
skiego, uratowanego z napadu 13.02. 
1944 r. na w/w ......strona 20
„Szkice na śniegu”. 
Rzecz o oszukanej,
zdradzonej i zapo-
mnianej 27 Dywizji
Piechoty AK z Woły-
nia
Przypomnijmy na początek fakty hi-
storyczne. Na jesieni 1943 roku pre-
mier, rządu polskiego w Londynie, 
Stanisław Mikołajczyk przedstawił 
prezydentowi Władysławowi Racz-
kiewiczowi stanowisko rządu doty-
czące wejścia wojsk radzieckich na 
tereny Polski. Była to: „Instrukcja dla
kraju” ........strona 23

ZBRODNIA W PA-
ROŚLI POCZĄTEK 
RZEZI WOŁYŃ-
SKIEJ
Brutalny mord dokonany przez 
Ukraińską Powstańczą Armię na 
mieszkańcach wsi Parośla był zwia-
stunem nadejścia krwawych czasów 
dla Polaków z Kresów Południowo-
Wschodnich. W archiwum Polskiego 
Radia zachowała się bezcenna relacja 
świadka ocalałego ze zbrodni doko-
nanej w Parośli......strona 26

KALENDARIUM 
LUDOBÓJSTWA.
LIPIEC 1944 ROK

Kalendarium na ......stronie 28

Gdzie, kiedy i jak po-
wstała? „Banderow-
ska UPA”
Skrót UPA ( Ukraińska Powstańcza 
Armia) jest raczej znany większości 
zainteresowanych historią ostatniej 
wojny światowej, ale jak sądzę tylko 
jako nazwa i zbrodnie jakimi się ją 
obciąża. Żeby jednak zrozumieć cię-
żar .....strona 34

DZIAŁANIA 27 
WOłYŃSKIEJ DY-
WIZJI PIECHOTY 
ARMII KRAJOWEJ 
- lipiec 1944r.
Okrążenie w lasach parczewskich 15 
lipca 1944 r. Niemcy rozpoczęli wiel-
ką akcję pacyfikacyjną p.k. „Wirbel-
sturm” („cyklon”) przeciw oddzia-
łom partyzanckim zgrupowanym w 
rejonie lasów parczewskich. W akcji
uczestniczyły jednostki zmotoryzo-
wane i konne liczące w sumie około 

9 tysięcy ludzi. Niemcy utworzyli 
trzy zgrupowania .....strona 37
Moje Kresy Włady-
sława Żółtaniecka 
cz.4
Było to dokładnie w sylwestrowy 
wieczór 31 grudnia 1939 roku. Wie-
dzieli kiedy przyjść, wszystkie dzie-
ci z mamą były wtedy w naszym 
kościele na mszy świętej z okazji 
zakończenia Starego Roku. Kaza-
li cioci zaprowadzić się do owego 
pokoju i najpierw z jednej ze skrzyń 
wyciągnęli spod zboża taty żołnierski 
mundur, z drugiej.....strona 40

Żołnierz Niezłomny.
Płk Władysław 
Czermiński ps. „Ja-
strząb” vel „Stal
Władysław Czermiński urodził się 
17.08.1910 r. w Jeżewie w pow. 
Sierpc na Mazowszu. Rodzina jego 
pochodziła jednak z Wołynia, a kon-
kretnie z Dubna nad Ikwą. Jak sam 
mawiał „ tam leżą kości moich przod-
ków”. Jego dziadek był powstańcem
styczniowym w 1963 roku. W 1929 
r. ukończył Seminarium .....strona 42

CO STAŁO SIĘ Z 
UKRAIŃSKĄ
POWSTAŃCZA AR-
MIĄ?
Po klęsce Niemców pod Stalingra-
dem, armia niemiecka rozpoczęła 
odwrót. Przed przesuwającym się 
frontem wschodnim, uciekali Niem-
cy, a wraz z nimi Ukraińcy. Uciekali 
ci, którzy byli w policji niemieckiej, 
w SS Galizien, a również bandy 
Ukraińskiej Powstańczej Armii, któ-
re miały na.....strona 44

Z KRESÓW DO 
WROCŁAWIA
– MATKA BOŻA 
RÓŻAŃCOWA Z 
PODKAMIENIA
Tym razem zapraszam w odwiedziny 
do Maryi z Podkamienia. Odwiedzi-
łam już nie po raz pierwszy kościół 
ojców Dominikanów pod wezwa-
niem św. Wojciecha w centrum Wro-
cławia, przy placu Dominikańskim. 
Obraz M.B. z Podkamienia ma swoją 
kaplicę w tym monumentalnym ko-
ściele. ......strona 45

„GENIUS LOCI” 
LWOWA - WE 
WROCŁAWIU?”
„Genius loci” to pojęcie znane już w 
starożytnym Rzymie, gdzie według 
wierzeń każdy człowiek miał swo-
jego geniusza, czyli ducha opiekuń-
czego czuwającego nad nim od dnia 
narodzin aż do śmierci....strona 46
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Zmarł por.Józef Łu-
kaszewski ps. „Czaj-
ka” - jeden z ostat-
nich żołnierzy 27 
Wołyńskiej Dywizji
Piechoty AK
W Chełmie Lubelskim w wieku 98 
lat zmarł porucznik Józef Łukaszew-
ski, pseudonim Czajka, jeden z ostat-
nich żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywi-
zji Piechoty AK. Msza św. żałobna 
odprawiona została ...strona 4

75. rocznica litew-
skiej zbrodni na Po-
lakach w Glincisz-
kach
20 czerwca 1944 r. oddział kolabora-
cyjnej policji litewskiej zamordował 
w Glinciszkach 40 Polaków. Była 
to litewska odpowiedź na śmierć w 
walce z AK 4 policjantów. Zbrodnia 
spotkała się z odwetem ze strony 
Polaków. – Jestem przekonany, że o 
Glinciszkach i Dubinkach nie powin-
no mówić się oddzielnie. .....strona 5

X Światowy Kongres 
Kresowian w Cheł-
mie Lubelskim
Tradycyjnie w dniach 15 i 16  czerw-
ca 2019 r. w Chełmie Lubelskim 
odbył się „X Światowy Kongres 
Kresowian”. Czerwcowa sobota w 
Chełmie, stała się miejscem odbywa-
jącego się Kongresu Kresowian. Tym 
razem Msza święta odprawiła się w 
kościele OO Reformatów, w którym 
znajduję się cudowny obraz św. An-
toniego- Patrona strona ......6

O którą „prawdę” tu 
chodzi ?
Trzeba przyznać, że wokół najnow-
szej książki Piotra Zychowicza, „Wo-
łyń zdradzony”, jest już sporo szumu, 
chociaż oczywiście na razie dzięki 
kampanii reklamowej jaka prowadzi 
sam autor. Kontrowersyjny tytuł już 
sam zwraca uwagę potencjalnych 
czytelników. Nie bez znaczenia rów-
nież była wcześniejsza zapowiedź 
rozpoczęcia sprzedaży z dniem 2 lip-

ca, a więc na kilka dni przed obcho-
dami 11 lipca, .....strona 13
Jak „uetycznia” ba-
dania Jarosław Syr-
nyk.
W artykule „Straty osobowe na te-
renie powiatu leskiego w okresie od 
marca 1944 r. do lipca 1947 r.”, opu-
blikowanym w: „Lemkovia, Bojko-
via, Rusíni - ......strona 16

Czytajcie prawdę o 
Wołyniu
„Bestialstwo UPA pod Lubomlem na 
Wołyniu, Tom II - Spalony Kościół” 
to najnowsza książka Krzysztofa 
Kołtuna z Chełma ......strona 19

Zagłada Huciska 
Brodzkiego
Otrzymałem pocztą książeczkę zaty-
tułowaną jak powyżej. Są to wspo-
mnienia Jana Pinkiewicza ,ur. 1929r. 
w Hucisku Brodzkim, opracowane 
prze córkę Jarmiłę Ulatowską, a 
wydane nakładem Jana Michalew-

75. rocznica rozbrojenia 
największej kresowej 

dywizji Armii Krajowej

Działania 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej - lipiec 1944r. - Strona 37 
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Prokuratorzy IPN w Lublinie 
poszukują osób pokrzywdzo-
nych i świadków zbrodni wołyń-
skiej. Za zbrodnię ludobójstwa 
popełnioną w latach 1939-1945 
odpowiadają m.in. członkowie 
OUN-UPA. IPN zaapelował o 
składanie relacji i dokumen-
tów w tej sprawie. (...)  Instytut 
przypomniał, że śledztwo proku-
ratorów z Lublina dotyczy terenu 
dawnego województwa wołyń-
skiego i dopuszczenia się tam 
„zabójstw kilkudziesięciu tysięcy 
mężczyzn, kobiet i dzieci narodo-
wości polskiej”. (...)  „Zwracamy 
się z apelem do osób pokrzyw-
dzonych, członków ich rodzin, 
świadków oraz tych wszystkich, 
którzy posiadają informacje na 
temat zbrodni, a także są w posia-
daniu zdjęć pomordowanych, list 
ofiar lub innej przydatnej doku-
mentacji, o kontakt” – zaapelował 
Instytut. Podał też adres, na któ-
ry należy kierować korespon-
dencję w tej sprawie: ul. Wodo-
pojna 2,  20-086 Lublin; numer 
telefonu: (81) 534 59 11 oraz i 
adres e-mail:  komisja.lublin@
ipn.gov.pl. (...)  Ze stanowiska 
pionu śledczego IPN, z którym 

można zapoznać się na stronach 
Instytutu (stan na luty 2019 r.), 
wynika, że wciąż możliwe jest 
skuteczne oskarżenie sprawców 
zbrodni wołyńskiej – zakwalifi-
kowanej przez prokuratorów jako 
zbrodnia ludobójstwa. (...)   Z po-
wodu zbrodni wołyńsko-galicyj-
skiej Polskę i Ukrainę do dzisiej-
szego dnia dzieli różna pamięć o 
roli OUN-UPA. O ile dla polskiej 
strony była to godna potępienia 
zbrodnia ludobójstwa (masowa i 
zorganizowana), o tyle dla Ukra-
ińców był to efekt symetrycznego 
konfliktu zbrojnego, za który w 
równym stopniu odpowiedzial-
ne były obie strony. Dodatkowo 
Ukraińcy chcą postrzegać OUN 
i UPA wyłącznie jako organiza-
cje antysowieckie (ze względu na 
ich powojenny ruch oporu wobec 
ZSRS), a nie antypolskie. 

Źródło:
https://www.tvp.info/43049327/
ipn-szuka-naocznych-swiadkow-
rzezi-wolynskiej-spisujemy- z-
eznania?fbclid=IwAR2jbOTy-
jGEyDcn7IOw2Ka0msUAykU-
b4wcNgwcZYRi-a1Tdv1PAHk
2B_qw

IPN szuka naocznych 
świadków rzezi 
wołyńskiej. 
„Spisujemy zeznania”
Redakcja

Foto za: https://ipn.gov.pl/pl/
ak tua lnosc i /73015,Tabl ica-
w - h o l d z i e - B r o n i s l a w o w i -
Pierackiemu-w-85-rocznice-
smierci.html

15 czerwca minęła 85. rocznica 
zamachu na płk. Bronisława Pie-
rackiego. Atak przeprowadzili 
działacze Organizacji Ukraiń-

skich Nacjonalistów (OUN). Za-
bójstwa na ul. Foksal 3 w War-
szawie dokonał działacz OUN 
Hryhorij Maciejko na zlecenie 
jednego z przywódców organiza-
cji, Stepana Bandery. Przedstawi-
ciele Urzędu ds. Kombatantów i 
Osób Represjonowanych wspól-
nie m.in. z weteranami II wojny 
światowej odsłonili w czwartek w 

pobliżu miejsca zamachu pamiąt-
kową tablicę. (...)  Na tablicy, któ-
rą odsłonięto na ścianie budynku 
Związku Inwalidów Wojennych 
RP przy ul. Foksal 16, przypo-
mniano, że Pieracki był wicepre-
mierem, szefem MSW, a także 
oficerem Legionów Polskich 
i obrońcą Lwowa w 1918 r.  

Po słynnej szarży pod Sokołowem 
doszło do bitwy pod Jazłowcem 
75 lat temu w dniach od 11 do 13 
lipca 1919 r. w zwycięskim boju 
Dywizjon l Dywizji Jazdy przy 4 
Dywizji Strzelców Polskich gene-
rała Żeligowskiego, odparł ataku-
jące oddziały ukraińskie (łącznie 
w sile dwóch i pół brygady) i nie 
dopuścił wroga do Jazłowca i 
klasztoru SS Niepokalanego Po-
częcia. Ten dzień - 11 lipca stał 
się dniem święta pułkowego. 

Klasztor w Jazłowcu - to dawna 
od wielu wieków strażnica Rze-
czypospolitej, na południowo-
-wschodnich rubieżach Polski, na 
Podolu - powstrzymująca zagony 
tatarskie i tureckie nawały. Bój 
ten przyniósł ułanom nieśmier-
telną sławę oraz nazwę „Ułanów 
Jazłowieckich”.

Foto: za https://www.ipsb.nina.
gov.pl/a/artykul/boj-pod-jazlow-
cem-1113-lipca-1919-roku

Jednak jest wreszcie tablica
Redakcja

Kartka z historii: 
75 rocznica bitwy pod Jazłowcem

W czwartek i piątek 
już po raz 11-nasty 
w gościnnych Prabu-
tach na Powiślu od-
była się Konferencja 
„Świat Kresów”. 13 
czerwca 2019 r. przy 
pomniku upamięt-
niającym Pomordo-
wanych na Kresach 
Wschodnich II Rze-
czypospolitej, odpra-
wiono mszę świętą 
w intencji ofiar ludo-
bójstwa dokonanego 
przez OUN – UPA 
w czasie II Wojny 
Światowej Trady-
cyjnie podczas mszy 
homilię wygłosił ks. 
Tadeusz Isakowicz 
– Zaleski.14 czerwca 2019 r. od 
godz. 10 w Prabuckim Centrum 
Kultury i Sportu odbyła się kon-
ferencja, którą otworzyli prezes 
Prabuckiego Stowarzyszenia Kre-
sowiaków Andrzej Mosiejczyk i 
burmistrz Marek Szulc. Wśród 
uczestników, co bardzo cieszy, 
było  bardzo wielu uczniów z 
lokalnych szkól. Prelekcje prze-
prowadzili  m.in. Ks. Tadeusz Isa-
kowicz – Zaleski „75. rocznica 
ludobójstwa Polaków na Poku-
ciu i Tarnopolszczyźnie”. Z kolei 
prelekcja Mirosława Kowzana z 
Chodzieży dotyczyła historii i 

zagłady wsi Perczyn na Wołyniu. 
Całość uzupełniły wystąpienia re-
daktorów Michała Rzepiaka i An-
drzeja Urbańskiego z „Saloniku 
Kresowego” z Radia Gdańsk. Or-
ganizatorzy poinformowali rów-
nież, że:  20 lipca w Prabutach 
odbędzie się IV Kresowy Rajd 
Rowerowy, a 15 sierpnia we 
wspomnianej konkatedrze uro-
czyście zainstalowana będzie 
kopia Matki Bożej z Kazimierki 
na Wołyniu. Oryginał obrazu 
wraz z kościołem został spalony 
w 1943 roku przez bandy UPA. 
Pomimo tego kult Matki Bożej 
trwa nadal wśród Wołyniaków.  

Udało się nam również dowie-
dzieć, że: Prabuckie Stowarzy-
szenia Kresowiaków, Otrzymało  
dotację na realizację reportażu fil-
mowego pod roboczym tytułem: 
„Powiślanin – skąd przybyłem? 
co zastałem? co przywiozłem?”, 
dokumentującego historię ludzi 
osiedlonych na Powiślu po II 
wojnie światowej. Realizacja pro-
jektu trwać będzie 2 lata. Stowa-
rzyszenie otrzymało środki unij-
nie przyznane przez Powiślańską 
Lokalną Grupę Działania.

 Źródło: http://www.prabuty.pl/
konferencja-swiat-kresow/

Brawo Prabuty. Konferencja 
Kresowa „Świat Kresów”
Redakcja
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Ruch Społeczny 
„Porozumienie  

Pokoleń Kresowych„ 
Obchody 11 lipca 
w Warszawie
Andrzej Łukawski

W 76. rocznicę Krwawej Nie-
dzieli na Wołyniu, jak co roku 
Marszem Pamięci który wy-
ruszy po Mszy w Katedrze 
Praskiej uczcimy pamięć ofiar 
ludobójstwa na Kresach II 
Rzeczpospolitej Polskiej.  

Rok 2019 to kolejny rok zmowy 
milczenia i chowania ludobój-
stwa pod dywan. 
To w tym roku, roku 2019 w 
skandaliczny sposób Trybunał 
Konstytucyjny uznał za niekon-
stytucyjne zapisy w Ustawie o 
IPN o ukraińskim nacjonalizmie 
i Małopolsce Wschodniej. 
Rok temu na skutek nacisków 
USA, IZRAELA oraz Kijowa, z 
ustawy o IPN zniknęły zapisy o 
penalizacji zbrodni ludobójstwa. 

W czasie gdy za naszą wschod-
nią granicą rośnie natężenie 
gloryfikowania banderyzmu, w 
Polsce coraz bardziej okrutnie 
marginalizuje się i Kresy i ofia-
ry ludobójstwa. Dlatego poprzez 
większą niż w latach poprzednich 
frekwencję musimy pokazać, że 

pamięć ofiar ludo-
bójstwa nigdy nie 
przeminie.  

Plan obchodów 
w dniu 11 lipca 
2019r. 
 
16:00 - początek 
wydarzenia
16:30 - Msza 
Święta - Bazyli-
ka katedralna św. 
Michała Archa-
nioła i św. Floria-
na Męczennika, 
zwyczajowo ka-
tedra św. Floriana 
– kościół na war-
szawskiej Pradze-
-Północ, katedra 
diecezji warszaw-
sko-praskiej. 

Po mszy, ok. 
17:30 - rusza 
Marsz Pamięci 
który przejdzie 
ulicami Pragi i Śródmieścia a 
zakończy się tradycyjnie przed 

Tablicą Wołyńską umieszczoną 
na fasadzie Domu Polonii przy 
Krakowskim Przedmieściu 64

Muzeum II W.Ś  w Gdańsku 
ogłosiło wielką akcję zbierania 
pamiątek. Piszą między inny-
mi: „Jeżeli chcielibyście, aby 
pamięć o Waszych krewnych i 
ich historie nie odeszły w zapo-
mnienie zachęcamy do przeka-
zania przedmiotów związanych 
z wojną do naszego Muzeum w 
ramach Ogólnopolskiej Zbiórki 
Eksponatów ,,Przyjmiemy Two-
ją historię…” Wszystkie zabytki 
zostaną otoczone staranną opie-
ką i zabezpieczone przed skut-
kami upływu czasu.
Czekamy na Was w siedzi-
bie Muzeum II Wojny Świato-
wej oraz w pięciu polskich mia-
stach, gdzie otworzymy czasowe 
punkty zbiórki:

Czekamy na Was w siedzi-
bie Muzeum II Wojny Świa-
towej oraz w pięciu polskich 
miastach, gdzie otworzy-
my czasowe punkty zbiórki: 
• Lublin 11-13 lipca 
• Szczecin 8-10 sierpnia 
• Białystok 10-12 października 
• Katowice 14-16 listopada 
• Warszawa 12-14 grudnia
Akcja potrwa do końca bieżące-
go roku.” Więcej o akcji: https://
muzeum1939.pl/zbiorka2019

Wiemy, że w tym muzeum, jest 
dział poświęcony „Kresom”, 
mimo, że tego nie nagłośnio-
no. Warto zatem przypomnieć, 
że w czasie burzliwych wyda-
rzeń XX wieku, Kresy były 
areną walk toczonych w obu 

wojnach światowych, były 
miejscem masowych zbrodni 
i eksterminacji, wywózek i wy-
siedleń. Od 1939 r. były oku-
powane przez ZSRR i Litwę, 
od 1941 przez III Rzeszę, od 
1944 ponownie przez ZSRR. 
W PRL termin „Kresy” został 
wyeliminowany ze słownika 
polskich pojęć narodowych. Po 
zmianach ustrojowych na po-
czątku lat 90-tych XX wieku 
polska historiografia odzyskała 
swobodę posługiwania się ter-
minem „Kresy”. Kresy jednak 
zachowały się w pamięci ludzi, 
których los rzucił o kilkaset ki-
lometrów na zachód od swoich 
dotychczasowych domów, na 
ziemie nowe i nieznane. Stało 
się to w wyniku układów Wiel-
kiej Trójki, na które Polska nie 
miała wpływu. Wysiedlonych z 
Kresów przez pół wieku ska-
zywano na zapomnienie. Nie 
wolno było otwarcie mówić i 
pisać o polskich Kresach. Dla-
tego też przez pryzmat wspo-
mnień Kresowian podejmijmy 
próbę wywołania z niepamięci 
losów mieszkańców „kraju lat 
dziecinnych”. Dlatego ten dział 
muzeum będzie  szczególną lek-
cją historii. Młode pokolenie, 
wychowane w zupełnie innej 
rzeczywistości, będzie miało 
szansę uświadomić sobie własną 
tożsamość kulturową, zrozumieć 
tęsknotę starszych za minionym 
czasem i niezwykłą atmosferą 
tamtych lat.

„Kresy” w Muzeum 
II Wojny Światowej
Redakcja

"https://www.facebook.com/Muzeum.II.Wojny.Swiatowej/?__tn__=K-R&eid=ARDpNlf9sGoAgTi93LSrjIRN1jZ_9MmIEMxjSDy47OgOFT0j92mzzq2ESsQDIsxbSMd5klBNzR0VPpK7xD_kIaTNaLS4lqe_ryy2M2X8TygTkbQ_aGCef_zIZcHPq_Qk9foRXCFj8N6T6HgS7kr3bcycIQv3RgasEIEO-P11jnLHzKMG4Q&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA05E17Pfn-qkpKg1PdsItQ2iNlwC2PMZqunOjDOYRUQIFoVSocbIHjC5-B-rZwG1vx_pY7HPomRtDCy8SO4Do_d11qDZyA5VqnW1bcBsUHhS3kIOFUkNtPd_tk-mrBJ7AK1S5Pt08WmtyI1eUlzAFLRW2o1QMDJamD57DA7-5gAV1ImtnTELxC65v1g3BUZgjBvkIAc4JmkhqBDKApGSMBoPeKTW9XUaKI_SWUvm8be
"https://www.facebook.com/Muzeum.II.Wojny.Swiatowej/?__tn__=K-R&eid=ARDpNlf9sGoAgTi93LSrjIRN1jZ_9MmIEMxjSDy47OgOFT0j92mzzq2ESsQDIsxbSMd5klBNzR0VPpK7xD_kIaTNaLS4lqe_ryy2M2X8TygTkbQ_aGCef_zIZcHPq_Qk9foRXCFj8N6T6HgS7kr3bcycIQv3RgasEIEO-P11jnLHzKMG4Q&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA05E17Pfn-qkpKg1PdsItQ2iNlwC2PMZqunOjDOYRUQIFoVSocbIHjC5-B-rZwG1vx_pY7HPomRtDCy8SO4Do_d11qDZyA5VqnW1bcBsUHhS3kIOFUkNtPd_tk-mrBJ7AK1S5Pt08WmtyI1eUlzAFLRW2o1QMDJamD57DA7-5gAV1ImtnTELxC65v1g3BUZgjBvkIAc4JmkhqBDKApGSMBoPeKTW9XUaKI_SWUvm8be
https://www.facebook.com/Muzeum.II.Wojny.Swiatowej/?__tn__=K-R&eid=ARDpNlf9sGoAgTi93LSrjIRN1jZ_9MmIEMxjSDy47OgOFT0j92mzzq2ESsQDIsxbSMd5klBNzR0VPpK7xD_kIaTNaLS4lqe_ryy2M2X8TygTkbQ_aGCef_zIZcHPq_Qk9foRXCFj8N6T6HgS7kr3bcycIQv3RgasEIEO-P11jnLHzKMG4Q&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA05E17Pfn-qkpKg1PdsItQ2iNlwC2PMZqunOjDOYRUQIFoVSocbIHjC5-B-rZwG1vx_pY7HPomRtDCy8SO4Do_d11qDZyA5VqnW1bcBsUHhS3kIOFUkNtPd_tk-mrBJ7AK1S5Pt08WmtyI1eUlzAFLRW2o1QMDJamD57DA7-5gAV1ImtnTELxC65v1g3BUZgjBvkIAc4JmkhqBDKApGSMBoPeKTW9XUaKI_SWUvm8beTniFT8t8WCJYgs00eEX657wAmtauLSp_g32JtoSYX2qcBc0jBfM0tcd
https://www.facebook.com/Muzeum.II.Wojny.Swiatowej/?__tn__=K-R&eid=ARDpNlf9sGoAgTi93LSrjIRN1jZ_9MmIEMxjSDy47OgOFT0j92mzzq2ESsQDIsxbSMd5klBNzR0VPpK7xD_kIaTNaLS4lqe_ryy2M2X8TygTkbQ_aGCef_zIZcHPq_Qk9foRXCFj8N6T6HgS7kr3bcycIQv3RgasEIEO-P11jnLHzKMG4Q&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA05E17Pfn-qkpKg1PdsItQ2iNlwC2PMZqunOjDOYRUQIFoVSocbIHjC5-B-rZwG1vx_pY7HPomRtDCy8SO4Do_d11qDZyA5VqnW1bcBsUHhS3kIOFUkNtPd_tk-mrBJ7AK1S5Pt08WmtyI1eUlzAFLRW2o1QMDJamD57DA7-5gAV1ImtnTELxC65v1g3BUZgjBvkIAc4JmkhqBDKApGSMBoPeKTW9XUaKI_SWUvm8beTniFT8t8WCJYgs00eEX657wAmtauLSp_g32JtoSYX2qcBc0jBfM0tcd
https://muzeum1939.pl/zbiorka2019?fbclid=IwAR1afSgg14KGxnFmMYyi7aN64Xr2mLELZD75FjS_83ptAnDA1GeLO1Pcfp8
https://muzeum1939.pl/zbiorka2019?fbclid=IwAR1afSgg14KGxnFmMYyi7aN64Xr2mLELZD75FjS_83ptAnDA1GeLO1Pcfp8
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W Chełmie Lubelskim w wieku 
98 lat  zmarł porucznik Józef Łu-
kaszewski, pseudonim Czajka, je-
den z ostatnich żołnierzy 27 Wo-
łyńskiej  Dywizji Piechoty AK.
Msza św. żałobna odprawiona zo-
stała 28 czerwca 2019 r. ( piątek) 
o godz. 13 w kościele pod wezwa-
niem Świętej Matki Teresy z Kal-
kuty przy ul. Kochanowskiego w 
Chełmie. Porucznik Łukaszewski 
spoczął na cmentarzu komunal-
nym w Chełmie. Rodzina zmarłe-
go prosiła, by zamiast kwiatów i 
wieńców, przynosić znicze, które 
trafią na ukochany przez porucz-
nika Łukaszewskiego Wołyń. I 
zapłoną na grobach spoczywają-
cych tam Polaków. 

Józef Łukaszewski urodził się w 
miejscowości Wierzbiczno, gmi-
na Turzysk, powiat Kowel, woj. 
wołyńskie. Dziadek Ludwik był 
legionistą i osadnikiem wojsko-
wym. Rodzina Łukaszewskich 
przybyła na Wołyń prawdopo-
dobnie z okolic Kielc. W 1943 
r.  ukraińskie rzezie na ludności 
polskiej nie ominęły Wierzbicz-
na. Józef Łukaszewski trafił do 
Zasmyk i zgłosił się do oddziału 
partyzanckiego AK „Jastrzębia” ( 
por. Władysława Czermińskiego), 
przyjmując pseudonim „Czajka”. 
Z tym oddziałem brał udział mię-
dzy innymi w obronie Kupiczo-
wa, miejscowości zamieszkanej 
przez Czechów. W 1944 r. po po-
wstaniu 27 WDP AK znalazł się 
w II batalionie 50 pułku piechoty 
i wziął udział w  akcji „Burza”. 
Z dywizją brał udział w walkach o 

Turzysk i trafił w okrążenie na te-
renie lasów mosurskich. Walczył 
o Czmykos, Stawki i Staweczki, 
gdzie został ranny rykoszetem. 
Pocisk przechowywał jeszcze po 
wojnie.

Po 1945 r. jako były Akowiec 
ukrywał się w Piaskach pod Lu-
blinem, zatrudniając się do prac 
polowych. Został jednak aresz-

towany i osadzony w więzieniu 
UB w Hrubieszowie. W końcu 
został jednak zwolniony powró-
cił do Buśna, założył rodzinę i 
prowadził duże gospodarstwo 
rolne. W latach siedemdziesią-
tych zamieszkał w Chełmie, gdzie 
współpracował ze środowiskiem 
byłych żołnierzy 27 WDP AK. W 
wolnej Polsce otrzymał awans na 
porucznika rezerwy.

Zmarł por.Józef Łukaszewski ps. 
„Czajka” - jeden z ostatnich 
żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty AK
Redakcja

Z nieukrywaną satysfakcją do-
wiedzieliśmy się o budującej 
uroczystości, podczas której do-
ceniono działaczy kresowych w 
Opolu. Informację podajemy za: 
nto.pl (https://nto.pl/10-opolsk-
ie-dni-kresowe-marszalek-odz
naczyl-zasluzonych-przedstawi
cieli-organizacji-kresowych/ar/
c13-14242795?fbclid=IwAR0xI
UcX5EFEUj2HDSvjye99wE3x-
leQwiYGha7LcegFqJv_u6Y-OX-
-Bkgo)

W ogrodzie Wojewódzkiej Bi-
blioteki Publicznej świętowano 
w piatek 10. Dni Kresowe. Z tej 
okazji marszałek województwa 
uhonorował wyróżniających się 
przedstawicieli środowisk kre-
sowych odznaką „Za zasługi dla 
województwa opolskiego. 

Odznaczeni zostali:

•	 Adam Wołkowski z 
Kędzierzyna-Koźla, założyciel i 
dyrygent chóru „Echo Kresów”, 
odnoszącego sukcesy na arenie 
ogólnopolskiej, a także pomy-
słodawca i reżyser cyklicznego 
„Koncertu Czterech Kultur”;

•	 Alicja Heflich z Brzegu, 
działaczka Towarzystwa Miłośni-
ków Lwowa i Kresów Południo-
wo-Wschodnich, współorganiza-
torka konkursów kresowych dla 
młodzieży, organizatorka charyta-

tywnych wyjazdów na Kresy;

•	 Jolanta Kołodziejska z 
Opola, od wielu lat zasiadająca 
w zarządzie opolskiego oddziału 
Towarzystwa Miłośników Lwo-
wa, członek zarządu głównego 
Towarzystwa;

•	 Janina Stadnik z Nysy, 
inicjatorka powstania nyskiego 
Klubu Tarnopolan;

•	 Kazimierz Naumczyk 
z Głubczyc, który gromadzi re-
lacje kresowian do wydawnictw 
wspomnieniowych, organizuje 
pielgrzymki na Kresy, inicjuje 
współprace Towarzystwa m.in. z 
młodzieżą;

•	 Witold Listowski - wie-
loletni prezes kędzierzyńsko-ko-
zielskiego Stowarzyszenia Kreso-
wian, wiceprezydent Światowego 
Kongresu Kresowian, organizator 
Wojewódzkie Dni Kultury Kreso-
wej.

Przypominaniu i utrwalaniu dzie-
dzictwa kresowego służą właśnie 
organizowane od 2012 roku Opol-
skie Dni Kresowe. Ich współorga-
nizator, Tadeusz Chrobak, od 35 
kierujący Wojewódzką Biblioteką 
Publiczną, otrzymał nagrodę mar-
szałka dla animatorów i twórców 
kultury, a od towarzystwa kreso-
wian - medal 30-lecia.

10. Opolskie Dni Kresowe. 
Marszałek odznaczył 

zasłużonych przedstawicieli 
organizacji kresowych

Redakcja

Janowej Doliny 
rozkwit i zagłada - 
Kresy Niepodległe 
1919 - 1939
Redakcja

3 lipca, środa, 18.00, DSH, 
Warszawa, Karowa 20
Janowej Doliny rozkwit i za-
głada

Dom Spotkań z Historią zapra-
sza na kolejne spotkanie cyklu 
„KRESY NIEPODLEGŁE 
1919 – 1939”, w ramach które-
go przypominamy osiągnięcia 
cywilizacyjne, gospodarcze, 
naukowe i kulturalne ziem 
wschodnich II Rzeczypospoli-
tej. Prezentacja Tomasza Kuby 
Kozłowskiego poświęcona bę-
dzie jednemu z najciekawszych 
przedsięwzięć przemysłowo-
-gospodarczych na Wołyniu 
jakim były Państwowe Ka-

mieniołomy w Janowej Dolinie 
eksploatujące złoża bazaltu 
oraz stworzone przy nich wzor-
cowe osiedle dla pracowników 
przedsiębiorstwa. Kres osady 
przyniósł w 1943 roku atak 
ukraińskich nacjonalistów, 
którzy wymordowali ok. 600 
mieszkańców miejscowości.  

Zapraszamy do udziału w spo-
tkaniu i zachęcamy do upo-
wszechnienia oraz udostępnia-
nia tej informacji!

3 lipca 2019, środa, godz. 18.00
Dom Spotkań z Historią, War-
szawa, ul. Karowa 20

https://nto.pl/10-opolskie-dni-kresowe-marszalek-odznaczyl-zasluzonych-przedstawicieli-organizacji-kresowych/ar/c13-14242795?fbclid=IwAR0xIUcX5EFEUj2HDSvjye99wE3x-leQwiYGha7LcegFqJv_u6Y-OX-Bkgo
https://nto.pl/10-opolskie-dni-kresowe-marszalek-odznaczyl-zasluzonych-przedstawicieli-organizacji-kresowych/ar/c13-14242795?fbclid=IwAR0xIUcX5EFEUj2HDSvjye99wE3x-leQwiYGha7LcegFqJv_u6Y-OX-Bkgo
https://nto.pl/10-opolskie-dni-kresowe-marszalek-odznaczyl-zasluzonych-przedstawicieli-organizacji-kresowych/ar/c13-14242795?fbclid=IwAR0xIUcX5EFEUj2HDSvjye99wE3x-leQwiYGha7LcegFqJv_u6Y-OX-Bkgo
https://nto.pl/10-opolskie-dni-kresowe-marszalek-odznaczyl-zasluzonych-przedstawicieli-organizacji-kresowych/ar/c13-14242795?fbclid=IwAR0xIUcX5EFEUj2HDSvjye99wE3x-leQwiYGha7LcegFqJv_u6Y-OX-Bkgo
https://nto.pl/10-opolskie-dni-kresowe-marszalek-odznaczyl-zasluzonych-przedstawicieli-organizacji-kresowych/ar/c13-14242795?fbclid=IwAR0xIUcX5EFEUj2HDSvjye99wE3x-leQwiYGha7LcegFqJv_u6Y-OX-Bkgo
https://nto.pl/10-opolskie-dni-kresowe-marszalek-odznaczyl-zasluzonych-przedstawicieli-organizacji-kresowych/ar/c13-14242795?fbclid=IwAR0xIUcX5EFEUj2HDSvjye99wE3x-leQwiYGha7LcegFqJv_u6Y-OX-Bkgo
https://nto.pl/10-opolskie-dni-kresowe-marszalek-odznaczyl-zasluzonych-przedstawicieli-organizacji-kresowych/ar/c13-14242795?fbclid=IwAR0xIUcX5EFEUj2HDSvjye99wE3x-leQwiYGha7LcegFqJv_u6Y-OX-Bkgo
https://nto.pl/10-opolskie-dni-kresowe-marszalek-odznaczyl-zasluzonych-przedstawicieli-organizacji-kresowych/ar/c13-14242795?fbclid=IwAR0xIUcX5EFEUj2HDSvjye99wE3x-leQwiYGha7LcegFqJv_u6Y-OX-Bkgo
http://gdansk.naszemiasto.pl/artykul/1312961,rada-nadzorcza-spolki-szpitala-powiatu-bytowskiego-sp-z-o-o,id,t.html#utm_medium=alz&utm_source=nto.pl&utm_campaign=artykul
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20 czerwca 1944 r. oddział ko-
laboracyjnej policji litewskiej 
zamordował w Glinciszkach 40 
Polaków. Była to litewska odpo-
wiedź na śmierć w walce z AK 4 
policjantów. Zbrodnia spotkała 
się z odwetem ze strony Pola-
ków.
– Jestem przekonany, że o Glin-
ciszkach i Dubinkach nie powin-
no mówić się oddzielnie. Według 
mnie, wśród dni pamięci na Li-
twie powinny się znaleźć rów-
nież te daty, gdyż mają ogromne 
znaczenie dla polsko-litewskich 
relacji na Wileńszczyźnie – mówi 
„Kurierowi Wileńskiemu” histo-
ryk, Tomasz Bożerocki.

20 czerwca 1944 r. oddział litew-
skich policjantów z Podbrzezia 
wkroczył do Glinciszek i zamor-
dował 39 Polaków, nie oszczę-
dzając kobiet ani dzieci. 40 ofiarą 
zbrodni był administrator mająt-
ku, Władysław Komar – ojciec 
wybitnego lekkoatlety o tym sa-
mym imieniu, który został zamor-
dowany w okolicy Podbrzezia.

Podstawowym kryterium „do-
boru” ofiar była narodowość. 
Najlepiej potwierdza to fakt, że 
z grupy, która została rozstrzela-
na został wyłączony Władysław 
Klukowski, który rozmawiał z 
policją po litewsku i wskazał 
kierunek odejścia żołnierzy AK. 
Warto jednak zauważyć, że nawet 
w tak tragicznym momencie nie 
wszyscy chcieli ratować życie za 
wszelką cenę.

Mieczysław Sobolewski nie pró-
bował wykorzystywać znajomo-
ści języka, mimo że jego ojciec 
był Litwinem. Nie wskazał też 
miejsca, gdzie odeszli partyzan-
ci. Zginął razem ze wszystkimi. 
Zbrodnia w Glinciszkach wstrzą-
snęła Polakami. Bardzo szybko 

nastąpił też odwet. Żołnierze 5 
Wileńskiej Brygady AK zaata-
kowali 23 czerwca 1944 r. wieś 
Dubinki na terenie Litwy Ko-
wieńskiej i zabili tam 27 osób. 
Miały to być rodziny litewskich 
policjantów oraz innych Litwi-
nów kolaborujących z Niemca-
mi. Podobnie jak w Glinciszkach, 
ofiarami były kobiety i dzieci.

– Była to wyraźnie akcja odweto-
wa, co było podkreślane w pozo-
stawionych na miejscu ulotkach. 
Z jednej strony miała wymiar 
zemsty, z drugiej – jej celem było 
ostrzeżenie przed podobnymi li-
tewskimi akcjami wobec polskiej 
ludności, bo mord w Glinciszkach 
odbierano jako początek akcji li-
kwidacyjnej ludności polskiej na 
tych terenach – wyjaśnia „Ku-
rierowi Wileńskiemu” prof. Jaro-
sław Wołkonowski, autor książki 
„Okręg Wileński Związku Walki 
Zbrojnej Armii Krajowej: w la-
tach 1939-945”.

Rozliczenie sprawców mordów 
utrudniło wejście Armii Czer-
wonej i kolejna, tym razem so-
wiecka, okupacja. Jak podkreśla 
Jarosław Wołkonowski, wręcz 
symbolicznie można patrzeć na 
losy bezpośrednio odpowiedzial-
nego za mord na polskiej ludności 
w Glinciszkach por. Petrasa Po-
lekauskasa, dowódcy 3 kompanii 
258 litewskiego rezerwowego 
batalionu policyjnego. – Czło-
wiek odpowiedzialny za śmierć 
40 cywili, zupełnie niewinnych 
osób, w odwecie za śmierć w wal-
ce 4 policjantów, ostatecznie nie 
poniósł kary. Jak podaje w swo-
jej monografii dr. Paweł Rokicki, 
informacja o jego rozstrzelaniu 
przez Niemów okazała się nie-
prawdziwa. Udało mu się uciec 
do Niemiec, a potem do Stanów 
Zjednoczonych, gdzie otrzymał 

amerykańskie obywatelstwo i 
prowadził spokojne życie. To po-
kazuje, jak bardzo dziurawy był 
ten system ścigania za zbrodnie 
wojenne w świecie Zachodu – 
zauważa historyk. Konsekwencje 
mordu były jednak bardzo bole-
sne. Odczuły je nie tylko rodziny 
ofiar. Na długo Gliniszki i Dubin-
ki stały się symbolami polsko-li-
tewskiego antagonizmu. O Glin-
ciszkach nigdy nie zapomnieli 
natomiast Polacy. Sprawę mordu 
w Dubinkach litewskie środowi-
ska nacjonalistyczne wykorzysty-
wały przez lata jako dowód na to, 
że polscy partyzanci dokonywali 
świadomego ludobójstwa ludno-
ści litewskiej na Wileńszczyźnie. 
Do przełomowego wydarzenia 
doszło dopiero w czerwcu 2005 
r., gdy weterani Armii Krajowej 
i Oddziałów Lokalnych gen. Ple-
chavičiusa, walczących po stro-
nie Niemców, po raz pierwszy 
wspólnie uczcili pamięć zamor-
dowanych przez obie strony cy-
wilów. Antanas Paulauvičius, szef 

Związku Weteranów Litewskich 
Oddziałów Lokalnych i Wacław 
Pacyno, szef Klubu Weteranów 
AK, odwiedzili oba miejsca mor-
dów, gdzie Litwini i Polacy złoży-
li kwiaty, zapalili znicze i wspól-
nie modlili się po polsku i litew-
sku. Historyk Tomasz Bożerocki 
uważa, że wydarzenia sprzed 75 
lat mają szczególne znacznie w 
budowaniu polsko-litewskiej pa-
mięci historycznej. Nie jest to jed-
nak pamięć łatwa. – Uważam, że 
nie można mówić o Glinciszkach 
bez Dubinek i o Dubinkach bez 
Glinciszek, a niestety, tak Polacy, 
jak i Litwini bardzo lubią tego ro-
dzaju narrację. Mówienie o tych 
wydarzeniach jako całości jest 
bardzo trudne, bo Litwinom przy-
pomina o kolaboracji z czasów 
wojny i zbrodniach na ludności 
cywilnej, a Polaków zmusza do 
zauważenia skazy w działaniach 
Armii Krajowej. Osobiście uwa-
żam, że na grobach ofiar Polacy 
i Litwini powinni spotykać się co 
roku, że warto upamiętniać je jed-

ną, wspólną uroczystością, jednak 
jak dotąd taki pomysł nie spotkał 
się z zainteresowaniem ze strony 
przedstawicieli państwa – histo-
ryk wyjaśnia „Kurierowi Wileń-
skiemu”. Bożerocki uważa, że w 
tego rodzaju sprawach nie wystar-
czą oddolne inicjatywy. – Jestem 
przekonany, że rocznice mordów 
w Glinciszkach i Dubinkach po-
winny być na Litwie uwzględnio-
ne w ustawie o dniach pamięci. 
Próbowałem zainteresować tą 
sprawą poszczególnych posłów, 
ale jak na razie, to się nie udało. 
Jestem przekonany, że gdybym 
szukał poparcia dla upamiętnie-
nia tylko litewskich albo tylko 
polskich ofiar, byłoby o wiele 
łatwiej. Niestety, choć tak wiele 
mówimy o polsko-litewskim po-
jednaniu, nadal łatwiej jest zna-
leźć chętnych do podtrzymywania 
konfliktów niż ich rozwiązywania 
– twierdzi specjalista.
 Źródło: /kurierwilenski.pl/

75. rocznica litewskiej zbrodni 
na Polakach w Glinciszkach
Redakcja

W dniu 18 czerwca 2019 r. w Ka-
mieńcu Podolskim odbyło się po-
święcenie pomnika, wzniesione-
go w miejscu, gdzie wyrzucano 
ciała pomordowanych podczas 
masowych represji w ramach 
antypolskiej operacji NKWD. 
Pomnik został postawiony przez 
rodzinę Zawadzkich ku pamięci 
Stanisława Zawadzkiego, na-
uczyciela polskiej szkoły w Ka-
mieńcu Podolskim, represjono-
wanego w 1937 roku. Poświęce-
nia pomnika dokonał proboszcz 
katedry kamienieckiej ks. Ro-
man Twaróg TChr. Mszy św. 
na tym miejscu przewodniczył 
ks. Alojzy Kosobucki OSPPE z 
parafii św. Mikołaja Biskupa. Na 
uroczystości obecni byli przed-
stawiciele Towarzystwa Polskie-
go i rodzin pomordowanych. 
Przyjechali także przedstawicieli 
z Polski wśród których Wicemar-

szałek Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej pani Maria Koc. Anty-
polska operacja przeprowadzo-
na przez NKWD wyróżniała się 
ogromną skalą zbrodni i okru-
cieństwa. W latach 1937-1938 
represje miały naprawdę demo-
niczny charakter i były szcze-
gólnie skierowane przeciwko 
Polakom i katolikom. Polacy 
ginęli prawie czterdziestokrot-
nie częściej niż inni obywatele 
ZSRR. Według rozkazu Stalina 
ówczesny szef NKWD Mikołaj 
Jeżow likwidował wszystkich, 
kogo uważał za wrogów państwa 
radzieckiego. Wśród nich był i 
Stanisław Zawadzki – nauczyciel 
szkoły polskiej w Kamieńcu Po-
dolskim, który przeżył tylko 39 
lat. (...) Na początku lat 60-tych 
były pracownik NKWD odnalazł 
syna Stanisława Zawadzkiego, 
Zbigniewa i pokazał miejsce, 

gdzie zasypano ciała rozstrzela-
nych Polaków. Powiedział także, 
że w ciągu trzech tygodni każdej 
nocy wywoził 10-12 ciał, które 
zasypywał w jednym miejscu. 
Człowiek ten opowiedział to 
wszystko Zbigniewowi, gdyż był 
już w podeszłym wieku i męczy-
ły go wyrzuty sumienia, że nikt z 
rodziny nie wie, gdzie spoczywa 
ich bliski. Wcześniej mówienie o 
tych sprawach było zabronione, 
ale u schyłku swojego życia ten 
starszy człowiek postanowił opo-
wiedzieć i pokazać, gdzie spo-
czywa ojciec Zbigniewa i setki 
innych Polaków (zasypano ich w 
osobnym dole niż Rosjan i Ukra-
ińców). Zbigniew Zawadzki po-
kazał to miejsce swojej rodzinie i 
przykazał szanować je do czasu, 
aż możliwe będzie jego upamięt-
nienie. W połowie lat 90. Tere-
sa i Janek (wnuki Stanisława) 

w miejscu 
s p o c z y n k u 
zamordowa-
nych i roz-
s t rzelanych 
P o l a k ó w 
zrobili ogro-
dzenie i po-
stawili krzyż 
z tabliczką. 
A w tym 
roku (2019) 
pos tawiono 
pomnik, któ-
ry upamiętnia Polaków — ofiar 
represji politycznych, prześlado-
wań za wiarę i przynależność na-
rodową. — To jest bardzo ważne, 
że na tej ziemi pamiętają i sza-
nują swoją historię i swoje ko-
rzenie, — powiedziała podczas 
poświęcenia pomnika Wicemar-
szałek Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej pani Maria Koc. / W 

Kamieńcu Podolskim poświę-
cono pomnik pomordowa-
nym Polakom Strona główna  
 Źródło: Джерело: CRE-
D O : h t t p s : / / c r e d o . p r o /
pl/2019/06/187224?fbclid=IwA-
R2zY4ayLGClq87bcVEw0M-
22wo_M5P2rISrJW82WvvP-
ZQqtRfI5GG-8saw8

W Kamieńcu Podolskim poświęcono pomnik 
pomordowanym Polakom 
Redakcja
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Fundacja Wolność i Demokra-
cja w nowej części wileńskiego 
Cmentarza Rossa zakończy-
ła w sobotę rewitalizację pol-
skiej kwatery wojskowej z lat 
1919-20. Czterdzieści starych 
nagrobków zostało wymienio-
nych na nowe. Odnowiono też 
znajdującą się tam kolumnę. 
„Stan dawnej kwatery był na tyle 
zły, że przeciąganie tego w cza-
sie groziło całkowitą degradacją 
nagrobków” – powiedział koor-
dynator prac Marcin Demcio z 
Fundacji Wolność i Demokracja. 
Demcio wskazał, że kwatera ta 
jest bardzo często pomijana przez 
polskich turystów czy polskie 
delegacje oficjalne, które przyby-
wają na Rossę, gdyż „wszystkie 
uroczystości skupiają się na innej 
polskiej kwaterze wojskowej, w 
centrum której znajduje się ser-
ce marszałka Józefa Piłsudskie-
go”. Odnowiona przez Fundację 
kwatera mieści się w innej części 
cmentarza, na Nowej Rossie. Na 
Nowej Rossie spoczywają żoł-
nierze polscy i litewscy, polegli 
w latach 1919–20 w bratobójczej 
walce o Wilno. Spoczywa tam też 
pięciu żołnierzy z Samoobrony 
Wileńskiej, którzy polegli w wal-
kach ulicznych z Niemcami i bol-
szewikami w końcu grudnia 1918 
r. i na początku stycznia 1919 r. 

W środku tej kwatery, pomiędzy 
grobami polskich i litewskich 
żołnierzy, stoi kolumna z napi-
sem „Wilno swoim wybawcom”. 
Do 1939 roku wieńczył ją orzeł. 
Prace nad rewitalizacją, które sfi-
nansowano ze środków Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego i Funduszu Promocji 
Kultury, rozpoczęto w ubiegłym 
roku od zbierania odpowiedniej 
dokumentacji. Następnie zostały 
wykonane nagrobki, identyczne 
z tymi z lastryka, które były w 
kwaterze. „Początkowo nagrob-
ki chcieliśmy stworzyć z gra-
nitu, bo uważaliśmy, że jest to 
trwalszy materiał i lepiej wyglą-
da. Strona litewska upierała się 
jednak, żeby była to identyczna 
kopia istniejących” – powiedział 
Demcio. Dogłębnej renowacji 
została poddana też kolumna, 
która – jak wskazuje koordynator 
prac – „była w gorszym stanie niż 
przepuszczaliśmy”. W planach 
Fundacji Wolność i Demokracja 
jest też przywrócenie kolumnie 
pierwotnego stanu, czyli umiesz-
czenie na niej orła, ale „będzie to 
zależało od tego, czy pozwolą na 
to władze litewskie”. W ocenie 
przewodniczącego Społecznego 
Komitetu Opieki nad Starą Rossą 
Dariusza Żyborta, rewitalizacja 
polskiej kwatery na Nowej Rossie 

jest „dużym, znaczącym i kosz-
townym projektem”.

„Część nagrobków już była kie-
dyś odnawiana; stan większości 
wymagał pilnych prac. Obecne, 
nowe nagrobki posłużą co naj-
mniej 50 lat” – powiedział PAP 
Żybort.

Prezes poinformował również, że 

Społeczny Komitet Opieki nad 
Starą Rossą rozpoczął już zapla-
nowane na ten rok prace renowa-
cyjne 10 pomników. Za uzyska-
ne środki pochodzące głównie z 
kwest Komitet zamierza też od-
nowić kilka pomników na innej 
starej wileńskiej nekropolii, na 
Cmentarzu Bernardyńskim, m.in. 
zniszczony tu przed kilkoma mie-
siącami przez wandali pomnik 

Antoniego Tyszkiewicza

Foto: Roman Niedźwiecki  Źró-
dło: https://zw.lt/wilno-wi-
lenszczyzna/polska-kwatera-
wojskowa-na-rossie-zostala-odn
owiona/?fbclid=IwAR0Sa8dgw
VKPY2z75WHelmgy36FtE_PU-
B72oBzm8a7C2e6g4_pO8Y-
gRxRgg

Polska kwatera wojskowa na 
Rossie została odnowiona

Redakcja

Tradycyjnie  w dniach 15 i 16 
czerwca 2019 r. w Chełmie Lu-
belskim odbył się  „X  Światowy 
Kongres Kresowian”. Czerwcowa 
sobota w Chełmie, stała się miej-
scem odbywającego się Kongresu 
Kresowian. Tym razem Msza świę-
ta odprawiła się w kościele OO 
Reformatów, w którym znajduję 
się cudowny obraz św. Antoniego- 
Patrona Miasta. Świątynia ta jest 
ulubionym- duchowym miejscem 
cichej modlitwy Kresowian, zna-
nym z odpustów i procesji „Okta-
wy Bożego Ciała” z święceniem 
wianuszków. Pomimo upalnego 
przedpołudnia, przy chorągwi pąt-
niczej, stanęły śpiewaczki z Ze-
społu Kresowianka z Włodawy. 
Najdalsi goście przybyli z miejsc: 
Darłowa, Szczecina, Warsza-
wy, Ostrowca Świętokrzyskiego, 
Dolnego Śląska, Lublina i wie-
lu miejscowości wokół Chełma. 
Zwyczajowo- cztery pokolenia, 
ostatnich i najstarszych Kresowian 
oraz ich Potomkowie. Pielgrzy-
mem szczególnym był ks. Michał 
Sołomieniuk z Gniezna (którego 
dziadkowie wywodzą się z Borek 
koło Lubomla). Mówił o wierze i 
jej sile przetrwania, pomimo woj-
ny i przesiedleń oraz tęsknocie serc 
do rodzinnych stron. Spotęgowało 
to przesłanie, spotkanie wszystkich 
z Kongresu przy Pomniku Piecie 
Wołyńskiej- na wspólnym Anioł 
Pański. Światełka pamięci, kwia-
ty, wspólne fotografie przy kamie-
niu- omodlonym od lat i znanym, 
wszystkim, którzy czczą pamięć 
Polaków pomordowanych w lu-
dobójstwie 1943 roku na Wołyniu. 

Największe wrażenie tych, którzy 
pierwszy raz stanęli w obliczu Pie-
ty ze łzami, słowami wspomnień i 
często starymi fotografiami.

Jeden z etapów Kongresu - światło 
pamięci przy PIECIE WOŁYŃ-
SKIEJ W CHEŁMIE 15.VI.2019 r.
Sympozjum naukowe skupiło się 
na tematach duchowych: niezwy-
kłej historii obrazu Matki Boskiej 
z Lubomla, pielgrzymiej pamiątce 
z Poczajowa oraz kresowych bo-
haterach w literaturze i badaniach 
historycznych dr. Ewy Leśniew-
skiej. Wcześniejsi prelegenci to 
dr Piotr Kondraciuk z Muzeum w 
Zamościu oraz Andrzej Bronicki- 
Muzeum Chełm. Wszystkie tema-
ty dotykały czasów przeszłych z 
obecnym do dzisiaj piętnem war-
tości dziedzictwa duchowego Kre-
sów Wołyńskich oraz ludzi mają-
cych rodowody stamtąd: Weyssen-
hoffów i Bogdanowiczów. Szcze-
gólnym uzupełnieniem Kresowego 
Klimatu była wystawa kilimów 
„Ze Lwowa do Hrubieszowa” 
zgromadzonych i prezentowanych 
przez Magdalenę Sielicką oraz 
rzeźby z Nadbuża Andrzej Suchoc-
kiego. Tajemniczość sztuki uboga-
ciły pieśni zespołu Kresowianka z 
Włodawy i Sielanki z Sielca. Był 
też „Rymacki podwieczorek”: pod-
płomyki, placki i pierogi z pieca 
wraz z kawą i herbatą z imbryka- 
tradycyjnie przygotowany przez 
KGW z Rozdżałowa (niedalekiej 
wsi z tradycjami kulinarnymi). 
Kolacja- wspólne biesiadowanie 
przy stole Kresowian, była okazją 
do pogłębienia więzi i szukania 

wspólnych korzeni, wielu Kon-
gresowiczów. Muzyka, wspólny 
śpiew i taniec- łączą najbardziej, 
nawet tych, którzy trafili po raz 
pierwszy w kresowe klimaty kultu-
ry. Zabytkowe pomieszczenia, sta-
re progi, etnograficzne dekoracje i 
piękne bukiety polnych kwiatów, 
to tylko niektóre akcenty podbija-
jące serca. Spełnieniem Kongresu 
jest żywotność kultury wołyńskiej, 
przeniesionej przez rozproszoną 
po całej Polsce i świecie ludność 
polską, zachowaną w pamięci. 
Kultywowanie jej, przypomina-
nie, przywoływanie obyczajów i 
miejsc, staje się mostem kulturo-
wym między pokoleniami. Pamięć 
o Ziemi Przodków, ich mowie i tra-
dycjach jest najdoskonalszym spo-
sobem na przetrwanie ich losów 
współczesnym świecie. Wszystko 
to dopełnił klimat Kongresu i sza-
cowni goście, którzy chętnie dzieli-
li się wiedzą, wspomnieniami i siłą 
trwania w kulturze ojców. Dopeł-
nieniem wydarzeń była niedziel-
na pielgrzymka na Wołyń wraz z 
uczestnictwem w odpuście Trójcy 
Przenajświętszej w Lubomlu. Wie-
le osób stanęło po raz pierwszy 
w jagiełłowych progach świąty-
ni. Wspólny stół przy dzwonnicy 
„wołyński zwyczaj odpustowy” 
z niezapomnianym sokiem brzo-
zowym i kompotem z suszu owo-
cowego. Chleb i wszystko, co 
podano miały wymiar wspólnoty 
duchowej: nie tylko obecnych, ale 
i wspominanych Przodków. Póź-
niej cmentarz, pokłon szczegól-
nemu miejscu, kościom i cieniom 
„Ludzi stąd” wymiar duchowych 

poszukiwań i odniesień, nawet do 
najdalszej przeszłości. Podróż do 
Borek- poszukiwanie sadyb i ludzi, 
najciekawszy moment pielgrzym-
ki. Spełnienie marzeń ks. Michała 
i wielu innych osób. Wszystko się 
udało. Potwierdziła to najstarsza 
mieszkanka Borek, prowadzając 
palcem po ulicy i dawnych, po-
dwórkach Polaków. To jeszcze jed-
no z ukazanych pragnień młodych, 
poszukujących w pamięci i geogra-
fii, śladów swojej rodziny na Wo-
łyniu. Potem podróż przez Szacki 
Park Krajobrazowy w stronę wiel-
kiego jeziora Świtezi. Ożywcze 
powietrze, lustro majestatu wody 
przeogromne i pobliski, empirowy 
dawny kościół zamieniony na cer-
kiew - to klimat poleskiego zakąt-
ka. Nie da się oddzielić losów ludzi 
od piękna przyrody, miejsc: pól, 

łąk, lasów, jezior niegdyś wspólnie 
zamieszkiwanych przez Polaków 
i Ukraińców. Wymieszana historia 
ze znamionami bólu II wojny świa-
towej, wciąż do końca niezbadana, 
nie przyjęta, nieopisana do końca. 
Któż, bowiem z nas obecnych, na-
wet w zachwycie pojąłby tajemni-
ce, zapachy, siłę życia i śmierci w 
rozkosznych woniach czerwcowej 
niedzieli, kiedy patrzyliśmy na te 
zakątki historii. Duszy każdego 
człowieka potrzebna jest prze-
strzeń bezpieczna, wręcz święta 
do rozpoznania Ojczyzny. Te miej-
sca, osobliwie są nią. Wszystkich, 
którzy w te dni łączyli się z nami, 
trwali w modlitwie, przywoływali 
w słowach Wołyń - pozdrawiam 
najserdeczniej od najstarszych i 
najmłodszych ludzi z Kongresu.

X  Światowy Kongres Kresowian w Chełmie Lubelskim
Krzysztof Kołtun
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https://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/polska-kwatera-wojskowa-na-rossie-zostala-odnowiona/
https://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/polska-kwatera-wojskowa-na-rossie-zostala-odnowiona/
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Finał projektu odbył się 6 czerwca 
2019 r. w Centrum Edukacyjnym 
IPN im. Janusza Kurtyki Przysta-
nek Historia w Warszawi
Wręczenie nagród laureatom za-
kończyło pierwszą edycję ogól-
nopolską projektu edukacyjnego 
„Kresy – polskie ziemie wschod-
nie w XX wieku”. Pierwszych 
sześć edycji o zasięgu regional-
nym przygotowywał Oddział 
IPN w Krakowie. Od tego roku 
projekt został rozszerzony na 
wszystkie oddziały IPN w Polsce. 
Na Przystanku Historia nagrody 
wręczyli prezes IPN dr Jarosław 
Szarek oraz zastępca dyrektora 
Biura Edukacji Narodowej IPN, 
dr Paweł Błażewicz. – Kultura to 
struktura, która zapewnia prze-
trwanie narodowi, nawet jeśli nie 
ma państwa. Dziękujemy, że za-
jęliście się Kresami jako kolejne 
pokolenie – powiedział w czasie 
uroczystości prezes  IPN Jarosław 
Szarek .Specjalnym gościem fi-
nału była Krystyna Mazurówna, 
córka matematyka Stanisława 
Mazura, bohatera pracy kon-
kursowej przygotowanej przez 
uczniów szkoły podstawowej nr 
3 w Ełku pod opieką naukową 
Marii Konopko. Krystyna Mazu-
równa przyjechała specjalnie na 
tę okazję z Paryża, ufundowała 
też laureatom, którzy stworzy-
li pracę o jej ojcu, kilkudniowy 
pobyt w stolicy Francji. Główną 
nagrodą w projekcie jest wrze-
śniowy wyjazd edukacyjny na 
Białoruś i Wileńszczyznę.
Lista laureatów etapu central-
nego projektu edukacyjnego 
„Kresy – polskie ziemie wschod-
nie w XX wieku”
Prace multimedialne
•	 Ocalić od zapomnie-
nia autorstwa Hanny, Wiktorii i 
Aleksandry Samulskich, opiekun 
naukowy: Grzegorz Samulski, 
Zespół Edukacyjny w Osiecznicy
•	 Z domowych archiwów. 
Losy mojej kresowej rodziny na 
tle przemian politycznych XX 
wieku autorstwa Maksymiliana 

i Przemysława Stanków, opie-
kun naukowy: Małgorzata Kuś-
trowska, Szkoła Podstawowa im. 
Wandy Rutkiewicz w Rząsce
•	 „Biuletyn Kresowiaka” 
– Wielcy i mali ludzie Kresów 
autorstwa Aleksandry, Małgorza-
ty i Katarzyny Dżaman, opiekun 
naukowy: Iwona Wąsik, Szkoła 
Podstawowa nr 50 im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego – Pry-
masa Tysiąclecia w Lublinie
•	 Pod skrzydłami anio-
ła autorstwa Pauliny Berini, Zu-
zanny Filochy, Julii Pychyńskiej, 
Kingi Zimoch, opiekun naukowy: 
Anna Cisakowska, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących I Liceum 
Ogólnokształcące Carolinum w 
Nysie
•	 Matematyczni geniusze 
ze Lwowa autorstwa Tomasza 
Fedeczko, Adriana Halickiego, 
opiekun naukowy: Maria Konop-
ko, Szkoła Podstawowa nr 3 im. 
Henryka Sienkiewicza  w Ełku
•	 Na Kresach historii, na 
Kresach literatury autorstwa Ada-
ma Sadowskiego, Martyny Kop-
czyńskiej, Mai Kamrowskiej, Na-
talii Krzemienieckiej, opiekuno-
wie naukowi: Zdzisław Cisowski, 
Radosław Osiński, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodo-
wych w Solcu Kujawskim
•	 „Na posterunku”  au-
torstwa Mai Wańdoch, Victorii 
Włodarczyk, Wojciecha Paciorka, 
opiekun naukowy: Dariusz Jakó-
bek, XXXIV LO w Łodzi
Prace pisemne
•	 Wróciłam do Pińska. 
Wspomnienia z lat 1923–1957 au-
torstwa Agaty Salamuchy, opie-
kunowie naukowi: Jolanta Sala-
mucha, Miłosz Mielecki, III LO 
im. Unii Lubelskiej w Lublinie
•	 Sercem i myślami był z 
Kresami autorstwa Justyny Łu-
kaszyk, opiekun naukowy: Ewa 
Knybel, Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Bieczu
•	 Wielcy i mali ludzie 

Finał ogólnopolskiego projektu edukacyjnego 
„Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”
Redakcja

Kresów – ks. Michał Wilniew-
czyc autorstwa Łukasza Kubic-
kiego, opiekun naukowy: Bożena 

Czerkas, Zespół Szkół, Liceum 
Ogólnokształcące im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Siemiaty-
czach
•	 Niezwykła przeszłość 
zwykłej osoby autorstwa Juli 
Łebkowskiej-Kiryk, opiekunowie 
naukowi: Beata Jatel, Beata Sur-
macewicz, Szkoła Podstawowa 
im. Tadeusza Kościuszki w Bia-
łymstoku
•	 Życie rozdarte na kawał-
ki autorstwa Zofii Strąk, opiekun 
naukowy: Krystyna Serbeńska-
-Biel, Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Jadownikach
•	 Ocalałe wspomnienia 
kresowe autorstwa Rafała Świder-
skiego, opiekun naukowy: Joanna 
Klimczuk,  Szkoła Podstawowa 
nr 4 z oddziałami integracyjnymi 
im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Chełmie
Źródło: https://ipn.gov.pl/pl/a-
ktualnosci/71917,Final-ogoln-
opolskiego-projektu-edukacyjneg

o-Kresy-polskie-ziemie-wschodn
ie-w-XX-.html
--
Od redakcji: Niestety nie wszyst-
kie oddziały IPN a przypomnijmy, 
że „ Od tego roku projekt został 
rozszerzony na wszystkie oddziały 
IPN w Polsce”, rozpropagowały 
ten konkurs. Ten fakt jest bardzo 
niepokojący i nie najlepiej świad-
czący o tych oddziałach. Tak dla 
przykładu, nie znaleźliśmy wśród 
laureatów nikogo z woj. zachod-
niopomorskiego, pytanie dlacze-
go? Czyżby nikt się nie zgłosił! 
Połączyliśmy się ze znajomymi ze 
Szczecina, by dowiedzieć się ,że 
rzeczywiście tamten oddział IPN 
niestety nie nagłośnił na swoim 
terenie tego projektu edukacyjne-
go, a to województwo znane jest 
ze środowisk kresowych. Pytanie, 
sabotaż czy niekompetencja od-
powiedzialnych ludzi w szczeciń-
skim IPN?
Fot. Piotr Życieński (IPN)
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https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/71917,Final-ogolnopolskiego-projektu-edukacyjnego-Kresy-polskie-ziemie-wschodnie-w-XX-.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/71917,Final-ogolnopolskiego-projektu-edukacyjnego-Kresy-polskie-ziemie-wschodnie-w-XX-.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/71917,Final-ogolnopolskiego-projektu-edukacyjnego-Kresy-polskie-ziemie-wschodnie-w-XX-.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/71917,Final-ogolnopolskiego-projektu-edukacyjnego-Kresy-polskie-ziemie-wschodnie-w-XX-.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/71917,Final-ogolnopolskiego-projektu-edukacyjnego-Kresy-polskie-ziemie-wschodnie-w-XX-.html
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76 Rocznica Zbrodni Wołyńskiej, obchody 
w Przemyślu, Zamościu i Szczecinie
Redakcja

Zamość pamięta

Uroczystości religijno-patriotyczne w 76 rocznicę ludobójstwa 
na Wołyniu odbyły się 9 czerwca w kościele pw. św. Jan Bożego 
Zamościu. Rozpoczęła je Msza św. sprawowana pod przewodnic-
twem ks. dr hab. Czesława Galka. Kazanie wygłosił ks. Tadeusz 
Isakowicz Zalewski. W trakcie obchodów odsłonięto tablicę po-

święconą pamięci podporucznika Zygmunta Jana Rumla.

Za: https://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/10374,tablica-
poswiecona-zygmuntowi-rumlowi

Przemyśl

Po postawieniu pomnika poświęconego , Wszystkim Ofiarom 
nacjonalistów ukraińskich w latach 1939 -  1947 ,  Stowarzysze-
nie Kresy Wschodnie  Dziedzictwo i Pamięć wspólnie z Oddzia-
łem szczecińskim IPN-u postanowiło: Cyklicznie każdego roku 
zgodnie z uchwałą polskiego sejmu obchodzić rocznicę 11 Lipca. 
Tożsamą z innymi obchodzonymi rocznicami na szczecińskim 
Cmentarzu Centralnym. Podobnymi jak wyzwolenie Szczecina 
, rocznica Katynia , wywózek sybirackich , czy innych. W tym 
roku będzie to pierwsza taka uroczystość. Zależy nam bardzo aby 
tego typu uroczystości były pozbawione polityki , aby były wręcz 

Szczecin

przeprowadzone w duchu ekumenicznym. Z tych powodów zapraszamy na uroczystości bez  wy-
jątku wszystkich dla których  bardzo ważna jest pamięć i prawda. 
10  lipca 2019 r. o godz. 18.00 w Katedrze św. Jakuba Apostoła w Szczecinie , odprawiona 
będzie msza święta w intencji „ Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonali-
stów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej „.
11 lipca 2019 r. o godz. 12.00   przy pomniku” Ofiar Nacjonalistów Ukraińskich w latach  
1939-1947”  odbędą się  uroczyste obchody „ Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa 
dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej „, 
na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie przy ul.              Ku Słońcu 25 A
Na  uroczystości zapraszają: Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie , dr 
Paweł Skubisz i Prezes  Stowarzyszenia  Kresy Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć, Jerzy Mużyło.

https://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/10374,tablica-poswiecona-zygmuntowi-rumlowi
https://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/10374,tablica-poswiecona-zygmuntowi-rumlowi
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Okręgowy sąd administracyjny 
w Kijowie unieważnił decyzje 
o nadaniu dwóm ulicom w sto-
licy Ukrainy imion działaczy 
nacjonalistycznych, Stepana 
Bandery i Romana Szuche-
wycza – poinformował prezes 
ukraińskiego Instytutu Pamięci 
Narodowej Wołodymyr Wiatro-
wycz.Urzędnik określił decyzję 
sądu jako „jeszcze jedną próbę 
rewanżu”. Po dojściu do władzy 
w maju prezydenta Wołodymy-
ra Zełenskiego komentatorzy na 
Ukrainie mówią o aktywizacji 
środowisk prorosyjskich, związa-
nych m.in. ze zbiegłym do Rosji 
byłym prezydentem Wiktorem 
Janukowyczem. „Sąd częściowo 
przychylił się do wniosków stro-
ny pozywającej i unieważnił de-

cyzje o zmianie nazwy Prospek-
tu Moskiewskiego na Bandery i 
Prospektu (sowieckiego generała 
Nikołaja) Watutina na Szuche-
wycza” – napisał Wiatrowycz 
na Facebooku. Według prezesa 
IPN Ukrainy tekst decyzji sądu 
zostanie opublikowany za pięć 
dni. Wiatrowycz zapowiedział, iż 
złoży w tej sprawie apelację. (...) 
(PAP)

 Informacja za: https://nczas.
com/2019/06/26/zmiana-na-ukr-
ainie-pod-rzadami-zelenskiego-
klamca-wolynski-wsciekly-
n i e -bedz ie -u l i c -bande ry - i -
szuchewycza-w-kijowie-sad-
uniewaznil-decyzje/?fbclid=IwA
R2Fkm9BLSZCr8IGCWQ0mDk
OgUUF32o3SaTbAiEx7P0IUF9
X2JzpeBfSTTY

Zmiana na Ukrainie 
pod rządami 
Zeleńskiego? 

Kłamca wołyński 
wściekły. Nie  

będzie 
ulic Bandery 

i Szuchewycza w 
Kijowie. 

Sąd unieważnił 
decyzję 

Redakcja

/ Wizerunek Stepana Bandery na tle flagi UPA/fot. ilustracyjne/Fot. All-Ukrainian Union 
«Freedom», CC BY 3.0, Wikimedia Commons

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.

Placówka Nadbużańskiego 
Oddziału Straży Granicznej w 
Lublinie nosi imię pułkownika 
Kazimierza Bąbińskiego.

Uroczystości, które odbyły się 
6 czerwca br., rozpoczęła Msza 
Święta w Archikatedrze św. Jana 
Chrzciciela i św. Jana Ewangeli-
sty w Lublinie. Po krótkim prze-
marszu na teren Placówki SG 
w Lublinie, odbył się uroczysty 
apel, podczas którego dokonano 
uroczystego odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej poświęconej pa-
tronowi. W uroczystości wzięli 
udział przedstawiciele władz 
miejskich i wojewódzkich, sze-
fowie służb mundurowych wo-
jewództwa lubelskiego oraz ka-
dra kierownicza Nadbużańskie-
go Oddziału Straży Granicznej. 
Wszystkich zaproszonych gości 
przywitał obecny na uroczysto-
ści gen. bryg. SG Jacek Szcza-
chor – Komendant NOSG. (...) 
Placówka Nadbużańskiego Od-
działu Straży Granicznej w Lu-
blinie, funkcjonuje już od 2012r.  
Jest jednostką realizującą swoje 

zadania w głębi kraju na terenie 

Lublina oraz m.in. 
na terenie powiatów: 
lubelskiego, kraśnic-
kiego, opolskiego, 
puławskiego, świd-
nickiego i łęczyńskie-
go.  W jej strukturach 
znajduje się również 
Grupa Zamiejscowa 
Placówki SG w Za-
mościu, która swym 
działaniem obejmuje 
m.in. teren miasta Za-
mość, powiat zamoj-
ski, powiat biłgoraj-
ski, powiat janowski 
oraz powiat krasno-
stawski. W Placówce 
SG w Lublinie peł-
ni służbę około 120 
funkcjonariuszy.

