wieś Czułczyce 
położona była osiem kilometrów 
od Chełma na trasie Chełm – 
Włodawa. Tu niestety wszelka 
pomoc z zewnątrz się skończyła. 

Dalej musieliśmy sobie radzić 
sami. No i jakoś sobie radziliśmy. 
Trochę zgodnie z prawem, trochę 
wbrew prawu. O niektórych wy-
kroczeniach nie wspomnę, mimo 
że uległy już przedawnieniu a o 
drobnych tak, bo warunki nas do 
tego zmuszały. A więc jeździli-
śmy w nocy do lasu, ścinaliśmy 
drzewa. Zwoziliśmy do domu, 
cięliśmy na klocki, przygotowu-
jąc na opal. Na polankach leśnych 
kosiliśmy trawę (ale to już w 
dzień) na siano. A dalej to już była 
moja rola. Ładowałem drewno na 
furmankę, przykrywałem wiązka-
mi siana i jechałem na targ do 
Chełma. Na peryferiach miasta 
ludzie trzymali jakąś krówkę czy 
kózkę to na siano był zbyt. A 
drewno na opał też w mig scho-
dziło. Trochę grosza zarabiałem 
za kamienie, które zbierałem na 
polach. Układałem w metry sze-
ścienne i firmy brały do budowy 
dróg. W podwórku naszego go-
spodarstwa stała taka stara chata, 
w której stało bydło. W jednym 
pomieszczeniu urządziliśmy z ko-
lega bimbrownię. W nocy chodzi-
liśmy na pola Państwowych Go-
spodarstw Rolnych po buraki 
cukrowe i z nich pędziliśmy bim-
ber. Odbiorcami byli ruscy żoł-
nierze  stacjonujący w Chełmie. 
Chwalili sobie, że krepkij a że 
śmierdzący, to niczewo.    I tak 
grosz do grosza, co się uzbierało 
to się wydawało , bo potrzebna 
była żywność i odzież – przyje-
chaliśmy w łachmanach. Jak mło-
dzież trochę odżyła to i potań-
cówki się zachciało. Dorośli 
bawili się przy orkiestrze małola-
ty przy harmonijce ustnej. Wojna 
się skończyła ale w kraju spokoju 
nadal nie było. Wszelkiego rodza-
ju grupy partyzanckie, które nie 
złożyły broni nadal grasowały, 
stwarzając niebezpieczeństwo dla 
ludności cywilnej jak również dla 
wojska. Szczególnie silne były 
zgrupowania bandy UPA. Tylko 
w jednej takiej zasadzce na Lu-
belszczyźnie kolumna wojskowa 
poniosła ogromne straty. Zginęło 
22 naszych żołnierzy   a wśród 
nich Tadek Rakowskich. Był kie-
rowcą samochodu. W Bieszcza-
dach na Rzeszowszczyźnie zginął 

w potyczce gen. Karol Świer-
czewski. Właśnie w Bieszczadach 
było najsilniejsze zgrupowanie 
bandy UPA, trudne do likwidacji 
ze względu na korzystne ukształ-
towanie terenu ukrywającej się 
bandy. Góry, lasy, ponadto duże 
wsie zamieszkałe przez ludność 
ukraińską stanowiły bazę żywno-
ściową.  Zapadła wówczas decy-
zja (tak zwana akcja Wisła) o wy-
siedleniu Ukraińców z tych 
terenów ( gwoli ścisłości, to była 
operacja a nie akcja-S. B). Roz-
proszono ich po różnych woje-
wództwach oraz na Pomorze i 
Mazury. Okazało się, że była to 
trafna decyzja. Bez zaplecza ze 
strony ludności cywilnej bandy 
nie miały racji bytu.   Rok 1946, 
miesiąc bodajże lipiec, ciemna, 
głucha noc i nagle ciche pukanie 
w szybę okienną. Ktoś otwiera 
drzwi i wpuszcza do mieszkania 
„wędrowca” z Sybiru. Radość i 
płacz ze szczęścia, serdeczne 
uściski. Cały dom postawiony na 
nogi, ale wszystko musi odbywać 
się w ciszy bo bezpieczeństwo 
nadal jest zagrożone. O tułaczce 
szwagra, począwszy od areszto-
wania, pobytu w więzieniu na 
zamku w Lublinie, zesłanie na 
Sybir (styczeń 1945 rok) oraz po-
wrót do domu można nakręcić 
film albo napisać książkę. Mieli-
śmy już „swoją Polskę” ale Sybir 
tez. W Czułczycach szwagier 
ukrywał się przez kilka dni. W 
tym czasie przez Wacka R. nawią-
zał kontakt ze swoim kolegą z 
partyzantki (ps.”Kruk”) – Kazi-
kiem Pawlikiem, który mieszkał 
w Hajdukach Nyskich, woj. 
Opolskie. Pawlik pełnił funkcję 
prezesa Gminnej Spółdzielni w 
Hajdukach Nyskich, był człon-
kiem Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej. Poręczył za szwagra 
i wpisał do partii, oczywiście z 
nowym, nienagannym życiory-
sem. A partia powierzyła szwa-
growi stanowisko wójta Gro-
madzkiej rady w Niwnicy koło 
Nysy. Dostał bryczkę, konia bu-
łanka i spokojnie pracował na 
rzecz nowopowstałej Polski Lu-
dowej. Funkcje te pełnił przez 
jedna kadencję. Potem podjął pra-
cę w Fabryce Samochodów Do-
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stawczych w Nysie w charakterze 
zaopatrzeniowca.  W sierpniu 
1946 roku pozostawiliśmy gospo-
darstwo w Czułczycach i przyje-
chaliśmy do Hajduk Nyskich. 
Szwagier odkupił to gospodarstwo 
poniemieckie, które opuszczał 
osadnik wojskowy. Repatrianci ze 
wschodu jak również  osadnicy 
wojskowi w 1945 roku otrzymy-
wali  gospodarstwa z przydziału 
nieodpłatnie. Jeszcze przez kilka 
miesięcy mieszkali razem z rodzi-
nami niemieckimi i byli na ich 
utrzymaniu. Gdy wysiedlano ro-
dziny niemieckie za granice na 
Odrze, to tylko z bagażem pod-
ręcznym. Cały ich majątek przeję-
li nowi właściciele. Z biedaków 
stali się bogaczami. Nas niestety 
to szczęście ominęło, bo wolnych 
gospodarstw już w tym czasie nie 
było. Wprowadziliśmy się do pu-
stego gospodarstwa, z którego po-
przedni właściciel wywiózł 
wszystko, co się dało . Trzeba było 
klepać biedę zaczynając od zera. 
Potwierdziło się przysłowie, „jak 
komu z rana tak i do wieczora”. 
Trzeba było obsiać pole i czekać 
prawie cały rok na zbiory a żyć 
trzeba. Na domiar złego szwagier 
wyprowadził się ze  swoją rodzina 
a my zostaliśmy w ogołoconym 
gospodarstwie z ratami do spłace-
nia. Najwięcej pracy spadło na 
barki Ojca, bo młodzież poszła do 
szkół. Dojeżdżaliśmy do Nysy co-
dziennie pociągiem. Henryka do 
handlówki, Antoni do zawodówki 
a Janina do ogólniaka. Ja nato-
miast złożyłem podanie do gimna-
zjum w nowo organizowanej 
szkole technicznej. Warunkiem 
przyjęcia było ukończenie co naj-
mniej sześć klas szkoły podstawo-
wej i zdanie egzaminu wstępnego. 
Egzaminu oczywiście nie zdałem 
(bo nie znałem ułamków dziesięt-
nych) a świadectwo z piątej klasy, 
które uzyskałem w Czułczycach 
to była fikcja. W czasie wakacji 
brałem po dwie lekcje – co drugi 
dzień w tygodniu. Wiadomości 
uzyskanych niewiele ale papier się 
liczył. Miałem jednak szczęście, 
bo trafiłem na dobrego dyrektora 
(założyciela tej szkoły) i zostałem 
przyjęty warunkowo. Wziąłem się 
solidnie do nauki a że jak wiado-
mo mam „głowę” do przedmiotów 
ścisłych, to do półrocza nadrobi-
łem wszystkie zaległości i zosta-
łem przyjęty na stałe. Ukończyłem 
trzyletnie gimnazjum plasując się 
w lokacie na trzecim miejscu i do-
stałem się bez problemu do li-
ceum, bo tylko dziesięciu najlep-
szych uczniów z klasy 
przechodziło do liceum a pozosta-
li dostawali nakazy pracy.    Po-
czątkowo dojeżdżałem do szkoły 
pociągiem a powrót do domu póź-
nym wieczorem piechotą. Szkoła 
powstała z dwumiesięcznym 
opóźnieniem, więc musieliśmy 
nadrabiać zaległości aby zrealizo-

wać program. Lekcje trwały do 
późnego wieczora z przerwą obia-
dową. Ponieważ pociągu powrot-
nego nie miałem, zamieszkałem w 
Nysie. Internat był za darmo z 
wiktem i opierunkiem. Należało 
tylko mieć pozytywne oceny ze 
wszystkich przedmiotów, bo ina-
czej co pewien czas wpadał dyrek-
tor do klasy, przejrzał dziennik, 
wyczytał dwa, trzy nazwiska i ka-
zał natychmiast pakować manatki 
i do domu. Ponadto wszyscy mu-
sieliśmy wstąpić do ZMP (Zwią-
zek Młodzieży Polskiej). Otrzy-
maliśmy zielone koszule i 
czerwone krawaty. Na pochodach, 
choćby pierwszomajowych i ja-
kichś ważnych rocznicowych wy-
różnialiśmy się szczególnie. Ma-
szerując w kolumnie czwórkami 
mieliśmy mnóstwo szturmówek, 
transparentów, portretów zasłużo-
nych komunistów, ludzi partii i 
skandowaliśmy – Bierut, Stalin, 
Rokossowski. Publiczność nazy-
wała nas czerwoną szkołą. A nam 
było wszystko jedno. Chcieliśmy 
osiągnąć swój cel – zdobyć wy-
kształcenie i zawód, bo na płatną 
szkołę i internat z wyżywieniem 
nie było nas stać. Były w szkole 
klasy elektryczne i mechaniczno-
-energetyczne.. Ja wybrałem klasę 
o profilu mechaniczno-energe-
tycznym. Oprócz zajęć teoretycz-
nych mieliśmy praktykę dwa razy 
w tygodniu na warsztatach, wypo-
sażonych w kuźnię, obrabiarki do 
metali i stanowiska ślusarskie. Po 
ukończeniu trzyletniego gimna-
zjum zdawaliśmy egzamin prak-
tyczny uzyskując dyplom czelad-
nika.    Po ukończeniu liceum 
chciałem pójść na studia. Pięciu z 
nas złożyło podania do Wojskowej 
Akademii Technicznej w Warsza-
wie, ale nie mieliśmy niestety 
szans. Taka uczelnia to tylko dla 
dzieci elit a nie dla wieśniaków. 
Zaproponowano nam w zamian 
studia w Chinach. Jak powiedzia-
łem o tym w domu to Mama za-
częła lamentować, że wojna tuż, 
tuż i wybiła mi Chiny z głowy. 
Nasłuchała się radia Wolna Euro-
pa i Londynu a Tm „bębnili”, że 
trzecia wojna światowa jest nie-
unikniona. Jak zrezygnowałem ze 
studiów to dostałem nakaz pracy 
do Elektrowni Viktoria w Wał-
brzychu. Zakwaterowano nas w 
trójkę w jednym pokoju, bez 
kuchni i innych wygód. Pensja 
wystarczała ledwie na wyżywie-
nie. Mięso było na kartki. Wyku-
pywało się raz w tygodniu, prze-
ważnie była to wołowina, którą od 
razu gotowaliśmy bo surowej nie 
było gdzie przechowywać. Słoni-
nę przetapiało się z cebulką i mie-
liśmy smalec do chleba do następ-
nego poniedziałku. Nic dobrego 
tam nie użyłem. Pracowałem w tej 
elektrowni tylko trzy miesiące. 

W listopadzie zostałem powoła-
ny do odbycia zasadniczej służ-
by wojskowej. I znowu, jak to 
mówią, spadłem z deszczu pod 
rynnę. Przez dwa lata trzeba 
było zjeść wagon pęczaku, bo to 
pęczak był w wojsku podstawą 
wyżywienia. Śniadania i kolacja 
– kawa zbożowa i suchy chleb, 
takie to były czasy. Jeśli chodzi 
o służbę, to krzywdy nie miałem, 
wręcz byłem faworyzowany. Do-
stałem funkcję pisarza w kance-
larii szefa służby samochodowej 
i magazyniera paliw płynnych. 
W batalionie na dwustu żołnierzy 
było nas tylko dwóch ze średnim 
wykształceniem a byli nawet i 

tacy, którzy nie mieli podstawów-
ki. Z jednej strony to było dobrze, 
bo się z nami liczono, ale oba-
wiałem się awansów i musiałem 
kombinować, od czasu do czasu 
„podpaść” celowo, posiedzieć w 
areszcie. W tamtym czasie w woj-
sku brakowało kadry oficerskiej, 
dlatego kaprali i plutonowych po 
odbyciu służby zasadniczej awan-
sowano do stopnia podchorążego 
i wcielano do służby zawodowej. 
A mnie takie wojsko pod ruskim 
dowództwem nie odpowiadało. 
Udało mi się zakończyć służbę w 
stopniu starszego szeregowego. 
Odsłużyłem dwa lata, odszedłem 
do cywila ale od nakazu pracy się 
nie uwolniłem. Pojechałem więc 
do Wałbrzycha i jakoś wyskam-
lałem zwolnienie. Podjąłem prace 
w Nysie w Fabryce Samochodów 
Dostawczych. Po pracy, miesz-
kając w Hajdukach pomagałem 
Ojcu w gospodarstwie. W wol-
nych chwilach grałem z kolegami 
w siatkówkę na boisku szkolnym. 
Tu poznałem Stefanię, która przy-
jechała z Lubelszczyzny i uczyła 
w szkole w Hajdukach. Ponieważ 
mieszkała w budynku szkolnym to 
często włączała się do gry i tak się 
poznaliśmy. W 1955 przyjechał 
na wakacje do Stefanii jej kuzyn. 
Zapoznaliśmy go z kuzynką męża 
mojej siostry Janiny i tak to się 
zaczęło. Chodziliśmy we czwórkę 
na spacery, na zabawy. A p[o jed-
nej takiej zabawie zapadła decy-
zja, że się żenimy. I tak we czwór-
kę poszliśmy do ślubu cywilnego 
będąc nawzajem sobie świadkami. 
Ślub kościelny też razem (a wła-
ściwie śluby). Wesele też miało 
być wspólne, bo część gości też 
wspólnych i miało być taniej, 
ale ja się później z tego wycofa-
łem. Po ślubie zamieszkaliśmy 
u Ojca w Hajdukach. Wzięliśmy 
sypialnie na raty a jako kredens 
kuchenny mieliśmy taką mów-
nicę. Otwierało się takie wieko i 
tam mieściły się dwa talerze, dwie 
łyżki, nóż, bochenek chleba, to był 
cały nasz majątek. Na więcej nas 
nie było stać, bo musiałem spłacać 
pożyczkę, którą wziąłem z zakła-
du pracy na przyjęcie weselne, 
no i oczywiście raty za sypialnie. 
Żona po ślubie porzuciła nauczy-
cielstwo i podjęła pracę w Gmin-
nej Spółdzielni w Hajdukach w 
charakterze księgowej. Pensja 
trochę wyższa niż nauczycielska 
i tak zaczęliśmy się dorabiać.  W 
1953 zmarła mama i Ojciec został 
sam na gospodarstwie. Zakładano 
u nas „na siłę” kołchozy (spół-
dzielnie produkcyjne). Ojciec 
musiał wstąpić do spółdzielni, bo 
spółdzielnia zajęła mu ziemię  i 
budynki na magazyny. Pracował 
w spółdzielni wypracowując tzw. 
Dniówki za marne grosze. Całe 
szczęście, że  nie trwało to dłu-
go.      W kraju nastąpiła „odwilż” 
i spółdzielnie rozwiązano a gospo-
darstwa wróciły do poprzednich 
właścicieli. W 1957 roku przyszła 
na świat nasza pierwsza córka 
Urszula. Ojciec sprzedał gospo-
darstwo więc musieliśmy opuścić 
mieszkanie w Hajdukach. Wyna-
jąłem wówczas w Nysie tymcza-
sowo pokój u takiego Ślązaka z 
możliwością korzystania z kuchni 
w której on spał. Poddasze, czwar-
te piętro, pokój obskurny, jak się 
okazało to jeszcze zapluskwiony. 
Warunki nie do pozazdroszcze-
nia. Jakimś cudem udało mi się 
znaleźć mieszkanie zakładowe 
(za odstępne), które lokator miał 
opuścić „lada dzień”. Wprowa-

dziliśmy się do tego mieszkania. 
Lokatorka z dwójka dzieci zajęła 
mniejszy pokój a my ten duży. 
Kuchnia i łazienka oczywiście 
wspólna. Mieszkanie jak na owe 
czasy – luksus. Podłoga – parkiet. 
Drugie piętro w centrum miasta. 
Jednak radość trwała krótko. Mąż 
lokatorki miał jakieś kłopoty z 
prawem(został aresztowany) i 
wyprowadzka przeciągnęła się w 
czasie kilku miesięcy. Jak wresz-
cie lokatorka się wyprowadziła to 
weszły nowe przepisy lokalowe. 
Zanim otrzymaliśmy przydział 
na to mieszkanie, to musieliśmy 
wpłacić dziewięć tysięcy kaucji. 
Na owe czasy to było pól roku 
mojej pensji. I znów znaleźliśmy 
się na dnie. Trzeba było szukać 
jakichś dodatkowych dochodów. 
Pracowałem w zakładzie po go-
dzinach, ale to niewiele zasiliło 
nasz budżet. Wreszcie nadarzyła 
się okazja dorobić trochę więk-
szego grosza. Kierownik Ośrodka 
Szkolenia Kierowców Polskiego 
Związku Motorowego w Opolu 
z siedzibą w Nysie poszukiwał 
wykładowców. Posiadałem prawo 
jazdy, które uzyskałem jeszcze, 
jak uczęszczałem do szkoły więc 
„załapałem” się na wykładowcę. I 
to był strzał   „w dziesiątkę”. Kur-
sy z reguły organizowane były w 
terenie, dlatego trzeba było mieć 
własny środek lokomocji. Poży-
czyłem od Ojca pieniędzy, kupi-
łem nowy motocykl i zacząłem po 
godzinach pracy prowadzić kur-
sy. Byłem co prawda gościem w 
domu, ale powoli „odbijaliśmy się 
od dna”. W niedługim czasie kie-
rownik ośrodka złożył rezygnację 
a ja zająłem jego miejsce – na pół 
etatu. Zatrudniłem kilku wykła-
dowców do pomocy oraz żonę, 
która  zajmowała się organizacja 
kursów Bi dorzucała grosze do 
domowego budżetu. 

To wszystko odbywało się oczy-
wiście w godzinach pozasłuż-
bowych. Ojciec sprzedał gospo-
darstwo i zamieszkał u nas więc 
trochę opiekował się dziećmi jak 
oboje wyjeżdżaliśmy w teren, 
albo znajdowaliśmy opiekunkę, 
bo stan naszej rodziny w 1959 się 
powiększył. Przybyła nam dru-
ga córka Elżbieta.   W roku 1962 
ukazał się nowy kodeks drogowy 
w którym pojawił się zapis, że 
korzystający z dróg woźnice, pę-
dzący bydło i rowerzyści od dzie-
siątego roku życia muszą posiadać 
kartę rowerową. W związku z tym 
na ośrodki szkolenia spadł obo-
wiązek prowadzenia kursów w 
tym zakresie. Rozpocząłem więc 
szkolenia, przede wszystkim na 
wsiach. Ale niestety chętnych do 
szkolenia nie było, tym bardziej, 
że uczestnictwo na kursie było 
płatne. Jak wiadomo, chłop jest 
zawsze oporny. Ponieważ kursy 
nie szły, to dostałem z PZM-otu 
w Opolu reprymendę, że jestem 
nieudolny i że „nie umiem robić 
pieniędzy”. Dotarły do mnie te 
słowa, że tu nie chodzi o szkole-
nie aby poprawić bezpieczeństwo 
ruchu drogowym, ale chodzi o 
pieniądze. No i tak wziąłem się za 
„robienie pieniędzy” dla PZM-otu 
a przede wszystkim dla siebie. 
Przy pomocy milicji, która postra-
szyła kilka osób mandatami, oraz 
ksiądz ogłosił na  kazaniu, że bez 
karty rowerowej nikt nie będzie 
mógł poruszać się po drogach. 
Efekt był piorunujący – frekwen-
cja przekroczyła moje oczekiwa-
nia. Cała wieś, kto był żyw , wzię-

ła udział w szkoleniu. Świetlica 
była wypełniona po brzegi, ponad 
setka ludzi na sali. Ja prowadzi-
łem wykłady a żona przyjmowała 
opłaty, oczywiście za pokwitowa-
niem. Uczestnik kursu po egzami-
nie otrzymywał zaświadczenie, 
na podstawie którego Wydział 
Komunikacji Urzędu Gminy wy-
dawał kartę rowerową. I tak wła-
śnie zaczęliśmy „robić pieniądze” 
i to spore. Mówią, że człowiek 
uczy się rozumu aż do śmierci i że 
pieniądz leży na ulicy, tylko trze-
ba go umieć podnieść, to prawda. 
Jeździliśmy w teren we dwoje co-
dziennie  a nawet i w niedzielę. Ja 
otrzymywałem wypłatę za wykła-
dy, plus zwrot kosztów za dojaz-
dy, żona za organizacje kursów. 
Ta „akcja” trwała kilka miesięcy, 
gdzieś od wczesnej wiosny do 
miesiąca lipca. Za ten okres „do 
zbieraliśmy” pieniążków prawie 
na samochód. Trochę dopożyczy-
łem od Ojca i kupiliśmy nowego 
moskwicza. Posiadaczy samocho-
dów prywatnych w Nysie było 
wówczas zaledwie kilkunastu a 
wśród nich i my. Musiałem się 
jeszcze wytłumaczyć w Urzędzie 
Skarbowym czy legalnie zapraco-
wałem pieniądze na samochód.             

Tak oto wygrzebaliśmy się z bie-
dy. Pojeździliśmy sobie tym samo-
chodem a w wakacje pod namiot 
nad morze, na jeziora mazurskie 
i Wielkopolskie. Wyjazdy do te-
ściów w Lubelskie. Odwiedziłem 
przy okazji Czułczyce koło Cheł-
ma. Zawsze obieraliśmy taką trasę 
aby odwiedzić po drodze dawnych 
znajomych i kuzynów rozrzuco-
nych po wojnie po całym kraju. 
Byliśmy nawet na Węgrzech nad 
Balatonem. Ponadto samochód 
był potrzebny do przewozu po-
mocy naukowych na kursy. W 
programie szkolenia było więcej 
godzin wykładowych z budowy 
i obsługi samochodu i motocykla 
niż przepisów o ruchu drogowym. 
Przy tym było konieczne posługi-
wanie się na wykładach przekro-
jami i podzespołami samochodu 
i motocykla. Warsztaty obsługi i 
naprawcze praktycznie prawie nie 
istniały, stąd kładło się nacisk na 
mechanizacje i samoobsługę po-
jazdów. Moskwicz zarejestrowany 
na przewóz pięciu osób, więc żeby 
nie wozić powietrza , bo nas było 
czworo, ani obcej osoby to doko-
optowaliśmy sobie w 1966 trzecią 
córkę Monikę. 

   Jesienią 1979 wybrałem się z 
siostrami Adelą i Janiną do Rosji 
na Wołyń w nasze strony. Poje-
chałem właśnie Moskwiczem, bo 
to ruskie auto, nie będzie się tak 
rzucać w oczy.  Ale gdzie tam, u 
nich nawet szara myszka się ni-
gdzie nie przeciśnie. Wyznaczone 
były trasy 

i duże miasta, gdzie można było 
dojechać. Tam też dowiedziałem 
się jaki los Rosjanie zgotowali 
Ukraińcom a tym samym i rodzi-
nie naszych sąsiadów. Abram po 
wyjściu z bandy zajął duże gospo-
darstwo opuszczone przez rodzinę 
polską. Naściągał różnych ma-
szyn rolniczych i sprzętu z innych 
opuszczonych gospodarstw i po-
czuł się bogaczem. Ruscy zawsze 
tępili kułaków. Abram nie chciał 
wstąpić do kołchozu. Jak mu na-
rzucili taki wysoki kontyngent w 
zbożu i mięsie z którego nie mógł 
się wywiązać, to poszedł na 6 lat 
w tiurmu, no a tam go wykończy-
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li. Najstarsza córka Hania zmar-
ła z wyziębienia, bo wybiegła z 
domu po kąpieli z mokrą głową 
jak nasi partyzanci zimową pora 
zaatakowali Radowicze.  Syna 
Iwana (mój rówieśnik) Rosjanie 
zabrali do kopalni węgla na Don-
bas. Tam go wykończyli i odesłali 
do domu, po roku zmarł. Młodszy 
od niego Misza zginął w wypad-
ku. Jak Rosjanie wozili na  budo-
wę drogi piach a on ładował piach 
na samochód, to został samocho-
dem przygnieciony do skarpy. 
Potraktowano to jako nieszczęśli-
wy wypadek, choć rodzina była 
zdania, że to było celowo. I tak z 
tej rodziny została tylko matka z 
córką Żenią. Chociaż i im śmierć 
zajrzała w oczy. Bandy UPA na-
dal jeszcze jakiś czas grasowały 
i już napadały na swoich i rabo-
wały. Podpalili budynki Abrama, 
gdy matka z Żenią chciały bronić 
majątku, to bandzior chciał ich 
zastrzelić. Ona zasłaniała się Bi-
blią i nie strzelił. Od tego czasu 
z Biblią się nie rozstawała, nawet 
w czasie snu miała ją pod głową, 
twierdząc, że uratowała im życie.  
Żenia mieszkała w Nowowołyń-
sku (dawniej Włodzimierz Wo-
łyński) i to na jej zaproszenie tam 
pojechaliśmy. Samochód niestety 
musieliśmy zostawić w Kowlu a 
do nich pojechaliśmy autobusem, 
bo taksówkarz może się tylko  
poruszać w promieniu50 kilome-
trów. Jak się mąż Żeni (Alosza) 
dowiedział, że samochód został w 
Kowlu przy dworcu kolejowym, 
to mówi, że musimy go szybko 
zabrać, bo go rozkradną. Wykupi-
liśmy w sklepie talony na benzynę 
i pojechaliśmy wieczorem po sa-
mochód. Wcześniej nie mogliśmy 
z Kowla jak poi godzinie 22.00, 
bo nas milicja zatrzyma. Mówił 
tak : „u nas milicja nie śpi od 6.00 
do 22.00 a my wtedy śpimy a od 
22.00 do 6.00 oni śpią a my nie 
śpimy”.  I faktycznie wyjecha-
liśmy po godzinie 22.00. Kazał 
mi jeszcze obejrzeć z daleka czy 
wszystkie koła są. Za miastem w 
szczerym polu stacja benzynowa. 
Podjechałem pod dystrybutor, 
zgodnie z instrukcją włożyłem 
pistolet do wlewu i idę do budki 
(opancerzonej). Kasjer wysunął 
taka szufladkę w moją stronę, do 
której włożyłem talony i dał mi 
znak, że mam iść do samochodu. 
Nim doszedłem do samochodu, 
to benzyna już się lała ze zbior-
nika. Wyrwałem pistolet, rzuci-
łem na ziemię a benzyna leje się 
nadal. Wylało się tyle, ile było na 
talonach. Alosza powiedział, że 
oni się z benzyny nie rozliczają, 
nawet kierowca samochodu służ-
bowego jak ma oszczędności to 
spuszcza do rowu, bo u nich woj-
na się skończyła, ale stan wojenny 
trwa nadal. Samochód ukryliśmy 
w Nowowołyńsku w takiej szopie 
u Aloszy kuzyna.   Tak wyglądał 
ten wolny, komunistyczny kraj. A 
słowa ich piosenki „ ja drugoj ta-
koj strany nie znaju, gde tak wol-
no diszit czieławiek” Tak wolno 
się dysze, że jak na drugi dzień 
rano Adela z Janiną poszły na 
targ, to w mig wylądowały na po-
sterunku milicji. Posądzono je, że 
przyszły handlować jakimś towa-
rem a miały tylko chustki na gło-
wach. Po mnie przysłano gońca, 
żebym się natychmiast zgłosił na 
posterunek. Zachodzę tam a taka 
ruda milicjantka z gębą do mnie 
dlaczego nie przyszedłem się za-
meldować zaraz po przyjeździe, 
odpowiedziałem jej grzecznie, 

że musiałem się wyspać. A teraz 
proszę mnie zameldować   i wy-
meldować, a to dlaczego? – bo ja 
jutro wyjeżdżam. Faktycznie wy-
jechaliśmy za trzy dni, ale jakoś 
nikt nas nie kontrolował. Szyku-
jąc się do wyjazdu nosiliśmy za-
kupione rzeczy po kryjomu, żeby 
przed odjazdem idąc do samocho-
du nie budzić żadnych podejrzeń. 
Alosza mówił, żebyśmy wyjecha-
li raniutko o godzinie 5.00 aby o 
6.00 być w Turzysku, bo tam już 
sobie poradzimy. Jego kum jest 
wielka szycha w Turzysku, ma 
z milicja dobre układy, to popi-
lotuje nas do Radowicz. On jest 
sekretarzem partii a ponadto pre-
zesem Spółdzielni Spożywców. 
Ja go pytam – a co ma wspólne-
go prezes z milicją? A on na to : 
a komendant przed świętami po 
szyneczkę do kogo przychodzi? 
No właśnie – skąd my to znamy? 

Faktycznie przed godziną 6.00 
byliśmy w Turzysku. Alosza po-
szedł do tego kuma i za kilka 
minut wychodzi zmartwiony i 
oświadcza, że nic z naszego pla-
nu. Znajomość kuma z milicją się 
skończyła. Okazuje się, że jego 
żona pojechała gdzieś tam daleko 
do swojej matki i ochrzciła kilku-
letnią córkę. Ale niestety tajem-
nica się wydała. Jego wyrzucili 
partii, automatycznie pozbył się 
funkcji prezesa i układy się skoń-
czyły. Żonę za karę przenieśli z 
Turzyska do Radowicz  - teraz 
uczy w Radowiczach a on ją co-
dziennie samochodem dowozi. 

