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dzi się z języka greckiego i oznacza
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dwóch narodów - polskiego i ukraińskiego. Słynął m.in. z tego, że urodził
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101 lat temu powołana została specjalna sejmowa komisja śledcza na czele z posłem Janem Zamorskim ze
Związku Ludowo-Narodowego, albowiem wyszły na jaw okrucieństwa i zbrodnie dokonane na Polakach
przez Ukraińców , na terenach już wyzwolonych przez wojska polskie. ...dokończenie na stronie 12

Apelacja Pana
Krzysztofa z Wrocławia odrzucona.

15 czerwca redakcja Kresowego
Serwisu Informacyjnego otrzymała
od P. Krzysztofa informację, że jego
apelacja została przez Sąd Okręgowy
we Wrocławiu oddalona. Przypomnę, że P. Krzysztof stał się jednym
z wielu, bardzo wielu Kresowian i
Patriotów przez duże „P” których
objęła zakrojona na ..strona 4
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„Kakaja wasza nacjonalność?”

Podczas odwiedzin swojego Brata
staruszka lat 88 natrafiłem w jego
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Moje Kresy -Alfred
Michalak cz.1
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Zapomniany patriota i wybitny artysta.Henryk Dmochowski

Henryk Dmochowski urodził się 26
października 1810 roku, prawdopodobnie w Zabłociu koło Brasławia,
ochrzczony we .......strona 56

POLICJA
PAŃSTWOWA II RP NA
KRESACH
Opisywałam już losy konkretnych ludzi- policjantów i żołnierzy KOP. To
były indywidualne losy, emocjonujące wspomnienia, ..strona 58
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101.rocznica ujawlwowskich aktorów w dwunienia w Sejmie II K A L E N D A R I U M Wśród
dziestoleciu międzywojennym karieRP. „Hajdamackich LUDOBÓJSTWA.
rę w kinie zrobili: Zofia,,...strona 60
zbrodni na narodzie Lipiec 1945 rok.
polskim”
Zbigniew Staniewicz.
W internecie można znaleźć inforZapomniany amant
mację: IPN przypomina o wspólnej
z „Dzikich pól”
walce Polaków...strona 12

O d k ł a m y w a n i e Kalendarium na stronie 27
Zbrodnie na Pola- prawdy o Katyniu
kach w czasie wojny PW tym roku mija 80. rocznica Świadectwo zbrodpolsko-ukraińskiej Zbrodni Katyńskiej. Białych plam ni w osadzie Orżew
Obchody 77. roczni- 1918-1919.
Prelu- dotyczących Zbrodni Katyńskiej jest
Równe
cy rocznicy ludobój- dium rzezi wołyń- nadal bardzo dużo. Ofiarą Zbrodni pow.
Długo nie wiedzieliśmy co zrobić z
stwa na Wołyniu.
skiej
Katyńskiej padło ponad 21 tysięcy przesyłką która dotarła do naszej re......strona 5 i 6
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Zbigniew Staniewicz ( GozdawaStaniewicz) urodził się w Petersburgu 18 września 1906 roku, jako syn
Zygmunta i Marii Sachsów. Dzieciństwo spędził w Rosji. W 1920 roku
rodzina jednak musiała wrócić do
Polski i osiąść w Warszawie. Młody
Staniewicz wstąpił do Korpusu Kadetów, mając nadzieję na zrobienie
kariery wojskowej. .....strona 62
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Polacy na Białorusi odnawiają Chcą zmiany nazwy
groby polskich żołnierzy na Iwano-Frankiwsk na
100-lecie Bitwy Warszawskiej RedakcjaStanisławów
Redakcja za znadniemna.pl
Rok 2020 jest rokiem 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, największego zwycięstwa polskiego oręża w XX stuleciu, które
przesądziło o tym, że została powstrzymana inwazja hord bolszewickich na cywilizację europejską, a agresor został odrzucony za
linię Curzona. Jubileusz jednej z
najważniejszych bitew w minionym stuleciu jest dla mieszkających na Białorusi Polaków oraz
akredytowanych w kraju dyplomatów polskich świetną okazją,
aby zamanifestować swoje przywiązanie do chwalebnej historii
polskiej wojskowości i zadbać o
groby żołnierzy, których krwią i
męstwem te karty historii zostały zapisane. Pierwsze tygodnie
lata upływają w terenowych
oddziałach Związku Polaków
na Białorusi pod znakiem porządkowania nekropolii wojennych i grobów żołnierskich z
1920 roku oraz pochówków żołnierzy, walczących o Polskę w
okresie II wojny światowej. (...)
Wiele cmentarzy dzięki przychylnej postawie miejscowych władz
zostało już odnowionych ze środków polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Cmentarze w Dokszycach i Głębokiem są tego najlepszym przykładem. (...)Akcję sprzątania jednego z największych i najlepiej
zadbanych cmentarzy wojennych
z okresu 1918-1920 przeprowadzili działacze Oddziału ZPB w
Wołkowysku. (...) Cmentarzem
Wojennym Żołnierzy Polskich

1920 roku w Brześciu opiekuje
się Oddział Miejski ZPB w mieście nad Bugiem. W roku Jubileuszu Bitwy Warszawskiej Polacy Brześcia szczególną opieką
otaczają tę nekropolię, która jest
miejscem czczonym nie tylko
przez Polaków, lecz także przez
Białorusinów, których przodkowie walczyli w 1920 roku z
bolszewikami pod dowództwem
generała Stanisława Bułak-Bałachowicza. (...) Porządkowaniem
terenu cmentarza żołnierzy 78.
Pułku Strzelców Słuckich leżącego w lesie pod miejscowością
Brzozówka koło Baranowicz,
zajął się Oddział ZPB w Juszkiewiczach.( ...) Oddział ZPB w
Juszkiewiczach
uporządkował
teren wokół zbiorowej mogiły powstańców styczniowych na zaniedbanym cmentarzu we wsi Horodyszcze. (...) Miejscem pamięci
polskich ofiar obozu zagłady w
Kołdyczewie opiekują się obecnie
oddziały ZPB w Juszkiewiczach i
Baranowiczach. (...) Miejscem

pamięci otoczonym szczególną
opieką działaczy Oddziału ZPB
w Nowogródku jest pomnik masowego mordu na miejscowych
Polakach, którego dokonali hitlerowcy latem 1942 roku. (...) Groby żołnierzy Armii Krajowej na
cmentarzu parafialnym w Żyrmunach zostały poddane gruntownej
renowacji dzięki staraniom drużyny harcerskiej, działającej przy
Oddziale ZPB w Lidzie. W czynie
społecznym harcerzom pomagają
doświadczeni działacze ZPB z
Lidy, którzy niedawno uporządkowali inne nekropolie wojenne,
m.in. Cmentarz Lotników w Lidzie oraz zbiorową mogiłę żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 roku
w Feliksowie.

22 czerwca na stronie petition.mvk.if.ua, rozpoczęła się
elektroniczna zbiórka podpisów pod petycją do rady miasta Iwano-Frankiwska, o zmianę nazwy miasta na historyczną
– Stanisławów.
„Urodziliśmy się i mieszkamy
w mieście, które jest historycznym i jednym z najpiękniejszych
na Ukrainie. Historyczna nazwa
miasta, która przetrwała ponad
250 lat, Stanisławów, została
nadana na cześć syna magnata
Andrzeja Potockiego, który zginął bohatersko w historycznej i

znanej na całym świecie bitwie
pod Wiedniem. Przywróćmy miastu historyczną nazwę i pamiętajmy o dokonaniach i zwycięstwach wielkich ludzi”, napisali
autorzy petycji.
Jak podaje portal lwow.info, petycja nie ma na razie zbyt wielkiego poparcia.

15 czerwca 2020 r., w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej
w Tomaszowie Lubelskim Wójt
Gminy Tomaszów Lubelski Marzena Czubaj-Gancarz uczestniczyła w uroczystości odsłonięcia
Kolumny Pamięci poświęconej
rzezi wołyńskiej w 76 rocznicę
zbrodni w Zatylu. ( dokonana
w pociągu relacji Rawa Ruska
– Bełżec, gdzie bojówki UPA zamordowały ponad siedemdziesiąt
osób 16 czerwca 1944 r.- red)

Mszę Świętą w intencji pomordowanych Polaków odprawili
Ksiądz Prałat Czesław Grzyb
i Ksiądz Kanonik Grzegorz Świtalski. Kolumna pamięci rzezi
wołyńskiej jest 19 kolumną, które
znajdują się na terenie drogi krzyżowej przy Sanktuarium.
Fot. Powiat Tomaszowski
Za: http://www.tomaszowlubelski.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&s
ub=0&subsub=0&menu=6&artykul=1588&akcja=artykul

Info. za: https://kresy24.pl/chcazmiany-nazwy-iwano-frankiwskna-stanislawow/?fbclid=IwAR0
5FYrsf1ubp52MK_CbF6FS1l5iZYL_PyX5Df5uIJ5OW6mr75KvpB-xYHk

Informacja za: https://niezalezna.
pl/335505-polacy-na-bialorusiodnawiaja-groby-polskichzolnierzy-na-100-lecie-bitwy-wa
rszawskiej?fbclid=IwAR11RKh6
gOr20HfeWso0SxGY_toJhv7Dkleol2tiwUHlUsQWk0-e6eA

W Tomaszowie Lubelskim stanęła kolejna
Kolumna
Pamięci
Redakcja za Kurierem Lubelskim
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Sąsiedzka krew” - przejmująca wystawa
plenerowa o Rzezi Wołyńskiej. Wystawa
przed Ministerstwem SPrawiedliwości.
Redakcja za MS

We czwartek, 24 czerwca br.,
na ogrodzeniu budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy
Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie można oglądać plenerową
wystawę upamiętniającą ofiary
Rzezi Wołyńskiej. Ta zbrodnicza
akcja została dokonana na Polakach w 1943 r. przez ukraińskich
nacjonalistów na Wołyniu i w
Galicji Wschodniej.
Wystawa „Sąsiedzka krew. Ludobójstwo wołyńsko-galicyjskie
1943–1945” zawiera m.in. fotografie i dokumenty ze zbiorów
prywatnych Leona Popka, Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim, ośrodka KARTA,
Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Archiwum IPN.
Dzięki tej niezwykłej ekspozycji,

przygotowanej we współpracy z
Instytutem Pamięci Narodowej,
możemy poznać tło historyczne
konfliktu, relacje świadków mordu, fragmenty rozkazów oraz twarze i nazwiska ofiar, o których w
czasach PRL nie wolno było nawet
wspomnieć.

latach 1943-45 zamordowano ok.
100 tys. Polaków. Ginęli od kul,
siekier, wideł, noży, mordowani w
domach i kościołach za to, że byli
Polakami. Ukraińscy nacjonaliści
zamierzali bowiem zatrzeć wszelkie ślady polskości na Wołyniu i w
Małopolsce Wschodniej.

W 2016 r. Sejm RP ustanowił 11
lipca Narodowym Dniem Pamięci
Ofiar Ludobójstwa dokonanego
przez ukraińskich nacjonalistów na
obywatelach II RP. 11 lipca 1943
roku doszło do tzw. Krwawej Niedzieli - apogeum rzezi. Zbrodni,
kwalifikowanej przez pion śledczy
IPN jako ludobójstwo, dokonali
nacjonaliści ukraińscy z OUN-B i
UPA na ludności polskiej Wołynia,
Galicji Wschodniej, a także części Lubelszczyzny, Podkarpacia
i Polesia. Szacuje się, że tylko w

W uchwale przyjętej 22 lipca
2016 r. Sejm oddał hołd ofiarom
mordów na obywatelach II Rzeczypospolitej (Polakach, Żydach,
Ormianach, Czechach i przedstawicielach innych mniejszości narodowych). Wyrażono też wówczas wdzięczność tym Ukraińcom,
którzy odmawiali udziału w mordach i ratowali Polaków.
Tekst i foto: Foto: Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo
Sprawiedliwości

W najbliższą środę 1:lipca o 17
00 w Poznaniu w Pałacu Działyńskich zapraszamy na prezentację
Tomaszu Kuby Kozłowskiego
Poczet kompozytorow z Kresów.
Spotkanie odbędzie się w ramach
projektu Kresy zapoznane. Wielokulturowe dziedzictwo kulturowe
ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.
Tomasz Kuba Kozłowski z Warszawskiej Inicjatywy Kresowej
jest znanym w całej Polsce popularyzatorem wiedzy o Kresach,
kolekcjonerem i gawędziarzem.
Spotkanie odbędzie się w dużej
Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich na Starym Rynku 78 z zachowaniem wszelkich wymogów
sanitarnych. Wielkość sali w pełni

zapewni możliwość zachowania
dystansu, dodatkowo w Pałacu
właśnie zamontowano windę, co
zapewnia dostęp dla osób niepełnosprawnych i starszych.
Współorganizatorem prezentacji
jest Ośrodek Badań nad Pamięcią
Zbiorową i Studiów Muzealnych,
Biblioteka Kórnicka oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i
Kresów Południowo Wschodnich
w Poznaniu.
Projekt Kresy zapoznane. Wielokulturowe dziedzictwo ziem
wschodnich dawnej Rzeczypospolitej realizowany jest z funduszy MKiDN w ramach programu
Edukacja kulturalna.

Kartka z kalendarza
-Rocznica zwycięstwa
pod Beresteczkiem
w 1651 r.

Redakcja

60-sięcio tysięczna armia polska
(w tym 30 000 pospolitego
ruszenia) pobiła 100 000 armię
Bogdana Chmielnickiego
wspieranego przez Tatarów. 30
czerwca uderzenie głównych sił
dowodzonych przez Króla oraz

jazdy prowadzonej osobiście
przez księcia Jeremiego
Wiśniowieckiego. Ostateczną
klęskę zadały Kozakom wojska
polskie 10 lipca, na bagnach nad
rzeką Płaszówką.
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Apelacja Pana Krzysztofa Mdeja z Wrocławia
odrzucona.
Andrzej Łukawski
15 czerwca redakcja Kresowego
Serwisu Informacyjnego otrzymała od P. Krzysztofa informację,
że jego apelacja została przez Sąd
Okręgowy we Wrocławiu oddalona.
Przypomnę, że P. Krzysztof stał
się jednym z wielu, bardzo wielu
Kresowian i Patriotów przez duże
„P” których objęła zakrojona na
olbrzymią skalę fala prześladowań za antybanderym i przywracanie przestrzeni publicznej
pamięci ofiar ludobójstwa na Kresach.
Oto zezna P. Krzysztofa w całości.
-Wysoki Sądzie
Tak dla przypomnienia. Dla czego tu się spotkaliśmy. Proponuję
się przyjrzeć temu zdjęciu.
Bo to, nie ja jestem oskarżony, ale właśnie te Dzieci, które
widać na zdjęciu. Ja jestem tylko
świadkiem. Przypomnę bo jakoś
świadkowie na, których powołuje się prokuratura zapomnieli
o nich. Mają po pięć lat,
nie wiadomo czemu tak leżą,
pośrodku jest dziewczynka, a
na brzuszkach ma rzucone jakieś
szmatki, przynajmniej przez wiele
lat tak mi się wydawało. Pewnie
się w coś, bawią. Tak chcieliby to
widzieć prokuratorzy i sędziowie. Ale prawda jest inna dzieci
zostały zamordowane w bestialski, sadystyczny sposób. Połamano im każdą kostkę, kiedy jeszcze
żyły. Skazując na niewyobrażalne
cierpienia, a te szmatki, o których wcześniej wspomniałem
to wnętrzności tej dziewczynki,
oprawcy rozścieli jej brzuszek
i zostawili ją by konały w nieopisanym bólu. Kiedy o Nich mówię, zawsze widzę swoje dzieci
szczęśliwe, roześmiane, bawiące
się. Te dzieci zostały bestialsko
zamordowane gdy się bawiły, ta
Dziewczynka przyszła do swoich
kuzynów pobawić się z Nimi.
Te Dzieci nie zostały zamordowane, bo miały na nazwi-

sko, Kowalski, lub Malinowski.
Tylko dla tego, że były Polakami,
Katolikami, a zapomniałbym,
dziewczynka była
z
małżeństwa mieszanego polsko
ukraińskiego (no ale miała polską krew). Mordercy nie zabijali
bo sami się tam jakoś nazywali
powiedzmy, Stepanycz czy też
jakoś inaczej. Mordowali bo
byli ukraińcami i przyświecała
im chora, ukraińska, rasistowska
ideologia, z pod znaku tryzuba i
żółto niebieskiej flagi. Nakazująca czystki etniczne i religijne.
Nie mordowali w swoim imieniu, ale w imieniu ukraińskiego
społeczeństwa, za co obecnie
to społeczeństwo stawia im pomniki i rozdaje odznaczenia, a
cerkiew ukraińska chce wynieść
na ołtarze. Nie zabili tylko tej
trójki dzieci. Po prostute Dzieci
są dla mnie symbolem cierpienia wszystkich ofiar ukraińców.
A są winne, bo o nich pamiętam,
inaczej by mnie tu nie było. Ofiar
były tysiące, miliony, nie tylko
Polacy, ofiary były z całej Europy.
Sprawcami też nie były pojedyncze osoby. Niektórzy specjaliści
szacują, że w zbrodniach bezpośrednio lub pośrednio brało
udział nawet 3 miliony ukraińców. Jak więc widać, zarzuty
wobec mnie jakobym uogólniał,
a polskie prawo nie przewiduje
odpowiedzialności zbiorowej, są
absurdalne, gdyż zbrodni tych nie
dokonywały pojedyncze osoby,
ale społeczność ukraińska, która
się z tymi mordami jak najbardziej identyfikuje. Tylko, że oni
sadystyczne mordowanie dzieci, nazywają „walką o niepodległość”. No cóż, dla nich może i
tak wygląda walka o niepodległość, ale dla cywilizowanego
społeczeństwa, to bestie, a jak
prokuratura, czy też sąd, się ze
mną w tej sprawie nie zgadzają
to nie moja wina, że mamy inne
skale moralności. Mam świadomość, że w tych zawodach człowiek nabiera powoli znieczulicy,
bo inaczej by pewnie zwariował.
Ale Wysoki Sądzie ja mówię o

faktach i tylko faktach, żaden prokurator ani sędzia nie byli w stanie udowodnić mi, że kłamie, a
wręcz przeciwnie, za każdym
razem potwierdzali moje słowa. A swoje wyroki opierali
na zeznaniach świadków, którzy
nie wiedzieli nawet o czym mówiłem, ale za to byli przekonani,
że to mowa nienawiści, a jeden
nawet nawoływał do przykładnego mnie ukarania na łamach
gazety, której jest pracownikiem.
Ponieważ ci świadkowie nie wiedzieli o czym mówiłem, więc im
przypomnę: Według nich mową
nienawiści jest Pamięć o ofiarach
Rzezi jakich dokonali ukraińcy
na Polakach, oraz pamięć o ofiarach obozów koncentracyjnych.
Dla nie zorientowanych większość strażników w niemieckich
obozach koncentracyjnych to byli
ukraińcy, którzy zgłosili się na
ochotnika. Była dla nich utworzona specjalna szkoła SS. Jak dla
mnie, ale to moje prywatne odczucie i oczywiście pan prokurator i Pani Sędzia mogą mieć inne
zdanie trzeba być skończonym
bydlakiem żeby zostać strażnikiem w obozie koncentracyjnym lub chociaż założyć na
siebie szmaty SS. Ale oczywiście
inni mogą uważać, że należy
szanować nawet taki wybór,
obecnie relatywizm moralny jest
już tak bardzo daleko posunięty, że wydawało mi się, że nic
nie jest w stanie mnie zaskoczyć.
Ale jednak, muszę przyznać, że
zaskoczył mnie w czasie tych
procesów poziom pogardy dla
cierpienia milionów ofiar oraz
ignorowanie i próby przemilczenia prawdy, a nawet zastosowanie wobec mnie cenzury co jest
niezgodne z konstytucją RP. No
ale może ją zmieniono od czasu
kiedy ją ostatni raz czytałem. Najbardziej jednak zabolało mnie,
oskarżenie
o to, że się
wywyższam, i że to jest przestępstwem, że nie mam zamiaru
stać na równi
z
mordercami. Ze ich wyznawców
i czcicieli chcę resocjalizować.

Mam nadzieje, że to nie była
świadoma próba obrażenia mnie,
że to były mimowolne i nie przemyślane słowa. Wysoki Sądzie
To nie świadek zdarzeń jakim jestem, się wywyższa, ale to mordercy się poniżają i ci, którzy
się z nimi identyfikują. To, że mówię o ich resocjalizacji oznacza
tylko, że widzę w nich jeszcze
resztki człowieczeństwa,
które można jeszcze uratować.
Można jeszcze uratować ich
dusze od wieczystego potępienia.
To nie ja poniżam społeczność
ukraińską twierdząc, że tryzub
i żółto niebieska flaga są tym samym co swastyka i czerwona flaga hitlerowskich niemiec, Zrobili
to sami ukraińcy, to pod tą flagą i
z tym symbolem na czapkach dokonywali najgorszych zbrodni.
To oni splugawili te symbole, a
nie ja, ja tylko żądam szacunku
i pamięci dla pomordowanych.
I tak Wysoki Sądzie każdy kto
identyfikuje się z tymi zbrodniami, tą symboliką i tą chorą ideologia powinien być poddany
resocjalizacji, nie powinni po
ulicach chodzić ludzie przekonani, że bohaterskim, patriotycznym czynem jest wymordowanie
własnej rodziny, lub dzieci sąsiadów. Jak mamy żyć obok takich
ludzi?
Absurdalne jest też powoływanie się na to, że we Wrocławiu
jest 100 000 Ukraińców, więc nie
można mówić o nich prawdy,
bo to dla nich obraźliwe. W
Niemczech jest kilkadziesiąt milionów Niemców i uczy się
tam w szkołach o zbrodniach
niemieckich w czasie II Wojny Światowej. Jakoś to Niemców
nie obraża, przynajmniej nic o
tym oficjalnie nie mówią. Za
to dość często publicznie za nie
przepraszają. Nawet zdarzyło im
się przeprosić nas. Oficjalnie, o
zbrodniach ukraińskich degeneratów wypowiedział się Prezydent Czech Milos Zeman dając
bezpośrednio do zrozumienia w
swoich wypowiedziach, że nie
będzie tolerować ukraińskiej rasistowskiej propagandy. Żeby nie
było, że fantazjuje przytaczam tu
poniżej treść listu Pana Prezydenta do ukraińskich rasistów:
„Szanowni Ukraińcy, - otrzymałem od was list w obronie Stepana
Bandery. Pozwólcie mi zatem zadać dwa pytania :
- Po pierwsze, czy znacie rozkaz
Bandery: — „Zabijcie każdego
Polaka między szesnastym, a
sześćdziesiątym rokiem życia?”
- Jeśli nie znacie, nie jesteście
Ukraińcami. — A jeżeli znacie, to
czy się z nim zgadzacie, czy nie?
Jeżeli się zgadzacie, tu kończy się
nasza dyskusja”
- Dla Waszej wiedzy chciałbym
stwierdzić, - że Stepan Bandera
miał zamiar stworzyć wasalne
wobec Niemiec państwo ukraińskie. Miał poparcie Alfreda Rosenberga, — ale dlatego, że Hitler zdecydował, że po wygranej
wojnie zasiedli Ukrainę niemieckimi rolnikami, projekt został aulowany, a Bandera został wysłany
do obozu koncentracyjnego. Coś

podobnego stało się zresztą na
naszym terytorium w przypadku
Jana Ryse Rozsévača, założyciela Flagi
— „Ponadto chciałbym zwrócić
uwagę, że już prezydent Juszczenko ogłosił Banderę bohaterem narodowym, — a teraz jest w
przygotowaniu podobna deklaracja w sprawie pana Szuchowycza,
— znanego z tego, że w 1941 roku
we Lwowie rozstrzelał tysiące
Żydów”.
— „nie mogę gratulować Ukrainie takich narodowych bohaterów”.
„Cieszę się, że mogłem poszerzyć Waszą wiedzę i życzę wielu
sukcesów w pracy”
Nie wydaje się to nikomu kuriozalne, że Prezydent Czech,
występuje w obroni pamięci
Polskich Ofiarach ukraińskiego
zezwierzęcenia, a polscy prokuratorzy wojskowi w polskich
sądach z uporem maniaka, żądają okazywania szacunku dla
ukraińskich rasistów i morderców, oraz ich symboliki. Okazuje
się, że nawet Brytyjska Policja
wie czym jest tryzub i umieściła go na liście symboli rasistowskich. Tylko polska prokuratura
i sądy udają, że problemu nie
ma. Ignoruje się oficjalne listy
śmierci, ludzi przeznaczonych do
likwidacji publikowane przez
„miłujących pokój” ukraińskich
rasistów, na których znalazły się
tak znane osoby jak: Ks. Isakowicz- Zaleski, Premier Węgier
Wiktor Orban, Austriacki dziennikarz Christian Wehrschütz, a
także:
- pisarz kresowy STANISŁAW
SROKOWSKI (za list wzywający polskie władze do zakończenia współpracy z ukraińskimi
samorządami
gloryfikującymi
OUN-UPA),
- Szef Ruchu Narodowego ROBERT WINNICKI (za demonstrację przeciw sprowadzaniu do
Polski ukraińskiej siły roboczej),
- PAWEŁ KUKIZ (m.in. za krytykę banderyzmu),
- WOJCIECH SMARZOWSKI
(za wyreżyserowanie „antyukraińskiego” filmu „Wołyń”),
- WITOLD LISOWSKI prezes
Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich,
- ADAM ŚMIECH publicysta,
- BOHDAN PIĘTKA publicysta ,
- historycy dr ŁUKASZ ADAMSKI oraz JAKUB WOJTKOWIAK, którym zarzucono, że
zaprezentowali
w Moskwie
książkę, w której stwierdzono,
iż „ogromna większość radzieckich jeńców wojennych, którzy dobrowolnie przeszli na
stronę Niemców, strzegli obozów koncentracyjnych w Polsce
i tłumili powstania w Warszawie,
była etnicznymi Ukraińcami”.
Oraz organizacje:
- Stowarzyszenie „KURSK”,
- MŁODZIEŻ WSZECHPOLSKA,
- RUCH NARODOWY,
- PATRIOTYCZNY ZWIĄZEK
ORGANIZACJI KRESOWYCH
I KOMBATANCKICH,
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- KUKIZ ‚15
Nikt jakoś nie zauważa zbrodni
jakich dokonali ukraińcy w Donbasie. Albo przemilczana w Polsce przez wszystkie media rzeź 50
Rosjan, których w Odessie spalili
żywcem w 2014 r. ukraińcy. Brała
w tym czynny udział ukraińska
milicja. Cały świat o tym wie,
ale rząd w Polsce udaje, że nie
ma problemu. Władze w Polsce
udają, że nic nie wiedzą o ukraińskich żądaniach terytorialnych
wobec Polski, najbardziej fantastyczne mapy publikowane przez
ukraińskich urzędników pokazują
Kraków pradawną stolicę Polski
jako miasto ukraińskie. No ale pan
prokurator uważa, że to są godni
szacunku ludzie, a wypominanie im takich drobnych potknięć jak 2,5 miliona zamordowanych Polaków to nietakt,
a wręcz zbrodnia. Zastanawiam
się nieraz do jakich absurdów
mogą się jeszcze posunąć prokuratorzy w Polsce. Może należy
stworzyć taką publiczną listę.
Wróćmy jednak do tych 100
000 tysięcy Ukraińców, którym
według świadków i sądu przeszkadza prawda. No więc Wysoki
Sądzie, we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku jest kilka razy więcej rodzin ofiar ukraińskich rzezi
i to one są skazane na powtórne
cierpienia patrząc jak się propaguje zbrodniczą symbolikę ukraińskich rasistów, a jednocześnie
zastrasza się ich ofiary. Co ma
powiedzieć babcia, która poszła
do szkoły po swoją wnuczkę i
widzi w całej szkole symbole ukraińskich zwyrodnialców,
którzy wymordowali całą jej
rodzinę, nie może nic powiedzieć bo przyjdą po nią „polscy
policjanci” i grożąc jej broniom
aresztują ją, a później, będzie
sądzona za mowę nienawiści,
bo jak śmiała rozpoznać symbole
swoich katów. A i bym zapomniał
jest też w Polsce podobno dość
spora grupa ukraińskich zbrodniarzy, którzy ukradli tożsamości
swoim ofiarom i po wojnie przenieśli się na te tereny, im na
pewno prawda przeszkadza. Tak
naprawdę każdy z nas Polaków
jest ofiarą tych zbrodni, każdy
z nas ma kogoś w rodzinie kto
został zamordowany przez ukraińskich zbrodniarzy, co najwyżej
nie zdajemy sobie sprawy z
tego, że jesteśmy spokrewnieni
z kimś kto został zabity przez
pseudo bojowników o wolność
ukrainy. Po prostu jest to kwestia
statystyki i stopnia pokrewieństwa. Wysoki Sądzie św. Tomasz
z Akwinu powiedział „Każdy
kto mówi prawdę bez względu
przed kim stoi jest niepokonany”.
Ja stanąłem po stronie prawdy
prokuratura wiadomo po jakiej,
pytanie, po której stronie stanie
Wysoki Sąd.
A i jeszcze jeden cytat, dla
tych mądrzejszych ode mnie.
Są to słowa, które powiedział
parę tygodni przed tym jak go
zamordowano Harold Wallace
Rosenthal: Żyjemy w czasach,
w których mówienie Prawdy grozi utratą życia. Dlatego w trosce
o własne zdrowie, nikt ważny
już tego publicznie nie robi. Ja nie
jestem w żaden „Cieszę się, że
mogłem poszerzyć Waszą wiedzę
i życzę wielu sukcesów w pracy”sposób ważny, więc mogę
krzyczeć, że król jest nagi.
Krzysztof Madej
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Kartka z kalendarza
-28 czerwca kolejna
rocznica drugiego pochówku Juliusza Słowackiego.
Redakcja

Warszawskie społeczne uroczystości 77. rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu rozpoczną się
11 lipca 2020 o godzinie 13:00
Mszą Świętą - „Niedokończone
Msze Kresowe”, w intencji ofiar
ludobójstwa na Kresach.
Po mszy, ok 14:00 odbędzie
się ulicami Pragi i Śródmieścia
MARSZ PAMIĘCI poświęcony
ofiarom ludobójstwa.
Marsz zakończy się przed Tablicą
Wołyńską umieszczoną na fasadzie Domu Polonii przy Krakowskim Przedmieściu 64.
Trasa MP:

Spod Katedry Praskiej w Warszawie ul. Floriańską, ul. Kłopotowskiego, ul. Jagiellońską, Al.
Solidarności, mostem Śląsko-Dąbrowskim, ul. Bielańską, ul.
Długą do ul. Krakowskie Przedmieście 64 (Dom Polonii)
UWAGA 1!!!!
Uczestnicy mszy i MP, -o ile nie
nastąpią dalsze złagodzenia pandemicznych- obostrzeń winni
posiadać maseczki ochronne i
zachować stosowne odległości w
Katedrze Praskiej podczas mszy i
podczas marszu.

/ Wyżej jeden z pierwszych Marszów Pamięci
Poniżej: Ubiegłoroczny Marsz Pamięci z plakatem na tegorzoczne uroczystości.

28 czerwca 1927 r. w
Krakowie odbył się drugi pogrzeb Juliusza Słowackiego.
Miał iście królewski
charakter. Poeta spoczął
w podziemiach katedry
wawelskiej.
Rozkaz
odniesienia trumny do
krypt katedry wydał sam
marszałek Józef Piłsudski.
Juliusz Słowacki herbu
Leliwa (ur. 4 września
1809 w Krzemieńcu,
zm. 3 kwietnia 1849
w Paryżu) – polski poeta, przedstawiciel romantyzmu, dramaturg
i epistolograf. Obok
Mickiewicza i Krasińskiego określany jako
jeden z Wieszczów
Narodowych. Twórca filozofii
genezyjskiej
(pneumatycznej),
epizodycznie związany także z
mesjanizmem polskim, był też
mistykiem. Obok Mickiewicza
uznawany powszechnie za największego przedstawiciela polskiego romantyzmu.
Utwory Słowackiego, zgodnie z
duchem epoki i ówczesną sytuacją narodu polskiego, podejmowały istotne problemy związane
z walką narodowowyzwoleńczą,
z przeszłością narodu i przyczynami niewoli, ale także poruszały
uniwersalne tematy egzystencjalne. Jego twórczość wyróżniała
się mistycyzmem, wspaniałym
bogactwem wyobraźni, poetyc-

kich przenośni i języka. Jako liryk
zasłynął pieśniami odwołującymi
się do Orientu, źródeł ludowych
i słowiańszczyzny. Był poetą nastrojów, mistrzem operowania
słowem. Obok Cypriana Kamila
Norwida i Tadeusza Micińskiego uważany za największego z
mistyków polskiej poezji. Miał
zresztą (i opisał je w Raptularzu)
doświadczenia mistyczne.
Wywarł ogromny wpływ na późniejszych poetów Młodej Polski
i dwudziestolecia międzywojennego, m.in. Antoniego Langego,
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Jana Lechonia. 9 stycznia
2009 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2009 Rokiem Juliusza Słowackiego.
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Szczecin, Dębno:
Obchody 77. rocznicy rocznicy ludobójstwa
na Wołyniu.
Jerzy Mużyło

Stowarzyszenie Kresy Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć w
Szczecinie
11 lipca: Kaplica pw. Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych przy uli-

cy Ku Słońcu - odbędzie się msza
o godzinie 9.30.
Msza odprawiona zostanie w intencji wszystkich ofiar nacjonalistów ukraińskich.
Po mszy nastąpi procesyjne przej-

ście z kaplicy na Cm.Centralny
pod pomnik, gdzie zostaną złożone kwiaty i znicze.
Ta część zaplanowano na
godz.11.00
Spotkanie odbędzie się w klimacie dochowania wszelkich
obowiązujących rygorów sanitarnych obowiązujących
w dniu 11 lipca 2020 r w naszym
kraju.

Stowarzyszenie Kresy Wschodnie
Dziedzictwo i Pamięć w Szczecinie oddział w Dębnie
zaprasza na:
Uroczyste odsłonięcie Tablicy
Pamiątkowej poświęconej pamięci polskiemu Duchowieństwu, zamordowanych przez
nacjonalistów ukraińskich na
Wołyniu, Małopolsce Wschodniej oraz na ziemiach południowo-wchodnich powojennej Polski w latach 1939-1947.
12.07.2020 r. godz. 11:00
r przy kościele pw. Sw. Ap. Piotra
i Pawła w Dębnie.

Program uroczystości :
* godz. 11:00 - Msza Św. w intencji pomordowanych Księży Zakonników, Sióstr Zakonnyc pod
przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Henryka Wejmana,
* godz. 12:15 - po mszy odsłonięcieTablicy Pamiątkowepoświęconej męczeństwu polskiego Duchowieństwa,
* Przemówienia okolicznościowe,
* Złożenie kwiatów, Pieśń „Pożegnanie z Wołyniem,”w wykonaniu „Kapeli Dębniacy”.
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Uroczystości rocznicowe w Szydłowicach
na Opolszczyźnie
Eugeniusz Szewczuk

W niedzielę 28 czerwca na terenie
parafii Szydłowice (Archidiecezja
Wrocławska) uroczyście obchodzono 75 rocznicę przymusowych wysiedleń z Kresów.
Przymusowe przesiedlenia w 1945
roku objęły tereny II Rzeczypospolitej odebrane Polsce na rzecz ZSRR
w wyniku „Porozumienia między
PKWN a rządem ZSRR o polsko
- sowieckiej granicy”, którego postanowienia zostały potwierdzone
na konferencji jałtańskiej w1945
roku, ustalającej m.in. przebieg granicy polsko - sowieckiej.

stali, daj Panie wieczne odpoczywanie”
Z roku na rok, z miesiąca na miesiąc,
żyjących tutaj kresowian jest coraz
mniej. „Nie wolno nam zapominać
o naszej historii, o przodkach, o
Kresach – miejscu urodzenia wielu
mieszkających tu ludzi, bo naród,
który nie zna swojej przeszłości,
umiera i nie buduje przyszłości” –
cytował słowa świętego Jana Pawła
II proboszcz szydłowickiej parafii
ks. Tomasz Luboiński w swojej homilii.

Przez propagandę ówczesnych
komunistycznych władz Polski,
proceder ten był nazywany fałszywie repatriacją, jednakże faktycznie
był ekspatriacją z obszarów zamieszkiwanych przez tę ludność od wielu
pokoleń z dziada pradziada.

W imieniu Towarzystwa Miłośników Prus Lwowskich w Brzegu
oraz Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej we Wrocławiu (Koło
w Brzegu) kwiaty złożyli przedstawiciele obu Towarzystw: Helena
Szostak, Teresa Piotrowska, Dariusz
Lewicki i Eugeniusz Szewczuk.

Podczas niedzielnych Mszy świętych wierni w Błotach, Dobrzyniu i
Szydłowicach modlili się za zmarłych, którzy tam na Kresach II Rzeczypospolitej pozostali, pogrzebani
na cmentarzach w Małowodach na
Podolu, Prusach i Żydatyczach pod
Lwowem. Kresowianie z tamtych
stron to obecni mieszkańcy wspomnianych miejscowości.

Dawni mieszkańcy parafii Prusy
Archidiecezja Lwowska, która obejmowała wsie: Prusy, Kamienopol
i Pikułowice obecnie zamieszkują
Dobrzyń i Szydłowice gm. Lubsza,
Kruszynę i Prędocin (gm. Skarbimierz), Mikowice i Przeczów (gm.
Namysłów) oraz w Bierutów i Oleśnicę w województwie dolnośląskim.

Pod pamiątkowymi tablicami ufundowanymi pięć lat temu przez
Towarzystwo Miłośników Prus
Lwowskich z okazji 70 rocznicy
wspomnianych wysiedleń, złożono
wiązanki kwiatów i modlono się o
zdrowie żyjących jeszcze kresowian
i ich potomków. Ta daj im Boży
zdrowi.

Staraniem Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej we Wrocławiu dwa lata temu na cmentarzu w
Prusach pod Lwowem dokonano
restauracji neobarokowej kaplicy cmentarnej fundacji Zuzanny i
Jana Strzembosza z Domajowic.
W ubiegłym roku obok tejże kaplicy zbudowano lapidarium, którego
trzon tworzy niemal 100 nagrobków uratowanych przed całkowitym zniszczeniem. Wśród nich jest
odrestaurowany nagrobek Orlęcia
Lwowskiego Agnieszki Mykita zd.
Kowalska oraz odkryty przypadkowo podczas budowy lapidarium

Napis na tablicach głosi „ Pamięci
tych którzy z Bogiem w sercu i tobołkiem w ręku opuścili ojcowiznę
na Kresach Rzeczypospolitej, by
tutaj zacząć nowe życie, a zmarłym
którzy tam w ojczystej ziemi pozo-

nagrobek żołnierza Błękitnej Armii
gen. Hallera, pochodzącego z Prus
Sebastiana Abla.
Większość mieszkańców obecnych
Błot swoje korzenie ma w kresowych Małowodach. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i
innych krajów słowiańskich, Tom
VI wskazuje nam, że „ Małowody
to wieś w powiecie podhajeckim,
17 km na płn. wschód od Podhajec
i 17 km na płn. zachód od sądu powiatowego w Wiśniowczyku oraz
15 km na płn. wschód od urzędu
pocztowego w Kozowej”. Obok
wsi przepływała rzeka Fudynka, dopływ Strypy wpływającej do Dniestru. Według danych Archidiecezji
Lwowskiej do której należała parafia w Rosochowaćcu, wieś Małowody w roku 1881 zamieszkiwało 556
mieszkańców obrządku łacińskiego.
Małowody od wschodu sąsiadowały z Sosnowem, od płn.wschodu
z Rakowcem, od płd. zachodu z
Justynówką, na zachodzie ze wsią
Uwsie, gdzie zlokalizowano parafię
grekokatolicką. We wsi była szkoła
filialna. Na miejscowym cmentarzu
w 1850 roku staraniem i nakładem
finansowym właściciela ziemskie-

go Józefa Jaroszyńskiego wybudowano kaplicę cmentarną pw. św.
Łukasza ewangelisty i Matki Bożej.
W tejże kaplicy proboszcz parafii
Rosochowaciec odprawiał niekiedy
nabożeństwa. Józef Jaroszyński, a
potem jego syn Karol (1878-1929)
był przedsiębiorcą i właścicielem
lub współwłaścicielem ponad pięćdziesięciu cukrowni na Kresach.
Mieszkańcy wsi Małowody decyzją Stalina musieli opuścić rodzinne
strony w czerwcu 1945 roku i większość z nich osiadła we wsi Błota w
powiecie brzeskim na Opolszczyźnie.
Podobna uroczystość odbyła się także we wsi Gierszowice gm. Olszanka (parafia Podwyższenia Krzyża
Świętego w Brzegu), którą zamiesz-

kują byli mieszkańcy wsi Budki
Nieznanowskie powiat Kamionka
Strumiłowa.
To miejscowość, w której przed
wojną było 250 gospodarstw, kościół, szkoła, świetlica. Mieszkało
około 1200 parafian miejscowego
kościoła. Podczas Świąt Wielkanocnych 1944 roku po nieudanych próbach pacyfikacji wioski przez bojówki UPA wieś została wysiedlona
i spalona przez wojsko niemieckie.
Do dzisiaj nie został prawie żaden
ślad po wiosce. O tym, że w gęstym
lesie, polu zasianych buraków, dzikich łąkach była kiedyś polska wieś
świadczą tylko zniszczone pomniki,
spróchniałe pozostałości krzyżów
na miejscowym cmentarzu.
Tekst i zdjęcia: Eugeniusz Szewczuk
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Z prasy polonijnej
Lilia Luboniewicz pre- Huciańskie opowieści: Epidemie
zesem zarządu Fundacji pustoszące Wołyń
Wolność i Demokracja MONITOR WOŁYŃSKI
MONITOR WOŁYŃSKI

Fundacja Wolność i Demokracja
przedstawiła skład nowego zarządu. Prezesem zarządu została Lilia
Luboniewicz.
W specjalnym komunikacie Fundacja Wolność i Demokracja poinformowała, że Rada Fundacji WiD
podjęła uchwalę o powołaniu z
dniem 24 czerwca zarządu w składzie: Lilia Luboniewicz – prezes
zarządu, Maciej Dancewicz – wiceprezes zarządu. Radosław Poraj-Różecki – sekretarz zarządu.

Lilia Luboniewicz – ekspert
ds. oświaty na
Ukrainie, z wykształcenia polonistka oraz prawnik ds. prawa
międzynarodowego, dyrektor
Szkoły Sobotnio-Niedzielnej
w Samborze w
latach
2000–
2005, koordynator projektów
oświatowych realizowanych na Ukrainie w latach
2009–2013, koordynator projektu
«Biało-czerwone ABC» w latach
2014–2015. Przed objęciem stanowiska prezesa zarządu Fundacji
WiD była sekretarzem zarządu tej
organizacji.
Dotychczasowy prezes WiD Robert Czyżewski od końca czerwca
będzie kierował Instytutem Polskim w Kijowie.

Polacy w czasie kwarantanny: Bożena Pająk
z Krzemieńca
MONITOR WOŁYŃSKI
Kolejną bohaterką cyklu
«Ukraina. Polacy podczas
kwarantanny» jest Bożena Pająk, nauczycielka
języka polskiego z Krzemieńca. Została tam skierowana przez Ośrodek
Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG).

Nauczycieli, takich jak
pani Bożena, pracuje w
Łuckim Okręgu Konsularnym dziewięcioro, na całej
Ukrainie ponad 40, a na świecie
– 124.
O sobie
Jestem nauczycielką języka polskiego w szkole przy Towarzystwie Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego
w Krzemieńcu. Uczę języka polskiego za granicą już ponad 10 lat.
Kazachstan, Białoruś, Ukraina. W
chwili obecnej miejscem mojej
pracy jest Krzemieniec.
Moja rodzina, moje dzieci i wnuki mieszkają w Bydgoszczy, na
północy Polski. Ale dla mnie jest
ważne, aby być aktywnym. Lubię
podróżować, poznawać nowe kultury i do tego łatwo się adaptuję.
Krzemieniec jest według mnie
bardzo klimatycznym miastem.

Rosjanin, oficer carski, dyplomowany felczer chirurgii, Andriej
Ławrientijewicz
Bielczenko,
przeczekał czas rewolucji i wojny
polsko-bolszewickiej w Borku k.
Huty Stepańskiej, tam ożenił się
ze Stanisławą Słojewską. Nikt nie
policzył, ilu ludziom uratował życie.
Jego drugim frontem była walka
z chorobami, której oddał się bez
reszty. Dzisiejsza pandemia COVID-19 nie jest pierwsza, wcześniejsze były od niej jeszcze groźniejsze.

Pod koniec lat 20. za pośrednictwem MSZ Rosjanie w geście
ocieplania stosunków z Polską
przesłali poświadczenie stwierdzające wykształcenie Bielczenki w Cesarskim Uniwersytecie
Moskiewskim. Mógł wtedy oficjalnie wyjść z półmroku znachorów, babek wiejskich i ludowych
zwyczajów zdrowotnych. Kupił
od Żyda dom w Hucie i otworzył
praktykę medyczną. Po kilku latach został przeniesiony z mocy
nakazu urzędowego do Stepania,
a niedługo potem w 1936 r. do
Klesowa.
W Hucie Stepańskiej nie dorobił
się, ludzie biedni nie mieli pieniędzy na leczenie, a przyjmował
ich z całej okolicy. Żona zmarła

na suchoty. Zarażona w młodości, jedynie dzięki jego zabiegom
przeżyła do 1930 r. nikogo nie
zarażając. Życie jego pełne było
tęsknoty. Próbował bezskutecznie
odszukać swoją rodzinę w Rosji
sowieckiej. Jego matka pochodziła z herbowej szlachty, Parastowna z Kuzniecowów (tak jego
córka Irena określała swoją babcię). Kiedy spotykał się z innym
oficerem, Mołczanowem żyjącym
w Wyrce, upijali się do nieprzytomności, śpiewali przy tym ciągle «Wieczorny dzwon».
Córka jego Irena (1923–2017) z
konieczności służyła pomocą w

zabiegach chirurgicznych. Opowiadała mi wiele godzin o życiu
tego niezwykłego człowieka.
Na froncie przeprowadził setki
operacji, potem nawet w koszmarach nocnych operował. O kunszcie swojego Taty mogła przekonać się osobiście. Kiedy w 1941 r.
wycofujący się sowieci wtargnęli
do ich domu w Tomaszgrodzie,
była sama. Oficer próbował ją
zgwałcić, a ona skutecznie się
broniła, wtedy strzelił jej w piersi.
Ojciec wybiegł z ukrycia, jeszcze
była przytomna, zapamiętała tylko jego słowa: «Muszę cię zaraz
operować, bo umierasz».

Ocaleni od zapomnienia: Bolesław
Horbatowski
MONITOR WOŁYŃSKI
Mam 80 wspaniałych uczniów –
to dzieci, młodzież i dorośli. W
stowarzyszeniu zajmuję się też
organizacją obchodów polskich
świąt religijnych i narodowych,
konkursów i innych imprez.
Czego pozbawiła mnie kwarantanna?

a matka zarabiała na życie szyciem
ubrań. W 1905 r. Ulian Horbatowski został zmobilizowany na wojnę
rosyjsko-japońską, podczas której
zaginął. Z dzieci Horbatowskich
do wieku dojrzałego dożył tylko
Bolesław. Inne zmarły. W 1911 r. z
powodu trudnej sytuacji materialnej
rodziny Bolesław musiał zatrudnić
się jako uczeń ślusarza w Kijowie.
Równolegle przygotowywał się do
nauki w szkole handlowej, do której
uczęszczał w latach 1915–1918.

Niektórzy moi polscy koledzy
wrócili do domu na czas kwarantanny. Natomiast ja zostałam w
Krzemieńcu. Oczywiście kwarantanna zmieniła mój zwykły tryb
życia. Zamknięto kawiarnie, w
których można było spędzić czas
w dobrym towarzystwie. Pojawiło się jednak również poczucie
niepokoju i niestabilności. Nie
wiadomo co nas czeka, gdy minie
pandemia. No i faktycznie, moja
praca przeszła w tryb online.

Po ukończeniu szkoły, 11 listopada 1918 r., Bolesław Horbatowski
zgłosił się na ochotnika do służby
w Wojsku Polskim. Biorąc udział
w walkach w pobliżu Rawy Ruskiej
otrzymał kilka ciężkich ran i stracił
trzy żebra. Po leczeniu w szpitalu
w Lublinie Bolesław powrócił do
wojska, gdzie pełnił obowiązki sekretarza. 10 stycznia 1921 r. został
zdemobilizowany w randze kaprala.
Później otrzymał Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921.(.....)

Opowieścią o Bolesławie Horbatowskim kontynuujemy cykl artykułów o polskich nauczycielach,
którzy w latach 1939–1941 doznali
represji od radzieckiego reżimu totalitarnego.

Bolesław Horbatowski urodził się 11
kwietnia 1899 r. we wsi Skoworowo
w guberni mohylowskiej. Wiadomo,
że rodzina utrzymywała się z własnego gospodarstwa rolnego, ojciec
Bolesława, Ulian, był mierniczym,

Umieść nasze logo w swojej gazecie, my umieścimy Twoje w TYM miejscu
redakcjaksi@btx.pl
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KAŻDY MA SWOJĄ HISTORIĘ UMIERANIA
Z POLSKIMI TERMOPILAMI W TLE
Aleksander Szumański
Opracowania historyczne na
temat obrony Lwowa podczas
wojny polsko-sowieckiej w
1920 roku są bardzo skromne.
Przed 1939 rokiem ukazało się
ich zaledwie kilka i nieco wspomnień.
W czasie pierwszej i drugiej
okupacji Lwowa temat związany z walkami Polaków z
Armią Czerwoną był oczywiście oficjalnie zabroniony, tym
bardziej, że w tej wojnie osobiście był zaangażowany Józef
Stalin. Od 1 listopada 1918 do
połowy 1919 roku Lwów bronił się przed Ukraińcami. Miasto zostało w dniu 22 listopada
1918 roku opanowane przez
Polaków, ale obrona oblężonego przez wojska ukraińskie
Lwowa, pozbawionego dostaw
żywności, wody i elektryczności trwała do połowy 1919 r.
kiedy wojska polskie przybyły
z odsieczą przerywając oblężenie. W okresie walk o Lwów,
regularne oddziały Ukraińskich Strzelców Siczowych zostały skutecznie powstrzymane
przez oddziały polskich gimnazjalistów - Orlęta Lwowskie.
Ale na tym nie zakończyła się
obrona Lwowa i udział w wojnie Orląt Lwowskich.
W sierpniu 1920 roku Lwów
bronił się przed wojskami bolszewickimi, gdy południowa
flanka wojsk Rosji Sowieckiej
idących na Warszawę pod dowództwem Siemiona Budionnego (z Józefem Stalinem jako
komisarzem politycznym) na-

cierała na pozbawiony polskiego wojska Lwów.
Orlęta wówczas również stanęły do obrony Lwowa. Słynna bitwa pod Zadwórzem na
przedpolu Lwowa, w której 17
sierpnia 1920 roku zginęło 318
z 330 walczących Orląt Lwowskich, powstrzymała wówczas
pochód bolszewików na Lwów.
Bitwa garstki obrońców z silnymi oddziałami 6 Dywizji Konnej Budionnego, która trwała
11 godzin nazwana została Polskim Termopilami.
CMENTARZ
OBROŃCÓW
LWOWA
Cmentarz Orląt
Lwowskich (orlęta foto poniżej)
Mianem Orląt Lwowskich określa się uczniów, studentów, robotników, urzędników, chłopców
i dziewczęta, kilku i kilkunastoletnich mieszkańców Lwowa,
którzy wobec braku we Lwowie
w owym czasie polskich oddziałów wojskowych, wysłanych
przez zaborców (austriackie dowództwo) w inne regiony Europy, początkowo praktycznie
gołymi rękami, później - już ze
zdobytą na wrogu bronią postanowili wyzwolić swoje miasto
przekazane przez ustępujących
zaborców wojskowym oddziałom ukraińskim ściągniętym
celowo do Lwowa. W sumie w
walkach brało udział 1421 młodocianych obrońców, z których
najmłodszy liczył 9 lat. Antoś
Petrykiewicz 13-letnie Orlątko
został najmłodszym w historii

kawalerem Orderu Virtuti Militari. Ilu z tych młodych bohaterów zginęło w obronie swojego
Lwowa? Zapewne każdy z nich
ma swoją historię umierania.
Niedawno w wieku ponad 103 lat
zmarł ostatni z Orląt Lwowskich
mjr Aleksander Sałacki.
Po zakończeniu działań wojennych Małopolskie Oddziały
Armii Ochotniczej zostały rozwiązane. W pożegnalnym rozkazie dowództwa płk Czesław
Mączyński dowódca obrony
Lwowa, podkreślił: „...wasza w
znacznej mierze zasługa, że wróg
nie ruszył na Lwów bezbronny....
Gdy 22 listopada 1918 roku marszałek Józef Piłsudski dekorował
herb Lwowa, powiedział: „Za zasługi położone dla polskości tego
grodu i jego przynależności do
Polski mianuję miasto Lwów kawalerem Krzyża Virtuti Militari”.
Męczeńską śmiercią, w tym samym czasie co pod Zadwórzem,
zginęło 80 żołnierzy polskich
pod Horpinem, gdzie czerwonoarmiści dokonali krwawej masakry jeńców, a nieco później koło
Dytiatyna wymordowali i obdarli z mundurów kilkudziesięciu
jeńców. Podczas odwrotu wojsk
Budionnego we wsi Firlejówka
Kozacy wymordowali 34 ochotników.
Jak wynika z badań historycznych specjalizacją dziczy sowiecko - bolszewicko - rosyjskiej jest ludobójstwo, niekiedy
„usprawiedliwiane” działaniem
przeciwko grupom szpiegowsko

- dywersyjno - terrorystycznym,
jak ostatnio orzekł „niezawisły”
sąd rosyjski w sprawie ludobójstwa w Katyniu.
Przypomnę, iż w czasie wizyty
Tuska w Moskwie w czasie jej
zakończenia zdziwiony Putin zapytał o Katyń (Tusk nie poruszył
tej sprawy). Tusk odpowiedział,
że to nie należy do polityków, po
czym wymienili pocałunki breżniewowskie w same usta, uzgadniając termin festiwalu piosenki
radzieckiej w Zielonej Górze.
W następnym dniu po wizycie
Tuska zostały namierzone na Polskę rosyjskie rakiety nuklearne, a
prokremlowski portal internetowy gazieta.ru zatytułował artykuł
po owej wizycie: „Nasz człowiek
w Warszawie”.
W miejscu męczeńskiej śmierci
Orląt Lwowskich usypano kurhan i umieszczono tablicę pamiątkową z napisem: „Orlętom
poległym w dniu 17 sierpnia
1920 roku w walkach o całość
ziem kresowych”. To do uczestników uroczystości poświęcenia
kamienia węgielnego pod kurhan
pisał 21 sierpnia 1927 r. ówczesny dowódca Okręgu Korpusu
we Lwowie gen. dyw. Władysław
Sikorski: „Kiedy w śmiertelnej
bitwie nad Wisłą 1920 roku rozstrzygały się losy polsko-rosyjskiej wojny oraz zmartwychwstałej Rzeczypospolitej, Lwów, wiążąc na swych przedpolach groźną
armię Budionnego, spełnił historyczną rolę. Tej pięknej roli najwymowniejszym świadectwem
jest mogiła Zadwórza - symbol
ofiarnego żołnierza, który odcięty od swojego dowódcy - służył
wiernie Ojczyźnie aż do utraty
życia włącznie”.
Konflikt ukraińsko - polski narastał od końca XIX w. przy czym
zaczął przybierać mocniej na sile
przy końcu I Wojny Światowej.
Odpowiednia dla Ukraińców sytuacja do przejęcia Lwowa nadarzyła się w 1918 r. kiedy to następował kres istnienia państwa
austrowęgierskiego. Dowództwo
austriackie zaczęło faworyzować
stronę ukraińską i dopomagać jej
w objęciu władzy we Lwowie. W
tym celu sprowadzano do miasta
pułki składające się przeważnie z
Ukraińców, a Polaków wysyłano
w inne strony monarchii. Ukraińcy poczęli czynić przygotowania
do zbrojnego zamachu i objęcia
ważniejszych obiektów w mieście. W dniu 1 listopada nad ranem Ukraiński Komitet Wojskowy dokonał zbrojnego zamachu i
opanował najważniejsze obiekty
w mieście, jednakże na szczęście
dla strony polskiej - nie całego
Lwowa.