Informacja za: 
https://www.nadbu-
zanski.strazgranicz-
na.pl/nos/aktualnosc-
i/33246,Pulkownik-
Kazimierz-Babinski-
patronem-Placowki-
NOSG-w-Lublinie.
html

Pułkownik Kazimierz Bąbiński 
patronem Placówki NOSG w Lublinie
Redakcja

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

https://nczas.com/2019/06/26/zmiana-na-ukrainie-pod-rzadami-zelenskiego-klamca-wolynski-wsciekly-nie-bedzie-ulic-bandery-i-szuchewycza-w-kijowie-sad-uniewaznil-decyzje/?fbclid=IwAR2Fkm9BLSZCr8IGCWQ0mDkOgUUF32o3SaTbAiEx7P0IUF9X2JzpeBfSTTY
https://nczas.com/2019/06/26/zmiana-na-ukrainie-pod-rzadami-zelenskiego-klamca-wolynski-wsciekly-nie-bedzie-ulic-bandery-i-szuchewycza-w-kijowie-sad-uniewaznil-decyzje/?fbclid=IwAR2Fkm9BLSZCr8IGCWQ0mDkOgUUF32o3SaTbAiEx7P0IUF9X2JzpeBfSTTY
https://nczas.com/2019/06/26/zmiana-na-ukrainie-pod-rzadami-zelenskiego-klamca-wolynski-wsciekly-nie-bedzie-ulic-bandery-i-szuchewycza-w-kijowie-sad-uniewaznil-decyzje/?fbclid=IwAR2Fkm9BLSZCr8IGCWQ0mDkOgUUF32o3SaTbAiEx7P0IUF9X2JzpeBfSTTY
https://nczas.com/2019/06/26/zmiana-na-ukrainie-pod-rzadami-zelenskiego-klamca-wolynski-wsciekly-nie-bedzie-ulic-bandery-i-szuchewycza-w-kijowie-sad-uniewaznil-decyzje/?fbclid=IwAR2Fkm9BLSZCr8IGCWQ0mDkOgUUF32o3SaTbAiEx7P0IUF9X2JzpeBfSTTY
https://nczas.com/2019/06/26/zmiana-na-ukrainie-pod-rzadami-zelenskiego-klamca-wolynski-wsciekly-nie-bedzie-ulic-bandery-i-szuchewycza-w-kijowie-sad-uniewaznil-decyzje/?fbclid=IwAR2Fkm9BLSZCr8IGCWQ0mDkOgUUF32o3SaTbAiEx7P0IUF9X2JzpeBfSTTY
https://nczas.com/2019/06/26/zmiana-na-ukrainie-pod-rzadami-zelenskiego-klamca-wolynski-wsciekly-nie-bedzie-ulic-bandery-i-szuchewycza-w-kijowie-sad-uniewaznil-decyzje/?fbclid=IwAR2Fkm9BLSZCr8IGCWQ0mDkOgUUF32o3SaTbAiEx7P0IUF9X2JzpeBfSTTY
https://nczas.com/2019/06/26/zmiana-na-ukrainie-pod-rzadami-zelenskiego-klamca-wolynski-wsciekly-nie-bedzie-ulic-bandery-i-szuchewycza-w-kijowie-sad-uniewaznil-decyzje/?fbclid=IwAR2Fkm9BLSZCr8IGCWQ0mDkOgUUF32o3SaTbAiEx7P0IUF9X2JzpeBfSTTY
https://nczas.com/2019/06/26/zmiana-na-ukrainie-pod-rzadami-zelenskiego-klamca-wolynski-wsciekly-nie-bedzie-ulic-bandery-i-szuchewycza-w-kijowie-sad-uniewaznil-decyzje/?fbclid=IwAR2Fkm9BLSZCr8IGCWQ0mDkOgUUF32o3SaTbAiEx7P0IUF9X2JzpeBfSTTY
https://nczas.com/2019/06/26/zmiana-na-ukrainie-pod-rzadami-zelenskiego-klamca-wolynski-wsciekly-nie-bedzie-ulic-bandery-i-szuchewycza-w-kijowie-sad-uniewaznil-decyzje/?fbclid=IwAR2Fkm9BLSZCr8IGCWQ0mDkOgUUF32o3SaTbAiEx7P0IUF9X2JzpeBfSTTY
https://nczas.com/2019/06/26/zmiana-na-ukrainie-pod-rzadami-zelenskiego-klamca-wolynski-wsciekly-nie-bedzie-ulic-bandery-i-szuchewycza-w-kijowie-sad-uniewaznil-decyzje/?fbclid=IwAR2Fkm9BLSZCr8IGCWQ0mDkOgUUF32o3SaTbAiEx7P0IUF9X2JzpeBfSTTY
https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/aktualnosci/33246,Pulkownik-Kazimierz-Babinski-patronem-Placowki-NOSG-w-Lublinie.html
https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/aktualnosci/33246,Pulkownik-Kazimierz-Babinski-patronem-Placowki-NOSG-w-Lublinie.html
https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/aktualnosci/33246,Pulkownik-Kazimierz-Babinski-patronem-Placowki-NOSG-w-Lublinie.html
https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/aktualnosci/33246,Pulkownik-Kazimierz-Babinski-patronem-Placowki-NOSG-w-Lublinie.html
https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/aktualnosci/33246,Pulkownik-Kazimierz-Babinski-patronem-Placowki-NOSG-w-Lublinie.html
https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/aktualnosci/33246,Pulkownik-Kazimierz-Babinski-patronem-Placowki-NOSG-w-Lublinie.html
https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/aktualnosci/33246,Pulkownik-Kazimierz-Babinski-patronem-Placowki-NOSG-w-Lublinie.html
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29 maja 2019 r. w Sali Orła 
Białego Urzędu Marszałkow-
skiego odbyło się podsumowa-
nie IX Wojewódzkiego Konkur-
su Wiedzy o Kresach Wschod-
nich.

 Podczas uroczystości wręczo-
no dyplomy i nagrody laure-
atom i wyróżnionym uczniom 
oraz nauczycielom opiekunom. 
Konkurs adresowany był do 
uczniów gimnazjów, klas gim-
nazjalnych oraz szkól ponad-
gimnazjalnych. Organizatorem 
konkursu był Opolski Kurator 
Oświaty, współorganizato-
rem Towarzystwo Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo-
-Wschodnich Oddział Opole. 
Patronat nad konkursem ob-
jął Marszałek Województwa 
Opolskiego, który był także 
jednym ze sponsorów nagród. 
W uroczystości oprócz uczniów, 
nauczycieli z wyróżnionych 
szkół oraz przedstawicieli To-
warzystwa Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschod-
nich w Opolu wzięli udział: 
Pan Roman Kolek – Wice-
marszałek Województwa Opol-
skiego, Pan Artur Zapała – 
Opolski Wicekurator Oświaty, 
Pani Joanna Wnuk – Dyrektor 
Wydziału Rozwoju Edukacji 
Kuratorium Oświaty w Opolu,  
Pani Monika Jurek – Dyrektor 
Departamentu Edukacji i Rynku 
Pracy Urzędu Marszałkowskie-
go w Opolu, Pani Bogusława 
Gruszka-Knapiak – reprezen-

tująca Towarzystwo Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo-
-Wschodnich. Gościem honoro-
wym była Pani prof. Barbara 
Kubis wieloletnia przewodni-
cząca jury i mentor konkursu.

Jury reprezentowali:

Krystyna Kulpa – Prezes 
Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej – Oddział Opole,   
Celina Zając – dyrektor Pu-
blicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Wołczynie,  
Beata Kwiatoń-Czernik – na-
uczyciel doradca metodyczny 
Powiatowego Ośrodka Doskona-
lenia Nauczycieli w Kluczborku,  
Marta Zwardoń – przed-
stawiciel Urzędu Mar-
szałkowskiego w Opolu,  
Halina Pilarz – przedstawiciel 
Kuratorium Oświaty w Opolu.

Spotkanie otworzył i prowadził 
Pan Tomasz Kowalski – Zastęp-
ca Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Edukacji Kuratorium Oświaty w 
Opolu. W pierwszym punkcie 
głos zabrał Pan Roman Kolek 
– Wicemarszałek Województwa 
Opolskiego, który przywitał 
wszystkich zebranych, a także w 
dalszej części wystąpienia pod-
kreślał znaczenie różnorodności 
kulturowej oraz dobro sąsiedz-
kiego współistnienia ludzi za-
mieszkujących Śląsk.

Następnie Pan Artur Zapała – 
Opolski Wicekurator Oświaty 

podziękował uczniom i nauczy-
cielom za udział w konkursie 
zachęcając ich jednocześnie do 
dalszej rywalizacji. Kolejnym 
punktem uroczystości  było 
uroczyste podziękowanie Pani 
Barbarze Kubis za wieloletnie 
przewodniczenie jury konkur-
su i opiekę naukową. Pani prof. 
Kubis w swoim wykładzie pod-
kreśliła złożoność dziejów Ślą-
ska Opolskiego i wpływ losów 
osobistych na jego dzieje, zwró-
ciła także uwagę na znaczenie 
symboliki dążeń Polaków do 
wolności.

Następnie Organizatorzy IX Wo-
jewódzkiego Konkursu Wiedzy 
o Kresach Wschodnich wręczyli 
dyplomy i nagrody wyróżnio-
nym  uczniom oraz podzięko-

wania nauczycielom i jurorom 
konkursu.

Na zakończenie krótki występ 
artystyczny zaprezentowała 
jedna z nagrodzonych uczennic 
Patrycja Dorosiewicz z IX Li-
ceum Ogólnokształcącego im. 
Generała Władysława Andersa 
w Opolu. Uroczystości towarzy-
szyła prezentacja multimedial-
na nagrodzonych prac uczniów. 
Opolskie media reprezentowały 
Radio Opole i Radio Doxa

Źródło: http://www.ku-
r a t o r i u m . o p o l e . p l / p o d s -
umowanie-ix-wojewodzkiego-
konkursu-wiedzy-o-kresach-
wschodnich/#prettyPhoto

Podsumowanie IX Wojewódzkiego Konkursu 
Wiedzy  o Kresach Wschodnich w Opolu
Redakcja

http://www.kuratorium.opole.pl/podsumowanie-ix-wojewodzkiego-konkursu-wiedzy-o-kresach-wschodnich/#prettyPhoto
http://www.kuratorium.opole.pl/podsumowanie-ix-wojewodzkiego-konkursu-wiedzy-o-kresach-wschodnich/#prettyPhoto
http://www.kuratorium.opole.pl/podsumowanie-ix-wojewodzkiego-konkursu-wiedzy-o-kresach-wschodnich/#prettyPhoto
http://www.kuratorium.opole.pl/podsumowanie-ix-wojewodzkiego-konkursu-wiedzy-o-kresach-wschodnich/#prettyPhoto
http://www.kuratorium.opole.pl/podsumowanie-ix-wojewodzkiego-konkursu-wiedzy-o-kresach-wschodnich/#prettyPhoto
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14-15 czerwca b.r., w Lublinie, 
odbył się II Kongres Środowisk 
Kresowych Rzeczpospolitej Pol-
skiej oraz konferencja naukowa 
„Gród co semper był fidelis…”. 
Głównym organizatorem „Kon-
gresu” był Instytut Pamięci i Dzie-
dzictwa Kresowego, instytucja 
naukowo-badawcza, która zrzesza 
wielu ekspertów z zakresu tematyki 
kresowej. W organizację Kongresu 
i Konferencji włączyły się także: 
Centrum Badań Wschodnioeuro-
pejskich „UCRAINICUM”, Fun-
dacja Chrześcijańskie Odrodzenie 
Europy, Portal stowarzyszeń i or-
ganizacji polonijnych we Francji, 
Portal Polski FR, Muzeum Nie-
podległości, Studencki Klub Myśli 
Społeczno – Politycznej im. Zyg-
munta Balickiego, Vade Mecum, 
Młodzież Wszechpolska, Fundacja 
Kisiela, Związek Żołnierzy Naro-
dowych Sił Zbrojnych oraz inni 
wolontariusze. Wypada dopowie-
dzieć, że Patronat Honorowy nad 
Kongresem i Konferencją udzielili: 
JE ks. prof. dr hab. kard. Marian Ja-
worski, emerytowany metropolita 
lwowski, JE ks. abp dr Mieczysław 
Mokrzycki, metropolita lwowski, 
JE bp Pacyfik Dydycz, biskup se-
nior diecezji drohiczyńskiej, JE 
bp Marian Buczek, biskup senior 
charkowsko-zaporoski, senator RP 
Mieczysław Golba i euro-poseł Ry-
szard Czarnecki. Oczywiście orga-
nizatorzy przyznają, że „Kongres” 
nie mógłby się odbyć bez wsparcia 
sponsorów i darczyńców: PKN Or-
len, który sprawuje rolę sponsora 
strategicznego Kongresu i Konfe-
rencji, Fundacja PZU, Fundacja 
PGNiG  im. Ignacego Łukasiewi-
cza, Grupa Azoty Puławy, PGE 
Obrót S.A., Firmie Krautex i wiele 
innych podmiotów wspierającym 
Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kre-
sowego.

14 czerwca w Pałacu Czartory-
skich (Lubelskie Towarzystwo 
Naukowe) na Placu Litewskim 2
 o godz. 10.00 odbyło się otwarcie 
sesji naukowej na której wystąpili: 
Bp Marian Buczek (Charków-Za-
poroże), Św. abp Józef Bilczewski 
pasterz i nie biański patron Lwowa 
Prof. Tadeusz Trajdos (Warsza-
wa), Listopad 1918 r. we Lwowie 
Krzysztof Żabierek (Bydgoszcz), 
Podniebna obrona Lwowa w 1918-
1919 r. 
Dr hab. prof. nadzw. Włodzimierz 
Osadczy (Lublin), Miasto przy-
szłości. Plany rozbudowy Lwowa z 
perspektywy dwudziestolecia 
Piotr Panasiuk (Lublin), Targi 
Wschodnie we Lwowie 
Stanisław Srokowski (Wrocław), 
Literatura polska we Lwowie 
Dr Renata Pomarańska (Rze-
szów), Społeczne znaczenie lwow-
skich przestrzeni publicznych (w 
świetle Wysokiego Zamku Stani-
sława Lema) 
Maria Bielecka (Lublin), Lwów 
międzywojenny w pracach Witolda 

Szolgini 
Aleksandra Osadczy (Warszawa), 
Przynależność Lwowa i Małopol-
ski Wschod niej do państwa pol-
skiego w pamiętnikach ambasado-
ra Włoch w Warsza wie Francesco 
Tommasiniego 
Brunon Różycki (Lublin), Józef 
Piłsudski a Lwów. Historia jednego 
mitu 
Dr Ryszard Gajewski (Lublin), 
Lwowianin prof. Leopold Caro 
prekursorem poli tyki solidaryzmu 
społecznego 
Dr hab. prof. nadzw. Adam Kul-
czycki (Strasburg-Rzeszów), Hi-
storia Lwowa na cenzurowanym. 
Dzieje Lwowa międzywojennego 
w ukraińskiej historiografii, prze-
strzeni publicznej i medialnej.
Dr Jan Sęk z referatem o Ludwiku 
Lawińskim, lwowskim aktorze ko-
micznym
Marcin Kowalski z Młodzieży 
Wszechpolskiej z referatem o kre-
sowych i lwowskich powiązaniu 
rodziny Mireckich.
15 czerwca  w Kościele pw. MB 
Zwycięskiej  ul. Gabriela Naru-
towicza 6 została odprawiona o 
godz. 9.00 Msza św. w intencji 
Obrońców Lwowa  pod prze-
wodnictwem JE ks. bp. Mariana 
Buczka 
 W Pałacu Czartoryskich (Lubel-
skie Towarzystwo Naukowe) Plac 
Litewski 2 otwarto
 wystawę Janusza Trzebiatowskie-
go „Tryptyk Armenii” 
 O godz. 10.00  Podjęto kontynuację 
obrad , gdzie miały swoje miejsce:
Panel z udziałem przedstawicieli 
środowisk kresowych poświęcony 
działaniu w terenie.
Prezentacja Nowego Pisma Kreso-
wego „RES CRESOVIANA”, któ-
re wydano jako pokłosie I Kongre-
su pod tytułem: Wołyń’43 – walka 
o pamięć, walka o Polskę.
Wręczenie nagród laureatom „III 
Międzynarodowego Konkursu o 
Kresach Wschodnich” zorganizo-
wany przez „Wschodnioeuropejski 
Instytut Nowoczesnej Edukacji” 
przy współudziale „Instytutu Pa-
mięci i Dziedzictwa Kresowego”, 
a poświęcony tematowi „Polacy na 
Kresach: historia i teraźniejszość”.
Po tym punkcie programu odbyło 
się zamknięcie Kongresu

Na temat Kongresu rozma-
wiałem z prof. Włodzimierzem 
Osadczym, prezesem Instytutu 
Pamięci i Dziedzictwa Kresowe-
go, głównym organizatorem Kon-
gresu, zadając pytania. Dlaczego w 
tym roku to Lwów stał się głów-
nym punktem odniesienia dla 
Kongresu? Jako główną przyczynę 
rozmówca podał:: „ Przemilczana 
w ubiegłym roku została 100 rocz-
nica odsieczy Lwowa. Podobnie 
potraktowano 100 rocznicę roze-
rwania linii okrążenia Lwowa i po-
łączenie go z Polską 22 maja 1919 
r. Instytut Pamięci i Dziedzictwa 

Kresowego organizując swe fora 
naukowo-społeczne pragnie prze-
rwać tę zmowę milczenia i donieść 
do szerokich grup społecznych 
wyciszaną wiedzę. Bezpośrednim 
inspiratorem do uczczenia tego ju-
bileuszu był prof. dr hab. Tadeusz 
Trajdos z Warszawy, wybitny pol-
ski historyk średniowiecznik, poto-
mek Lwowiaków, działaczy naro-
dowych. Temat ma łączyć wszyst-
kich poza podziałami politycznymi 
i światopoglądowymi. „ Na pytanie 
dlaczego następny raz Kongres od-
był się w Lublinie? Otrzymaliśmy 
ciekawą wypowiedź.” Lublin siłą 
rzeczy stał się „namiastką” miasta 
kresowego po II wojnie światowej. 
Mamy tutaj zabytki różnych kultur 
i religii. Jest to miasto Unii Lubel-
skiej, która na trwałe włączyła w 
obręb państwa polskiego bezkre-
sne ziemie wschodnie, kończące 
się hen aż za Dnieprem… Pamięć 
Kresów jest integralną częścią pa-
mięci dzieła Unii Lubelskiej, której 
450 rocznicę święcimy w tym roku. 
Jest to miasto uniwersyteckie, mia-
sto naukowców i studentów, miasto 
ukierunkowane na przyszłość. Jest 
to miejsce idealne żeby sprawie 
kresowej nadać nowy kierunek – 
oderwać się od sentymentalnych 
wspomnień i westchnień, a w spo-
sób czynny przenosić narrację kre-
sową w przestrzeń publiczną, poli-
tyczną, młodzieżową. Wiemy też, 
że siły zła bardzo się boją utrwale-
nia się w Lublinie silnego środowi-
ska kresowego. Zachęca to do tego, 
żebyśmy ze wzmożoną siłą działali 
na tej płaszczyźnie.” 

W nawiązani do tego co pan po-
wiedział, trudno nie spytać; jak 
pan ocenia państwo polskie ( 
czytaj rząd) w temacie „Pamięci 
Kresów”?
„ Państwo polskie w ciągu 30 lat 
tzw. „suwerenności” nic nie zrobiło 
dla właściwego upamiętnienia ofiar 
ludobójstwa wołyńsko-małopol-
skiego! Cała poprzednia polityka 
była namiastką i imitacją działa-
nia. Można zrozumieć oziębłość 
do spraw polskich postkomunistów 
czy liberalizujących „postępow-
ców” spod sztandarów PO et con-
sertes. Zupełny szok przeżyliśmy, 
kiedy zobaczyliśmy w akcji tzw. 
„dobrą zmianę”. W kwestii pamięci 
Wołynia nie zrobiło się dosłownie 
nic! Wymęczona i wymuszona w 
pikietach pod Sejmem Uchwała 
„Wołyńska” miała być matacze-
niem politycznym, gdyż jako dzień 
pamięci ofiar ludobójstwa prezes 
PIS proponował wytypować … 17 
września. W Sejmie te treści miał 
czelność powtarzać wiceminister 
Sellin. Tylko determinacja Kreso-
wian zablokowała tę prowokację. 
Wycofanie się z Ustawy o IPNie 
świadczy o pewnej konsekwencji 
w realizacji linii na wypaczenie 
pamięci. Kresy to historia i część 
aktualnego życia społeczeństwa 
polskiego. Wymiar historyczny jest 
powszechnie znany i z nim przede 
wszystkim kojarzy się kresowość. 
Natomiast niezmiernie ważniej-

szym jest wymiar współczesny, 
społeczno-polityczny, kształtujący 
życie Polaków. Kresy to niepogrze-
bane szczątki koło 200 tys. Pola-
ków na ziemiach Wołynia i dawnej 
Małopolski Wschodniej, to dyskry-
minowany Kościół rzymskokato-
licki, to niszczone zabytki kultury 
materialnej. Nie doszło do pogrze-
bu żadnej ofiary ludobójstwa, nie 
postawiono przez państwo polskie 
żadnego pomnika, pamięć Woły-
nia wyrzucona została poza rogat-
ki miast polskich i najwyżej przy 
ekranach dźwiękoszczelnych – jak 
Skwer Wołyński w Warszawie gro-
madzi raz do roku ważnych dygni-
tarzy odfajkowujących doroczny 
obowiązek. Władze boją się trwa-
łych działań pozostawiających ślad 
w przestrzeni publicznej.  Bez upo-
rządkowania tych kwestii Polska i 
Polacy będą pozostawać ułomnym 
bytem politycznym i społecznym. 
Będzie to wielkim grzechem zanie-
dbania, ściągającym na naród słusz-
ne kary, a także jest to podstawą do 
tworzenia nowej formacji społecz-
nej bez pamięci, czci i honoru. Ła-
two będzie ten ułomny moralnie i 
społecznie substrat ludnościowy 
kształtować w duchu różnora-
kich wypaczeń promowanych we 
współczesnym świecie.” 
Jakie zadania stawia przed sobą 
„Kongres”?
„ Kongres jest formułą wciągnięcia 
w ruch na rzecz pamięci Kresów 
młodzieży, młodego pokolenia. 
Trzeba się otwierać na młodzież. 
Nie zamykać się w środowiskach 
„nobliwych”, akademickich, zbyt 
„poważnych”… Trzeba zachęcać 
młodzież do współpracy. Zapra-
szamy do współpracy organizacje 
młodzieżowe, studenckie. Wśród 
formalnych i nieformalnych organi-
zatorów były środowiska młodzie-
żowe. Są to m.in. kluby studenckie, 
jak Klub Myśli Społeczno-Poli-
tycznej Vademecum z KUL, czy 
Klub Myśli Społeczno-Politycznej 
Vademecum im. Zygmunta Balic-
kiego z UMCS. Ponadto, tłumnie 
do realizacji postulatów Kongresu 
przyczyniła się Młodzież Wszech-
polska, Stowarzyszenie KoLiber 

i inne organizacje młodzieżowe 
lub ukierunkowane na młodzież. 
Wśród prelegentów chyba połowa 
należała do grona studentów i dok-
torantów, którzy wykazali się wy-
sokim poziomem merytorycznym. 
Świadomość tego, że sztafeta ru-
chu kresowego jest przekazywana 
środowiskom młodzieżowym, jest 
bardzo ważna. To „pięta Achil-
lesa” różnego rodzaju ruchów, 
szczególnie kresowego. Kongres, 
jak zaznaczył prof. Osadczy, służy 
realizacji celów w kilku ważnych 
obszarach. Pierwszym jest integra-
cja i możliwość corocznego spotka-
nia się przedstawicieli środowisk 
kresowych, nie tylko z kraju, ale 
też z zagranicy.– W tym roku mie-
liśmy gości z Kanady, z Francji, z 
Niemiec i Ukrainy. Dajemy sygnał, 
że warto się jednoczyć, choć nie 
podając konkretnej formuły orga-
nizacyjnej. Obecnie żadna z sił po-
litycznych nie wniosła jednoznacz-
nie i stanowczo do swojego progra-
mu spraw ogólnie pojętej polityki 
w stosunku do Kresów, od kwestii 
pamięci, przez sprawy Polaków 
na Wschodzie, po główne wektory 
polityki wschodniej i zagranicznej. 
Żadna siła polityczna nie ma żad-
nych konkretnych propozycji dla 
Kresowian. Według prof. Osadcze-
go, ważne jest jednoczenie różnych 
środowisk politycznych wokół 
spraw kresowych.”  Oczywiście, 
jak zwykle jest totalna blokada po-
lityczna i medialna. Zakładam, że 
ta „noc” w realizacji spraw kreso-
wych jednak kiedyś ustąpi i czasy 
dla nas nieprzychylne doczekają 
się rzeczywistej, dobrej, a nie tylko 
deklaracyjnej zmiany. Będziemy 
wówczas przygotowani w zdefinio-
wane kierunki działalności, które 
już obecnie, w atmosferze swoistej 
konspiracji, realizujemy. Dziękując 
panu profesorowi za wywiad, pra-
gnę jeszcze dodać, że wspomniał on 
o  poważnych  zasługach w zorga-
nizowaniu „Kongresu”, takich osób 
jak: wiceprezes Instytutu Pamięci i 
Dziedzictwa Kresowego dr Adam 
Kulczycki, prof. nzw. socjolog, filo-
zof, teolog, a także wiceprezes Piotr 
Palusiak i dr Ryszard Gajewski.

II Kongres Środowisk 
Kresowych 

Rzeczpospolitej Polskiej
Bogusław Szarwiło
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Z okazji 10-lecia działalności Sto-
warzyszenia Kultury Polskiej im. 
Michała Ogińskiego w Lubomlu 
na Wołyniu zorganizowano X Fe-
stiwal Kultury Polskiej.
Odbył się on 8 czerwca w Miej-
skim Domu Kultury w Lubomlu. 
Uroczystość zaczęła się z powita-
nia gości i uczestników przez pre-
zesa Stowarzyszenia Włodzimie-
rza Pedycza oraz zaprezentowania 
działalności organizacji i perspek-
tyw rozwoju na kolejne lata.
W Festiwalu wzięli udział ucznio-
wie szkoły polskiej działającej 
przy SKP im. Michała Ogińskie-
go oraz ze szkół miejskich, zespół 
taneczny «Edelwejs» z Lubomla 
oraz artyści z Domu Kultury w 
Zgoranach. Na święto przybyli 
również uczniowie szkoły polskiej 
w Kowlu, członkowie Związku 
Polaków na Ukrainie Oddział w 
Nietyszynie (obwód chmielnic-
ki), a także zespół «BoogBand» z 
Brześcia na Białorusi.
Program Festiwalu był bardzo bo-
gaty. Uczniowie szkoły polskiej w 
Lubomlu recytowali poezje i śpie-
wali piosenki polskie, m.in. zespół 
«Kwinta» wykonał utwór «Ojczy-

zna ma droga», Anna Prokopczuk 
– «Spowiedź» i «Przyjdzie taki 
dzień», Władysława Sawosiuk – 
«Tyle słońca w całym mieście», 
Anna Szewczyk – «Jadą wozy 
kolorowe» i «Rozkwitają pąki bia-
łych róż».

Stanisław Kłekociuk i Ewa Alo-
china z zespołu «Edelwejs» za-
tańczyli quickstepa, Walentyna 

Klekociuk z Liceum Lubomelskie-
go wykonała piosenkę «Kochać, 
znaczy żyć», a Bogdan Łukaszuk 
z Domu Kultury w Zgoranach za-
śpiewał «Życie, to są chwile». Kil-
ka piosenek zaprezentowały rów-
nież Aleksandra Zawalska, a także 
Sofia i Wiktoria Jots-Cholodko ze 
szkoły polskiej w Kowlu. Na sce-
nę festiwalową wyszli też goście z 
Nietyszyna oraz Brzecia.

Pracownicy specjalistycznego 
przedsiębiorstwa «Wołyńskie 
Starożytności» na przełomie 
wiosny i lata porządkowali pol-
skie cmentarze na terenie obwo-
du wołyńskiego.

Sprzątanie polskich cmentarzy 
jest przeprowadzane przez «Wo-
łyńskie Starożytności» na pod-
stawie umowy zawartej z Konsu-
latem Generalnym RP w Łucku, 
która przewiduje wsparcie finan-
sowe, jeśli chodzi m.in. o dojazd 
do cmentarzy, paliwo do kosiarki 
czy pilarki łańcuchowej.

«Od kilku lat prowadziliśmy 
rozmowy o tym, że podczas eks-
pedycji archeologicznych na-
trafiamy na dużo starych, zanie-
dbanych cmentarzy. Część z nich 
jest sprzątana przez miejscowych 
mieszkańców, część –zaniedba-
na. Wyszliśmy z inicjatywą, na 
którą odpowiedział konsulat. W 
dodatku cmentarze porządkowa-
liśmy jeszcze przez dwa lata» 
– powiedział kierownik «Wołyń-
skich Starożytności», historyk i 
archeolog Oleksij Złatogorski.

Tym razem archeolodzy upo-
rządkowali cmentarze w Żuraw-
nikach w rejonie horochowskim, 
w Sielcu w rejonie włodzimier-

skim, Kamieniu Koszyrskim 
oraz Wysocku w rejonie lubo-
melskim (cmentarz jest położony 
na terenie nieistniejącej obecnie 
wsi Binduga). Dwa lata temu 
pracownicy «Wołyńskich Staro-
żytności» sprzątali już cmentarze 
w Wysocku, Sielcu oraz Kamie-
niu Koszyrskim, a także we Wło-
dzimierzu Wołyńskim i Łukowie.

Według Ołeksija Złatogorskie-
go, takie akcje są dla archeolo-
gów bardzo ważne ze względu 
na uzyskane informacje histo-

ryczne: «Na każdym cmentarzu 
są nagrobki, napisy, na których 
udało się całkiem sporo przeczy-
tać i dzięki temu dowiedzieć się 
trochę więcej o ludziach, którzy 
tam spoczywają. W Żurawnikach 
planuję kontynuację badań, doty-
czących majora Ruge – ostatnie-
go przedwojennego prezydenta 
Poznania» (Tadeusz Ruge został 
zabity przez czerwonoarmistów 
19 września 1939 r. w Drużko-
polu, na terenie którego obecnie 
położone są Żurawniki, – przyp. 
aut.).

13 czerwca w Łuckiej Bibliotece Nr 
6 dla Dorosłych odbyło się spotka-
nie uczestników projektu «Ladies & 
Gentlemen jestem COOLturalny».

Projekt będzie realizowany do li-
stopada 2019 r. przez organizację 
pozarządową «Fundacja Rozwoju 
Młodzieży Wiejskiej» z Łucka oraz 
Centrum Edukacji i Pracy Młodzie-
ży OHP z Lublina w ramach progra-

mu Unii Europejskiej «Erasmus+». 
Uczestniczą w nim nastolatkowie z 
Polski i Ukrainy, po 10 osób z każ-
dego kraju. Wydarzenia odbywają 
się po stronie ukraińskiej w Łucku 
i Lwowie, po stronie polskiej – w 
Lublinie. Celem projektu jest na-
uka savoir vivre w sposób pozafor-
malny, a także poznawanie kultury 
obu krajów, łamanie stereotypów i 
uprzedzeń.

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

16 czerwca, w dniu Trójcy Świę-
tej, w parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Kostopolu 
podczas uroczystej mszy świętej, 
do Komunii Świętej przystąpiło 
pięcioro dzieci.

Na to święto dzieci czekały z 
niecierpliwością starannie się do 
niego przygotowując. Podczas 
uroczystości czytały w liturgii 

słowa oraz śpiewały psalmy. 
Na znak wdzięczności wykona-
ły pieśń «Stałem się czysty jak 
śnieg…»

Po liturgii ks. proboszcz Andrzej 
Parusiński złożył dzieciom ży-
czenia z okazji święta, które na 
pewno zapamiętają na całe życie, 
oraz wręczył świadectwa Pierw-
szej Komunii Świętej.

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

Wołyńscy archeolodzy uporządkowali 
kilka polskich cmentarzy 
MONITOR WOŁYŃSKI

Z prasy polonijnej 
Uroczystość Pierwszej 
Komunii Świętej w 
Kostopolu   
MONITOR WOŁYŃSKI

10 lat Stowarzyszenia Kultury 
Polskiej w Lubomlu 
MONITOR WOŁYŃSKI

Młodzież z Polski i Ukra-
iny rozpoczęła w Łucku 
wspólny projekt. 
MONITOR WOŁYŃSKI
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Trzeba przyznać, że wokół naj-
nowszej książki Piotra Zychowi-
cza, „Wołyń zdradzony”, jest juz 
sporo szumu, chociaż  oczywiście 
na razie dzięki kampanii reklamo-
wej jaka prowadzi sam autor. Kon-
trowersyjny tytuł już sam zwraca 
uwagę potencjalnych czytelników. 
Nie bez znaczenia również była 
wcześniejsza zapowiedź rozpo-
częcia sprzedaży z dniem 2 lipca, a 
więc na kilka dni przed obchodami 
11 lipca, chociaż już teraz pojawi-
ły się i inne wcześniejsze termi-
ny. Sprawę podgrzewa również 
wydawca ( Rebis) podając swoją 
informację co do treści, o czym 
poniżej.  

„ W latach 1943–1945 na Wołyniu 
i w Galicji Wschodniej ukraińscy 
nacjonaliści wymordowali 100 
tysięcy Polaków. Do zbrodni tej 
posłużyły im głównie prymitywne 
narzędzia rolnicze – siekiery, wi-
dły i cepy. Gdzie wtedy była Ar-
mia Krajowa? Gdzie było Polskie 
Państwo Podziemne? Dlaczego 
nic nie zrobiono, by ratować pol-
ską ludność cywilną? Dlaczego 
Wołyniacy konali w osamotnie-
niu? Piotr Zychowicz udziela na 
te pytania szokującej odpowie-
dzi. Armia Krajowa zlekceważyła 
banderowskie zagrożenie, zigno-
rowała liczne ostrzeżenia o nad-
ciągającym niebezpieczeństwie. 
Wszystkie wysiłki skupiła bowiem 
na szykowaniu przyszłego powsta-
nia – operacji „Burza”. Dowódcy 
AK nie chcieli walczyć z UPA, by 
nie „trwonić” sił potrzebnych im 
do walki z Niemcami. Do końca 
wierzyli, że z banderowcami uda 
się dogadać. Gdy Polskie Pań-
stwo Podziemie podjęło wreszcie 
interwencję, była ona tragicznie 
spóźniona i niewystarczająca. Nie-
stety AK na Wołyniu całkowicie 
zawiodła.” Ten sensacyjny skrót 
treści książki wyraźnie sugeruje w 
jakim kierunku zmierzają opinie 
autora. Ten sposób pisania, prze-
rysowywania faktów, przy użyciu 
drastycznych zwrotów typu : Dla-
czego nic nie zrobiono,...? Dla-
czego konali w osamotnieniu?, 
Dowódcy AK nie chcieli walczyć z 
UPA....., jest nie tyle kontrowersyj-

ny co nieuczciwy. Tak jak zdanie 
znajdujące się na okładce książki 
:” czyli jak dowództwo AK porzu-
ciło Polaków na pastwę UPA”, 
które jest wyraźnym nadużyciem. 
Nikt nikogo nie porzucił, bo Ko-

menda Główna AK tak jak każda 
inna armia nie działała bez rozka-
zów. Rozkazy pochodziły od Rzą-
du na uchodźctwie, który zbagate-
lizował sytuację i zareagował zbyt 
późno, to jest prawda. Na dzień 
dzisiejszy jest dostatecznie wiele 
opracowań, czy zwykłych relacji 
świadków, które zadają kłam ta-
kim opiniom. Oczywiście nie ma 
nikogo kto by nie miał pretensji 
czy zastrzeżeń do działań Państwa 
Podziemnego  i Komendy Głów-
nej AK, ale nie w tym wymiarze 
jak ocenia Zychowicz. Gdyby rze-
czywiście, nic nie zrobiono, ska-
la ofiar byłaby nieporównywalna.  
Znany, z tyleż śmiałych co kontro-
wersyjnych tez i prac, Zychowicz  
z jednej strony kwestionuje prze-
konanie o doskonałej organizacji 
Polskiego Państwa Podziemnego, 
a z drugiej ma do niego pretensje o 
brak skuteczności. W wywiadzie: 
„Komenda AK nie kiwnęła pal-
cem” jaki udzielił Rafałowi Pazio 
opublikowanym w numerze „Naj-
wyższego Czasu” /nr 30-31/2014/ 
wyczytać możemy:   „Od dziecka 
jesteśmy karmieni opowieścią o 
tym, że Polacy stworzyli najwięk-
sze Państwo Podziemne na świe-
cie.  Stworzyli konspirację, która 
składała się z setek tysięcy ludzi, 
miała silne oddziały, kupę broni, 
była świetnie zorganizowana i do-
wodzona przez zawodowych ge-
nerałów, pułkowników i majorów. 
(...) Więc ja zadaję pytanie: gdzie 
była ta potężna organizacja, gdzie 
byli ci pułkownicy i generałowie 
z tymi wszystkimi zawadiackimi 
pseudonimami?  Gdzie były „Wil-
ki”, „Jastrzębie” i „Błyskawice”, 
gdy hajdamacy siekierami rąbali 
naszych rodaków?  Każdy logicz-
nie myślący człowiek zdaje sobie 
sprawę, że państwo pod okupacją 
ma ograniczone możliwości nie 
tylko w realizacji zadań jak i w sa-
mym funkcjonowaniu. Dodając do 
tego ułomność ludzką i jej ograni-
czone zasoby nie można w pełni li-
czyć na same sukcesy. Tego jednak 
nie potrafi zrozumieć  stosunkowo 
młody człowiek siedzący w wy-
godnym fotelu, żyjący w wolny i 
niepodległym kraju.

W art. „ Ludobójstwo na Wo-
łyniu „ (https://dorzeczy.pl/35061/
Ludobojstwo-na-Wolyniu.html )  
Zychowicz napisał między inny-
mi: „ Do pomagania mordowanym 
Polakom – jest to rzecz wyjątko-

wo przykra – nie paliło się rów-
nież Polskie Państwo Podziemne. 
Gehenna rodaków z dalekiego, 
prowincjonalnego Wołynia nie-
specjalnie interesowała oficerów 
z warszawskiej Komendy Głównej 
AK zajętych organizowaniem po-
wstania. Mimo błagalnych próśb 
na Wołyń przysłano jedynie gru-
pę oficerów oraz jedną kompanię 
złożoną z kilkudziesięciu ludzi. 
Nastąpiło to jednak w marcu 1944 
r., a więc blisko rok po apogeum 
mordów. Również miejscowa 
Armia Krajowa zmobilizowała 
i uzbroiła swoich żołnierzy dopie-
ro na początku 1944 r. Stworzona 
w ten sposób 27. Wołyńska Dywi-
zja Piechoty zamiast do obrony 
rąbanych siekierami polskich ko-
biet i dzieci została rzucona do ak-
cji „Burza”. Czyli do pomagania 
Armii Czerwonej w zdobywaniu 
ich ojczyzny. Część wołyńskich 
żołnierzy została od razu wyrżnię-

ta przez Niemców, resztę aresz-
towało i deportowało NKWD. „ 
Takie opinie ( wytłuściłem je p/w) 
niestety świadczą o braku elemen-
tarnej wiedzy, bo nie było by kogo 
mobilizować gdyby nie powstały 
w 1943 r.  zbrojne oddziały par-
tyzanckie AK i oddziały samo-
obrony, walczące z OUN-UPA. O 
reszcie już nie wspomnę, bo przy 
ziarnie prawdy autor ulokował 
kubeł pomyj.  To, że Zychowicz 
podjął  temat „Wołynia” to bardzo 
dobrze, ale znając jego kontrower-
syjny ( odczytywany nawet jako 
komercyjny) stosunek do historii, 
mam pewne obawy co do efektów 
jego edukacji. Jeżeli nie dojdzie w 
mediach do otwartej dyskusji nad 
jego opiniami w sprawie faktów, 
to niestety część czytelników, nie 
znających realiów tamtego czasu, 
pozostanie na długo w tych błęd-
nych ocenach. W domu moich ro-
dziców była placówka samoobro-

ny i ponad dziesięć osób z rodziny 
było  w  AK ( później w 27 WDP 
AK), stąd posiadam trochę wie-
dzy pierwotnej zbogaconej nieco 
później o wiedzę w skali makro. 
Wołyń rzeczywiście zdradzono, 
ale nie wtedy, ale dziś. Państwo 
podziemne nie było doskonałe, bo 
okupacja nie pozwalała na zbyt 
wiele manewrów, ale wolna i nie-
podległa III RP zamiatała i nadal 
zamiata temat Wołynia pod dy-
wan. Książki jeszcze nie czytałem, 
ale jak z p/w widać, spodziewam 
się ( obawiam) co w niej znajdę. 
Reasumując, jeżeli dojdzie do co 
najmniej kilku otwartych me-
dialnych dyskusji, to bez wzglę-
du na wspomniane obiekcje, to 
i tak będzie to wielka sprawa,  
jednak jak do tego nie dojdzie 
to książka dla  wielu znawców 
tematu będzie „ trzecią prawdą” 
wg  ks. Tischnera.

O którą „prawdę” tu chodzi ?
Bogusław Szarwiło

/ Wołyń zdradzony to najbardziej wstrząsająca książka autora Obłędu ’44 i Paktu Ribbentrop–Beck.

https://dorzeczy.pl/35061/Ludobojstwo-na-Wolyniu.html
https://dorzeczy.pl/35061/Ludobojstwo-na-Wolyniu.html
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Ukraiński ruch nacjonalistycz-
ny na Wołyniu od samego po-
czątku był wrogo nastawiony 
do Polaków. Wynikało to m.in. 
z uprzedzeń nawarstwionych 
jeszcze w okresie międzywo-
jennym oraz ideologii przyję-
tej przez OUN.
Celem walki nacjonalistów 
ukraińskich było utworzenie 
państwa ukraińskiego rządzo-
nego przez nacjonalistów. 
O celu walki mówi ulotka 
„wskazań propagandowych” 
OUN-B w której zawarte są 
następujące słowa: „(...) Nie 
chcemy pracować dla Moskwy, 
Żydów, Niemców i innych ob-
cych, lecz dla nas. My utwo-
rzymy samodzielne, ukraińskie 
państwo, albo zginiemy za nie 
(...)”.
Ostrze walki skierowano prze-
ciwko władzom i ludności tych 
państw, które zajmowały ob-
szary etnicznie ukraińskie. W 
związku z tym za wroga nr 1 
uważano ZSRS, wrogiem nr 2 
była Polska, ale dopiero na trze-
cim miejscu wymieniano Niem-
ców. 
Z władzami niemieckimi, poli-
cją i Wehrmachtem prowadzono 
obustronnie współpracę w „ko-
niecznych rozmiarach”. W 1943 
r. rozszalał się terror i masowe 
mordy ludności polskiej na Wo-
łyniu. Ale akcje antypolskie na 
Wołyniu i Polesiu rozpoczęły się 
już wcześniej.
Trudno powiedzieć kiedy kie-
rownictwo OUN - SD podjęło 
decyzję o przeprowadzeniu eks-
terminacji ludności polskiej, bo-
wiem dyrektywa w tej sprawie 
nie została dotychczas opubli-
kowana - ale rozwój wydarzeń 
wskazuje na to, iż nastąpiło to 
pod koniec 1942 r. 
Do grudnia 1942 r. miały miej-
sce mordy na pojedynczych oso-
bach i rodzinach polskich. Ma-
sowe mordy w tym okresie były 
jeszcze rzadkością. Akcja skie-
rowana była początkowo prze-
ciwko Polakom zatrudnionym w 
niemieckiej administracji rolnej 
i leśnej, a następnie rozszerzyła 
się na ludność wiejską, głównie 
we wschodnich powiatach Wo-
łynia.
Pierwszy mord zbiorowy miał 
miejsce 13 listopada 1942 r. w 
Obórkach, pow. łucki. którego 
ofiarą padło około 50 osób naro-
dowości polskiej.
Narastanie wystąpień antypol-
skich nabierało na sile od stycz-
nia 1943 r. 
W tym okresie mnożą się zabój-
stwa poszczególnych osób i ro-
dzin, ale coraz częściej pojawia-
ją się także mordy masowe. 
Krwawy mord miał miejsce 9 

lutego 1943 r. w polskiej kolonii 
Parośle (gm. Antonówka. pow. 
sarneński). gdzie zamordowano 
173 osoby. 
W dniu 23 kwietnia 1943 r., od-
działy UPA dokonały jednego z 
najbardziej krwawych mordów 
w tym okresie w Janowej Doli-
nie (gm. Bereźne, pow. kosto-
polski). Zginęło wówczas około 
600 osób. Nacjonalistów ukra-
ińskich nie powstrzymała obec-
ność garnizonu Wehrmachtu 
liczącego około 1000 żołnierzy. 
Niemcy zachowali się biernie, 
co może nasuwać przypuszcze-
nie, że Ukraińcy działali w poro-
zumieniu z nimi.
Potwierdzeniem tego krwawe-
go mordu w Janowej Dolinie 
jest zapis w litopysie UPA t. 5: 
„(...) Przy zdobywaniu silnego 
polskiego gniazda - a raczej 
centrum Polaków, Janowej Do-
liny w pow. kostopolskim spalo-
no dwie trzecie zabudowań. Bój 
trwał kilka godzin. Polacy po-
dają liczbę swoich strat na 500 
ludzi. Liczba zabitych Niemców 
niewiadoma. Nasze straty nie-
wielkie”.
Od maja 1943 r. powstały zor-
ganizowane masowe ataki od-
działów UPA na wsie polskie i 
ośrodki samoobrony na terenie 
całego Wołynia. 
Oto niektóre dane obrazujące 
eskalację antypolskich akcji:
12 maja 1943 r, w powiecie sar-
neńskim spalono wsie: Mgły, 
Konstantynówkę, Osty, Ube-
reż; 
24 maja 1943 r. we wsi Niemo-
dlin (pow. kostopolski) zamor-
dowano 170 osób; 9
w nocy z 24 na 25 maja 1943 r. 
spalono wszystkie dwory i fol-
warki w powiecie włodzimier-
skim; 
28 maja 1943 r. 600 osobowy 
oddział UPA spalił wieś Stary-
ki i wymordował wszystkich 
jej mieszkańców;
2 czerwca 1943 r. oddział UPA 
napadł na polską wieś Hurby i 
wymordował około 250 ludzi.  
Eksterminacja ludności pol-
skiej rozpoczęta w powiatach 
sarneńskim, kostopolskim, 
rówieńskim i zdołbunowskim 
w czerwcu 1943 r. rozszerzy-
ła się na powiaty dubieński i 
łucki, w lipcu objęła powiaty 
horochowski, kowelski i wło-
dzimierski, a w sierpniu tak-
że powiat lubomelski . Liczba 
zamordowanych Polaków na 
Wołyniu do lipca 1943 r. oce-
niana jest na około 15 tysięcy 
osób. a łączne straty ludności 
polskiej obejmujące zabitych, 
rannych, wywiezionych na ro-
boty do Niemiec i uciekinie-
rów wyniosła około 150 tysięcy 

osób. 
Do lipca 1943 r. w powiecie 
horochowskim dokonano na-
padów na 23 wsie polskie. w 
powiece dubieńskim - na 15, w 
powiecie włodzimierskim -na 
28. 
 Szczególnie krwawy był lipiec 
1943 r. Oddziały UPA wchodzą-
ce w skład Północno-Zachodnie-
go OW „Turiw” przy aktywnym 
wsparciu miejscowej ludności 
ukraińskiej zorganizowanej w 
tzw. „Samooboronne Kuszcze-
wyje Widdiły”, 
11 lipca 1943 r. o świcie otoczy-
ły i zaatakowały uśpione wsie i 
osady polskie jednocześnie w 
trzech powiatach: kowelskim, 
horochowskim i włodzimier-
skim. 
Doszło do nieludzkich rzezi i 
zniszczenia. Ludność polska gi-
nęła od kul, siekier, wideł, kos, 
pił, noży, młotków i innych na-
rzędzi zbrodni - płonęły wsie 
polskie. 
Była to akcja dobrze przygoto-
wana i zaplanowana w najdrob-
niejszych szczegółach. Na przy-
kład, akcję w pow. Włodzimier-
skim poprzedziła koncentracja 
oddziałów UPA w lasach zawi-
dowskich (na zachód od Poryc-
ka), w rejonie Marysin Dolinka, 
Lachów oraz w rejonie Zdżary, 
Litowież, Grzybowica. 
Na cztery dni przed rozpoczę-
ciem akcji we wsiach ukraiń-
skich odbyły się spotkania, na 
których uświadamiano miej-
scową ludność o konieczności 
wymordowania wszystkich Po-
laków.
Posługiwano się przy tym ha-
słem: „Wyrżnąć Lachów aż do 7. 
pokolenia, nie wyłączając tych, 
którzy nie mówią już po polsku”. 
Agitatorami byli Ukraińcy po-
chodzący z Małopolski Wschod-
niej. Dla uśpienia czujności lud-
ności polskiej, na dwa dni przed 
napadem w polskich zagrodach 
pojawiły się ulotki w języku pol-
skim i ukraińskim nawołujące 
do zjednoczenia się Polaków z 
Ukraińcami do walki przeciwko 
wspólnym wrogom, jakimi są 
Niemcy i Moskale. 
W rozmowach uspokajali Po-
laków, aby się niczego nie oba-
wiali, gdyż nikt im nie zrobi 
krzywdy - opuszczenie zaś wsi 
świadczyć będzie o tym, że są 
wrogiem Ukraińców. Rzeź roz-
poczęła się około godz. 3 rano 
11 lipca 1943 r. od polskiej wsi 
Gurów. obejmując swoim za-
sięgiem: Gurów Wielki, Gurów 
Mały, Wygrankę, Zdżary, Za-
błoćce - Sądową, Nowiny, Za-
gaje, Poryck, Oleń, Orzeszyn, 
Romanówkę, Lachów, Gucin i 
inne. O rozmiarach zbrodni do-

konanych w powiecie włodzi-
mierskim świadczą następujące 
dane; 
We wsi Gurów na 480 Polaków 
ocalało tylko 70 osób; w Poryc-
ku wymordowano prawie całą 
ludność polską - ponad 200 osób; 
w kolonii Orzeszyn na ogólną 
liczbę 340 mieszkańców zginę-
ło 270 Polaków; we wsi Sądowa 
spośród 600 Polaków tylko 20 
udało się ujść z życiem, w kolo-
nii Zagaje na 350 Polaków ura-
towało się tylko kilkunastu. 
Zabójstwa dokonywano z wiel-
kim okrucieństwem. Wsie i osa-
dy polskie ograbiono i spalono. 
Przytoczone wyżej fragmenta-
ryczne fakty, pochodzące tylko z 
jednego powiatu, świadczą nie-
zbicie o tym, że rozpoczęta 11 
lipca 1943 r. akcja nie mogła być 
akcją przypadkową, przeprowa-
dzoną przez luźne niezorganizo-
wane grupy. 
Była to dobrze zaplanowana 
akcja wykonana na rozkaz wyż-
szego kierownictwa OUN-UPA, 
uzgodniona w czasie i przestrze-
ni. 
Dla Polaków mieszkających w 
zachodnich powiatach Wołynia 
był to pogrom, który przyniósł 
ogromne straty ludzkie i mate-
rialne.
W okresie świąt Bożego Naro-
dzenia 1943 r. przez tereny całe-
go Wołynia przetoczyła się nowa 
fala antypolskich akcji. 
Silne oddziały UPA, wspoma-
gane przez miejscową ludność 
ukraińską, uderzyły niespo-
dziewanie na skupiska ludności 
polskiej i bazy samoobrony w 
powiatach: rówieńskim, łuckim, 
kowelskim i włodzimierskim.
Przeprowadzane akcje antypol-
skie łączono często z określo-
nymi rocznicami. Na przykład 
masowe mordy w nocy z 29 na 
30 czerwca 1943 r. dokonano w 
drugą rocznicę proklamowania 
niepodległości Ukrainy we Lwo-
wie; masowe akcje przeciwko 
ludności polskiej w dniu 11 lipca 
1943 r. przypadały na prawo-
sławne święto Piotra i Pawła. 
Ta ostatnia akcja rozpoczęła się 
napadami na kościoły katolickie 
w czasie mszy św. w Kisielinie 
(pow. horochowski), Krymnie 
(pow. kowelski), Chrynowie, 
Oktawinie. Porycku i Swojczo-
wie (pow. włodzimierski). 
Taktyka nacjonalistów ukra-
ińskich stosowana podczas 
tych akcji była zawsze taka 
sama. Polegała ona na tym, że 
oddziały UPA otaczały daną 
miejscowość tak, aby nikt nic 
mógł z niej ujść, następnie inne 
pododdziały wchodziły do wsi, 
zganiały Polaków na jedno 
miejsce (np. do stodoły, budyn-

ku szkolnego) i tam dokonywa-
ły masowego mordu.
Po dokonanej masakrze do wsi 
na furmankach wjeżdżały gru-
py rabunkowe, złożone głów-
nie z kobiet, i zabierały wszyst-
ko, co pozostało po zamordo-
wanych Polakach, od odzieży 
do elementów budowlanych. 
Po kilku dniach, gdy wszystko 
się uspokoiło i niektórzy ocaleli 
Polacy wracali do wsi. oddziały 
UPA ponownie atakowały wieś, 
mordowały Polaków i paliły bu-
dynki. Przestrzegano przy tym 
(zgodnie z wydaną instrukcją), 
aby palone budynki Polaków 
były oddalone co najmniej o 15 
m od zagród ukraińskich.
Antypolskie akcje na Wołyniu, 
przeprowadzane z całą bez-
względnością, miały na celu 
zniszczenie ludności polskiej. 
Prowadzone były zgodnie z dy-
rektywami kierownictwa OUN-
-SD w sposób zorganizowany, i 
miały charakter ludobójstwa. 
W tajnej dyrektywie terytorial-
nego dowództwa UPA - „Piw-
nycz”, podpisanej przez „Kłyma 
Sawura” (Roman Dmytro Klacz-
kiwśkyj) czytamy: 
„(...) powinniśmy przeprowa-
dzić wielka akcję likwidacji pol-
skiego elementu. Przy odejściu 
wojsk niemieckich należy wy-
korzystać ten dogodny moment 
dla zlikwidowania całej ludności 
męskiej w wieku od 16 do 60 
lat(...). Tej walki nie możemy 
przegrać, i za każdą cenę trzeba 
osłabić polskie siły. Leśne wsie 
oraz wioski położone obok le-
śnych masywów powinny znik-
nąć z powierzchni ziemi”.
Wskazania powyższej dyrekty-
wy w pełni realizowały oddzia-
ły UPA, mordując mężczyzn nie 
tylko w wieku 16-60 lat- ale tak-
że kobiety, dzieci i starców. 
Jurij Stelmaszczuk „Rudyj”. do-
wódca Północno - zachodniego 
OW „Turiw”, pisał do „Rubana”: 
„(...) Druże Ruban! Przekazu-
ję do waszej wiadomości, że w 
czerwcu 1943 r. przedstawiciel 
centralnego Prowodu- dowódca 
UPA - „Piwnycz” „Kłym Sawur” 
przekazał mi tajną dyrektywę w 
sprawie całkowitej- powszech-
nej, fizycznej likwidacji ludno-
ści polskiej. (...) Dla wykonania 
lej dyrektywy proszę rzetelnie 
przygotować się do akcji prze-
ciw Polakom i wyznaczam od-
powiedzialnych: w rejonach 
nadbużańskich - kurinnego „Ły-
soho”, na rejony turzyski, owad-
nowski, oździutycki i pozostałe 
- „Sosenka”; na okręg kowelski- 
„Hołobenka”.
Sława Ukraini.
Dowódca grupy UPA „Turiw” - 
„Rudyj”,
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24 czerwca 1943 r. Stawka”. 
 O wykonaniu dyrektywy do-
wódcy UPA - „Piwnycz” świad-
czy sprawozdanie dowódcy kuri-
nia „Łysoho”, który we wrześniu 
1943 r. donosił kierownictwu 
OUN:
„(...) 29 sierpnia 1943 r. prze-
prowadziłem akcję we wsiach 
Wola Ostrowiecka i Ostrówki 
głowniańskiego rejonu. Zlikwi-
dowałem wszystkich Polaków 
od małego do starego Wszystkie 
budynki spaliłem, mienie i chu-
dobę zabrałem dla potrzeb kure-
nia”. 
W wyniku tej akcji we wsi Wola 
Ostrowiecka zginęło 529 osób, 
w tym 220 dzieci w wieku do 14 
lat, a we wsi Ostrówki zamordo-
wano 438 osób. w tym 246 dzie-
ci do lat 14. W sierpniu 1992 r. 
dokonano ekshumacji szczątków 
wymordowanej ludności pol-
skiej, która potwierdziła maso-
we mordy dokonane przez UPA 
w sierpniu 1943 r, w tych miej-
scowościach.
I jeszcze jeden meldunek do-
wódcy kurenia „Łysoho” o po-
gromie dokonanym w Ziemlicy 
pow. Włodzimierz Wołyński: 
„(...) Do wsi Mosur spędzono 
wszystkich mieszkańców oko-
licznych miejscowości z topo-
rami i widłami, którym „druże” 
Zuch wyjaśnił, że pod przewod-
nictwem jego uzbrojonego od-
działu pójdą do wsi Ziemłica, 
aby rozprawić się z Polakami, i 
wymagał od nich, żeby byli bez-
litośni wobec wszystkich, kogo 
zastaną w tej miejscowości. W 
nocy okrążono wieś, a o świcie 
zebrali wszystkich mieszkańców 
w centrum wsi. Starców, dzieci 
i chorych, którzy nie mogli sa-
modzielnie poruszać się, zabijali 
na miejscu i wrzucali do studni. 
Spędzonym do centrum kazali 
kopać dla siebie groby, a następ-
nie przystąpili do ich zabijania 
przez uderzenie siekierą w gło-
wę. Tego, kto próbował uciekać, 
zabijali z broni. Wszyscy miesz-
kańcy wsi Ziemlica zostali zli-
kwidowani, mienie zabrano dla 
UPA, budynki spalono...”
Dowódca kurenia wchodzącego 
w skład ÓW „Zahrawa” - Stepan 
Kowal „Rubaszenko”, „Burła-
ka” na śledztwie zeznał: 
„(...) W lecie 1943 r. zgodnie z 
rozkazem dowódcy UPA „Piw-
nycz” „Kłyma Sawura” przepro-
wadziłem operację zniszczenia 
ludności na obszarze obwodu 
rówieńskiego. Zagon UPA pod 
moim kierownictwem zniszczył 
wsie Rafałówka i Huta Stepań-
ska, w których mieszkała lud-
ność polska. 
Zgodnie z rozkazem „Oleiła” 
dowódcy moich sotni: „Mo-
roz”, „Bohdan” i „Rybak” w 
lecie 1943 r. otrzymali rozkaz 
likwidacji polskich kolonii i ży-
jących w nich spokojnych ludzi, 
a mianowicie: sotnyk „Moroz” 
ze swoją sotnią UPA miał znisz-
czyć Polaków w kolonii Maria-
nówka (-..), Sotnia „Bohdana” 
miała zlikwidować ludność pol-
ską w kolonii Wólka Kotowska 
- Aleksandria (...). Sotnia „Ry-
baka” miała zlikwidować lud-

ność polską w kolonii Zofiówka 
(...)- Na akcje te przeznaczono 2 
dni i sotnie wywiązały się z tego 
zadania. Po zakończeniu akcji 
w wyżej wymienionych kolo-
niach sotnie miały przybyć do 
wsi Przebraże, rejon Kiwerce, 
dla wzięcia udziału w likwidacji 
ludności polskiej w tej miejsco-
wości”.
O zbrodniach popełnionych w 
dniu święta Piotra i Pawia opo-
wiedział w sądzie obwiniony 
Ohorodniczuk vel Nikolaj Ko-
vilkowśkyj: 
„12 lipca 1943r. rano razem z 
grupą UPA liczącą około 20 lu-
dzi wszedłem w czasie mszy św. 
do kościoła w m. Pawłówka iwa-
nickiego rejonu, gdzie w ciągu 
trzydziestu minut, wraz z inny-
mi, zabiliśmy obywateli narodo-
wości polskiej. W czasie tej akcji 
zabito 300 ludzi, wśród których 
były dzieci, kobiety i starcy. 
Po zabiciu ludzi w kościele w 
Pawłówce - udałem się z grupą 
do położonej w pobliżu wsi Ra-
dowicze oraz polskich kolonii 
Sadowa i Jeżyn, gdzie wziąłem 
udział w masowej likwidacji 
ludności polskiej. W wymienio-
nych koloniach zabito 180 ko-
biet, dzieci i starców. Wszystkie 
domy spalono, a mienie i bydło 
rozgrabiono (...)”.
Szef Służby Bezpeky (SB) ko-
welskiego okręgowego prowodu 
OUN Mikołaj Hawryluk „Fe-
doś”, „Arkadij” w czasie prze-
słuchania zeznał: 
„(...) W okresie mojej działalno-
ści jako komendanta SB nadre-
jonowego prowodu, pod moim 
osobistym kierownictwem, z 
udziałem kurenia UPA, na tere-
nie łuckiego nadrejonu zniszczo-
no w całości następujące polskie 
kolonie: Kościuszkowo, Oziera-
ny Polskie, Bunasiówka, Anto-
nówka i inne. Zabito około ty-
siąc Polaków i tylko niewielkiej 
części ludności udało się ukryć i 
zbiec do Łucka”.
 I dalej, inny działacz SB UPA 
Arsenij Bożewśkyj zeznaje: 
„(...) W okresie służby w SB 
UPA osobiście zabiłem 15 osób. 
Pamiętam, w lipcu 1943 r. nasz 
oddział przybył do byłej posia-
dłości hrabiego Koszewskiego, 
gdzie mieszkało około 100 Po-
laków, których zlikwidowaliśmy 
bezlitośnie przy użyciu broni 
palnej i białej. Zlikwidowaliśmy 
całe rodziny, nie oszczędzając 
starców, kobiet i dzieci. Dzieci 
płakały, kobiety - matki prosiły 
aby pozostawić ich dzieci przy 
życiu. Ale nie zwracaliśmy na te 
prośby uwagi i zabijali je używa-
jąc do tego broni i noży. Osobi-
ście zastrzeliłem z karabinu w tej 
rozprawie 8 ludzi...”.
O tych wydarzeniach świadczą 
także niemieckie dokumenty. 
W jednym z nich, skierowanym 
do głównego kierownictwa pań-
stwowego bezpieczeństwa SS na 
ręce gen. policji Mullera, czyta-
my: 
„Jeden z liderów banderow-
skiego odłamu OUN podczas 
spotkania 12 września 1943 
r. powiadomił nas, że zagony 
ukraińskich nacjonalistów na 

Wołyniu - w dniach 29-30 sierp-
nia przeprowadziły masowe ak-
cje likwidacji Polaków. Zgodnie 
z jego informacją, pododdziały 
UPA zniszczyły ponad 15 tys. 
Polaków w rejonach wołyńskie-
go województwa.
Naczelnik Policji i Bezpieczeń-
stwa SD Wołynia i Podola”.
W innych dokumentach nie-
mieckich również są wzmianki o 
tragicznych dla Polaków wyda-
rzeniach na Wołyniu. Niemiecki 
kontrwywiad w raporcie z dnia 
13 lipca 1943 r. stwierdza wy-
raźnie, że od 1943 r. nacjonaliści 
ukraińscy realizowali politykę 
eksterminacji ludności polskiej 
stosując groźby i przemoc. 
Jednocześnie donosił, że ruch 
banderowski unicestwia (Au-
srottung)  polskich osadników 
na Wołyniu.
Dowódcy sowieckich oddzia-
łów partyzanckich w licznych 
meldunkach kierowanych do 
sztabu partyzanckiego donosili 
o antypolskich akcjach nacjona-
listów ukraińskich. W meldunku 
sowieckiego oddziału Szyłowa z 
dnia 30 marca 1943 r. znajduje 
się zapis: „(...) Ukraińscy na-
cjonaliści przeprowadzili zwie-
rzęcą rozprawę nad bezbronną 
ludnością polską stawiając sobie 
zadanie pełnego zniszczenia Po-
laków na Ukrainie”. 
I dalej: „(...) W rejonie cumań-
skim wydano polecenie sotniom 
UPA, aby do 15 kwietnia 1943 r. 
zniszczyć wszystkich Polaków i 
wszystkie miejscowości i osady 
spalić”.
Potwierdzenie tych wydarzeń 
znajdujemy w sprawozdaniu 
bojowym zgrupowania sowiec-
kich oddziałów partyzanckich za 
okres od 19.6. do 18.8.1943 r., w 
którym czytamy: 
„(...) Głównym hasłem nacjona-
listów ukraińskich w obecnym 
czasie jest zebranie sil i walka w 
celu oczyszczenia zajmowanego 
terytorium z Polaków. Nacjona-
liści po zwierzęcemu rozprawia-
ją się z Polakami. Ludzi palą, 
rżną, rozstrzeliwują, ich dobytek 
konfiskują, budynki palą”.
Dowódca zjednoczonych od-
działów partyzanckich rówień-
skiego obwodu Fiodorow w 
meldunku do Ukraińskiego Szta-
bu Ruchu Partyzanckiego z dnia 
2S.5.1943 r. donosił m.in.: 
„(...) Podstawowa działal-
ność nacjonalistów w ostatnim 
okresie ukierunkowana jest na 
zniszczenie ludności polskiej, 
polskich wsi. (...) W rejonach 
Stepań, Dereźne, Rafałówka, 
Sarny, Wysock, Wiodzimierzec, 
Klewań i innych nacjonaliści 
przeprowadzają masowy terror 
w stosunku do ludności polskiej, 
przy czym należy podkreślić, że 
nacjonaliści nie rozstrzeliwują 
Polaków, ale rżną ich nożami i 
rąbią toporami, niezależnie od 
wieku i płci. 
We wsi Tryputni zarąbali 14 
polskich rodzin, następnie za-
ciągnęli zabitych do domu i pod-
palili. (...) We wsiach Berezne, 
Czajkowo, Cechy (rejon wlodzi-
mierzecki i wysocki) nacjonali-
ści wyrżnęli całą ludność i spali-

li ponad 200 zabudowań. We wsi 
Parośla zlikwidowano 21 rodzin 
polskich”.
Podano tu tylko kilka faktów 
opartych na dokumentach po-
twierdzających. że czystkę et-
niczną skierowaną przeciwko 
ludności polskiej na Wołyniu 
przeprowadziły oddziały UPA, 
zgodnie z dyrektywami jej kie-
rownictwa. W tej sytuacji, oca-
lała od rzezi ludność uciekała 
do większych miast pod opiekę 
Niemców.
W sierpniu 1943 r., a więc w 
okresie największego nasilenia 
akcji antypolskich, Niemcy wy-
dali zarządzenie- aby ludność 
polska do 15 sierpnia opuściła 
wsie i małe miasteczka i tymcza-
sowo zamieszkała w miastach 
powiatowych.
W miastach wystąpiło przelud-
nienie, bezdomni ludzie koczo-
wali na ulicach, placach miej-
skich, w kościołach. Panował 
głód i niedostatek, któremu nie 
mogła zaradzić doraźnie podej-
mowana pomoc charytatywna 
ludności miejskiej i władz ko-
ścielnych. Część uciekinierów 
wyjechała za Bug, do General-
nego Gubernatorstwa, znajdując 
schronienie u krewnych i znajo-
mych. 
Niemcy, wykorzystując trud-
ną sytuację ludności polskiej, 
która sama wpadła w ich ręce, 
wywozili zdolnych do pracy na 
przymusowe roboty do Niemiec. 
W związku z tym rozpoczął się 
odwrotny proces - opuszczanie 
miast. 
Chroniąc się przed głodem i wy-
wózką do Niemiec, ludzie kiero-
wali się do większych ośrodków 
polskich w terenie, w których 
znalazło już schronienie wielu 
ocalałych Polaków. 
W ośrodkach tych organizowa-
no samoobronę, która miała na 
celu nie walkę przeciwko lud-
ności ukraińskiej, lecz była dra-
matyczną walką o przetrwanie. 
Sporadyczne akty odwetowe 
podejmowane przez zdetermi-
nowane jednostki, które utraciły 
wszystkich i wszystko, nie mogą 
mieć istotnego wpływu na ocenę 
charakteru polskiej samoobrony.
Trzeba w tym miejscu z całą 
mocą podkreślić, że to nie Pola-
cy na Wołyniu pierwsi rozpoczę-
li walkę. Wynika to bezsprzecz-
nie tak z dokumentów polskich, 
jak i niemieckich.
Przemawia za tym również fakt, 
że po licznych deportacjach 
ludności polskiej przez, władze 
sowieckie Polacy na Wołyniu 
stanowili zdecydowaną mniej-
szość- stąd też samobójstwem 
byłoby podjęcie tak nierównej 
walki przeciwko Ukraińcom.
Wielką tragedię przeżyła na Wo-
łyniu ludność żydowska. 
Już w pierwszych dniach oku-
pacji niemieckiej doszło do 
licznych akcji antyżydowskich, 
które rozpoczęła na własną rękę 
policja ukraińska. 
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W ciągu lipca i sierpnia 1941 r. 
wspólnie z policją ukraińską za-
mordowano na Wołyniu ponad 
13 tysięcy Żydów. Miejscowi 
nacjonaliści ukraińscy przygoto-
wywali listy osób do likwidacji, 
policja ukraińska konwojowa-
ła Żydów do miejsca mordu i 
uczestniczyła w masakrze. 
W okresie od 1 do 4 lipca 1941 
r. w Krzemieńcu zamordowano 
około 800 osób narodowości 
żydowskiej, w Łanowcach - 60 
osób; 6 lipca 1941 r. w Tuczynie 
z rąk policji ukraińskiej zginęło 
60 osób narodowości żydow-
skiej, w Targowicy - 20 osób; 23 
lipca 1941 r. w Lubieszowie za-
mordowano 20 osób, w Rokitnie 
- 30 osób.
Nowa fala morderstw na ludno-
ści żydowskiej przetoczyła się 
przez Wołyń po włączeniu się 
Niemców do tych akcji. 
Akcja likwidacji utworzonych 
gett rozpoczęła się w 1942 r., 
w której brały udział połączone 
siły niemieckiej i ukraińskiej po-
licji. 
W sierpniu 1942 r. zlikwido-
wano getto w Łucku, w dniach 
14-15 lipca 1942 r, - w Równem 
(około 5000 osób), 27-28 lipca - 
w Ołyce (5673 osoby). 
Szczyt eksterminacji Żydów na 
Wołyniu przypada na okres od 
10 sierpnia do 15 października 
1942 r. 
Zbiegłą z gett i ukrywającą się 
po lasach ludność żydowską 
mordowały w 1943 r. oddziały 
UPA. Ocenia się, że na Wołyniu 
zginęło ponad 150 tysięcy Ży-
dów.
Światowy Związek Żołnierzy 
AK okręg Wołyń jest wydaw-
cą pracy zbiorowej pt. „Przed 
Akcją Wisła był Wołyń” W-wa 
1997. 
We wstępie książki A. Żu-
pański, prezes okręgu wołyń-
skiego słusznie stwierdził, że 
podjecie w 1990 r. przez Se-
nat RP uchwały jednostron-
nie potępiającej tę akcję, bez 
wspomnienia jednym słowem 
o zbrodniach UPA w woj. płd.-
-wschodnich II RP stworzyło 
podstawy opinii, że tylko Po-
lacy winni przepraszać Ukra-
ińców, z ich zaś strony nie ma 
takiej potrzeby. 
Natomiast celem wspomnianej 
pracy, która wyszła pod red. 
prof. dr hab. Władysława Fila-
ra jest związanie Akcji Wisła z 
wydarzeniami ją poprzedzają-
cymi. 
Było to ludobójstwo ludności 
polskiej na Wołyniu przez na-
cjonalistów ukraińskich i ich 
zbrojne formacje (obszar woj. 
lwowskiego, tarnopolskiego i 
stanisławowskiego nie jest ob-
jęty zakresem tej pracy). 
Dużą zaletą książki jest jej 
zwięzłość, a zarazem bogactwo 
treści opartej na pierwszorzęd-
nym materiale źródłowym, co 
dokumentują przypisy.
 
Źródła:
 
prof. dr hab. Władysław Filar 
http://www.lwow.com.pl/sem-
per/wolyn.html
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W artykule „Straty osobowe 
na terenie powiatu leskiego w 
okresie od marca 1944 r. do lip-
ca 1947 r.”,  opublikowanym w: 
„Lemkovia, Bojkovia,  Rusíni 
-  dejiny, súčasnosť,  materiálna  
a  duchovná  kultúra.  Tomus VII. 
Časť 1”,  i wydanym w Bańskiej 
Bystrzycy w 2018 roku,  Jarosław 
Syrnyk pisze:  „W 2016 r. w pi-
śmie „Pamięć i Sprawiedliwość” 
ukazał się artykuł recenzyjny 
mojego autorstwa odnoszący się 
do ustaleń przedstawionych w 
2006r. przez Szczepana Siekierkę, 
Henryka Komańskiego i Krzysz-
tofa Bulzackiego w zakresie strat 
osobowych na terenie niektórych 
powiatów dawnego województwa 
lwowskiego w latach 1939–1947. 
Poddałem tam krytyce zarówno 
wyniki ustaleń, jak i metodologię 
zastosowaną we wspomnianej 
pracy. Sformułowałem ponadto  
szereg postulatów, w tym m.in. o 
konieczności stałego poszerzania 
bazy źródłowej służącej do ba-
dań historycznych, ciągłego do-
pracowywania krytycznej proce-
dury badawczej oraz o potrzebie 
zmiany perspektywy badawczej, 
tak, aby zagadnienie strat osobo-
wych wśród obywateli polskich 
podejmować w ujęciu łącznym, a 
nie – jak się dotąd czyni najczę-
ściej – liczyć ofiary po „własnej 
stronie”. Wszystkie te postulaty 
nie są niczym nowym w obrębie 
historiografii krytycznej, stano-
wią raczej rodzaj odpowiedzi 
na podstawowe wytyczne badań 
naukowych. Zmierzają do ich 
obiektywizacji rozumianej nie 
tylko jako neutralne, czy może 
bardziej – rzetelne zdanie relacji 
z pozyskanego materiału źródło-
wego, ale także do pogłębionej, 
„gęstej”analizy, odwołującej się 
również do teoretycznych usta-
leń innych dziedzin nauki. Nie 
bez znaczenia pozostaje fakt, że 
efektem takiego podejścia mia-
łoby być uetycznienie prowadzo-
nych badań historycznych. Ma to 
szczególne znaczenie w niezwykle 
wrażliwym, bo odnoszącym się 
do śmierci i pamięci o ofiarach, 
obszarze. /.../ W niniejszym arty-
kule pojęcie  straty osobowe od-
nosić się będzie do obywateli pol-
skich, którzy zginęli na obszarze 
powiatu leskiego od marca 1944 
r.  do lipca 1947 r.  Czym innym 
byłyby bowiem straty związane 
z określonym terytorium, gdyż 
należałoby w nich uwzględnić 
także osoby spoza danego tere-
nu.. Czym innym byłyby też straty 
związane z mieszkańcami powia-
tu, którzy ginęli także poza jego 
granicami. W pierwszym przy-
padku  należałoby np. wspomnieć 
o ofiarach egzekucji w lasach na 
wzgórzu Gruszka w pobliżu Le-
ska, ale także o żołnierzach pol-

skich, sowieckich, niemieckich, 
węgierskich i słowackich, czy 
partyzantach sowieckich i sporej 
części partyzantów Ukraińskiej 
Powstańczej Armii (UPA).”   