Powiedziałem – trudno. Jedziemy 
na ryzyko, bez obstawy do Rado-
wicz. Jak nas złapią i odstawia 
na granicę to trudno – i tak już 
wyjeżdżamy. Pojechaliśmy bez 
obstawy i jakoś się udało. Chcie-
liśmy zobaczyć jak tam ludzie 
żyją. Bo gdybyśmy nie wyjechali 
to taki sam los i nas by tam cze-
kał. Bylibyśmy kołchoźnikami. 
Wstąpiliśmy w Radowiczach do 
szkolnej koleżanki Adeli – (Ukra-
inki) Marysi Daszkiewicz. Ona 
i jej domownicy jakoś dziwnie 
się zachowali, jakby nas się bali. 
Rozmowa się nie kleiła a Marysia 
udawała, że Adeli nie zna. Wobec 
tego wyszliśmy od nich i pojecha-
liśmy na cmentarz na groby Jasz-
czuków : Abrama, Hani, Iwana i 
Miszki. Po drodze zatrzymaliśmy 
się koło takiego baraku, gdzie 
kołchoźnice międliły konopie. 
Jak powychodziły z tego baraku, 
to nie można było rozpoznać ich 
twarzy, tak były zakurzone, tylko 
oczy błyszczały. A z baraku przez 
otwarte drzwi wychodziły tuma-
ny kurzu.. Alosza mówi – popa-
trzcie, to jest nasz nowoczesny 
zakład  przemysłowy obróbki 
surowca i cykał zdjęcia dla po-
tomnych na pamiątkę. Po naszej 
kolonii ani śladu. Jak okiem się-
gnąć tylko łan pola obsianego 
zbożem. Z Radowicz do Turzyska 
wróciliśmy bez problemu a w Tu-
rzysku to już byliśmy na swojej 
wytyczonej „marszrucie”. Tylko, 
że znowu pech. Strzeliła mi w 
Moskwiczu opona. Zabrałem się 
do wymiany koła. W tym czasie 
nadjechał jakiś Ukrainiec, zatrzy-
mał się i pyta czy my nie potrze-
bujemy pomocy. Pytam go, czy 
nie można tu kupić opon, bo jazda 
bez koła zapasowego to wielkie 
ryzyko. A on mówi, czemu nie. 
Komendant milicji ma opony po 
30 rubli za sztukę. Dałem mu 120 
rubli na cztery opony. Za jakieś 

pół godziny wraca i mówi, że ko-
mendanta nie zastał, ale w sklepie 
są opony, tylko, że po 60 rubli za 
sztukę. Wysłałem go do sklepu i 
kupił mi dwie , za 120 rubli. Ot 
taki to jest kraj. Jak pojechaliśmy 
wówczas do Kowla po samochód, 
który postawiłem przy dworcu 
kolejowym to myślałem, że Alo-
sza sobie żartował, jak pytał czy 
za przekręceniem kluczyka silnik 
zaskoczy za pierwszym razem? 
Kazał mi również obejść samo-
chód w koło i sprawdzić, czy są 
wszystkie koła. Ja mówię – prze-
cież tu milicja patroluje. A on na 
to – a kto ci ukradnie jak nie mi-
licja? No coś jednak w tym jest. 

      Zgodnie z planem zajecha-
liśmy do naszej byłej sąsiadki 
Jaszczurowej na pożegnalny po-
częstunek, który miała przygoto-
wać jej córka (powojenna) Ola. 
Jaszczurowa po wojnie miała 
jeszcze dwie córki – Olę i młod-
szą , której imienia nie pamiętam. 
Ta młodsza mieszkała gdzieś koło 
Odessy. Wychowywała samotnie 
sześcioro drobnych dzieci. Jak 
mówili – żyli w skrajnej nędzy. 
Dlatego tych „szmat” co nabrali-
śmy na sprzedaż to większość zo-
stawiliśmy dla jej dzieci. Oli nato-
miast trafiło się lepiej, wyszła za 
mąż za ruskiego oficera. Miesz-
kała w Kowlu  na terenie koszar, 
gdzie wejść można było tylko za 
przepustką a Ola mogła przeby-
wać poza koszarami tylko od 6.00 
do 22.00. Jaszczurowa mieszkała 
sama we wsi Zielona w pobliżu 
Kowla w małej takiej chatce z 
jedną izbą. Kiedyś mieszkała tu 
rodzina polska. Jak weszliśmy do 
chatki to było już posprzątane i 
poczęstunek przygotowany – za-
sługa Oli. Bo wtedy, jak jadąc z 
Alosza z Kowla wstąpiliśmy po 
drodze do Jaszczurowej to za-
staliśmy ją w opłakanych warun-
kach. W chatce bród i bałagan a 
ona spała w jakichś łachmanach 
na ławie pod piecem z Biblią pod 
głową. Po poczęstunku namawia-
li nas, żebyśmy tu przenocowali i 
rano pojechali. Ale siostra Janina 
nie chciała, bo bała się nocować 
na tym odludziu pod lasem. Cho-
ciaż Alosza ja uspakajał, mówił 
Jana nie boiś, my z Edmundem 
będziemy  nocować na strychu. 
Wystawimy dwa pulemioty i 
możecie spać bezpiecznie (a że 
broń mieli to fakt). Zapewnienie 
to jednak nie pomogło i siostra 
ponaglała mnie, żebym się 
pospieszył z wymiana opon i 
wyjeżdżamy. Słońce już było nad 
zachodem jak się pożegnaliśmy 
i ruszyliśmy w drogę do Polski. 
A Polska, choć nie była jeszcze 
wtedy naprawdę wolnym krajem, 
to jednak mieliśmy co nieco 
lepiej. Tym bardziej, że wróbelki 
na dachu ćwierkały, zapowiadając 
duże zmiany. Dojechaliśmy do 
granicy. Myśleliśmy, że wszystko 
co najgorsze mamy już poza sobą, 
ale niestety tu znowu spotkała nas 
przykra niespodzianka. Okazało 
się, że most na Bugu jest zerwany 
i można się przeprawić tylko 
w bród. Ponieważ nakupiliśmy 
piekarników i innych narzędzi 
technicznych, bo tam te rzeczy 
były tanie, więc samochód był 
załadowany do maximum. Bałem 
się przejeżdżać przez wodę, żeby 
samochód nie ugrzązł. Jedyne 
wyjście co nam pozostało, to je-
chać na inne przejście graniczne 
oddalone o 80 kilometrów. Ciem-
na, głucha noc, droga beznadziej-

na, dookoła lasy, ani żadnego 
samochodu, ani żadnego zabudo-
wania, jakieś dzikie pustkowie. 
Najedliśmy się strachu co niemia-
ra. Dojechaliśmy jednak szczęśli-
wie i bez problemów przekroczy-
liśmy granicę. Tak zakończyła się 
nasz wycieczka do ZSRR. Może 
za dużo na ten temat się rozpisy-
wałem, ale to tak, jak bym pisał 
swój życiorys w przypadku, gdy-
bym tam pozostał. Pracowałbym 
w kołchozie albo w kopalni wę-
gla na Donbasie.  W roku 1988 
wybrałem się ponownie do No-
wowołyńska z żoną i wnuczką 
Aleksandrą, ale to już były tam 
inne czasy. Nastąpiła u nich tak 
zwana „pierestrojka” jak Gorba-
czow objął funkcję pierwszego 
sekretarza KPZR. Samochodem 
można było zajechać na miejsce 
pod sam blok. Zniesiono tak zwa-
ne „marszruty”. Reżim znacznie 
zelżał i faktycznie „mógł już wol-
niej dyszeć czeławiek”. 

       Przypomniało mi się jeszcze 
jedno takie zdarzenie z poprzed-
niej wycieczki – choć było ich 
więcej.  Szliśmy wieczorem do 
samochodu z bagażami i Alosza 
pozdrowił mężczyznę siedzące-
go na ławce. Tamten w ogóle na 
pozdrowienie nie zareagował. 
Pytam: co on gniewa się na cie-
bie? Nie, tylko on jest nienor-
malny. Jak to nienormalny? Bo 
to jest były górnik, który odszedł 
na emeryturę. Upłynęło pół roku 
i mimo to, że się upominał nie 
otrzymał ani rubla. Więc napisał 
skargę do Breżniewa (pierwszego 
sekretarza KPZR). A kto normal-
ny pisze skargi do Breżniewa? 
Pytam : i co, skargę rozpatrzo-
no? Tak – po dwóch tygodniach 
przyjechała po niego milicja i 
trzy lata spędził w szpitalu psy-
chiatrycznym. Teraz już o nic się 
nie upomina. Nic nie mówi, nic 
nie słyszy, nic nie widzi i nikogo 
nie zna. 

Okazuje się, że u nas  - jak pisała 
redaktorka Tyrakowska w prasie 
– gotowała się wówczas tak zwa-
na ustawa psychiatryczna. Goto-
wała, gotowała ale na szczęście 
wykipiała. Chociaż mimo braku 
takiej ustawy, jak się chce jakie-
goś groźnego przestępcę uchronić 
przed kryminałem, to lekarze są 
w stanie umieścić go w szpitalu 
psychiatrycznym, zawsze to lep-
sze niż kryminał. Takie przypadki 
są znane. 

       W roku 1968, mając lat 40, 
podjąłem studia wieczorowe w 
Opolu. Warunki zakład pracy 
stwarzał dogodne. Praca do go-
dziny dwunastej, dowóz autobu-
sem zakładowym. Tylko waru-
nek. Aby uzyskać zgodę dyrekcji 
musiałem wstąpić do Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej. 
Do tej pory jakoś udawało mi się 
wymigać. Ale cóż, czego się nie 
robi dla chleba. Takie były czasy. 
Cztery lata szybko przeleciały i 
uzyskałem dyplom inżyniera – 
mechanika. Pracy w zakładach 
przemysłowych miałem już dość, 
więc przekwalifikowałem się na 
urzędnika. Oczywiście zwerbo-
wała mnie partia do Urzędu Mia-
sta i Gminy w Nysie, powierzając 
mi funkcję kierownika Wydziału 
Komunikacji. 

 Początkowo trochę dziwnie czu-
łem się w tej roli, bo urzędy Rad 
Narodowych nie cieszyły się w 
tych czasach dobrą opinią. Jed-

nak z czasem zmieniały się ka-
dry. Przychodzili do pracy ludzie 
z wykształceniem to i opinia o 
urzędach zmieniała się na lepsze. 
I tak, mimo różnych perypetii, 
wytrwałem na tym stanowisku 
21 lat – aż do przejścia na eme-
ryturę. Oprócz minusów, były tu 
i plusy. Prowadziłem  ze swoim 
zastępcą kursy samochodowe, 
tak zwane składkowe po kosztach 
własnych, po uzyskaniu zezwo-
lenia z Urzędu Wojewódzkiego. 
Ale skorzystały z tego Urszula, 
Elżbieta, Monika oraz kilka osób 
z najbliższej rodziny i znajomi. 
Monikę szkoliłem na samocho-
dzie dostawczym marki Nysa, 
świetnie sobie radziła. A jak za-
prowadziłem jej potem do  Fia-
ta 126 P to bała się nim jeździć. 
W Nysie siedziałam wysoko, to 
wszystko przed sobą widziałam, 
a tu ja nic nie widzę. To dlatego 
teraz uwielbia duże auta.

     W roku 1978 uzyskałem licen-
cje egzaminatora kandydatów na 
kierowców wszystkich kategorii 
i znów dodatkowy grosz wpadał. 
Ponadto Urząd Skarbowy zlecał 
mi (jako rzeczoznawcy) wycenę 
wartości uszkodzonych samocho-
dów sprowadzanych z zagranicy 

A było tego mnóstwo, to i grosz 
się sypał. A grosz się przydał. Na 
kupno mieszkania dla Urszuli i 
remont naszego mieszkania po 
powodzi. 

       Kiedyś Ojciec mi powiedział 
(jak byłem jeszcze mały), żebym 
zawsze miał przy sobie choćby 
parę groszy – bo jak cię kiedyś 
kukułka okuka bez pieniędzy, 
to będziesz biedował całe życie. 
Widocznie jak kukała, to byłem 
przy forsie i dlatego do dzisiaj 
pieniądz mnie się trzyma. Ojciec 
miał rację!!!     

Od redakcji: powyższe wspo-
mnienia  przesłał do naszej redak-
cji Wiesław Bednarek z Nysy, po 
przepisaniu   rękopisu autora. Re-
dakcja  doceniając  ciekawy opis 
codziennych wydarzeń, tego trud-
nego czasu, dokonała skrótów  w 
tekście związanych z faktami 
historycznymi,   szczegółowo 
opracowanymi przez badaczy i  
historyków, oraz wcześniej opu-
blikowanych na łamach KSI. 

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

/ Zdjęcie autora.
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Święta Bożego Narodzenia w 
1943 roku były już nieco inne, 
niż poprzednie wojenne. Piąta 
wigilia okupacyjna napawała 
mieszkańców Ziemi Wileńskiej 
nadzieją, że już niebawem 
hitlerowska okupacja dobiegnie 
końca. Dla większości Polaków 
z Kresów północno-wschodnich 
było jasne - Niemcy wojnę 
przegrają. Tylko... co dalej? 
Otuchy dodawał też fakt, 
iż we wsiach i zaściankach 
Wileńszczyzny licznie pojawili 
się w te Święta - po raz pierwszy 
od pięciu lat - chłopcy z orłami 
na rogatywkach. Żołnierze Armii 
Krajowej.
W grudniu 1943 r. na południowy 
wschód od Wilna operował już kil-
kudziesięcioosobowy oddział par-
tyzancki, dowodzony przez kapita-
na Gracjana Fróga „Szczerbca”, 
który wiosną 1944 r. został rozbu-
dowany do siły kilkuset żołnierzy 
i przyjął nazwę III Wileńskiej Bry-
gady Armii Krajowej. Partyzanci 
„Szczerbca” spędzili swą ostatnią 
pod okupacją niemiecką wigilię 
i pierwszy dzień Świąt Bożego 
Narodzenia w Kamionce nie-
opodal Turgiel. Kolację wigilijną 
nakryto w sali miejscowej szkoły. 
Podczas składania życzeń komen-
dant „Szczerbiec” mówił m. in. o 
nadziei, że przyszłe święta żołnie-
rze i mieszkańcy Kamionki będą 
obchodzić już w wolnej Polsce.  
 
Żołnierz III Brygady Jerzy Ossow-
ski ps. „Osa” tak zapamiętał 
nastrój tamtej nocy: „Stałem 
wtedy na warcie. Gdy zobaczyłem 
Komendanta, zatrzymałem go 
przepisowym «Stój, kto idzie?». 
Odpowiedział „Daj spokój...”, 
przełamaliśmy się opłatkiem, po-
całowaliśmy się i poszedł dalej”. Z 
kolei inny partyzant, Tadeusz 
Pszczołowski ps. „Sambor” rela-
cjonował: „Podstawowym daniem 
wigilijnym był smakowity bigos 
na mięcie. Dostaliśmy szklanice 
samogonu „po falbanki”, tzn. po 
brzegi. […] Na wspólnej wigi-
lii byli  przedstawiciele wsi, no 
i oczywiście dziewczęta, z któ-
rymi ruszono w tany […]. Pa-
sterka odbyła się o świcie, bo ks. 
Grabowski (z Turgiel - przyp. 
autora) nie przyjechał w nocy. 
Śpiewaliśmy kolędy, a tłumnie 
zgromadzeni mieszkańcy kaszlali 
w czasie kazania, żeby im się 
owce dobrze chowały (!). Powin-
ni właściwie kaszleć podczas ka-
zania noworocznego, ale nie byli 
pewni, czy na Nowy Rok do nich 
ksiądz przyjedzie, więc korzystali 
z wcześniejszej okazji... Po paster-
ce oddział stanął w zwartym szyku 
przed kościołem. Wystąpił „Kim” 
(Henryk Rasiewicz) i przemówił 
do ludności przepowiadając, 
że już blisko koniec wojny, że 
zwyciężymy, że chcemy do tego 
zwycięskiego końca przyczynić 
się i prosimy o pomoc”. 

Także „za miedzą”, na sąsied-
niej Nowogródczyźnie AK-owcy 
uroczyście obchodzili Święta. W 
gminach nadniemeńskich na połu-
dnie od Lidy stacjonowały oddzia-
ły por. Czesława Zajączkowskie-
go ps. „Ragner” oraz przybyli 
na Kresy chłopcy z Warszawy. 
Należeli oni do scalonej ze ZWZ-
-AK organizacji o nazwie Konfe-
deracja Narodu, której zbrojną 
formacją były Uderzeniowe Bata-
liony Kadrowe (UBK). Kierował 
nimi Bolesław Piasecki, używa-
jący wówczas pseudonimu „Sa-
blewski”. Wspólna wigilia War-
szawiaków i Nowogródczan miała 
miejsce w mateczniku żołnierzy 
por. „Ragnera” - w Niecieczy.  
 
Wzruszająco oddała atmosferę tej 
grudniowej nocy Zofia Kobylań-
ska ps. „Zosia” z UBK: „Wigi-
lia odbywała się w największym 
dworku. Nastrój był uroczysty. 
Przyjechał stacjonujący w pobliżu 
rtm. „Lech” (Józef Świda - przyp. 
Autora) ze swoim sztabem. Po 
Wigilii poszliśmy do Niecieczy 
na pasterkę. Pod butami chrzęścił 
śnieg, iskrzyło się gwiazdami nie-
bo, konie parskały wesoło. Mały 
kościółek nieciecki wypełniał 
się po brzegi. Po raz pierwszy od 
wyjścia w pole oficjalnie, jako od-
dział, znaleźliśmy się w kościele. 
To było duże przeżycie. Huknęły 
pod stropy drewnianego kościół-
ka pełną piersią śpiewane kolędy. 
Chłopcy jakby wypowiadali w 
tych kolędach całą swoją tęsknotę 
za domem, rodziną – wielu z nich 
przecież już od roku przemierzało 
dukty leśne i błotniste polne drogi. 
Kto byłby w stanie opisać, co czu-
li i co się kryło w najskrytszych 
zakamarkach duszy śpiewających 
żołnierzy? Byli wzruszeni,  prze-
żywali tę pasterkę, a słowa księdza 
mówiącego o Nowonarodzonym, 
który przyniósł światu miłość, do-
cierały głębiej niby się na pozór 
zdawało do zatwardziałych w wal-
ce i trudzie serc partyzanckich”.
Tymczasem w oddziałach AK z 
powiatu stołpeckiego na wscho-
dzie województwa nowogródz-
kiego, którymi dowodził mjr. 
Adolf Pilch ps. „Góra-Dolina”, 
Boże Narodzenie przebiegało pod 
znakiem pogotowia bojowego - 
tamtejszych AK-owców niemal 
każdego dnia atakowały jednostki 
partyzantki sowieckiej, próbują-
ce (na szczęście bezskutecznie) 
rozbić siły AK. Kierownictwo 
partyzantki sowieckiej, w przeci-
wieństwie do żołnierzy i oficerów 
ZWZ-AK na Kresach, znało już 
ustalenia z konferencji w Tehe-
ranie. Nowogródzka i wileńska 
Armia Krajowa miała być znisz-
czona przez bolszewików, a Kresy 
- bez pytania o wolę miejscowej 
ludności - przyłączone do ZSRS, 
pierwszego sojusznika Hitlera. 
 
Rok później Święta Bożego Na-

rodzenia przebiegały już w zgoła 
innej atmosferze. Cele aresztów 
w Wilnie, Lidzie czy Oszmianie 
były po brzegi wypełnione zatrzy-
manymi przez organa NKWD-
-NKGB żołnierzami podziemia i 
ich rodzinami. W lasach, ścigani 
jak zwierzyna łowna przez Sowie-
tów, trwali niezłomni żołnierze 
z dawnych brygad wileńskich i 
batalionów nowogródzkich Ar-
mii Krajowej. Panował terror, a 
w Wilnie krążyły informacje o 
przygotowywanej akcji ekspatria-
cji Polaków. W istocie dla wielu 
wilnian Święta Bożego Narodze-
nia roku 1944 były ostatnimi jakie 
przyszło im spędzać  w rodzinnym 
mieście i w swoich domach. Rok 
później tysiące spędziło święta na 
poniemieckich ziemiach Dolnego 
Śląska czy Pomorza. Jeszcze inni 
kolejne wigilie przeżywali w ła-
grach i bolszewickich więzieniach.  
 
Taki los spotkał m.in. żołnierza 
wileńskiej AK Bronisława Krzy-
żanowskiego ps. „Bałtruk”. W 
grudniu 1946 r. był aresztantem 
NKGB na Łukiszkach. W celi, 
w której przebywał, był jedy-
nym Polakiem. „Bałtruk” zapa-
miętał szczegóły wieczerzy wi-
gilijnej w więzieniu przy placu 
Łukiskim. „Do Wigilii zasiedli-
śmy we czworo, poza biskupem i 
mną byli: policjant Lunis Mesau-
skas oraz ulubiony przeze mnie 
Malunovičius» – relacjonował 
Bronisław Krzyżanowski - «Nie 
zasiedliśmy, ale raczej przy-
cupnęliśmy koło stołu, z braku 
miejsc siedzących. Nastrój był 
podniosły. Jedyną gafą było po-
łożenie przeze mnie na stole wi-
gilijnym kawałka masła z mego 
worka, który to tłuszcz nie jest 
dostatecznie postny na taką oka-
zję. Biskup nie potrzebował in-
terweniować, bo baczny policjant 
Lunis w lot naprostował gafę”.  
 
Dla biskupa koszedarskie-
go Teofila Matulonisa nie była 
to pierwsza wigilia spędzona za 

kratami. Przed wojną cztery lata 
spędził w więzieniach i łagrach 
ZSRS. Swoją posługę kapłańską 
pełnił w Rosji. W 1928 r. został 
mianowany  biskupem pomocni-
czym archidiecezji mohylewskiej, 
a w kilka miesięcy później został 
uwięziony przez bolszewików. 
Po wielu interwencjach został 
uwolniony w końcu 1933 r. Z ko-
lei Zigmas Malunovicius należał 
do szeregów litewskiego podzie-
mia antykomunistycznego – był 
tzw. „leśnym bratem”. NKGB 
zarzucało mu, że dowodził jed-
nostką partyzancką, do czego, jak 
twierdził Bronisław Krzyżanow-
ski, Malunovicius nie przyzna-
wał się mimo tortur. W związku 
z zarzutami przylgnęło do nie-
go w celi przezwisko bataliono 
valdas czyli dowódca batalionu.  
 
Dla Bronisława Krzyżanowskiego 
„Bałtruka” Święta Bożego Naro-
dzenia spędzone na Łukiszkach 
w 1946 r. były ostatnimi, jakie 
spędził w Wilnie. Na początku 
1947 r. został skazany na wiele 
lat łagru.  Pomimo terroru, wy-
wózek i przymusowej ekspatria-
cji, polskie podziemie zbrojne 
na Kresach trwało. W lasach Wi-
leńszczyzny aż do lat 50. działa-
ły polskie oddziały partyzanckie. 
Opór najdłużej utrzymywał się 
na Brasławszczyźnie i w Ziemi 
Lidzkiej. Na obszarze przedwo-
jennych powiatów lidzkiego i 
szczuczyńskiego działania antyso-
wieckiego podziemia wspierane-
go przez miejscową ludność były 
tak silne, że przejściowo udało 
się sparaliżować kolektywizację. 
 
Na czele struktur poakowskich 
stał ppor. Anatol Radziwonik 
ps. „Olech, Mruk, Stary”. Bazą 
„Olecha” i jego żołnierzy było 
skryte pośród rojstów, w gęstwi-
nie lasów Puszczy Grodzieńskiej, 
uroczysko Horiaczy Bór. Był 
tam partyzancki obóz, w któ-
rym niezłomni żołnierze z Kre-
sów spędzili cztery (w latach 

1945-1948) partyzanckie wigi-
lie i Święta Bożego Narodzenia.   
   
Bardzo szczegółowo opisał to 
miejsce Witold Wróblewski. Był 
jednym z kilku zaledwie żołnierzy 
komendanta „Olecha”, który nie 
poległ w walkach z bolszewikami. 
Oddajmy mu głos: „W gęstwinie 
młodych świerków, w krąg obozo-
wiska mieliśmy zrobione szałasy. 
Były tak dobrze zamaskowane, 
że nawet z bliska były niezauwa-
żalne. […] Z rosnącej brzozy na 
polance, po ścięciu wierzchołka, 
umocnieniu rozpiętości ramion, 
mieliśmy piękny, symboliczny 
krzyż. […] Pod krzyżem nie tylko 
się modliliśmy. Odbywały się tam 
również apele za poległych towa-
rzyszy broni. […] Wokół krzyża 
było ozdobne ogrodzenie ze słup-
ków brzozowych i patyków z lesz-
czyny wiązanych wikliną. W ogro-
dzeniu od frontu na kwadratowej, 
pochyłej pod kątem płaszczyźnie 
usypanej z piasku, pokrytej czer-
wienią cegły, z dębowych żołędzi 
czubkiem wetkniętych w pia-
sek, piętką do góry było ułożone 
piękne godło z wizerunkiem Orła 
Białego. U dołu widniało hasło z 
napisem „Nic dla siebie, wszyst-
ko dla Ojczyzny!” Z przyciętych 
gałęzi i za pomocą łozy zrobili-
śmy stoły i ławki. Znajdowały 
się one pod dachem zrobionym 
z gałązek świerku. Przy stołach 
jednorazowo w Święto Bożego 
Narodzenia mogliśmy pomie-
ścić sześćdziesięciu żołnierzy”. 
 
Ostatni raz przy wigilijnym stole 
w Horiaczym Borze „Olechowcy” 
spotkali się w 1948 r. W niecałe 5 
miesięcy później większość z nich 
(wraz ze swym komendantem) po-
legła w boju z obławą MWD pod 
Raczkowszczyzną w powiecie 
szczuczyńskim...  

Opublikowane pierwotnie na: 
http://www.wilnoteka.lt/artykul/
w-lesie-i-w-celi-kresowe-swieta-
za-wojny-i-okupacji

W lesie i w celi… Kresowe Święta 
za wojny i okupacji
Michał Wołłejko

/ Uroczysko Horiaczy Bór w Puszczy Grodzieńskiej, gdzie odbywały się partyzanckie wigilie niezłomnych żołnierzy podziemia 
antykomunistycznego. Ostatnia - w 1948 roku... Na zdjęciu - żołnierze por. Anatola Radziwonika ps. «Olech» wraz z dowódcą (ostatni 

w głębi), rok 1947. Fotografia udostępniona Autorowi przez p. Grzegorza Makusa.
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Natomiast do redakcji: Kreso-
wego Serwisu Informacyjnego 
napłynęła prośba pani Małgorzaty 
Paradowskiej
Dzień dobry, 
Zwracam się z prośba o iden-
tyfikację żołnierza na zdjęciu. 
Fotografia kaprala pochodzi z 
lat 30 tych (1930-1939) i zosta-
ła wykonana we Włodzimierzu 

Wołyńskim. Zdjęcie to pochodzi 
ze zbiorów prywatnych osoby 
już nieżyjącej, która przed wojną 
zamieszkiwała w Łucku woj. wo-
łyńskie. Bardzo proszę o kontakt 
jeśli ktokolwiek rozpozna żołnie-
rza ze zdjęcia.
Dziękuje i pozdrawiam. 

Małgorzata

Kto pomoże rozwikłać zagadki
Redakcja

Do redakcji Gazety Lubuskiej 
przyszedł: Czytelnik Zbigniew 
Koryciński i przyniósł fotografie 
z domowego albumu z prośbą. 
czy ktoś może pomóc w rozszy-
frowaniu okoliczności powstania 
fotografii..? 
Pan Zbigniew opowiedział  hi-
storię swojej rodziny w kilku 
zdaniach. Rodzina wywodzi się 
z okolicy Wormian, później był 
sekretarzem w Trokach. Tam uro-
dzili się wujkowie naszego czy-

telnika. Ale mama, najmłodsza 
z rodzeństwa, przyszła na świat 
już w Wilnie. Do dziś wspomi-
na Ostrą Bramę. Wacław Jurkojć 
jako 18-latek wstąpił do legionów. 
Po wyjeździe z Kresów mieszkał 
i pracował w Świebodzinie, gdzie 
krótko stał na czele magistra-
tu, a później w Trzebiechowie...  
 