Od razu postały dwa ośrodki oporu: w szkole im. H. Sienkiewicza
i w Domu Technika. Po pierwszym szoku zaczęła zgłaszać
się do polskich punktów werbunkowych przede wszystkim
młodzież. Na ogólnoakademickim zjeździe młodzieży podjęto
uchwałę o przyłączeniu się do
walki o miasto i wezwali do tego
innych. Ten apel nie pozostał
bez odzewu, gdyż do szeregów
walczących poczęła napływać
młodzież pochodząca z różnych
warstw społecznych i grupa
dziewcząt. Tak właśnie powstały
Orlęta Lwowskie.
Lwów zawsze otaczała swoją opieką Matka Boża, tak też
było w 262 lata wcześnie, gdy 1
kwietnia 1656 roku król Polski
Jan Kazimierz w dobie potopu
szwedzkiego złożył swoje śluby
w katedrze lwowskiej. W historii
Europy był to fakt bez precedensu.
Tego dnia, podczas uroczystej
mszy św. w katedrze lwowskiej
w obecności senatorów, biskupów, szlachty i ogromnych rzesz
zwykłego ludu, król Jan Kazimierz - dokonawszy wpierw koronacji Matki Bożej na Królową
Korony Polskiej- klęknął przed
wizerunkiem
Matki Bożej Łaskawej i wypowiedział następujące słowa:
„ Wielka człowieczeństwa
Boskiego Matko i Panno! Ja,
Jan Kazimierz, Twego Syna,
Króla królów i Pana mojego i
Twoim zmiłowaniem się król,
do Twych, Najświętszych stóp
przychodząc, tę oto konfedyracyję czynię: Ciebie za Patronkę
moją i państwa mego Królową
dzisiaj obieram. Mnie, Królestwo moje Polskie, Wielkie
Księstwo Litewskie, Ruskie,
Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Inflandzkie i Czernihowskie,wojsko obojga narodów
i pospólstwo wszystko Twojej
osobliwej opiece i obronie polecam, Twojej pomocy i miłosierdzia w teraźniejszym utrapieniu królestwa mego przeciwko
nieprzyjaciołom pokornie żebrzę...”.
Śluby Jana Kazimierza wiernie „ku pokrzepieniu serc” opisał w „Potopie” polski laureat
literackiej Nagrody Nobla Henryk Sienkiewicz, a ślubowanie
odnowił w katedrze lwowskiej
jako jedyny z prezydentów
Rzeczypospolitej Polskiej po
1989 roku prof. Lech Kaczyński.
Aleksander Szumański

Redakcja KSI nie ingeruje w treść nadsyłanych artykułów ani nie ogranicza ich długości.
W wyjątkowych sytuacjach dzielimy materiał na części
drukowane w kolejnych numerach. Nie zgadzamy się na używanie słów plugawiących język polski i naruszających dobre imię naszego kraju.
Ponieważ nie cenzurujemy treści nadsyłanych publikacji każdy z autorów osobiście odpowiada za swoje poglądy i wyrażane opinie. Oznacza to, że nie wszystko co nasi
czytelnicy czytają musi mieć aprobatę zespołu redakcyjnego.
Stoimy na stanowisku, że każdy ma prawo do wyrażania własnego zdania i czyni to świadomie.
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ZBRODNIE NA POLAKACH
W CZASIE WOJNY
POLSKO-UKRAIŃSKIEJ
1918-1919. PRELUDIUM
RZEZI WOŁYŃSKIEJ
Marcin Skalski

Gdy wyrzucamy z duszy zrozumiałą nienawiść do Polski, która
szczególnie pod wpływem obecnych znęcań się nad ludnością
ukraińską w Galicji opanowuje
nas i zimnym rozumem obejmujemy powstanie narodowości
ukraińskiej (jako fundamentu
państwa) musimy przyznać, że w
walce z Polską i tylko dzięki niej
mamy oblicze narodowe [...] Z
jednej strony nie wiadomo, czy na
wypadek zgody z Rosją nie zatrze
się ponownie nasze oblicze narodowe i to razem z Galicją. Gdyż
rzec można z całą pewnością, że
gdy raz zatrzymamy się zdecydowanie na placówce rusofilstwa
politycznego, to prędzej czy później odbierzemy Polsce Galicję
nie tylko po San, a po Poprad i
Lublin (1) .
Ukraińskie zbrodnie na Polakach
z lat 1918-1919 zaliczają się do
tematyki schodzącej na dalszy
plan, szczególnie w momencie
upowszechniania pamięci o ludobójstwie dokonanym przez ukraińskich nacjonalistów na ludności
polskiej w latach II wojny światowej i tuż po niej. Bezmiar okrucieństwa z jednej strony, masowa
skala zbrodni z drugiej, wreszcie
– pozostający wciąż przy życiu
świadkowie i ocaleni z genocidum atrox działają na zbiorową
wyobraźnię współczesnego społeczeństwa polskiego intensywniej niż wydarzenia z zamierzchłej przeszłości. Tymczasem dopiero całościowy przebieg konfliktu polsko-ukraińskiego w Małopolsce Wschodniej w latach
1918-1919 pozwala dociec przyczyn zbrodni, która zwana jest
zbiorczo Rzezią Wołyńską, jakkolwiek obejmowała nie tylko
Wołyń, ale także Małopolskę
Wschodnią
i
południowo-wschodnie tereny państwa polskiego w granicach narzuconych
jeszcze w trakcie II wojny światowej przez Związek Sowiecki,
Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Ze strony ukraińskiej najbardziej wyraziste stanowisko
dotyczące przyczyn Rzezi Wołyńskiej przedstawił prezes Związku
Ukraińców w Polsce Piotr Tyma.
Komentując rozbiórkę nielegalnego upamiętnienia Ukraińskiej
Powstańczej Armii w Hruszowi-

cach w województwie podkarpackim, przestrzegł przed powtórką
sekwencji zdarzeń, jakie miały
miejsce na przełomie lat 30. i 40.
XX wieku. „Oczywiście zapomnieli, czym skończył się polski
triumf w 1938 nad cerkwiami
Chełmszczyzny” – komentował
Tyma demontaż nielegalnego
„pomnika” UPA w Polsce, nawiązując do akcji polonizacyjno-rewindykacyjnej z 1938 roku (2) .
W myśl tej interpretacji masakra
polskiej ludności Kresów południowo-wschodnich była efektem
dyskryminacyjnej jakoby polityki
władz II Rzeczypospolitej wobec
mniejszości ukraińskiej. Sam
Tyma odmawia zarazem wydarzeniom mającym miejsce na Wołyniu w latach 40. XX wieku miana ludobójstwa(3) . Jak się jednak
przekonamy, Rzeź Wołyńska była
w istocie realizacją zamierzeń
zrodzonych w łonie ideologów i
kreatorów ukraińskiej racji stanu
na polskich Kresach jeszcze przed
okrzepnięciem II Rzeczypospolitej, zanim zdążyła ona podjąć jakiekolwiek zorganizowane działania wobec mniejszości ukraińskiej. W istocie w latach 19181919 doszło do szeregu ukraińskich zbrodni na Polakach, które
nosiły znamiona zarówno spontanicznego, jak i systematycznego
ludobójstwa. Masowym mordom
zapobiegł polski opór i tryumf
militarny nad ukraińską irredentą
w Małopolsce Wschodniej, a
ostatecznie ogarnięcie spornego
terytorium polską jurysdykcją.
Rzeź Wołyńska była przede
wszystkim zaktualizowaną koncepcją rozwiązania „problemu
polskiego” na terytoriach, do których rościł sobie prawo ukraiński
ruch narodowy. W okresie II wojny światowej, jak i powojennym,
pojawiły się bowiem nowe okoliczności, które pozwoliły na
wcielenie w życie ukraińskiej racji stanu, zdefiniowanej jako
czystka etniczna na Polakach z
Kresów południowo-wschodnich.
W warunkach okupacji państwa
polskiego przez III Rzeszę Niemiecką i przy braku wystarczających zasobów wojennych do
obrony ludności cywilnej, doszło
do ludobójstwa na Polakach dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. Jednakże główną
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tezą, której postawienia wymagają usystematyzowane fakty, jest
dokonanie przez ukraiński ruch
narodowy w XX wieku nie jednej,
a dwóch zbrodni ludobójstwa na
Polakach zamieszkałych na Kresach
południowo-wschodnich.
Swoistym prototypem Rzezi Wołyńskiej była czystka etniczna
ludności polskiej w latach 19181919, której finalizacji zapobiegło
odrodzenie się niepodległego
państwa polskiego. Funkcjonująca na przełomie 1918 i 1919 roku
na części obszaru byłego austriackiego kraju koronnego – Galicji i
Lodomerii – Zachodnioukraińska
Republika Ludowa (ZURL) była
dla odradzającej się Rzeczypospolitej konkurentem do objęcia
władzy nad Małopolską Wschodnią. Wysuwając argumenty etniczne, proklamowana 28 października 1918 roku we Lwowie
młoda ukraińska państwowość
dążyła do objęcia swoją władzą
północnej Bukowiny, dawnej Galicji Wschodniej i części Galicji
Zachodniej oraz Rusi Zakarpackiej. Pretendowała więc między
innymi do tych terenów, które zamieszkiwali licznie Polacy. W
związku z tym w ZURL nie-

uchronnie pojawić się musiał
„problem polski”. Wojska ukraińskie już od 1 listopada usiłowały
zastraszyć polską ludność Lwowa. W tym celu wysłano na ulice
patrole samochodowe z żołnierzami wyposażonymi w broń wycelowaną w ludność cywilną(4) .
Polityka władz ukraińskich sprowadzała się do materialnego i fizycznego niszczenia Polaków.
Odbierano im środki do życia pod
pozorem wymiany monety austriackiej na ukraińską. Władze
ZURL zorganizowały obozy jenieckie dla polskiej ludności cywilnej. Najokrutniej obchodzono
się z Polakami w Żółkwi, Złoczowie, Mikulińcach, Strusowie, Jazłowcu, Kołomyi i na Kosaczu.
Jeńców początkowo pozbawiono
jedzenia, później co rano otrzymywali ciepłą kawę, a jeden raz w
tygodniu kawałek chleba i ewentualnie końskiego mięsa. W ten
sposób na 1500 osób przetrzymywanych w obozie w Kosowie –
zmarło 900. W Mikulińcach 300
osób, w tym kobiety i dzieci w
wieku 8-14 lat, zmarło na tyfus, a
łącznie śmierć poniosło tam ponad 600 ludzi. W Brzeżanach na
40 internowanych – 16 osób

zmarło z zimna, gdyż były one
przetrzymywane w temperaturze
minus 15-20 stopni Celsjusza. Z
kolei w obozie w Stryju bito jeńców nawet rannych i chorych(5) .
Z uwagi na to, że baraków nie
ogrzewano, powszechne były odmrożenia. Jak już wyżej wspomniano, warunki sanitarne doprowadziły do zachorowania wielu
jeńców na tyfus. Nie dbano przy
tym o oddzielenie chorych od
zdrowych. Jednocześnie wyniszczano ich fizycznie, używając
jako siły roboczej przy budowie
dróg kolejowych czy przy pracach drogowych. Warto zaznaczyć, że wśród jeńców powszechny był brak odpowiedniej odzieży, w tym butów, co prowadziło
do licznych chorób i zgonów(6) .
Rozpoczęły się też pacyfikacje
wsi. Zjawisko to szczególnie nasiliło się po odbiciu Lwowa z rąk
ukraińskich. Już wówczas dochodziło do mordów, których scenariusz powtórzono w latach 40. na
Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej oraz na południowo-wschodnich terenach powojennego państwa polskiego. Gdy Ukraińcy
zaczęli się cofać spod Lwowa,
akcja eksterminacyjna zwiększyła
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zasięg. Polaków palono żywcem
w domach i stodołach, budynki
podpalano, zaś do uciekających
strzelano. W ten sposób spłonęło
blisko 500 gospodarstw(7) . Ofiarami eksterminacyjnej polityki
Ukraińców stawały się także polskie kobiety – dochodziło do
przypadków gwałtów i następujących po nich mordów. We wsi
Chodaczów Wielki pod Tarnopolem zginęły w ten sposób cztery
kobiety. Z kolei w Żółkwi ataman
Klee – Niemiec na służbie ukraińskiej – zorganizował dom publiczny, w którym gwałcono polskie dziewczęta. Obcięto im piersi i grano nimi jak piłkami(8) .
Podobnych zbrodni dopuszczano
się także wobec polskich zakonnic rzymskokatolickich(9) . Po
utracie przez Ukraińców kontroli
nad Przemyślem płk Hnat Stefaniw zadeklarował, że polską ludność cywilną będzie brał w charakterze zbiorowego zakładnika.
W nocy z 12 na 13 listopada wraz
ze swoim sztabem opracował
odezwę do dowódcy polskich oddziałów, w której ostrzegał przed
marszem na Lwów. W razie niezastosowania się Ukraińcy mieli
palić polskie dwory, zamożne gospodarstwa oraz aresztować
przedstawicieli polskich elit w
Małopolsce Wschodniej. Odezwa
do polskiego dowództwa nie została przekazana w wyniku interwencji ukraińskiego Tymczasowego Sekretariatu Państwowego.
W nowej wersji komunikatu
wspomniano jednak o możliwości
represjonowania Polaków mieszkających na wschód od rzeki
San(10). Jak pisze Florentyna
Rzemieniuk, odnotowano jednocześnie wiele przypadków rozstrzeliwania polskich jeńców wojennych, co miało miejsce na
przykład w miejscowości Szkło i
w lesie Grabnik k. Szkła, gdzie
rozstrzelano 17 rannych polskich
żołnierzy. Podobnie stało się z 26
jeńcami polskimi w Janowie(11).
Stosowanie sądów doraźnych
było pod władzą ukraińską zjawiskiem na porządku dziennym. W
ten sposób zginęli między innymi
polscy kolejarze w Złoczowie,
aresztowani w nocy z 26 na 27
marca 1919 roku. Wszystkich 28
Polaków zamordowano. Podobny
los spotkał 17 innych Polaków w
Jaworowie(12).
Przykład potraktowania polskiego jeńca opisuje autor wspomnień
pt. Z krwawych dni Złoczowa:
Ś.p. Edward Szemberski zginął
śmiercią gwałtowną wskutek
zgruchotania czaszki i zmiażdżenia mózgu. Uszkodzenie to
powstało wskutek uderzenia z
wielką siłą w szczyt głowy możliwie kolbą. Ponadto stwierdzono na jego zwłokach rany postrzałowe za uchem lewem i na
kości czołowej, te były również
ciężkie i jego życiu zagrażające – jednakowoż niespowodowały w tym wypadku jeszcze
śmierci. Za życia był Szemberski bezlitośnie katowany i bity,
czego niezbitym dowodem najróżnorodniejsze i na całym ciele
rozprzestrzenione sińce z nader
głębokiemi wynaczynieniami w
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mięśniach, a nawet ubytki całej
skóry(13).
Należy przy tym dodać, że opisywany przypadek jest jednym z
wielu przytoczonych w cytowanym raporcie, dokumentującym
akty ukraińskich zbrodni. Nie
wyróżnia się on na tle innych historii ofiar Ukraińców. W tym samym źródle opisano też zwyrodnialstwo ukraińskich żandarmów:
„Wszyscy oni pod tem względem
zdradzają jakieś psychiczne zwyrodnienie. Czują się dobrze tylko
wśród krzyków boleści i jęków
torturowanych i łakną krwi, krwi
jak najwięcej”(14). W podobny
sposób scharakteryzował stopień
okrucieństwa Ukraińców Jan Gella: „Terror w mieście nie ustawał.
Znowu, rozjuszone wiadomością
o dzielnym oporze Polaków, żołdactwo ruskie mściło się na spokojnej polskiej ludności”. W ten
sposób opisywał początki władzy ukraińskich separatystów we
Lwowie(15). Świadectwa ukraińskiego terroru zostały potwierdzone także w innym źródle: [...]
naszych wziętych do niewoli zamęczają [...] odkopaliśmy konnego gońca, który miał wycięty
język, wyłamane ręce, wydarte
oczy. W parę dni później gdyśmy się wdarli do Dobromila,
opowiadano nam, że ich biedaków tak bili, zwołali całą wieś,
najchętniej to dziewki się zbiegły i przysypano ich aż po szyję,
uszy im odrywali, pod nos ogień
przykładali, potem dziewki siadały na ich głowy i urynę oddawały i tak konali ku uciesze
wsi(16).
Jak pisze Rafał Gałuba, „polskie
organizacje charytatywne i opiekuńcze zostały zamknięte, a ich
majątek skonfiskowany przez administrację ZOURL”(17). Jednocześnie, jak podaje ten sam autor,
„ludność polska była dyskryminowana przy rozdziale artykułów
żywnościowych w stosunku do
Ukraińców i Żydów”(18). Warto
również wspomnieć o nierespektowaniu przez wojsko ukraińskie
konwencji haskiej w sprawie
opieki nad rannymi i personelem
medycznym(19). Do podobnych
wniosków doszedł między innymi poseł na Sejm RP Antoni Chudy, członek Komisji Sejmowej
dla zbadania okrucieństw ukraińskich w Galicji Wschodniej, na
czele której stanął poseł Jan Zamorski. Według Antoniego Chudego dochodziło do mordów na
lekarzach, sanitariuszkach, w tym
do przypadków zakopywania ludzi żywcem(20). Powszechne stawały się grabież polskiego mienia
i terror. Z biegiem czasu okrucieństw było coraz więcej. Niekiedy polska ludność starała się
uprzedzić działania wojska i samorzutnie opanować miasta, lecz
nierzadko kończyło się to dla niej
tragicznie. Tak było między innymi w Stanisławowie, gdzie siedmiu małoletnich chłopców polskich dostało się do niewoli. Zostali zamordowani, a ekshumacja
wykazała, że mieli wydarte oczy,
języki i poobcinane uszy(21). Ponadto żołnierze ukraińscy, obok

dokonywania rabunków, zbezcześcili wiele kościołów, np. w
Zbarażu, Fradze, Samborze, Niemirowie. W świątyniach organizowano tańce, niszczono figury
świętych, znęcano się nad duchowieństwem rzymskokatolickim.
Przykładowo księdza Rysia z Wiśniewa zakopano żywcem (głową
w dół)(22). Jak podaje z kolei
Lucyna Kulińska, między 1 a 21
listopada 1918 roku Ukraińcy dopuścili się ponad 100 gwałtów i
mordów na ludności polskiej we
Lwowie, nie licząc znęcania się
nad bezbronnymi cywilami, napadów, rabunków. Autorka pisze
też o rozlaniu się fali terroru na
całą Małopolskę Wschodnią po
odsieczy Lwowa(23). W miarę
nasilania się walk i ponoszenia
kolejnych porażek ludność cywilna Lwowa stawała się obiektem
coraz bardziej zdecydowanego
odwetu. Śmierć groziła nawet
za posiadanie orzełka w klapie
marynarki (24). Ukraińska komendantura Lwowa 4 listopada
wydała do lwowskich Polaków
odezwę, w której zapowiadała
zbiorową odpowiedzialność i terroryzowanie ludności: Ponieważ
cywilna ludność Lwowa bierze
udział w walce przeciwko ukraińskim wojskom, strzelając do
nich z okien domów, zapowiadam i przestrzegam, że mieszkańcy płci męskiej tego domu,
z którego padnie chociaż jeden
strzał, zostaną zdziesiątkowani(25). Z kolei 1 listopada Dmytro Wytowśkyj, jeden z ukraińskich dowódców wojskowych,
ogłosił stan oblężenia, grożąc
rozstrzeliwaniem Polaków w
przypadku strzelania do żołnierzy ukraińskich(26). Jak pisał Jan
Gella: Bestyalstwo okupantów
nie znało hamulca nawet wtedy, gdy ofiarą miały być dzieci.
I tak: na ul. Krupiarskiej, pod
Zamkiem, żołnierz ruski strzelił
na gościńcu do gromadki bawiących się wyrostków. Jeden
z nich, trafiony w kręgosłup,
zmarł niebawem(27). Zastrzelony został między innymi polski chłopiec Adam Michalewski,
półsierota, który 3 dni wcześniej
stracił ojca. Pod nieobecność
matki, załatwiającej formalności
związane z pogrzebem, znalazł on
zardzewiały i nienabity rewolwer.
W związku z tym ukraińscy żołnierze oddali do niego trzy strzały – w brzuch i klatkę piersiową.
Kiedy jego matka wróciła do
domu, zastała w nim martwe ciało
swojego dziecka(28). Przypadki
zabijania przez Ukraińców dzieci
były praktyką nierzadką. Jan Gella opisał liczne akty mordowania
przez Ukraińców polskich cywilów ze szczególnym okrucieństwem: Również na Podzamczu
zabili Ukraińcy dwóch innych
Legionistów: Słońskiego (drugie nazwisko niestwierdzone).
Mordu tego dokonano na podstawie denuncyacyi piekarza,
Malarczuka, który i w wielu
innych wypadkach tę samą rolę
szpiega ruskiego odgrywał. Jak
się później okazało, zbiegł wraz
z Ukraińcami. Przy exhumacyi
zwłok straconych w ten sposób,

stwierdzono, iż dokoła głowy
jednego z justyfikowanych, ziemia, miękka glina, była jakby
rozbita i rozsunięta. Nie jest
ustalonem, lecz zachodzi podejrzenie, że nieszczęsny ten został
zagrzebany, żyjąc jeszcze(29).
Inny legionista, o nazwisku Schildhaus, został ciężko postrzelony
7 listopada, mimo że jako inwalida nie mógł brać udziału w
walkach. Na jego tłumaczenia
o niepełnosprawności ukraiński
żołnierz pozostał niewzruszony(30). Polacy nie mogli czuć się
bezpiecznie nawet we własnych
domach. Dotyczyło to także tych,
którzy – czy to z własnej woli,
czy to z konieczności – nie byli
zaangażowani w walki polsko-ukraińskie. Często wystarczył
pojedynczy donos, by represjom
poddana została cała rodzina.
Znamienny w tym wypadku przebieg miała rewizja w domu profesora Gluzińskiego, byłego rektora
uniwersytetu. Zamieszkały przy
Akademickiej 36 profesor przez
4,5 godziny był wraz z rodziną
świadkiem nieprzejednanego stanowiska Ukraińców wobec Polaków. Świadkiem rewizji chciała
być żona profesora. „Niech się
pani nie boi, tu niczego nie zabraknie, najwyżej kogoś może zabraknąć” – usłyszała w odpowiedzi. W mieszkaniu ponadto zdetonowano bombę, zaś na uwagę, że
trzy okazane rewolwery są stare,
obecny w mieszkaniu Ukrainiec
odpowiedział, że „z chęcią wypróbuje je na głowach synów”. Z
kolei na prośbę, by
dopuścić lekarza do chorej na
serce synowej profesora, rewidowani usłyszeli, że „jeden trup
mniej, jeden więcej, nic nie znaczy”. Ostatecznie profesor spędził
14 godzin w koszarach na Łyczakowskiej. W tym czasie rodzina
nie otrzymała żadnych wieści o
jego losie. Wreszcie uwięzionych
Polaków przyprowadzono do Narodnego Domu. Po drodze bito ich
pięściami, kopano, zaś profesora
usiłowano przebić bagnetem. Gdy
Polakom oznajmiono, że idą na
śmierć, ci chcieli się wyspowiadać. W odpowiedzi usłyszeli od
Ukraińców: „U nas takich obrzędów nie ma”. Sytuację uratował
ostatecznie jeden z ukraińskich
oficerów, który był pacjentem
profesora(31). Dotkliwie odczuły
ukraińską okupację między innymi Zakłady Naukowe im. Zofii
Strzałkowskiej. 18 listopada rano,
podczas trwającego zawieszenia
broni, 50-osobowy oddział napadł na instytucję. Pobito dwóch
stróżów w taki sposób, że powybijano im zęby. Wewnątrz budynku zrzucano ze ścian portrety
polskich królów, które następnie
deptano. Kazano też zakryć godło
polskie na frontonie pod groźbą
zbombardowania gmachu. W czasie tych dramatycznych wydarzeń
w budynku były dzieci i młode
dziewczęta, pensjonariusze zakładu(32). Podczas wcześniejszej
rewizji w zakładzie, która odbyła
się 7 listopada, stanowczo odrzucono prośbę zakonnic, by przeszukania dokonała kobieta(33).
Polacy nie mogli być też spokojni
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o dobra kultury sakralnej. Przykładowo arcybiskup Hryniewiecki po rewizji Ukraińców stracił
osiemnastowieczny złoty łańcuch. Dramatyczny przebieg miała z kolei rewizja w domu księdza
Tyrolczyka, kapelana zakładu dla
nieuleczalnie chorych przy ulicy
Kurkowej: Zrabowano najpierw
ornat, potem 3 stuły i sukienkę
do ubrania kielicha, wreszcie
naczynia z olejami świętymi.
Gdy przyszła kolej na monstrancję, kapłan krzyknął rozpaczliwie: „Nie bierzcie tego!”.
Wykrzyk ten widocznie zdetonował świętokradcę, gdyż opuścił z rąk kielich i wtłoczył go,
wraz z rozsypanemi hostyami,
pod łóżko kopnięciem nogi. Patynę zaś umieścił w swoim plecaku(34). Jak czytamy w relacji
pt. Ruski miesiąc: [...] wiedziano,
że spotkanie się z żołnierzem
ukraińskim jest często niebezpieczniejszem od spotkania
zawodowego bandyty, gdyż
uprawomocnieni ci rycerze stosowali terror, gwałt i mord, jako
zemstę w imieniu najświętszych
praw narodowych i każdy taki
czyn bezecny poczytywali sobie
za zasługę przed władzą(35). Z
kolei według Rafała Galuby politycy ukraińscy konsekwentnie,
metodą krwi i żelaza, dążyli do
wyrzucenia Polaków za San(36).
Na porządku dziennym były napady na Polaków, podczas których dochodziło do brutalnych
pobić i dotkliwych rekwizycji.
Ukraińcy stosowali wobec Polaków politykę terroru i masowych
prześladowań(37). Potencjalne
masowe zbrodnie dowództwo
ukraińskie autoryzowało także w
trakcie odwrotu Armii Galicyjskiej na Wschód. Michał Klimecki określił mianem „aktu desperacji, sprzecznego z międzynarodowymi normami prawnymi”
wydany 28 czerwca przez kancelarię wojskową Jewhena Petruszewycza okólnik do urzędników
administracji organizowanej na
obszarach zajętych przez wojska polskie: starostów, sędziów i
poborców podatkowych(38). W
dokumencie umieszczono stwierdzenie o objęciu karą śmierci
wszystkich urzędników polskiej
narodowości, „którą może wykonać każdy ukraiński agent”.
Urzędnicy polscy narodowości
ukraińskiej zostali jako zdrajcy pozbawieni obywatelstwa
ZURL(39).
PODSUMOWANIE
Niniejszy artykuł ma charakter przyczynkarski i jest próbą
skonfrontowania ze sobą faktów
przedstawionych
dotychczas
przez różnych autorów oraz ich
ocen i wniosków. Nie wyczerpuje on tematyki ogółu ukraińskich
zbrodni dokonanych na Polakach
w latach 1918-1919, którym powinna być poświęcona osobna,
obszerna publikacja. Niemniej po
zestawieniu ze sobą poznanych
do tej pory faktów i ocen jesteśmy
w stanie stwierdzić, czy dokonano wówczas na Polakach zbrodni
ludobójstwa. Artykuł II Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania
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i karania zbrodni ludobójstwa,
uchwalonej przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ dnia 9 grudnia 1948
roku, stanowi, iż ludobójstwo to:
działania dokonane w zamiarze
zniszczenia w całości lub części
grup narodowych, etnicznych,
rasowych lub religijnych, jako takich: a) zabójstwo członków grupy b) spowodowanie poważnego
uszkodzenia ciała lub rozstroju
zdrowia psychicznego członków
grupy c) rozmyślne stworzenie dla
członków grupy warunków życia,
obliczonych na spowodowanie
ich całkowitego lub częściowego
zniszczenia fizycznego d) stosowanie środków, które mają na celu
wstrzymanie urodzin w obrębie
grupy e) przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do
innej grupy(40). Artykuł III dokumentu wymienia także jako czyny
zabronione podżeganie do ludobójstwa („incitement”) oraz próbę jego popełnienia („attempt to
commit genocide”)(41). W oparciu o powyższe zdefiniowanie terminu „ludobójstwo” oraz dostępne fakty o ukraińskich zbrodniach
na Polakach w latach 1918-1919
możemy wykazać zasadność tezy,
iż doszło wówczas do pierwszego
dwudziestowiecznego ludobójstwa ukraińskiego na Polakach.
Ludobójstwo to miało na celu
wyniszczenie Polaków jako grupy narodowościowej na terenach,
do których pretendował ukraiński
ruch narodowy. Miało ono zarówno charakter spontaniczny, jak
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i odgórny – z uwagi na dopuszczenie zabijania polskiej ludności
cywilnej przez ukraińskie kierownictwo oraz autoryzowanie przez
nie morderstw na Polakach. Jak
pisał autor wspomnień Z krwawych dni Złoczowa: Żadnej więc
okoliczności nie pomijali przywódcy ukraińscy, by podburzyć
tłumy przeciw Polakom, rozpalić żądzę krwi i doprowadzić
do mściwej rzezi(42). W świetle
powyższego za niezgodne z faktami należy uznać twierdzenia, iż
ludobójstwo na Wołyniu wynikało z polityki prowadzonej przez II
Rzeczpospolitą wobec mniejszości ukraińskiej, albowiem do tego
typu zbrodni doszło, zanim jeszcze ustabilizowały się struktury
administracyjne Rzeczypospolitej
Polskiej. Ludobójstwo zostało
uznane przez ukraiński ruch narodowowyzwoleńczy za dopuszczalną metodę walki z Polakami
już u swojego zarania, czego jednym z późniejszych skutków była
między innymi Rzeź Wołyńska.
1) AAN, Instytucje Wojskowe,
sygn. 296/I-33, k. 169, „Strileć” z
25 listopada 1919.
2) Zob. https://kresy.pl/wydarzenia/lider-zwiazku-ukraincow-wpolsce-grozi-drugim-wolyniem/
[dostęp: 4.11.2018].
3) Zob. https://www.youtube.
com/watch?v=crRYWwT9-wE
[dostęp: 4.11.2018].
4) G. Łukomski, Cz. Partacz, B.

Bolak, Wojna polsko-ukraińska
1918-1919, Koszalin–Warszawa
1994, s. 93.
5) R. Galuba, „Niech nas rozsądzi miecz i krew...”: konflikt polsko-ukraiński o Galicję Wschodnią w latach 1918-1919, Poznań
2004, s. 145, 227.
6) Ibidem, s. 145.
7) F. Rzemieniuk, Unici polscy:
1569-1946, Siedlce 1998, https://
powiewswiezosci.neon24.pl/post/112093,pierwowzor-zbrodni-oun-upa-z-lat-1918-1919 [dostęp: 17.11.2018].
8) G. Łukomski, Cz. Partacz, B.
Bolak, op. cit., s. 103.
9) F. Rzemieniuk, op. cit.
10) M. Klimecki, Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję
Wschodnią 1918-1919, Warszawa 2000, s. 104; CPHAU, fond.
361, op. 1, poz. 163, za: M. Klimecki, op. cit., s. 104; Pamiętnik
Stefaniwa, s. 13, za: M. Klimecki,
op. cit., s. 104.
11) F. Rzemieniuk, op. cit.
12) Ibidem.
13) Z krwawych dni Złoczowa
1919 r. Broszura wydana staraniem Komitetu Budowy Pomnika-Grobowca dla ofiar mordów
ukraińskich, Złoczów 1921, s. 70.
14) Ibidem, s. 60.
15) J. Gella, Ruski miesiąc 1/XI
– 22/XI 1918. Ilustrowany opis
walk listopadowych we Lwowie
z 2 mapami, Lwów [b.r.w.], s. 27.

16) H. Pietrzak, Sześć lat wojny.
Pamiętnik polskiego żołnierza,
Łódź 1936, s. 165-168.
17) R. Galuba, op. cit., s. 159160.
18) Ibidem, s. 160.
19) G. Łukomski, Cz. Partacz, B.
Bolak, op. cit., s. 94-95.
20) „Naprzód”, nr 147 z 1 lipca
1919 r.
21) G. Łukomski, Cz. Partacz, B.
Bolak, op. cit., s. 92-99.
22) Ibidem, s. 103.
23) L. Kulińska, Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922-39,
Kraków 2009, s. 38.
24) G. Łukomski, Cz. Partacz, B.
Bolak, op. cit., s. 93.
25) J. Gella, op. cit., s. 214.
26) R. Galuba, op. cit., s. 47.
27) J. Gella, op. cit., s. 99.
28) Ibidem, s. 85-88.
29) Ibidem, s. 96.
30) J. Gella, op. cit., s. 102-103.
31) Ibidem, s. 93-96.
32) Ibidem, s. 103-104.
33) Ibidem, s. 101.
34) Ibidem, s. 102. 178
35) J. Gella, op. cit., s. 83.
36) R. Galuba, op. cit., s. 104.
37) Ibidem, s. 107.
38) M. Klimecki, op. cit., s. 239.
39) CCIDK, fond. 308, op. 9,
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poz. 542, Okólnik..., s. 21, za: M.
Klimecki, op. cit., s. 239.
40) Konwencja ONZ w sprawie
zapobiegania i karania zbrodni
ludobójstwa, http://www.un.org/
en/ga/ search/view_doc.asp?symbol=A/RES/260(III)
[dostęp:
17.11.2018].
41) Ibidem.
42) Z krwawych dni Złoczowa
1919 r., s. 26.
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„Hajdamackich zbrodni
na narodzie polskim”

Redakcja

...dokończenie ze strony 1
W internecie można znaleźć informację: IPN przypomina o
wspólnej walce Polaków i Ukraińców przeciwko bolszewickiej Rosji i Armii Czerwonej.
Instytut przypomniał, że 100
lat temu - w nocy z 21 na 22
kwietnia 1920 r. - pod wspólną polsko-ukraińską umową
podpisali się Józef Piłsudski i
Symon Petlura. „W nocy z 21
na 22 kwietnia 1920 roku została
podpisana w Warszawie umowa
o współpracy pomiędzy Polską
a Ukrainą. Poparta wielomiesięcznymi negocjacjami, zawarta została w obliczu kolejnych
zwycięstw bolszewików w Rosji i
Ukrainie, zagrażających niepodległości jej zachodnich sąsiadów”
- przypomniał w środę rzecznik
IPN Adam Stefan Lewandowski
w komunikacie przedstawiającym
działania Instytutu w związku z
rocznicą podpisania porozumie-

nia. (https://dzieje.pl/aktualnosci/ipn-przypomina-o-wspolnejwalce-polakow-i-ukraincowprzeciwko-bolszewikom ) .W tym
miejscu warto jednak zauważyć,
że Sojusz Piłsudskiego i Petlury
w1920 roku nie cieszył się powszechnym poparciem ani wśród
Polaków, ani wśród Ukraińców.
Pytanie dlaczego? Ci ostatni niezbyt chętnie garnęli się do wspólnych działań zbrojnych, a Polacy
pamiętali jak Ukraińcy zachowali
się chociażby rok wcześniej. Po
okresie walk o Lwów doszło do
starć pomiędzy stroną polską a
ukraińską, które trwały do 17 lipca 1919 r. Już w trakcie walk, jak
i po zakończeniu działań bojowych, wyszło na jaw traktowanie
polskich jeńców i ludności cywilnej przez Ukraińców. Informacje
te często trafiały na łamy polskich
gazet, na bieżąco informujących
swoich czytelników o nowych
„bestialskich” odkryciach. Oto je-
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den z przykładów potraktowania
przez Ukraińców polskich żołnierzy, którzy trafili do niewoli:
„Kurjer Warszawski” dnia 22 maja
1919 r., dotyczącą wydarzeń pod
Jaworowem, gdzie: (…) ukraińcy
zagarnęli oddział naszych, złożony ze 125 legjonistów. Chłopi
jaworowscy roznieśli na widłach
64 legjionistów i rozpruwali im
brzuchy kosami”. (Okrucieństwa
dziczy ukraińskiej, Kurjer Warszawski, 20.05.1919, nr 140, s. 9.)
.Inny przykład to los młodzieży
z Polskiej Organizacji Wojskowej
ze Stanisławowa, która w trakcie
próby odbicia miasta z rąk ukraińskich dostała się w ręce wroga.
Najstarszy z Polaków liczył 18
lat. (…) wydarto oczy i języki,
pozdzierano na piersiach i rękach skórę, ciała nosiły ponadto ślady, każde przynajmniej 16
ran kłutych i kul rewolwerowych.
(Okrucieństwa ukraińskie, Kurjer
Warszawski, 16.06.1919, nr 164,
s. 3.) Nie oszczędzali i ludności
cywilnej, „Kurjer Warszawski”
w artykule z dnia 21 maja 1919
r. informował o wymordowaniu w lesie Grzybółkowskim 67
osób, będących do chwili śmierci zakładnikami. Wśród ofiar tej
zbrodni znajdowały się kobiety,
dzieci i starcy. (Dzicz ukraińska,
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Kurjer Warszawski, 21.05.1919, nr
139, s. 4.) Te informacje spowodowały, że premier rządu Polskiego Ignacy Paderewski w czasie
obrad Sejmu stwierdził: Kto z nas
nie słyszał o tej gromadce biednych żołnierzy polskich rannych,
których pogrzebano w lesie pod
Lwowem żywcem? Kto z nas nie
słyszał o tym młodym oficerze
(…), który był ranny (…) został
również żywcem do grobu wrzucony? (…) Ludzie, którzy się
tych potwornych dopuszczają
czynów, nie mogą być za wojsko
uważani. (Przemówienie Prezesa
ministrów Paderewskiego z dnia
22 maja 1919, Kurjer Warszawski,
23.05.1919, nr 141, s. 3-4. ) Nic
więc dziwnego, że po zakończeniu walk w Małopolsce Wschodniej wysłana została na miejsce
komisja, której zadaniem było
przeprowadzenie badań o dokonanych przestępstwach na ludności polskiej. Jej wyniki zostały
zaprezentowane na posiedzeniu
Sejmu 9 lipca 1919 r. Komisja
uzyskała informacje o 90 zbrodniach popełnionych w okresie
rządów ukraińskich. Należy przy
tym zaznaczyć, że wspomniana
komisja sejmowa mogła działać
jedynie na terenach już wyzwolonych przez Polaków. Niżej frag-

ment mowy sejmowej posła J.
Zamorskiego na ten temat wygłoszonej na 66 sesji Sejmu Rzeczypospolitej w dniu 9 lipca 1919
r.
„Wysoki Sejmie! Komisja wydelegowana przez Sejm do Galicji
Wschodniej dla zbadania okrucieństw popełnionych na ludności
polskiej przez Ukraińców zebrała
się we Lwowie… i odbyła kilka
posiedzeń celem oznaczenie zakresu i sposobu przeprowadzenia
swych prac. Zgadzano się na to,
że okrucieństw takich, które wołają o pomstę do nieba jest bardzo wielka liczba, że poza tymi
okrucieństwami jest nieskończona liczba rabunków, podpaleń,
morderstw wynikających niby to
z działań wojennych, których zapomnieć nie można… Tragedia
ludu polskiego zaczęła się z chwilą upadku państwa austriackiego
tzn. dn. 1 listopada 1918 r. Wiadomo, że rząd austriacki zostawił w
Galicji Wschodniej wiele pułków
czysto ruskich, ale wzmocnionych
również żołnierzami z pułków niemieckich i węgierskich, którzy w
tej chwili oddali się pod władzę
tzw. Narodowej Rady Ukraińskiej i którzy w tej chwili byli tą
siłą zbrojną przy pomocy której
Rada Ukraińska obejmowała rządy w całej Galicji Wschodniej. Co
prawda Rusini przy obejmowa-

niu rządów ogłosili dla wszystkich równouprawnienie, a więc i
dla Polaków, ale natychmiast po
miastach kazano zdejmować napisy polskie i zastępować je ruskimi, zamykać szkoły polskie i w
niedługim czasie wystąpiono do
urzędników polskich z żądaniem,
aby dokonali przysięgi na wierność Rzeczypospolitej Zachodnio-Ukraińskiej, w przeciwnym razie
zostaną pozbawieni urzędów. W
ten sposób we wszystkich prawie miastach Galicji Wschodniej
urzędnicy polscy zostali pozbawieni swoich urzędów, swoich
dochodów. Miasta oddano pod
zarząd komisarzom ukraińskim,
powiaty również komisarzom
ukraińskim. Ludności polskiej odmawiano prawa do korzystania
z aprowizacji miejskiej. Wskutek tego ta aprowizacja Polaków
spadła całą siłą ciężaru na samą
ludność.
Pomoc ludu polskiego:
Ludność wsi polskich starała się
donosić żywność Polakom w miastach. W Tarnopolu tego rodzaju
zasilanie Polaków miejskich przez
wiejskich zabroniono i w skutek
tego ludność takich wsi jak: Bajkowice, Czernielów była narażona na prześladowania co nie
przeszkadzało, że chłopi w tajemnicy, nocą nosili żywność do miast
narażając się na aresztowanie i
bicie. Sam osobiście widziałem
gospodarza Markowicza z Bajkowic, któremu żołnierze ukraińscy
zabrali całą żywność, jaką niósł
dla Polaków w Tarnopolu, przy
czym wybili mu kolbą zęby. Ukraińcy wietrzyli spiski. Służyło to do
tego, aby żołnierzom pozwalano
na rewizje z którymi były połączone rabunki. Przy szukaniu broni
już ci żołnierze nie tylko grabią
ale i mordują. Tych morderstw
zliczyć dzisiaj nie można. My w
tym czasie stwierdziliśmy, na podstawie zeznań świadków, przeszło
90 morderstw dokonanych na
ludności niewinnej, zupełnie bezbronnej.
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Zhańbienie kościołów:
Przede wszystkim rabowano w
pierwszym rzędzie dwory i kościoły, przy tym wiele kościołów
zostało zhańbionych. Mamy dotąd
zanotowane kościoły: w Zbarażu,
we Fradze, Samborze, Wieruszowie i inne. We Fradze np. nie
dość, że w kościele pootwierano i
zabierano wszystkie naczynia liturgiczne, nie dość, że w kościele
zrobiono wychodek, ale poza tym
muzykalny jakiś podoficer siadł
na chórze i zagrał na organach
tańce, a pijana dzicz zaczęła tańczyć w kościele. Tego rodzaju obrazy, jak ciągnienie przez bawiących się, figury Matki Bożej lub
Pana Jezusa do studni, ażeby się
napił wody i oświadczenie, że pić
nie chce, żeby sobie wąsów nie
zamoczył itd. te dowcipy przy pohańbieniu kościołów były częste.
Kradzież pieniędzy:
Prócz tego ściągano pieniądze.
Gdy już zabrakło pieniędzy u Polaków, wtedy ściągano pieniądze
ze wszystkich i robiło się to pod
pozorem zamieniania monety austriackiej na ukraińską….
Obozy jeńców cywilnych:
Wietrząc spiski od razu zaczęto
wywozić Polaków. Główne obozy
internowanych, któreśmy dotąd
zwiedzili były z Żółkwi, we Lwowie, w Złoczowie, w Tarnopolu,
w Mikulińcach, w Strusowie, w
Jazłowcu, w Kołomyi na Kosaczu
i inne. Spędzano tych internowanych w zimie do nie opalanych
baraków. Nie dawano im z początku przez kilka dni nic jeść, a
potem dawano rano jakąś kawę,
czasem raz na tydzień, albo na
dwa tygodnie kawałek razowego
chleba, czasem kawałek koniny,
czasem zamiast obiadu gotowane harbuzy. Mam tutaj fotografię
tego rodzaju internowanych, którzy poodmrażali w obozach nogi.
Główną chorobą, która tam się
szerzyła był tyfus. W samych Mikulińcach stwierdzono przeszło
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600 wypadków śmierci na tyfus.
Tego rodzaju wypadki śmierci powtarzały się tak samo w Jazłowcu, Strusowie, Kołomyi, Tarnopolu. Zawsze chorzy mieszczą się
razem ze zdrowymi. Na przykład
lekarz w Mikulicach p. dr Szpor
przychodzi i z dala stwierdza, że
wszystko jest w porządku, mimo,
iż mu donoszą, że tutaj jest tyfus.
W tych warunkach tysiące ludzi
wyginęło. Urządzenie tych obozów internowanych było tego rodzaju, że stanowczo nasuwa się
myśl, wniosek, iż umyślnie chciano wygubić jak największą liczbę
ludności polskiej. Chorych zawsze trzymano ze zdrowymi, gdzie
sztucznie mnożyły się choroby.
Takie wypadki są w Tarnopolu notowane w dwóch więzieniach: na
Półkowińkówce w trzech szkołach
w więzieniu w Strusowie, Mikulincu, Kołomyi… Internowanych wypędzano do robót. Na przykład w
Tarnopolu przy mrozie wypędzano boso przeszło 200 ludzi (albo
z nogami owiniętymi w słomę), do
roboty niby przy kolei i codziennie
po kilku ludzi umierało na mrozie
a inni chorowali.
Podpalanie polskich wsi i mordowanie ludzi:
I znowu świadectw na to jest moc.
Gdy Ukraińcy zaczęli się cofać
spod Lwowa, wówczas przyszła
ostatnia godzina na polską ludność wiejską. Przede wszystkim
podpalano wieś. Tak zrobiono w
Sokolnikach, w Biłce Szlacheckiej w Dawidowie, tak zrobiono
zawsze w każdej wsi, która miała
opinię wsi polskiej. Podpalano
zazwyczaj zachaty i strzelano do
ludzi. W ten sposób spalono ponad 500 gospodarstw, czyli około
2000 budynków: w Sokolnikach
96 gospodarstw, w Biłce, cośmy
naocznie stwierdzili. Ktokolwiek
wyszedł z chaty, padał zabity albo
ranny. W ten sposób zginęło w So-
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kolnikach ponad 50 osób i 28 w
Biłce. Palono żywcem w domach
i stodołach. Wiele jest takich wypadków. W ten sposób obchodzono
się z polskimi wsiami. Przy pędzeniu do robót zwracano szczególną
uwagę na dziewczęta, które po
robotach oddawano żołnierzom
do użytku. Klee ataman ukraiński
– Niemiec, założył w Żółkwi dom
publiczny dla żołnierzy z dziewcząt polskich. Podobnie postępowano z zakonnicami w trzech
klasztorach polskich. Zazwyczaj
nasyciwszy swoje chuci żołnierze
przeważnie mordowali swoje ofiary. We wsi Chodaczkowie Wielkim
k/Tarnopola np. cztery dziewczęta
zostały zamordowane w ogrodzie,
lecz przedtem oderżnięto im piersi
a żołnierze ukraińscy podrzucali
nimi jak piłką. Znęcanie się nad
ludnością w ogóle odbywało się
w wielu miejscowościach. Wiadomo, że niewiastom obrzynano
piersi, zapuszczano im papryki,
stawiano granat we wstydliwe
miejsce i rozrywano. Takie wypadki powtarzają się dość często.
Najokrutniej postępowali żołnierze półinteligenci, oficerowie, synowie popów.
Rozstrzeliwano jeńców polskich:
Np. w Szkle i w lesie Grabnik k/
Szkła, gdzie rozstrzelano 17 żołnierzy, rannych Polaków. Jednemu udało się uciec. Zwłoki były
odarte z odzieży i nosiły ślady
licznych ran postrzałowych, co
stwierdzono w protokole z dn.
27 kwietnia 1919 r. z ekshumacji
zwłok. Podobnie stało się z 26 jeńcami polskimi w Janowie. Księdza
Rysia z Wiśniewa zakopano żywcem do góry nogami. Drugiego
księdza zamordowano i wrzucono
do jamy poprzednio przez niego
wykopanej. Grzebanie żywcem
powtarzało się bardzo często,
co stwierdzają protokoły sądowe. Wszystkie gminy podmiejskie

lwowskie: Brzuchowice, Biłki,
Winniki, Dawidów, Sokolniki, Dublany i Basiówka mogą wykazać
podane wyżej przykłady bestialstwa ukraińskiego. W Basiówce
mordowali też niemowlęta.
Sądy doraźne:
W Złoczowie było bardzo dużo
ludzi aresztowanych w dawnym
zamku Sobieskiego. Ludziom tym
a zwłaszcza kolejarzom, którzy
zostali pozbawieni pracy za odmówienie złożenia przysięgi na
wierność państwu ukraińskiemu,
przysłano z Tarnopola zapomogę
w wysokości 5000 koron. Pieniądze te przywiózł dr Nieć. Mimo, że
pieniądze te były oficjalnie wzięte
z kasy Komitetu, za wiedzą władz
ukraińskich w Tarnopolu, mimo
to pieniądze te uznano jako przysłane z organizacji polskiej dla
zrobienia spisku. W nocy z 26/27
marca 1919 r. aresztowano od
razu kilkunastu Polaków i wzięto
ich do więzienia. Przesłuchiwanie
odbywało się w ten sposób, że bito
ich do nieprzytomności wmawiano w nich istnienie spisku przeciw Ukraińcom. Rozprawa przeciw oskarżonym rozpoczęła się o
godz. 7 rano, zaś wyrok zapadł o
9-tej a o 16-tej już czekały dwa
wozy, aby zabrać trupy zabitych,
czyli, że wyrok był z góry przesądzony. Od nocy były już wykopane
dwie jamy na cmentarzu i czekały gotowe na zabitych. Zaraz po
wykonaniu wyroku, przedmioty
będące własnością zabitych jak:
tabakierki, papierośnice, łańcuszki znalazły się u oficerów sądu.
Odkopywanie grobów:
Komisja sądowa i lekarska przy
udziale polskiej administracji
odkryła zwłoki w jednym grobie,
gdzie było 5 osób pomordowanych Polaków, bez trumien w nieładzie, półnagich, część Wrzucona

żywcem. Istniały ślady okrutnego
znęcania się nad nieboszczykami.
Pomordowani to: Hercog, Jerzy
Podgórski i inni. Ofiary były najpierw katowane, potem obijane
kolbami, znęcano się, wyrywano
języki, wyrywano palce. Tego rodzaju wypadków stwierdzonych
sądownie mamy z Jaworowa – 17,
ze Złoczowa – 28. W innych miejscowościach po 1 lub po kilka.
Jest to wytwór tej szkoły, która
zaprawiała młodzież na hąjdamaków w pojęciu Tarasa Szewczenki. Hajdamak bierze święty
nóż, poświęcony we krwi lackiej
i morduje wszystko lackie, nawet
żony i dzieci I łaszki urodzone.
(Zob. T. Szewczenko, Hajdamaki). Niektóre wsie Ukraińskie
przechowywały Polaków a nawet
obszarników, dając im ubranie
Chłopskie i biorąc za członków
rodziny. Ale są wsie ukraińskie w
których mieszkał jakiś nauczyciel,
z których prawie wszyscy byli katami Polaków. Są niektórzy i spośród nauczycieli i księży unickich,
co jest bardzo rzadkie, którzy nie
tylko do zbrodni ręki nie przyłożyli, ale ratowali ludność polską
i odradzali oficerom ukraińskim
mordować Polaków. Ukraińskość
nie jest narodowością […].”
W swoim podsumowaniu poseł
Jan Zamorski odniósł się do czynników, które doprowadziły do takiego zachowania się Ukraińców
wobec Polaków. Zdaniem polskiego posła popełnione zbrodnie
były wytworem: (…) tej szkoły,
która zaprawiała młodzież na hajdamaków w pojęciu Tarasa Szewczenki, że taki hajdamaka bierze
święty nóż, poświęcony we krwi
lackiej, do mordowania wszystkiego, co lackie, do mordowania
nawet żony Laszki i dzieci własnych, jeżeli są z Laszki urodzone. (…) Gdy na takich poematach
zaprawiała się młodzież, to z tej
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młodzieży wychodzą pół i ćwierćinteligencja potem nie umie czego innego, jak tylko znęcać się,
pastwić i mordować. Na podsumowanie warto przypomnieć, że
nawet wśród naszych historyków
można trafić na informacje, że ludobójstwo dokonane na polskiej
ludności województw wschodnich II RP było wynikiem polskiej
polityki prowadzonej w latach
1921-1939. Powyższy tekst w
wystarczający sposób udowadnia, że już pierwsze starcia w
relacjach polsko-ukraińskich
w XX wieku dały sygnał, że w
momencie słabości państwa
polskiego, strona ukraińska gotowa jest realizować swoje założenia polityczne bez zwracania
uwagi na humanitaryzm. W latach 1918-1919 cywilnej ludności
polskiej mogły przyjść z pomocą
wojska polskie, niestety zabrakło
go w latach zorganizowanej akcji
ludobójczej dokonanej przez bandy OUN- UPA z lat 1943- 1944.
Natomiast IPN zapomniał o 100.
rocznicy „Okrucieństw hajdamackich”, co my staramy się nadrobić
na naszych skromnych stronach.
Źródła:
1) Mowy Sejmowe „O okrucieństwach
hajdamackich”.
O ukraińskich zbrodniach na
ludności polskiej z 1919, które ujawniła sejmowa komisja
śledcza. http://niezwykle.com/ookrucienstwach-hajdamackicho-ukrainskich-zbrodniach-naludnosci-polskiej-z-1919-ktoreujawnila-sejmowa-komisjasledcza/?fbclid=IwAR3pHc72iswoeoTgsTZTXVioEqwllg1pBSc
QhS3EMcVtWxIp3yJg463KJA#
prettyPhoto
2) Zapomniane ludobójstwo na
narodzie polskim - https://wprawo.pl/zapomniane-ludobojstwo-narodzie-polskim/

Odkłamywanie prawdy o Katyniu
Redakcja

W tym roku mija 80. rocznica Zbrodni Katyńskiej. Białych plam dotyczących Zbrodni
Katyńskiej jest nadal bardzo
dużo. Ofiarą Zbrodni Katyńskiej
padło ponad 21 tysięcy żołnierzy,
policjantów, intelektualistów. Nawet po ujawnieniu prawdy o jej
przebiegu historia milczała o innych pokrzywdzonych - bliskich
zamordowanych. Ten trudny temat znalazł się w kręgu zainteresowania Joanny Kurczab. Losy
rodzin katyńskich były tematem,
który przez lata pozostawał na
zupełnym marginesie badań naukowych nad Zbrodnią Katyńską.
A represje dotknęły również całe
rodziny. Między innymi druga
deportacja dotyczyła właśnie
rodzin katyńskich oraz bliskich innych aresztowanych,
represjonowanych na podstawie art. 58 kodeksu karnego
ZSRS, tj. oskarżonych o dokonanie zbrodni kontrrewolucyjnej. Decyzja o tej deportacji
została podjęta 2 marca 1940 r.,
a więc trzy dni przed tzw. decyzją katyńską. Na terenach zajętych przez Niemców, zwłaszcza
na ziemiach włączonych do III

Rzeszy już na początku okupacji, rodziny jeńców i więźniów
doświadczyły rewizji w poszukiwaniu ojca, męża, brata, który nie
wrócił z wojny, a ze względu na
działalność przed wojną był poszukiwany przez władze okupacyjne. Wiele rodzin jeszcze przed
akcjami wysiedleńczymi straciło
mieszkanie czy dom zajęty przez
oficerów i urzędników niemieckich. Zarówno Niemcy, jak i Sowieci prowadzili eksterminację
elit państwowych i inteligencji.
Wydawca poinformował: Zamordowanie wiosną 1940 roku przez
Sowietów ponad 20 tys. polskich
obywateli – oficerów, funkcjonariuszy i urzędników państwowych
– przez ponad pół wieku było w
Polsce tematem tabu. W ostatnich
latach badacze wykonali ogromną pracę nad odkłamywaniem
prawdy o Katyniu. Mniej uwagi
poświęcano natomiast krewnym
ofiar katyńskich. Tymczasem
wrzesień 1939 roku rozpoczął
dramat nie tylko jeńców, lecz także ich bliskich. Przeżycie okupacji
było wielkim wyzwaniem zwłaszcza dla tych rodzin, w których

przed wojną kobiety poświęcały
się prowadzeniu domu. Autorka
postanowiła przyjrzeć się trudnym losom tych rodzin w latach
II wojny światowej: warunkom, w
jakich przyszło im żyć, ciężarom
okupacyjnej codzienności i represjom, a także obieranym przez nie
strategiom przetrwania. Stara się
także odpowiedzieć na pytanie,
w jaki sposób pokrewieństwo
z zamordowanym oficerem lub
funkcjonariuszem wpływało na
wojenne losy. Ważnym wątkiem
książki jest porównanie sytuacji
krewnych ofiar katyńskich pod
obiema okupacjami – niemiecką i
sowiecką. Historie tych rodzin –
rozdzielonych przez wojnę, poddanych prześladowaniom, próbujących przetrwać – są niezwykle
poruszające. Autorka postanowiła
oddać głos samym bohaterom,
dlatego głównym źródłem są tu
relacje samych krewnych ofiar
katyńskich. Dzięki podjętym
szeroko badaniom udało się jej
włączyć do obiegu historycznego
także losy tych, których przeżycia
dotychczas nie zostały opisane w
publikacjach na temat sprawy katyńskiej.

Największym
atutem
monografii
jest
wprowadzenie do obiegu
naukowego
nowych materiałów źródłowych. Autorka
przeprowadziła olbrzymią kwerendę
archiwalno-biblioteczną,
gromadząc relacje,
wspomnienia,
wywiady
z
rodzinami
i
bliskimi ofiar
zbrodni katyńskiej. Dotarła
do materiałów
dotychczas w
niewielkim
stopniu wykorzystywanych
lub wręcz niewykorzystywanych wcale.
dr Maciej Wyrwa
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Uwolnijcie nas od tych,
którzy próbują nasz naród
deprecjonować
Bożena Ratter

Krzemieniec był kulturalną stolicą dwóch narodów - polskiego
i ukraińskiego. Słynął m.in. z
tego, że urodził się tam wieszcz
Juliusz Słowacki, ale założone tam zostało przed wszystkim
słynne Liceum Krzemienieckie,
w którym kształciły się polska
elita. .. Na audycję „Z muzyką po
Kresach” zaprasza Aleksandra
Tykarska.
Nie słyszałam i nie czytałam by
Niemiec (redaktor, filozof, pisarz itp.) mówił o jakimkolwiek
mieście, iż był kulturalną stolicą
narodów niemieckiego i żydowskiego, niemieckiego i romańskiego, niemieckiego i polskiego.
Kultura niemiecka jest przypisywana narodowi niemieckiemu
mimo, iż mieszkało w Niemczech
do czasu eksterminacji wiele
mniejszości, w tym setki tysięcy
zagazowanych przez Niemców
Żydów, którzy bardzo dużo wnieśli do niemieckiej kultury. Niemcy nie mówią o swojej kulturze
jako kulturze narodu niemieckiego i polskiego mimo, iż zagrabili
Polakom mnóstwo dzieł kultury.
Nie spotkałam się ze stwierdzeniem, iż w Izraelu była kulturalna
stolica kilku narodów, np. żydowskiego i palestyńskiego, żydowskiego i polskiego choć wyemigrowało tam wielu polskich
Żydów z terenu II Rzeczypospolitej Polskiej łącznie z pierwszym
premierem Ben Gurionem urodzonym w Polsce, w której spędził dzieciństwo i młodość.
Nie znajduję w Krzemieńcu, we
Lwowie, w Żółkwi, w Kamieńcu Podolskim, Wiśniowcu i setkach innych polskich miastach i
wsiach znajdujących się obecnie na Ukrainie jakiejkolwiek
wzmianki, by były one „kulturalną stolicą narodu polskiego i
ukraińskiego” .
Wprost przeciwnie, wszelkie odniesienia na mapach, planach, na
pałacach, zamkach, sanatoriach,
parkach, szkołach, teatrach, muzeach, cmentarzach, kościołach,
klasztorach itp. do przynależności tego dziedzictwa w przeszłości do Polski wciąż są skrzętnie
likwidowane. Żaden ukraiński
przewodnik we Lwowie również
o tym nie informuje, a wprost
przeciwnie, informuje słuchaczy,
iż Polska wyrządziła Ukrainie
wielką krzywdę.

W przestrzeni wirtualnej, we
wszelkiego rodzaju leksykonach,
Wikipediach osoby zainteresowane nie poznają historii Rzeczypospolitej. Nie znajdą informacji o tworzonej wiekami kulturze polskiego narodu I i II Rzeczypospolitej lecz informację, jak
na stronie np. pl.wikivoyage.org
- Obecny Lwów jest ważnym
gospodarczym, edukacyjnym i
kulturalnym ośrodkiem Ukrainy Zachodniej. Lwów to swoista perła kultury narodowej
(Ukrainy).
Wszelkiego autoramentu doradcy polskojęzyczni ukraińskiej,
nacjonalistycznej
orientacji,
również w radiu nazywającym
się Polskim, tak ochoczo ograbiają Polskę z jej historii i
kultury (tej sprzed prl-owskiego
socrealizmu) i oddają (a to jest
nasza wspólna, narodowa własność) tym, którzy do dzisiaj ze
zbrodni na narodzie i kulturze
polskiej nie zostali rozliczeni.
Działają zgodnie z wytycznymi
„Uchwały Krajowego Prowodu
OUN z 22 czerwca 1990 roku:
„Aby nie drażnić Polaków i
rządu, należy przyznać im na
Ukrainie pewne uprawnienia w
zakresie wiary, kultury i szkolnictwa, bacząc równocześnie, aby
te koncesje nie poszły zbyt daleko. Wykluczyć organizowanie
się Polaków pod względem politycznym. Przede wszystkim należy narzucić Polakom nasz punkt
widzenia na historię i na stosunki
polsko- ukraińskie. Nie dopuścić
do głoszenia, że Lwów, Tarnopol, Stanisławów, Krzemieniec
i in. kiedykolwiek odgrywały
rolę polskich ośrodków kultury.
Zawsze były to ośrodki kultury
ukraińskiej. Polacy nie odgrywali
w nich najmniejszej roli. (Wiktor
Poliszczuk, Potępić UPA)
Nie zgadzam się na opłacanie
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z moich pieniędzy, pieniędzy podatnika, skoro
wyraża na to zgodę.
Smutne jest, że dzieje się to
nawet w miejscach katowni
NKWD, w których ginęła polska
elita.
We Lwowie, w Brygidkach, bolszewicy wymordowali kilka tysięcy więźniów, ocalało około stu
mężczyzn i garstka kobiet. Wśród
nich warszawskie kurierki ZWZ
: Helena Wiślińska, Hanka Nehrebecka oraz Maria Masłowska.

Krew płynęła spod bramy więziennej ulicą Byka do ścieku podwórkowego po drugiej stronie
ulicy, gdzie był skład żelaza. W
Zamarstynowie pozostało wśród
żywych 5 kobiet ( w tym Wanda
Ossowska, kurierka ppłk Macielińskiego)– wspomina Grażyna
Lipińska, świadek i więzień sowieckich łagrów.
Tymczasem w budynku więzienie NKWD na Łąckiego we
Lwowie napis w języku ukraińskim i angielskim głosi, że tutaj
„w różnych okresach mieścił się
areszt śledczy organów represyjnych trzech okupacyjnych
reżimów: polskiego, nazistowskiego i sowieckiego”.
Proszę zwrócić uwagę na to,
iż ukraińska diaspora współpracuje z diasporą żydowską
i niemiecką w przerzuceniu
odpowiedzialności za zbrodnie
ludobójstwa dokonanego przez
Niemcy i Rosję i Ukrainę na
Polskę.
Krzemieniec był ośrodkiem
kultury polskiej, któremu zawdzięczamy jako Polska swoje
istnienie.
Jest moment krytyczny, Polska
znika z mapy, są zabory. Warszawa jest rosyjska, Kraków i Lwów
austriacki, Poznań niemiecki.
Tadeusz Czacki wie, że bez edukacji narodu nastąpi dramat, nie
będziemy mieli elit, nie będzie
inteligencji, Polska się rozpłynie.
Tworzy uniwersytet w Krzemieńcu, w nikomu nieznanej, zapadłej mieścinie. Jest tam potężny
klasztor, opuszczony bo to czas
sekularyzacji. Wygnano stamtąd
jezuitów. W murach klasztoru
Czacki tworzy uczelnię, która w
tamtych czasach była polskim
Oxfordem, polskimi Atenami.
Zaprasza do współpracy najwybitniejszych wówczas uczonych,
nauczycieli, Kołłątaja, Lelewela
–historyka z Wilna, Euzebiusza
Słowackiego (ojca Juliusza),
brata Adama Mickiewicza i wiele innych znakomitości. Tworzy
fenomenalną uczelnię, ma wielkie zdolności menadżerskie. Wie,
że wokół tej uczelni trzeba zrobić
reklamę. To będzie największa
polska uczelnia, przysyłajcie tu
swoje dzieci! Uczelnia opiera się
na kapitale polskiej arystokracji,
pieniądze dają Lubomirscy, Sanguszkowie, Lanckorońscy. Przez
30 lat w czasach zaborów Liceum
Krzemienieckie istniało i dawało
niezwykłe talenty, bo oprócz nie-

/ Akwarela Napoleona Ordy. Krzemieniec i dominująca nad nim Góra Królowej Bony

zwykłych nauczycieli cała plejada wybitnych artystów ukończyła
tę uczelnię - profesor Stanisław
Nicieja omawia fenomen Liceum Krzemienieckiego w audycji radiowej Danuty Skalskiej
„Lwowska fala”.
Pieniądze dawali Ci, których
ukraińscy nacjonaliści nie cenili
za tworzenie „polsko ukraińskiej kultury”. Wpisywali ich
na listy sowieckich zsyłek na
zatracenie na nieludzkiej ziemi,
mordowali piłami, siekierami
jako „polskich panów, Lachów”,
palili ich gospodarstwa wcześniej
ograbione. Nielicznym ocalałym
nigdy do nich zezwolili powrócić
. Korzystają z ich majątków do
dzisiaj.
W felietonie Radia Maryja prof.
dr hab. Piotr Jaroszyński cytuje
fragmenty tekstu Ojca prof. Marii
Krąpca - Blask kultury polskiejgdybyśmy się zapytali jaki to
blask rozsiewa kultura narodu
polskiego i jakie dobro w osobowych przeżyciach Polaków
szczególnie się objawia, to chyba
moglibyśmy powiedzieć, że tym
szczególnym blaskiem polskiej
kultury jest właśnie wolność
człowieka. Tym charakteryzowała się kultura polska. Wokół nas
były systemy autorytarne, systemy totalitarne, człowiek się tam
nie liczył. A w kulturze polskiej
wolność człowieka, ludzkiej osoby rozumiana najgłębiej, jako
wolność ludzkich decyzji w realizowaniu dobra osobistego i
narodowego, co pociąga za sobą
konieczność obrony tak rozumianej wolności, jako wolności od
zagrażającego zła osobowego i
narodowego.
Wolność do dobra, którym jest
każda osoba ludzka i nasz naród
ale również wolność od zła , czyli od tych którzy próbują nasz
naród deprecjonować - podsumowuje prof. Piotr Jaroszyński.

Zwracam się do przedstawicieli rządu, samorządów,
prezesów
mediów,
fundacji, stowarzyszeń - uwolnijcie
nas od tych, którzy próbują
nasz naród deprecjonować.
Czas zmienić edukację szkolną, uniwersytecką i medialną,
która kontynuuje wraz z wrogimi Polsce przedstawicielami
mniejszości narodowej ideologię
czerwonej mafii reprezentowanej przez pana Czarzastego,
członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w latach 1999–
2005.
Czerwona mafia do dzisiaj nie
rozliczona i działająca obecnie
poprzez potomków zdegenerowanych przedstawicieli, co z
lasu wyszli i łykowe kapcie zamienili na oficerki ściągane z
mordowanych przedstawicieli
polskiej inteligencji a potem
przejęli ich majątki, miała zastąpić polskie elity socjalistyczną
klasą zmanipulowaną zbrodniczą
marksistowską ideologią. W Polsce w obecnych jej granicach i w
granicach I i II Rzeczypospolitej.
Bożena Ratter
-Ojciec prof. Maria Krąpiec urodził się na Kresach niedaleko
Zbaraża, ukończył gimnazjum
im. Wincentego Pola w Tarnopolu. Tam wzrastali Polacy z krwi
i kości a równocześnie wielkiego
ducha, oddani Polsce. Na zderzeniu wielu kultur i cywilizacji
jakie spotykaliśmy na Kresach
pojawiała się idea swoistej misji
Polski. Polska ma coś do spełnienia więcej, niż rozwój gospodarczy, mamy ideały, które musimy w sobie odnaleźć, rozwijać
i pielęgnować po to, by życie
nasze i wspólnotowe miało sens
- tę myśl przekazał nam Ojciec
M.Krąpiec, wspomina prof. Jaroszyński.
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MĘCZENNIK
OJCIEC LUDWIK WRODARCZYK
Ryszard Frączek
Ponad 100 tysięcy znanych
i nieznanych z nazwisk, bez
możliwości ekshumacji, wobec
obowiązującego zakazu władz
ukraińskich prawa do pochówku w poświeconej ziemi. Zamordowanych siekierami, nożami, widłami w najokrutniejszy
sposób mordowanych najczęściej nocą przez banderowców z
OUN UPA i miejscową ludność.
Wśród męczenników było wielu kapłanów torturowanych w
sposób najbardziej nieludzki.
Doliczyłem się 136 zamordowanych na Kresach księży, ofiar
ludobójstwa.
ZMOWA MILCZENIA
Nasuwają się pytania, dlaczego
do dnia dzisiejszego nikt z tej
wielotysięcznej grupy męczenników nie został wyniesiony na
ołtarze? Czy polski kościół upomni się o swych synów, czy też
zapomniał i tylko miłosierny Bóg
przytulił ich do swego serca? Czy
to w imię poprawności politycznej zarówno władze państwowe
i kościelne zapomniały o swoich
synach? Rzecz jest niesłychana,
niezrozumiała.
/ Ojciec Ludwik Wrodarczyk OMI

Dramatu kresowian wygnanych
ze swojej ziemi nie znajdziemy
w podręcznikach historii wolnej

dzisiaj Polski.. Ludobójstwo na
kresach Rzeczypospolitej jest
wciąż pomijane.

Zmowa milczenia, lęk przed
Ukraińcami, kościołem greckokatolickim, który niejednokrotnie na
swych rękach niesie krew z tamtych czasów. Czas oczekiwania,
aż te kresowe pokolenie wymrze,
nie doczekawszy się w wolnej
Polsce przeprosin, uchwały Sejmu polskiego o ludobójstwie. I
tak można usiąść, spoglądać w
wygasający płomień świecy i czekać, aż zgaśnie ostatnie kresowe
serce. A setki tysięcy tych, którzy
wygnani znaleźli się na nowej
ziemi, poranionych, światków
mordów najbliższych, bez pomocy psychologicznej zmagających
się do dzisiaj z bólem i cierpieniem. I chwała misjonarzom oblatom, którzy przełamali tę niemoc,
i toczy się chociaż z oporami proces beatyfikacyjny ojca Ludwika
Wrodarczyka, rodem ze śląskiego Radzionkowa, syna Karola górnika i Justyny gospodyni
domowej. Wspaniałego kapłana,
zamordowanego na Wołyniu niedaleko Saren i Rokitna.

sze.
„Był dobrym kolegą. On się od
nas różnił wielką powagą, jak
na swój wiek. Podpatrywaliśmy
go i podziwiali. Było w nim coś,
czego nie mieliśmy jako chłopcy.
Wydawałoby się, że to pycha, zarozumiałość. Ale czy nie był pyszny, on się nad innych nie wynosił.
Był skromny, miły, koleżeński, ale
równocześnie bardzo tajemniczy,
jakby miał dalekosiężne plany.
Cechowała go powaga, majestat,
szlachetność, a zarazem głębia.
Trudno to wszystko obrać w ludzkie słowa, których brak człowiekowi, by pokazać to bogactwo
jego ducha”.
Ludwik zawsze pragnął zostać
kapłanem. Już w weku 14 lat
wstąpił do Niższego Seminarium
Ojców Oblatów w Krotoszynie,
następnie kontynuował naukę w
Niższym Seminarium w Lublińcu gdzie w czerwcu 1926 uzyskał
maturę. Dwa miesiące później w
sierpniu wstąpił do nowicjatu oblatów w Markowicach k. Inowrocławia. 10 czerwca 1933 przyjął
święcenia kapłańskie. Pierwszą
placówką młodego księdza były
Markowice, gdzie pełnił obowiązki ekonoma klasztornego. W
1937 został wysłany do Łopienia
koło Gniezna, a dwa lata później
do Kodnia. 29 sierpnia 1939 został administratorem parafii św.
Jana Chrzciciela w Okopach.