Syrnyk przyjął  więc, że wszyscy 
upowcy byli obywatelami pol-
skimi co najmniej do lipca 1947 
roku.. Spora część członków 
UPA, która zginęła na terenie po-
wiatu leskiego,  nie pochodziła z 
terenu powiatu leskiego i Syrnyk 
nie podaje, że takie przypadki 
wyszukał i pominął w liczeniu  
strat, natomiast nie uwzględ-
nił ofiar egzekucji w lasach  na 
wzgórzu Gruszka koło Leska. 
Wyłączył także żołnierzy pol-
skich, którzy w odróżnieniu od  
żołnierzy sowieckich, niemiec-
kich, węgierskich  i słowackich, 
czy partyzantów sowieckich – 
obywatelami polskimi  byli. 

To „uetycznienie prowadzonych 
badań historycznych” polegać 
ma na tym. „aby zagadnienie 
strat osobowych wśród obywate-
li polskich podejmować w ujęciu 
łącznym, a nie – jak się dotąd 
czyni najczęściej – liczyć ofiary 
po „własnej stronie”.

Wiadomo, że na terenie powiatu 
leskiego, jak całej Polski, naj-
większe straty osobowe ponieśli 
obywatele polscy narodowości 
polskiej, żydowskiej i ukraiń-
skiej. Ale „obywatelami polski-
mi narodowości żydowskiej” 
Syrnyk zajmować się nie chce, 
„uetycznienie” , czyli łączne li-
czenie ofiar dotyczyć ma „oby-
wateli polskich narodowości pol-
skiej i ukraińskiej.” Ale też jest 
to wybieg propagandowy („na-
ukowy”), gdyż w podsumowaniu 
Syrnyk liczy ofiary „po własnej 
stronie”, czyli osobno polskie i 
osobno ukraińskie. Cel staje się 
więc oczywisty: pod górnolot-
nym hasłem „uetycznienia” Jaro-
sław Syrnyk „weryfikuje” straty 
polskie i ukraińskie podane w 
opracowaniu Siekierki, Komań-
skiego i Bulzackiego.  A wynik 
tych „badań” można z góry zało-
żyć, zaciekawiać może tylko ska-
la pomniejszenia strat „obywateli 
polskich narodowości polskiej” i 
zwiększenia strat „obywateli pol-
skich narodowości ukraińskiej”.  

Ciekawa jest też cezura czasowa 
„od marca 1944 r. do lipca 1947 
r.”. Syrnyk argumentuje: „Kolej-
na wątpliwość dotyczyła przyję-
tych cezur chronologicznych. O 
ile końcową – lipiec 1947 r. –  da 
się stosunkowo szybko wytłuma-
czyć zakończeniem wysiedleń 
ludności w ramach akcji „Wi-
sła”, o tyle w przypadku cezury 
początkowej można dyskutować, 

dlaczego marzec 1944 r. a nie 
wrzesień 1939 r. (jako początek 
wojny) lub wrzesień 1944 r. (wy-
cofanie się Niemców z obszaru 
powiatu leskiego)? Zasadniczo 
najwłaściwszą datą początkową 
byłby właśnie wrzesień 1939 r., 
jednak wiązałaby się z tym ko-
nieczność opracowania kwestii 
strat wśród polskich obywateli 
narodowości żydowskiej w wyni-
ku eksterminacyjnej polityki na-
zistowskiej. Przyjmując,że zginę-
ła większość spośród ok. 10 tys. 
Żydów zamieszkujących ten teren 
w 1939 r., doszedłem do wnio-
sku, że sporządzenie bazy danych 
obejmujących wszystkie te osoby, 
przerosłoby moje możliwości. 
Nie oznacza to, że tej sprawy nie 
należy kontynuować, ale że moż-
na ją podjąć np. we współpracy 
polskich instytucji (jak IPN) z 
wyspecjalizowanymi instytucjami 
żydowskimi, w pierwszej kolejno-
ści Yad Vashem.”  

Tłumaczenie iście „uetycznio-
ne”: straty ludności żydowskiej 
są dość dobrze opracowane i 
mógł je tylko przytoczyć, nie 
prowadząc własnych badań.  

Pomijam tutaj nawet formalny 
fakt, że podczas okupacji nie-
mieckiej wszyscy mieszkańcy 
powiatu leskiego byli „obywa-
telami Generalnej Guberni”, 
oczywiście różnej narodowości 
(w tym niemieckiej). Te klamry 
„uetycznienia” są więc bardzo 
wybiórcze i sprowadzają się do 
ofiar „obywateli polskich” naro-
dowości polskiej i ukraińskiej i to 
w bardzo ograniczonym zakresie 
czasu. 

W części „ Zarys wydarzeń 
na terenie powiatu leskiego w 
okresie od marca 1944 r. do lip-
ca 1947 r.” Syrnyk pisze m.in.: 
„Między marcem a lipcem 1944 
doszło do licznych aktów sabota-
żu, w odpowiedzi na które admi-
nistracja okupacyjna przeprowa-
dziła akcje represyjne z udziałem 
pozostających w jej dyspozycji sił 
policyjnych i wojskowych. Miały 
miejsce również aresztowania 
działaczy OUN. Część z nich zo-
stała stracona na terenie więzie-
nia w Tarnowie w kwietniu 1944 
r. We wschodniej części powiatu 
doszło ponadto do pierwszej ma-
sowej zbrodni ludności polskiej. 
W miejscowości Serednie Małe 
członkowie ukraińskiego podzie-
mia zabili kilku mężczyzn związa-
nych w okresie przedwojennym ze 
Związkiem Strzeleckim i oskar-
żanych przez działaczy OUN o 
udział w akcjach skierowanych 
przeciwko Karpackiej Ukrainie 
w 1939 r.” 

W tym „uetycznionym” po-
dejściu w omawianym okresie 
Niemcy aresztowali i stracili 
działacz OUN w Tarnowie, co 
nie ma związku ze stratami w 
powiecie leskim. A czy Polaków 
o owym okresie Niemcy pozo-
stawili w spokoju? Sowieci po 
wkroczeniu polskiego podziemia 
niepodległościowego także nie 
ruszali? O tym Syrnyk nie wspo-
mina słowem. Nie są znane do-
kumenty potwierdzające udział 
zamordowanych przez bande-
rowców „kilku mężczyzn z Se-
redniego Małego w akcjach skie-
rowanych przeciwko Karpackiej 
Ukrainie w 1939 r.”. W okresie 
przedwojennym Związek Strze-
lecki był masową organizacją, do 
której należała większość mło-
dych Polaków, „ukraińskie pod-
ziemie” za to chciało ich wymor-
dować? Syrnyk nie podaje, czy 
zamordowane wówczas Maria 
Michalska i Maria Ciechońska 
związane były z przedwojennym 
Związkiem Strzeleckim i „brały 
udział w akcjach skierowanych 
przeciwko Karpackiej Ukrainie 
w 1939 r.”    

Jarosław Syrnyk pisze: „Artykuł 
powstał w oparciu o szeroką ale 
z pewnością niepełną na bazę 
źródłową oraz literaturę. Punk-
tem odniesienia stały się opu-
blikowane spisy ofiar autorstwa 
wspomnianych już Siekierki, 
Komańskiego i Bulzackiego oraz 
Stanisława Żurka, a także wcze-
śniejszy od nich rodzaj wykazu/
rejestru  autorstwa ks. Władysła-
wa Piętowskiego. Ten pierwszy 
spis ofiar odwoływał się zarówno 
do obszernej, głównie polskiej 
literatury przedmiotu, częściowo 
źródeł archiwalnych, wspomnień 
i pozyskanych relacji w ramach 
działalności Stowarzyszenia 
Upamiętnienia Ofiar Zbrodni 
Ukraińskich Nacjonalistów (SU-
OZUN), publikowanych wcze-
śniej w periodyku „Na Rubieży”. 
Praca Żurka niejako uzupełniała 
i poddała częściowej weryfikacji 
dane Siekierki.” 

Powołuje się m. in. na moją 
książkę „UPA w Bieszczadach. 
Straty ludności polskiej poniesio-
ne z rąk ukraińskich w Bieszcza-
dach w latach 1939 – 1947”, wy-
daną w 2007 roku, nie zna więc 
wydania drugiego, poprawione-
go i uzupełnionego, z roku 2010. 
Nie zauważył też, że opisywany 
teren  Bieszczadów obejmował 
tylko część powiatu leskiego, do 
około wysokości  miasta  Lesko, 
oraz część powiatu sanockie-
go (zachodnia część Bieszcza-
dów).  Straty ludności polskiej 
w Bieszczadach obejmują więc 
tylko część powiatu leskiego i 
nie można  ich utożsamiać z ca-
łym powiatem.  Dotyczy też lat 
1939 – 1947.  Gdy jednak pi-
sze: „Wskutek działań podjętych 
przez formujące się oddziały UPA 
w Lutowiskach, Ropience, Stef-
kowej, Żernicy Wyżnej do końca 
lipca 1944 r. śmierć poniosło 
kilkadziesiąt osób narodowości 
polskiej, w tym również kobiety i 
dzieci.” - to łatwo sprawdzić, że 
wyniosły one liczbę ponad 300 
ofiar polskich.   

Syrnyk prezentuje także tabelę 
strat w poszczególnych miejsco-
wościach. Przyjmuje ich klasyfi-
kację: „Przyjęto tu m.in., że akty 
przemocy dokonane przez funk-
cjonariuszy Ukrainische Hilfspo-
lizei do lipca 1944 r. lub żołnierzy 
armii gen. Własowa należy uznać 
za działanie przedstawicielu reżi-
mu okupacyjnego. Tak samo wy-
dzielono działania podejmowane 
przez członków oddziałów NOW, 
NSZ od działań podejmowanych 
przez żołnierzy „ludowego” Woj-
ska Polskiego, milicjantów, funk-
cjonariuszy bezpieki. Zastoso-
wano zatem klucz odnoszący się 
do władzy, a nie do narodowosci 
sprawców śmierci. Baza zawiera 
także informacje na temat udzia-
łu poszczególnych osób w forma-
cjach zbrojnych, przynależności 
konfesyjnej, narodowości.”. 

Zabójstwa dokonane przez po-
licję ukraińską zakwalifikował 

Jak „uetycznia” badania 
Jarosław Syrnyk. 
Stanisław Żurek
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więc do zbrodni niemieckich. 
Przedstawicielem jakiej „wła-
dzy” były UPA, SB-OUN i 
SKW?  

Poniżej kilka uwag do zaprezen-
towanego przez Jarosława Syr-
nyka wykazu poszczególnych 
miejscowości. Syrnyk sprawców 
dzieli na kategorie: 1. UPA, bo-
jówki SB-OUN, SKW; 2. For-
macje niemieckie, w tym Ukra-
inische Hilfspolizei; 3.Sowieci 
(Armia Czerwona, NKWD, par-
tyzanci sowieccy); 4. Wojsko 
Polskie, WOP, MO, UB, KBW, 
ORMO; 5. OP-23, NOW, NSZ; 
5. inne (np. wypadek, samobój-
stwo lub nieustalone.   

Analizując wybrane przypadki 
uwzględniam tylko dwie rubryki: 
ofiary UPA, SB-OUN. SKW - po-
daję jako UPA.; rubrykę Wojsko 
Polskie, milicja UB – podaję jako 
WP.  

Bachlawa. Syrnyk nie podaje 
żadnego zabójstwa dokonanego 
przez Ukraińców. Siekierka po-
daje 4 Polaków zamordowanych 
przez bojówki UPA w 1946 roku; 
osoby starsze w wieku 50 – 70 
lat; gdy po wysiedleniu ludności 
ukraińskiej UPA ograbiła budyn-
ki polskie oraz spaliła je oraz 
opuszczone ukraińskie (jako źró-
dło podane jest „Na Rubieży”, nr 
3/22 z 1997 roku oraz opracowa-
nie ks. Piętowskiego).  

Baligród. Syrnyk podaje 51 ofiar 
UPA, Siekierka i niżej podpisany 
59. Z tabeli nie wynika, co pomi-
nął. 

Balnica. Syrczyk nie podaje 
żadnej ofiary, chociaż wcześniej 
pisze, że uprowadzony i zamor-
dowany gajowy Ryszard Łazo w 
rzeczywistości nazywał się Łazo-
ryszczak.  

Beskid. Syrnyk podaje tylko 1 
zabójstwo dokonane przez WP. 
Tymczasem 3 kwietnia 1945 roku 
UPA zamordowała tutaj 4-osobo-
wą rodzinę polską.  

Berezka. Syrnyk podaje 1 ofiarę 
UPA, Siekierka 6 ofiar, Żurek 7 
– przy czym pominięto zamordo-
wanego 28.08.1944 Kazimierza 
Juliana Stachiewicza, którego 
grób znajduje się na cmentarzu 
w Lesku. 

Beniowa. Syrnyk jej nie wymie-
nia, Żurek podaje liczę 10 zamor-
dowanych prze UPA Polaków. 

Bezmichowa Górna. Syrnyk: 4 
ofiary UPA, 6 ofiar WP;  Siekier-
ka: 5 Polaków zamordowanych 
w dniu 3 grudnia 1945 (wymie-
nione imiennie); Żurek 7 Pola-
ków zamordowanych przez UPA. 

Choceń. Syrnyk wymienia 18 
ofiar WP; Siekierka: w walce z 
WP i milicją zginęło 6 upowców.  

Cisna, Syrnyk: 15 ofiar UPA, 
1 ofiara WP oraz 12 „inne” do 
których zaliczył 6 milicjantów. 
Siekierka: 71 ofiar UPA (m.in. 13 
milicjantów, 2 żołnierzy WP oraz 
19 Ukraińców – w tym 11 prze-
siedlanych); Żurek: 19 Polaków 

zamordowanych przez UPA, oso-
by cywilne.   

Czarna. Syrnyk: 1 ofiara UPA; 
Żurek: 20 Polaków zamordowa-
nych przez UPA  w sierpniu 1944 
r. 

Dydiowa. Syrnyk wsi nie wymie-
nia; Żurek: 10 Polaków zamor-
dowanych przez UPA w sierpniu 
1944 r. 

Dźwiniacz.  Syrnyk: 3 ofiary WP; 
Żurek: 10 Polaków zamordowa-
nych przez UPA  w sierpniu 1944 
r. w Dźwiniaczu Górnym. 

Habkowce. Syrnyk: 2 ofiary 
UPA. Siekierka: 19 ofiar UPA w 
dniu 13 maja 1946, w tym 3 Łem-
ków, podczas napadu na komisję 
przesiedleńczą. 

Hoczew. Syrnyk: 2 ofiary UPA; 
Siekierka 35 ofiar UPA (w tym 11 
milicjantów i 1 Ukrainiec); Żurek 
36 ofiar UPA (w tym 10 osób w 
kościele, chociaż G. Motyka po-
daje, że upowcy zabili 9 Polaków 
wracających z kościoła). Nie uję-
ci zostali zamordowani w dniu 7 
czerwca 1945 roku Wojciech Jan-
tas, lat 44  oraz Jan Jantas, ur. 7 
czerwca 1941 roku (w tym dniu 
kończył 14 lat) – na cmentarzu w 
Hoczwi znajduje się ich grób. 

Huczwice. Syrnyk nie wymienia 
wsi. W 1946 roku UPA spaliła 
żywcem 20 Ukraińców „za nie-
posłuszeństwo wobec kierownic-
twa OUN i współpracę z polski-
mi władzami”. 

Huzele. Syrnyk: 1 ofiara 
UPA; Siekierka: 1 ofiara UPA 
(3.12.1945); Żurek 3 ofiary UPA 
(3.12.1945 oraz 2 wartowników 
5 stycznia 1946 r). 

Jabłonki. Syrnyk: 13 ofiar UPA; 
Siekierka 48 żołnierzy WP i 1 
milicjant (w tym 30 poległych we 
wsi Łubne 1 kwietnia 1947). 

Jasynów k. Tarnawy Niżnej. Syr-
nyk nie wymienia wsi; Żurek: 18 
Polaków zabitych przez UPA la-
tem 1944 r. 

Kalnica k. Leska. Syrnyk podaje, 
że nie było ofiar UPA; Siekierka 
wymienia 2 Polaków zabitych w 
1946 roku. 

Kalnica k. Wetliny. Syrnyk: nie 
ma ofiar UPA, wymienia 22 ofia-
ry WP ; Siekierka: 3 ofiary UPA 
(zamordowane 13 lutego 1945 
roku: Żydówka Haja Dym oraz 
ukrywające ją małżeństwo pol-
skie). 

Kołonice. Syrnyk: 29 ofiar UPA, 
15 ofiar WP (czyli podczas wal-
ki WP zabiło 15 upowców, na-
tomiast UPA 29 żołnierzy WP);  
Siekierka podaje 10 ofiar UPA. 

Krościenko. Syrnyk: 9 ofiar UPA 
. Siekierka (wieś umieszcza w 
pow. Dobromil) 13 ofiar (w tym 
2 Polaków w 1943 roku). W 
kwietniu 1944 roku banderowcy 
zamordowali Józefę Bodnar; 7 
czerwca 1944 roku w przysiółku 
Polanki Ukraińcy zamordowali 
10 Polaków z 2 rodzin: Krawców 

i Łaszkiewiczów (1 mężczyzna, 
wiejski cieśla, reszta to kobiety – 
w tym dwie spalone żywcem – i 
dzieci).      

Krywe k. Tworylnego. Syrnyk: 
14 ofiar UPA  , 9 ofiar WP. Sie-
kierka: 10 Polaków i 3 Ukraiń-
ców (rodzina Miśków zamordo-
wana przez UPA za ukrywanie 
Polaków). 

Lesko. Syrnyk podaje 6 ofiar 
UPA i 5 ofiar WP. Siekierka 26 
Polaków, w tym 3 milicjantów i 
1 członka ORMO. Józef Błachuta 
z Leska zamordowany został 22 
sierpnia 1946 roku we wsi Ru-
denka, ale tam Syrnyk go tam nie 
wymienia. 

Leszczowate. Syrnyk podaje 3 
ofiary UPA, zaznaczając, że są 
wliczone przy wsi Ropienka, oraz  
1 ofiarę WP.  Siekierka podaje 42 
ofiary UPA. A. Zieleniecki poda-
je, że w kwietniu 1944 roku UPA 
zamordowała 29 Polaków, w tym 
12 dzieci. Z. Konieczny podaje, 
że 30 lipca 1944 roku w Lesz-
czowatem UPA zamordowała 20 
Polaków oraz 13 osób z Leszczo-
watego we wsi Ropienka (w tym 
Ukrainkę, żonę Polaka). Ponadto 
8.08.1945 zamordowany został 
Jan Kuźmiński, a 28.10.1945 Jan 
Telesz. 

Lipie. Syrnyk podaje 5 ofiar 
UPA. Siekierka wsi nie wymie-
nia. Żurek: wiosną 1944 roku 
UPA zamordowała 5-osobową 
rodzinę ukraińską „za zdradę 
sprawy ukraińskiej”. W staty-
stykach Syrnyka występują więc 
jako ofiary ludności ukraińskiej, 
ale nie ma wymienionych spraw-
ców. 

Liszna, Syrnyk nie wymienia 
ofiar UPA. Siekierka 3 ofiary 
UPA (18.09.1946). Żurek: 9 ofiar 
UPA (w tym 6 osób uprowadzo-
nych 23.03.1945 do lasu, które 
zaginęły). 

Lutowiska. Syrnyk podaje 32 
ofiary UPA. Siekierka:  6 ofiar 
UPA  (lekarz w marcu 1944 oraz 
5 w maju 1944). Żurek 51 ofiar 
UPA (15 osób w marcu 1944 w 
kościele, 6 osób w maju 1944, 30 
osób w dniach 22 – 23 lipca 1944 
roku: kilka rodzin polskich). 

Łobozew. Syrnyk: 1 ofiara UPA. 
Siekierka.4 ofiary. Żurek dodaje 
27 Polaków zamordowanych we 
wrześniu 1944 roku koło wsi Ło-
bozew. 

Łukawica. Syrnyk podaje 3 ofia-
ry UPA. Siekierka 10 (w tym 
3 kolejarzy zamordowanych w 
nocy z 19 na 20 listopada 1945.   

Łubne. Syrnyk wsi nie wymienia, 
pomija więc 30 poległych ( 29 
WP i 1 milicjant) we wsi Łubne 1 
kwietnia 1947. Siekierka dodaje 
do strat 5-osobową rodzinę pol-
ską zamordowaną w 1944 roku. 

Łukowe, Syrnyk podaje 5 ofiar 
UPA. Siekierka 37 ofiar UPA, 
w tym 7 żołnierzy WP  i 1 mili-
cjant oraz 2 Ukraińców (Michał 
Klimak z matką zamordowani 17 

lipca 1945 roku „za zdradę Ukra-
iny”). 

Monasterzec. Syrnyk: 3 ofiary 
UPA oraz 2 ofiary WP. Siekierka 
13 ofiar UPA  (w tym milicjant). 

Matiaszowa Wola. Syrnyk: 2 
ofiary UPA, 4 ofiary WP. Siekier-
ka: 8 ofiar UPA (2 rodziny oraz 
1 Ukrainiec) we wsi Wola Matia-
szowa. 

Mików. Syrnyk 2 ofiary UPA , 
8 ofiar WP. Wieś ta leży w pow. 
Sanok, powinna więc być pomi-
nięta.

Moczary. Syrnyk i Siekierka jej 
nie wymieniają. Żurek: 10 Pola-
ków zamordowanych przez UPA 
w sierpniu 1944 r. 

Myczkowce. Syrnyk: 21 ofiar 
UPA, 2 ofiary WP. Siekierka: 19 
ofiar UPA. Żurek: 7 ofiar UPA (4 
Polaków 8 lipca 1944 r., oraz 3 
Polaków 7 października 1945 r). 

Myczków. Syrnyk: 4 ofiary UPA. 
Siekierka 4 ofiary UPA. Żurek 18 
Polaków zamordowanych przez 
UPA  (14 osób w sierpniu 1944 
oraz 4 osoby we wrześniu 1946 
r). 

Olszanica. Syrnyk: 7 ofiar UPA, 
1 ofiara WP. Siekierka: 26 ofiar 
UPA (w tym 11 żołnierzy WP, 3 
milicjantów i 1 Ukrainiec). 

Paszowa oraz Rakowa. Syrnyk: 
13 ofiar UPA. 21 ofiar WP. Sie-
kierka 27 ofiar UPA (16 Polaków 
i 11 Ukraińców). 

Podkaliszcze. Syrnyk nie wymie-
nia wsi. Siekierka wlicza jako 
przysiółek do wsi Solina i wy-
mienia 14 ofiar, Żurek podaje 30 
ofiar UPA (zamordowanych kil-
ka rodzin polskich w lipcu 1944 
roku). 

Rajskie. Syrnyk: 5 ofiar UPA. 
Siekierka: 19 ofiar UPA (11 Po-
laków i 8 Ukraińców – 2 rodziny; 
pomijam tutaj 2 Polaków zamor-
dowanych przez Ukraińców w 
1941 roku.). 

Ropienka. Syrnyk: 59 ofiar UPA. 
Siekierka: 31 ofiar UPA (28 Po-
laków i 3 Ukraińców; nie wlicza 
ofiar wsi Leszczowate, Brelików 
i Wańkowa z 30 lipca 1944 roku). 

Rudenka. Syrnyk: 3 ofiary UPA. 
Siekierka: 3 ofiary UPA (Ukra-
iniec Iwan Fedyk 9.09,1945 
oraz małżeństwo Paszkiewiczów 
16.10.1945). 

Smolnik nad Osławą. Syrnyk: 4 
ofiary UPA, 9 ofiar WP. Siekier-
ka: 104 ofiary UPA (żołnierze 
WP). 

Smolnik nad Sanem. Żurek: 10 
Polaków zamordowanych przez 
UPA  w sierpniu 1944 roku. 

Solina. Syrnyk: 10 ofiar UPA, 1 
ofiara WP. Siekierka: 29 ofiar UPA 
(14 ofiar z przysiółka Podkalisz-
cze, 14 Polaków zamordowanych 
3.10.1945, Andrzej Podkalicki 
zamordowany 4.10.1945). Żurek 
dodaje 4 osoby – rodzinę Podka-

lickich zamordowaną  przez UPA 
wiosną 1944 roku).   

Solinka. Syrnyk podaję, że ofiar 
UPA nie było. Siekierka: 2 Pola-
ków i 14 Łemków zamordowa-
nych na początku 1946 roku za 
nie zgłoszenie się poborowych 
do UPA. 

Stężnica. Syrnyk: 2 ofiary UPA 
oraz 18 ofiar sowietów (ich na-
zwisk nigdzie nie ma). Siekierka: 
12 Polaków. Żurek: 14 Polaków 
zamordowanych przez UPA. 

Strubowiska. Syrnyk: 9 ofiar 
UPA, 30 ofiar sowietów (ich na-
zwisk też nigdzie nie ma). Sie-
kierka wsi nie wymienia. Żurek 
podaje 9 ofiar UPA (małżeństwo 
Holików 19 września 1944 oraz 
7 osób w leśniczówce Spickiery 
21 marca 1945 roku: dziadkowie 
i 5 wnucząt). 

We wsiach Sukowate i Szczer-
banówka Syrnyk nie wymienia 
żadnych ofiar UPA. Siekierka po 
2 Polaków w każdej tej wsi. 

Średnia Wieś. Syrnyk: 4 ofiary 
UPA. Siekierka: 30 ofiar UPA. 
Żurek: 19 ofiar UPA (nie liczy 11 
ofiar z 10.07.1944, gdyż są one 
ujęte 30.07.1944). 

Średnie Wielkie. Syrnyk: 10 ofiar 
UPA , 5 ofiar WP. Wieś ta jest w 
pow. Sanok. Siekierka jej nie wy-
mienia. 

Tarnawa Niżna. Syrnyk podaje, 
że nie było żadnych ofiar UPA. 
Siekierka umieszcza ją w pow. 
Turka, wymienia mord 30 Pola-
ków we wrześniu 1944 r. 

Tarnawa Wyżna. Syrnyk nie wy-
mienia ofiar. Siekierka umieszcza 
ją w pow. Turka, wymienia mord 
10 Polaków w sierpniu 1944 r. 

Terka. Syrnyk: 4 ofiary UPA, 2 
ofiary sowietów, 35 ofiar WP. 
Siekierka: 16 ofiar UPA (11 Po-
laków i 5 Ukraińców). Żurek: 17 
ofiar UPA (12 Polaków i 5  Ukra-
ińców). 

Tworylne. Syrnyk: 11 ofiar 
UPA, 4 ofiary WP. Siekierka: 
14 ofiar UPA (w tym 3 Polaków 
w 1941 roku oraz 4 Ukraińców 
18.01.1945 – rodzina Gałuszków 
za ukrywanie Polaków). 

Uherce Mineralne. Syrnyk nie 
wymienia ofiar UPA. Siekierka: 
5 Polaków zamordowanych w 
nocy z 27 na 28 lutego 1946 r. 

Ustianowa. Syrnyk: 3 ofiary 
UPA. Siekierka: 5 ofiar UPA (w 
tym 3 milicjantów). 

Ustrzyki Dolne. Syrnyk: 4 ofiary 
UPA. Siekierka: 4 ofiary UPA. 
Żurek: 8 ofiar UPA (13 czerwiec 
1944 i wrzesień 1944). 

Ustrzyki Górne. Syrnyk: 4 ofiary 
UPA. Siekierka 6 ofiar UPA (w 
tym 4 żołnierzy WP). 

Wańkowa. Syrnyk nie podaje 
żadnej ofiary. Siekierka: 14 Po-
laków zamordowanych przez 
UPA. Żurek: 17 Polaków zamor-
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dowanych przez UPA (8 osób 30 
lipca 1944, 1 osoba w sierpniu 
1944, 1 osoba 8.02.1946, 4 osoby 
18.10.1946, 1 osoba 18.11.1946, 
2 osoby 29.11.1946). 

Wetlina. Syrnyk: 5 ofiar UPA, 
12 ofiar sowietów. Siekierka: 14 
ofiar UPA (w tym 12 Ukraińców). 
Żurek: 23 ofiary UPA ( 2 latem 
1944: matka i siostra Gregi; ok. 
20 Polaków – kilka rodzin – we 
wrześniu 1944; 1 Polka, żona 
Ukraińca, wiosną 1946 r). 

Wola Michowa. Syrnyk: 6 ofiar 
UPA, 1 ofiara WP. Siekierka: 30 
ofiar UPA (w tym 4 milicjantów, 
1 żołnierz WP i 6 Ukraińców). 
Żurek: 18 Polaków zamordowa-
nych przez UPA. 

Wołkowyja. Syrnyk: 16 ofiar 
UPA, 4 ofiar WP. Siekierka 61 
ofiar UPA (w tym 4 żołnierzy 
WP, 3 milicjantów i 4 Ukraiń-
ców). Żurek 59 ofiar UPA (w tym 
36 ofiar podczas napadu w nocy z 
14 na 15 lipca 1946 oraz 15 ofiar 
napadu w nocy z 1 na 2 grudnia 
1946 r). 

Zahoczewie. Syrnyk: 5 ofiar 
UPA. Siekierka: 9 ofiar UPA (w 
tym oraz 2 Ukraińców; pomijam 
2 Polaków zamordowanych przez 
Ukraińców we wrześniu 1939 r). 

Zatwarnica. Syrnyk: 16 ofiar 
UPA, 4 ofiary WP.  Siekierka 54 
ofiar UPA (w tym 2 Ukraińców i 
1 Łemek). Żurek: 51 ofiar UPA 
(w tym 1 Ukrainiec). 

Zawadka. Syrnyk: 3 ofiary UPA. 
Siekierka 10 ofiar UPA (w tym 1 
Ukrainiec). 

Żernica Niżna i Wyżna. Syrnyk: 
41 ofiar (w tym ofiary ze Średniej 
Wsi z 30 lipca 1944), a więc w 
sumie 30 ofiar UPA. Siekierka 34 
ofiary UPA (w tym 2 milicjantów, 
1 członek ORMO i 1 Ukrainiec). 
Żurek: 62 ofiary UPA (w tym 20 
osób uprowadzonych z Leska). 

Żubracze. Syrnyk: 11ofiar UPA, 
4 ofiary WP. Siekierka: 28 ofiar 
UPA (w tym 10 Ukraińców z 3 
rodzin). 

Jarosław Syrnyk podsumowuje, 
że z rąk UPA,SO-OUN i SKW 
zginęło 800 osób; formacje nie-
mieckie (faktycznie ukraińska 

policja) zabiły 8 osób; Sowieci 
89 osób; WP, WOP, MO, UB, 
KBW, ORMO zabiły 322 osoby; 
OP-23, NOW i NSZ 14 osób; z 
innych przyczyn zginęły 82 oso-
by (w tym w wysadzonym w 
powietrze posterunku milicjanci 
w Cisnej). Łącznie to daje 1315 
ofiar.   

Powyższe, aczkolwiek niepełne 
zestawienie, pozwala zrozumieć 
sens opracowania Jarosława Syr-
nyka. „Uznaniowo” zmniejsza on 
ofiary polskie (uznając, że źródła 
nie są w pełni wiarygodne), oraz 
zwiększa ofiary ukraińskie, któ-
rych źródeł nie podważa, chociaż 
najczęściej pochodzą od człon-
ków UPA i OUN, sprawców za-
bójstw. Potwierdza to chociażby 
zacytowana bibliografia. 

Nic więc dziwnego, że dochodzi 
on do konkluzji: „Po odrzuceniu  
danych uznanych za ewidentne 
powtórzenia oraz informacje nie-
wiarygodne, w tworzonej bazie 
danych pozostało 1315 rekor-
dów/wpisów (dane na dzień 4 
lutego 2018 r.). Dla porównania 
z ustaleniami Siekierki (chodzi o 
uznane przez autorów za pewne) 
należałoby zapewne odjąć rekor-
dy odnoszące się do ofiar milicji, 
wojska, NKWD, a także oddziału 
ze zgrupowania OP-23, co pozo-
stawia liczbę 890, czyli o ok. 36 
proc. niższą niż w rzeczonej pra-
cy. Nawet po uwzględnieniu róż-
nicy wynikającej z innego zakre-
su chronologicznego danych Sie-
kierki (obejmują one także okres 
wrzesień 1939 –marzec 1944), 
można mówić o różnicy rzędu 
ok.30 proc. (in minus). Przypo-
mnę, że moje poprzednie, ostroż-
ne szacunki dokonane we wstęp-
nym etapie badań oscylowały w 
granicach 10–15 proc. (in minus) 
w stosunku do danych Siekierki. 
Jeszcze większe różnice można 
odnotować między poczynionymi 
ustaleniami własnymi a danymi 
przedstawianymi przez Stanisła-
wa Żurka, według którego liczba 
ofiar na terenie Bieszczadów w 
całym okresie 1939–1947 wynio-
sła ok. 1900 osób. Np. na podsta-
wie informacji zawartej w pracy 
ks. W. Piętowskiego zakwestio-
nowano informację o rzekomym 
wrzuceniu granatu do kościoła 
w Hoczwi. Według informatorów 
ks. Piętowskiego do wydarzenia 

takiego nie doszło (Piętowski 
W. Stosunki polsko-ukraińskie 
po wybuchu…,s. 229, przypis 
1). Podobnie nie uwzględniono 
wielu podanych przez S. Żurka 
informacji (jak choćby o ofiarach 
w Leszczowatem i Lutowiskach 
przed lipcem 1944 r.) z braku 
przekonywującego dowodu, że 
nie są to inaczej datowane zapisy 
o rzeczywistych zdarzeniach ma-
jących miejsce w lipcu i sierpniu 
1944 r.” 

Jak pisałem już wyżej, Biesz-
czady znajdowały się nie tylko 
w powiecie leskim, ale także w 
powiecie sanockim, a formalnie 
do czasu podpisania układu o 
przebiegu granicy ze Związkiem 
Sowiecki, także do powiatu Tur-
ka i Dobromil. Nie zauważa, że 
nie opierałem się o „własne in-
formacje”, ale zawsze podane 
jest ich źródło. Jest też ciekawe, 
dlaczego nie odnosi się do książ-
ki Grzegorza Motyki: Tak było w 
Bieszczadach (Warszawa 1999) i 
nawet nie wymienia jej w biblio-
grafii.   

I konkluzja do której od początku 
zmierzał J. Syrnyk: „Na podsta-
wie dostępnych danych można 
założyć, że ok. 57 proc. spośród 
1315 osób, tj. ok. 757 osób, które 
zginęły lub zostały zamordowa-
ne na terenie powiatu leskiego 
w latach 1944 – 1947 było Pola-
kami (wliczono tu również osoby 
o nieustalonej narodowości. Na-
rodowość ukraińską, z większym 
lub mniejszym prawdopodobień-
stwem, można przypisać do 552 
ofiar, czyli ok. 41 proc. Kilka 
ofiar było narodowości romskiej 
lub żydowskiej”. 

Tak zakończyło się „uetycznienie 
prowadzonych badań historycz-
nych”, które polegać miało na 
tym, „aby zagadnienie strat oso-
bowych wśród obywateli polskich 
podejmować w ujęciu łącznym, a 
nie – jak się dotąd czyni najczę-
ściej – liczyć ofiary po „własnej 
stronie”.    

J. Syrnyk artykuł kończy, tak jak 
i zaczął, górnolotnie: „Konkre-
tyzując kwestię wspomnianego 
posłannictwa historyków, nie 
sposób nie zwrócić uwagi na to, 
że jego podstawy zostały ufun-
dowane już w starożytności. To 

przecież wówczas apelowano, by 
wyznacznikiem pracy historyka 
była prawda (Cyceron, prima lex 
historiae), która nie stroni przed 
pochwałą wroga i krytyką gru-
py, do której sami w ten czy inny 
sposób należymy (Polibiusz), by 
badać przedmiot naszego zainte-
resowania bez emocji i z docie-
kliwością (Tacyt), tak by historyk 
mógł się stać godnym miana tłu-
macza tego, czego nauczyć nas 
pragnie historia. W polu zain-
teresowania, w centralnym jego 
miejscu, musi też zawsze znaleźć 
się człowiek, a raczej świado-
mość, że nasze słowa odnoszą się 
do ludzi tych którzy już odeszli, 
o losach których piszemy, i tych, 
którzy mają szansę zapoznać się 
z naszym tekstem. To podwójna, 
a może nawet potrójna odpo-
wiedzialność, gdy dodamy do 
tego nas samych i naszą własną 
odpowiedzialność za otrzymane 
talenty.” 

Szkoda, że profesor nadzwyczaj-
ny Uniwersytetu Wrocławskiego, 
dr hab. Jarosław Syrnyk, pracow-
nik naukowy IPN we Wrocławiu, 
tych prawd nie stosuje w swoich 
publikacjach. Jest jeszcze osobą 
dość młodą (ur. w 1970 roku) i 
zapewne opublikuje jeszcze wie-
le prac. Jego rodzice pochodzą z 
powiatu leskiego, z Weremienia 
i Średniej Wsi. Stąd też, na po-
czątku maja 1947 r., zostali w 
ramach akcji „Wisła” wysiedleni 
na przeciwległy kraniec Polski, 
do dwóch różnych miejscowo-
ści leżących na skraju Pojezierza 
Drawskiego.

Jarosław Syrnyk jest absol-
wentem IV L.O. z ukraińskim 
językiem nauczania w Legni-
cy. Potem ukończył historię na 
Uniwersytecie Wrocławskim i 
tutaj pracuje w Katedrze Etno-
logii i Antropologii Kulturowej. 
W 2005 r. doktoryzował się na 
Akademii Pomorskiej w Słupsku. 
Jest członkiem Ukraińskiego To-
warzystwa Historycznego w Pol-
sce oraz redaktorem naczelnym 
pisma „Litopys. Studia i mate-
riały Ukraińskiego Towarzystwa 
Historycznego w Polsce”. 
Bierze udział w uzyskiwaniu 
stopni naukowych młodych 
historyków. Np: „RADA WY-
DZIAŁU HUMANISTYCZNEGO 
UMCS w Lublinie podaje do wia-

domości, że dnia 16 marca 2016 
r., o godz. 12.00, w sali nr 1 gma-
chu Wydziału Humanistycznego, 
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a 
odbędzie się publiczna obrona 
pracy doktorskiej mgra Andrzeja 
Bożyka. TEMAT: „Między na-
rodowym odrodzeniem a kola-
boracją – Ukraińcy na Lubelsz-
czyźnie pod okupacją niemiecką 
1939-1944”. PROMOTOR: dr 
hab. Mariusz Mazur, prof. nadzw. 
- UMCS.  RECENZENCI: dr 
hab. Jarosław Syrnyk – U. Wro-
cławski, dr hab. Roman Wysocki 
– UMCS.” 

Dr hab. Jarosław Syrnyk prace 
zamierza kontynuować. Pisze: 
„Raport i baza staną się punk-
tem wyjścia do przeprowadzenia 
– mam nadzieję w niedalekiej 
przyszłości – drugiego etapu ba-
dań. Będą one miały charakter 
badań terenowych, obejmujących 
nie tylko wizje lokalne (stworze-
nie bazy danych dotyczących in-
skrypcji, upamiętnień oraz miejsc 
pochówków itd.), kwerendy w 
zasobach USC i parafialnych, 
ale także badania ankietowe i 
wywiady. W celu realizacji tego 
etapu projektu zamierzam zor-
ganizować  kilkuosobową  gru-
pę badawczą obejmującą histo-
ryków i antropologów kultury. 
Z wnioskiem o sfinansowanie 
przedsięwzięcia zwrócę się do 
Narodowego Centrum Nauki 
w ramach programu Opus lub 
spróbuję zainteresować nim kie-
rownictwo Instytutu Pamięci Na-
rodowej (IPN).”  

I jestem przekonany, że pienią-
dze dla siebie i „kilkuosobowej 
grupy badawczej” od Państwa 
Polskiego dostanie. 

(Jarosław Syrnyk: Straty osobo-
we na terenie powiatu leskiego w 
okresie od marca 1944 r. do lipca 
1947 r.  W:  Lemkovia, Bojkovia, 
Rusíni – dejiny, súčasnosť, mate-
riálna a duchovná kultúra. Tomus 
VII. Časť 1, ed. M. Smigel, B. 
Halczak, R. Drozd, S. Dudra, O. 
Kozakevych, 2018. Banská By-
strica, 2018; za:  

https://www.academia.edu/.../
Straty_osobowe_na_terenie_po-
wiatu_leskiego_w_okresi...  ). 

Stanisław Żurek 

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

 Zbrodnia w Obórkach - zbrod-
nia dokonana przez policjantów 
z ukraińskiej policji pomocni-
czej pod dowództwem niemiec-
kim na Polakach, mieszkańcach 
kolonii Obórki w gminie Kołki, 
powiecie łuckim przedwojenne-
go województwa wołyńskiego. 
Pierwsza większa napaść na 
Polaków na Wołyniu w czasie II 
Wojny Światowej.
Według wspomnień ocalałych, 
zebranych przez Władysława 

Siemaszko i Ewę Siemaszko , 
miejscowość Obórki została na-
padnięta po raz pierwszy 11 li-
stopada 1942 r. Tego dnia grupa 
policjantów ukraińskiej policji 
pomocniczej pod dowództwem 
niemieckim otoczyła kolonię 
i wypędziła z domów 13 męż-
czyzn, bijąc ich kijami. Zostali 
oni wywiezieni do aresztu w Cu-
maniu. Według przypuszczeń 
Polaków z gminy Kołki przy-
czyną napaści było domniemane 

wspieranie przez mieszkańców 
Obórek partyzantki sowieckiej 
oraz ukrywanie Żydów.
13 listopada tego samego roku 
policjanci ponownie pojawi-
li się w Obórkach. Tym razem 
wyganiali z domów wszystkich 
mieszkańców, których zapędzili 
do stodoły należącej do rodziny 
Trusiewiczów. Wszystkie ofia-
ry zmuszano do położenia się na 
ziemi i zabijano strzałem w tył 
głowy. Wśród zabitych były ko-

biety i dzieci. Zginęło 32 Pola-
ków, 1 Ukrainka oraz 1 Żydówka. 
Po dokonaniu zbrodni policjanci 
obrabowali puste domy, po czym 
wywieźli zdobycze, pozostawia-
jąc w pustej wsi straż. W ich ręce 
wpadło jeszcze 5 Polek, które w 
momencie napaści przebywały w 
Cumaniu, odwiedzając areszto-
wanych 11 listopada mężczyzn. 
Również one zostały 14 listopada 
zamordowane. Następnie cała ko-
lonia została spalona. Ciała ofiar 

zostały pochowane we wspólnej 
mogile przez mieszkańców Rud-
nik i Stawyhoroża.
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„Bestialstwo UPA pod Lubom-
lem na Wołyniu, Tom II - Spalo-
ny Kościół” to najnowsza książ-
ka Krzysztofa Kołtuna z Chełma 
Lubelskiego, kontynuacja cyklu 
relacji i wspomnień.
W pierwszym tomie książki we 
wstępie przywołane są słowa 
Marszałka Piłsudskiego, który 
powiedział: „Naród, który tra-
ci pamięć, przestaje być Naro-
dem - staje się jedynie zbiorem 
ludzi czasowo zajmujących 
dane terytorium”.  To dlatego 
autor nie poprzestał na jednym 
tomie i twierdzi, że również ten 
nie będzie ostatnim.  O polskim 
Wołyniu ciągle trzeba przypomi-
nać. Nie czytaliśmy jeszcze tej 
książki dlatego zaprezentujemy 
czytelnikom nadesłane przez au-
tora fragmenty rozdziału „Mord 
w kościele w Chrynowie„.

Ze Smołowa, Kałusów i Okta-
wina- ludzie chodzili na sume 
do Chrynowa. Nie było to łatwe 
na Pierwiośniu, późną Jesienią 
i srogą Zimą. Lato było rajem 
do tej drogi. Z Kałusów szło się 
przez chlebne pola, łężki i prawie 
cały czas półtraktem. Drogi do-
bre, zwykle ponaprawiane przez 
dziedziców na majowy odpust tak 
prędko się nie rozsuwali. Wszyst-
kie jamy i koleiny zasypiane pia-
skiem i jak(jakaś) straszna burza 
lub gradobicie nierozmyło- jecha-
ło i szło się bezpiecznie. Po drodze 
chutory, smolarnia i polna kuźnia. 
Dziedzic dbał o nią, od sianoko-
sów do samych przymrozków- 
pola tętnili życiem. Ileż to ludzi, 
dzieci, koni, bydła przetoczyło się 
tymi drogami przez lato? Nie do 
zliczenia. Wołyń w tym kątku był 
ludny. Do Włodzimierz i Uściłu-
ga, było zupełnie nie daleko. W 
XIX wieku ludzie nauczyli się 
czerpać korzyści z miast, świad-
cząc różne usługi i sprzedając 
płody ziemi, lasów i łąk a także 
drób i nabiał. Nikt tego nie prze-
jadł ani nie przepił a gromadze-
nie w nieskończoność solonych 
serów, sała, starych kogutków 
i kaczorów- było niepotrzebne. 
Wieś stawała się nowożytna, 
biorąc przykład z dworów, gdzie 
gospodarka rolna i ogrodowa po 
ostatniej wojnie poszła w góre. 
Ludzie wędrowali po folwarkach 
za pracą, widzieli wszystkie no-
winki z Polski i świata i sami 
urządzali życie po nowemu. Wo-
łyńska wieś pobogaciła. Z tym 
wiązały się nowe wasągi, powo-
zy, droższe konie zaprzęgi- było 
się czym pokazać na jarmark i 
do kościoła. Szczególnie latem 
dziewczęta i kobiety stroiły się i 
rzadkością byli już dawne stroje 
ludowe ubierano je tylko na od-
pusty, procesje, honorowe święta 
narodowe- przyjazd biskupa, do-
żynki czy imieniny dziedzica. Od 
maja mniej podróżowano końmi 
do kościoła. Konie sprawcowane 
w polu- kiedyś musiały odpocząć. 
Dobrym dniem wypoczynku była 
niedziela. Te kilka kilometrów 
drogi przez chutory, wieś i pola 
z Kałusowa do Chrynowa, szcze-
gólnie młodym, nie stanowili 
żadnej przeszkody. Wręcz przy-

jemnie było pospacerować sobie z 
młodymi, porozmawiać, pochwa-
lić się nowym ubraniem czy trze-
wikami. Nawet starsze kobiety w 
swoim towarzystwie lubieli poko-
nywać te droge z ochotą. Dzieci 
nie można było odpędzić od sie-
bie. Dzieci na Wołyniu ochoczo 
zabierali do kościoła. Smołów- 
katolicka wieś przynależąca do 
kościoła w Chrynowie miał drogę 
najatrakcyjniejszą. Szło się prze-
ważnie brzegami lasu, leśnymi 
druszkami, duktami, przesiekami 
prowadzącymi do polnych niwek- 
gdzie po drodze byli małe ukra-
ińskie chutory. Ludzie byli zżyci 
ze sobą a Ukraińcy nie chodzili 
tak licznie do cerkwi jak katolicy. 
Szczególnie mężczyźni, chodzili 
od wielkiego dzwonu. Teraz jak 
przyszła ta straszna wojna- mó-
wiło się w polskich wsiach, że 
ukraińskie chłopstwo chodzi do 
cerkwi na specjalne nabożeństwa. 
Z początku w 1942 roku latem- 
były to jeszcze nabożeństwa, ale 
później jak mordy na Polakach 
przybrali na sile, zwykło się mó-
wić, że jak chłopy licznej szli 
do cerkwi- to pewnie „święcenie 
siekier”. Nie było w tym przesa-
dy. Jesienią 1942 roku na Dmytra 
„prawosławnego męczennika z 
średniowiecza” w Uściługu, było 
święcenie siekier. Ludzie dowie-
dzieli się całkiem jawnie. Był 
mały jarmark, jak to po Różań-
cowej- chłody już, ludzi mniej, 
ostatnia robota w polu a młodzież 
i dzieci w szkołach. Był pokup 
na koszałki z nowego sitowia i 
ludzie hurtem brali, tanio i szczo-
drze.       - Zawsze to się przyda w 
domu kilka koszałek. A to komu 
na prezent, a to z nabiałem do 
dworu albo na plebanie podać a to 
znowu na Gody jakby kto z mia-
stowych przyjechał w gościne to 
ładowali staropolski gościniec w 
nowe koszałke. Zwykle od żniw 
w Uściługu zaraz za klasztorem 
kapucynów stawało dwóch ko-
wali z miechami i paleniskiem. 
Ludzie poprawiali narzędzia rol-
nicze: skibowe, kultywatory, płu-
gi nie mówiąc o motykach czy 
siekierach, które szykowali do 
obrębów starych sadów a zimą 
do lasu. Kowale wiedzieli dobrze 
o modnych siekierach. Szeroki 
obuch krótkie ostrze i długie to-
porzysko: typ siekiery z Uściługa 
modnej w latach 30, z grabnej i 
przydatnej. Wtedy na Dmitra ko-
wale sprzedali ponad sto siekier. 
- Michał?..pytał stary kowal mło-
dego sąsiada. Coż to jest Ukraiń-
cy tak siekiery bioro?
- Wujaszku! Bioro bioro po dwie, 
po trzy i honorowo płaco. Słysza-
łem jak jeden mówił tak: „Jurko, 
byretrzy  ja wrze brał! Aż myni 
potrybno daty na futor chłopcami 
choć zo tri… jak budut światyty, 
haj światu wrze wsim.” Zapłacili 
honorowo, kazali zamotać w pa-
pier i poszli. Było ich czterech 
ubranych po świątecznemu, na 
prazdnik. Ja patrze a oni z tymi 
siekierami poszli prosto do cer-
kwi. To ja siekiery schował i już 
Ukraińcam nie przedam ani jed-
nej! Co zostało to tylko naszym 
Polakom. Po kilku miesiącach 
okazało się że te święcone siekie-

ry kosztowali w Uściługu dzie-
ciokrotno cene. Albo jałuwecz-
ke, albo trzy litry dobrej wódki, 
albo nowe trzewiki. Nie darmo 
z Ukraińców z Uściługa i okoli-
cy od tamtej pory nazywali „sie-
kiernikami”. Byli okrutni. Rąbali 
tymi siekierami ludzi jak drzewo. 
Nie tylko po wsiach w czasie na-
padów, ale w samym Uściługu 
w lipcu, sierpniu i jesienią 1943 
roku zarąbali w parku(gdzie fur-
mankami zatrzymywali się ucie-
kiniery z dobytkiem i rodzinami) 
ponad 200 osób. Opowiadał o 
tym ksiądz z Uściługa na pleba-
ni w Horodle, jak sam którejś 
nocy zaatakowany w uściługskim 
mieszkaniu, ledwo uciekł ze stry-
jecznym bratem i służącą. Złapali 
w mieście pod wode, wrzucili na 
wóż troche słomy. Księdza zako-
pali w słomie, na wierzch nakładli 
drzewa na opał w wiązkach, posa-
dzili okrakiem stare babke ubrane 
po ukraińsku w czarnej spódnicy i 
szalinówce w kwiaty i tak cudem 
udając miejscowych wyrwali się z 
miasta. Potem do Bugu tam się ja-
koś udało z Niemcami dojść ładu i 
prosto na Hostynne(bo jechali bez 
pamięci). Jak wyjechali w pole i 
ksiądz posłyszał że już po tej stro-
nie, to kazał wykręcić i wieźć do 
Horodła do znajomego księdza 
Jana. (...)

Tadzika matka nie puściła… 
kazała wiązać buty, prawidła i 
wszystko co było w warstacie 
dziadka (dawne narzędzia, sprzę-
ty dzisiaj już dziwne jakby nie po-
trzebne nikomu bo może stuletnie 
i starsze- pozbierane po dworach 
i folwarkach wołyńskich, gdzie 
usługiwał jeszcze za młodości, za 
Cara). 
- Tadzikkk! Pakuj, wrzucaj w 
worki- co zabierzesz to twoje! 
Lubiłeś dziadziusia Tomasza. To 
wszystko po nim. Już tu nigdy 
nie wrócim…Młody Tadzik, za-
ledwie ośmioletni miotał się po 
warstacie, szukał czegoś, grze-
bał to w starych wiórach, to pod 
listewkami, to w wiszących na 
ścianie kalitach skórzanych- 
dawnych- dziwnego szycia i nie-
potrzebnych jakby. Naraz pod 
wiórami wygrzebał dwa płaskie 
kamienie- głazy- dziwnie czer-
wone- płaskie jak dwa talerze. 
Zaciekawił się? Podniósł jeden 
a potem drugi: w dołku, jak wy-
moszczonej skorupie leżeli dwa z 
ciemnego szkła słoiczki. Szybko 
podniósł jeden- ciężki. Zatrząsł 
nim. Coś zadzwoniło. W drógim 
to samo. Rozejrzał się, żeby to ko-
muś pokazać, oddać, ale ani matki 
ani ojca, nikogo blisko. Wszystko 
gdzieś poza domem na drodze do 
wywózki. Odwiązał zbutwiałe 
szmatki i na ziemię posypali się 
monety: kilkanaście, jasne, jak-
by złote. Na jednej stronie mieli 
główki carów, na drugiej dwu-
głowy ruski orzeł: którego nie lu-
biał i widział wielokrotnie.   - O 
Jezu! Jezu!.. dziadziuśkowe czer-
wieńce? A takich szukali dziadko 
przed śmiercią- to już pamiętał, to 
niedawno, więcej jak rok temu… 
pochowali my dziadka Tomasza 
Opałe… myślał i zdrętwiały aż 

przykląkł przy znalezionym zło-
cie. Gdzie ich schować, żeby za-
brać ze sobo. Jak zabrać dużo ich( 
a może szukać jeszcze więcej). 
To Dziadziuśkowy zarobek, może 
miał od Hrabiego za kucie koni, 
może za to, że musem Austria-
kom kuł koła armatnie i wszyst-
ko co się połamało na wojnie. 
Opowiadał że stali nad nim jak 
katy, że nie chcieli, żeby któryć 
z czeladników kuł, tylko on sam. 
Tylko jemu wierzyli. A teraz dziś, 
jutro Ukraińcy może spalą wieś 
i warstat i to złoto samo wyszło, 
do zabrania, bo szczerze zarobio-
ne. Zamotał spowrotem szmatki, 
rozejrzał się czy nie ma niko-
go i schował za koszulę. Mocno 
ścisnął pasek u spodni, żeby ani 
jednego czerwieńca nie zgubić. 
Na podwórku sprzęgali konie: już 
nikt nie miał koni swoich. Część z 
pastwiska na folwarku Dołęgów- 
bulbowcy porwali i uprowadzili 
w Rusinowski Las. Dwoje koni 
zmarnowało się wczoraj, przesi-
lone, bite pod ciężarem, ofacili 
sie i za godzine padli. I to konie 
nie byle jakie, cugowe, Kozła? 
Przyprowadzili konie z kilku wsi 
po wymordowanych i te, które w 
strzelaninie spod kościoła z Chry-
nowa uciekli- dwie furmanki i 
luzak. Koni w wojne było co raz 
mniej. Nie znał się na tym, ale 
słyszał jak mówili chłopy przy 
studni, przy pojeniu i czyszczeniu 
kopyt, podkręcaniu haceli. Tak 
najlepiej( podmyśliwał) słuchać 
co starsze gadajo i zaczynać ro-
zumieć świat. Rozglądał sie za 
ojcem. Jakby mu to powiedzieć? 
Żeby nikt nie widział, bo o po-
kazywaniu mowy nie ma. Ma-
mie to nie! Ona taka rozmazana 
wczoraj i dzisiaj, że krzyczłaby 
na cały świat po co jej to złoto? 

Zakopać tam gdzie było! Ot takie 
wszystkie  baby !... - Heta, Heta 
bułany! Ni ściągaj w rów! Tyż nie 
wchodzony! Tyż nie nasz, a mu-
sisz służyć Polakom! Pomóc nam 
uciekać!...gadał z koniem stary 
człowiek przy naładowanej furze 
jakimiś gratami, kufrem, pierzy-
nami i szmatami. - Heta! Idź za 
ludzmi!  Dziwne to i smutne- w 
wojennej pożodze, ludzie zaczy-
nali mówić sami do siebie, albo 
do koni, albo gadali z Panem Bo-
giem? Albo wogóle tak w sobie 
mowę zataili, że zdawało się nic 
już nie pomoże? Człowiek zaka-
mieniał i koniec! Choćby strze-
lali słowa nie wydusi, zsinieje i 
upadnie.  A tu ruszyli hurmo jak 
na sto koni, na sto fur na takie 
ścienieje ludzi, że jeszcze w życiu 
nie widział.         - Na mostek nie 
jedźcie, żytem! Żytem! Jego i tak 
nikt nie pozbiera a most połamie-
cie i kto fury wyciągnie?.. ktoś 
krzyczał.  - Krowy poczepiajcie 
do swoich fur! Potem pomieszają 
się, a i tak te przygnane, zdobycz-
ne nie ze wszystkimi chcą iść. To 
te powiążcie, bo się oddalo… A 
bez mleka śmierć dzieciom! Toż 
żniwa, a potem poniewierka w 
jesień. Czym małe dzieci nakar-
mić? Wszystko się mieszało: jak 
przeżyć jeden dzień, jak wyjechać 
z Oktawina, jak dostać się w bez-
pieczne miejsce, co po drodze: co 
z Ukraińcami, co z Niemcami? 
Bożesz Ty?  Potem już nic nie pa-
miętał. Raz rzucili go na fure i to 
nie swoje. Potem kazali złazić bo 
koniom ciężko: „Ty smyku dasz 
radę, toż to nie góra, mniejsze ido 
i ty pójdziesz za nami!”
Zrobiło mu się przykro. Taka ta 
wojna okrutna i to straszne za-
mieszanie, wysiedlenie, a potem 
bezdomność? Jak żyć? Zdawało 

Czytajcie prawdę o Wołyniu
Redakcja
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Otrzymałem pocztą książeczkę 
zatytułowaną jak powyżej. Są to 
wspomnienia  Jana Pinkiewicza ,ur. 
1929r. w Hucisku Brodzkim, opra-
cowane prze córkę Jarmiłę  Ula-
towską, a wydane nakładem Jana 
Michalewskiego, uratowanego z 
napadu 13.02. 1944 r. na w/w miej-
scowość. Nakład 200 egzemplarzy, 
Drukarnia Caro. W tym roku jest 
76 rocznica zagłady wsi podolskiej 
Hucisko Brodzkie, która dziś wy-
gląda jak na prezentowanym zdję-
ciu.

Zaprezentuję poniżej kilka frag-
mentów ze wspomnień autora tej 
skromnej, ale ciekawej książeczki: 
Wieś Hucisko Brodzkie, gdzie się 
urodziłem i wychowałem położona 
była w odległości 15 kilometrów od 

Brodów i 7 kilometrów od Podka-
mienia, na drodze wiodącej z pała-
cu hrabiów Bocheńskich z Wołoch 
do pałacu hrabiów Dzieduszyckich 
i Cieńskich w Pieniakach, słynące-
go z bogatej galerii obrazów, której 
znaczną część stanowiły obrazy 
opiewające urodę krajobrazów Po-
dola i dzieje naszej historii. Miej-
scowość rozlokowana była wśród 
starych lasów i wzgórz, z których 
jedno stanowiła góra Zbaraż (412 
m n.p.m.). Na jej wierzchołku 
znajdował się unikatowy zabytek 
przyrody – dziwnego kształtu skała 
zwana „Trynóg” – starosłowiańskie 
bożyszcze. Inne wzgórze pełniło 
rolę cmentarza. Stała tam drewnia-
na kapliczka z XVI wieku zwana 
„Gontyną” (tak zwano pogańskie 
świątynie Polaków w czasach Pia-
stów). Posiadała dach kryty gontem 
i obraz „Matki Boskiej Płaczącej” 
w ołtarzu. W Hucisku Brodzkim 

znajdowało się około 200 zagród. 
Większość mieszkańców zasiedlo-
na była tam z dziada pradziada, tu 
się rodzili, dorastali i zakładali ro-
dziny, wszyscy się znali i szanowali. 
Wieś zaludniona była w przeważa-
jącej większości przez ludność pol-
ską. Mieszkały tutaj tylko 3 rodziny 
ukraińskie i 4 żydowskie. Wszyscy 
czuli się bezpiecznie. Wzajemne 
stosunki z otaczającymi wsiami 
ukraińskimi: Czernicą, Hołubicą 
i Włochami układały się przyjaź-
nie. Odwiedzano się wzajemnie 
podczas świąt rzymskokatolickich 
i grekokatolickich. Zdarzały się 
mieszane małżeństwa polsko-ukra-
ińskie. Nie budziły one żadnych ne-
gatywnych relacji. Były to zwykłe 
stosunki sąsiedzkie. (...)Nadszedł 

właśnie ten dzień. Była niedziela 13 
lutego 1944 roku. Dzień zapowia-
dał się ciepły. Przeważająca liczba 
młodych ludzi wybrała się z rana do 
kościoła. Komendant samoobrony 
z 15-toma uzbrojonymi chłopca-
mi na dwóch saniach wybrali się 
do Huciska Litowiskiego po dwie 
polskie rodziny, które bojąc się, że 
mogą zostać zamordowani przez 
sąsiadów, wyraziły chęć przenie-
sienia się do Huciska Brodzkiego. 
Wyjazd ten wiązał się z ogromnym 
ryzykiem, gdyż Ukraińcy woleli 
Polaków wymordować niż puścić 
ich żywych. Ich celem było fizycz-
ne wyniszczenie ludności polskiej, 
aby tam nie powrócili.

Chłopcy byli czujni, cały czas roz-
glądali się na wszystkie strony. 
Jednak niczego podejrzanego nie 
zauważyli. Dopiero w drodze po-
wrotnej przy wjeździe do Huciska 
natknęli się na duże zgrupowanie 

banderowców. Rozpoczęła się 
strzelanina. Te walkę można więc 
uznać za początek napadu na Huci-
sko Brodzkie. Napad banderowców 
był dla samoobrony zaskoczeniem. 
Dotychczas banderowcy mordo-
wali Polaków i napadali na pol-
skie wsie w porze nocnej. Dlatego 
Franciszek Pinkiewicz z 15-toma 
chłopakami wybrał się do Huciska 
Litowiskiego a duża część ludności 
poszła do kościoła. Ale mimo dużej 
liczebności napastników, mimo ich 
dobrego uzbrojenia, mimo faktu, 
że zaatakowali wieś niespodzie-
wanie z trzech stron, obrońcy, któ-
rzy w tym dniu mieli służbę, przez 
długi czas powstrzymywali ich 
napór. Po potyczce z banderowca-
mi Franciszek Pinkiewicz szybko 
przeprowadził swoją grupę w rejon 
najbardziej zagrożony, tzn. na górę 
cmentarną. Z tego kierunku bande-
rowcy nacierali z dużym impetem 
chcąc przedrzeć się do środka wsi 
i przepołowić ja na dwie części, 
by potem je kolejno niszczyć. Ich 
atak został zatrzymany. Obrońcy 
pozwolili podejść napastnikom na 
odpowiednią odległość i krótkimi 
seriami z broni automatycznej kła-
dli jednego napastnika po drugim. 
Podczas nabożeństwa zebrani wier-
ni dowiedzieli się o napadzie ban-
derowców na Hucisko. Zobaczyli, 
że wieś spowita jest kłębami dymu 
i dochodziły stamtąd odgłosy wal-
ki. Wszystkich ogarnęła rozpacz. 
Wielu mężczyzn ruszyło biegiem w 
kierunku napadniętej wsi. Ukraińcy 
ustawili ckm na Wiesze, którym 
ostrzeliwali drogę wiodącą z Wo-
łoch do Huciska. W tym momencie 
byłem członkiem patrolu w rejonie 
pastwiska niedaleko mojego domu. 
Przybiegł do mnie Stasio Rogow-
ski i powiedział, że musimy biec do 
szkoły, bo czeka nas specjalne za-
danie. Gdy przybyliśmy na miejsce 
przewodniczący Związku Strzelec-
kiego Michał Bojarski rozmawiał z 
Józkiem Bąkowskim. Przedstawił 
nam sytuację. Ukraińcy postawi-
li CKM na Wiesze i ostrzeliwują 

drogę wiodącą z Huciska do Wo-
łoch. Mieszkańcy Huciska będący 
w kościele w Wołochach nie mogą 
przedrzeć się do wsi, aby wesprzeć 
obronę. Z drugiej strony kobiety z 
dziećmi w Hucisku nie są w stanie 
opuścić zagrożonej wsi. Jedynym 
wyjściem z tej trudnej sytuacji jest 
zniszczenie CKM, co wydaje się 
zadaniem prawie niewykonalnym. 
Nie posiadaliśmy armat, zbombar-
dowanie nie wchodziło w grę, co 
więcej - wzgórze Wiecha od strony 
Huciska i Perelisk było miejscem 
upraw rolnych, od strony Wydry 
również, szczyt stanowiło pastwi-
sko, więc niezauważalne podejście 
do stanowiska CKM było wyklu-
czone z uwagi na otwartą prze-
strzeń. Jedynie fortel mógł tutaj 
przynieść jakąś nadzieję. Mieliśmy 
podejść do banderowców od tyłu, 
jako zaopatrzeniowcy dostarczają-
cy amunicję. Dostaliśmy skrzyn-
kę z krótką taśmą naboi do CKM. 
Ukraińcy atakujący Hucisko mieli 
na czapkach lub piersiach białe opa-
ski lub kokardy, aby odróżnić się od 
miejscowej ludności, więc my rów-
nież musieliśmy zaopatrzyć się bia-
łe opaski na czapkach. Do szczytu 
góry mieliśmy dojść od strony Wy-
dry, zniszczyć stanowisko CKM za 
pomocą granatów ręcznych. Wie-
dzieliśmy jak trudne i niebezpiecz-
ne jest to zadanie. Mieliśmy broń 
– ja parabellum Michała Bojar-
skiego (dałem jemu mój karabin), 
Staszek miał nagan, Józek pepeszę. 
W zasadzie powinniśmy pójść bez 
broni, ale trudno było przewidzieć 
jak nasza akcja się potoczy i mu-
sieliśmy się zabezpieczyć. Broń 
schowaliśmy pod kurtki. Dosta-
liśmy 3 granaty ręczne. Michał 
Bojarski życzył nam powodzenia. 
To było nasze ostatnie spotkanie. 
Zginął z dwoma swoimi siostrami 
w pogromie Huty Pieniackiej. We 
wsi wrzało. Z chałup wyskakiwa-
li wszyscy zdolni do walki męż-
czyźni. Każdy zajmował od dawna 
wyznaczone stanowisko. Odgłosy 
strzałów mieszały się z krzykiem 

ludzi i rykiem bydła. Obrońcy wal-
czyli o każdy dom i każdą zagrodę. 
Jeżeli któryś z obrońców uznał, że 
jego położenie staje się krytyczne, 
opuszczał swoje stanowisko, insta-
lował się w innym miejscu i dalej 
walczył. Dzięki takim obrońcom 
pierwszy atak banderowskiego na-
tarcia został zatrzymany. Ale napór 
był coraz silniejszy. Obrońców nie 
było wielu w porównaniu z liczbą 
nacierających, ale łatwiej było im 
się bronić niż Ukraińcom nacie-
rać. Jednak w końcu i ona zaczęła 
się załamywać. Obrońcy nie mogli 
już powstrzymać naporu z rejonu 
leśniczówki, gdzie banderowcy 
skoncentrowali swoje główne siły i 
wycofywali się w kierunku środka 
wsi. Opuszczone przez obrońców 
stanowiska natychmiast zajmowa-
li banderowcy, a za nimi posuwali 
się „rizuni” ogarnięci szałem mor-
dowania, działając jak w amoku. 
Mieli broń palną, ale jej nie uży-
wali. Zabijali ludzi nożami, siekie-
rami i czym popadło. Małe dzieci 
nadziewali na sztachety płotów 
lub chwytali za nogi rozbijając ich 
główki uderzeniem o ściany budyn-
ków lub pnie drzew. Kiedy w Hu-
cisku toczyła się desperacka walka 
o życie mieszkańców wsi, Tadeusz 
Kozaczewski, nauczyciel z Wołoch 
i członek Armii Krajowej znający 
znakomicie język niemiecki, po-
biegł do dworu hrabiów Bocheń-
skich, gdzie stacjonowali żołnierze 
niemieccy i poprosił o rozmowę z 
dowódcą. Kiedy stanął przed ka-
pitanem, posługując się płynną 
niemczyzną skłamał, że rosyjscy 
partyzanci za odmowę wydania 
im prowiantu mszczą się mordu-
jąc ludność i paląc wieś. Po 20-tu 
minutach pod budynek dowództwa 
podjechały dwa czołgi. Na jeden z 
nich wsiadł Tadeusz Kozaczewski, 
na drugi Wojciech Biernacki i poje-
chali w kierunku Huciska. Za nimi 
szła niemiecka piechota ubrana w 
białe kombinezony. (...)

Zagłada Huciska Brodzkiego
Bogusław Szarwiło
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mu się, że zgubił woreczek. Za-
pominał, że ten już przy samym 
ciele nabrał gorąca i nie czuje ni-
czego zimnego. Jakby mu mówili, 
że brzuch ma wypchany to powie. 
Wczoraj mnie garka stawiali. 
Takem sie podźwignął! Tak był 
przygotowany do tego pytania. - 
Stojo! Widzicie? - Ale bez broni! 
Stojo i patrzo!.. krzyczeli do sie-
bie furmany, widząc jak na koloni 
Horyczów stało kilkoro Ukraiń-
ców. Gorzej bedzie przejechać 
przez Horyczów? Martwili sie. 
Nawet każdy z furmanów miał ja-
keś broń, granat, siekiery i noże… 
Nie wiadomo co komu sie przyda 
i czy nie trzeba sie bronić?  Jecha-
li przez pusty Horyczów. Nawet 
psa, kota nie było. Ludzie poucie-
kali, albo pochowali się? Dopiero 
pod koniec przy dużej studni stało 
kilku starych Ukraińców. Kręcili 
wodę i mieli kilka wiader różnych, 
żelazne, niemieckie oraz tutejsze 
drewniane. Szykowali wodę jak 
do pożaru i wcale nie schodzili 

z drogi? Ludzie patrzyli jedne na 
drugich. - Kobyłom wody dajte! 
Toż źrebieta treba pokormity! - 
My swoi! My wrze druhu wojnu 
pereżywajemo!.. odważnie po-
wiedział odważny stary gospo-
darz. - Żywiny treba daty wody! 
Ni żałujte! Woda nakruczana tut!  
Tabor zatrzymał się i zaczeli poić 
pomęczone klacze, przy których 
źrebięta poczepiane na sznurkach. 
Źrebięta piły podwójnie.  Zadzi-
wiło to ludzi, ale nikt nie mówił: 
czy to dobre czy źle, czy tylko 
Ukraińcy chco pomóc? Czy tylko 
fury liczo, czy naprawde chco po-
móc. Przez wszystkie wsie, aż do 
Żydowskiego Młyna, dotarli bez-
piecznie. Tylko na fure, ze zgó-
rowanym ciałem księdza patrzeli 
ludzie posępnie. Niektóre mówili, 
żeby ciało zakryć (choćby czarno 
chustko, bo niczego nie było pod 
ręko).  - Nie zakrywajcie. Niech 
patrzo oczami na swoich opraw-
ców!  - Niech zobaczo co zrobili!  
- Nie patrzcie i nie słuchajcie bab! 

Jedziem prosto do Włodzimierza 
na cmentarz.  Było prawie przed 
wieczorem. Tadzik już oddał wo-
reczek ojcu. Prosił żeby mamie nic 
nie mówić, że to się wytłumaczy, 
jak nie dziś, to jutro, jak sie na-
jedzo i wyśpio. We Włodzimierzu 
furmanki zaczeli się rozjeżdżać w 
różne uliczki, na niektóre czekali 
już ludzie i zabierali z podwórka. 
Tadzik martwił sie „Wszystkie sie 
pogubił. Toż to miasto i Niemcy, i 
front, i tyle koni- Boże?”. Ocknął 
sie z tego bólu na cmentarzu. Jak 
tam sie znalazł, nie pamiętał?  Szli 
ludzie, za bramę, lecieli chłopaki 
to i on za nimi. Widzi to jak dzi-
siaj: - „Furmanke postawili, pod 
staro kaplico. Nigdy tu nie był. 
Z czerwonej cegły, wysoka. Wy-
dawała mu się jak zamek, tylko 
okien za mało i za niska? Dokoła 
stare krzyże, kamienne i przewia-
ne, duże dwumetrowe, większe. 
Nazlatywało się ludzi z jękiem 
i płaczem. Krzyczeli: Księdza! 
Księdza z Orynowa przywieźli! 