Czytaj więcej: https://gazetalubu-
ska.pl/niezwykle-rodzinne-zdjeci-
a-legiony-pilsudski-i-wilno-w-tle-

kto-pomoze-rozwiklac-zagadke/
a r / 1 3 6 5 2 6 4 2 ? f b c l i d = I -
w A R 0 _ k t f f X 7 s w u R l i t -
6 4 f q W c p c 5 r j G r VA t 7 T 5 t W-
kIHkZaT3LfU742Ae7q4qM 
Dziadek pana Zbigniewa - Wa-
cław Jurkojć - wśród piłsudczy-
ków. Dziadek jest tutaj jednym 
z cywilów. I rodzina zastanawia 
się dlaczego dziadek jest tutaj w 
cywilnym ubraniu, skoro był le-
gionistą? ©archiwum zbigniewa 
korycińskie

Następnym zdjęciem zajęła się 
natomiast nasza redakcja z wła-
snej inicjatywy.   
Kogo przedstawia powyższe 
zdjęcie?
Publikowane w ciągu ostatnich lat 
często trafiało na łamy prasy i nie 
tylko,  opisane np. jako  : Samo-
obrona na Wołyniu/ źródło NAC  
w artykule:, Polska twierdza 
przeciw rzezi wołyńskiej- https://
dorzeczy.pl/22222/Przebraze-

polska-twierdza-przeciw-rzezi-
wolynskiej.html, lub Oddział 
samoobrony na Wołyniu w ma-
teriale:  Lipiec na Wołyniu 1943 
roku - https://ipn.gov.pl/pl/aktual-
nosci/55837,Lipiec-1943-roku-na-
-Wolyniu.html

Zdjęcie to jeszcze kilkakrotnie 
zaobserwowaliśmy  przy innych 
tekstach z podobnym opisem. A 
prawda jest trochę inna, albowiem 

zgromadzeni partyzanci AK to: 
Grupa ppor. Tadeusza Persza 
„Głaza”, która z okrążenia w la-
sach mosurskich   przeszła przez 
Bug na Lubelszczyznę. Lasy bo-
nieckie, czerwiec 1944 r. W środ-
ku w jasnej bluzie dowódca grupy 
ppor. „Głaz” wcześniejszy  dowód-
ca kompanii w batalionie „Siwe-
go”- II/43pp. Można  to sprawdzić 
w książce Józefa Turowskiego 
„Pożoga”.
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RELACJE  PARTYZANTÓW KMICICA,
ŁUPASZKI, RONINA ARMII KRAJOWEJ 
NA WILEŃSZCZYŹNIE 
III.1943 – VII.1944. Część 10
Opracowanie Leszek Bednarczuk
ZYGA - Grunt-Mejer   Zygmunt  
(„Ostatni bój sierżanta Bloka”)
„Bloka” poznałem w pierwszych 
dniach listopada 1943 w drodze 
do partyzantki, na wzgórzach 
koło Nowej Wilejki. Po spo-
tkaniu z „Szaszą”, „Kicińskim” i 
„Brzozowskim”, do których do-
łączyliśmy ja i podch. „Ryży” w 
Cielętniku i skierowaliśmy się całą 
grupą  poza miasto. Początkowo 
maszerowaliśmy obok Wilii i 
koszar 3. Batalionu Saperów 
Wileńskich, w których odbywa-
łem służbę wojskowa, za kończo-
ną wojną z |Niemcami w 1939 
roku. Przeszliśmy koło przysta-
ni żeglarskiej i pałacu Słuszków. 
Wchodząc w ulice Antokolską 
koło kościoła św. Piotra i Pawła 
maszerowaliśmy już pojedynczo. 
Niedaleko było duże zmasowanie 
niemieckich pojazdów wojsko-
wych i koszary organizacji Todt’a. 
Mrok gęstniał, zbliżała się godzina 
policyjna. „Szasza” jako dowód-
ca naszej grupy skierował nas po 
pewnym czasie w boczną, nie-
brukowana uliczkę. Wywołani z 
jakiegoś domostwa chłopcy wdali 
się w cicha rozmowę  z „Szasza” 
i „Brzozowskim”. My staliśmy 
opodal. Jeden z chłopaków (zda-
je się, że był to późniejszy „Boj” 
-Leon Piórecki, który zginął pod 
Worzianami) był ubrany w kurtkę 
i czapkę-narciarkę. On to właśnie 
wkrótce skierował naszą partię na 
Nową Wilejkę. Prowadził w kom-
pletnych ciemnościach. Szliśmy 
bezdrożami, po wertepach, raz 
parowami, to znowu wyłanialiśmy 
się na wzgórze, z którego widocz-
ne były kontury terenu rzadko 
pokryte drzewami. Marsz był cięż-
ki. Około północy, zmęczeni do-
tarliśmy do wzgórza koło Nowej 
Wilejki i tam w zagłębieniu terenu 
zalegliśmy w milczeniu.
     Po jakimś czasie usłyszeliśmy ro-
snący szelest zbliżający się kroków. 
Z ciemności wyłoniła się mała 
grupka kolejnych ochotników. 
wraz z naszym przewodnikiem 
z Wilna. Dwaj z nich byli uzbro-
jeni. Był to „Blok” z sowieckim 
cekaemem  oraz „Szczygieł” z pę-
katym chlebakiem wypełnionym 
amunicja. Klepał się znacząco po 
nim odzywając się ówczesnym po-
dwórkowym zwrotem ulic wileń-
skich: „Szara-biała chłopcy, sza-
ra-biała chłopcy”. Drugi ochotnik 
„Blok” był kapralem zawodowym 
85 pp z Nowej Wilejki nazywał 
się Feliks Marynowski. Pochodził 
z ubogiej rodziny z Nowej 
Wilejki, ukończył tzw. „Szkole 
Małoletnich” (podoficerów) w 
Koninie i wraz z 88 pp wziął udział 
w kampanii wrześniowej. Po po-
wrocie do domu ożenił się  pan-
ną Szepówną i miał z nią dziecko 
– córkę. Bodajże mieszkali przy 
ulicy Sadowej niedaleko kościoła. 
Z konspiracji był powiązany od 

samego początku, jesieni 1939 r.  
Należał do podoficerskiego koła 
pułkowego. W 1941 w czasie pa-
nicznej ucieczki Armii Czerwonej 
przed Niemcami zorganizował 
zbieranie porzuconej broni i prze-
szukiwał wagony z amunicja. Był 
niskiego wzrostu blondynkiem o 
wyglądzie niepozornym, stanowił 
jednak śmiertelne niebezpieczeń-
stwo  za pojedynczego wroga. 
Dziurki w skórzanych spodniach 
obok kieszeni wskazywały, że on 
pierwszy reagował ogniem na nie-
bezpieczeństwo. Poznałem go bli-
żej w czasie marszu i stykałem w 
Brygadzie Łupaszki”. Przeważnie 
ze swoją drużyną wykonywał za-
dania specjalne. Składała się ona 
z samych asów partyzanckich 
„Billa”, (który w przededniu eg-
zekucji uciekł brawurowo w biały 
dzień przez mur   z więzięnia na 
Łukiszkach),  „Szaszy”, „Nieczui”, 
„Dęba”, „Szerszenia” i wspomnia-
nego „Szczygła”. Polowali głow-
nie na niemieckich banszuców 
ochraniających tory. „Blok” znał 
doskonalę  szlaki kolejowe i mar-
szruty patroli niemieckich. Często 
dostarczali do Brygady broń, amu-
nicję, umundurowanie. Przynosili 
też rannych w czasie akcji kolegów.
        Po rozwiązaniu okrążo-
nej przez Sowietów V Brygady 
„Łupaszko” pozostawił każdemu 
partyzantowi swobodę decyzji, co 
robić. Plutonowy „Blok” awanso-
wał w operacji wileńskiej na sier-
żanta i po rozwiązaniu Brygady 
wrócił z  gromadką swoich par-
tyzantów do Nowej Wilejki. Tam 
kazał im zamelinować broń i 
czekać dalszych rozkazów. Po 
wywiezieniu internowanych w 
Miednikach partyzant ów  w głąb 
Rosji uwaga NKWD skupiła się na 
setkach zamelinowanych polskich 
partyzantach, ukrywających się w 
Wilnie i w terenie. „Blok” został 
aresztowany 4. IX.1944, a wraz 
nim „Szczygieł”, „Lotnik”, „Sobol” 
i wielu innych. Po przesłuchaniach 
i konfrontacjach byli odprowadza-
ni do cel więzienia na Łukiszkach. 
Już w tym czasie „Blok” przygoto-
wał ucieczkę. Udając pomylonego 
zbierał i gromadził piasek i pył 
ziemny z ulic wileńskich. Któregoś 
dnia schylał się i obserwował 
bacznie konwojującego żołnierza 
sowieckiego, który słowami łago-
dził wybryki rzekomego więźnia-
-wariata. słowami: „No idi, idi...”. 
Konwojent mało uwagi poświęcał 
więźniowi, który demonstracyjnie 
napełniał i opróżniał swoje kiesze-
nie piaskiem i schlał się ustawicz-
nie do ziemi. W pewnym momen-
cie „Blok”  sypnął garścią piachu 
tak dokładnie  konwojentowi w 
oczy, że go zupełnie oślepił i złapał 
się za obolałe oczy, a „Blok” pra-
wie bez oporu wyjął mu pistolet 
i spokojnie oddalił się z miejsca 
i zniknął. Wkrótce znalazł się w 
Nowej Wilejce, powiadomił rodzi-

ny uwięzionych i podjął decyzję 
schronienia i się do lasu. Jakich 
inny młody chłopak dołączył do 
niego.
     Zaopatrzeni w broń automa-
tyczna, amunicje i granaty, po-
wyciągane ze schowków, jeszcze 
tego samego dnia późnym wie-
czorem opuścili Nową Wilejkę, 
kierując się na wschód w kierunku 
Szumska i Kieny. Zatrzymali się 
w zaścianku Wiktoryszki, poło-
żone niedaleko toru kolejowego 
przy stacji Kiena i przepływającej 
w pobliżu Wilenki. Wiktoryszki 
graniczyły z jednej strony z lasem, 
a z drugiej z rozległym polem, 
dochodzącej do drogi gruntowej 
między Szumskiem a Wilnem. 
Tam zatrzymali się przez kilka dni. 
Ktoś jednak doniósł. Rankiem od 
strony rankiem Wilna nadjechało 
kilka ciężarówek, z których wy-
spało się mnóstwo „istrebiteli” i 
po sformowaniu tyraliery półkole 
maszerowali w kierunku zaścian-
ka Paszkiewiczów. Blok ze swoim 
pomocnikiem już byli na nogach. 
Gotowali się do boju mimo bezna-
dziejnej sytuacji.  Byli bez wyjścia, 
bo w lesie mogła być zasadzka. Do 
znieruchomiałej rodziny wrzasnął 
„Wszyscy pod piec do kotucha, bo 
zaraz tu będzie gorąco”. Figurki 
tyraliery były już dobrze widocz-
ne z okiem chałupy. „Blok” zako-
menderował „Ognia!” i z okiem 
domu posypały się krótkie serie, a 
kilka  rzuconych granatów jeszcze 
bardziej ostudziły zapał bojów , 
nieprzygotowanych na takie powi-
tanie. Niektórzy zaczęli się cofać, 
inni kryli się w zakamarkach go-
spodarczych, a jeszcze inni schro-
nili się w jamie przeznaczonej do 
składowania na zimę kartofli. Pod 
groźbą kamandira zaszokowani 
bojcy ruszyli ponownie do ataku, 
ale „Blok” i jego pomocnik cel-
nym ogniem hamowali ich zapę-

dy. Dom Paszkiewiczów znalazł 
się  pod silnym ogniem broni ma-
szynowej, karabinów i granatów. 
Serie pocisków przebijały ściany 
i znaczyły się śladami na suficie i 
tynku. „Blok” ranny z poruszał się 
z trudem. Obaj obrońcy po drabi-
nie wspięli się na strych i stamtąd 
po zerwaniu słomianego poszycia 
strzeli z góry seriami ze sowich 
„empi”. W pewnym momencie 
„Blok” zauważył duże skupisko 
Sowietów schowanych w dole kar-
toflanym. Celnie rzucony granat 
spowodował wśród nich krwawą 
jatkę. Dały się słyszeć dzikie wrza-
ski rannych i umierających, wycie 
i przekleństwa. Wówczas „Blok” 
rozkazał  swojemu pomocnikowi 
uciekać. Po zerwaniu słomianego 
poszycia od strony lasu ukazał się 
daszek zabudowania gospodarcze-
go przylegającego do strychy. Pod 
groźbą pistoletu „Bloka” młody 
chłopak  z bronią w ręku zsunął 
się łagodnie po daszku i pomknął 
w stronę lasu.
         Sowieci przenieśli ogień na 
strych. Bój trwał nadal. „Blok” 
z upływu krwi był coraz słabszy. 
jeden z granatów eksplodował 
mu w ręce i urwał całą dłoń. W 
szoku bitewnym odciągał zamek 
„empi” zębami i strzelał do ostat-
niego naboju. ogień ucichł, zapa-
nowała kompletna cisza. Bojcy 
unosząc głowy ujrzeli człowieka-
-widmo, zakrwawione, drobne, 
słaniajace się po ścieżce w stronę 
lasu.  W tym momencie kamandi-
ra „istrebileteli” ryknął „Agoooń!”. 
Rozległ się ponownie huk broni 
maszynowej, a wątle ciało sier-
żanta „Bloka” pocięte na wylot 
seriami pocisków osunęło się 
na ziemię...  Bojcy padli do izby, 
wywlekli spod pieca cala rodzinę 
Paszkiewiczów i zakazali chować 
ciała zabitego sierżanta „Bloka”. 
Dopiero po trzech dniach „kak 

sobaku”. Na placu boju pozostało 
wielu zabitych i rannych, których 
potem wywożono samochodami. 
Rodzina Paszkiwiczów również 
została ukarania. Podobno za 
pochowanie sierżanta „Bloka” w 
trumnie. Najmłodszy Paszkiewicz, 
kilkunastoletni chłopak, sympatyk 
partyzantów i konspirator  AK,  
opowiedział to wszystko starszym 
kolegom na zesłaniu w Uchcie,  
dokąd wywieziono go z 10-lenim 
wyrokiem. O losach rodziny sier-
żanta „Bloka” , jego żony i córki 
nic nie wiadomo.

LOT –  Niemirski Henryk  („To 
miejsce”– fragmenty)
Pamiętam tę obszerną polanę na 
podmokłym brzozowym lesie, 
kiedy  komendant „Łupaszko” 
obwieścił nam: „Front przesu-
nął się na zachód. Nasze walki z 
Niemcami już się skończyły i w 
powstałej  sytuacji  nie mogę już 
Wami dowodzić. Teraz niech każ-
dy decyduje o sobie. Mnie jako 
oficerowi Wojska Polskiego nie 
odpowiada porządek przyniesio-
ny przez Rosjan, ale wam ochotni-
kom, żołnierzom Armii Krajowej 
nie mam prawa narzucać swoich 
poglądów. Zwalniam was z przy-
sięgi”.  Jedni decydowali się wra-
cać do domu, inni kompletowali 
małe grupki i wytyczali sobie cele 
marszu. Moja grupka utworzyła 
się niemal samoczynnie. Ja przy-
lgnąłem do „Billa”, jako że byłem 
jedyny, którego znałem z imienia 
i nazwiska. Jeszcze przed wojną 
kończyliśmy razem szkołę pilotów. 
„Mewa”, miła, pulchna dziewczy-
na, zawsze darzyła „Billa” i mnie 
sympatią. Bez namysły przystała 
do nas. „Rosa”, stary partyzant bez 
słowa stanął przy nas. „Starosta”, 
słabeusz o wyglądzie kleryka, 
przystał do nas może dlatego, że 
byliśmy silniejsi i umieliśmy po-

/ Przemarsz Brygady lato 1944. Od prawej por Longin Wojciechowski „Ronin”, 
„Szaszka”, Leon Smoleński „Zeus”, „Szerszeń”, Marian Pluciński :Mścisław” Dymitr Sprudzin „Kim” i inni.
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dejmować właściwe decyzje, na-
wet za niego. Jeszcze krótkie spo-
tkanie z „Maksem”, d-cą szwadro-
nu. Otrzymaliśmy od niego kilka 
wskazówek o aktualnym położe-
niu frontu. Na odchodnym dał 
nam jeszcze kompas i mapę.
         [Po kilkudniowej wyczerpują-
cej wędrówce przez niebezpieczny 
teren bagiemny] Na wzgórzu wi-
dzimy kilka chałup. Wchodzimy 
do najbliżej chaty. W głębi izby  
pod oknem  przy stole siedzi so-
wiecki żołnierz i wcina coś drew-
nianą łyżką z blaszanego talerza. 
Mówię głośno i spokojnie „zdra-
swtujtie”. Przerażony odłożył łyżkę 
i wstał. Zapytał wreszcie „wy kto?”. 
Odpowiedziałem, że jesteśmy pol-
skimi partyzantami. Żołnierz, jak 
się później okazało „starszyna”  
wskazał nam ręką długą ławę pod 
ścianą: „Siadajcie, ja zaraz wrócę”. 
Wychodził z izby tyłem, patrząc 
nam cały czas w oczy. Dopiero gdy 
zamknął drzwi, rozdarł się na całe 
gardło zwołując innych. Za chwi-
lę zadudniły liczne kroki wokół 
chaty.  Za chwilę wszedł oficer, nie 
wyglądał groźnie. Nastąpiła seria 
pytań. Kim jesteśmy, skąd się tu 
znaleźliśmy, ilu nas jest? Za chwi-
lę, niemal po koleżeńsku zakoń-
czył rozmowę, że oni są  żołnie-
rzami frontowymi. Przekaże nas 
na druga linię i oni tam wszystko 
„rozbierut”, a na razie musi nas 
rozbroić. Przeszukano nam też 
kieszenie.            
       Następnego dnia nasi opie-
kunowie oświadczyli, że pójdzie-
my razem do Porzecza. Było tam 
dużo wojska. Wprowadzono nas 
do izby zatłoczonej umunduro-
wanymi interesantami. Przy stole 
major rozmawiał, słuchał, podpi-
sywał, przykładał pieczątki, tele-
fonował. Staliśmy długo ustawie-
ni przed stołem majora. Spojrzał 
wreszcie na nas. Zapytał gniewnie 
„Kto ani?”.Jeden z żołnierzy, któ-
rzy nas przyprowadzili odpowie-
dział: „My nie znajem, Oni każut, 
czto polskije partizany”. Major 
wstał  z ławy, szybko podszedł na 
naszą stronę stołu i stanął przed 
„Billem”: „Ty kto?” - „Ja kaman-
dir”. A ty kto zwrócił się do mnie 
„Ja pulemiotczik” - odpowiedzia-
łem. „Starosta” i „Rosa” odpowie-
dzieli  krótko: „Bajec”. „Mewy” na-
wet nie pytał, gdyż jej strój i opaska 
ze znakiem czerwonego krzyża 
świadczyły, że jest sanitariuszką. 
Wtedy major zakończył krótko 
„Kamandira i pulemiotczika ra-
strelat’ „ i powrócił na swoje miej-
sce za stołem, rozpoczynając dal-
sze urzędowanie. Staliśmy wszy-
scy oszołomieni. Wiedzieliśmy 
z „Billem”, że są to nasze ostanie 
chwile w życiu. W izbie wśród  
wielu umundurowanych kręciło 
się dwóch cywilów z czerwony-
mi opaskami na rękawach. jeden 
trącił mnie w pewnej chwili za 
ramie i ruchem brody pokazał 
drzwi wyjściowe. Drugi wyprowa-
dzał „Billa”. Gdy otwierałem drzwi 
łapa mojego oprawcy zacisnęła się 
mocniej powyżej mojego łokcia i 
już nie puszczała. Znaleźliśmy się 
w ciemnej sionce. Nagle drzwi od 
wewnątrz otworzyły się i do sionki 
weszła energicznie kobieta w ofi-
cerskim mundurze. Miła starsza 
pani. Dostrzegłem jej  oficerskie 
gwiazdki i znaczki lekarza. „Kto 
ani?” - zapytała. „My nie znajem, 
ani każut, czto polskije partizany”. 
„A kuda ich wiediote?” .Ten chwi-
le pomyślał, a potem nieco ciszej 
mrukną „Ubit’ „. twarz lekarki 
zmieniła swój wyraz. Popatrzyła 

jakoś inaczej w oczy jednemu i 
drugiemu, i powiedziała miękko 
„Broś!” i powiedziała coś im ści-
szonym głosem, lekko popychając 
ich w stronę izby. Lekarka wła-
śnie pochyliła się do ucha majora 
i coś szeptała. Ten skinął głową i 
kazał dołączyć do pozostałej trój-
ki. Staliśmy nadal bez uśmiechu. 
W tym czasie major pisał coś na 
małej kartce papieru. Przystawił 
pieczątkę , po czym wstał i podał 
kartkę „Mewie”. Siląc się na suro-
wość  oznajmił nam wszystkim, że 
od tej chwili naszym komandirem 
będzie „Mewa” i że pod jej do-
wództwem mamy się natychmiast 
udać do miejscowości wymienio-
nej na kartce, gdzie znajduje się 
obój przejściowy dla partyzantów 
takich jak my. Na kartce widniało 
jak byk, że jesteśmy polskimi par-
tyzantami, że idziemy tu i tu i że 
wszystkie władze wojskowe, napo-
tkane przez nas na trasie marszu, 
powinny  udzielić nam pomocy. 
Major skończył i po prostu kazał 
nam wyjść, bez eskorty. Byliśmy 
znowu wolni.
      Jest rok 1945, wrzesień. Wojny 
już nie ma. Mnie i maleńka gru-
pę „repatriantów” z głębi Litwy 
Kowieńskiej dołączono do trans-
portu, wywodzącego  się gdzieś 
spod łotewskiej granicy. Z Wilna 
wyruszyliśmy wczesnym rankiem. 
Mijamy zrujnowane stacyjki, z 
których naszej trasie nie ocalała 
ani jedna. Stoimy na skraju jakie-
goś miasteczka. Jaka to miejsco-
wość , warto ustalić. Wystawiam 
głowę z wagonu. Ścieżką przy to-
rze idzie wzdłuż naszego pociągu 
jakiś stary człowiek z wiązką ga-
łęzi na plecach. „Izwinitie”- silę 
się na język rosyjski - „Kakaja eto 
stancja?”  – „To Porzecze, proszę 
pana”, czystą polszczyzną odpo-
wiada stary człowiek. A potem, 
jakby ze  smutkiem dodaje „Nie 
Poriecze, ale Porzecze”. Zawsze 
było Porzeczem, i idzie dalej nie 
zwracając uwagi na moją głupią 
minę. Porzecze! Wzruszenie ści-
ska mi gardło, napływają wspo-
mnienia i powodują dreszcz, jak 
wtedy. Nie spodziewałem się, że 
nagle znajdę się znowu  W TYM 
MIEJSCU. W miejscu, które miało 
być ostatnim. Wyskoczyłem z wa-
gonu i poszedłem, musiałem tam 
pójść. Od strony Pociągu szedł  w 
tym samym kierunku „Bill”, wol-
no, twarz jego była jak z kamienia. 
Może taka...jak wtedy. Jeszcze kil-
ka kroków po zapylonej i nagrza-
nej wrześniowym słońcem drodze 
i stanęliśmy na miejscu. Z wago-
nów gapiły się na nas nieruchome, 
chłopskie twarze, ciekawe i nie ro-
zumiejące niczego.

BĄK - Czesław Barzdo-
Szulichowski (Wybrane fragmen-
ty wspomnień)
Po kampanii wrześniowej, w któ-
rej brałem udział jak ppor. służ-
by stałej w 77 pp  (Lida) w 19 
DP wróciłem po przejściu przez 
obóz w Szepietowce do domu. 
W listopadzie 1939 roku nawią-
załem kontakt z drużynowym 
„Czarnej Trzynastki”  hm. Józefem 
„Czarnym”-Grzesiakiem (w kon-
spiracji „Kmita”, d-ca Szarych 
szeregów  w Wilnie i komendant 
dzielnicy „D”), który zaprzysiągł 
mnie i polecił na terenie święciań-
skiego, a ściśle w Podbrodziu, zor-
ganizować kilka piątek konspira-
cyjnych. .Posiadałem ps. „Sawicki”, 
a  w inspektoracie „B” (Święciany 
- Brasław) byłem oficerem orga-

nizacyjno-informacyjnym pod 
pseudonimem „Sawicki”. Moje za-
danie było zbieranie informacji wg 
wytycznych szefa wywiadu okręgu 
„Jana”. Spotykaliśmy się w Wilnie, 
przeważnie na Zwierzyńcu, co 2 
tygodnie na skrzynkach kontak-
towych, gdzie składałem dane wg 
otrzymanych dyrektyw. Ponieważ 
moja funkcja była dość waż-
na, to przy pierwszym spotka-
niu, które odbyło się w kościele 
św. Kazimierza, pokazano mnie 
d-cy kontrwywiadu, którym był 
w tym czasie Sergiusz Piasecki 
(ten od „Kochanka Wielkiej 
Niedźwiedzicy”). Było tam kilku 
jeszcze panów, którzy zapamiętali 
moją twarz. Taki był zwyczaj.
      Kiedy pod koniec 1943  roku 
majorowi „Węgielnemu” przydzie-
lono  inspektorat „C” zmieniłem 
pseudonim na „Bąk”  i otrzyma-
łem funkcje referenta do kontak-
tów oddziałów partyzanckich z 
siatką terenową oraz inspektora-
tem „BC”, a było już na tym tere-
nie cztery brygady: 5 br., oddział 
leśny „Żejmiana”, 23 Br. i 24 Br. 
Jeździłem do Wilna, odbierałem 
pieniądze przeznaczone dla bry-
gada, które dostarczał z okręgu 
kpt.”Gerwazy”.   Gdzieś koło 20. 
I. 1944 r. zawiadomił mnie mjr 
„Węgielny”, że mamy jechać na 
spotkanie z d-ca 5-tej Brygady, 
która wykazywała dość duża ak-
tywność w rejonie Świra. Z meliny 
w folwarku Zułów końmi dotarli-
śmy do wsi Worziany, gdzie nastą-
piło spotkanie z d-ca brygady por. 
„Łupaszką”. Od pierwszego spo-
tkania między mjr „Węgielnym” a  
por. „Łupaszką” zapanowała nie-
chęć ze strony tego drugiego. A to 
była taka niefortunna uwaga mjra 
„Węgielnego” na temat pozosta-
wionego działka pod Żodziszkami. 
Mjr „Węgielny” powiedział: „Panie 
poruczniku postąpił Pan tak praw-
dziwie po ułańsku”. Dalszym do-
pełnieniem niechęci „Łupaszki” 
do „Węgielnego” była bitwa pod 
Worzianami i dowodzenie bry-
gadami w czasie nieobecności 
„Łupaszki”. W przededniu  bitwy 
pod Worzianami wyjechałem do 
Podbrodzia.       Po wielkiej Nocy 
1944 r. mjr „Węgielny” zawiado-
mił, że mam na stale iść do 5-tej 
Brygady, jako jego przedstawiciel. 
W tym czasie „Łupaszko” został 
aresztowany. Major „Węgielny”  
przyjechał i objął dowództwo na 
4 i 5 Brygadą. Przeprowadził dwie 
akcje na pociąg pod Geladnią i 
pociąg pod Pohulanką. Zostałem 
po zgrupowaniu przydzielony do 
5-tej Brygady, gdzie miałem za-
szczyt dowodzić 1.szwadronem.   
Jeszcze jesienią 1943 r. jedna z 
moich i mjra „Węgielnego” znajo-
mych  opowiedziała, że jej kolega z 
gimnazjum w Wilnie pochwalił się 
jej, że jest zaangażowany w pewnej 
„firmie”, która zajmuje się zbiera-
niem informacji i ma polecenie 
wstąpić do oddziału partyzanckie-
go,  którym dowodzi oficer 4. puł-
ku  ułanów  – krewny jego matki. 
Jak potem z „Węgielnym” rozwi-
kłaliśmy tę zagadkę, to chodziło o 
rtm. „Łupaszkę”, którego żona była 
kuzynką jego matki. Wiadomo mi 
jest, że istotnie zjawił się tam taki 
osobnik ps.”Kocio” czy „Kotek” 
[raczej „Kocik”] i nawet był dość 
blisko „Łupaszki” i za jakieś wy-
kroczenie został wydalony z od-
działu.
         Były też próby penetracji nie-
mieckiego wywiadu „Abwehry” 5 
Brygady.  Sommer      przed wojną  
był właścicielem majątku Sorokpol 

koło Powiewiórki. Kiedy Niemcy 
zabierali na początku roku 1941 
tzw. „Baltendeutschów” Sommer 
z młodszym bratem wyjechali 
do Niemiec, a pod  koniec 1941 
r. zjawił się  w Podbrodziu  mun-
durze SS. Przygotowywaliśmy 
się do akcji na pociąg w rejonie 
Pohulanki. Zostałem wezwany do 
mjra „Węgielnego”. Pokazano mi 
przez szparze w drzwiach osob-
nika w cywilnym ubraniu. Był 
to  Sommer. Ponieważ znałem go 
dobrze, potwierdziłem jego toż-
samość. Pokazano mi dokument 
stwierdzający, że jest on funkcjo-
nariuszem SS. Znalazł się także 
jeden partyzant, maszynista ko-
lejowy, którego Sommer przesłu-
chiwał w Wilnie w Gestapo.  Po 
przyjściu do Brygady    Sommer 
oznajmił „Węgielnemu”, że  już 
Niemcy przegrywają wojnę, a on 
chce wstąpić do polskiej party-
zantki, miał przy sobie pistolet  
„parabellum”. Sąd Brygady zade-
cydował i Sommer został rozstrze-
lany. Był taki rozkaz Komendanta 
Okręgu, że żołnierzy Wermachtu 
należy rozbrajać, a SS i Gestapo –
rozstrzeliwać. 
         Rano 23.VII kwaterowała  
5 Brygada we wsi na wschód od 
Jezior. Jak zdążyłem się zorien-
tować, wieś zamieszkiwali „sta-
rowiercy”. Gdzieś około 6-tej 
rano obudził mnie służbowy 
szwadronu z wiadomością, że 
przyjechało dwóch majorów so-
wieckich. Wyruszyłem do nich, 
jednocześnie poleciłem zawia-
domić  „Łupaszkę”   o przyjeź-
dzie gości. Przysłał na rozmowę 
„Tatara”, który znał świetnie ję-
zyk rosyjski. Przedstawili się jako 
przedstawiciele d-ctwa frontu i 
zażądali, abyśmy przemaszerowali 
do Druskiennik, gdzie otrzyma-
my zadania do oczyszczenia la-
sów z niedobitków niemieckich. 
Ponieważ piechota nie nadążała 
za nimi (byli samochodem) za-
bierają kawalerię, a mnie polecają, 
że mam doprowadzić piechotę do 
Druskiennik. Byli przekonani, że 
ja jestem dowódcą  brygady. Tak 
potem opowiadał „Tatar” –  je-
den  z majorów odgrażał się, że 
jak mnie złapie, to dostanę „kulę 
w łeb”. Po odjeździe kawalerii (II 
szw. i pluton III szw.) „Łupaszko” 
zarządził wymarsz. Odeszliśmy 
jakieś 10 km w głąb lasu i tam 
nastąpiło rozwiązanie brygady. 
Powiedział, że on idzie na zachód 
za  Niemen i wyznaczył spotka-
nie tym, którzy tam się znajdują 
w Puszczy Augustowskiej. Kto 
chce, może iść gdzie chce. Zwalnia 
wszystkich z przysięgi, rozwiązuje 
Brygadę. Zwróciłem się do żołnie-
rzy I szwadronu, kto ma ochotę iść 
ze mną, ja idę do Wilna. Zgłosiło 
się coś 15 z dowódcą drużyny 
„Chrobrym”. Ja ze swoją grupą wę-
drowałem przez 3 dni na wschód( 
miałem kompas). Tak doszliśmy 
do Lidy, gdzie postanowiliśmy 
przebrać się w cywilne ubrania, 
broń schować w lesie. Dotarłem 
do Podbrodzia, gdzie  działałem 
w konspiracji, która głownie ra-
towała ludzi przed aresztowaniem 
umieszczając ich na kolei. Na po-
czątku roku 1945 zaczęliśmy likwi-
dować związki konspiracyjnej. Od 
kwietnia po zorganizowaniu przez 
por. Stala możliwości przerzutu 
transportami repatriacyjnymi, do 
każdego transportu wprowadzano 
w ostatniej chwili przed wyrusze-
niem po kilkunastu zagrożonych. 
Ja sam na początku maja 1945 z 
grupą 12 b. partyzantów z 36-tej 

Brygady wyjechałem takim trans-
portem i 9 maja (zakończenie woj-
ny) świętowałem w kraju.  W kraju 
mjr „Łupaszko” próbował ze mną 
nawiązać kontakt, dał rozkaz sta-
wić się w Olsztynie, pójść do lasu. 
Nie zgodziłem się, ponieważ wie-
działem, że dalsza walka nie ma 
sensu, a na III wojnę światową nie 
ma co liczyć.  