W OKOPACH
Przyszła wojna o. Ludwik bez
reszty oddawał się posłudze kapłańskiej. Prowadził też pracę
edukacyjną, był zielarzem, leczył
swoich parafian zarówno Polaków, Ukraińców, Żydów, Rosjan.
Często rozmawiał z ludźmi, służył pomocą o każdej porze dnia
i nocy. Kiedy rządzili Sowieci
przyszły wywózki na Sybir ojciec Ludwik ostrzegał, chronił,
ukrywał Polaków. Kiedy przyszli
Niemcy ukrywał Żydów. W listopadzie 1941 ukrył przyjmując
do pracy w charakterze organisty
Żyda Benedykta Halicza. Podczas
likwidacji w sierpniu 1942 getta
w Rokitnik ukrył na plebani, a
następnie w lesie dwóch chłopców uciekinierów braci Samuela
i Aleksandra Levin. To jeden z
nich Aleksander, który osiedlił się
w Kanadzie, zgłosił kandydaturę
ojca Ludwika do medalu „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
Dnia 3 sierpnia 2000 Instytut Jad
Waszem w Jerozolimie uhonorował go pośmiertnie dyplomem z
medalem „Sprawiedliwy wśród
Narodów Świata”
Wiosną 1942 r. zakonnik wyruszył na dwumiesięczną posługę
kapłańska ma Podole. Wędrował przez Żytomierz po Kijów.
Udzielał chrztów, ślubów, spowiedzi św. Udzielił sakramentów

POWOŁANIE

/ Ludwik w wieku 12 lat

Ludwik Wrodarczyk Sługa Boży
urodził się 25 sierpnia 1907 w
Radzionkowie, jako drugie dziecko Karola i Justyny. Wychowywał
się wśród dwanaściorga rodzeństwa. Chrzest przyjął 27 sierpnia
1907. W 1921 roku kończył szkołę podstawową nr 1 w Radzionkowie.
Jeden z kolegów szkolnych Ludwika Augustyn Szastok tak pi-

/ „Teresa Żur zamordowana przez germańskich faszystów w 1943 r. „ (czytaj banderowskch nacjonalistów)
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pomagał. Modlitwę przerywały
krzyki, rżenie koni. O godz. 22.00
Okopy płonęły. Ludzie kryli się
przed oprawcami, uciekali do
lasu. Trwała rzeź. Banderowcy
już dobiegli do kościoła. Z nienawiścią wtargnęli do wnętrza.
Ojciec klęczał na stopniach ołtarza. Oprawcy zaczęli bić kapłana.
Wywlekli przed świątynię zabijając na oczach księdza 18-letnią
dziewczynę Weronikę Kozińską
i 90-letnią staruszkę Łucję Skurzyńską i powlekli ze sobą.

/ Dąb, niemy świadek historii.

kilku tysiącom wiernych, często
nielegalnie pod ryzykiem utraty
życia. Głosił też rekolekcje w
okolicznych parafiach. Ks. Antoni
Chomicki, proboszcz z niedalekiego Klesowa za Rokitnem tak
napisał o zakonniku. „Pamiętam
go jako człowieka o niepozornej,
skromnej i drobnej sylwetce.(...)
Były rekolekcje wielkopostne –
1941 r. On głosił kazania. Więc
mówca z niego był słaby, ale coś
przemawiało przez niego. Dziwiłem się jak on temu wszystkiemu
dał rady. Inni księża, zwykle jak
przyjeżdżali, to nie spowiadali, a
on prawie wszystkich wyspowiadał, bo wszyscy chcieli u niego się
spowiadać. Ci ludzie czuli u niego
świętość. Kiedy głosił rekolekcje,

to przez niego przemawiała jakaś
świętość, jakaś energia duchowa,
czy jak to nazwać. Słuchali wszyscy bardzo uważnie, i on prawie
wszystkich wyspowiadał”.
OPRAWCY I ŚWIĘTY
Zbliżał się wieczór 6-go grudnia
1944 r. Zamiast Świętego Mikołaja wpadli do Okopów siepacze
z UPA. Kapłan nie chciał mimo
próśb parafian opuścić wioski.
Bandy UPA szalały. Ojciec Ludwik był przygotowany na najgorsze. Pożegnał się z współbratem zakonnikiem Karolem
i udał się do kościoła. Modlił
się, przygotowywał na śmierć
od tych, których leczył, którym

Bronisław Janik, w swojej książce
pt. „Niezwykły świadek wiary na
Wołyniu 1939-1943 Ks. Ludwik
Wrodarczyk” wspomina „ Po
wywiezieniu księdza samochodem z Karpiłówki do uroczyska
Pałki, położonego w pobliżu kolejki wąskotorowej na linii Rokitno–Moczulanka, rozebranego
do naga poddano nieludzkim torturom. Kłucie bagnetami i igłami, przypiekanie zbolałych nóg
rozpalonym żelazem nie odnosiło pożądanego skutku. Kapłan
wciąż jeszcze żył. Rozwścieczeni
oprawcy przystąpili do bardziej
bestialskich tortur. Widząc swą
niechybną śmierć, męczennik poprosił oprawców o pozwolenie
odmówienia modlitwy. Zezwolili
wspaniałomyślnie. Uklęknąwszy
na mchu, kapłan długo się modli.
Po zakończeniu powiedział: Jestem gotów. Dwanaście ubranych
w czerwone spódnice ukraińskich
dziewcząt położyło księdza na ziemi i przywiązało do leżącej kłody
drzewa. Następnie z zimną krwią
rozpoczęły przecinanie jego ciała
piłą. Przerżniętego do połowy, dającego jeszcze znaki życia postawiły na nogi i przywiązały do rosnącego drzewa, by z kolei z odległości kilkunastu metrów otworzyć
do niego karabinowy ogień. Ks.
Ludwik Wrodarczyk był martwy.
Po wykopaniu dołu i wrzuceniu do
niego zwłok, zbrodniarze przykryli

/ Ludwik w wieku 12 lat

brudnym workiem z sieczką głowę
swej ofiary. Na przysypany piaskiem grób nałożyli darń i kilka
urwanych gałęzi”
DĄB OSTANI ŚWIADEK.

Wraz z Walentym, Władkiem i ks.
Adamem Boguszem proboszczem
z Rokitna jedziemy do Okopów.
Jest duszno, chmary komarów i
muszek kłębią się na bagiennym
poszyciu lasów łęgowych porośniętych czarną olsza i żółtymi
połaciami różanecznika. Dojeżdżamy do miejsca po wiosce.
Wokół pola i pastwiska, z pasą-

cymi się krowami. Docieramy do
cmentarza jedynego zachowanego tu miejsca. Cmentarz założył
jeszcze ks. Ludwik. Modlimy się
przed krzyżem, tablicą upamiętniająca męczeńska śmierć kapłana. Obok zachowane groby, jest
napis „Teresa Żur zamordowana
przez germańskich faszystów w
1943 r. „ (czytaj banderowskch
nacjonalistów). Nie można podać
prawdziwych zbrodniarzy mordu,
władze ukraińskie na to nie pozwolą. Więc żyje się tu w zakłamaniu, wokół pomników Bandery
i nic nie jest w stanie tego zmienić.
Obok pozostał dąb, pamiętający
tamte czasy. Pewnie pod dębem
siada ojciec Ludwik, modlił się.
W ostatnich latach podczas potężnej burzy uderzył weń piorun.
Dąb poraniony jak cała ta ziemia
nasiąknięta krwią pozostał, jako
jedyny świadek pamięci. To stało
się tu niedaleko może właśnie w
pobliżu dębu.
W lutym 1994 za zgodą Rady Generalnej i postulatora Zgromadzenia Ojców Oblatów rozpoczął się
proces informacyjny w archidiecezji katowickiej. 16 maja 2005
Stolica Apostolska wydała dekret
zezwalający na rozpoczęcie jego
procesu beatyfikacji tzw. Nihil
obstat.
Czekamy na rychłe zakończenie
procesu pierwszego męczennika
rzezi wołyńskiej.
25 kwietnia 2014 ojciec Ludwika
został odznaczony pośmiertnie
Krzyżem Pamięci Ofiar Banderowskiego Ludobójstwa.

Ryszard Frączek kontakt@naszekresy.pl
/ autor z Władkiem i ks. Adamem Boguszem, przy historycznym dębie, jedynym niemym świadku po wsi Okopy
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Losy dzieci wywiezionych
na Syberię
Redakcja

Z cyklu – prawdziwe historie –
ukazała się niedawno książka
Moniki Odrobińskiej o tułaczych
losach młodych Polaków w czasie II wojny światowej. Ten zapis
pamięci dzieci okazuje się żywą
lekcją historii pełną dramatycznych i wyruszających wydarzeń.
Oddajemy głos w temacie samej
autorce, która bardzo ciekawie
zachęca do zapoznania się w/w
pozycją: Wszyscy my, wojenni
tułacze, mamy przetrącone życiorysy, dlatego tak bardzo zależy
nam na tym, by pamięć o tamtych
zdarzeniach, ich ofiarach i sprawcach zachować i pielęgnować. To
nie jest „grzebanie się w przeszłości”, jak mówią niektórzy. Ze
swoją pamięcią stanowimy żywą
lekcję historii, która przestrzega:”
Nigdy więcej wojny”. - Helena
Kurzak, bohaterka książki „ Dzieci wygnane”. Dziewięcioletni Mirek, trzyletnia Ola, pięcioletni Romek, ośmioletnia Marysia. Dzieci
rodzące się w bydlęcych wagonach w drodze na Syberię. Dzieci
umierające z zimna, pragnienia,
wycieńczenia, wyrzucane z transportu na kolejowy nasyp. Dzieci
pracujące w tajdze przy wyrębie
lasu, walczące o chleb. Dzieci
osierocone, którym przyszło odgrywać rolę matek i ojców dla
swych młodszych sióstr i braci.
Dzieci odważne i niezłomne, które ocaliły siebie i bliskich z sowieckiego piekła.   Przeszły z armią Andersa jej żołnierską odyseję, trafiły do Iranu, Indii i Nowej
Zelandii. Nie uciekaliśmy z kraju,
ale do niego przez cały świat wracaliśmy. O polską niepodległość
nasi żołnierze walczyli na wszystkich frontach. To byli więźniowie
sowieckich łagrów i posiołków –
wynędzniali, ale każdą drogą do
Polski szli. Walczyli w nadziei,
że wrócą do domu, na Kresy. Ich
i nasza droga do domu usiana jest
krzyżami – wśród nich nie ma
krzyża mojego ojca. Ilu takich
krzyży brakuje?
Polskie dzieci, którym wydarto dzieciństwo, pamiętają wojnę
inaczej niż dorośli. Lektura ich
wspomnień porusza, budzi sprzeciw wobec sowieckiego zbydlęcenia i podziw dla heroizmu małych
Polaków. O nich opowiada książka „Dzieci wygnane” Moniki Odrobińskiej. Fragment publikujemy
poniżej.
O nożu w plecy, który Rosjanie wbili Polakom 17 września
1939 roku, można już na szczęście mówić głośno. Mówi się też
o kolejnych zdradach aliantów
w toku II wojny światowej. Ale
jak to się przełożyło na życie
dziewięcioletniego Mirka, trzyletniej Oli, pięcioletniego Romka, ośmioletniej Marysi? Na ich
życie, tamto - w mrozach Syberii,

i to później, gdy po „światowych
wojażach „byli w Polsce ludowej
„wrogami narodu”. Jak podkreślają historycy, była to pierwsza
wojna, która wypowiedziana została także dzieciom i młodzieży.
Dorosła kobieta opowiada, jak
z bydlęcego wagonu, wiozącego
ich na Syberię w ścisku, mrozie
i zwierzęcych odchodach, wyrzucono zwłoki jej pięcioletniej
wówczas rówieśnicy. - Potem się
człowiek oswoił ze śmiercią, ale
tę pierwszą pamięta się do końca
życia - wspomina. Stalin powiedział kiedyś, że jego największym
błędem było wypuszczenie Polaków z ZSRR. Nie musieli nic
mówić, wystarczył ich widok. Na
oficjalnym znaczku pocztowym
w ZSRR lat czterdziestych widniał radziecki żołnierz trzymający
na rękach polskie dziecko.
Prawdziwy obraz tamtych lat
przedstawiał kilkuletnie żywe
kościotrupki - obdarte, pracujące ponad siły i resztką tych sił
próbujące przeżyć. Rosjanie od
dawna wydawali na „krnąbrnych”
Polaków „wyroki śmierci z odroczeniem” w postaci zsyłek na Syberię - w warunki, których tylko
nielicznym udawało się przeżyć.
Po wojnach polsko-rosyjskich
w XVI wieku zsyłali tam jeńców,
podobnie czynili z uczestnikami
konfederacji barskiej oraz powstań: listopadowego i styczniowego. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku wydawało
się, że rozdział zsyłek jest już zamknięty. Ale okupacja sowiecka
lat II wojny światowej ponownie
uruchomiła tę machinę. Dnia 10
lutego 1940 roku z rozkazu Stalina na Syberię zesłano osadników
wojskowych, legionistów, żołnierzy 1920 roku, wyższych urzędników państwowych, policjantów,
kolejarzy i leśników z rodzinami.
Ofiarą drugiej wielkiej deportacji 13 kwietnia 1940 roku padły
głównie kobiety i dzieci wcześniej aresztowanych oficerów
i funkcjonariuszy straży granicznej zamordowanych w Katyniu.
Trzecia zsyłka 29 czerwca 1940
roku objęła głównie bieżeńcówuchodźców uciekających na
wschód przed prześladowaniami
niemieckich okupantów, rolników
i rodziny urzędników, którym
władze radzieckie nie ufały.
W czerwcu 1941 roku wywieziono mieszkańców terenów przygranicznych: Polaków, Litwinów,
Łotyszy i Ukraińców - w ramach
„oczyszczania” tych terenów. Archiwalne dokumenty sowieckie
mówią o 320 tysiącach wygnanych. IPN mówi o 800 tysiącach.
Według GUS oraz historyków
II Korpusu i tych, którzy zostali
po wojnie w Anglii, było to 1,3
miliona osób - i taką też liczbę
przyjmuje Zarząd Główny Związ-

ku Sybiraków. Co trzeci zesłaniec
zmarł jeszcze na Syberii.
Zmianę przyniósł wybuch wojny
niemiecko-radzieckiej 22 czerwca 1941 roku. Związek Radziecki
potrzebował wsparcia militarnego, Stalin nawiązał więc współpracę z polskim rządem na emigracji reprezentowanym przez generała Władysława Sikorskiego.
W lipcu 1941 roku w Londynie
podpisano układ Sikorski-Majski,
na podstawie którego polskich zesłańców objęła tak zwana amnestia.
Zwolnieni z posiołków, łagrów
i obozów zesłania, mężczyźni zasilili szeregi Wojska Polskiego.
Jedni walczyli pod dowództwem
generała Zygmunta Berlinga,
inni - generała Władysława Andersa. To sybiracy stanowili trzon

obu tych armii. Premier Sikorski
zwrócił się z prośbą do Winstona
Churchilla, by ten pomógł wyekspediować polskie sieroty z ZSRR
w łagodniejszy klimat.
W reportażach przedstawiam historie tych, którym udało się wydostać z Rosji sowieckiej i wrócić
do Polski - najczęściej okrężną
drogą: przez Persję (dziś Iran),
Liban, Palestynę, Indie, Nową
Zelandię. Dzieci trafiały także do
Afryki, Australii, Meksyku- siłą
rzeczy nie sposób oddać wszystkich tych losów.
Najwięcej polskich wygnańców
przyjął Iran - 120 tysięcy osób,
w tym 20 tysięcy dzieci; 5 tysięcy
Polaków znalazło się w Indiach,
10 tysięcy w Afryce, 3,5 tysiąca
w Libanie, 720 osób w Nowej Zelandii, 830 w Palestynie. Jednak

kulisy przyjmowania zesłańców
wywołują gorycz.
Szczególnie uderzyły mnie dokumenty przytoczone w opracowaniu Polacy w Indiach 1942-1948:
Brytyjczycy, owszem, chętnie
przyjmowali polskie wojsko, ale
opierali się ewakuacji cywili.
Brytyjski minister stanu w Kairze tak przedstawił swoje stanowisko: jeśli Polacy poumierają
w Rosji, nie wpłynie to na bieg
wojny. A jeśli przyjadą do Persji,
to władze brytyjskie będą musiały
się nimi zająć i brytyjski wysiłek
wojenny będzie poważnie osłabiony. Należy powstrzymać tych
ludzi przed opuszczeniem ZSRR,
dopóki nie będzie zorganizowane
przyjęcie ich, i to także w określonej liczbie - bez względu na to,
ile osób musiałoby do czasu takiej
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decyzji umrzeć.
Na szczęście mimo tego głosu
w sierpniu 1942 roku wraz z wojskiem ewakuowano także ludność cywilną. Bohaterowie moich
reportaży nie wnikają w zawiłości ówczesnej polityki. Z perspektywy dzieci, którymi wtedy

byli, opisują swoje historie: jak
błyskawicznie musieli dojrzeć,
czasem stać się rodzicami dla
swojego rodzeństwa, jak po wojnie znów uczyli się być dziećmi.
Jedna z moich rozmówczyń podkreśla, by nie używać argumentu
polskich wygnańców w sprawie

Wołyńska
Saga
rodzinna
Redakcja

Czytelnicy zapewne zauważyli
już, że imię Zosia było bardzo popularne na Wołyniu, takie imię ma
główna bohaterka filmu Wojtka
Smarzowskiego „Wołyń” i dwóch
dziś prezentowanych u nas książek. Jak podaje wydawca książka
pt: WOŁYŃ. Zosia jest pierwszą
z trzech powieści stanowiących
serię Saga rodzinna, opisujących
skomplikowane losy Polaków na
Wołyniu i Kresach Wschodnich.
Część pierwsza WOŁYŃ. Zosia
zaczyna się tuż przed wybuchem
II Wojny Światowej, w okresie
poprzedzającym tragiczne losy
narodu polskiego, zakończone
ludobójstwem ludności polskiej
dokonanym przez Ukraińców. Do
czasu tzw. rzezi wołyńskiej Polacy
i Ukraińcy żyli tam w symbiozie i
nic nie wskazywało na tak tragiczny koniec stosunków sąsiedzkich
na Wołyniu w latach 1942 i 1943,
kiedy nastąpiło apogeum. Główną
bohaterką tej części sagi jest Zosia
Kalińska - córka Polaka i Ukrainki,
dorastająca z braćmi w rodzinnym
majątku na Wołyniu. Tu zakochuje się w Adamie Dobrzyńskim,
młodym pracowniku jej ojca. Gdy
zaczynają się pogromy Polaków,
dziewczyna wyjeżdża z matką i
młodszym bratem – Igorem, do
Krakowa. Ojciec - Bonawentura,
starszy brat - Wiktor i ukochany -

Adam, zostają na Wołyniu, by razem z innymi odeprzeć ataki UPA.
W okupowanym Krakowie Zosia przypadkowo natrafia na ślad
działalności konspiracyjnej i poznaje ludzi z podziemnego Teatru
Rapsodycznego. Słowa młodego
poety i studenta teologii, Karola
Wojtyły, które tam usłyszała, sprawiły, że podjęła brawurową decyzję... Jaką? Zapraszam do lektury.
W tej wołyńskiej sadze rodzinnej,
którą mam nadzieję czytać będziecie Państwo z wypiekami na
twarzy, odnaleźć można ( czego
autorka nie kryje) reminiscencje
trylogii sienkiewiczowskiej. W
powieści o losach Zosi jest miłość
i walka o nią. W części drugiej
pojawia się także bohater negatywny, Wiktor Kaliński, brat Zosi,
żołnierz, który niczym Kmicic-Babinicz przechodzi pozytywną
metamorfozę osobowości. Część
trzecia to losy Adama, ukochanego Zosi, którego nie akceptuje
rodzina Kalińskich. W powieści
nie brakuje scen drastycznych,
ukazujących okrucieństwo, ale są
również delikatne, pełne ciepła
sceny miłosne. Losy bohaterów to
nie tylko dramat, sensacja, krew
i łzy, to również romans, miłość,
chwile radości i szczęście. Każdy,
kto ma w rodzinie korzenie kresowe znajdzie tu coś dla siebie.

współczesnych imigrantów.
- Po pierwsze, my nie byliśmy
emigrantami, nie uciekaliśmy
z kraju. Nasz domów wygnano,
wywieziono na Syberię, a nasze domy zajęto. Po drugie, na
uchodźstwie utrzymywał nas polski rząd w Londynie lub prywatni

darczyńcy. Nie uciekaliśmy z kraju, ale do niego przez cały świat
wracaliśmy. O polską niepodległość nasi żołnierze walczyli na
wszystkich frontach.
Niektórym udało się wrócić do
kraju, inni na zawsze zostali tam,
gdzie pomarli, jeszcze inni zmuszeni byli zostać na emigracji. Ci
ostatni wiedzieli lub przeczuwali,
co czeka ich w komunistycznej
Polsce. Ci, którzy mimo to do niej
wrócili, znosili w niej ciąg dalszy
prześladowań. Książkę otwiera
opowieść Rafały Wróblewskiej,
która przeżyła wymierzony między innymi w Polaków Wielki
Głód na Ukrainie początku lat
trzydziestych XX wieku, operację polską NKWD jeszcze przed
wybuchem II wojny światowej,
kilkunastoletnią zsyłkę, powrót
do domu, w którym już mieszkali Ukraińcy, wreszcie walkę
o kościoły w Kamieńcu Podolskim w czasach komunistycznych
prześladowań za wiarę. Kiedy
Rafała Wróblewska wracała ze
zsyłki w rodzinne strony w 1948
roku, ze swoich rodzinnych stron
na Wileńszczyźnie wywiezieni zostali bohaterowie ostatniego reportażu - Alfreda i Andrzej
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Styczyńscy - trzy lata po zakończeniu wojny. Te historie - choć
wykraczają poza okres czterech
największych wywózek II wojny
światowej - pokazują, że prześladowania Polaków ani nie zaczęły
się 17 września 1939 roku, ani nie
skończyły 8 maja 1945 roku.
Zależało mi na tym, by książka
ukazała się w pierwszym półroczu 2020 roku - w osiemdziesiątą
rocznicę wywózek na Syberię. To
hołd oddany wszystkim tym, których dotknęły ich konsekwencje
i przestroga dla przyszłych pokoleń, że tam, gdzie ideologia staje
się ważniejsza niż człowiek, dla
tego ostatniego musi się to skończyć wyrokiem śmierci.
P/w za: 1) DZIECI WYGNANE, MONIKA ODROBIŃSKA
https://kobieta.interia.pl/zycie-i-styl/ksiazki/news-dzieci-wygnane-monika-odrobinska,nId,4497032
2) Tragiczne losy dzieci wywiezionych na Syberię - https://
kobieta.interia.pl/zycie-i-styl/news-tragiczne-losydzieci-wywiezionych-nasyberie,nId,4517524
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Fałszowanie historii ludobójstwa
OUN-UPA. Współczesny banderyzm
ukraiński
Aleksander Szumński

Wołodymyr Wiatrowycz prezentuje swoją książkę „Druga
wojna polsko-ukraińska 1942–
1947”, uznawaną za próbę zaprzeczenia odpowiedzialności
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów I Ukrańskej Powstańczej Armii (OUN-UPA )
za popełnione zbrodnie na Polakach
Fałszowanie historii ludobójstwa OUN i UPA – działania
propagandowe podjęte przez
Organizację Ukraińskich Nacjonalistów Stepana Bandery i
Ukraińską Powstańczą Armię
mające na celu zanegowanie
odpowiedzialności tych organizacji za ludobójstwo dokonane
na Polakach w trakcie rzezi
wołyńskiej i czystki etnicznej
w Małopolsce Wschodniej.
Wymienione działania obejmowały tworzenie fałszywej
interpretacji wydarzeń, niszczenie i fałszowanie dowodów,
zaprzeczanie, ukrywanie oraz
przemilczanie zbrodni, a także
przedstawianie dla nich usprawiedliwień. Wytworzona w
ten sposób przez ukraińskich
nacjonalistów
interpretacja
historii utwierdziła się w części historiografii, szczególnie
na ukraińskiej emigracji i na
współczesnej Ukrainie, znalazła wsparcie polityczne oraz
wpływ na poglądy ukraińskiego społeczeństwa. Za specyficzną formę negowania tej zbrodni dr hab. prof. nadzw. U. Wr.
Bogusław Paź uznaje również
jej politycznie motywowane
świadome przemilczanie.
POCZĄTEK FAŁSZOWANIA
HISTORII PRZEZ OUN - UPA
Jako początek fałszowania historii przez OUN-B Krzysztof
Łada i Grzegorz Rossoliński-Liebe wskazują drugą połowę
1943 roku (po kulminacji rzezi
wołyńskiej), kiedy kierownictwo
OUN-B zaprzeczyło odpowiedzialności ugrupowania za ludobójstwo na Wołyniu oraz wydało
rozkaz preparowania dowodów
mających zrzucić odpowiedzialność za pogromy 1941 roku wyłącznie na Niemców i Polaków
W październiku 1943 roku kierownictwo OUN-B odnosząc
się do rzezi wołyńskiej, ogłosiło, że „ani naród ukraiński, ani
Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów” nie mają z masowymi
zbrodniami nic wspólnego. „Wydarzenia, które miały miejsce w
ostatnich miesiącach na ukraińskich ziemiach”, nazwano obopólną „rzeźnią”, w której brali
udział ludzie działający w ob-

cym interesie – niemieckim i sowieckim. Winą za wybuch tych
wydarzeń obarczono Polaków,
wskazując na cztery przyczyny:
- napięte stosunki między Ukraińcami a Polakami z powodu
„eksterminacyjnej” polityki narodowościowej II RP;
- rozpoczęcie przez Polaków planowego niszczenia ukraińskiej
populacji ziemi chełmskiej i hrubieszowskiej;
- wspomaganie przez Polaków
okupanta niemieckiego i partyzantki sowieckiej, branie udziału
w ich akcjach antyukraińskich;
-„systematyczne
pogromy”
Ukraińców dokonywane przez
Polaków służących w niemieckiej policji.
Według Krzysztofa Łady, przedstawiona przez OUN-B interpretacja weszła do kanonu usprawiedliwień rzezi wołyńskiej i
była powielana w wielu publikacjach po II Wojnie Światowej.
„POLSKA WOBEC UKRAIŃSKICH DĄŻEŃ NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH W CZASIE
II WOJNY ŚWIATOWEJ”
CZESLAW
PARTACZ,
KRZYSZTOF ŁADA - OPIS
KSIAŻKI:
Niniejsza publikacja jest obszerną monografią ukazującą
politykę Rządu Polskiego na
Uchodźstwie oraz jego ekspozytur w Kraju wobec ukraińskich dążeń niepodległościowych w okresie II Wojny światowej.
Na tle złożonej sytuacji i tragicznych wydarzeń na Wołyniu i w
Małopolsce Wschodniej, autorzy przedstawili różne aspekty
działalności Rządu Polskiego w
sprawie ukraińskiej, przy czym
szczególną uwagę zwrócili na
polityczną i wojskową stronę tej
działalności, a częściowo także
na czynione zabiegi dyplomatyczne.
[...] W świetle rozwoju wydarzeń na Wołyniu i w Małopolsce
Wschodniej autorzy zdecydowanie rozprawiają się z pojęciem
„wojna polsko-ukraińska” używanym przez niektórych historyków, wskazując na brak w tym
wypadku zasadności takiego ujęcia. Starają się także odpowiedzieć na pytania: jak i dlaczego
doszło do tak krwawych i tragicznych wydarzeń, kto i dlaczego do tego czynu popchnął spokojną dotąd ludność ukraińską?

Praca w całości stanowi widoczny wkład w badaniach stosunków polsko-ukraińskich w latach
II Wojny Światowej i jest cenną
pozycją w literaturze historycznej. I chociaż nie wyczerpuje
tematu (jak to twierdzą sami
autorzy), to wnosi trwałe nowe
elementy i pobudza do dalszych
przemyśleń i pogłębionych badań.
Tekst pochodzi z przedmowy
książki autorstwa prof. dra
hab. Władysława Filara.
Grzegorz Motyka przypuszcza,
że Roman Szuchewycz na początku 1944 roku wydał rozkaz
preparowania fałszywych dowodów mających zrzucić winę
za rzezie wołyńskie na komunistyczną partyzantkę.
Instrukcja OUN dla nadrejonowego centrum propagandy z
24 marca 1944 roku podkreślała konieczność zaprzeczania,
że organizacja ta ma związek z
mordami: (...) Stosunek nasz do
Polaków jest taki, jak to powiedziano na konferencji: bojówka
bije a my krzyczymy, że spokojnej ludności nikt nie rusza.
Podczas zjazdu Ukraińskiej
Głównej Rady Wyzwoleńczej
(UHWR) w lipcu 1944 roku jeden z działaczy OUN proponował:
„Zabijać ludzi tylko dlatego, że
są wyznania rzymskokatolickiego i to bez względu na to, czy to
są kobiety, czy dzieci, czy starcy
a pozwalać, żeby zdolny do walki
polski element (...) gromadził się
w miastach, to – obłęd. (...) jest
jeszcze czas, by zejść z tej drogi. To co się działo do tej pory
– zwalić na Niemców, na bolszewicką partyzantkę, wojnę itp”.
Według Andrzeja Leona Sowy
główne tezy propagandy banderowskiej zrzucające winę za
„konflikt polsko-ukraiński” na
Polaków powstały w 1945 roku.
Grzegorz
Rossoliński-Liebe,
Andrzej Leon Sowa, Ryszard
Szawłowski i Krzysztof Łada
wymieniają także książkę Mykoły Łebedia o UPA z 1946 roku
jako tę, która wytyczyła kierunki
zaprzeczaniu zbrodniom OUN
i UPA i przedstawianiu fałszywego obrazu wydarzeń. Według
Szawłowskiego, Łebed zrzucił
w niej winę na wołyńskich Polaków, którzy rzekomo mieli sprowokować Ukraińców pacyfikacjami przeprowadzanymi przez
polskich policjantów w służbie
niemieckiej oraz poprzez współpracę z sowiecką partyzantką,

co miało być motywowane „historyczną nienawiścią do narodu
ukraińskiego”.
W związku z tym, jak pisał Łebed, naród ukraiński „przeszedł
do samooobrony i odpłacił za
wszystkie wiekami nabrzmiałe
krzywdy”, a UPA włączyła się
do „konfliktu”, by go załagodzić
i skłonić Polaków do wspólnej walki z Niemcami. Dopiero
gdy to nie dało efektu, UPA jakoby nakazała Polakom opuścić
Wołyń, co zostało przeważnie
wykonane. Łada zauważa, że informacja o rzekomym rozkazie
UPA nakazującym Polakom opuścić Wołyń, jako i tak za daleko
idąca, została usunięta z kolejnych wydań książki.
OKRES PRL
W PRL z przyczyn politycznych temat działalności UPA
podlegał
zniekształceniom,
przemilczeniom i zafałszowaniom, a polska obecność
na Kresach stała się tematem
tabu.
Prawdę mówiąc, barbarzyńskie masowe mordy na polskich cywilach, jakich w 1943
r. dopuściła się na Wołyniu i
w 1944 r. w Galicji UPA, stanowiły jeden z najbardziej
przerażających epizodów wojennych. (...) Władza komunistyczna rozproszyła ocalałych
w całej Polsce. Nie wolno im
było zabierać głosu, by mówić
o swych przeżyciach, ponieważ
dyskusja o utraconych przedwojennych terytoriach stanowiła tabu. Udziałem ocalałych
Polaków stało się także głębokie upokorzenie, wynikające z
upadku cywilizacyjnej misji na
Wschodzie, która to idea określała niegdyś Polską tożsamość
narodową (...).
Prawdziwe zbrodnie UPA dokonane na Kresach Wschodnich
traktowano zdawkowo, nie pozwalając na ich rzetelne badanie
i sporządzenie rejestru ofiar/ W
powstających artykułach, pracach naukowych i beletrystyce
wyolbrzymiano wkład partyzantki sowieckiej w obronę Polaków,
przemilczając istnienie i rolę
Armii Krajowej. Przemilczane
zbrodnie na Kresach rekompensowano, szczególnie w pozycjach beletrystycznych, opisami niekiedy fikcyjnych zbrodni
UPA na terenie powojennej Polski oraz ubarwionymi opisami
walki z UPA po wojnie. Zdaniem
Grzegora Motyki władze stworzyły „mit Bieszczadów”, który
miał zastąpić „mit Kresów” i
ukoić tęsknotę Kresowiaków za

utraconymi ziemiami. Jego celem było także przedstawienie
funkcjonariuszy Polski Ludowej
walczących z UPA jako polskich
patriotów. Według tego historyka
w okresie PRL w różnym stopniu
takiemu skażeniu politycznemu,
niezależnie od intencji autorów,
podlegały wszystkie publikacje
– w sumie 58 prac naukowych i
popularnonaukowych, 50 wspomnień, 10 tomików serii „Żółtego Tygrysa” i ponad 60 powieści.
Na prywatne inicjatywy zmierzające do policzenia ofiar zbrodni
UPA na Kresach władze pozwoliły dopiero w 1985 roku.
UKRAIŃSKA EMIGRACJA
Wraz z zakończeniem II Wojny Światowej w krajach zachodnich (głównie w Kanadzie, USA, Wielkiej Brytanii,
Australii i Nowej Zelandii)
osiedliło się ponad 100 tysięcy
Ukraińców, których większość
stanowili emigranci z Galicji.
Powojenni emigranci, wśród
których było wielu nacjonalistów i niemieckich nazistowskich kolaborantów, zdominowali życie ukraińskiej diaspory
zakładając własne instytuty
naukowe, szkoły, muzea, wydawnictwa i stowarzyszenia.
Kombatantami OUN, UPA lub
SS Galizien, którzy po wojnie
rozpoczęli karierę historyków
na zachodnich uczelniach byli
tacy autorzy jak Petro Poticzny, Jewhen Sztendera, Wołodymyr Kosyk, Taras Huńczak,
Wasyl Weryha, Ołeksa Horbacz, Petro Sawaryn.
Różnego rodzaju opracowania wydawali także nacjonalistyczni liderzy: Mykoła Łebed,
Jarosław Stećko, Wołodymyr
Kubijowycz, Roman Ilnyćkyj,
Iwan Hrynioch i Petro Mirczuk.
W USA działalność części z
tych autorów w ramach projektu Prołoh wspierała CIA,
finansując działalność ukraińskich organizacji oraz pomagając w osiąganiu posad na
znanych uniwersytetach. Emigracyjni historycy, mieszając
pracę naukową z aktywnością
polityczną, wykreowali pozytywny obraz OUN i UPA. Dysponując własnymi archiwami
publikowali jedynie te dokumenty, które pasowały do wybranej wersji wydarzeń, niektóre z nich fałszując. W latach
50. pod kierunkiem Mykoły
Łebedia przepisano na maszynie znaczną część tzw. archiwum Łebedia, tj. dokumentów,
które wywiózł on do USA.
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W wykonanych kopiach, zdaniem Johna Paula Himki,
pominięto
kompromitujące
fragmenty dotyczące lat 1941–
1942.
Emigracyjni naukowcy i publicyści opracowali i spopularyzowali własne interpretacje
historii – gloryfikację OUN i
UPA oraz ukraińską martyrologię (Hołodomor, stalinowskie
czystki i represje, przemilczając przy tym zbrodnie ukraińskich nacjonalistów. Odrzucano przy tym oskarżenia,
które naruszały wypracowany
w ten sposób wyidealizowany
obraz wydarzeń; według Pera
Rudlinga negacjonizm stał się
integralną częścią działalności
ukraińskiej emigracji:
Zaprzeczanie faszystowskiej i
antysemickiej naturze OUN,
jej zbrodniom wojennym i
udziałowi w Holokauście stało się centralnym składnikiem
intelektualnej historii ukraińskiej diaspory.
Po początkowej izolacji, w latach 70. na fali „ethnic studies”
i polityki „wielokulturowości”
do głosu w ukraińskiej emigracyjnej historiografii doszło
nowe pokolenie naukowców
wzorujących się na publikacjach weteranów OUN-UPA,
używających jednak języka
adekwatnego do ówczesnej
poprawności politycznej, co
przyczyniło się, zdaniem P. Rudlinga, do wpuszczenia tej nieobiektywnej wersji historii do
naukowego obiegu zachodniej
historiografii.
W opinii Rudlinga historycy ci
nie traktowali nacjonalistycznych bohaterów jako przedmiotu badań, lecz zajęli się
naukowym
potwierdzaniem
mitów, na których zostali wychowani.
Według Johna-Paula Himki
współcześni liderzy ukraińskiej diaspory przejęli nacjonalistyczne poglądy od swoich
przodków, a temat zbrodni na
Polakach jest w tych kręgach
wciąż przemilczany. Obserwację tę potwierdza David R.
Marples, pisząc, że nawet poglądy ukraińskich naukowców
tylko w niewielkim stopniu
wychodzą poza nacjonalizm
diaspory. Jako wyjątek przywołuje Himkę. Społeczność
ukraińska na obczyźnie nie
potrafi przyjąć do wiadomości,
że mity w które wierzy, są nieprawdziwe.
W OPIPNII CZESŁAWA PARTACZA:
Pisząc fałszywą historię, jak i
przepojone jadem nienawiści
do obcych, publikacje i instrukcje OUN, nacjonaliści ukraińscy
wpadli we własne sidła, z których pod presją bieżącej polityki
nie umieją wyzwolić się do dnia
dzisiejszego.
Zdaniem K. Łady wyjątkiem
wśród ukraińskiej emigracji był
Iwan Łysiak-Rudnycki, który
bazując na dostępnych wyryw-
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kowych źródłach, intuicyjnie
postawił na początku lat 80. hipotezę, że OUN przeprowadziła
czystkę etniczną przeciw Polakom. Jego stanowisko zostało
jednak zignorowane przez innych historyków diaspory.
Całkowicie odmienny charakter
miały prace Wiktora Poliszczuka, który po wyjeździe z Polski
do Kanady w 1981roku prowadził własnym sumptem badania
oraz działalność publicystyczną
na temat ideologii ukraińskiego
nacjonalizmu integralnego.
POLSKA EMIGRACJA
Powojenni polscy historycy emigracyjni nie poruszali tematu
zbrodni OUN i UPA. Zdaniem
Krzysztofa Łady był to wynik
„nieopisanie barbarzyńskich i
okrutnych” metod, jakie stosowały te organizacje, co niosło
wysoki ładunek emocjonalny
i blokowało jakiekolwiek racjonalne podejście do tematu.
Innym motywem mogła być
chęć niezadrażniania stosunków
z ukraińską emigracją. Jerzy
Giedroyc na łamach paryskiej
„Kultury” dbał by materiały
„rozliczeniowe” przygotowywali ukraińscy autorzy (...) pewne
tematy (antypolska akcja UPA
na Wołyniu) otaczała prawdziwa
zmowa milczenia, tak, że szersza
dyskusja nad nimi mogła rozpocząć się dopiero po odzyskaniu
przez Polskę i Ukrainę niepodległości.
Bogumiła Berdychowska uważa, że Giedroyć uważał normalizację stosunków polsko-ukraińskich za cel strategiczny, nie
poświęcał jednak w jego imię
prawdy historycznej. Zdaniem
Bogumiła Grotta teksty zamieszczane w Kulturze „robią nawet
wrażenie propagandy proukraińskiej” i prezentują głównie ukraiński punkt widzenia.
WSPÓŁCZESNA UKRAINA
Zdaniem ukraińskiego historyka
Ihora Iljuszyna na Ukrainie istnieje szereg formacji politycznych, które propagują pogląd,
iż Polacy i Ukraińcy ponoszą
identyczną odpowiedzialność za
wydarzenia lat 1943-1944, zaś
UPA powinna być traktowana
jako armia tocząca „sprawiedliwą walkę” ze wszystkimi okupantami terytorium etnicznie
ukraińskiego.
Jako zwolenników opisywanej
koncepcji Iljuszyn wymienia
Kongres Ukraińskich Nacjonalistów, Ludowy Ruch Ukrainy,
Naszą Ukrainę oraz Blok Julii
Tymoszenko, którego liderka w
2003 zdecydowanie sprzeciwiała się opracowaniu wspólnego
oświadczenia parlamentów Polski i Ukrainy z okazji rocznicy
rzezi wołyńskie.
P. Rudling do wymienionych
ugrupowań dodaje partię Swoboda, która ogłosiła się spadkobiercą OUN. W odpowiedzi na
wzniesienie pomnika na miejscu
zbrodni w Hucie Pieniackiej,
aktywiści Swobody postawili w

jego pobliżu tablicę w językach
ukraińskim i angielskim zaprzeczającą ustalonemu przebiegowi
wydarzeń. W sierpniu 2011 roku
w przeddzień pogrzebu ekshumowanych szczątków polskich
ofiar UPA w Ostrówkach, grupa
działaczy Swobody wtargnęła
do obozu archeologów i przetrząsała zawartość trumien. W
2012 roku po protestach działaczy Swobody (połączonych
z pogróżkami), odwołano na
Ukrainie cykl wykładów G. Rossolińskiego-Liebe o Stepanie
Banderze. Jedyny wykład odbył
się na terenie ambasady niemieckiej w Kijowie. W czasie wizyty
prezydenta Polski Bronisława
Komorowskiego na uroczystościach z okazji 70. rocznicy rzezi
wołyńskiej szef struktur Swobody w obwodzie wołyńskim
Anatolij Witiw powtórzył pod
adresem Polski zarzuty o mordowanie ludności ukraińskiej
na Chełmszczyźnie, zbrodnie na
cywilach w czasie akcji „Wisła”,
jak również stwierdził, że w czasie wizyty polski prezydent powinien przeprosić Ukraińców
za „wiele lat zaborczej polityki
Polski”.
W czasie obchodów 70. rocznicy rzezi wołyńskiej w Łucku na
rynku lwowskim wyeksponowane zostały plakaty z hasłami:
„Wołyń – kiedy zginął Polak –
ludobójstwo, kiedy zginął Ukrainiec...?”, „Wołyń ’43 – ludobójstwo lub odpowiedzi na ludobójstwo?” oraz „Polskie ofiary uhonorowali, a ukraińskie czekają”.
W sondażu przeprowadzonym w
2009 roku przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii 14% mieszkańców Ukrainy
zaprzeczyło popełnianiu przez
OUN i UPA jakichkolwiek masowych zbrodni, 45% respondentów nie miało zdania, bądź
nie było pewnych; pozostali mieli zdanie przeciwne. Największy
odsetek osób uznających, że
OUN i UPA nie brały udziału w
masowych morderstwach, odnotowano w zachodniej części
Ukrainy: w Galicji (51%), Zakarpaciu (31%) i na Wołyniu
(27%).
UKRIŃSKA POLITYKA ZAGRANICZNA
Zdaniem badaczy zagadnienia
dokonywana w ramach ukraińskiej polityki historycznej (prowadzonej szczególnie intensywnie do 2010 roku) gloryfikacja
OUN i UPA, a w szczególności
sakralizacja poległych członków
nacjonalistycznego podziemia,
przyczynia się do negowania
zbrodni tych formacji. Bohaterowie i męczennicy sprawy
narodowej z założenia są postaciami pozytywnymi, co wyklucza możliwość podejrzewania
ich o jakiekolwiek przestępstwa
i powoduje negację dokonywanych przez nich zbrodni, bądź
wręcz odwrócenie ról – ofiary
nacjonalistów przedstawiane są
jako winne własnego losu. W
przypadku zabójstw Żydów ich
usprawiedliwieniem jest zazwy-

czaj poparcie udzielane władzy
sowieckiej przez ludność żydowską. W przypadku zabójstw
Polaków ofiary stają się „winne”
poprzez swoją rzekomą kolaborację z Niemcami bądź partyzantką sowiecką. Takie stanowisko prezentuje Wołodymyr Serhijczuk, sugerując, że wołyńscy
Polacy sami na siebie ściągnęli
masakry, podobnie wypowiadał
się I. Iljuszyn. Obie mniejszości
narodowe, polska i żydowska,
bywają w skrajnych przypadkach określane jako „okupanci
Ukrainy”, co jakoby dopuszcza możliwość dokonywania
na nich masowych morderstw.
Zdaniem Ołeksandra Zajcewa
jest to zgodne z wykładnią integralnego ukraińskiego nacjonalizmu, który uważał jednostki
ludzkie za komórki narodowego
organizmu, ponoszące przez to
odpowiedzialność zbiorową za
działania całego narodu i jego
przedstawicieli.
Zgodnie z wszelką logiką, wszyscy Żydzi są odpowiedzialni za
dzierżawców, lichwiarzy i czekistów, wszyscy Polacy – za pacyfikację, wszyscy Rosjanie – za
zbrodnie bolszewizmu etc.
David Marples i Wasyl Rasewycz
uważają, że gloryfikacja OUN i
UPA jest zajęciem z zakresu propagandy i wymieniają poważne
przeszkody, które utrudniają wykonawcom tej polityki stworzenie przekonującego przekazu:
skrajną ideologię OUN, kolaborację z III Rzeszą, antysemityzm
tego ruchu oraz zwalczanie politycznych rywali z użyciem terroru. W celu dostosowania obrazu
OUN-UPA do zachodnich, liberalnych wzorców, dokonuje się
zabiegów przemilczania lub negacji tych niewygodnych kwestii
oraz wyolbrzymia się znaczenie
tych elementów programu i działalności OUN, które pasują do
obranej koncepcji. Skutkowało
to negacjonizmem na poziomie
państwowym. W 2007 r. Wiktor
Juszczenko ogłosił podczas wizyty w Izraelu, że UPA nie była
zamgażowana w żadne antyżydowskie akcje. W tym samym
roku, opierając się na stanowisku
rządowej komisji ds. OUN-UPA,
zaprzeczył oskarżeniom o zbrodnie na Polakach. Instytucjom
realizującym politykę pamięci
na Ukrainie stawiano zarzuty, że
publikują dokumenty selektywnie, wybierając te, które potwierdzają lansowaną przez instytucje
interpretację historii.
Uchylanie się od jednoznacznej
oceny zbrodni nacjonalistycznych formacji na Polakach, zdaniem Grzegorza Motyki, stanowi
nieoficjalny kurs polityki historycznej Ukrainy. W tworzonej od
1991 roku polityce tożsamościowej nie ma miejsca na polskie
ofiary OUN i UPA. Zdaniem A.
Portnowa w literaturze ukraińskiej dominuje lekko tylko zmodyfikowana interpretacja tych
wydarzeń opracowana przez propagandę OUN-B[56].
„TRAGEDIA WOŁYŃSKA”
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Od około 2001 roku na Ukrainie ludobójstwo na Wołyniu
powszechnie nazywa się eufemistycznie „tragedią wołyńską”. Celem takiego zabiegu
jest relatywizacja odpowiedzialności za tę zbrodnię (według Olszańskiego „tragedia”
w przeciwieństwie do zbrodni
nie musi mieć sprawcy). Według A. Portnowa niemal żaden
ukraiński autor nie klasyfikuje
tych wydarzeń jako czystki etnicznej, nie mówiąc o ludobójstwie (z wyjątkiem Jarosława
Hrycaka). Nie zdobyło poparcia stanowisko części historyków określające rzeź wołyńską
zbrodnią wojenną.
Prezes IPN Łukasz Kamiński
jest przeciwny używaniu eufemizmów typu „tragedia wołyńska” czy „wydarzenia wołyńskie”.
WSPÓŁCZESNA POLSKA
W opinii Waldemara Rezmera
przemiany polityczne po 1989
roku otworzyły przed historykami możliwości badania
„białych plam” w stosunkach
polsko-ukraińskich,
jednak
nie odpowiedzieli oni na nie
w odpowiednim stopniu. Jego
zdaniem zadecydowały o tym
kwestie polityczne – uważano,
że podejmowanie trudnych tematów może popsuć stosunki
pomiędzy oboma narodami.
Innym czynnikiem, który ułatwił przemilczanie zbrodni, na
który wskazuje Rezmer, było z
reguły chłopskie pochodzenie
ofiar.
Zdaniem Bogumiła Grotta
wielu polskich polityków uważa pamięć o zbrodniach na
Polakach popełnionych przez
OUN i UPA za niewygodną, zaś
bieżąca polska polityka wobec
Ukrainy (2011) opiera się na
koncepcji Józefa Piłsudskiego,
zakładającej przeciwdziałanie
podporządkowaniu Ukrainy
Rosji. Zdaniem tego autora
wyrazem takiej polityki są słowa Jerzego Giedroycia, który
stwierdził że zbrodnie UPA
powinny być zapomniane. W
ocenie Grotta przemilczanie
równoznaczne z wycofaniem
się ze swoich racji nie zawsze
przynosi załagodzenie sporów,
ale często powoduje eskalację
żądań strony przeciwnej. W
omawianym przypadku polskie milczenie miało doprowadzić do intensyfikacji działań
współczesnych
ukraińskich
nacjonalistów, którzy dążą
do wypromowania tradycji
banderowskiej jako jednego z
ważniejszych składników nowej świadomości ukraińskiej.
Wyrazem tego jest powstawanie kolejnych pomników działaczy OUN i UPA, także tych
biorących udział w eksterminacji Polaków, ich nazwiskami
są nazywane ulice, wydawane
są kolejne prace propagandowe fałszujące historię UPA i
OUN[61].
Bogusław Paź i Zbigniew Gluza
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uważają, że Polska nie wypracowała polityki historycznej,
także w sprawie zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Według
nich działania polskich polityków ograniczają się do przemilczeń (B. Paź) lub zaniechań
(Z. Gluza) i sporadycznych
kurtuazyjnych gestów[62][63].
A te rocznicowe obchody,
podczas których prezydenci
ściskają sobie ręce i układają
szarfy na wieńcach, nie mają
dla jednania większego znaczenia. To są incydentalne wydarzenia, podczas gdy prawdziwe
pojednanie przychodzi wraz ze
żmudną pracą u podstaw. Takiej pracy Polska nie prowadzi[64].
Pierwszy z wymienionych autorów przywołuje postawę prezydenta Lecha Kaczyńskiego,
który demonstracyjnie odmówił udziału i patronatu nad
obchodami 65. rocznicy rzezi
wołyńskiej[62].
Spośród polskich publicystów, którzy powtarzają pewne tezy propagandy OUN-B,
Andrij Portnow wymienia
Adama Michnika (teza o „wojnie chłopskiej”) i Sławomira
Sierakowskiego (określanie II
Rzeczypospolitej „okupantem
Ukrainy”). Według Portnowa
autorzy ci obawiając się, że
70. rocznica rzezi wołyńskiej
„rozdmucha nacjonalistyczną
histerię” w Polsce, dla przeciwwagi sięgają po retorykę
ukraińskich
nacjonalistów,
nie zwracając uwagi na to, że
może to wspierać ukraińskie
siły prawicowe[65].
Próba penalizacji zaprzeczania zbrodniom
W styczniu 2018 roku Sejm
znowelizował Ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej
m.in. wpisując do niej definicję
„zbrodni ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących
z Trzecią Rzeszą Niemiecką”,
co w połączeniu z artykułem
55 ustawy sprawiało, że zaprzeczanie tym zbrodniom
było zagrożone karą do 3 lat
pozbawienia wolności. O zbadanie przepisu o „zbrodniach
ukraińskich
nacjonalistów”
przez Trybunał Konstytucyjny
wnioskował prezydent Andrzej
Duda. Został on także zaskarżony przez Rzecznika Praw
Obywatelskich. 17 stycznia
2019 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis jest
niekonstytucyjny w związku
z nieokreślonością terminu
„ukraińscy nacjonaliści”[66].
Ludobójstwo na Wołyniu i w
Małopolsce Wschodniej – tematy przekłamań
Polityka II RP jako przyczyna i
usprawiedliwienie ludobójstwa
Osobne artykuły: Pierwsze
wystąpienie UWO, Drugie wystąpienie UWO, Pacyfikacja
Małopolski Wschodniej, Poli-
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tyka wzmacniania polszczyzny,
Akcja rewindykacji cerkwi
prawosławnych w II Rzeczypospolitej i Akcja polonizacyjno-rewindykacyjna 1938 roku.
W OCENIE WŁADYSLAWA
FILARA
W polityce narodowościowej
wobec Ukraińców w okresie
międzywojennym było wiele
sprzeczności,
niesprawiedliwych posunięć politycznych
i administracyjnych. Dochodziło niekiedy do naruszania
praw i swobód obywatelskich,
a nawet aktów represji stosowanych wobec Ukraińców.
Niektórzy ukraińscy historycy obwiniając przedwojenny
polski rząd o wywołanie rzezi
wołyńskiej posuwają się nawet do formułowania zarzutów
prowadzenia polityki kolonizacyjnej i czystek etnicznych.
Jest to zdaniem Władysława
Filara spojrzenie nie dość, że
jednostronne, to odbiegające
od rzeczywistości. Sytuacja
ludności ukraińskiej na Wołyniu nie mogła być przedmiotem aż takiej nienawiści do
Polaków, nawet mimo polityki
sowieckiej prowadzonej podczas pierwszej okupacji, która
szerzyła wrogość do „polskich
panów” (policjantów, urzędników, osadników). Tych podczas okupacji niemieckiej już
w zdecydowanej większości nie
było – rozprawiły się z nimi
władze sowieckie. Na Wołyniu
mordowano sąsiadów, żyjących od lat wspólnie z Ukraińcami.
Zdaniem Grzegorza Motyki
prowadzenie przez państwo
polskie polityki polonizacji
Kresów Wschodnich i tym samym dążenia do asymilacji narodowej ludności ukraińskiej
miało wpływ na popularność
idei radykalnego nacjonalizmu
ze wszystkimi tego konsekwencjam. Negatywnie ocenia jednak traktowanie polityki polskiej wobec Ukraińców jako
usprawiedliwienia dla czystek
etnicznych, czego dokonuje
wielu współczesnych (2011) autorów ukraińskich. Krzysztof
Łada zgadza się, że polityka
II RP przyczyniła się do zaostrzenia konfliktu polsko-ukraińskiego, jednak nie wyjaśnia to, dlaczego OUN i UPA
obróciły się przeciw polskiej
ludności cywilnej. Podobne
zdanie ma Czesław Partacz:
Powoływanie się historyków
ukraińskich na prześladowania tej ludności w czasach
II RP jako przyczynę ludobójstwa Polaków przez OUN-UPA nie odpowiada prawdzie
historycznej. Polityka władz II
RP była podłożem, na którym
narodził się i rozwinął nacjonalizm ukraiński. Przyczyną
było dążenie działaczy OUN
do budowy nacjonalistycznego, totalitarnego i imperialnego państwa bez mniejszości
narodowych, od Kaukazu po