Zabity trzy dni temu! Trza po-
chować! Było już tam dwa groby 
świerze, na nich kwiaty i wosko-
we gromnice. Pomiędzy kwiatami 
nakładzionymi niedbale (wiązki i 
całe przygarście) zobaczył czarne 
stuły. Aha? To księdzów tu pocho-
wali? Pewnie tak samo pomordo-
wanych jak naszego. Uginali mu 
sie nogi i cały drętwiał. Nie było 
ni matki, ni ojca, nie było chyba 
nikogo z Oktawina, a ludzi chur-
ma. Przynieśli jakieś zbite koryto, 
wyścielone płótnem z kwiatami 
w środku. Zdjeli sztywne ciało 
księdza, zgórowane, sine, cuchną-
ce niemiłosiernie. Położyli do tej 
skrzyni, nakryli deskami- a nawet 
ktoś chciał zabijać gwoźdźmi. 
Nie dali zabić. Pomału zsunęli do 
jamy i każdy podchodził, rzucał 
garstkę ziemi na skrzynie, a ta 
dudniła. Za niemały czas nasypali 
cały pagórek ziemi i już tej prostej 
trumny nie było widać. Kobiety 
płakali- niektóre płakali mocno, a 
niektóre stali jak kamienne i sami 

nie widzieli, czemu towarzyszo.  
Ludzie zaczeli sie rozchodzić. 
Zostało tylko paru grabarzy i ja-
kieś staruchy, na czarno poubie-
rane widocznie mieszczki- to 
one kazali tutaj zakopywać ciało. 
Księdza żadnego nie było. Fur-
manka odjechała. Popatrzył na 
słomę skrwawione, czarne i tak 
cuchnące, że nie można było przy 
niej stać. Rozejrzał się. - Trzeba 
spalić. Święta krew księdza! Jak 
majo ludzie deptać?.. Poleciał 
gdzieś do jakieś chałupy białej z 
dużymi oknami naprzeciw bramy 
cmentarza, bo przecież cmentarz 
dawny, stary, w środku miasta, 
niedaleko opuszczonych koszar. 
Przyniósł zapałki. Pozgartali kija-
mi co do słomki. Nie chciała się 
palić, ale powoli roztlił sie mały 
ogieniek i spaliła się wszystka. 
Potem już nic nie pamięta. Dopie-
ro te sceny na kwaterze u kuzyna, 
w bocznej ulicy Włodzimierza.
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Szanowni Państwo, serdecznie 
dziękuję za zaproszenie na ob-
chody Narodowego Dnia Pamięci 
Ofiar Ludobójstwa dokonanego 
przez ukraińskich  nacjonalistów 
na obywatelach II Rzeczypospoli-
tej Polskiej.  Południowo wschod-
nie kresy II Rzeczypospolitej kry-
ją do dziś wielką, niezabliźnioną 
ranę…Przez wiele lat ze zdumie-
niem słuchaliśmy głosów płyną-
cych także z polskiej strony za-
przeczających ludobójczemu cha-
rakterowi działań podejmowanych  
przez oddziały UPA…W 2016 roku 
polski Sejm jednoznacznie od-
ciął się od haniebnych dywagacji 
ustanawiając Narodowy Dzień 
Pamięci Ludobójstwa dokonane-
go przez ukraińskich  nacjonali-
stów na obywatelach II Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Dla mieszkań-
ców Opolszczyzny, wygnańców z 
Kresów i ich potomków dzień ten 
przywołuje bardzo bolesne wspo-
mnienia o męczeńskiej śmierci 
członków najbliższej rodziny, 
przyjaciół i sąsiadów-  list Mi-
nistra  Jana Józefa Kasprzyka, 
szefa Urzędu ds. Kombatantów i 
Osób Represjonowanych odczy-
tany został 1 czerwca 2019 roku 
organizatorom i uczestnikom  uro-
czystości w Kędzierzynie Koźlu.  
W czerwcu 2019 roku nie od-
ciął się jeszcze od „dywagacji” 
Instytut Pileckiego - Ośrodek 
Badań nad Totalitaryzmami– pol-
ska państwowa instytucja kultury 
podległa Ministerstwu Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, powo-
łana 29 kwietnia 2016 z inicjatywy 
wiceminister Magdaleny Gawin.
Instytut Pileckiego nie odniósł się 
do uchwały w Sejmie z 2016 roku 
w reklamie, którą umieścił w stacji 
metra Politechnika w Warszawie. 
Podróżujący metrem może odczy-
tać : wciąż byliśmy sąsiadami, w 
czasie Rzezi Wołyńskiej Anatolij i 
Zinaida uratowali polską rodzinę 
ostrzegając ja przed atakami UPA. 
To nie była rzeź wołyńska, to było 
Ludobójstwo obywateli polskich 
dokonane przez nacjonalistów 
ukraińskich spod znaku band  
OUN UPA  i wpierającą ich otu-
manioną ukraińską ludność na 
Ziemiach Południowo Wschod-
nich II RP.  Ludobójstwo na oby-
watelach polskich na Wołyniu i  w 
Małopolsce Południowo Wschod-
niej , w województwie wołyń-
skim, tarnopolskim, stanisła-
wowskim, lwowskim, poleskim, 
lubelskim, krakowskim… Są na 
to setki tysięcy dokumentów. 
 
Ludobójstwo dokonane na lud-
ności polskiej przez OUN-UPA 
w latach 1939-1947 w pow. 
Tomaszów Lubelski cz. 4 
Na Rubieży: cz 1 nr 9/2007 s 36, 
cz 2 nr 97 s 32, cz 3 nr 115/2011 
s 13 ( Szczepan Siekierka) 
Gospodarz opowiedział nam jak 
18 marca 1944 roku, o szarym 
świcie zbrojne grupy OUN - U 
PA pod dowództwem Mirosława 
Onyszkiewicza, ps. „Orest” do-
konały w ciągu kilku godzin ra-

bunku i mordu 53. mieszkańców 
Tarnoszyna i 10. mieszkańców 
sąsiedniego Ulhówka, do które-
go mieliśmy wkrótce wyruszyć na 
zasadzkę. W dniu napadu, opo-
wiadał Buczkowski, zamordowano 
w bestialski sposób 23 kobiety w 
różnym wieku i 16 dzieci, dziesię-
cioro z nich miało poniżej pięciu 
lat. Do rzezi bandyci wykorzystali 
broń palną, widły, siekiery, noże i 
bagnety. Często pastwiono się nad 
nieszczęsnymi z niespotykanym 
sadyzmem za nim uśmiercono. W 
samym tylko Tarnoszynie bande-
rowcy spalili 98 zabudowań. Do-
konali masowej grabieży. Z kolo-
nii tarnoszyńskiej zamordowano 
4-osobową rodzinę Wolaninów. 
Wielu Polaków banderowcy pali-
li żywcem w zabudowaniach. … 
Przed nami zabudowania wsi 
Szczepiatyn. Podwajamy czujność. 
Zwiększamy odległości miedzy 
strzelcami. Sprawdzamy broń i 
granaty. Panuje złowroga cisza. 
Poprawiam pas karabinu. Część 
zabudowań spalona. Tu i ówdzie 
sterczą osmolone ściany, kominy 
nieistniejących chałup. Obserwu-
jemy teren. Czujnie przemykamy 
przez wieś. Na skraju zabudowy 
po lewej stronie drogi gruntowej 
w kierunku na Ulhówek widnieje 
rozpadający się młyn. Od niego 
biegnie droga, która prowadzi do 
zabudowy kolonii. Przy ocalałej 
z pożaru ścianie stoją drewniane 
taczki. Naga, młoda kobieta zo-
stała do nich przybita gwoździami 
wbitymi w rozkrzyżowane dłonie i 
ramiona.
 
Ludobójstwo dokonane na lud-
ności polskiej przez OUN-UPA 
w latach 1939-1946 w woj. tarno-
polskim pow. Kamionka Strumi-
łowa
 
Na Rubieży nr 3/13/1995 a. 1. 
NR 58/2002 cz. 2. NR 102/2009 
Cl. 3. ( Szczepan Siekierka) 
Emilia Rakowska z d. Skrzypek - 
Australia
 
Głos z dalekiej Australii  
Od krewnej z Polski otrzyma-
łam kilka egzemplarzy czasopi-
sma pt. Na Rubieży … Zawarte 
w nim relacje i wspomnienia to 
najprawdziwsza historia opisa-
na przez naocznych świadków 
zbrodni popełnionych w latach 
1939-1947 przez Ukraińską Po-
wstańczą Armię. Po wojnie w Au-
stralii osiedliło się dużo Polaków z 
Kresów Wschodnich i Ukraińców. 
Niektórzy z nich należeli do tej 
„armii”, która w okrutny sposób 
wymordowała dwieście tysięcy 
Polaków. Coraz więcej świad-
ków tamtych okrutnych wydarzeń 
odchodzi, a ci co jeszcze żyją nie 
potrafią wyzbyć się strachu .. 
To tyle na wstępie, chciałabym też 
w skrócie opisać moją wędrówkę 
z podolskiej wsi do Australii. Po-
chodzę ze wsi o nazwie MAZIAR-
NIA WAWRZKOWA pow. Kamion-
ka Strumiłowa woj. tarnopolskie. 
Była to wieś koherentna - zamiesz-

kała przez ludność polską, pamię-
tam jedną rodzinę ukraińską i kilka 
małżeństw mieszanych. Wieś rozle-
gła z gospodarstwami o pokaźnym 
areale ziemi. We wsi był kościół, 
cztero klasowa szkoła i duża świe-
tlica, po pracy pełna rozśpiewanej 
młodzieży. Położona była, wśród 
sosnowych lasów - pachnących 
żywicą, ukwieconych łąk na wio-
snę i falujących łanów zbóż latem. 
W tej wsi w 1925 roku ja się uro-
dziłam. Moje rodzeństwo to cztery 
siostry i jeden brat. Rodzice moi 
Maria i Józef mieli dobrze prospe-
rujące gospodarstwo rolne. Ojciec 
zmarł gdy miałam niecałe cztery 
lata. Mama jako wdowa dobrze ra-
dziła sobie z prowadzeniem gospo-
darstwa i wychowywaniem dzieci. 
Z ustnego przekazu mamy dowie-
działam się, że mój pradziadek był 
Czechem o nazwisku SKRZYPEK 
WAWRZYK - kupił on kilkadziesiąt 
hektarów ziemi w wyżej wymie-
nionej okolicy i założył fabryczkę 
mazutu, stąd nazwa wsi MAZAR-
N1A WAWRZYKOWA. ..W 1939 
roku miałam już 14 lat, pamiętam 
wkroczenie na nasz teren Sowie-
tów. W naszej wsi było spokojnie, 
ale tam gdzie mieszkali Ukraińcy 

- to ogarnęła ich euforia - cieszy-
li się, witali żołnierzy kwiatami i 
śpiewem. No i zaczęło się donosi-
cielstwo na Polaków, mordowanie 
żołnierzy Polskich po klęsce wrze-
śniowej. Ukraińcy wstępowali do 
policji i sporządzali listy z nazwi-
skami osadników legionistów pol-
skich do wywózki na Sybir i innych 
części kraju (ZSRR). Ale apogeum 
ich bazyliszkowej natury ujawnił 
się z chwilą okupacji niemieckiej 
kiedy Hitler napadł na Związek 
Radziecki w 1942 roku. To wła-
śnie wtedy na ochotnika wstępo-
wali do armii niemieckiej. Razem 
z Niemcami likwidowali Żydów, 
grabili ich majątki, a potem już 
jako bandy z UPA masowo mor-
dowali Polaków, palili i rabowali 
całe wsie najpierw na Wołyniu, 
a potem w Małopolsce. Niemcy 
na okupowanych terenach zarzą-
dzili, że młodzież po ukończeniu 
czternastu lat musi pracować na 
rzecz okupanta. Ja należałam do 
starszego rocznika, miałam wtedy 
skończone siedemnaście lat, mu-
siałam razem z innymi jechać do 
Niemiec na przymusowe roboty.  
W 1944 roku dostałam ostatni list 
od siostry Marii, która pisała, że 

wioski już nie ma, została spalona 
i ograbiona, 35 osób zamordowa-
nych - brat Władysław i mąż ku-
zynki - zaginęli, z pewnością też 
zostali zamordowani, ona razem 
z mamą schroniła się w Busku.  
Obie zmarły z choroby w Busku, 
przeżyły 2 inne siostry, Bronia 
i Frania, które pani Emila od-
wiedziła w 1968 roku pytając co 
zdarzyło się w jej rodzinnej wsi.   
Napad był o północy 25 marca 
1944 roku. Ludność wsi nie spo-
dziewała się tak zmasowanego 
ataku. Ta napaść była przez ban-
derowców starannie zaplanowa-
na. Banda z UPA weszła drogą 
do samego serca wsi i zaczęli od 
zabudowań sołtysa o nazwisku 
Święs, zamordowali całą rodzinę 
Jana, Marię i Stanisławę, a do-
mostwo podpalili. Następnie pod-
palili drewniany kościół szkołę i 
świetlicę. ..Banderowcy po kolei 
mordowali ludzi z domostw, wy-
nosili co się dało i podpalali zabu-
dowania…Ocaleli tylko ci, którzy 
zdążyli ukryć się w lesie lub dobiec 
do innych wsi jak Huta, Połonicz-
na lub Grabowa. Niektórzy z nich 
rano poszli zobaczyć co zostało ze 
wsi Maziarni Wawrzykowej. Jak 

Ten straszny terror uzyskał cichą akceptację  
Bożena Ratter
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weszli widok był okropny - poczer-
niałe kikuty kominów, żarzące się 
jeszcze drewniane belki domostw, 
zaduch, gdzieniegdzie martwe 
zwierzęta i zwłoki pomordowa-
nych, okropnie zmasakrowane. 
Rozpoznano leśniczego Muzycza-
ka - miał odrąbaną głową, obok 
leżał jego syn. Również we wsi 
Turki - był napad, zamordowali 17 
osób - między nimi żywcem spalili 
rodzinę Skrzypek - brata naszego 
ojca Jana, jego żonę Marylę i syna 
Władysława.
Siostrom razem z innymi ucie-
kinierami w bydlęcych wago-
nach Niemcy umożliwili wyjazd 
do Polski na Podkarpacie. Tam 
prawie rok mieszkały we wsi 
Trzcinica koło Jasła u gospo-
darza o nazwisku Wilczak. To 
byli bardzo dobrzy ludzie - po-
magali siostrom, one pracowały 
w ich gospodarstwie zanim wy-
jechały na Ziemie Odzyskane. 
Wracałam do Australii chora – 
wspomina pani Emilia, wiedząc, 
że z siostrami nie zobaczę się już 
więcej. Lata mijały - nie mieliśmy 
dzieci. Razem z mężem w wieku 
70 lat przeszliśmy na emerytu-
rę. W roku 2007 mąż zmarł, zo-
stałam sama, ale mam dobrych 
znajomych, sąsiadów - pomagają 
mi w miarę potrzeby. U schyłku 
życia często wracam wspomnie-
niami do mojej rodzinnej wsi. 
Miejsca, którym była Maziarnia 
Wawrzkowa siostra nie mogła od-
naleźć, rósł tam młody sosnowy 
zagajnik. Nawet dawnego lasu 
już nie było. jedynym pozostałym 
znakiem jest duży kamień - nie-
my świadek minionych zdarzeń. 
Władysław Kubów we wstępie 
do wspomnień „Terroryzm na 
Podolu” napisał : zdecydowa-
łem się w wieku 80 lat napisać tę 
książkę aby dać świadectwo praw-
dzie o strasznych wydarzeniach 
na Podolu, szczególnie w czasie 
II wojny światowej. Mordowa-
ły tu w okrutny sposób ludzi, od 
niemowlęcia do starca, bojówki 
ukraińskie zorganizowane przez 
OUN. Wydarzenia te przeżyłem 
osobiście. Powinny być potępio-
ne  i osądzone. Pragnę również 
oddać cześć  OFIAROM tych 
zbrodni i upamiętnić ich nazwiska.  
Dr Józef Fajkowski, historyk, 
do którego zwrócił się z proś-
bą o korektę napisał: Opraco-
wanie to jest niezwykłym doku-
mentem, mogą czerpać pełnymi 
garściami z takich książek za-
wodowi historycy, jako źródła. 
 
Szkoda, że  naukowe gremium 
Instytutu Pileckiego (jak i gremia 
mediów czy MKiDN) nie korzy-
sta z takich rad. Mimo, iż mottem 
Instytutu jest : „Upamiętnianie, 
dokumentowanie i badanie hi-
storii XX wieku, ze szczególnym 
uwzględnieniem polskiego do-
świadczenia i losów obywateli 
polskich „ nie znalazłam na stro-
nie „polskiego doświadczenia i 
losów ” Polaków z Ziem Wschod-
nich II RP mordowanych w wię-
zieniach i dołach śmierci Lwowa, 
Stanisławowa, Łucka, Pińska…, 
mordowanych skrytobójczo w la-
sach, wsiach, na polach, w dwo-
rach, chatach, leśniczówkach, 

szkołach, kościołach, wywożo-
nych do sowieckich łagrów na Sy-
berii, Kazachstanie na podstawie 
list przygotowanych przez Ukra-
ińców, losu 200 000 zamordowa-
nych w bestialski sposób przez 
Ukraińców zgodnie z wytycz-
nymi Nacjonalizmu Doncowa.  
 
Współczuję dzisiaj  Amerykanom 
dotkniętym tragedią World Trade 
Center,  lecz jednocześnie odży-
wa we mnie wspomnienie terroru, 
jaki dotknął Polaków na Kresach. 
I nasuwa się gorzka konstata-
cja, że terroryzm mógł stać się  
pierwszoplanowym problemem 
świata dopiero wtedy, gdy tysią-
ce ludzi zostało pogrzebanych 
na oczach milionów telewidzów 
pod gruzami największej budow-
li w najpotężniejszym światowym 
mocarstwie. Tymczasem to, co 
wydarzyło się blisko 60 lat temu 
na Kresach, nie zostało nigdy 
przez światową  opinię publicz-
ną ani zauważone, ani potępione 
.[również polską - uwaga BR]. 
A przecież szalał tam straszliwy 
terror na masową skalę. Trudno 
by znaleźć w historii ludzkości ta-
kiego nagromadzenia potwornych 
zbrodni. One porażają zarówno 
rozmiarami, jak i sposobami po-
pełniania. Dobrze, że obecnie 
zaczynają się ukazywać  książki 
dokumentujące te wydarzenia. 
Pokazują one - a książka “Ter-
roryzm na Podolu” czyni to w 
sposób niezwykle staranny – jak 
doszło do tego, że społeczność kre-
sowa, zgodnie i pokojowo od lat 
żyjąca podzieliła się na dwie gru-
py: ofiary i zbrodniarzy- napisał 
we wstępie o. prof. dr hab. Mie-
czysław Albert Krąpiec, który 
pochodzi ze Zbaraża na Podolu. 
Ta najbardziej skrajna i zwyrod-
niała postać terroryzmu, zakłada-
jąca osiąganie politycznych ce-
lów przez masową  eksterminację 
cywilnej ludności, kiełkowała i 
rozwijała się również na naszych 
polskich ziemiach w nacjonali-
stycznych kręgach ukraińskich…
Początek i narastanie terroru na 
Kresach zapamiętałem jako dziec-
ko. Jeszcze przed 1930 r. nacjo-
naliści ukraińscy przeprowadzili 
akcję palenia polskich stodół i 
stogów ze zbożem. Pamiętam gro-
zę płonących w nocy ogromnych 
stogów pszenicy, gdy niszczono 
zbiory panu Konopackiemu, bo-
gatemu właścicielowi ziemskiemu 
z mojej rodzinnej Berezowicy Ma-
łej. Najstraszniejsze miało dopiero 
nadejść. Kilkanaście lat później 
ten Konopacki zginął obdarty 
przez nacjonalistów ukraińskich 
ze skóry. W mojej rodzinnej wsi 
i w setkach jej podobnych, dzia-
ły się rzeczy nie do wyobrażenia. 
Głowy niemowląt i dzieci rozbi-
jano o ściany, dzieci wieszano na 
jelitach matek, księży piłowano w 
beczkach i korytach, przybijano 
gwoździami do drzwi kościołów... 
Nieosądzone zbrodnie rodzą 
nowe. Ten straszny terror, który 
dotknął niewinną ludność polską 
nie został nigdy potępiony, a zatem 
w pewnym sensie uzyskał cichą 
akceptację. (Warszawa 2003 r.) 

Bożena Ratter

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Ta książka mogłaby się nazywać 
„Prawdziwe Soplicowo”, bo jest 
opowieścią o dworze w Czombro-
wie na Białorusi, który posłużył 
Adamowi Mickiewiczowi jako 
pierwowzór Soplicowa z „Pana 
Tadeusza”. Pod koniec XVIII 
wieku w Czombrowie położonym 
nieopodal jeziora Świteź praco-
wał Mateusz Majewski, dziadek 
Mickiewicza po kądzieli, a także 
jego córka Barbara, przyszła mat-
ka poety (była tam panną aptecz-
kową). Ówczesna właścicielka 
Czombrowa, Aniela Uzłowska, 
została matką chrzestną Mickie-
wicza. 

W Czombrowie na początku XIX 
wieku miał miejsce zajazd szla-
checki, który później został opi-
sany w „Panu Tadeuszu”. Historia 
kolejnych dziedziców i dziedzi-
czek tego dworu jest dość typowa 
dla tamtych okolic. Szczególnie 
wiele dramatyzmu spotkało ro-
dziny Uzłowskich i Karpowi-
czów w pierwszej połowie XX 
wieku: I wojna światowa, wojna 
polsko-bolszewicka, krótki okres 
spokoju w okresie międzywojnia, 
a potem znowu wejście Sowie-
tów, więzienia i wywózki. Ostat-

ni dziedzic Czombrowa, Janusz 
Karpowicz, zmarł na zesłaniu 
wywieziony „za pierwszych So-
wietów”, dwór spalili radzieccy 
partyzanci podczas niemieckiej 
okupacji, a ostatnia dziedziczka, 
Maria Karpowiczowa, zdążyła 
jeszcze wyrzucić przez okno ro-
dzinne papiery. 

I właśnie owym dokumentom, 
cudem uratowanym z pożaru, 
zawdzięczamy tę książkę. Joan-
na Puchalska to spadkobierczyni 
dwóch rodzin, które panowały na 
Czombrowie. Wśród jej przod-
ków są zarówno Uzłowscy, jak 
i Karpowiczowie. „Dziedziczki 
Soplicowa” powstały na bazie 
rodzinnej tradycji, a także starych 
rękopisów, rozmaitych zapisków 
i zdjęć. Autorka opisuje, jak kil-
kakrotnie jeździła na Białoruś, 
szukać śladów Czombrowa. Opo-
wiada o tym, co tam jeszcze zo-
stało z „Soplicowa”, relacjonuje 
spotkania z tamtejszą ludnością, 
której starsi przedstawiciele pa-
miętają jeszcze rodzinę dziedzi-
ców ze dworu. Bardzo ciekawym 
wątkiem jest opowieść o tym, jak 
szukała śladów zamku Horesz-
ków, który powinien znajdować 

się w pobliżu dworu.

Tradycja związana z tym, że 
Czombrów był mickiewiczow-
skim Soplicowem, była bardzo 
żywa w Polsce w okresie mię-
dzywojennym. Do Czombrowa 
ściągały wycieczki, które zwie-
dzały zabytki na „szlaku mickie-
wiczowskim”. Mieszkańcy dworu 
służyli wtedy jako przewodnicy i 
opowiadali różne pasjonujące, nie 
zawsze jednak prawdziwe histo-
rie, m. in. pokazywali turystom 
ławeczkę, na której „Zosia po 
raz pierwszy całowała się z Tade-
uszem”. 

W 1928 roku w Czombrowie na-
kręcono pierwszą, jeszcze niemą, 
ekranizację „Pana Tadeusza”, w 
reżyserii Ryszarda Ordyńskiego. 
W filmie zagrali także mieszkań-
cy dworu i okoliczna ludność. W 
jednej ze scen można obejrzeć 
Janusza Karpowicza (tego, co go 
Sowieci wywieźli w 1941 r.) jako 
gościa Sędziego (stoi na ganku w 
kontuszu).
Puchalska Joanna, „Dziedziczki 
Soplicowa”, wyd. Muza, Warsza-
wa 2014r.

Joanna Puchalska, 
„Dziedziczki Soplicowa”
Alicja Łukawska
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Przypomnijmy na początek fak-
ty historyczne. Na jesieni 1943 
roku premier, rządu polskiego 
w Londynie, Stanisław Mikołaj-
czyk przedstawił prezydentowi 
Władysławowi Raczkiewiczowi 
stanowisko rządu dotyczące wej-
ścia wojsk radzieckich na tereny 
Polski. Była to: „Instrukcja dla 
kraju” . W okupowanej Polsce, 
instrukcja  ta posłużyła komen-
dantowi głównemu Armii Krajo-
wej do opracowania planu „Bu-
rza”. W efekcie,  20 listopada 
1943 r, generał Tadeusz Komo-
rowski „Bór”, jako komendant 
główny AK, wydał rozkaz do 
przeprowadzenia akcji „Bu-
rza” na Kresach Wschodnich.  
Celem tej akcji było zaznacze-
nie polskiej suwerenności wobec 
zbliżającego się frontu sowieckie-
go (  by nie dopuścić do stwo-
rzenia 17 republiki sowieckiej  
). Wojska sowieckie w szybkim 
tempie zbliżały się do granic II 
Rzeczypospolitej, a w rejonie Ro-
kitna przekroczyły byłą granicę 
polsko-sowiecką. Wołyń stał się 
bezpośrednim zapleczem frontu 
niemieckiego, co stwarzało po-
ważne zagrożenie w realizacji 
przygotowywanej akcji.  W tej 
sytuacji komendant Okręgu AK 
Wołyń zdecydował się na rozpo-
częcie realizacji planu „Burza” 
już jesienią 1943 r. Inspekto-
rom rejonowym wydany został 
rozkaz nakazujący mobilizację 
oddziałów konspiracyjnych AK 
i skierowanie ich do rejonu kon-
centracji w zachodniej części 
Wołynia.  Mobilizacja oddziałów 
konspiracyjnych rozpoczęła się 
najwcześniej w inspektoratach 
najdalej wysuniętych na wschód: 
sarneńskim, kostopolskim, ró-
wieńskim i dubieńskim. Do tych 
inspektoratów rozkaz o koncen-
tracji oddziałów przekazany zo-
stał już na początku grudnia 1943 
r.  Dla inspektoratów położonych 
w centralnej i zachodniej części 
Wołynia rozkaz mobilizacyjny 
komendanta Okręgu wydany zo-
stał 15 stycznia 1944 r. Pierwot-
nym zamiarem komendanta 
Okręgu AK płk Kazimierza 
Bąbińskiego „Lubonia” było 
zorganizowanie korpusu ( 28-
30 tys. żołnierzy) w składzie 
trzech brygad: kowelskiej, wło-
dzimierskiej oraz jeszcze jednej 
brygady składającej się z od-
działów Inspektoratu Rówień-
skiego i Przebraża. Jednak ze 
względu na szybki rozwój sytu-
acji na froncie wschodnim i trud-
ności w przybyciu na koncentra-
cję oddziałów konspiracyjnych ze 
wschodnich powiatów Wołynia, 
od tego zamiaru odstąpiono. We 
wschodnich powiatach Wołynia 
pozostały znaczne siły polskiej 

samoobrony, które do końca bro-
niły ludność polską przed ukra-
ińskimi nacjonalistami. Oddziały 
samoobrony, jako umiejscowione 
w konkretnych bazach lub ośrod-
kach, nie stanowiły w pełni dys-
pozycyjnego elementu w rękach 
komendanta Okręgu. Z licznych 
baz polskiej samoobrony, w któ-
rych schroniły się tysiące Pola-
ków, nie można było skierować 
do rejonu koncentracji całości sił 
konspiracyjnych, gdyż groziło to 
zniszczeniem baz. ( Tu przykła-
dem samoobrona  Przebraża) Na 
koncentrację wyszły tylko nie-
liczne grupy żołnierzy konspira-
cyjnych, a każde próby wydzie-
lenia większych sił, spotykały się 
ze zdecydowanym sprzeciwem 
i odmową ze strony kierownic-
twa miejscowej samoobrony oraz 
zgromadzonej tam ludności pol-
skiej. Jedynie samoobrony znaj-
dujące się w strefie tworzenia i 
stacjonowania dywizji zostały w 
całości  wcielone w jej skład ( np. 
wszystkie oddziały  z Zasmyc-
kiego Ośrodka Samoobrony). W 
wyniku mobilizacji i koncentracji 
sił zbrojnych Okręgu AK Wołyń, 
postawiono pod bronią ponad 
6,5 tys. żołnierzy, gotowych do 
podjęcia działań bojowych prze-
ciwko Niemcom. Ponadto około 
600 żołnierzy AK pozostało na 
placówkach samoobrony. Około 
2500-3500 żołnierzy konspiracyj-
nych, z  wielu różnych przyczyn, 
nie dotarło do rejonu koncentra-
cji. W tej sytuacji, zgodnie z pla-
nem odtwarzania sił zbrojnych w 
Kraju według Ordre de Bataille 
pokojowego i dyslokacji sprzed 
mobilizacji 1939 r., w dniu 28  
stycznia 1944 r. na odprawie 
oficerów sztabu w miejscowości 
Suszybaba  płk „Luboń”  poin-
formował o powołaniu do życia 
przedwojennej 27 Dywizji Pie-
choty, którą wkrótce nazwano 27 
Wołyńską Dywizją Piechoty AK. 
W organizacji dywizji nawiązano 
do przedwojennych tradycji 27 
Dywizji Piechoty, 13 Dywizji Pie-
choty oraz Wołyńskiej Brygady 
Kawalerii. Zachowano  również 

dawną numerację. Organizacja 
Dywizji nie polegała na wiernym 
odtworzeniu struktury przedwo-
jennej 27 DP. 
Uwzględniono warunki miejsco-
we i sytuację w jakiej tworzono 
dywizję oraz potrzeby wynikające 
z zadań w ramach planu „Burza”.
 Wychodząc z powyższych prze-
słanek zorganizowano dwa 
zgrupowania pułkowe: ko-
welskie p.k. „Gromada”i wło-
dzimierskie p.k. „Osnowa”. 
Dowódca ugrupowania „Gro-
mada” i jednocześnie 50 pp 
został mjr Szatowski „Kowal”, 
„Zagończyk”. Przy sztabie zgru-
powania utworzono: pluton żan-
darmerii i ochrony sztabu, pluton 
saperów, pluton rozpoznawczy, 
drużynę przeciwpancerną oraz 
kwatermistrzostwo W skład zgru-
powania weszły następujące bata-
liony: - I batalion 50 pp. „Sokoła” 
-dowódca por. Michał Fijałka ps. 
„Sokół” składający się z 1 kom-
panii por. Stanisława Kędzielawy 
„Kani” i 2 kompanii ppor. Jana 
Łucarza „Jura” (do 2.02.1944 r. 
a od 5..02.1944 r. por. Zbigniewa 
Ścibor-Rylskiego „Motyla”); - II 
batalion 50 pp „Jastrzębia” - do-
wódca por. Władysław Czermiń-
ski ps. „Jastrząb”, w składzie: 1 
kompania ppor. Józefa Jażdżew-
skiego „Rybitwy”, 2 kompania 
por. Hieronima Kity „Wira” i 3 
kompania ppor. „Mściwoja” NN; 
- III batalion 50 pp :Trzaska” - 
dowódca por. Zbigniew Twardy 
ps. „Trzask” (do 10.4.1944 r. a 
od 11.4.1944 r. por. Marek La-
chowicz ps. „Bratek”), składają-
cy się z 1 kompanii ppor. Maria-
na Moczulskiego „Jaszczura”, 2 
kompanii ppor. Mikołaja Bałysza 
„Zagłoby”(do 20.3.1944 r., a od 
21.3.1944 r. ppor. Michałow-
skiego „Olszyny”) i 3 kompanii 
ppor. Stanisława Kurzydłow-
skiego (Konarskiego) „Jurka” 
(od 16.4.1944 r. ppor. Stanisława 
Mroza „Borsuka”); - I batalion 43 
pp. „Korda” - dowódca por. Ka-
zimierz Filipowicz ps. „Kord”, 
w składzie: 1 kompania por. Ry-
szarda Markiewicza „Mohorta” i 

2 kompania (garnizonowa) ppor. 
Czesława Różyckiego „Ogończy-
ka” (od 11.3.1944 r. ppor. Jana 
Matysko „Szymuli”, a od 2.4.1944 
r. ppor. Anatola Turskiego „Turo-
nia”); - II batalion 43 pp :Siwego” 
- dowódca Marian Walery Krokay 
ps. „Siwy” (od 21.4.1944 r. kpt. 
Jan Józefczak „Hruby”), składają-
cy się z 1 kompanii ppor. Edwar-
da Imiałka „Kruka” (od 19.3.1944 
r. ppor. Tadeusza Persza „Głaza”, 
od 21.4.1944 r. ppor. Wilhelma 
Skomorowskiego „Wilczura”, 
a od 21.5.1944 r. ppor. Lucja-
na Słowińskiego „Burasa”); - I 
szwadron 21 pułku ułanów nad-
wiślańskich „Hińczy”- dowódca 
ppor. Jerzy Neuman ps. „Hińcza”. 
Ogółem zgrupowanie „Groma-
da” liczyło 3074 ludzi, w tym: 56 
oficerów, 314 podoficerów, 2704 
szeregowych. Oprócz batalionów 
liniowych w rejonie zgrupowania 
zorganizowano oddziały obro-
ny ludności cywilnej i ochrony 
zaplecza kwatermistrzowskiego 
liczące około 320 ludzi . Dowód-
cą tych oddziałów do 20.3.1944 
r był Henryk Nadratowski ps. 
„Znicz”. Na dowódcę zgrupowa-
nia „Osnowa” i jednocześnie 23 
pp wyznaczono kpt. Kazimierza 
Rzaniaka „Gardę”. Przy sztabie 
zgrupowania utworzono: pluton 
żandarmerii i ochrony sztabu, 
pluton saperów, pluton łączności, 
pluton zwiadu oraz kwatermi-
strzostwo. W skład zgrupowania 
weszły następujące bataliony: I 
batalion 23 pp. „Bogorii” - do-
wódca por. Sylwester Brokowski 
ps. „Bogoria” (do 7.4.1944.r., 
a od 8.4.1944 r. por. Zygmunt 
Górka-Grabowski „Zając”) w 
składzie: 1 kompania ppor. Wła-
dysława Bydychaja „Czecha”; II 
batalion 23 pp „Lecha” - dowódca 
ppor. Jerzy Krasowski ps. „Lech”, 
składający się z 4 kompanii ppor. 
Szczepana Jasińskiego „Czesła-
wa” i 5 kompanii ppor. Edwarda 
Kubali „Kostka”; I batalion 24 pp 
„Łuna” - dowódca por. Zygmunt 
Kulczycki ps. „Olgierd”, w skła-
dzie : 1 kompania ppor. Wacława 
Korzeniowskiego „Nałęcza” (od 
1.3.1944 r. ppor. Karola Bierna-
ta „Gabriela”), 2 kompania ppor. 
Romualda Górnickiego „Remu-
sa” i 3 kompania (szkieletowa) od 
3.4.1944 r. chor. Kornela Lewan-
dowskiego „Spalony”; - samo-
dzielna kompania (szkieletowy 
III batalion 23 pp) dowódca ppor. 
Jeremi Witkowski „Sokół II” (od 
18.5.1944 r. Mieczysław Sieroń 
„Molly”); - I szwadron 19 pułku 
ułanów „Jarosława” - dowódca 
ppor. Longin Dąbek-Dębicki ps. 
„Jarosław”. Zgrupowanie „Osno-
wa” liczyło ogółem 1946 ludzi, 
w tym: 31 oficerów, 229 podofi-
cerów, 1686 szeregowych. W re-

jonie zgrupowania stacjonowały 
oddziały obrony ludności cywil-
nej i ochrony zaplecza kwatermi-
strzowskiego liczące około 250 
ludzi. W ten sposób sformowana 
27 Dywizja Piechoty AK liczyła 
ogółem 5988 ludzi, w tym 118 
oficerów, 654 podoficerów, 5216 
szeregowych. Uwzględniając 
oddziały obrony ludności cy-
wilnej i ochrony zaplecza kwa-
termistrzowskiego dowódca 27 
Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
AK dysponował siłą wynoszącą 
6558 ludzi, zorganizowanych w 
dziewięciu batalionach, dwóch 
szwadronach i jednej samo-
dzielnej kompanii oraz oddzia-
łach specjalnych obejmujących 
łączność, saperów, oddziały 
rozpoznawcze, służbę zdrowia, 
służby kwatermistrzowskie 
i inne. Zgrupowania pułkowe 
były taktycznym szczeblem do-
wodzenia o charakterze brygady 
WP z 1939 roku. Stany liczbowe 
tych zgrupowań były wyższe od 
stanów etatowych przedwojen-
nej brygady. Mimo, że twórcą i 
pierwszym dowódcą dywizji , 
był komendant Okręgu płk Ka-
zimierz Bąbiński „Luboń”, to 
już dniu 10 lutego 1944 r. obo-
wiązki komendanta Okręgu AK 
Wołyń i jednocześnie dowódcy 
dywizji przejął mjr dypl. Jan 
Wojciech Kiwerski „Oliwa” 
(awansowany niebawem do stop-
nia podpułkownika), skierowany 
na Wołyń z Warszawy. Organiza-
cja dywizji trwała jeszcze przez 
cały luty i marzec 1944 r., gdyż 
działające od 1943 r. oddziały 
partyzanckie AK oraz nowopow-
stałe wywodzące się z konspi-
racji, wymagały reorganizacji i 
okrzepnięcia w nowej strukturze 
organizacyjnej, nim włączą się 
do walki z okupantem. Tak po-
wstała największa  na  ziemiach  
polskich jednostka  partyzanc-
ka  AK, która rozpoczęła  swój  
liczący  ponad  500  km  szlak  
bojowy  na Wołyniu, by zakoń-
czyć go na ziemi lubelskiej, po 
ponad sześciu miesiącach.   W 
tym miejscu warto zwrócić uwa-
gę na tych wszystkich , którzy 
pisząc  nawet w dobrej wierze, o 
27 WDP AK wprowadzają w błąd 
czytelników. 
Dla przykładu zaprezentuję kil-
ka z takich kwiatków : „ Ce-
lem uchronienia tych Polaków 
przed zagładą powstawały 
polskie oddziały partyzanckie, 
organizowano samoobronę, a 
generał Stefan Rowecki „Grot” 
oddelegował do tego celu część 
Armii Krajowej - 27 Wołyń-
ską Dywizję Piechoty.” ( Euge-
niusz Grzegorz Wiązowski -  Z 
DZIEJÓW ŚRODOWISKA 27 
DYWIZJI WOŁYŃSKIEJ PIE-

„Szkice na śniegu”. Rzecz o oszukanej, 
zdradzonej i zapomnianej  27 Dywizji 
Piechoty AK z Wołynia
Bogusław Szarwiło
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CHOTY ARMII KRAJOWEJ 
W SŁUPSKU -http://bazhum.
muzhp.pl/media//files/Saeculum_
Christianum_pismo_historyczne/
Saeculum_Christianum_pismo_
historyczne-r2012-t19-n1/Saecu-
lum_Christianum_pismo_histo-
ryczne-r2012-t19-n1-s107-127/
Saeculum_Chr is t ianum_pi -
smo_historyczne-r2012-t19-n1-
-s107-127.pdf ) Taki pogląd trud-
no nawet skomentować, bo fakt 
powstania 27 WDP AK  na Woły-
niu, jest niepodważalny.
Innym kwiatkiem jest art. jaki 
napisał młody historyk: Damian 
Markowski „ Wołyńskie po-
wstanie Epopeja 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty AK (styczeń 
– kwiecień 1944 r.)”. ( http://
bazhum.muzhp.pl/media//files/
Niepodleglosc_i_Pamiec/Nie-
podleglosc_i_Pamiec-r2013-t20-
-n3_4_(43_44)/Niepodleglo-
sc_i_Pamiec-r2013-t20-n3_4_
(43_44)-s141-182/Niepodleglo-
sc_i_Pamiec-r2013-t20-n3_4_
(43_44)-s141-182.pdf )
 Dla mnie osobiście już sam tytuł 
jest kontrowersyjny: jakie po-
wstanie wołyńskie?.  Powstanie 
było w Warszawie, a na Woły-
niu 27 WDP AK wzięła udział 
w działaniach frontowych. Do-
wodzą tego fakty, że  w ramach 
współdziałania taktycznego z so-
wieckimi oddziałami frontowymi, 
dywizja wzięła udział  w walce 
przeciw Niemcom w uderzenie na 
Turzysk i Turopin, oraz  w opera-
cji kowelskiej. Walki prowadzo-
ne wspólnie z sowieckimi 54 i 
56 pułkami kawalerii gwardii 14 
dywi4i kawalerii przeciwko regu-
larnym jednostkom niemieckim 
miały charakter działań fronto-
wych i okazały się najcięższymi.  
Następna sprawa, już w stresz-
czeniu można wyczytać: „ Arty-
kuł jest poświęcony działaniom 
zbrojnym 27 Dywizji Piechoty 
Armii Krajowej (dalej 27 DP AK) 
na zachodnim Wołyniu od cza-
su powstania dywizji w styczniu 
1944 r. do kwietnia tego roku, 
kiedy jednostka została zmuszona 
do przebicia się przez wojska nie-
mieckie na obszar południowego 
Polesia”. Przecież to jedynie frag-
ment działań bojowych dywizji. 
Gdzie reszta, gdzie udział w akcji 
„Burza” w woj. lubelskim? Re-
asumując co to za epopeja? Takie 
opracowania wprowadzają w błąd 
czytelników, którzy po raz pierw-
szy spotykają się z tym fragmen-
tem naszej historii.

Kto oszukał żołnierzy 27 WDP 
AK?

„- Nie sądźcie – mówił Siwy – że 
z chwilą wkroczenia Czerwonej 

Armii możemy rozejść się do do-
mów, do żon i narzeczonych. Nie 
sądźcie, że to już koniec pracy 
polskiej na Wołyniu.  (...)... te-
raz   z partyzantki przeobrażamy 
się w wojsko, w Armię Polską, 
którą kieruje Naczelny Wódź ge-
nerał Sosnkowski i kierować nią 
będzie on, a nie jakiś tam Berling 
(...). Podlegamy jako Armia Pol-
ska rozkazom rządu polskiego w 
Londynie (...) Macie słuchać do-
wódców i wierzyć im.  Nieprawdą 
jest, że idziemy za Bug. My Bugu 
nie przestąpimy. Zadaniem na-
szym jest być na Wołyniu. W ślad 
za sowietami możemy posunąć 
się do Bugu, ale nie przestąpimy 
go! „ To słowa które zapamiętał 
i zapisał w pamiętniku, żołnierz 
27 WDP AK, Stanisław Niko-
niuk  ps. „Jantar”. Słowa te wy-
powiedział dowódca II/43 pp. por. 
Walery Krokay. Należy sądzić, że 
podobne padły z ust innych do-
wódców pozostałych batalionów 
27 WDP AK.  Niestety nie mieli 
pojęcia, że mówią nieprawdę, bo 
sami jej nie znali.  Dziś wiemy, 
że za ich plecami i całego rządu 
polskiego w Londynie, zachodni 
sojusznicy oddali tą część II RP, o 
którą walczyła 27 WDP AK.
Założenia  gen Roweckiego i  gen 
Sikorskiego znalazły swój wyraz 
pod koniec listopada 1943 roku w 
planie akcji „Burza”. Na jesieni 
1943 roku premier Stanisław Mi-
kołajczyk przedstawił prezyden-
towi Władysławowi Raczkiewi-
czowi stanowisko rządu dotyczą-
ce wejścia wojsk radzieckich na 
tereny Polski. Dokument ten pt. 
Instrukcja dla kraju został tak-
że przedstawiony premierowi 
Wielkiej Brytanii Winstonowi 
Churchillowi. Jednak Brytyj-
czycy zignorowali go zarówno 
podczas wizyty ich delegacji 
rządowej w Moskwie, jak i pod-
czas konferencji w Teheranie:  
28 listopada – 1 grudnia 1943
 Tam między innymi sprawami, 
wielka trójka, zajęła się kwestią 
przyszłych polskich granic. Chur-
chill stwierdził, że Polska powin-
na znajdować się pomiędzy linią 
Curzona a Odrą. Oddano zatem 
polskie Kresy sowietom nie py-
tając o zdanie i nie  informu-
jąc o tym Polaków.  Zatajono te 
uzgodnienia przed opinią publicz-
ną, prawdopodobnie z powodu 
zbliżających się wyborów w USA 
, w których Franklin Delano Ro-
osevelt, nie chciał stracić głosów 
Polonii.  Wszystko wyszło na jaw 
dopiero  na Konferencji jałtań-
skiej 4 – 11 lutego 1945 r. Polska 
dzięki swoim zachodnim sojusz-

nikom, nie tylko straciła poło-
wę terenów II RP, ale i została 

skazana na następną okupację.  
Zachodni sojusznicy oszukali nas.

Kto i jak zdradził 27 WDP AK?

W pierwszych dniach pobytu Ar-
mii Czerwonej na  kresowych zie-
miach polskich nie doszło do bez-
pośredniego kontaktu z oddzia-
łami Wołyńskiego Okręgu Armii 
Krajowej. Swoim zwyczajem 
Sowieci po zajęciu większych 
miejscowości urządzali wiece 
propagandowe, co  wyraźnie za-
powiadało powrót tych ziem do 
ZSRS. Pierwsze kontakty  Armii 
Krajowej z jednostkami sowiecki-
mi na Wołyniu, były stosunkowo 
poprawne.  Sowieci  nawiązali 
kontakty celem współdziałania 
bojowego. Warunki tej współ-
pracy, postawione w marcu 1944 
roku dowódcy 27. Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty ppłk  Janowi 
Kiwerskiemu „Oliwie”, były ra-
cjonalne. Rosjanie żądali cał-
kowitego podporządkowania 
bojowego dywizji dowództwu 
sowieckiemu i reorganizacji ze 
struktur partyzanckich na jed-
nostkę liniową. Jednocześnie 
zapewniali dywizji dostawy 
broni i wyposażenia zgodnie z 
sowieckimi normami. Gotowi 
byli uznać narodowy charakter 
dywizji, której władze znajdują 
się w Warszawie (Delegatura 
Rządu) i Londynie (Rząd RP). 
Natomiast stawiali bezwzględny 
i z punktu widzenia zasad pro-
wadzenia wojny ze wszech miar 
uzasadniony warunek, że na 
tyłach radzieckich frontów nie 
ma prawa być jakichkolwiek 
oddziałów partyzanckich.  27 
WDP AK , w ramach współdzia-
łania taktycznego wzięła udział  w 
walce przeciw Niemcom współ-
działała w uderzenie na Turzysk 
i Turopin w celu zablokowania 
linii kolejowej Włodzimierz Wo-
łyński-Kowel oraz  w operacji ko-
welskiej. Walki były prowadzone 
wspólnie z sowieckimi 54 i 56 puł-
kami kawalerii gwardii 14 dywi4i 
kawalerii przeciwko regularnym 
jednostkom niemieckim i okaza-
ły się najcięższymi. Niestety so-
wieci nie tylko nie dostarczyli 
obiecanej broni, ale pozostawili 
dywizję bez żadnego wsparcia  
w masywie lasów mosurskich, 
ziemlickich i stęzarzyckich, 
gdzie zmuszona była prowa-
dzić  ciężkie walki obronne w 
okrążeniu (13-19 kwietnia), aż 
do  przebicie się z okrążenia na 
północ do rejonu lasów smolar-
skich (20-22 kwietnia).  W wal-
kach poległo 350 żołnierzy, 160 
odniosło rany, ,170 dostało się 
do niewoli, a około1600 uległo 

rozproszeniu. Trudno się oprzeć 
wrażeniu, że sowieci liczyli, że to 
Niemcy wyręczą ich w likwida-
cji niechcianej dywizji.  Dywizja 

została zdradzona, mimo uzgod-
nień i podjęciu wspólnych walk 
frontowych. Ten fakt próbowali 
wykorzystać Niemcy podejmując 
liczne próby przeciągnięcia 27 
WDP AK na swoją stronę. Kre-
sowi żołnierze nie dali się jednak 
zwabić takim obietnicom. Nato-
miast sowieci , po przejściu fron-
tu i przejęciu władzy nad terenem 
przez NKWD aresztowali  m.in. 
dowódców i członków samo-
obrony w Rożyszczach, Pużowej, 
Przebarażu, Torczynie i Zaturce. 
Wielu na miejscu rozstrzelano, 
inni trafili do więzień, aresztów i 
na zsyłki. W tej sytuacji KG AK 
wyraziła zgodę na opuszczenie 
Wołynia i przekroczenie rzeki 
Bug. W nocy z 9 na 10 czerw-
ca oddziały dywizji w czterech 
punktach między Przyborowem 
i Stradeczem przeprawiły się 
przez Bug i po forsownym mar-
szu osiągnęły rejon koncentra-
cji w lasach Parczewskich .

Ze zbiorów ŚZŻ AK O
Komendant Okręgu AK Lublin 
depeszował o tym: „Oddziały 27 
d.p. skład 4 baony ze sztabem 
pod dowództwem Ostoji prze-
szły Bug (..,) Kwaterują rejon la-
sów Parczew. Dyscyplina bardzo 
dużą, umundurowanie bardzo złe. 
Chorują na malarię.”  Do rejonu 
koncentracji dywizji niebawem 
zaczęły przybywać oddziały i 
grupy żołnierzy, które odłączyły 
się od jej głównych sił. Dołączyły 
także oddziały z terenu Podlasia 
i Lubelszczyzny. W wyniku tych 
uzupełnień stan osobowy w krót-
kim stosunkowo czasie wzrósł do 
3260 ludzi. Dowództwo 27 WDP 
AK oczekiwało na zadania w 
operacji ,,Burza” na Lubelsz-
czyźnie. 
Na Lubelszczyźnie akcja Burza 
rozpoczęła się tak naprawdę (...) 

w Lubartowie. Trwała ok. 10 
dni. Liczbę struktur płk Jasiński 
z inspektoratu lubelskiego AK, 
w skład którego wchodził ob-
wód Lubartów, szacuje w swo-
im raporcie po akcji Burza na 4 
tysiące ludzi, którzy mogli być 
zmobilizowani w każdej chwili 
do udziału w akcji zbrojnej. W 
Lubartowie w czerwcu 1944 roku 
pojawiła się silna jednostka pod-
ziemnej armii polskiej. Walczy-
ła najdłużej spośród wszystkich 
jednostek w Polsce, bo blisko pół 
roku. Przeszła 600 km szlaku bo-
jowego. Była to jednostka, którą 
określono 27 Wołyńską Dywizją 
Piechoty Armii Krajowej. (...) Ta 
jednostka rozpoczęła akcję Burza 
na Lubelszczyźnie. Doprowadziła 
do tego, że z miejscowymi jed-
nostkami wyzwolony został Lu-
bartów, Kock, Kamionka, szereg 
miejscowości w powiecie lubar-
towskim.  Powiedział w  swoim 
wykładzie dr Piotr Gawryszczak . 
(http://www.lubartowiak.com.pl/
fakty/ich-losy-byly-dramatycz-
ne/) Tak faktycznie było, 22lipca 
przywiózł  do sztabu przybyły z 
Warszawy mjr Tadeusz Sztum-
berk-Rychter  ”Żegota” rozkazy 
dla dywizji. Dywizja miała opa-
nować Lubartów i jego okolice. 
Niezwłocznie przystąpiono do 
wykonania zadania. Po opanowa-
niu Lubartowa, Kamionki, Kocka 
i Firleja oddziały 27 WDP AK za-
blokowały ze wschodu, północy i 
południa główne kierunki ruchu 
wojsk niemieckich.   23 lipca w 
godzinach popołudniowych do 
obszaru wyzwolonego przez 27 
WDP AK weszły oddziały 29 
gwardyjskiego Korpusu Piecho-

ty armii sowieckiej, wchodzące-
go w skład 8 gwardyjskiej armii, 
działającej w składzie I Frontu 
Białoruskiego.  Do Lubartowa 
przybył sztab korpusu sowiec-
kiego z dowódcą gen. lejtn. Fo-
kanowem.   Na zaproszenie tego 
generała 25 lipca w godzinach 
popołudniowych do Skrobowa 
udało się całe dowództwo dywi-
zji polskiej.  Wtedy  gen. Foka-
now przedstawił dowództwu 27 
WDP AK swoje oświadczenie 
żądające złożenia broni.  Jaki-
kolwiek opór był bezcelowy, od-
działy weszły w przygotowany 
przez wojska sowieckie ,,worek”, 
otoczony przez piechotę, czołgi 
i artylerię. Po latach mjr Tade-
usz Sztumberk-Rychter napisał 
w swoich wspomnieniach:”(…) 
Nikt z nas, , dowódców, nie mógł 
i nie chciał wziąć odpowiedzial-
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ności za ewentualne rozpętanie 
konfliktu. Historia nas za to osą-
dzi.”   Przy drodze w Skrobowie 
na niewielkim placu oddziały 27 
WDP AK złożyły broń. Żołnierze 
głęboko przeżywali gorycz roz-
brojenia. Nie mogli zrozumieć, 
jak to się stało i dlaczego? A fak-
ty są niepodważalne.  
Stanisław Nikoniuk ps. „Jan-
tar” zapisał w pamiętniku jak do-
wódcy mówili:  „Defilady nie bę-
dzie. - Żołnierze, składamy broń. 
Żąda tego dowództwo sowieckie. 
Prosimy was, byście zrobili to 
spokojnie. W kompanii podnosi 
się trochę gwaru, słychać klątwy, 
lecz nikt nie histeryzuje. Prze-
chodzą szosą kilkaset metrów do 
przodu ku jakiemuś gospodarstwu 
obok szosy. Jaśnieje w ciemności 
długa biała ściana murowanej 
obory. Kompanie kolejno wcho-
dzą na podwórze i każdy żołnierz 
odstawia swoją, przeklinaną nie 
raz jako znak i narzędzie wojny,  
a przecież zawsze wierną, donie-
sioną aż tutaj z Wołynia sztukę 
broni. Szarzeje pod białą ścianą 
długi rząd tej broni, stoi, jak na-
rzędzia gospodarskie złożone po 
zakończonej robocie.  Bezbronni 
już, gromadzą się nieco dalej nad 
szosą w małym ciepłym lasku so-
snowym. Kładą się na murawie. 
Jakaś grupa w kącie lasku śpiewa. 
Nie z radości… Chodzi o zagłu-
szenie pracy nadajnika: z tego la-
sku leci do Londynu szyfrówka z 
meldunkiem  o rozbrojeniu.  Lip-
cowe poranne słońce budzi wcze-
śnie. Przespali spokojnie cieplut-
ką noc. Spali jednak nie sami, jak 
widać: na obrzeżu lasku drzema-
ło parę sowieckich czołgów. Tu 
i ówdzie w dojrzałym do żniwa 
zbożu czerniały świeżo wykopa-
ne dołki stanowisk strzeleckich. O 
poranku 26 lipca wychodzi z tego 
lasku rozbrojony Wołyń. Luźne 
gromady ciągną drogą na Lublin. 
Po kilku kilometrach pól – jesz-
cze jeden las sosnowy, spory. Tam 
następuje pożegnanie rozchodzą-
cych się. Uściski, trochę łez.  - 
Ciągnijcie wszyscy na Warszawę! 
Zbiórka pod Warszawą! – wołają 
do rozchodzących się grupek ofi-
cerowie.  - Musieliśmy się rozbro-
ić, ale to nie koniec…”
 Roman Domański ps. „Sęp” 
wspomina :” otrzymaliśmy roz-
kaz skupienia się na drodze przy 
dużym piętrowym budynku, gdzie 
głośno przemówił płk. „Twardy” 
,że jesteśmy otoczeni czołgami, 
artylerią i wojskami sowieckimi . 
Zapanowała głęboka cisza wszy-
scy stali w miejscu rażeni taką 
sytuacją, pułkownik prosił,  żeby 
złożyć broń, kto chce wstąpić do 
ludowego wojska może wstąpić, 
a kto chce iść do domu ,może iść 
do domu. W zupełnej ciemności 
,przeszliśmy przez szeroką żela-
zną bramę ,na dziedziniec. Przy 
budynku , ze ściśniętym gardłem  
z żalu ,składaliśmy na kupę broń 
.W ten sposób pozbawiono nas  
broni ,którą  opiekowaliśmy się 
jak małym dzieckiem. Zapamięta-
łem sobie pomimo ciemnej nocy 
potężny budynek w kształcie ce-
ownika ogrodzony wysokim że-
laznym płotem, z bramą wejścio-
wą zawieszoną na murowanych 

słupach. Broń musieliśmy złożyć 
- innego wyjścia nie było. Po 
złożeniu broni poszliśmy do po-
bliskiego lasku w którym docze-
kaliśmy się słonecznego poranku 
i zaczął się ruch w małym lasku, 
obok którego graniczyło gospo-
darstwo rolne , była studnia z żu-
rawiem i koryto do pojenia bydła i 
koni w nim można było się umyć. 
Obok zabudowań przy lasku sły-
chać było śpiew ruskich piose-
nek, to śpiewali łącznościowcy 
,aby zagłuszyć wycie prądnicy do 
radiostacji. Dowódca łączności 
łączył się z Londynem prosząc o 
decyzję, co mamy w naszej sytu-
acji robić. Odpowiedź była krótka 
„radźcie sobie sami, nic nie może-
my wam pomóc”. Około południa 
nastąpiła zbiórka, uformowanie 
rozbrojonej dywizji w bataliony 
i wymarsz w kierunku Lublina. 
Wychodząc ze Skrobwa szliśmy 
na skróty szeroką polną ścieżką 
wiodącą do szosy Lubartów- Lu-
blin..”
Marian Tchórzewski ps. 
„Śpioch”: Odziały Dywizji ma-
szerowały w kierunku Lubartowa, 
gdzie miała odbyć się defilada. Po 
drodze pojedynczy żołnierze so-
wieccy salutowali nam. Ale trochę 
dziwił nas widok gniazd karabi-
nów maszynowych ustawionych 
wzdłuż drogi. Zatrzymaliśmy się 
w Lubartowie na wprost baraków, 
w których poprzednio stacjono-
wali Niemcy. Wieczorem przyszli 
nasi oficerowie i przekazali smut-
ną wiadomość – Dywizja będzie 
rozbrojona. Nikt nie przewidział 
tego. Gorycz powszechna. Do-
wódcy przemawiali do żołnierzy, 
dziękując za wysiłek i poświęce-
nie. Apelowali o zachowanie peł-
nej dyscypliny, uznali, że wszelki 
opór w tej sytuacji jest bezcelowy. 
Kapitan Jastrząb zebrał grupę 
żołnierzy, sprawdził czy można 
się wymknąć. Wrócił po kilku go-
dzinach. Dywizja była szczelnie 
okrążona. W tym czasie na tere-
nie obozu żołnierze składali broń. 
Różnie rozstawali się z bronią. 
Jedni ją całowali i kładli na stos 
z szacunkiem, inni po prostu rzu-
cali i odchodzili ze spuszczonymi 
głowami. 
Stosunek Sowietów do formacji 
Armii Krajowej był od począt-
ku nieprzyjazny, a właściwie 
wrogi. Regulowała to dyrekty-
wa ,,STAWKI” Naczelnego Do-
wództwa Sowieckiego z 14 lip-
ca 1944 r- do dowódców 1, 2, 3 
Frontów Białoruskich i 1 Fron-
tu Ukraińskiego o rozbrojeniu 
Polskich oddziałów zbrojnych, 
podległych emigracyjnemu 
rządowi polskiemu, podpisaną 
przez Józefa Stalina i Antono-
wa. Przytaczam jej treść w cało-
ści: ,,Nasze wojska działające na 
terytorium Litewskiej SSR oraz w 
zachodnich obwodach Białorusi i 
Ukrainy weszły w kontakt z pol-
skimi oddziałami zbrojnymi, któ-
rymi dowodzi Rząd emigracyjny. 
Oddziały te zachowują się podej-
rzanie i działają całkowicie prze-
ciw interesom Armii Czerwonej. 
Uwzględniając powyższe oko-
liczności, STAWKA Naczelnego 
Dowództwa rozkazuje: 1. W żad-
ne stosunki i porozumienia z tymi 

oddziałami polskimi nie wcho-
dzić. Natychmiast po ujawnieniu, 
stan osobowy tych oddziałów 
rozbroić i skierować na specjal-
nie zorganizowani punkty zbiórki 
do sprawdzenia. 2. W przypad-
ku sprzeciwu ze strony polskich 
oddziałów zastosować wobec 
nich siłę zbrojną. 3. O Przebiegu 
rozbrojenia oddziałów polskich i 
liczbie zgromadzonych na punk-
tach zbiórki szeregowych i ofice-
rów meldować do Sztabu Gene-
ralnego.”  Zgodnie z tą dyrektywą 
rozbrajano wszystkie napotkane 
oddziały AK, aresztując i wywo-
żąc do obozów w głąb Związku 
Sowieckiego kadrę, a nawet żoł-
nierzy. Spotkało to także 27 WDP 
AK. Przy tej okazji przypomnieć 
warto, że 26 lipca 1944 roku 
przedstawiciele PKWN podpi-
sali w Moskwie porozumienie, 
które dodatkowo, poza zapi-
sami zawarowanymi w prawie 
wojennym, gwarantowało Ar-
mii Czerwonej pełnię władzy na 
wyzwalanych terenach. Zdrada 
na całej linii.
Kto i dlaczego zapomniał o 
27WDP AK?
Armia Krajowa to był prawdziwy 
fenomen w ogarniętej II wojną 
światową Europie. Działała ona 
w ramach największej podziem-
nej organizacji państwowej, czyli 
Polskiego Państwa Podziemnego. 
O jej sile stanowiły setki tysięcy 
patriotów walczących z okupan-
tem za ojczyznę i niezłomnie 
wierzących w zwycięstwo. Gen. 
Komorowski- „Bór” świadom, 
że 100 tys. żołnierzy przygo-
towanych do walki , może nie 
przypaść do gustu sojusznikowi 
naszych sojuszników uważał , że 
rozpoczęcie akcji „Burza” to je-
dyna szansa, aby pokazać kto tak 
naprawdę może zawiadować  by-
łymi terenami II RP. 27 WDP AK 
była pierwszą jednostką woj-
skową, która zaczęła i najdłużej 
realizowała plan „Burzy”.

 O ile w czasach głębokiego PRL-
-u, kiedy pokutowało hasło „AK- 
to zaplute karły reakcji”, można 
zrozumieć wszystkie poczynania 
zmierzające do  zaciągnięcia „kur-
tyny zapomnienia” nad czynami 
27 WDP AK, o tyle trudno pojąć 
dlaczego tak się dzieje w III RP?  
W tym miejscu  warto zauważyć, 
że :19  czerwca  1981  r.  w  War-
szawie  w  siedzibie  Instytutu  
Historii  PAN  od była  się  sesja  
naukowa  poświęcona  dziejom  
27  Wołyńskiej  Dywizji  Piechoty  
Armii  Krajowej, zorganizowana 
przez:  Instytut  Historii  PAN  i  

Instytut  Historii  Uniwersytetu  
M.  Curie-Skłodowskiej  w  Lu-
blinie. Na razie pominę efekty tej 
sesji ,bo o tym później. Wydarzenie 
to miało miejsce co prawda późno, 
ale jednak uczestniczyło w niej 
uczestniczyło ponad stu  byłych  
żołnierzy,  podoficerów i  oficerów  
dywizji. Niestety w III RP, po od-
zyskaniu prawdziwej wolności, ta-
kiego wydarzenia nie możemy od-
notować. A przecież 27 WDP AK 
realizując „Burzę” o taką właśnie 
wolność i suwerenność walczyła. 
Niestety rządzący, a za nimi wio-
dące media, kojarzą akcję „Burza” 
jedynie z „Powstaniem Warszaw-
skim”, co jest, z całym szacunkiem 
dla walczących, dowodem na brak 
wiedzy historycznej. Pierwszym, 
który publicznie to stwierdził, był 
śp. Janusz Kurtyka, dyrektor 
krakowskiego oddziału  IPN z 
okazji 60 rocznicy akcji „Burza”: 
„Przez całe lata oficjalnie nie mó-
wiło się o tym, że Rzeczpospolita 
zaczynała się nie na Sanie, ale na 
Zbruczu i tam się zaczęła „Bu-
rza”. Od lat 60. identyfikowało się 
ją z Powstaniem Warszawskim. 
Ale „Burza” to nie tylko Powsta-
nie Warszawskie”. Prawdą jest, 
że  Warszawa w planie „Burzy” 
nie była przewidywana jako teren 
działań wojskowych z powodu 
bezpieczeństwa ludności i zgroma-
dzonych dóbr kultury narodowej.  
W 70 rocznicę akcji „Burza”, to  
Stowarzyszenie Solidarni2010 
wraz z Okręgiem Wołyńskim 
Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej zorganizowali 
w Centrum Prasowym Foksal w 
siedzibie Stowarzyszenia Dzien-
nikarzy Polskich : konferencję z 
udziałem uczestników wydarzeń 
oraz historyków: Akcja „Burza” 
na Kresach Wschodnich - jej spe-
cyfika i znaczenie. Wydarzenie to  
nie wzbudziło jednak zaintereso-
wania rządzących i opiniotwór-
czych mediów. Podobnie było z 
Konferencją naukową : >> „Bu-
rza” na Wołyniu. Wokół dzie-

jów 27. Dywizji Piechoty Armii 
Krajowej<< której był: Wydział 
Bezpieczeństwa Narodowego, 
Akademii Sztuki Wojennej w 
Warszawie. Zorganizowanej 29 
stycznia 2018 r. w Auli Bibliote-
ki Głównej w Akademii Sztuki 
Wojennej przy Al. gen. Antonie-
go Chruściela „Montera”. Celem 
konferencji było: określenie stanu 
badań i wymiana aktualnej wiedzy 
na temat wołyńskiej 27. Dywizji 
Piechoty Armii Krajowej. Przypo-
mnienie historii jednostki wojsko-
wej Polskiego Państwa Podziem-

nego, która jako pierwsza ujawniła 
się i przystąpiła do realizacji planu 
„Burza”, w roku setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Wynikiem konferencji 
miała być publikacja, zawierająca 
referaty biorących w niej udział 
prelegentów, ale jak na razie nic 
o tym nie słychać. W tym miejscu 
wrócę do w/w sesji  naukowej  
poświęconej  dziejom  27  Wołyń-
skiej  Dywizji  Piechoty  Armii  
Krajowej, zorganizowana przez:  
Instytut  Historii  PAN  i  Insty-
tut  Historii  Uniwersytetu  M.  
Curie-Skłodowskiej  w  Lublinie, 
albowiem na dzień dzisiejszy jedy-
nie tam na jej temat można znaleźć 
jakąś informację . (https://docplay-
er.pl/51989930-Jerzy-maslowski-
sesja-naukowa-27-wolynska-
dywizja-piechoty-armii-krajowej.
html )
Pełną relację z tej sesji zapre-
zentował Jerzy Masłowski. Nie 
zamierzam tu prezentować  cało-
ści jego artykułu, a jedynie kilka 
spraw, które zwróciły moja uwagę. 
Autor pisze, że : „ Organizatorzy  
przygotowali  jako  materiał  se-
sji  opracowanie  Michała  Fijałki  
27  Wołyńska Dywizja  Piechoty  
AK  16.01— 26.07.1944   wyda-
ne  przez  UMCS w  Lublinie  w  
formie  książkowej,  a  liczącej  
171  stron  druku. Opracowanie  
to  powstało  w  wy niku  kilku-
letnich  badań  M.  Fijałki  i  jego  
kolegów  z  dywizji.  Autor  zebrał  
szereg  materiałów  źródłowych  
(ze  zbiorów  WIH,  CA КС PZPR,  
Studium  Polski  Podziem nej  w  
Londynie  oraz  prywatnych),  pa-
miętników,  wspomnień  i  relacji.  
  M. Fijałka: Omawiając  stan  bo-
jowy  dywizji  referent  stwierdził,  
że  wynosił  on  w 
szczytowym  okresie  (kwiecień  
1944)  7300  żołnierzy,  w  tym  
126  oficerów  (2  pułkowników,  
1  podpułkownik,  3  majorów, 5  
kapitanów,  29  poruczników  i  86  
podporuczników 1 podchorążych), 
ok. 520 podoficerów i 6654 szere-
gowych.
Warto zauważyć, że dane te nieco 
odbiegają od tych które są obecnie 
szeroko powielane.
Prof.  Mańkowski  postawił  rów-
nież  pytanie  badawcze:  od  kiedy  
należy  mówić
0  formalnym  początku  dywizji?  
Zwrócił  uwagę,  że  nie  zachował  
się  w  tej  sprawie żaden  dokument  
i  istnieją  rozbieżności  w  datowa-
niu  początków  dywizji  wahające 
się  między  dniem  16  stycznia  
a  12  lutego  1944  r.  Profesor  
stwierdził  również,·  że  właściwie  
nie  wiadomo,  jak  należy  trak-
tować  27  WDP AK  — czy  jak 
.regularną  jednostkę wojskową, 
czy też jak dywizję partyzancką.”
 W tym miejscu nie mogę się 
oprzeć uwadze, że w świetle ko-
lejnych opracowań jakie od tego 
czasu ukazały się, można znaleźć 
odpowiedzi nie budzące żadnych 
wątpliwości. Wystarczy przeczy-
tać: „ Burza na Wołyniu. Dzieje 
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
Armii Krajowej „ Władysława 
Filara, nie tylko historyka ale i 
żołnierza  tejże dywizji. Wracając 
jednak do sesji, autor relacji po-
daje, że redaktorem  naukowym  
omawianej  pracy  i  autorem  
przedmowy  jest  prof.  dr  hab.  
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Zyg munt Mańkowski, który  
również  wygłosił  referat  wpro-
wadzający.  Starając  się  usytu-
ować 27 WDPAK  wśród polskich  
jednostek partyzanckich powie-
dział  on m. in..: „Przede wszyst-
kim  dywizja  ta była  w  polskim  
ruchu  oporu w  latach  II  wojny  
świa towej  bez  wątpienia  jedną  
z  największych  jednostek  party-
zanckich  walczących  przez  dłuż-
szy  czas  w  zwartych  szeregach,  
pod  jednolitym  i  bezpośrednim  
dowództwem.  W  szczytowym  
okresie  swego  rozwoju  liczyła  
ona  ponad  6  tys.  partyzantów, 
dowodzonych  przez  ponad  100  
oficerów  oraz  500  podoficerów.  
Jej  struktura  wewnę trzna,  spo-
sób,, w  jaki  była· dowodzona,  
uzbrojenie,  taktyka  walki  oraz  
podejmowane  operacje bojowe  
nadawały  jej  charakter  wręcz 
jednostki  regularnego wojska. 
Wszy stko  to  stanowi  w  syste-
mie  organizacji  oddziałów  party-
zanckich  w  polskim  ruchu oporu 
niewątpliwy ewenement”. (....)  re-
ferent  próbował  od powiedzieć  na  
pytanie,  dlaczego  największa  w  
polskim  ruchu  oporu  jednostka  
partyzancka  powstała  na  Wo-
łyniu,  i  to  jeszcze  przed  „Bu-
rzą”?  „Odpowiedź  na  to  pytanie  
w  tej  fazie  badań  —  stwierdził  
—  może  być  tylko  szkicowa  i  

hipotetyczna.  Działania  dywizji  
na Wołyniu  przypadają  na  okres  
luty— kwiecień  1944  r.  i  cha-
rakteryzują  się  ciężkimi  walka-
mi  z  oddziałami  niemieckimi  i  
Ukraińskiej  Powstań czej  Armii.
(...)  20  maja rozpoczęto  marsz  w  
kierunku  frontu.  Doszło  do  tra-
gicznej  przeprawy  zgrupowania  
„Osnowa”  przez  rzekę  Prypeć.  
27  maja  dowództwo  dywizji  po-
stanowiło  zaniechać  prób  prze-
bijania  się  przez  front.  Dywizja  
uszczuplona  o  pododdziały  zgru-
powania  „Osnowa”,  10  czerwca  
1944  r.  przy  pomocy  przewodni-
ków  radzieckich  przeprawiła  się  
przez  Bug  i  weszła  na  tereny  
południowo-wschodniej  Lubelsz-
czyzny.”  Przywołując zarówno 
wspomniane opracowanie W. Fi-
lara jak i kilka innych, o których 
wspomnę później, na dzień dzisiej-
szy prof.  dr  hab.  Zyg munt Mań-
kowski, zapewne by zmienił swoją 
opinię co do kilku  zaprezentowa-
nych  p/w faktów. Jerzy Masłowski 
zauważył, że po referatach wywią-
zała  się  dyskusja. „ Wzięło w  niej  
udział  14  mówców:  Poruszając  
w  dyskusji  głównie  problemy  
związane  z  działaniami  dywizji,  
wnie siono szereg cennych uzupeł-
nień i sprostowań do opracowania 
Michała  Fijałki. Wielu  dyskutan-
tów  podnosiło  konieczność  opra-

cowania  dziejów  poszczególnych  
pododdzia łów  dywizji,  zwracano  
uwagę  na  luki  i  braki  w  do-
tychczasowych  opracowaniach,  
wydawnictwach  wspomnienio-
wych  i  relacjach.  Podnoszono  
również  problemy  zwią zane  z  
losami żołnierzy i  oficerów  dywi-
zji  po  rozbrojeniu  i  wskazywano  
na  koniecz ność  ujęcia  tych  za-
gadnień  w  przyszłych  opracowa-
niach. „  

 Podsumowując  obrady  prof.  
dr  Czesław Madajczyk  stwier-
dził,  że  uwidocz nione  w trakcie  
sesji  braki  i  nieścisłości  winny  
spełniać  twórczą  rolę  i  pobu-
dzać  do  pogłębionych  badań.  
Kompleksowymi  badaniami  dzie-
jów  27  WDP  Armii  Krajowej  
winny się zająć zarówno osoby 
prywatne, jak i  zawodowi  histo-
rycy. Sesja  poświęcona  dziejom  
27  Wołyńskiej  Dywizji  Piechoty  
Armii  Krajowej  po siada  wymiar  
szerszy  niż  wynikało  to  z  te-
matu.  Wykazała,  że  nawet  przy  
tak  za awansowanych  badaniach  
nad  dziejami  jednej  jednostki  
partyzanckiej  nie  jest  mo żliwe  
wyjaśnienie  na  obecnym  etapie  
wszystkich  wątpliwości  i  „bia-
łych  plam”.  
Muszę przyznać, że to podsu-
mowanie jest bardzo trafne, 

bo zapowiadało niejako konty-
nuację badań nad tematem w 
przyszłości, czego niestety nie 
doczekaliśmy się już w niepod-
ległej RP. A warto zauważyć, 
że  od tamtego czasu na temat 27 
WDP AK, oprócz książki Michała 
Fijałki , ukazało się jeszcze kil-
ka innych cennych pozycji, jak „ 
Pożoga. Walki 27. Wołyńskiej 
Dywizji Armii Krajowej” Józefa 
Turowskiego, żołnierza tej dywizji 
ps. „Ziuk”, który przez wiele lat 
jeździł po kraju i spisywał relacje 
innych uczestników tych wyda-
rzeń. Fachową pozycją jest rów-
nież książka Władysława Filara ps. 
„Hora” : „- Burza na Wołyniu. 
Dzieje 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty Armii Krajowej” . Jesz-
cze inną ciekawą pozycją jest pra-
ca Haliny Stachyry „ 27 Wołyńska 
Dywizja Piechoty Armii Krajo-
wej” z podtytułem” Żołnierze I 
Kadra Dowódcza I Ich Losy”, 
napisana  przez  osobę nie mającą 
korzeni kresowych. Autorka jako 
zawodowy historyk oparła się na 
ankietach które rozesłała do byłych 
żołnierzy dywizji i na bazie zebra-
nych materiałów dokonała opisu 
nie tylko od strony historycznej 
ale i socjologicznej. W tej książce 
znajdują się odpowiedzi na pytania 
i wątpliwości które pojawiły się 
nie tylko podczas w/w sesji, ale i 

wśród młodych badaczy tematu. 
Między innymi autorka wykazała, 
że „drugą polską siłę bojową na 
Wołyniu stanowiły oddziały samo-
obrony w liczbie około 3600 ludzi 
stacjonujące w około stu placów-
kach. Żołnierze tych formacji stali 
się trzonem 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty AK.”
Na żadnej z wymienionych kon-
ferencji nie padły  jednak tak zna-
mienne słowa jak te napisane przez 
Michała Fijałkę; w epilogu swo-
jej  książki : „ 27 Wołyńska Dy-
wizja Piechoty  AK”  ( wyd. 1986 
r.  str.160.)  „......widziałem wielu 
żołnierzy rożnych armii i narodo-
wości, z którymi w jednym sze-
regu walczyłem. Nigdzie jednak 
i nigdy nie spotkałem  żołnierzy 
tak dzielnych, ofiarnych i tak zdol-
nych do poświęcenia wszystkiego 
w służbie Ojczyzny jak żołnierze 
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty, 
z którymi miałem zaszczyt wal-
czyć na Wołyniu jako dowódca 
baonu I/50 pp. Chylę czoła przed 
wielkimi ofiarami życia i krwi oraz 
przed niewymiernym wysiłkiem 
i bezgraniczną wolą walki o wol-
ność Ojczyzny , wykazaną przez 
wszystkich jej żołnierzy. „  

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Brutalny mord dokonany 
przez Ukraińską Powstańczą 
Armię na mieszkańcach wsi 
Parośla był zwiastunem na-
dejścia krwawych czasów dla 
Polaków z Kresów Południo-
wo-Wschodnich. W archiwum 
Polskiego Radia zachowała się 
bezcenna relacja świadka oca-
lałego ze zbrodni dokonanej w 
Parośli w nocy 
z 8 na 9 lutego 1943 r.
W Parośli położonej w powie-
cie sarneńskim w 1943 r. miał 
miejsce pierwszy masowy 
mord UPA na ludności pol-
skiej.