W S P O M N I E N I A 
PARTYZANTÓW  BRYGADY 
„RONINA”
SOBOL  – Sobolewski Henryk 
(„Z Ziemi Wileńskiej przez świat 
gułagu”,Gdańsk 1999 – fragmen-
ty)
Latem 1943 roku pan Bartkus, na-
czelnik warsztatów kolejowych, 
powiedział mi, że przenosi mnie 
do pracy w położonym na grani-
cy Litwy z Prusami Wschodnimi 
Wierzbałowie. Zapytany o powód 
odpowiedział, że sprawiamy mu 
razem z Władkiem Bujko zbyt 
dużo kłopotów. Gdybyście nie 
wyrazili zgody na wyjazd, w naj-
bliższym czasie zajmą się wami 
Niemcy. Mają już was na oku. 
Następnego dnia po rozmowie z 
rodzicami  mieliśmy dać odpo-
wiedź. Rodzice uznali, że czasy 
są niebezpieczne i powinniśmy 
wyjechać. W mieście często orga-
nizowano łapanki na młodzież i 
wywożono ją do Niemiec. Łatwo 
można było tu trafić do więzienia, 
a tam skończyć się mogło różnie. 
W Wierzbałowie pracowaliśmy 
fizycznie. Zakwaterowano nas 
w baraku, w którym mieszka-
ło około dwudziestu Polaków z 
Wileńszczyzny. W Wierzbałowie 
uczciliśmy odzyskanie niepod-
ległości demolując późnym wie-
czorem wagony tak zwanych 
Urlaubszugów. Władek usu-
nął także ze ściany wagonowni 
duży portret Hitlera, połamał go  
wrzucił do ubikacji. Z rana zo-
rientowaliśmy się, te nasz barak 
jest zamknięty. Przed drzwiami 
stal uzbrojony niemiecki kolejarz 
i niebawem wszystkich nas za-
częto Wzywać do kancelarii na 
przesłuchanie. Grożono obozem 
koncentra cyjnym. Główny inspek-
tor kolei domagał się, byśmy wy-
dali kolegą, który usuną? i zhań-
bił portret Hitlera. Udawaliśmy, 
że nic na ten temat nie wiemy. 
Sprawa zakończyła się tym, że z 
głównym inspektorem do bara-
ku przybyła grupa Niemców z 
gestapowcem, który wybrał spo-
śród nas jedną osobę –  kolegę ze   
Święcian. Zaginął po nim wszelki 
ślad. Na początku lutego 1944  po-
rzuciłem pracę w Wierzbałowie i 
wróciłem do rodziców. Władek  z 
Wierzbałowa o tydzień wcześniej. 
           Na Wileńszczyźnie operowa-
ły jut wówczas dość silne oddzia-
ły party zanckie Armii Krajowej. 
Po powrocie do domu spotkałem 
się z partyzantem 6 Brygady AK, 
Feliksem Marynowskim (pseudo-
nim „Blok”), który był właśnie w 
Nowej Wilejce. Znałem go dobrze, 
był naszym sąsiadem. W pierw-
szej dekadzie lutego wyruszyliśmy 
razem do jego oddziału. Z Nowej 
Wilejki wyszliśmy wczesnym ran-
kiem. „Blok”  był uzbrojony w dwa 
pistolety i granaty. Do spodzie-
wanego miejsca postoju mieliśmy 
około pięćdziesięciu kilometrów. 
Szliśmy polnymi i leśnymi droga-
mi w kierunku północno-wschod-
nim. Wieczorem dotarliśmy do 
Punżan. Tam spotkaliśmy party-
zancki patrol. Uzbrojeni chłopcy z 
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orzełkami na czapkach jechali sa-
niami. Serdecznie przywitaliśmy 
się. Poznałem wśród nich Kostka 
Szuszkiewicza, który nosił pseu-
donim „Niemen”. Dowiedzieliśmy 
się, że brygada kwateruje w 
Czeranach. Na noc zostaliśmy w 
Punżanach u znajomych „Bloka”, 
którzy serdecznie nas ugościli. Z 
rana wyruszyliśmy do Czeran, wsi 
nad brzegiem Wilii. Nie docho-
dząc do niej trafiliśmy na placów-
kę ochronną partyzantów, a potem 
jeszcze na posterunek ochronny. 
Wieś była pełna partyzantów w 
wojskowych mundurach. Jedni 
byli w polskich, inni w niemiec-
kich, litewskich, białoruskich, 
ale każdy z orzełkiem na czapce. 
Szwadronami, plutonami i dru-
żynami zajmowali całe chałupy. 
„Blok” zaprowadził mnie do cha-
łupy, w której kwaterował dowód-
ca plutonu, podchorąży Zygmunt 
Grunt-Mejer. pseudonim „Zyga”. 
W plutonie tym był już od tygo-
dnia Władek  Bujko, pseudonim 
„Lotnik”. Partyzanci zgotowali mi 
serdeczne przyjęcie. „Zyga” pro-
sił, żebym został u niego. Wszyscy 
rozpytywali o nowiny z miasta. 
Partyzantom z Nowej Wilejki 
opowiadałem o ich znajomych I 
bliskich. Wkrótce wezwano mnie 
do sztabu, w środku wsi. W dość 
dużej izbie za stołem siedzieli ofi-
cerowie. „Zyga” przedstawił mnie 
jako ochotnika. Odbyliśmy miłą 
rozmowę. Oficerowie interesowa-
li się moją rodziną, pytali, czym 
zajmowałem się w domu, jakie 
mam wykształcenie. „Życie party-
zanckie”, powiedział jeden z nich. 
„to walka. a w walce wszystko 
może się zdarzyć. Czy jesteś tego 
świadom?”. Odpowiedziałem, że 
jestem. Musiałem wybrać sobie 
pseudonim. Ponieważ koledzy 
często nazywali mnie „Sobolem”, 
więc zdecydowałem się na ten 
pseudonim. Na kwaterze dosta-
łem sowiecki karabin i amunicję I 
od tej chwili czułem się jut party-
zantem. 
W pierwszej połowie marca od-
działy AK, w których zasadni-
czą siłę stanowiła 6 Brygada oraz 
„Łupaszki” urządziły wyprawę na 
opanowany przez sowieckich par-
tyzantów Wiszniew. wyruszyliśmy 
Z Czeran. Kilkusetmetrowe ko-
lumny, które wiły się wśród lasów 
i pagórków, cieszyły oko. Szliśmy 
w równych odstępach, wszyscy z 
przewieszonymi przez ramiona 
karabinami: kompania za kompa-
nią, pluton za plutonem, żołnierz 
za żołnierzem. Kolumny ubezpie-
czały patrole kawalerii, szperacze, 
ubezpieczenia boczne i tylne. Po 
drodze pogrzebaliśmy zamordo-
wanego przed kilkoma dniami 
party zanta 5 Brygady „Pirata”, któ-
ry w Żukojniach natknął się na so-
wiecki patrol. Próbował zbiec, ale 
trafili go serią z pistoletu maszy-
nowego. Ciężko rannego Sowieci 
bili kolbami i kopali. Gdy przestał 
oddychać kazali chłopom zakopać 
go pod płotem. Pochowaliśmy go 
z wojskowymi honorami na wiej-
skim cmentarzu w Żukojniach. Za 
Michaliszkami pola były pokryte 
śniegiem. O tym, że zbliżamy się 
do rejonu partyzantów sowieckich 
świadczyły ruiny i zgliszcza po 
spalonych majątkach i folwarkach. 
Było ich coraz więcej, im dalej na 
wschód. Chłopi z przydrożnych 
wsi witali nas ze łzami radości. 
Wyciągali ze schowków ukry-
ta przed czerwonymi żywność. 
Skarżyli się, że maja jej niewie-
le, że komory świecą pustką, bo 

Rosjanie przychodzili do nich bez 
przerwy i jeśli nie dostawali żyw-
ności – zabierali obuwie, pościel, 
garnki, miski, miednice, noże, łyż-
ki, lustra, balie. Ładują na furman-
ki zboże, mąką, maszynę do szy-
cia,  mówili chłopi. Potrafią zabrać 
ostatnią krowę i ostatniego prosia-
ka. Bywało, że brali nawet szafy, 
stoły i krzesła. Pod groźbą pisto-
letów wcielają do swoich oddzia-
łów naszych synów. Większość 
młodzieży poszła do was. Część 
ukrywa się. Zrozpaczeni i zała-
mani nieustannymi „bambiosz-
kami”  błagali dowód ców, by nie 
pozostawiali ich bez ochrony. 
„My takiej samej polskiej wiary” 
- żalili się - „Wybaczcie szcze-
rość, ale traktujecie nas jakbyśmy 
byli od macochy. Przychodzicie 
tylko na kilka godzin... Miejcie 
Boga w sercu! Poratujcie, brońcie 
przed tą szarańczą!...”.Po południu 
wkroczyliśmy do Wiszniewa. W 
miasteczku od kilku  miesięcy 
rządzili partyzanci sowieccy, część 
budynków była w gruzach. Za 
jeziorem o tej samej nazwie, we 
wsi Borowe. Rosjanie mieli swoją 
bazę. Dookoła miasteczka rozsta-
wiliśmy wzmocnione posterunki, 
czujki i placówki. Zakwaterowani 
zostaliśmy w prywatnych kwa-
terach. Spaliśmy w mundurach, 
z bronią pod pachą. Nawet na 
chwilę nie mogliśmy opuszczać 
kwater. Pod miasteczko podkra-
dały się oddziały sowieckie. Za 
każdym razem witano ich ogniem.  
„Łupaszko”, który objął dowódz-
two nad siłami 4 i 5 Brygady, 
spodziewał się frontalnego ataku 
Sowietów wczesnym rankiem. 
Rzeczywiście uderzyli o świcie. 
Przywitał ich gęsty ogień kolegów 
z placówek obronnych. Wkrótce 
do akcji włączyły się jednostki 
z kwater. Pamiętam „Łupaszkę”, 
który stał na wystającym z ruin 
kominie spalonego budynku I ob-
serwował pole walki. Od czasu do 
czasu odrywał od oczu lornetkę I 
wydawał rozkazy. Mówił wolno, 
spokojnie I wyraźnie. Tuż obok 
znajdował się „Ronin” i dowód-
cy niższego szczebla. Obserwując 
rozwiniętych w tyralierę żołnierzy, 
„Łupaszko” uśmiechał się. Chwalił, 
że dobrze idą.. Odprawiając na li-
nię ognia nowe pododdziały, mó-
wił: „Szczęść  Boże!”. Po godzinie 
walki nieprzyjaciel wycofał się. 
Stracił kilku zabitych I rannych. 
Po naszej stronie nie było strat. 
Nazajutrz opuściliśmy miasteczko. 
Choć w Wiszniewie nadal rządzili 
Sowieci, dano im jednak do zrozu-
mienia, że gospodarzem tej ziemi 
jest wyłoniona z jej mieszkańców 
Armia Krajowa. która w razie po-
wtarzania wrogich akcji udzieli 
miażdżącej odpowiedzi.
W końcu marca w Wilnie, na 
Zarzeczu, Niemcy aresztowali 
„Łupaszkę”. Więziono go w gma-
chu gestapo przy ul. Ofiarnej. 
Niemcy znali „Łupaszkę”. 
Wiedzieli też o jego walkach z par-
tyzantką sowiecką dlatego podczas 
śledztwa traktowali go poprawnie, 
a nawet byli gotowi wybaczyć mu 
wszystko gdyby zgodził się na za-
niechanie walk z Niemcami i wy-
korzystał swoją brygadą do likwi-
dacji partyzantów sowieckich. W 
razie przyjęcia warunków obiecali 
wyposażyć brygadę w broń i amu-
nicję. Dla wykluczenia podejrzeń o 
współpracę z wrogiem gotowi byli 
upozorować ucieczką. Komendant 
5 Brygady nie poszedł jednak na 
żadne układy. Na wiadomość o 
aresztowaniu “Łupaszki”, w sztabie 

„Ronina”, który objął dowództwo 
również nad 5 Brygadą, postano-
wiono wziąć zakładników spośród 
wyższych oficerów niemieckich. 
W tym celu urządzono kilka zasa-
dzek na szosach. Na początku 
kwietnia na Trakcie Batorego 1 
Kompania 4 Brygady pod do-
wództwem porucznika Jana 
Lisowskiego „Korsarza” zatrzy-
mała ponad dziesięć niemieckich 
samochodów. Cztery samochody, 
które zatrzymaliśmy w pobliżu 
Osinówki, wiozły wielkanocne 
zaopatrzenie dla niemiecko-li-
tewskiej załogi w Michaliszkach. 
Miały dobrze uzbrojoną eskortą, 
złożoną z ponad dwudziestu po-
licjantów i żołnierzy niemieckich. 
Kilometr szosy ubezpieczali nasi 
żołnierze. Część kompanii zajęła 
stanowiska w przydrożnym ro-
wie. Sygnał o zbliżaniu się samo-
chodów otrzymaliśmy od kolegi 
przebranego za wiejskiego chłop-
ca. Do zatrzymania samochodów 
„Korsarz” wyznaczył mnie i ka-
prala „Flipa”. Wyszliśmy na szosę, 
dając znać kierowcy pierwszego 
samo chodu, że ma się zatrzymać. 
Za nim zatrzymały się następne. 
Na widok kolegów z przydroż-
nego rowu, przygotowanych do 
otwarcia ognia, cała eskorta po 
krótkim wahaniu złożyła broń. 
Samochody odstawiono do po-
łożonej niedaleko szosy wsi. Całe 
świąte czne zaopatrzenie załogi w 
Michaliszkach wpadło w nasze 
ręce. Zdobyliśmy dużo cennej bro-
ni i amunicji. Wśród jeńców nie 
było jednak wyższych oficerów. 
Po przesłuchaniu wszyscy zostali 
zwolnieni. Samochody spalili-
śmy. Drugiego dnia operowaliśmy 
na szosie Wilno – Niemenczyn. 
Zatrzymaliśmy tani samochód z 
wyższymi oficerami niemiecki-
mi, którzy szybko zorientowali 
się w sytuacji i kazali kierowcy 
nacisnąć gaz. Samochód uciekł 
nam sprzed nosa. Zamaskowani 
w lesie koledzy otworzyli ogień. 
Posłaliśmy za nimi z „Flipem” kil-
ka serii z pistoletu maszynowego. 
Mimo to zdołali umknąć. W celu 
zwolnienia lub odbicia „Łupaszki” 
w sztabie Okręgu postawiono 
na nogi całą służbę wywiadu. 
Do sztabu „Ronina”  przybył do-
wódca 2 Zgrupowania AK major 
Mieczysław Potocki – „Węgielny”, 
z którym uzgadniano akcje bojo-
we obu brygad.
Pod koniec kwietnia po raz dru-
gi maszerowaliśmy na Wiszniew. 
Tym razem nie dotarliśmy do 
celu, bo na opuszczonym terenie 
pojawił się silny zmotoryzowa-
ny oddział niemieckiej piechoty. 
Według informacji łączników 
z sieci konspiracyjnej, Niemcy 
przyjechali po dostawy płodów 
rolnych i żywca. których chłopi od 
dawna nie dostarczali. Łącznicy 
powiedzieli nam, że zabierają 
chłopom dosłownie wszystko. I 
że swoją akcję rozpoczęli od wsi 
Bołosza, położonej kilka kilome-
trów od Podbrodzia. W tej sytuacji 
„Węgielny” postanowił zawrócić 
obie brygady w kierunku Bołoszy. 
Po kilkugodzinnym forsownym 
marszu dotarliśmy na miejsce. 
Obie bry gady rozwinęły się w 
długą, ponadkilometrową tyra-
lierę. Niemcy zasypali nas gęstym 
ogniem z broni maszynowej. Na 
szczęście strzelali niecelnie. Gdy 
zbliżaliśmy się do wsi, buchnęły 
kłęby dymu i ognia. Ktoś krzyczał, 
że palą wieś. Dowiedzieliśmy się 
też, że zabili „Rekina” I wtedy nie 
zważaliśmy już na gwizd kul, par-

liśmy naprzód, żeby ich dopaść. 
Widziałem, jak uciekają do lasu 
za wsią, gdzie próbowali utworzyć 
drugą linię obrony. Po kilku  minu-
tach musieli stamtąd wiać w stronę 
pozostawionych na szosie samo-
chodów. Gdy wybiegliśmy z lasu, 
zbliżali się już do samochodów. 
Cofając się zasłaniali się ogniem  
broni maszynowej. Z kilkoma ko-
legami wpadłem do piaszczyste-
go dołu, gdzie zastałem „Bloka”, 
„Flipa” i „Żabę”.  „Ładować zapala-
jące, walić w zbiorniki paliwa!”  – 
usłyszałem głos sierżanta „Bloka”. 
Nacisnąłem spust... Koledzy zro-
bili to samo. Jeden z samocho-
dów zapalił się. Po nim następne. 
Niemców ogarnęła panika, bo byli 
na otwartej przestrzeni. Miotali się 
na wszystkie strony. Erkaemista  
posłał kilka serii. Nagle na niebie 
pojawiły się kolorowe rakiety – sy-
gnały do zbiórki. Szliśmy na nią 
z poczuciem dobrze spełnionego 
obowiązku. Nieprzyjaciel stracił 
około trzydziestu żołnierzy, kilka 
samochodów i znaczną ilość bra-
ni. My mieliśmy jednego zabite-
go i jednego rannego. Nie mniej 
od nas cieszyli się chłopi, którym 
zwróciliśmy wszystkie zrabowane 
dobra. 
          Jeszcze w tym samym mie-
siącu obie brygady wzięły udział w 
akcji na pociąg z powracającymi z 
urlopów żołnierzami Wermachtu. 
Przeprowadzono ją na linii kolejo-
wej Wilno – Dźwińsk koło znanej 
z poligonów wojskowych miejsco-
wości Pohulanka. Zajęliśmy sta-
nowiska wzdłuż torów na skraju 
lasu. Na kolei panował duży ruch 
pociągów w jedną i drugą stronę. 
Pian akcji zakładał zatrzymanie 
pociągu, opanowanie go. roz-
brojenie niemieckich żołnierzy 
i szybkie wycofanie się. W razie 
stawiania oporu mieliśmy ostrze-
lać pociąg i zmusić Niemców do 
poddania się. Do zatrzymania po-
ciągu wyznaczono między innymi 
sierżanta „Bloka”. dobrze znają-
cego niemiecki i strzelca Alfonsa, 
który pochodził z Gdańska. 
„Alfons” miał udawać dowódcę 
patrolu strzegącego linii kolejo-
wej. Do zatrzymania pociągu po-
służyła mu kieszonkowa latarka z 
zielonym i czerwonym światłem. 
Potem do akcji miały wkroczyć 
dwuosobowe grupy żołnierzy. 
Wyznaczono je do obstawienia 
wszystkich drzwi wagonów. Miały 
zmusić Niemców do złożenia 
broni. W przypadku stawiania 
oporu dwójki miały niezwłocznie 
opuścić wagony i schronić się w 
rowie przy kolejowym nasypie. O 
nadejściu pociągu mieliśmy do-
stać rakietowy sygnał od człon-
ków konspiracji z Podbrodzia. 
Czekaliśmy ponad godzinę na sta-
nowiskach wzdłuż torów. W jedną 
i drugą stronę przejechało kilka 
pociągów. Zaczął zapadać zmrok. 
Ogarniał nas niepokój, że akcja 
zostanie odwołana, ale niebawem 
ujrzeliśmy rakietę wystrzeloną od 
południowej strony. Po kilku mi-
nutach usłyszeliśmy zbliża jący się 
pociąg. Na tory wyszli przebrani 
w niemieckie mundury żołnierze. 
Błysnęło czerwone światło latarki. 
Pociąg wyraźnie zwalniał szyb-
kość. Gdy zatrzymał się, zaświe-
ciło światło zielone. Maszynista 
wolno ruszył do przodu. Na drugi, 
czerwony sygnał zatrzymał się. W 
ten  sposób „Blok” podciągnął po-
ciąg dokładnie pod linię ognia obu 
brygad. Potem wszedł z Alfonsem 
do parowozu, by poinformować 
niemieckiego maszynistę o roz-

kręconych przed pociągiem dwu-
stu metrach szyn. W rzeczywisto-
ści szyny były całe. Niemiec po-
dziękował za informację i sięgnął 
do kieszeni by wyciągnąć papie-
rośnicę. W tym momencie został 
obezwładniony. „Blok” zabrał mu 
pistolet i kazał opuścić parowóz. 
Jego pomocnik, Polak, wyszedł 
bez przymusu. Na rozkaz dowódz-
twa do akcji przystąpiły „dwójki”. 
Rozległy się wezwania do złożenia 
broni. Ze stanowisk ogniowych 
wołano: Hände hoch -”Ręce do 
góry!” i oznajmiano „Wir sind po-
lnische Partisanen” Po chwili by-
liśmy w wagonach. Niemcy szyb-
ko opuszczali wagony. ale zeskaki-
wali na druga stroną i uciekali do 
lasu. Padły strzały, więc zgodnie 
z rozkazem opuściłem wagon i 
schroniłem się w rowie. To samo 
zrobili koledzy z innych wagonów. 
Pociąg zasypano gęstym ogniem. 
Kule przelatywały nad nami. Po 
paru minutach ogień przerwano i 
powtórzono wezwanie do podda-
nia, ale Niemcy nadal ostrzeliwali 
się. Zamilkli dopiero po drugiej se-
rii ognia. Nie wiemy. ilu żołnierzy 
Niemcy stracili pod Pohulanką, 
ale z wagonów zrobiliśmy sito. Na 
pewno przez długi czas nie nada-
wały się do użytku. Zdobyliśmy też 
pewną ilość broni i amunicji oraz 
spowodowaliśmy kilku godzinną 
przerwą w komunikacji : frontem. 
6 Brygada straciła jednego żołnie-
rza. W rowie przy nasypie poległ 
strzelec „Jastrząb”. Ciężko rannego 
w biodro Witolda Stabrowskiego. 
„Mrówkę” odwieziono do punktu 
sanitarnego.
W kwietniu zdobyliśmy położo-
ne na przedwojennym terytorium 
Litwy miasteczko Janiszki. Broniła 
go dobrze uzbrojona litewska po-
licja. Atak przeprowadziliśmy 
przed południem. pięknego, sło-
necznego dnia. Około kilometra 
przed miasteczkiem rozwinęliśmy 
się w tyralierę. Przed zabudowa-
niami trafiliśmy na silny ogień 
: broni maszynowej. Do prowa-
dzącej w kierunku centrum ulicy 
dotarliśmy bez strat. Z prawego 
skrzydła atakowała Litwinów 6 
Brygada. Ulica prowadziła na 
duży plac z bunkrami obronnymi, 
z których bez przerwy prowadzo-
no ogień z broni maszynowej. By 
opanować miasteczko, należało 
zdobyć bunkry, na co był tylko 
jeden sposób –dotrzeć do okie-
nek strzeleckich. Po kilku skokach  
udało się. Leżałem przy okien-
ku, przy innych widziałem Janka 
Turło „Hansa” i kolegę z gimna-
zjum „Flipa”. Na bunkrze znalazł 
się porucznik „Korsarz”. Na jego 
rozkaz wrzuciliśmy do okienek 
po jednym granacie. Bunkrem 
zatrzęsły trzy potężne wybuchy. 
Ponieważ Litwini nie zareagowali 
na wezwanie do złożenia broni. 
Korsarz kazał wrzucić jeszcze po 
jednym granacie. Strzały ucichły. 
Udaliśmy się do posterunku poli-
cji, połączonego z bunkrem pod-
ziemnym przejściem. Zastaliśmy 
tam „Korsarza”, który wyprowa-
dzał pokrwawionych policjan-
tów. Był wśród nich młody oficer. 
Zwróciłem uwagę na zwisająca 
rękę, która trzymała się chyba 
tylko na ścięgnach. Rannym po-
śpieszyła pomocą służba sanitar-
na. Oficerem zajął ale porucznik 
„Rakoczy”. Odgonił od niego sa-
nitariuszkę, oświadczając że przy-
stąpi do opatrunku dopiero wtedy, 
gdy ranny powie gdzie ukryto ce-
kaem. Oficer milczał. Porucznik 
odbezpieczył maszynowy pisto-
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let, spojrzał na zegarek i oznajmił, 
że czeka tylko dziesięć sekund. 
Litwin odezwał się, gdy „Rakoczy” 
doliczył do dziesięciu. Okazało się, 
że cekaem znajdował się na wieży 
kościoła. W Janiszkach zdobyli-
śmy dużo broni, amunicji, żyw-
ności i poszukiwa nych przez chło-
pów towarów. Zabraliśmy je ze 
sklepów i magazynów. Wszystko 
oddaliśmy chłopom.
W maju mieliśmy akcję na 
Kluszczany, obsadzone przez 
kompanię wojsk łotewskich. 
Łotysze kwaterowali w przyległej 
do miasteczka szkole. Wczesnym 
rankiem podeszła pod nią kom-
pania „Korsarza”, który dostarczył 
im ultimatum. Napisał w nim, że 
są otoczeni i żądał bezzwłoczne-
go złożenia broni, gwarantując 
wszystkim oficerom i żołnierzom 
nietykalność. Łotysze zoriento-
wali się jednak, że nie są otocze-
ni. Otworzyli silny ogień z broni 
maszynowej  przez pola uciekli w 
stroną lasu. Ze szkoły zabraliśmy 
znaczne ilości pozostawionej amu-
nicji, płaszcze i inne drobiazgi. Pod 
koniec maja znów natknęliśmy 
się na Łotyszów po zasadzce na 
oddział litewskiej policji. Litwini 
wracali do Łyntup z pobliskiej 
wsi. Jechali kilkoma furmankami. 
Gdy furmanki Podjechały pod 
cmentarz, gdzie Przygotowaliśmy 
zasadzkę, wezwaliśmy ich do pod-
dania się. Nie usłuchali wezwania i 
przyśpieszyli jazdę. Nie mogliśmy 
strzelać, bo woźnicami byli miej-
scowi chłopi. Zanim wyszliśmy 
Z ukrycia, furmanki oddaliły się. 
Kiedy otworzy liśmy ogień ponad 
głowami policjantów, wszyscy 
natychmiast zeskoczyli z furma-
nek i zaczęli uciekać przez pole. 
Raniliśmy dwóch policjantów i 
zabraliśmy broń. W czasie po-
ścigu zapędziliśmy się pod same 
Łyntupy, gdzie Łotysze ostrzela-
li nas z cekaemów i moździerzy. 
Wobec przewagi wroga musieli-
śmy wycofać się. Rannych poli-
cjantów pozostawiliśmy na polu. 
To była nasza jedyna potyczka z 
Łotyszami. Dowództwo łotewskie 
na początku było przekonane, 
że na objętym przez nich terenie 
operują partyzanci sowieccy, ale 
od chłopów dowiedzieli się, że 
mają przed sobą regularne od-
działy Armii Krajowej. Łotwa i 
Polska utrzymywały przed wojną 
przyjazne stosunki. Łotysze byli 
zdania, że napad Hitlera i Stalina 
na Polskę w niczym tych stosun-
ków nie zmienił. Swoją współpra-
cę z Niemcami uzasadniali tym, że 
daje im okazję do porachunków 
ze wschodnim sąsiadem, który w 
połowie czerwca 1940 roku prze-
mocą opanował Łotwę. Nie mogli 
wybaczyć Rosjanom pełnych wię-
zień, morderstw i masowej depor-
tacji. Rosję uważali za największe-
go wroga i dlatego chętnie angażo-
wali się do zwalczania partyzantki 
radzieckiej. Nie chcieli natomiast 
walczyć z Armią Krajową. W maju 
nasi dowódcy zawarli z Łotyszami 
niepisane porozumienie, które 
zezwalało wojskom łotewskim na 
swobodne poruszanie się na tere-
nie kontrolowanym przez oddzia-
ły AK. Jeszcze w maju na drodze 
wiodącej  z Kluszczan do Łokcian 
miało miejsce spotkanie „Ronina” 
i „Korsarza” z dowódcą łotewskie-
go batalionu. Byłem w drużynie, 
która towarzyszyła. dowódcom. 
Przybyliśmy pierwsi na umówio-
ne spotkanie na skrzyżowaniu 
polnych dróg. Po kilku minutach 
przyjechali furmanką Łotysze. 