Wisłok.
Rosyjski historyk Klimentij
Fiediewicz dowodzi, że współżycie zwykłych Polaków i
Ukraińców w II RP było z reguły zgodne a jego obraz jest
w historiografiach polskiej i
ukraińskiej wykrzywiony w
wyniku zbytniego opierania
się historyków na źródłach wytworzonych przez służby policyjne, siłą rzeczy koncentrujących się na ściganych przestępstwach oraz na sensacyjnych
publikacjach prasowych. Ponadto historiografia ukraińska
powtarza sowieckie kalki o
„gnębieniu ukraińskich, białoruskich, polskich i innych mas
pracujących” przez „pańską
Polskę”. Autor ten uważa także, że subiektywne wspomnienia członków ukraińskiego
podziemia, szukających usprawiedliwienia swoich wojennych działań w okresie przedwojennym, deformują obraz
współżycia Polaków i Ukraińców w II Rzeczypospolitej.
Część historyków ukraińskich
(Orest Subtelny, Łew Szankowśkyj, W. Weryha, W. Prociuk, M. Hornyj, W. Kosyk,
W. Serhijczuk, Roman Drozd,
Wołodymyr Wiatrowyczutrzymuje, że rzeź wołyńska była
odpowiedzią na antyukraińską
akcję polskiego podziemia na
Chełmszczyźnie w latach 19411943. Wołodymyr Kosyk pisze
o „niszczeniu Ukraińców”, początkowo w regionach Hrubieszowa, Włodawy i Chełma, następnie zaś przypisuje polskiemu podziemiu rozpoczęcie w
sierpniu-wrześniu antyukraińskich akcji na terenie Wołynia i
Galicji. Petro Mirczuk w pracy
Ukrajinśka Powstanśka Armija utrzymuje, że od 1942 na
Chełmszczyźnie trwał polski
krwawy terror, w którym obok
oddziałów podziemia brała
udział ludność cywilna. Eksterminacja Ukraińców objęła
według niego całą Chełmszczyznę, Nadsanie i Łemkowszczyznę, a walka w obronie ludności ukraińskiej stanowi szczególną kartę w historii UPA.
Pierwsza próba obciążania
Polaków za cierpienia Ukraińców na ziemi chełmskiej pojawiła się w biuletynie OUN z
czerwca-lipca 1942 roku, jednak – jak wskazuje G. Motyka
– było to bezpodstawne obwinianie Polaków za egzekucje
dokonywane przez Niemców.
Natomiast twierdzenie, że rzeź
wołyńska była odwetem za wydarzenia na ziemi chełmskiej,
pojawiło się dopiero w komunikacie OUN-B z października
1943 roku i było później powtarzane, m.in. w broszurze Myrosława Prokopa „Kudy priamujut Poliaky?”. Grzegorz
Hryciuk zauważa, że wcześniej
wołyńska OUN-B nie motywowała swoich działań sytuacją
na ziemi chełmskiej:
Był to więc i jest konstrukt propagandowy, argument ex post,
powstały dla zdjęcia z siebie

odpowiedzialności za mordy,
które wizerunkowo zaszkodziły ukraińskim nacjonalistom.
Z czasem błędne przekonanie o
pierwszeństwie i skali zabójstw
Ukraińców w dystrykcie lubelskim (w skład którego wchodziła ziemia chełmska), za
sprawą banderowskiej propagandy oraz rozprzestrzeniania
się plotek wśród społeczeństwa
ukraińskiego, stało się wśród
Ukraińców powszechne.
Grzegorz Motyka, Czesław
Partacz, Krzysztof Łada i
Władysław Filar oraz Per A.
Rudling uważają twierdzenia historyków ukraińskich o
skali i chronologii wydarzeń
za całkowicie bezpodstawne.
Według dostępnej dokumentacji, w 1942 roku w całym
dystrykcie lubelskim z rąk
polskiego podziemia w wyniku
pojedynczych egzekucji zginęło około 30 Ukraińców. Cz.
Partacz wskazuje, że liczba
zabitych Polaków i Ukraińców
w latach 1939-1942 nie różni
się od podobnych statystyk dla
innych ziem, gdzie pod okupacją hitlerowską dochodziło
do rywalizacji obydwu grup
narodowych. Nie można zatem twierdzić, by już w tych
latach polskie podziemie przeprowadziło akcję antyukraińską. Do pierwszych zbiorowych zabójstw Ukraińców na
Lubelszczyźnie doszło w maju
1943 roku, a więc w czasie, gdy
liczba ofiar rzezi wołyńskiej
liczona była w tysiącach. W
całym 1943 roku w dystrykcie
lubelskim z rąk polskich zginęło około 500-600 osób, co zdaniem Motyki, przy co najmniej
czterdziestu tysiącach Polaków
zabitych w tym czasie na Wołyniu trudno uznać za liczbę
porównywalną.
Marek Jasiak, powołując się
na ukraińskie dane archiwalne, twierdzi, że na ziemi chełmskiej zabitych zostało ok. 400
Ukraińców. Autor ten pisze:
Nie można negować faktu, że
wszyscy prawdopodobnie zginęli z rąk polskich. Jednak nie
był to zorganizowany terror.
Często przyczyną zabójstw
inteligencji ukraińskiej i działaczy ukraińskich był fakt ich
współpracy z okupantem niemieckim. Często był to tzw. ślepy odwet polskich organizacji
podziemnych za prowadzoną
przez inteligencję ukraińską
pracę wśród ludności. Zdarzały się również przypadki zwykłego sąsiedzkiego odwetu za
doznane krzywdy i urazy osobiste. Zanotowano także fakty
karania ukraińskich nacjonalistów i działaczy ukraińskich
za zadenuncjowanie podziemia
polskiego.
Podobny pogląd wyraził Władysław Filar, który podkreśla,
że podjęte przez polskie podziemie akcje nie miały na celu
unicestwienia ukraińskiej ludności. Na podstawie wyroków
polskich sądów podziemnych
wykonano wyroki na kolaborantach (agentach Gestapo,
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urzędnikach administracji niemieckiej, wójtach, sołtysach).
Winę za zaognienie sytuacji
ponoszą zaś Niemcy, którzy
podczas wysiedlania Zamojszczyzny wokół niemieckich
osadników świadomie osadzali
Ukraińców. Niemcy dokonywali również pacyfikacji polskich
i ukraińskich wsi na ziemi
chełmskiej i Zamojszczyźnie,
represje stosowano zarówno
wobec Polaków i Ukraińców,
o co obie strony się wzajemnie
obwiniały.
Andrzej Leon Sowa uważa,
że gdyby wydarzenia na ziemi
chełmskiej miały sprowokować
rzezie na Wołyniu, to ataki na
Polaków powinny były zacząć
się na zachodzie Wołynia (na
terenach graniczących z ziemią chełmską). Tymczasem
zbrodnie te rozpoczęły się na
wschodzie Wołynia i dopiero
potem przesuwały się stopniowo na zachód. Sowa podkreśla
fakt istnienia w czasie wojny
strzeżonej przez Grenzschutz
granicy między ziemią chełmską (wówczas w Generalnym
Gubernatorstwie(GG), a Wołyniem (wówczas w Komisariacie Rzeszy Ukraina), utrudniającej komunikację między
tymi regionami.
Autorzy polscy zgadzają się
co do faktu, że wydarzenia na
ziemi chełmskiej nie wpłynęły
na decyzje przywódców UPA o
eksterminacji polskiej ludności
cywilnej Wołynia i Małopolski
Wschodniej, lub że wpływ ten
był minimalny.
Omawiając rzekome wyniszczanie Ukraińców na ziemi
chełmskiej przed r. 1943 ukraińscy autorzy pomijają prowadzoną przez nacjonalistów
ukraińskich, za wiedzą i zgodą
niemiecką, akcję ukrainizacji
tego regionu[85]. Dokumenty z
1944 roku są przez nich „bardzo często” antydatowane, co
zniekształca chronologię wydarzeń.
Już w rozkazach, także wysokiego szczebla, sporządzonych
w OUN i UPA, niszczenie polskich wsi na Wołyniu uzasadniano współpracą Polaków z
Niemcami i partyzantką radziecką. Podobne tezy przedstawił Mykoła Łebed w swojej
pracy zatytułowanej UPA[90].
Tys-Krokhmaliuk
twierdził,
że usunięcie Polaków stanowiło środek samoobrony ukraińskiej, gdyż Polacy chętnie
kolaborowali z Niemcami lub
dołączali do oddziałów partyzantki radzieckiej[91]. Podobną tezę Wołodymyra Kosyka o
wystąpieniu UPA i samoobron
ukraińskich jako odpowiedzi
na współpracę polskiego podziemia z partyzantką radziecką oraz kolaborację z Niemcami podtrzymywał Jarosław
Hrycak, jednak jego poglądy
uległy następnie ewolucji. W
2004 autor ten nazwał rzeź wołyńską zbrodnią wojenną i odmówił jej jakiegokolwiek politycznego sensu.
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W zgodnej opinii polskich autorów sekwencja wydarzeń
przedstawiana w ukraińskich
publikacjach jest odwrotna do
rzeczywistej. Ukraińscy autorzy ignorują fakt rozpoczęcia
ataków UPA na Polaków już
w lutym 1943 roku, a więc w
czasie, gdy na Wołyniu jeszcze nie było polskiej policji
pomocniczej. Dopiero dezercja ukraińskich policjantów
w marcu-kwietniu 1943 do
UPA i rozpoczęcie przez nią
ataków na polskie wsie wywołało wstępowanie Polaków do
policji i sprowadzenie przez
Niemców na Wołyń 202. batalionu Schutzmannschaft” oraz
szukanie przez Polaków ochrony u sowieckiej partyzan. Ponadto skala zbrodni polskiej
policji na Wołyniu jest często
wyolbrzymiana. Na przykład
ukraińscy autorzy niesłusznie
przypisują polskim policjantom zbrodnie we wsiach Remel i Malin (w których polska
policja albo w ogóle nie brała
udziału bądź jej udział był miminalny). Niejednokrotnie w
ukraińskich publikacjach rola
polskiej policji urasta do „polsko-niemieckiej okupacji Wołynia”[93].
Ukraińscy autorzy stawiając
Polakom zarzut kolaboracji z
Niemcami i Sowietami jednocześnie przemilczają kolaborację Ukraińców z okupantem
niemieckim oraz ignorują fakt,
iż etniczni Ukraińcy stanowili
46% składu osobowego partyzantki sowieckiej na Ukrainie.
ZAPRZECZANIE
ISTNIENIA LUDOGÓJCZYCH ROZKAZÓW
W wydanej w 1993 roku książce „Polacy i Ukraińcy. Sprawa
ukraińska w czasie II Wojny
Światowej na terenie II Rzeczypospolitej” Ryszard Torzecki zaprezentował hipotezę,
że działania UPA nie miały na
celu eksterminacji Polaków.
Pogląd ten wyraził dobitniej w
wywiadzie udzielonym w 2003
roku, w którym stwierdził, że
zabójstwa na Polakach były
„żywiołowym odruchem mas i
lokalnych dowódców, w wielu
miejscach sytuacja wymknęła
się spod kontroli UPA”. Grzegorz Motyka uważa, że twierdzenia Torzeckiego wynikały
z oparcia się przez niego na
kłamstwach działaczy OUN-B,
co jednak nie przekreśla jego
dorobku naukowego.
Wołodymyr Wiatrowycz w
wydanej w 2011 pracy „Druga wojna polsko-ukraińska
1942–1947” twierdził, że OUN
i UPA nie zaplanowały kampanii ludobójstwa wobec Polaków, nie istniał również rozkaz
nakazujący oddziałom UPA ich
zabijanie. Jego zdaniem OUN
nie zainicjował czystki etnicznej, a jedynie włączył się do
niej zmuszony okolicznościami, gdy Polacy ginęli już z rąk
partyzantów Tarasa Bulby-
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-Borowcia oraz spontanicznie
działających chłopów ukraińskich.
Wiatrowycz podawał w wątpliwość także fakt zmasowanego
ataku oddziałów ukraińskich
na polskie wsie w dniu 11 lipca 1943, powołując się na brak
wzmianek na temat takiej akcji
w dokumentach OUN i UPA.
Zeznania Jurija Stelmaszczuka przed NKWD mówiące o
przekazaniu mu przez Dmytra
Klaczkiwskiego (Kłyma Sawura) tajnej dyrektywy o wymordowaniu mniejszości polskiej
Wiatrowycz uznaje za sowieckie fałszerstwo. Andrzej Zięba i Per Rudling wskazują, że
Wiatrowycz podnosi te wątpliwości bez żadnych dowodów,
w oderwaniu od kontekstu i od
innych podobnych dokumentów. Aby uwiarygodnić swoje
tezy Wiatrowycz przemilcza
inne fakty obciążające kierownictwo OUN-UPA: zaakceptowanie polityki Dmytra Klaczkiwskiego (tj. rzezi wołyńskiej)
przez III Zjazd OUN oraz
słowa Romana Szuchewycza
na zjeździe UHWR mówiące
o rozpoczęciu w kwietniu 1944
czystki etnicznej w Galicji.
W swojej książce W. Wiatrowycz utrzymuje, że polscy
autorzy niesłusznie obciążają
OUN-B odpowiedzialnością za
ludobójstwo powołując się na
jakoby „nieistniejący” protokół przesłuchania Jurija Stelmaszczuka przez NKWD z 28
lutego 1945 roku, który jest
przywołanym po raz pierwszy
przez Władysława Filara źródłem w sprawie otrzymanej
przez Stelmaszczuka dyrektywy Dmytra Klaczkiwskiego w
sprawie całkowitej- powszechnej, fizycznej likwidacji ludności polskiej. Wzbudziło to zdziwienie Andrzeja Zięby, który
nie wykluczył, że protokół
ten mógł zostać zniszczony, w
czasie gdy obóz „pomarańczowych” przejął władzę nad archiwum SBU. (W. Wiatrowycz
był dyrektorem tej instytucji
do 2010 roku). Grzegorz Hryciuk stwierdził, że Rosyjskie
Państwowe Archiwum Wojskowe dysponuje poświadczoną
kopią zeznania Stelmaszczuka,
nie przedstawił jednak źródła
tej informacji, ani sygnatury
archiwalnej zbioru dokumentów.
Zdaniem G. Motyki książka
Wiatrowycza została napisana
z zamiarem zaprzeczania odpowiedzialności OUN-B i UPA
za wyniszczanie Polaków. W
tym celu Wiatrowycz stosuje
wybiórcze podejście do źródeł cytując wyłącznie te, które pasują do z góry założonej
tezy. Autor nie widzi związku
pomiędzy decyzją OUN-B z
końca 1942 roku o „wygnaniu
Polaków i Żydów pod groźbą
śmierci” z masowymi zabójstwami Polaków mającymi
miejsce na Wołyniu od początku 1943 roku; natomiast winę
za te wydarzenia bezpodstaw-

nie zrzuca na oddziały Tarasa
Bulby-Borowcia bądź na spontaniczną reakcję ukraińskich
mieszkańców Wołynia.
PRZEDSTAWIENIE LUDOBÓJSTWA OUN - UPA JAKO
„WOJNY POLSKO - UKRAIŃSKIEJ”.
Wśród ukraińskich historyków
głoszone są poglądy, jakoby
na Wołyniu toczyły się „walki polsko-ukraińskie”, „wojna domowa”, w których obie
strony ponosiły równe straty.
Emigracyjni historycy ukraińscy Petro Poticzny i Jarosław
Pełenśkyj w swoich pracach
zawarli tezy o walkach polsko-ukraińskich na Wołyniu, w
toku których doszło do wzajemnych rzezi. Z kolei Łew
Szankowśkyj twierdzi, że UPA
nie prowadziła żadnej akcji
antypolskiej, a jedynie toczyła potyczki z oddziałami AK.
Y. Tys-Krokhmaliuk zawarł w
swojej pracy poświęconej militarnej historii UPA tezę, że to
polska partyzantka rozpoczęła,
w regionach nadbużańskich, a
następnie na Wołyniu, „likwidację Ukraińców”. W ich obronie miała wystąpić UPA, co
autor przedstawia jako początek wojny polsko-ukraińskiej.
W czasie opisywanej „wojny”
partyzantka ukraińska miała „oczyścić” z Polaków lasy i
wsie Wołynia.
Pogląd o „wzajemnych akcjach
terrorystycznych”
przeprowadzanych przez podziemie
polskie i ukraińskie, których
efektem była śmierć po 40 tys.
cywilów po obydwu stronach,
przedstawił Mychajło Kowal,
historyk związany z Narodową Akademią Nauk Ukrainy.
W ocenie Motyki teza głoszona
przez Kowala jest akceptowana przez większość ukraińskich autorów, co więcej stanowi podstawę ukraińskiej polityki historycznej w temacie.
Oznaczałoby to, że obie strony
w jednakowym stopniu i zakresie prowadziły swoje działania.
Zdaniem Władysława Filara
nawet pobieżna analiza dokumentów nie uprawnia do takiej
tezy. Polacy stanowiący 16%
ludności Wołynia, pozbawieni
elity kierowniczej za okupacji sowieckiej (1939–1941) nie
mogli się przeciwstawić Ukraińcom liczącym 68% ludności
Wołynia. Pierwsze oddziały
samoobrony powstawały w
odpowiedzi na masowe rzezie,
jako rozpaczliwa obrona przed
unicestwieniem. Podczas niej
dochodziło do odwetów i bezprawia dokonywanego przez
Polaków, którzy najczęściej
utracili swoje rodziny i domy.
Odwety nie były planowane, a
wręcz przeciwnie – zabronione i potępione przez władze
Wołyńskiej Delegatury Rządu i Wołyńskiego Okręgu AK.
Zdaniem Władysława Filara
działania ukraińskich nacjonalistów spełniają znamiona planowego ludobójstwa, zbrodni

przeciw ludzkości, podczas
gdy akty bezprawia dokonane
przez Polaków były przestępstwami przeciw prawom człowieka do nietykalności osobistej. Tezie o dwustronnej wojnie polsko-ukraińskiej przeczy
również ogromna różnica w
liczbie ofiar obydwu narodowości. Jak pisał Motyka:
Nietrudno dostrzec, ze ukraińska interpretacja ówczesnych
wydarzeń została tak skonstruowana, by uchylić się od jednoznacznej oceny banderowskich
poczynań. Położenie akcentu
na walkę z AK stwarza wrażenie, iż na Wołyniu i w Galicji
Wschodniej doszło do równorzędnej wojny partyzanckiej,
a pacyfikacjom podlegały tylko
wioski bronione przez silne formacje zbrojne. Choć przyznaje
się, że w wyniku działań UPA
ucierpiała niewinna polska
ludność, to zaraz ta informacja
zostaje zrównoważona słowami o zabójstwach niewinnych
Ukraińców. (...) W ten sposób
nie tylko stawia się na równi
działania AK i UPA, ale także, co ważniejsze, zniekształca
charakter wydarzeń na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Z
tak skonstruowanej narracji
ukraiński czytelnik w żaden
sposób nie zorientuje się przecież, że to UPA przeprowadziła
zorganizowaną na imponującą
skalę i niezwykle krwawą, ludobójczą czystkę etniczną.
Jednak, zdaniem tego historyka, określenia „wojna” i „ludobójstwo” nie wykluczają się
i właściwym jest stwierdzenie,
że w latach 1943-1945 doszło
do zbrojnego „konfliktu polsko-ukraińskiego”,
podczas
którego OUN i UPA dopuściły
się ludobójstwa.
Również Rudling krytykuje
przedstawianie wydarzeń na
Wołyniu jako „symetrycznego” konfliktu i nazywanie czystek etnicznych oraz zbrodni
„wojną”. Andrzej Leon Sowa
zauważa, że w dokumentach
Armii Krajowej działania UPA
nie były uznawane za „wojnę”:
AK bynajmniej nie traktowała UPA jako strony wojującej.
Świadczą o tym m.in. opinie
wyrażane w „Biuletynie Informacyjnym”,
tygodniku
wydawanym przez Komendę
Główną AK. W numerze 10 z
9 marca 1944 r. pisano tam na
przykład: „Niezatartą w historii narodu ukraińskiego hańbą
pozostanie fakt, iż bohaterowie z tej „powstańczej” armii
woleli mordować bezbronne
kobiety i dzieci, niż z daleka
choćby zobaczyć sowiecki lub
niemiecki czołg”.
Dla „Biuletynu Informacyjnego IPN” banderowcy to „bandy rezunów z tzw. Ukraińskiej
Powstańczej Armii”, które
uchylają się od walki ze „zbrojnymi siłami okupantów”. Jak
dowodzono, „Jako jeden z
dziwów moralnych tej wojny
przejdą niewątpliwie do historii poczynania nacjonalizmu
ukraińskiego, który uchylając
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się od walki ze zbrojnymi siłami okupantów, wyładowywał
swą energię wojskową w masowych, okrutnych mordach
bezbronnej ludności polskiej,
w tym dzieci, kobiet, starców”
(„Biuletyn
1944 nr 17)

Informacyjny”

„WOJNA CHŁOPSKA”
W literaturze spotykana jest
także wersja, jakoby czystka
etniczna na Wołyniu była w
istocie spontanicznym buntem
chłopskim, wywołanym niezadowoleniem ludności ukraińskiej z powodu wieloletnich
rządów polskich. Taką wersję
przedstawił w swoich wspomnieniach ostatni dowódca
UPA Wasyl Kuk oraz Wołodymyr Wiatrowycz w swojej
książce „Druga wojna polsko-ukraińska 1942–1947”.
Zdaniem Motyki szczegółowa
ocena wydarzeń wołyńskich
nie pozwala na wyciągnięcie
takich wniosków.
Bardzo często można zaobserwować sytuacje odwrotne, kiedy to UPA mobilizowała miejscową ludność do napadów na
polskie osady. Takie osoby z
braku broni palnej były uzbrojone w siekieRy i widły. Prawdą jest, że zbrodnie popełniane
przez tak uzbrojonych chłopów najbardziej przerażały
Polaków.
Niewątpliwie też uruchamiały
„lokalne inicjatywy”, wyrażające się w mordach osób próbujących ujść pożodze. Jednak
zjawisko to nie miałoby miejsca bez obecności i „zachęty”
UPA
Teza o „wojnie chłopskiej” nie
znajduje oparcia w dowodach.
Nie jest znany ani jeden przypadek masowego mordu na całej polskiej wsi dokonany przez
samych ukraińskich chłopów,
nie związanych z OUN.
PRZYPISYWANIE
NKWD
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
UKRAIŃSKIE ZBRODNIE
Na Ukrainie rozpowszechniane są teorie, jakoby pierwsze
napady na polskie osady były
dziełem oddziałów NKWD
podszywających się pod sotnie
UPA. Ataki te miały wywołać
polski odwet na Ukraińcach,
co z kolei wywołało reakcję
UPA. Inna teoria obarcza takie „fałszywe sotnie UPA” odpowiedzialnością za zabójstwa
dokonane na Ukraińcach.
Wkrótce po ukazaniu się pierwszego wydania książki Jana
Białowąsa „Wspomnienia z Ihrowicy na Podolu”, opisującej
zbrodnię w Ihrowcy w ukraińskim piśmie „Swoboda” 18
sierpnia 1998 r. ukazał się artykuł pt. „”Spowiedź kata”. Opisuje on literacko wspomnienia
Dmytro Czernyhiwskiego, oficera KGB. W jej trakcie przypisuje on swojemu oddziałowi
(NKWD) dokonanie zbrodni
w Ihrowicy pod przebraniem
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banderowskim. Informacja o
sprawstwie NKWD na podstawie wspomnienia Dmytro
Czernyhiwskiego, znalazła się
również w artykule Bogdana
Huka w tygodniku „Nasze Słowo” z 8 lutego 2009 r. Relacji
tej nie potwierdzają opracowania historyków.
W 2007 r. w archiwach ukraińskich rzekomo odkryto informacje świadczące o tym, że
część zbrodni w latach 19441950 przypisywanych UPA
mogła być dziełem specjalnych jednostek radzieckiego
NKWD. Pośród owych jednostek było także dużo utworzonych z byłych członków UPA
pracujących dla NKWD. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy
(SBU) oświadczyła ze około
150 takich specjalnych jednostek liczących 1800 ludzi działało do 1954 roku. Informacja
ta została powtórzona w „Gazecie Wyborczej”.
Wspólne ustalenia podczas
konferencji
naukowych
z
udziałem polskich i ukraińskich historyków w 1999 r.
doprowadziły do konkluzji,
że sowieckie służby specjalne
(NKWD i GRU) przyczyniały
się do podsycania i rozwijania
antagonizmów
polsko-ukraińskich. Uznano, że zakres zaangażowania sowieckich służb
specjalnych i hipotezy w tym
zakresie są jednak nie do rozstrzygnięcia bez dostępu do
dokumentacji tych służb, znajdującej się w utajnionych zbiorach specjalnych Federacji Rosyjskiej.
Zdaniem Grzegorza Motyki
nie ma żadnego udokumentowanego przypadku napadu
przebranych za UPA enkawudzistów na jakąkolwiek polską
wieś.

50. pod jego kierunkiem przepisano na maszynie znaczną
część dokumentów, które wywiózł za granicę.
W wykonanych kopiach pominięto, według Johna-Paula
Himki, niewygodne fragmenty
dotyczące lat 1941–1942: dowody kolaboracji OUN z III
Rzeszą Niemiecką oraz jej antysemityzmu.
Wołodymyr Wjatrowycz –
uznawany za jednego z czołowych realizatorów ukraińskiej
polityki historycznej i apologetę OUN i UPA. Andrzej Zięba,
Per Rudling, John-Paul Himka
i Grzegorz Motyka są krytyczni wobec prac Wjatrowycza.
Według nich nie pomagają one
w zrozumieniu historii, wykrzywiają prawdę historyczną,
bądź fałszują ją, szkodzą pojednaniu polsko-ukraińskiem,
prezentują „kulturę historycznego negacjonizmu” i napędzają prawicowy ekstremizm
na Ukrainie, nie oddają należytej czci ofiarom ukraińskiego nacjonalizmu, obciążając je
winą za ich własny los. Według
A. Zięby i Pera Rudlinga Wołodymyr Wjatrowycz prezentuje
punkt widzenia banderowców-sprawców zbrodni; drugi z
wymienionych autorów uważa
instytucję, którą W. Wjatrowycz kieruje (Centrum Badań
Ruchu Wyzwoleńczego), za
„przybudówkę OUN”. U G.
Hryciuka tezy przedstawiane
przez Wjatrowycza budzą nie
tylko intelektualny, ale i moralny sprzeciw. Franziska Bruder
opowiada się za bojkotowaniem go przez świat naukowy.
Jest on m.in. autorem książki
„Druga wojna polsko-ukraińska 1942–1947”.

AUTORZY
NEGUJACY
ZBRODNIE OUN - UPA NA
POLAKACH

Bogusław Paź uważa, cytując
zapisek z pamiętników Jana
Zaleskiego, ojca księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego:
Kresowian zabito dwukrotnie,
raz przez ciosy siekierą, drugi raz przez przemilczenie)
że ofiary OUN i UPA zostały
„skazane na niebyt” poprzez
przemilczenie. Według niego
przemilczenie (w odróżnieniu
od milczenia, które jest etycznie neutralne) jest radykalną (bądź doskonałą) postacią
kłamstwa, ponieważ nie wywołuje podejrzeń i nie daje
okłamywanej osobie szansy na
podanie takiego kłamstwa w
wątpliwość.
Umyślne ignorowanie ofiary
poprzez jej przemilczenie w
wymiarze społecznym oznacza jej niebyt w ludzkiej świadomości i pamięci. Ofiara nie
tylko przestaje być, istnieć dla
innych, lecz także traci wszystkie przynależne jej prawa,
skoro jej nie ma i odnosi się
wrażenie, nie nigdy nie było.
Przede wszystkim traci prawo
do obrony i elementarnej sprawiedliwości.
Autor ten wskazuje przypadki z życia politycznego, w któ-

Mykoła Łebed – pierwszy
szef Służby Bezpieczeństwa
OUN (1940–1941), pełniący
obowiązki prowidnyka OUN-B (wrzesień 1941 – kwiecień
1943), według Czesława Partacza odpowiedzialny za rzeź
wołyńską.
W sierpniu 1943 r. na III zjeździe OUN(B) wraz z Mychajłą
Stepaniakiem krytykował delegację OUN(b) z Wołynia za
„bandyckie działania przeciwko polskiej ludności”. Od 1944
roku na emigracji. W 1946 r.
wydał książkę pt. UPA, w której „wybielał” swoją wojenną
przeszłość. Ryszard Szawłowski uznaje tę książkę za początek „totalnego kłamstwa”
OUN o ludobójstwie ludności
polskiej. Według niego twierdzenia Łebedia zostały podjęte
przez większość późniejszych
ukraińskich publikacji. W latach 50. podczas pobytu Łebedia w USA (gdzie dostał się
korzystając w ochrony CIA w
zamian za informacje wywiadowcze o Sowietach) w latach

KŁAMSTWO WOLYŃSKIE

rych ofiary zbrodni wołyńskiej
zostały przemilczane: uchwała
Senatu z 1990 roku potępiająca akcję „Wisła” oraz przemówienie Lecha Kaczyńskiego na
Westerplatte w 2009 roku[135].
Innymi działaniami, które
uznaje za apologię OUN-UPA,
są: niedopuszczanie rzeczników ofiar OUN-UPA do głosu w
publicznych dyskusjach, atakowanie ich (jako przykład podaje ataki na ks. Isakowicza-Zaleskiego), bojkotowanie przez
władze państwowe uroczystości
ku czci ofiar oraz unikanie w
masowych mediach słowa „ludobójstwo”.
BogusławPaź aprobująco cytuje Rafała Ziemkiewicza uważającego, że „w sprawie zbrodni
wołyńskich [...] milczenie i granicząca z panicznym lękiem
niechęć do nazwania po imie-

niu ludobójstwa oraz jego inspiratorów i sprawców łączy
w III RP wszystkie elity, które
w innych kwestiach pokłócone
są na śmierć.” Jednocześnie
zauważa, że „kłamstwo wołyńskie” wywołuje kontrakcję (w
myśl arystotelesowskiej dewizy
„prawda i sprawiedliwość mają
w sobie z natury więcej siły niż
ich przeciwieństwa”) wielu
osób i instytucji (głównie kresowych i niektórych terenowych
oddziałów IPN), które za pośrednictwem wolnych mediów
przekazują społeczeństwu wiedzę o ludobójstwie OUN i UPA.
Dzisiaj możemy powiedzieć, że
ludobójstwo, które przed ponad pół wiekiem wydarzyło się
na Kresach, nie odeszło w przeszłość jako jedno z wielu wydarzeń historycznych. Nie tylko
nie przestaje być wydarzeniem,
które wywołuje ogromne zain-
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teresowanie u coraz młodszych
odbiorców, o czym świadczą
bardzo liczone konkursy wiedzy o Kresach, sympozja, konferencje organizowane tak w
dużych ośrodkach akademickich, jak: Wrocław, Warszawa,
Poznań czy Opole, ale i mniejszych miastach i miasteczkach
rozsianych na Dolnym Śląsku
czy Opolszczyźnie.
Moim zdaniem edukacja medialna związana z wydarzeniami ludobójstwa Kresowian w
przez OUN -UPA w Polsce w
ogóle nie istnieje, a wynoszenie
na ukraińskie ołtarze pospolitych morderców - bandytów
Stepana Bandery, czy Romana
Szychewycza jest równoznaczne z upamiętnianiem Hitlera i
Stalina największych zbrodniarzy w historii ludzkości.

Zosia z Wołynia.
Prawdziwa historia
dziewczynki, która
ocaliła żydowskie
dziecko
Redakcja
Książka o p/w tytule ukazała się
na półkach księgarskich i zwróciła naszą uwagę. Wydawca pisze, że jest to: „Niezwykła historia kobiet, które połączył Holokaust!”. Podaje również niżej
zaprezentowany opis: „Najgorsze
chwile zawsze się pamięta. To,
jak nas podpalili, jak na brzuchu
doczołgałam się do ojca – do dziś
to widzę, gdy nie mogę zasnąć. I
wzrok tej żydowskiej dziewczynki, Inki. Taki błagalny… Zosia
jest sama w cudzym mieszkaniu.
Na zewnątrz świat wali się w
gruzy. Pobliskie wioski są palone
przez bandy UPA. Niemcy mordują Polaków i Żydów. Armia
Hitlera zdaje się niezwyciężona.
A Zosia jest sama. Ale czy na
pewno? Zza ściany dobiega dziwny dźwięk. Decyzja, by zajrzeć
do niewielkiej kryjówki, zaważy
nie tylko na życiu Zosi. Teraz
nie ma o tym pojęcia, ale to, co
za chwilę zrobi, doprowadzi ją
po latach do Yad Vashem. Dzięki temu zostanie Sprawiedliwą
wśród Narodów Świata… Życie
Zofii Hołub to historia XX-wiecznej Polski w pigułce. Zostało
ukształtowane przez ucieczkę
przed bandami UPA mordującymi
Polaków na Wołyniu, uratowanie
żydowskiego dziecka, uniknięcie
transportu do Auschwitz, wyjazd
na Ziemie Odzyskane i małżeństwo z Żołnierzem Wyklętym.
Losy Zosi splatają się ponadto z
życiem dwóch innych wyjątkowych kobiet – Inki, dziewczynki
skazanej przez nazistów i Pola-

ków na śmierć, oraz Stanki, której
rodzina heroicznie decyduje się
na ukrywanie i wychowywanie
żydowskiego dziecka. Dziennikarz Mateusz Madejski publikuje

rozmowę z własną babcią i odkrywa przed czytelnikami, jak wiele
tajemnic i tragicznych wydarzeń
skrywa historia większości polskich rodzin.”

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
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Kiedy naprawdę OUN- UPA
zamordowała Polskich
Parlamentariuszy ?
Bogusław Szarwiło
W „biuletynie IPN” 7-8/2018
znalazłem tekst Ewy Siemaszko:
„Lipiec 1943 roku na Wołyniu”.
(https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci
/55837,Lipiec-1943-roku-na-Wolyniu.html )
Zwróciłem szczególną uwagę
na niżej prezentowany cytowany fragment. „W końcu czerwca
1943 r. kierownictwo Odcinka Turzysk Obwodu AK Kowel otrzymało polecenie przygotowania spotkania przedstawicieli Okręgowego Delegata Rządu na Wołyniu z
dowództwem UPA stacjonującym
w lasach świnarzyńskich (koło
wsi Świnarzyn, gm. Kupiczów,
pow. kowelski). Pisemną propozycję odbycia spotkania przekazał
przedstawicielowi UPA w dniu
27 czerwca 1943 r. żołnierz AK
Franciszek Rawluk, nauczyciel ze
szkoły we wsi Obeniże. Stało się
to po uroczystości poświęcenia
tzw. mogiły, tj. kopca usypanego
na „wyzwolenie Ukrainy”, podczas której wygłaszano złowrogie
wobec Polaków przemówienia. 30
czerwca 1943 r.
Rawluk otrzymał odpowiedź z
UPA, którą przekazał dalej poprzez konspirację w Kupiczowie
do Kowla. 6 lipca 1943 r. we wsi
Radowicze, w punkcie kontaktowym u rodziny Leśniewskich
zatrzymała się polska delegacja
w składzie: por. Zygmunt Rumel (przedstawiciel Wołyńskiego Delegata Rządu) oraz ppor.
Ryszard Markiewicz (oficer AK
z Lubomla). Rumel przed wojną był działaczem wołyńskiego
Związku Młodzieży Wiejskiej, w
którym zabiegał o zgodne współżycie Polaków i Ukraińców,
szczególnie młodego pokolenia;
z kolei Markiewicz był szkolnym
kolegą komendanta Służby Bezpieczeństwa UPA Szabatury – co
miało mieć pozytywny wpływ na
przebieg rozmów. 7 lipca 1943 r.
rano parlamentariusze, ubrani w
mundury Wojska Polskiego, udali się na wstępne rozmowy w lasach świnarzyńskich, po których
zanocowali w polskiej wsi Budy
Ossowskie (gm. Turzysk).
Rano 8 lipca 1943 r. – jak zgodnie twierdzili obserwatorzy ich
przejazdu, świadkowie Rawluk
oraz Stanisław i Zofia Dudulewiczowie (nauczyciele ze wsi
Bobły), a także ich informatorzy z konspiracji – pojechali bez
obstawy furmanką na rozmowy
z dowództwem UPA we wsi Kustycze, z których już nie wrócili.
O zamordowaniu polskiej delegacji 8 lipca zawiadomił punkt
kontaktowy AK u Leśniewskich
w Radowiczach Stanisław Lemiński, który w nocy z 8 na 9
lipca uciekł z Kustycz (powody
jego obecności w Kustyczach nie
są jasne). W świetle relacji osób

bezpośrednio zaangażowanych w
przygotowanie rozmów, doprowadzenie parlamentariuszy na spotkanie i śledzących ich przejazd,
datę ich zamordowania: 10 lipca
1943 r., podaną po raz pierwszy
przez Michała Fijałkę w 1986 r. i
następnie powtarzaną we wszystkich publikacjach podających
ten fakt, można uznać za błędną. (   M. Fijałka, 27. Wołyńska
Dywizja Piechoty AK, Warszawa 1986 r.) Wszystkie osoby zaangażowane w „prowadzenie”
parlamentariuszy na rozmowy,
w tym Rawluk i małżeństwo Dudulewiczów, musiały się usunąć
z tego terenu. Bezpośrednio po
zamordowaniu delegacji wśród
Polaków rozeszła się wiadomość
(prawdopodobnie na podstawie
relacji Lemińskiego, uciekiniera
z Kustycz, i miejscowych Ukraińców), że przedstawiciele Polskiego Państwa Podziemnego zostali
rozerwani końmi.
Konsekwencją mordu parlamentariuszy było przybycie do
polskiej kolonii Zasmyki (gm.
Lubitów, pow. kowelski) kilkunastoosobowej grupy konspiracyjnej AK pod dowództwem Henryka Nadratowskiego „Znicza”,
stacjonującej dotąd w Radowiczach, i zawiązanie w Zasmykach
samoobrony, która przez następne
miesiące chroniła polską ludność w okolicy i przybywających
uchodźców.” Po przeczytaniu
p/w, moim skromnym zdaniem,
uważam, że pani Ewa Siemaszko popełniła błąd podważając
datę 10 lipca 1943 r., jako dzień
mordu polskich parlamentariuszy.
Swoje stwierdzenia oparła na n/w
relacjach: F. Rawluka, ( 1) F
Rawluk, Relacja, „Biuletyn Informacyjny. 27 Wołyńska Dywizja
AK” 1991, nr 2 (30), s. 46–52;
Siemaszko W., Siemaszko E., Ludobójstwo…, s. 1138–1140 (relacja Stanisława i Zofii Dudulewiczów). 2) F. Rawluk, Relacja…,
s. 51; 8 lipca 1943 r. jako datę
zamordowania polskiej delegacji
podaje także Antoni Cybulski w
swych wspomnieniach spisanych
w końcu lat siedemdziesiątych
XX w. (idem, Wspomnienia konspiracyjnego starosty z Wołynia,
Warszawa 2009, s. 76). Już na
samym początku pragnę zwrócić
uwagę na fakt, że Michał Fijałka opublikował swoją wiadomość
w 1986 r., natomiast przywołane
przez panią Siemaszko relacje
zostały opublikowane w latach
1991 i 2009. Śmiem twierdzić,
że M. Fijałka nie podał źródła
informacji ponieważ fakt ten był
wtedy powszechnie znany. Przypomnę, że 19 czerwca 1981 r.
w Warszawie w siedzibie Instytutu Historii PAN odbyła
się sesja naukowa poświęcona
dziejom 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej,

zorganizowana przez: Instytut
Historii PAN i Instytut Historii Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Uczestniczyło w niej uczestniczyło ponad stu byłych żołnierzy,
podoficerów i oficerów dywizji.
Organizatorzy
przygotowali jako materiał sesji opracowanie Michała Fijałki 27
Wołyńska Dywizja Piechoty
AK 16.01— 26.07.1944 wydane przez UMCS w Lubliniew
formie książkowej, a liczącej 171 stron druku. Opracowanie to powstało w wyniku
kilkuletnich badań M. Fijałki i
jego kolegów z dywizji. Autor
zebrał szereg materiałów , pamiętników, wspomnień i relacji.
To dlatego Józef Turowski autor
dokumentalnej książki „Pożoga”
wydanej w 1990 r. na stronie 58
napisał cyt. „....delegaci Zygmunt
Rumel „Krzysztof Poręba” oraz
Krzysztof Markiewicz „Czart”,
jak również furman Witold Dobrowolski, 10 lipca 1943 r. zostali
zamordowani we wsi Kustycze „.
Podobnie jak M. Fijałka uznał
ten fakt na tyle za oczywisty, że
nie podał źródła pochodzenia tej
informacji. Przy okazji przypomnę, że to właśnie on znaczną
część swojego życia poświęcił
wyjazdom po kraju do świadków i zebrał potężną liczbę relacji. Według ustaleń pani E.
Siemaszko głównym świadkiem
zamordowania naszych oficerów,
8 lipca, był Stanisław Lemiński,
ze znakiem zapytania skąd się
tam wziął? W tym miejscu przywołam jako świadków członków
mojej rodziny, Romankiewiczów
( ze strony matki) mieszkających
w/w wspomnianych Radowiczach. Stanisław, Mieczysław,
Zygmunt i Antoni Romankiewicz
byli w składzie oddziału zbrojnego ppor. Henryka Nadratowskiego z Radowicz, do którego ponoć
miał dotrzeć z wiadomością pan
Lemiński . Muszę w tym miejscu wyraźnie oświadczyć, nikt z
nich nigdy nie wspomniał o takim
fakcie, a pierwsze wspomnienia
spisywałem w latach 60-tych.
Owszem wszyscy wspominali pobyt Rumla i Markiewicza, którzy
nocowali z 6 na 7 lipca w domu
Leśniewskich, gdzie był punkt
kontaktowy AK i przygotowania
do wyjazdu na spotkanie ze sztabem UPA w Świniarzynie. 7 lipca pojechali oni na spotkanie furmanką pana Rakowskiego, mieszkańca Radowicz. Wrócili jednak
niezadowoleni, albowiem nic z
tego spotkania nie wynikało. Nie
wyjawiając żadnych szczegółów
pojechali do Bud Osowskich. Ryszard Romankiewicz z Radowicz
w swoich wspomnieniach napisał:
„ Nastał wreszcie dzień 11 VII
1943 – mord zbiorowy ludności
polskiej w Kościele w Kisielinie

/ Zygmunt Rumel

oddalonym od Radowicz ok. 25
km. Już następnego dnia 12 VII
przybył do nas p. Ożarowski z
Nyr i doniósł o tym mordzie. Brat
Stanisław natychmiast udał się
do wsi by spotkać się z kolegami
z konspiracji i nowym dowódcą
Nadratowskim, który po śmierci
Leśniewskich zamieszkał u nich,
gdyż był rodzonym bratem Leśniewskiej – matki. Na tymże spotkaniu zapadła decyzja o ucieczce następnego dnia tj. 13 VII do
Zasmyk z bronią i rodzinami. Po
powrocie brata ze spotkania rozpoczęto przygotowania do ucieczki. Robiono to jednak dyskretnie
bo sąsiedzi niczego nie zauważyli.
Dnia 13 VII opuściliśmy swój dom
zostawiając większość dobytku tj.
świnie, bydło, drób, meble itp.
Na dwie furmanki załadowano
żywność i odzież. Zbiórka miała
nastąpić na skrzyżowaniu dróg
koło lityńskiego lasu o godzinie
13. 30. Nasze wozy przyjechały
pierwsze. Czekaliśmy na pozostałe, nie nadjeżdżały. Dopiero
około godziny 15. 00 nadjechały.
Było nas razem ok. 8 rodzin. Po
krótkiej wymianie zdań mężczyźni
podbiegli do swoich wozów, skąd
wyciągnęli karabiny i założyli na
głowy szare furażerki z przypiętymi orzełkami.” ( Tom. 13 - http://
www.mojewojennedziecinstwo.
pl/index.php?plik=strony/os166 )
Jak z tego wynika wymarsz oddziału z Radowicz nie ma to nic
wspólnego z wiadomością Lemińskiego, którego tam nie było,

o śmierci parlamentariuszy w
dniu 8 lipca. W relacji Rawluka,
na którą powołuje się pani E. Siemaszko jest na str. 51 gdzie autor
przywołuje Antoninę Leśniewską ps. „Wierna”, która ponoć
miała powiedzieć, cyt.” 9 lipca
1943 roku 14 uzbrojonych członków Ruchu Oporu z Radowicz zabrawszy broń oficjalnie poszło do
Zasmyk....”.
Niestety jak z p/w wynika jest to
nieprawda i wątpię by mogła
tak powiedzieć będąc osobiście
w oddziale, który 13 lipca 1943
r. dokonał przemarszu w biały
dzień przez ukraińskie wioski.
I nawiasem mówiąc nie szli ale
jechali, cywile wozami partyzanci z bronią na koniach. Datę tą
zapamiętało wielu mieszkańców
Zasmyk i okolicznych wsi polskich, bo to był pierwszy polski
oddział zbrojny który się ujawnił
w pow. Kowel. Natomiast powoływanie się na Antoniego Cybulskiego, który napisał cyt. „ Latem
dotarła do mnie wiadomość o
jego tragicznej śmierci. 7 lipca
1943 r. delegacja w składzie pełnomocnik Delegata Rządu Zygmunt Rumel „Krzysztof Poręba”,
członek konspiracji AK Krzysztof
Markiewicz „Czart” z woźnicą z
Witoldem Dobrowolskim przeprowadzili wstępne rozmowy z UPA
w okolicy Świniarzyna. 8 lipca na
zakończenie rozmów udali się do
wsi Kustycze, gmina Turzysk pow.
Kowel, gdzie zostali, prawdopo-
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dobnie przez rozerwanie końmi
zamordowani.” ( str. 76) ,jest jak
wynika z treści, poważnym nieporozumieniem. Po pierwsze, jak
sam pisze wiadomość do niego
doszła, dokładnie nie wiadomo
skąd? Po drugie jest mało precyzyjna, wymienia furmana Dobrowolskiego już 7 lipca, który miał
brać udział już w pierwszym spotkaniu, a tak nie było. Po trzecie
proszę zwrócić uwagę na fakt, że
„ Wspomnienia konspiracyjnego starosty z Wołynia „ zostały
wydane w Warszawie 2009 r., a
więc de facto po publikacji relacji Rawluka w Biuletynie Informacyjnym 27 WDP AK nr.
2( 30) z 1991 r.
W tym miejscu proszę zapoznać
się co napisał Henryk Kata ps.
„Prima” autor książki: „Wojenne wichry” wydanej w 2001 r.
Pisze on cyt. „ 9 lipca 1943 roku
wieczorem, w punkcie kontaktowym w Budach Ossowskich por.
Zygmunt Rumel, ppor. Krzysztof
Makiewicz, plutonowy podchorąży Wacław Kopczyński – mieszkaniec Bud Ossowskich, oraz Antoni
Kazimierski – mieszkaniec kolonii
Brodyszcze, ustalili, że w następnym dniu to jest 10 lipca, wymienieni oficerowie:
Rumel i Markiewicz na polecenie delegata rządu w Londynie,
Kazimierza Banacha „Linowskiego”, pojadą jako delegacja
na pertraktacje z przedstawicielami strony ukraińskiej. (...). Delegaci: Zygmunt Rumel i Krzysztof Markiewicz pojadą w pełnym
umundurowaniu oficerów polskich na zaplanowane rozmowy
do Kustycz. Powozić końmi będzie Witold Dobrowolski, mieszkaniec Kowalówki, sąsiadujący z
Antonim Kazimierskim, u którego
wymienieni oficerowie zatrzymają
się na noc. W noc tę, z 9 na 10
lipca, oficerów będą ubezpieczać
Antoni i Henryk Kata z bronią
krótką. Zgodnie z tymi ustaleniami, ja z bratem Antkiem mieliśmy,
toteż ubezpieczaliśmy oficerów
– delegatów całą noc do 7 rano,
do chwili wyjazdu z Witoldem
Dobrowolskim. W tym dniu rano
w sprawach organizacyjnych
pojechał mój brat Władysław z
Wacławem Kopczyńskim, ps. „Sokół”, do Włodzimierza Wołyńskiego i do Uściługa nad Bugiem. W
Uściługu już w godzinach popołudniowych do punktu kontaktowego dotarła wiadomość, że dwaj
oficerowie polscy i furman zostali
bestialsko zamordowani w Kustyczach przez OUN-UPA.”
Reasumując p/w sadzę, że to pani
E. Siemaszko popełniła błąd podważając utrwaloną już datę 10
lipca 1943 r. , jako dzień mordu
na Polskich Parlamentariuszach.
Nikt do tej pory nie zwrócił uwagi, dlaczego nie dokonano tego 7
lipca? Przecież oni byli łatwym
celem, nie zależnie od dnia i
miejsca. Natomiast fakt zamordowania ich 10 lipca wiąże się
bezpośrednio z przygotowywaną
akcją zbrodni na szeroką skalę,
czyli „Krwawą Niedzielą 11 lipca 1943”. A może chodziło tu o
efekt propagandowy, co zresztą
uzyskali. Tak czy inaczej bardziej
wszystkich nurtuje pytanie: nie
kiedy zamordowano, ale gdzie są
szczątki ofiar. Oni nadal nie mają
swoich grobów.
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Byłem żołnierzem 27 WDP AK
w kompanii „Błękitnych”
Edward Kołodziej

szpitalu polowym w miejscowości
Stawki, Stacjonował tam oddział
Armii Czerwonej. Po wyleczeniu
ran wróciłem do kompanii.
Okrążenie w lasach mosurskich

Urodziłem się 20 lutego 1923r. w
Dubience (powiat Hrubieszów,
województwo lubelskie). Podczas II wojny światowej byłem
żołnierzem podziemia, w tym w
Armii Krajowej (od lutego 1943r.
do lipca 1944r.), Ludowego Wojska Polskiego (od lipca 1944r. do
maja 1945r.). Będąc w strukturach
podziemnych, nie brałem udziału
walce z bronią w ręku. Należałem
do placówki miejscowości kolonia Strzelecka. Byłem łącznikiem
do przekazywania osobom zaufanym poleceń o ruchach wojsk
niemieckich, oddziałów UPA i
ukraińskiej policji. Nasze oddziały
partyzanckie pomagały ludności
polskiej przeżyć czerwone noce i
dni przed rezunami, którzy mordowali ludność polską, rabowali
dobytek i palili zabudowania. W
lutym 1944 r., nocą w drodze do
oddziału z meldunkiem informującym o przyjeździe saperów - kompanii warszawskiej, nad rzeką Bug
wpadłem w zasadzkę hitlerowców
i ukraińskiej policji. Po doprowadzeniu na komendę w Dubience,
przez kilka dni i nocy w czasie
przesłuchania bito i znęcano się
nade mną. Okaleczonego na całym ciele, w miejscowości kolonia
Siedliszcze zostałem odbity przez
kolegów z mojego oddziału AK
przebranych w mundury żołnierzy
armii hitlerowskiej. Nocą przeprowadzono mnie za Bug, na Wołyń
do oddziału porucznika „Małego”
( Stanisław Witamborski, dowódca komp. przeprawowej-red).
Zdarzenie to opisano w książce
pt.”Partyzancki Kraj” autorstwa
Jerzego Markiewicza (str. 430).
Po wyleczeniu zostałem skierowany do kompanii „Błękitnych”
por. „Motyla” ( Zbigniew Ścibor-Rylski -red), batalionu kpt.
„Sokoła” (Michał Fijałka- red)
27 Wołyńskiej Dywizji AK. Tam
otrzymałem umundurowanie i
uzbrojenie wojsk niemieckich,
gdyż cała kompania posiadała
niemieckie sorty mundurowe.
Ścibor- Rylski w swoich wspomnieniach napisał: 20 stycznia
1944. Batalion policji pomocniczej (zwerbowani przez Niemców
w 1943 do walki z Ukraińcami)
z Maciejowa rozbroił i zamknął
w areszcie całą niemiecką kadrę
dowódczą, przecinając również
połączenia telefoniczne. Po uformowaniu kolumny, załadowaniu
około 20 wozów bronią, amunicją
i sprzętem wojskowym, batalion

udał się z patrolem kaprala „Orzecha” w rejon Zasmyk, Suszybaby.
Żandarmi nosili błękitne niemieckie mundury, więc oddziały „Sokoła”, „Jastrzębia” zobaczywszy
rano zbliżającą się kolumnę w
niebieskich mundurach zaczęły
zajmować stanowiska obronne.
Wkrótce sprawa się wyjaśniła, po
czym batalion żandarmów został
gorąco przyjęty śniadaniem. Płk
„Luboń” przydzielił „Błękitnych”
do „Sokoła”, „Gardy”, „Jastrzębia”.(...) 5 lutego por. Z. Ścibor-Rylski został dowódcą 2. kompanii w batalionie (I/50. pp) por. M.
Fijałki «Sokoła», która stacjonowała w okolicach Kowla. ( p/w od
redakcji)

W czasie okrążenia oddziałów
27.Wołyńskiej Dywizji i oddziałów Armii Czerwonej w lasach
mosurskich otrzymaliśmy rozkaz
przebicia się nocą przez tory kolejowe obok miejscowości Jagodzin-Rymacze. Akcja trwała do chwili
nadjechania pociągu pancernego,
z którego oświetlono reflektorami kierunek przejścia oddziałów
i otworzono ogień z broni maszynej. Końcowa kolumna żołnierzy
została cofnięta do lasu. Pozostało
wielu zabitych i rannych, wśród
nich i ja zostałem ranny. Nie mogłem wycofać się w głąb lasu za
innymi i pozostałem w lesie sam
przez okres ponad sześciu tygodni. Ranę opatrywałem strzępami
własnej koszuli. Pożywieniem
była między innymi końska surowa padlina. W tym czasie oddziały
niemieckie dokonywały obław za
niedobitkami żołnierzy AK. Aby
pozostać przy życiu kryłem się w
niedostępnych bagnach. W stru-

/ Kompania por. „Motyla”

Brałem udział we wszystkich
walkach jakie toczyła kompania,
gdzie po stronie wroga uczestniczyło lotnictwo, czołgi, artyleria.
W kwietniu 1944 r. podczas walk
i bombardowania zostałem ranny
we wsi Mosur i przebywałem w

pach od wszy i komarów, smrodu
ran na ciele czekałem wyzwolenia,
gdyż nocą było słychać kanonadę
artylerii od wschodu. Po nadejściu
frontu w lipcu przewieziony zostałem przez Wojsko Polskie do szpitala w Chełmie. W książce Micha-

/ Grupa żołnierzy z kompanii por. „Motyla”

ła Fijałki pt. „27 Dywizja Piechoty
AK” zostałem uznany za poległego
w lasach (str. 201). Po wyleczeniu
przydzielono mnie do 56 pułku IX
brygady artylerii Wojska Polskiego. Brałem udział w walkach na
froncie od Warszawy, ofensywie w
operacji berlińskiej do zakończenia wojny. Po wojnie przez okres
czterech i pół lat służyłem w I
Eskadrze Myśliwskiej Oficerskiej
Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Później przepracowałem jako leśnik
w sumie 26 lat. Pozostałe dziesięć
lat byłem zatrudniony w Sędziszowskiej Fabryce Kotłów. Obecnie mam 80 lat i jestem inwalidą
wojennym w stopniu porucznika.
Odznaczony zostałem sześcioma
krzyżami, siedmioma medalami,
dziewięcioma różnymi odznakami. Udzielam się w pracy społecznej w Związku żołnierzy Armii
Krajowej i Związku Inwalidów
Wojennych RP. Otrzymane odznaczenia dotyczą udziału w walkach
na froncie i pracy w cywilu. Za
poniesione rany, ból, głód, wylaną krew podczas służby w Armii
Krajowej nie zostałem doceniony.
Sam dowódca dywizji gen. Jan
Wojciech Kiwerski zapewniał nas
okaleczonych w bojach, że Wolna
Ojczyzna nas wynagrodzi. Jego
prochy po 45 latach z lasów mosurskich złożono na Warszawskich
Powązkach. Dość dużo minęło lat
od tamtych dni okupacji kraju, w
pamięci utkwiły słowa byłego
dowódcy jednej z najliczniejszej i
najdłużej walczącej w latach 19431944 wielkiej jednostki Armii
Krajowej. Pomnik 27 Wołyńskiej
Dywizji Piechoty Armii Krajowej
wzniesiono w Warszawie, przy
trasie Alei Armii Krajowej,
upamiętniający miejsca walk i
zagładę Polaków na Wołyniu.
Edward Kołodziej : « HISTORIA
Z LASÓW MOSURSKICH”
http://armiakrajowa.home.pl/
pdf/106.pdf
Biuletyn Informacyjny Nr 2 (106) Warszawa,
kwiecień – czerwiec 2010 O W 27
WDP AK Str.36
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KALENDARIUM LUDOBÓJSTWA.
Lipiec 1945 rok.
Stanisław Żurek

Na przełomie czerwca i lipca
1945 roku:
We wsi Terka pow. Lesko Ukraińcy zamordowali 3-osobową
rodzinę polską i spalili jej dom.
(Stanisław Żurek: UPA w Bieszczadach. Wrocław 2010, s. 70).
2 lipca:
We wsi Cetula pow. Jarosław na
drodze został zamordowany przez
UPA Jan Górczak, ur. w 1923 r.,
milicjant.
5 lipca:
W miasteczku Krasiczyn pow.
Przemyśl w zasadzce upowcy z
sotni „Burłaki” zabili 9 Polaków,
milicjantów.
We wsi Tarnawce pow. Przemyśl w walce z UPA poległo 9
Polaków.
We wsi Terka pow. Lesko upowcy zamordowali 9 Polaków: 2
zastrzelili, 2 powiesili, 5 uprowadzili bez śladu. (Edward Prus:
Operacja „Wisła”, Wrocław 2006,
s. 70 – 71).
7 lipca:
We wsi Pawłokoma pow. Brzozów Ukraińcy z SKW zamordowali Karolinę Kaszycką powracającą z przymusowych robót z
Niemiec i zagrabili jej skromne
mienie. W odnalezionym w 1983
roku w okolicy Birczy archiwum
nadrejonu „Chołodnyj Jar” znajdowała się notatka, którą sporządził 11 lipca 1945 roku strzelec
SKW „Śmich”. „Dotyczy: Strzelec SKW, 1-go kuszcza, rejonu
czota 3 „Czarnomore”. Sprawa:
Likwidacja Kaszyckiej Karoliny, Polki, ze wsi Pawłukomy,
która wracała z Niemiec i dnia
7.07.1945 r. została zlikwidowana
przez strzelców SKW „Śmicha” i
„Jastruba” z rozkazu kuszczowego „Jara”. Zeznania: Kuszczowy
„Jar” dał rozkaz „Jastrubowi”
i mi, żebyśmy obaj zlikwidowali
Kaszycką Karolinę. Wychodząc
pamiętałem rozkaz dany „Jastrubowi”, że jeżeli będą materiały
tekstylne i bielizna, to „Jastrub”
może je sobie zabrać. Zaraz po
tym wyszliśmy. W tej chacie, gdzie
przebywała wyżej wymieniona
Polka byli następujący ludzie:
Iwan Mudryk, Dmytro Sokił i
Anna Potoczniak – żona Polaka
z tej chaty. Po zabraniu rzeczy,
jakie nadawały się na koszule,
wróciliśmy na kwaterę. Po drodze
„Jastrub” zaniósł te rzeczy do
jednej Polki we wsi Kotów, aby
ta uszyła koszule. Wychodząc od
Kaszyckiej Karoliny, kazaliśmy
jej, aby za godzinę wyniosła się ze
wsi. Po przyjściu na kwaterę „Jastrub” zgłosił „Jarowi”, że zabrał
od niej materiały na koszule, które
dał zaraz do uszycia. Po godzinie
„Jar” kazał nam iść, wyprowadzić Polkę do lasu i zlikwidować

(przez rozstrzelanie). „Jastrub”
wyprowadził ją z chaty, przekazał
ją Mudrykowi Iwanowi, aby ten
odprowadził ją pod las. W lesie
zatrzymaliśmy ją i zlikwidowali:
rzeczami, jakie miała przy sobie
podzieliliśmy się. „Jastrub” zabrał dla siebie rzeczy: prześcieradło, półtora metra płótna, damską
bluzkę, sweter, szalik, pończochy,
które dał Kusznowej Tani. Ja zabrałem dla siebie następujące
rzeczy: sweter, sukienkę, szalik,
skarpetki. O tych rzeczach nie
zgłosiliśmy „Jarowi”. W dwa
dni później „Jar” pytał „Jastruba”, gdzie są rzeczy i ile ich było.
„Jastrub” zgłosił „Jarowi” tylko
takie rzeczy: dwa prześcieradła i
pończochy”. (Edward Prus: Atamania UPA, Wrocław 1996, s.
91).
We wsi Szczawne pow. Sanok
banderowcy zamordowali 3 Polaków, w tym naczelnika stacji
kolejowej Antoniego Kondyjewskiego, lat 30 i milicjanta Feliksa
Jankowskiego, inny milicjant został ciężko ranny.
9 lipca:
We wsi Hadyńkowce pow. Kopyczyńce zamordowano Polaka
z “Istriebitielnych Batalionów”.
(Kubów Władysław: Terroryzm
na Podolu; Warszawa 2003).
11 lipca:
We wsi Dobroczyn pow. Hrubieszów: „11.07.1945 r. został
zam. Jaśkiewicz Jan l. 23.” (Prof.
dr hab. Leszek S. Jankiewicz:
Uzupełnienie listy strat ludności
polskiej /…/. W: Ludobójstwo
OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich. Seria – tom 8,
Kędzierzyn-Koźle 2016).
We wsi Kalników pow. Mościska banderowcy spalili Bronisławę Polną, lat 37. (Andrzej Zapałowski: Granica w ogniu. Warszawa 2016, s. 121).
12 lipca:
W miasteczku Bircza pow. Dobromil (pow. Przemyśl) upowcy
zamordowali Edwarda Laszkiewicza.
13 lipca:
We wsi Dobra pow. Jarosław
został zamordowany przez UPA
Jan Pyzak.
15 lipca:
We wsi Chlebowice Świrskie
pow. Przemyślany zamordowana została Zadwórna Magdalena,
lat 19. (Józef Wyspiański: Barbarzyństwa OUN-UPA, Lubin 2009,
s. 268).
We wsi Zapałów pow. Jarosław
upowcy zamordowali 6 Polaków.
W nocy z 16 na 17 lipca:
We wsi Wojutycze pow. Sambor
banderowcy zamordowali 2 rodziny polskie liczące 10 osób, o

nazwisku Kok: 2 mężczyzn, 2 kobiety (lat 30 i 50), dwie córki lat 2
i 4 z jednej rodziny oraz 3 córki w
wieku od 17 do 22 lat i syn lat 24
z drugiej rodziny. „Przed śmiercią
kobiety i dziewczęta zostały zbiorowo zgwałcone. Wszyscy byli
torturowani, ciała ofiar były zmasakrowane. /.../ Następnej nocy z
17 na 18 lipca 1945 roku, banda
ukraińska UPA dokonała ponownego napadu na polskie domy i
kto nie zdążył uciec, został zamordowany. Zginęło 7 mieszkańców
wsi (Siekierka..., s. 912 – 913;
lwowskie).
17 lipca:
We wsi Łukowe pow. Lesko zamordowali Michała Klimka i jego
matkę.
W nocy z 17 na 18 lipca:
We wsi Lipa koło Birczy pow.
Przemyśl upowcy spalili 3 domy
polskie i uprowadzili Michała
Chrobaka do lasu, gdzie został zamordowany.
We wsi Wojutycze pow. Sambor
podczas kolejnego napadu zamordowali 7 Polaków.
18 lipca:
We wsi Zawadka pow. Lesko
zamordowani przez UPA: Zdzisław Konopelski – rolnik, Władysław Konopelski – członek PPS,
Tadeusz Konopelski.
(http://
www.rodaknet.com/rp_wycislak_28.htm).
19 lipca:
We wsi Stubieńko pow. Przemyśl banderowcy zamordowali
3 Polaków, braci, podczas zbioru
żyta na polu.
20 lipca:
W miejscowości Bircza pow.
Przemyśl na cmentarzu ma grób
Bartosiewicz Zdzisław ur. 1926,
który zginął z rąk UPA 20 VII
1945. (http://w.kki.com.pl/pioinf/
przemysl/zabytki/narodowej/ofiary1.html).
We wsi Janów Lwowski pow.
Gródek Jagielloński upowcy
zamordowali 20-letniego Józefa
Sabatowskiego: był duszony paskiem, miał wyrwany język, rozbitą głowę i liczne rany kłute.
W nocy z 20 na 21 lipca:
We wsi Zawadka pow. Lesko
Ukraińcy uprowadzili 4-osobową
rodzinę polską i ślad po niej zaginął. (http://www.rodaknet.com/
rp_wycislak_28.htm).
22 lipca:
We wsi Srogów pow. Sanok
Ukraińcy uprowadzili Władysławę Oleniacz, której zwłoki odnaleziono w lesie 23 marca 1946
roku.
We wsi Żernica Wyżna pow.
Lesko w zasadzce UPA zginęło 2
milicjantów z posterunku w Ho-

czwi.
23 lipca:
We wsi Kamienne pow. Sanok
Ukraińcy zamordowali Teodora
Hrycko i spalili jego dom.
24 lipca:
W przysiółku Brzozowiec należącym do wsi Czaszyn pow. Sanok UPA zorganizowała zasadzkę
na 20 żołnierzy ochraniających
transport żywności; w walce zginęło 5 żołnierzy z 8 DP a 6 zostało
rannych.
We wsi Budomierz gm. Lisie
Jamy pow. Lubaczów został
zamordowany przez UPA gajowy Rudolf Kulmatycki, lat 40.
(Edward Orłowski..., jw.).
We wsi Małkowice pow. Przemyśl Ukraińcy zamordowali
20-letnią Czesławę Kunę.
25 lipca:
We wsi Hadyńkowce pow. Kopyczyńce upowcy uprowadzili 2
polskie rodziny liczące 10 osób,
zwłoki ich odnaleziono w studni.
We wsi Niemistów pow. Lubaczów 25 lipca 1945 r. zamordowali milicjanta Władysława Chmielowskiego. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.
Zi; Postanowienie o umorzeniu
śledztwa.).
We wsi Polańczyk pow. Lesko
(Bieszczady) zamordowali 3 Polaków.
26 lipca:
We wsi Bóbrka pow. Lesko upowcy zamordowali 2 Polaków.
We wsi Kobylnica pow. Lubaczów 26 lipca 1945 r. zamordowali żołnierza 10 pal-u 9 DP ppor.
Karola Króla ur. 29 marca 1925
r. (IPN Opole, 21 grudnia 2018,
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.).
26 i 27 lipca:
W rejonie wsi Stubienko i Barycz pow. Przemyśl: „W dniach
26 i 27 lipca 1945 r. w rejonie Stubienka i Baryczy doszło ponownie
do walki pododdziału 26pp i funkcjonariuszy MO z banderowcami.
W trakcie tego starcia spłonęła
część Stubienka (29 domów, 26

stajni i 24 stodoły, a zaginęło 66
koni, 7 krów, 8 świń i 409 sztuk
drobiu) oraz raniono 2 żołnierzy
WP. We wsi Barycz spłonęło 5 domów, 8 stodół i 5 stajni. Ponadto
żołnierze zabrali 9 koni, 3 krowy,
4 świnie i 28 sztuk drobiu. W tej
walce miał zginąć prawdopodobnie szer. Jerzy Mizgier, s. Wiktora, ur. 1924 r., z 28pp57. Jeden z
banderowców uczestniczących we
tej walce wspominał, że w akcji
miały brać udział dwa samoloty
zabezpieczające operację. Ponadto twierdził, że po stronie polskiej miało polec 6 żołnierzy WP
oraz pewna liczba banderowców
i ludności cywilnej. Łukasz Kuźmicz podaje nazwiska poległych
zaznaczając, że wszyscy żołnierze
mieli poucinane głowy siekierą.
Wśród zabitych znaleźli się: szer.
Zbigniew Cichoń, s. Izydora,
ur. 6.09.1923 r.; chor. Klemens
Korzeniowski, s. Marcelego, ur.
21.11.1921 r.; st. strz. Mikołaj
Nakwas, s. Łukasza ur. 1913 r.; st.
szer. Władysław Świerkowski, s.
Andrzeja, ur. 1921 r.; szer. Feliks
Szurawski, s. Jana, ur. 1922 r. i
kpr. Stanisław Woszczyło, s. Jana,
ur. 1915 r. Wg Edmunada Ginalskiego i Eugeniusza Wysokińskiego do walki pododdziału 26pp z
częścią sotni „Kruka” w rejonie
Nienowic doszło 20 lipca i w wyniku silnego ognia banderowców
z zasadzki ranny został dowódca 26pp mjr Stefan Tielatnikow
a zginął chor. K. Korzeniowski.
Pięciu rannych żołnierzy, którzy
nie zdołali opuścić samochodu, zamordowali banderowcy.”
(Andrzej Zapałowski: Granica w
ogniu. Warszawa 2016, s. 123).
28 lipca:
We wsi Lipa pow. Przemyśl upowcy zamordowali Piotra Steca
oraz powiesili Ukrainkę Pelagię
Niezgocką, żonę Polaka, który
uciekł do Birczy.
Na terenie powiatu Tomaszów
Lubelski: „28.07.1945 r. w nieoznaczonym miejscu został zam.
przez UPA Muzyczka Józef l. 33.”
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw. tom 8).