PIERWSZE ZBRODNIE UPA

Na przełomie 1942/1943 roku 
doszło do pierwszych zabójstw 
Polaków z rąk UPA. Początkowo 
były to pojedyncze osoby, naj-
częściej będące w podróży. Po-
lacy odbierali te zabójstwa jako 
przestępstwa dokonane na tle ra-
bunkowym, dlatego nie panowa-
ło wśród nich poczucie strachu. 
Pomimo napięć w stosunkach z 
Ukraińcami, do jakich doszło 
podczas okupacji sowieckiej 
i niemieckiej, Polacy oceniali 
kontakty z sąsiadami jako dobre 
i nie spodziewali się z ich strony 
przemocy.
Postrzeganie sytuacji zmienił 
zbiorowy mord popełniony na 
mieszkańcach wsi Parośla  poło-

żonej w powiecie sarneńskim na 
wschodzie Wołynia. Parośla było 
wioską założoną jeszcze w XIX 
wieku. Tuż przed wybuchem II 
wojny Światowej zamieszkiwa-
ło ją około 130 Polaków w 27 
zagrodach, zajmujących się na 
co dzień rolnictwem i pracami 
leśnymi.
- Przed wojną mieliśmy dobre 
stosunki z Ukraińcami. Chodzili-
śmy z nimi na zabawy. Nie dzia-
ło się nic podejrzanego – mówił 
w wywiadzie dla Polskiego Ra-
dia Witold Kołodyński, jeden z 
nielicznych ocalałych z mordu w 
Parośli.

NAPAD NA POSTERUNEK 
POLICJI

Istnieją rozbieżności dotyczące 
tożsamości sprawców pierw-
szej zbiorowej masakry na Po-
lakach na Wołyniu. Według ba-
dacza Grzegorza Motyki mor-
du dokonała sotnia (formalnie 
Oddział Wojskowy OUN) pod 
dowództwem Hryhorija Perehi-
niaka pseudonim „Dowbeszka 
– Korobka”, który na północno – 
wschodnim Wołyniu sformował 
pierwszy oddział (sotnia) UPA. 
Władysław Siemaszko i Ewa 
Siemaszko  podają, że sprawca-
mi zbiorowego zabójstwa byli 
Ukraińcy zamieszkujący wioski 
okalające Parośle pod wodzą 
syna bądź synów duchowne-

go (według różnych wersji syn 
duchownego prawosławnego z 
Włodzimierca lub ze wsi Ka-
nonicze). Badacze zgadzają się 
jednak co do tego, że napad na 
wieś poprzedził atak UPA na po-
sterunek policji pomocniczej we 
Włodzimiercu Wołyńskim, prze-
prowadzony w nocy z 8 na 9 lu-
tego 1943 roku. Powodem ataku 
miało być uwięzienie w tym mie-
ście jednego z działaczy OUN. 
Banderowcy uzbrojeni zarówno 
w broń palną, jak i w noże, sie-
kiery i piki, rozbroili posterunek, 
którego załogę stanowili Ko-
zacy i nadzorujący ich Niemcy. 
Napastnicy zabili niemieckiego 
komendanta i uprowadzili ze 
sobą Kozaków. Ponadto zrabo-
wali z magazynu broń, amunicje 
i koce. Po tej akcji postanowili 
udać się do Parośli. Wybór wsi 
był podyktowany jej dogodnym 
położeniem pomiędzy traktem 
Włodzimierzec – Antonówka, 
drogą Wydymer – Grabina i linią 
kolejową Kowel – Sarny. Taka 
lokalizacja pozwalała UPA na 
szybkie przemieszczenie się po 
akcji.

PRZYBYCIE UPA DO PARO-
ŚLI

Rankiem 9 lutego 1943 roku 
banderowcy zamordowali kilku 
Polaków pracujących przy wyrę-
bie drzewa w lesie otaczającym 

Paroślę. Po dokonanej zbrodni 
do każdego z domów we wsi 
wtargnęło po kilku uzbrojonych 
banderowców podających się za 
partyzantów sowieckich.
- Nad ranem obudziło nas puka-
nie do okna. Wyjrzał przez nie 
ojciec i powiedział, że to jakieś 
wojsko. Postanowił wpuścić żoł-
nierzy do domu – relacjonował 
Witold Kołodyński.
Przybyszy zdradził język, jakim 
się posługiwali – nie mówili po 
rosyjsku, lecz po ukraińsku, któ-
ry był dobrze znany przez Pola-
ków z Wołynia. Od partyzantów 
sowieckich odróżniali się także 
umundurowaniem i uzbrojeniem 
– zamiast karabinów posiadali 
siekiery i topory. Po wejściu do 
domu, banderowcy kazali zgro-
madzić się wszystkim mieszkań-
com w jednym pomieszczeniu.
- Do domu weszło około szes-
nastu osób. Kilka z nich mia-
ło na sobie rosyjskie furażerki, 
pozostali byli ubrani w ukraiń-
skie sukmany. Poszli do dużego 
pokoju i kazali przynieść sobie 
słomę do spania. W kuchni zo-
stał tylko ich dowódca – dodał 
Witold Kołodyński.

PRZYGOTOWANIA DO 
MORDU

Dowódca kazał przygotować dla 
swojego oddziału jedzenie i sło-
mę do spania. Wydanie rozkazu 

tłumaczył tym, że jego żołnie-
rze są wyczerpani warunkami 
walki partyzanckiej. Ich walka 
miała być skierowana przeciwko 
Niemcom, co miało spowodo-
wać, że ludność polska miała im 
pomagać.
- Twierdzili, że chcą przegonić 
Niemców, ale tej nocy muszą 
przenocować w naszej wsi, a my 
im musimy pomagać. Kolejnego 
dnia mieli odjechać – wspominał 
Witold Kołodyński.
Do domu zamieszkanego przez 
Witolda Kołodyńskiego przypro-
wadzono pojmanych we Włodzi-
miercu Kozaków.
- Przed południem do duże-
go pokoju wprowadzili Koza-
ków ubranych tylko w bieliznę. 
Później dowódca opuścił dom, 
twierdząc, że idzie na naradę z 
resztą oddziału we wsi – mówił 
Witold Kołodyński. – Po obie-
dzie dowódca poprosił mamę o 
siekierę. Następnie zabił nią Ko-
zaków zostawionych w dużym 
pokoju.
Mieszkańcy zajętej przez UPA 
wsi nie mogli opuszczać domów, 
nawet w celu dokonania niezbęd-
nych prac gospodarskich, bez 
zgody któregoś z pilnujących ich 
partyzantów.
- Ukraińcy przeszukali zabudo-
wania gospodarskie. Znaleźli 
broń, za co dotkliwie pobili ojca 
– dodał Witold Kołodyński.
Po obiedzie, banderowcy roz-

ZBRODNIA W PAROŚLI
POCZĄTEK RZEZI WOŁYŃSKIEJ
Aleksander Szumański
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kazali wszystkim mieszkańcom 
wsi położyć się twarzą do podło-
gi we własnych domach. Następ-
nie wszystkich związali sznu-
rem. Takie postępowanie tłuma-
czyli koniecznością uniknięcia 
oskarżeń ze strony Niemców o 
udzielaniu pomocy partyzantom. 
Uzasadnienie stwarzało pozory 
realnego, ponieważ w okolicz-
nych lasach zakładający miny 
partyzanci sowieccy, przywiązy-
wali do drzew osoby wyznaczo-
ne przez Niemców do pilnowania 
torów kolejowych. Wobec tak 
obezwładnionych osób Niemcy 
nie wyciągali konsekwencji za 
dywersje sowieckie. Jednak w 
tym momencie skrępowanie ciał 
było tylko jednym z etapów ma-
jącej wkrótce nastąpić zbrodni.
- Położyliśmy się koło siebie: 
babcia, rodzice, ja i młodsza 
siostra Teresa. W kołysce zosta-
ła najmłodsza siostra. Od tego 
momentu nic nie pamiętam. 
Straciłem przytomność. Jak ją 
odzyskałem, to słyszałem, jak 
Ukraińcy wynoszą wyposaże-
nie mieszkania i wyprowadzają 
inwentarz z zagród. Byłem cały 
zalany krwią – relacjonował Wi-
told Kołodyński.

PACYFIKACJA WSI    

Oprawcy zadawali śmiertel-
ne ciosy siekierami i toporami, 
uderzając nimi w głowy ofiar i 
w inne części ciała. Mordowano 
wszystkich bez względu na wiek 
i płeć. Najstarszą ofiarą była 
92-letnia Paulina Kołodyńska, 
a najmłodszą kilkumiesięczne 
niemowlę bez ustalonej tożsa-
mości, które przybito do stołu 
bagnetem. Według Władysława 
Siemaszko i Ewy Siemaszko w 
Parośli zginęło 155 Polaków, w 
tym kilka osób, które w feralnym 
momencie przejeżdżały przez 
wieś. Napad przeżyło zaledwie 
12 osób, głównie dzieci, któ-
re zostały ciężko ranne, osoby 
przebywające w tym czasie poza 
wsią oraz sześcioosobowa rodzi-
na żydowska ukrywająca się w 
piwnicy u jednego z gospodarzy.
- Kolejnego dnia rano odważyli-
śmy się wyjść z siostrą z domu. 
Chcieliśmy pójść do stryja. Wte-
dy przekonaliśmy się o tym, że 
cała wieś została wymordowana 
– relacjonował Witold Kołodyń-
ski.
Makabrycznego odkrycia do-
konał jeden z mieszkańców po-
bliskiej wsi – Wydymeru, który 
przyjechał 10 lutego na umówio-
ne wcześniej spotkanie z kolegą. 
O rzezi poinformowała również 
ranna w czasie masakry kobie-
ta, która dotarła do Wydymeru. 
Natychmiast do Parośli zaczęli 
przybywać Polacy z całej gminy. 
Poinformowano również Niem-
ców, którzy udokumentowali 
zbrodnię. Rannych zabrano do 
szpitala we Włodzimiercu.
- Przyjechały po nas ciotki. 
Chciały zabrać nas do leka-
rza. Początkowo opieraliśmy 
się, twierdząc, że nie opuścimy 
domu, ale nas przekonały. Mia-
łem wtedy 13 lat, a siostra 11 – 
dodał Witold Kołodyński.

REAKCJE POLAKÓW                  

Po mordzie w Parośli, wśród 
ludności polskiej zaczął domino-
wać strach i panika. Zagrożenie 
ze strony Ukraińców sprawiło, 
że część polskich mieszkańców 
wsi zaczęła uciekać do miast. 
Mieszkańcy pobliskiej Anto-
nówki nawet wyprosili u Niem-
ców obronę wsi przed Ukraiń-
cami. Inni postanowili tworzyć 
samoobrony, czyli placówki zło-
żone z przedstawicieli cywilnej 
ludności narodowości polskiej 
rozlokowanej w różnych wsiach. 
Ich zadaniem była obrona we 
własnym zakresie mieszkańców 
danej miejscowości, zdobywanie 
broni oraz patrolowanie najbliż-
szej okolicy i informowanie o 
zbliżającym się niebezpieczeń-
stwie. Masowe zabójstwo w Pa-
rośli zapoczątkowało krwawy 
rajd UPA po wsiach położonych 
w powiatach sarneńskim i kosto-
polskim

POWSTANIE WOJSKO-
WYCH ODDZIAŁÓW UPA                                                            

W październiku 1942 r. została 
zwołana I Konferencja Wojsko-
wa OUN. Podczas obrad zosta-
ła podjęta m.in. kwestia polska. 
Działacze OUN stwierdzili, że 
należy… obiecać Polakom za-
trzymanie w swych granicach 
Wołynia i Galicji uświadamiając 
ich, że największym wrogiem 
dla nich są Niemcy. W wyniku 
tego zabiegu, Polacy mieli zająć 
się wyłącznie walką z Niemca-
mi, odpuszczając sobie sprawy 
ukraińskie. Ukraińcy wykorzy-
stując sytuację, mieli zająć in-
teresujące ich tereny. Jeszcze na 
tej samej konferencji uchwalo-
no, że należy wysiedlić z ziem 
uznanych za etnicznie ukraińskie 
wszystkich Polaków pozwalając 
im zabrać swój dobytek. W razie 
odmowy wyjazdu, należało przy-
stąpić do likwidacji opornych 
rodzin. Za zagorzałych wrogów 
uznano „członków organizacji 
antyukraińskich”, czyli polskich 
organizacji podziemnych, w tym 
Armię Krajową. Likwidacją mia-
ła zajmować się żandarmeria, w 
szczególnych wypadkach Służba 
Bezpeky. Na tej konferencji po-
stanowiono również powołać do 
życia Wojskowe Oddziały OUN, 
której żołnierze mieli zostać ob-
jęci zakazem zabijania ludności 
cywilnej.
Choć powołana do życia forma-
cja nosiła nazwę Wojskowych 
Oddziałów OUN, to w litera-
turze przedmiotu ten moment 
uznaje się za początek powstania 
Ukraińskiej Powstańczej Armii 
(UPA) i taka nazwa od tej pory 
funkcjonuje w wielu opracowa-
niach. Warto w tym miejscu pa-
miętać, że sam proces tworzenia 
UPA był długi i skomplikowany.

FORMALNE POWSTANIE 
UPA                                                                              

W dniach 17-23 lutego 1943 r. 
zwołano III Konferencję OUN. 
Odbyła się ona już po odnie-

sionej przez Niemcy klęsce pod 

Stalingradem. Z tego powodu 
banderowcom wydawało się, że 
już wkrótce Niemcy przegrają 
wojnę. Jeden z działaczy – My-
chajło Stepeniak – zapropono-
wał, że w przypadku wygra-
nia wojny przez ZSRS, należy 
zorganizować zwartą formację 
zbrojną, która odpowiadałaby za 
działania mające ocalić Ukrainę 
przed okupacją sowiecką. Pro-
pozycja spotkała się z akceptacją 
innych działaczy, zachęconych 
dodatkowo „sukcesami” UPA w 
powiecie sarneńskim. Postano-
wiono rozpocząć przygotowania 
do „ukraińskiej rewolucji naro-
dowej, która w chwili kryzysu 
współczesnej wojny doprowadzi 
do usunięcia okupantów z Ukra-
iny”. Przez termin „okupant” ro-
zumiano m.in. Polaków, za któ-
rych to OUN uważał od samego 
powstania w 1929 roku.

ZAPOWIEDŹ RZEZI                                                                   

Postanowiono powołać nową 
organizację militarną o nazwie 
Ukraińska Armia Wyzwoleń-
cza. Ostatecznie jednak przy-
jęto nazwę Ukraińskiej Armii 
Powstańczej – UPA, którą to 
nazwę przejęto od oddziałów 
Tarasa Bulby – Borowcia (we-
dług badacza Ryszarda Torzec-
kiego UPA Borowcia istniała 
na Wołyniu już od końca 1941 
r. Oddziały Borowcia zostały 
siłą wcielone do UPA wiosną 
1943 roku.
Pierwszym dowódcą UPA 
został Wasyl Iwachiw. Po 
śmierci Iwachiwa w starciu z 
Niemcami w maju 1943 roku, 
dowództwo przejął Dmytro 
Klajczkiwśky „Kłym Sawur”, 
mianowany wcześniej dowódcą 
okręgu UPA-Północ.
Na wiosnę 1943 r. wydano roz-
kaz przejścia do struktur UPA 
funkcjonariuszom Ukraińskiej 
Policji Pomocniczej. Potrakto-
wano to jako sygnał do rozpo-

częcia ukraińskiego powstania. 

Była to liczba około 12 tysięcy 
ludzi, która miała stanowić 
trzon UPA na Wołyniu. Znacz-
ną część UPA stanowili ludzie 
związani z OUN-B. Członko-
wie UPA, którzy wcześniej 
służyli w Ukraińskiej Policji 
Pomocniczej, brali udział w li-
kwidacjach żydowskich gett na 
terenie Wołynia, przez co zy-
skali umiejętność pozbawiania 
życia dużej grupy osób w sto-
sunkowo krótkim czasie.
Decyzję podjęte na III Konfe-
rencji OUN zwiastowały nadej-
ście krwawych czasów dla lud-
ności polskiej Wołynia i Galicji 
Wschodniej.

Źródła:

Polskie Radio
h t t p s : / / w w w . p o l -
s k i e r a d i o . p l / 3 9 / 1 5 6 /
rtykul /2258867,Zbrodnia-
w-Paros l i -poczatek-rzez i -
wolynskiej

/ Tablica, upamiętniająca wszystkie rodziny, które zostały zamordowane przez Ukraińców w Parośli 2 lutego 1943 roku. (fot. Janusz 
Horoszkiewicz)
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KALENDARIUM LUDOBÓJSTWA. 
LIPIEC 1944 ROK  
Stanisław Żurek

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

    W nocy z 30 czerwca na 1 
lipca1944 roku: 
We wsi Chrościany pow. 
Gródek Jagielloński: 
„30.06/01.07.44 r. zamordo-
wano 3 Polaków NN.” (Prof. 
dr hab. Leszek S. Jankiewicz: 
Uzupełnienie listy strat ludno-
ści polskiej /.../ W: Ludobójstwo 
OUN-UPA na Kresach Połu-
dniowo-Wschodnich. Seria – 
tom 8, Kędzierzyn-Koźle 2016. 
Za: Ludobójstwo OUN-UPA 
tom 8 - Stowarzyszenie Kreso-
wian …  ).  
   1 lipca: 
We wsi Ostrowczyk pow. 
Trembola: „01.07.1944 r. zo-
stał zamordowany Podgórski 
Dominik”. (prof. dr hab. Le-
szek Jankiewicz: Uzupełnienie 
do listy strat ludności polskiej 
podanej przez Komańskiego 
i Siekierkę dla województwa 
tarnopolskiego, 2004; w: Ludo-
bójstwo OUN-UPA na Kresach 
Południowo-Wschodnich. Seria 
– tom 7, pod redakcją Witol-
da Listowskiego, Kędzierzyn-
-Koźle 2015;  za:  http://www.
kresykedzierzynkozle.home.pl/
attachments/File/2__Ksi____
ka_tom_7.pd). 
   W nocy z 1 na 2 lipca:    
W miasteczku Konkolniki 
(Kąkolniki) pow. Rohatyn ban-
derowcy zamordowali 2 Polki. 
„W Kąkolnikach w nocy z 1 na 
2 br. zamordowaną została: Ku-
rylak Stefania, Rybczyńskiej Ste-
fanii wycięto język i wydłubano 
oczy - 4 sierot po niej zostało.” 
(1944, 8 lipca – Pismo PolKO 
w Stanisławowie do Dyrekto-
ra RGO w Krakowie dotyczą-
ce mordów dokonywanych na 
ludności polskiej. W: B. Ossol. 
16721/1, s. 341-342).
    2 lipca:  
W miasteczku Chyrów pow. 
Dobromil upowcy w czasie we-
sela granatami zabili 23 Pola-
ków. (Motyka Grzegorz: Ukra-
ińska partyzantka 1942 – 1960; 
Warszawa 2006, s. 390). 
We wsi Gaje Wyżne pow. 
Drohobycz zamordowali Jó-
zefa i Anielę Szczudło. „2.7. 
W Gajach Wyżnych 6 Ukraiń-
ców napadło na Józefa Szczu-
dłę i zamordowało go. Jednego 
z bandytów dnia następnego 
przyaresztowała żandarmeria.” 
(1944, 11 lipca – Pismo PolKO 
w Drohobyczu do RGO w Kra-
kowie (wraz ze sprawozdaniem) 
w sprawie tragicznego położenia 
ludności polskiej tego powiatu. 
Sprawozdanie  z sytuacji w po-
wiecie drohobyckim na czas od 
1.6. do 11.7.1944. W: B. Ossol. 
16722/1, s. 157-159, 381).
We wsi Majdan Stary pow. 
Biłgoraj esesmani ukraińscy z 
SS „Galizien – Hałyczyna” ra-

zem z Niemcami zamordowali 
65 Polaków. 
W leśnictwie Malawa Nadle-
śnictwo Bircza pow. Dobro-
mil został uprowadzony do 
lasu i zamordowany przez UPA 
w okolicach Żohatyna leśni-
czy Stefan Malczewski lat 34. 
(Edward Orłowski; w: http://
www.krosno.lasy.gov.pl/do-
cuments /149008/17558056/
martyrologium+le%C5%9Bni-
k%C3%B3w+2013.pdf ). 
We wsi Potoczyszcze (Potoczy-
ska) woj. stanisławowskie upo-
wcy zamordowali 2 Polaków, 
małżeństwo  (Wiktor Polisz-
czuk: Nie tylko na Wołyniu; w: 
„Nowa Myśl Polska” z 23 marca 
2003 r.). 
We wsi Zuchorzyce pow. 
Lwów sąsiedzi Ukraińcy wrzu-
cili żywcem do płonącego domu 
Polaka o nazwisku Juszczyszyn 
– inwalidę chodzącego o dwóch 
laskach. 
   3 lipca:  
We wsi Biłka Szlachecka pow. 
Lwów policjanci ukraińscy za-
mordowali 5 Polaków, w tym 
3 kobiety. Po odpartym ataku 
na wieś Zuchorzyce na temat 
przebiegu akcji w Zuchorzycach 
por.”Tomasz” wysłał meldunek 
do kpt.”Draży”. „Poszli z mel-
dunkiem Stanisław Rogoziewicz 
„Bomba”, człowiek słynący z 
odwagi i Stanisław Żelazny,  
którzy pełnili służbę kurierską. 
Ponieważ przejście główną dro-
gą Kurowice-Lwów było niebez-
pieczne (zginął na niej kurier z 
Czyszek Jan Derkacz) udawali 
się zwykle w nocy na Unter-
bergen, przez las Dąbrowa na 
zachód od Podbereziec, prze-
chodzili przez błota doliny rzeki 
Maruńki i zgłaszali się w Czysz-
kach u wach. Andrzeja Kempy 
„Wicek”. Tam otrzymywali prze-
wodnika na Wólki, dokąd droga 
też była niebezpieczna z uwagi 
na stanowiska niemieckich re-
flektorów. Tym razem napotkali 
na polach miedzy Biłką Szla-
checką a Unterbergenem pięciu 
uzbrojonych Ukraińców, którzy 
ich okrążyli i zaczęli z daleka 
strzelać. Akurat jednak drogą 
przejeżdżał niemiecki samochód 
pancerny i Niemcy zaczęli strze-
lać zarówno do Ukraińców jak 
i do polskich kurierów. W po-
wstałym zamieszaniu udało im 
się wyrwać z okrążenia i dojść 
do Czyszek. Następnego dnia 
obaj kurierzy wracali z Wólek  
Przekraczając drogę Lwów – 
Kurowice, zauważyli samochód 
z policjantami ukraińskimi, 
którzy jechali, jak się domyśla-
li, drogą okrężną z Zuchorzyc 
do Mikłaszowa, gdzie znajdo-
wał się posterunek policji. Tego 
właśnie dnia zaginęło pięć osób 
z Biłki Szlacheckiej, które fur-

manką udały się do Lwowa. 
Była to Paulina Kubów, żona 
Jana kpr.”Ostrożnego ”, dowód-
cy plutonu samoobrony, dwie 
inne kobiety i dwóch młodych 
chłopców. Ciała ich znaleziono 
dopiero po miesiącu między Bił-
ką Szlachecką a Podbereżcami. 
Przypuszczano że zbrodnia ta 
była udziałem owych policjan-
tów ukraińskich w odwet za 
Zuchorzyce.” (http://piotrp50.
blog.onet.pl/2007/10/11/obro-
na-zuchorzyc/ ). 
We wsi Czarnuszowice pow. 
Lwów policjanci ukraińscy za-
mordowali 4 Polaków. 
We wsi Hermanów pow. Lwów 
Ukraińcy zamordowali na dro-
dze Anastazję Gardę. 
   4 lipca:  
We wsi Bukowina pow. Bił-
goraj policjanci ukraińscy za-
mordowali 4 Polaków, w tym 
kobietę. 
We wsi Czercze pow. Jarosław 
upowcy zamordowali 1 Polaka. 
We wsi Czerwona Woda pow. 
Jarosław zamordowali Wojcie-
cha Wróbla. 
We wsi Delejów pow. Stani-
sławów: „Dnia 4 lipca br. w 
Delejowie na swoim podwórzu 
została postrzelona Rostkowska 
Emilia pociskiem “dum-dum” 
przez Iwana Chreptyka, syna 
Fedia, lat 20, zamieszkałego w 
Delejowie, którego poszkodowa-
na poznała przy strzale. Rannej 
amputowano w szpitalu rękę.” 
(1944, 17 lipca – Pismo PolKO 
w Stanisławowie do Dyrektora 
RGO Kraków zawierające li-
stę sprawców rozpoznanych w 
czasie napadu na wieś Byszów 
i wykaz kolejnych ofiar wśród 
ludności polskiej. W: B. Ossol. 
16721/1, s. 345-347).  
We wsi w mieście Siedlce woj. 
lubelskie ukraińscy esesmani 
z SS „Galizien – Hałyczyna” 
zastrzelili 37 Polaków i wielu 
poranili. (Konieczny Zdzisław: 
Stosunki polsko-ukraińskie na 
ziemiach obecnej Polski w la-
tach 1918 – 1947; Wrocław 
2006, s. 221). 
    W nocy z 4 na 5 lipca: 
W mieście Kałusz woj. stani-
sławowskie na przedmieściu w 
kol. Wysoczanka upowcy za-
mordowali 5 Polaków. 
   5 lipca:  
We wsi Drohomirczany pow. 
Stanisławów zamordowali 2 
Polaków. „Dnia 5 lipca br. o go-
dzinie 11. przed południem zo-
stał zamordowany przez pokłu-
cie nożami i strzałem uchodźca 
ewakuowany z Buczacza (Pod-
zameczek) Wawrzyniec Sosnow-
ski, który przebywając w Stani-
sławowie udał się do pracy do 
Drohomirczan - 3 km. od Stani-

sławowa do tamtejszego gospo-
darza Soji i pracując z nim ra-
zem na polu - 40 m od gościńca 
został zamordowany. Soja ranny 
również nożami przewieziony do 
szpitala w Stanisławowie zmarł. 
Sprawców 6. uciekło.” (1944, 
8 lipca – Pismo PolKO w Sta-
nisławowie do Dyrektora RGO 
w Krakowie dotyczące mordów 
dokonywanych na ludności pol-
skiej. W: B. Ossol. 16721/1, s. 
341-342). 
We wsi Młynice (Młyniska?) 
pow. Żydaczów: „05.07.1944 
r. został zamordowany Kinarski 
Franciszek.” (Prof. dr hab. Le-
szek S. Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw. tom 8).  
We wsi Oleszyce Stare pow. 
Lubaczów upowcy powiesili 
75-letniego Polaka o nazwisku 
Soroka, który wrócił na swoje 
gospodarstwo. 
We wsi Suchodół pow. Kopy-
czyńce zamordowali 22-letnią 
Annę Turczyńską. 
   6 lipca:   
We wsi Czarnołoźce pow. Tłu-
macz Ukraińcy zamordowali 
Sakowskiego, syna Józefa.  
   7 lipca:  
We wsi Oleszyce Stare pow. 
Lubaczów upowcy zamordowa-
li 4 Polaków 
   8 lipca:  
W mieście Bolechów pow. Do-
lina banderowcy zabili Jana Ko-
lucha, pracownika kolejki wą-
skotorowej. 
We wsi Gołębowiec pow. Hru-
bieszów w lesie Ukraińcy za-
mordowali 54-letniego Waw-
rzyńca Jastrzębskiego. 
We wsi Krasne pow. Jarosław 
policjanci ukraińscy z Tarnogro-
du zastrzelili 3 Polaków. 
We wsi Łany pow. Stanisła-
wów banderowcy zamordowali 
28-letnią Zofię Czerniak, która 
powróciła do swojego domu. 
We wsi Pasieczna pow., Stani-
sławów: „Dnia 8 lipca 1944 r. 
w Stanisławowie (Pasieczna) w 
godzinach wieczornych został 
zastrzelony nad Bystrzycą Gu-

czek Leonard lat 30, były pra-
cownik monopolu i wrzucony 
do rzeki, ubranie, odzież i do-
kumenty zabrał sprawca, oraz 
postrzelił narzeczoną Guczka 
Fitek N. Rysopis podaje Fite-
kówna: sprawca nie wykryty, 
robił wrażenie inteligenta, so-
lidnie ubrany, poprzednio zażą-
dał legitymacji Guczka”. (1944, 
17 lipca – Pismo PolKO w Sta-
nisławowie do Dyrektora RGO 
Kraków zawierające listę spraw-
ców rozpoznanych w czasie na-
padu na wieś Byszów i wykaz 
kolejnych ofiar wśród ludności 
polskiej. W: B. Ossol. 16721/1, 
s. 345-347).  
   10 lipca:  
We wsi Mańków pow. Horo-
chów rodzina męża Ukraińca za-
mordowała jego 25-letnią żonę, 
Polkę Anielę Gąsiorowską; los 
ich dziecka jest nieznany. 
We wsi Średnia Wieś pow. Le-
sko; patrz niżej: 30 lipca 1944 
roku. 
We wsi Ustrzyki Górne pow. 
Lesko: „Około 10.07.44 r. zo-
stał zamordowany gospodarz 
Kwiatkowski.” (Prof. dr hab. 
Leszek S. Jankiewicz: Uzupeł-
nienie..., jw. tom 8). 
„10 lipca 1944 r. dowódca UPA 
w Galicji Wschodniej Wasyl Sy-
dor „Szelest”, wydał rozkaz, w 
którym zalecił „ciągle uderzać 
w Polaków aż do wyniszczenia 
ich do ostatniego z tych ziem” 
/.../  Kierownictwo ruchu ban-
derowskiego uznało, iż jest 
możliwe zarówno dokonanie 
czystki, jak i wygranie całej 
sprawy propagandowo. Dlate-
go z jednej strony bezwzględ-
nie dalej realizowano politykę 
faktów dokonanych, a z drugiej 
zawczasu przygotowywano stra-
tegie propagandowe, mające nie 
tylko usprawiedliwić ukraińskie 
poczynania, ale wręcz odpowie-
dzialność za nie przerzucić na 
stronę polską.” ( Motyka Grze-
gorz: Ukraińska partyzantka 
1942 – 1960; Warszawa 2006, s. 
378, 380).  
   11 lipca:  
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We wsi Tarnawka koło Ża-
hotyna został zastrzelony na 
plebani proboszcz ks. Jan Ma-
zur „przez dwóch ukraińskich 
bandytów, przebranych za poli-
cjantów, członków OUN/UPA.”  
(http://www.swzygmunt.knc.pl/
MARTYROLOGIUM/POLISH-
RELIGIOUS/vPOLISH/HTMs/
P O L I S H R E L I G I O U S m a r -
tyr1735.htm). 
   12 lipca:  
We wsi Borownica pow. Do-
bromil dwaj banderowcy weszli 
na plebanię i zastrzelili ks. Jó-
zefa Kopcia.  „Pierwszą ofiarą, 
zamordowaną 12 lipca 1944 r. 
przez uluczańskich bandytów, 
był ksiądz rzymskokatolicki z 
Borownicy Józef Kopeć. W tym 
dniu dwóch bandytów z Ulucza 
odwiedziło księdza. Przedstawi-
li się jako wysłannicy z pismem 
od księdza z Tarnawy. Jeden z 
bandytów sięgnął do kieszeni, 
niby po list, wyciągnął pistolet i 
na oczach gospodyni oddał kilka 
strzałów do księdza zabijając go 
na miejscu, po czym obaj mor-
dercy opuścili plebanię uda-
jąc się w kierunku Ulucza. Na 
drodze spotkała tych bandytów 
mieszkanka Borownicy Waleria 
Kozłowska, która rozpoznała 
jednego z nich, gdyż utykał on 
na jedną nogę. Tymi bandytami 
byli Michał Serednicki i Wasyl 
Choma, obaj z Ulucza. Na trzeci 
dzień po tej haniebnej zbrodni 
przyjechała do Borownicy rodzi-
na księdza z Dynowa z eskortą 
żołnierzy niemieckich. W czasie 
mszy pogrzebowej dwóch żołnie-
rzy leżało z karabinem maszyno-
wym w okopie oddalonym od ko-
ścioła około 30 m osłaniając w 
ten sposób uczestników pogrze-
bu przed ewentualnym atakiem 
banderowców. Na mszy pogrze-
bowej byli wszyscy mieszkańcy 
Borownicy i Polacy z Ulucza, 
wśród których widziałem dziad-
ka Stefana Czebieniaka Jana 
Polańskiego. Po mszy kondukt 
pogrzebowy wyruszył na fur-
mankach w kierunku Dynowa. 
Konduktowi przez całą drogę 
towarzyszyła eskorta niemiecka. 
Nowy ksiądz przybył do Borow-
nicy dopiero w końcu września 
1944 r”. (Bronisław Zielecki: 
Moje życie czyli Historia Polaka 
z Ulucza. Warszawa 2014 r.; w:  
http://docplayer.pl/24841458-B-
ronislaw-zielecki-moje-zycie-
czyli-historia-polaka-z-ulucza-
warszawa-2014-r.html#show_
full_text ). 
   13 lipca:  
W mieście Dolina woj. stani-
sławowskie banderowcy za-
mordowali 40 Polaków, w tym 
w dzielnicy Odenica 4-osobową 
rodzinę Kremerów, w dzielnicy 
Zniesienie uprowadzili Stani-
sława Leśkiewicza z synem Mi-
chałem do lasu, tam obcięli im 
genitalia i języki.  
We wsi Lipowiec pow. Dolina 
uprowadzili Józefa Leśkiewi-
cza, który zaginął. 
   W nocy z 13 na 14 lipca:  
We wsi Husaków pow. Mości-
ska na plebanię napadła banda 
UPA, która splądrowała budy-

nek, a następnie związała i upro-
wadziła proboszcza ks. Marcele-
go Zmorę. „Z relacji naocznych 
świadków wynika, że bande-
rowcy skrępowanego kapłana, 
ubranego jedynie w nocną ko-
szulę, wrzucili na furmankę, na 
której znajdował się zagrabiony 
z plebanii dobytek i odjechali. 
Przez kolejne dni przetrzymywa-
li go w Miżyńcu, w jednym z do-
mów zajmowanych przez ukra-
ińskich nacjonalistów. Zarzucali 
mu prowadzenie działalności 
szpiegowskiej oraz przenoszenie 
amunicji dla polskich partyzan-
tów. Chcąc wymusić zeznania 
katowali swoją ofiarę, a także 
przymuszali do wypisywania 
po polsku fałszywych metryk. 
Kapłan nie dał się złamać” (ks. 
Witold Jedynak; w: http://www.
niedziela.pl/artykul/102432/
nd/Pasterz-ktory-nie-opuscil-
-wiernych). Został zamordo-
wany 19 lipca, nie jest znane 
miejsce pochowania ciała. „W 
1914/5 podczas I wojny świato-
wej, podczas kilku miesięcznej 
okupacji rosyjskiej (trwało ob-
lężenie twierdzy Przemyśl przez 
Rosjan i okolice były nieustan-
nie ostrzeliwane), zdołał urato-
wać płonący kościół i plebanię 
w Mościskach. W 1918/9, pod-
czas wojny polsko–ukraińskiej, 
aresztowany przez Ukraińców 
pod zarzutem szpiegostwa i 
przetrzymywany w więzieniu w 
Samborze. Bity i maltretowany. 
Po niemieckiej i rosyjskiej inwa-
zji Polski w 09.1939 i rozpoczę-
ciu II wojny światowej, podczas 
ludobójstwa popełnionego przez 
Ukraińców, zwanego „wołyń-
skim”, w nocy 13/14.07.1944 
porwany z tymczasowej plebanii 
w Bojowicach, gdzie mieszkał 
po spaleniu plebanii w Husako-
wie, przez nacjonalistów ukra-
ińskich z ludobójczej organiza-
cji OUN/UPA. Przesłuchiwany, 
torturowany i zamordowany 
prawd. w Miżyńcu.” (http://
www.swzygmunt.knc.pl/MAR-
TYROLOGIUM/POLISHRELI-
GIOUS/vPOLISH/HTMs/PO-
LISHRELIGIOUSmartyr3174.
htm ).  „Latem 1944 r. bande-
rowcy uprowadzili z Plebani w 
Husakowie księdza katolickiego 
- Marcelego Zmorę. Całą drogę 
do wsi Mieżyniec, przejechał na 
wozie, służąc banderowcom jako 
miejsce do siedzenia. Następnie 
w swojej kryjówce zmuszali go 
do wypisywania polskich me-
tryk, a po kilku dniach dokonali 
makabrycznego mordu. Ciało 
Proboszcza odnaleziono w Mie-
żyńcu zakopane w gnoju. Obec-
ne miejsce pochówku nie jest mi 
znane”. (Stefania Szal: Pamięć - 
drogą do wyzwolenia; w: http://
www.nawolyniu.pl/wspomnie-
nia/szal.htm ). 
We wsi  Sokołówka pow. Zło-
czów banderowcy zamordowali 
10 młodych Polaków (Kubów 
Władysław: Terroryzm na Podo-
lu; Warszawa 2003).  
   14 lipca:  
W leśniczówce Kuźmina pow. 
Dobromil został zamordowany 
z synem w lesie przez UPA ga-
jowy Jan Januszczak  (Edward 

Orłowski…, jw.). Syn miał na 
imię Stanisław. 
We wsi Łany pow. Bóbrka ban-
derowcy zamordowali 10 Pola-
ków. 
We wsi Rudka pow. Jarosław 
policjanci ukraińscy zamordo-
wali 3 młodych Polaków, party-
zantów AK.  
We wsi Stefkowa pow. Lesko 
banderowcy zamordowali 3 Po-
laków: Józefę Sobór lat 29, jej 
męża Eugeniusza lat 32 (mły-
narza) oraz Władysława Sere-
dyńskiego lat 46, kolejarza. Los 
pozostałej ludności polskiej w 
tej wsi nie jest znany. (Stanisław 
Żurek: UPA w Bieszczadach, 
wyd. II. Wrocław 2010, s. 24).
  Pomiędzy 10 – 15 lipca: 
We wsi Słoboda Konkolnicka 
pow. Rohatyn: „10-15.III. 1944 
Słoboda  Kąkolnicka pow. Ro-
hatyn:  Zabici przez bandytów, 
którzy spalili wieś: Pulikowski 
Franciszek 53-54 lat; Adamow-
ski Marian 54 lat i jego dwoje 
dzieci;  Frejtur Karol;  Palczak 
Jan s[yn] Marcelego; Laskowski 
s[yn] Jana 8-9 lat; Tomkiewicz 
Karolina. Spaleni i uduszeni w 
ogniu: Nóżka Emil s[yn] Lu-
dwiki 11 lat ; Wierzbicki Rudolf 
; Bandurowska Leonora, 1901 
r. i jej dzieci 5-cioro;  Bandu-
rowska Michalina i jej 12 letnia 
córka ; Bandurowska Michalina 
i jej dwoje dzieci; Romanowska 
Anna z Gachów i jej 5-cioro 
dzieci; Wojciechowska Maria 
i jej 4-ro dzieci; Sumisławska 
Władysława; Dyczkowski Jan; 
Romachowa, żona kierownika 
szkoły. Spalonych zostało około 
270 domów.” (1944, 17 lipca – 
Pismo PolKO w Stanisławowie 
do Dyrektora RGO w Krakowie 
zawierające imienny spis osób 
uprowadzonych i zamordowa-
nych od początku napadów, od 
września 1943 do 15 lipca 1944. 
W: B. Ossol. 16721/1, s. 349-
373).
   W nocy z 14 na 15 lipca: 
We wsi Sokołówka pow. Zło-
czów banderowcy wspólnie z 
policjantami ukraińskimi za-
mordowali co najmniej 21 Pola-
ków, w tym 10 młodych chłop-
ców. 
   15 lipca:  
We wsi Białe pow. Przemyśla-
ny zamordowany został Pod-
wiński Jan, lat 64. (Józef Wy-
spiański: Barbarzyństwa OUN-
-UPA, Lubin 2009, s. 170). 
We wsi Dąbrowa pow. Luba-
czów upowcy zamordowali 2 
Polaków. 
We wsi Łahodów pow. Prze-
myślany: „Pozostali człon-
kowie tej rodziny (Śnieżyków 
– przypis S. Ż.) ocaleli w tym 
czasie dzięki Ukraińcowi, Alek-
sandrowi Łabie. Rodzina Piotra 
zaraz wyjechała w nowosądec-
kie. Aleksander uprawiał ich 
ziemię, licząc na ich powrót i 
dla zapewnienia im utrzymania. 
Ośmielił się mówić o tym sąsia-
dom. Gdy bandyci dowiedzieli 
się o tym, latem 1944 r. wymor-
dowali całą rodzinę: 60-letnią 
babcię, Aleksandra i jego żonę 

- Polkę, będącą w ciąży, pięcio-
letniego syna i piętnastoletnią 
córkę. Dziewczynkę przywiąza-
no żywcem do drzewa, głową w 
dół. I w ten sposób to dziecko 
skonało. Ta zbrodnia rozpoczę-
ła długa listę. Podaję nazwiska, 
które pamiętam, osób wymor-
dowanych przez Ukraińców, 
ale zaznaczam, że jest to lista 
niepełna: Jan Śnieżek, Maria 
Florko, żona Józefa - mego stry-
ja, Ptaszek - ojciec i jego dwie 
córki, Maria Kunicka, Michał 
Kunicki, Michał Florko, No-
wogrodzka Katarzyna.” (Anna 
Szul; w: Józef Wyspiański: Bar-
barzyństwa OUN-UPA, Lubin 
2009, s. 226). Józef Wyspiański 
podaje, że było to 15 lipca 1944 
r. 
We wsi Nowa Grobla pow. Ja-
rosław zamordowali 4 Polaków. 
We wsi Polanka pow. Jarosław 
uprowadzili 4 Polaków, których 
zamordowali w lesie koło wsi 
Kozaki, w tym gajowego Józefa 
Serafina i jego dwóch synów. 
We wsi Świrz pow. Przemyśla-
ny zamordowany został Grzego-
rzewski Jan, lat 17. ( Józef Wy-
spiański: Barbarzyństwa OUN-
-UPA, Lubin 2009  s. 257). 
   16 lipca:  
We wsi Antoniówka pow. Ży-
daczów upowcy zamordowali 
30-letnią Joannę Drabinogę z 
domu Korzystko w ciąży, która 
wracała z kościoła: torturowa-
li ją przez cały dzień, obcięli 
palce u rąk i nóg, piersi, język, 
zdzierali skórę z ciała, jej krzyk 
słychać było w promieniu kilku 
kilometrów. (Anna Chlęch z d. 
Grab; w: Siekierka..., s. 771; 
stanisławowskie). 
We wsi Stojanów pow. Radzie-
chów banderowcy zamordo-
wali ks. proboszcza Franciszka 
Szarzewicza.  „Zamordowany 
przez bandytów z ludobójczej 
ukraińskiej organizacji OUN/
UPA przebranych za żołnierzy 
rosyjskich, na polu niedaleko 
plebanii. Mimo zagrożenia nie 
chciał opuścić swoich wiernych 
— mówił: „jestem proboszczem 
nawet dla tych najbiedniejszych, 
którzy wyjechać na Zachód nie 
mogą”. Mordercy wyprowadzi-
li go z plebanii, gdzie podczas 
przechodzenia frontu schronili 
się Polacy i lokalni Ukraińcy 
— wydaje się, że bez protestu 
obecnych — i zamordowali na 
zewnątrz.”  (http://www.swzyg-
munt.knc.pl/MARTYROLO-
GIUM/POLISHRELIGIOUS/
vPOLISH/HTMs/POLISHRE-
LIGIOUSmartyr2656.htm ). 
We wsi Świrz pow. Przemy-
ślany Ukraińcy spalili żywcem 
2 Polaków: małżeństwo. Oraz: 
„W dniach 15-16.07.1944 r. zo-
stali zam: Grzegorzewski Jan l. 
17, Grzeszczyszyn Hanna l. 13, 
Wyspiańska Anna l. 40.” (Prof. 
dr hab. Leszek S. Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw. tom 8). Inni: 
zamordowani zostali: Grzesz-
czyszyn Antoni, lat 67, spalo-
ny; Grzeszczyszyn Franciszek, 
lat 31, spalony; Grzeszczyszyn 
Hanna, lat 13; Grzeszczyszyn 
Józefa, lat 69, żona Antoniego, 

spalona; Wyspiańska Anna, lat 
40; Zaporoska Katarzyna, Ukra-
inka, spalona. ( Józef Wyspiań-
ski: Barbarzyństwa OUN-UPA, 
Lubin 2009  s. 257 – 258). „W 
dzień pogrzebu rodziny Grzesz-
czyszynów, zamordowanych w 
Burzeniskach (przysiółek Świ-
rza)  i pochowanych w Świrzu, 
moja Mama poszła do Chlebo-
wic Świrskich, gdzie mieszkała 
jej siostra, wydana za Ukraińca. 
Jak później opowiedziała ciocia, 
matkę wywlekli z domu upowscy 
bandyci i zaprowadzili do lasu, 
gdzie w okrutny sposób zamor-
dowali. Podczas tego porwa-
nia, mąż ciotki próbował stanąć 
w jej obronie, ale został przez 
banderowców pobity.” (Jan Wy-
spiański; w: Józef Wyspiański: 
Barbarzyństwa OUN-UPA, Lu-
bin 2009 s. 232)
   W nocy z 16 na 17 lipca:  
We wsi Krasne pow. Skałat 
banderowcy obrabowali i spa-
lili około 100 budynków oraz 
zamordowali 52 Polaków a 22 
poranili; księdzu proboszczo-
wi schronienie dał miejscowy 
ksiądz greckokatolicki ratując 
mu życie. Inni: „Napad na Kra-
sne na wielką skalę urządzili 
banderowcy w nocy z 16 na 17 
marca 1944 r. Zamordowali no-
żami kilkadziesiąt osób w be-
stialski sposób. Spalili też kil-
kanaście zagród polskich, ów-
czesny duszpasterz, ks. Łukasz 
Makolądra, opatrywał umiera-
jących z powodu odniesionych 
ran. Zginęli wtedy „ludzie zacni 
i szlachetni”. Ks. Makolądra 
przez dwie godziny nocował w 
kościele względnie dobrze za-
bezpieczonym przed napadami. 
Miejscowy ksiądz grecko-kato-
licki, szlachetniejszy człowiek, 
dawał ks. Makolądrze miejsce u 
siebie na plebani, mówiąc: „nie 
wiem, czy księdza u mnie nie za-
biją, ale najpierw musieliby za-
bić mnie”. Takich jednak wtedy 
było mało. To były wyjątki. Ban-
derowcy w Krasnem nie tknęli 
ani kościoła, ani plebani.” (Ks. 
bp. Wincenty Urban: „Droga 
Krzyżowa Archidiecezji Lwow-
skiej w latach II wojny świa-
towej 1939-1945”; Wrocław 
1983, s 123-126).  Komański i 
Siekierka podają, że napad miał 
miejsce w lipcu, a nie w marcu 
(s. 339). 
   17 lipca:  
We wsi Skolin pow. Jaworów 
upowcy zamordowali 2 Polaków 
W przysiółku Świdnica pow. 
Lubaczów zamordowali na polu 
1 Polaka 
   19 lipca:  
We wsi Korzenica pow. Jaro-
sław upowcy uprowadzili i za-
mordowali 9 Polaków, w tym 
Zdzisława Skrzypka lat 14. 
We wsi Uhnów pow. Rawa Ru-
ska zamordowali 22-letniego 
Mieczysława Podgórskiego. 
   W nocy z 19 na 20 lipca:    
We wsi Wielkie Oczy pow. 
Lubaczów upowcy podczas 
nocnego napadu zamordowali 
13 Polaków w wieku od 6-mie-
sięcznej dziewczynki do 78 lat 
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(w tym: matka z 9-letnią cór-
ką i 7-letnim synem, matka z 2 
córkami: 6-miesięczną i 7-letnią 
oraz 3 inne kobiety), natomiast 
w obronie poległ 1 partyzant 
AK. Inni: Na miejscowość ude-
rzyła sotnia „Jastruba”. Zabito 
13 lub 18 Polaków, którzy nie 
zdążyli dotrzeć do kościoła. Po-
zostali mieszkańcy odparli atak 
ogniem z dwóch karabinów ma-
szynowych. Ukraińcy wycofali 
się paląc 80 domów. (Motyka 
Grzegorz: Tak było w Bieszcza-
dach; Warszawa 1999, s. 171).  
We wsi Żmijowiska pow. Lu-
baczów zamordowali 7 Po-
laków, w tym kobietę, oraz 1 
Ukraińca (Motyka..., s. 171; Tak 
było... ). Oraz:  Sotnia „Zaliznia-
ka” w lipcu zaszyła się w lasach 
okolicznego poligonu, gdzie 
przeczekała przejście frontu. 
Podczas stacjonowania w lasach 
natknęło się na nią przynajmniej 
pięć osób, w tym dwie łącznicz-
ki AK i oficera Czerwonej Ar-
mii. Cała piątka została zabita. 
   20 lipca: 
W miasteczku Halicz pow. Sta-
nisławów: „Przed 20.07.1944 r. 
zamordowano: Stebniowskiego 
i.n. l. 22; Kuszpę i.n. l. 25. [Do 
„rodzina Jaryczewskich” do-
dać: ich córka i syn.].” (Prof. dr 
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw. tom 8).  
W mieście Rudki woj. lwow-
skie policjanci ukraińscy za-
mordowali 1 Polaka (był to 
Franciszek Biłek) i zrabowali 
jego dokumenty. „W latach 60-
tych do rodziny ofiary dotarła 
wiadomość, że w Warszawie 
mieszka człowiek, który ma takie 
same dane osobowe. Nie doko-
nano jednak w tej sprawie do-
chodzenia” (Siekierka..., s. 541; 
lwowskie). 
We wsi Łoszniów pow. Trem-
bowla Ukraińcy zamordowali 
16 Polaków. Inni: „zostało zam. 
16 osób NN, w tym rodzina or-
ganisty”. (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., 
jw., tom 7). 
Na drodze ze wsi Łukowiec do 
wsi Bukaczowce  pow.  Roha-
tyn: „Górska Stefania z Buka-
czowiec (Piaski) ok. 35 lat oraz 
Kowalówna Janka z Karolówki 
20 lat i Lisówna Jadwiga ok. 20 
lat – 20 lipca 1944; zatrzymane 
na drodze z Łukowca do Buka-
czowiec i zamordowane” (Kry-
styna Tokarska: „Lista zamordo-
wanych”, w: www.stankiewicze.
com/ludobojstwo.pl).  
We wsi Pietnice pow. Dobromil 
policjanci ukraińscy uprowadzi-
li i zamordowali Stanisława Re-
itera. „Zwracam się do Państwa 
z uprzejmą prośbą o wpisanie 
na listę Polaków zamordowa-
nych w Galicji przez bandy UPA 
mego dziadka Stanisława Re-
itera. Stanisław Reiter, sołtys, 
Obrońca Lwowa, 20.07.1944 
r. Pietnice - Dobromil – Prze-
myśl” Niektóre dane z życiory-
su dziadka. Stanisław Reiter, 
syn Stefana, ur. 11.04.1896. w 
miejscowości Pietnice, gmina 
Dobromil, powiat Przemyśl. 19 
marca we Lwowie za obronę 

Lwowa i Kresów Wschodnich w 
r. 1918-1919 został odznaczony 
przez Dowódcę Armii Wschód 
gen. Rozwadowskiego odznaką 
honorową „Orlęta” nr 41240. 
Przez dwie kadencje był sołty-
sem w miejscowości Pietnice, 
gdzie wybudował Dom Ludowy. 
W 1938 został odznaczony Krzy-
żem Brązowym za działalność 
na polu społecznym. Był również 
założycielem i Prezesem Związ-
ku Strzeleckiego w tej miejsco-
wości oraz Prezesem Ochotni-
czej Straży Pożarnej. 20.07.44 
r. został uprowadzony i zamor-
dowany przez policję ukraińską. 
Miejsce pochówku nie jest zna-
ne, gdzieś w lesie koło Dobromi-
la”. (Ryszard Reiter; w:    http://
www.stankiewicze.com/ludo-
bojstwo/zgloszenia.html ).   
We wsi Świrz pow. Przemyśla-
ny zamordowani zostali: Klesz-
czyński Michał, lat 25; Łaba 
Jan, lat 17; Tur Antoni. ( Józef 
Wyspiański: Barbarzyństwa 
OUN-UPA, Lubin 2009  s. 257 
– 258). Oraz: „Grzegorzewski 
Stanisław, ok. 20.07.1944, lat 
40, nie powrócił z Firlejowa”. 
(Józef Wyspiański: Skutki na-
padów ukraińskich nacjonali-
stów w powiecie Przemyślany. 
w: Ludobójstwo OUN-UPA na 
Kresach Południowo-Wschod-
nich, tom 10, Kędzierzyn-Koźle 
2018). 
We wsi Szpanów pow. Rów-
ne: „20 lipca w Szpanowie po-
grzebano wojskowego Edwarda 
(nazwiska brak) z Równego oraz 
plut. Józefa Ubiejskiego z Lwo-
wa”. (Dr hab Andrzej Wawry-
niuk: Służyli Bogu, ludziom i 
ojczyźnie. Rzecz o duchowień-
stwie katolickim na Wołyniu 
w godzinie próby. W: https://
kresy.pl/kresopedia/sluzyli-bo-
gu-ludziom-i-ojczyznie-rzecz-
o-duchowienstwie-katolickim-
na-wolyniu-w-godzinie-proby/ ; 
22 marca 2019 ).  
   21 lipca:  
We wsi Młyny pow. Jarosław 
upowcy zamordowali Stefana 
Bronharda.  
We wsi Zadwórze pow. Prze-
myślany: „Około 21.07.1944 
r. jedna grupa rozbitej SS zam. 
kolejarza NN, Polaka”.(prof. dr 
hab. Leszek Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw., tom 7).
We wsi Żmijowiska pow. Lu-
baczów zamordowali 9 Pola-
ków.   
   W dniach od 20 do 22 lipca: 
W miejscowości Lutowiska 
pow. Lesko zamordowali kilka 
rodzin polskich, około 30 osób. 
“Wobec narastającego zagroże-
nia większość polskich rodzin 
opuściła Lutowiska 18 lipca. 
Rodziny, które pozostały (m.in.: 
Górali, Kukurowskich, Sambor-
skich i Ziółkowskich), zostały 
wymordowane w dniach 20-22 
lipca. Liczbę ofiar ocenia się na 
30 osób. Niektórzy autorzy mord 
ten sytuują w dniu 17 sierpnia, 
bądź nawet 20-21 sierpnia”. 
(Żurek …, jw., s. 24 - 25). 
   22 lipca:  
We wsi Żmijowiska pow. Ja-

worów Ukraińcy o nazwiskach 
Dranecki i Szczebel zamordo-
wali 3 Polaków: Zofię Pałoch 
z synem Michałem oraz Marię 
Pałoch.   
   23 lipca:  
We wsi Chlebowice Świrskie 
pow. Przemyślany zamordowa-
ny został N.N., lat ok. 22, żoł-
nierz 40 pp. (Józef Wyspiański: 
Barbarzyństwa OUN-UPA, Lu-
bin 2009, s. 267). 
We wsi Chłaniów pow. Kra-
snystaw żołdacy z Ukraińskie-
go Legionu Samoobrony razem 
z Niemcami spalili 35 gospo-
darstw polskich oraz zamordo-
wali 45 Polaków; wśród mor-
derców były także ukraińskie 
kobiety, ofiarami głównie ko-
biety i dzieci. 
We wsi Władysławin pow. 
Krasnystaw żołdacy z Ukra-
ińskiego Legionu Samoobrony 
razem z Niemcami zamordowa-
li 23 Polaków (Konieczny..., s. 
224).   
We wsi Zapałów pow. Jaro-
sław upowcy zamordowali 2 
Polaków: było to małżeństwo 
Anna i Jan Nowak. 
We wsi Żupanie pow. Stryj ob-
rabowali gospodarstwa polskie i 
zamordowali głównie za pomo-
cą siekier 49 Polaków, w tym 
całe rodziny. 
   Między 22 a 24 lipca: 
W leśniczówce Wisłok Wielki 
nadleśnictwo Komańcza  pow. 
Sanok został zamordowany 
wraz ze służącą przez UPA le-
śniczy Adam Chrzanowski, ur. 
1910 r. (Edward Orłowski..., 
jw.). 
    24 lipca: 
We wsi Białe pow. Przemy-
ślany zamordowani zostali 
Dąbrowski Józef i Czajkowski 
Józef. (Józef Wyspiański: Bar-
barzyństwa OUN-UPA, Lubin 
2009, s. 170). 
Koło miejscowości Moderów-
ka i Iwonicz woj. rzeszowskie 
w lesie Grabińskim ukraińscy 
esesmani z SS „Galizien – Ha-
łyczyna” zamordowali 72 Pola-
ków z więzienia w Jaśle (IPN 
Rzeszów, S 92/12/Zn). „W po-
niedziałek, 24 lipca, 1944 roku 
o czwartej nad ranem, w Lesie 
Grabińskim, blisko Iwonicza, 
bandyci z ukraińskiej dywizji 
SS Galizien, czyli 14. Waffen-
-Grenadier Division der SS 
– dowodzeni przez Niemca En-
gelsteina i Ukraińca Władimira 
Najdę – zamordowali strzałami 
w tył głowy 72 Polaków, głów-
nie żołnierzy AK i BCh, przywie-
zionych do lasu z więzienia w 
Jaśle: 38 mieszkańców Lubato-
wej, pochowanych po wojnie we 
wspólnej mogile przy kościele 
parafialnym, 3 z Iwonicza, 2 z 
Krościenka Niżnego, 2 z Brzost-
ka, 2 z Korczyny, 1 z Krosna, 1 
z Sanoka, 1 ze Strzeszyna, 2 z 
Biecza, 20 nierozpoznanych, po-
chowanych w Iwoniczu.” (Piotr 
Szubarczyk: Zbrodnia w Lesie 
Grabińskim; Nasz Dziennik z 24 
lipca 2013).   
We wsi Olszany pow. Przemyśl 
zamordowali 3 Polaków.  

We wsi Rosochacz pow. Ho-
rodenka: „24.07.1944 r. został 
zam. Rzewski Stefan s. Zygmun-
ta, lekarz (1895).” (Prof. dr hab. 
Leszek S. Jankiewicz: Uzupeł-
nienie..., jw. tom 8). 
W mieście Rudki woj. lwow-
skie policjanci ukraińscy za-
strzelili 19-letniego Polaka ze 
Lwowa (był to Franciszek Bi-
lek) i zrabowali jego dokumen-
ty; (patrz:  20 lipca). 
We wsi Wyżniany pow. Prze-
myślany zamordowany został  
Rutowicz Władysław. ( (Józef 
Wyspiański: Barbarzyństwa 
OUN-UPA, Lubin 2009. s. 193).   
   W nocy z 24 na 25 lipca:     
We wsi Białe pow. Przemyśla-
ny banderowcy zamordowali 8 
Polaków. 
We miasteczku Dunajów pow. 
Przemyślany zamordowali 2 
Polaków. 
   25 lipca:  
We wsi Stare Sioło pow. Lu-
baczów miejscowi Ukraińcy 
zamordowali 2 Polaków, w tym 
16-letniego. 
   26 lipca:  
We wsi Buszkowice pow. Prze-
myśl miejscowi Ukraińcy za-
mordowali Andrzeja Biernac-
kiego a jego ciało wrzucili do 
rzeki San. 
We wsi Posiecz koło Łysieca  
pow. Stanisławów został upro-
wadzony i zamordowany przez 
bojówkarzy SB-OUN leśniczy o 
nazwisku Tyczyński.
W mieście Przeworsk zmarł ks. 
Grodzicki Michał. „Ukraińcy z 
ludobójczej organizacji OUN/
UPA w 06.1943 obrabowali i 
spalili wieś Radów, gdzie był 
proboszczem. 03.08.1943 spa-
lili kościół parafialny pw. św. 
Ignacego Loyoli w Radowie. W 
związku z tym w 06.1943 opuścił 
parafię i przez kilka miesięcy 
przebywał w Dubnie. Następnie 
wyjechał do diecezji przemy-
skiej i został administratorem 
w parafii Wierzbna. W 07.1944 
przed nadciągającym frontem 
rosyjskim schronił się w pobli-
skim Ożańsku. Tam ciężko ran-
ny w szyję - podczas walk fron-
towych (według innych źródeł 
postrzelony przez OUN/UPA na 
cmentarzu podczas pogrzebu 
partyzanta). Zginął w szpitalu 
w Przeworsku.” (http://www.
swzygmunt.knc.pl/MARTYRO-
LOGIUM/POLISHRELIGIO-
US/vPOLISH/HTMs/POLISH-
RELIGIOUSmartyr0817.htm ). 
We wsi Siemianówka pow. 
Lwów esesmani ukraińscy z SS 
„Galizien – Hałyczyna” spalili 
gospodarstwa polskie oraz za-
mordowali 29 Polaków, w tym 
15 Polaków w publicznej egze-
kucji; natomiast w walce z bo-
jówką UPA poległo 4 Polaków; 
tj. łącznie zginęło 33 Polaków. 
„Przypuszcza się, że były to 
(jedna lub dwie) kompanie SS 
Galizien, ocalałe z rozgromienia 
na froncie niemiecko-sowieckim 
pod Brodami. Wraz z żołnierza-
mi SS w akcji brali udział Ukra-
ińcy z sąsiednich wiosek 
(Ostrów, Piaski, Łany), którzy 

operowali nazwiskami znanych 
im Polaków. Jerzy Węgierski w 
swej książce o lwowskim AK tak 
odnotowuje wydarzenia w Sie-
mianówce: „Ci z mieszkańców, 
którzy nie zdążyli ukryć się, zo-
stali spędzeni w charakterze za-
kładników na podwórze dawnej 
karczmy. Byli wśród nich m.in. 
dwaj księża Adam Hrabat i Woj-
ciech Ślęzak. Ks. Ślęzak, emery-
towany kapelan wojskowy, za-
chował się bardzo godnie i po 
żołniersku. Na błaganie wystra-
szonych kobiet, żeby prosił SS-
-owców Ukraińców o litość, gło-
śno, dobitnym głosem miał po-
wiedzieć:” Ludzie, żołdacy nie 
dali nam życia i dlatego nie bę-
dziemy ich prosić o zmiłowanie 
a jedynie Boga Wszechmogące-
go”. Po tych słowach zaczął od-
mawiać słowa Spowiedzi Po-
wszechnej, które powtarzali 
inni. Na zakończenia udzielił 
ogólnego rozgrzeszenia.” Naj-
pełniejszy opis akcji SS Galizien 
dała Maria Witwicka - Dereń, 
która przeżyła ją bezpośrednio 
od początku do końca. Była na-
ocznym świadkiem rabunku, 
spędzania do „karczmy”, mal-
tretowania i mordowania. Była 
także pojmana i doprowadzona 
pod konwojem do miejsca gro-
madzenia ludzi Zastrzelony zo-
stał, przy próbie ucieczki, jej 
ojciec Stanisław Dereń. Cytuję 
obszerne fragmenty spisanych 
przez nią wspomnień, w r. 1994, 
w 50-tą rocznicę wydarzeń: 
„Przyjechałam w niedzielę 
23-lipca 1944 roku ze Szczerca 
- stacji (do Siemianówki), gdzie 
przez kilka miesięcy pracowa-
łam w biurze kolei, na odcinku 
drogowym. Pamiętam jak 22-go 
lipca, w sobotę zostały zbombar-
dowane tory na stacji i wszyst-
kie pociągi ze Lwowa dojeżdżały 
tylko do stacji Szczerzec. Wtedy 
to po południu z jednego pocią-
gu wysiadło dwóch wojskowych 
w mundurach SS, jeden w ran-
dze porucznika , drugi sierżan-
ta. Obaj przyszli do biura, w 
którym nie było już kierownika,. 
tylko ja i moja Mama (bo przy-
szła mnie zawołać na obiad). 
Przybysze poprosili o wodę do 
picia i benzynę do zapalniczki. 
Spełniłam ich życzenia. Mówili 
po niemiecku, lecz moja znajo-
mość tego języka nie była wy-
starczająca, więc porucznik, 
uśmiechając się zapytał piękną 
polszczyzną, „dlaczego przed 
chwilą jak nadleciały bombowce 
pani skryła się w rowie? Proszę 
pamiętać, że przed przeznacze-
niem nie można uciec, ani się 
schować” Za cztery dni, jak się 
okazało jednym z trzech przy-
wódców oddziału SS był właśnie 
on. (26 lipca) Był piękny sło-
neczny, wręcz upalny poranek.. 
Ja stałam w ogrodzie wśród 
kwitnących różnymi kolorami 
dalii..cieszyłam się wszystkim co 
mnie otaczało, miałam dopiero 
dwadzieścia lat. Prawie w tym 
momencie usłyszałam strzały, 
krzyki, płacz kobiet i dzieci. Wy-
biegłam na drogę, zobaczyłam 
żołnierzy w niemieckich mundu-
rach obwieszonych taśmami kul, 
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z ręcznymi karabinami maszy-
nowymi, prowadzących ludzi w 
stronę kościoła. Wtedy szybko 
pobiegłam do domu powiedzieć 
Tacie, żeby natychmiast pozbył 
się z mieszkania broni swojej i 
mojej. Tata zaraz wyrzucił do 
rosnącego przy domu grochu 
dwa granaty i dwa pistolety. 
Kiedy wracał szli już za nim żoł-
nierze, pytając „a de ta moło-
da?” O ratowaniu się ucieczką 
nie było możliwości. Nim zo-
rientowaliśmy się co się dzieje, 
w pokoju stało już kilku ukraiń-
skich zbirów, rabując i wyno-
sząc co było można. Gdy wypro-
wadzano nas z domu pod pretek-
stem sprawdzenia dokumentów, 
nie pozwolono nam niczego wię-
cej zabrać. Zdarli mi nawet z 
szyi złoty łańcuszek z wizerun-
kiem Matki Boskiej Częstochow-
skiej, który dostałam od Taty za 
dobre oceny w nauce. Tatę za-
brał jeden, a mnie pod lufą ka-
rabinu prowadził drugi żołnierz. 
W domu starałam się nad sobą 
panować i nie okazywać tego 
jak bardzo się boję, ale na dro-
dze, na widok ludzi desperują-
cych, znajdujących się w takim 
położeniu jak ja, głośno się roz-
płakałam. Nie chciałam jeszcze 
umierać i chciałam żyć. Przez 
łzy, które zalewały mi oczy nic 
nie widziałam, ale usłyszałam 
głos: - „czoho wy płaczete, nie 
płaczte, tam je ten lejtnant szczo 
u was wodu pył, wam niczo ne 
bude”. Był to ten sam sierżant, 
który razem z porucznikiem 
przyszedł w sobotę do biura w 
którym pracowałam. Gdy do-
prowadzono mnie na miejsce 
przeznaczenia odważyłam się 
poprosić o rozmowę z poruczni-
kiem, który razem z kapitanem i 
jeszcze jednym wojskowym sie-
dział na rowie naprzeciw domu, 
dawnej „karczmy”, gdzie 
umieszczono przyprowadzanych 
mieszkańców wsi, wśród których 
był także mój Tata i dwóch księ-
ży: Wojciech Szlęzak i Adam Ha-
brat. Porucznik poznał mnie a 
po sprawdzeniu dokumentów za-
pytał po polsku: „co pani tu 
robi, skoro pracuje w Szczercu a 
zameldowana jest we Lwowie?” 
Odpowiedziałam, że „z Siemia-
nówką łączy mnie dużo, tu się 
wychowałam, tu mieszka i stąd 
pochodzi mój ojciec. Bardzo ko-
cham swojego ojca i proszę mi 
go zwrócić”. Wtedy porucznik 
powiedział, że zwolni mojego 
ojca i księdza (Habrata) pod 
warunkiem iż mu powiem jaka 
tu jest organizacja, jaką mają 
broń i kto do niej należy. Odpo-
wiedziałam krótko „nie powiem, 
bo nie wiem, a gdybym wiedzia-
ła to honor cenię więcej niż ży-
cie.” On przyznał mi rację, ale 
Taty mi nie oddał. Ponieważ na-
dal nie wiedziałam co z nami bę-
dzie, zapytałam czy mogłabym 
pójść do domu po rzeczy, gdyż 
Tata wyszedł bez marynarki a ja 
w cienkiej bluzeczce. Porucznik 
pozwolił mi powrócić do domu 
w asyście jednego żołnierza, 
który otrzymał rozkaz przypro-
wadzenia mnie z powrotem. 
Dom, do którego tak bardzo 
chciałam wrócić, nie był tym, z 

którego wyszłam przed godziną. 
Moje walizy z rzeczami, które 
przywiozłam i jeszcze nie rozpa-
kowałam, znikły. W mieszkaniu 
było wszystko porozrzucane, 
szafa pusta wysunięta na środek 
pokoju, wisiały tylko Taty palto i 
kolejowa marynarka. Wzięłam 
więc co pozostało, trochę żyw-
ności do koszyczka. Wiele wspo-
mnień przechodziło mi przez 
myśli, które przerwała kolejna 
wizyta rabusiów. Żołnierz z mo-
jej ochrony, cały czas siedział 
cicho tylko mnie obserwując, 
powiedział im „tu nie wolno ra-
bować, lejtnant Baranowski za-
kazał”. Oni zasalutowali i wy-
szli. Wracałam do miejsca kaźni 
a przede wszystkim bliżej Taty. 
Żołnierze strzelali do wszystkie-
go. Kule świstały koło mnie a ja 
pogodzona z losem szłam drogą 
i słuchałam mojego opiekuna, 
który mówił, że to co teraz się 
dzieje, to za Miłoszowice. Rze-
komo Polacy rozrywali tam na 
płotach ukraińskie dzieci, w co 
do dziś trudno mi uwierzyć, bo 
nikt z pośród znanych mi Ukra-
ińców nie wspomniał o takich 
barbarzyńskich praktykach. Tak 
dotarłam z powrotem do rowu 
przed karczmą, podałam Tacie 
wszystko co przyniosłam, usia-
dłam na rowie i zaraz zaczęła 
się gehenna. Dwóch żołnierzy 
przyprowadziło jednego z braci 
Kubajewskich w związanych z 
tyłu rękach. Jeden żołnierz trzy-
mał wiadro z kulami a drugi 
duży pistolet, który podobno 
znaleźli przy nim. Porucznik Ba-
ranowski wziął ten pistolet i bił 
go nim po twarzy a chłopiec, 
choć cały skrwawiony stał wy-
prostowany, mimo, że tak bardzo 
cierpiał. Nie mogąc na to pa-
trzeć, krzyknęłam „na co ty jesz-
cze czekasz”. Wtedy on odwró-
cił się i pobiegł w dół szosy, 
gdzie dosięgły go kule z automa-
tu. Zauważyłam, że porucznik 
nie był tym zachwycony, iż 
ośmieliłam się mu przerwać 
przyjemność katowania. Opano-
wał się jednak i powiedział 
„byłbym rad, gdyby pani stąd 
poszła”. Ja jednak nie posłu-
chałam, z nadzieją, że odda mi 
mojego Tatę. Siedząc na rowie 
widziałam jak w jamie po wadze 
wozowej siekli wrzucanych tam 
żywych ludzi, jak bili i strzelali. 
Ich krzyki i jęki rozdzierały mi 
serce, a po chwili już nic nie sły-
szałam i nie widziałam. Gdy po 
szoku ocknęłam się we młynie, 
zobaczyłam troskliwie opiekują-
cego się mną starszego pana, 
który także został zwolniony 
przez dowództwo SS Galizien i z 
kimś mnie tam przyniósł. Nazwi-
ska tego pana nie pamiętam, ale 
wiem, że razem z żoną, z którą 
zgubił się w tej zawierusze miał 
schronienie na plebanii i że po-
chodził z Krakowa. Sporządził 
przede mną ustny testament 
ustalając, że majątek za Krako-
wem i kamienicę w Krakowie 
przeznacza dla swojej żony. 
Wracam do chwili, kiedy odzy-
skałam przytomność umysłu i 
usłyszałam straszny huk z dział 
lub moździerzy. Gdy wyszłam po 
schodkach na górę, to przez 

okno zobaczyłam ogromne słupy 
ognia palących się domów. Po 
chwili do młyna przyszło dwóch 
żołnierzy i chcieli mnie ze sobą 
zabrać. Wtedy zaryzykowałam 
powołując się na porucznika 
Baranowskiego i powiedziałam, 
że kazał mnie na siebie czekać 
we młynie. I tym sposobem zno-
wu ocalałam. Potem zaczęły trą-
bić klaksony, ktoś kogoś wołał, 
słychać było odjeżdżające sa-
mochody i zapanowała cisza. O 
zmierzchu do młyna przyszedł 
jakiś chłopiec oznajmiając, że 
Tata mój zastrzelony a ja nie 
mam gdzie wracać, bo nie ma 
już naszego, małego, białego 
domku. Z kilkoma innymi osoba-
mi przesiedziałam noc. Rano 
musiałam się przekonać o wia-
rygodności słów chłopca, który 
przyniósł mi tę smutną i strasz-
ną wiadomość o moim Tacie i 
naszym domku. Lecz nikt nie od-
ważył się pójść ze mną do tej 
części wioski, która z małymi 
wyjątkami przestała istnieć a 
pozostały jedynie zgorzeliska z 
których unosił się dławiący za-
pach spalenizny. Szłam więc 
sama po pobojowisku między 
pomordowanymi i zastrzelony-
mi, którym lipcowe gorące słoń-
ce paliło zbolałe, martwe twa-
rze, niektóre jeszcze bardzo mło-
de. Tacie, który leżał obok jed-
nego z braci Kubajewskich przy-
kryłam twarz chusteczką i to 
było wszystko co w danej chwili 
mogłam dla niego zrobić. Po-
szłam więc tam, gdzie wczoraj 
jeszcze stał nasz domek a teraz 
pozostało po nim trochę gruzu i 
blacha z dachu, która wszystko 
przykryła. Na środku niej sie-
dział mały kotek, ulubieniec 
Taty. Chociaż zabierałam go 
stamtąd kilkakrotnie, on stale 
tam wracał. Ja, również nie po-
cieszona wróciłam do młyna. 
Dopiero wieczorem rodziny po-
mordowanych i postrzelonych 
zabierały swoich bliskich, aby 
ich pogrzebać. Tata mój został 
pochowany nawet bez trumny bo 
nie można było już dłużej cze-
kać. Wykopanie grobu zawdzię-
czam swojej kuzynce Gieni Wie-
czystej z domu Dereń i dwom 
wojskowym Niemcom, którzy 
wycofując się. odpoczywali przy 
szosie między cmentarzami. 
Krzyż o który za kilka dni się po-
starałam, poświęcił i wkopał 
ksiądz Adam Habrat a na jego 
tablicy wypisałam słowa:  
„Ucisz Boże łzy pamięci 
Uśmierz boleść mojej duszy 
Niech się wola Twoja święci 
Niech pokora niebo wzruszy”  
Bilans akcji ukraińskich esse-
sowców okazał się dla Siemia-
nówki tragiczny. Spłonęły, z ma-
łymi wyjątkami (w zależności od 
kierunku wiatru i gęstości zabu-
dowy) domy mieszkalne i zabu-
dowania gospodarskie, ze 
wszystkim co się w nich znajdo-
wało na przestrzeni przeszło ki-
lometra, w sumie około sto bu-
dynków. Zginęło trzydzieści 
osób, z tego na pięciu dokonano 
egzekucji na oczach spędzonych 
do „karczmy” ludzi, przed tym 
ich masakrując i katując. Byli to 
Stanisław Dereń (ojciec Marii 

Dereń-Witwickiej autorki wspo-
mnień cytowanych w tym opra-
cowaniu), Władysław Mazur, 
nauczyciel ze Szczerca (kwater-
mistrz obwodu AK Siemianówka 
pseudonim „Aleksander”), bra-
cia Jan i Bronisław Kubajewski 
z Łanów, przy których znalezio-
no broń oraz Stefan Bilski (Biel-
ski) furman na plebanii, zabity 
w ostatniej chwili, za służbę pol-
skiemu księdzu. Zastrzeleni zo-
stali w różnych przypadkowych 
miejscach Franciszek Dereń i 
Józef Merski (na terenie swoich 
gospodarstw), Jan Dukiewicz 
(na cmentarzu), Maria Tułowa z 
d. Lisik ( w pobliżu własnego 
domu), Wiktoria Lisik, Włady-
sław Szachnowski, Michał Woj-
ciechowski oraz Agnieszka , o 
nie znanym nazwisku. Zginęli, 
uduszeni wskutek pożaru budyn-
ków w których szukali schronie-
nia: Szczepan Dżugaj (Dżez), 
Stanisław Dżugaj, Joanna Pfe-
ifer z d. Dżugaj z trojgiem ma-
łych dzieci (w piwnicy pod spa-
loną stodołą), Andrzej i Józef 
Horak, Zbigniew Horak z Ła-
nów, Kazimierz Zychowicz, Jó-
zef Miga (uduszeni w piwnicy 
zabudowań Jana Kosmatego. 
Anna Mendychowska, Aniela 
Dziedzic, Maria Fedyniak (udu-
szeni w piwnicy Michała Fedy-
niaka. Wszyscy oni spoczywają 
na siemianowskim cmentarzu. W 
pewnym momencie do dowódcy 
oddziału SS Galizien podjechał 
oficer niemiecki na motocyklu z 
rozkazem zakończenia akcji. 
Zgromadzonych zakładników 
zwolniono a oddział ukraiński 
załadował się na samochody i 
odjechał. Nieco dziwi ten fakt 
rezygnacji z wymordowania 
zgromadzonych zakładników w 
tzw. „karczmie”. SS Galizien 
była wówczas jeszcze ściśle 
podporządkowana Niemcom. 
Być może, że ta „łaska” wynika-
ła z tego, że Niemcy nie chcieli 
komplikować sobie odwrotu 
przewidując reakcję zrozpaczo-
nych i gotowych na wszystko lu-
dzi.
  