Rozmowy były przyjazne. Łotysze 
żałowali, że nie możemy wyprawić 
się z nimi na bazy partyzantów 
sowieckich. Rozumieli I popierali 
naszą walkę przeciwko okupan-
towi niemieckiemu. Nasi dowód-
cy żałowali : kolei, że nie mogą w 
nich mieć sojusznika w walce : hi-
tlerowcami. Przed zakończeniem 
spotkania dowódca batalionu 
wręczył “Roninowi” własny pisto-
let maszynowy. To samo uczynili 
towarzyszący mu dwaj oficerowie 
i podoficerowie.
W trzeciej dekadzie czerwca byli-
śmy ostatni raz w Kluszczanach. 
Przed opuszczeniem miasteczka 
do „Ronina” dotarła wiadomość 
o pociągu wyko lejonym w pobli-
żu Łokcian, który wpadł na minę 
założoną przez sowieckich par-
tyzantów Sowieci minowali tory 
kolejowe na wszystkich liniach. 
Ich oddziały w zasadzie nie zaj-
mowały się niczym innym. W 
1943 i 1944 roku przeprowadziły 
na naszym terenie tylko dwa ata-
ki – na miasteczko Miadzioł i na   
Kiemieliszek, które  broniła załoga 
litewska. Walka trwała przez całą 
noc. Nad ranem czerwoni wyco-
fali się. Tego samego dnia mia-
steczko otoczyły 4 i 6 Brygada AK. 
Litwinom doręczono żądanie, by 
niezwłocznie opuścili miasteczko. 
w piśmie określono drogę, któ-
rą mogli swobodnie dotrzeć do 
Podbrodzia. Dowództwo litewskie 
przyjęło żądanie. Drogą przemar-
szu litewskiej jednostki kontro-
lował szwadron „Kitka”. Kiedy 
z litewskiej kolumny w stronę 
szwadronu padło kilka strzałów. 
„Kitek” natychmiast odpowie-
dział ogniem. Na pomoc pośpie-
szyły inne szwadrony. Po krótkiej 
strzelaninie Litwini poddali się. 
Zdobyliśmy dużo broni, amuni-
cji. mundurów, obuwia, papiero-
sów I różnego rodzaju artykułów, 
które pochodziły z opróżnionych 
sklepów. Pociąg wykolejony pod 
Łokcianami przez partyzantów so-
wieckich był załadowany bydłem. 
Ochraniała go nieliczna grupa 
żołnierzy z Wermachtu. Do akcji 
skierowano kompanię „Korsarza” 
i jedną kompanię z 23 Brygady 
Brasławskiej. Pociąg otaczały po-
sterunki niemieckie. Staraliśmy się 
podejść jak najbliżej do celu. Atak 
z bliska powoduje zaskoczenie I 
zawsze przynosi dobre wyniki.
Tym razem nie osiągnęliśmy jed-
nak całkowitego zaskoczenia. 
Naszą obecność w lesie zdradziły 
trzaskające pod stopami suche ga-
łęzie. Zauwa żono nas, gdy byliśmy 
około pięćdziesiąt metrów przed 
skrajem lasu. Niemcy podnieśli 
alarm. Na komendę „padnij” za-
jąłem stanowisko za grubą sosną. 
Obok mnie leżał „Hans”. Po chwi-
li Niemcy zasypali nas ogniem z 
broni maszynowej. Z drzew sypały 
się suche gałęzie. Kule wywracały 
leśne poszycie. Wiedzieliśmy jed-
nak, że ogień ten nie jest groźny 
i spokojnie czekaliśmy na rozka-
zy. Wkrótce usłyszałem rozkaz: 
„Lewe skrzydło skokami, pojedyn-
czo, na przód!” Po kilku minutach 
pociąg należał do nas. Wzdłuż to-
rów leżały trupy nieprzyjaciół. Od 
ostatniej zabłąkanej kuli zginął ko-
mendant 23 Brygady Brasławskiej. 
Dlatego nie mogliśmy się cieszyć 
ze zwycięstwa, ani ze zdobytej bro-
ni, ani całego pociągu krów, które 
rozdaliśmy miejscowym chłopom.
Od początku 1944 roku wszyst-
kie wileńskie brygady AK prze-
jawiały ogromną aktywność 

bojową. W akcji oczyszczania 
terenu z jednostek wojskowych i 
policyjnych okupanta, zarządzo-
nej przez komendanta Okręgu 
nie próżnował żaden pluton. 
Od Brasławszczyzny na północy 
po Nowo gródczyznę na połu-
dniu. trwały nieprzerwane walki. 
Każdego dnia rugowano wroga z 
gminnych miasteczek, a od czasu 
do czasu przeprowadzano poważ-
niejsze akcje. Walka od początku 
wskazywała na wyraźną przewa-
gę Armii Krajowej. utrzymywa-
liśmy ją aż do operacji wileńskiej 
pod kryptonimem Ostra Brama. 
Wiosną 1944 roku nad przewala-
jącym obszarem ziemi wileńskiej 
rzeczywistą władzę sprawowała 
Armia Krajowa. Trudno dzisiaj 
wyliczyć akcje bojowe stoczone 
przez 5 i 4 Brygadę pod koniec 
okupacji niemieckiej. Drobne po-
tyczki i zasadzki miały miejsce 
prawie co dzień. Wspomną tylko 
o bojowych patrolach wysyłanych 
do miast, nie wyłączając Wilna. 
w celu zdobycia broni  o zasiania 
atmosfery zagrożenia nawet w 
miejscach, które okupant uważał 
za zupełnie bezpieczne. Akcje par-
tyzanckich patroli podnosiły na 
duchu ludność cywilną. Brałem 
trzykrotnie udział  w tego rodzaju 
akcjach. Rozbrajaliśmy Niemców 
w Nowej Wilejce. W dwóch wy-
prawach towarzyszyli mi „Hans” 
i „Świt” (Rudolf Wyszomirski), w 
trzeciej brał udział „Poker”. Przy 
okazji odwiedziliśmy swoje domy. 
Któregoś razu, w Nowej Wilejce, 
postanowiłem pójść do kościoła 
na niedzielną młodzieżową mszę 
świętą. Szczerze mówiąc bardziej 
niż na mszy zależało mi na poka-
zaniu się kolegom i koleżankom. 
Wiedzieli, że jestem w partyzant-
ce, a ja chciałem nacieszyć się wra-
żeniem, jakie na nich zrobi moja 
oficjalna” obecność. Zauważono 
mnie w kościele. Po mszy zna-
jomi otoczyli mnie całą groma-
dą. Dziewczęta pytały, czy się nie 
boję chodzić po mieście pełnym 
Niemców. Wszyscy byli ciekawi, 
po co przyszedłem. Powiedziałem, 
że dowiedzą się, gdy będę w dro-
dze do oddziału. Gdy staliśmy 
przed kościołem, mijali nas nie-
mieccy żołnierze. Wydawało mi 
się, że na mnie patrzą i wiedzą, 
kim jestem... Wieczorem rozbro-
iliśmy niemieckich żołnierzy w 
budynku przy ul. Kowieńskiej. 
Zdobyliśmy pięć karabinów, dwa 
pistolety i trochę amunicji. Innym 
razem rozbroiliśmy Niemców na 
kwaterze przy ul. Wileńskiej.
Z 6 na 7 lipca oddziały Okręgu 
Wileńskiego i Nowogródzkiego 
AK uczestniczyły w operacji bo-
jowej pod kryptonimem “Ostra 
Brama”. Jej celem było zdoby-
cie Wilna przed pojawieniem 
się na jego przedpolach wojsk 
sowieckich oraz zadokumento-
wanie polskości i nienaruszalno-
ści ziem półno cno-wschodnich 
Rzeczypospolitej Polskiej. Nie 
brałem udziału w tej operacji, po-
nieważ 6 lipca, podczas marszu do 
pozycji wyjściowych do natarcia 
na Wilno, byłem dwukrotnie ran-
ny i trafiłem do polowego szpita-
la. Na szosie Wilno – Podbrodzie, 
koło Santoki, naszej 4 Brygadzie 
zagrodziły drogę pancerno-zmo-
toryzowane oddziały Wermachtu. 
Zginął wówczas kolega „Kolt”, a 
z  odniesionych ram po dwóch 
godzinach zmarł “Świt”. Niemcy 
ranili mnie w głową, a potem w 
nogę. Do szpitala skierowano rów-
nież rannego “Tarczą” i “Korsarza”, 

któremu kula 4 lipca przeszyła 
szyję. Niemcy stracili kilkunastu 
zabitych i musieli ustąpić z szosy. 
Krótkie, piękne dni wolności 
przed likwidacją Armii Krajowej 
przeżyłem w szpitalu polowym 
w Kalinie. Kierowniczką szpitala 
była pani Stanisława Popławska – 
“Inka”. Dzięki niej i całej obsłudze 
szpitala mieliśmy tam wspaniałe 
warunki. Siostry opiekowały się 
nami troskliwie i wszystkimi spo-
sobami starały się sprawiać nam 
przyjemność. Nie mam pojęcia, 
kiedy spały. Nawet przy zmianie 
opatrunków śpiewały partyzanc-
kie piosenki. Na sali mieliśmy 
patefon. Przy każdym łóżku na 
szafce zawsze był świeży bukiet 
kwiatów. Okoliczni mieszkańcy 
przynosili różnego rodzaju sma-
kołyki. Codziennie mieliśmy słod-
ką śmietankę, świeże truskawki. 
Za pośrednictwem mieszkańców 
wysyłaliśmy listy do naszych ro-
dzin. Zanosili je, pokonując pieszo 
nieraz kilkadziesiąt kilometrów, 
na niebezpiecznym, przyfronto-
wym terenie. Dzięki nim, już po 
kilku dniach odwiedzali nas ro-
dzice i  bliscy. 13 lipca do Kalina 
przybył pierwszy sowiecki patrol. 
Siedziałem wówczas  z kolega-
mi na przyszpitalnym trawniku. 
Żołnierze sowieccy przy siedli 
się do nas. Dowódcą patrolu był 
osiemnastoletni oficer z trzema 
gwiazdkami. Odnosił się do nas 
bardzo życzliwie. Odczuliśmy, że 
darzył nas sympatią. Twierdził, 
że walka na tyłach wroga jest o 
wiele trudniejsza. Zachwycał się 
też tym, że wyglądamy jak praw-
dziwe wojsko. W pewnej chwili 
na podwórze wjechał konno ko-
mendant 4 Brygady, porucznik 
„Ronin”. Szybko zeskoczył z konia, 
przywitał się z nami I pobiegł do 
szpitala. Oczy sowieckich żołnie-
rzy skierowały się w jego stronę: 
„Kto to?” – spytał dowódca pa-
trolu. Gdy dowiedział się, że to 
komendant partyzanckiej bryga-
dy, która przed kilkoma godzina-
mi pod Krawczunami przyjęła na 
siebie największy ciężar bitwy, po 
kilkakroć wymówił słowo gieroj. 
Młody oficer traktował nas jak 
przyjaciół. Mówił, że swoją wal-
ką naród polski zasłużył na wol-
ną i silną Polskę. Nie wiedział, 
że za parę dni będzie siał swoich 
przyjaciół rozbrajać. 17 lipca do 
Kalina przybył łącznik, od które-
go dowiedzieliśmy się o areszto-
waniu “Wilka” I innych oficerów 
oraz o rozbrajaniu oddziałów AK. 
Przywiózł rozkaz niezwłocznego 
likwidowania szpitala. Rannych, 
którzy w pobliżu nie mieli rodzin, 
ulokowano w zakonspirowanych 
punktach sanitarnych w Wilnie. 
          
Rozbrojenie i internowanie oko-
ło czterech tysięcy żołnierzy AK, 
aresztowanie komendanta Okręgu 
Wileńskiego i dużej ilości ofice-
rów rozwiały wszystkie nadzieje 
Wilnian. Przez pewien czas liczy-
liśmy jeszcze na interwencję na-
szego rządu i sojuszników ale ra-
chuby nasze okazały się daremne. 
Na całej Wileńszczyźnie zapano-
wało rozgoryczenie, niepewność 
i strach. Powtórzyła się atmosfera 
1941 roku. Wszyscy bali się, że 
zaczną się masowe aresztowania 
i deportacje. Wieś, dodatkowo 
bała się kołchozów. Byłem wtedy 
w domu. Często odwiedzali mnie 
koledzy i koleżanki. Przychodzili 
także sąsiedzi. “Bronka” z “Wilą” 
sanitariuszki AK, regularnie zmie-

niały mi opatrunki. Miały one 
pod opieką rannych z naszej bry-
gady, którzy przebywali w Nowej 
Wilejce. “Bronka” pochodziła z 
Madzioła, a “Wila” z Dobrzynia – 
miejscowości położonej kilkadzie-
siąt kilometrów od Wilna. Po roz-
brojeniu nie powróciły do swoich 
domów, bo trzeba było pomagać 
rannym. Dostarczały im także pre-
parowane przez nasze podziemie 
różnego rodzaju dokumenty, naj-
częściej dowody tożsamości. Obie 
często u nas nocowały. Wielu mo-
ich kolegów nie dało się rozbroić. 
Wrócili do swoich domów i cze-
kali na bliżej nieokreślone zmiany. 
Do armii Berlinga, a tym bardziej 
sowieckiej, nikt się nie zgłaszał. 
W końcu lipca funkcjonariusze 
sowieckiej służby bezpieczeństwa 
zajęli się ludźmi, którzy współ-
pracowali z Niemcami. Więzienia 
zapełniono funkcjonariuszami li-
tewskiej policji, agentami gestapo, 
donosicielami, funkcjonariuszami 
Saugumy i urzędnikami okupa-
cyjnej administracji. Większość 
więźniów stanowili Litwini. Byli 
wśród nich także Białorusini, 
Rosjanie i Ukraińcy. Polaków pra-
wie nie było. 
      Na początku września miałem 
już dość sił, by wychodzić na spa-
cery. W mieście było pełno sowiec-
kiego wojska. Oficerowie mieli zło-
te naramienniki. Nie wiedziałem, 
że określały resort MGB. Późnym 
wieczorem 5 września (byłem w 
tym czasie w domu tylko z babcią 
i młodszą ode mnie siostrą. Ojciec 
był w pracy na nocnej zmianie, 
mama pojechała po żywność na 
Litwę) usłyszałem silne stukanie 
do drzwi i rozmowę w rosyjskim 
języku, z której wynikało, że przy-
bysze są z milicji. Schowałem się 
za stojące w rogu pokoju lustro. 
Otworzyła im babcia. Słyszałem 
jak obchodzili wszystkie poko-
je. Zaglądali do szaf i pod łóżka. 
Tłumaczyli babci, że szukają zło-
dziei i bandytów. Twierdzili, że na 
tyłach frontu kręci się sporo żoł-
nierzy niemieckich i dlatego mu-
szą chodzić nocami po domach. 
Około szóstej rano przyszła do nas 
zapłakana pani Bujkowa i powie-
działa, że w nocy zabrali Władka 
(jej syna). Prosiła też, bym poszedł 
z nią do mieszkania i zabrał scho-
wany tam pistolet, co uczyniłem. 
Wkrótce okazało się, że w nocy 
Sowieci zabrali nie tylko Władka. 
Aresztowali Heńka Tomkiewicza, 
Franka Raczewskiego, Edka 
Noniewicza, Bronka Siwickiego, 
Edka Kozłowskiego, Feliksa 
Marynowskiego i Pawła 
Orłowskiego. Wszystkich zabrali 
z domu. Koledzy ci również byli 
w Armii Krajowej. Wyczyściłem 
przyniesiony od Władka pistolet i 
na wszelki wypadek włożyłem do 
kieszeni. Sądziłem, że tego dnia 
raczej nie przyjdą. Około dzie-
wiątej rano wszedł do mieszkania 
obcy mężczyzna o typowo żydow-
skich rysach twarzy. Przywitał 
się po rosyjsku i oznajmił, że jest 
funkcjonariuszem milicji. Spytał 
do kogo należy mieszkanie. 
Odpowiedziałem, że do rodziców i 
podałem nazwisko ojca.  W takim 
razie źle trafiłem — te słowa uspo-
koiły mnie.  Odchodząc zatrzy-
mał się w drzwiach.– Poszukuję 
Machińskich. Mieszkają gdzieś w 
pobliżu, ale nie wiem gdzie. Nie 
mógłbyś mi pokazać? Machińscy 
byli naszymi sąsiadami, więc nie 
mogłem powiedzieć, że ich nie 
znam. Wyszedłem na podwórko. 
Siostrze szepnąłem, by biegła do 
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Machińskich i ostrzegła przed za-
grożeniem. Nagle usłyszałem gło-
śne wezwanie: “Ruki w wierch!”. 
Gdy milicjant powtórzył wezwa-
nie, odwróciłem się. Ujrzałem wy-
mierzone we mnie „parabellum”. 
Ręce miałem w kieszeni. Prawą 
ręką trzymałem rękojeść odbez-
pieczonego pistoletu. Milicjant 
kazał mi iść naprzód. Uprzedził, 
że w drodze nie można mi z ni-
kim rozmawiać i rozglądać się. 
Groził użyciem broni. Przez jakiś 
ułamek sekundy miałem ochotę 
użyć pistoletu. Nawet maszerując 
we wskazanym przez milicjanta 
kierunku, ciągle trzymałem ręce 
w kieszeni. Poddałem się losowi 
ze względu na rodziców. Gdybym 
użył broni, poszliby do więzienia i 
łagrów. Nie miałem prawa skazy-
wać ich na wieloletnie cierpienia, 
które mogły skończyć się śmiercią. 
Na posterunku milicji urzędował 
komendant miasta i funkcjona-
riusze aparatu bezpieczeństwa. 
Pistolet nadał miałem w kiesze-
ni. Bez przerwy myślałem, jak się 
go pozbyć. Zaczęło się pierwsze 
przesłuchanie. Oficerowie pytali 
o kolegów z AK. Podałem kilka 
zmyślonych pseudonimów, ale oni 
żądali nazwisk i adresów. Podałem 
więc nazwiska poległych, między 
innymi Rudolfa Wyszomirskiego. 
W pewnej chwili poprosiłem o 
zezwolenie na pójście do ubika-
cji. Komendant skinął na stoją-
cych przy drzwiach uzbrojonych 
żołnierzy, by mnie odprowadzili i 
zwracając się do mnie ostrzegł: – 
nie próbuj uciekać, bo zabiją jak 
psa. Skierowany w stronę żołnie-
rzy wzrok komendanta był prze-
konywujący. Gdy skierowałem się 
do drzwi, jeden z oficerów kazał 
się zatrzymać.– Wyjmij wszystko 
z kieszeni! — polecił ostrym to-
nem. Wyjąłem wszystkie drobia-
zgi, poza pistoletem. To wszystko? 
– usłyszawszy słowo “tak”, przystą-
pił do rewizji. Zabrali mi pistolet 
i wszystkie drobiazgi, wśród któ-
rych była wydana przez akowskie 
podziemie ulotka i wielkanocny 
rozkaz do żołnierzy AK generała 
“Wilka”. Były tam też partyzanckie 
zdjęcia. Jeszcze tego samego dnia 
znalazłem się w tymczasowym 
areszcie przy ulicy Mickiewicza 
numer 6 w Wilnie. Wprowadzono 
mnie do dużej sali, w której ujrza-
łem wszystkich aresztowanych w 
nocy kolegów. Koło drzwi siedział 
żołnierz uzbrojony w pistolet ma-
szynowy. Na korytarzach i klatce 
schodowej także byli uzbrojeni 
żołnierze. Byliśmy rozsadzeni co 
kilka metrów od siebie i nie mie-
liśmy prawa ze sobą rozmawiać. 
Mimo zakazu, porozumiewaliśmy 
się. Wiedziałem, że wszyscy prze-
szli przez pierwsze przesłuchanie i 
że wszystkim grożono dziewięcio-
ma gramami. Każdego z kolegów 
pytano o mnie. Na pierwszym 
przesłuchaniu powiedziałem, że 
byłem w AK. Nigdy nie przyszła-
by mi do głowy myśl, bym miał to 
przed kimkolwiek ukrywać.    
         
  Po kilkumiesięcznym śledztwie 
za przynależność do „białopolskiej 
bandyckiej organizacji – Armii 
Krajowej” wyrokiem Wojennego 
Trybunału Litewskiej  Sowieckiej 
Socjalistycznej Republiki zostałem 
skazany na karę śmierci. Ze wzglę-
du na niepełnoletni wiek zamie-
niono ja na 10 lat łagrów. Miałem 
szczęście je przeżyć. 28.XII.1955 r. 
przyjechałem do Polski. 

Zbliżały się Święta Bożego Na-
rodzenia, a więc Wigilia, to naj-
piękniejsze słowo, które napeł-
nia serce ciepłym wzruszeniem, 
przychodzi na myśl najlepsze, 
najtkliwsze wspomnienie dzie-
cinnych lat – choinka rozjarzo-
na światłami, zapach pieczone-
go ciasta unoszący się po całym 
domu, niezapomniany uśmiech 
matki dzielącej opłatek. Pasterka 
w kościele, który w Wigilijną noc 
staje się całkiem inny niż zwykle, 
bardziej uroczysty roztopiony w 
gorejącym blasku świec rozkoły-
sany śpiewem kolędy bijącej pod 
nisko – „Bóg się rodzi…..”
 Różne przychodzą Wigilie  - ra-
dosne i smutne - a gdy odchodzi 
na zawsze ktoś z najbliższych, w 
wigilijny wieczór najbardziej boli 
osierocone serce, najdotkliwiej 
czuje się ból samotności.
 Najbardziej ten ból odczuwali 
nasi koledzy - żołnierze z Ostró-
wek, Woli Ostrowieckiej, Jan-
kowiec, Kątów koloni polskiej 
Czmykos, którzy stracili w sierp-
niowy poranek swoich najbliż-
szych rodziców, rodzeństwo i całe 
rodziny. Nie było dla nich uśmie-
chu matki, nie podzielili się z nią 
opłatkiem. 
W tym dniu, w miejscu postoju 
oddziału – od rana gospodynie 
przygotowywały skromniejsze 
niż zwykle ciasta i inne potrawy 

dla rodzin i żołnierzy. W kwate-
rach stanęły stoły z tradycyjnym 
sianem, nakryte bialutkim lnia-
nym obrusem, broń zawieszono 
na ścianach. Na stoły wigilijne 
podano potrawy podobne do tych, 
choć skromniejsze jakie podawa-
no w rodzinnych domach.
Do żołnierzy i mieszkańców Ra-
kowca w wigilijny wieczór, mimo 
silnego mrozu i potwornej zamieci 
śnieżnej przybył ks. Wiktor Kry-
weńczyk „Przewalski” proboszcz 
parafii rzymsko-katolickiej w Ry-
maczach, który nie jedną noc wi-
gilijną spędził w ostrych warun-
kach na Wyspach Sołowieckich w 
Związku Radzieckim. Po krótkiej 
modlitwie i udzieleniu błogosła-
wieństwa zebranym przy wigilij-
nym stole, łamał się opłatkiem z 
dowódcami, żołnierzami i miesz-
kańcami Rakowca. Składając ży-
czenia oczy żołnierzy błyszczały 
radością, choć niektórym serce 
ściskała tęsknota za odległym do-
mem rodzinnym, którego już nie 
ma i najbliższymi, których zabra-
ła okrutna śmierć zadana przez 
pobratymców często sąsiadów i 
myśli ich biegły, gdzieś daleko 
przez zasypane śniegiem pola zie-
mi wołyńskiej.
W mroźnej ciemności nocy zi-
mowej wesoło migotały światła 
w okienkach domów wsi polskiej 
Rakowiec położonej nad Nere-

twą. Nie wszyscy jednak uczest-
niczyli przy stole wigilijnym.
W celu zapewnienia bezpie-
czeństwa oddziału OP - „Bug” 
i mieszkańców wsi, wystawiono 
wzmocnione posterunki. W ten 
wigilijny wieczór w mroźną noc i 
szalejącą zamieć śnieżną miałem 
zaszczyt pełnić służbę wartowni-
czą na skarpie nad Bugiem strz. 
Władysław Tołysz „Grey”. Po-
szczególne posterunki odwiedzali 
por. „Kord”, ppor. „Mohort” wraz 
z ks. Wiktorem Kryweńczykiem 
„Przewalskim”. Odnaleźli strz. 
„Grey” w tej śnieżnej bieli, choć 
widoczność równała się zeru. 
Podzielili się opłatkiem, złożyli 
życzenia i ruszyli do poszukiwa-
nia w bieli następnego posterun-
ku. Każdy z nas pełniący służbę 
na posterunku, był świadomy, że 
bezpieczeństwo oddziału i miesz-
kańców, tej zagubionej w leśnych 
ostępach wsi polskiej, zależy od 
dobrze pełnionego obowiązku 
na służbie. A zagrożenie było 
ogromne, tak ze strony wojsk 
niemieckich jak i ze strony nacjo-
nalistów ukraińskich z pod znaku 
OUN - UPA. W takiej chwili nie 
wolno było poddawać się marze-
niom, wybiegać myślą do rodzin-
nych domów. Trzeba było dobrze 
nadstawiać uszu, wytężać wzrok, 
chwytać każdy podejrzany szmer 
czy cień. Mała nieuwaga mogła 
kosztować życie. 

Z domów dochodziły śpiewy 
kolęd, a dzwony kościoła w Ry-
maczach wzywały wiernych na 
pasterkę. Na tę pasterkę nocy 
okupacyjnej odjechał saniami 
z bronią, pluton żołnierzy. Za-
jeżdżamy saniami przed kościół. 
Rozkaz – karabiny maszynowe 
z obsługą na stanowiska, a to z 
powodu bliskości linii i stacji 
kolejowej i częstych niemieckich 
transportów wojskowych udają-
cych się na front wschodni. 
Po zbiórce, pluton krokiem mar-
szowym wchodzi do kościoła 
p.w. św. Izydora. Żołnierze w sile 
drużyny zajęli miejsca na chórze. 
Powstaje ogromne poruszenie 
wśród wiernych. Nie spodziewa-
li się przybycia żołnierzy na pa-
sterkę. Żołnierz Bolesław Pradoń 
„Skrzetuski” – po wojnie organi-
sta w kościele parafialnym w Iła-
wie zaintonował kolędę „Bóg się 
rodzi moc truchleje…”. Wierni 
podejmują tę kolędę, a echo jej – 
przy otwartych drzwiach kościoła 
rozchodziło się po zaśnieżonych 
polach.
Po pasterce żołnierze wracają do 
miejsca postoju we wsi Rakowiec. 
Tej nocy nikt z  żołnierzy nie spał, 
nie spali też mieszkańcy Rakowca 
i okolicznych wsi polskich. 
Fragment wspomnień zapisanych 
w książce przygotowywanej do 
publikacji przez autora.