1 lipca 2020 - strona 28
29 lipca:
We wsi Hadyńkowce pow. Kopyczyńce upowcy zamordowali
Polaka z “Istriebitielnych Batalionów”. (Kubów..., jw.).
We wsi Nienowice pow. Jarosław miejscowi Ukraińcy z SKW
zamordowali 6 żołnierzy z 26 po
9 DP. Ich grób znajduje się w Jarosławiu na cmentarzu komunalnym.
30 lipca:
We wsi Bereska pow. Lesko
upowcy zamordowali 3 Polaków.
We wsi Bezmiechowa Górna
pow. Lesko zamordowali 4 Polaków, w tym sołtysa, kobietę lat 23
i milicjanta.
We wsi Glinne pow. Lesko zamordowali 2 Polaków.
We wsi Lipa pow. Przemyśl
zamordowali 8 Polaków, a pozostałych wypędzili zabraniając
powrotu.
We wsi Orelec pow. Lesko zamordowali 2 Polaków.
We wsi Ropienka pow. Lesko:
„30.07.45 r. zginęło w walce podczas napadu na posterunek MO 3
milicjantów i 2 osoby cywilne.”
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw. tom 8).
We wsi Ruska Wieś pow. Przemyśl zamordowali Stanisława
Radonia, ciężko poranili jego ojca
i dotkliwie pobili jego matkę.
31 lipca:
W miasteczku Bircza pow.
Przemyśl zastrzelili 2 Polaków
jadących furmanką.
We wsi Hadyńkowce pow. Kopyczyńce zamordowali Polaka,
Rosochatego N. (Kubów..., jw.).
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We wsi Kotówka pow. Kopyczyńce zamordowali 1 Polaka
NN.
We wsi Probużna pow. Kopyczyńce zamordowanych zostało
przez banderowców 3 Polaków:
Głogowska N. l. 60, Krzyków
Zych l. 35, Zadorony Emil l, 23.
(Kubów..., jw.).
We wsi Zawadka pow. Lesko
zamordowali 9 Polaków. (Prus...,
s. 266).
W lipcu 1945 roku (świadkowie nie podali dnia):
We wsi Bielawińce pow. Buczacz został zamordowany przez
upowców Wiktor Siwak lat 23.
We wsi Brzeżawa pow. Dobromil upowcy uprowadzili Mikołaja
Grodeckiego, który zaginął.
W kolonii Czerce pow. Jarosław
zostało zamordowanych przez
UPA 3 żołnierzy z 28 pp 9DP.
We wsi Grąziowa pow. Dobromil: „W lipcu 1945 powieszono
gajowego z Griąziowej Jana Łukasiewicza”. (Andrzej Zapałowski: Granica w ogniu. Warszawa
2016, s. 217).
We wsi Hanaczówka pow. Przemyślany: Brajer Aniela, lat 33,
07.1945 r. zamordowana przez
ukraińskiego męża. (Józef Wyspiański: Skutki napadów ukraińskich nacjonalistów w powiecie
Przemyślany. w: Ludobójstwo
OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich, tom 10, Kędzierzyn-Koźle 2018).
W mieście Jarosław na cmentarzu komunalnym ma grób żołnierz WP Rondowicz (Rentowicz)
Piotr ur. 1904, który zginął z rąk
UPA VII 1945 (http://w.kki.com.

pl/pioinf/przemysl/zabytki/narodowej/ofiary1.html).
We wsi Kobylnica pow. Lubaczów w lipcu 1945 r. zamordowali
Józefa Dorobę oraz Rozalię Szałaj lat 19. (IPN Opole, 21 grudnia
2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.). Oraz: We wsi Kobylnica
Ruska pow. Jaworów upowcy
zamordowali Józefa Dorobę. Rozalia Szałaj została zamordowana
w sierpniu 1945 roku.
W miasteczku Kołomyja woj.
stanisławowskie zamordowali
Polaka o nazwisku Biszof, pracownika browaru w Piadykach.
We wsi Korolówka pow. Borszczów uprowadzili 25-letnią Polkę
o nazwisku Starczewska, która
zaginęła bez wieści.
We wsi Leszczyny pow. Dobromil uprowadzono Jerzego Czabanowskiego, lat 21, o którym słuch
zaginął. Zamieszkały w Grąziowej, uprowadzony w czasie powrotu z Przemyśla. (Andrzej Zapałowski: Granica w ogniu. Warszawa 2016, s. 215).
W miasteczku Lubieszów pow.
Kamień Koszyrski: „W lipcu
1945 roku Motficki z żoną pojechał na Zarekę, żeby przywieźć
paszy dla konia i dzieciom coś do
jedzenia. I nie wrócili, zabito ich.”
(Wspomnienia Zofii Ferendz, w:
Gazeta Lubuska z 8 maja 2010 r.).
We wsi Lubsza pow. Żydaczów
zastrzelili Józefa Pabisia, którego
ojca zamordowali jesienią 1944
roku.
We wsi Ostapie pow. Skałat zamordowali żołnierza II Armii WP
Stanisława Mazura, który przyje-

chał do rodziny.
We wsi Perespa pow. Łuck w
areszcie NKWD współwięźniowie nacjonaliści ukraińscy zamordowali 18-letniego Polaka
Franciszka Mańczaka, który powrócił na Wołyń po ekspatriacji
do Polski, ponieważ zakochał się
w ukraińskiej dziewczynie.
We wsi Poznanka Gniła pow.
Skałat upowcy zamordowali plutonowego WP Jana Domańskiego:
na ciele wypalili mu ogniem sylwetkę orła, zmasakrowali twarz,
wybili zęby, na plecach miał kilka
ran kłutych.
We wsi Rajskie pow. Lesko upowcy zamordowali 2 Polaków: dyrektora kopalni ropy 44 1. Ochala
z żoną; ich 2 dzieci, głodne, przez
kilka tygodni kryły się na cmentarzu, aż zabrali je żołnierze WOP.
We wsi Rudka pow. Jarosław
Ukraińcy z SKW z Cieplic, Dobrej, Dobczy i Piskorowic obrabowali gospodarstwa polskie oraz
zamordowali 4 Polaków.
We wsi Stubienko pow. Przemyśl: „W miesiącu lipcu 1945 r.
w Stubienku banderowcy zamordowali pracujących przy żniwach
trzech braci Szpitalów: Józefa ur.
17 marca 1921 r.49, Andrzeja ur.
7 czerwca 1928 r. i Kazimierza.
Podawane jest także inne imię
Tadeusz s. Marcina ur. 7 czerwca
1928 r., który faktycznie zginął z
rąk UPA 25 lipca 1945 r. w Baryczy (zapewne chodzi o tę samą
osobę). Józef Szpital, ur. 17 III
1912 r., zginął w kwietniu, zatem
jest to inna osoba. Andrzej Szpital, ur. 18 III 1923 r., zginął 28 IV
1945 r. Chodzi o Andrzeja Szpitala, ur. 7 VI 1928 r.” (Andrzej Za-

/ Foto: Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości - Wystawa przed ministwrstwem
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pałowski: Granica w ogniu. Warszawa 2016, s. 121).
We wsi Tynów pow. Drohobycz
banderowcy zastrzelili na moście
18-letniego Józefa Badeckiego i
ciało wrzucili do rzeki.
We wsi Tyszkowce pow. Horodenka zamordowali 11 Polaków,
w tym starsze małżeństwo oraz 3
kobiety w wielu 34 – 36 lat.
Stanisław Żurek
Podstawowe źródła opracowania,
które nie są wymieniane przy podawanych przypadkach zbrodni:
Jastrzębski Stanisław: Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich
na Polakach na Lubelszczyźnie
w latach 1939 – 1947; Wrocław
2007.
Komański Henryk, Siekierka
Szczepan: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939 – 1946;
Wrocław 2004.
Siekierka Szczepan, Komański
Henryk, Bulzacki Krzysztof:: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach
w województwie lwowskim 1939
– 1947; Wrocław 2006.
Siekierka Szczepan, Komański
Henryk, Różański Eugeniusz: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach
w województwie stanisławowskim 1939 – 1946; Wrocław, bez
daty wydania, 2007.
Siemaszko Władysław, Siemaszko Ewa: Ludobójstwo dokonane
przez nacjonalistów ukraińskich
na ludności polskiej Wołynia
1939 – 1945; Warszawa 2000.
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Świadectwo zbrodni w osadzie
Orżew pow. Równe
Redakcja

Długo nie wiedzieliśmy co
zrobić z przesyłką która dotarła do naszej redakcji 4
sierpnia 2019 r. Przysłała ją
nam pani Elżbieta Dymiszkiewicz, skan dokumentu,
który prezentujemy poniżej.
Mimo, że odwrotną pocztą
poprosiliśmy nadawcę o jakieś bliższe informacje, niestety nie było odpowiedzi.
Stanisław Żurek od lat zajmujący się poszukiwaniami
ofiar zbrodni OUN-UPA i
aktualizujący znane naszym
czytelnikom „Kalendarium”
w pierwszej kolejności odczytał w/w dokument. „ W
osadzie Orżew pow. Równe
21 czerwca 1943 roku została zamordowana przez
banderowców
Charytyna
Krzyszczak z d. Pawluk, c.
Jakuba Pawluka. Pozostawiła męża Franciszka, córę
Stanisławę i syna Piotra. Pochowana została 22 czerwca 1943 roku na cmentarzu
prawosławnym w Orżewie ze
względu na brak cmentarza
katolickiego. (Zaświadczenie wydane przez Diecezję
Łucką dnia 16.I.1945 na
podstawie zeznań świadków uczestniczących w pogrzebie: Marii Brzezińskiej,
zam. Równe ul. Dubieniecka
1 oraz Adolfa Ładzisza, zam.
Równe ul. Dubieniecka 1,
potwierdzone przez proboszcza parafii Równe ks. Stanisława Lulikowskiego.”
Podjął też próbę ustalenia
czy gdziekolwiek jest to odnotowane i ustalił , że „ w
książce >>
Ludobójstwo
dokonane
przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945

<< E. W. Siemaszków „ na
s. 689 nie wymieniają tego
mordu; natomiast wymieniają mord 3 Polaków 16
września 1943 roku we wsi
Orżew, którzy przyszli z
osady Orżew na swoje pola
zbierać zboże; W osadzie fabrycznej Orżew pow. Równe
Ukraińska Powstańcza Armia oraz chłopi ukraińscy
z okolicznych wsi ubrani w

białe maskujące płachty dokonali napadu na polskich
uchodźców zgromadzonych
w Zakładach Orżewskich
wytwórni dykty, nad rzeką Horyń; Polacy podjęli
ucieczkę do stacji kolejowej
odległej o 6 km, kogo Ukraińcy dopadli był torturowany i zabijany, ginęły całe rodziny; tych, którzy pozostali
w fabryce, spalili żywcem;

tej nocy zamordowali ponad
30 Polaków, głównie kobiet,
dzieci i starców.” Czytając
załączone zaświadczenie zauważyć można, że zostało
ono sporządzone w Parafii
Równe i świadkowie również mają adres z Równego.
Wyciągnąć można wniosek,
że i Charytyna Krzyszczak
z d. Pawluk, c. Jakuba Pawluka, również mieszkała w

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

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

ty mieście. Ponieważ miejscem zbrodni była osada
Orżew, można tylko domyślać się, że mogła pracować
w Wytwórni dykty i zginęła
przed albo po pracy, w trakcie podróży. Niestety to tylko przypuszczenie. Takich
przypadków było bez wątpienia więcej i nie wszystkie
są odnotowane. Ginęli bo
byli Polakami.
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Ludobójstwo przed ołtarzem
(aktualizacja 27,06,2020)
Stanisław Żurek

Etymologia słowa „kościół”
wywodzi się z języka greckiego i
oznacza „Dom Pana”, czyli Dom
Boga. Przechowywany jest w
nim Najświętszy Sakrament. Dla
chrześcijanina kościół, jako świątynia, jest miejscem uświęconym,
miejscem świętym. Profanacja
świątyni, zarówno kościoła, cerkwi, synagogi czy meczetu, jest
aktem barbarzyńskim. Ataku na
świątynię dokonywały pogańskie,
dzikie hordy tatarsko-mongolskie,
„czerń” rusko-kozacka, bolszewickie żołdactwo i faszystowscy
kryminaliści Dirlewangera z podczas Powstania Warszawskiego.
W obecnych czasach zamachu na
„Dom Pana” dokonują tylko sfanatyzowani terroryści islamscy.
Kościoły na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej obróciła w ruinę w latach 1943 - 1945
barbarzyńska fala ukraińskiego
nacjonalizmu. Zagładzie uległy
nie tylko budynki, ale także kościół jako społeczność katolicka.
Ludność polska była mordowana w okrutny sposób nie tylko w
swoich domach, zagrodach, podczas ucieczki i ukrywania się, ale
także w Domu Boga, we wnętrzu
kościoła, przed ołtarzem, w tym
podczas Mszy Świętej. A zbrodni
nie dokonały jakieś średniowieczne hordy pogańskie, nie bezbożne
hordy bolszewickie, ale „bracia
chrześcijanie”, często najbliżsi
dotychczasowi dobrzy sąsiedzi,
tyle że narodowości ukraińskiej
(w tym w większości świeżo po
„inicjacji narodowościowej” z
„rusińskiej” lub „tutejszej”) oraz
wyznania greckokatolickiego lub
prawosławnego. W co najmniej
kilkuset przypadkach mąż Ukrainiec zabijał swoją żonę Polkę i
ich wspólne dzieci.
Kto i co doprowadziło do takiego
upodlenia się tysięcy Ukraińców,
w tym chłopstwa, które pomogło
swoim „partyzantom” okrutnie
wyrżnąć swoich sąsiadów Lachów „od niemowlęcia w kołysce
po starca nad grobem”, zagrabić
ich dobytek i domy spalić? Przecież polska ludność wiejska, obarczona przez okupanta niemieckiego większymi kontyngentami niż
ukraińska, w niczym nie zagrażała „samostijności” Ukrainy i
nie miała żadnego wpływu na jej
granice. Nie miała na to wpływu
ani 27 Dywizja Wołyńska AK tocząca ciężkie walki z Niemcami,
ani Armia Berlinga, ani Polska
Armia na Zachodzie. Nie miał na
to wpływu Rząd Polski w Londynie, a tym bardziej potem marionetkowy Rząd Lubelski.
Naród rosyjski zatruty został komunistyczną ideologią „walki
klas”, naród niemiecki nazistowską „wyższością rasy germańskiej”, narody arabskie zatruwa
fundamentalizm islamski. Część
narodu ukraińskiego zatruta została faszystowsko-rasistowską
ideą „integralnego nacjonalizmu
ukraińskiego” Doncowa, Ukrainy „czystej jak szklanka wody”.
A „samostijność” Ukrainie i tak
dała polska „Solidarność”. Narasta tylko wątpliwość, czy Ukraina
potrafi z niej skorzystać, bo nacjonal-faszyści ukraińscy znów
zatruwają Ukrainę.
We wrześniu 1939 roku w agresji
na Polskę, przy boku wojsk niemieckich, wziął udział Legion

Ukraińskich Nacjonalistów, który
mordował wziętych do niewoli
żołnierzy polskich. Po 17 września 1939 roku nacjonaliści ukraińscy wsparli bolszewików atakując posterunki policji państwowej, mordując grupki żołnierzy
polskich i ludność cywilną. Ich
barbarzyńska nienawiść dosięgła
także polskich świątyń katolickich.
Już w nocy z 18 na 19 września
we wsi Szumlany pow. Podhajce doszło do profanacji kościoła
katolickiego. Bojówkarze ukraińscy wymordowali tutaj około 20 rodzin polskich. Bandzie
przewodził ukraiński ksiądz z
Trościańca, powiat Brzeżany. W
liście wysłanym 17 grudnia 1941
r. przez polskiego rządcę z dworu w Szumlanach Jana Serafina
do Polskiego Komitetu Pomocy
w Brzeżanach, pisał on: „Mord
w Szumlanach rozpoczął się od
sprofanowania rzymskokatolickiego kościoła. Banda rozbiła
drzwi kościoła, z którego wyniesiono następnie obrazy, chorągwie, szaty liturgiczne i wszystko,
co się w nim znajdowało. W akcji
brała udział młodzież męska i żeńska. Następnie pocięto na części
przedmioty, nadające się na przeróbkę spódnic, chustek itp., przy
czym przy podziale dochodziło
do bójek, a zwyciężał silniejszy.
Z kolei uformował się pochód.
Kilku z mołojców ubrało się w
niezniszczone jeszcze szaty liturgiczne, wsiadło na konie i wśród
szyderczych okrzyków, śmiechów i
dzikiej wesołości ruszono na wieś.
Zabrano oczywiście kielichy, komunikanty i inne świętości, które
rozrzucano po drodze. Nie należy zapominać, że zarówno świętokradcy, jak cała zresztą wieś
byli katolikami, a tylko obrządku
greckiego. Ta profanacja trwała
trzy dni, żadnej władzy wtedy nie
było. W międzyczasie mordowano
nocą rodziny polskie i rabowano
ich dobytek”. (1)
1. Prawdopodobnie w lipcu lub
sierpniu 1941 roku we wsi lub
majątku Karasin pow. Kowel
Ukraińcy spalili kościół z dziećmi pierwszokomunijnymi i zamordowali księdza. „Ks. Andrzej
Kwiczała, proboszcz parafii w
Maniewiczach, opowiadał o parafianach, którzy oprowadzali go po
okolicznych lasach i pokazywali
miejsca, w których zamordowana została cała rodzina polska.
„Kiedyś wzięli mnie na Załazie, to
taka wioska blisko granicy z Białorusią, i pokazują: tu leży nasza
rodzina, tu zamordowani chłopcy
z sąsiedztwa, tam inni. Idą i po
kolei stawiają znicze – wspomina ksiądz, Nie ma rady, do każdej
z tych mogił trzeba podejść i się
pomodlić. Jak tu ominąć miejsce
w Karasinie, gdzie został spalony
kościół z dziećmi pierwszokomunijnymi, a księdza wywleczono i zamordowano gdzie indziej.
Nocą, po kryjomu postawiłem tam
krzyż. Stoi do dziś, a miejscowi
jeszcze kwiatki przy nim położą.”
(2) Wieś i majątek Karasin pow.
Kowel u W. i E. Siemaszko (3)
ma adnotacje, że majątek w 1939
roku został rozgrabiony przez
Ukraińców, natomiast we wsi,
gdzie mieszkało kilka rodzin polskich, w czerwcu lub lipcu 1941
roku, po wycofaniu się Sowietów, banda uzbrojonych Ukraiń-

ców napadła na plebanię kościoła
rzymskokatolickiego. Gospodyni
udało się uciec, a plebanię spalono. Odnośnie wsi Załazie pow.
Dubno podają na s. 70, że nie
posiadają żadnej informacji o losie mieszkających tutaj Polaków.
Takiej informacji nie ma z około
połowy miejscowości na Wołyniu
i w Małopolsce Wschodniej!
„Kilka dni spędziliśmy w bagnach
pod Karasinem, a potem wjechali sowieci na ciężarówkach. Zaczynałem rozumieć, co to wojna.
Trzeba było uciekać z Karasina
i przed bandami ukraińskimi i
przed sowietami. Zamordowali popa, powiesili księdza, wymordowali rodzinę dziedziców.
Wąskotorówką ciągniętą przez
konia jedziemy między workami
z kartoflami do Maniewicz. Po
kilku dniach oczekiwania na stacji dostajemy się pociągiem do
Kowla.” (4) „Właśnie Karasin,
w którym przed kilkoma miesiącami osiadł O. Serafin Kaszuba,
w sierpniu 1941 roku padł ofiarą
niewyobrażalnego okrucieństwa.
Od Karasina rozpoczęły się krwawe „czerwone noce” nad Wołyniem. Z różnym natężeniem, aż
do wiosny 1944 roku, płonęły na
Wołyniu polskie wsie, przelewała
się niewinna krew. Z powierzchni ziemi zniknęło wiele polskich
wsi, wyginęły zupełnie niektóre
rodziny. Nad żyjącymi zawisła
groźba barbarzyństwa, rozpoczęła się bieda. Tę ciężką dolę społeczeństwa dzielił młody kapłan
- zakonnik o. Serafin. Po spaleniu
Karasina, wraz z ocalałą resztką
parafian, schronił się we wsi Bystrzyca, gdzie urządził kaplicę.
W parę miesięcy potem, gdy Bystrzyca została spalona, powędrował dalej. Osiadł w pozbawionej
kapłana parafii Dermanka.” (5)
„Po wojnie zmowa milczenia na
te tematy: brak jakichkolwiek
zapisków, brak światków unikanie rozmowy miejscowych ludzi.
Jedyny człowiek uczestnik tamtych dni – staruszek - wyraził z
oporami zgodę na relację tamtego czasu. Lecz 2 tygodnie przed
moim przyjazdem na spotkanie,
odszedł wraz z tym co by nas interesowało. Najprawdziwszy obraz
po wojenny miejscowości, opisuje ks. Marecki w odpisie do nas.
Chcę dodać, że przed kilku laty
byłem w Karasinie. Na wzgórku
pokrytym młodym lasem odnalazłem trochę porozrzucanego gruzu i fragmenty cegieł. Napotkana
kobieta powiedziała nam, że to
miejsce po kościele. Ludzie omijają ten wzgórek, gdyż – jak mówią – straszy. O wojnie i losach
Polaków po 1939 roku nikt nie
chciał rozmawiać. /.../ Od XII.40r
kościół funkcjonował do V. 41r.
Z relacji miejscowych: ,,7-dem
dzieci Komunijnych spalono,,;
katolicy Komunię mają w maju?,
w tym czasie kościół był obsługiwany wiadomymi księżmi – 1-szy
po wojnie leczył się w Wrocławiu,
2-gi na stałe osiadł w Końskich
100 km. od rodziny byłego księdza. Żaden z nich ??? nie miał
wiadomości o poprzedniku? Nie
pomyślał czy rodzina wie cośkolwiek? – 65 lat czekająca rodzina
nie otrzymała żadnych wiadomości.”.
AKT EREKCYJNY z dnia 01
września 2005r. RYBNIK (fragment): „ROKU PAŃSKIEGO

1940 KSIĘDZU PROBOSZCZOWI PAR. KARASIN BRONISŁAWOWI REROŃ, BOŻE NARODZENIE I ODPRAWIENIE
PASTERKI W ZBUDOWANYM
KOŚCIELE NIE BYŁO DANE.
OK. 15.XII. W SZATACH LITURGICZNYCH ZOSTAŁ Z KOŚCIOŁA WYWLECZONY POBITY
PRZEWIEZIONY DO MIASTA
RÓWNE, ZAMORDOWANY, W
NIE OZNACZONYM MIEJSCU
POGRZEBANY /MIAŁ 32- LATA/
KSIĄDZ ODSZEDŁ, OJCZYZNA TEŻ, POZOSTALI /DZIŚ
BEZIMIENNI/
PARAFIANIE
BEZ KSIĘDZA SIĘ MODLĄCY
W ZBUDOWANYM PRZEZ SIEBIE KOŚCIELE W CZERWCU
LUB LIPCU 1941r. 43-y OSOBY? RODZINY? ZAMKNIĘCI W
KOŚCIELE, WRAZ Z KOŚCIOŁEM ŻYWCEM SPALENI ,,ICH
DZIECI ? ŻYWE?, WRZUCONO
DO MIEJSCOWEJ STUDNI.
NIE POZOSTAŁ KAMIEŃ NA
KAMIENIU. POSADZONY LAS
62-LATA DO 2003 ROKU UKRYWAŁ TAJEMNICE MORDU.” (6)
2. Na początku 1943 roku we
wsi Drohowyże k. Mikołajowa
pow. Żydaczów banderowcy w
nocy zabrali z sierocińca siostry
zakonne, zamknęli je w kościele,
który oblali benzyną i podpalili.
„Mieszkańców wsi obudził pożar
kościoła i rozlegający się w nim
ludzki krzyk”. (7)
3. W nocy z 4 na 5 maja 1943
roku we wsi Kuty pow. Krzemieniec UPA oraz chłopi ukraińscy
przełamali obronę Polaków w
kościele i dokonali ich rzezi. Relacjonuje brat zakonny Cyprian:
„Przewielebny Ojcze, zdarza się
sposobność przesłania paru słów
przez osobę, która uchodzi przed
nożami Ukraińców. Co się tutaj
teraz dzieje, to brak słów na opis
tych rzezi i mordów, popełnianych
na polskich rodzinach. Opisy z
„Ogniem i Mieczem” Sienkiewicza lub „Pożogi” Kossak-Szczuckiej bledną wobec wypadków
obecnych. /.../ Zaraz po świętach
w wioskach koło Szumska wymordowano do 600 Polaków, reszta schroniła się do Krzemieńca.
Potem uderzono na Kuty, była to
najliczniejsza parafia w powiecie krzemienieckim (4 tys. dusz).
Gdy zaczęto mordować, ludność
schroniła się do kościoła wraz z
księdzem proboszczem. W kościele broniono się przez jedną noc, w
ciągu dnia kobiety z dziećmi uszły
do Krzemieńca, w kościele zostali
mężczyźni, by go bronić – następnej nocy naszły liczniejsze hordy,
kościół zburzono, a 200 Polaków
w nim wyrżnięto. Z całej parafii nie została ani jedna dusza.
Kościół licealny w Krzemieńcu
obrócono na mieszkanie dla tych
uchodźców, potem Niemcy zabrali młodych do robót do Niemiec,
a starzy cierpią skrajną nędzę. Z
początkiem maja schroniło się do
nas dwóch księży proboszczów z
Oleksińca i Kołodna. W oleksińskiej parafii już prawie wyrżnięto
i zrabowano wszystkich Polaków,
proboszcz, nie mając co robić,
wyjechał wczoraj od nas do Generalnego Gubernatorstwa, kołodeński – również. Prawie codziennie widać łuny – palą osiedla Polaków, a tych, którzy nie uciekli,
mordują w bestialski sposób. /.../
Uchodźcy wszyscy uciekają do
Wiśniowca, gdzie w klasztorze

żyją w opłakanych warunkach i
cierpią straszną nędzę. Aż serce się kraje na widok tej nędzy i
opowiadań o niej. Co rano przychodzą wieści – tam zabito, tam
zrabowano, tam znów spalono
dom wraz z ludźmi. I tak dzień po
dniu upływa w męce i naprężeniu
nerwów, bo nie ma wątpliwości,
że gdy załoga niemiecka opuści
Wiśniowiec (zamek), to pierwszej
nocy wszyscy Polacy będą wymordowani. /.../ Jakie jest tutaj nasze
życie, to z tego opisu Wielebny Ojciec sobie wystawi – jesteśmy gotowi na śmierć, bo trzeba by cudu
Bożego i szczególnej opieki Matki
Boskiej, byśmy z tej pożogi unieśli
całe głowy. Bardzo więc prosimy
o święte modlitwy, by Pan Jezus
się zlitował i uspokojenie nastąpiło, bo naprawdę straszne przeżycia przechodzą tutejsi Polacy,
których całą winą jest to, że się
urodzili Polakami i są katolikami,
bo nawet tych Ukraińców, którzy
w czasach polskich przyjęli katolicyzm, mordują”. (8) Na terenie
kościoła św. Izydora Oracza walkę ze zgrupowaniem upowców
„Kruka” i melnykowców „Chrina” stoczyła grupa polskiej samoobrony. W. i E. Siemaszko na s.
449 – 451 podają, że podczas tego
ataku nikt z obrońców nie zginął,
natomiast we wsi Ukraińcy zamordowali 53 Polaków o ustalonych nazwiskach oraz nieustaloną
liczbę innych. Nie wymieniają
faktu, że po ewakuacji ludności w
kościele pozostała grupa obrońców, która w kolejnym ataku została wymordowana.
4. W miasteczku Kołki pow.
Łuck „Po opuszczeniu Kołek
przez Niemców, wyłapano pozostałych Polaków, zamknięto Ich
w kościele, a potem podpalono
razem z kościołem. Działo się to
16 VI 1943 r. spalono ponad 40
osób, lub więcej. Co zrobiono ze
zwęglonymi ciałami, nie udało mi
się dowiedzieć, ale jeszcze będę
pytał. Zatelefonowałem pisząc o
Kołkach do P. Stefana Żołędziewskiego ur. 1929 r. w Koszyszczach.
Pan Stefan powiedział jak było:
Dziadek Stefana, Jan Twardowski
z Milaszewa k. Kołek, miał cztery córki i syna. Marianna wyszła
za Ukraińca NN ( P. Stefan zapomniał) z Kołek, o imieniu Roman,
mieli troje dzieci IN. Kiedy Polacy uciekali z Kołek do Przebraża, Ona powiedziała że nie będą
uciekać. Bohaterscy banderowcy,
zamknęli Ich razem z innymi w
kościele i spalili. Kiedy przyszli
Sowieci, mama Stefana, Antonina pojechała do Kołek pytać się
o rodzinę siostry, miejscowi opowiedzieli Jej, że Roman był nakłaniany do zabicia żony i córki,
a sam z synami byłby wypuszczony. Ten szlachetny człowiek nie
uczynił tego, wszystkich spalili w
kościele”. (9) W. i E. Siemaszko
na s. 571 podają datę zbrodni 14
lub 15 czerwca 1943 roku, gdy to
„ukraińscy partyzanci” zgromadzili w drewnianym kościele p.w.
Wniebowzięcia NMP około 40
Polaków oraz 1 Ukraińca, męża
Polki, i spalili ich żywcem razem
z kościołem.
5. W Kolonii Woronczyn pow.
Horochów w dniu 25 czerwca
1943 roku podczas napadu na
Kolonię Ukraińcy zamordowali
wewnątrz świątyni 40 Polaków,
potem kościół spalili. (10)
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6. 11 lipca 1943 roku w osadzie
Chrynów pow. Włodzimierz Wołyński upowcy wymordowali w
kościele i wokół kościoła podczas
ucieczki około 150 Polaków; w
tym zastrzelili księdza Jana Kotwickiego. Wspomina Zygmunt
Abramowski: „Dnia 11 lipca
1943 r. służyłem do mszy świętej
o godz. 9.00. Ksiądz Jan Kotwicki
zaniepokojony również wytworzoną sytuacją, bez kazania odprawił
szybko mszę świętą i powrócił
na plebanię. Ludność wyszła z
kaplicy i niebawem zaczęła powracać strwożona, że posterunki
banderowców nie pozwalają jej
powrócić do domów, zawracając
z powrotem do kaplicy. Dodatkowo zaczęła jeszcze przybywać następna ludność na sumę na godz.
11.00. /.../ Ksiądz rozpoczął sumę.
Ja z moim kolegą Jankiem Żebrowskim, stanęliśmy za drzwiami kaplicy, które otwierały się
do wewnątrz. W kaplicy, razem z
ludnością zawróconą z poprzedniej mszy świętej, było około 200
osób, przeważnie kobiet i dzieci. Po podniesieniu zauważyłem,
stojąc obok drzwi, podejrzany
ruch. Zobaczyłem, że kilku banderowców ustawiło ręczny karabin
maszynowy typu Diechtiarewa i
poczęli strzelać do ludzi seriami
i z pojedynczych karabinów; rzucono również dwa granaty, które
jednak nie wybuchły. Schowałem
się z kolegą za grube drzwi kapliczne. W świątyni zaś zaczął się
popłoch i wrzask rannych. Ludzie
zaczęli uciekać drzwiami bocznymi obok zakrystii i chóru. Kaplica
jednak była otoczona szczelnie i
bez przerwy rozlegały się strzały.
W świątyni, bez przerwy ostrzeliwanej z rkm-u i broni pojedynczej, trwał krzyk, jęki i rozdzierający uszy wrzask dzieci. Ksiądz od
ołtarza, w szatach liturgicznych,
wraz z innymi kobietami uciekał
przez zakrystię, ale na zewnątrz
wszyscy zostali zabici. Ojciec
mój, który był organistą, uciekał
z ludźmi przez drzwi przy chórze.
Banderowski bandyta podbiegł i
czterokrotnie strzelał do ojca, na
szczęście był to niewypał i ojciec
zdołał uciec. Po jakimś czasie w
kaplicy pozostali już tylko zabici
i ranni. Banderowcy, widocznie
czymś spłoszeni, wycofali się do
lasu w pobliżu kaplicy.”. (11)
7. 11 lipca 1943 roku w miasteczku Kisielin pow. Horochów
„ukraińscy powstańcy” zaatakowali Polaków w kościele, po zakończeniu mszy świętej. Spędzili
do nawy głównej część Polaków,
rozebrali do naga i rozstrzelali z
karabinu maszynowego, rannych
dobijali różnymi narzędziami,
najczęściej zakłuwali bagnetami.
Zginęło co najmniej 109 Polaków
w kościele i wokół niego. Jedna
grupa przez kilka godzin skutecznie broniła się m. in. rzucając w
napastników cegłami. Relacja
Anieli Dębskiej: „Około godziny
jedenastej zaczął padać deszcz.
Ludzie szybko wchodzili do kościoła. Nabożeństwo odbyło się
bez przeszkód, normalnie. Ja jak
zwykle poszłam na chór, należałam bowiem do kościelnego chóru, który zawsze śpiewał podczas
nabożeństw. Na koniec jak zwykle
wykonaliśmy „Żegnaj Królowo”.
Po mszy św. jako jedna z pierwszych wyszłam z kościoła, razem z
mężczyznami, którzy jak zwykle
spieszyli się na papierosa. Gdy
stanęłam przed świątynią i spojrzałam w stronę ogrodu księdza,
zobaczyłam idącą tyralierę. Obróciłam się w drugą stronę, gdzie
znajdował się park hrabiowski i
tam też zobaczyłam uzbrojonych
Ukraińców. Jak zobaczyłam
Ukraińców, idących w stronę kościoła, to nie miałam żadnych
wątpliwości, że przyszli nas wymordować. Od razu, tak jak wszy-
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scy, cofnęłam się do świątyni. Mój
przyszły mąż, czyli Włodzimierz
Sławosz Dębski, jako członek konspiracji też wiedział, co się święci
i zaczął zamykać drzwi w kościele. Ludzie byli przerażeni. Niektórzy stali nieruchomo pod ścianami kościoła. Część pobiegła na
chór, a nawet na strych. Po chwili
rozległ się okrzyk: Otwórzcie
drzwi, oni tylko kogoś szukają.
Zabiorą go i pójdą sobie! Mnie
wtedy zamroziło. Okazało się, że
niektórzy Polacy, ratując swe życie, byli skłonni wydać na śmierć
kogoś ze swoich sąsiadów. Jak zaobserwował to mój mąż, pierwszym człowiekiem, który wezwał
do otwarcia drzwi był Tadeusz
Różański, ochotnik w wojnie z
bolszewikami z 1920 r. Miał on
złudzenia, że Ukraińcy mają wobec Polaków dobre zamiary. Zaraz potem córka organisty, Bronisława Janaszkówna, zwróciła się
do swojej stryjecznej siostry:
Chodź Tereska! Otwórzmy! I poszły obie otwierać. Część ludzi, w
tym ja, na komendę mojego przyszłego męża ruszyło przejściem z
kościoła na piętro plebanii. Tam
się zabarykadowaliśmy. Ukraińcy
już wtedy zaczęli do nas strzelać.
Celowali w okna w przejściu. Idący przede mną wysoki mężczyzna,
którego zapamiętałam, bo bardzo
ładnie śpiewał, dostał kulę i padł
ranny. Nie wiem jak razem z siostrą zdołałyśmy go podnieść i zawlec na górę. Mój przyszły mąż
wraz z innymi mężczyznami zabarykadował drzwi meblami, w rezultacie czego Ukraińcy nie mogli
ich sforsować, mimo że kilkakrotnie ponawiali próby. Banderowcy
w tym czasie wyprowadzali już z
kościoła Polaków sądzących, że
jak w nim zostaną, to ocalą życie.
Wszyscy zostali później zamordowani. Ludzie zgromadzeni w kilku
pokojach na piętrze plebani byli
bardzo przerażeni. Dopiero zdecydowane komendy mojego męża
postawiły ich na nogi. Obrona zaczęła samorzutnie ich porządkować. Przy każdym oknie stanęło
po trzech, czterech mężczyzn. Napastnicy początkowo strzelali w
okna bezładnie. Pociski trafiały w
sufit. Ksiądz Kowalski, znajdujący
się w jednym z pokoi, chciał zasłonić okno poduszką, wierząc, że
kula nie przebije pierza, ale bandyta strzelił, gdy kładł poduszkę i
dostał kulę. Pocisk przebił poduszkę i ranił księdza. Myślałam,
że nie żyje, ale okazało się, że nie.
Mój przyszły mąż kazał mi się nim
zająć. To był nasz pierwszy ranny.
Wcześniej, co trzeba podkreślić,
ksiądz wszystkim udzielił ostatniego rozgrzeszenia i przygotował
każdego z nas na śmierć! W którymś momencie zaczęły się ataki
przez okna. Najpierw ostrzelali
nas z broni palnej, aż tynk zaczął
się sypać. Powstał wielki kurz,
rozległo się dzikie Hurra! i jeden z
napastników zaczął wchodzić po
drabinie. Zaczęliśmy rzucać w
niego cegłami, które wyjęliśmy z
pieca. To poskutkowało, bandyta
się cofnął. W kilki minut później
ataki znowu się nasiliły. Nadal
broniliśmy się, zrzucając na głowy napastników cegły i kafle z
rozbieranych pieców. Powstało
duże zagrożenie, gdy jeden z bandytów wlazł na dach obory, stojącej o kilka metrów od narożnika
plebani. Usiadł okrakiem na kalenicy i zaczął nas ostrzeliwać. Widział nas bardzo dobrze. Gdyby
jego ostrzał napastnicy skoordynowali z atakami z drabiny, to
wdarliby się na górę. Na szczęście
zaczęło lać i ten siedzący na dachu, porzucił swoje stanowisko.
Kolejny bandzior pojawił się nagle na daszku letniego ołtarza,
przylegającego do plebani. Strzelał z bliska wprost w nasze okna.
Romuald Rodziewicz zaryzykował, wychylił się z okna i uderzył

napastnika w tył głowy cegłówką.
Ten runął w dół, machając rękami. Później upowcy wzmogli ataki
od strony zabarykadowanych
drzwi i zaczęli strzelać w drewniany sufit księżowskiej spiżarni
kulami zapalającymi. Według mojego męża na pomysł ten wpadł
pewnie Iwan Fediuk, który przed
laty służył u księdza i dobrze znał
ten budynek. Sufit się jednak nie
zapalił. Przy obronie zabarykadowanych drzwi zginął Janek Krupiński. Dostał ukraińską kulę
przez otwór wyrąbany w drzwiach.
Umarł na rękach zrozpaczonej
matki. Mój przyszły mąż został
ranny w nogę odłamkiem granatu.
Zajęłam się nim, wykonując tampon z grubo złożonych gazet i ciasno owinęłam, co zatamowało
krwotok z przerwanej arterii.
Ciężko ranny został też Władysław Kraszewski, który zmarł z
upływu krwi. Upowcy, kontynuując atak, wrzucali do nas przez
okna granaty, które staraliśmy się
im odrzucać. Nie byli biegli w
sztuce żołnierskiej i odbezpieczali
granaty nieprawidłowo, dzięki
czemu mieliśmy czas, by je odrzucać. Czyniąc to, wiele osób spośród nas otrzymało rany postrzałowe. Późnym wieczorem Ukraińcy rozsierdzeni naszą obroną podpalili stodołę, oborę księdza, a
także parter plebani i wnętrze kościoła. Chcieli sobie oświetlić
plac boju. Liczyli też, że ogień
przeniesie się na dach plebani.
Nie był jednak na tyle intensywny,
żeby go ogarnąć. Byliśmy okropnie zmęczeni i wyczerpani, ale
walczyliśmy dalej. Wśród obrońców pałeczkę po moim mężu przejęli mój przyszły szwagier Jerzy
Dębski, który mimo ran zachowywał się bardzo dzielnie, a także
bracia Chmielniccy, Romuald Rodziewicz i Józef Bagnecki. Mężczyzn odpierających ataki wspierały też dziewczęta. Jedną z nich
była moja siostra Tumiła, a także
Adela Ziółkowska, Teresa Świderska, Elzamina Romanowska i Teresa Masłowska. Wszyscy rzucali
cegłami i czym popadnie w napastników, którzy ponownie zaczęli po drabinach wspinać się na
zajmowane przez nas piętro. Pamiętam łapy bandziora, który
chwycił za parapet okna, a także
reakcję Bronka Kraszewskiego,
który złapał z Janaszkiem maszynę do szycia i rzucili nią w napastnika. Zleciał w dół i został
odniesiony przez swych kompanów na punkt zborny w pobliżu
cerkwi. Tam, jak się później okazało, w jednym z domów na strychu siedział Stanisław Janaszek,
bratanek organisty i przez szparę
między deskami oglądał plac i
rozpoznawał wszystkich Ukraińców, biorących udział w mordzie
Polaków w kościele i w szturmie
na piętro plebani. Gdy zapadła
noc, napór Ukraińców na kościół
słabł. Strzelanina ustawała. W
końcu około północy ktoś zauważył, że bandyci ustawiają się na
rynku w kolumnę i zbierają się do
odejścia. Nie wiedzieliśmy, czy to
nie jest podstęp. Czterech mężczyzn spuściło się po linie na dół,
żeby udać się do Rudni, Zaturzec i
Mańkowa w celu ściągnięcia pomocy. Żaden z nich jednak nie
wrócił. Rozpłynęli się we mgle. Po
nich na dół po linach zjechały
dwie kobiety, które rozpoznały sytuację i kazały wszystkim zjeżdżać
na dół. Ja z moim przyszłym mężem, jego bratem i jeszcze jednym
chłopakiem zostaliśmy do rana na
plebani. Przez całą noc co pewien
czas musiałam luzować opaskę
uciskową, żeby krew dopływała
do nogi. Przyszły mąż miał uszkodzoną tętnicę pod kolanem, co powodowało, że przy każdym popuszczeniu opaski strasznie krwawił. Jakoś dotrwaliśmy do rana.
Wtedy spuściliśmy Sławka na dół i

ukryliśmy go w malinach. Następnie ogrodami zaczęłam przekradać się do naszego domu po konie. Szłam wolno, uważając, czy
nie kręcą się w pobliżu jacyś upowcy. Gdy dotarłam do naszego
domostwa, nie zastałam nikogo.
Rodzice nie byli w kościele. Grupa upowców szła ich zamordować, ale ojciec w porę ich zobaczył i wraz z mamą zdążyli wyskoczyć przez okno i schronić się w
zbożu, a później na cmentarzu żydowskim. Przesiedzieli w nim całe
niedzielne popołudnie, noc i wyszli z ukrycia dopiero, gdy zaczęłam się kręcić po podwórku.
Zwierzęta nie były nakarmione,
krowy niewydojone. Ja zaprzęgłam konie do wozu i z tatusiem
pojechaliśmy pod kościół. Tam już
było kilku Ukraińców, przeciwników mordów. Pomogli nam przenieść mojego przyszłego męża na
wóz. Przywieźliśmy go do nas do
domu, a ja poszłam szukać Dębskich. Jak ich znalazłam, przyszli i
zrobili synowi profesjonalny opatrunek. Na wieczór zawieźliśmy
go do Ukraińca zaprzyjaźnionego
z Dębskimi. Nazywał się Parfeniuk. Ukrył Sławka w swojej stodole. Tu był najbezpieczniejszy.
Doglądali go tu razem ze mną ojciec i matka. Po dwóch dniach
musiał zostać przewieziony do
szpitala w Łokaczach. Mój ojciec
dał konie, a Ukrainka Paraska
Padlewska podjęła się zawiezienia go. Tu amputowano mu nogę.
Później przetransportowano go
do Włodzimierza i dzięki pomocy
kolegów z konspiracji dostał się
do szpitala. Moja rodzina ukrywała się u Ukraińca Sawy Kowtoniuka, który przechowywał nas w
stodole i w zbożu. Nocami widać
było łuny płonących, mordowanych przez upowców kolejnych
polskich wsi. W dzień przez Kisielin bandyci pędzili stada krów
zrabowane u polskich gospodarzy, które czując, że idą na rzeź,
strasznie ryczały. Na trzeci dzień
Sawa przyszedł rano do ojca i powiedział, że upowcy chcą z nim
rozmawiać. On poszedł. Gdy wrócił, poinformował nas, że przekonywali go, że atak na kościół był
nieporozumieniem, że to się już
nie powtórzy. Sugerowali też ojcu,
by z rodziną wracał do domu, bo
nic jej nie grozi. Ojciec wahał się,
ale Ukrainiec ostrzegł go, by nie
wierzył w zapewnienia upowców.
Jego zdaniem chcą oni wszystkich
Polaków wymordować. 15 lipca
1944 r. przeprowadził nas do Zaturzec. Najpierw wziął kosę na
plecy, poszedł przez swoje pole i
łąkę do lasu i sprawdził, czy droga jest wolna. Po godzinie wrócił
i powiedział, że można iść. Szybko
ruszyliśmy do Zaturzec. Nie mieliśmy co zabierać z domu, bo
wszystko zostało zrabowane. Tak
jak my postąpiła większość mieszkańców Kisielina i okolicy. Dębscy zostali w Kisielinie. Ojciec
mojego przyszłego męża, Leopold,
nie chciał się nigdzie ruszać. Wierzył, że jako lekarz jest niezbędny
dla Ukraińców i ci go nie ruszą.
Upowcy zabrali go z domu w końcu lipca i powieźli drogą do Twerdyń. Więcej go nikt nie widział.
Jego żona zginęła wraz z nim. Według Ukrainek, Anny Parfeniuk i
Ahniji Sidłowskiej, gdy Ukraińcy
zabierali Dębskiego, jego żonie
powiedzieli: A ty idź, gdzie chcesz.
Miała bowiem wpisaną w dowodzie narodowość ukraińską. Wpisał ją szef rejonu. Ona odpowiedziała, że miejsce żony jest przy
mężu i razem z nim dobrowolnie
poszła na śmierć. Ukraińcy zamordowali jeszcze Wincentego i
Józefa Biesiagów, Rudolfa Nowickiego i Salomeę Ziółkowską. Jak
po latach ustalił mój mąż, Ukraińcy zamordowali w kościele w Kisielinie 17 osób, pochodzących z
Kisielina, dwie osoby z Kisielina
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Zielonej, dziewięć z Adamówki,
jedną z Jachimówki, pięć z Janowca, trzy z Dunaju, dwie z Leonówki, jedną z Niedźwiedziej
Jamy, osiem z Rudni, dwie z Trystaku, dwie z Twerdynia, dziesięć
z Warszawki, pięć z Woronczyna,
osiem z Zapustu, siedem z Żurawca. Łącznie zamordowali 82 osoby. Cztery osoby poległy w obronie świątyni. Dzięki obronie uratowało się zaś osiemdziesiąt osób.
Mord w kościele był oczywiście
dopiero początkiem czystki etnicznej, przeprowadzonej przez UPA
w całej okolicy”. (12) „W niedzielę 11 lipca 1943 r. na sumę na
godzinę 11.00 od Pałków wybrali
się ojciec Bolesław i córka Maria,
która zresztą trochę się ociągała.
Podczas śpiewu na wyjście, gdy
przy ołtarzu był jeszcze celebrans
otworzyły się drzwi i oddano starzał, który ranił p. Marka. Padł
także rozkaz, aby wychodzić na
zewnątrz czwórkami. Powstało
zamieszanie, do Bolesława podbiegła córka z zapytaniem „Tato
co robimy?” Na chwilę postanowiła podejść jeszcze do znajomych, aby poznać ich zamiary.
Niestety Maria do ojca już nie
wróciła. W atmosferze zastraszenia i niepewności jedni szukali
kryjówek w zakamarkach kościoła, inni zdecydowali się na opuszczenie budynku. Dużej części
uczestników mszy udało się dostać na piętro plebani, która połączona była ze świątynią, gdzie zabarykadowali się i skutecznie bronili przez 11 godzin, aż do przerwania oblężenia i wycofania się
Ukraińców. Wśród ocalonych był
także Bolesław, który wrócił do
Adamówki w poniedziałek rano i
powiadomił rodzinę o śmierci
Marii. Jej zabójstwo widział z
ukrycia Władysław Czernienko.
Maria otrzymała dwa ciosy nożem, jeden w mostek drugi w
brzuch. Banderowcy przed wyprowadzeniem ofiar na miejsce kaźni
przymuszali je do rozebrania się.
Następnie ustawiali nad wykopem
i zakłuwali lub podrzynali nożami. Wiele osób skonało po jakimś
czasie, niektóre zadusiły się dopiero po zasypaniu dołu ziemią.”
(13). „Z mojej rodziny bliższej i
dalszej w kościele zamordowano
w sumie 15 osób. Gdzie i jak została zamordowana nasza 17-letnia Czesia, nigdy nie udało się
nam ustalić. Bardzo prawdopodobne, że odstawili ją na bok,
żeby zgwałcić. Była ładną i niedostępną dziewczyną i wielu młodych Ukraińców wodziło za nią
oczami. Inne dziewczyny, które
Ukraińcy zamordowali i złożyli w
płytkim masowym grobie, miały
zdarte majtki, gdy je krewni potem
odkopali. Świadczyłoby to o tym,
że przed śmiercią były przez zwyrodnialców gwałcone. /.../ W
zbrodniach tych uczestniczyli
przede wszystkim młodzi Ukraińcy. Zdarzało się, jak później słyszałem, że wybierali oni z ofiar
ładne dziewczęta, ładowali na
wozy i zawozili do Moczułek,
gdzie kwaterował sztab UPA, miały one służyć „kamandirom” do
zabawy.” (14)
8. We wsi Krymno pow. Kowel
upowcy zamordowali zgromadzonych w kaplicy na nabożeństwie około 40 Polaków. (15)
9. W miasteczku Łokacze pow.
Horochów: „W niedzielę 11 lipca,
najpierw rzucili się na bezbronne
kościoły w Łokaczach, Kisielinie,
Porycku. Tam wymordowali w
Kisielinie 500 osób, a w Porycku
180 osób, a w Łokaczach jakoś
się bronili z pałacu i niedużo padło osób.” (16) „Strup Józef, żona
Stanisława z d. Wójcik, dzieci:
Ryszard, Zbigniew 1939. Trzeci
syn wraz z dziadkiem (Red.; chyba wraz z... ojcem?) zginęli w płomieniach w kościele. Stanisława
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z ocalałymi 2 synami uciekła do
Krasnegostawu.” (17)
10. W miasteczku Poryck pow.
Włodzimierz Wołyński upowcy
zamordowali około 220 Polaków.
Pomimo, iż ksiądz odwołał sumę
z godz. 11-tej, Polacy na nią przyszli. Zostali otoczeni w kościele i
wymordowani, zginął też ksiądz
proboszcz Bolesław Szawłowski.
Ukraińcy chodzili po kościele i
strzelali do zgromadzonych ludzi,
głownie starców, kobiet i dzieci,
dobijali rannych. Kościół obrabowali, wypili wino mszalne, śmieli
się. W dole śmierci koło dzwonnicy zakopano ponad 100 ofiar. Po
dokonaniu rzezi w kościele upowcy polowali na Polaków w całym miasteczku i w okolicach
przez dwa dni. W mordach uczestniczyły kobiety i młodzież ukraińska. (18) „Palinko był stryjecznym wujem mojego ojca, miał już
koło 70 lat, od kiedy pamiętam, to
od zawsze był kościelnym. Tego
ranka 11 lipca 1943 roku, spotykając mojego ojca powiedział: –
ale mamy ładną pogodę (nie było
żadnej chmurki na niebie), będzie
dużo ludzi w kościele, bo i to chyba ostatnia niedziela przed żniwami. I poszedł do kościoła. My z
tatą i Tośkiem Gąsiorowskim poszliśmy na sumę (to tak na godzinę 11:00) do kościoła. Mama Tośka była w innej wsi u znajomych,
a siostra (nie pamiętam jej imienia) poszła do kościoła z koleżanką. Jak zwykle my z Tośkiem stanęliśmy przed ołtarzem po lewej
stronie, stało tam jeszcze kilku
chłopaków. Dziewczyny stawały
po prawej stronie ołtarza. Tata
zawsze stawał przy oknie na korytarzu (kościół w Porycku miał
krużganek wokół kościoła), patrząc prosto na ołtarz. W kościele,
jak spostrzegłem, było dość dużo
ludzi. Były tam całe rodziny, z małymi dziećmi na rękach. Wuj Palinko (kościelny) zadzwonił sygnaturką, a po chwili wszedł
ksiądz Szawłowski z ministrantami, rozpoczęła się suma (nabożeństwo). Już nie pamiętam, w jakim momencie ktoś wszedł do kościoła i krzyknął: – Ukraińcy –
upowcy są przed kościołem. Zrobiło się ogromne poruszenie, ludzie zaczęli biegać (do drzwi i z
powrotem do ołtarza), dzieci płakały. Ale msza trwała nadal. Dopiero gdy otworzyły się główne
drzwi i z nich zaczęto strzelać z
karabinu maszynowego, zrobił się
popłoch, ogromny krzyk i lament.
Ludzie biegali tam i z powrotem,
padali, klękali, modlili się i krzyczeli, a najwięcej było słychać
krzyki małych dzieci. Nie pamiętam już jak, ale zgubiłem gdzieś w
tumulcie i ścisku Tośka. Zacząłem
uciekać do drzwi wejściowych
bocznych, przy drzwiach powstał
ścisk i zamieszanie. Jak potem
zrozumiałem, to ojciec mój odwrotnie, po usłyszeniu strzałów
wchodził z korytarza (krużganku)
do kościoła, i jakimś cudem spotkaliśmy się tuż pod chórem (tam
gdzie organista Zegarski grał do
mszy na klawikordzie). Ojciec złapał mnie za rękę i pociągnął do
wieży i schodami na chór. Karabin maszynowy cały czas strzelał,
słychać było także pojedyncze
strzały karabinowe. Tam już był
pan Zegarski i jeszcze parę osób
(nie pamiętam już ich nazwisk).
Byli to znajomi mego ojca. Oprócz
mnie było tam jeszcze kilkoro małych dzieci. Ojciec z Zegarskim
pamiętali, że drzwi z wieży na
poddasze krużganków zostały zamurowane tylko na płaską cegłę i
to na glinę, bo nie było wówczas
cementu. Ponieważ nie było żadnych narzędzi, tata z Zegarskim
scyzorykami zaczęli wydłubywać
glinę i cegły zaczęły się ruszać,
tak jedną po drugiej, dłubiąc,
usuwano. Zrobiono niewielki
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otwór i wszyscy obecni weszli na
poddasze. Ktoś ostatni założył
otwór cegłami. Było nas, jak pamiętam, kilkanaście, może z 15
osób, w tym małe dzieci. Biegliśmy poddaszem aż do drugiej wieży, w której (jak wiedzieliśmy), nie
było schodów. W szybkim biegu
przeszkadzały nam grube belki,
podtrzymujące zadaszenie. Ale
dzięki tym belkom mieliśmy się
potem, później, za czym schować.
Biegnąc, słyszeliśmy cały czas,
jak strzelał karabin maszynowy i
wtórowały mu pojedyncze wystrzały oraz wybuchy granatów.
Nie zdawałem sobie sprawy, co
się tam dzieje, ojciec ani znajomi
nie zabierali głosu, byli wystraszeni nie mniej niż ja. Schowaliśmy się za ostatnią belką rusztowania i siedzieliśmy jak myszy,
cicho i z zapartym tchem. Wokół
nas było ciemno, gdyż – jak już
wspominałem – nie było schodów
na tej wieży. Wejście do wieży
było zamurowane. Po jakimś czasie zobaczyliśmy w poświacie
okna nad zakrystią dwie postacie
idące w naszą stronę. Byli to mężczyźni z karabinami, szli w naszym kierunku. Zrobiło się małe
poruszenie, ale tata powiedział:
„siedźcie cicho, to może nas nie
zauważą”. Wszyscy myśleli to
samo, że może nas już odkryli.
Dreszcz przeszedł chyba wszystkim po plecach. Jeszcze bardziej
przylepiliśmy się do belek i czekaliśmy, co będzie dalej. Oni uszli
jeszcze z parę metrów, przechodząc przez belki poddasza i stanęli nadsłuchując, a my wstrzymaliśmy oddech. Po paru minutach
tak silnego napięcia odetchnęliśmy, zauważyliśmy, że oni (a byli
to najpewniej mordercy z kościoła) zawrócili i odchodzą, a my
odetchnęliśmy z ulgą. Zostaliśmy
na razie uratowani przez grube
belki poddasza. Ale za jakiś czas,
może po pół godzinie, powietrzem
targnął potężny wybuch, aż strop
pod nami się zatrząsł, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Za chwilę do
wieży zaczął napływać czarny
dym i swąd spalonej słomy. Tata
domyślił się, że pewnie to upowcy
wysadzili ołtarz lub katakumby
hrabiów Czackich pod posadzką
kościoła. Gdy byliśmy zajęci
ostatnimi przeżyciami i podsłuchiwaniem, co dzieje się w kościele,
niespodziewanie
zaczęło
grzmieć i błyskać. Spadł duży,
ulewny deszcz, słyszeliśmy, jak
dudnił o blachę dachu. Bardzo
głośno grzmiało. Okazało się, że
burza była gwałtowna i trwała
krótko, ale to wystarczyło, żeby
upowcy wynieśli się z kościoła. To
już było około czwartej godziny
po południu. Takie było nasze napięcie przez ten czas, że nie liczyliśmy, ile to wszystko trwało. Ktoś
wszedł od zakrystii i powiedział
nam, że Ukraińców już nie ma w
kościele. Nie chcieliśmy uwierzyć.
Pomalutku, z duszą na ramieniu,
zaczęliśmy przechodzić przez belki w kierunku wyjścia, do naszej
dziury w tamtej drugiej wieży.
Schodząc na schody wieży zobaczyłem pierwszą ofiarę, była to
zamordowana kobieta. Leżała na
schodach, i jak pamiętam, głową
w dół, nie żyła, a kałuża krwi ściekła aż na dół schodów do kościoła. Wychodząc z wieży do kościoła
zobaczyliśmy, co się stało, ogarnęło nas przerażenie i strach. Na
posadce kościoła leżała biała powłoka kurzu z wapiennego tynku i
ludzie byli cali biali. Okazało się,
że jak upowcy zapalili słomę, by
zdetonować pocisk artyleryjski,
który miał zniszczyć ołtarz, to posypał się tynk wapienny z sufitu i
ścian kościoła. Wszystko było pokryte białym proszkiem i kawałkami tynku. Wybuch nie zdołał zniszczyć ołtarza. Tylko nadpalone zostały stopnie przed ołtarzem i dywany. Dużo ludzi leżało w kału-

żach krwi, inni klęczeli, jeszcze
inni wołali o pomoc. Widziałem,
jak jedni pomagali drugim, by się
wydostać spod innych, martwych
ciał. Jeszcze inni wynosili na rękach swoich zmarłych lub rannych. Ojciec, przerażony tym, co
zobaczył, przypomniał sobie, że w
kościele był także dziadek Józef
Jezierski, zaczął go szukać, chodząc od jednych zwłok do innych,
ale dziadka nie było, ani wśród
żywych, ani zmarłych. Ojciec pociągnął mnie w kierunku zakrystii. Ale by tam dojść, musieliśmy
przejść przez kałuże krwi, w której
leżały trzy kobiety. Jak mi się zdawało, była to matka z córkami.
Ojciec wziął mnie na ręce i przeniósł, by nie nadepnąć na leżące
kobiety. Dziadka zobaczyliśmy,
jak stał schowany za bocznymi
drzwiami. Były to duże drzwi, którymi wchodziło się do kościoła i
do zakrystii. Dziadek stał za tymi
drzwiami, był jakby nieprzytomny, miał osmalone wąsy i nadpaloną marynarkę. Pamiętam, jak
ojciec powiedział do dziadka:
„niech tata idzie do domu i powie
Gienkowi (to brat ojca, który
mieszkał z dziadkami w Starym
Porycku), by zabierał rodzinę i
niech uciekają w kierunku Sokala”. (Sokal był poza granicą
[dawna granica rosyjsko-austriacka], była to już Generalna
Gubernia, tak to Niemcy nazywali). Dziadek zapytał ojca: „a gdzie
wy idziecie”, ojciec odpowiedział,
że w świat, i że do Sokala. Gdy
rozmawialiśmy z dziadkiem, widziałem, jak ludzie wychodzili,
uciekali z kościoła, nieśli ranne
dzieci na rękach. Wszyscy byli
bardzo wystraszeni, widziałem, że
niektórzy byli zbroczeni krwią.
Szli do domów z nadzieją, że tam
znajdą schronienie, a tam (jak się
potem okazało) już na nich czekali upowcy, by dalej mordować.
Tych, co byli w domach, i tych
wracających z kościoła. Tak wymordowano całą rodzinę Palinków. Po rozmowie z dziadkiem nie
poszliśmy do Palinków (na szczęście), ani do naszego pokoju w
baraku, chociaż był on po drodze.
Poszliśmy w kierunku chutorów
pod lasem, tam ojciec miał znajomego Ukraińca, dawnego sąsiada
z Pawłówki, Mielniczuka Kiryka i
na niego liczył, że nam pomoże.
Biegliśmy opłotkami, unikając
spotkania ludzi, tylko psy za nami
szczekały. Po godzinie takiego
biegu skryliśmy się w zagonie żyta
(żyto było wysokie, bo to już krótko przed żniwami) i czekaliśmy, aż
się ściemni, by pójść do Kiryka (to
jest imię). Gdy tak cicho, trochę
drzemiąc, siedzieliśmy, raptem
usłyszeliśmy głosy Ukraińców,
szli obok drogą. Opowiadali sobie, jak to „strilały do Lachów
(strzelali do Polaków) w poryckim kościele”. Pochyliliśmy niżej
głowy i czekaliśmy, aż przejdą. Aż
tu nagle usłyszeliśmy ujadanie
psa, zdrętwieliśmy ze strachu, ale
prawdopodobnie był to jeszcze
szczeniak. Gdyby to był stary pies,
to już by było po nas. Zdaliśmy
sobie z tego sprawę dopiero gdy
Ukraińcy odeszli, a pies przestał
ujadać. Prawdopodobnie pies
biegał wokół idących, oszczekując swych panów. Kiryk nawet
mocno się nie zdziwił, wysłuchał
relacji ojca o tym, co się stało w
kościele. Przyjął nas do swego
domu, nakarmił i przenocował. Ja
spałem z jego synem w łóżku, a
tata w stogu z sianem, tak było
bezpieczniej i dla Kiryka, i dla
nas. Drugiego dnia (12 lipca) gospodarz na prośbę ojca pojechał
do Palinków w Porycku i przywiózł nasze spakowane walizki.
Jak mówił, nie jechał koło kościoła, bo się bał, że spotka upowców.
Od sąsiadów Palinków dowiedział się, kogo z nich zamordowano w kościele (zamordowano