P.S. Już po napisaniu niniejsze-
go opracowania otrzymałem od 
autorki wspomnień p. Marii Wi-
twickiej z d. Dereń list w którym 
podaje dodatkowe informacje 
dotyczące oficera SS Baranow-
skiego: „Nazwisko por. Bara-
nowskiego zapamiętałam, bo 
wymienił je jego podwładny, któ-
ry na polecenie por. Baranow-
skiego mną się opiekował kiedy 
wracałam do domu po rzeczy, o 
czym pisałam w wspomnieniach. 
Będąc kiedyś u znajomych z Bu-
czacza, którzy mieszkają obecnie 
we Wrocławiu, wpadła mi do rąk 
książka, dość dużych rozmiarów 
w czerwonej oprawie pod tytu-
łem „BUCZACZYNA” napisana 
w języku ukraińskim a wydana w 
1972 r. w Nowym Jorku. Kiedyś 
przywiózł ją ich znajomy z któ-
rym już nie utrzymują kontak-
tów. W tej książce są biografie 
różnych osobistości ukraińskich 
osadników w Ameryce. Między 
innymi ROMANA BARANOW-
SKIEGO ur. 1905 r. w Buczaczu, 

syn księdza grecko-katolickiego. 
Do gimnazjum uczęszczał w Bu-
czaczu a w 1931 roku ukończył 
weterynarię we Lwowie. Potem 
luka w życiorysie. Z czasem 
przenosi się do Monachium a 
po kapitulacji Niemiec pracuje 
jako nauczyciel w gimnazjum. 
Jednocześnie broni doktorat o 
tematyce gruźlicy koni. W 1949 
roku emigruje do USA i do 1960 
roku podejmuje różne prace w 
Stanach Ameryki. W 1963 roku 
podejmuje stałą pracę w admi-
nistracji spożywczo-lekarskiej i 
należy do Zakonu Maltańskiego. 
Pełni funkcję ministra spraw za-
granicznych w ramach żyjących 
na uchodźstwie Ukraińców. Lecz 
nie mam pewności, że to ten sam 
por. Baranowski, który brał 
udział w akcji SS Galizien w 
Siemianówce, ponieważ to zdję-
cie w książce było robione dwa-
dzieścia kilka lat później. Jeżeli 
byłaby to prawda, to świetnie 
udało mu się zachować swoją 
niechlubną przeszłość. Teraz 
jak jeszcze żyje, miałby 96 lat, 
więc niech sobie żyje i czeka na 
wyrok Boski. Bo po tylu latach 
doszukiwać się teraz sprawiedli-
wości nie ma już sensu, tym bar-
dziej, że religia nasza nakazuje 
przebaczać.”  (Akcja SS Gali-
zien w Siemianówce dnia 26. 
lipca 1944; zebrał i opracował 
Edward Zawada; w: http://www.
znaczacy.com/akcja-ss-galizien-
-t831083 ). 
   27 lipca:  
We wsi Bihale pow. Lubaczów 
zamordowany został Jan Sopel z 
przysiółka Sople.  
We wsi Krasne pow. Jaworów 
zamordowali 3 Polaków. 
We wsi Lubycza Kameralna 
w przysiółku Hubinek pow. 
Rawa Ruska w kolejnym na-
padzie Ukraińcy zamordowali 7 
Polaków: 2 mężczyzn, 2 kobiety 
i 3 dzieci. 
We wsi Sielnica pow. Przemyśl 
miejscowi Ukraińcy zamordo-
wali 1 Polaka. 
   28 lipca:  
We wsi Kamionka pow. Mie-
chów żandarmeria niemiecka 
oraz oddział Ukraińców z Dywi-
zji SS „Galizien” – „Hałyczyna” 
dokonały pacyfikacji mordując 
7 Polaków i paląc 15 zabudowań 
gospodarczych. 
We wsi Kańczuga pow. Prze-
worsk zamordowany został na 
drodze w pobliżu miejscowości 
przez bojówkarzy z UPA  gajo-
wy Paweł Pelc  (Edward Orłow-
ski..., jw.). 
We wsi Myczkowce pow. Le-
sko UPA zamordowała 4 Pola-
ków oraz ograbiła i spaliła 3 go-
spodarstwa  (Na Rubieży, nr 29). 
W miasteczku Opatowiec pow. 
Miechów podczas pacyfikacji 
niemiecko-ukraińskiej zamor-
dowanych zostało 31 miesz-
kańców oraz w walce poległo 
4 żołnierzy AK: „28 lipca 1944 
r. w Opatowcu doszło do wal-
ki pomiędzy oddziałami Armii 
Krajowej i własowcami po któ-
rej nastąpiła hitlerowska pa-
cyfikacja wsi. Zamordowanych 
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zostało 31 osób, w tym dzieci. 
Ogółem hitlerowcy spalili około 
30 zabudowań, 10 osób zosta-
ło spalonych żywcem” (http://
pl.wikipedia.org/wiki/Opato-
wiec ); „Niemcy w odwecie zor-
ganizowali silami batalionu fa-
szystów ukraińskich pacyfikację 
Opatowca w dniu 29 lipca, mor-
dując mieszkańców, gwałcąc ko-
biety i paląc budynki. Na pomoc 
mordowanej ludności Opatowca 
przybyły oddziały podobwo-
du koszyckiego /…/  zmuszając 
ukraińsko-niemieckich SS-ma-
nów do wycofania się za Wisłę” 
(Bolesław Nieczuja-Ostrowski: 
„Kazimiersko - proszowicka 
rzeczpospolita partyzancka (3)”: 
w: http://www.24ikp.pl/serwis/
wiecej/rpp1944/wspomnienia
/20140315wtk03kp_rp/art.php).  
We wsi Przysieka pow. Mie-
chów żandarmeria niemiecka 
oraz oddział Ukraińców z Dywi-
zji SS „Galizien” – „Hałyczyna” 
dokonały pacyfikacji  mordując 
7 Polaków i paląc 22 zabudowa-
nia gospodarcze. 
   29 lipca:  
We wsi Dąbrowa pow. Toma-
szów Lubelski upowcy zamor-
dowali 29 Polaków, mężczyzn. 
We wsi Leszczowate pow. Le-
sko „UPA napadła na dwór 
gdzie torturowano, zamordowa-
no i zbezczeszczono zwłoki miej-
scowego ziemianina i właścicie-
la Jana Garschinga lat 35 i jego 
żony Ireny lat 22”. (http://www.
rodaknet.com/rp_wycislak_28.
htm ).  
We wsi Ujście Jezuickie pow. 
Miechów w pacyfikacji nie-
miecko-ukraińskiej zamordo-
wanych zostało kilku mieszkań-
ców: „Po drugiej stronie Wisły 
zaatakowały n-pla oddziały pla-
cówki „Wacława” pod d-twem 
Józefa Niejadlika, zadając mu 
duże straty i nękając ogniem 
na przeprawie przez całą noc. 
O świcie Ukraińcy pod d-twem 
oficera niemieckiego natarli na 
partyzantów i paląc wieś Ujście 
Jezuickie oraz mordując kilku 
jej mieszkańców, wycofali się z 
pola walki. Straty własne wy-
nosiły 34 zamordowanych męż-
czyzn, kobiet i dzieci, w tym czte-
rech żołnierzy AK, mieszkańców 
Opatowca i Ujścia Jezuickiego”. 
(Bolesław Nieczuja-Ostrowski: 
„Kazimiersko - proszowicka 
rzeczpospolita partyzancka (3)”: 
w: http://www.24ikp.pl/serwis/
wiecej/rpp1944/wspomnienia
/20140315wtk03kp_rp/art.php). 
   30 lipca:  
We wsi Bereska pow. Lesko  
banderowcy zamordowali 3 Po-
laków. (Z. Konieczny.... jw., s. 
225). 
We wsi Leszczowate pow. Le-
sko zamordowali 20 Polaków. 
„Torturowani, zamordowani i 
zbezczeszczone zwłoki: Kuźmiń-
ski Feliks, Kuźmińska Katarzy-
na, Kuźmińska Maria, Kuźmiń-
ska Anna, Kuźmiński Stanisław, 
Zdziebko Maria, Zdziebko Te-
res, Zdziebko Kazimierz (lat 
9), Zdziebko Zygmunt (lat 5), 
Zdziebko Józef (lat 2), Zdziebko 
Stanisław (lat 2), Stefanow An-

toni, Stefanow Józefa, Stefanow 
Julia, Stefanow Zofia, Johan 
Jan, Czelny Stanisław, Pysulak 
Teodor. W mordzie uczestniczy-
li mieszkańcy Leszczowatego, 
Wańkowej, Jureczkowej - jako 
policjanci ukraińscy pod do-
wództwem Worony /wg proto-
kołu spisanego przez probosz-
cza ks Adama Czepka, źr. MMJ, 
KsWP, s 308 NR 1998,nr 29 s 
23/”  (http://www.rodaknet.com/
rp_wycislak_28.htm). Wśród 
zamordowanych było 7 dzieci w 
wieku od 2 do 16 lat, 6 kobiet ( 
w tym lat: 18, 20, 21 i 22) oraz 
7 mężczyzn. 
We wsi Ropienka pow. Lesko 
„UPA zamordowała 13 Polaków 
i Ukrainkę oraz 7 mieszkańców 
Berlikowa, którzy tam przeby-
wali.” (http://www.rodaknet.
com/rp_wycislak_28.htm ). 
Inni: W Ropience UPA zamor-
dowała 20 mieszkańców wsi 
Leszczowate, którzy się tam 
schronili (Siekierka..., s. 390, 
lwowskie), oraz 8 mieszkańców 
Brelikowa (4 mężczyzn i 4 ko-
biety, z których najmłodsza mia-
ła 17 lat).   
We wsi Średnia Wieś pow. Le-
sko upowcy uprowadzili do lasu 
koło Baligrodu 12 Polaków, z 
których 11 zarąbali siekierami 
a Roman Gryziecki zdołał im 
uciec. “Kolejnego zbiorowe-
go mordu „partyzanci” UPA 
dokonali 10 lipca 1944 roku. 
Uprowadzili oni 12 Polaków ze 
Średniej Wsi: ojca i dwóch braci 
Gryzieckich, dwóch braci Ge-
fertów, M. Kucharka, J. Podgór-
skiego, T. Sobika, A. Bobra, M. 
Maternę, Gorlickiego i Michno-
wicza. Pognali ich przez Bere-
skę i Żernicę do lasu w kierunku 
Baligrodu. Tu ujrzeli oni zwłoki 
dziesięciu mężczyzn powieszo-
nych na drutach kolczastych. 
Roman Gryziecki podjął próbę 
ucieczki. Pomimo, iż raniło go 
7 pocisków, dobiegł do pasące-
go się konia  i wskoczywszy na 
niego dojechał do Hoczwi. Po-
laków ze Średniej Wsi upowcy 
zamordowali siekierami. Kilka 
miesięcy później, pod koniec 
roku, ustalono miejsce ich mo-
gił. Wskazał je mieszkaniec Żer-
nicy Wyżnej, który grzebał ofia-
ry w dole po kopcu ziemniaków, 
w górze wsi pod lasem. Upowcy 
wynagrodzili go butami jedne-
go z zamordowanych. W pobli-
żu odkryto dwie kolejne mogiły. 
W jednej z nich znajdowały się 
zwłoki trzech rodzin: mężczyzn, 
kobiet i dzieci. Dorośli zosta-
li  zastrzeleni, dzieci powieszo-
no. W drugim grobie były ciała 
dwóch młodych mężczyzn. Ręce 
mieli związane do tyłu drutem 
kolczastym. Torturowano ich i 
pogrzebano żywcem. W Żernicy 
Wyżnej mieszkały cztery polskie 
rodziny. Zostały wymordowane 
przez UPA. Ekshumowane cia-
ła pochowano w zbiorowej mo-
gile na cmentarzu  w Średniej 
Wsi.”  (Stanisław Żurek: UPA w 
Bieszczadach, wyd. II. Wrocław 
2010, s. 24). Historyk IPN Ar-
tur Brożyniak jako datę mordu 
podaje 30 lipca 1944 roku – i 
zapewne ma rację, gdyż Polacy 

zostali uprowadzeni po mszy w 
kościele; 10 lipca wypadał we 
wtorek, 30 lipca w niedzielę. 
We wsi Wańkowa pow. Lesko  
UPA oraz okoliczna ukraińska 
„samoobrona” (SKW) zamordo-
wały 8 Polaków. 
Z. Konieczny podaję, że 30 lip-
ca w napadach na wsie Lesz-
czowate, Ropienka, Brelików 
i Wańkowa zamordowanych 
zostało 54 Polaków i Ukrain-
ka, żona Polaka. Natomiast Sz. 
Siekierka, H. Komański i K. 
Bulzacki dokumentują mord do-
konany tego samego dnia w tych 
samych miejscowościach  na 56 
Polakach. 
   31 lipca:  
We wsiach Janowice pow. Pro-
szowice oraz w mieście Pro-
szowice woj. kieleckie ukra-
ińskie oddziały kolaboracyjne 
(prawdopodobnie Ukraiński 
Legion Samoobrony) dokonały 
pacyfikacji, liczba ofiar nie jest 
znana: „31 lipca maszerując na 
koncentrację Samodzielnego 
Batalionu Partyzanckiego „Ska-
ła” oddziały „Grom” i „Skok”, 
pod d-twem por. „Wierzby”, 
przepędziły oddział Ukraińców 
penetrujący w tym czasie Pro-
szowice. W tym okresie należy 
jeszcze zarejestrować zwycię-
skie uderzenie oddziału ppor. 
„Jaxy” na ukraiński oddział SS, 
przeprowadzający pacyfikację w 
m. Janowice. Zginęło wówczas 5 
Ukraińców, a kilku zostało ran-
nych. Zdobyto broń i amunicję.” 
(Bolesław Nieczuja-Ostrowski: 
„Kazimiersko - proszowicka 
rzeczpospolita partyzancka (3)”; 
w: http://www.24ikp.pl/serwis/
wiecej/rpp1944/wspomnienia
/20140315wtk03kp_rp/art.php)  
   Od września 1943 do końca 
lipca 1944 roku:  
W mieście Skole pow. Stryj 
banderowcy zamordowali 30 
Polaków 
   W lipcu 1944 roku: 
We wsi Antoniówka pow. Ży-
daczów został uprowadzony i 
zamordowany Albin Gołuszko. 
W lesie koło miasteczka Bali-
gród pow. Lesko upowcy po-
wiesili 10 Polaków. 
We wsi Białe pow. Przemy-
ślany zamordowani zostali: 
Białomazur Józef, lat 18, po-
moc. gospodarza ukraińskiego; 
Naradzaj Daria, lat 60, Ukrain-
ka, matka Kseni Kurek; Kurek 
Ksenia, lat 32, żona Marcina 
-  powieszona. (Józef Wyspiań-
ski: Barbarzyństwa OUN-UPA, 
Lubin 2009, s. 170). „Brata mo-
jej matki, Franciszki Bednarz 
- Marcina Kurka i jego żonę, 
Ksenię banderowcy powiesili 
w lipcu 1944 r w sadzie. W tym 
samym dniu upowcy zastrzelili 
matkę Kseni (Ukrainkę), osobę 
60-letnią, bo przeciwstawiała 
się zaborowi konia. Matka Kse-
ni chyba miała na imię Daria.” 
(Adam Śledziona; w: Józef Wy-
spiański: Barbarzyństwa OUN-
-UPA, Lubin 2009, s. 160). Inni: 
„W lipcu 1944 r. została powie-
szona Kurek Ksenia żona Mar-
cina oraz został zam. Podwieski 

Jan l. 64.” (Prof. dr hab. Leszek 
S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., 
jw. tom 8). 
We wsi Białogłowy pow. Zbo-
rów zostali zamordowani Józef 
Dragan z córką. 
W miejscowości Bircza pow. 
Dobromil został zamordowa-
ny przez UPA gajowy Andrzej 
Przepióra, lat 42. (Edward Or-
łowski..., jw.). 
We wsi Borszów pow. Prze-
myślany zostali zamordowani 
przez Ukraińców: Michaliszyn 
Andrzej, lat 67 oraz jego żona i 
córka. (Józef Wyspiański: Skutki 
napadów ukraińskich nacjonali-
stów w powiecie Przemyślany. 
w: Ludobójstwo OUN-UPA na 
Kresach Południowo-Wschod-
nich, tom 10, Kędzierzyn-Koźle 
2018). 
We wsi Bratkowce pow. Stryj 
zamordowali 2 Polaków: ojca 
(dróżnika) z 18-letnim synem. 
Oraz: „Około lipca 1944 r. zo-
stał uprowadzony Józef Obacz.” 
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw. tom 
8). 
We wsi Brzegi Dolne koło 
Ustrzyk Dolnych zamordowali 
3 Polaków. 
W mieście Bóbrka woj. lwow-
skie ukraińska banda złożona z 
policjantów, upowców i dezerte-
rów z SS „Galizien – Hałyczy-
na” zamordowała 25 Polaków a 
5 poraniła. 
W miasteczku Bursztyn pow. 
Rohatyn banderowcy zamordo-
wali 14 Polaków. 
We wsi Busk pow. Kamionka 
Strumiłowa zamordowani zo-
stali: Gilewicz N. i jego żona.
(Kubów..., jw.). Inni: We wsi 
Wolany należącej do miasteczka 
Busk pow. Kamionka Strumiło-
wa: „Teściowa, Polka, o nazwi-
sku Kapij, wyjechała z Buska do 
Białej Podlaskiej w lipcu 1944 
roku, natychmiast po śmier-
ci swojego syna, męża Sławki 
– Osipa Kapija. Człowiek ten, 
będący rejonowym prowidny-
kiem OUN w Busku, uciekając 
z Niemcami przed zbliżającym 
się frontem armii sowieckiej, 
w ostatniej chwili zamordował 
swoich sąsiadów. Jego ofiara-
mi stała się para staruszków o 
nazwisku Gilewiczowie, miesz-
kających na Wolanach (część 
Buska). Nie udało mu się uciec 
daleko, został zastrzelony przez 
sowieckich żołnierzy w sąsied-
niej wsi Lanerówce. Pogrzebano 
go obok zamordowanych ofiar 
na cmentarzu przy cerkwi.” 
(Bronisław Szeremeta: „Wataż-
ka jego zbrodnie i zakłamane 
wspomnienia”. W: http://www.
republika.pl/szeremeta/watazka.
htm ).  
We wsi Buszcze pow. Brzeża-
ny zostali zamordowani: Janicki 
Michał, Rokosz Stefania, Za-
mojska Maria I, Zamojski Józef 
I, Zamojski Józef II, Zamojska 
Maria II, Żak Michalina.(Ku-
bów..., jw.).
We wsi Butyny pow. Żółkiew 
zamordowali 81-letniego Jana 
Ptaszkowskiego. 

We wsi Byszów  pow. Sokal: 
„W lipcu 1944 r. został zamor-
dowany księgowy Liegenscha-
ftu, NN.” (Prof. dr hab. Leszek 
S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., 
jw. tom 8). 
We wsi Chlebowice Świrskie 
pow. Przemyślany zamordo-
wali 19-letnią Magdalenę Za-
dwórną, miała 19  ran zadanych 
nożem. 
We wsi Ciemierzyńce pow. 
Przemyślany zostali zamor-
dowani przez Ukraińców: Boj-
czuk Stanisława, lat ok. 20, 
postrzelona w głowę; Broszko 
Władysław, lat ok. 30, zastrze-
lony. (Józef Wyspiański: Skutki 
napadów ukraińskich nacjonali-
stów w powiecie Przemyślany. 
w: Ludobójstwo OUN-UPA na 
Kresach Południowo-Wschod-
nich, tom 10, Kędzierzyn-Koźle 
2018). 
We wsi Czerniów pow. Roha-
tyn na drodze zamordowali 3 
młode Polki lat 20 – 21. 
We wsi Darowice pow. Prze-
myśl pod koniec lipca Ukraińcy 
zamordowali 2 Polki, siostry. 
We wsi Dołobów pow. Rudki 
esesmani ukraińscy z SS „Gali-
zien – Hałyczyna” zamordowali 
6 Polaków. 
We wsi Dźwiniaczaka pow. 
Borszczów „zostały powieszo-
ne w lesie przez swych mężów 
Ukraińców: Paulina Głowac-
ka, lat 35, Maria Polańska z 
d. Ziółkowska, lat 25” (Antoni 
Wagner; w: Siekierka..., s. 550; 
lwowskie).
We wsi Gniłowody pow. Pod-
hajce banderowcy zamordowali 
10 Polaków. 
We wsi Hostów pow. Tłumacz 
uprowadzili 3 polskich dzie-
ci pasących bydło: 14-letnią 
dziewczynkę oraz 14 i 16-let-
nich chłopców; które zaginęły 
bez wieści. 
We wsi Horysławice pow. Mo-
ściska zamordowali 5 Polaków: 
20-letnią dziewczynę i 4 chłop-
ców 19-letnich; ofiary torturo-
wali, poodcinali ręce i nogi itp.
We wsi Karolówka pow. Roha-
tyn zamordowana została Maria 
Prucnal z d. Rędzio. (Krystyna 
Tokarska: „Lista zamordowa-
nych”, w: www.stankiewicze.
com/ludobojstwo.pl). Oraz 
uprowadzony został i zaginął 
bez wieści  Tadeusz Gurdak.  
We wsi Korczunek pow. Stryj 
banderowcy zamordowali 3 Po-
laków, w tym kobietę.  
We wsi Kotówka pow. Kopy-
czyńce zastrzelili 5 Polaków, w 
tym 15-letniego chłopca. 
We wsi Królin pow. Mościska 
w przysiółku Mazury zamordo-
wali 9 Polaków, w tym 5-osobo-
wą rodzinę.  
We wsi Kluwińce pow. Kopy-
czyńce zamordowali 2 Polki. 
We wsi Kozara pow. Rohatyn 
banderowcy uprowadzili i utopi-
li w rzece Dniestr 4 młodych Po-
laków: kobiety lat 22 i 25 oraz 
mężczyzn lat 22 i 28. 
We wsi Krzczonowice w woj. 
kieleckim, w gminie i parafii 
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Ćmielów. „Pewnego lipcowego 
dnia 1944 r.(pod koniec miesią-
ca) do wsi zajechało bryczką 3 
Ukraińców w mundurach nie-
mieckiego Wermachtu, którzy 
chwilowo stacjonowali razem z 
Niemcami w niedalekiej Brzu-
stowie, podczas wycofywania 
się przed nacierającą Armią 
Czerwoną. Nie była to wizyta 
pokojowa, zabrali się do grabie-
ży chłopskich gospodarstw. Po-
wiadomieni o tym partyzanci AK 
z placówki Krzczonowice przy-
stąpili do obrony własnej wsi 
przed najeźdźcami i złodziejami, 
pamiętając do czego Ukraińcy 
są zdolni, jaką nienawiścią pa-
łają do Polaków. W wyniku wy-
miany ognia 2 Ukraińców zosta-
ło zabitych, jednemu udało się 
zbiec, mimo pogoni za nim. Po 
kilku godzinach sprowadził on 
posiłki i przystąpili tak jak przed 
rokiem na Wołyniu do podpala-
nia wsi i zabijania. Na początek 
zabili dwóch parobków u Sta-
nisława Kowalskiego. Spłonęło 
wtedy całkowicie kilka chłop-
skich zabudowań m.in. u Siw-
ca, Kacy, Kota, Patrów, Kolasy 
(Tycki). Gestapo powstrzymało 
dalsze podpalanie wsi. Ukraińcy 
strzelali do wszystkiego co się 
rusza. Panowie Piotr Nalewaj i 
Jan Kolasa (brat Ignaca) w tym 
dniu idąc do wsi z Ćmielowa, 
słysząc co się dzieje, zawrócili 
i tam pozostali do następnego 
dnia. Na drugi dzień poszli z po-
wrotem do domu, jednak po dro-
dze zatrzymali ich żandarmi nie-
mieccy i wywieźli do Szydłowca 
i powiesili na rynku wraz z in-
nymi Polakami.” (http://www.
krzczonowice.pl/index.php?i-
d=ii_wo963_spale641).   
We wsi Laskowce pow. Trem-
bowla banderowcy zamordo-
wali 15 Polaków i 4 Żydów, 
których Polacy ukrywali oraz 1 
Ukraińca, alumna gr.-kat, któ-
ry nie chciał przyłączyć się do 
UPA. 
We wsi Laskówka pow. Brzo-
zów w wyniku donosu Ukraiń-
ców gestapowcy zastrzelili 5 
Polaków podejrzanych o przy-
należność do AK.  
W okolicach Lwowa: „Przyto-
czę tu wydarzenie, które miało 
w lipcu 1944 r. Na południo-
wy-zachód od Lwowa została 
zaskoczona i w okrutny sposób 
zamordowana i zmasakrowa-
na kurierka idąca do oddzia-
łu leśnego - wezwani przez nią 
żołnierze AK dobiegli za późno 
- już nie żyła. Zobaczyli jednak 
i ostrzelali sprawców mordu 
uciekających do sąsiedniej wsi 
ukraińskiej, poszli tam by szu-
kać morderców i dokonać od-
wetu. I pisze uczestnik tej akcji 
strz. Tadeusz Tarnawski „Gil”: 
„W każdym z domów - poza 
przerażeniem - nie natknęliśmy 
się na jakieś ślady, które by dały 
powód do zastosowania represji 
.Ludzie byli potulni, przeraże-
ni, nie wykazywali odruchów 
agresji - żadnych represji wo-
bec mieszkańców wsi nie doko-
naliśmy. Widok przerażonych 
ludzi długo mnie prześladował. 
Doszedłem do wniosku, że nie 

nadaję się do takich akcji”. Tak 
myślało wielu młodych żołnierzy 
AK.” (http://piotrp50.blog.onet.
pl/2007/10/13/zbrodnie/). 
Na drodze z Łukowca do Ka-
rolówki pow. Rohatyn bande-
rowcy zamordowali 3 Polki w 
tym lat 20 i 21. 
We wsi Małowody pow. Pod-
hajce uprowadzili i zamordowa-
li 9 Polaków, w tym nauczyciela 
i chłopców lat 15, 16 i 17. Inni: 
zabitych zostało 10 osób, w tym: 
Denys Stanisław l. ok. 15 i Jan l. 
ok. 17, Beer-Roth N, Prokopy-
szyn Jan, Raczkowski Włady-
sław l. 16, Rohan Jan, i Skibiski 
Jan.  (Kubów..., jw.).
We wsi Mariampol pow. Stani-
sławów zamordowali Jana Zają-
ca i jego żonę Jadwigę.  
We wsi Niedzieliska pow. Prze-
myślany zostali zamordowani:  
Grzeszczyszyn Helena i jej 2 
synów oraz  Zielińska Katarzy-
na, lat 38. (Józef Wyspiański: 
Barbarzyństwa OUN-UPA, Lu-
bin 2009, s. 283). Oraz: został 
zamordowany Kłosowski Igna-
cy, lat 59, mąż Ukrainki. (Józef 
Wyspiański: Skutki napadów 
ukraińskich nacjonalistów w po-
wiecie Przemyślany. w: Ludo-
bójstwo OUN-UPA na Kresach 
Południowo-Wschodnich, tom 
10, Kędzierzyn-Koźle 2018).  
We wsi Paryszcze pow. Nad-
wórna w pobliskim lesie zna-
leziono zwłoki młodej Polki ze 
wsi Hawryłówka z obciętymi 
piersiami. 
We wsi Pieniaki pow. Brody 
banderowcy z sąsiedniej wsi za-
mordowali 4 Polki, których mę-
żów powołano do wojska. 
We wsi Piskorowice pow. Jaro-
sław na początku lipca Ukraińcy 
z SKW obrabowali i spalili 15 
gospodarstw polskich oraz za-
mordowali 6 Polaków.  
We wsi Piszczatyńce pow. 
Borszczów zastrzelony został 
Kozłowski, lat 37.  
We wsi Pleników pow. Prze-
myślany został porwany Kadys 
Jan (lat 63)  i wywieziony do 
lasu. (Józef Wyspiański: Bar-
barzyństwa OUN-UPA, Lubin 
2009, s. 291). 
We wsi Poluchów Mały pow. 
Przemyślany Zadrożna Wasy-
lia, lat ok. 40, została zarżnięta 
sierpem na polu. „Latem 1944 
r. mieszkanka Poluchowa Małe-
go, Ukrainka Wasylia Zadrożna, 
żona Polaka ukrywającego się 
we Lwowie, wyszła na pole leżą-
ce na terenie Białego, aby sier-
pem żąć zboże. Nie skończyła 
swojej roboty, bo przyszło kilku 
banderowców, sierpem pode-
rżnęli jej gardło i tak konającą 
zostawili ją w zbożu.” (Kazi-
mierz Żydaczewski; Józef Wy-
spiański: Barbarzyństwa OUN-
-UPA, Lubin 2009 s. 181). 
We wsi Połonice pow. Prze-
myślany zostały zamordowane: 
Markowska i.n.; Markowska Li-
dia, pasierbica.(Józef Wyspiań-
ski: Skutki napadów ukraiń-
skich nacjonalistów w powiecie 
Przemyślany. w: Ludobójstwo 
OUN-UPA na Kresach Połu-

dniowo-Wschodnich, tom 10, 
Kędzierzyn-Koźle 2018). 
We wsi Ponikwa pow. Brody 
banderowcy zamordowali 10 
Polaków. 
We wsi Radecznica pow. Za-
mość esesmani ukraińscy z SS 
„Galizien – Hałyczyna” razem 
z Niemcami zamordowali 5 Po-
laków. 
We wsi Radochówka pow. 
Równe upowcy zastrzelili 2 Po-
laków: mężczyznę i jego teścio-
wą. 
We wsi Rosochowaniec pow. 
Podhajce banderowcy zamor-
dowali 20 osób o nieustalonych 
nazwiskach.(Kubów..., jw.).
We wsi Słobódka Janowska 
pow. Trembowla Ukraińcy za-
mordowali 2 Polaków, w tym 
63-letniego powiesili. 
We wsi Słobódka Koszyłowiec-
ka pow. Zaleszczyki banderow-
cy zamordowali 24 Polaków; 
Stanisławowi Krajewskiemu 
odcięli głowę i podrzucili pod 
drzwi jego domu, jego żona do-
stała pomieszania zmysłów a ich 
dzieci trafiły do Domu Dziecka. 
We wsi Sokołów pow. Stryj za-
mordowali 15 Polaków, którzy 
przyjechali na swoje pola zbie-
rać żyto. 
We wsi Stójno pow. Zdołbu-
nów Ukraińcy zamordowali 
45-letniego żołnierza WP, któ-
ry przyjechał odwiedzić swoją 
wieś rodzinną. 
We wsi Świrz pow. Przemy-
ślany banderowcy zastrzelili 5 
Polaków. 
We wsi Tarnoszyn pow. Rawa 
Ruska banderowiec Iwan Bida 
„Krasejko” zamordował 22-let-
niego Mieczysława Podgórskie-
go, który wrócił do swojego 
domu po ukryte rzeczy. 
We wsi Turady pow. Żyda-
czów banderowcy uprowadzili i 
zamordowali Stefana Ogonow-
skiego. 
We wsi Turówka pow. Skałat 
zamordowali 3 Polaków, w tym 
małżeństwo Zająców po tortu-
rach powiesili na hakach u su-
fitu mieszkania, a mężczyźnie 
wycięli genitalia. 
We wsi Turylcze pow. Borsz-
czów zamordowali 5 Polaków. 
We Włodzimierzu Wołyńskim: 
Relacjonuje Barbara Szczepuła: 
„Helena Sawicka wraz z ojcem 
i księdzem Kobyłeckim ucieka z 
miasta, w oczach ma obrazy pło-
nących zagród, w uszach krzyki 
zabijanych ludzi, odgłosy strza-
łów. Pogania konie, siostra ja-
dąca na wozie z tyłu krzyczy coś 
do niej, ale w tym tumulcie nie 
słychać ani słowa, cała karawa-
na, chyba ze dwadzieścia wozów 
z Włodzimierza Wołyńskiego, to-
czy się na zachód, w pogoni za 
Polską, która tam właśnie się 
przesuwa. /.../ Kończy się lipiec, 
słońce pali, kurz, wozy grzęzną 
w piachu, krzyki, nawoływania, 
zamieszanie, a przez wszyst-
ko przebija się świdrujący głos 
dziewczynki. Skąd się wzięła 
dziewczynka? Pewnego dnia 
znaleziono ją brudną, wygło-

dzoną, w poszarpanej sukience, 
błąkającą się po okolicy. Ktoś 
przyprowadził ją do sierocińca 
założonego na plebanii. Takich 
dzieci, którym udało się przeżyć, 
bo w porę uciekły, zakopały się 
w stogu siana, schowały w kuku-
rydzy, przykucnęły jak zając pod 
miedzą, zaszyły się w bzach, pa-
dły plackiem w pszenicy, zdążyły 
dobiec do lasu i rzucić się mię-
dzy krzaki - było na Wołyniu wie-
le. Dzieci oniemiałych ze zgrozy, 
bo widziały coś, czego człowiek 
nie powinien nigdy zobaczyć. Co 
widziała dziewczynka? Co prze-
żyła? Nie mówiła. Czasem tylko 
wydawała przeraźliwy, niear-
tykułowany krzyk: Aaa. I wtedy 
ściskały się serca tych, którzy to 
słyszeli. Psy podkulały ogony. 
Milkły ptaki. Zakonnice bardziej 
gorliwie odmawiały różaniec. 
Palili się żywcem ludzie poza-
mykani w stodołach, kościołach 
i domach. Temu obcięto język, 
tamtej wyłupiono oczy, rozcięto 
brzuch, wyciągnięto płód, kogoś 
pocięto piłą, małe dzieci rozbi-
jano o ściany. To jej tragiczne: 
Aaa;. przewiercało powietrze, 
leciało wysoko aż do nieba, że-
brząc litości u Pana Boga. Ale 
Bóg patrzył w inna stronę, a lu-
dzie nie mogli jej pomóc, bo jak 
pomóc dwunastolatce, której ro-
dzice i rodzeństwo zostali pew-
nie na jej oczach w okrutny spo-
sób zamordowani? Pani Helena 
Szczepkowska, opowiadając mi 
o dziewczynce, spuszcza głowę, 
znowu ją widzi na tym swoim 
wozie, choć już nie pamięta, 
jakie miała włosy, chyba ciem-
ne warkoczyki, i całkiem puste, 
czarne oczy, w których nie było 
nic oprócz rozpaczy. Zamknęła 
ją w sobie i zatrzasnęła drzwi do 
świata. Oniemiała z bólu, ska-
mieniała jak Niobe. /.../ Ojciec 
Irenki, z którą Helena chodziła 
do szkoły, był dróżnikiem i miał 
domek przy torach na obrzeżach 
miasta. Upowcy wpadli w nocy. 
Co widziała dziewczynka,? Co 
przeżyła? Nie mówiła. Czasem 
tylko wydawała przeraźliwy, 
nieartykułowany krzyk: Aaa... 
I wtedy ściskały się serca tych, 
którzy to słyszeli. Psy podkulały 
ogony. Ptaki milkły. Ciała babci, 
dziadka, mamy, ojca, Irenki, jej 
sióstr i braci znaleziono następ-
nego dnia. Wszyscy zginęli tak 
samo: rozerwani za nogi. - Aaa; 
- krzyczy dziewczynka na wozie, 
jakby wiedziała, o czym myśli, 
poganiająca konie Helenka, jak-
by widziała to rozrywanie, jak-
by słyszała krzyki ofiar. /.../ W 
sierpniu Zosia rodzi zdrowego 
synka, Antoni razem z I Armią 
Wojska Polskiego zmierza w kie-
runku Berlina. Helena zostawia 
tymczasem u zakonnic w Zamo-
ściu dziewczynkę, której tra-
giczny krzyk wstrząsa światem, 
i popędzając konie jedzie dalej 
przez ogarnięte wojną ziemie.” 
(http://www.pamiec-nadzieja.
org.pl/pin1/print.php?type=A-
&item_id=16 )
We wsi Wola Górzańska pow. 
Lesko  zamordowali 2 Polaków.  
We wsi Wysoczanka pow. Sta-
nisławów obrabowali i spalili 

gospodarstwa polskie oraz za-
mordowali 20 Polaków, w tym 
4 rodziny. 
We wsi Złotkowice pow. Mo-
ściska na początku lipca obra-
bowali polskie gospodarstwa i 
zamordowali 3 Polaków. 
We wsi Zubrza pow. Lwów 
w wyniku fałszywego dono-
su miejscowych nacjonalistów 
ukraińskich Niemcy z własow-
cami zamordowali 25 młodych 
Polaków.
We wsi Żelechów Wielki pow. 
Kamionka Strumiłowa na 
przełomie czerwca i lipca 1944 
roku:  „W zeszłym tygodniu za-
mordowano: Regieńcuka Pawła, 
76 lat, z żoną 60 lat i córką 25 
lat. Ukraińcy zabijają przyjeż-
dżających Polaków. Obecnie 
przebywa jeszcze z Polaków 
10-15 osób. Główny wykonaw-
ca mordów Hrycyna Andrzej, 
miejscowy gajowy, jego za-
stępca Sawczan Iwan, duchowy 
działacz proboszcz Kowalski.” 
(1944, 4 lipiec – Notatka RGO 
Lwów dotycząca mordów na 
Polakach z rejonu Kamionki 
Strumiłowej dokonywanych 
przez Ukraińców. W:  B. Ossol. 
16722/2, s. 13).  
We wsi Żołnówka pow. Brze-
żany: „Około lipca 1944 r. zo-
stali zamordowani z wyroku sa-
mozwańczego „sądu” OUN: 1. 
Chorowy Paweł; 2. Kromy Jan, 
syn Demki; 3. Leszczora Piotr 
syn Jacentego; 4. Walkiewicz 
Michał syn Pawła”. (prof. dr 
hab. Leszek Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw., tom 7). 

  Stanisław Żurek 
Podstawowe źródła opracowa-
nia, które nie są wymieniane 
przy podawanych przypadkach 
zbrodni:  
Jastrzębski Stanisław: Ludobój-
stwo nacjonalistów ukraińskich 
na Polakach na Lubelszczyźnie 
w latach 1939 – 1947; Wrocław 
2007.  
Komański Henryk, Siekierka 
Szczepan: Ludobójstwo doko-
nane przez nacjonalistów ukra-
ińskich na Polakach w woje-
wództwie tarnopolskim 1939 
– 1946; Wrocław 2004. 
Siekierka Szczepan, Komański 
Henryk, Bulzacki Krzysztof:: 
Ludobójstwo dokonane przez 
nacjonalistów ukraińskich na 
Polakach w województwie 
lwowskim 1939 – 1947; Wro-
cław 2006. 
Siekierka Szczepan, Komański 
Henryk, Różański Eugeniusz: 
Ludobójstwo dokonane przez 
nacjonalistów ukraińskich na 
Polakach w województwie sta-
nisławowskim 1939 – 1946; 
Wrocław, bez daty wydania, 
2007. 
Siemaszko Władysław, Sie-
maszko Ewa: Ludobójstwo 
dokonane przez nacjonalistów 
ukraińskich na ludności polskiej 
Wołynia 1939 – 1945; Warsza-
wa 2000. 
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http://www.pamiec-nadzieja.org.pl/pin1/print.php?type=A&item_id=16
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Skrót UPA ( Ukraińska Powstań-
cza Armia)  jest raczej znany 
większości zainteresowanych hi-
storią ostatniej wojny światowej., 
ale jak sądzę  tylko jako nazwa  i 
zbrodnie jakimi się ją obciąża. 
Żeby jednak zrozumieć ciężar 
tematu należy wiedzieć, gdzie, 
kiedy i jak powstała ?  UPA - 
zbrojne ramię OUN-B. Niestety 
większość piszących na ten temat, 
nie udziela odpowiedzi na to py-
tanie, bo prawdopodobnie jej nie 
zna. Wszyscy z łatwością skupia-
ją się na zbrodniach tej „Armii”, 
a pozostałe informacje o niej 
sprowadzając do wygodnego i 
powszechnie znanego skrótu. Dla 
przykładu:  Kazimierz Wójcicki 
autor artykułu: „Krótka historia 
UPA dla Polaków na użytek dia-
logu z Ukraińcami „, napisał: „W 
czasach PRL najgorszą zbrodnią 
UPA długo miała być śmierć gen. 
Świerczewskiego, którego dzisiaj 
mało kto żałuje. Dopiero w la-
tach 70 i 80 dopuszczono mówie-
nie o Wołyniu, czego przed tym 
unikano...” Po za tym nie można 
tam znaleźć wiele więcej.  Po-
dobnie ma się z materiałami IPN, 
gdzie znajdujemy informacje: „ 
Masowa eksterminacja Polaków 
w latach 1943-1945, dokonywa-
na planowo przez ukraińskich 
nacjonalistów, objęła nie tylko 
Wołyń, ale również województwa 
lwowskie, tarnopolskie i stanisła-
wowskie – czyli Galicję Wschod-
nią, a nawet część województw 
graniczących z Wołyniem: Lu-
belszczyzny (od zachodu) i Po-
lesia (od północy). Sprawcami 
zbrodni były: Organizacja Na-
cjonalistów Ukraińskich, frakcja 
Stepana Bandery (OUN-B) oraz 
jej zbrojne ramię – Ukraińska 
Armia Powstańcza (UPA).”   A 
co możemy znaleźć na temat 
UPA w wikipedii? „ Ukraińska 
Powstańcza Armia, Ukraińska 
Armia Powstańcza, UPA (ukr. 
Українська повстанська армія, 
УПА; Ukrajinśka powstanśka 
armija, UPA) – formacja zbrojna 
stworzona przez frakcję bande-
rowską Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów pod koniec 1942 
roku i przez nią kierowana. Dzia-
łała głównie na Wołyniu, w Ga-
licji Wschodniej i na terenach na 
zachód od linii Curzona.” Wiem, 
że do informacji z wikipedii na-
leży podchodzić z przymruże-
niem oka, ale w tym przypadku 
zasób informacji pokrywa się z 
tym co publikują nasi historycy 
i za nimi media opinio-twórcze. 
Tu kilka przykładów: Tomasz 
Stańczyk  pisze: „  Ukraińska 
Powstańcza Armia była zbrojną 
formacją stworzoną przez Organi-
zację Ukraińskich Nacjonalistów 
(OUN-B, frakcję banderowską). 
Za początek jej działalności przy-

jęto 14 października 1942 roku, 
kiedy to powstał pierwszy od-
dział podporządkowany OUN-B. 
(...)Na czele UPA stanął w 1943 
roku Roman Szuchewycz („Ta-
ras Czuprynka”)....”. Natomiast 
wspomniany już K. Wójcicki 
twierdzi, że:” Moment w którym 
powstaje UPA (Ukraińska Ar-
mia Powstańcza) jest trudny do 
określenia, ponieważ nazwą tą 
posługuje się na początku kilka 
formacji. Ostatecznie jednak po-
czątek UPA jako podporządkowa-
nej UON to koniec roku 1942..” 
Tym sposobem rozprzestrzenia 
się , nie prawda, ale fałsz tworzo-
ny przez  pro-banderowskich hi-
storyków ukraińskich.  Andrzej 
Turczyn -  piszący na zasadzie 
kopiuj, wklej :   14 października 
1942 r., powstał pierwszy oddział 
UPA podporządkowany Organi-
zacji Ukraińskich Nacjonalistów 
(OUN-B). UPA odpowiedzialna 
jest za ludobójstwo dokonywane 
na Polakach w latach 1943-1945.  
(....) Na czele UPA stanął w 1943 
roku Roman Szuchewycz („Ta-
ras Czuprynka.”) „ Jak sądzę pi-
sał on te słowa w dobrej wierze, 
ale przy całkowitym braku dostęp 
do prawdy. Podobnie jak Damian 
Markowski, niestety  młody hi-
storyk, piszący materiał edukacyj-
ny, który napisał między innymi: 
„ Zapowiedzią przyszłych wy-
darzeń były działania pierwszej 
sotni (kompanii) UPA.  W nocy 
z 7 na 8 lutego 1943 roku ukra-
iński oddział zaatakował wołyń-
skie miasteczko Włodzimierzec  i 
później polską wioskę Parośla I. 
„ Niestety nie zwrócił on uwagi, 
że to  Wołodymyr Wiatrowycz ( 
szef ukraińskiego IPN-u) wykre-
ował legendę o rzekomej walce 
UPA z Niemcami, której początek 
miała dać 7 lutego 1943 roku sot-
nia Hryhoryja Perehijniaka. Tym 
samym szef ukraińskiego IPN 
wylansował nowego bohatera na-
rodowego Ukrainy. Heroizację 
Perehijniaka („Dowbeszki-Ko-
robki”) – uczestnika niemiec-
kiego ludobójstwa na Żydach 
– zauważył rosyjskojęzyczny 
portal IzRus w Izraelu (ad-
res: www.izrus.co.il) w notat-
ce pt. „Nazistowski pomocnik 
stał się przykładem bohaterstwa 
dla Ukraińców?” (Нацистский 
прихвостень стал примером 
героизма для украинцев?). Fak-
tu tego nie zauważyło natomiast 
żadne z mediów w Polsce.

 Tak jak na dzień dzisiejszy nie 
znalazłem śladów po pierwszym 
oddziale UPA podporządkowa-
nym OUN-B w 1942 r., tak nie 
można mówić ( pisać tym bar-
dziej), że za zbrodnią w Parośli 
I 7/8 lutego 1943 r. odpowiada 
pierwsza sotnia UPA, bo tak na-

prawdę dokonał tego oddział  WO  
OUN-SD. Niby nic a jednak nie 
zgodnie z prawdą o czym poniżej. 
Dobrze to wyjaśnia Maciej Rosa-
lak: „Dwa lata po zakończeniu II 
wojny światowej – w maju 1947 
r. – Ukraińska Główna Rada 
Wyzwoleńcza ustanowiła święto 
Ukraińskiej Powstańczej Armii 
w dniu 14 października 1942 r. 
Było to Święto Szaty (Pokrowy) 
Najświętszej Marii Panny. Wią-
zało się jednak z powołaniem 
wtedy przez konferencję referen-
tów wojskowych obwodowych 
prowidów OUN-B siły zbrojnej, 
która zresztą nie nazywała się 
wtedy UPA, tylko Wojskowe Od-
działy OUN-SD (Samostijnikiw 
Derżawnikiw). Wiosną następne-
go roku liczyły one kilka tysięcy 
żołnierzy, niekiedy nawet biorą-
cych udział w akcjach przeciw 
Niemcom, ale złowrogich głów-
nie dla Polaków. Ich pierwszym 
dowódcą został Dmytro Klacziw-
ski „Kłym Sawur”, rychło naczel-
ny kat ludności polskiej na Wo-
łyniu.” W tym materiale autor 
wyraźnie wskazuje, że to oddział 
OUN-SD odpowiada za pierw-
szy masowy mord w Parośli i co 
powołano w 1942 r. To rzetelny 
materiał który powinien przeczy-
tać również historyk, Grzegorz 
Ostasz który w poważnym opra-
cowaniu pisze między innymi: 
„ Wobec groźby ataku ze strony 
Ukraińców Delegatura Okręgowa 
na Wołyniu główny cel dla swej 
pracy widziała w przygotowaniu 
ludności polskiej do samoobrony. 
Groźbę ataku stwarzały sotnie 
Ukraińców, które OUN Stepa-
na Bandery wysyłała na Polesie 
i Wołyń.” Po takim zdaniu już 

czas na wstępne posumowanie. 
Dlaczego jeszcze nikt nie wyar-
tykułował faktu, że Banderowska 
UPA powstała w trakcie szaleją-
cej „Rzezi Wołyńskiej”, w 1943 
r.. Nazwę UPA, OUN  przywłasz-
czyła sobie od „Tarasa Bulby”.  I 
najważniejsze, OUN wykorzysta-
ło Wołyń jako poligon doświad-
czalny do stworzenia krwawej 
formacji zbrojnej, która w następ-
nych latach rozprzestrzeniła się 
na sąsiednie województwa. UPA 
w 1943 r. powstała i zbierała 
swoje krwawe żniwo jedynie na 
Wołyniu, rozpoczynając od mor-
dowania bezbronnej ludności pol-
skiej. Polskie oddziały partyzanc-
kie AK pojawiły się dopiero po 
20 lipca 1943 r. Obecnie historia 
UPA na Ukrainie nie tylko jest fał-
szowana, ale dosłownie pisana od 
nowa. Za przykład można przy-
wołać wydarzenie : W 2010 r., w 
Kijowie podczas obchodów po-
wstania UPA, lider partii „Swobo-
da” Ołeh Tiahnybok powiedział: 
„UPA to największa podziemna 
armia nie tylko Europy, a i świa-
ta, wszystkich czasów. Walczyła 
na wszystkie fronty, niszczyła 
niemieckich, sowieckich, pol-
skich okupantów od szeregow-
ców do generałów. Przez tę armię 
przeszło 600 tys. Ukraińców. To 
600 tysięcy bohaterów, którzy 
nawet po swojej śmierci wzbu-
dzają przerażenie u wszystkich 
nieprzyjaciół prawdziwej Ukra-
iny.” To, że Ukraińcy tak mówią 
to po części nic nadzwyczajnego, 
ale zdarzają się i nasi historycy 
jak np. w/w K. Wójcicki, który 
uważa, że „ O ile bowiem UON 
można zarzucić kolaborację z III 
Rzeszą w latach 1939-1942, to 

UPA z III Rzeszą nie kolaboro-
wała a z nią walczyła.” W 2014 
roku prezydent Ukrainy Petro 
Poroszenko ustanowił dekretem 
14 października nowe święto 
państwowe – Dzień Obrońcy 
Ukrainy, czyli dzień wojska 
ukraińskiego. Dekret wspomi-
na „męstwo i heroizm obrońców 
niepodległości i integralności 
Ukrainy”, podkreśla „wojskowe 
tradycje i zwycięstwa ukraiń-
skiego narodu” oraz wzywa do 
„budowy mocnego patriotyczne-
go ducha w społeczeństwie”. Jak 
poinformowały Kresy.pl :Ukraiń-
ski parlament, Werchowna Rada, 
nadał status weteranów osobom, 
które jako członkowie UPA „bra-
li udział w walce o niepodległość 
Ukrainy”. Poinformowały o tym 6 
grudnia 2018 r. ukraińskie media.  
Należy zaznaczyć, że nowa usta-
wa uwzględnia także osoby, które 
brały czynny udział w zbrodniach 
przeciwko ludzkości i masowych 
mordach. Prawdą jest, że każdy 
nacja potrzebuje swoich bohate-
rów – ich posiadanie jest istotnym 
elementem budowania tożsamo-
ści narodowej, ale niestety część 
Ukraińców do roli tej wybrała 
członków OUN-UPA, zwanych  
„banderowcami”. Na Ukrainie, 
szczególnie tej zachodniej, bojow-
nicy Organizacji Ukraińskich Na-
cjonalistów-Ukraińskiej Powstań-
czej Armii obrastają w pewien 
rodzaj kultu – pojawia się coraz 
więcej pomników i ulic nazywa-
nych ich imieniem. Dla przykładu  
już w 1995 r. ukraińskie władze 
samorządowe pamięci: Dmytro 
Semenowicza Klaczkiwskiego 
ps. „Kłym Sawur”, ufundowały 
pomnik w rodzimym Zbarażu. 

Gdzie, kiedy i jak powstała? 
„Banderowska UPA” 
Bogusław Szarwiło

/ Banderowcy Foto; https://foto-history.livejournal.com/9446917.html
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Siedem lat później jego pomnik 
powstał również w Równem na 
rogu Puszkina i Sobornej, gdzie 
niegdyś mieściło się obwodowe 
więzienie. W 2011 r. świętowano 
na Tarnopolszczyźnie „rok Dmy-
tra Klaczkiwśkoho”. W 2015 r. w 
pobliżu miejsca jego śmierci sta-
nął też pamiątkowy krzyż, który 
poświęcił Archiepiskop Riwienś-
kij i Ostrośkij Iłarion należący do 
Kijowskiego Patriarchatu. Ulic 
czczących jego pamięć w różnych 
obwodach jest co najmniej kilka-
dziesiąt. O innych zbrodniarzach 
już nie wspomnę. Wróćmy jednak 
do UPA.

Pierwsza  UPA-  „Tarasa Bul-
by”

To on stworzył „Pierwszą UPA”, 
ale banderowcy ukradli mu na-
zwę – mówi  Grzegorz Motyka, 
autor książki „Ukraińska party-
zantka”, mając oczywiście na 
myśli Tarasa Borowća. W tej pra-
cy można znaleźć: Taras Bulba-
-Boroweć, urodzony w 1908 r., 
mieszkaniec Wołynia, już przed 
wybuchem II wojny światowej 
był prawdopodobnie powiązany 
z ruchem petlurowskim. (...) W 
1940 r. przedostał się przez gra-
nicę na Polesie. Zapewne miał 
pełnomocnictwa UNR do tworze-
nia konspiracji, a w razie wybu-
chu wojny niemiecko-sowieckiej 
antykomunistycznej partyzantki. 
Miała ona nawiązywać do tra-
dycji Ukraińskiej Powstańczej 
Armii, podległej UNR antyso-
wieckiej partyzantki z 1919 r. 
UPA miała w założeniu ogarnąć 
całą Ukrainę, tworząc tzw. re-
gionalne Sicze, dlatego oddziały 
formowane na Polesiu nazwano 
Poliśka Sicz. (...). 8 sierpnia 1941 
r. otrzymał zgodę Niemców na 
utworzenie oddziału tysiąca ludzi 
do walki z sowieckimi rozbitka-
mi ukrywającymi się w bagnach 
Polesia. W końcu sierpnia 1941 
r. Boroweć opanował Olewsk i 
tu przeniósł swój sztab. Od sierp-
nia do połowy listopada 1941 r. 
Olewsk był stolicą państewka 
wzorowanego na UNR. (...)  Od 
9 do 16 listopada doszło do roz-
mów z Niemcami, po których, 
wobec niespełnienia ukraińskich 
postulatów, Boroweć rozwiązał 
„Poliśką Sicz”. (...) Demobiliza-
cja „Poliśkiej Siczy” nie oznacza-
ła końca walki — Boroweć przy-
stąpił do tworzenia podziemnych 
struktur partyzanckich z myślą o 
walce także z Niemcami. W grud-

niu 1941 r. nazwał swoje oddzia-
ły czy też zaczął oficjalnie używać 
nazwy Ukraińska Powstańcza 
Armia. (...)

W GG namalowano jego portret, 
fotografie którego rozpowszech-
niano wśród ludności. Dzięki 
temu partyzantka Borowcia i na-
zwa UPA stały się szybko popu-
larne, niewspółmiernie do siły i 
zasięgu jego oddziałów. W kwiet-
niu 1942 r. partyzantka Borow-
cia przeszła do czynnych akcji 
przeciwko Niemcom, w prakty-
ce polegających na zdobywaniu 
zaopatrzenia. (...) Równolegle 
Boroweć prowadził negocjacje 
jednocześnie z Niemcami i party-
zantką sowiecką. (...)  W grudniu 
1942 r. Boroweć zaproponował 
banderowcom i melnykowcom 
utworzenie wspólnego kierow-
nictwa UPA z nim jako komen-
dantem naczelnym. Banderowcy 
zignorowali propozycję, pozytyw-
nie natomiast zareagowali mel-
nykowcy, którzy także rozpoczęli 
tworzenie partyzantki (....)  Mel-
nykowcy prowadzili także oży-
wioną działalność organizacyjną. 
Głównymi terenami ich działal-
ności były ziemie wokół Równe-
go, Łucka, Dubna i Krzemieńca. 
(...) W tym czasie w Krzemieniec-
kiem melnykowcy mieli w kilku-
dziesięciu bojówkach około 450 
ludzi.  Komendantem powiatu 
krzemienieckiego był M. Dany-
liuk „Błakytnyj”, a dubieńskie-
go Roman Kyweliuk „Woron”. 
Jak układały się dalsze stosunki 
„Tarasa Bulby” z banderowcami 
oddają” listy otwarte „ skiero-
wane do OUN-B, które opubliko-
wał: Wiktor Poliszczuk  w 2002 
roku. To w nich Boroweć pre-
zentuje przebieg „współpracy” z 
banderowcami:  „ 22 lutego 1943 
roku odbyła się nasza oficjalna 
narada z Waszymi politycznymi 
przedstawicielami. Narada ujaw-
niła, że OUN zmienia swój po-
gląd na partyzantkę i uznaje po-
trzebę jej istnienia oraz potrzebę 
zwiększenia powstańczych sze-
regów. Określono linię politycz-
ną dla partyzantki, zaś taktykę i 
plany operacyjne miał przygoto-
wać odpowiedni sztab. 9 kwietnia 
1943 roku odbyła się pierwsza 
nasza narada z dowódcą Waszych 
oddziałów wojskowych „Jurka”. 
Stwierdzono potrzebę jednego 
wspólnego sztabu, przyjęto, że 
oddziały wojskowe OUN przesta-
ją istnieć, a cała ukraińska naro-
dowa partyzantka występuje pod 
naszą starą nazwą – Ukraińska 
Powstańcza Armia. (...)  Za dwa 
tygodnie miało odbyć się kolejne 
spotkanie celem kontaktu i skom-
pletowania sztabu UPA. Myśmy 
przyjechali na umówione miej-
sce, zaś Wasi ludzie nie. Łącz-
nicy wyjaśniali to terenowymi 
przeszkodami i wyznaczyli drugie 
spotkanie na 23 maja, na którym 
mieli spotkać się przedstawiciele 
trzech ugrupowań. 23 maja na 
umówione miejsce przyjecha-
li nasi ludzie i melnykowcy, zaś 
banderowcy znów nie przyjechali. 
Przerwaliście wszelkie kontakty z 
nami, ale poprzednie spotkania, 
rozmowy i plany wykorzystali-

ście przez przyjęcie naszej popu-
larnej nazwy UPA oraz używanie 
w swych publikacjach naszych 
antyfaszystowskich haseł.  (...) 
Już w czasie rozmów, zamiast 
tego, żeby prowadzić działania 
zgodnie ze wspólnie nakreśloną 
linią, oddziały wojskowe OUN, 
pod marką UPA, w dodatku niby 
to z rozkazu Bulby, w haniebny 
sposób zaczęły wyniszczać pol-
ską ludność cywilną i inne mniej-
szości narodowe.  (...)  Zarówno 
przed rozmowami, jak i po nich, 
członkowie Waszej organizacji 
prowadzą dziwaczną agitację 
przeciwko nam. Raz oświadczają, 
że Bulba jest podporządkowany 
przywództwu OUN i tylko dowo-
dzi jedną grupą partyzancką. A w 
ostatnim czasie rozpowszechnia 
się, że z Bulbą nie można niczego 
zrobić, ani poważnie rozmawiać, 
bo Bulba mówi jedno, a robi co 
innego. Akcja walk wewnętrz-
nych dochodzi do tego, że w 
ostatnich dniach przejawiają się 
próby przeciągania siłą na swoją 
stronę i rozbrajanie naszych od-
działów, wykradanie wszelkim 
podstępem broni, robienie prze-
szkód w wyżywieniu ludzi, aresz-
ty naszych łączników, niszczenie 
naszej prasy, literatury itd. (...)
O nazwę UPA, pod którą Wasi 
ludzie rozpoczęli działania nie 
zawsze wojskowo-państwowego 
charakteru, nie mamy zamiaru 
sprzeczać się ... Tym bardziej, że 
w miarę poszerzania akcji woj-
skowych po całej Ukrainie, nasza 
siła zbrojna nabrała charakteru 
ruchu ogólnonarodowego i dla-
tego zmuszona była do zmiany 
nazwy na Ukraińską Narodowo-
-Rewolucyjną Armię. (...) 

Druga UPA- „  Klaczkiwskiego”

 G. Motyka twierdzi : „ W 1942 
r. banderowcy na Wołyniu po-
siadali co najwyżej pojedyncze 
bojówki. Warto podkreślić, że nie 
znamy opisu ani jednej konkret-
nej banderowskiej akcji przepro-
wadzonej w 1942 r. na Wołyniu. 
(....)  OUN-B nie była w tym 
czasie zainteresowana rozwojem 
ruchu partyzanckiego, uznając go 
za szkodliwy dla sprawy ukraiń-
skiej. (...)Jednak jesienią 1942 r. 
stawało się coraz bardziej oczy-
wiste, iż takiego kursu nie da się 
utrzymać. Działalność z jednej 
strony sowieckiej partyzantki, a 
z drugiej Tarasa Bulby Borowcia 
cieszyła się dużą popularnością. 
(...) Sytuacja na Wołyniu zaniepo-
koiła CP OUN. Na Wołyń skiero-
wano, jako specjalnego wysłan-
nika, por. Iwachiwa z pełnomoc-
nictwami prowidu do przejęcia 
kontroli nad „dziką” partyzantką. 
(...) W październiku 1942 r. we 
Lwowie na  konferencji referen-
tów wojennych OUN,  to Iwa-
chiw w trakcie dyskusji stwierdził 
m.in.: „stwórzmy armię powstań-
czą! (...) Jak będziemy mieli siły 
zbrojne, to nie tylko Polacy, ale 
i Niemcy zaczną się nas bać.”  
Wszyscy jej uczestnicy byli zgod-
ni, że należy tworzyć własną ar-
mię. (...) Ostatecznie w trakcie 
narady powołano trzyosobową 

grupę roboczą (por. Iwachiw, Ł. 
Pawłyszyn, Mychajło Medwid’), 
która przygotowała szczegóło-
we plany tworzenia własnych sił 
zbrojnych i przyszłych działań 
powstańczych. (...) Na grudnio-
wym spotkaniu postanowiono 
przystąpić do tworzenia party-
zantki, tzw. Oddziałów Wojsko-
wych OUN. Od 1942 r. działalno-
ścią OUN-B na Wołyniu kierował 
Dmytro Kljaczkiwśkyj „Kłym 
Sawur. (...)   Na  naradzie wołyń-
skiej OUN, którą 15 lutego 1943 
r. — w wiosce Piddubce w pow. 
łuckim — poprowadził Iwachiw. 
Przedyskutowano na niej sprawę 
możliwości, jakie posiadała miej-
scowa organizacja w wypadku 
ewentualnego zrywu zbrojnego. 
(...) Od 17 do 23 lutego 1943 r. 
odbyła się III konferencja OUN 
w wiosce Tereberze lub Wałujky 
w pobliżu Oleska, w obwodzie 
lwowskim. (...) Programowe wy-
stąpienie wygłosił Mychajło Ste-
paniak (...)  Stepaniak sugerował 
również stworzenie jednolitych 
sił zbrojnych i ponadpartyjnego 
kierownictwa, w którym obok 
OUN znaleźliby się także przed-
stawiciele UNDO, UNR i innych 
ukraińskich ugrupowań. W ten 
sposób zademonstrowano by 
wobec własnego społeczeństwa 
oraz świata zewnętrznego jedność 
Ukraińców. (...) Nowo tworzona 
armia partyzancka miała nosić 
nazwę Ukraińska Armia Wyzwo-
leńcza. (...) „.  Nawiasem mówiąc 
OUN-B dość szybko zrezygno-
wało z tej nazwy, uznając UPA za 
bardziej propagandową ( dzięki 
Bulbie, już powszechnie znaną) i 
której zaczęło używać od przeło-
mu kwietnia i maja 1943 r. Rów-
nież w tym miejscu należy wspo-
mnieć, że OUN-B uznało , że 
Wołyń jest terenem, na którym 
istnieją najbardziej sprzyjające 
warunki do przeprowadzenia 
ukraińskiej rewolucji narodo-
wej. A to dlatego, że Niemcy nie 
dysponowali większą liczbą sił 
porządkowych, a Polacy jeszcze 
nie zdążyli stworzyć żadnego 
oddziału partyzanckiego. Przy 
tym , jak podaje IPN, na począt-
ku 1943 r. w służbie niemieckiej 
znajdowało się co najmniej  12 
tys. ukraińskich policjantów, co 
miało istotne znaczenie w reali-
zacji postanowień. Mieczysław 
Samborski trafnie zauważa, że 
:      „ W procesie tworzenia od-
działów zbrojnych nacjonaliści 
natrafili na całkowity brak kadr 
dla niższego i średniego szczebla 
dowódczego. Musieli sięgnąć po 
Ukraińców służących w pomoc-
niczej policji ukraińskiej. Dzięki 
osobistym kontaktom i poprzez 
członków OUN-SD służących w 
niej udało się w okresie marzec– 
maj 1943 r. namówić  policjan-
tów do przejścia do OWA/UPA.” 
Kierownictwo nad walką par-
tyzancką na Wołyniu, przejęli 
Wasyl Iwachiw oraz Dmytro 
Kljaczkiwśkyj. 
                                                 
Według G. Motyki: Za pierwszą 
sotnię banderowskiej UPA uważa 
się oddział Hrycia Perehijniaka, 
powstały na początku 1943 r. w 
po w. kostopolskim.( Tak  na-

prawdę  był to oddział OUN-SD . 
Nazwa Ukraińska Powstańcza Ar-
mia pojawiła się później- S.B. ) Po 
jego śmierci dowództwo nad od-
działem przejął Nikon Semeniuk 
„Jarema” („Stalnyj”, „Tymisz”). 
Po dezercji ukraińskiej policji 
oddziały UPA podległe OUN-B 
zaczęły powstawać na całym Wo-
łyniu i Polesiu. W maju 1943 r. 
do sotni „Jaremy” dołączyły już 
oddziały „Szawuły” i inne. W ten 
sposób powstała licząca ponad 
pięćset osób „Pierwsza Grupa 
UPA” pod dowództwem Iwana 
Łytwyńczuka „Dubowego”, dzia-
łająca w powiecie kostopolskim i 
sarneńskim w rejonie Stepań, Sty-
dyń, Lipno, Żurawicze.
W pow. krzemienieckim jako 
pierwszy powstał oddział Iwana 
Kłymyszyna „Kruka”. W kwiet-
niu 1943 r. liczył 47–50 osób. W 
końcu maja 1943 r. przybył do 
niego Petro Olijnyk „Enej”, któ-
ry zmienił nazwę z oddziału par-
tyzanckiego na oddział UPA, a 
potem rozbudował do siły kurenia 
liczącego trzy sotnie. Obok niego 
w południowej części obwodu ró-
wieńskiego i w powiecie krzemie-
nieckim utworzono zahony pod 
dowództwem Dmytra Kazwana 
„Czernyka”, Jewhena Basiuka 
„Czornomorcia” oraz innych do-
wódców.

Bardziej na zachód powstała 
„Ukraińska Powstańcza Grupa 
Ozero” pod dowództwem Jurija 
Stelmaszczuka „Rudoho”. Dzia-
łała ona w powiecie kowelskim w 
rejonie lasów skulińskich. W rejo-
nie Kołek powstał zahon „Kotło-
wyna” pod dowództwem Stepana 
Kowala „Jurija Rubaszenki”. W 
powiecie włodzimierskim i ho-
rochowskim w kompleksie lasów 
świnarzyńskich i lasów zawidow-
skich rozbudowywał swoje od-
działy Porfirij Antoniuk „Sosen-
ko”. Latem 1943 r. dowodził już 
pułkiem, noszącym kryptonim 

/ Taras Boroweć „Bulba” - dowódca Siczy 
Poleskiej w 1941 r.