Wigilijny wieczór 
w Rakowcu  nad Neretwą
Władysław Tołysz „Grey”
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Dawniej o ożenku za swoje dzieci 
decydowali praktycznie sami ro-
dzice. To oni troszczyli się o ich 
wychowanie i zdrowie. Także oni 
przyjmowali w domu swatów i 
decydowali o przyszłości dzieci. 
Była jakaś niepisana zwyczajo-
wa umowa, że jeżeli córka wy-
chodziła za mąż, będąc sierotą 
po mamie, to należało się jej pół 
gruntu. Moja mama była tego 
przykładem. Otrzymała od swego 
ojca Wojciecha Lewickiego poło-
wę posiadanej przez niego ziemi. 
W posagu przejęła jeszcze działkę 
na „Błotach” (to takie torfowisko 
za Prusami w kierunku Zapytowa 
i Jaryczowa). Rodzina Serwad-
czaków takiego miejsca do kopa-
nia torfu na „Błotach” nie miała. 
Było zatem duże zadowolenie w 
rodzinie, kiedy synowa wniosła 
w posagu takie dobro. Mama za-
wsze opowiadała, że jej teściowa, 
a moja babcia Agnieszka, była z 
tego powodu bardzo zadowolona. 
Pół gruntu u Lewickich to było 
2 morgi, tato dołożył 6 morgów 
otrzymane od swego ojca i tak po-
wstało duże gospodarstwo. Mój 
stryj Józef przed wojną rozpoczął 
budowę domu na gruncie Serwad-
czaków. Dom nie został jednak w 
pełni wykończony, przeszkodziły 
działania wojenne. Stoi do dnia 
dzisiejszego w tym samym miej-
scu. Bywałam przy nim, gdyż po 
wojnie wielokrotnie odwiedzałam 
Prusy, przy okazji wizyt u rodzi-
ny mego męża Józefa w Kamie-

nopolu. Za naszym domem było 
podwórko, dalej stodoła kryta bla-
chą. W niej dwie eleganckie piw-
nice do przechowywania prze-
tworów w okresie letnim, zimą 
zaś ziemniaków i buraków dla 
bydła i koni. W stodole stała duża 
ręczna sieczkarnia, na której rżnę-
liśmy sieczkę, przede wszystkim 
dla koni. Po omłotach zostawały 
plewy, którymi karmiono świnie i 
cielęta. Robota w gospodarstwie 
była przez cały rok, zarówno la-
tem, jak i zimą. Dopiero za naszą 
stodołą stał dom brata mojego 
taty – Józefa Serwadczaka.                                                                                                      

W okresie okupacji hitlerowskiej 
w Prusach nie było zbyt dużego 
zagrożenia ze strony banderow-
ców spod znaku UPA, ale bojaźń 
i histeria dawała się odczuć, gdyż 
wieczorami doskonale widzia-
no łuny palących się wsi Hana-
czów, Biłka Królewska i Biłka 
Szlachecka. Mordowano, palono 
i grabiono. Tylko raz banderow-
cy przeprowadzili w 1943 roku 
próbę czujności pruskiej samo-
obrony. Podpalono stogi ze słomą 
i sianem w północnej części wsi 
zwanej  Łęgi, od strony Pikuło-
wic. Ludzie z „Zagród” i Górki” 
uciekali w panice do naszego 
kościoła. Banderowcom na prze-
szkodzie stała dobrze zorganizo-
wana nasza samoobrona, wywiad 
ukraiński dobrze o tym wiedział. 
Obawiali się jeszcze jednego – 
za dużo uzbrojonych Niemców 

stacjonowało w Prusach, była to 
robocza pomocnicza jednostka 
Todt, mająca za zadanie budowę 
obiektów wojskowych. Tak więc 
odważnie, ale skrycie działająca 
komórka Armii Krajowej w Pru-
sach, skupiająca zaufanych ludzi 
we wsi, potrafiła dogadać się z 
Niemcami i na noc „pożyczała” 
od nich broń, by rano jakby nic 
powrócić na niemieckie wyposa-
żenie. Donosy Ukraińców służą-
cych w policji ukraińskiej, stacjo-
nującej w pobliskich Żydatyczach 
do komendantury we Lwowie i 
liczne kontrole stamtąd niczego 
nigdy nie wykazały i niczego ni-
komu nie udowodniono, że taki 
proceder istnieje. Na wszelki wy-
padek każdy gospodarz zabezpie-
czał swoją rodzinę na wypadek 
banderowskiej napaści. Wiem, 
że z naszego domu w kuchni aż 
do piwnicy w stodole prowadził 
podziemny tunel, który miał nas 
chronić na wypadek podpalenia 
naszego domu.                                            

Wspominałam o dużej aktyw-
ności społecznej mieszkańców 
naszej wsi, dla jej prawidłowego 
rozwoju i dobra ogółu. Począw-
szy od Drużyny Bartoszowej za-
łożonej jeszcze w 1912 roku, po 
kilka orkiestr (w tym dętą) i chóry 
prowadzące szeroką działalność 
kulturalną, które kilkakrotnie 
występowały przed mikrofonami 
Polskiego Radia Lwów. Miesz-
kańcy byli także działaczami 
różnych organizacji społeczno 

– politycznych, których komórki 
miały swoją siedzibę w Prusach, 
bądź we Lwowie. Marcin Kowal-
kowski – siostrzeniec mego taty 
należał do tzw. narodowców. Jego 
ojciec Józef Kowalkowski miał 
ich dwóch; wymienionego Mar-
cina i Stanisława, późniejszego 
więźnia obozu koncentracyjnego 
w Dachau. Marcin ożeniony ze 
Stefanią zd. Koziar wychowywał 
także 2 synów – Kazimierza i 
Bronisława. Na tzw. Zagumien-
kach w Prusach, w kwietniu 1941 
roku miała swój początek rodzin-
na tragedia. Marcin, głowa rodzi-
ny zostaje aresztowany i osadzo-
ny w areszcie śledczym NKWD 
w Jaryczowie, następnie przewie-
ziony do lwowskiego więzienia 
na Zamarstynowie. Owe więzie-
nie zbudowano w latach 30 - tych 
w okresie II Rzeczypospolitej i 
służyło jako więzienie wojskowe 
dla komendantur w południowo – 
wschodniej Polsce. Po napaści w 
1939 roku Sowietów na Polskę i 
wejściu do Lwowa, Armia Czer-
wona zamieniła dawny polski za-
kład karny na więzienie polityczne 
NKWD. Lipiec i sierpień każdego 
roku to rocznice wydania wyro-
ków śmierci na tysiące Polaków 
mieszkających na Kresach i w 
Rosji. Ofiary bestialskich mordów 
ciągle czekają na upamiętnienie – 
także przez środowiska narodowe 
i patriotyczne, często nieświado-
me skali tych zbrodni. Pomimo, 
że już dość długi okres od 1989 
roku żyjemy poza sowiecką stre-

fą wpływów, los naszych roda-
ków, pozostałych na ziemiach 
odebranych Rzeczypospolitej na 
wschodnich rubieżach, pozosta-
je nie do końca zrozumiany. Nie 
można przecież zapominać o tzw. 
„Operacji polskiej NKWD”, która 
na długo przed wybuchem woj-
ny światowej przyczyniła się do 
wymordowania ponad 110 tysię-
cy Polaków i niezliczoną ilością 
zsyłek na Sybir i do Kazachstanu. 
„Operacja Polska” (1937 - 1938) 
przeprowadzona została na mocy 
rozkazu dowódcy NKWD Niko-
łaja Jeżowa. Oprócz mordów były 
także deportacje. Jak wskazują 
niektórzy rosyjscy historycy, Po-
lacy byli pierwszą nacją społecz-
ną w ZSRR, którą Stalin skazał na 
zagładę z powodów narodowych. 
Ta czystka narodowościowa, nie-
wygodna i zapominana jak mało 
które, powinna być także dla nie-
których kół politycznych bardzo 
wstydliwa. Polacy za Zbruczem 
znaleźli się w wyniku postano-
wień Traktatu Ryskiego z 1921 
roku. Pazury i agentura NKWD 
jeszcze przed wojną dosięgła nie 
tylko działaczy endecji we Lwo-
wie, także oddziały Związku Waki 
Zbrojnej – 1 i ZWZ – 2, bowiem 
te dwie wrogo do siebie nastawio-
ne organizacje zostały w połowie 
1939 roku głęboko spenetrowa-
ne przez NKWD. Najważniejsze 
funkcje w sztabie obszaru lwow-
skiego zostały przez NKWD ob-
sadzone swoimi współpracow-
nikami. NKWD miało dokładne 

Moje Kresy 
-Ludwika Józefkiewicz cz. 2 
Eugeniusz Szewczuk

/ Ludwika Józefkiewicz zd. Serwadczak

/ Świadectwo szkolne mojej mamy wydane w Prusach w 1907 roku
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/ Prusy 1942r. ślub siostry Ludwiki -Stanisławy z Grzegorzem Kotlińskim

wykazy członków poszczegól-
nych organizacji,  tym także dzia-
łaczy z naszych Prus. Marcina 
Kowalkowskiego, członka Obozu 
Narodowo – Radykalnego po raz 
pierwszy aresztowano pod koniec 
1940 roku. Marcin po nieudanej 
próbie przedostania się na Węgry 
we wrześniu 1939 roku, a potem 
dalej na Zachód, wstąpił do pod-
ziemnej organizacji niepodle-
głościowej. Mimo narastających 
represji, na terenach okupowa-
nych prowadziły działalność od 
października 1939 roku różno-
rodne, konspiracyjne organizacje 
wojskowe, reprezentujące często 
odmienne poglądy i niechętne 
podporządkowaniu się jednolite-
mu dowództwu. To organizacyjne 
rozbicie ułatwiało NKWD pene-
trowanie szeregów tych organi-
zacji i ich stopniowe likwidacje. 
Po przeprowadzeniu rewizji,  w 
domu Kowalkowskich znaleziono 
broń i granaty. Prawdopodobnie 
znalazły się one w domu rodzin-
nym po kampanii wrześniowej 
1939 roku, porzucali je często 
wycofujący się i uciekający pol-
scy żołnierze. W tym samym dniu 
w Prusach aresztowano kolejnego 
członka Narodowej Demokracji, 
kolegę Kowalkowskiego, Marci-
na Kawiaka. Tego pierwszego po 
długotrwałych przesłuchaniach, 
nieoczekiwanie i ku wielkiej ra-
dości całej rodziny, wypuszczo-
no na wolność. Narodowca Ka-
wiaka osadzono w więzieniu we 
Lwowie. Marcin Kowalkowski 
postanowił od tej pory ukrywać 
się, gdyż doskonale wiedział jaki 

może go spotkać los. Nie tylko 
jego, lecz całej rodziny Kowal-
kowskich nie wyłączając ojca 
– wywózka na Sybir. W ich pa-
mięci ciągle pozostawał dzień 10 
lutego 1940 roku, kiedy to z Prus 
wywieziono na Syberię 45 rodzin.                                                                                                                           
Początek kwietnia 1941 roku, 
ziemia jeszcze lekko zmrożo-
na, przykryta skrawkami śniegu. 
Marcin ukrywał się w Prusach 
przed enkawudzistami. Opieko-
wałam się jego synem Kaziem 
- opowiada Helena Szponarska 
zd. Kowalkowska, siostra Emilii, 
Bronisława i Ludwika – przyrod-
nia siostra Marcina, córka Józefa 
Kowalkowskiego. Bawiłam się 
z Kaziem na podwórku u Ser-
wadczaków. Wcześniej był taki 
moment, że Marcin przekradł się 
do domu rodzinnego, a dom był 
przez cały czas pod czujną obser-
wacją donosicieli. Marcin płakał 
i mówił, że nie ma już sił, by się 
dalej ukrywać i ma wszystkiego 
dość. Tato Józef na siłę wpajał mu 
– Marcin idź ! uciekaj już kwie-
cień, ciepło się robi, może się 
uda ? Gdyby tak człowiek miał 
w sobie zdolność przewidywa-
nia, co będzie dalej?,  co będzie 
się działo ?, uciekać ?, ukrywać 
się ?. Gdyby wiedzieć, że wy-
starczą zaledwie dwa miesiące i 
Sowietów przepędzą Niemcy. Kto 
to wiedział?. Pod oknami Kowal-
kowskich szpicle - zostanie Mar-
cin w domu, czy będzie dalej się 
uciekać, ukrywać się?. Jeden po-
zostaje pod oknami, drugi jedzie 
rowerem do pobliskich Pikuło-
wic telefonować do posterunku 

NKWD w Jaryczowie Nowym. 
Wcześnie chciał zadzwonić od 
sołtysa Prusach, ale zorientował 
się, że zostanie zdekonspirowany. 
Niewiele się namyślając pognał 
tam gdzie go nikt nie znał – do 
Pikułowic. Marcin przyszedł do 
naszego domu – mówi Ludwika, 
prosi mamę – ciociu cały czas 
uciekam, na dworze zimno, czy 
mogę u was trochę posiedzieć i 
ogrzać się?. Czemu nie, czuj się 
jak w domu – odrzekła mama. Był 
u nas niecałą godzinę, na dworze 
słychać turkot wozu i koni. Mama 
patrzy przez okno na uliczkę, wi-
dać żołnierzy wysiadających z 
bryczki zaprzężonej w dwa konie. 
W kierunku naszego domu podą-
ża czterech uzbrojonych sowiec-
kich żołnierzy. Mama odwraca się 
i mówi – oni chyba po Marcina?. 
Dalej wszystko potoczyło się w 
błyskawicznym tempie. Marcin 
niewiele się namyślając wybi-
ja szybę w oknie i wyskakuje z 
tyłu domu na podwórko i biegnie 
do naszego kopca po burakach.                                                                                                                                        
 

Cdn.

  Wspomnień wysłuchał ;   Euge-
niusz Szewczuk                                                                                     

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

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

Z serii: „Zatrzymane w 
kadrze” - Borysław

Redakcja

/ Dalszy ciąg domów przy ulicy Pańskiej (1). Foto: Marian Koch

/ Normalnego Polaka może w tym miejscu trafić szlag (1). Foto: Marian Koch

/ Dalszy ciąg domów przy ulicy Pańskiej (2). Foto: Marian Koch

/ Gmach b. polskiej poczty. W dużym oknie witrażowym był polski orzeł.. Foto: Marian 
Koch

mailto:pilotgienek@wp.pl
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TYLKO MI CIEBIE MAMO, TYLKO 
MI POLSKI ŻAL!... ORLĄTKO 
Aleksander Szumański
O mamo, otrzyj oczy, 
Z uśmiechem do mnie mów 
- Ta krew, co z piersi broczy, 
Ta krew - to za nasz Lwów! 
Ja biłem się tak samo 
Jak starsi - mamo, chwal! ... 
Tylko mi ciebie, mamo, 
Tylko mi Polski żal! ... 
Z prawdziwym karabinem 
U pierwszych stałem czat ... 
O, nie płacz nad swym synem, 
Że za Ojczyznę padł ! ... 
Z krwawą na kurtce plamą 
Odchodzę dumny w dal ... 
Tylko mi ciebie, mamo, 
Tylko mi Polski żal! ... 
Mamo, czy jesteś ze mną ? 
Nie słyszę twoich słów ... 
W oczach mi trochę ciemno ... 
Obroniliśmy Lwów! ... 
Zostaniesz biedna samą ... 
Baczność za Lwów! 
Cel! Pal! 
Tylko mi ciebie, mamo, 
Tylko mi Polski żal... 

Artur Oppman / OR-OT / 

Utwór „Oorlątko” napisał Artur 
Franciszek Michał Oppman /
OR - OT/ (foto powyżej) go-
rący patriota, wybitny poeta i 
pisarz, „ młodopolanin”, uro-
dzony w Warszawie, zakochany 
we Lwowie. Utwór powstał w 
okresie Obrony Lwowa w listo-
padzie 1918 roku. Jest to naj-
bardziej znany przez Lwowian, 
wielokrotnie prezentowany na 
różnych lwowskich uroczysto-
ściach utwór, wzbudzający za-
wsze wzruszenie, nierzadko wy-
wołujący łzy. Mówiony i śpie-
wany, o czym poniżej. Zmarł w 
Warszawie. 

Nad jego grobem Jan Lorento-
wicz powiedział: „ Odszedł w 
zaświaty poeta, który w ciągu 
czterdziestu kilku lat swego ży-
cia twórczego miał jedną tylko 
namiętność: bezgraniczne uko-
chanie Ojczyzny”. 
W tym 2018 roku przypada 100 
rocznica Obrony Lwowa. Piszę 
z opóźnieniem, albowiem pra-
gnę jeszcze w tym tekście umie-
ścić reportaż z koncertu poświę-
conego temu Wydarzeniu. 
W październiku 1918 roku par-
lamentarna reprezentacja ukra-
ińska postanowiła zwołać do 
Lwowa mężów zaufania ze 
wszystkich ukraińskich ziem 
Austro - Węgier wschodniej 
Galicji. Powstała Ukraińska 
Rada Narodowa, która przyjęła 
rezolucję o utworzeniu państwa 
ukraińskiego, w którego skład 
miała wejść wschodnia Galicja 
po San. 
Tymczasem Rada Miejska przy-
jęła wówczas rezolucję o akcesie 

Lwowa do Macierzy. Przeciwko 
owej rezolucji zaprotestowali 
tylko radni ukraińscy, ocenia-
jąc ją jako bezprawne dążenie 
do zawłaszczenia przez stronę 
polską wschodniej Galicji. Po 
tych sprzecznych ze sobą posta-
nowieniach kierownictwo POP 
(Polska Organizacja Wojsko-
wa) otrzymywało wiadomości 
o przygotowaniach Ukraińców 
do zbrojnego zajęcia Lwowa. 
Por. Ludwik de Laveaux, chcąc 
uprzedzić wystąpienie Ukraiń-
ców zaproponował połączenie 
wszystkich polskich sił. 
Austriackie władze wojskowe 

ściągały do Lwowa pułki składa-
jące się wyłącznie z Ukraińców, 
rozlokowując je w składach bro-
ni i różnych obiektach w mie-
ście, które przede wszystkim 
miały zostać zajęte. Austriacy 
ściągali do Lwowa pułki ukraiń-
skie, równocześnie przesuwając 
ze Lwowa na zachód polskie. 
Pod koniec października 1918 
roku została utworzona w Kra-
kowie Polska Komisja Likwida-
cyjna /PKL/, która miała przyje-
chać do Lwowa i przejąć władzę 
nad całą Galicją. Wiadomość o 
tym przyspieszyła wystąpienie 
Ukraińców. 
W dniu 1 listopada Ukraiński 
Komitet Wykonawczy dokonał 
zbrojnego zamachu i opanował 
najważniejsze obiekty w mie-
ście, jednakże nie całego Lwo-
wa. Powstały dwa najważniejsze 
ośrodki oporu polskiego: Szkoła 
Henryka Sienkiewicza i Dom 
Technika. Do punktów werbun-
kowych zaczęła się zgłaszać 
przede wszystkim młodzież po-
chodząca z różnych środowisk, 
robotnicza, studencka, rzemieśl-
nicza, wiejska i dziewczęta. 
Ten liczny i ofiarny udział dzieci 
i młodzieży w walkach o Lwów 
przeszedł do historii, a młodo-
cianych Obrońców Lwowa na-
zwano Lwowskimi Orlętami. W 
sumie w walkach uczestniczy-
ło 1421 młodych obrońców, z 
których najmłodszy miał 9 lat. 
Cztery lata starszy Antoś Petry-
kiewicz który zmarł z odniesio-
nych ran 28 grudnia 1918 został 
pośmiertnie uhonorowany przez 
Pierwszego Marszałka Polski  
Józefa Piłsudskiego Orderem 
Virtuti Militari i jest jak dotąd 
najmłodszym uhonorowanym 
tym zaszczytnym odznacze-
niem. 
Po zaciętych walkach, 22 listo-

pada 1918 roku Lwów był wol-
ny. Miasto Lwów jako jedyne w 
Polsce zostało uhonorowane za 
bohaterską postawę Orderem 
Virtuti Militari. Uroczysta de-
koracja miała miejsce na Placu 
Mariackim we Lwowie u stóp 
pomnika Adama Mickiewicza 
w dniu 11 listopada 1918 roku, 
której dokonał Pierwszy Mar-
szałek Polski Józef Piłsudski, 
który wówczas m.in. powie-
dział: 
„ Lwów był najbardziej bez 
trwogi. Tu serca Polaków biły 
najśmielej [...] jesteście jedy-
nym miastem w Polsce, które 
z mojej ręki, jako Naczelnego 
Wodza, za pracę wojenną, za 
wytrzymałość otrzymało ten or-
der”. 
Cytat z fragmentu przemówie-
nia Marszałka Polski Józefa Pił-
sudskiego pochodzi z listu To-
warzystwa Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo - Wschod-
nich Oddział w Krakowie skie-
rowanego do Jerzego Korzenia 
prezesa Towarzystwa Pamięci 
Narodowej im. Pierwszego Mar-
szałka Polski Józefa Piłsudskie-
go będący wyrazem odebranego 
zaszczytu i złożonego podzię-
kowania za uhonorowanie To-
warzystwa medalem „ W Hoł-
dzie Komendantowi” w dniu 17 
września 2009 roku. 
Należy nadmienić, że w tym 
dniu udekorowano owym me-
dalem m.in. ks. Tadeusza Isako-
wicza Zaleskiego - duszpasterza 
Ormian w Polsce, O. Jerzego 
Pająka - kapelana Sybiraków, 
Piłsudczyków i AK, Komitet 
Opieki Nad Miejscami Zbrodni 
Komunizmu, Towarzystwo Mi-
łośników Lwowa i Kresów Po-
łudniowo - Wschodnich Oddział 
w Krakowie, prof. Jana Majdę, 
red. Aleksandra Szumańskiego /

niżej podpisanego/, a wcześniej 
m.in. Prezydenta RP na Uchodź-
stwie Ryszarda Kaczorowskie-
go, Jana Nowaka Jeziorańskie-
go, płk Ryszarda Kuklińskiego, 
Wandę Piłsudską, Jadwigę Pił-
sudską- Jaraczewską, Instytuty 
Józefa Piłsudskiego w Londynie 
i Nowym Jorku, Związek Pił-
sudczyków Oddział Małopolski, 
Stowarzyszenie Rodzin Ofiar 
Katynia Polski Południowej w 
Krakowie, prezesa Krakowskie-
go Oddziału Związku Literatów 
Polskich Konrada Strzelewicza. 
W 100 rocznicę Obrony Lwowa 
w sali Młodzieżowego Domu 
Kultury kościoła św. Jadwigi w 
Krakowie odbył się rocznicowy 
koncert. Licznie zgromadzoną 
publiczność poruszył patriotycz-
ny wiersz otwarcia autorstwa 
Wojtka Kisiela zaprezentowa-
ny przez autora, krakowskiego 
gimnazjalistę - metaforycznego 
Orlątka - i tak to odebrała wzru-
szona publiczność. 
Koncert został zorganizowa-
ny przez Fundację Ocalenia 
Kultury Kresowej „Chawira”, 
tradycyjnie już każdego roku 
w tej samej sali, ale tym ra-
zem w inscenizacji teatralnej. 
Przy przyciemnionym świetle 
na scenie snuła się zza kulis 
historyczna opowieść o Obro-
nie Lwowa w listopadzie 1918 
roku w wykonaniu Wojtka 
Habeli laureata I nagrody Fe-
stiwalu Piosenki Lwowskiej i 
„Bałaku” Lwowskiego Kra-
ków 2009 w kategorii osób do-
rosłych. 

Publiczność kilkakrotnie wsta-
wała słuchając „W dzień desz-
czowy i ponury.” w wykonaniu 
Zespołu „Chawira „ oraz „Le-
giony to....” 

/ Powstanie Polskiej Komisji Likwidacyjnej pod kierunkiem Wincentego Witosa. Źródło- https://cozahistoria.pl/1918-powstanie-p-
olskiej-komisji-likwidacyjnej-pod-kierunkiem-wincentego-witosa/
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Każdy kto tylko pamięta Nasze 
Polskie Kresy i wspomina je nie 
może oprzeć się stwierdzeniu, że 
„wtedy i tam to wszystko było 
bardziej wyraziste i pełne swo-
istego uroku”.Zapewne wielu z 
czytelników spotkało się nie raz 
i nie dwa, z powiedzeniem, że 
„ na Kresach jak było lato, to 
było lato – słoneczne i gorące , a 
zima mroźna i śnieżna”. Podob-
nie było ize świętami Bożego 
Narodzenia – to były wspaniałe 
święta, a nie powtórka z ubie-
głej niedzieli. Święta Bożego Na-
rodzenia na Kresach Wschodnich 
urosły do rangi narodowego sym-
bolu. Na takie postrzeganie świąt 
miała zapewne wpływ kultura i 
sztuka, szczególnie ta z czasu za-
borów, tworzona ku pokrzepieniu 
serc. Opowieści babć i dziadków 
także zrobiły swoje, podsuwając 
naszej wyobraźni obrazy, jakich 
teraz nie możemy zaznać. Kre-
sy, tak jak i ich kuchnię, traktu-
jemy jako miłość utraconą, a ta 
zapada najgłębiej w zakamarki 
naszej duszy. Wśród pamiątek ro-
dzinnych ocalałych z kresowego 
świata po okupacjach niemieckiej 
i sowieckiej oraz po rzezi wołyń-
skiej, jedną z najcenniejszych 
jest list zmarłej przed dwudzie-
stu laty Marii Szyłkiewicz, w 
którym opisała święta Bożego 
Narodzenia w domu dziadków 
Alicji Miller. Warto przypomnieć 
tę specyficznie polską opowieść 
wigilijną A.D. 1933, z kreso-
wej Atlantydy, ze świata, który 
wkrótce miał „rozpłynąć się” 
jak dźwięk dzwoneczków u sań: 
„Jednym z najpiękniejszych dni 
mojego życia była Wigilia w domu 
rodziców mojego męża Gienka 
(Eugeniusza) u Michaliny i Józefa 
Szyłkiewiczów. Z kuchni roznosiły 
się zapachy gotowanych potraw 
wigilijnych, grzybów, barszczu, 
ryb, różnego rodzaju pierogów. W 
jednym garnku gotowała się ku-
tia, przepyszne danie z pszenicy, 
maku, miodu i bakalii. W tym cza-
sie ktoś ubierał pachnące drzew-
ko przyniesione z lasu (…). Przed 
wieczerzą Tatko przynosił garść 
siana i kładł na stół pod śnież-
nobiały obrus. Później ustawia-
łyśmy talerze, a na najbardziej 
ozdobnym talerzyku leżał opła-
tek. Gdy już wszystko było goto-
we, stawaliśmy całą rodziną przy 
stole. (…)Wspólnie mówiliśmy 
pacierz, a potem Tatko z Mamcią 
podchodzili do każdego z nas z 
opłatkami i dzielili się z nami. Po 
złożonych życzeniach można było 
zasiąść przy stole. Najważniej-
sze miejsce zajmowała Babunia 
Malwina, potem Rodzice i dzieci 
według kolejności wieku. Mnie z 
narzeczonym Gienkiem posadzo-
no u szczytu stołu. Jedliśmy przy-
gotowane potrawy, delektując się 
ich smakiem i wspominając tych, 
którzy odeszli. Najpierw był czer-
wony barszcz z uszkami gotowany 
na smaku z grzybów, bez żadnego 
mięsa. Potem był karp smażony 
i po żydowsku w galarecie. (…)
Następnie podawano pierogi ru-
skie z kapustą, także z suszonymi 
śliwkami. Na koniec podawano 
kutię.  Po kolacji zaczynało się 
kolędowanie. Pierwszą kolędę in-
tonował swoim pięknym tenorem 
Tatko, potem śpiewaliśmy wszy-

scy. (…)Przed północą, kto nie 
był zmęczony, mógł wybrać się do 
kościoła na Pasterkę do Sokala. 
Trzeba było jechać saniami 6 ki-
lometrów. Sunęło się po białym, 
skrzącym się śniegu, a dzwonki 
przy uprzęży koni brzmiały har-
monijnym śpiewem, zakłócając 
nocną ciszę. Ten dźwięk - dzyń! 
dzyń!…głęboko zapadł mi w ser-
ce. Po Wigilii były święta Boże-
go Narodzenia. Spędzano je w 
gronie zaproszonych gości. Do 
stołu zasiadło około 40 osób, 
wśród nich państwo Obertyńscy 
z pobliskiego majątku z synem 
Edwardem, świeżo upieczonym 
podporucznikiem po szkole pod-
chorążych we Włodzimierzu Wo-
łyńskim. (…)Mamcia pragnęła, 
aby było przyjemnie, nawet żeby 
tańczyć. Włodek grał na skrzyp-
cach, a Danek (Bogdan) i Gienek 
mieli za zadanie obtańcowywać 
gości. (…)Co jedliśmy? Róż-
nego rodzaju wędliny domowej 
szkoły, różne pieczenie, mięso z 
zajęcy lub z sarny przyrządzane 
„na dziko”, indyk pieczony. Na 
koniec podawano herbatę i cia-
sta - mazurki i torty”.  (https://
nowosci.com.pl/wigilijna-opo-
wiesc-z-kresow/ar/11619178) 
 
Janina  Sawicka pochodząca 
z Drohobycza, miasta znaj-
dującego się w obwodzie 
lwowskim, opowiada, jak spę-
dzano Wigilię w jej domu:  
„W pokoju ustawiano choinkę, 
na stole pod białym obrusem 
rozkładano siano. Po podziele-
niu się opłatkiem i odmówieniu 
krótkiego pacierza, siadano do 
stołu. Na stole musiało być 12 
potraw. Przy każdym nakryciu 
leżał jeden ząbek czosnku i do-
piero po zjedzeniu czosnku, sym-
bolu zdrowia, przystępowano do 
świątecznej wieczerzy - dodaje. 
Wszystkie potrawy musiały być 
postne. Tradycyjnie podawano 
barszcz czerwony, uszka z grzy-
bami, zupę grzybową, pierogi 
ruskie i z kapustą, kapusta z 
grzybami, karp smażony i ryba 
w galarecie, gołąbki z kaszą i 
grzybami. Na końcu podawano 
lekko schłodzoną „kutię”, była 
to pszenica z miodem, makiem 
i bakaliami. - Z kutią związa-
na jest pewna tradycja - mówi 
Janina Sawicka. - Najstarszy z 
uczestników nabierał na łyżkę 
kutię, wychodził do siewni (kory-
tarz) i rzucał kutią o sufit. Jeżeli 
się przykleiła to wróżyło szczęście 
temu domowi - dodaje. Na świą-
tecznym stole zawsze stały dwa 
wolne nakrycia.- Jedno nakrycie 
wolne dla osoby, która mogła się 
tego wieczoru pojawić. Takiemu 
przygodnemu gościowi nie moż-
na było odmówić posiłku - opo-
wiada Janina Sawicka. - Dru-
gie nakrycie dla bliskich, którzy 
już na zawsze odeszli. Każdy z 
uczestników kolacji, część swojej 
porcji wsypywał do tego talerza - 
kontynuuje.- Jeżeli w domu były 
zwierzęta, również z nimi dzielo-
no się opłatkiem. Krążyła taka 
legenda, że zwierzęta w Wigilię 
mówią ludzkim głosem - mówi 
Janina Sawicka. - W tym dniu 
również szło się na grób zmar-
łych i symbolicznie dzieliło się z 
nimi opłatkiem, zostawiając go 

na grobie - dodaje. Oczywiście od 
domu do domu chodzili kolędni-
cy poprzebierani za różne posta-
cie, począwszy od świętej rodziny, 
aniołków, pastuszków, królów i 
diabła, a skończywszy na śmier-
ci z kosą (kostuchą)”.  (http://
wolyn.org/index.php/component/
content/article/1-historia/509-tra-
dycje-wigilijne-z-kresow.html) 

Halina Wencak: Jej Boże Naro-
dzenie w dzieciństwie w Mości-
skach wyglądało tak: „Wigilia 
- to choinka (u nas nazywana 
drzewkiem) - pachnąca, jeszcze 
trochę ośnieżona, którą przywoził 
mój Tatuś prosto z lasu, to ciche 
kolędy nucone przez Mamusię 
przy zapachu smażonych na do-
mowym oleju pączków, pieczone-
go makowca, gotowanych grzy-
bów i oczekiwanie na pierwszą 
gwiazdkę. (...) Dla nas, dzieci, to 
był wieczór najcudowniejszy w 
roku - zapachy najcudowniejsze, 
stół nakryty bielutkim obrusem, 
pod obrusem sianko, na stole 
kutia, pierogi z kartoflami, pie-
rogi z kapustą, gołąbki z tartej 
kartofli, kapusta z grochem... I 
pachnące siano pod stołem - je-
dyny dzień w roku, kiedy nam, 
dzieciom, można było tak na tym 
sianku szaleć w pokoju. Dziadzio 
powtarzał: »Niech się cieszą, bo 
Jezus Dziecina się rodzi«. Choin-
ka przystrojona ozdobami szkla-
nymi na malutkich blaszanych 
spinaczach, papierowymi łań-
cuszkami, kawałeczkami rozpusz-
czonej waty i nawet cukierkami! 
A na samym wierzchołku - piękny 
Anioł: główka malowana a skrzy-
dła i suknia wycinane i układa-
ne z lekkiej bibułki - jaki on był 
śliczny!”.  (https://polskatimes.
pl/wigilia-po-polsku-na-kresach/
ar/486675)

Krystyna Zyga ze Stanisławo-
wa, Wigilia kojarzy jej się z tra-
dycyjnymi potrawami, które na 
Lwowszczyźnie były nieco inne 
niż w pozostałych regionach: - 
Tradycyjny barszcz czerwony z 
uszkami z grzybami, karp, ka-
pusta, oczywicie na oleju, pie-
rogi ruskie i z kapustą, kompot 
z suszu i obowiązkowo kutia. A 
kutia to była gotowana pszenica 
z makiem, miodem i bakaliami: 
orzechami, migdałami, skór-
ką pomarańczową - wyliczała. 
- Śpiewaliśmy kolędy, wszyscy 
je znali - dodała. (https://www.
polskieradio.pl/7/5103/Artyku-
l/1708154,Swieta-na-Kresach-
-po-pierwsze-tradycja ) Chyba 
nie ma ważniejszej, bardziej 
znanej tradycji świętowania, łą-
czącej rodziny, a również pra-
wie wszystkich ludzi na świecie, 
od tradycji Bożonarodzeniowej. 
Piękne obrzędy i zwyczaje są od 
wieków przekazywane następ-
nym pokoleniom. Boże Naro-
dzenie kojarzy się nam: z białym 
śniegiem, białym, lśniącym obru-
sem, bielą opłatka i wspaniałym 
zapachem drzewka (choinki – tak 
ją nazywano na kresach). Wspo-
minamy święta swojego dzieciń-
stwa, poprzedzającą je radosną 
krzątaninę przy pieczeniu ciast, 
lepieniu pierogów, sprawianiu 
ryb, ucieraniu maku, a także przy 
wspólnym robieniu i klejeniu 

ozdób, strojeniu drzewka. Pamię-
tamy zapachy Wigilii , a nawet 
postny obiad przed nią.  A warto 
tu wspomnieć, że w  kuchni szla-
checkiej na Kresach propono-
wano np. zupę rybną z farszem, 
kotlety z sandacza, pieróg z grzy-
bami, raki całe gotowane w śmie-
tanie, strudel z jabłkami zawijany 
na deser lub inny zestaw: zupę 
sago z winem, z ciastkami kru-
chymi, pasztet z węgorza, ryby 
w majonezach, jarzyny rozmaite 
na parze, szczupak z białym so-
sem z kartofelkami, hreczuszki z 
konfiturami. Tak więc przez okres 
postu jedzono inaczej, nie jedzo-
no mięsa, z wyjątkiem może ogo-
nów bobrowych, które ze wzglę-
du na to, że trzymane cały czas 
w wodzie, zaliczano do rybnych 
potraw postnych.  W zwykłych 
wiejskich chatach okres postu był 
mniej wymyślny, ale był to okres 
wyczekiwania najpierw na wie-
czerzę wigilijną, z którą wiązało 
się wiele wierzeń i zwyczajów. 
To na Kresach rzucano kutią o 
powałę i z drżeniem czekano by 
nie odpadła, dziewczyny tarły 
mak na Wigilię aby rychło wyjść 
za mąż. Karmiono zwierzęta do-
mowe wigilijnymi potrawami aby 
zapewnić im zdrowie i plenność. 
Ten kto upolował zwierzynę w 
Wigilię – zapewniał sobie szczę-
ście na cały rok. Kto płakał w Wi-
gilię wierzono, że będzie płakał 
do następnych świąt. W wieczór 
wigilijny nie wolno było prząść, 
szyć ani pracować ostrymi na-
rzędziami. Nie wolno było się 
kłócić i trzeba było uregulować 
wszystkie długi nawet te moral-
ne. Aby zapewnić dobre i boga-
te zbiory stawiano snopy zboża 
w izbie wiejskiej jak i w salonie 
ziemiańskiego pałacu. To dlatego 
w wigilijny wieczór obowiązko-
wo trzeba było skosztować choć 
odrobinę z tego co w polu, sadzie, 
wodzie, lesie i ogrodzie. Polska 
Wigilia to siła tradycji, dzięki 
której naród bez państwa prze-
trwał i doczekał się wolności. Stół 
wigilijny zastawiony potrawami 
odzwierciedlał zwyczaje i trady-
cje kulinarne regionu, które czę-
sto były odmienne od powszech-
nych wyobrażeń ograniczonych 
do barszczu, uszek i karpia.