dziadka Palinkę i jego wnuczkę, a
księdza przy ołtarzu tylko raniono). Gdy ojciec szedł do kościoła,
nie miał przy sobie dokumentów
ani żadnych pieniędzy (ale wszystko było w walizce ojca). Jak Kiryk
wrócił z Porycka, to powiedział
nam, że upowcy po wyjściu z kościoła poszli mordować po domach. Żona Kiryka dała nam
chleba na dalszą drogę. Poczekaliśmy, aż zrobiło się ciemno, bo
mieliśmy przejść przez tory kolejowe, a to była droga Ukraińców,
którędy jeździli do Porycka. Poczekaliśmy, aż zajdzie księżyc i
przebiegliśmy tory. Po pewnym
czasie spotkaliśmy znajomych i
razem już śmielej szliśmy do granicy (była to granica pomiędzy
Ukrainą a Reichem). Było już
rano. Niemcy dopiero wychodzili
na granicę, nie zatrzymali nas,
tylko kazali iść prosto do Sokala.
W Sokalu spotkaliśmy już kilkadziesiąt osób, takich jak i my,
uciekinierów z okolic Porycka.
Ale oni nic nie słyszeli o naszych
dziadkach, stryju i stryjence z
dziećmi ze Starego Porycka. Ale i
w Sokalu nie było spokoju, pewnej
nocy obudziły na pojedyncze
strzały i kanonada karabinu maszynowego. Rano dowiedzieliśmy
się, że to z komendy niemieckiej
policji ukraińska policja uciekła
w nocy do lasu z całą swoją bronią, stąd ta nocna strzelanina.
Dalszy okres okupacji niemieckiej
spędziliśmy w Karnkowie u dziadków Bańcerów. Mama już zmarła,
a my z bratem i ojcem zamieszkaliśmy w Kwidzyniu. O zamordowaniu dziadków i całej rodziny
Jezierskich dowiedzieliśmy się
dopiero w latach 60-ych. Nasz
znajomy Afanazy Hoszko, Ukrainiec, były pracownik warsztatu w
Porycku, po wojnie zamieszkał na
Śląsku. Pojechał w latach 60-ych
do Porycka, aby odwiedzić rodzinę. Rozmawiał ze swoim bratem
Siergiejem i on mu opowiedział,
jak zamordowano naszych dziadków ze Starego Porycka. Otóż naszych dziadków: Józefa i Jadwigę
Jezierskich, prababkę Ulanowską
oraz stryja Gienka, jego żonę i
dwoje nieletnich dzieci zamordowali sąsiedzi Ukraińcy. Przewodził im Ukrainiec Klim Matwiejczuk, sąsiad ze Starego Porycka.
W domu dziadków była jeszcze
rodzina żony stryja. Był tam dziadek i babka Zembrzyscy oraz ich
starsza córka z dwojgiem dzieci w
wieku 12-14 lat, i była tam jeszcze
młodsza siostra stryjenki. Czyli
razem w domu było 13 osób.
Wszyscy zostali zamordowani na
podwórku, a dzieci utopiono w
studni. Stryj Gienek, ranny, z żoną
próbował uciekać, upowcy dogonili ich na wale pomiędzy jeziorem a stawami i tam dobili. Dom
został spalony, a ich cały dobytek
zabrał główny morderca Matwiejczuk. Nazwisko Jezierskich, Eugeniusza i jego żony Marii, widnieje na płycie nagrobnej na
cmentarzu w Pawliwce. Ten, kto
opowiadał o tym okropnym mordzie, musiał tam być, lub dowiedział się od któregoś z morderców.” (19) „Byłem świadkiem
mordu dokonanego w dniu 11.07
1943 r. przez bandę „rezunów”
UPA w kościele parafialnym w
Porycku powiat Włodzimierz Wołyński. W owym czasie zamieszkiwaliśmy w leżącej 4 km na południe od Porycka Kolonii Olin. W
niedzielę 11. 07.1943 r. udaliśmy
się furmanką do naszego kościoła
parafialnego w Porycku. Jechało
nas sześcioro: mój dziadek Józef
Bławat lat 66, ojciec Kazimierz
Bławat lat 41, moje siostry Waleria i Genowefa, 9 i 11 lat, oraz
brat Józef Bławat lat 15. Ja miałem wtedy nieco ponad 7 lat. Gdy
dojechaliśmy do kościoła konie z
wozem zostały przywiązane do
drzewa przy parkanie na dzie-
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dzińcu przykościelnym od strony
północno-wschodniej. Sami weszliśmy do kościoła. Dziadek udał
się do czwartej ławki w prawym
rzędzie, siadając na skraju od
środkowej nawy. Siostry stanęły
pod amboną bliżej balustrady i
ołtarza. Brat został z tyłu za ławkami, a ojciec ze mną zatrzymał
się obok znajdującego się nieopodal konfesjonału. Kościół zapełniał się powoli, ksiądz proboszcz
Bolesław Szawłowski rozpoczął
celebrować mszę świętą. Wsłuchani w Introitus nie przeczuwaliśmy nawet, że kościół otoczyła już
banda Ukraińców UPA. Nagle
usłyszałem odgłos strzałów z ciężkiego karabinu maszynowego dolatujący od strony głównego wejścia do kościoła. Tata błyskawicznie posadził mnie w niszy po zrabowanej w 1939 roku przez Sowietów figurze Matki Bożej. Padły
pierwsze ofiary spośród wiernych
stojących w środkowej nawie.
Wówczas, aby zapobiec dalszej
masakrze, a przy tym okupując to
w większości własną śmiercią,
stojący pod chórem ludzie zamknęli drzwi główne. Ksiądz Bolesław Szawłowski, widząc tylu
rannych i zabitych, przerwał mszę
świętą, wszedł na ambonę i udzielił ostatniego rozgrzeszenia zabitym, rannym oraz żywym klęczącym przed Bogiem w obliczu
śmierci. Wypowiadając jeszcze
ostatnie błogosławieństwo dodał
słowa: „Bracia Polacy, giniemy
za wiarę”. W tym momencie banderowcy rozbili granatem drzwi
od zakrystii i wdarli się na stopnie
ołtarza, skąd rozpoczęli strzelać
do wiernych. Jeden z karabinów
maszynowych wycelował w księdza znajdującego się jeszcze na
ambonie. Ksiądz Bolesław Szawłowski, trafiony w rękę i nogi, stoczył się po stopniach ambony padając na ciała swych parafian zabitych u stup ołtarza. Mój tata
klęczał obok konfesjonału, ale i
jego wypatrzył jeden z Ukraińców
kula trafiła w policzek przechodząc pod okiem, skonał na moich
oczach nic nie mówiąc. Siedziałem skamieniały chwilą niezacieralną jak wieczność. Następnie
banderowcy rzucili granaty między ławki. Rzucone wiązki granatów powodowały straszne spustoszenie wśród wiernych: ciała były
rozrywane na połowę, wnętrzności wypływające z rozerwanych
ciał powodowały przykry fetor,
ciała bez nóg w ostatnich impulsach podskakiwały na rękach. Posadzka między ławkami była cała
zalana krwią. Nie mogąc dotrzeć
do chóru, ostrzeliwali ogniem karabinów. Polacy otworzyli drzwi
główne i, kto żył, biegł do wyjścia.
Lecz tam, przed kościołem, ustawiony był ciężki karabin maszynowy typu talerzowego. W ciągu
minuty w przejściu pozostała tylko góra ciał zabitych i rannych. W
międzyczasie czterech „rezunów”
wniosło dwa wielkie pociski artyleryjskie, które ułożyli na ołtarzu
głównym, obłożyli słomą z sienników, po czym podpalili i odeszli
mając nadzieję, że pociski zburzą
kościół. Jednakże granat mający
dopomóc detonacji, ułożony między pociskami, zdmuchnął płomienie, wyrywając jedynie otwór
do grobowca pod ołtarzem. W kościele było pełno dymu. Wyszedłem z wnęki i pobiegłem do
dziadka leżącego między ławkami. Ale dziadek, ranny ciężko w
kolano, rozkazał mi samemu uciekać do cioci Walerii Walczak, która mieszkała nieopodal kościoła.
Więc przedzierałem się przez stos
zabitych na stopniach wejścia
głównego. Przy wejściu na dziedziniec ujrzałem dwóch Ukraińców przy karabinie maszynowym,
zamarłem. Wtedy nieoczekiwanie
powiedział jeden z nich do drugiego: „Puskaj, jewo i tak wilki
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zjedzą” (moje białe ubranko nasiąkło krwią zabitych i rannych,
po ciałach których musiałem się
przedrzeć chcąc wyjść z kościoła).
Ile mi sił starczyło pobiegłem do
domu cioci Walerki, ale nie mogłem wejść do mieszkania: zaraz
za progiem leżała kobieta z roztrzaskaną głową, mózg i krew rozbryzgane były po całym przedsionku. Wycofałem się więc do
drewutni, gdyż zaczął padać
ulewny deszcz. Banderowcy tymczasem opuścili tereny przykościelne, ruszając bić i rabować
mieszkańców Porycka. Schowany
za drzwiami drewutni obserwowałem nasze konie i wóz, czekając, czy ktoś nadejdzie. Po jakimś
czasie pojawił się mój brat Józek,
który przeżył schowany w grobowcu, wraz z sąsiadem. Uradowany wybiegłem do nich i zdałem
relację, gdzie kto leży. Idąc do kościoła znaleźliśmy Tośka (brata
ciotecznego, syna Walerii Walczak). Zanieśliśmy go na nasz
wóz, który Ukraińcy porzucili widząc dyszel złamany przez spłoszone konie. Sąsiad osądził, że
mojego taty już nie zabierzemy, bo
nie będzie na to czasu i w każdej
chwili mogli wrócić Ukraińcy zabraliśmy więc tylko dziadka po
czym kazał nam prędko ruszyć.
Do wozu dobiegła jeszcze od
Aniołczyków z naszej kolonii. Józek usiadł na złamanym dyszlu i
stamtąd kierował wozem oraz
końmi. My leżeliśmy na wozie
plackiem, by wyglądało, ze konie
się spłoszyły, i tak pędząc przez
pola i łąki dotarliśmy do domu.
Tymczasem domy w kolonii Olin
stały opuszczone przez mieszkańców ktoś spóźniony na mszę cofnął się do osady i powiadomił o
rzezi w Porycku. Nie zastaliśmy
więc ani moich dziadków Szczęchów, ani mojej mamy z pozostałymi dziećmi: jednoroczną Kazią i
trzynastoletnim Tadeuszem. Wraz
z wieloma innymi uciekli w stronę
Sokala, bo tam Niemcy trzymali
posterunek na Bugu. Spotkaliśmy
za to naszych wujków Jakuba
Szczęcha i Konstantego Furmagę,
którzy obserwowali wioskę i zaskoczeni teraz naszym widokiem
wykrzykiwali: „To wy żyjecie, a
mówili, że wszystkich rezuni wymordowali w kościele”. „Ano żyjemy”- zdołaliśmy odpowiedzieć.
Wujek Kostek rozkazał zaraz
„Kuba, zmienić opatrunki rannym!”. Józek miał pomóc przy
zmianie dyszla, a mnie przypadło
rozpalić ogień w piecu, aby podgrzać wodę do obmycia ran. Jednakże ran nie zdążyliśmy już przemyć i opatrzyć. Na widok unoszącego się z komina dymu hurma
Ukraińców z sąsiedniej wioski
ruszyła w naszą stronę. Wujek Kostek krzyknął: „Na wóz!” a wujek
Kuba ruszył przynieść Tośka.
Dziadek nie dał się zabrać. Powiedział, że jest już stary i ranny,
to mu nic nie zrobią. Został w
domu leżąc na łóżku. Józek kończył zmianę dyszla i poprawę
uprzęży. Wujek Kostek wrzucił
jeszcze na wóz worek grochu,
przykrył nas sianem i przykazał
jechać do Sokala; „Ale tylko leśnymi drogami”. Obaj wujkowie
zostali, ukrywszy się w sadzie, by
obserwować losy zabudowań i
mienia. Do lasu było niespełna 50
metrów, więc ukraińscy chłopi nie
zdołali nas dogonić. Józek znając
drogi leśne, którymi często chodził na zakupy do Sokala, szczęśliwie dowiózł nas do granicy na
Bugu. Niemcy, widząc rannego
brata ciotecznego i nas wystraszonych chłopców, przepuścili
przez granicę i skierowali do
punktu pomocy sanitarnej, który
mieścił się na dziedzińcu przyklasztornym. Punkt ten obsługiwany był przez szwedzki i polski
Czerwony Krzyż z Kamionki Strumiłowej. Jakież było nasze zdzi-
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wienie, kiedy okazało się, że ciocia Waleria Walczak była już tam
na miejscu, pokonując biegiem
ok. 22 km dzielące Poryck od Sokala. Uradowana wzięła swego
rannego syna na ręce i pobiegła
do lekarzy. Ci widząc, że potrzebna jest operacja, gdyż odłamek
granatu utkwił w głowie, skierowali go nazajutrz pierwszym
transportem koleją do odległego
o około 100 km Lwowa. Tam, po
operacji, brat cioteczny żył jeszcze miesiąc. Zmarł w szpitalu
lwowskim. Dwudniowa obecność
odłamka wywołała zakażenie
krwi. My z bratem Józkiem czekaliśmy w okolicy klasztoru, mając
nadzieję, że któraś z sióstr jeszcze
dotrze, gdyż żadnej z nich nie widzieliśmy ani żywej ani zabitej. Po
dwóch dniach udaliśmy się do
miejscowości Waręż gdzie mieszkał nasz stryj Adam Bławat. Zdaliśmy mu relację o „rezunach”.
Kazał nam zatrzymać się i czekać
w jego domu. Sam poszedł przekonać dwóch Niemców, by pojechali z nim do Kolonii OLIN.
Umiał trochę mówić po niemiecku
z austriacką melodią, bo jeszcze
przed I wojną światową służył w
CK Armii. Jakoś mu się udało dogadać „za odpowiednią opłatą” i
pojechali z nim furmanką do naszej wioski. Tam zastał już tylko
spalone domy i zabudowania, a
na miejscu gdzie stało łóżko, zwęglone kości dziadka. Pochował
więc je, a z domu zabrał ukryte za
kominowym popielnikiem dokumenty rodzinne. Udał się do Porycka, aby pochować tatę, lecz
tam dowiedział się, że ofiary mordu zostały pochowane z rozkazu
Niemców na dziedzińcu przed Kościołem we wspólnej mogile – 180
ofiar mordu. Księdza proboszcza
pochowano na prośbę popa oddzielnie w pobliżu figury św. Anny
po prawej stronie dziedzińca,
gdyż pop uzasadniał, że „księdza
nie godzi się chować w ziemi deptanej”. Kiedy wrócił, nalegaliśmy, aby zezwolił nam pojechać
szukać mamy. Stryj zgodził się,
choć nie bez wahania. Załadował
nam worek kaszy, ziemniaków,
parę bochenków chleba, trochę
owsa dla koni, a na wierzch siana.
Ruszyliśmy, oczywiście zawracając do Sokala, by sprawdzić, czy
przypadkiem nie pojawiły się nasze siostry. Na transport kolejowy
nie chciano nas zabrać, gdyż ładowano jedynie ludzi, bez furmanek i koni. Jechaliśmy więc około
tygodnia naszym wozem aż do
Przeworska na Podkarpaciu, wyposażeni w dokument wystawiony
w języku niemieckim i polskim,
zaświadczający, że jesteśmy uciekinierami zza Buga. Mieliśmy
szczęście. Nasi zatrzymali się dokładnie w Przeworsku u gospodarza o nazwisku Kapusta, który
użyczył uchodźcom swych czworaków. Radości było co niemiara.
Matula nasza myślała, że wszyscy
zginęliśmy. Opowiadać trzeba
było po kilka razy, bo sąsiedzi się
schodzili, ciekawi na wieści, „jak
to rezuni po sąsiedzku dorabiali
się na polskim dobytku żywym i
martwym.” (20) Krzysztof Filipowicz: „Miałem wtedy 15 lat. W
niedzielę 11 lipca 1943 r. poszedłem z rodziną do kościoła. Mszę
święta o godz. 11 prowadził ks.
Bolesław Szawłowski. Kościół
był pełen ludzi zarówno z Porycka
jak i okolicy. Nie służyłem do
mszy, choć byłem ministrantem.
Podczas nabożeństwa kościół został otoczony przez uzbrojone
bandy ukraińskie. Rozpoczęła się
strzelanina. Zgromadzonych w
świątyni Polaków ogarnęło przerażenie. Niektórzy w panice próbowali uciec ze świątyni. Kule
dosięgły ich na zewnątrz. Po jakimś czasie bandyci weszli do kościoła. Widziałem jak upadł ksiądz
Szawłowski.
Widziałem
jak

oprawcy stanęli przy ołtarzu i zaczęli strzelać do ludzi. Ci, których
nie dosięgły kule bandytów, zaczęli się chronić, gdzie tylko kto
mógł: we wnękach, za filarami.
Ja z matką schroniłem się pod
ścianą za filarem. W pewnym momencie bandyci zaczęli wnosić do
kościoła słomę. Umieszczono w
niej materiały wybuchowe. Byłem
przekonany, że zginę tak jak inni.
W gorącej modlitwie prosiłem
Boga, bym zginął podczas ucieczki, trafiony w plecy. Gdy zapalono
słomę, zaczęły wybuchać pociski.
Ci, którzy jeszcze żyli zaczęli się
dusić od dymu. Zacząłem błagać
matkę, żeby uciekać z tego miejsca, by żywcem nie spłonąć. Wydaje mi się, że matka już wtedy
była ranna, lecz nic mi nie mówiła. Usłuchała mej prośby i zaczęliśmy przesuwać się pomiędzy trupami w kierunku wyjścia. Gdy
znaleźliśmy się na korytarzu, który otaczał główną nawę kościoła,
poczułem silny przeciąg i gwizd
kul. W tym czasie matka upadła
zastrzelona. Biegłem dalej do
wyjścia. W pewnym momencie zobaczyłem starszą siostrę, 18-letnią Józefę. Była ranna, leżała we
krwi, błagała o pomoc. Usiłowałem ją podnieść, lecz nie dałem
rady. Powiedziałem, że sprowadzę pomoc. Wtedy na wprost
głównego wyjścia zobaczyłem
bandytów. Strzelano do mnie.
Upadłem i zacząłem z powrotem
czołgać się do kościoła. Wbiegł
na schody prowadzące na wieżę
świątyni. Szybko przypomniał sobie, że parę lat wcześniej ksiądz
Szawłowski kazał zamurować
drzwi prowadzące na strych nad
korytarzem otaczającym główną
nawę świątyni. Z kilkoma mężczyznami wybili otwór, przez który z
trudem przedostali się na strych.
Tam przeleżałem kilka godzin. Zaczął padać deszcz. Woda bębniła
w dach tuż nad moją głową. Płakałem i dzwoniłem ze strachu zębami”. Kryjówkę opuścił, gdy
bandyci oddalili się z miejsca rzezi. W kałużach krwi leżały trupy.
Gdzieniegdzie dochodził cichy
jęk umierających. Siostra Józefa
jeszcze żyła. Stanisław pobiegł do
domu i opowiedział ojcu, co się
stało w kościele. Najpierw przywieziona została starsza siostra.
Na swoim łóżku skończyła życie.
„– Później ojciec przywiózł matkę, młodszą siostrę, czyli trzynastoletnią Genowefę, i pięcioletnią
siostrzenicę. Wszystkie zginęły od
kul ukraińskich bandytów. Rano
ojciec wraz ze znajomymi wykopali na cmentarzu mogiłę. Tam
położono moją matkę, siostry i
siostrzenicę. Umarłych zakryto
deskami i zasypano ziemią. Odmówiliśmy modlitwę i wróciliśmy
do domu.” (21) Nikołaj Ohorodniczuk vel Kwiatkowski (dawny
mieszkaniec Radowicz): „11 lipca
1943 r. rano, razem z grupą UPA
liczącą około 20 ludzi, wszedłem
w czasie mszy św. do kościoła w
m. Pawłówka (Poryck) iwanickiego rejonu, gdzie w ciągu trzydziestu minut, wraz z innymi, zabiliśmy obywateli narodowości polskiej. W czasie akcji zabito 300
ludzi, wśród których były dzieci,
kobiety i starcy. Po zabiciu ludzi
w Pawłówce - udałem się z grupą
do położonej w pobliżu wsi Radowicze oraz polskich kolonii Sadowa i Jeżyn, gdzie wziąłem udział
w masowej likwidacji ludności
polskiej. W wymienionych koloniach zabito 180 kobiet, dzieci i
starców. Wszystkie domy spalono,
a mienie i bydło rozgrabiono” –
zeznawał w 1981 r. przed sądem
Ohorodniczuk. Wg. Aleksandry
Hryciuk z Radowicz i Haliny Jucharemiwnej, które obserwowały
pokazowy proces Ohorodniczuka
w świetlicy cukrowni w Iwaniczach, sąd uznał, że to on kierował akcją w Porycku. W zbrodni

uczestniczyli także oskarżeni
wówczas Szpaczuk i Stasin. (22)
W Porycku (tej miejscowości już
nie ma, więc używa się nazwy
Pawliwka, czyli wsi sąsiedniej) w
lipcu 2003 roku nastąpiło „pojednanie” prezydenta Polski A. Kwaśniewskiego z prezydentem Ukrainy L. Kuczmą z okazji 60-tej
rocznicy ludobójstwa UPA na
Wołyniu.
11. We wsi Zabłoćce pow. Włodzimierz Wołyński zgrupowanie
UPA Martyniuka pod dowództwem Iwana Kici oraz miejscowi
chłopi ukraińscy wtargnęli do kościoła podczas mszy. Mordując
74-letniego księdza proboszcza
Józefa Aleksandrowicza, byłego więźnia bolszewików, drwili:
„Niech ciebie polski Bóg ratuje”. Na oczach wiernych skręcili
mu kark oraz zamordowali co
najmniej 78 Polaków. Chłopcu
(Henryk Serwetowski) rozerwali
usta, bo przed śmiercią krzyczał:
”Niech żyje Polska”. Barokowy
kościół pw. Św. Trójcy z lat 17601773 zniszczyli, plebanię spalili.
Po rzezi do cerkwi i stodół duchownego prawosławnego Ukraińcy zwozili zrabowane polskie
mienie. (23)
Rzezie dokonane 11 lipca 1943
roku w kościołach w Chrynowie,
Kisielinie, Porycku i w Zabłoćcach opisała (razem z relacjami
świadków) Ewa Siemaszko w
artykule „Zbrodnie przed ołtarzem”, opublikowanym 10 lipca
2008 roku na łamach „Rzeczpospolitej”.
11. 12 lipca 1943 roku we wsi
Rudnia pow. Horochów: „W poniedziałek Ukraińcy wymordowali całą Rudnię, bogatą wieś
polską. Większość mieszkańców
spalili żywcem w drewnianej kapliczce, innych zabijali w ich domach. Uratowały się tylko dwie
dziewczynki. Rodzina autorki wyjechała we wtorek, szukać schronienia u Niemców. Ojciec znał dobrze język niemiecki, co było w tej
sytuacji bardzo pomocne.” (24)
12. W lipcu 1943 roku w miasteczku Sokól pow. Łuck Ukraińcy napadli na kościół i zamordowali 12 Polaków, kościół pw.
Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych z 1909 roku
obrabowali i spalili. (25)
13. W lipcu 1943 roku w miasteczku Wyszogródek pow Krzemieniec upowcy zamordowali
150 Polaków zgromadzonych w
kościele, głównie uchodźców z
okolicy, oraz miejscowego proboszcza księdza Konstantego Turzańskiego, lat 44. Barokowy kościół pw. Świętego Ducha sprzed
1726 roku wysadzili materiałami
wybuchowymi. (26)
14. W sierpniu 1943 roku (prawdopodobnie 8 sierpnia) w miasteczku Włodzimierzec pow.
Sarny podczas ataku kurenia
„Borystena” Polacy broniący się
w kościele św. Józefa m.in. polewali napastników kwasem solnym. Upowcy zdetonowali minę,
od której zginęły 2 Polki: Anna
hr. Krasicka (w starszym wieku)
oraz jej córka hr. Prądzyńska. Od
rzezi uratował Polaków oddział
niemiecki, który przybył na odsiecz garnizonowi niemieckiemu,
liczącemu 8 żołnierzy. (27)
15. 22 sierpnia 1943 roku w nieustalonej wsi koło wsi Hołownia i wsi Kowno pow. Lubomel
Ukraińcy podczas mszy zamknęli
kościół, oblali benzyną i podpalili; żywcem spłonęli wszyscy
zgromadzeni na mszy. Świadek
Zofia Kieruj: „Zofia Kieruj właśnie kończy 85 lat. Czternaście lat
swojego długiego życia mieszkała na Wołyniu. Patrząc z naszej,
zachodniej strony, powiedzielibyśmy, że tuż za Bugiem. Ona mówi,
że do rzeki było blisko, około
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ośmiu kilometrów. Przed II wojna światową i w czasie wojny, do
1943 roku, wraz z rodzina mieszkała w Ostrówkach w powiecie
lubomelskim. /.../ To co działo się
przed 30 sierpnia tamtego roku,
zaciera się trochę, miesza, ale
od tego jednego dnia kilkunastoletnia Zofia zaczyna widzieć tak
okropne rzeczy, które tak wryły się
w pamięć, że dziś mówi o nich z
detalami. Bardzo wstrząsającymi
zresztą. To była ostatnia niedziela
sierpnia. - Ksiądz na ambonie powiedział, że koło Hołowna, koło
Kowna ubiegłej niedzieli Ukraińce podczas mszy napadli, zamknęli kościół i podpalili. Benzyną oblali i spalili, bo to były drewniane
kościoły. Spalili razem wszystkich,
którzy się tam znajdowali. Ksiądz
Stanisław Dobrzański powiedział
nam, że nie mamy się bać i że nas
nie opuści. W razie czego, gdyby
nas napadli, to mieliśmy się bronić. Wierni rozeszli się do domów.
Pani Zofia również.” (28)
16. 29 sierpnia 1943 roku we wsi
Przewały pow. Włodzimierz Wołyński upowcy zamordowali 54
Polaków zgromadzonych w kościele pw. Wniebowzięcia NMP
z 1734 roku, spalili także kościół.
Na terenie wsi ofiar było znacznie więcej. „Jeden z Ukraińców
nadział dziecko polskie na widły
i podniósł w górę, krzycząc: dywyś, polski oroł” („podziwiajcie
polskiego orła”). Dziecko przeraźliwie piszczało z bólu i rozpaczliwie machało rączkami i
nóżkami. (29)
17. W mieście Włodzimierz Wołyński:„We Włodzimierzu Wołyńskim wymordowano w kościele
w czasie nabożeństwa wszystkich
znajdujących się tam Polaków.
Mordowano nożami, siekierami,
pałkami. Część okrutnie pokaleczonych, lecz uszłych z życiem
dzieci przewieziono do Lwowa.”
(30) Ze sprawozdania Delegatury Rządu wynika, że mord musiał
być dokonany w lipcu lub sierpniu
1943 roku. „Latem 1943 r. Ukraińcy zaatakowali przedmieścia
Włodzimierza, podchodzili do
miasta od strony wioski „Zimno”.
W pewnym momencie, można było
nawet przypuszczać, po nasileniu
walk i naporze atakujących, że
usiłowali nawet wedrzeć się do
środka i zdobyć Włodzimierz. To
im się jednak nie udało, gdyż Samoobrona do spółki z Niemcami
stawiła mocny opór. Wywiązała
się gwałtowna walka, straty rosły
szybko po obu stronach, w końcu
daliśmy rezunom porządnego łupnia.” (31)
18. We wsi Aleksandria pow.
Równe: W 1940 roku władze sowieckie przesiedliły ludność polska z Krasiczyna oraz ze wsi Śliwnica and Krasiczyn pow. Przemyśl do Aleksandrii pow. Równe.
Razem z nimi przesiedlony został
unicki ksiądz o nazwisku Baka, z
żoną i córką. Ponieważ nie było
tam księdza rzymskokatolickiego, na prośbę Polaków zgodził
się dla nich odprawiać oddzielne
Msze św. w miejscowym kościele
rzymskokatolickim. W sierpniu
1943 roku, podczas napadu bandy
UPA, został zamordowany przy
ołtarzu, podczas odprawiania
Mszy Świętej. Razem z nim zginęło wielu obecnych w kościele
Polaków. Tego dnia została zamordowana również żona i córka
ukraińskiego księdza. (32)
19. Po rzeziach sierpniowych
1943 roku w miasteczku Białozórka pow. Krzemieniec upowcy
spalili i zburzyli kaplicę służącą
jako kościół. Aleksander Korman
stwierdził, że zamordowano wówczas w jego wnętrzu wiernych.
„We wsi Białozurka w roku 1943
miał miejsce napad nacjonalistów
ukraińskich na kościół katolicki,
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w którym zginęło kilkudziesięciu
Polaków.” (33) Siemaszko..., na
s. 414 pisząc o spaleniu i zburzeniu kościoła nie wymieniają mordu w nim Polaków.
20. We wsi Dyweń pow. Równe: „W lecie 1943 r. oddział UPA
zaatakował nocą ludność polską, która w obawie przed napadami ściągnęła tu z mniejszych
miejscowości. Po krótkiej walce
„upowcy” zdobyli także kościół,
w którym nocowała część uchodźców. Liczba ofiar napadu nie jest
znana.” (34)
21. Latem 1943 roku w miasteczku Międzyrzec Korecki pow.
Równe podczas nocnego napadu
upowcy i chłopi ukraińscy zamordowali w kościele i suszarni
chmielu ukrywających się ponad
50 Polaków, uciekinierów z okolicznych miejscowości. Zostali
oni w tak bestialski sposób zmasakrowani, że ciał nie można było
rozpoznać, zwłoki miały m.in.,.
powykłuwane oczy, kobiety poobcinane piersi, kobiecie w ciąży rozpruli brzuch. Pogrzebano
ich na ulicy pod kostką brukową,
gdyż wokół krążyły bandy zwane Ukraińską Powstańczą Armią.
(35)
22. Jesienią 1943 w kolonii Smołowa pow. Włodzimierz Wołyński: „Do samoobrony we Włodzimierzu Wołyńskim wstąpiłem i ja,
jesienią 1943 roku pojechałem z
innymi żołnierzami polskimi i niemieckimi na akcję jako furman.
Naszym celem była wieś Smołowa, gdy dotarliśmy na miejsce
zatrzymaliśmy przy kościele katolickim i weszliśmy do środka,
ponieważ był otwarty. Naszym
oczom ukazał się makabryczny
obraz, na drewnianej podłodze
Kościoła znajdowało się dużo zaschniętej krwi, już wtedy byliśmy
prawie pewni, że tu nikt świni nie
szlachtował. Poza tym świątynia
znajdowała się w bardzo dobrym
stanie. W późniejszym czasie nasze przewidywania się sprawdziły, kiedy dowiedzieliśmy, że w
Smołowej, w Kościele ukraińscy
nacjonaliści pomordowali bardzo
dużo Polaków. Świątynia stała
nieco na uboczu te wsi. /.../ Wiele
lat po wojnie, gdy po raz kolejny uczestniczyłem w Zjeździe 27
WDPAK, spotkałem jednego z żołnierzy naszej dywizji, mieszkańca
byłej polskiej kolonii Smołowa.
Niestety jego imienia i nazwiska
już dziś nie pamiętam, rozmawialiśmy jednak wtedy o tej krwi na
podłodze Kościoła, a on powiedział tak: „W naszym kościele w
Smołowej Ukraińcy wymordowali
wielu Polaków podczas trwania
mszy świętej!” Pamiętam, że nawet wymieniał niektóre nazwiska
ofiar, które znał ale niestety i tych
osób już dziś nie mogę sobie przypomnieć”. (36)
23. W 1943 roku we wsi Klewny
na Wołyniu: „Klewny (300 ofiar –
siekierami podczas nabożeństwa,
w tym dwóch księży)” (37). Jednakże W. i E. Siemaszko w ogóle
nie wymieniają takiej miejscowości na Wołyniu. Być może chodzi
tutaj o miasteczko Klewań pow.
Równe, gdzie w sierpniu 1943
roku podczas napadu bojówek
UPA Polacy bronili się w kościele. Zginęła nie ustalona liczba
Polaków, ale do rzezi nie doszło
m.in. dzięki przybyciu oddziału
węgierskiego. Kościół był punktem oporu Polaków aż do wkroczenia wojsk sowieckich.
24. 5 grudnia 1943 r., we wsi
Nieświcz pow. Łuck upowcy zaatakowali Polaków, którzy schronili się w kościele i bronili przez
kilka dni odcięci od żywności i
wody. Gdy kończyła się im amunicja spuścili na sznurze jednego
mężczyznę, który przyprowadził
w ostatniej chwili pomoc samo-
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obrony z Antonówki Szepelskiej.
45 Polaków wyjechało, część została. Nie ma informacji o ilości
ofiar w kościele. We wsi upowcy
zamordowali 30 Polaków, natomiast w styczniu 1944 roku spalili
kościół z lat 1612 – 1618. (38)
25. 19 grudnia 1943 r., we wsi Potok Górny pow. Biłgoraj Ukraińcy z SS „Galizien’ oraz policjanci
ukraińscy z Tarnogrodu, Biszczy i
Księżopola spalili 60 gospodarstw
polskich i zastrzelili co najmniej
58 Polaków. „Przed kościołem
wyprowadzono z szeregu księdza
Błażeja Nowosada i zabito go na
strychu kościoła. Widziałem zwłoki księdza. Górną część czaszki
miał odstrzeloną oraz całe ciało
i ręce pokłute bagnetami”. (39)
„Jeden z mieszkańców Potoku
Górnego, który w czasie napadu
ukraińskiego ukrywał się wraz z
innymi osobami w kościele, tak
opisuje dalsze losy ks. Nowosada:
„Siedząc w organach, usłyszałem,
jak drzwi kościoła się otworzyły i
przez szpary w organach zobaczyłem jak czterech Ukraińców z bronią gnało ks. Nowosada na strych
kościoła. Szli szybko. Po jakimś
czasie usłyszałem strzały na strychu kościoła. Na strychu zastrzelili tych, którzy tam weszli. Strzelili też do Franciszka Rorata, ale
tylko go ranili, nie wiedząc o tym.
Rorat potem mi opowiadał, jak
męczyli ks. Nowosada. Wkładali
mu szpilki pod paznokcie, bili, on
piszczał i wreszcie go zastrzelili
na strychu. Później widać było
skłute ręce ks. Nowosada” (relacja Józefa Knapa, Potok Górny, 6
kwietnia 2001 r.). (40) „Mordowali księdza, bijąc go karabinem
po głowie, zdzierano mu paznokcie, wyciągano obcęgami żyły,
zdarto mu cześć skóry z pleców.
Całe ciało miał pokłute ostrym
narzędziem, a na końcu z bardzo
bliska strzelono mu w tył głowy,
roztrzaskując ją. Ksiądz piszczał
i krzyczał, gdyż bardzo cierpiał”
(relacja Józefa Grelaka, Potok
Górny i Wandy Mroczka, Wożuczyn). (41) 20 grudnia tegoż roku
ciało zamordowanego ks. Nowosada przeniesiono na plebanię. Józef Grelak tak ten moment wspomina: „Cały tył głowy wydarty od
strzału. Miał sińce ponabijane na
twarzy i koło uszu. Były to olbrzymie guzy. Na rękach były ślady
kłucia ostrym narzędziem, chyba
bagnetem, wyrywane żyły” (relacja J. Grelaka, Potok Górny). (42)
26. „Nocą, w wigilię Bożego Narodzenia 1943r. bandy UPA zaatakowały wioskę Gnidawę, leżącą
nieopodal Łucka. Wymordowali
ludność, część została spalona w
kościele, część w swoich domach.
Pradziadek Felicjan przyszedł
tam rano, domy jeszcze się paliły,
pomagał ratować ludzi. Ze zgrozą wspominał obraz zniszczenia i
bestialstwa dokonany przez Ukraińców”.(43). Wioska Gnidawa w
książce W. i E. Siemaszków występuje jako przedmieście Łucka
o nazwie Hnidawa. W Wigilię
1943 roku upowcy zamordowali tutaj 57 Polaków, autorzy nie
wymieniają jednak faktu spalenia
grupy Polaków w drewnianym
kościółku w Hnidawie (Gnidawie).
27. We wsi Tarczyn pow. Łuck w
Wigilię 1943 roku, w czasie pasterki (odprawianej bez księdza,
który już wyjechał) nacjonaliści
ukraińscy zaryglowali z zewnątrz
drzwi kościoła, polali go benzyną
i podpalili – wszyscy zgromadzeni zginęli (relacja nie publikowana). (44)
28. 16 stycznia 1944 r., w miasteczku Poryck pow. Włodzimierz
Wołyński do kościoła poszedł ks.
Stanisław Grzesiak, aby pomodlić się za zamordowanego tutaj
11 lipca 1943 roku ks. Szawłow-

skiego i został zastrzelony przez
Ukraińców. (45)
29. 4 lutego 1944 r., w miasteczku Łanowce pow. Krzemieniec
upowcy wrzucili granaty i wdarli się do kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP, gdzie schowały
się 3 rodziny polskie, liczące 12
osób. Zamordowali 11 osób: Leontynę Wadas i jej dzieci: Tadeusza, Helenę, Stanisławę, Danutę,
Anielę oraz Ryszarda Andrzeja,
który był chrześniakiem marszałka Edwarda Rydza Śmigłego (jej
mąż służył w legionach razem ze
Śmigłym). Ponadto zamordowali dwa starsze małżeństwa. Ciała
ofiar wrzucili do pobliskiej głębokiej studni. Kościół ograbili
z rzeczy kościelnych, zrabowali
mienie pomordowanych, po czym
kościół podpalili. Z empirowego
kościoła z 1857 roku, zbudowanego przez marszałka Teodora
Jełowickiego, uczestnika powstania styczniowego, pozostały tylko mury zewnętrzne, które
miejscowi Ukraińcy rozebrali w
1954 roku. Po zbrodni w kościele
miejscowe Ukrainki chodziły w
sukienkach zamordowanej Wadasowej. (46) „Do Łanowiec wkroczyli bulbowcy. Ujęli w kościele
trzy polskie rodziny i wszystkich
w okrutny sposób wymordowali.
Najstarszy z Wadasów, Stanisław,
był też wówczas w kościele, ale
jakoś udało mu się ukryć za jakimiś drzwiami. Słyszał krzyki
mordowanych. Pomocy nie mógł
udzielić, bo by i sam zginął. Zamordowanych wrzucono do głębokiej studni. Bandyci ukraińscy
wzięli kosztowniejsze rzeczy z
kościoła i poszli. Ocalał Stanisław Wadas i najstarszy syn Jerzy. Jerzego po prostu nie było w
domu. Był zatrudniony w jakimś
przedsiębiorstwie niemieckim. To
go zwolniło z wywózki na roboty do Niemiec. W przedsiębiorstwie tym był skoszarowany. Nie
mógł opuszczać miejsca koszar.
W czasie betonowania jakiegoś
bunkra, czy coś w tym rodzaju,
ktoś z podziemia, też robotnik,
w beton włożył coś, co przy eksploatacji musiałoby spowodować
awarię bunkra. Niemcy wykryli ten sabotaż. Wiadomo, wyrok
mógł być tylko jeden. Wszystkich
rozstrzelać. Ustawili pod ścianą
skazańców, ustawili też karabiny
maszynowe. Jedna czy dwie serie i wszyscy leżeli zakrwawieni.
Jurek Wadas również. Następnie
załadowali wszystkie trupy na
samochód i wywieźli je do lasu,
by tam zakopać ofiary. Od razu
nie zakopali. Nocą Jurek oprzytomniał. Nie był nawet ranny.
Wyszedł spod trupów, poszedł do
jakiejś Ukrainki, obmył się i skierował się do domu. Tam dopiero
dowiedział się o wszystkim, co się
stało z jego rodziną. Nerwy Jurka nie wytrzymały wiadomości.
Coś pękło w systemie nerwowym i
stało się. Stracił mowę. Zaczął się
jąkać do tego stopnia, że nie można było usłyszeć ani jednego normalnie wypowiedzianego słowa.
Mimo choroby chciał wydobyć ze
studni ciała swoich najbliższych.
Pomagali mu w tym Sowieci (było
to już po drugim wejściu Sowietów na tereny dawnej Polski).
Niestety, bezskutecznie. Głęboka
studnia, niebezpiecznie. Widząc
poszukiwaczy ciał ktoś z Ukraińców zasypał studnię, równając
ją z ziemią. Dzisiaj nie ma nawet
śladu, gdzie była studnia. Jest to
grób kilkunastu osób zamordowanych przez bandy UPA. Grób bez
krzyża, bez najmniejszej nawet tabliczki. Ot, po prostu nie ma śladu
po ludziach. /.../ A co było z ojcem
zamordowanych i żyjącego Jerzego? Nie mógł dłużej przebywać
w Łanowcach. Znali go przecież
wszyscy. Poszedł więc do Krzemieńca tam szukać schronienia.

Nie doszedł. Chwycili go po drodze banderowcy i tam zamordowali. Ciało zostawili na miejscu
zbrodni. Po kilku dniach ktoś z
dobrych Ukraińców znalazł go i
pogrzebał na pobliskim cmentarzu. Dzisiaj nie ma nawet śladu
po tym miejscu.” (47)
30. 26 lutego 1944 r., w miasteczku Wiśniowiec Nowy pow.
Krzemieniec upowcy wdarli się
do klasztoru i dokonali rzezi
zgromadzonych tutaj 300 – 400
Polaków, głównie uciekinierów z
sąsiednich wsi; zakonników powiesili na sznurach i ręcznikach
oraz wbili im w bok metalowe
pręty; wymordowali ponad 308
Polaków. (48) Maria Dębowska
i Leon Popek w książce: Duchowieństwo diecezji łuckiej. Ofiary
wojny i represji okupantów 1939
– 1945, podają: „7 lutego w południe ostatnie oddziały węgierskie
opuściły Wiśniowiec, a już wieczorem UPA zaatakowała klasztor. Zostali zastrzeleni obydwaj
zakonnicy. Życie straciło także
wielu Polaków przebywających w
klasztorze”. Zamordowani zostali: o. Józef Kamil od św. Sylwestra Gleczman OCD oraz o. Jan
Cyprian od św. Michała Lasoń
OCD. (49)
31. 26 lutego 1944 roku we wsi
Wiśniowiec Stary pow. Krzemieniec upowcy wymordowali w kościele i organistówce co najmniej
182 Polaków; około 100 osób
spalili w kościele św. Stanisława Biskupa Męczennika z 1756
roku. (50) „W chwilę później
banderowcy wdarli się na chór i
wymordowali wszystkich, których
tam zastali. Kilka osób zrzucili
na posadzkę w kaplicy. Do mnie
dochodziły krzyki, płacz, jęki
mordowanych, swąd palących
się ubrań i ciał. Widziałam jak
banderowiec bił kobietę w ciąży.
Kobieta była z małą dziewczynką,
cztero może pięcioletnią. Dziecko
strasznie płakało ze strachu. Na
jego oczach bandyta przebił matkę nożem. /.../ Na korytarzu leżał
zamordowany Franek Kobylański z Pankowic. Miał poobcinane
uszy i nos, na czole wycięty krzyż
i ściągniętą skórę z palców u rąk”
(51). „Mieszkając w Wiszniowcu,
mieliśmy okazję zobaczyć ruiny
spalonego polskiego kościoła.
Oprowadzał nas polski nauczyciel z Palikrów, Tadeusz Pludra.
Uczył on przed wojną mego brata Władzia i siostrę Józię. Wtedy
byli obecni moja siostra Józia,
Tadeusz Pludra, jego siostrzenica
Wisia i ja. Stanęliśmy przed głównym wejściem do kościoła. Drzwi
wejściowe były spalone, tylko
przy zawiasach wisiały resztki
zwęglonego drewna. Z wnętrza
wydobywał się fetor. Pan Tadeusz
Pludra powiedział, że to resztki
rozkładających się niedopalonych ciał. Widok przygnębiający
również był gdy spojrzeliśmy na
Nowy Wiszniowiec za rzeką Horyń. Widać było drugi polski kościół, też spalony. Jego białe tynki
nad oknami pokryły czarne smugi. Tam już nie byłem.” (52)
32. 28 lutego 1944 r.,we wsi Huta
Pieniacka pow. Brody esesmani ukraińscy z SS „Galizien”,
upowcy oraz chłopi ukraińscy z
okolicznych wsi w sile kilku tysięcy napastników dokonali rzezi
1100 – 1300 Polaków, duża polska wieś przestała istnieć. W kościele ukraiński esesman wyrwał
noworodka rodzącej kobiecie i
go rozdeptał, a na oburzenie pomagającej jej akuszerce odpowiedział rozstrzelaniem również
matki dziecka. Urszula Kierepka była położną. Wieczorem, tuż
przed pacyfikacją, została wezwana do porodu. Jej wnuk, dziś
84-letni Sulimir Stanisław Żuk, z
trudem wraca wspomnieniami do
tego dnia. Miał wtedy niespełna
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14 lat. „– Wraz z rodzącą kobietą
wywleczono babcię z domu, biciem i wrzaskami popędzono do
kościoła. Dziadek schował się w
piwnicy, zamknął drzwi od wewnątrz, przykrył się kocem i przysypał kartoflami. Ukraińscy faszyści splądrowali dom, wyłamali
drzwi do piwnicy, rozejrzeli się po
ciemnym wnętrzu, ale dziadka nie
zauważyli” – opowiada. Dziecko przyszło na świat w kościele.
Franciszek Bąkowski przechowuje list od wnuczki kobiety, która
widziała, jaki los spotkał rodzącą
matkę, jej dziecko i akuszerkę.
Z relacji wynika, że pilnujący
mieszkańców wsi ukraiński esesman rozdeptał noworodka.
„Dzielna akuszerka chciała uratować dziecko i jego matkę, ale
ten zbrodniarz zabił je” – czyta
fragment listu pan Franciszek i
pokazuje kolejne zdania: „Babcia była wtedy odrętwiała, nic nie
czuła, nie miała żadnych myśli.
(...) esesman kazał jej wziąć to
roztrzaskane maleństwo i wynieść
z kościoła.” – mówi Franciszek
Bąkowski. (53)
33. 12 marca 1944 r., w miasteczku Podkamień pow. Brody upowcy oraz esesmani ukraińscy z SS
„Galizien’ wdarli się do klasztoru
i wymordowali ponad 600 Polaków, w tym 3 braci zakonnych i 1
księdza. Większość ofiar stanowili uciekinierzy z Wołynia; Ukraińcy obrabowali i spalili polskie
domy, klasztor i kościół. Rzeź
trwała 5 dni, a 19 marca do miasteczka wkroczyły wojska sowieckie. (54) „Popołudniu 11
marca o 17-ej godzinie zauważono, że od Czernicy i Pańskowiec
zbliżają się uzbrojeni w automatyczną broń chłopi mniej więcej w
liczbie 200 osób, którzy po uszeregowaniu się w Podkamieniu ruszyli na klasztor. Wówczas z klasztoru wyszli O. Józef i inż. Sołtysik
z Brodów w celu porozumienia się
z nadchodzącą grupą uzbrojonych ludzi. W rozmowie zostali
poinformowani, że jest to oddział
rzekomo pozostający pod komendą niemiecką i z nią współdziałający, który posiada rozkaz zakwaterowania się w klasztorze i obsadzenia wieży kościelnej. Kiedy ta
grupa wraz z O. Józefem i inż.
Sołtysikiem zbliżyła się doi bramy
klasztornej i chciała wejść do
wnętrza, wówczas bramę od wewnątrz zabarykadowano i zbliżający się do wnętrza klasztoru nie
puszczono. Po pewnych wzajemnych pertraktacjach uzbrojeni napastnicy zażądali jedzenia, a gdy
z okien zrzucono im chleb, słoninę
i wódkę, udali się na organistówkę i tam zajęli kwatery. W międzyczasie O. Józef i inż. Sołtysik powrócili do klasztoru. Kościół i
klasztor otoczono strażami, które
nikogo nie wpuszczały ani nie wypuszczały. Po spokojnej nocy w
niedzielę tj. 12 marca rozpoczęła
się strzelanina z karabinów do
okien klasztornych, rzucano także
granaty. Kiedy napastnicy poczęli
wyłamywać bramę klasztorną
wówczas z górnych okien rzucono
kilka granatów, które poraniły kilka osób. Zabito także jednego
człowieka w klasztorze i zraniono
jednego z komendantów partyzanckich. Bitwa trwała do godz.
13. Po godzinie 13-ej wezwano
ludzi przebywających w klasztorze do wyjścia poza jego mury
pod grozą bombardowania i rzeczywiście pod klasztor podjechała
artyleria i tanki. Wówczas otworzono bramy klasztoru i kościoła,
a ludzie poczęli wychodzić. Tymczasem ukryci za chatami i stodołami partyzanci poczęli strzelać
do wychodzących, a przez otwarte
drzwi klasztoru inni wkroczyli do
wnętrza i poczęli mordować tych,
którzy klasztoru opuścić już nie
mogli. Równocześnie po mieście
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chodziły grupy partyzantów w towarzystwie niemieckich żołnierzy
i mordowały rodziny polskie. W
ten sposób zamordowano w Podkamieniu 80 osób, w samym
klasztorze zginęło mniej więcej
100 osób, w tym 3 braci zakonnych i Ks. Fiałkowski, proboszcz z
Poczajowa. W poniedziałek i we
wtorek 13 i 14 marca wywożono
klasztoru zrabowane rzeczy. Wywieziono mniej więcej 12 fur i kilkanaście aut rzeczy. Wywozili
partyzanci i Niemcy. We wtorek
rano tj. 14 marca wójt gminy kazał zbierać trupy i pochować je na
cmentarzu we wspólnym grobie.
We wtorek popołudniu partyzanci
obchodzili domy, legitymowali
mieszkających i strzelali do znalezionych Polaków. W ten sposób
zginęło 20 osób. W środę 15 powtórzyło się to samo i znowu zginęły 3 osoby. Tego samego dnia
wieczorem partyzanci wyjechali
do Boratyna [Brody]. 16-go we
czwartek niektórzy Ukraińcy weszli do opuszczonego przez partyzantów klasztoru i stwierdzili, że
w ołtarzu wielkim pozostał cudowny obraz Matki Boskiej. W
zakrystii zrabowano bieliznę kościelną i rozrzucono ornaty. W celach klasztornych i piwnicach leżały liczne trupy mniej więcej 100
osób. Byli to przeważnie starcy,
kobiety z małymi dziećmi, chorzy,
którzy nie mogli uciec z klasztoru.
16 i 17 marca przyjechali do Podkamienia Niemcy i zakwaterowali
się w mieście. O. Wysocki starając
się w piątek tj. 17 marca o pozwolenie na wyjazd z Brodów w komendzie niemieckiej przekonał się
o wrogim nastawieniu Niemców
wobec księdza z klasztoru z powodu stwierdzenia posiadania broni
w klasztorze. O. Marek Kras,
przeor klasztoru wyjechał do Brodów jeszcze przed powyżej opisanymi wypadkami. Przebywający
w klasztorze O. Leon Podgórny z
bratem Marcinem wyjechali do
Tarnobrzeg, O. Wysocki do Brodów. O. Józef pozostał w Podkamieniu i ukrywa się w domu ukraińskiego mieszczanina.” (55). „W
klasztorze przebywało około 2400
osób, przeżyło około 700, czyli
1700 osób zostało zamordowanych, niektórzy w bestialski sposób. Ksiądz Stanisław Fijałkowski, który był tęgi, został zakłuty
stołowymi widelcami i potem powieszony na stule w ogrodzie
klasztoru. Ksiądz ojciec Józef został zakłuty bagnetami. Tych księży znałam osobiście, a ilu jeszcze
księży i zakonników pomordowano, tego dokładnie nie wiem. Nie
wszyscy Polacy z miasteczka
przebywali tej nocy w klasztorze.
Ci, którzy zostali w domu, prawie
wszyscy zostali wymordowani, np.
rodzina Kraftów - troje dzieci,
Swietojańscy - cała rodzina. Więcej nazwisk nie mogę podać, gdy z
stosunkowo krótko mieszkałam w
Podkamieniu, a z relacji babci
niewiele zapamiętałam. Podaję
tylko to, co wiem i pamiętam. Do
domu z klasztoru uciekała Zuzanna Łoźna lat 15. Wpadł tam za nią
bandyta. Również kazał się modlić, bo ją zabije. Ona prosiła,
żeby jej pozwolił napisać list do
matki i braciszka. Pozwolił, a ona
napisała mniej więcej tak: „Braciszku ucz się, żebyś nie był taki
analfabeta, jak mój kat, który nawet nie umie przeczytać, co piszę”. Ten list czytałam osobiście.
Pani Łoźna po śmierci Zuzi postradała zmysły. Chodziła po miasteczku i szukała Zuzi. Babcia
opowiadała, że jakąś nastolatkę
banderowcy zbiorowo zgwałcili,
potem obcięli jej piersi, a w krocze wbili litrową butelkę po wódce. /.../ Pogrzeb pomordowanych
w Podkamieniu odbył się 15 lub
16 marca. Trudno to nazwać pogrzebem, wszystkie ciała zostały
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wrzucone do wspólnego dołu. Robili to mieszkańcy Podkamienia,
Ukraińcy. Musieli to zrobić, gdyż
nastąpiła odwilż, a ciała leżały na
ulicach, w klasztorze, w domach.
Klasztor znajdował się na górze.
Prowadziła do niego stroma uliczka, na której w śniegu leżało wielu
zabitych. Jeżdżące sanie sprawiły,
że uliczka wyglądała jak czerwona wstęga. Ta wspólna mogiła
była na cmentarzu. W dniu pochowku banderowcy zaczaili się
na cmentarzu i kto z Polaków udał
się na pogrzeb, został zabity.
Przed pochowkiem sąsiad babci,
Ślusarczuk, zobaczył mnie na podwórku, zawołał i powiedział:
„Powiedz ojcu, żeby zrobił jakieś
trumny dla swoich, bo jutro będą
grzebać wszystkich razem i niech
z was nikt nie idzie na pogrzeb,
może iść tylko babcia”. Powiedziałam mu, że nie wiem, gdzie
jest ojciec, a on na to: „Ja ci powiedziałem”. Faktycznie ojciec w
stajni zbił z desek trzy paki, babcia wynajęła człowieka, który wykopał grób i tylko babcia była na
pogrzebie. 24 marca 1944 r wkroczyli Rosjanie, a gdzieś pod koniec marca odbyła się ekshumacja
pomordowanych”. (56). „Banda
ukraińska grasowała bezkarnie w
Podkamieniu w ciąg całych 5 dni.
Zjawiła się ona 10 marca w mieście, w którym kwaterował jeszcze
wówczas oddział SS-Dywizji-Galizien i dowództwo niemieckie.
Niemcy na zjawienie się bandy w
mieście nie zareagowali zupełnie
a zaraz następnego dnia oficerowie niemieccy i stacjonowany tam
oddział SS-Dywizji-Galizien opuścili miasteczko. Banda UPA, której wyraźnie pozostawiono wolną
rękę, ściągnęła nowe posiłki, a
następnie otoczyła klasztor OO
Dominikanów, w którym skupiona
była ludność polska, składająca
się przeważnie z uchodźców z
okolicznych popalonych wsi polskich. Bandyci zażądali wpuszczenia ich do klasztoru, czemu
odmówiono. Przez cały dzień 11go i do południa 12-go marca
bandy ostrzeliwały klasztor, lecz
Polacy, posiadając kilka karabinów, byliby do ich wdarcia się do
środka nie dopuścili. Sytuacja
zmieniła się dopiero około godziny 13-ej, kiedy pod Podkamieniem zjawił się oddział niemiecki,
wracający z ekspedycji karnej.
Dowódca tego oddziału wysłał
posłańca do ludności polskiej,
zgrupowanej w klasztorze, nakazując jej natychmiast klasztor
opuścić pod groźbą bombardowania. Przerażona ludność zaczęła
wychodzić za mury i od tej chwili
rozpoczęła się rzeź. Bandy ukraińskie pozabijały uciekających,
wdarły się do klasztoru i wymordowały bestialsko ludność tam się
jeszcze znajdującą. Następnie już
wspólnie z Niemcami z przybyłego oddziału, rzucili się na ludność
polską w samym miasteczku.
Sprawdzano dowody osobiste i
każdego Polaka natychmiast zabijano. Mord i rabunek trwał w ciągu całego 13 i 14 marca. Niemcy
sprowadzili do Podkamienia aż
200 furmanek i szereg aut ciężarowych, aby wywieźć zrabowane
mienie. Klasztor i kościół zostały
ograbione doszczętnie. Dopiero
15-go marca wieczorem bandy
UPA opuściły miasto, a 16-go
marca wróciła normalna komenda niemiecka, która udawała zdziwienie, że takie wypadki zaszły i
wyrażała przypuszczenie, że musiała to być banda bolszewicka.”
(57). „W Podkamieniu na dziedzińcu klasztoru oo. Dominikanów jest głęboka studnia. Jak podają różne źródła, jej głębokość
to w granicach 110 metrów. Kuto
ją w litej skale około dwudziestu
lat. Dziś ta studnia jest zasypana i
zamurowano do niej dojście. Jest

grobem niezliczonej ilości ludzi,
których tam wrzucili oprawcy
Bandery. Dziś nikt nic nie mówi
na temat tej studni. W klasztorze
było bardzo dużo rodzin polskich,
które znalazły tam schronienie.
Zawartość tej studni trzeba zbadać i wyjaśnić.” (58) „Zeznaje co
następuje: znam b. dobrze Czerniawskiego Władysława jak również i jego rodzinę. Ojciec w/w
miał sklep rzeźniczy w Podkamieniu, pow. Brody. Czerniawski
Władysław jest pochodzenia
ukraińskiego. W Brodach kończył
gimnazjum, a następnie we Lwowie kończył uniwersytet. Po wkroczeniu Niemców w roku 1942 był
organizatorem morderczej bandy
ukraińskiej. Bandę tę organizował
u swojego teścia nazwiskiem Rajke, który mieszkał na przysiółku
Czernic, folwark Antonówka, gm.
Podkamień, pow. Brody. Wiadome
jest mi, że Czerniawski Władysław był dowódcą, a zarazem sędzią tej bandy. On sam wydawał
wyroki śmierci na Polaków wraz
ze swoim teściem Rajke, który był
prokuratorem w tej bandzie. /.../
Dnia 12 marca 1944 roku w Podkamieniu, pow. Brody był klasztor
dominikański im. Gota-Różańcowa, w którym ukryło się około 3
tys. Polaków z gminy Podkamień
przed banderowcami. W dniu
wspomnianym, tj. 12 marca 1944
r. Czerniawski Władysław wraz ze
swoim teściem na czele bandy,
oraz z oficerami SS, zrobili akcję
w trakcie której wymordowano
około 500 osób, fakt ten ja sam
widziałem na własne oczy. Następnie w tym samym dniu w wsi
Palikrowy pow. Brody wymordowano 385 Polaków. W dniach od
12-15 marca w bojach ulicznych
w Podkamieniu wymordowano 78
osób. W dniu 15 marca o godzinie
13.00 zaprzestał morderstw Czerniawski Władysław i wraz z Niemcami ze swoją bandą wycofał się
na zachód. Po ucieczce Czerniawskiego Władysława w miejscowości Czernica, pow. Brody więcej
już o nim nie słyszałem. Na tym
kończę swoje zeznanie. Protokół
był mi w całości przeczytany i
zgodność z powyższym stwierdzam własnoręcznym podpisem.”
(59) W rzeczywistości na imię
miał Włodzimierz, po wojnie został rozpoznany w Polsce i jako
Włodzimierz Czerniawski w 1947
roku stanął przed sądem w Katowicach. Został skazany na karę
śmierci.
34. We wsi Wierzbowiec pow.
Trembowla: „Warto również
wspomnieć, że 4 km na zachód od
Budzanowa we wsi Wierzbowiec
w kościele św. Stanisława w dniu
18/19 marca 1944 roku w wyniku
napadu UPA zamordowano 56
Polaków.” (60)
35. 25 marca 1944 r., we wsi
Szeszory pow. Kosów Huculski
podczas nocnego napadu banderowcy spalili większość gospodarstw polskich i kościół oraz
zamordowali 102 Polaków, w tym
36 Polaków spalili żywcem w kościele. „Cmentarza i mogił, gdzie
pochowano pomordowanych Polaków już nie ma, został całkowicie zdewastowany, a w tym miejscu jest pastwisko dla bydła”. (61)
36. 26 marca 1944 roku we wsi
Rakowiec pow. Lwów 38 banderowców na koniach napadło na
Polaków podczas mszy w kościele, zastrzelili kilku Polaków na
chórze a resztę wiernych wypędzili na zewnątrz. Ustawili ich w
trójki i skierowali w stronę lasu.
Podczas próby ucieczki zastrzeli
5 Polaków, w tym matkę z dzieckiem. Na leśnej polanie drogę zastąpił im ksiądz greckokatolicki
Bereziuk z Polany, sołtys, Ukrainiec, oraz miejscowi Ukraińcy,
wstawiając się za Polakami. Banderowcy zwolnili Polaków biorąc

okup w pieniądzach, koniach,
saniach i żywności; ocalonych
zostało około 90 Polaków. (62)
„Ojciec Zygmunta Jana Borcza
(urodzonego w 1931 roku) był
kierownikiem szkoły w Rakowcu,
położonym 20 km od Lwowa. „W
Niedzielę Palmową w 1944 roku
[pomyłka świadka; zajścia, o których opowiada, miały miejsce 26
marca 1944 roku, czyli tydzień
przed Niedzielą Palmową] poszedłem na sumę do kościoła. /…/
Ojciec został z bratem w szkole,
obudziły ich strzały. Pod oknem
stał człowiek z automatem i strzelał do uciekających z kościoła
ludzi. Uciekli od razu do lasu.
Ja byłem w kościele, w zakrystii.
Ksiądz [Błażej Jurasz] mówił
kazanie i nagle zrobiło się cicho.
Widzę, jak ksiądz biegnie z ambony do zakrystii. Odryglował drzwi
na zewnątrz, a ja za księdzem. I
tam stał na śniegu Ukrainiec i
strzelił do księdza. Ksiądz się wywrócił. Potem dowiedziałem się,
że ksiądz został ranny. Kościelny
złapał mnie za kołnierz i wrzucił z
powrotem do zakrystii. Pytam się
kościelnego: »Co się z nami stanie?«. A on mówi: »Nic. Zarżną
nas«. Zobaczyłem, że za ołtarzem
jest dziura, w której schowali się
ludzie, ja już się nie zmieściłem.
Ukraińcy stali przed głównym
wejściem za oszklonymi drzwiami z karabinami wymierzonymi
w ludzi, którzy leżeli na podłodze.
Kobiety nosiły wtedy takie duże
chusty i wszystko leżało na ziemi.
W tym momencie zobaczyłem, że z
chóru ludzie wchodzą jeszcze wyżej. Rozpędziłem się, wbiegłem do
przedsionku, gdzie stali Ukraińcy,
i otworzyłem drzwi na chór. Poleciałem do góry. A tam już wciągali drabinę i krzyczeli: »Wciągać
drabinę, bo banderowcy lecą za
nim!«. Ktoś jednak opuścił mi
drabinę. Podskoczyłem, złapałem
się, wciągnęli mnie wyżej. W taki
sposób znalazłem się na strychu.
Ludzie chowali się na belkach.
Byłem za mały, aby się wspiąć.
Zauważyłem szczelinę między połacią dachową, wszedłem w nią i
podszedłem aż pod sam ołtarz. Był
tam jeszcze chłopak, który umiał
po ukraińsku. Ukraińcy weszli na
górę i strzelali do ludzi. Słychać
było strzał i pac! – uderzenie ciała o ziemię. Świecili latarkami i
chcieli wejść, a trzeba było tam
wejść na brzuchu. I ten chłopak
mówi po ukraińsku: »Mamy noże,
to gardła wam poderżniemy«”.
I nie weszli. W kościele, po tych
krzykach i wrzaskach, zrobiła się
cisza. Po jakimś czasie, nie wiem
jak długim, usłyszeliśmy wołanie
jakieś pani: »Już nie ma Ukraińców, poszli do lasu z ludźmi«”.
(63)
37. W marcu 1944 roku we wsi
Bruckenthal pow. Rawa Ruska
policjanci ukraińscy przebrani
w mundury niemieckie, upowcy
oraz chłopi ukraińscy z okolicznych wsi wymordowali 230 osób:
około 45 rodzin polskich, tj. około
180 Polaków, oraz 10 rodzin niemieckich, tj. około 50 Niemców.
Około 100 osób spalili w kościele
i około 100 osób w budynkach.
W tej wsi Polacy i Niemcy żyli
w sąsiedzkiej przyjaźni. (64) „W
sukurs umundurowanym bandytom przyszły liczne zastępy mołojców z Domaszkowa, Sałaszy
i Chlewczan. Ci byli uzbrojeni
w widły, siekiery i noże. Zaczęły
płonąć pierwsze domy. Wśród zabudowań uwijali się podpalacze
i gromady chłopów ukraińskich,
grabiąc co się tylko dało. Ulicami, w stronę kościoła, szły tłumy
ludzi, otoczone i popędzane przez
gromadę żądnych krwi bandytów.
Inni buszowali po piwnicach i
strychach wywlekając stamtąd
ukrytych mieszkańców, pastwiąc
się nad nimi i gwałcąc kobiety i
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dziewczęta. /.../ Zabijano więc w
płonących domach, na podwórzach i ulicach, zarzynano dzieci i
kobiety, żywcem wrzucano w rozszalały ogień gorejących stodół i
szop. W kościele już nie mieścili
się skazańcy. Zabijano więc na
miejscu. /.../ Największą męczarnię przeżyli ci, których wrzucono
do najgłębszej studni Bromerga. Konali tam przez kilka dni.
Szczelnie wypełniony ludźmi kościół zamknięto. Na jego drewniane ściany i gontowy dach rzucono
butelki z benzyną. Cała budowla
stanęła w płomieniach. Jęki i lament żywcem palonych ludzi budził grozę”. (65)
38. W marcu 1944 r., we wsi Lutowiska pow. Lesko banderowcy
wrzucili granaty do kościoła podczas mszy zabijając 15 Polaków.
(66)
39. We wsi Rybno pow. Kosów
Huculski banderwcy wymordowali 36 Polaków, osoby starsze
zakłute zostały nożami, dzieciom
roztrzaskiwano głowy; „część
ofiar została zamordowana i spalona w miejscowym kościele parafialnym”. (67)
40. We wsi Stefanówka pow. Kałusz banderowcy wdarli się do
kościoła, w którym schroniła się
ludność polska i wymordowali
250 – 300 Polaków. (68)
41. Nocą z 31 marca na 1 kwietnia 1944 roku (inni podają datę
z 1 na 2 kwietnia) we wsi Dołha
Wojniłowska –Ziemianka pow.
Kałusz: „ Z wypowiedzi mojej
nieżyjącej już matki wynika, że na
początku kwietnia (1 - 4?) 1944r
w wieczornych godzinach, widząc
z oddali palący się kościół w Ziemiance, którego proboszczem był
ks. Błażej Czuba, ojciec mój udał
się tam chcąc zobaczyć co tam się
dzieje. Do domu już nie powrócił. Z wypowiedzi świadków tego
wydarzenia wynikało, że kościół
ten wraz ze zgromadzonymi tam
Polakami i proboszczem został
podpalony przez bandę UPA i tam
też najprawdopodobniej został
pochwycony i zamordowany mój
ojciec” (69). „W nocy z 1 na 2
kwietnia 1944 r., a była to palmowa niedziela 1944 r., liczna banda
UPA otoczyła kościół i plebanie
oraz większość polskich zagród.
Podpalili je, oblewając naftą lub
benzyną, a kto próbował uciekać
do tego strzelano z karabinów.
/.../ Po napadzie nie było komu
pochować pomordowanych. Ci,
którzy ocaleli bali się zbliżać do
swoich domostw. Zwłoki pomordowanych pozostały w miejscach
śmierci, rozciągnięte przez dzikie
ptactwo i psy. Wszystkie polskie
domy zostały spalone, a ślady
po nich zrównane z ziemią. Dziś,
po 50 latach od tych tragicznych
wydarzeń, w tych miejscach stoją nowe domy pobudowane przez
Ukraińców. Po pomordowanych
nie ma żadnego śladu, żadnego
grobu czy krzyża w miejscu pogrzebania. Nawet stary cmentarz
został starty z powierzchni ziemi.
Coś wewnątrz nas krzyczy i podpowiada: Przecież świat nie wie
o tym co się stało w nocy z 1 na
2 kwietnia 1944 r. we wsi Dołha
Wojniłowska? Boże! Czy sprawiedliwość Twoja dosięgnie tych
morderców?” (70). „Gdy miał 13
lat, matka z rodzeństwem uciekła z Ziemianki na Łukowiec do
swojej siostry ok. 18 km. Siostra
mamy była żoną Andrzeja Kosiora. Ojciec pozostał aby pilnować
gospodarki. Gdy Ukraińcy zaatakowali Ziemiankę stracił życie razem z wieloma mieszkańcami wsi,
którzy schronili się w kościele i na
plebanii. Banderowcy spalili kościół i plebanię z ludźmi w środku.
/.../ Po spaleniu kościoła i plebani
jedyną uratowaną osobą był Kata
Franciszek. Mój ojciec Stanisław
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w czasie pożaru plebanii i kościoła próbował ratować ludzi, Kacie
Frankowi, Magiereckiemu Bolkowi i jeszcze trzeciemu chłopakowi
pomógł wydostać się na dach płonącego kościoła. Dwóch chłopców Ukraińcy na tym dachu zabili
strzelając do nich, a Katę postrzelili licząc że śmiertelnie. Kościół
się palił i wydawało się że nikt
nie wyjdzie z tego pogromu żywy.
Kata pod osłoną nocy po rynnie,
poraniony zsunął się i jakimś cudem dotarł na Łukowiec. On jeden
uratował się z pogromu”. (71) W
tym dniu UPA zamordowała 99
osób, w tym 61 dzieci. Ksiądz
Błażej Czuba został wrzucony w
płomienie i spalony. Zabytkowy
kościół z modrzewiowego drzewa
upowcy zniszczyli. Obrabowali
wnętrze kościoła, kielichy ukradli, Najświętszy Sakrament i komunikanty rozsypali po podłodze,
zgarnęli szaty liturgiczne, z których później rodziny terrorystów
OUN-UPA szyły sobie bieliznę.
Kościół doszczętnie splądrowano
i spalono.
42. 7 kwietnia 1944 roku we wsi
Buszcze pow. Brzeżany, Stanisław Stadnicki pisze:„W Buszczu
pozostało jeszcze kilku polskich
mieszkańców. Nie mieszkali oni
jednak już w swoich domach, ale
w kościele, do którego wchodzili
przez zakrystię. Główna brama
została zaryglowana i dobrze
zabezpieczona. Za nią ułożono
ławki utrudniając dostanie się
do wnętrza świątyni. /.../ Banderowcy zaatakowali kościół w
marcu 1944 roku, dwa miesiące po tym, jak dokonali w Buszczu pierwszych mordów. Polacy
dysponowali jednym karabinem
Mauzer, butelkami z łatwopalnym
płynem, granatami i kamieniami. Pierwszy atak został bardzo
szybko odparty. Drugi nastąpił
kilka dni później około północy
i skupił się na ostrzale wieży kościelnej. Uniemożliwiło to obronę placu przykościelnego. Dzięki
temu Ukraińcom udało się wysadzić bramę i wyrwać ją z zawiasów. Według jednego ze świadków
tamtych wydarzeń ten wybuch
był tak silny, że deski z wyrwanej
bramy doleciały aż do ołtarza kościelnego (30 metrów). Oprawcy
chcieli natychmiast wedrzeć się
do środka świątyni. Jeden z braci
Zamojskich, który przebywał na
wieży szybko zbiegł na dół. Kryjąc się przed gradem kul zdołał w
biegających banderowców rzucić
granatem. Ukraińcy padli martwi. Ostrzał kościoła trwał jednak jeszcze do godziny trzeciej w
nocy. Polacy obronili się. Świątynia ocalała, ale spaliły się wszystkie zabudowania w jej pobliżu.
/.../ Po drugim, marcowym ataku
na Polaków ukrywających się w
buszczeckim kościele przyszedł
kolejny atak. Tym razem w Wielki Piątek, 7 kwietnia 1944 roku.
Tego dnia podpalono wszystkie
polskie zabudowania Buszcza.
Podpalano także wszystkie żywe
zwierzęta. Ich przerażający krzyk
słychać było w najdalszych zakątkach miejscowości. Wtedy w
Buszczu musiało pozostać już niewielu Polaków. W sobotę 8 kwietnia kolejny raz podpalono kościół
oraz plebanię. Spalił się drewniany dach kościoła, dwie wieże,
a ogień stopił dwa dzwony. Przetrwały tylko potężne mury mające
około 2 metry grubości. Później
okazało się, że cudem ocalał znajdujący się nadal w środku obraz
Matki Boskiej. Świadkowie, którzy widzieli kościół po tym, jak ten
został podpalony wspominają, że
ogień dotarł w miejsce, w którym
wisiał cudowny obraz. Nadpalona
została jego rama, ale wizerunek
Matki Boskiej dziwnym trafem
pozostał nienaruszony. /.../ Dziś
w okolicy Buszcza po większości
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grobów pomordowanych Polaków
nie ma już śladów. Groby polskich
kapłanów zostały zbezczeszczone.
/.../ Pewne wydarzenie jakie rozegrało się na wschodzie w 1975
roku może dowodzić, że w 1944
roku nie wszystko zostało uratowane z Buszczeckiego kościoła.
Wtedy grupa elegancko ubranych
Polaków prawdopodobnie z okolic Krakowa udała się do spalonego kościoła w Buszczu. Świadek tamtych wydarzeń - Ukrainiec, który podglądał, co dzieje
się wewnątrz świątyni zeznał,
że Polacy rozbili ocalały ołtarz.
Znaleźli wewnątrz złote naczynia liturgiczne. Wiadomo, jednak
czego tak naprawdę szukali. W
buszczeckim kościele znajdowała
się tajna skrytka, której miejsce
znane było tylko proboszczowi.
W jej wnętrzu przechowywano
złote, bezcenne figurki 12 apostołów. Figurki te były wystawiane
tylko jeden, jedyny raz w roku.
Umierając ks. Zając zabrał ze
sobą do grobu tajemnicę ukrycia
tych skarbów.” (72) Bartłomiej
Taran podaje: „Piszę do państwa
zwracając się równocześnie o
pomoc w ustaleniu faktów dotyczących rzezi w wiosce mojego
dziadka Mieczysława Dudzińskiego. Pochodził on z miejscowości
Buszcze w dawnym województwie
Tarnopolskim. W tej chwili dziadziu nie żyje 16 lat. Opieram się
na przekazie babci i mojej mamy,
którym on opowiadał co się tam
działo. Z tego przekazu wynika, że
pradziadkowie Michał Dudziński
i Anna Dudzińska z domu Bartek, posiadali duże gospodarstwo
rolne. Dziadek miał dwóch braci:
starszy brat Józef (miał żonę która zginęła w pogromach) oraz
nieznanego z imienia najmłodszego brata (zamordowany przez
UPA w trakcie czystki, przebito
go bagnetami gdy się ukrywał).
Wraz z bratem Józefem w trakcie ucieczki rozdzielili się i nigdy
więcej się nie spotkali, a próby
odszukania przez różne instytucje
spełzły na niczym. Pradziadkowie wraz z większością Polaków
zamieszkujących wioskę zostali
zaprowadzeni do miejscowego
kościoła, gdzie spłonęli po podpaleniu tegoż kościoła. Z posiadanych wiadomości dokładam
fakt, że dziadziu był artylerzystą
w trakcie obrony Lwowa (1939
rok)”. (73) Z relacji świadków
wynika, że były trzy napady na
Buszcze: 23 stycznia, w marcu
oraz 7 i 8 kwietnia 1944 roku.
Prawdopodobnie 8 kwietnia została spędzona do kościoła ocalała
z poprzednich napadów niewielka
grupa Polaków i spalona razem z
kościołem.
43. We wsi Komarów pow. Sokal:
„Trzeci, największy napad miał
miejsce w Poniedziałek Wielkanocny przypadający według łacińskiego (gregoriańskiego) kalendarza na 11 kwietnia 1944 r.
Tym razem celem ataku byli wierni zgromadzeni na nabożeństwie
w kościele, wzorem wołyńskiej
krwawej niedzieli. Budynek podpalono, po czym partyzanci UPA
zostali przepędzeni ze wsi przez
żołnierzy polskiej samoobrony.
Mimo podjętej natychmiast akcji ratunkowej, zginęło 31 osób,
głównie w wyniku zaczadzenia, a
kościół uległ całkowitemu zniszczeniu.” (74)
44. Około Wielkanocy 1944 roku,
w miejscowości Olesk pow. Złoczów: „Klasztor w Olesku spalony, zakonnicy wymordowani, z
Żydów, których tam umieściliśmy
ubiegłej jesieni, uratował się zaledwie jeden. (…) zobaczyłem na
wpół zwęglonych ojców, wuja Micheasza, ciotecznego brata Aarona, którego powiesili w kruchcie
na krzyżu, gwoździami przybili
ręce i nogi, a bok przedziurawi-