/ Wasyl Iwachiw  ps. „Czetar Ros”, „So-
nar”   

/ Dmytro Semenowicz Klaczkiwski, 
ps.: „Kłym Sawur”   
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„Sicz”.”
Natomiast   Mieczysław Sambor-
ski pisze :”  Gdy 13 maja 1943 
r. w starciu z Niemcami zginął 
Iwachiw , niepodzielną władzę 
nad całością sił partyzanckich 
Wołynia objął Kljaczkiwśkyj 
ps. „Kłym Sawur”.  Natomiast 
w Krajowym Prowydzie OUN, 
we Lwowie polityka prowadzo-
na przez pełniącego obowiązki 
prowidnyka  Łebedia zaczęła 
budzić niezadowolenie części 
przywódców OUN. Od 11 do 13 
maja doszło do otwartego wystą-
pienia jego przeciwników, Łe-
bed zaskoczony krytyką, opuścił 
obrady. Pod jego nieobecność 
członkowie prowidu pozbawili 
go władzy i utworzyli kolegial-
ne kierownictwo w postaci trzy-
osobowego Biura Prowidu. 
W ten sposób władzę nad 
OUN objął triumwirat w skła-
dzie Zinowij Matła, Dmytro 
Majiwśkyj i, jako „pierwszy 
wśród równych” , Roman Szu-
chewycz  ps. „Taras Czupryn-
ka”.W tej sytuacji dla dalszej 
organizacji i rozwijania armii re-
ferentura wojskowa Dowództwa 
Głównego w drugiej połowie 
maja przysłała na pomoc Klacz-
kiwskiemu,  z Galicji 58 specja-
listów wojskowych (oficerów i 
podoficerów), którzy w swoim 
czasie uzyskali wysokiej jakości 
szkolenia w armii polskiej lub 
niemieckiej. To w maju 1943 
r. rozwijają swoją działalność 
pierwsze wielkie (ponad 500 
osób) formacje UPA: «Pierw-
sza grupa UPA» (dowódca 
I. Łytwynczuk-«Dubowyj»); 
Ukraińska Grupa Powstańcza 
«Ozero» (dowódca J. Stela-
maszczuk-«Rudyj»); oddział 
UPA «Kotłowyna» (dowódca 
S.Kowal-«Jurij Rubaszenko») 
. Wymienione zjednoczenia 
UPA zaczynają ambitnie reorga-
nizować się i liczebnie rozwijać 
się późną wiosną i latem 1943 r. 
W maju i czerwcu 1943 roku 
w dowództwie UPA zaczął doj-
rzewać plan jednoczesnego 
uderzenia na polskie osady i 
masowej „ czystki” Polaków 
na całym Wołyniu. W tym też 
czasie frakcja banderowska 
OUN zmierzała konsekwentnie 
do zjednoczenie ukraińskich 
oddziałów wojskowych różnej 
proweniencji: bulbowców i mel-
nykowców,  czyniąc to najczę-
ściej  siłą , co przyczyniło się do 
okrzepnięcie oddziałów UPA. 
Na początku czerwca 1943 
r. „Kłym Sawur”, który zo-
stał dowódcą,   UPA na Wo-
łyniu, przekazał dowódcom 
UPA w zachodnich powiatach 
Wołynia tą słynną tajną dy-
rektywę: w sprawie przepro-
wadzenia wielkiej akcji wy-
mordowania polskiej ludności 
męskiej w wieku od 16 do 60 
lat.        Jak pisze Władysław 
Filar: „  Eksterminacja ludności 
polskiej rozpoczęta w powia-
tach sarneńskim, kostopolskim, 
rówieńskim i zdołbunowskim w 
czerwcu 1943 r. rozszerzyła się 
na powiaty dubieński i łucki, w 
lipcu objęła powiaty horochow-
ski, kowelski i włodzimierski, 

a w sierpniu także powiat lubo-
melski . „  Już wtedy we Lwo-
wie zaczęto mówić o wołyńskim 
„UPA Klaczkiwskiego”, bo w 
trzeba wyraźnie powiedzieć, 
że we Wschodniej Małopolsce 
w 1943 r. UPA nie istniało. Jak 
pisze wspomniany już Mieczy-
sław Samborski:  „15 lipca 
1943 r. D. Klaczkiwski,  tworzy i 
kieruje pierwszym Dowództwem 
Głównym UPA. W ciągu mie-
siąca został w końcu ostatecz-
nie ukształtowany sztab UPA, 
do pracy w którym dołączono 
oficerów byłej armii UNR ppłk 
L. Stupnyckiego (szef sztabu) i 
pułkowników M. Omeliusyka i 
I. Łytwynenka. Szef sztabu L. 
Stupnyćki ps. „Honczarenko” 
zaczął tworzyć „Główny Sztab 
Wojskowy” (GSzW) „UPA  Wo-
łyń–Podole , Klaczkiwskiego”. 
Prawdopodobnie utworzenie  
GSzW stało przyczyną reor-
ganizacji „UPA Klaczkiwskie-
go” polegającą na stworzeniu 
czterech Wojskowych Okręgów 
(WO).  Mykoła Jakymczuk ps. 
„Ołeh” ( od 15 września 1943 
r- Jurij Stelmaszczuk ps. „Ry-
dyj”) -mianowany dowódcą WO 
„Turiw”, Iwan Łytwynczuk ps. 
” „Dubowyj” -WO „Zahrawa,  
Petro Olijnyk ps. „Enej”  WO 
„Bohun” ,   Fedir Worobcia 
(Wereszczak) WO „ Tjutjun-
nyk”. Między 21 i 25 sierpnia 
1943 odbył się III Zjazd OUN, 
na którym prowidnyk Łebedź i 
Mychajło Stepaniak  skrytyko-
wali działania UPA na Woły-
niu, określając działania podjęte 
przeciwko Polakom jako „ban-
dyckie”. Grupa działaczy OUN 
z Wołynia podjęła jednak obro-
nę „Kłyma Sawura”, domagając 
się powtórzenia doświadczeń z 
Wołynia także na terenie Galicji. 
Ostatecznie zwolennicy Kljacz-
kiwśkiego znaleźli się na zjeź-
dzie w większości.  „Wielkie 
Zebranie” usprawiedliwiło jego 
działania, choć w oficjalnych 
uchwałach kongresu nie zostało 
to odzwierciedlone. Roman Szu-
chewycz początkowo miał pew-
ne zastrzeżenia do wołyńskiej 
taktyki Kłjaczkiwśkiego, ale w 
końcu je zaaprobował.      27 
VIII 1943 na mocy rozkazu nr 
3 Kljaczkiwśkij stanął na czele 
Głównego Dowództwa UPA.

UPA - „ Szuchewicza „

 Mieczysław Samborski pisze, 
że  Szuchewicz jesienią 1943 r. 
przybył na Wołyń i przebywał 
cały listopad oceniając poczyna-
nia UPA- „ Kłyma Sawura”.
 Po powrocie do Małopolski 
Wschodniej, w dniu 5 grudnia 
1943 r. zwołał on do Lwowa 
(przy ul. Żółkiewskiej) po-
siedzenie prowidu. Na nim 
stwierdził, iż utworzona przez 
Krajowy Wołyński „Prowid” 
[OUN -SD] UPA całkowicie 
sprawdziła się i jej działalność 
stała się znana, nie tylko na 
Wołyniu, ale i na wschodnich 
ziemiach Ukrainy, dlatego 
zawnioskował, aby na bazie 
UNS ( Ukraińska Narodowa 
Samoobrona), utworzyć UPA 

również na terytorium Galicji. 
Szuchewycz także dał pozytyw-
ną ocenę działań „Kłyma Sa-
wura”, powiedział, iż on wśród 
członków UPA ma duży auto-
rytet. Na tej postawie nacjo-
naliści utworzyli nową UPA, 
której dowództwo objął sam 
Szuchewycz, a „UPA Klacz-
kiwskiego” zdegradowano do 
jednej z „Generalnych Grup” 
i nazwano ją UPA-Północ. Tu 
warto zauważyć, że W 1944 r. na 
Wołyniu dokonano reorganiza-
cji, zmniejszając liczbę WO do 
trzech.  W Małopolsce Wschod-
niej miała działać UPA-Zachód 
(przekształcona z Ukraińskiej 
Narodowej Samoobrony). Na-
tomiast od 18 stycznia 1944 r. 
na części terytorium Wojsko-
wego Okręgu „Bohun” utwo-
rzono UPA-Południe, której 
dowództwo powierzono Wasy-
lowi Kukowi ps. „Łemisz”. Jak 
podaje G. Motyka: „ W Gali-
cji oddziały początkowo nosiły 
nazwę Ukraińskiej Narodowej 
Samoobrony (UNS) i dopiero 
na początku 1944 r. przekształ-
ciły się w UPA. Pierwsze z nich 
powstały latem 1943 r. w Kar-
patach. W trudno dostępnych 
górskich ostępach nacjonaliści 
utworzyli obozy szkoleniowe, w 
których organizowano poszcze-
gólne sotnie. Składały się one 
z ochotników przybywających 
z całej Galicji. Interesujące, 
że choć do oddziałów przyjmo-
wano tak członków OUN, jak i 
sympatyków, jedną z sotni po-
stanowiono sformować wyłącz-
nie z członków OUN-B. Nosiła 
ona kryptonim „Siromanci”, 
a jej dowódcą został Dmytro 

Karpenko „Jastrub”. Zapewne 
miała ona stanowić kadrowy i 
zaufany oddział UPA, przezna-
czony do wykonywania zadań 
specjalnych. Warto wspomnieć, 
iż w UPA istniały również karnę 
sotnie, do których przenoszono 
partyzantów mających kłopoty z 
zachowaniem dyscypliny. Wia-
domo o istnieniu co najmniej 
dwóch karnych sotni — „Wiu-
na” na Polesiu oraz „Swiatosła-
wa” w rejonie Kołomyi.  W su-
mie, według wykazu sporządzo-
nego przez P. Sodola, wynika, iż 
w latach 1943–1945 powstało 
ponad sto sotni UPA. Służyło 
w nich w momencie najwięk-
szego rozwoju ok. 25–30 tys. 
partyzantów. (....) W 1946 r. w 
CP OUN zapadła decyzja o po-
wolnym rozformowaniu wszyst-
kich oddziałów partyzanckich 
i przejściu do tzw. Podziemia 
Zbrojnego OUN. Jeszcze w tym 
samym roku zdemobilizowa-
no oddziały UPA na Wołyniu. 
W 1947 r. rozwiązano oddziały 
w WO „Buh” i WO „Łysonia”, 
nacisk wojska i KBW sprawił, 
iż zaprzestały one działalności 
w WO „San”. Ostatnie oddziały 
działały jeszcze tylko w Karpa-
tach. W 1949 r. istniały już je-
dynie dwa oddziały w sile czot, 
które rozformowano do końca 
roku.” Reasumując, UPA po-
wstała na Wołyniu w 1943r. 
w wyniku krwawych  dzia-
łań OUN- frakcja Bandery. 
Twórcą banderowskiej UPA i 
pierwszym dowódcą był Dmy-
tro Kliczkiwskij ps. „Kłym Sa-
wur”, krwawy kat bezbronnej 
ludności polskiej Wołynia.
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DZIAŁANIA 27 WOłYŃSKIEJ 
DYWIZJI PIECHOTY ARMII
KRAJOWEJ - lipiec 1944r. 
Władysław Filar

Okrążenie w lasach parczew-
skich 15 lipca 1944 r. 

Niemcy rozpoczęli wielką akcję 
pacyfikacyjną p.k. „Wirbelsturm” 
(„cyklon”) przeciw oddziałom par-
tyzanckim zgrupowanym w rejo-
nie lasów parczewskich. W akcji 
uczestniczyły jednostki zmotory-
zowane i konne liczące w sumie 
około 9 tysięcy ludzi. Niemcy 
utworzyli trzy zgrupowania opera-
cyjne: południowe - składające się 
z oddziału kawalerii SS-policji 
oraz kompanii ze szkoły policji w 
Trawnikach pod dowództwem kpt. 
Wallbrandta, nacierające od strony 
Trawnik; południowo-zachodnie w 
składzie: I zmotoryzowany bata-
lion żandarmerii, 70 zmotoryzowa-

ny pluton żandarmerii, bateria dział 
i oddział policji z Trawnik pod do-
wództwem kpt. Kleingebiela, na-
cierające od strony Piasków Luter-
skich, Lublina i Lubartowa; pół-
nocno-zachodnie w skład którego 
wchodziły: III batalion 25 pułku 
SS-policji, 71 i 72 zmotoryzowane 
plutony żandarmerii, szwadron SS-
-policji, grupy grenadierów i bate-
ria dział pod dowództwem mjr. 
Lippmana, nacierające od strony 
Radzynia Podlaskiego, Wohynia i 
Wisznic. W końcowej fazie akcji z 
kierunku wschodniego wprowa-
dzone zostały jednostki korpusu 
kawalerii kałmuckiej. W akcji bra-
ły udział również wydzielone jed-
nostki Wehrmachtu.117 Celem ak-
cji „Cyklon” było zniszczenie od-

działów partyzanckich znajdują-
cych się w lasach parczewskich 
oraz przyległym do nich obszarze i 
zapewnienie w ten sposób bezpie-
czeństwa i swobody zaopatrywa-
nia wojsk grupy armii „Północna 
Ukraina”. Działaniami pacyfika-
cyjnymi objęto obszar o po-
wierzchni ponad 750 km kw. Akcję 
rozpoczęto 15 lipca 1944 r. w 
znacznej odległości od skraju la-
sów parczewskich, która na kierun-
ku południowym wynosiła około 
40 km, a na kierunku północnym i 
zachodnim - 15-20 km.118 Po-
szczególne oddziały niemieckie 
otrzymały zadanie rozwinięcia się 
w wyznaczonych pasach, przecze-
sywania terenu na głębokość 6-10 
km dziennie i stopniowego zacie-
śniania pierścienia okrążenia. Stąd 
też do rejonu lasów parczewskich 
oddziały niemieckie dotarły dopie-
ro po 2-3 dniach. Ale już od 16 lip-
ca do sztabu dywizji zaczęły napły-
wać alarmujące meldunki o zbliża-
niu się wojsk niemieckich. Zorga-
nizowany system rozpoznania bo-
jowego, wraz z wysuniętymi głę-
boko w teren zakonspirowanymi 
trójkami współpracującymi z miej-
scowym wywiadem, zdał egzamin, 
dostarczając dokładne informacje 
o ruchach i zamiarach wojsk nie-
mieckich. W tym czasie do sztabu 
dywizji przybył płk Jan Kotowicz 
„Twardy”, który 11 lipca 1944 r. 
otrzymał z rąk Komendanta AK 
gen. Bora-Komorowskiego nomi-
nację na dowódcę 27 WDP AK. 
Ponieważ nie zdążył jeszcze prze-
jąć dowodzenia, stojąc wobec wy-
darzeń wymagających natychmia-
stowego działania, oddał inicjaty-
wę mjr. Janowi Szatowskiemu 
„Kowalowi”, któremu podlegało 
gros sił dywizji (trzy bataliony 50 
pp i batalion 43 pp). Wieczorem 16 
lipca 1944 r., na rozkaz „Kowala”, 
oddziały dywizji opuściły swoje 
dotychczasowe rejony i skoncen-
trowały się na południowym skraju 
lasów parczewskich w rejonie Je-
dlanki Starej, wzdłuż leśnego trak-
tu prowadzącego w kierunku Par-
czewa. Na naradzie dowódców 
oddziałów zdecydowano podjąć 
próbę przebicia się poza zacieśnia-

jący się pierścień okrążenia, zanim 
Niemcy zamkną go ostatecznie. 
Dywizja nie mogła podjąć walki 
pozycyjnej w obronie okrężnej ze 
względu na dotkliwy brak amuni-
cji. Również doświadczenia dra-
matycznych walk w dwóch po-
przednich okrążeniach przemawia-
ły za tym, aby nie dać się zamknąć 
w „kotle”. Posiadane informacje o 
nieprzyjacielu wskazywały, że na 
styku zgrupowań niemieckich na-
cierających z kierunku południo-
wozachodniego i północno-za-
chodniego występują znaczne luki. 
Postanowiono zatem przebijać się 
w kierunku zachodnim między sta-
cją kolejową Gródek a wsią Brzeź-
nica Książęca. Ze względu na brak 
dostatecznej ilości amunicji zale-
cono w miarę możliwości unikać 
walki. W godzinach popołudnio-
wych 18 lipca sprawnie uformowa-
no oddziały w porządku marszo-
wym. Chociaż było to kilka tysięcy 
ludzi oraz dość duży tabor - wszyst-
ko odbyło się bez rozgardiaszu, w 
ciszy i spokoju. żołnierze wiedzieli 
co mają robić i rozumieli swoich 
dowódców bez zbędnych słów - na 
skinienie. Oddziały dywizji masze-
rowały w następującej kolejności: 
straż przednią stanowił I/45 pp, a 
za nim w kolejności maszerowały: 
I/50 pp, III/50 pp, I/43 pp, kwater-
mistrzostwo, kompania łączności, 
dowództwo i sztab dywizji. Ko-
lumnę zamykał II/50 pp. Po zapad-
nięciu zmroku oddziały w ustalo-
nym porządku marszowym ruszyły 
w kierunku północno-zachodnim. 
Gdy szpica I/45 pp zbliżyła się do 
toru kolejowego, została ostrzelana 
silnym ogniem z broni maszyno-
wej, przy czym przeciwnik położył 
wzdłuż toru kolejowego ogień za-
porowy. Okazało się, że Niemcy 
rozmieścili na noc na torze gniazda 
broni maszynowej, a ponadto linię 
kolejową Lubartów, Parczew, Łu-
ków patrolował pociąg pancerny. 
W tej sytuacji walki nie można 
było uniknąć. I/45 pp rozwinął się 
w stronę torów kolejowych i podjął 
atak czołowy na pozycje niemiec-
kie. I/50 pp zaatakował rejon stacji 
kolejowej Gródek, skąd Niemcy 
prowadzili gęsty, bardzo groźny 

boczny ogień blokujący ruch od-
działów dywizji. Wywiązał się za-
cięty bój, w którym obie strony 
metodycznie zwalczały się ogniem 
swojej broni. Zdecydowane natar-
cie I/45 pp zmusiło nieprzyjaciela 
do opuszczenia stanowisk i wyco-
fania się w kierunku Lubartowa. 
Również I/50 pp zdławił punkty 
ogniowe Niemców w rejonie stacji 
kolejowej Gródek i zmusił ich do 
wycofania się w stronę Parczewa. 
Po trwającej około pół godziny 
walce, droga była wolna. I/45 pp, 
I/50 pp i III/50 pp przeszły przez 
tory kolejowe i zatrzymały się w 
rejonie wsi Nadzieja, oczekując na 
pozostałą część kolumny. Silny 
ogień broni maszynowej nieprzyja-
ciela, prowadzony od strony torów 
kolejowych, w początkowej fazie 
walki wywołał zamieszanie w szy-
kach maszerującej kolumny, a 
szczególnie w taborach. Gospodar-
skie konie nie przywykłe do strze-
laniny i spadających rakiet oświe-
tlających teren płoszyły się, rwały 
uprząż i łamały wozy. żołnierze nie 
byli w stanie opanować i uspokoić 
rozszalałe zwierzęta. Zamieszanie 
w taborach spowodowało rozcią-
gnięcie i przerwanie kolumny oraz 
utratę łączności z czołowymi bata-
lionami dywizji. W takiej sytuacji 
płk „Twardy” po naradzie z do-
wódcami I/43 pp i II/50 pp posta-
nowił skierować pozostałą część 
kolumny na lewo w kierunku Lu-
bartowa, aby ominąć rejon toczą-
cego się boju. Między Brzeźnicą 
Bychawską i miejscowością Tarło 
bataliony: I/43 pp i II/50 pp, ze 
sztabem dywizji, kompanią łącz-
ności i ocalałą częścią taborów 
przeszły bez walki tory kolejowe i 
skierowały się wzdłuż rz. Wieprz 
na północ, do wyznaczonego rejo-
nu ześrodkowania oddziałów 27 
WDP AK - Zawada, Bełcząc koło 
Czemierniki. W tym czasie mjr 
„Kowal” z trzema czołowymi bata-
lionami bezskutecznie oczekiwał 
na pozostałą część kolumny. Po-
dejmowane próby odnalezienia jej 
i nawiązania łączności nie przynio-
sły rezultatu. O świcie podjęto dal-
szy marsz w kierunku północno-
-zachodnim do rejonu Czemiernik. 
Podczas przekraczania szosy Par-
czew - Lubartów w okolicy Julio-
pola, od strony Lubartowa nadje-
chała kolumna 12 samochodów z 
Niemcami, którzy rozwinęli się w 
tyralierę i otworzyli ogień w stronę 
oddziałów polskich. Mjr ”Kowal” 
skierował przeciw nim I/50 pp, 
który bez zwłoki uderzył na Niem-
ców, umożliwiając przejście szosy 
pozostałym oddziałom. Niemcy 
nie wytrzymali natarcia batalionu i 
wycofali się w kierunku Lubarto-
wa, pozostawiając zabitych i dwa 
płonące samochody. Po przekro-
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czeniu szosy kolumna weszła do 
kompleksu leśnego, duktami le-
śnymi dotarła do szosy Czemierni-
ki - Lubartów i osiągnęła południo-
wy skraj lasów czemiernickich w 
rejonie kolonii Dębica. Tu nastąpi-
ło spotkanie z drugą częścią ko-
lumny, w której znajdował się do-
wódca dywizji płk. „Twardy”. 
Przewidując dalszy marsz, skiero-
wano I/50 pp dla zorganizowania i 
ubezpieczenia przeprawy na rz. 
Wieprz. Pozostałe oddziały, po tru-
dach nocnego marszu, przez cały 
dzień 19 lipca odpoczywały w 
kompleksie leśnym w rejonie miej-
scowości Zawada. Po zapadnięciu 
zmroku oddziały ruszyły w kierun-
ku przeprawy na rz. Wieprz i ma-
szerując przez kolonię Dębica, Żu-
rawieniec przekroczyły rzekę, mi-
nęły Serock, jezioro Kunów, Firlej 
i osiągnęły lasy lubartowskie w re-
jonie leśniczówki Budy. Tu, w oko-
licznych miejscowościach zatrzy-
mały się na odpoczynek. W ten 
sposób oddziały 27 WDP AK zna-
lazły się poza zacieśniającym się 
pierścieniem okrążenia operacji 
niemieckiej „Cyklon”. Wyjście z 
okrążenia w lasach parczewskich 
bez większych strat było niewątpli-
wie dużym sukcesem taktycznym 
dywizji.119 

 Udział w akcji „Burza” na Lu-
belszczyźnie 

Po wyrwaniu się z okrążenia w 
lasach parczewskich oddziały 27 
WDP AK rozlokowały się w miej-
scowościach położonych na skraju 
lasów lubartowskich. Dowództwo 
dywizji z kompanią łączności, 
szpital i kwatermistrzostwo roz-
mieściły się w Budach. Do miej-
scowości Czerwonka - Gozdów 
skierowany został I/50 pp z zada-
niem ubezpieczenia od strony Lu-
bartowa. Od wschodu ubezpieczał 
II/50 pp rozlokowany w miejsco-
wości Huta Firlej. Ubezpieczenie 
od zachodu zapewniał I/45 pp sta-
cjonujący w Majdanie Sobolew-
skim. III/50 pp rozmieszczony w 
Sobolewie wystawił ubezpieczenie 
od strony Kamionki. Do miejsco-
wości Nowy Antonin skierowano 
I/43 pp w celu ubezpieczenia re-
jonu rozmieszczenia dywizji od 
północy. Dowództwo 50 pp rozlo-

kowało się w miejscowości Baran. 
W tym czasie wojska sowieckie 1 
Frontu Białoruskiego sforsowały 
Bug i rozwinęły operacje w kierun-
ku zachodnim. Armia niemiecka 
była w odwrocie. Dowództwo 27 
WDP AK oczekiwało na zadania w 
akcji „Burza” na Lubelszczyźnie. 
22 lipca 1944 r. do sztabu dywizji 
przybył mjr Tadeusz Sztumberk-
-Rychter „Żegota”, który wracając 
z Warszawy przez Lublin, przy-
wiózł nowe zadania dla dywizji. 27 
WDP AK miała opanować Lubar-
tów i jego okolice. Niezwłocznie 
przystąpiono do wykonania zada-
nia. I/50 pp skierowany został do 
Kamionki z zadaniem zamknięcia 
drogi odwrotu Niemców z kierun-
ku Lubartowa na Michów - Dęblin. 
Opanowanie Lubartowa powierzo-
no III/50 pp, a Kocka - I/43 pp. 
III/50 pp dotarł do Lubartowa oko-
ło godz. 17.00. Okazało się, że już 
o godz. 13.00 miejscowe oddziały 
AK rozpoczęły akcję przeciwko 
Niemcom i opanowały kosza-
ry oraz inne obiekty niemieckie. 
Tymczasem od strony Parczewa 
nadjechał pociąg niemiecki z 30 
wagonami sprzętu zmotoryzowa-
nego. Przybyły batalion zorganizo-
wał zasadzkę, i gdy pociąg zbliżał 
się do skrzyżowania torów kolejo-
wych z szosą, ostrzelał go gęstym 
ogniem. Niemcy odpowiedzieli 
także ogniem i zaczęli wyłado-
wywać z wagonów samochody. 
Zdecydowane natarcie na pociąg 
rozbiło oddział niemiecki liczący 
około 70 ludzi, wzięto jeńców. Kil-
koma samochodami ciężarowymi 
część oddziału niemieckiego odje-
chała w kierunku Kocka. W zdoby-
tym pociągu znajdowały się samo-
chody osobowe, broń i amunicja, 
bielizna, umundurowanie, środki 
opatrunkowe i inny sprzęt. Mjr 
„Kowal” zaniepokojony brakiem 
wiadomości z Lubartowa, skiero-
wał tam II/50 pp. Batalion przybył 
na miejsce już po zakończeniu ak-
cji na pociąg niemiecki. Oba bata-
liony wkroczyły do Lubartowa wi-
tane owacyjnie przez ludność miej-
scową. żołnierze rozlokowali się w 
mieście podejmowani gościnnie 
przez mieszkańców. Dowódca AK 
depeszował o tym do Naczelnego 
Wodza w Londynie: „(...) Zgrupo-
wanie 27 DP otoczone w lasach na 

południe od Parczewa rozerwało 
pierścień niemiecki i przeszło na 
zachód, gdzie śmiałym uderzeniem 
opanowało Kock i Lubartów.”120 
W czasie trwania akcji w Lubar-
towie, I/50 pp po krótkiej wymia-
nie ognia opanował samochody z 
Niemcami zbliżające się do Ka-
mionki, biorąc do niewoli 20 jeń-
ców (w tym oficerów), zdobywając 
broń i amunicję. Do sztabu dywizji 
w dalszym ciągu nie nadchodziły 
żadne meldunki z Lubartowa. Za-
niepokojony mjr „Kowal” z I/45 
pp ruszył pośpiesznym marszem w 
kierunku Lubartowa. Po osiągnię-
ciu drogi prowadzącej z Firleja do 
Lubartowa, ubezpieczenie batalio-
nu zameldowało o zbliżaniu się ko-
lumny samochodów niemieckich. 
W zorganizowanej pośpiesznie 
zasadzce rozbito całkowicie ko-
lumnę niemiecką. Straty niemiec-
kie wyniosły: 18 zabitych, 21 do-
stało się do niewoli; straty własne 
- 1 zabity.121 W tym momencie 
nadszedł meldunek o opanowaniu 
Lubartowa i I/45 pp udał się do Ka-
mionki. I/43 pp po rozpoznaniu sił 
nieprzyjaciela zajął miejscowość 
Kock. W ten sposób, po opanowa-
niu Lubartowa, Kamionki, Kocka i 
Firleja, oddziały 27 WDP AK za-
blokowały ze wschodu, północy i 
południa główne kierunki ruchu 
wojsk niemieckich. Niezabloko-
wany pozostał jeszcze kierunek 
zachodni pozwalający na ruch 
wojsk wzdłuż dróg prowadzących 
z Lublina w kierunku na Łuków. 
W nocy 22 lipca II/50 pp otrzymał 
zadanie opanowania i obsadzenia 
Michowa, leżącego na tym kie-
runku. Miejscowość została zajęta 
bez walki, bowiem Niemców w 
Michowie już nie było. Na opano-
wanym przez 27 WDP AK obsza-
rze o powierzchni około 180 km 
kw. rozmieściły się poszczególne 
bataliony, obsadzając następują-
ce miejscowości: III/50 pp - Lu-
bartów, I/50 pp - Kozłówkę, II/50 
pp - Michów, I/43 pp - Kock, I/45 
pp - Siedliska. Dowództwo dywi-
zji i szwadron kawalerii „Tomka” 
zakwaterował się w Kozłówce. 
23 lipca 1944 r. dowódca dywizji 
powołał Komendanturę Wojskową 
w Lubartowie i wydał rozkaz orga-
nizacyjny zmieniający dotychcza-
sową strukturę dywizji oraz usta-

lający obsadę personalną. Nowa 
organizacja dywizji przedstawiała 
się następująco: 

Dowództwo dywizji: dowódca - 
płk Jan Kotowicz „Twardy”; do-
wódca piechoty dywizyjnej - mjr 
Jan Szatowski „Kowal”; dowódca 
artylerii dywizyjnej - mjr Stanisław 
Piaszczyński „Pogrom”; dowódca 
kawalerii dywizyjnej - rtm. Józef 
Ostoja-Gajewski „Tomek”;

 Sztab: szef sztabu - mjr Tadeusz 
Sztumberk-Rychter „Żegota”; 
kwatermistrz - rtm. Mieczysław 
Rakoczy „Miecz”; oficerowie szta-
bu: operacyjny, łączności, zwiadu, 
wywiadu, służby sanitarnej, służ-
by duszpasterskiej, oficerowie or-
dynansowi, oficerowie do zleceń 
specjalnych; kancelaria; zespół 
szyfrów; pomoc żołnierzowi; 

Samodzielne pododdziały: 

kompania łączności - dowódca por. 
Józef Figórski „Szymon”; pluton 
szturmowy saperów - dowódca 
por. Zdzisław Zołociński „Piotr”; 
szpital polowy - lekarz ppor. Jan 
Matulewicz „Sęp”; kompania go-
spodarcza - dowódca ppor. Jan Wi-
twicki „Nagiel”; 

Bataliony piechoty:

 I/50 pp - dowódca kpt. Michał Fi-
jałka „Sokół”; II/50 pp - dowódca 
kpt. Władysław Czermiński „Ja-
strząb”; III/50 pp - dowódca kpt. 
Jan Józefczak „Hruby”; I/43 pp 
- dowódca por. Kazimierz Filipo-
wicz „Kord”; I/45 pp - dowódca 
kpt. Franciszek Pukacki „Gzyms”; 
Artyleria i kawaleria dywizyjna 
- w trakcie organizacji. W godzi-
nach popołudniowych 23 lipca 
do obszaru wyzwolonego przez 
27 WDP AK weszły oddziały 29 
gwardyjskiego Korpusu Piechoty 
armii sowieckiej, wchodzącego w 
skład 8 gwardyjskiej armii, dzia-
łającej w składzie 1 Frontu Bia-
łoruskiego.122 Czołowe oddziały 
nie zatrzymały się na dłużej lecz 
pośpiesznie kierowały się na za-
chód w kierunku Wisły. Po ich 
przejściu do Lubartowa przybył 
sztab korpusu sowieckiego z do-
wódcą gen. lejt. Fokanowem. W 
tym dniu do Lubartowa przybył 
także ppłk Grzegorz Korczyński 
„Grzegorz” komendant II Obwodu 
AL, z niewielką grupą żołnierzy, 
i zażądał opuszczenia Lubartowa 
przez oddziały 27 WDP AK. Wo-
bec płk. „Twardego” zachowywał 
się arogancko, grożąc przy tym 
podniesionym głosem: „Lubar-
tów jest mój, za mną jest siła”. Płk 
„Twardy” zachował się z godno-
ścią i spokojnie odpowiedział, że 
„zadaniem Armii Krajowej jest bić 
Niemców, a nie uprawiać politykę, 
i że opuści miasto, kiedy uzna to za 
stosowne”.123 Nie chcąc dopuścić 
do walk bratobójczych lub inter-
wencji zbrojnej wojsk sowieckich, 
wydał dowódcy III/50 pp rozkaz 
opuszczenia Lubartowa i przejścia 
do Kamionki. Do rejonu Kamion-
ka, Siedliska, Kozłówka ściągnięto 
także pozostałe bataliony. O zajściu 
w Lubartowie dowódca 27 WDP 
AK płk „Twardy” depeszował do 
Komendanta Głównego AK: „W 

wykonaniu Burzy zająłem m. Lu-
bartów oraz Kock oraz licznych 
jeńców i sprzęt. W rozmowach 
prowadzonych z ppłk. Armii Lu-
dowej A. Korczyńskim, który zna-
lazł się w Lubartowie po zajęciu 
go przez nasze oddziały i ogłosił 
się komendantem garnizonu spra-
wującym władzę w imieniu bliżej 
nieokreślonego Rządu Ludowego, 
wyszło na jaw krańcowo wrogie 
ustosunkowanie się oddziałów Ar-
mii Ludowej, prowokującej starcia 
zbrojne.”124 W dniu 24 lipca w 
sztabie dywizji planowano zadania 
dla oddziałów na najbliższe dni. 
Początkowo zamierzano maszero-
wać na Lublin. Ale kierunek ten 
odpadł, gdyż w tym czasie wojska 
sowieckie już toczyły walki o mia-
sto. Rozważano zatem uderzenia 
na cofające się z Lublina w kierun-
ku Warszawy jednostki niemiec-
kie, na odcinku szosy między Gra-
bowem i Kurowem. Jednocześnie 
zakładano wydłużenie tych działań 
w kierunku Warszawy. Ponieważ 
dywizja znalazła się w strefie fron-
towej, postanowiono uzgodnić pla-
nowane działania z dowództwem 
wojsk sowieckich. Na spotkanie z 
gen. lejt. Fokanowem, dowódcą 29 
gwardyjskiego Korpusu Piecho-
ty armii sowieckiej, udał się szef 
sztabu dywizji mjr Tadeusz Sztum-
berkRychter „Żegota”. Spotkanie 
odbyło się o godz. 11.00 25 lipca 
w Lubartowie, na którym uzgod-
niono wspólne działanie 27 WDP 
AK z 29 gwardyjskim Korpusem 
Piechoty w kierunku na Warszawę. 
Jednocześnie gen. Fokanow wyra-
ził życzenie osobistego poznania 
dowódcy dywizji oraz dokonania 
przeglądu wojska. Ustalono więc, 
że oddziały dywizji odbędą defi-
ladę przed dowództwem sowiec-
kiego korpusu w Lubartowie. W 
godzinach popołudniowych 25 
lipca, na zaproszenie gen. Fokano-
wa, do Skrobowa udało się całe do-
wództwo dywizji. Przy oddziałach 
pozostał tylko mjr Jan Szatowski 
„Kowal”, który miał przygotować 
je do defilady i przyprowadzić całą 
kolumnę do Lubartowa. Po prezen-
tacji obu stron, spostrzeżono brak 
mjr. „Kowala” - dowódcy piechoty 
dywizyjnej. Gen. Fokanow zaży-
czył sobie, aby również mjr „Ko-
wal” był na tym spotkaniu. Wy-
słanym samochodem sowieckim 
przywieziono mjr. „Kowala” do 
Skrobowa. Wtedy gen. Fokanow 
przedstawił dowództwu 27 WDP 
AK oświadczenie z żądaniem zło-
żenia broni.125 Po rozbrojeniu 
oddziały dywizji miały przejść do 
rejonu Łuszczowa pod Lublinem, 
i tam miała nastąpić reorganizacja 
i uzbrojenie dywizji. żądania do-
wództwa sowieckiego były dużym 
zaskoczeniem dla grupy polskich 
oficerów. Płk „Twardy” sprzeci-
wił się temu żądaniu. Powołał się 
na niedawne wspólne walki na 
Wołyniu i Polesiu, na współdzia-
łanie z armią sowiecką w operacji 
kowelskiej. Nic jednak nie pomo-
gło - decyzja była nieodwołalna. 
W tym czasie oddziały dywizji 
pod dowództwem kpt. „Hrubego” 
maszerowały w zwartej kolumnie 
w kierunku Lubartowa. Na wyso-
kości Skrobowa kolumna została 
zatrzymana. Okazało się, że od-
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działy dywizji weszły w przygo-
towany zawczasu przez wojska 
sowieckie t.zw. „worek”, otoczony 
przez piechotę, czołgi i artylerię. 
W tych warunkach dowództwo dy-
wizji uznało wszelki opór za bez-
celowy. Wezwanym dowódcom 
batalionów szef sztabu dywizji 
mjr „Żegota” przedstawił żądanie 
dowództwa wojsk sowieckich i 
polecił oddziałom złożenie broni z 
zachowaniem porządku i dyscypli-
ny. Po latach mjr Tadeusz Sztum-
berk-Rychter napisze w swoich 
wspomnieniach: „(...) Nikt z nas, 
dowódców, nie mógł i nie chciał 
wziąć odpowiedzialności za ewen-
tualne rozpętanie konfliktu. Histo-
ria nas za to osądzi.”126 Przy dro-
dze w Skrobowie na niewielkim 
placu oddziały 27 WDP AK zło-
żyły broń. Polowa radiostacja dy-
wizji otwartym tekstem nadała do 
Londynu ostatnią depeszę o nastę-
pującej treści: „Sowieci nas rozbra-
jają 27 d.p.” 127 Po złożeniu broni 
oddziały zatrzymały się na noc w 
pobliskim lesie. żołnierze głęboko 
przeżywali gorycz rozbrojenia. Nie 
mogli zrozumieć jak to się stało, i 
dlaczego? O świcie 26 lipca ufor-
mowano kolumnę i wyruszono w 
kierunku Łuszczowa, gdzie miała 
nastąpić reorganizacja i uzbroje-
nie dywizji. Na skraju lasów ko-

złowieckich dowództwo dywizji 
zatrzymało kolumnę i zdecydowa-
ło zwolnić żołnierzy z przysięgi, 
dając im wolną rękę decydowania 
o sobie. Przed frontem oddziałów 
odczytano rozkazy pożegnalne, w 
których dowódcy dziękowali za 
wykazany patriotyzm i wspólną 
walkę. Wyrażono jednocześnie 
wiarę w spotkanie w szeregach 
Wojska Polskiego i kontynuowanie 
walki. Oto treść jednego z nielicz-
nych dokumentów zachowanych w 
aktach archiwalnych 27 WDP AK 
- Rozkaz dzienny nr 217 dowódcy 
1 kompanii I/43 pp ppor. Ryszarda 
Markiewicza „Mohorta” z dnia 26 
lipca 1944 r.: „Dnia 25.VII.44 o 
godz. 24.00 zostaliśmy w podstęp-
ny sposób otoczeni i rozbrojeni. To 
co ukochaliśmy ponad wszystko, 
to co opłaciliśmy krwią naszych 
braci - broń naszą musieliśmy 
bez walki z uciekającym wrogiem 
rzucić na ziemię. żołnierze, idzie-
my do swych domów. Wiem, że 
większość z Was nie ma własnych 
domów, ani rodziny. Pamiętajcie 
o tym, że każda rodzina i strzecha 
polska będzie dla Was rodziną i 
własnym domem. Wiem, że czeka 
Was poniewierka, głód i bezdom-
ność. Nie rozpaczajcie! Ta moc, 
którą zdobyliście w ciągu naszych 
walk starczy Wam na przetrwa-

nie. Wierzę głęboko, że spotkamy 
się w szeregach Wojska Polskie-
go. Wierzę, że jeszcze pójdziemy 
do walki! żołnierze pamiętajcie o 
tym. Pamiętajcie o swych dowód-
cach, którzy Was wiedli do walki, 
którzy z Wami wspólnie cierpieli 
w czasie klęsk i radowali się po 
zwycięstwach. Czołem chłopcy! 
Do zobaczenia. D-ca kompanii 
Mohort ppor.”128 Po odczytaniu 
rozkazów dowódcy pododdziałów 
wydali rozkaz rozejścia się. Część 
żołnierzy udała się w kierunku 
Warszawy, zatrzymując się w re-
jonie Otwocka i Świdra. Ale do 
Warszawy nie można było dotrzeć, 
bowiem wszystkie dojścia były już 
blokowane przez sowieckie woj-
ska NKWD i polskie władze bez-
pieczeństwa. Tutaj też większość z 
nich (głównie oficerowie) została 
aresztowana, a następnie interno-
wana do Związku Sowieckiego i 
osadzona w obozach jenieckich. O 
ostatnich działaniach 27 WDP AK 
w ramach akcji „Burza” na Lu-
belszczyźnie, rozbrojeniu i rozfor-
mowaniu oddziałów, mówi depe-
sza dowódcy dywizji do Centrali i 
Komendy Głównej AK następują-
cej treści: „W akcji Burza 27 WDP 
AK podporządkowała się taktycz-
nie armii sowieckiej. Dając zada-
nie marszu z korpusem sowieckim 

na Warszawę, wciągnęli dywizję w 
zasadzkę, rozbroili i skierowali na 
nowy punkt koncentracji. W lasach 
dałem rozkaz rozejścia się, prze-
widując nową zbiórkę w oswo-
bodzonej Warszawie. Aresztowa-
nia nastąpiły w rejonie Lublina i 
Otwocka. 50 % oficerów i szerego-
wych aresztowano. „Twardy” płk 
Jan Kotowicz, dca 27 WDP AK w 
Okręgu Lublin.”129

Przypisy:
116 J. Turowski, op.cit., s. 416-430.
117 J. Turowski, op.cit., s. 486. Na 
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pełnieniu, przebywających na od-
poczynku i tp. Umożliwiło to użycie 
większych sił przeciw partyzantom. 
(Archiwum WIH, sygn. VII/50/72).
 118 W. Sulewski, Lasy parczew-
skie, 1970, s. 250-251.
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27 WDP AK płk „Twardy” donosił: 
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dywizji przez oddziały pacyfikacyj-
ne npla w rej. lasów parczewskich 
zdecydowałem na przejście do in-
nego m.p. Przedarcie się dywizji 

z pierścienia nastąpiło w nocy z 
dnia 17/18 b.m. Straty własne: 2 
zabitych i 2 rannych, z tego jeden 
zmarł z ran. Obecnie znajduję się 
na postoju ubezpieczonym w rejo-
nie lasów Rentowskich [?] Giży-
ce, Antoni, Nowy Firlej, Sobosów, 
Wola Mieczysławska, Ciemna Ga-
jówka, Rawa. Zamierzam po pacy-
fikacji lasów parczewskich wrócić 
na dawne m.p., by wykonać naka-
zane zadanie.” (Armia Krajowa w 
dokumentach, t. III, s. 572). W roz-
szyfrowaniu depeszy nastąpiła po-
myłka, a mianowicie: powinno być 
„w rejonie lasów parczewskich” 
oraz - „Gozdów, Antonin, Firlej, 
Sobolew, Wólka Mieczysławska, 
Ciemno, Baran.” (przyp. W.F.)
120 Polskie Siły Zbrojne, t. III, Ar-
mia Krajowa, s. 625, depesza do-
wódcy AK do Naczelnego Wodza, 
L.dz. 6411/tjn. 44, z lipca 1944 r. 
(wyciąg)
121 J. Turowski, op.cit., s. 497..
122 CAMO FR, F. 233, op. 2374, 
spr. 22, s. 112-118. 
123 J. Turowski, op.cit., s. 501.
124 Depesza-szyfr/vv/999, z dnia 
24 lipca 1944 r. dowódcy 27 WDP 
AK do KG AK, Armia Krajowa w 
dokumentach, t. III, s. 572-573.
125 Rozkaz rozbrojenia 27 WDP 
AK wydała Rada Wojenna 8 gwar-
dyjskiej armii (CAMO FR. F. 233, 
op. 2374, spr. 22, s. 112-118). 
126 T. Sztumberk-Rychter, Artyle-
rzysta piechurem, Warszawa 1966, 
s. 297. 
127 Depesza dowódcy 27 WDP AK 
płk. Jana Kotowicza „Twardego” 
do Centrali nadana 25 lipca 1944 
r. o godz. 23.45: „Nr 00 Expres, 
Depesza z dn. 25.VII. Sowieci nas 
rozbrajają - 27 d.p.” (Archiwum 
KC PZPR - 203/I-10); Także: De-
pesza alarmowa szefa VI Oddziału 
płk. Mariana Utnika do dowódcy 
AK z dnia 26 lipca 1944 r.: „Przy-
jęliśmy dnia 25.VII godz. 23.45 te-
legram z Wandy 33 tekstem otwar-
tym: „Sowieci nas rozbrajają 27 
d.p.” (Armia Krajowa w dokumen-
tach, t. III, Dokument 682, s. 575)
128 Archiwum 27 WDP AK, doku-
ment nr 105, s. 331.
129 Depesza do sztabu ND i Ko-
mendy Głównej AK o rozbrojeniu 
27 DP przez wojska sowieckie, nr 
171 Żyto, dn. 21.9.44. (Archiwum 
MSW, sygn. I/21d).
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Było to dokładnie w sylwestrowy 
wieczór 31 grudnia 1939 roku. 
Wiedzieli kiedy przyjść, wszyst-
kie dzieci z mamą były wtedy w 
naszym kościele na mszy świę-
tej z okazji zakończenia Starego 
Roku. Kazali cioci zaprowadzić 
się do owego pokoju i najpierw 
z jednej ze skrzyń wyciągnęli 
spod zboża taty żołnierski mun-
dur, z drugiej mundur policjanta. 
Mama domyślała się tylko, że 
byliśmy przez cały czas podpa-
trywani i podsłuchiwani przez 
działaczy polskiego podziemia 
komunistycznego jak i samych 
Ukraińców. Mundurów nie zabra-
li, kazali tylko przekazać mamie, 
by lepiej te mundury schowała, 
bo mogą się jej jeszcze kiedyś 
przydać. Mama więc te mundury 
starannie na wiosnę zakopała, za-
bezpieczając przed zniszczeniem. 
Przez kolejny miesiąc od chwili 
wypędzenia ze wsi koczowaliśmy 
w Kamionce. Wielkimi krokami 
zbliżał się front więc Niemcy 
wywieźli nas w Bieszczady i tak 
trafiliśmy do Rymanowa. Miesz-
kaliśmy z tamtejszymi ludźmi 
oczekując co dalej z nami będzie. 
Działania wojenne przeniosły się 
dalej, wojska polskie i sowieckie 
pognały na północ w kierunku 
Warszawy. Nasi ludzie z Budek 
postanowili wracać na swoją oj-
cowiznę, sądząc, że wszystko 
po przejściu frontu wróciło już 
do normy. Niemców w Budkach 
nie ma, więc włos nam z głowy 
nie spadnie. Mimo dużej agitacji 
nikt z naszych nie odważył się 
jechać w kierunku zachodnim, 
wręcz przeciwnie wszyscy chcie-
li powracać na wschód, na swoje. 
Nie wiedzieliśmy nic o postano-
wieniach traktatu jałtańskiego, 
że są już wytyczone nowe gra-
nice państwowe. Nasza rodzinna 
wieś będzie już leżeć w innym 
państwie o nazwie Związek So-
wiecki. W trakcie jazdy do domu 
zostaliśmy przez Sowietów na 
stacji kolejowej Żurawica zatrzy-
mani i zawróceni. W Budkach 
Nieznanowskich nie ma już dla 
was miejsca, musicie wracać tam 
skąd przyjechaliście. W Żurawi-
cy mieszkaliśmy w barakach od 
września 1944 roku przez całą 
zimę aż do maja 1945 roku. Bie-
da zmusiła mnie do zatrudnienia 
się jakieś roboty, trzeba było z 
czegoś żyć. Całą jesień aż do 
zimy pracowałam przy zbieraniu 
kartofli i kopaniu buraków cukro-
wych. Mieliśmy ze sobą krowę i 
konia, im także trzeba było dać 
jeść. W maju 1845 roku, po za-
kończeniu wojny dowiedzieliśmy 
się, że na Ziemiach Odzyskanych 
państwo nadaje chłopom pola i 
domy. Kolejny raz kawalkada 
mieszkańców Budek wyjechała 
w daleką podróż. W nieludzkich 

warunkach, odkrytymi wagonami 
dotarliśmy tutaj i trafiliśmy do 
Gierszowic powiat Brzeg. Kie-
dy już na dobre osiedliśmy w tej 
wsi razem z bratem rozpoczęłam 
naukę w Liceum Ogólnokształ-
cącym w Brzegu. Z ogólniaka 
przeszłam do Liceum Spółdziel-
czego na ulicy Hanki Sawickiej, 
dzisiejsza Jana Pawła II i tam 
zdałam maturę. Napisałam do 
Polskiego Czerwonego Krzyża 
prosząc o znalezienie naszego 
ojca. Może początkowo źle zro-
biliśmy pisząc, że poszukujemy 
Mikołaja Zacierkę wywiezione-
go na Sybir, nie wspominając, że 
był przedwojennym policjantem. 
Dopiero po 4 latach nadeszła od-
powiedź, że na razie takiej osoby 
nie odnaleziono, poszukiwania  
trwają, a o ich efektach zostanie-
my powiadomieni. Czekaliśmy 
więc z niecierpliwością. Mama 
była już bardzo chora. To efekt 
wcześniejszego przeziębienia 
grypy, gdy podczas mroźnej zimy 
1940 roku pokonywała 14 kilo-
metrową drogę do Kamionki i z 
powrotem, dowiadując się o los 
swojego męża. W Brzegu leczył 
ją dr Gawędzki, legenda brzeskiej 
medycyny. Raz było gorzej, drugi 
raz lepiej, to i tak było za późno. 
Zmarła 2 czerwca 1950 roku ma-
jąc zaledwie 48 lat, na dodatek w 
dniu zdawania przeze mnie ma-
tury. Zostaliśmy sami, sierotami 
bez nikogo. Pozostał wprawdzie 
mamy brat, ale on także miał 
siedmioro dzieci, więc jak mógł 
nam biednym pomagać, rozumie-
liśmy to. Najmłodszy mój brat 
miał dopiero 12 lat, chcieli go 
nam zabrać do brzeskiego Domu 
Dziecka. Chodziłam i prosiłam, 
by go nie zabierali, na nic się to 
zdawało. Dopiero w brzeskim 
Sądzie Rodzinnym pomógł mi 
pan Henryk, ojciec mojej szkol-
nej koleżanki. Jego pomoc była 
tak skuteczna, że sąd wyznaczył 
mnie opiekunem brata. We wsi 
i szkole wszyscy wiedzieli, że 
mama zmarła w okresie mojej 
matury. Wypełniając postanowie-
nia sądu robiłam co jakiś czas pi-
semne informacje i sprawozdania 
o postępowaniu brata Romualda. 
Pisałam, że chodzi do szkoły, 
pomaga w rodzinnym gospodar-
stwie. Dzięki pomocy dobrych 
ludzi i moim staraniom brat nie 
trafił do placówki wychowawczej 
- Domu Dziecka i pozostał z resz-
tą rodzeństwa. Siostra Jadwiga po 
ukończeniu szkoły podstawowej 
pomagała nam w gospodarstwie. 
W wieku 18 lat wyszła za mąż 
za Wacława Brusia z Gierszowic 
i zamieszkali w naszym domu. 
Pomimo, że mieliśmy 7 hektarów 
pola, przy wydatnej pomocy brata 
Gienka i siostry dawaliśmy sobie 
jakoś radę. Orka, siew i koszenie, 

zwózka zboża, omłoty i robienie 
sianokosów. Pomagali nam sąsie-
dzi i znajomi, potem szliśmy od-
pracować u nich  takich samych 
pracach na polu. Mama zawsze 
marzyła aby jej dzieci po ukoń-
czeniu szkół poszli gdzieś praco-
wać do fabryki, założyć rodziny, 
pójść na swoje. Miejsc do pracy 
w Brzegu było bardzo dużo – nie 
to co teraz, Fabryka Siewników, 
POM, Garbarnia, Brzeska Fa-
bryka Pomp. Gienek po zdaniu 
małej matury poszedł do szkoły 
rolniczej. Po śmierci mamy w 
1950 roku, gdy zrobiliśmy po-
rządek ze żniwami, od września 
zaczęłam pracować w Banku 
Rolnym na ulicy Długiej w Brze-
gu. Cztery lata później, w 1954 
roku wyszłam za mąż za Józefa 
Żółtanieckiego, mieszkającego w 
rodzicami w Gierszowicach. Wy-
chowaliśmy dwoje dzieci – Alicję 
i Krzysztofa. Moje wnuki Ignacy 
i Katarzyna studiują obecnie w 
Opolu. Brat Romuald ukończył 
Szkołę Podstawową w Olszance, 
poszedł do 3 letniej Zawodowej 
Szkoły Mechanizacji |Rolnictwa 
w Nysie. Gienek ożenił się z Te-
resą Lenart, pracownicą Państwo-
wego Ośrodka Maszynowego 
w Brzegu. Razem wychowali 2 
córki, które obecnie są nauczy-
cielkami. Romuald ożenił się z 
dziewczyną z Budek mieszkającą 
w Gierszowicach – Zosią Litwin. 
Obecnie ich 3 córki mają już swo-
je rodziny.                                                                                         

Mama do końca swego życia wie-
rzyła, że tato żyje, w tym przeko-
naniu i nadzieją, że ojciec powró-
ci, zmarła. Jeden z moich szkol-
nych kolegów zauważył nazwisko 
mojego ojca Zacierka umieszczo-
ne w Ilustrowanym Katolickim 
Tygodniku „Zorza”. Przypomniał 
sobie, że wciąż go poszukujemy i 
przekazał nam tą gazetę. Od tego 
momentu tak naprawdę na dobre 
zaczęliśmy szukać jakiejkolwiek 
informacji o ojcu. Cierpliwie 
czekaliśmy na wieści o tacie aż 
do roku 1989. Zaczęto mówić o 
Katyniu. Powtórnie napisałam do 
Polskiego Czerwonego Krzyża, 
stanowiącego centrum informacji 
o jeńcach. Czerwony Krzyż pro-
wadzi poszukiwania osób zagi-
nionych i zajmuje się ustalaniem 
losów ofiar wojen, konfliktów 
zbrojnych i klęsk żywiołowych, 
interweniuje w ich sprawach 
udzielając pomocy ofiarom. 
Swoje prośby o informację  w 
sprawie ojca przekazałam w pi-
smach do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych oraz Muzeum Ka-
tyńskiego. Odwrotnie poprosili 
nawet o jakieś dokumenty ojca. 
Sprawdziliśmy, że nazwisko ojca 
figuruje w książkach „Ukraiński 
ślad katyński” i „Listy katyńskiej 

ciąg dalszy”. Mikołaj Zacierka 
został zapisany na liście ofiar 
katyńskich. Zamordowano go w 
Ostaszkowie. Z dokumentów wy-
nika, że pomiędzy 5-9 maja 1940 
roku.  O Katyniu napisano wie-
le. W cieniu Katynia pozostają 
miejsca kaźni polskich policjan-
tów : Ostaszków, Kalinin (Twer), 
Miednoje. Andrzej Przewoźnik 
w swojej książce „Katyń, Zbrod-
nia, Prawda, Pamięć” Warszawa 
2010 pisał; „Obóz w Ostaszko-
wie był największym obozem 
specjalnym podległym Zarządo-
wi ds. jeńców wojennych NKWD 
(około 6500 osób). Wbrew po-
zorom obóz ostaszkowski wcale 
nie mieścił się w miejscowości 
Ostaszków, lecz na wyspie Stołb-
nyj na jeziorze Seliger, odległej 
od Ostaszkowa o jakieś 10 kilo-
metrów. Miejscowi nazywali tę 
wyspę Pustelnią Świętego Niła. 
Już 30 września 1939 roku w 
obozie przebywało 8731 jeńców 
wojennych i cywili. W dniu 3 
października 1939 roku wszech-
władny szef NKWD Ławrientij 
Beria wyznaczył Ostaszków na 
obóz dla policjantów. Jak wyni-

ka z raportu komendanta obozu 
w Ostaszkowie majora Pawła 
Borisowca z dnia 25 maja 1940 
roku, w okresie istnienia obozu 
tj. od września 1939 roku do maja 
1940 roku, przebywało w nim 
łącznie 15 991 więźniów, w tym 
9 413 żołnierzy Wojska Polskie-
go. W zasadzie wszyscy wiezieni 
w Ostaszkowie funkcjonariusze 
Policji zostali zgładzeni. 22 mar-
ca 1940 roku Beria wydał tajny 
rozkaz nr 00350, który stanowił 
podstawę do rozpoczęcia mor-
dowania polskich jeńców wojen-
nych i więźniów. Dnia 1 kwietnia 
1940 roku w Moskwie podpisane 
zostały pierwsze „listy śmierci”, 
zlecenia na wysyłkę więźniów z 
obozu w Ostaszkowie do miejsc 
kaźni. Procedura „rozładowa-
nia” wszystkich trzech obozów 
była podobna. Konwoje polskich 
więźniów z obozu w Ostaszkowie 
były organizowane od 4 kwietnia 
do 16 maja 1940 roku. Więźnio-
wie byli doprowadzani pieszo po 
zamarzniętym jeziorze Seliger do 
miejscowości Tupik (dzisiejsze 
Spławucziastok ) i stacji kolejo-
wej Soroga, skąd transportowano 
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Władysława Żółtaniecka cz.4
Eugeniusz Szewczuk

/ Brzeg 1958 Władysława z córką Alicją w parku.
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ich po eskortą wagonami wię-
ziennymi do Kalinina (Tweru). 
Następnie samochodami przewo-
żono ich do siedziby Obwodo-
wego Zarządu NKWD przy ulicy 
Sowieckiej 4 i umieszczano w 
więzieniu wewnętrznym NKWD 
znajdującym się w piwnicach bu-
dynku. Egzekucje odbywały się 
nocą. Więźniów wyprowadzano 
z cel pojedynczo, prowadzono 
do obszernego pomieszczenia 
piwnicznego gdzie sprawdza-
no tożsamość więźnia. Stamtąd 
skazany przechodził do innego 
mniejszego pomieszczenia gdzie 
dokonywano egzekucji strzelając 
z pistoletu w tył głowy. Zwłoki 
innym wyjściem wyciągano z 
piwnicy na podwórze, ładowano 
na ciężarówki i wywożono do 
odległej o jakieś 20 kilometrów 
wsi Jamok, opodal Miednoje. 
Tam do wcześniej przygotowa-
nych dołów zsypywano zwłoki. 
Ofiary zostały pochowane w oko-

ło 23 zbiorowych mogiłach. W 
jednym dole przeciętnie mieściło 
się 250 zwłok. Doły zasypano, 
teren wyrównano i posadzono na 
nim młody sosnowy las. Ziemia 
na zawsze miała ukryć tę zbrod-
nię. Bliscy mieli się nigdy o tym 
nie dowiedzieć ”. Jednak po tylu 
latach, prawda ujrzała światło 
dzienne. Niektórzy z nas, kreso-
wianie urodzeni we wschodniej 
Galicji nie mają odwagi poje-
chać w swoje rodzinne strony na 
obecną Ukrainę, by stanąć oko w 
oko z dzisiejszą rzeczywistością. 
Byłam tam dwa razy i wiem jak 
tam obecnie jest. Teścia siostry 
– Żółtanieckie nie wyjechały na 
Ziemie Odzyskane, pozostały na 
Ukrainie. W 1976 roku po raz 
pierwszy z jedną z nich pojecha-
łam ze Lwowa do Budek. Nasza 
rodzinna wieś już nie istnieje, nie 
tylko nazwa, ale i miejsce gdzie 
stały zabudowania gospodar-
skie jest inne. Jednakże wśród 

krzaków i zarośli znalazłam to 
miejsce, tam gdzie stał nasz ro-
dzinny dom. Poznałam po starej 
figurce stojącej przy drodze. Od 
razu wiedziałam, że to tu – w tym 
miejscu stał nasz dom. To niesa-
mowite przeżycie. Dreszcze prze-
szły mi po całym ciele w tym mo-
mencie , na policzku ukazała się 
pierwsza łza. Po chwili doszłam 
do siebie i pomyślałam, gdybym 
miała ze sobą wykrywacz meta-
li to na pewno odnalazłabym to 
szczególne miejsce. Nie miałam 
czym szukać, grzebać, wszędzie 
zarośla. Odnalazłam krzaki czer-
wonych porzeczek, to będzie 
gdzieś tu pomiędzy nimi powinno 
być to miejsce. Zresztą nie warto 
było dalej szukać , albowiem z 
nami były osoby postronne. Tato i 
mama zakopali ten skarb, którego 
częścią były między innymi ojca 
odznaczenia. Miał cztery wyso-
kie odznaczenia, jeden ważniej-
szy od drugiego. Trzy z nich miał 

nadane wcześniej w początkach 
lat trzydziestych, wśród nich 
Krzyż Niepodległości.  Czwarte 
z kolei odznaczenie otrzymał tuż 
przed samą wojną, był nim Krzyż 
Srebrny Orderu Virtuti Militari 
5 klasy. Było to jedno z najwyż-
szych i najstarszych polskich 
odznaczeń wojskowych. Ustano-
wił je po zwycięskiej bitwie pod 
Zieleńcami 22 czerwca 1792 roku 
król Stanisław August Poniatow-
ski.  Najmłodszym kawalerem 
tego orderu został pośmiertnie 
odznaczony 13 - letni Antoś Pe-
trykiewicz, jeden z Lwowskich 
Orląt. Kawalerowie Orderu Wo-
jennego Virtuti Militari otrzymali 
dodatkowo uprawnienia do 80% 
zniżki kolejowej oraz leczenia 
na koszt skarbu państwa, jeże-
li choroba była skutkiem służby 
wojskowej w czasie wojny. Pań-
stwo było zobowiązane również 
dostarczyć im pracy, zapewniają-
cej godne utrzymanie, natomiast 
niezdolni do pracy i nie mający 
odpowiednich warunków mate-
rialnych otrzymywali zaopatrze-
nie jak dla osób szczególnie za-
służonych. Roczna pensja orde-
rowa ( 300 zł) była zwolniona od 
wszelkich podatków, i nie mogła 
być sądownie zajęta. Niestety oj-
ciec nie nacieszył się długo i tym 
odznaczeniem, musiał je wszyst-
kie zakopać. Starałam patrzeć się 
teraz na moją wieś oczami czter-
nastolatki, pamiętając jak bawi-
łam się, płakałam i uciekałam z 
niej do miasta. Dodam jeszcze, że 
wokół  mojej wsi rósł piękny las 
którego właścicielem był hrabia, 
stąd też i tartak w pobliżu które-
go mieszkaliśmy. Dom nasz stał 
przy drodze z tartaku do Niezna-
nowa – siedziby gminy. Idąc ze 
wsi w stronę tartaku widać było 

las liściasty. Rosły w nim piękne 
okazy klonów, buków, jesionów, 
grabów, wiązów i dębów. Był 
październik, liście mieniły się 
różnymi kolorami tęczy, od se-
ledynu, żółtego, pomarańczowe-
go, czerwonego po brąz. Po raz 
pierwszy zobaczyłam, że te drze-
wa stoją w równych odstępach i 
rzędach. Zauważyłam to dopiero 
wtedy , gdy po iluś tam latach 
przyjechałam do swojej rodzinnej 
wsi. Nie mogłam oderwać oczu, 
wszystko tu takie piękne, inne 
niż przedtem. Widziałam to teraz 
inaczej mając czas na rozmyśla-
nie, nie pamiętałam co było wte-
dy, gdy pasłam naszą krowę na 
zmianę z moim bratem. Oczami 
wyobraźni widziałam jakby przez 
mgłę mojego ojca, radośnie pod-
rzucającego do góry wszystkie 
swoje dzieci, gdy wracał po służ-
bie do domu. Mamę krzątającą 
się po obejściu i po kuchni. Ro-
dzeństwo roześmiane i uradowa-
ne na widok przybycia do nasze-
go domu gości w osobach ciotek 
czy stryja. Prawdziwa radość z 
każdego otrzymanego upominku 
urodzinowego i gwiazdkowego. 
Po powrocie do Brzegu wszyst-
kim opowiadałam jaki nasz las 
jest piękny, jak cudowna była na-
sza wieś – Budki Nieznanowskie. 
Taką ją zapamiętałam i taką chcę 
ją widzieć do końca moich dni.       

Wspomnień wysłuchał ;   Euge-
niusz Szewczuk                                                                                     

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

/ Załoga Komisariatu 818 okręgu Policji Komisariat Budki Nieznanowskie 1933r.

/ Widok dzisiejszy na budynek dawnego więzienia Brygidki we Lwowie

/ Taki Srebrny Krzyż Virtuti Militari 5 kl. otrzymał w 1939 roku mój ojciec Mikołaj
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Władysław Czermiński urodził 
się 17.08.1910 r. w Jeżewie w 
pow. Sierpc na Mazowszu. Ro-
dzina jego pochodziła jednak  z 
Wołynia, a konkretnie z Dubna 
nad Ikwą. Jak sam mawiał „ tam 
leżą kości moich przodków”. 
Jego dziadek był powstańcem 
styczniowym w 1963 roku. W 
1929 r. ukończył Seminarium 
Nauczycielskie w Wymyślinie. 
W 1932 r. w Krakowie ukończył 
Szkołę Podchorążych Piechoty. 
Był oficerem rezerwy  w stop-
niu podporucznika i rozpoczął 
studia na Uniwersytecie Lwow-
skim. Jednak życie zmusiło go 
go do podjęcia pracy zawodowej. 
Pierwszą posadę jako pedagog 
otrzymał w okolicach Kostopo-
la. Po roku został przeniesiony 
do Kowla do szkoły powszech-
nej im. I. Mościckiego, w której 
prowadził lekcje wychowania 
fizycznego. Po niedługim czasie 
władze szkolne zleciły mu pracę 
nauczycielską w Mielnicy w pow. 
kowelskim. W r. 1936 zostaje 
mianowany kierownikiem szkoły 
powszechnej II stopnia w Drozd-
niach w pobliżu Kowla. Powie-
rzono mu także funkcję Prezesa 
Konferencji Rejonowych w gmi-
nie Lubitów. Na tym stanowisku 
zastał Go wybuch wojny 1939 
roku. Pierwsze tygodnie kampa-
nii wrześniowej mocno zapisały 
się w pamięci Czermińskiego, 
późniejszego por. „Jastrzębia”. 
Jako nauczyciel był zwolniony od 
nakazu mobilizacyjnego, przeby-
wał więc w swej miejscowości. 
W dniu 15 września do dworu w 
sąsiednim Zastawiu, własności 
p. Laudańskich, schronił się gen. 
Mariusz Zaruski, głośny swego 
czasu taternik, żeglarz, literat, 
twórca GOPR-u, zasłużony na 
wielu polach działacz społecz-
ny. Wraz z nim przybyło do Za-
stawia kilku wyższych oficerów. 
Śledzący ich ukraińscy komuni-
ści postanowili napaść na dwór 
i wymordować zarówno przyby-
szów, jak i właścicielkę majątku 
wraz z rodziną. Ostrzeżony przez 
zaprzyjaźnionych Ukraińców 
Władysław Czermiński, wyko-
rzystując ich pomoc wyprowa-
dził znanymi sobie ścieżkami 
generała wraz z towarzyszącymi 
mu osobami oraz panią Laudań-
ską najpierw do Woronny, wsi 
położonej niedaleko Lubitowa, 
następnie - również bocznymi 
drożynami - do Kowla. Tam w 
kilka dni po wkroczeniu wojsk 
sowieckich do miasta, został po-
wołany konspiracyjny Związek 

Obrońców Wołynia (ZOW), na 
którego czele stanął gen. Zaruski, 
zaś jego zastępcą został Wł. Czer-
miński. Przystąpiono natychmiast 
do organizowania tajnych komó-
rek Związku. Po wyjeździe gen. 
Zaruskiego do Lwowa, gdzie 
przez zimę 1940 r. ukrywał się w 
Ogrodzie Botanicznym do chwi-
li aresztowania przez NKWD i 
deportacji do Rosj ( tam został 
zamordowany) i, pracami konspi-
racyjnymi w Kowlu kierował por. 
„Jastrząb”. Niestety, NKWD przy 
pomocy miejscowych agentów, 
Ukraińców i Żydów, szybko wpa-
dła na trop organizacji. Nastąpiły 

aresztowania i zsyłki na Sybir. 

Pracę konspiracyjną  trzeba było 
zawiesić na czas nieokreślony. 
Czermiński w czasach rządów 
bolszewickich, kilkakrotnie  cu-
dem  uszedł śmierci, dzięki zna-
jomym Ukraińcom. W 1941 r. 
przyszła okupacja niemiecka i 
zaczęła się praca w ZWZ, w AK 
i wreszcie działania zbrojne. Pod-
czas tej okupacji  W. Czermiński 
ps. „Jastrząb”, przebywał a to w 
Kowlu, trochę w Maniewiczach, 
pod koniec w Budach Ossow-
skich, gdzie próbował nawet zor-
ganizować samoobronę ludności 
polskiej. 

To był rok 1943 i okres nasila-
jących się mordów OUN-UPA 
na Polakach. Nie udało mu się 
namówić jednak mieszkańców 
tej miejscowości do stworzenia 
oddziału zbrojnego, za co wio-
ska zapłaciła zagładą a „Jastrząb” 
znów cudem się uratował, ucie-
kając do Kowla.  Tragiczne wy-
darzenia z dnia 11 lipca 1943r., 
kiedy OUN-UPA zaatakowała 
i wymordowała Polaków w co 
najmniej 100 wsiach, jako uwień-
czenie mordu na polskich parla-
mentariuszach por. Zygmuncie 
Rumlu i por. Krzysztofie Mar-
kiewiczu, wstrząsnęły Polakami. 
Inspektorat AK w Kowlu 16 lipca 
wysłał por. „Jastrzębia” do Za-

smyk, jednej z największych wsi 
pow. kowelskiego celem zorgani-
zowania samoobrony. Władysław 
Czermiński przybył na miejsce z 
grupą kilku uzbrojonych młodych 
ludzi z konspiracji. Wykorzystu-
jąc przybyłą wcześniej uzbrojo-
ną grupę pod dowództwem ppor. 
Henryka Nadratowskiego ps. 
„Znicz” z miejscowości Radowi-
cze, stworzył nie tylko samoobro-
nę ale i pierwszy lotny oddział 
partyzancki AK. Ten mężczyzna 
średniego wzrostu, krępej budo-
wy, dobrze zbudowany o okrągłej 
rumianej twarzy z mądrymi sza-
rymi oczami, budził wśród mło-
dych żołnierzy zaufanie, mimo, 
że trzymał ich na dystans.

Wymagał dużego zdyscyplinowa-
nia, ale był sprawiedliwy. Szyb-
ko zdobył autorytet, szacunek a 
późnej w walkach nie kłamaną 
miłość, jaką mogli  tylko żywić 
żołnierze do dobrego dowódcy. 
Dość szybko  dał się poznać jako 
dobry strateg a nawet dyplomata, 
co nie było bez znaczenia dla losu 
polskiej ludności mieszkającej 
zarówno w Zasmykach, jak i wio-
skach położonych obok. Wyko-
rzystując legendę jaką stworzyli 
sami Ukraińcy wokół przemarszu 
“Grupy Radowickiej”, zdobywał 
czas na umocnienie się polskich 
oddziałów.  Z miejsca też przy-
stąpił do przeprowadzania ćwi-
czeń natury wojskowej. Stale był 
w ruchu, przemierzał ze swymi 
chłopcami rozległe przestrzenie 
wokół wsi, pokazując się niemal 
jednocześnie w kilku miejscach 
obserwującym Zasmyki Ukraiń-
com. Taktyka ta znakomicie zdała 
egzamin. Wieści o rzekomej du-
żej liczbie wojska w Zasmykach 
powstrzymywały UPA przed ude-
rzeniem. A młodzi żołnierze, już 
wkrótce, mieli praktycznie prze-
konać się jak ważne i potrzebne 
były owe praktyczne ćwiczenia, 
gdy przyszło im stanąć oko w 
oko z nieprzyjacielem. Pierwszy 
sprawdzian miał miejsce pod ko-
niec sierpnia, gdy pod Gruszów-
ką znalazły sie dwie sotnie UPA 
i kilka setek chłopstwa ukraiń-
skiego przygotowujących się do 
napadu na Zasmyki 1 września 
1943r. Decyzją „Jastrzębia” do-
konano zwycięskiego kontrataku 
dzień wcześniej. To zwycięstwo 
na długo poprawiło morale nie 
tylko partyzantów ale i całej zgro-
madzonej wokół Zasmyk ludno-
ści polskiej. Po tym w okresie 
nie wiele dłuższym jak miesiąc 
„Jastrząb” stworzył największy 

oddział partyzancki AK w pow. 
kowelskim, liczący 150 żołnie-
rzy. Niebawem przyczynił się 
również do powstania następnego 
(120 żołnierzy) pod dowództwem 
por. Michała Fijałki ps. „Sokół”. 
A potem zaczęło się długie pasmo 
walk z bandami UPA. Ewakuacja 
ludności polskiej z Osiecznika, 
wyprawa do Rymacz, Kupiczów, 
Dażwa, Ośmigowicze i wiele, 
wiele innych wypraw, bojów, po-
tyczek.   W każdej z nich por. „Ja-
strząb” dał dowód swego talentu 
żołnierza i dowódcy, nie tracąc 
nigdy zimnej krwi i kierując wal-
kami w sposób niemal doskonały. 
Co do tego nie ma rozbieżności w 
zdaniach wszystkich uczestników 
owych zmagań. Wreszcie styczeń 
1944 r. rozpoczęcie akcji „Burza” 
na Wołyniu i powołanie do życia 
27 Dywizji Piechoty AK. Oddział 
partyzancki „Jastrzębia” wzmoc-
niony policjantami z Maciejowa 
staje się II batalionem 50 pp. 
Nadeszły ciężkie walki z Niem-
cami w rejonie między Kowlem 
a Lubomlem. One również wyka-
zały, że por. „Jastrząb” nigdy nie 
zawiódł. Zarówno we wspomnie-
niach zwykłych żołnierzy, jak i w 
opiniach wyższych oficerów nie 
ma ani jednej krytycznej uwagi 
na temat II/50 pp. i jego dowódcy. 
Batalion pod jego dowództwem 
wyróżnił się m.in. 16 kwietnia 
1944 r. brawurowym atakiem „na 
bagnety” na nacierającą piechotę 
niemiecką i węgierską wspiera-
ną przez czołgi, co pozwoliło w 
krytycznej sytuacji dywizji (okrą-
żenie) odzyskać utracone pozy-
cje. 21 kwietnia 1944 batalion 
„Jastrzębia” podczas przebijania 
się dywizji z okrążenia uległ po-
dzieleniu. Około 200 ludzi wraz 
z por. Czermińskim pozostało w 
kotle. Tam, zbierając żołnierzy 
rozproszonych z innych batalio-
nów, oddział urósł do liczebności 
ok. 420 ludzi. Przez dwa miesią-
ce ( 68 dni) skutecznie uchodził 

niemieckim obławom. Zdaniem 
żołnierzy oddziału stało się tak 
dzięki talentom dowódczym por. 
„Jastrzębia”. Na przykład pod-
czas jednej z obław rozwinął od-
dział w tyralierę i poruszał się za 
pierwszą linią Niemców, pozoru-
jąc udział w obławie, co pozwoli-
ło ujść z zagrożonego terenu. 23 
czerwca 1944 r. oddział opuścił 
Wołyń przeprawiając się przez 
Bug i wziął udział w „Burzy” 
na Lubelszczyźnie.  W pamięt-
niku kpt.  Zdzisława Brońskiego 
ps. „Uskok” żołnierza AK z Lu-
belszczyzny znalazłem taki oto 
zapis:” Pierwsze spotkanie mia-
łem z dowódcą baonu por. „Ja-
strzębiem”. Był to przedwojenny 
oficer rezerwy , sympatyczny pan 
o siwych oczach, nad swój wiek 
poważnie wyglądający. Statecz-
ność, trzeźwość i niezachwianą 
odwagę czytałeś w jego ruchach 
i twarzy. 