Na Kresach w dniu wigilijnym 
pan domu polował a gospodyni 
szykowała wieczerzę, aby na sto-
le nie zabrakło : zupy migdałowej 
z ryżem i rodzynkami, a druga, 
jaka komu się podoba : barszcz 
z uszkami albo zupa rybna z far-
szem lub grzybowa z łazankami, 
szczupak na szaro w sosie z cy-
tryną i rodzynkami, okoni posy-
panych jajami, oblanych masłem, 
szczupaka na żółto, zimnego, w 
całości, z szafranem i rodzyn-
kami, karpia całego na zimno w 
rumianym sosie z rodzynkami, 
pasztetu z chucherek we francu-
skim cieście, lina w galarecie, 
karasi smażonych z czerwoną ka-
pustą, kremu śmietankowego, ga-
larety albo kisielku, suszeniny ze 
śliwek, wisien i gruszek, zamiast 
chleba : strucle na migdałowym 
lub makowym mleku – powinny 
leżeć całe z jednego i drugiego 
końca stołu.

 Aleksander Jełowiecki, szlach-
cic z dawnych Kresów Wschod-
nich, wspominał: „Stoły wysłane 
sianem, przykryte obrusem jak 
śniegiem. Na stole w ogromnych 
srebrnych misach polewka mig-
dałowa, na srebrnych podsta-
wach ogromne szczupaki wysa-
dzane przezroczystymi przysma-
kami, jakby drogiemi kamienia-
mi, tam łamańce z makiem, tam 
kutia, dalej wykwintne łakocie i 
różne owoce, na środku złocisty 
kosz z cukrami, na koszu spoczął 
lecący aniołek i trzyma opłatki. 
Tak zastawiony stół na Wigilię 
czeka na gości, goście czeka-
ją na gospodarza, gospodarz 
czeka na pierwszą gwiazdkę”. 
(http://literackiekresy.blogspot.
com/2014/12/wigilia-na-kresach.
html )

Na Kresach Wileńskich na stole 
wigilijnym nie mogło zabraknąć 
rolmopsów śledziowych na spo-
sób wileński, smażonych śledzi, a 
uszka do barszczu były smażone, 
nie gotowane, podawano również 
grzyby w cieście, a na deser do 
wigilijnego kompotu pierniki, 
makowce i dużo bakalii z suszo-
nymi owocami i południowymi. 
Pani pan domu obowiązkowo, a 
goście na dobrą wróżbę, musieli 
skosztować kiślu owsianego.

 Na Kresach Lwowskich opłatek 
smarowano miodem, a na zakoń-
czenie Wigilii powinien był być 
podany strudel ciągniony galicyj-
ski.  

Tradycyjne potrawy wigilijne 
nie wszystkim trafiały w gusta. 
Tak dawny stół na Kresach opi-
suje mistrz Wańkowicz: „Wilia 
składa się z 8–12 potraw i mimo 
solidne i uważne objadanie się, 
iżby na wszystko miejsca starczy-
ło, miejsca tego nie starczyło. Po-
środku stołu pofalowanego bielą 
obrusa, na pękach siana stawia-
no tzw. kucję – ogromną salaterę 
poczwórną, w której mieściły się 
cztery zasadnicze potrawy Wilii, 
cztery paskudztwa ku tradycji 
przyrządzone, których nikt nie ty-
kał. Jestem przekonany, że kucja 
sięgała swym pochodzeniem za-
mierzchłych czasów pogańskich. 
Był tam kisiel owsiany, wygląda-
jący jak brudny klajster, rozdęte 
ziarna gotowanej pszenicy, groch 
i jęczmień oraz mleko makowe. 
Babka tylko, jako pani domu, mu-
siała każdej potrawy spróbować i 
podlać »sytą« (miód z wodą), bo 
inaczej nadchodzący rok nie dał-
by dostatku. Krzywiła się zwłasz-
cza przy kisielu, ale mus to mus”.   
(https://gpcodziennie.pl/15782-
-potrawykresowychwigilii.html  
) Polacy z Kresów, wypędzeni ze 
swoich „małych ojczyzn” znaleź-
li się w wielu różnych miejscach 
obecnej Polski, a nawet w róż-
nych zakątkach świata. Zmuszo-
no ich do opuszczenia rodzinnych 
domów, ale tradycje jakie pano-
wały w rodzinach kresowych po-
wędrowały z nimi, szczególnie ta 
Bożonarodzeniowa.  Najlepszym 
dowodem jest  właśnie tradycyjna 
Wigilia, której zazdroszczą nam 
cudzoziemcy goszczący  czasem 
w polskich domach.

Boże Narodzenie na Kresach. Siła tradycji
Bogusław Szarwiło
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Tę historię opowiedział mi Mirosław- najstarszy syn Mi-
chała , czyli spadkobierca rodu i tradycji rodziny. Groma-
dził i weryfikował dokumenty, opowieści i zdjęcia. Michał 
zmarł już, ale jego historia pozostała. 

/ Michał
Mirosław odwiedził dalszą rodzinę i wysłuchał opowieści 
o ich wspólnej historii. Oto co mi przekazał: 

Moi dziadkowie ze strony taty to Maciej i Katarzyna.
Maciej Mateusz, syn Franciszka i Marii, urodził się 29 
września 1884 roku we wsi Uszkowice. 
Natomiast jego żona, to babcia Katarzyna, córka Julii i 
Jana. Urodziła się 5 kwietnia 1892 roku w Przemyślanach.
Dziadek mimo, że nosił na pierwsze imię Maciej to jednak 
używał tylko drugiego imienia Mateusz. W owych czasach 
imię Maciej było typowo wiejskim, chłopskim imieniem i 
dlatego dziadek wolał używać imienia Mateusz. Dzisiaj to 
nie ma takiego znaczenia.
Nie udało mi się ustalić daty ich ślubu, który najprawdopo-
dobniej odbył się w Przemyślanach, w ich parafii właści-
wej dla miejsca zamieszkania, bo w Uszkowicach nie było 
kościoła katolickiego.  

Uszkowice to niemała wieś leżąca kilka kilometrów od 
Przemyślan. Były tam urokliwe krajobrazy skoro malarz 
Soter Jaxa namalował pejzaż ze strumieniem i na odwrocie 
podpisał: Uszkowice 1921. 

/ Pejzaż Uszkowice-S. Jaxa

W 1929 roku Uszkowice liczyły 920 mieszkańców. Ich ko-
ściół parafialny był w Przemyślanach i tam były przecho-
wywane  ich metryki urodzenia.

/ Mapa okolic Przemyślan z Uszkowicami

Natomiast same Przemyślany jak na tamten okres były sto-
sunkowo dużym miastem powiatowym mimo, że położone 
były około 40 km od Lwowa, to jednak  leżącym już w 
województwie tarnopolskim.

Oto kilka przedwojennych informacji o mieście Przemy-
ślany: 

Przemyślany miasto powiatowe, ludność: 4.206 mieszkań-
ców, z tego to połowa Żydów i po około tysiąca Polaków i 
Ukraińców, leży na linii kolejowej Lwów-Brzeżany, Stacja 
kolejowa w miejscu, dorożki w cenie 2 zł. Hotele: Kowal-
czyka, Scheina. Cena pokoju 5 zł. Restauracje: Kowalczy-
ka. Urzędy państwowe i samorządowe: Starostwo, Sąd po-
wiatowy. Urzędy skarbowe, urząd pocztowe-telegraficzny, 
Pow. Komenda policji Państw., Inspektorat szkolny, Wy-
dział powiatowy, Zakłady naukowe: Prywatne gimnazjum 
Instytucje ekonomiczne i finansowe: Polski Bank Zalicz-
kowy. Organizacje sportowe i społeczne: Tow. »Sokól«, 
Hufiec harcerski, Kolo T. S. L, Polska Bursa gimnazjalna, 
miejscowy oddział Wojewódzkiego Towarzystwa Tury-
styczno-Krajoznawczego. W Przemyślanach powstała 
założona przez Juliana Lubienieckiego pierwsza szkoła 
pszczelarska, stąd pszczoły w herbie tego miasta.

/ Herb Przemyślan z okresu II RP

Nie udało mi się ustalić, kiedy dziadkowie się pobrali. Do 
dzisiaj wspomina się w negatywnym tego słowa znaczeniu 
fakt, że dziadek jako chłopak ze wsi, z Uszkowic, wziął 
sobie za żonę mieszczkę. Słowo „mieszczka” używane 
było ironicznie i z kpiną, gdyż Przemyślany nie były ja-

kąś wielką metropolią, a niewielkim miastem. Natomiast 
babcia Katarzyna zachowywała się tak jakby była wielką 
burżujką ze stolicy.

/  Kościół pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła, w którym 
Michał był chrzczony

/  Przemyślany przed wojną

Z przekazów wynika, że dziadek był człowiekiem bardzo 
pracowitym. Pracował nie tylko zawodowo, ale po powro-
tach z pracy jeszcze sporo czasu poświęcał na prace domo-
we, gdyż jego żona Katarzyna, jak głosi fama, nie należała 
do osób szczególnie pracowitych. Wspomina się również 
i o tym, że wielokrotnie dziadek wracał po całodziennej 
pracy do domu, w którym na niego nie czekał nawet obiad, 
ponieważ jak babcia się tłumaczyła, nie miała czasu na 
jego przygotowanie, a tymczasem spędzała całe dnie na 
plotkach z koleżankami. Dziadek wtedy sam zabierał się za 
przygotowanie czegoś do zjedzenia sobie, a czasami  rów-
nież i swoim dzieciom. Dziadek był człowiekiem życzli-
wym dla wszystkich, szczególnie lubił dzieci, a podobno 
dzieci również za nim przepadały.

Dziadkowie jak już wspominałem mieszkali w Uszko-
wicach, gdzie urodziły się i wychowywały ich wszystkie 
dzieci, tj. Maria, Stefania, Michał-mój tata, Kazimierz i 
Marian. Ich najstarsza córka po wyjściu za mąż również 
mieszkała jakiś czas w Uszkowicach. ale nic mi nie wiado-
mo, czy mieszkali razem. 

Do dzisiaj nie zachowało się żadne zdjęcie dziadka Macie-

Kresowe drogi - losy Michała z Uszkowic 
i jego droga z Przemyślan przez Niemcy, 
Szczecin, Kwidzyn, Łódź – do Wrocławia
Anna Małgorzata Budzińska

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA
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ja Mateusza, a szkoda. Mam natomiast kilka zdjęć babci 
Katarzyny, jedno z nich zamieszczam.

/ Katarzyna 
Dziadek był z zawodu murarzem. Specyfika tego zawodu 
wymagała tego, że całe dnie od wczesnej wiosny do póź-
nej jesieni przebywał od świtu do wieczora poza domem. 
Tylko w okresie zimowym, gdy ustawały wszelkie prace 
więcej czasu był w domu. Musiał być mistrzem murarskim, 
gdyż pozostał po nim ślad w postaci zapisu w Księdze Ad-
resowej Polski dla Handlu, Przemysłu Rzemiosł i Rolnic-
twa z 1929 roku. 
Z tej informacji możemy wyciągnąć wniosek, że dziadko-
wie wraz z dziećmi na pewno jeszcze do roku 1929 miesz-
kali w Uszkowicach. Ze wspomnień taty wiem, że powo-
dziło im się dobrze. W domu zawsze było coś do zjedzenia 
i nic im nie brakowało, gdyż dziadek Maciej miał zawsze 
pracę a co za tym idzie zawsze miał pieniądze.
O Przemyślanach możemy poczytać tutaj: http://www.stu-
diowschod.pl/artykuly/studio-wschod-przystanek-przemy-
slany/ 

/ Przemyślany dziś- w Studiu Wschód

Z rodzinnych przekazów wiadomo, że dziadek rozpoczął 
budowę swojego domu w Przemyślanach. Dom, który bu-
dował sam był położony na skraju miasta Przemyślany tuż 
przy lesie. Niezbyt długo cieszyli się z dysponowania tym 
domem, gdyż wkrótce Niemcy zainteresowali się tym do-
mem i nakazali im opuścić parter, , gdzie urządzili swoje 
biura. Wszyscy musieli pomieścić się na piętrze. Zajęcie 
domu przez Niemców miało jednak i dobrą stronę. Obec-
ność Niemców chroniła ich od napaści Ukraińców, którzy 
bali się Niemców.

Maria jako najstarsze dziecko pierwsza wyszła z mąż za 
Piotra, mieszkali w Uszkowicach, mieli pięcioro dzieci : 
Gustawa, Marię, Ignacego, Janinę i Krystynę
Maria zmarła w 1945 roku na zawał serca mając 32. Zosta-
ła pochowana w Przemyślanach. Pozostawione dzieci żyją 
do dnia dzisiejszego, ale nie mamy z nimi żadnego kontak-
tu. Mąż Marii Piotr nie wrócił po wojnie do domu. Osiero-
cone dzieci po przyjeździe do Polski dziadkowie oddali do 
domu dziecka prowadzonego przez siostry zakonne. Ojciec 
się nimi nie zainteresował. Ożenił się po raz drugi i miesz-
kał w Gostyniu. Zmarł w 1975 roku.

Druga siostra -Stefania też wyszła za mąż przed wojną. Nie 

mieli dzieci. Wojna rozdzieliła ją z mężem. Nie wiadomo 
co się z nim stało. Mówiło się oficjalnie, że zginął na woj-
nie, natomiast nieoficjalnie wiadomo, że po prostu po woj-
nie nie wrócił do żony, znalazł sobie inną. Ciocia Stenia 
pozostała samotna 

Nic nie wiem o dzieciństwie mojego taty- Michała. Wiem 
tylko, że skończył wymagane minimum jakie w tamtym 
czasie obowiązywało tj. cztery klasy szkoły powszechnej, 
jak się wtedy mówiło. Wiem, że mój tata został powołany 
do wojska mając 18 lat.

/ Michał pod koniec wojny

Nie wiem jednak, w jakiej jednostce i gdzie służył. Jak on 
sam wspominał był w wojskowej orkiestrze. Grał na flecie 
pikolo. Gdy wybuchła wojna, jak wspominał, jego oddział 
kierował się ku granicy z Rumunią. On sam nie oddał ani 
jednego strzału w kierunku Niemców. Przy granicy rumuń-
skiej ich oddział został rozformowany. Broń ukryli, i każdy 
z nich udał się w innym kierunku. Tata wrócił do rodziców, 
do domu, do Przemyślan.

W 1942 roku Niemcy wywieźli Michała i jego brata Maria-
na w głąb Rzeszy na roboty. Ich brat Kazimierz nie chciał 
jednak jechać, i uciekł do lasu, do partyzantów. Wstąpił do 
Armii Krajowej. Dzięki temu uniknął wywózki a jednocze-
śnie był częstym gościem w domu, gdy Niemców już nie 
było w swoich biurach. Gdy odwiedzał rodziców to babcia 
Katarzyna gotowała sporo jedzenia, które wynosił do lasu 
dla innych. Usytuowanie ich domu bezpośrednio przy lesie 
sprzyjało tym wizytom. Bardzo często przychodził nie sam 
lecz z całą grupą. Na terenie gdzie mieszkali dochodziło 
do wielu potyczek nie tylko z Niemcami ale też i z Ukra-
ińcami, którzy sukcesywnie mordowali całe polskie rodzi-
ny. Wiosną, w kwietniu czy też w maju 1944 roku Kazik 
wraz z grupą towarzyszy wszedł do jakiegoś domu szuka-
jąc ukrywających się Ukraińców. Nie znaleźli ich jednak. 
On postanowił sam sprawdzić strych, wszedł po drabinie. 
Gdy był już na górze dostał postrzał w brzuch. Okazało się, 
że w sianie byłą ukryta grupa Ukraińców. Zmarł w drodze 
do szpitala nie doczekawszy się pomocy lekarskiej. Został 
pochowany na cmentarzu w Przemyślanach przy udziale 
całej rodziny.  

Po wywiezieniu Michała i Mariana do Rzeszy Niemcy roz-
dzielili braci, ale niezbyt daleko. Byli w sąsiednich wio-
skach, koło Hamburga. Tata był u siostry gospodarza wujka 
Mariana. Pracowali jako robotnicy rolni.  

  

/  Niemieckie dokumenty – karta pracy

Tata pracował i mieszkał we wsi o nazwie Schönningstedt 
a wujek Marian niedaleko w Wentorf. Poniższa mapa po-
kazuje zaznaczone kółkiem obie wsie, które były położone 
na wschód od Hamburga. 

/ -Mapa-Niemcy
Mam zdjęcie, na którym jest Michał z bauerami- czyli z 
gospodarzami, u których pracował przymusowo. 

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA
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/ Michał na robotach w Niemczech
 
Po wkroczeniu w maju 1945 roku wojsk alianckich, które 
wyzwoliły te tereny, gdzie oni się znajdowali, tata nie od 
razu wrócił. Jeszcze przez kilka miesięcy tam przebywał. 
Jak sam kiedyś wspominał w tym czasie nauczył się palić 
papierosy, gdyż dostawał je w dużych ilościach w ramach 
tak zwanej pomocy wraz z żywnością od wojsk alianckich. 
Szkoda mu było je wyrzucać, nie miał też ich komu sprze-
dać albo oddać. Dlatego zaczął je sam palić. Były to bardzo 
dobre i znane do dzisiaj papierosy. Ich symbolem był wiel-
błąd, czyli Camele.
Tata wraz ze swym bratem Marianem i jego żoną Olgą 
wrócili do Polski dopiero we wrześniu 1945 roku. Wyokrę-
towali się w Szczecinie. Tam zajęli duże cztero pokojowe 
opuszczone mieszkanie. Aby tam zamieszkać musieli je 
najpierw oczyścić, gdyż wcześniej przebywali w nim żoł-
nierze rosyjscy i strasznie go zapuścili. Tam w Szczecinie 
spotkali znajomego z Przemyślan, który powiedział im, że 
ich rodzice wraz z innymi wieloma mieszkańcami przenie-
śli się z zajętych przez Rosjan Przemyślan do Kwidzyna. 
Wtedy postanowili opuścić to mieszkanie i sami też się 
udali do Kwidzyna, do rodziny.

Dziadkowie okres wojny spędzili w Przemyślanach. Wojna, 
jak wiemy spowodowała zabór naszych ziem wschodnich 
i usytuowanie ich miejscowości już po stronie rosyjskiej, a 
właściwie na terenie Ukraińskiej Republiki. Po zakończe-
niu wojny w tej sytuacji jedynym wyjściem był ich wyjazd 
na terytorium Polski. Wyjechali wraz z całym posiada-
nym dobytkiem i inwentarzem w październiku 1945 roku. 
Wszystkich z ich miejscowości zapakowano do pociągu 
jadącego do opuszczonego przez Niemców, opustoszałego 
po wojnie Kwidzyna. Jechali bardzo długo. Dojechali tuż 
przed samymi świętami Bożego Narodzenia.

 Na miejscu zajęli bardzo duże trzy pokojowe mieszkanie 
kwaterunkowe w domu przy ulicy Warszawskiej. Mieli 
również do własnej dyspozycji olbrzymi ogród przed i za 
domem.  Ponadto mieli też wolno stojący budyneczek go-
spodarczy, w którym trzymali węgiel i świnie. To właśnie 
am odnalazł ich Michał po powrocie z Niemiec.

/ Dom w Kwidzynie- widok z 2006 roku

Najmłodszy syn Marian pozostał z żoną Olgą w Kwidzy-
nie. Tam urodziły się ich dzieci i tam mieszkają do dziś. 
Jego dzieci to Irena, Kazimierz, Janusz i Grażyna.

Dzisiaj ten dom jest decyzją władz miasta wysiedlony. Jest 
pusty i popada w ruinę. W 2006 roku z obawy o zawalenie 
dachu z dnia na dzień Olgę z córką Grażyną przesiedlono 
niedaleko tego miejsca do małego dwupokojowego miesz-
kania usytuowanego na pierwszym piętrze w przedwojen-
nym domu.

Marian poznał swą żonę Olgę w Niemczech, gdzie prze-
bywał na przymusowych robotach. Tam też pod namową 
żołnierzy amerykańskich, którzy doradzili mu zawarł w 

Niemczech związek małżeński. Powodem takiej decyzji 
była uzasadniona obawa,  aby jego dziewczyna nie zosta-
ła po powrocie do Polski odesłana na Białoruś do Mińska 
skąd pochodziła. Była Polką ale te ziemie po wojnie zosta-
ły zaanektowane i przyłączone jako Republika Białoruska 
do Związku Radzieckiego. Zawarli ślub 3 lipca 1945 roku. 
Poniżej ich niemiecki akt ślubu.

/ Akt ślubu Olgi i Mariana- w Niemczech

/ 14-Katarzyna w Kwidzynie

Najstarszy syn – Michał- mój tata, gdy się urodził był sma-
gły i miał bardzo czarne włosy- to go wyróżniało spośród 
pozostałych dzieci. Wyrósł na przystojnego młodzieńca i 
niejednej pannie w głowie zawrócił. Do żeniaczki się jed-
nak nie spieszył. Po wojnie nie został z rodzicami w Kwi-
dzynie. Coś gnało go w Polskę.  Pojechał z kolegami dalej 
na Pomorze

Ale i tu nie zagrzał długo miejsca. Pojechał potem do Ło-
dzi. Tam rozpoczął pracę w gorzelni ale po paru miesiąca z 
niej zrezygnował, gdyż jak sam powiedział, nie chciał tam 
dalej pracować, bo by się rozpił. Dlatego potem trafił do 
Wrocławia- miasta, które przygarniało wówczas wielu tu-
łaczy, zwłaszcza ze wschodu. Michał długo był kawalerem. 
Jednak w końcu zakochał się poważnie- poznał Welinę, ko-
leżankę z pracy. Poprowadził ją do ołtarza dnia 2 lutego 
1952 roku, gdy miał już 32 lat. Ich ślub odbył się w koście-

le w Szczytnej Śląskiej. 
Ożenił z Weliną i tu, we Wrocławiu urodziły się jego dzie-
ci, a ja byłem najstarszy. 

/ Michał z Weliną- ślubne we Wrocławiu 
Tata co parę lat jeździł do Kwidzyna w odwiedziny do swe-
go brata. Marian również przyjeżdżał do nas. 

Dziadek Maciej zmarł mając niecałe 65 lat 11 sierpnia 1949 
roku. Został pochowany w Kwidzynie. Grób nie zachował 
się, gdyż w jego miejscu zrobiono park miejski.

Babcia Katarzyna zmarła mając niecałe 66 lat 9 lutego 
1958 roku. Została pochowana również w Kwidzynie. 
 
Zamieszkali najpierw w wysokiej kamienicy przy ul. Pur-
kyniego 54 w mieszkaniu dwupokojowym na trzecim pię-
trze. Dzisiaj ta ulica z uwagi na znajdujący się na niej szpi-
tal o tym samym imieniu nosi nazwę Rydygiera. Jednak 
szybko dogadali się z sąsiadami i po wpłaceniu odstępnego 
zamienili się również na dwupokojowe mieszkanie usy-
tuowane na pierwszym piętrze tej samej kamienicy. Dla 
mamy było to znacznie wygodniejsze z uwagi na koniecz-
ność wychodzenia na spacery z dziećmi- było nas pięcioro. 
Mieszkanie jak pamiętam miało swe wady, gdyż ubikacja 
była nie w mieszkaniu lecz na półpiętrze. Nie było też po-
dwórka lecz mały kilkumetrowy ogrodzony wysokim mu-
rem teren. Nie było nigdzie miejsca na zabawy dla małych 
dzieci, którymi wtedy byliśmy. 
Michał i Welina mają pięcioro dzieci- od najmłodszej: Li-
liana, Dariusz, Romuald, Ireneusz i najstarszy- Mirosław, 
czyli ja. 

/ spacer na Sępolnie

Szybko przeprowadzili się do pięknej dzielnicy Sępolno, 
gdzie był ogród, działka i mnóstwo zieleni wkoło. Niestety 
zakwaterowano ich w 3 pokojowym mieszkaniu, z czego 
największy pokój zajmował już inny lokator. Mieścili się 
więc w 7 osób w dwóch mniejszych pokojach, ale za to 
mieli łazienkę i sporą kuchnię. 

Michał  pracował jako krojczy do 1960 roku we Wrocław-
skim Domu Mody „Elegancja”, który mieścił się w Ryn-
ku pod numerem 39/40, tj. na rogu z ulicą Wita Stwosza. 
Potem zmienił pracę i pracował jako instruktor w Zakła-
dach Przemysłu Odzieżowego „Intermoda” przy ul. Prostej 
38/42 (boczna Grabiszyńskiej). Pracował również w domu 
szyjąc wraz z mamą. Specjalizowali się w krawiectwie 
damskim ciężkim.
Michał zmarł po ciężkiej chorobie, ale doczekał się  wielu 
wnuków i był szczęśliwy. Jego tułaczy los dobiegł końca 
w roku 1987. 
http://www.studiowschod.pl/artykuly/studio-wschod-przy-
stanek-przemyslany/ 

By Poznaniak - Praca własna, Domena publiczna, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5734323 –
herb z czasów IIRP

https://live.artinfo.pl/wyniki-aukcji/44-aukcja-dziel-
sztuki-c7b8a6e8-4df2-49ae-9b18-4adc483dbee6?page=1  
- Uszkowice- obraz S.Jaxa Małachowski – na odwrocie 
napis: Uszkowice 1921
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Azalie pontyjskie na Wołyniu

Jedną z największych osobliwości 
przyrodniczych dawnych polskich 
Kresów Wschodnich były rosnące 
na Wołyniu i Polesiu unikatowe 
azalie pontyjskie. Te górskie krze-
wy przepięknie kwitły, a ich kwiaty 
odznaczały się nieziemskim za-
pachem. Rosły dziko w lasach na 
Wołyniu w powiecie kostopolskim, 
gdzie płynie rzeka Słucz. 
Azalia pontyjska (inna nazwa - ró-
żanecznik żółty) to roślina trująca 
z gatunku wrzosowatych, która 
normalnie rośnie głównie w Azji 
Mniejszej (Turcja - Anatolia) i na 
Kaukazie. Spotyka się ją również w 
stanie dzikim w Słowenii w dorze-
czu rzeki Sawy. Jedyne naturalne 
stanowisko tej rośliny w obecnych 
granicach Polski znajduje się w 
południowo-wschodniej Polsce, w 
okolicy wsi Wola Zarzycka (powiat 
leżajski). 

W 1790 roku angielski ogrodnik 
i architekt krajobrazu Dionizy 
Mikler, który zakładał wspaniałe 
ogrody angielskie w posiadłościach 
rodów Czartoryskich, Lubomir-
skich, Potockich, Przeździeckich i 
Sanguszków, znalazł azalie pontyj-
skie rosnące dziko w lasach na Wo-
łyniu. Podobno ze znalezionych 
tam nasion wyhodowano później 
takie same rośliny w otoczeniu pa-
łacu Raczyńskich w Złotym Poto-

ku w powiecie częstochowskim. 