li, klęczącego furtiana, podpartego z przodu i z tyłu ławkami i
trzymającego w złożonych jak do
modlitwy pacierza rękach własną
głowę, Dawida bez rąk i nóg. (...)
to hiwisi wspólnie z wyrostkami z
Zatorzec, wśród których był syn
popa, spalili klasztor. Podobno
pop wyklął syna i przypłacił to życiem. Hiwisi powiesili go w ogrodzie”. (75)
45. 16 kwietnia 1944 roku we wsi
Petlikowce Stare pow. Buczacz
dwóch esesmanów ukraińskich
z SS „Galizien” oraz trzech upowców zastrzeliło wewnątrz kościoła 5 Polaków, w tym siostrę
zakonną Beatę Kogut oraz chłopców lat 13 i 15. Ciężko poranili
siostrę zakonną Kryspinę Walerię
Cnotę, którą uratowali przejeżdżający żołnierze niemieccy zabierając ja do wojskowego szpitala polowego. (76)
46. W kwietniu 1944 roku we wsi
Dmytrów pow. Radziechów „partyzanci ukraińscy” nie mogąc dostać się do kościoła, gdzie schroniła się ludność, oblali go naftą i
podpalili, w płomieniach żywcem
spaliło się 120 Polaków. (77)
47. W kwietniu 1944 roku we wsi
Witków Nowy pow. Radziechów
banderowcy spalili kościół oraz w
środku kilku Polaków, w tym Stanisława Sobieckiego. (78)
48. W kwietniu 1944 roku we wsi
Żurów pow. Rohatyn banderowcy
zamordowali 51 Polaków, w tym
nieznaną liczbę spalili żywcem w
kościele. 18 sierpnia 2009 roku
Rada Obwodu Tarnopolskiego
przyjęła uchwałę, w której domaga się od Polski „oficjalnych
przeprosin za czystki etniczne
dokonywane przez Armię Krajową w latach II wojny światowej
na etnicznych ziemiach ukraińskich”. Gazeta.pl. w tej sprawie
napisała, że Rada skrytykowała
uchwałę polskiego Sejmu, gdyż
„narodowowyzwoleńczą
walkę OUN-UPA zakwalifikowano,
jako czystki etniczne, a odwieczne ukraińskie ziemie Wołynia,
jako kresy wschodnie. Dlatego
wymieniona uchwała polskiego
Sejmu nie odpowiada prawdzie
historycznej i może być traktowana, jako zamach na integralność
terytorialną Ukrainy”. (79). Pod
tekstem wypowiedział się internauta o nicku „grba”: „Pojechałem kiedyś do Opola, zaparkowałem przed Uniwersytetem i pieszo
poszedłem na spotkanie, a że
miałem trochę czasu zajrzałem po
drodze na Rynek, a tam Ukraińcy
ze Stanisławowa czyli obecnego
Iwano-Frankowska. Zatrzymałem
się przed jednym ze stoisk z turystycznymi przewodnikami, mapami i zobaczyłem cztery piękne,
zgrabne i długonogie dziewczyny
w ukraińskich strojach ludowych,
którymi dyrygowała ruda dama
odziana w fantazyjny żakiet prezentująca dorodne ciało z bujnym
biustem. Na stoisku leżała mapa.
Spojrzałem i zauważyłem, że jest
bardzo dokładna, bo znalazłem
wieś Żurów w powiecie rohatyńskim w dawnym województwie
stanisławowskim, w którym mieszkała moja prababka, moja ciotka… Popukałem palcem i mówię
do rudej damy - Tutaj mieszkała
moja rodzina. A ta mapę zaczęła
zwijać w rulon i mówi – Proszę,
to dla pana. - Nie dziękuję, jeszcze ktoś ją zobaczy i zacznie się
męka „utraconej ojczyzny”. Mam
ochotę zapytać tych z Tarnopola,
bo może wiedzą, kto dowodził oddziałami UPA napadającymi na
ów Żurów w 1943 i 1944 roku i
dlaczego musieli podpalić kościół wraz z ludźmi...” (80). Sz.
Siekierka. H. Komański i E. Różański dokumentując morderstwa
dokonane na Polakach we wsi
Żurów pow. Rohatyn (woj.. stani-

sławowskie) nie wymieniają faktu
spalenia kościoła z ludźmi. Podają, że w styczniu 1944 roku banderowcy zamordowali 8 Polaków
NN, mieszkańców osiedla Wierzbica oraz w kwietniu 1944 roku
zamordowali 51 Polaków NN,
mieszkańców wsi Żurów. (81)
49. Nocą z 9 na 10 maja 1944 r.,
we wsi Derżów pow. Żydaczów
banderowcy obrabowali i spalili
gospodarstwa polskie oraz zamordowali ponad 100 Polaków; w
tym w kościele 3 siostry zakonne
szarytki oraz 20 innych Polaków,
spalili wnętrze kościoła i dach.
(82) Grzegorz Motyka dokonuje konfrontacji dokumentu polskiego z ukraińskim. „W polskim
czytamy: „banda wymordowała
65 osób, przeważnie starców, kobiety i dzieci. Mężczyźni bronili
się zabijając 2 napastników. /.../
Około 20 osób i 3 siostry zakonne zamordowano w kościele, przy
czym spalono całe urządzenie wewnętrzne kościoła”, w ukraińskim
zaś: „Grupa Jawora z miejscowej powiatowej bojówki okrążyła
wieś Derżów, w której żyło wielu
Polaków, żeby rozpocząć czystkę
polskiego elementu. Polacy zaczęli uciekać do kościoła i tam się zamknęli. Inni siedzieli po domach,
ciężko było dostać się do środka. Z
tego powodu zaczęto palić chaty,
jak również spalono kościół, gdzie
zamknęli się Polacy i nie można
było ich wziąć żywcem. Do uciekających Polaków strzelano./.../,
padło też kilku Ukraińców, którzy uciekali z Polakami. Podczas
akcji zastrzelono 60 Polaków”.
Kolejnych szesnastu Polaków z
Derżowa banderowcy zabili w pobliskim lesie, gdzie próbowali się
schronić”. (83)
50. 22 maja 1944 roku we wsi
Bryńce Zagórne pow. Bóbrka banderowcy oraz miejscowi
Ukraińcy i z wiosek okolicznych
spalili wieś i kościół parafialny
oraz wymordowali 145 Polaków,
25 zostało rannych i poparzonych. Wieś ta opisywana też jest
jako Brzezina. (84) Aleksander
Korman podaje: „w jednej z polskich wsi koło Bóbrki, w lecie
roku 1944, wnętrze kościoła znajdowało się całe we krwi ludzkiej.
Ludność polska, która się tam
schroniła, została okrutnie wymordowana”. (85) Prof. dr hab.
Leszek S. Jankiewicz podaje, że
we wsi Brzezina koło Chodorowa
miasta pow. Bóbrka: „Spalono
ludzi w kościele a resztę wystrzelano, szczegółów brak.” (86) IPN
Wrocław informuje o śledztwie
dotyczącym wsi Brzezina pow.
Bóbrka, gdzie w 1944 roku „nacjonaliści Ukraińcy wymordowali
ludność polską, którą zapędzili do
miejscowego kościoła, a następnie żywcem spalili”. (87)
51. We wsi Stara Sól pow. Sambor: „W maju 1944 r. spalono w
kościele 14 rodzin NN (prawdopodobnie 14 x 4 = 56 osób, co
najmniej).” (88)
52. W czerwcu 1944 roku we
wsi Hoczew pow. Lesko upowcy
wrzucili podczas mszy do kościoła granaty zabijając 10 Polaków
(inni: 8 Polaków). (89)
53. 23 października 1944 roku we
wsi Trójca pow. Śniatyn upowcy
z sotni „Rizuna” spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali
116 Polaków (głównie kobiety i
dzieci, ponieważ mężczyźni byli
powołani do WP), 1 Żydówkę,
którą ukrywali Polacy oraz 9
Ukraińców. „Widziałem leżącego
w przydrożnym rowie mojego kolegę, którego imienia i nazwiska
nie pamiętam. Leżał na plecach.
W twarz miał wbitą siekierę. Był
w moim wieku, miał 10 lat. Widziałem także na drodze klęczącą nago 18-letnią dziewczynę,
mieszkankę Trójcy. Nazwiska
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jej nie pamiętam. Nie żyła, ale
trwała w pozycji klęczącej. Miała wyłupione oczy oraz zerwaną
skórę z piersi i obu rąk od łokci
do dłoni. /.../ Przed kościołem
widziałem zwłoki kilkudziesięciu
osób. Zostały zamordowane siekierami, nożami, łomami i innymi
twardymi narzędziami. Nie byli
zastrzeleni. Widziałem w wózku
dziecięcym zamordowana 2-letnią
dziewczynkę, córkę Grubińskich,
która miała wbity w brzuch nóż.
Po wejściu do kościoła zobaczyliśmy również wiele ciał zamordowanych ludzi. Dorośli mówili, że
ci w kościele zginęli od granatów
wrzucanych do środka przez bandytów. Zamknęli się przed atakującymi. Uciekłem z tego kościoła,
gdyż widok porozrywanych ciał
był straszny. Te widoki były tak
straszne, że przez wiele lat śniły mi się ciała pomordowanych
i pościg bandytów za nami i noc
w noc budziłem się zlany potem”.
(90)
54. W grudniu 1944 roku, we wsi
Tudorów pow. Kopyczyńce banderowcy wymordowali w kościele 40 Polaków, mieszkańców wsi,
a potem spalili ich ciała. (91)
55. W 1944 roku we wsi Stańkowa pow. Kałusz banderowcy zamordowali ponad 206 Polaków:
w kościele ponad 200 Polaków, w
tym uciekinierów z innych okolicznych wiosek, a ciała ich spalili
razem z kościołem; oraz we wsi
6-osobową rodzinę. (92)
56. 26 stycznia 1945 r., we wsi
Majdan pow. Kopyczyńce upowcy podczas drugiego napadu (w
marcu 1944 roku zamordowali
tutaj 35 Polaków), obrabowali i spalili gospodarstwa polskie
oraz zamordowali 118 Polaków,
głownie kobiety, dzieci i starców.
Świadek Józef Ciemny: „Drugi
napad, o wiele groźniejszy w skutkach, miał miejsce nocą 26 stycznia 1945 r. Wzięło w nim udział
znacznie więcej banderowców i
został on dokładnie zorganizowany. Napastnicy nie ominęli tym razem kościoła, gdzie zgromadziło
się wielu mieszkańców. Dokonali
tam masakry kilkudziesięciu osób.
Część ludzi znajdowała się na
strychu i chórze. Masywne drzwi
były zaryglowane. Napastnicy po
ich wyłamaniu zaczęli wrzucać
do wnętrza granaty oraz strzelać.
/.../ Na chórze wraz z księdzem
Wojciechem Rogowskim, ukrytych
było kilkanaście osób. Banderowcy nie mogli się tam dostać. Zaczęli więc wołać, aby wszyscy zeszli,
że nie uczynią nikomu krzywdy.
Zagrozili też podpaleniem kościoła. Ludzie początkowo się wahali,
ale za przykładem księdza skakali z góry na rozłożone poduszki i
pierzyny. Niektórzy spuścili się
na sznurach zwiniętych z prześcieradeł. Kiedy wszyscy opuścili
chór, banderowcy pozwolili wyjść
na zewnątrz. Jedni przepuszczali, ale drudzy po chwili mordowali. Księdzu Rogowskiemu pozwolono wyjść i kiedy dochodził
do plebani, któryś z morderców
trzema strzałami ciężko go ranił.
Żył jeszcze kilka godzin, umarł z
upływu krwi. Wewnątrz kościoła zginęli: Paweł Ciemny z żoną
Jadwigą, którą zarąbała siekierą
Ukrainka Katarzyna Tytor. Ona
też zarąbała siekierą Stanisławę
Żywinę, żonę Mikołaja oraz Michalinę Żywinę, żonę Jana i jego
synka z pierwszego małżeństwa.
W kościele zostali także zamordowani: Michał Towarnicki z żoną
Anną i córeczką, Anna Nowacka z
córką, Franciszek Dżumyk i Leon
Żywina. Obok kościoła ukraińscy
rezuni zatrzymali ojca Grzegorza Ciemnego, ściągnęli z niego
odzież, buty i zarąbali siekierą.
Obok mego ojca leżał Jan Czarnecki, który zginął w podobny
sposób. Na plebani banderowcy
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zastrzelili moich stryjów: Mikołaja Ciemnego, Filipa Ciemnego
i Jana Ciemnego, razem z żoną i
córką.” (93) Świadek Jan Kinal:
„W tę pamiętną noc na własne
oczy widziałem zwierzęcą rozprawę banderowców z mieszkańcami
wsi. Krzyczeli ludzie, ryczało bydło. W powietrzu unosił się zapach ludzkiej krwi i pogorzelisk.
Ludzie schronili się w kościele,
ale to nie powstrzymało bandytów. Wrzucili do środka kilka
granatów, weszli od strony ołtarza, wyciągali ludzi i na miejscu
zarąbywali siekierami. Widziałem
jak bandyci wrzucali do ognia
żywych mieszkańców: Dombę i
Katarzynę Żabielską. W kościele
zabili H. Towarnicką z 4-letnim
dzieckiem oraz 65-letnią Bocian
z trzema wnukami.” (94) Dionizy Polański: „Z relacji świadków
wynika, że w mordowaniu brała
udział także grupa ukraińskich
dziewcząt i kobiet przebrana w
męskie ubrania. W tym dniu zginęło w kościele 118 osób, a 58
osób zostało zamordowanych
na terenie wsi, w spalonych budynkach i została zastrzelona na
polach podczas ucieczki. Ogółem
zginęło 178 osób”. (95)
57. Nocą z 2 na 3 lutego 1945
roku na miasteczko Czerwonogród pow. Zaleszczyki napadło
kilka sotni UPA; Polacy podjęli obronę. Zginęło, bądź zostało
zamordowanych 65 Polaków, 20
zostało rannych, z których część
potem zmarła. Świadek siostra
zakonna Władysława: „Po chwili
poszukiwań napastnicy przystąpili do rąbania drzwi od zakrystii. Tam znajdowała się siostra
przełożona z drugą siostrą. Gdy
weszli do środka, zaczęli się odgrażać, że, jako Lachy, będą
spalone. Zmuszono siostrę przełożoną, by powiedziała, gdzie są
dzieci. Bito ją. Naniesiono słomy
do kaplicy i podpalono ją, ale na
szczęście słoma była mokra i tylko
tliła się unosząc po kaplicy smugi dymu. Po tym wyprowadzono
obie siostry na parter. Słyszałam
cztery strzały, które, jak później
zobaczyłam, zmasakrowały głowę
i twarz siostry Klary Linowskiej,
a siostrze B. Bronikowskiej wbito
w plecy nóż. Gdy opuszczałyśmy
klasztor, aby zejść do Czerwonogrodu, zauważono naszą gromadkę z Nagórzan. Gdy zeszłyśmy,
powitali nas ludzie, donosząc o
śmierci księdza kanonika Jurasza”. (96)
58. We wsi Okopy Świętej Trójcy pow. Borszczów: „W mocno
już zrujnowanej fortecy bronił się
jeszcze Kazimierz Pułaski w marcu 1769 roku z 320 konfederatami
przed rosyjską dywizją generała
Ismaiłowa liczącą około 4 tysiące
ludzi. Po kilku godzinach ciężkich
walk konfederaci stracili ponad
dwustu ludzi i forteca padła. Ci
z polskiej załogi, którzy przeżyli,
uratowali się, uciekając do rzeki
i przedostając na turecki brzeg.
Część obrońców nie zdążyła uciec
i schroniła się w murach kościoła
Świętej Trójcy. Wszyscy oni zostali wymordowani przez Rosjan. Po
1920 roku Okopy znów znalazły
się w granicach państwa polskiego jako miejscowość graniczna z
ZSRR i była tam okazała strażnica Korpusu Ochrony Pogranicza.
Pod koniec II wojny światowej tę
zamieszkaną w większości przez
Polaków miejscowość zaatakował
oddział UPA, dokonując rzezi jej
mieszkańców. Także wtedy część
ludzi uratowała się, uciekając do
rzeki, a pewna ich ilość schroniła się w kościele. Powtórzyła się
wówczas tragedia z 1769 roku,
gdyż znów w kościelnych murach
wymordowano wszystkich, którzy
się tam znajdowali. /.../ Dziś Okopy, bo taką nazwę nosi teraz to
miejsce, są małą i bardzo biedną
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wsią, w której z dawnej twierdzy
pozostały tylko dwie kamienne
bramy, ruina bastionu nad Zbruczem i ruina będącego świadkiem
wspomnianych tragedii kościoła
pod wezwaniem Świętej Trójcy”.
(97). Było to prawdopodobnie w
marcu 1945 roku, gdy UPA wymordowała ostatnich przebywających tam Polaków.
Wymienionych wyżej 58 kościołów, w których mordowana była
ludność polska, na pewno nie
dokumentuje wszystkich takich
przypadków.
28 marca 1943 roku, w niedzielę,
„powstańcy ukraińscy” dokonują
napadu na kilkanaście polskich
wsi. W każdej z tych miejscowości mordowani byli Polacy, często
liczba ofiar nie jest znana. Jest
bardzo prawdopodobne, że Polacy ginęli podczas nabożeństw,
albo po ukryciu się w świątyni.
W wielu przypadkach nie ocalał żaden świadek. Z tych, gdzie
nieliczni zdołali uciec, nikt do
zniszczonej wsi już nie wrócił i
wiadomo tylko, że kościół także
został spalony. Tak było m.in. w
kol. Annowola pow. Kostopol.
Nocą z 22 na 23 kwietnia (z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek)
w osadzie Janowa Dolina pow.
Kostopol upowcy oraz okoliczni
Ukraińcy (w tym dzieci i kobiety)
dokonali rzezi ponad tysiąc Polaków, spalili około 100 domów i
kaplicę pw. Chrystusa Zbawiciela. Mordów dokonywali siekierami, widłami, przywiązywali do
drzew i podpalali, palili żywcem
w domach itp. Prawdopodobnie
kilka osób zginęło w kaplicy.
Jak podaje Grzegorz Naumowicz,
we wsi Chołoniewicze pow. Łuck:
„1943 rok, parafia Chłonowiec
koło Deraźnego (pow. Kostopol
– przypis S. Ż.). Ludność polską
spędzono do kościoła, zamknięto i
podpalono. Wszyscy zginęli przez
bulbowców. 1943 r. kwiecień”.
(98). Siemaszko..., s. 618 – 619
stwierdzają, że 28 marca 1943
roku, w niedzielę, napad planowała bojówka UPA Stacha”, ale
dzięki ostrzeżeniu Ukraińca Hrycia do kościoła poszło tylko kilka
starszych osób i upowcy z napadu zrezygnowali, zamordowali 3
osoby z rodziny Płacherskiego i
odeszli. W kwietniu zamordowali
5 przebywających tutaj polskich
rodzin liczących 18 osób. Nie podają, czy mord ten miał miejsce w
kościele.
W czerwcu 1943 roku we wsi
Ostrożec pow. Dubno „na terenie
kaplicy miało miejsce starcie polsko-ukraińskie”. Była to murowana kaplica z 1934 roku należąca
do parafii w Jałowiczach.
W wielu opracowaniach pojawia się informacja, że 11 lipca
1943 roku nacjonaliści ukraińscy mordowali ludność polską
zgromadzoną na nabożeństwach
w kościołach. We wsi Swojczów
pow. Włodzimierz Wołyński upowcy o świcie 31 sierpnia dokonali napadu mordując co najmniej
96 Polaków. Ukraińcy zniszczyli
też przy pomocy dynamitu kościół parafialny pw. Narodzenia
NMP z 1797 roku. Pierwsze dwie
próby były nieudane, dopiero,
gdy na uwagę jednego Ukraińca
z ołtarza usunięty został cudami słynący obraz Matki Boskiej
Swojczowskiej, trzecia próba
spowodowała zniszczenie kościoła. Edward Prus w książce:
„UPA Armia powstańcza czy kurenie rizunów” podaje: „11 lipca
1943 r. OKTAWIN, kolonia, gm.
Mikulicze, pow. włodzimierski...
grupa oprawców (UPA) dokonała
mordu w oktawińskim kościele.
Po rzezi wewnątrz kościoła podpalono go granatami.” (99) Zapewne dotyczy to jednak kościoła
w Chrynowie, do którego uczęsz-

czali Polacy z Oktawina.
12 lipca 1943 roku we wsi Zagaje
pow. Horochów „została zaatakowana w czasie nabożeństwa”
kaplica z 1900 roku należąca do
parafii Drużkopol. Nie dotarłem
jednak do relacji świadków tych
zbrodni.
We wsi Wyrka pow. Kostopol:
„Ten fotoreportaż poświęcam
poległemu w obronie Wyrki Bronisławowi Piotrowskiemu zw.
Pietrołaj, którego nikt nie pochował. Kościół wybudowano staraniem ludności w 1934 r. W 1939
r. sowieci wypędzili Księdza Jana
Szarka i urządzili sielradę, za
Niemców urzędowali tam jeszcze
szucmani. Kościół został podpalony 17 VII 1943 r. Kiedy następnego dnia o świcie, cześć ludności
uciekała z Huty Stepańskiej, zobaczyła dach blaszany po kościele,
który wyglądał jak koszmarny, dymiący namiot. Poszukujący swoich bliskich wchodzili pod tą blachę, w pogorzelisko, sprawdzając
czy czasem Ich tam nie ma.” (100)
Latem 1943 roku w miasteczku
Mizocz pow. Zdołbunów na terenie kościoła św. Jana Nepomucena z XVIII w. miały miejsce
walki polskiej samoobrony z atakującymi bandami nacjonalistów
ukraińskich. i zapewne po stronie
polskiej jakieś ofiary były.
We wsi Ostrówki pow. Luboml:
„Wyjaśnienie. Ja, Hajko Mychajło Juchymowycz wyjaśniam, że
w końcu sierpnia 1943 r. we wsi
Nowy Jagodzin, Kąty, Jankowce i
we wsi Ostrówki pododdziały UPA
zlikwidowały ludność - mieszkańców polskiej narodowości. Domy
zabitych razem z dobytkiem zostały spalone. We wsi Ostrówki
Polaków zamknęli w kościele,
który razem z ludźmi spalili. Potem, gdy pododdziały UPA odeszły ze spalonych miejscowości,
miejscowa ludność pochowała
pozostałych zabitych i spalonych
ze wsi Nowy Jagodzin i Jankowce na polskim cmentarzu we wsi
Jagodzin. Zabitych ze wsi Kąty
pochowano w mieście Lubomlu
na polskim cmentarzu. Nazwisk i
imion zabitych i spalonych nie pamiętam. Nazw pododdziałów UPA
nie znam, konkretnych wykonawców także. Moje słowa zapisano
prawidłowo.” (101). Z „wyjaśnienia” upowca wynika, że ludność
polska została spalona w kościele, czemu zaprzeczają zeznania
świadków. Zgromadzone w nim
kobiety i dzieci zostały wyprowadzone pod las w pobliżu wsi Sokół i tam wystrzelane. Być może
chodziło o wieś Kąty?
W sierpniu 1943 roku w kol. Wiszenki pow. Łuck upowcy ostrzelali przez drzwi kościoła zgromadzonych tam Polaków. Brak jest
informacji o ofiarach.
Adolf Głowacki pisze: „Nie rzadkie były wypadki mordowania ludzi zgromadzonych w kościołach.
Taki los spotkał Kołodno, Netrebę
i Nowiki” (102). W okresie luty –
kwiecień 1944 roku w Małopolsce Wschodniej Ukraińcy podczas
napadów i rzezi zniszczyli te kościoły i prawdopodobnie zamordowali osoby, które schroniły się
wewnątrz. Zapewne dotyczy to
także świątyń we wsiach Kołodno i Netreba. Polacy w kościele
w Nowikach obronili się i doczekali pomocy, stąd nie wiadomo,
czy chodzi o zabitych w trakcie
obrony, czy też o tych, którzy pozostali we wsi i podczas kolejnego napadu zostali zamordowani
w kościele. W marcu 1944 r., we
wsi Kłodno Wielkie pow. Żółkiew
banderowcy spalili 80 budynków
i kościół parafialny oraz zamordowali co najmniej 40 Polaków.
Relacja świadka: „Tato wojny
nie przeżył. W pierwszych latach

wojny zamordowali go Ukraińcy. W jednej z polskich wiosek
na wschodzie zgonili wszystkich
mieszkańców do kościoła i kazali właśnie jemu podpalić świątynię z ludźmi. Nie podpalił. Został bestialsko zamordowany, a
mężczyźni, kobiety i dzieci zostali
przez bandytów spaleni żywcem w
drewnianym wiejskim kościółku”.
(103) Nie wiadomo, czy ten kościółek jest wśród wymienionych
wyżej. Świadek Zofia Konieczna
mieszkała we wsi Huta – Poręby
pow. Brzozów, „wioska na wschodzie” zapewne znajdowała się na
niedalekim Wołyniu – wówczas
może chodzić o Aleksandrię, Białozorkę, Kuty lub Szumbar?
Odnośnie wsi Szumbar pow.
Krzemieniec, W.i E. Siemaszko
na s. 424 podają, że kościół został
spalony 30 lipca 1943 roku, a następnie rozebrany – nie ma informacji o ofiarach.
W nocy z 6 na 7 grudnia 1943 r.
we wsi Okopy pow. Sarny upowcy i chłopi ukraińscy wymordowali około 60 Polaków. „Wieczorem 6 grudnia 1943 roku o.
Wrodarczyk pisał nuty dla chóru
kościelnego na Uroczystość Niepokalanego Poczęcia, a później
razem z br. Karolem Dziembą
OMI i stuletnią staruszką, która
pomagała w pracy na plebani,
odmawiał Litanię Loretańską.
Jakby przeczuwając - co niebawem miało nadejść - pożegnał się
z bratem zakonnym, a wychodząc
do kościoła powiedział: „Zostań
z Bogiem Bracie i kochaj Matkę
Najświętszą. Zdajmy się na wolę
Bożą. Ja pójdę do kościoła, nie
mogę zostawić Najświętszego
Sakramentu”. Wiele razy różne
osoby, a także br. Karol, namawiały go do ucieczki do lasu. On
był przekonany, że jego miejsce
jest w kościele i przy wiernych
i nie może go spotkać nic złego,
skoro sam wszystkim okazywał
dobro. Klęczał w kościele i leżał
krzyżem przed ołtarzem, modlił
się i czekał, aż przyjdą po niego.
Godzina jego nadeszła i przyjął ją
świadomie wraz z tym wszystkim,
co miało nastąpić. O godzinie
22.00 płonęły już pierwsze domy
podpalane przez bandy ukraińskie. Ludzie szukając schronienia
uciekali do lasu. Jeśli kogoś napotkano żywego musiał zginąć.
Ginęli mężczyźni, kobiety i dzieci.
Owej nocy, tylko w Okopach zostało zamordowanych około kilkadziesiąt, może nawet 50 osób.
Rabowany dobytek był ładowany
na wozy. Żołnierze UPA wtargnęli
do kościoła w Okopach. Proboszcza spotkali na stopniach ołtarza
i od pierwszych chwil zaczęli się
na nim znęcać. Przed drzwiami kościoła leżały wiązki słomy,
którą chciano podpalić kościół.
Błagalne prośby o. Wrodarczyka
odprowadziły od złych zamiarów banderowców i kościół ocalał. Na czekającą przed kościołem furmankę załadowali szaty i
przedmioty liturgiczne, takie jak:
monstrancję, kielichy i powieźli
w kierunku Karpiłówki. Do odległej o 7 kilometrów Karpiłówki,
gdzie znajdował się sztab bandy
UPA, wleczono także związanego
i przywiązanego do sań o. Wrodarczyka. Na śniegu pozostały
ślady bicia i maltretowania - krople krwi. Był to jedyny przypadek
uprowadzenia żywego Polaka z
miejsca pogromu. Prawdopodobnie dla niego, jako dla duchownego, obmyślano inny, bardziej wyrafinowany i okrutniejszy sposób
śmierci. O samym męczeństwie
o. Ludwika jest kilka rozbieżnych
przekazów. Bronisław Janik, jako
parafianin Okopów twierdzi, że
o. Ludwik został rozebrany do
naga i poddany nieludzkim torturom. Był kłuty bagnetami i igłami,
przypiekany rozpalonym żelazem,
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przywiązany do kłody drzewa,
przerzynany piłą do drewna i na
końcu przeszyty kulami z karabinu. Nie wiadomo, gdzie pochowano ciało o. Ludwika.” (104).
„Owej pamiętnej nocy zginęło
kilkadziesiąt osób. /.../ dziewięćdziesięcioletnią Łucję Skurzyńską
bandyta zarąbał siekierą, gdy klęczała przed ołtarzem w okopowskim kościele.” (105) Jednak W.
i E. Siemaszko na s. 767 podają:
„Łucja Skurzyńska zarąbana siekierą na stopniach kościoła”.
30 grudnia 1943 roku w mieście
Beresteczko pow. Horochów na
terenie kościoła, klasztoru, plebani i organistówki schroniła się
ludność polska atakowana przez
znaczne siły UPA. Polscy szucmani (16 polskich policjantów)
oraz naprędce zorganizowana
samoobrona w liczbie około 30
osób podjęli obronę, która trwała
przez dwie doby. Po tygodniu z
Horochowa przybyły posiłki żandarmerii. Prawdopodobnie były
ofiary wśród obrońców w kościele i klasztorze. (106).
We wsi Dederkały Wielkie pow.
Krzemieniec za murami kościoła Podwyższenia Krzyża Św. i
klasztoru reformatów chroniło
się i broniło 370 Polaków. Od
roku 1943 działał oddział polskiej
samoobrony, którym dowodził
miejscowy proboszcz ks. Józef
Kuczyński. Polacy przetrwali tu
do nadejścia Armii Czerwonej
w lutym 1944 roku, a ks. Józef
Kuczyński został aresztowany
przez NKWD i skazany na wiele
lat łagru. Cudowny obraz Jezusa
Dederkalskiego został przez repatriantów polskich wywieziony i
umieszczony w kościele w Krzywiźnie koło Kluczborka, skąd został w roku 1986 skradziony. Losy
oryginalnego obrazu są do dziś
nieznane, a na jego miejscu znajduje się obecnie wykonana kopia.
W miasteczku Szumsk pow. Krzemieniec ludność polska na noc
zamykała się w silnie umocnionym kościele. Obronę zapewniał
oddział polskiej policji pomocniczej uzbrojony przez Niemców.
Pozwoliło to doczekać tak zorganizowanym Polakom do czasu
nadejścia Armii Czerwonej. W
lutym 1944 r., we wsi Kukutkowce pow. Tarnopol banderowcy
zamordowali 12 Polaków, reszta
schroniła się w kościele i podjęła
skuteczną obronę.
Wielu mordów popełnionych
przez nacjonalistów ukraińskich
na ludności polskiej wewnątrz
kościołów katolickich już nie da
się udokumentować, chociaż są
pewne.
We wsi Hłuboczek pow. Równe
wszystkie domy polskie zostały obrabowane i spalone, a także
kościół. Łuna pożarów była tak
silna, że nocą było jasno jak w
dzień, co umożliwiało upowcom
jeżdżącym na koniach wykrycie i
wymordowanie ukrywających się
w łanach zbóż wielu Polaków.
W lutym 1944 r., we wsi Bednarów pow. Stanisławów upowcy
dokonali rzezi 150 – 200 Polaków, w tym wiele rodzin spalili
żywcem. Spalili także plebanię
i kościół parafialny. We wsi Parchacz pow. Sokal banderowcy
oraz Ukraińcy z SKW obrabowali i spalili polskie gospodarstwa
oraz zamordowali 60 Polaków;
zniszczyli też kościół.
15 i 16 lutego 1944 roku w miasteczku Firlejów pow. Rohatyn
banderowcy oraz chłopi ukraińscy z okolicznych wsi zamordowali ponad 80 Polaków, w tym
50 osób po wyciągnięciu ich z kościoła, głównie kobiety i dzieci.
„We wtorek 15 lutego 1944 r. i we
środę 16 lutego 1944, w pierwszy
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dzień wieczorem, w drugi po południu napadli terroryści ukraińscy
na wieś Firlejów i mordowali całe
rodziny. Na drugi dzień po południu terroryści rozbili wejście do
kościoła, powywlekali stamtąd
ludzi i pomordowali ich przed
kościołem. Ogólnie zamordowali terroryści 75 osób, w czym 15
mężczyzn, resztę stanowiły kobiety i dzieci. Napastnicy podpalili również plebanię i zrabowali
księdzu Szatce konia, krowę, urządzenie domowe, bieliznę i odzież,
to samo zresztą spotkało i innych
gospodarzy polskich w Firlejowie”. (107) „16.II. Firlejów, pow.
Rohatyn. Dwukrotny napad na
wieś. Polaków chroniących się
w kościele po wyłamaniu drzwi
bandyci wymordowali. Zginęło 80
osób, w tym 15 mężczyzn – reszta
kobiety i dzieci. Ofiary wyprowadzono do stodoły gdzie strzałem w
kark hajdamacy pozbawiali życia.
W sprawcach rozpoznano wielu
miejscowych chłopów”. (108)
4 marca 1944 r. we wsi Huta Stara
pow. Buczacz Ukraińcy zamordowali 12 Polaków i spalili kościół
filialny. 8 marca we wsi Sokołówka pow. Bóbrka banderowcy
zarąbali siekierami 12 mężczyzn,
zdemolowali kościół, a ołtarz spalili. 12 marca we wsiach Siemiginów i Zulin pow. Stryj zamordowali około 50 rodzin polskich
oraz „miejscowego księdza, po
odrąbaniu rąk i nóg, spalono.”
(109) Nocą z 13 na 14 marca we
wsi Bobulińce pow. Buczacz zamordowali 32 Polaków, w większości kobiety i dzieci. Wiele
osób ostrzegł ks. Józef Suszyński
krzykiem ze strychy plebani, zanim zginął od serii z automatu. 15
marca we wsi Machnówek pow.
Sokal zamordowali 45 Polaków,
spalili kościół, plebanię i większość gospodarstw. 17 marca we
wsi Waręż pow. Sokal zamordowali 11 Polaków oraz spustoszyli
kościół i plebanię. 23 marca we
wsi Landestreu (Mazurów) pow.
Kałusz zamordowali około 100
Polaków i 5 Niemców, spalili gospodarstwa i kościół. Nocą z 24
na 25 marca we wsi Bełz pow. Sokal upowcy z Wołynia obrabowali
i spalili gospodarstwa polskie,
plebanię i kościół oraz zamordowali 104 Polaków. W marcu 1944
r., we wsi Maziarnia Wawrzkowa
pow. Kamionka Strumiłowa banderowcy obrabowali i spalili gospodarstwa polskie i kościół oraz
zamordowali 30 Polaków We wsi
Staje pow. Tomaszów Lubelski
Ukraińcy (w tym sąsiedzi) spalili
część zabudowań i kościół oraz
zamordowali ponad 40 Polaków.
We wsi Wasylów pow. Tomaszów
Lubelski „partyzanci ukraińscy”
z sotni „Jahody” razem z policjantami ukraińskimi obrabowali
i spalili gospodarstwa polskie,
plebanię i kościół oraz w barbarzyński sposób wymordowali 141
Polaków. We wsi Kłodno Wielkie
pow. Żółkiew banderowcy spalili
80 budynków i kościół parafialny
oraz zamordowali co najmniej
40 Polaków. We wsi Perehińsko
pow. Dolina obrabowali i spalili
gospodarstwa polskie i kościół
oraz zamordowali 10 Polaków,
w tym matkę z 3-letnią córką.
Uprowadzili do bunkra 25-letnią
Eugenię Czanerlę i jej przyrodnią
siostrę 19-letnią Józefę Raczyńską. Tam je trzymali przez kilka
dni i gwałcili, a następnie zamordowali. (110) We wsi Żniatyn
pow. Sokal w nocy spalili polskie
gospodarstwa, kościół i plebanie
oraz zamordowali 72 Polaków.
Nocą z 4 na 5 kwietnia we wsi
Turki pow. Kamionka Strumiłowa upowcy obrabowali i spalili
gospodarstwa polskie, szkołę i
kościół oraz zamordowali 15 Polaków. Nocą z 9 na 10 kwietnia
(z Wielkanocy na Poniedziałek
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Wielkanocny) we wsi Tomaszowce pow. Kałusz sotnia UPA “Hajdamaki” oraz chłopi ukraińscy z
tej wsi oraz okolicznych w sile
2 – 3 tysięcy napastników spalili
470 gospodarstw polskich, szkołę
i kościół oraz zamordowali 107
Polaków, w większości kobiety i
dzieci. „Napastnicy byli w mundurach wojskowych niemieckich,
policji ukraińskiej, ale większość
to cywile. Młodzieży około 14 lat
było bardzo dużo. Równocześnie
wybuchły pożary ze wszystkich
stron. Płonęło około 470 gospodarstw, prócz tego podpalono w
tym samym czasie sąsiednią parafię polską Pniaki. Na przestrzeni 7
x 6 km widoczne było jedno morze
ognia. Napadniętych mordowano w okrutny sposób, palono w
ogniu, kto nie uciekł, zginął. /.../
Kościół w Tomaszowcach został
obrabowany i częściowo spalony,
jak również spalone zostały trzy
polskie szkoły powszechne.” (111)
W kwietniu 1944 r., we wsi Dobrotwór pow. Kamionka Strumiłowa
banderowcy obrabowali i spalili
gospodarstwa polskie i kościół
oraz zamordowali 50 Polaków.
We wsi Horpin pow. Kamionka
Strumiłowa spalili gospodarstwa
polskie, kościół i ochronkę prowadzoną przez siostry zakonne
oraz zamordowali 31 Polaków.
We wsi Milatyn Nowy pow. Kamionka Strumiłowa obrabowali
i spalili gospodarstwa polskie i
kościół oraz zamordowali 27 Polaków. Nocą z 16 na 17 maja we
wsi Biała pow. Przemyślany obrabowali i spalili gospodarstwa polskie i kościół oraz zamordowali
30 Polaków. W maju 1944 roku
we wsi Ostrów, pow. Stanisławów
zamordowali przed kościołem ponad 50 osób, a zwłoki ich spalili
wewnątrz kościoła.
To tylko kilkanaście przykładów
z okresu luty – maj 1944 roku. W
latach 1943 – 1945 bandy OUN-UPA spaliły kilkaset świątyń katolickich, w większości podczas
napadów i rzezi. Głęboko religijna wiejska ludność polska zwykle
uciekała pod opiekę Matki Boskiej i chroniła się w kościołach.
I wewnątrz świątyni Boga była
mordowana. Należy także pamiętać, że z około połowy miejscowości na Wołyniu i w Małopolski
Wschodniej nie udało się zebrać
żadnej informacji o losie mieszkającej tam ludności polskiej.
Nie wiadomo więc ile tam było
kościołów i kaplic, po których
nie ma śladu. Dotyczy to także
majątków i folwarków, w których
pracowali Polacy. Ale także w
miejscowościach, z których ocaleli nieliczni świadkowie, przecież ich relacje są szczątkowe, nie
mieli oni możliwości obserwować
całości wydarzeń, a potem zdać
relację. Takiej możliwości nie
mieli najczęściej do końca swojego życia, przez prawie 50 lat. A ci,
którzy dożyli III RP, też napotykali różnego rodzaju przeszkody.
I istnieją one nadal.
Nacjonaliści ukraińscy ze szczególną zaciekłością „polowali” na
polskich księży katolickich. W
latach 1939-1947 z rąk nacjonalistów ukraińskich zginęło około
160 księży, 17 zakonników i 22
zakonnic, ponad 20 zostało rannych, a ponad 100 ratowało się
ucieczką przed niechybną śmiercią. Również z rąk SB-OUN i
UPA zginęło 10 ukraińskich duchownych. (112) Prof. dr hab.
Leszek S. Jankiewicz podaje, że
bezpośrednio nacjonaliści ukraińscy zamordowali 144 polskich
księży katolickich, zakonników,
kleryków i sióstr zakonnych, natomiast z udziałem Niemców oraz
Sowietów (poprzez donosy lub
aresztowania) 148 księży, 15 zakonników, 4 kleryków i 29 sióstr
zakonnych, czyli łącznie 196

rzymskokatolickich Sług Bożych
na Kresach. (113)
Obecnie Cerkiew, zarówno greckokatolicka jak i prawosławna,
aktywnie uczestniczy w gloryfikacji zbrodniarzy, organizuje
uroczyste rocznie i wyświęca im
pomniki. Z wielką pompą obchodzi cerkiew prawosławna kolejne
„rocznice burzenia cerkwi na Lubelszczyźnie”, gdy rozebrano kilkadziesiąt starych cerkwi postawionych przez administrację carską w celu rusyfikacji ludności i
gdzie nie zginęła ani jedna osoba.
Kościół katolicki w Polsce nigdy
nie obchodził rocznicy zburzenia
(spalenia) świątyń katolickich na
ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej w latach 1943 – 1945,
połączonego z okrutnym wymordowaniem około 250 tysięcy bezbronnej ludności polskiej, w tym
dokonanym we wnętrzu świątyni,
przed ołtarzem, w obecności Najświętszego Sakramentu, przed
obliczem Boga. Nie chce pamiętać o swoich kapłanach, którzy
ponieśli męczeńską śmierć za to
tylko, że byli polskimi kapłanami katolickimi. Cerkiew czyni
starania, aby świętym został arcykapłan, który biernie przyglądał się, jak jego greckokatolickie
„owieczki” wyrzynają polskich
katolików. Który nie powstrzymał
swoich kapłanów przed podżeganiem do zbrodni ludobójstwa, ani
przed czynnym w tej zbrodni ich
udziałem.
Stanisław Żurek
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SUPLENENT: „Mord na zakonnicach”.
„Przytaczając opis męczeństwa
sióstr, chcemy pokazać do czego
zdolny jest człowiek, który odrzuca Boga i Jego przykazania
i jak destrukcyjną siłą jest nienawiść. Ale równocześnie pragniemy budzić odwagę dobra,
która pomoże nam stawać się
znakiem sprzeciwu wobec wielorakich przejawów zła spotykanych we współczesnym świecie.
W „Dekalogu ukraińskiego nacjonalisty” w punkcie 7 czytamy:
„Nie zawahasz się popełnić największego przestępstwa”, dalej w
punkcie 8: „Nienawiścią i podstępem będziesz przyjmował wrogów
swojej Nacji”. Ukraiński nacjonalizm jasno precyzował, kto jest
wrogiem. /…/ Najnowsze badania
wykazują, że w społeczeństwie
ukraińskim wciąż ukrywana jest
prawda o tym dramacie. Szczególnie wyraźnie widać to w zachodnich obwodach Ukrainy, gdzie
członków zbrodniczej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów
(OUN) zwłaszcza Ukraińskiej
Powstańczej Armii (UPA) kreuje
się na bohaterów. Imiona nacjonalistycznych zbrodniarzy nadaje
się ulicom, na ich cześć stawia
się pomniki i wiesza pamiątkowe
tablice. Nasza cywilizacja choruje w sposób mniej lub bardziej
ukryty więc potrzebna jest nam
odwaga, ale jeszcze bardziej potrzebna jest nam mądrość. /.../
Siostra Maria Zofia od Serca
Jezusowego - Stefania Matylda
Ustianowicz urodziła się 12 marca 1875 roku w Szczakowej koło
Chrzanowa. Jej ojciec - Szczepan
- pochodził ze spolonizowanej rodziny rusińskiej i był grekokatolikiem. Stefania była jedną z pierwszych wychowanek Niżniowa.
/.../ Rysem charakterystycznym
sylwetki duchowej s. Zofii była
„posługa jednania”. Jej siostry
Halina i Olena opowiadały, że:
„Siostra Zofia bardzo ubolewała
nad bratobójczą niezgodą między
Polakami a Ukraińcami; tak bardzo chodziło jej o to, by nastąpiła
zgoda i poczucie braterstwa między tymi dwoma narodami zmuszonymi przez geografię i historię
do życia na jednym terenie i przeżywania wspólnych dziejów. /…/
W nocy z 15 na 16 kwietnia 44
roku siostry przeżywają okrutny
napad bandy w Niżniowie. Po
tych dramatycznych wydarzeniach m. Zenona poleciła siostrom opuścić dom. Pozostała w
nim tylko s. Franciszka Kosiorowska i trzy siostry Józefitki, które
przeniosły się do naszego klasztoru. Matka Zenona obawiając się
o los Niżniowa, zwróciła się do
sióstr listem kolejnym, szukając
ochotniczek do pracy w tej fundacji. Zgłosiło się kilka, Matka

wybrała s. Zofię, s. Teresę i jedną
siostrę szafirową. /…/ Siostra Zofia dotarła do Niżniowa 8 czerwca 1944 roku razem z s. Marcelą. Zatroskana o los klasztoru i
miejscowej ludności, przystępuje
do pracy. Odwiedza ludzi ewakuowanych tu z Jazłowca. Przygląda się ogromowi zniszczeń. Pociesza tych, którzy stracili domy i
na pogorzeliskach próbują klecić
jakieś tymczasowe schronienia.
Miejscowi cieszą się obecnością
siostry, a Ona witając się z nimi
powtarza „przyjechałam, by z
wami pozostać”. Wśród tych nieprawdopodobnych zniszczeń snuje plany na najbliższą przyszłość.
Zastanawia się nad otwarciem
szkoły powszechnej, „bo trzeba
chwytać lud, póki się garnie i póki
obce wpływy go nie odwrócą.”
Na dwa miesiące przed śmiercią,
dzięki pomocy dowódcy wojsk
węgierskich stacjonujących w
niżniowskim domu, udaje się Jej
dostać do Jazłowca. /…/ Ostatnia wiadomość od s. Zofii z Niżniowa pochodzi z 12 lipca 1944
roku, w tydzień później kontakt
między Jazłowcem a Niżniowem
urywa się całkowicie. W kronice
jazłowieckiej znajdujemy zapis,
iż jakaś nieznana siostrom kobieta, przejeżdżająca przez Niżniów,
powiadomiła siostry w Jazłowcu,
że s. Zofia wzywa ekonomkę - s.
Laetitię, bo jest bardzo chora.
S. LAETITIA od MIŁOŚCI BOŻEJ
- MARIA WANDA SZEMBEK urodziła się 4 czerwca 1909 r. w Wysocku Wielkim koło Ostrowa Wielkopolskiego. Pochodziła ze starego rodu Szembeków, który dał
Polsce biskupów i senatorów. /…/
Po długich wahaniach s. Gabriela
zgadza się na wyjazd s. Laetiti do
Niżniowa. A ponieważ siostra nie
zna języka ukraińskiego, a na dodatek jest młoda, w podróży towarzyszy jej Kasia Szczerbata - dawna pracownica klasztoru. Wiezie
je Antoni Blicharski, gospodarz
z pobliskiej Nowosiółki. Wyjazd
nastąpił 21 sierpnia [1944 r.], powrót z s. Zofią przewidziany był na
najbliższą środę - 23 - sierpnia, a
najpóźniej w sobotę. Wiadomo, że
obie siostry wyjechały z Niżniowa
zgodnie z zapowiedzią we środę
23 sierpnia. W archiwum znajduje
się świadectwo Józefy Felsztyńskiej, wychowanki jazłowieckiej,
która pracowała w Koropcu w
Rejonowej Kasie Oszczędności,
w budynku usytuowanym przy
samej szosie. „Jestem ostatnią z
wychowanek, która widziała i rozmawiała w 1944 roku z siostrami
Laetitią i Zofią przed ich męczeńską śmiercią. Przez okno zobaczyłam furmankę i dwie siostry
w białych welonach. Jechały z
Niżniowa do Jazłowca. Wyskoczyłam i biegłam za nimi aż do starej,
drewnianej cerkwi. Tam się zatrzymały. Powiedziałam, że jestem
wychowanką Jazłowca i prosiłam,
żeby nie jechały przez Rusiłów,
ale bezpieczniejszą choć dłuższą
szosą przez Zubrzew, Buczacz.
Przez Rusiłów jeździłam z Jazłowca do domu. Jest to wieś ukraińska, pełna band w okolicznych
lasach. O napadach i mordach
słyszeliśmy już wtedy. Siostra
Laetitia powiedziała: „Co Bóg
da, niech będzie. Niech się stanie Jego Wola”. Pożegnały mnie
i pojechały. Siostry siedziały na
tylnym siedzeniu, obok furmana
jechała jakaś kobieta. Nie wiem,
kto to był. Dzień był słoneczny.
O męczeńskiej śmierci dowiedziałam się dopiero po wojnie.”
Drugim naocznym świadkiem
była p. Józefa z Sandeckich
Pastuszak. Kobieta ta widziała siostry na drodze leśnej koło
Rusiłowa. Droga prowadziła do
Jazłowca przez las i rzekę Strypę. Kasia zachęcała p. Józefę do
wspólnej podróży, ale p. Józefa
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odpowiedziała, że jest aresztowana i nie może z siostrami jechać.
Tego samego dnia została jednak
zwolniona i wróciła do Jazłowca z wiadomościami, że widziała
siostry wracające z Niżniowa. Z
kolei nocny stróż doniósł, że we
środę słychać było strzały, a przez
las przechodziły wozy i konie.
29 sierpnia - kilka kilometrów od
Rusiłowa - odnaleziono w Strypie
w bestialski sposób zmasakrowane ciało woźnicy Blicharskiego.
Przez dwa miesiące siostry podejmowały różne działania, by odnaleźć s. Zofię i s. Laetitię. Poszukiwania nie przynosiły żadnych
rezultatów. Nadzieja topniała z
każdym dniem.
Wreszcie 3 listopada przybiegła
do klasztoru wnuczka Tymka Michaleckiego (gospodarza jazłowieckiego domu jeszcze za czasów
M. Marceliny) Bronia Hałabura z
wiadomością, że zbierając grzyby
w lesie, w Rusiłowie napotkała
leżące w zaroślach zwłoki, a obok
nich porzucone białe sandały.
Dlatego natarczywie pytała, w
jakich bucikach siostra ekonomka pojechała do Nizniowa. S.
Gabriela natychmiast sprawdziła
w celi i już nie było wątpliwości.
4 listopada odnalezione ciało
przywieziono do klasztoru, zmasakrowane szczątki owinięte w
prześcieradło złożono tymczasowo w pace. W niedzielę, gdy
trumna była otwarta, odkryłyśmy
prześcieradło. „Dopiero wtedy
- relacjonuje s. Gabriela - zobaczyłyśmy, co zostało z tej drogiej
Siostry, która wyjechała z domu
zdrowa, silna, pełna żywotności, a wróciła niepodobna do
siebie’’. Siostra miała złamaną
nogę, prawą rękę wyrwaną ze
stawu czy złamaną, na plecach
widniały ślady uderzeń, na głowie trzy rany zadane prawdopodobnie nożem. Pogrzeb s. Laetiti
odbył się 6 listopada 1944 roku.
W kilka dni potem - relacjonuje
kronika jazlowiecka - gospodarz
jadący przez Rusiłów wycinał
w lesie pręt na bat, który mu się
popsuł i spostrzegł w zaroślach
część habitu i część zwłok. Zwłoki
s. Zofii były jeszcze w straszniejszym stanie, bo przez pół przecięte. Obok leżały resztki stroju
zakonnego: rękawy, niebieski
fartuszek, welon, poszarpany
habit... trochę dalej głowa i kołnierz. Prawdopodobnie górna
część tułowia została spalona.
Pogrzeb s. Zofii odbył się w sobotę 11 listopada tak samo prowadzony przez ks. Proboszcza. /…/
Po zamordowaniu s. Zofii w Niżniowie pozostała - wraz z trzema
siostrami Józefitkami, które się tu
schroniły - tylko s. Franciszka Kosiorowska. (zafurtowa). Początkowo zwane siostrami tercjarkami,
później zafurtowymi, a od koloru
noszonego habitu popularnie siostrami czarnymi. Klauzura w początkach istnienia Zgromadzenia
przez obie Założycielki pojmowana była dość surowo. Dlatego
zadaniem sióstr zafurtowych była
praca charytatywna i apostolska
na zewnątrz. One to odwiedzały
chorych, leczyły, przygotowywały
do sakramentów świętych, uczyły
dzieci wiejskie, zwłaszcza chłopców, którzy nie mogli uczęszczać
do klasztornych szkółek. /…/
7 marca 1945 r. siostra Franciszka Kosiorowska została w okrutny
sposób zamordowana przez bandę
ukraińską w Niżniowie. Razem z s.
Leokadią - Józefitką zostały oblane przez banderowców benzyną ,
a potem podpalone. W ten sposób
stały się żywym płomieniem”. (m.
M .Nina od Zmartwychwstania:
„Mord na zakonnicach”;Szymanów 23.09.2007r.; www.niepokalanki.pl)
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„Kakaja wasza nacjonalność?”
Z cyklu wspomnienia wyciągnięte z szuflady ...
Władysław Jackowski

/ Władysław Jackowski autor wspomnień

Sergiusz Jackowski brat autora
prezentowanych wspomnień napisał tytułem wstępu (red).
Podczas odwiedzin swojego Brata staruszka lat 88 natrafiłem w
jego szufladzie na wojenny pamiętnik. Po pobieżnym zapoznaniu się z jego treścią stwierdziłem, że to jest unikalny, wojenny
dokument, którego nie potrafiłem
z powrotem włożyć do szuflady.
Uznałem go za dokument prawdziwej, ciekawej rzeczywistości,
której nie wyczyta się w żadnym,
szkolnym podręczniku. Brat przez
5 wojennych lat był bezdomnym
tułaczem i bohaterem wojennych
bitew. (...) A co jest najbardziej
wzruszające, że On nigdy nie miał
porządnego notatnika… . Wszystko spisywał kopiowym ołówkiem
w przypadkowych notesach i na
różnych kartkach papieru, a nawet na papierze workowym kiedy
chciał coś ciekawego zanotować.
. Wszystkie, swoje zapiski niczym
największe skarby przechowywał
w kopertach na dnie plecaka.
Dźwigał je i nie rozstawał się z
nimi do końca wojny, a zakończył ją w 1947 roku (...) Nie miał
czasu na zrobienie porządku ze
swoimi, wojennymi zapiskami,
które zajmowały jedynie miejsce
w szufladach. (...) Zapraszam
więc Państwo przeczytać „niezwykły pamiętnik” mojego brata.
Zdecydowałem się poświęcić, by
jego dokładniej opracować, by on
nie zbutwiał w szufladach swoich
Przodków. Wszystkim Czytającym
życzę wiele wrażeń podczas podróży w przeszłość z prawdziwym
Bohaterem, który cierpiał, walczył i opisał w niezwykłych warunkach swoje, wojenne, niezwykłe przygody dla swojej Rodziny i
dla Przyszłych Pokoleń.
Sergiusz Jackowski
Urodziłem się 17.12. 1923r.
We wsi Dziahile pow. Postawy
woj. Wilno. Moje dzieciństwo
w siedmioosobowej rodzinie nie

było zbyt ciekawe. Rodzice na
dziesięcio hektarowej gospodarce i dzięki małemu, wiejskiemu
sklepikiowwi z podstawowymi
artykułami jakoś sobie radzili.
Starszy brat Arseniusz uczył się
krawiectwa i nie opuszczał ręcznej maszyny. Ja krótko przed
wojną ukończyłem 7 klas Szkoły
Podstawowej. W tym czasie naszą
wieś rozparcelowano na kolonie,
a po wybudowaniu zabudowań i
zagospodarowaniu dodatkowych
nieużytków zaskoczyła nas wojna. Ojciec ze sklepiku na kolonii
musiał zrezygnować, a agresję sowiecką w 1939 roku przeżyliśmy
w rodzinnym komplecie. Starszego brata w 1940 roku zabrano
do Armii Czerwonej, a Dziadek
zmarł. W ten sposób nasza Rodzina zmniejszyła się o dwie osoby.
Swoim dzieciństwem, młodością
i wolnością cieszyłem się tylko
do osiemnastego roku życia. Nie
zdążyłem jeszcze bliżej poznać
swojej pierwszej dziewczyny, nacieszyć się Nią i pobawić, a już
musiałem uczestniczyć w wojnie.
Trwała ona dla mnie od lata 1942
roku z przerwami pierwszych lat,
a skończyła się 12 lutego 1947
roku w Bieszczadach.
NIEWOLA W PUŁKU SMOLEŃSKIM
– Agresja sowiecka na Polskę
1939 roku zniszczyła mi dojrzewającą młodość, a druga agresja
niemiecka na Rosję w lipcu 1941
roku przysporzyła jeszcze więcej smutku wszystkim rodzicom
i całej społeczności na Kresach
Wschodnich przedwojennej Polski. W nieustających, długich walkach o Moskwę Niemcom udało
się odciąć rosyjski, „smoleński
pułk” od frontu. Ten pułk nie
mając możliwości połączenia się
ze swoim frontem, bez zapasu
żywności i amunicji zmuszony
był wycofać się, aż na byłe Kresy Wschodnie. Można sobie wyobrazić jego tak długi przemarsz
jedynie po nocach by uniknąć

potyczek z Niemcami, z powodu
całkowitego braku amunicji. Na
oczekiwanie zrzutu dowództwo
pułku wybrało nasze okolice z
dala od tras kolejowych i od ważnych, chronionych traktów którymi poruszały się zaopatrujące
front wojskowe transporty niemieckie. Ten pułk, by nie zostać
rozbitym z powietrza i aby nie
ogołocić biednego narodu z reszty
żywności, rozproszył się po kilku wsiach. Na naszej kolonii też
rozgościło się czterech żołnierzy.
Widziałem na własne oczy wąsatego i brodatego dowódcę tego
pułku, jak pewnego ranka przyjechał na naszą kolonię bryczką
z obstawą kilku żołnierzy. Jego
celem było, by od ojca uzyskać
jak najwięcej informacji na temat naszych okolic. Nasza kolonia znajdowała się przy samych
rozległych moczarach. Po kilku
dniach pobytu nieproszonych lokatorów pewnej nocy nad ranem
usłyszeliśmy odgłosy nadlatujących samolotów i było jasne, że
pomoc z powietrza nadeszła. Żołnierze szybko wstali, ubrali się
i wyruszyli na umówione miejsce. Przed południem zjawiło się
dwóch żołnierzy którzy nakazali
przygotowanie furmanki wraz ze
mną przygotowanym do podróży.
To było moje pierwsze pożegnanie z Rodziną. Zaniepokojeni rodzice nie mieli wyjścia i musieli
mnie z torbeczką żywności wysłać nie wiadomo dokąd i na jak
długo. Po godzinie dojechaliśmy
z żołnierzami do miejsca zrzutu
niedaleko wsi Badzienie. Dwie
furmanki załadowane skrzyniami i jakimiś workami odjeżdżały w kierunku wschodnim. Przy
drodze przez moczary pod karłowatymi drzewami była jeszcze
ogromna kupa skrzyń, worków,
pozwijane sznurami spadochrony,
karabiny maszynowe na kółkach
ponakrywane zielonym płótnem i
inny wojenny sprzęt. Przy tej kupie było około dziesięciu żołnierzy. W moment załadowali moją
furmankę, a na wierzch ustawili
karabin maszynowy i nakryli zielonym płótnem. Kiedy odjeżdżałem z ładunkiem dostrzegłem, że
na moje miejsce podjeżdża furmanką mój kolega z sąsiedniej
kolonii Mieczysław Sidorowicz.
Ucieszyłem się, że będę miał kolegę w tułaczej, nieznanej podróży będzie nam raźniej. Kiedy odjechałem ze 100m zauważyłem,
że mój kolega też z załadowanym
towarem wyruszył za mną. Przed
następną wsią Mozalewszna żołnierz stojący na drodze wskazał
kierunek w las. Po ujechaniu kilkudziesięciu metrów leśną dróżką
dostrzegłem załadowane furmanki porozrzucane po lesie i ponakrywane zielonym płótnem, a w
zielonych namiotach porozrzucanych po lesie odpoczywali żołnierze. Wszystko zrozumiałem, że
oni byli zamaskowani przed nalotami. Kiedy wyprzągłem konia
zaraz podszedł do niego żołnierz i
nałożył mu woreczek z obrokiem
na głowę. Zaraz nadjechał także

mój kolega. Po jego obsłużeniu
przez żołnierza podszedłem do
niego. Rozmawialiśmy i podziwialiśmy jak wojenny tabor był
tak precyzyjnie zorganizowany.
Dostrzegliśmy także, że w tym taborze są także i kuchnie polowe,
które dla żołnierzy całego pułku i
dla nas przygotowują obiad. Podczas wydawania obiadu wydano
dla wszystkich menażki i łyżki.
Po obiedzie dyżurny żołnierz
kazał nam położyć się do spania
gdzie tylko chcemy i pouczył
nas, że na sygnał trąbki o zmroku mamy zgłosić się na kolację,
a po kolacji przygotować furmanki w dalszą drogę. Na następny sygnał wszyscy wyruszymy
jednocześnie. Wszyscy młodzi
furmani, a było nas ponad dwudziestu czuliśmy się tak, jak byśmy również byli partyzantami.
Niemcy dobrze wiedzieli, że ten
pułk jest na tyłach ich frontu, ale
nie wiedzieli w jakim znajduje się
miejscu, przez to tak precyzyjne
maskowanie przed nalotami. Wiedzieli także , że otrzymał zrzut z
dobrym uzbrojeniem, przez to
mniejsze jednostki niemieckie
unikały z nim potyczek. By silnie
obstawić front od Leningradu po
morze Czarne trzeba było mieć
ogromne ilości wojska. Przez
to ten pułk na tyłach był bardzo
groźny dla Niemców na terenach
Białorusi. Niemcy także wiedzieli, że w odpowiedniej chwili ten
pułk może uniemożliwić dostawy
drogą kolejową na front wschodni w środkowych rejonach Rosji.
Było to bezpośrednią przyczyną
tak skrytego przemieszczania się
pułku przy trasie Wilejka – Połock. Kiedy się ściemniło, tabor
wyruszył z Mozalewszna w kierunku wschodnim dość marną
drogą. Mijając wieś Kołczany
położoną koło wsi Haby Stare,
przecinaliśmy główniejszą trasę.
W połowie drogi przed następną wsią Grzybki, zaczął zapadać
zmrok i napotkaliśmy odpowiedni las w którym dowódca taboru
zarządził odpoczynek po nocnym
marszu. Po krótkim wypoczynku
spożyliśmy śniadanie składające
się z suchego prowiantu zapijając
go czajem, nie z samowaru lecz z
kotła. Po śniadaniu wojsko w roli
partyzantów miało swoje zajęcia,
a ja z kolegą położyliśmy się do
spania i przestrzegając pouczenia
dyżurnego nakryliśmy się zielonymi pałatkami. W czasie odpoczynku dyżurny zatroszczył się o
obsługę koni. Po obiedzie padał
deszcz, więc pozwolono nam odpoczywać w namiotach razem z
żołnierzami. Z niektórymi nawet
zaprzyjaźniliśmy się opowiadając kawały z czasów, dzieciństwa
i dorastającej młodości. Często
nad nami latały stękające od ciężaru bomb eskadry bombowców,
ale dzięki dobremu maskowaniu
byliśmy dla nich niewidoczni.
Następnej nocy przejeżdżaliśmy
przez wieś Kulikowo, a dalsze
wsie były nieznane, ponieważ
w nocy nie było możliwości odczytania tablic informacyjnych.