O przeszłych trudach mówiły 
zmarszczki na czole i brak kil-
ku palców u rąk. „Jastrząb” był 
jednym z założycieli 27. [WDP 
AK]. „

 Leon Karłowicz ps. „Rydz” 
żołnierz z II/50 pp. zapamiętał i 
zapisał: „ Coś chwytało za serce 
gdy patrzyło się na zmienioną 
pobladłą twarz por. „Jastrzębia” 
(od 3.05.1944 r. kapitana), gdy 
przeprowadzał ostatnią zbiórkę 
batalionu na szosie w Skrobowie 
25 lipca 1944 r. i gdy oznajmiał 
złamanym głosem, iż za chwilę 
mamy złożyć broń. Był oficerem. 
na którego obliczu widniał zawsze 
nienaruszony spokój. Tym razem 
ta twarz pokryta niepokojącą bla-
dością, ukazywała dramatyczne 
napięcie, spowodowane sowiec-
kim rozkazem, a głos o kilka to-
nów niższy niż normalnie, wydo-
bywał się jakby spoza tego czło-
wieka. Jeszcze bardziej tragicz-
nie przeżył „Jastrząb” nieudaną 
tegoż wieczora próbę ucieczki z 
bronią w ręku z terenu otoczo-
nego przez wojska rosyjskie. Gdy 
wrócił z pobliskiego lasku, przez 
który próbował się przedostać z 
kilku swoimi żołnierzami, gdy 
mówił o stojących wokół czoł-
gach i gniazdach CKM-ów, głos 
mu drgał, a w słowach czuć było 
niepohamowany gniew, zawód 
a także rozpacz żołnierza-Pola-
ka, któremu bestialsko zabierano 
wszystko, co miał najdroższego 
- prawo do walki o wolność na-
rodu i państwa, wyrządzając tym 
samym krzywdę nie do napra-
wienia. Nic dziwnego, że już po 

Żołnierz Niezłomny. 
Płk Władysław Czermiński 
ps. „Jastrząb” vel „Stal”
Bogusław Szarwiło
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kilku miesiącach kpt. „Jastrząb” 
znalazł się w szeregach WiN w 
północnej Lubelszczyźnie i na 
Podlasiu.” Z materiałów Archi-
wum Państwowego w Lublinie 
wynika, że kpt. Władysław Czer-
miński postanowił w maju 1945 
r. reaktywować II Batalion 55 pp. 
pod nazwą  „Batalion Kadrowy 
27 DP.”, rozsyłając „ Rozkaz or-
ganizacyjny” do swoich żołnie-
rzy, datowany na 15 maja 1945r. 
W końcu miesiąca pojawił się już 
„Rozkaz przygotowania!” pod-
pisany przez por. „Kanię” dato-
wany na dzień: 31 maja 1945 r. 
Z tego wynika, że powstał Zwią-
zek Wyzwolenia Ziem Wschod-
nich-  Z.W.Z.W. O losach tego 
przedsięwzięcia jednak nie udało 
mi się więcej nic ustalić. Można 
się ewentualnie domyślać co się 
wtedy działo, przy szalejącym 
terrorze UB i NKWD. 

 Kpt. „Jastrząb” prawdopodob-
nie nie prowadził jednak walk 
zbrojnych. Skupił przy sobie 
niewielką liczbę swych najwier-
niejszych żołnierzy z czasów wo-
łyńskich i przygotowywał ich do 
przyszłych prac organizacyjnych 
przy tworzeniu polskiego wojska, 
kiedy - jak mówił - ,,nastąpi czas 
ostatecznej próby”. Liczył na in-
terwencję Zachodu, jak zresztą 
wielu wtedy Polaków. Józef Piąt-
kowski w swoich wspomnieniach 
napisał : W okresie czerwiec 
-wrzesień 1945 r. byłem oficerem 
broni i materiałów w Obwodzie 
Łuków Armii Krajowej, którego 
komendantem był wówczas por/
kpt. Wacław Rejmak „Ostoja”. 
„Ostoja” rozkazał mi zaopieko-
wać się grupą żołnierzy  z 27Wo-
łyńskiej Dywizji Piechoty Ar-
mii Krajowej. W skład tej grupy 
wchodzili kpt. „Jastrząb”, sierż. 
„Grzmot”, oraz pięciu podofice-
rów których nazwałem podcho-
rążymi, ponieważ mieli nara-
mienniki obszyte biało-czerwo-
nym kordonkiem. Wszyscy byli 
dobrze umundurowani i  uzbro-
jeni w karabiny. (...) Następna 
seria kontaktów z „Jastrzębiem” 

nastąpiła pod koniec czerwca i 
pierwszej połowie lipca 1945 r. 
zaraz po aresztowaniu w Stoczku 
Łukowskim przez sowiecką ob-
ławę „Ostoi”, jego zastępcy kpt. 
Edwarda Sułkowskiego  „Mar-
ka” i dwóch podchorążych 24 
czerwca 1945 r. W tej sytuacji  z 
kilkoma podchorążymi udałem 
się do oficera z inspektoratu kpt. 
Lucjana Koblańskiego  „Kruka”, 
„Jerzego” kwaterującego w po-
bliżu wsi Nowa Wróblina celem 
omówienia dalszego dowodzenia 
Obwodem Łuków AK. W trakcie 
tej rozmowy wspomniałem, że na 
terenie naszego obwodu przeby-
wa „Jastrząb”, który mógłby ob-
jąć stanowisko komendanta Ob-
wodu Łuków. Inspektorat przyjął 
tą propozycję. Pod koniec czerw-
ca  lub na początku lipca 1945 r. 
„Jastrząb”- „Stal” został komen-
dantem Obwodu Łuków AK. (....) 
4 sierpnia 1945 r. w kwaterze we 
wsi Orle Gniazdo kpt. „Jastrząb”- 
„Stal” wraz z czterema osobami 
został aresztowany przez oddział 
NKWD.  Jak z dalszej relacji wy-
nikało 5 sierpnia 1945 r. aresz-
towani podjęli próbę ucieczki, 
podczas której „Jastrząb” został 
ciężko ranny ale zdołał się ukryć. 
6 sierpnia samochodem cięża-
rowym członkowie konspiracji 
Obwodu Łuków odwieźli „Ja-
strzębia” do Warszawy. Tam uda-
ło się go wyleczyć, ale nie wrócił 
już do konspiracji. Jak wiele lat 
później powiedział „nie mogłem 
strzelać do Polaków”. Podjął 
więc decyzję o emigracji. Przez 
Czechosłowację dostał się do 
RFN, gdzie został  zastępcą ko-
mendanta obozu liczącego 1500 
osób, złożonego z ludzi uczest-
niczących w ,,OperationVittels”, 
czyli przy dostawie żywności do 
Berlina Zachodniego, by ratować 
ludność miasta przed głodem, bo-
wiem ZSRR zablokowało drogi 
lądowe i należało stworzyć „most 
powietrzny”, łączący miasto ze 
światem. Ową odpowiedzialną 
funkcję pełnił kpt. Władysław 
Czermiński przez okres 57 mie-
sięcy, tj. do 1950 roku. W rok póź-

niej wyemigrował do USA, gdzie 
po ukończeniu szkoły technicznej 
podjął pracę w fabryce. Tęsknota 
za Polską i Wołyniem przyczyni-
ła się do rozległej korespondencji 
ze swoimi „synkami”, bo tak na-
zywał swoich żołnierzy. Niestety 
czuł się zapomniany przez byłych 
dowódców dywizji i byłych ko-
legów, co poniekąd było prawdą. 
Jedynie władze polskie w Londy-
nie przyznały mu w 1946 r. sto-
pień majora i na kilka lat przed 
powrotem do kraju  awans na 
podpułkownika. Wrócił do kraju 
po 43 latach, aby jak sam mówił 
- „złożyć swoje kości w polskiej 
ziemi”. Zamieszkał w Gdańsku, 
gdzie zmarł 31 sierpnia 1995 
r.  W Gdańsku na cmentarzu 
Srebrzysko, pięknie położo-
nym we Wrzeszczu, w środku 
lasu i niedaleko dworku Srebr-
niki, tam znajduje się ostat-
nia kwatera ppłk Władysława 
Czermińskiego, odznaczonego  
krzyżem walecznych (l.02.1944 
r.) i Krzyżem Virtuti Militari 
V klasy (1.08.1944 r.), potwier-

dzonym przez gen. Tadeusza 
Bora-Komorowskiego (L. Dz. 
6379/47). Podczas pogrzebu jed-
nak nie zagrały  mu fanfary, nie 
zaterkotały werble, a nawet nie 
było reprezentacji Okręgu Wołyń 
ŚZŻ AK ze sztandarem dywizyj-
nym. Tak samo wtedy jak i teraz 
państwo polskie zapomniało o” 
żołnierzu niezłomnym”. Miasto 
Gdańsk posiada ulicę imienia 
Władysława Czermińskiego, ale 
nie wiem ilu mieszkańców tego 
szacownego grodu są w stanie 
powiedzieć kim był. Z przykro-
ścią muszę w tym miejscu stwier-
dzić, że nawet niektórzy młodzi 
historycy, o zgrozo piszący o 
Wołyniu, o27 WDP AK, o nim 
nic nie wiedzą. Damian Markow-
ski jest tego przykładem. W art. 

„ Wołyńskie powstanie Epopeja 
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
AK (styczeń – kwiecień 1944 
r.)” -  NIEPODLEGŁOŚĆ I PA-
MIĘĆ 2013, nr 3-4 (43-44, na str. 
142 napisał:  „ Do jesieni 1943 r. 
powstało na Wołyniu kilka więk-
szych polskich oddziałów . Naj-
większymi z nich były Oddziały 
Partyzanckie (OP): „Bomba” 
kpt. Władysława Kochańskie-
go „Bomby”, OP „Gzyms” kpt. 
Franciszka Pukackiego „Gzym-
sa”, OP „Łuna” (jesienią prze-
mianowany na „Krwawą Łunę”) 
ppor. Jana Rerutki „Łuny” i OP 
„Sokół” por. cichociemny Micha-
ła Fijałki „Sokoła” . Do kresowej 
legendy przeszła obrona Przebra-
ża przez samoobronę (d-ca plut. 
Henryk Cybulski „Harry”) i lot-
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ne grupy partyzanckie dowodzo-
ne przez kpt. Leopolda Świkłę 
„Adama”. „     To samo znalazło 
się w jego art. „RANA WOŁY-
NIA” - http://pamiec.pl/pa/tylko-
u-nas/13960,RANA-WOLYNIA-
artykul-Damiana-Markowskiego.
html . Przykre, że ten młody 
historyk  pisze ( tworzy) o „lot-
nych grupach kpt. „Adama” ( L. 
Świkli), które de facto nie ist-
niały, zapominając całkowicie o 
istnieniu jednego z największych 
i niepokonanych oddziałów por. 
„Jastrzębia”. Nie wspomnę już, 
ze to por. „Jastrząb” już w lipcu 
1943 r.  utworzył pierwszy lotny 
oddział partyzancki AK, który 
rozwinął się do 150 osób. Ale to 
był  skromny człowiek ale wy-
czulony na krzywdę innych, o 
czym świadczy korespondencja z 
jego żołnierzami. Pozwolę sobie 
na kilka cytatów: „Wiem dobrze, 
że swoje życie poświęcaliśmy 
nie dla chwały i chwalby wła-
snej. Wartość naszego życia (...) 
była zamieniona w dużej mierze 
dla dobra innych ludzi, a przede 
wszystkim ratowania zagrożone-
go, przez barbarzyńców życia. (4 
kwietnia 1983 r.)... Brak wspól-
nego zainteresowania obecnym 
losem weteranów czy partyzan-
tów, którzy potrzebują pomo-
cy materialnej czy w sprawach 
życiowych, jest ważniejsze. Są 
tacy, którzy mieli szczęście, że 
urządzili się wygodnie, ale zapo-
mnieli, że mogliby pomóc innym, 
którzy cierpią na niedostatek bez 
własnej winy. Wiele myśli mnie 
trapi, że tylu sławnych pozwala 
cierpieć tym, na których budu-
ją swoją chwałę...” (30 kwietnia 
1980 r.)”.

Niestety jego grobu prawie nikt 
nie odwiedza,  nie złoży kwia-
tów i nie zapali zniczy. Nigdy 
nie stanęła tam warta honorowa i 
nie pojawiła się żadna delegacja 
“oficjeli”. Żołnierze niezłomni 
dziś już nikogo nie interesują, 
odwrotnie do wyklętych.

Źródła:

Leon Karłowicz,  artykuł  : 
„PPŁK. WŁADYSŁAW CZER-
MINSKI „JASTRZĄB” NIE 
ŻYJE”  ( Biuletyn Informacyjny 
ŚZŻ AK nr.4 z 1995 r.).

Mgr inż. Józef Piątkowski : Re-
lacja o pobycie kpt. Władysła-
wa Czermińskiego „Jastrzębia” 
- „Stala” na terenie obwodu 
Łuków AK, czerwiec - sierpień 
1945 r. (Biuletyn Informacyjny 
Okręgu Wołyńskiego 27 WDP 
AK - ŚZŻAK nr. 4/2003)

Antoni Mariański : „W siódmą 
rocznicę śmierci „Jastrzębia”   
(Biuletyn Informacyjny Okrę-
gu Wołyńskiego 27 WDP AK - 
ŚZŻAK nr. 3/2003)

Józef Turowski:  „Pożoga”
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Po klęsce Niemców pod Stalingra-
dem, armia niemiecka rozpoczęła 
odwrót. Przed przesuwającym 
się frontem wschodnim, uciekali 
Niemcy, a wraz z nimi Ukraińcy. 
Uciekali ci, którzy byli w policji 
niemieckiej, w SS Galizien, a rów-
nież bandy Ukraińskiej Powstań-
czej Armii, które miały na sumie-
niu ludobójstwo popełnione na 
ludności polskiej, udział w likwi-
dacji Żydów, również walki z par-
tyzantką sowiecką. Nie zamierzam 
wysilać się nad ustaleniem liczby 
Ukraińców służących w policji 
niemieckiej, w SS Galizien, ani we 
wszystkich sotniach Ukraińskiej 
Powstańczej Armii, nie jestem 
też pewna, czy oni sami dokonali 
takich wyliczeń. Chcę tylko pod-
kreślić, że wszyscy ci zbrodniarze 
bali się Stalina i uciekali razem z 
Niemcami przed frontem wschod-
nim. Tylko nieznaczna część ban-
derowców zaszyła się w Bieszcza-
dach i na innych wschodnich tere-
nach Polski, skąd dopiero operacja 
“Wisła” w 1947 r. ich wypędziła. 
W książce napisanej przez ukra-
ińskiego generała Pawło Szan-
druka “Broń Odwagi”, wydanej w 
Nowym Jorku w 1959 r. podano, 
że według statystyki niemieckiej 
222.000 ludzi (Ukraińców) było w 
wojsku niemieckim, natomiast w 
Encyklopedii Powszechnej z 2003 
r. wydanej w Krakowie (Wydaw-
nictwo Ryszarda Kluczyńskiego) 
podano, że 40 tysięczna UPA “wal-
czyła” na Kresach Wschodnich. W 
tym czasie, kiedy front wschodni 
zbliżał się do Berlina, gdy było 
już jasne, że klęska trzeciej Rzeszy 
jest nieunikniona, w Berlinie zja-
wia się Pawło Szandruk. 

W grudniu 1944 r. na prośbę pre-
zydenta Ukraińskiej Republiki 
Ludowej na emigracji Andrija 
Liwićkiego, bierze udział w roz-
mowach z generałem Ernestem 
Kostringiem, po których to rozmo-
wach zgodził się zostać przewod-
niczącym Ukraińskiego Komitetu 
Narodowego i Ukraińskiej Armii 
Narodowej. Armia Narodowa 
miała służyć tylko jednemu celo-
wi. Wydobyciu z różnych jedno-
stek wojskowych i obozów pracy 
przymusowej jak największej 
ilości Ukraińców i przekazanie 
ich Aliantom. Pawło Szandruk, 
to Ukrainiec urodzony w 1889 r. 

na Wołyniu we wsi Borsuki. Stu-
diował filologię jeszcze w Rosji 
carskiej, ukończył również Alik-
sandryjską Szkołę Wojskową w 
Moskwie. Brał udział w pierwszej 
wojnie światowej, początkowo w 
armii rosyjskiej, a po utworzeniu 
Ukraińskiej Republiki Ludowej, 
walczył z bolszewikami. Po za-
warciu tzw. Umowy Warszawskiej 
brygada P.Szandruka atakowała 
i zdobyła Kijów. Po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości Pawło 
Szandruk wybrał służbę w Wojsku 
Polskim i rozpoczął bardzo inten-
sywne studia wojskowe oraz pra-
cę naukową poświęconą sprawom 
wojskowym. W 1938 r. w randze 
podpułkownika ukończył Wyż-
szą Szkołę Wojenną. Kampanię 
wrześniową rozpoczął w stopniu 
pułkownika dyplomowanego. W 
trakcie tzw. drugiej bitwy pod To-
maszowem Lubelskim, pułkownik 
Szandruk uratował swoją brygadę 
przed zniszczeniem w niemieckiej 
pułapce. Po kapitulacji, jako cięż-
ko ranny, został przez Niemców 
zwolniony z niewoli i zamelino-
wał się w Skierniewicach, gdzie 
miał znajomości jeszcze z przed 
wojny. Na wiosnę 1943 r. Niemcy 
proponowali mu objęcie funkcji 
szefa sztabu dywizji SS Galizien, 
ale podobno - jak sam twierdzi - 
odmówił. Zarzucano mu, jednak 
że był dowódcą dywizji SS Ga-
lizien, ale on sam nigdy do tego 
się nie przyznał.  Nie jest to dla 
nas, w tym przypadku istotne, 
jaka była jego działalność w cza-
sie działań wojennych, istotne jest 
to, że w tym wielkim zamieszaniu 
w ostatnich miesiącach wojny w 
Niemczech znalazł się, oprócz 
wszystkich banderowców, odpo-
wiedni człowiek, który za wszelką 
cenę chce pomóc swoim rodakom. 
Pod koniec lutego 1945 r. Niemcy 
przyjęli warunki, jakie postawił im 
Pawło Szandruk i 15 marca 1945 r. 
sekretarz stanu Rzeszy Adolf Ste-
engracht wręczył Szandrukowi akt 
uznania Ukraińskiego Komitetu 
Narodowego. 17 marca 1945 r. od-
było się, jedyne posiedzenie utwo-
rzonego Komitetu, który ogłosił 
objęcie wszystkich Ukraińców, 
będących w tym czasie w Niem-
czech, opieką prawną i powołanie 
Ukraińskiej Armii Narodowej, a 
Pawła Szandruka awansowano do 
stopnia generała. Komitet prze-
kazał generałowi Szandrukowi 
wszystkie swoje pełnomocnictwa. 
Od tej chwili generał Szandruk 
rozpoczął wydobywanie jedno-
stek ukraińskich spod dowództwa 
niemieckiego oraz ze wszystkich 
innych ugrupowań. Na jego roz-
kaz żołnierze złożyli przysięgę 
na wierność Ukrainie. Nałożono 
ukraińskie odznaki (tryzuby). Ge-
nerał wycofał Ukraińską Armię 
Narodową na zachód i kapitulował 
przed Amerykanami. W kwietniu 
1945 r. część tej armii skierowano 
na front wschodni (pod Budziszy-
nem) do walki z armią sowiecką.

 Zaraz po kapitulacji, generał 

Szandruk zażądał rozmowy w 
cztery oczy z polskim genera-
łem Andersem. Obaj generałowie 
znali się dobrze jeszcze z czasów 
przedwojennych oraz ze wspólnej 
bitwy z Niemcami pod Tomaszo-
wem Lubelskim w1939 roku. Po 
tej rozmowie generał Anders in-
terweniował u władz brytyjskich, 
by umożliwić Ukraińcom legalną 
imigrację do Wielkiej Brytanii i 
krajów Imperium Brytyjskiego. 
Mocą osobistej decyzji premiera 
Wielkiej Brytanii Clementa Atlee, 
żołnierze ukraińscy, poprzez obo-
zy jenieckie trafili do Wielkiej 
Brytanii, by następnie wyemigro-
wać legalnie do Kanady, USA, czy 
Australii. Na podstawie postano-
wień jałtańskich, Brytyjczycy po-
winni byli deportować Ukraińców 
do Związku Sowieckiego, ale roz-
mowy z gen. Andersen sprawiły, 

że Ukraińców potraktowano jako  
obywateli polskich. Stalin wście-
kał się, ale nic nie mógł już zrobić. 

Tak więc, dzięki generałowi An-
dersowi, wszyscy zbrodniarze, 
mający na sumieniu ludobójstwo 
około 200 tysięcy ludności polskiej 
na Kresach Wschodnich wyemi-
growali na zachód, jako żołnierze 
Ukraińskiej Armii Narodowej i do 
dziś prowadzą intensywną działal-
ność przeciwko Polsce. Jako cie-
kawostkę, można tu przytoczyć, 
że polski Rząd na emigracji, w 
1965 r., na wniosek gen. Andersa, 
właściwie chyba tak zwana Rada 
Trzech, kolegialny organ przed-
stawicielstwa Polski na emigracji 
(ambasador E. Raczyński, gen. 
Anders i gen .Bór-Komorowski), 
w uznaniu zasług generała Szan-
druka, jakie poniósł podczas bitwy 
pod Tomaszowem Lubelskim w 
trakcie kampanii wrześniowej, od-
znaczył generała Krzyżem Virtuti 
Militari. Na zachodzie tu i ówdzie 
podniosły się wtedy głosy kryty-
kujące takie postanowienie pol-
skich władz emigracyjnych, a w 
Polsce wywołało dosłownie furię. 
Na generale Andersie i generale 
Szandruku nie pozostawiono “su-
chej nitki”. Zarzucano, że Pawło 
Szandruk współpracował z Niem-
cami i wyliczano mu jego “zasłu-
gi” dla Polski. Natomiast Grzegorz 
Giedroyć, który nie miał pojęcia 
co się działo w Polsce - na Kre-
sach Wschodnich w czasie wojny, 
pisał w “Kulturze”, że “są to spra-
wy mało znane, kontrowersyjne i 
zabarwione emocją. Trzeba skoń-
czyć z atmosferą, która zatruwa 
Wschodnią Europę.” Uważam, że 
skończyć z atmosferą zatruwają-
cą stosunki polsko ukraińskie jest 
bardzo łatwo: wystarczy powie-
dzieć prawdę.

CO STAŁO SIĘ Z UKRAIŃSKĄ 
POWSTAŃCZA ARMIĄ?
Anna Kownacka-Góral

http://ibedeker.pl/obiekty/gdanski-cmentarz-srebrzysko/#ixzz2yZingvHJ
http://ibedeker.pl/obiekty/gdanski-cmentarz-srebrzysko/#ixzz2yZingvHJ
http://ibedeker.pl/obiekty/gdanski-cmentarz-srebrzysko/#ixzz2yZingvHJ
http://armiakrajowa.home.pl/pdf/80.pdf
http://armiakrajowa.home.pl/pdf/80.pdf
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Z KRESÓW DO WROCŁAWIA 
– MATKA BOŻA RÓŻAŃCOWA Z PODKAMIENIA
Anna Małgorzata Budzińska

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA

Tym razem zapraszam w odwiedziny do Maryi z Podka-
mienia. Odwiedziłam już nie po raz pierwszy kościół oj-
ców Dominikanów pod wezwaniem św. Wojciecha w cen-
trum Wrocławia, przy placu Dominikańskim. 
Obraz M.B. z Podkamienia  ma swoją kaplicę w tym mo-
numentalnym kościele.

1-obraz M.B. Różańcowej
Patrzyłam na ten wizerunek Mamy Bożej z Dzieciątkiem 
i rozmyślałam o historii tego obrazu, o losach, które wca-
le nie były łatwe. Maryja patrzyła przez stulecia na sceny 
wzniosłe, na ludzi ważnych i wspaniałych, ale także wi-
działa sceny mrożące krew w żyłach i ludzi, okrutnych 
morderców. 
Zacznę od pierwowzoru. Ten obraz jest kopią wizerunku 
M.B. Śnieżnej z Rzymu. Dlaczego nazywamy Ją Śnież-
ną? Wyjaśnia to legenda. Otóż Maryja ukazała się Jano-
wi, przepowiadając spełnienie jego pragnień- będzie miał 
potomka. W zamian oczekiwała wybudowania świątyni 
w miejscu, którego znakiem będzie śnieg. I tak właśnie w 
upalny dzień 5 sierpnia 352 roku Rzymianie ujrzeli znak- 
na wzgórze Eskwilin spadł śnieg- oczekiwany znak, gdzie 
wkrótce wybudowano świątynię Matki Bożej Śnieżnej. 

2-MB Śnieżna

Wkrótce kult cudownego obrazu rozprzestrzenił się szero-

ko, co nie dziwi, gdyż w Rzymie, gdzie szczególnie czci 
się ten wizerunek nosi on wezwanie: Salus Populi Romani- 
czyli Ocalenie Ludu Rzymskiego. Powstało wiele kopii cu-
downego obrazu, między innymi ten nasz z Podkamienia. 
Czyż więc możemy się dziwić, że na Kresach naszej Oj-
czyzny otaczany był on wielkim poważaniem? Modlo-
no się przed nim: Matko Boża, ocalałaś wielokrotnie lud 
rzymski, ocal, błagam, również nasz lud. 
Wielowiekowa historia obrazu Matki Bożej Różańcowej 
związana jest z Podkamieniem, miasteczkiem na pograni-
czu dawnych województw: tarnopolskiego, lwowskiego i 
wołyńskiego. 

3- Podkamień-na wotywnym obrazku we wrocławskim kościele

W tym miejscu w XIII wieku osiedlili się oo. Dominika-
nie. W roku 1245 postawili oni na najwyższym wzniesie-
niu Podkamienia krzyż, zbudowali kapliczkę, a całą górę 
nazwali „Świętą Górą Różańcową”. Niedługo tu wytrwali 
– zginęli śmiercią męczeńską podczas jednego z napadów 
Tatarów. Ponownie powrócili na „Górę Różańcową” w 
1464 roku i wznieśli tam murowany klasztor i kościół. Nie-
stety w 1519 roku horda tatarska znów zrównała z ziemią 
to święte miejsce. Dominikanie byli jednak uparci- po raz 
kolejny przystąpiono do odbudowy kościoła i klasztoru. 
Szczególnej pomocy w tych pracach udzieliła rodzina So-
bieskich z pobliskich Podhorzec, w tym także król Jan III 
Sobieski, który zamierzał uczynić z Podkamienia „drugą 
Częstochowę”. Uroczystej konsekracji świątyni dokonano 
15 maja 1695 roku.
 Od tego czasu sława obrazu Podkamieńskiej Pani coraz 
bardziej rosła. Rozpoczęto więc starania o koronację. Złote 
korony, poświęcone przez papieża Benendykta XIII, przy-
wiózł z Rzymu Michał Potocki, wojewoda wołyński. Aktu 
koronacji dokonał biskup łucki Stefan Rupniewski w asy-
ście trzech biskupów obrządku łacińskiego i grecko-kato-
lickiego. Obecne były przy tym różne formacje wojskowe, 
liczni pielgrzymi, magnaci z dworami oraz delegacje ce-
chów, rzesze szlachty, mieszczan i ludu wiejskiego, łącznie 
kilkaset tysięcy wiernych. Ta najwspanialsza przed rozbio-
rami Polski uroczystość trwała 8 dni, a miała miejsce 15 
sierpnia 1727 roku. Kronikarze podają, że miało wówczas 
miejsce niezwykłe zjawisko: przed zachodem słońca wo-
kół klasztornego wzgórza ukazała się świetlna korona.
Tyle mówi dawna historia. No cóż- przepych, złote korony, 
koronacje…- według mnie nie tego potrzebuje Maryja, to 
moje zdanie i nie wyprę się tej opinii. Wolę piękno naj-
prostszego obrazu niż złote sukienki i korony ukrywające 
kunszt malarza i zasłaniające święte postacie.
Zresztą to złoto stało się potem przekleństwem obrazu- ra-
bowano je, nie szanując cudowności obrazu.  

Teraz kilka słów o nowszej historii obrazu, a także ludzi z 
nim związanych. 
W Podkamieniu podczas II wojny światowej miał miejsce 
ogromny dramat. 12 marca 1944 r. siepacze z SS-Galizien 
i pomagające im bojówki Ukraińskiej Powstańczej Armii 
wdarli się do klasztoru, w którym schronili się okoliczni 
mieszkańcy. Zamordowali dominikanów i ok. 250 osób, w 
tym kobiety i dzieci. Obraz był więc świadkiem rzezi wo-
łyńskiej, która objęła wtedy wiele miejscowości. 
O. Józef Burda, dominikanin, uratował obraz. Cudowny 
wizerunek trafił najpierw do dominikanów we Lwowie, a 
następnie w 1959 r. do Wrocławia. Kult ożył: tutaj także 
zaczęli zjeżdżać czciciele Maryi, którzy mieszkali w oko-

licach Podkamienia. Ufundowano nowe korony, sukienki i 
berło. Maryja odbiera tu szczególną cześć do dziś: poprzez 
nabożeństwa i osobisty kult.

4- obraz w kościele
Podobnie jak kiedyś, ludzie modlą się przed obrazem o oca-
lenie ludu polskiego, a także zanoszą inne, osobiste prośby. 
Matka Boża Różańcowa z Podkamienia stała się również  
patronką przesiedleńców z Kresów i ich potomków. Teraz 
spotykają się ze Świętą Panienką w kościele ojców Domi-
nikanów, którzy opiekują się Nią jak to od wieków bywało.

5 kościół Dominikanów p.w. św. Wojciecha
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W kościele są tablice upamiętniające ważne wydarzenia- 
również ta, która mówi o rzezi wołyńskiej w Podkamieniu 
i okolicach.

6-tablica upamiętniająca ofiary zbrodni w Podkamieniu

Kościół  Dominikański i pomieszczenia zakonne to waż-
ne miejsce na mapie Wrocławia- zarówno dla potomków 
Kresowian, jak i dla Ormian, gdyż często tam goszczą, a za 
kościołem stoi ormiański chaczkar, gdzie gromadzą się ci 
co przybyli z Armenii, jak i ich potomkowie.  

7- tablica upamiętniająca Ormian w Turcji i w Polsce- ofiary zbrodni

Kościół św. Wojciecha mieści się w ruchliwym punkcie 
miasta, przy sporej galerii handlowej, odwiedzanej co-
dziennie przez tysiące ludzi. Warto się rozejrzeć wkoło i 
wstąpić do tego kościoła. 

8-kościół przegląda się w szybach Galerii Dominikańskiej
Zdjęcia własne.

Opracowując temat korzystałam ze stron:

http://viaaddeum.pl/sztuka-sakralna/cudowne-obrazy-mat-
ki-boej/7205-2016-10-27-20-28-33 
http://www.pch24.pl/wroclawskie-madonny-kresowe-
,54136,i.html#ixzz5qdWhVxFg 

„Genius loci” to pojęcie znane już 
w starożytnym Rzymie, gdzie we-
dług wierzeń każdy człowiek miał 
swojego geniusza, czyli ducha opie-
kuńczego czuwającego nad nim 
od dnia narodzin aż do śmierci. 
Wierzono, że są również miejsca, 
którymi opiekują się dobre duchy. 
Geniusz w tradycji chrześcijańskiej 
stał się Aniołem Stróżem, natomiast 
pojęcie „genius loci” przetrwało do 
naszych czasów, choć jego sens nie-
co ewoluował. Miejsca, które mają 
„genius loci”, określane są jako 
szczególne, wyjątkowe, o niezwykłej 
atmosferze, przyciągające do siebie 
łudzi, generujące niezwykłe zjawi-
ska, stymulujące rozwój talentów, i 
wreszcie - emanujące na inne miej-
sca. „Genius loci” jest zjawiskiem 
wyczuwalnym dla przybywającego 
z zewnątrz, ale trudnym do jedno-
znacznego zdefiniowania. Należy 
ono raczej do sfery transcendencji. 
Miasto także może posiadać „ge-
nius loci”. Miasto to jednak nie tyl-
ko miejsce w przestrzeni, ale przede 
wszystkim ludzie tę przestrzeń two-
rzący.
W miastach wieloetnicznych, wie-
lokulturowych, niewątpliwie czę-
ściej niż gdzie indziej wyczuwa się 
ów nieokreślony „genius loci”. Tam, 
gdzie współistnieją co najmniej 
dwie kultury, w procesie integracji 
wytwarza się nowa jakość. Integra-
cja jest procesem dynamicznym, 
więc współtworzenie tej jakości 
trwa nieustannie. Pod pojęciem 
integracji najczęściej rozumie się 
proces wyrównywania się wzorców 
kulturowych, przezwyciężania ba-
rier regionalnych, narastania więzi 
społecznej, tworzenia się różnych 
grup i jednolitego społeczeństwa.
Otóż Lwów był właśnie takim mia-
stem pogranicza, w którym koegzy-
stowało i ścierało się ze sobą wiele 
kultur i religii. W procesie wielowie-
kowej integracji powstało miasto, któ-
rego mieszkańcy wyjątkowo się z nim 
identyfikowali. Lwów był fenomenem 
w skali polskiej, a może nawet i eu-
ropejskiej, nie tylko ze względu na 
tak silne przywiązanie do miasta jego 
mieszkańców. Już samo chociażby 
położenie geograficzne było i jest 
niezwykłe - miasto leży dokładnie 
na Europejskim dziale wód między 
Morzem Czarnym a Bałtykiem. Jest 
we Lwowie kilka budynków leżących 

dokładnie na owym dziale wód, m.in. 
wytwórnia słynnych wódek Baczew-
skiego. Niewiarygodna, choć praw-
dziwa jest historia kościoła św. Elż-
biety, z dachu, którego deszcz spływa 
z jednej strony do Morza Czarnego, a 
z drugiej do Bałtyku.
Niezwykła była również różnorod-
ność grup etnicznych we Lwowie, 
co niewątpliwie miało związek z po-
łożeniem Lwowa między Wschodem 
a Zachodem. Było to najbardziej 
wschodnie z miast Zachodu (do któ-
rego zaliczam Rzeczpospolitą), a jed-
nocześnie najbardziej zachodnie mia-
sto Wschodu (np. z punktu widzenia 
Rusinów). Dla każdej z zamieszkują-
cych Lwów narodowości było to ich 
miasto. Tak więc dla Polaków Lwów 
był przede wszystkim Semper Fidelis, 
czyli miastem zawsze wiernym (Rze-
czypospolitej).
W czasie rozbiorów Lwów był waż-
nym ośrodkiem polskiej kultury i ko-
lebką polskich ruchów niepodległo-
ściowych, które później brały czynny 
udział w wyzwalaniu kraju, a potem 
także w życiu politycznym Rzeczy-
pospolitej. Armia carska wkroczyła 
do Lwowa we wrześniu 1914 r., a car 
Mikołaj II był w mieście w kwietniu 
1915 r. W czerwcu Rosjanie opuścili 
Lwów. Rok 1918 to bohaterska obro-
na Lwowa i walki z Ukraińcami, Wy-
darzenie to stało się dla Lwowiaków 
jednym z najważniejszych wydarzeń 
w okresie międzywojennym, a po 
konferencji jałtańskiej nabrało szcze-
gólnego dramatycznego znaczenia. 
Przez cały XIX wiek i połowę XX-
-go Żydzi lwowscy liczyli około 30-
40% populacji miejskiej. Lwów był 
centrum żydowskiego oświecenia - tu 
ścierali się ze sobą ortodoksi z rzecz-
nikami postępu i asymilacji. Żydzi 
lwowscy byli grupą zróżnicowaną 
wewnętrznie. Spolszczona grupa Ży-
dów, bogatych mieszczan, bankierów, 
przedstawicieli wolnych zawodów, 
nie przekraczała kilku procent ogółu. 
Większość Żydów żyła w swoich get-
tach, szczególnie na Zamarstynowie.
Kolejną grupą etniczną byli Ormia-
nie, którzy zasłynęli głównie jako 
kupcy, złotnicy i tłumacze. „Grek - 
powiadano - oszuka trzech Żydów, 
Ormianin oszuka trzech Greków, 
a Ormianina sam diabeł nie oszu-
ka.” We Lwowie znajdowała się naj-
większa enklawa Ormian w Europie. 
Ważną rolę, szczególnie w rozbudo-

wie gospodarczej Lwowa, odegra-
ło mieszczaństwo niemieckie i au-
striackie. Również bałak, czyli gwara 
lwowska, wiele zapożyczył z języka 
niemieckiego. Z pozostałych, mniej 
licznych, acz równie istotnych grup 
etnicznych, należy wymienić jeszcze 
Rosjan, Szkotów, Turków, Tatarów, a 
w okresie renesansu Włochów.
Jeśli na tę mozaikę narodowościo-
wą nałożyć jeszcze bardziej skom-
plikowane stosunki wyznaniowe, 
to uzyskamy pełny obraz tego ty-
gla kulturowego, jakim był Lwów. 
We Lwowie miały swą siedzibę aż 
trzy arcybiskupstwa katolickie: 
rzymsko-katolickie, greko-katolic-
kie i ormiańskie. Papież Sykstus V 
swój „znak” do herbu Lwowa i ty-
tuł „Leopolis urbs catholocissima”, 
nadał miastu 15.09.1586 r., kiedy 
nie istniały jeszcze 3 metropolie, bo 
przecież greko-katolicka to dopiero 
Austria i rok 1808. Austriacy byli 
we Lwowie ewangelikami, a kościół 
przy Zielonej dała im Austria. W 
końcu było we Lwowie spore sku-
pisko prawosławnych, głównie Ru-
sinów.
Udowodnić, że Lwów posiadał 
specyficzny „genius loci”, można 
przede wszystkim przytaczając 
wypowiedzi jego mieszkańców, jak 
chociażby lwowskiego Żyda Ostapa 
Ortwina, o którym tak pisze Ty-
mon Terlecki: „był najżarliwszym 
Polakiem: jako stary człowiek przy-
jął chrzest, we Lwowie okupowanym 
przez Armię Czerwoną publicznie 
ryczał swym słynnym lwim głosem: 
„Tu jest Polska. Tu od sześciuset lat 
była Polska”. A tak pisał o Lwowie w 
1939 r. Kornel Makuszyński: „Moż-
na wyrwać cierń z serca i jakąś zadrę 
z duszy - ale tego  miasta ani z serca, 
ani z duszy nie wyrwiesz.”
To, że polscy Lwowiacy z dumą i 
głębokim poruszeniem mówią dziś 
o Lwowie, jest nie tylko wynikiem 
ponad pięćdziesięcioletniej rozłąki z 
miastem, ale wskazuje na coś znacz-
nie głębszego. Przywiązanie do miej-
sca zamieszkania i poczucie wspólno-
ty z innymi mieszkańcami najczęściej 
zdarza się w małych wspólnotach: 
wsiach i miasteczkach. Natomiast 
niepowtarzalna jest namiętność, jaką 
darzą Lwowiacy swoje duże przecież 
miasto, i poczucie solidarności, nie 
tylko w krzywdzie wypędzenia, ze 
wszystkimi lwowiakami.
Epopeja ekspatriowanych Lwowia-
ków rozpoczęła się w roku 1945, po 
konferencji jałtańskiej, która miała 
rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości 
co do Lwowa. Jak wspomina Zdzi-
sław J. Zieliński; „Do wyjazdu nikt 
nas oficjalnie nie zmuszał, nie było 
też żadnych oficjalnych zarządzeń 
-wszystko miało w zasadzie charak-
ter dobrowolny. Natomiast oficjalna 
propaganda nie pozostawiała cie-
nia wątpliwości co do przynależno-
ści Lwowa i Kresów Wschodnich. 
Owszem, zdarzały się naciski, ale 
nieoficjalne. „Kiedy wyjeżdżacie?” 
- to pytanie zadawali nam często; 
zarówno miejscowi Ukraińcy jak i 

„GENIUS LOCI” LWOWA 
- WE WROCŁAWIU?”
Dla „Barw Kresów” Aleksander Szumański

http://viaaddeum.pl/sztuka-sakralna/cudowne-obrazy-matki-boej/7205-2016-10-27-20-28-33
http://viaaddeum.pl/sztuka-sakralna/cudowne-obrazy-matki-boej/7205-2016-10-27-20-28-33
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przyjezdni Rosjanie. Po prostu 
czekali na nasze mieszkania. 
Wybór byt jasny: pozostanie we 
Lwowie równało się przyjęciu 
sowieckiego obywatelstwa, co 
było nie do przyjęcia dla tych, 
którzy przeżyli dwie sowieckie 
okupacje we Lwowie. Ludzie 
związani z działalnością pod-
ziemną, głównie z AK, mieli do 
wyboru wywózkę do lagrów 
albo natychmiastową ucieczkę 
ze Lwowa.” Wzywano nas na 
przesłuchania nocne kończące 
się pytaniami: „Kiedy wyjeż-
dżacie do Polski? Bo możecie 
wyjechać do Kazachstanu...” - 
wspomina pan Marek Rogalski 
z Wrocławia.
Rozpoczęła się wielka wędrów-
ka na Zachód, najczęściej wielo-
etapowa. Lwowiacy, wyrzuceni 
ze swojego Miejsca, stabilnego 
centrum ustalonych wartości, 
przez długi czas dryfowali w 
Przestrzeni, będącej wolnością, 
otwartością, możliwością, ale i 
zagrożeniem. Kraków, Bytom, 
Gliwice - to kolejne przystan-
ki, nierzadko kilkumiesięczne. 
Przestrzeń, w jaką zostali rzu-
ceni Lwowiacy, na początku 
liczy się wyłącznie w porządku 
aprowizacyjno-konsumpcyj-
nym. Nie ma jeszcze (u nie-
których - nigdy) świadomości 
opuszczenia Lwowa na zawsze.
Czym był Wrocław w roku 1945, 
jakim był miastem wcześniej? 
W połowie XIX-go wieku był 
pod względem wielkości drugim 
po Berlinie miastem Prus. Uni-
wersyteckim, pięknym, boga-
tym. Schyłek wieku i pierwsza 
dekada XX-go wieku to jeden z 
najlepszych okresów w historii 
miasta. Budowano wiele i efek-
townie, wznoszono monumental-
ne gmachy. Wrocław był wówczas 
liczącym się centrum naukowym i 
kulturalnym, ważnym ośrodkiem 
gospodarczym. Po pierwszej woj-
nie światowej stracił nieco bla-
sku, stał się natomiast ważnym 
punktem strategicznym blisko 
granicy z Polską. W przededniu II 
Wojny Światowej liczył niespełna 
630 tyś. mieszkańców. W roku 
1944 miał ich już około miliona, 
ponieważ przeprowadzali się tu 
mieszkańcy zachodnich bom-
bardowanych miast. Większość 
ewakuowano zanim wojska so-
wieckie zamknęły pierścień okrą-
żenia wokół miasta w lutym 1945 
roku. W czasie zaciekłej obrony 
Wrocławia miasto zostało po-
ważnie zniszczone, np. dzielnice 
południowa i zachodnia w 90%. 
Gdy do Wrocławia wkraczały 
pierwsze ekipy polskich urzęd-
ników, mieszkało w nim jeszcze 
około 150-200 tys. Niemców, 
głównie ludzi starszych, kobiet. i 
dzieci. Czy dla przybywających 
tu Lwowiaków Wrocław był „ta-
bula rasa”, przestrzenią nie nace-
chowaną żadnymi znaczeniami, 
gdzie życie można było zacząć 
zupełnie od nowa?
Na początku był tylko Bre-
slau - obce miasto. Obce mury, 
obce napisy, obca mowa. Moja 
mama płakała chodząc jego 
ulicami. I choć odczucia Lwo-
wiaków w Gliwicach, odnoszą 

się one również do Wrocławia 
i chyba każdego innego miasta 
na ziemiach zachodnich, gdzie 
przyszło żyć Lwowiakom. Był 
więc Wrocław miastem obcym, 
przecież jednak nie pustym zna-
czeniowo. Tyle, że te kody kul-
turowe były czytelne tylko dla 
poprzednich jego mieszkańców, 
a tych zostało już niewielu. Dla 
nowych mieszkańców Wrocław 
w pewnym sensie był „tabu-
la rasa”. Pierwsi osadnicy nie 
byli odważni ani awangardowi. 
Wiadomo, że były to całe wata-
hy szabrowników, wywożących 
razem z Armią Czerwoną co się 
tylko  da.
Tymczasem nie dało się. po-
mimo usilnej „piastowskiej” 
propagandy władz, odciąć 
od niemieckich korzeni mia-
sta, które dawały o sobie znać 
nie tylko napisami gotykiem 
i pozostawionymi domowymi 
sprzętami, ale przede wszyst-
kim przejawiały się w „genius 
loci”, wyczuwalnym przecież, 
a może nawet przyciągającym 
przybyszy ze Lwowa. Ci z kolei 
przyjeżdżali z własnym baga-
żem tradycji. „Groby rodzinne 
zostały na Wschodzie. Duchy 
opiekuńcze zapewne długo się 
wahały zanim podjęły decyzję 
towarzyszenia nam w tej niepew-
nej wędrówce w towarowym wa-
gonie.” Nastąpiła konfrontacja 
przybyszy ze Wschodu z tym 
miastem, jakim był Wrocław. 
Zaczęły się procesy integracji i 
dezintegracji kulturowej. „Spo-
łeczeństwo wrocławskie zdomi-
nowały grupy: inteligencja nie-
mal bezpośrednio przeniesiona z 
Uniwersytetu im. Jana Kazimie-
rza, specjaliści skierowani tu do 
odbudowy miasta i szabrownicy, 
którzy przyjechali na chwilę, by 
się nielegalnie dorobić i pozo-
stali. Z tego skupiska powstała 
nowa społeczność: otwarta, twór-
cza, przyjazna” . Ale nie należy 
zapominać, że oprócz inteligen-
cji przyjechała do Wrocławia 
lwowska wspólnota tramwa-
jarzy, gazowników, kolejarzy i 
pracowników elektrowni.
Jak prezentowali się Lwowiacy 
na tym różnorodnym tle? Otóż 
procentowo wcale nie było ich 
najwięcej. Dużą grupę miesz-
kańców stanowili przesiedleń-
cy z Kresów Wschodnich. Mit 
Lwowa przeniesionego do Wro-
cławia (Wrocław jeszcze do dziś 
bywa uważany za replikę przed-
wojennego Lwowa) ma jednak 
swoje uzasadnienie, zresztą nie 
jedyne. Do Wrocławia spro-
wadziła się cała lwowska elita 
- zarówno profesorowie Uni-
wersytetu, jak i lekarze, praw-
nicy, wyżsi urzędnicy, artyści, 
wreszcie kolejarze i tramwaja-
rze. To oni od początku nada-
wali miastu ton. Wielu z nich 
przez wiele jeszcze lat (a często 
aż do śmierci) żyło w świecie 
iluzji; szczególnie ludzie, któ-
rzy coś już we Lwowie zdążyli 
przeżyć. Spacery Lwowianina z 
dziadkiem, z których pierwszy 
chodził po realnych Gliwicach, 
a drugi w tym samym czasie po 
ukochanym Lwowie, nie są tyl-

ko piękną poetycką figurą. Wie-
lu Lwowiaków nakładało obraz 
Lwowa na rzeczywistość, w któ-
rej żyli, a której nie przyjmowa-
li do wiadomości. Lwów był dla 
nich sacrum, świętościa, jedyną 
rzeczywistością prawdziwie ist-
niejącą.
Nawet drzewa w parku przywo-
ływały obraz tamtych drzew:
„Co innego liście lwowskie. Te 
były wieczne, wiecznie zielone i 
wiecznie żywe, niezniszczalne i 
doskonałe; poruszały się lekko 
jak płetwy delfinów. Jedyną ich 
wadą była nieobecność, a nawet 
nieistnienie. Lecz istnienie nie 
jest cechą rzeczy. Kant zauważył, 
że sto talarów istniejących ni-
czym się nie różni od stu talarów 
wyobrażonych.”
Kultywowanie mitu Lwowa 
nie hamowało jednak, a często 
wręcz wspomagało oswajanie 
Wrocławia. Trzeba pamiętać, 
jak bardzo Wrocław kontra-
stował ze Lwowem, szczegól-
nie w tym właśnie momencie 
historycznym. Ekspatrianci 
opuszczali Lwów mimo wszyst-
ko kwitnący i niezniszczony 
- Wrocław był, szczególnie w 
centrum, jednym wielkim gru-
zowiskiem. Mówiono, że nie do 
zniesienia był stały widok znisz-
czonego miasta, wspominano 
wręcz o „chorobie ruin”. Lwów, 
poza tym, że był ostoją polsko-
ści, przez sto kilkadziesiąt lat 
znajdował się w sferze wpływów 
różnych kultur, Wrocław nato-
miast był pruskim miastem. 
Wytworzył się duży dystans 
kulturowy.
Człowiek wobec przestrzeni fi-
zycznej czuje się zawsze trochę 
bezradny. Po to, żeby móc w 
niej żyć musi ją w jakiś sposób 
zawłaszczyć, zidentyfikować, 
nazwać. Gdy nacechuje ją war-
tościami lub przypisze jej pewne 
właściwości, znaczenia - stopnio-
wo przestrzeń przestaje być obca, 
daje się zaakceptować. Bardzo 
różnie Lwowiacy starali się oswo-
ić Wrocław; poczynając od przed-
miotów życia codziennego, na 
sprawach zasadniczych kończąc. 
Trudno powiedzieć, czy proces 
ten trwał kilkanaście czy kilka-
dziesiąt lat; każdy oswajał Wro-
cław na swój sposób i w swoim 
czasie. W przeprowadzonej prze-
ze mnie ankiecie wśród Lwowia-
ków mieszkających we Wrocła-
wiu na pytanie: „Kiedy poczułeś 
się we Wrocławiu jak u siebie w 
domu?” najczęściej padały odpo-
wiedzi: „Po małżeństwie” albo 
„Kiedy urodziło mi się dziecko”. 
Przełomowe momenty w ich ży-
ciu miały miejsce we Wrocławiu.
Najpierw oswajano przedmio-
ty. „Rzeczy dzieliły się na: ary-
stokratyczne, mieszczańskie i 
socjalistyczne. Arystokratyczne 
przyjechały ze Lwowa. Ponieważ 
rodziny deportowane nie dyspo-
nowały możliwością wywiezienia 
wszystkiego, zabierano tylko to, 
co najcenniejsze, srebro, kilimy, 
akwarele. Nazywam je arystokra-
tycznymi, gdyż na ogół do niczego 
nie służyły, miały wartość raczej 
emocjonalną. Rzeczy mieszczań-
skie natomiast nazwane zostały 

„poniemieckie”. Niemcy zosta-
wili kuchenki, maszyny do szycia 
marki Singer, rowery, sztućce z 
nieszlachetnych metali. Metale 
szlachetne pochodziły ze Lwowa, 
nieszlachetne były poniemieckie. 
Rzeczy socjalistyczne produko-
wane były przez powojenną, nie-
udolną Polskę Ludową. Wszyst-
kie te przedmioty musiały ze sobą 
współżyć, dotykać się, wchłaniać 
swoje różne zapachy, mieszać się 
ustawicznie, jak przystało na bez-
-klasowe społeczeństwo.”
Równolegle z obłaskawianiem 
przedmiotów odbywało się oswa-
janie miejsc i architektury. Już w 
1945 roku zaczęły powstawać w 
centrum Wrocławia knajpy, ka-
wiarenki i restauracje lwowskie; 
z ducha, a na początku i z nazwy, 
dopóki nie zaostrzył się reżim. 
Słynna była jadłodajnia „U Fon-
sia” na ul. Szewskiej, która nota 
bene nie miała nawet szyldu, a 
gdzie można było zjeść pierogi 
lwowskie (później niesłusznie 
przemianowane na ruskie), go-
łąbki, studzininę i mamałygę. W 
latach stalinowskich, kiedy nie 
można było w ogóle mówić o 
Lwowie, tradycje kulinarne kul-
tywowane były w domach. Nie-
które z nich, jak gołąbki czy pie-
rogi stały się po prostu „dobrem 
wspólnym”. We wspomnianej 
ankiecie w odpowiedziach na py-
tanie: „Co, twoim zdaniem, z tra-
dycji lwowskiej przeniosło się do 
Wrocławia?” na drugim miejscu 
po gościnności i otwartości, wy-
mieniane są właśnie tradycje ku-
linarne, szczególnie świąteczne.
Lwowiacy od razu zachwycili 
się zielenią i parkami Wrocławia, 
które przywodziły im na myśl 
utracony Lwów. Na pytania: „Z 
czego jesteś dumny we Wrocła-
wiu?” i „Jakie jest twoje ulubione 
miejsce we Wrocławiu?” - najczę-
ściej padały odpowiedzi: zielone 
dzielnice miasta i Park Szczyt-
nicki (w całości albo poszczegól-
ne zakątki). Z ulubionych miejsc 
we Lwowie również niemal w 
każdej odpowiedzi pojawia się 
Park Stryjski, a także Pohulan-
ka, Ogród Jezuicki, Kajzerwald, 
Czartowska Skała - a więc zielone 
tereny Lwowa. Bardzo lwowska 
bowiem jest tradycja wypadów za 
miasto, które teraz organizowane 
są głównie do Sobótki, czyli na 
górę Ślężę. W dużym stopniu do 
akceptacji Wrocławia przez Lwo-
wiaków przyczyniła się również 
rzeka, czyli Odra. Dla Lwowia-
ków była to rzecz nowa i zachwy-
cająca, gdyż Lwów posiadał tylko 
rzekę podziemną, Pełtew, zamu-
rowaną jeszcze w XIX wieku. To 
właśnie rzeka niejako zrekompen-
sowała brak wzgórz, jakże istot-
nych dla Lwowa.
Nadawanie ulicom i placom pol-
skich nazw też było jednym ze 
sposobów na oswojenie Wrocła-
wia. Na Starym Mieście, gdzie 
nazwy były historyczne, dokona-
no tłumaczenia istniejących ulic: 
Odrzańska, Malarska, Szewska, 
lub przywracano dawne, np. Plac 
Solny.
Oswajanie architektury przebie-
gało w bardzo różny, często dra-
matyczny sposób. I nie chodzi mi 

tu o odgórne decyzje władz. Zna-
mienna jest historia pierwszego 
polskiego kościoła we Wrocławiu, 
pod wezwaniem Św. Bonifacego, 
obok dworca Nadodrze, wokół 
którego powstała pierwsza pio-
nierska kolonia we Wrocławiu. W 
nienaruszonych z zewnątrz neo-
gotyckich murach ekspatrianci 
chcieli odtworzyć swoją kresową 
świątynię. W większości jednak 
przypadków po prostu zostawia-
no architekturę poniemiecką samą 
sobie na zasadzie: „Nie będziemy 
niczego odnawiać ani naprawiać, 
przecież i tak niedługo wrócą tu 
Niemcy, a my do Lwowa.” Do-
piero po jakimś czasie zaczęto po-
niemieckie gmachy remontować i 
hołubić.
Z drugiej strony Lwowiacy tak 
już się zrośli z architekturą po-
niemiecką, że niektórzy przy-
jeżdżając do Warszawy z rozpę-
du pytają: „Dlaczego sobie nie 
załatwicie mieszkania w jakiejś 
ładnej poniemieckiej kamieni-
cy?” Większość Lwowiaków 
jednakże zamieszkała we Wro-
cławiu w poniemieckich willach 
na przedmieściach, ponieważ to 
one najlepiej przetrwały obronę 
Festung Breslau. W wypalonych 
kamienicach w centrum miasta z 
uporem osiedlali się mieszkańcy 
wsi i miasteczek, głównie z Pol-
ski Centralnej, gdyż był to dla 
nich rodzaj awansu społecznego i 
mimo wszystko skok cywilizacyj-
ny. Lwowiacy, przede wszystkim 
inteligencja woleli piękne wille i 
szeregowe domki na Biskupinie, 
Sępolnie i na Krzykach; szcze-
gólnie, że zaraz po wojnie jesz-
cze można było wybierać. Wielu 
Lwowiaków, którzy znali już 
przecież smak wypędzenia, od-
czuwało wewnętrzny opór przed 
zajmowaniem cudzego mieszka-
nia, jedzenia przy cudzym stole, 
spania w cudzym łóżku. Zdzisław 
J. Zieliński wspomina: „Zaraz po 
naszym wprowadzeniu przyszła 
Niemka z góry mówiąc, że tu 
znajduje się zabrany jej... młynek 
do orzechów. Kiedy to przetłu-
maczyłem, mama kazała mi go z 
miejsca oddać, jako że nie chce 
mieć niczego czyjegoś.”
Najważniejsze jednak dla oswoje-
nia Wrocławia przez Lwowiaków 
okazały się instytucje, jakie ze 
sobą przywieźli. Najistotniejszą 
chyba rolę odegrał Uniwersytet. 
Po opuszczeniu Lwowa więk-
szość profesorów Politechniki 
Lwowskiej i Uniwersytetu Jana 
Kazimierza trafiło do Krakowa. 
Z niechęcią przyjmowali oni 
propozycje stabilizowania się na 
uczelniach krakowskich. Obawia-
li się, że propozycje krakowskiej 
uczelni stworzenia odrębnych 
sekcji lwowskich w ramach UJ 
mają charakter przejściowy, a z 
czasem lwowscy profesorowie i 
asystenci wtopią się w społecz-
ność uniwersytecką, wypełniając 
luki powstałe w środowisku w 
latach wojny. O silnym poczu-
ciu własnej odrębności świadczy 
fakt, że interesowały ich przede 
wszystkim projekty tworzenia 
nowych uczelni - w Gdańsku, 
Toruniu, Gliwicach, Katowicach 
i Wrocławiu. Najliczniejsza była 
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grupa stawiająca na Wrocław - w 
niej dwóch byłych rektorów UJK: 
S. Krzemieniewski i St. Kulczyń-
ski, późniejszy pierwszy rektor 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Wśród lwowskich profesorów ist-
niało przekonanie, że zachowanie 
zwartości dawnych lwowskich 
struktur akademickich daje pew-
ne nadzieje na prawo do powrotu 
Polaków do Lwowa, przy mimo 
wszystko oczekiwanych zmia-
nach politycznych. Generalnie 
warstwy elitarne, w dużej części 
pochodzące ze Lwowa, ludzie do-
świadczeni przez dwie okupacje 
plus terror ukraiński - odnosili 
się dość sceptycznie do trwałości 
polskiego panowania na ziemiach 
zachodnich.
Jeszcze przed wyjazdem do Wro-
cławia odbyło się w Krakowie ze-
branie grupy Bolesława Drobnera 
(pioniera i organizatora polskich 
władz we Wrocławiu), na którym, 
jak wspomina jeden z uczestników 
spotkania, „dla wszystkich było 
oczywiste, że to uczeni lwowscy 
we Wrocławiu będą organizować 
uniwersytet i politechnikę.” Jak 
silne musiało być oddziaływa-
nie wrocławskiego „genius loci”, 
skoro lwowscy profesorowie nie 
wybrali Gdańska czy Katowic. 
Trzeba było we Wrocławiu nie 
tylko zbudować struktury akade-
mickie, ale fizycznie odbudować 
Uniwersytet z gruzów.
Uniwersytet Wrocławski stał 
się dla Lwowiaków duchowym 
ośrodkiem, który ściągał ich z 
Bytomia, z Gliwic i innych miast; 
ucieleśnieniem lwowskiego „ge-
nius loci” we Wrocławiu. Na 
pytanie „Czy wybrałeś Wrocław 
jako ostateczne miejsce zamiesz-
kania świadomie?” - starsi Lwo-
wiacy w większości odpowiadali 
twierdząco. Wybrali Wrocław, 
„bo tu byli Lwowiacy” albo „bo 
tu był uniwersytet de facto lwow-
ski”. Lwowscy profesorowie na 
Uniwersytecie Wrocławskim wy-
chowywali następne pokolenia w 
duchu tradycji lwowskich. Nawet 
pedel, na Uniwersytecie Wro-
cławskim był ze Lwowa, a tak o 
nim pisze F. Ryszka, były student 
nie-lwowiak: „Pan Wiśniewski 
zbierał za niewielką opłatą pod-
pisy profesorskie w indeksach, 
kibicował też z życzliwości przy 
egzaminach żeby wesprzeć ze-
stresowanych studentów:
„Ta głupsi od pana zdawali”. Pi-
sze też Ryszka: „w klimacie wro-
cławskim było coś osobliwego, 
niezupełnie porównywalnego z 
sytuacją na innych uniwersyte-
tach. Nie chodzi mi tylko o dy-
stans między studentem a pro-
fesorem, we Wrocławiu mniej-
szy niż np., w Krakowie, gdzie 
profesor był postacią z Olimpu i 
dawał to studentom do zrozumie-
nia.” Wpływy tradycji lwowskiej, 
związanej ze szczególnym uczu-
leniem na patriotyzm i demokra-
tyzację stosunków uniwersytec-
kich, były związane nie tytko z 
malejącą przecież grupą uczo-
nych lwowskich. Przejmowały je 
i dziedziczyły grupy wyrastające 
z innych polskich środowisk aka-
demickich, a dziś kontynuowane 
są również przez najmłodszych 

wychowanków uczelni wrocław-
skiej. W świadomości wrocław-
skiej społeczności uniwersytec-
kiej związki z uczelnią lwowską 
nobilitowały. Lwowskie tradycje 
nie były tradycjami muzealny-
mi. Ze swej istoty jednak były 
sprzeczne z dążeniami ówczesnej 
polityki dostosowywania uni-
wersytetów polskich do modelu 
uczelni radzieckich. Lwowskie 
tradycje służyły więc obronie 
ciągłości, tradycji i tożsamości 
etosu akademickiego. Ponadto we 
Wrocławiu to nie, jak zazwyczaj, 
miasto budowało Uniwersytet, 
ale Uniwersytet brał rzeczywisty 
udział w odbudowie miasta ze 
zniszczeń wojennych.
Następną ważną dla Lwowiaków 
„instytucją narodową” przeniesio-
ną ze Lwowa było Ossolineum, 
czyli Zakład im. Ossolińskich, 
w latach 50-ych upaństwowiony 
i podzielony na wydawnictwo i 
podlegającą PAN Bibliotekę. Co 
prawda nie udało się odzyskać ca-
łości zbiorów, ale nie da się prze-
cenić kulturotwórczej roli Ossoli-
neum w powojennej Polsce. Było 
ono (i jest), podobnie jak Uni-
wersytet Wrocławski, symbolem 
ciągłości tradycji, nie tylko lwow-
skiej, ale w ogóle kultury przed-
wojennej Polski.
Jeżeli porównać Uniwersytet i 
Ossolineum do ucieleśnionego 
„genius loc”i Lwowa, to Pano-
ramę Racławicką, sprowadzoną 
ze Lwowa w 1946 roku, nale-
żałoby chyba nazwać lwowską 
„arką przymierza”. Pomimo swej 
burzliwej historii (udostępniona 
do publicznego zwiedzania do-
piero w 1985 r.), Panorama była 
i jest dla Lwowiaków rodzajem 
„świętego słupa”, który wyznacza 
pęknięcie w ciągłej przestrzeni 
świeckiej i pośredniczy w kon-
takcie z sacrum. We wspomnianej 
ankiecie Panorama Racławicka 
jest najczęściej wymieniana w 
odpowiedzi na pytanie: „Co Jest 
dla ciebie miejscem świętym w 
Wrocławiu?”
Przestrzeń miejską wyznaczają 
między innymi pomniki, określa-
jące niejako świadomość ludzi, 
którzy tę przestrzeń zamieszku-
ją. Dla Lwowiaków takim po-
mnikiem jest posąg Aleksandra 
hrabiego Fredry, sprowadzony 
ze Lwowa w 1946 r., odsłonięty 
w 1956 r. O wpływie i pozycji 
Lwowiaków we Wrocławiu niech 
świadczy fakt, że stoi on na środ-
ku Rynku Starego Miasta i stał 
się dla większości wrocławian 
najpopularniejszym punktem 
spotkań. Jednym słowem, Fredro 
wrósł we Wrocław, tak jak lwow-
ski „genius loci” zaszczepił się na 
wrocławskim gruncie. Nota bene 
drugim ważnym pomnikiem, 
gdzie umawia się na randki, jest 
figura Szermierza, jeszcze z cza-
sów pruskich, co z kolei świadczy 
o oswajaniu przez wrocławian 
niemieckiej przeszłości miasta. 
Może to, że ostatnio odsłonięto 
pomnik Sokratesa, wyjaśni najle-
piej, co to takiego ten lwowsko-
-wrocławski „genius loc”i.
Wreszcie to właśnie we Wrocła-
wiu powstało pierwsze Towarzy-
stwo Miłośników Lwowa - w la-

tach 80-tych, kiedy już było moż-
na. Członków TML przybywa, 
choć starych rodowitych Lwo-
wiaków jest coraz mniej. Młodzi 
ludzie, wychowani w lwowskich 
domach, coraz chętniej sięgają do 
korzeni i pragną kultywować tra-
dycję. O jej sile niech zaświadczy 
prawdziwa anegdota opowiedzia-
na przez pana prof.Andrzeja Chli-
palskiego, prezesa krakowskiego 
oddziału TML, o rodzinie lwow-
skiej, która w 1945 roku przybyła 
do Wrocławia. „W przydzielonym 
sobie mieszkaniu ludzie ci zastali 
niemieckie dziecko. Chłopak pa-
roletni, słowa po polsku nie umie, 
rudawy, piegowaty, na pierwszy 
rzut oka Niemczura jak z obraz-
ka. Nie wiadomo, co z rodzicami 
-wyjechali, zginęli? Tak czy owak 
dzieckiem trzeba się było zająć - i 
chłopak został w rodzinie. Po la-
tach, już jako dorosły człowiek, 
przyjął gościa, który pierwszy raz 
od wojny chciał odwiedzić jego 
przybranych rodziców, chwilowo 
nieobecnych w domu. W trakcie 
rozmowy gość westchnął: Ech, 
wróciłoby się do Lwowa, co? Na 
to Niemiec, który Lwów widział 
tylko na fotografii, woła z entu-
zjazmem: Ta panie, ta na kola-
nach!”,
Nieprzypadkowo w końcu wła-
śnie we Wrocławiu zrodziła się 
Pomarańczowa Alternatywa, któ-
ra nie przyjęła się nigdzie indziej. 
Dlaczego? Po pierwsze była spo-
sobem wrocławian na oswoje-
nie miasta zabawą, absurdalnym 
żartem. Myślę jednak również, że 
paradoksalnie był w Pomarańczo-
wej Alternatywie, punkowo-kon-
testatorskim ruchu młodzieżo-
wym, odrodzony duch polskiego 
kresowego miasta, a konkretnie 
odbicie specyficznego lwowskie-
go humoru. Poczucie absurdu 
wszelkich skrajności, otwartość 
i sympatia dla obcych - to prze-
cież charakterystyka lwowskiego 
esprit. 
Jak pisał w 1939 r. (a więc jesz-
cze przed utratą Lwowa) K. Ma-
kuszyński: „Uśmiech Lwowa 
jest wspólnym ich (Lwowiaków) 
skarbem i tym zaklęciem, co ich 
łączy. (...) Kiedy go wymienią, 
tam wszędzie wyrasta dokoła nich 
- Lwów.” I może jest to najlepszy 
dowód na istnienie lwowskiego 
„genius loci” we Wrocławiu.
Zestawienie przedwojennego 
Lwowa z powojennym Wrocła-
wiem daje również ciekawe re-
zultaty. Zastanawia ilość punktów 
stycznych, nie tylko „przeszcze-
pów” lwowskich we Wrocławiu. 
O różnorodności kulturowo-wy-
znaniowej Wrocławia i Lwowa 
już pisałam. Oba miasta wyróż-
niały się zresztą tak zróżnicowa-
nym składem ludnościowym na 
tle innych polskich miast. Można 
również ze sobą porównać uli-
ce i place Lwowa i Wrocławia, 
i wtedy okaże się, ile chociażby 
samych nazw ulic jest takich sa-
mych. Ulica Ruska, Kurkowa, 
Plac Strzelecki - to tylko niektóre 
przykłady. Na siatkę ulic, rzecz 
jasna, Lwowiacy nie mieli wpły-
wu, ale zaadaptowali ją do swo-
ich przestrzennych potrzeb. I tak 
ulica Świdnicka musiała zastąpić 

lwowskie Corso, czyli ulicę luk-
susowych sklepów Akademicką, 
a Park Szczytnicki odegrać rolę 
utraconego Parku Stryjskiego.
Porównanie rozwoju kulturalne-
go obu miast zajęłoby zbyt dużo 
miejsca, więc wymienię tylko 
najważniejsze podobieństwa. We 
Lwowie działali m.in. W. Bogu-
sławski, A. Grottger, G. Zapol-
ska, Al. Fredro, W. Horzyca, R. 
Ingarden - by wymienić niewielu. 
Wrocław z kolei jest miastem, w 
którym tworzyli J. Grotowski i 
H. Tomaszewski, tutaj mieszka 
Tadeusz Różewicz. Teatr Wielki 
we Lwowie - jeden z najpięk-
niejszych budynków teatralnych 
w Europie - nie tylko posiadał 
słynną kurtynę Siemiradzkiego 
ale przede wszystkim grywali tu 
Ludwik Solski, Gabriela Zapol-
ska i sama Helena Modrzejewska. 
Teatr Polski we Wrocławiu, pod 
dyrekcją Jacka Wekslera odrodził 
się po niedawnym pożarze Jak fe-
niks z popiołów i dziś współpra-
cują z nim najlepsi polscy reżyse-
rzy: Krystian Lupa, Jerzy Jarocki, 
Jerzy Grzegorzewski.
Nie można też zapomnieć o ra-
diu, jakże ważnym zarówno dla 
Lwowiaków jak i dla wrocławian. 
Audycje słynnej „Wesołej Lwow-
skiej Fali” słuchane były przed 
wojną w całej Polsce. Wrocław-
skie radio nie ma co prawda takie-
go zasięgu, ale audycji wrocław-
skiego Studia 202 również słucha 
dziś cała Polska. Zresztą nie jest 
przypadkiem, że kabaret „Elita”, 
realizujący tę audycję, działa wła-
śnie we Wrocławiu. Nieżyjący już 
niestety od kilku lat jego twórca, 
Andrzej Waligórski, pochodził ze 
Lwowa.
Najciekawsze dopiero jednak 
okazuje się porównanie stosunku 
Lwowa i Wrocławia do Polski, 
rozumianej jako zbiór pewnych 
niezmiennych wartości. Lwów, 
jak już pisałam, był Semper Fide-
lis, czyli zawsze wierny Rzeczy-
pospolitej w różnych krytycznych 
sytuacjach historycznych, czy to 
w roku 1918 czy 1939, Wrocław 
natomiast w latach 80-tych zy-
skał miano polskiego Belfastu. 
To tutaj odbywały się największe 
manifestacje „Solidarności”. Do 
dzisiaj wielu mieszkańców mia-
sta, mówiąc o ulicy Grabiszyń-
skiej i stykającym się z nią placu 
Pereca - miejscach największych 
bitew ulicznych - używa określeń 
„zomostrasse” i „gazplatz”. „So-
lidarność” była we Wrocławiu 
nie tylko ruchem politycznym, 
ale przede wszystkim samorzą-
dowym - w tym tkwiła jej siła i 
zasięg społeczny. Dbałość o lo-
kalne, wrocławskie sprawy była 
znakiem wrośnięcia mieszkań-
ców w miasto. Jak napisał W. 
Kalicki: „Atak na kolumnę mili-
cyjną na Moście Grunwaldzkim, 
nocne walki z użyciem butelek z 
benzyną miały w sobie coś z wy-
zwalania własnego miasta -przez 
mieszkańców.’*
Podobieństwa między Lwowem a 
Wrocławiem nie są przypadkowe. 
Pisał jeszcze przed wojną Kornel 
Makuszyński:
„Bardziej solidarni niż masoni, 
bardziej solidarni niż wszystkie 

znane i nieznane tajemne stowa-
rzyszenia, słowem najbardziej 
solidarni na całym Bożym świe-
cie są lwowianie. Lwowianie 
tworzą mafię, najściślejszy zwią-
zek - bezinteresownie.” Lwowska 
solidarność związana była z wro-
cławską „Solidarnością” nie tylko 
nazwą.
To nie instytucje ani kultura ma-
terialna przesądziły o lwowskim 
charakterze Wrocławia. Najistot-
niejsza była i jest kultura ducho-
wa, przekazywana z pokolenia na 
pokolenie, ocalona mimo oderwa-
nia jej źródła - Miasta. Bo duch 
Miasta przywędrował razem z 
jego mieszkańcami, a Lwowiacy 
są - mówiąc bez przesady - opę-
tani przez namiętność do swojego 
Miasta.
Miasto to ludzie w nim miesz-
kający, co napisali wszyscy bez 
wyjątku Lwowiacy w odpowie-
dzi na pytanie „Odwiedziwszy 
Lwów po wojnie, czy sądzisz, że 
miasto zachowało swój charak-
ter?”. Chociaż mury we Lwowie 
wciąż te same, miasto jest obce. 
Pani Janina z Wrocławia napisała: 
„Lwów to było miasto europej-
skie. Obecni mieszkańcy Lwowa 
nie pasują do jego pięknej archi-
tektury. Utkwił mi w pamięci taki 
obrazek z jakiejś pięknej, słonecz-
nej niedzieli: (...) na Wałach Het-
mańskich siedzący „lwowianie” 
bardzo niegustownie, nieeleganc-
ko ubrani, wietrzyli sobie nogi, 
tzn. siedzieli boso. To kiedyś było 
nie do pomyślenia.”
Lwowiacy przywieźli ducha 
swojego Miasta do Wrocławia i 
okazało się, że lwowski „genius 
loci” zadecydował o obliczu 
tego drugiego. Pomimo, iż ro-
dowitych Lwowiaków jest coraz 
mniej, stali się oni współtwórca-
mi tak specyficznej kultury, że 
nawet nazywana później „wro-
cławską”, będzie ta kultura 
nosić w sobie głębokie pokłady 
„lwowskości”.
Lwów przeniesiony w sferę sa-
crum, mitu, staje się na naszych 
oczach ważnym archetypem 
kulturowym, być może najwięk-
szą Itaką współczesnej polskiej 
tradycji. To przeniesienie w ob-
ręb mitu, w sferę sacrum, gdzie 
„możliwe Jest życie po śmierci i 
co ważniejsze - owocowanie po 
śmierci” jest rodzajem rekom-
pensaty za utratę Lwowa, rów-
nie ważnego ośrodka kultury 
jak Warszawa czy Kraków.
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