Uśpi cały pułk wojska!

Różanecznik żółty od najdawniej-
szych czasów był obecny w litera-
turze i kulturze. Grecki historyk 
Ksenofont w dziele „Anabaza” opi-
sał historię z 400 roku przed naszą 
erą, kiedy to dziesięć tysięcy grec-
kich najemników w czasie wojen 
peloponezkich toczonych pomię-
dzy Spartą i Atenami maszerowało 
z Mezopotamii do Trapezuntu nad 
Morzem Czarnym. Kiedy Grecy 
weszli do małej wioski w Kolchi-
dzie nad brzegiem Morza Czarne-
go (teren obecnej Gruzji) znaleźli 
tam dzbany z żółciutkim, apetycz-
nie wyglądającym miodem. Gdy 
go spożyli, okazało się, że to była 
zastawiona na nich pułapka! Miód 
został bowiem zaprawiony azalią 
pontyjską, która ma negatywny 
wpływ na zdrowie człowieka. Odu-
rzeni nim, a może raczej podtruci 
Grecy, leżeli później przez cały 
dzień bez czucia, nim się ocknęli. 

Podobno ta piękna roślina ma tak 
nieziemsko upajający zapach, że 
może uśpić cały pułk wojska!  Jej 
woń jest silna i uderzająca. Po-
wiadają, że dłuższe przebywanie 
wśród kwiatów azalii pontyjskiej 
może spowodować zawroty gło-
wy, utratę przytomności, a nawet 
śmierć. Przed drugą wojną świa-

tową Kresowiacy zaobserwowali, 
że nawet owady omijają z daleka 
krzewy różanecznika żółtego, a by-
dło nie chce paść się na wyrębach 
w lesie w pobliżu tych roślin. 

O przedziwnej, mocnej, a zara-
zem słodkiej woni, i niezwykłym 
pięknie tych roślin pisała Helena 
Mniszkówna w swej melodrama-
tycznej powieści „Gehenna” (wy-
dana po raz pierwszy w Kijowie 
w 1914 roku) opowiadającej o tra-
gicznym losie młodej i pięknej An-
dzi Tarłówny. Andzia była sierotą, 
zamożną dziedziczką z Wołynia, 
która oddziedziczyła po ojcu roz-
ległe włości nad Słuczą znajdujące 
się we wschodniej części Wołynia, 
gdzieś w dawnym powiecie kosto-
polskim.

Czytamy u Mniszkówny w pierw-
szym tomie „Gehenny”: 

 „.. pojechaliśmy do majątków po 
tatusiu. Cudnie tam jest, takie wiel-
kie bory cieniste, jak puszcze, w 
nich przedziwne krzewy kolczaste, 
żółto kwitnące, azalie się nazywają; 
duże, pojedyncze i po kilka na ga-
łęzi, kielichy pomarańczowe, lep-
kie u nasady i z białym piórkiem w 
środku. Wszystkie lasy podszyte są 
gęsto azalią, zapach piękny, silny, 
aż odurzający.” 

Ten sam prawie opisy powtarza au-
torka w tomie drugim tej powieści:

„Tam (na Wołyniu – przypis mój, 
A.Ł.) teraz kwitną azalie: żółto-
-pomarańczowe, strzeliste kieli-
chy lepkie z białym piórkiem w 
środku, nęcące czarem kształtu, 
bogactwem barwy i przepychem 
woni. Jakiż tam teraz aromat w bo-
rze z bujnych krzewów azalii, które 
wśród podłużnych liści ciemnosz-
maragdowych, na wysokich łody-
gach uzbrojonych w kolce, panują 
na parterze lasów. Pyszne, królew-
skie podszycie sosen tytanów, się-
gające wysoko, jakby do kolan 
tych masztowych kolosów. Krzewy 
azalii, gdy wyrosną bujnie, potrafią 
skryć w swym gąszczu jeźdźca na 
małym włochatym koniku chłop-
skim. 

„Draposztany” – tak je lud miej-
scowy nazywa z powodu niebez-
piecznych dla ubrania kolców. 
Horska śmiała się serdecznie.

„Draposztany” kochane, kochane 
kwiaty, ileż razy wśród nich spa-
cerowała z Jasiem jeszcze i sama, z 
Hadziewiczem… i nawet z Oska-
rem zanurzała się w ten las żółto-
-ognisty, pachnący. I on podzi-
wiał…”  

Legenda o tatarskim zielu

Pisząc o „draposztanach”, Helena 
Mniszkówna używała ludowej na-
zwy tej rośliny. Słowo to składa się 
z dwóch części: czasownika „dra-
pać” i rzeczownika „sztany”, ozna-
czającego „spodnie” w językach 
ukraińskim i rosyjskim. 

Tej samego określenia „draposzta-
ny” albo „tatarskie ziele” używali 
Polacy z Wołynia w okresie mię-
dzywojennym. W majowym nu-

merze miesięcznika turystycznego 
„Orli Lot. Organ Kół Krajoznaw-
czych Młodzieży” z 1939 roku uka-
zał się artykuł o azalii pontyjskiej 
niejakiego Eugeniusza Sew. z Ko-
stopola, w którym są przywołane 
obie te nazwy, a także stara kreso-
wa legenda o tatarskim pochodze-
niu tej rośliny. 

Przypomnijmy ją:

„Dawno – bardzo dawno – lat 
temu nie pamiętał ile, opowiadał 
dziadek, że w naszych stronach 
plądrowali pogańcy. Straszny miał 
to być naród. Ludzie na wieść o 
Tatarach porzucali osady, dobytek 
– a życie chronili po debrach i wer-
tepach, co dalej od szlaku, którym 
dzicz ciągnęła. Tego razu wypadła 
im droga tędy. 

Tymczasem wskutek długotrwa-
łych, wiosennych deszczów - Słucz 
wystąpiła z brzegów. Pogańcy spa-
lili wioskę. Potem rozbili obóz i tak 
czekali na spadek wody. Wpław 
rzeki nie mogli od razu przebyć. 
Nie wiadomo, jak długo Tatarzy 
popasali. Dosyć, że na polu, gdzie 
obozowali, wyrosły dziwne, karło-
wate krzaki. Do tych pór ich u nas 
nie było. Mało kto zwracał uwagi 
na nie, ale jak zakwitły – bardzo 
silnie woniały i czepiały się uparcie 
odzienia. Jakoś na prażnik (święto 
– przypis mój, A. Ł.) dziewczęta 
z sąsiedniej wioski, co to teraz po 
tamtej stronie, a kiedyś do Polski 
należała – nazbierały tych kwiatów 
i przybrały ołtarz w cerkiewce. Do-
pust Boży sprawił, że wtedy akurat 
spłonęła w nocy cerkiewka, a stary 
batiuszka umarł… 

We wsi zwołali schod. Długo do-
chodzili przyczyny nieszczęścia, 
aż pokazało się, że córka diakona, 
niejaka Pałaszka – przybrała ołtarz 
i carskie wrota tatarskim zielskiem. 

- Tu przyczyna! – oznajmił dziad 
prowodyr, najstarszy wiekiem we 
wsi. Pałaszka winna! Jakże święty 
ikonostas przybierać plugawym 
zielem? Wiadomo, od pogańców 
nie można dobrego się spodzie-
wać… 

- Nazbierano dużo – bardzo dużo 
tego ziela, zwalono na kupę i na 
niej spalono dziewczynę. Dlatego 
co roku wyrywa się z korzeniami 
krzaki i pali, by nie było nieszczę-
ścia.” 

Tuż przed wojną kwitnące w maju 
żółte azalie z Wołynia stały się gło-
śną atrakcją turystyczną na skalę 
ogólnopolską. O tym, że właśnie 
zakwitłty krzewy różanecznika w 
okolicy miasteczka Ludwipol i wsi 
Hubkówna donosił z Kostpola ja-
kiś lokalny korespondent „Dzien-
nika Bydgoskiego”  ukazującego się 
w Bydgoszczy. Informacja na ten 
temat ukazała się w 123. numerze 
tej gazety, dokładnie 28 maja 1939 
roku.  

Azalie w cieniu ludobójstwa

Pamięć o tych niezwykłych rośli-
nach na trwale zapisała się w pa-
mięci Wołyniaków, którzy po II 
wojnie światowej musieli opuścić 
swoją małą ojczyznę na Kresach. 
Wspomina o nich m. in. Józef Ja-
worski, autor książki „Krwawe 
łuny nad Słuczą”. 

Azalie pontyjskie na Wołyniu
Alicja Łukawska

/ Azalia pontyjska, rys. Johann Jakob Römer. Źródło: Wikipedia, Flora_Europaea_incho-
ata_(Pl._45)_(6033191072)

/ Helena_Mniszkówna,_portrait_with_signature
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Rodzina Jaworskich herbu Koście-
sza po powstaniu styczniowym na 
mocy ukazu carskiego została wy-
siedlona z Polski. Musiała opuścić 
Warszawę i osiedliła się na daw-
nych ziemiach polskich, w oko-
licy Żytomierza, w carskiej Rosji. 
Jaworscy kupili tam pałac i ziemię, 
pozakładali i prowadzili różne za-
kłady przemysłowe. Powodziło im 
się bardzo dobrze. 

Po 1917 roku, po rewolucji bolsze-
wickiej, ziemie wokół Żytomierza 
przypadły Związkowi Radziec-
kiemu.  Polskie dwory były palo-
ne i niszczone, a ich mieszkańcy 
mordowani, więc Jaworscy ucie-
kli stamtąd, przedzierając się do 
Polski i kryjąc się po lasach przed 
bolszewikami. Trasa ich wędrówki 
była uciążliwa i niebezpieczna. W 
końcu dotarli do Kostopola nieda-
leko Równego, który leżał już za 
nową, niedawno wytyczoną grani-
cą polsko-radziecką. 

Ostatecznie, cała rodzina zamiesz-
kała w małej rolniczej osadzie, któ-
ra nazywała się Kolonia Bielcza-
kowska (gmina Ludwipol, powiat 
kostpolski). Było to bardzo piękne i 
malowniczo położone miejsce. Tuż 
przed wybuchem wojny, w 1939 
roku, było tam ponad 60 zagród, w 
których mieszkało nieco powyżej 
300 osób. Większość to byli Pola-
cy, a około jednej trzeciej stanowili 
Ukraińcy. W osadzie znajdowa-
ła się stacja kolejki wąskotorowej 
PKP oraz kopalnia granitu. 

Dominik Jaworski, ojciec Józefa Ja-
worskiego, wybudował dla swojej 
rodziny dom we wschodniej czę-
ści tej osady. Wprowadził się tam 
w połowie lat 30. XX wieku z żoną 
Olgą z Górskich i dwojgiem ich 
dzieci: Jankiem i Stasią. W pobliżu 
mieszkali inni członkowie rozgałę-
zionej familii Jaworskich. 

Rodzina była dość zamożna. Do-
minik był właścicielem ziemi or-
nej, łąk i kawałka własnego lasu, 

w którym rosły żółte różaneczniki. 
Jednak podobno najwięcej ich ro-
sło w sąsiedztwie domu Władysła-
wa Górskiego (wuj Józefa Jawor-
skiego, brat jego matki Olgi), przy 
drodze z Myszakowa do Moczu-
lanki. Przed II wojną światową pol-
skie dzieci bawiły się szczęśliwe w 
pobliżu tych kwitnących krzewów, 
całymi dniami biegając po lesie. 

Pisze Józef Jaworski: „W połowie 
drogi był teren podmokły i błotni-
sty, rosły tu rododendrony, okazałe 
krzewy o żółtych lejkowatych i sil-
nie pachnących kwiatach. Wiosną 
było tu niezwykle pięknie, bo krze-
wy zakwitały kolorowo, wydziela-
jąc ostre, acz przyjemne zapachy. 
Często przychodziliśmy tu, aby po-
dziwiać cudowne widoki i rozko-
szować się wspaniałą wonią krze-
wów. Mama ostrzegała nas przed 
dłuższym tutaj przebywaniem, 
gdyż mocna woń mogła odurzać i 
porażać. Pomni na te słowa mamy, 
nigdy nie ucinaliśmu tu drzem-
ki. Podmokłe i błotniste miejsce 
utrudniało jazdę i piesze wędrów-
ki. W okresie suchym łatwiej było 
pokonać ten odcinek drogi. Gorzej 
było w dni słotne, bo teren był wte-
dy grząski i trudny do sforsowania. 
Ale nie dla nas! Podkasywaliśmy 
spodnie, zdejmowaliśmy buty i 
boso przebiegaliśmy przez szeroki 
bród, myjąc potem stopy w pobli-
skim strumyku. Późną jesienią po 
takim zabiegu nogi nabierały kolo-
ru intensywnej czerwieni, a i krew 
w nich mocniej pulsowała. (…) 
Według nas to nie woda miała zba-
wienny wpływ na nasze zdrowie, 
a cudowne właściwości woni róż-
nych krzewów. Zrywaliśmy kwiaty 
i liście, upajaliśmy się zapachami 
tych okazów przyrody. Naszą de-
wizą było powiedzenie: Kochaj 
kwiaty leśne, a będziesz zdrów. 
Przez całe lata żyło się tu wujostwu 
spokojnie, czego nie można powie-
dzieć o czasach wojennych.” 

Kiedy w czasie II wojny światowej 
Ukraińcy zaczęli mordować Po-

laków na Zasłuczu, krzewy pach-
nących azalii pontyjskich stały 
się niemymi świadkami scen nie-
ludzkich tortur, przelewu krwi i 
ludobójstwa, którego ofiarami byli 
Polacy. W czasie tej rzezi zginęli 
także członkowie rodziny Józefa 
Jaworskiego z Kolonii Bielczakow-
skiej. Zdaje się, że Ukraińcy zaczęli 
polować na Polaków wiosną 1943 
roku, być może w porze kwitnienia 
azalii… 

Na stronie Wołyń – Kolonia Biel-
czakowska znajduje się taka oto 
informacja:

„Morderstwa Polaków dokonywa-
ne przez Ukraińców w tym rejonie 
zaczęły się już wiosną 1943 r. Pod-
czas pierwszego napadu w dniu 
19.07.1943 r. zamordowano kilka 
osób, w tym troje z rodziny Maria-
na Sokalskiego (…). Tragicznym 
okresem dla tamtejszych Polakow 
okazał się 16.11.1943 r., kiedy to 
zjawiły się tam wycofujące się zza 
Słucz banderowskie watahy, roz-
bite przez polską i radziecką par-
tyzantkę w bitwie pod Hutą Starą 
i Moczulanką, po nieudanym za-
miarze likwidacji skupionej na Za-

słuczu ludności polskiej. Po drodze 
Ukraińcy grabili i mordowali Po-
laków oraz zabudowania. W tym 
czasie zginęło w Bielczakowskiej 
z rąk Ukraińców co najmniej 17 
osób narodowości polskiej. Ocala-
ła ludność, częściowo rozproszona 
po rodzinach w rejonie Huty Starej 
i Moczulanki, przetrwała tam w 
trudnych warunkach ciągłego za-
grożenia do lipca 1945 r., kiedy to 
razem z pozostałą ludnością z Za-
słucza ewakuowała się w większo-
ści na Dolny Śląsk. Obecnie Kol. 
Bielczakowska nie istnieje nawet z 
nazwy. Pozostała w pobliżu tylko 
ukraińska wieś Bielczaki nad Słu-
czą.”

W dniu 16 listopada 1943 roku 
zamordowany został również 
Władysław Górski (wuj Józefa Ja-
worskiego), ten sam, przy którego 
domu tak pięknie kwitły zawsze w 
maju żółte różaneczniki. Razem z 
nim zginęła z rąk ukraińskich jego 
żona Leontyna, synek Stanisław i 
niemowlę o nieznanym imieniu. 

W tamtej okolicy Polaków już 
dawno nie ma. Część z nich została 
zabita, inni odeszli z własnej woli, 

uciekając przed banderowcami. 
Azalie pontyjskie jednak, obojętne 
na bieg historii i ludzkie zbrodnie, 
nadal kwitną w zasłuczańskich la-
sach. 

Powstaje jednak pytanie: czy te 
piękne, trujące kwiaty rosną tam 
na polskiej krwi tak samo jak czer-
wone maki na Monte Cassino? 

Alicja Łukawska
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/ Józef Jaworski, „Krwawe łuny nad Słuczą”

/ Azalie pontyjskie opisała w powieści „Gehenna” urodzona w Kurczycach na Wołyniu pisarka Helena z Mniszek-Tchórznickich. Źródło 
ilustracji: Wikipedia, File:Helena Mniszkówna, portrait with signature.jpg
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U BOMBACHA KLAWA WIARA
WCINA PRECLI  ĆMI CYGARA
Aleksander Szumański
   „Ta to jest wprost nie do wia-
ry”, śpiewała Włada Majewska 
w „Wesołej Lwowskiej Fali”, 
audycji Radia Lwów, emitowa-
nej od 16 lipca 1933  do 1939 
roku. Twórcą audycji był Wik-
tor Budzyński i on też napisał 
słowa tej piosenki i skompono-
wał muzykę specjalnie dla Pani 
Włady.  Audycja w owym cza-
sie niezwykle popularna, mia-
ła słuchaczy składających ze 
wszystkich warstw społecznych. 
Z taką samą atencją słuchał jej 
profesor uniwersytetu, student , 
czy domowa gospodyni. 
To faktycznie było nie do wiary, 
w określonych godzinach au-
dycji słuchała cała Polska, od-
kładano wówczas karty do gry 
przy brydżu, przerywano se-
anse spirytystyczne, narzeczeni 
przestawali się całować, a dzieci 
odmawiały udania się do snu. A 
było czego słuchać bo to i lwow-
skie batiary Tońcio i Szczepcio 
z nieodłącznym bałakiem - gwa-
rą lwowską, bo to i „szmonces 
lwowski” - gwara żydowska 
stanowiąca komiczną mieszan-
kę polsko-niemiecką z językiem 
jidysz  -  w osobach Aprikosen-
kranza i Untenbauma. 
Był i przekomiczny radca 
Strońcio, ciotka Bańdziuchowa, 
Marcelku i oczywiście wspo-
mniana już Włada Majewska 
śpiewaczka i parodystka.
 Nikt dotychczas nie rozszy-
frował, czy Aprikosenkranz i 
Untenbaum / Mieczysław Mon-
derer i Adolf Fleischen / to byli 
goje, fantastycznie parodiujący 
„szmonces”, czy też autentyczni 
Żydzi z Krakidałów / lwowska 
tandeta, plac targowy /zapro-
szeni przez Wiktora Budzyń-
skiego do Lwowskiego Radia. 
Jedno jest pewne, „cała Polska” 
śpiewała, „bałakała” i „szmon-
cesowała”, oczywiście pokła-
dając  się ze śmiechu. I to był 
sukces audycji numer jeden, jak 
chcą niektórzy krytycy literac-
cy. Jerzy Janicki w recenzji na-
pisał krótko:  „szkoden goden”.
Zaraz, zaraz, a przecież gdyby 
nie Tońcio i Szczepcio ( Henryk 
Vogelfänger i Kazimierz Waj-
da),  w „cywilu” Tońciu, znany 
i ceniony warszawski adwokat, 
a Szczepciu inżynier  twórcy 
„bałaku” zapisanego po raz 
pierwszy medialnie, to na któ-
rym miejscu ich uszeregować, 
po „całej rozśpiewanej Polsce”?  
Nie należy zapominać, że audy-
cja ta była również satyryczna, a 
że serwilistyczne media w wol-
nej Polsce 1918-1939 nie wiele 
znaczyły, można było śmiać się 
do rozpuku bez konsekwencji. 
Jak to jest dzisiaj z tym wolnym 
śmiechem?  Bez konsekwencji ? 
Pardon ! W jednym z programów 
„ Wesołej Lwowskiej Fali” Apri-
kosenkranz rozmawiał z Unten-
baumem : „ Pan szedł słyszeć, że 
w Biskupinie wykopali rycerza 
Zyndrama? Tak, szłem słyszeć, 
ale nie wiem co z nim zrobili. 
Wstawili go do rządu”. Wiktor 

Budzyński z Londynu w 1968 
roku w pogadance przed mikrofo-
nami BBC przypomniał o auten-
tycznej wolności słowa w Polsce 
międzywojennej : „…tyle zdąży-
liśmy powiedzieć złośliwości pod 
adresem rządu, partii rządzącej i 
śmiesznych czasem dygnitarzy; 
tyle kawałów, które do dziś ludzie 
pamiętają…”.
Tytuł dzisiejszej korespondencji 
do czegoś zobowiązuje, bo wła-
śnie piosenką „U Bombacha” 
rozpoczął się koncert w Sali Mło-
dzieżowej kościoła św. Jadwigi.

.Warto przypomnieć tu tekst tej 
batiarskiej ulicznej piosenki, po-
siadającej melodię skocznej po-
lki, do której można było podkła-
dać kuplety z innych tekstów, lub 
tworzyć inne.
 
„U Bombacha fajna wiara,
wcina precli, ćmi cygara.
Oj, diridiri, rach, ciach, ciach,
ruchaj, ruchaj, uhaj, dana,
oj, didiri, rach, ciach, ciach,
ruchaj, ruchaj, uha!
 
 Szac chłopaki lwoskie dzieci
kużdy ładny, aż si świeci.
Oj, diridiri…
 
Już szklankami hebra dzwoni,
Jóźku szpila na harmonii.
Oj,diridiri….
 
Wtem nadchodzi ciemna sztuka
i na sali szpargi szuka,
oj, diridiri…
 
My du niego czaru-maru:
hulaj za drzwi, ty batiaru!
Oj, diridiri…
 
A jak nas przyprosi grzeczni
upijemy si serdeczni.
Oj, diridiri…
 
Niech si dowi, ży we Lwowi
so chłopaki honorowi.
Oj didiri…
 
Ni ma to jak batiar lwoski,
Lecz najlepszy łyczakoski.
Oj, diridiri…
 
Każda hebra je murowa,
Lecz najlepsza z Łyczakowa.
Oj, diridiri…
 
Chto si z naszy wiary śmieji,
naj gu nagła krew zaleji.
Oj,diridiri…
 
I kto Lwowa ni szanui,
Naj nas w dupy pocałuji.
Oj, diridiri…
 
 Kto we Lwowi raz był bity,
ten udwalić musi kity.
Oj,diridiri…
 
A chto z nami trzyma sztamy,
temu lepi jak u mamy.
Oj, diridiri…
 
Co i „kogo” śpiewano na koncer-
cie galowym. Oprócz renomowa-
nych autorów, Mariana Hemara, 
Emanuela Szlechtera, Henryka 

Warsa, Jerzego Petersburskiego, 
Wiktora Szołgini, Feliksa Konar-
skiego, czy Jerzego Michotka, 
rozbawiona publiczność słucha-
ła piosenek rodem z „lwoskiej” 
ulicy. Ta z jakiej? Ta  z „Zamar-
stynoskiej”, „Kliparoskiej”, czy 
„Łyczakoskiej”. Ubawiona pu-
bliczność przeważnie w odświęt-
nych „ancugach”, zapewne po 
koncercie między sobą bałakała. 
A w niektórych rzędach to nawet 
i cwikiery teatralny widać było, 
precli nie frygano. Zapewne na 
sali była i „Ślepa Mińcia, na co 
dzień śpiewająca u stóp pomnika 
Jana III Sobieskiego na Wałach 
Hetmańskich: „ Śliczny gwuździ-
ki „ „pienkny tulipany” przegry-
wająca na harmonii. Zaczepiana 
przez uliczników wołała za nimi 
„ ty miglanc”. 
 
 Na razie nastrój:
 
 LWOWSKA PIOSENKA
 
To lwowska piosenka
Tak dzwoni, tak dzwoni,
A sercu gdy bliska
Pulsuje u skroni.
I wstaje zaraniem
I cieszy, raduje
I zmienia się w łkanie.
 
To ona tak  bliska
I równie daleka
To zmienia się w kamień
 I ból na nią czeka,
To znowu radosna
I śmieszna w powiciu,
Lecz dumna ojczyzną
Gdy mówi o życiu.
 
A gdy czas już wita
Piosenki przesłanie,
Z kamienic jej echo
Się zmienia na łkanie
I zadrga swym brukiem
W miłości granice
I szczęściem już pełne
Tęskniące ulice.
 
To lwowska piosenka
Tak dzwoni, tak dzwoni,
A sercu gdy bliska
Pulsuje u skroni.
Wędruje wieczorem
I wstaje zaraniem
I cieszy, raduje
I zmienia się w łkanie.
 
 W tym roku organizatorem fe-
stiwalu jest Fundacja Ocalenia 
Kultury Kresowej. Karol Wró-
blewski, kierownik artystyczny 
Zespołu „Chawira” jest założy-
cielem fundacji i jej prezesem. 
Mam opinię, iż powstanie takiej 
fundacji jest przedsięwzięciem 
patriotycznym, które już owocuje 
prezentowaniem przez młodzież z 
całej Polski piosenki lwowskiej i 
„bałaku” lwowskiego. 
 
Co śpiewano na koncercie?

„Może syn” muzyka i słowa Fe-
liks Konarski
„ Ta to jest wprost nie do wiary 
„ muzyka i słowa Wiktor Bu-
dzyński

„ Kocham Lwów „ muzyka Ewa 
Walczak, słowa Andrzej Szcze-
pański
„ Zaproszenie „ muzyka Kazi-
mierz Wesołowski, słowa Kry-
styna Angielska
„ Zaproszenie „ muzyka Kazi-
mierz Wesołowski, słowa Kry-
styna Angielska
„ Śpiący we Lwowie „ muzyka i 
słowa Piotr Johaniuk
„ Lwowskie Kwiaty „ muzyka 
Kazimierz Wesołowski, słowa J. 
Siligo
„ Lwów to dla mnie zagranica „ 
autorzy nieznani
„ Wierne madonny „ muzyka i 
słowa Feliks Konarski
„ Banda gra „ autorzy nieznani
„ Panie fiakrze joj „ muzyka i 
słowa Feliks Konarski
„ Sensacja bo kino gra” – auto-
rzy nieznani
„ Moja gitara „ muzyka Ty-
chowski, Landowski, słowa 
Emanuel Schlechter
„ Boston o Lwowie „ muzyka 
Henryk Brown, słowa Marian 
Hemar
„ Moje serce zostało we Lwowie 
„ muzyka i słowa Marian He-
mar
oraz wybór klasyki piosenki 
lwowskiej. Przecież we Lwowie 
muzy śpiewały zawsze.
Lwowska piosenka jest i senty-
mentalna, liryczna i romantycz-
na, ale też komiczna nie tylko w 
bałakaniu, a więc kilka cytatów:
„… du stulika panny Basi
muturowy pcha si,
czy mni panna zechcy,
pytam panny ja si…”
 
„… u dwunasty godzini
idym se przez Lwów,
upiłym si na wini,
awantura znów,
ale mi si nic nie stału,
bom ja hultaj, jakich mału…”
 
„… Antyk z Mańką tak wywijał
aż natrafił na specyjał…”
 
„… Antyk z Maniu na huśtaniu
bałakali u kuchaniu…”  
 
 Kupił ja sy ancug nowy,
wysmarował smalcym głowy,
rękawicy wdział na graby
i do moi hulam baby… „
 
„… hulam sy ulicu,
gwiżdży jakiś sztair,
a tu z moją Mańku
idzie jakiś frajer.
Ja du niegu idym,
Bić go nie chcym wcali
I tylko bałakam,
by si frajer spalił.
 
Ja do niego grzeczni:
naj si pan udwali !
 
A un ubcysowu
mnie po mordzie smali.
tak on mni uderzył,
to ja gu pogłaskał
jego stacja ratunkowa,
a mni dziad putaskał.
 
Siedzy w furdygarni,

ali hunurowo
frajer we szpytalu
z ruzwalonu głowu.
 
Z ruzwalonu głowu
i odbitu nerku,
a ja z moju Mańku
żyji na wiaderku…”
 
„…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 …”.
 
„… Na ulicy Kołłuntaja
bije baba policaja.
Policaja biła
Ni bała si.
A policaj chap za łydki,
taskał baby na Brygidki.
Tutaj babu trochi
Odpoczniesz sy…”.
 
Te dowcipne kuplety powsta-
ły w czasie I Wojny Światowej, 
lub tuż po niej i posiadały różne 
wersje tekstów, niekiedy niecen-
zuralnych:
 
 „…idzie baba bez ulicy
Ubtargana, że aż strach.
Pan pulicaj z niej si śmieji
Śpiwa sobi rach, ciach, ciach…”.
 

 „… Siadła sobi pod ganeczkim,
Rozmyślała nad wianeczkim.
I tak sobie liczy, liczy
I spuglonda w swoju …”.

Wracam ja do domu, natych-
miast bryz do komputera, czy 
się ktoś nie nagrał z jakimś faj-
nym bałakiem o koncercie galo-
wym, może sam Pan Prezydent 
RP. z gratulacjami wyłącznie 
dla mni, a tu, przecieram głaza, 
czy się nie śni, a to ta joj ! Mówi 
Radio Lwów do mni ! A przed 
mikrofonem sama Pani Prezes 
Radia Lwów Teresa Pakosz, a 
tuż obok Panie Redaktor Ania 
Gordijewska.i Marysia Pyż I 
Pani Prezes pyta jak było na 
koncercie. To ja referuje, ze kla-
wiej być nie mogło, tylko nie do-
puścili mnie do śpiewania „Ta 
joj mnie nazywają”, że się to 
niby bałamkam gdy chirny cho-
dze. I dalej bałakam o Zespole 
„Chawira”, co to z piosenką 
lwowską i z poezją księdza Jana 
Twardowskiego w tle zwiedził 
cały świat. Jeszcze nie byli tylko 
na Alasce,bo tam nie ma złota i 
jeszcze nie dotarli lwowianie. A 
panienki, mój Ty Boże, wycięte 
z oleju Wojciecha Kossaka. To 
Ania Gordijewska mówi o za-
sięgu światowym lwoskiej pio-
senki.
Co by nie, Pani Redaktor ! 
Szkoden goden ! I wszystko na 
żywo na antenie Radia Lwów ! 
Ta joj !

Aleksander Szumański   ze 
Lwowa czasowo w Krakowie
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