Kiedy budził się świt, byliśmy już
w lesie i przygotowywaliśmy się
do odpoczynku. Po zamaskowaniu się usłyszeliśmy nadjeżdżający pociąg, a byliśmy wtedy w
pobliżu trasy Wilejka – Połock.
Sapiący, obładowany pociąg podążał być może przez Dynaburg
do Leningradu lub przez Witebsk
pod Moskwę. Po odpoczynku
dziennym robiła się szarówka,
a my przygotowaliśmy się do
wymarszu. Robiło się ciemno,
jednak sygnału do wymarszu nie
usłyszeliśmy. W nocy nadleciały
rosyjskie samoloty i bombardowały pobliską stację kolejową.
Nad ranem słychać było następny
przejeżdżający pociąg. Nie wiedzieliśmy jaką taktykę zastosowało dowództwo. W ciągu dnia
przejechały dwa pociągi w stronę
Rosji, a w odwrotnym kierunku
jeden. Wyglądało na to, że dowództwo pułku oczekuje jakichś
rozkazów z frontu. Następną noc
też nie opuszczamy lasu. Po północy usłyszeliśmy znowu nadlatujące samoloty od strony Rosji.
Zrozumieliśmy, że pułk czekał
na następny zrzut na umówionym
miejscu. W odległości o kilometra
czy dalej od torów kolejowych,
dla pułku spadła następna pomoc
z nieba. Kazano nam szybko założyć konie do wozów i wyruszyć
po cenny ładunek który już wcześniej wysłani żołnierze przygotowywali do zabrania. Do świtu
cały ładunek zdążyliśmy przywieźć i umieścić w lesie. Przez
cały dzień zamiast wypoczywać,
wszyscy furmani liczyli przejeżdżające pociągi i przywidywali,
że tu na tej trasie kolejowej coś
groźnego się wydarzy. Kiedy robiła się szarówka zrobiono zbiórkę furmanów. Przyszedł do nas
kapitan i podziękował nam za
okazaną pomoc. Kazał nam zabrać przygotowany prowiant na
dwa dni i natychmiast odjeżdżać
do domów. Jego ostatnie słowa
brzmiały:
– Siewodnia noczju zdieś nastupit
żestokaja borba. (Dzisiaj w nocy
tu nastąpi groźny bój). Więc czym
prędzej zabraliśmy prowiant, założyliśmy konie i wyruszyliśmy
w drogę powrotną. Po drodze
gdzieś po północy w cichą i pogodną noc usłyszeliśmy nieustającą, głośną kanonadę wybuchów
i łuny oświetlające niebo. Przypuszczaliśmy, że ten „smoleński
pułk” wysadził podążający na
front pociąg obładowany amunicją i sprzętem wojennym. Po
tygodniu nieobecności w domu
opowiadałem rodzinie swoje
przygody w wojennym taborze z
„pułkiem smoleńskim”. Wszyscy
je podziwiali i dziękowali Bogu,
że szczęśliwie wróciłem do domu.
Mieliśmy także co opowiadać
z kolegą Mieczysławem swoim
rówieśnikom. Po powrocie z taboru, kiedy partyzantka na dobre
się rozpowszechniła wielokrotnie
mnie i rodziców zadręczała bym
wstąpił do jej szeregów. Byłem
jeszcze za młody i jak mogłem,
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jak tylko potrafiłem odmawiałem nawet dowódcom tej, godnej
służby.
NIEWOLA NA FRONCIE
Na początku października 1943
roku przez naszą wieś przechodziła niemiecka tzw. blokada
jednostki pancernej, czyli grupa
likwidacyjna siedzib partyzanckich. Z początku myśleliśmy, że
jak poprzednio przyjadą i pojadą dalej. Jednak rozgościli się
na cały tydzień i przez ten czas
zdążyli dużo złego uczynić. Podejrzewali, że na tych terenach
grasuje partyzantka. Na postrach
spalili kilka gospodarstw na koloniach naszej wsi. Z całej wsi pozabierali świnie, krowy a nawet i
kury. Ludzie zostali w rozpaczy
obrabowani prawie z całego żywego inwentarza, w dodatku byli
w panice, że całą wieś puszczą z
dymem. Rodziny pokrzywdzonych, ale i ocalałych gospodarstw
cieszyły się, że barbarzyńcy szykują się do odjazdu. Sołtysowi
dali nakaz, by zorganizował kilka
furmanek do transportu zrabowanych zwierząt. Ojciec także był
wytypowany, ale z furmanką wysłał mnie. Musiałem więc drugi
raz pożegnać rodzinę i wyruszyć
w nieznane. Razem ze mną w tym
konwoju było także kilku moich
kolegów. Wyruszyliśmy ze wsi
z niemiecką dobrze uzbrojoną
obstawą w kierunku północnym.
Podczas podróży niepokoiło nas,
że nie wiemy dokąd podążamy.
Dopiero po przeszło tygodniowej,
męczącej podróży dowiedzieliśmy się, że zbliżamy się do celu.
Była to węzłowa stacja kolejowa
Nowe Święciany położona w odległości około 90 km od naszej
wsi przy samej, litewskiej granicy. Wraz z Niemcami cały żywy
łup z niemałymi trudnościami
przeładowaliśmy z furmanek do
wagonów. Starszych furmanów z
furmankami swoimi i furmankami młodych chłopaków odesłano
do domów, a nas siedmiu zabrali
ze sobą. Razem ze zwierzętami w
wagonach ruszyliśmy w nieznane. Byliśmy bardzo zmartwieni
i przestraszeni co ci agresorzy i
zaborcy z nami zrobią. Po dwóch
dniach pociąg zatrzymał się w
miasteczku na Łotwie – Reżika.
Tu żywy towar rozładowaliśmy
z wagonów na samochody, które
od razu z pewnością pojechały
do rzeźni. Natomiast z Niemcami
pieszo wyruszyliśmy prosto na
wschód. Po dziennym marszu dotarliśmy na terytorium Związku
Radzieckiego, blisko linii frontu.
W tym czasie akurat trwały walki.
Niedalekie, potężne i nieustanne
wybuchy przerażały nas. Wydawało nam się, że coraz bardziej
zbliżają się w naszym kierunku.
Myśleliśmy, że za chwilę pociski
będą rozrywać się tu i będzie po
nas. Mnie chciało się zapłakać jak
dziecku i wołać na ratunek rodziców, ale uświadomiłem sobie, że
jestem dorosły, mam prawie 20
lat i musiałem to uczucie strachu
jakoś opanować. Tu na froncie
wykorzystywano nas do różnych
niebezpiecznych i ciężkich prac.
Niebawem przyszła zima, tęgie
mrozy i zawieje śnieżne. Swoje
ubrania mieliśmy nie za ciepłe,
buty też były liche, więc otrzymaliśmy komplet ciepłego ubrania.
Po nocach na froncie kopaliśmy
okopy, rowy strzeleckie, budowa-
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liśmy schrony z bali sosnowych
i obsypywaliśmy je ziemią. Zdarzała się nocna strzelanina niekiedy pojawiali się rosyjscy zwiadowcy. Był przypadek, że jednego
z nich blisko nas zabito. To samo i
nas czekało ze strony rosyjskiego
frontu. Byliśmy wszędzie na każde zawołanie. Karmili nas nieźle,
co jedli żołnierze to i nam dawali.
Traktowali nas dość przyzwoicie.
Zdarzało się cofanie frontu z dnia
na dzień do tyłu. Nocowaliśmy
w stodołach lub opuszczonych
domach. Cofnęliśmy się aż do
miasteczka Reżika skąd na pieszo wyruszaliśmy na front. Pod
wieczór nadleciały sowieckie
samoloty i bombardowały miasteczko i stację kolejową, a także
ostrzeliwały z karabinów maszynowych uciekających Niemców.
Było gorąco, każdy się chował
gdzie tylko mógł. Niemcy także uciekali nie wiadomo dokąd.
Zauważyliśmy jak cywile uciekają do jakiegoś schronu, więc
i my biegliśmy za nimi. Bomby
wybuchały blisko nas, a domy
się paliły. Wszędzie słychać było
krzyki rozpaczających ludzi, którzy w pośpiechu opuszczali swoje
płonące domy. W schronie przeczekaliśmy, aż bombardowanie
ustało. Nie wiedzieliśmy gdzie
iść i co robić? Niemców ani śladu, tylko trafiliśmy na dwóch
zabitych, a także na dwóch rannych cywilów których zabierali
mieszkańcy tego miasteczka. My
mieliśmy okazję do ucieczki od
Niemców, ale baliśmy się ryzykowania w obcych, nieznanych
nam stronach. Postanowiliśmy
więc swoich „kameradów” szukać. Kiedy ich znaleźliśmy byli
zadowoleni, że wróciliśmy do
nich. Dalej przebywając w Reżika
spaliśmy na balach słomy w stajni przy koniach gdzie było nieco
cieplej. Poza stajnią szalał mróz
i zawieje. Po kilku tygodniach
niewolniczej służby na froncie,
Niemcy zawołali nas wszystkich
do sztabu i oświadczyli nam, że
mamy szykować się do podróży.
Myśleliśmy, że znowu będziemy
się cofać, albo chcą nas wywieźć
do Niemiec. Z wypowiedzi oficera zrozumieliśmy, że odsyłają
nas do swoich domów. Było nie
do opowiedzenia jaka radość rozpierała nasze serca, bo tak wielce
radosnej nowiny zupełnie się nie
spodziewaliśmy.
Sporządzono
wykaz wszystkich zwolnionych i
opatrzono go pieczątką i podpisem sztabowca. Oficer wręczając
ten dokument jednemu z nas powiedział:
– To wam na drogę wystarczy,
tyko wszyscy musicie się trzymać razem. Jesteście więc wolni i
możecie iść na dworzec i spokojnie odjechać do swoich rodzin.
Niebawem byliśmy na dworcu.
Wsiedliśmy do pierwszego lepszego wagonu i pędziliśmy w
swoje, rodzinne strony. Dojechaliśmy do dużego łotewskiego
miasta Dynaburg nad rzeką Dźwiną. Była to duża stacja węzłowa,
a pociągi odjeżdżały w różnych
kierunkach. Tu z większą częścią
naszych kolegów nasze drogi się
rozeszły. Grupa ta pomyłkowo
wsiadła do innego pociągu, który
odchodził w kierunku Rygi. Właśnie to oni zabrali wydany przez
Niemców dokument z wykazem
nas wszystkich. Przed odjazdem

z Dynaburgu twierdzili, że to oni
pojadą we właściwym kierunku, ale bardzo się pomylili. Ja z
kolegą Aleksandrem Smolskim
twierdziliśmy, że to my jedziemy
właściwym pociągiem w kierunku Nowe Święciany i tak właśnie
było. Ledwo zaczęło świtać, a my
już tam byliśmy, a do domu „tylko” 90 km. Kiedy się rozjaśniło
wyruszyliśmy pieszo w kierunku Stare Święciany oddalone o
12 km. Po przejściu trzech kilometrów napotkaliśmy zaprzęg w
saniach, a w nim dwóch ludzi w
bieli. Okazało się, że to byli policjanci litewscy. Zatrzymali nas i
zaczęli wypytywać, skąd i dokąd
idziemy. Wszystko im dokładnie
wytłumaczyliśmy, a w dodatku
mieliśmy osobiste, niemieckie
dokumenty. Uwierzyli nam i pozwolili iść w dalszą drogę. Koło
południa dotarliśmy do Starych
Święcian. Tam odwiedziliśmy
targ, trochę odpoczęliśmy i ruszyliśmy w dalszą drogę do Postaw.
Niebawem natknęliśmy się na kolejny zaprzęg w sankach. Dobry
człowiek zabrał nas i przywiózł,
aż do swojego domu. Zaprosił
nas na kolację, a jego rodzina
przygotowała nam nocleg. Rano
poczęstowano nas śniadaniem za
co im bardzo podziękowaliśmy i
ruszyliśmy w dalszą drogę. W południe dotarliśmy do miasteczka
Haduciszki. Tu zdecydowaliśmy
się zajść do jednego mieszkania i
poprosić o skromny obiad. Trafili
nam się dobrzy ludzie. Po zapoznaniu się z naszym niewdzięcznym, chłopięcym losem, poczęstowali nas obiadem i bimbrem.
Grzecznie Im podziękowaliśmy i
wyruszyliśmy do naszego, powiatowego miasta Postawy odległego o 20 km. Na tej trasie znowu
spotkaliśmy dwóch litewskich
policjantów i od nowa kłopotliwe tłumaczenia. W Postawach
także napotkaliśmy życzliwych
nam ludzi, którzy postarali się o
kolację dla nas, udzielili noclegu,
a rano poczęstowali śniadaniem.
Do domu zostało nam jeszcze 30
km. W mroźny dzień brnęliśmy
pozawiewanymi drogami, ale
byliśmy zadowoleni, że już jesteśmy na ostatnim etapie wędrówki
i wkrótce spotkamy się ze swoimi
rodzinami. Po drodze znowu niespodzianka. Spotykamy się z rosyjskimi partyzantami jadącymi
saniami. Po pierwszych przesłuchaniach kontrola osobista i rewizja plecaków. Znaleźli w nich
suchy prowiant wydany przez
Niemców na drogę jak: konserwy,
margaryna, suchary i papierosy
„Juno”, które były przeznaczone
na prezent dla ojca, a reszta dla
rodziny. Wszystko zabrali i grozili, że jeszcze się zobaczymy w
waszych domach…. . Odjechali z
łupem nieszczęśliwych biedaków
pokrzywdzonych przez los. Kiedy
już byliśmy blisko celu, pożegnałem się z kolegą Aleksandrem,
który mieszkał przy naszej wsi na
koloni Tatarów, a sam znajomym
szlakiem na przełaj podążyłem do
swojej kolonii. Ciężko było brnąć
po głębokim śniegu, na szczęście
o zachodzie słońca pokonywałem
ostatni kilometr. Ostatkiem sił
przekroczyłem próg swojej chaty.
Tak zmarnowanego syna Mama
jeszcze nie widziała i ze łzami radości powitała mnie wraz z całą
Rodziną. Kiedy chwilę odpocząłem, wspólnie z Rodziną zasiedli-

śmy do kolacji, a ja opowiadałem
o tych niezwykłych wydarzeniach
i wspominaliśmy również o nieznanym, wojennym losie mojego
brata Arseniusza. Po przespanej i
spokojnej nocy Mama przejrzała
moją bieliznę, która była strasznie
brudna i zawszona, natychmiast
wrzuciła ją do pieca i spaliła. Kiedy Niemcy zrezygnowali z dalszego natarcia silnie broniącej się
Moskwy, zwolnili chłopaków z
przymusowego, frontowego obozu do domu. Dowództwo partyzantów drogą radiową dowiedziało się od dowództwa frontowego,
że młodzi, cywilni, białoruscy
obozowicze spod Moskwy wrócili do swoich rodzin. Ten ich
powrót do domów potwierdzili
miejscowi partyzanci. Po trzech
dniach od mojego powrotu późnym wieczorem położyliśmy się
do snu. Ja nie zdążyłem jeszcze
usnąć, kiedy usłyszałem nagłe
stukanie do drzwi. Kiedy Ojciec
je otworzył weszło dwóch partyzantów. Rozkazali mi ubrać się,
wyjść przed dom i stanąć pod
ścianą. Była mroźna noc a księżyc przyświecał tej scenie. Jeden
z partyzantów wyjął z kieszeni
papier i odczytał na nim rozkaz
dowódcy, że za służbę u Niemców na froncie zostałem skazany
na karę śmierci przez rozstrzelanie. Drugi z partyzantów zarepetował karabin. Mama wybiegła z
domu, upadła do nóg wykonawcy
wyroku. Błagała znajomego partyzanta z sąsiedniej wsi i płacząc
wołała go po imieniu:
-Miszeńka nie zabijaj swojego kolegi! Przecież on nic nie jest winny! Zabrano Władka pod przymusem! Zlituj się nad cierpieniem
matki i nad młodym życiem syna!
Misza współczując Mamie opuścił broń. W tym momencie broń
zarepetował nieznajomy partyzant, a Misza krzyknął: -Wicia,
nie zrobisz tego! Musiałbyś najpierw strzelić we mnie! Po
sprzeczce partyzanci broń rozładowali i zarzucili na ramiona. Misza mamie i mnie doradził, bym
nie spał w domu i nikomu nie pokazywał się na oczy dopóki oddział partyzantów imieniem „Suworowa” nie opuści tych terenów.
Gdyby sąsiedzi zapytali o mnie,
to rodzina powinna mówić, że
mnie partyzanci zabrali. W przeciwnym razie dowódca by ich
sam rozstrzelał. Kazali mi zdjąć
ciepłe, niemieckie wojskowe
buty, kurtkę i ocieplane spodnie.
Te trofea miały udowodnić dowódcy, że wyrok został wykonany. Partyzanci mieli informacje,
że ojciec swoim sposobem garbuje skóry, więc domagali się jeszcze, by na polecenie dowódcy
oddał wyprawioną skórę byka na
ich potrzeby. Ojciec właśnie miał
taką wyprawioną skórę i dla spokoju, by już nas nie nękali przyniósł ją z kryjówki i oddał swój
skarb. Mama płakała z radości
prowadząc do domu bosego i rozebranego syna, a partyzanci saniami z poważnym łupem biednych ludzi odjechali. Musiałem
więc przez trzy zimowe tygodnie
przebywać w stodole i spać głęboko zaryty w sianie. Mama natomiast podczas mojego ukrywania
się musiała wiele się natrudzić i
dotrzymać groźnej tajemnicy, aby
nikt się o moim ukryciu nie dowiedział. W dniu 6 lipca 1944
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roku Armia Czerwona po raz drugi wkroczyła na naszą, białoruską
ziemię. Tym razem niby to wyzwalając ją spod okupacji hitlerowskiej…. . Zaczęła się mobilizacja młodych chłopców, a także
żonatych mężczyzn wieku do lat
50, nie zważając na sytuację domową rodziny. Ten biedny, bardzo życzliwy i bardzo wrażliwy
uczuciowo białoruski naród, chyba najbardziej wycierpiał przez 5
lat wojny… W dniu 16 lipca 1944
roku otrzymałem zawiadomienie
doręczone przez sołtysa, o powołaniu mnie do służby w Armii
Czerwonej… . Było w nim wyszczególnione, żeby każdy powołany zabrał ze sobą bieliznę i
żywność na 5 dni. W punkcie
zbornym w miasteczku Miadzioł miałem stawić się 20 lipca
1944 roku, w tym właśnie czasie
kończyłem 20 lat i 6 miesięcy.
Przez tych kilka dni moja mama
przygotowywała i szykowała co
tylko mogła, aby zaopatrzyć mnie
na długą i nieznaną, ale w domyśle przerażającą i daleką podróż.
Co rusz oglądałem Ją stojącą i zamyśloną nad moją podróżną torbą… Po raz trzeci nadeszła chwila pożegnania rodziny i swojej
kolebki, by już do niej nigdy nie
wrócić… Rodzice starali się jak
mogli, by nie płakać… . Zapominali nawet, co tradycja czynić
każe przy żegnaniu drugiego syna
i wysyłaniu go w czeluść wojny.
Zrozumiałem, że nie chcieli mnie
zasmucać wysyłając w podróż do
bitwy o wolność i lepszy byt dla
swojej rodziny i swojego kraju.
Ucałowałem Ich, młodszą siostrę
i młodszego brata. Wziąłem więc
torbę na plecy, a kiedy oddaliłem
się na kilkadziesiąt metrów, obejrzałem się na swoją chatkę pod
strzechą i na stojącą rodzinę na
podwórku… . Patrzyli na mnie i
wiem co przeżywali. Wyruszyłem
więc po swój los, jaki Bóg mi
przeznaczył. Podążając z kolonii
do punktu zbornego rozglądałem
się dookoła, przypominając sobie
swoje dzieciństwo i swój pierwszy etap młodości. Spoglądałem
hen za pola i za widoczny las, za
którym pozostała moja Dziewczyna , moja pierwsza niedojrzała
miłość, której nie zdążyłem dobrze poznać…. . We wsi uzbierała
się nas spora grupa, załadowaliśmy się na furmanki i pożegnaliśmy swoją wieś i niektóre płaczące matki. Podążając do miasteczka Miadzioł i pokonując 12 kilometrów, żegnaliśmy znane wioski
w których mieliśmy wielu przyjaciół. Żegnając ten piękny świat
swojej młodości, nigdy nie przypuszczałem i nie spodziewałem
się, że opuszczam te strony, by
już nigdy do nich nie wrócić… .
Byłem wtedy młody i niedoświadczony, myślałem również,
że ta podróż po świecie będzie
wielką frajdą i zobaczę coś niezwykłego i ciekawego, a po wojnie wrócę w swoje strony, do
swoich przyjaciół i do swojej rodziny, by znowu cieszyć się spokojnym życiem i budować lepszą
p r z y s z ł o ś ć
Do Miadzioła przybyło mnóstwo
młodych chłopaków, a także i
mężczyzn w sile wieku, ze
wszystkich stron i znanych mi
okolic. Długo nie czekaliśmy w
kolejce do badania lekarskiego,
czy też jakichś weryfikacji. Żadnych badań nie było, tylko zapi-
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sywali imię i nazwisko i na bok
do jakiejś grupy, które coraz bardziej się powiększały…. . Minęło
zaledwie kilka godzin, a wszyscy
już byli zarejestrowani i przygotowani do wymarszu. W drogę
wyruszyliśmy w samo południe w
kierunku odległej o 40 kilometrów Starej Wilejki, było nas około 300 ludzi. Droga przez cały
czas była leśna i piaszczysta, a
po jej obu stronach rósł piękny,
sosnowy las. Dzień był ciepły i
słoneczny, ale nie powodował naszego zmęczenia, ponieważ często robiliśmy krótkie odpoczynki.
Całą grupę prowadziło dwóch
sowieckich żołnierzy. Pod wieczór dotarliśmy do Starej Wilejki
i zatrzymaliśmy się nad rzeką Wilejką. Po rozebraniu się, wszyscy
rzuciliśmy się w jej nurt, by zmyć
z siebie kurz i pot. Po umyciu się,
posiłku i odpoczynku, zapadł
szybko wieczór i nastała ciepła
letnia noc. Każdy z nas czuł się
rześko i zdrowo, a do spania swobodnie ułożyliśmy się pod drzewami. Pierwszy raz w życiu z
dala od swojej rodziny przeżywałem przed snem tęsknotę za swoim domem. W dniu 21 lipca 1944
roku rano, wypoczęci i posileni
swoimi zapasami wyruszyliśmy
w dalszą drogę w kierunku Mołodeczna, odległego od Starej Wilejki o około 40 km i szliśmy sobie luzem jak kto chciał. Po kilkukilometrowym marszu usłyszeliśmy nagle warkot samolotu, który
niespodzianie zjawił się nad naszą, maszerującą kolumną. Z początku myśleliśmy, że to sowiecki
samolot zwiadowczy, ale kiedy z
broni pokładowej zaczął ostrzeliwać naszą grupę było wiadome,
że to samolot nieprzyjaciela. Błyskawicznie ruszyliśmy w las i
każdy krył się za pniami drzew.
Samolot dwa razy nawracał i
dłuższymi seriami ostrzeliwał las
w którym się ukryliśmy. Słychać
było jedynie świst kul i trzask  
ścinanych przez nich gałęzi które
spadały obok nas na ziemię. Po
kilku chwilach byliśmy pewni, że
samolot się oddalił, a gdy już całkiem ucichło, wszyscy wyszliśmy
z lasu. Tylko jeden z nas nie zdążył ukryć się w lesie, kiedy go dopadła kula…. . Leżał w przydrożnym rowie i jeszcze żył, ale był
już nieprzytomny. Wkrótce przestał oddychać, nie zobaczywszy
nawet ani frontu, ani karabinu.
Nie zaczęta wojna dla pięknego
chłopaka już się skończyła. Drugi
z naszej grupy był ranny w rękę i
niegroźną ranę opatrzył sowiecki
żołnierz. Na koniec tych smutnych wydarzeń zrobiono zbiórkę,
a po przeliczeniu chłopaków dalszy stan grupy się zgadzał. Zmarłego w pałatce donieśliśmy do
najbliższej wsi. Sowiecki żołnierz
dał sołtysowi nakaz, by tego chłopaka pochowano. Wręczył mu
wszelkie dane i nakazał, by koniecznie zawiadomił rodzinę o
jego śmierci. Pojawianie się niemieckich samolotów w tych okolicach wskazywało, że front był
gdzieś w okolicach Wilna. Zaledwie po dwóch dniach po opuszczeniu rodzinnych domów poczuliśmy smak wojny. Każdy z nas
zaczął myśleć poważnie, że wielu
z nas z pewnością nie wróci już
do swoich wsi i rodzin. Przed następnym miastem znowu rozłożyliśmy się na noc w lesie. Było już
o czym pogadać przy rozpalonych
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ogniskach, ale najbardziej dręczyła nas myśl, że nie wiedzieliśmy gdzie i po co nas prowadzą…. . W dniu 22 lipca 1944
roku po odpoczynku nocnym i po
śniadaniu znowu ruszyliśmy w
dalszą, uciążliwą drogę. Myśleliśmy, że w Mołodecznie po przejściu 80 km będzie koniec naszej
wędrówki, ale nasze przewidywania niestety się nie sprawdziły. Z
Mołodeczna wędrowaliśmy dalej
prosto na wschód do byłej granicy
polsko – sowieckiej. Przed południem dotarliśmy do miasteczka
Krasne położonego 20 km za Mołodecznem, gdzie rozłożyliśmy
się na nocny wypoczynek. Tu był
właśnie kres naszej, pieszej wędrówki i przebywaliśmy w tym
lesie cały tydzień. Najgorsze było
to, że nasze zapasy żywności były
na ukończeniu. Ogarnęło nas
zmartwienie i przygnębienie,
poza tym byliśmy brudni i wyczerpani fizycznie i psychicznie.
Nie było wiadomo kiedy otrzymamy jakiś prowiant. Przez cały
tydzień naszego odpoczynku w
Krasnym z różnych stron Białorusi napływały grupy mężczyzn.
Zorientowaliśmy się, że w tej
miejscowości jest główny punkt
zborny i stąd załadują nas do wagonów. W dniu 29 lipca 1944
roku podstawiono olbrzymi transport kolejowy składający się z
około 40 wagonów towarowych.
Załadowano tam po 40 ludzi do
jednego wagonu i rozdano suchy
prowiant. Przydzielono nam na
wagon po jednym sołdacie z karabinem, na którym był założony
bagnet. Późnym wieczorem ruszyliśmy pociągiem na wschód.
Przez Mińsk przejechaliśmy nocą
i prawie nic nie zobaczyliśmy
oprócz łun oświetlających miasto.
Na krótko pociąg zatrzymał się na
bocznym torze gdzie zaopatrzyliśmy się w wodę pochodzącą z
brudnego parowozu, bo inaczej było to niemożliwe. Dalej
jechaliśmy ciągle na wschód i byliśmy nieomal pewni, że wiozą
nas na Sybir w głęboką Rosję.
Podtrzymywało nas na duchu to,
że traktują nas jako tako i chyba
dalej nie będzie tak źle. My chłopcy z jednej miejscowości trzymaliśmy się twardo w jednej grupie.
Postanowiliśmy tak trwać do końca o ile to będzie możliwe. Na razie nikt z nas nie panikował i cierpliwie czekaliśmy na nowe wydarzenia. W dniu 3 sierpnia 1944
roku z krótkimi postojami dojechaliśmy do Moskwy. Ciekawiła
nas bardzo i chcieliśmy chociaż z
daleka ją zobaczyć, bo przecież
żaden z naszej grupy nigdy nie
widział tak dużego miasta. Staliśmy na bocznych torach i mogliśmy tylko tyle zobaczyć co przez
otwarte drzwi wagonu, do których każdy starał się dopchać. Z
wagonu tego pod żadnym pozorem nie wolno było nam wychodzić. Tu znowu otrzymaliśmy
suchy prowiant, a była to: duża,
sucha i słona ryba, suchary z czarnego chleba zazwyczaj całkiem
pokruszone, oraz koncentrat z
prasowanych kostek grochu czy
fasoli. Do popicia i do rozpuszczania koncentratu nabieraliśmy
wodę z parowozu. Po rozpuszczeniu wychodziła z tego papka lub
zupa którą spożywano, chociaż
absolutnie nam nie smakowała, a
po słonej rybie okropnie chciało
się pić. Na pytania, dokąd jedzie-

my sołdat pod żadnym pozorem
nie chciał zdradzić tej tajemnicy.
Na każde pytanie odpowiadał:
„ to jesć wajenna tajna”. Kiedy byliśmy już niedaleko celu
powiedział nam, że jedziemy do
Archangielska odległego o 1700
km od Moskwy i wyjaśnił nam, że
to duże miasto leżące nad morzem Białym. Po drodze mijaliśmy jeszcze wiele innych miast i
miasteczek, gdzie na krótko zatrzymywał się pociąg głównie po
to, aby lokomotywę uzupełnić
wodą. W tym czasie wybiegaliśmy z wagonu co już było dozwolone i pędziliśmy na dworzec,
żeby do manierek nabrać gorącej
wody, po rosyjsku nazywanej „kipietok”. Nadawał się on do rozpuszczania koncentratu i do popijania słonej ryby. Przejeżdżaliśmy
przez duże miasta takie jak: Kaługa, Jarosławl, oraz mniejsze
miasteczka i wioski których coraz mniej widziało się, jadąc dalej
i dalej ciągle na północ. Te zmiany sygnalizowała również roślinność, dla której nie był to także odpowiedni klimat, po prostu
tundra i ogrom przestrzeni na której nie było widać żadnego życia.
Pomimo tego, że było to jeszcze
lato, tutaj odczuwało się późną jesień, przenikający chłód i poranne
przymrozki. W dniu 10 sierpnia
1944 roku wczesnym rankiem dojechaliśmy do Archangielska. Wysiadać! – krzyknęli rosyjscy konwojenci. Chłopaki wysypywali
się z wagonów i na peronie zrobiło się bardzo tłoczno. Ten peron
ciągnął się wzdłuż zalewu rzeki
Dwiny i w tym czasie wyglądał jak mrowisko poruszone kijem. Jest zimno, przymrozek około – 5 stopni, wieje zimny wiatr
od morza, a my przecież jesteśmy
ubrani po letniemu, ale w tłoku
szło jakoś wytrzymać. Czekając
na peronie na dalsze rozkazy patrzyliśmy na duże fale i ogromny
zalew, gdzie nie było widać drugiego brzegu. Szliśmy peronem,
aż do portu gdzie już oczekiwał
na nas statek. Wciąż patrzyliśmy
na prawdziwe morze, którego
każdy z nas jeszcze nie widział.
Kazano nam wsiadać na statek, a
było nas około 1500 chłopaków.
Kiedy już wszyscy zajęli swoje
miejsca kapitan oznajmił nam, że
płyniemy na drugi brzeg zalewu.
Była to dla nas wielka frajda i
przygoda płynąć takim statkiem,
a przy tym przez cały czas podróży na drugi brzeg, przygrywała
nam jeszcze marynarska orkiestra. Było dla nas zdumiewające,
że tak mile i serdecznie nas przywitano. Każdy z nas zdawał sobie
sprawę z tego, że będziemy musieli służyć w Armii Czerwonej.
Gdy wysiedliśmy na drugim brzegu zalewu, to spodziewaliśmy się,
że zaprowadzą nas do miasta i
zakwaterują w przyzwoitych koszarach, a my tymczasem zobaczyliśmy jedynie rozległą tundrę
porośniętą ubogą roślinnością.
Była tu osada drewnianych domków, a także drewniane ulice z
bali i chodniki wyłożone deskami
na bagnistym terenie. Wyglądało
to na wielką nędzę i ubóstwo tego
rejonu. Po uciążliwym marszu
doprowadzono nas do koszar.
Były to zwykłe drewniane baraki
pozbawione światła elektrycznego, z drewnianymi piętrowymi
łóżkami. Pomimo tego, a było to
dla nas bardzo ważne, że po trzy-

tygodniowej tułaczce, obfitości
różnych przygód i niewygód, mogliśmy odpocząć w łóżku. Zasnąć
w nim było jednak trudno przez
wszy, które podczas tułaczki zdążyły się zadomowić w naszych
ubraniach. W dniu 11 sierpnia
1944 roku pobudkę zrobiono nam
bardzo wcześnie. Nikt z nas nie
był przyzwyczajony do wojskowych rygorów, ale musieliśmy do
nich czym prędzej przywyknąć.
W pierwszej kolejności poprowadzono nas do łaźni, która stała nad
brzegiem zalewu. W łaźni wody i
pary nikomu nie brakowało, był
to prawdziwy relaks dla ciała i
duszy. Po tym zabiegu otrzymaliśmy czystą bieliznę, drelichowe
umundurowanie i trzewiki. Wyglądaliśmy już jak prawdziwi rosyjscy sołdaci, lecz nie mieliśmy
z tego żadnej radości. Tęskniliśmy za swoim krajem tak bardzo
od nas odległym. Myślami zawsze byliśmy w domu, w swojej
rodzinie i przy swoich, znajomych dziewczynach. Cieszyło
nas tylko, że pozbyliśmy się brudów, wszy i że byliśmy traktowani jak zwykli żołnierze. Prosto z
łaźni poprowadzono nas do wojskowej stołówki która była czysta
i odświętnie udekorowana. Dowiedzieliśmy się, że od kilku dni
oczekiwano tu polskiej delegacji,
by ją godnie powitać i ugościć jak
należy przed ważnymi rozmowami. (Nawet nie widzieliśmy kiedy
ta delegacja była i dlaczego i po
co odwiedziła Archangielsk. Dowiedzieliśmy się dopiero w Polsce, że to była delegacja oficerów
polskich, która na terenie Rosji organizowała I Armię Polską.
Przed nami trzymano tajemnicę,
by agitacja między żołnierzami
nie spowodowało masowego zapisu do Armii Polskiej. Przez tą
tajemnicę wiele Polaków nieświadomie pozostało w Armii
Czerwonej. Ta delegacja oficerów
dobrze wiedziała, że na Białorusi
podczas mobilizacji do Armii
Czerwonej trafiło dużo Polaków.
Dowództwo rosyjskie nie dopuściło do spotkania żołnierzy z
Białorusi z delegacją oficerów
polskich. Władza sowiecka dokonała mobilizacji młodych mężczyzn na Białorusi, by ich wywieźć do Archangielska na ćwiczenia przygotowawcze dla zasilania i uzupełnienia poległych
żołnierzy Armii Czerwonej na
froncie). Począwszy od śniadania
w jadłospisie nie było nowych
dań, tylko to samo co w drodze.
Na stół posypano po kupce sucharów przy każdej misce, poza tym
zupa rybna z dodatkiem kawałka
ryby smażonej lub gotowanej. To
samo na obiad i kolację i tak codziennie w kółko, ale cóż, wyboru
nie mieliśmy, co dawano to trzeba
było jeść. To monotonne jedzenie
i stołówka śmierdząca rybą
wkrótce całkowicie nam zbrzydły. Po śniadaniu poprowadzono
nas do fryzjera. Strzyżono nas i
golono gdzie tylko były włosy, a
fryzjerem była ładna, młoda kobieta. Następnie poprowadzono
nas do lekarza, a była nim także
kobieta. Zarządziła, aby każdy
rozebrał się i na golasa czekał na
korytarzu w kolejce do badania.
Po dość dokładnym badaniu i
obejrzeniu wszystkiego powiedziała: – Choroszyj z was budiet
sołdat
–
odiewajtieś.
Zarówno w Archangielsku, tak i
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w całej Rosji sprawowały władzę
i pracowały na urzędach tylko kobiety. Mężczyzn w sile wieku nie
było wcale oprócz wojskowych,
którzy szkolili wojsko i kadry oficerskie. Natomiast dzieci można
tu było spotkać wszędzie, wałęsające się bez żadnej opieki, a na
dodatek obdarte, brudne i głodne.
Szczególnie kręciły się one koło
naszej stołówki prosząc o jedzenie:
– Dziadziuszka, daj sucharka – a
w zamian dawali nam papier do
pisania, koperty i ołówki, była to
jakby wymiana towaru za towar.
Chociaż sami nie dojadaliśmy,
ale suchary braliśmy do kieszeni i
rozdawaliśmy dzieciom. Cieszyły
się z tego bardzo i szczerze nam
dziękowały. Przekonaliśmy się
naocznie, że naród rosyjski cierpi wielką biedę przeżywając w
nędzy czas drugiej wojny światowej. Od 12 sierpnia 1944 roku
przygotowując nas do walk na
froncie codziennie organizowano wymarsz na pole i do tundry
na ćwiczenia i zapoznawanie się
z bronią. Najpierw ze zwykłym
karabinem, następnie z bronią
automatyczną i granatami różnego typu. Następnie trwały ostre
strzelania do różnych celów. Odbywało się to wszystko w tempie
przyśpieszonym, aby w jak najkrótszym czasie zdobyć podstawowe umiejętności żołnierskiego
rzemiosła i uzupełnić poległych
w jednostkach na froncie. Z pola
ćwiczeń musieliśmy zdążyć na
wyznaczony czas obiadu. Ciekawe było, że po obiedzie trzeba było kłaść się do spania tak
jak na noc. Spanie trwało jedną
godzinę, a po pobudce znowu
wymarsz w tundrę na ćwiczenia.
Po kolacji kiedy przebywaliśmy
w koszarach, codziennie odwiedzał nas „politruk”. Spisywał
wszelkie formalności personalne, a także wdawał się z nami w
różne pogawędki udając bardzo
miłego i grzecznego oficera. Jak
dotąd prawie wcale nas nie znali,
mogliśmy wymyślać i podawać
różne dane o sobie, jeżeli ktoś z
tego chciałby skorzystać. Jednak w tak młodym wieku nikt nie
miał w tych sprawach żadnego
doświadczenia i podchodziliśmy do tego dość uczciwie. Co
kto powiedział, źle czy dobrze,
nabierało obowiązującej mocy
i było niepodważalne. W naszej
sali były cztery łóżka piętrowe,
czyli było nas ośmiu dobranych
kolegów. Zawsze i wszędzie trzymaliśmy się razem. Najbardziej
dotknęło „politruka”, że my podaliśmy polską narodowość, bardzo się tym zdziwił, po prostu
to go zaskoczyło i powiedział:
– Jak to możliwe, że wy mieszkaliście na Białorusi, a podajecie
się
za
Polaków?
On myślał, że kto mieszka na
Białorusi to musi być Białorusinem. Odpowiedź nas wszystkich
była jednoznaczna i stanowcza:
– Żyliśmy na Białorusi, ale jesteśmy Polakami i tego nie da się
zmienić, nawet nasze nazwiska
o tym świadczą. „Politruk” jednak do końca nie był przekonany. Jemu chodziło o to, abyśmy
się zapisali jako Białorusini i do
tego nas grzecznie namawiał.
Obiecywał znacznie lepsze warunki jak: szkoły podoficerskie
i oficerskie. Tłumaczył nam, że
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ich uczono jak władza polska
przed wojną na Zachodniej Białorusi gnębiła narodowość białoruską wszelkimi sposobami,
to chyba była prawda – tak nam
grzecznie oświadczył. W naszej
armii będzie wam o wiele lepiej.
Długo jeszcze z nami rozmawiał
na różne szczególnie polityczne
tematy, a kiedy odchodził życzył
nam dobrej nocy. Tego, czym nas
agitował nie braliśmy pod uwagę
ponieważ wiedzieliśmy dokładnie
jak w roku 1939 obchodzili się z
Polakami. Ilu wywieźli na Sybir,
ilu w więzieniach straciło życie,
ilu bez powodu rozstrzelano. To
była wielka tragedia dla Polaków
żyjących na Białorusi i Ukrainie.
Po pewnym czasie chcąc nas psychicznie złamać, oficerowie zaczęli przychodzić w nocy, budzili
i rozespanych pytali: – Kakaja
wasza nacjonalność? My jednak
postanowiliśmy, że co będzie to
będzie, a narodowości nie zmienimy. Jak się później dowiedzieliśmy, to samo działo się na innych
salach. Gdy byliśmy na ćwiczeniach, to w czasie przerw spotykaliśmy się z innymi chłopakami,
którzy również uradzili, by naszego postanowienia o zmianie narodowości nie zmieniać. W naszych
głowach kłębiły się różne myśli,
a co z tego wyniknie to nikt z nas
nie wiedział i niepewność tą przeżywaliśmy bardzo nerwowo. W
dniu 16 sierpnia 1944 roku rano
o wyznaczonej godzinie idziemy
na śniadanie. Bardzo chłodny ranek, przymrozek i zimny wiatr
od morza, dawały się nam we
znaki. Byliśmy przecież bardzo
lekko ubrani, tylko podkoszulki
i rubaszki drelichowe co powodowało, że każdy z nas drżał z
zimna. Po śniadaniu na stołówkę
przyszedł oficer w randze kapitana i ogłosił, że teraz wszyscy
idziemy na wiec na plac wojskowy. Byliśmy ciekawi co to też
mogło się wydarzyć, myśleliśmy,
że to może być pomyślna wiadomość z frontu, albo też może coś
w stosunku do nas, że my twardo
postanowiliśmy być Polakami.
Może teraz na oczach wszystkich
odbędzie się segregacja i zsyłka
na Sybir? Idąc na wiec myśleliśmy, że stanie się coś niedobrego,
byliśmy przygnębieni i zamyśleni. Plac był ogromny i służył dla
różnych, wojskowych imprez i
manifestacji. Żołnierzy ustawiono
dwójkami dookoła placu. Na środek placu wyszedł pułkownik ze
swym sekretarzem i powiedział:
– Uwaga! Uwaga! Ci żołnierze,
którzy zostaną wyczytani niech
wystąpią dwa kroki do przodu.
Wszystkim Polakom z zimna zrobiło się gorąco. Szepczemy między sobą, że z nami będzie koniec,
czeka nas Sybir, ciężkie roboty i
tam wyginiemy z głodu i chłodu.
Zapanował nastrój trwogi i czekaliśmy na ostatnie słowa pułkownika. Wyczytywanie nazwisk
trwało długo, a nam czas dłużył
się niemiłosiernie, bo było nad
czym rozmyślać. Po wyczytaniu
nazwisk trwała krótka przerwa, a
na placu zapanowała cisza. Pułkownik po raz drugi powtórzył:
– Uwaga! Uwaga! Żołnierze którzy zostali wyczytani i wystąpili z
szeregu, od tej chwili są zwolnieni z szeregów Armii Czerwonej.
Nie wiedzieliśmy, co to ma
znaczyć i wszyscy wystąpieni zamarliśmy w bezruchu.

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
Pułkownik znowu powtarza:
–
Wnimanije!
Wnimanije! Eti sołdaty ujezżajut do
Polskoj
Narodnoj
Armii.
Po tych słowach pułkownika nastąpił gwałtowny wybuch radości
i zapanowało wielkie zamieszanie. Krzyki hurra, niezwykły hałas, śpiewy, tańce bez muzyki i ta
duma i radość rozpierająca nasze
serca…. . Wszyscy byliśmy oszołomieni wspaniałą wiadomością.
Nigdy czegoś takiego się nie spodziewaliśmy. Nikt nam o tym nie
wspominał, że jeszcze gdzieś istnieje Polska i organizuje swoją armię, a tutaj w Archangielsku była
utrzymywana przed tym wielka
tajemnica . Kiedy dowództwo dowiedziało się, że trafiło tu wielu
Polaków i niewątpliwie wpłynęła
na to aktualna sytuacja polityczna, to ta tajemnica musiała być
ujawniona. Wielu chłopaków i
starszych mężczyzn z naszych
stron, z braku jakichkolwiek
informacji, a nawet celowego
niedoinformowania, oraz braku
kontaktu pomiędzy kompaniami,
podało się za Białorusinów. Była
to decyzja za którą gorzko musieli zapłacić… . Patrząc na nas,
jak my się cieszymy z tak wielkiej nowiny, ich ogarnął wielki
smutek i z żalu płakali jak dzieci.
Widząc ich rozpacz przestaliśmy
szaleć z radości. Współczuliśmy
Im, że pozostaną bez nas na dalekim pustkowiu daleko, daleko od
swojej Ojczyzny. Współczuliśmy
im również dlatego, że nie będą
się cieszyć polskimi mundurami,
które my wkrótce mieliśmy założyć…. . Któż to mógł się spodziewać, że tak dramatyczny los
rozłączy nas przed prawdziwym
szlakiem walki o wolność naszej Ojczyzny… . Czy ktoś zrozumie czytając mój pamiętnik,
jak straszny dramat przez swoją
nieświadomość przeżywali nasi
Rodacy podczas pożegnania się z
nami??
POŻEGNANIE Z TUNDRĄ
Nam kazali natychmiast zgłosić
się po suchy prowiant na drogę
i przygotować się do wymarszu.
Szykowaliśmy się do Polski z
wielką radością chociaż wiedzieliśmy, że z pewnością trafimy na
front. Zaraz po południu wyruszyliśmy w drogę do portu. Statek
w porcie był już dla nas przygotowany i wkrótce wyruszyliśmy w
drogę powrotną na drugi brzeg zatoki. Odprowadzano nas z honorami. Znowu przez cały czas grała
nam ta sama orkiestra. Było przyjemnie i wesoło jak gdyby na wycieczce. Śpiewaliśmy polskie piosenki jakie tylko umieliśmy. Podróżujące Rusaki chętnie ich słuchały, a jeden z nich powiedział:
– Eto nastajaszczyje Palaczki. (To
są prawdziwi Polacy). Żełajem
Wam sczastliwoj puti w Polskuju
Armiju ! Przez niecałą godzinę
dopłynęliśmy do portu przy stacji
kolejowej. Z wesołym nastrojem
wskakiwaliśmy do wagonów specjalnie przygotowanego dla nas
pociągu, a nasza „paka” znajomych zawsze pilnowała się aby
być razem. Gdy wieczorem pociąg ruszył, z radością opuszczaliśmy Archangielsk, gdyż jego nieprzyjazna tundra nie dawała się
polubić. Pozostał w niej etap niewdzięcznej, straconej młodości. 7
sierpnia 1944 rok nasz pociąg pędził ciemną nocą w kierunku Mo-

skwy, systematycznie oddalając
się od surowej północy. Podczas
podróży często wspominaliśmy
swoich nieszczęśliwych pozostawionych na obczyźnie Rodaków,
nie mających żadnych szans nie
tylko na walkę o wolność swojej
Ojczyzny, ale również na powrót
do niej. My mieliśmy powód do
radości, bo jechaliśmy do Polski,
do cieplejszego kraju i do naszych
stron rodzinnych. Nie martwiliśmy się o to co z nami będzie i
co nam zgotuje wojenny los i
cieszyliśmy się bardzo, że nie będziemy zmuszani do walki o stalinowską Rosję. Marzyliśmy tylko,
by po tułaczce, po wyzwoleniu
Polski wrócić do swoich domów,
do swoich rodzin, do swoich stęsknionych za nami dziewcząt, do
których z pewnością wielu z nas
nie miało już wrócić… 24 sierpnia 1944 rok ze swoimi marzeniami jechaliśmy przez siedem
długich dni i wreszcie dotarliśmy
do Moskwy. Tu było całkiem inne
powietrze, całkiem inny klimat,
gdyż lato którego uroków i ciepła
nie zaznaliśmy w tundrze, było
w pełni. Na postoju w Moskwie
otrzymaliśmy uzupełnienie w suchy prowiant i w to samo co zwykle, ale już nie wybrzydzaliśmy,
nawet już przyzwyczailiśmy się
do niego. Ważne było, by tylko
przetrwać i dotrzeć do Polski, tam
z pewnością prowiant będzie lepszy. Pociąg z Moskwy wyruszył
wieczorem. Konwojowało nas
tylko dwóch sowieckich żołnierzy, którzy przez cały czas przebywali w parowozie z maszynistą,
a do naszych wagonów wcale nie
zaglądali. Czuliśmy się naprawdę
wolni, tak jakbyśmy wracali z niewoli do domu, ze swoimi planami
i marzeniami na przyszłość. Byliśmy już przyzwyczajeni do tak
długich podróży. Po opuszczeniu
Moskwy jak zawsze w niewygodzie, przespaliśmy całą noc, a kiedy wschodziło słońce wszyscy
byli już na nogach i nikt nie spał.
Obserwowaliśmy dyskretnie jego
dzienną wędrówkę sprawdzając
czy czasem nie wiozą nas z powrotem na wschód… . Gdyby tak
było, to byłaby niesamowita rozpacz i zaprzepaszczenie naszych
marzeń. Stwierdziliśmy jednak,
że jedziemy prosto na południe
i przypuszczaliśmy, że podążamy
na Ukrainę. Ulżyło to nam bardzo
na sercach i znacznie poprawiły
się nastroje. Na dłuższych postojach na stacjach rozpalaliśmy
ogniska między torami i gotowaliśmy sobie w kociołkach wodę,
ażeby z parowozu nie brać brudnej lury. Rozprowadzaliśmy swój
koncentrat i takim, niezmiennym
daniem zaspakajaliśmy nieco
swoje apetyty. Najważniejszym
było, że Polska jest coraz bliżej
i że już jesteśmy na ziemi ukraińskiej. Mieliśmy takie wrażenia jak gdybyśmy się zbliżali do
domu. Wiedzieliśmy dokładnie,
że udział w wojnie nas nie ominie i póki co nie przywitamy się
ze swoimi Rodzinami. Będziemy
musieli dalej za Nimi tęsknić i
walczyć za Ich wolność, za Ich
cierpienia, za Ich łzy tęsknoty i
niepokoju za swoimi, najdroższymi, wojennymi tułaczami. Najbardziej byliśmy dumni z tego, że
będziemy walczyć z honorem w
polskich mundurach, za wolność
własnej Ojczyzny i to nas podtrzymywało na duchu. 30 sierpnia
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1944 roku dotarliśmy do Kijowa.
Chociaż byliśmy bardzo zmęczeni tak długą i uciążliwą podróżą
nie poddawaliśmy się ponurym
nastrojom. Mieliśmy bowiem powody do uciechy. Tu pociąg zatrzymał się na dłuższy czas, była
wymiana lokomotywy, maszynisty i konserwacja całego zestawu
pociągu. Mieliśmy dużo wolnego
czasu na rozmowy z ukraińskimi
cywilami. Dowiedzieliśmy się od
nich, że front dotarł do Warszawy
i czeka na rezultaty powstańczych
walk lewobrzeżnego miasta. Tu
nikt nas nie nadzorował, robiliśmy co chcieliśmy. Postanowiliśmy rozejrzeć się co się dzieje
na terenie miasta. Niedaleko od
stacji trafiliśmy na plac targowy,
który był zatłoczony mnóstwem
ludzi. Trwał handel najróżniejszymi towarami, tak jakby tu nigdy
nie było wojny. Nie było tu widać
żadnych, wojennych zniszczeń.
Przekonaliśmy się, że na tym
targu można wszystko sprzedać
i wszystko kupić co tylko na co
dzień potrzebne. Nasze zainteresowania skupiały się na bułkach,
lepioszkach i plackach różnego
rodzaju. Połykaliśmy więc tylko
ślinkę patrząc na takie smakołyki.
Takich rarytasów dawno, dawno
nie jedliśmy i nie widzieliśmy na
oczy, a tu takie bogactwo pszennego pieczywa…. . Patrząc na
to wszystko nasz apetyt szalał
po codziennym spożywaniu jedynie sucharów i suszonej ryby.
Zaczęliśmy się zastanawiać, jak
zdobyć tyle pieniędzy, by chociaż
na drobną przekąskę trochę tego
kupić? Po krótkim rozmyślaniu
ustaliliśmy, że możemy sprzedać
jedynie mocne, ładne trzewiki,
które chłopcy posiadają. Każdemu obejrzeliśmy to obuwie i podsumowaliśmy, że będzie ze sześć
odpowiednich par na sprzedaż,
a jeden z nas zapytał: – Czy ci z
dobrym obuwiem zgadzacie się

Oczyściliśmy je ładnie z błota,
ażeby jeszcze lepiej wyglądały posmarowaliśmy towotem od
parowozu i towar był gotowy
do handlu. Trzech z nas wzięło
na rękę po dwie pary i udaliśmy
się na targowisko. Okrążyło nas
wiele kupców widząc deficytowy towar, którego po wojnie tak
bardzo brakowało. W moment
sprzedaliśmy sześć par. Widząc
tak ogromny popyt kupujących,
zaproponowaliśmy im jeszcze
swoje gorsze buty do sprzedaży.
Zapłacono nam tyle co za te dobre i wszyscy trzej zostaliśmy w
skarpetach…. . Pośmieliśmy się
sami z siebie i z optymizmem
myśleliśmy, że jakoś to będzie.
Do Polski jest już blisko, przez
tych parę dni wytrzymamy, pogoda jest jeszcze letnia i ciepła, a
w wojsku będą musieli i tak dać
nam nowe buty..… . Trochę żałowaliśmy, że za ten lepszy towar
wystawiliśmy za niską cenę, ale
i tak uzyskaliśmy kupę pieniędzy. Dla wszystkich w wagonie
kupiliśmy trzy kilogramy kiełbasy i mnóstwo bułek różnego
rodzaju, a po tak długim poście
każdy sobie pojadł ze smakiem.
Bułek nam jeszcze zostało na
dalszą drogę, ale suchy prowiant
który otrzymaliśmy w Moskwie
już nam się kończył, musieliśmy więc żywność kombinować
we własnym zakresie. Akurat po
naszej wspaniałej uczcie pociąg
wyruszył w dalszą drogę. Z uczuciem radości i zadowolenia chociaż dziewięciu z nas na boso,
obserwowaliśmy jak pędzimy na
zachód prosto do naszej Polski…
. 3 września 1944 roku wczesnym
rankiem dojechaliśmy do przedwojennej granicy polsko -sowieckiej w Sarnach. Mieliśmy więc
już swoją upragnioną Polskę.
Cieszyliśmy się ogromnie, ale nie
wiedzieliśmy jeszcze, że przedwojenne ziemie polskie jak mia-

pozostać w skarpetach? – Padła
jednogłośna odpowiedź – Tak!
Tylko jak na bosaka pojedziemy
do Polski?

sto Sarny, Lwów i wiele innych
miast nie będą należeć do Polski,
lecz do Związku Radzieckiego.
Później bardzo nas to zmartwiło,
że Polska będzie mniejsza, biedniejsza i zrujnowana przez wojnę.
Na dłuższym postoju oglądaliśmy ruiny miasta Sarny. Oprócz
całego dworca kolejowego stacji
węzłowej, nie widzieliśmy ocala-

Jeden
z
nas
powiedział:
– Wojsko Polskie da nam nowe
buty…. .
Zaraz koło drzwi wagonu znalazło się sześć par dobrych butów.
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łego budynku. Ze smutkiem patrzyliśmy czego dokonała wojna.
Następnym miastem był Kowel i
wyglądał tak samo jak Samy. Najgorsze było to, że żywność skończyła się nam do reszty i przez
całe trzy dni nic nie jedliśmy, byliśmy bardzo głodni. Kiedy pociąg
zatrzymywał się na małej stacji,
by uzupełnić wodę w parowozie,
obserwowaliśmy czy w pobliżu na polu nie ma grochu, sadu
lub jakiegoś ogrodu. W pewnym
momencie kiedy w naszym pociągu zapiszczały hamulce, w
pobliżu dostrzegliśmy spory sad
i cała nasza armia wysypała się
z pociągu pędząc po jabłka z całych sił, a zrozpaczony gospodarz
dostrzegł nas, gonił i przeklinał.
Jego rozpacz na nic się zdała, a
my otrzęśliśmy wszystkie jabłonie… . Żałowaliśmy gospodarza,
ale musieliśmy to zrobić. Dla nas
było najważniejsze, by przetrwać
do końca głodowej podróży, a był
on już całkiem bliski.
6 wrzesień 1944 rok tego dnia po
południu pociąg zmniejsza szybkość na dużej stacji. Wnet pojawił
się na tablicy duży napis – LUBLIN! Byliśmy ucieszeni. Po zatrzymaniu się pociągu pojawili
się nasi, sowieccy konwojenci i
krzyczeli:– Wysiadać! Wysiadać!
Koniec podróży!- Chociaż wszyscy byliśmy zmęczeni i głodni,
ale uradowani końcem udręki która trwała całe dwa tygodnie.
Wszyscy z wagonów wyszliśmy
na peron, który zapełnił się żołnierzami jeszcze w rosyjskich
mundurach. Konwojenci z dworca gdzieś zadzwonili, a my na peronie czekaliśmy około godziny.
W pewnym momencie przed
dworcem pojawił się wojskowy „gazik” z którego wysiadło
trzech polskich żołnierzy, w tym
oficer w randze kapitana. Na peronie przywitali się z rosyjskimi
konwojentami, a po krótkiej rozmowie i przekazaniu dokumentów, kapitan na peronie zarządził
zbiórkę w dwuszeregu. Przywitał
nas tradycyjnym: – czołem żołnierze. – Po kolejno odlicz, widocznie stan nasz się zgadzał, gdyż po
wymianie dokumentów polski
oficer
podziękował
rosyjskim konwojentom, którzy natychmiast udali się na dworzec.
Oficer jednemu ze swoich żołnierzy polecił, by nas wszystkich odprowadził do przygotowanego dla
nas lokum, a z drugim (bodajże
sekretarzem) odjechał samochodem. 7 wrzesień 1944roku w czasie pięknej, polskiej, „złotej jesieni” jesteśmy w Lublinie na „Majdanku”. Tu pierwszą noc po długiej i męczącej podróży odpoczywaliśmy normalnie i spokojnie w
wojskowych barakach. Pobudkę
zrobiono o godzinie szóstej rano
tak jak w wojsku, choć jeszcze nie
byliśmy polskimi żołnierzami.
Wyglądaliśmy na strudzonych,
brudnych włóczęgów. Oficerowie
oglądając nas śmiali się z naszych
łachmanów i z żołnierzy na bosaka. Nawet nie zapytali o to gdzie
nasze buty, zapewne orientując
się co z nimi się stało, gdyż my
nie byliśmy pierwszymi przybyszami ze wschodu…. . Zaprowadzono nas do łaźni pod prysznic
gdzie zostawiliśmy mnóstwo brudu i smrodu. Otrzymaliśmy czystą bieliznę, nowe buty i nowe
umundurowanie. Każdy sobie dobierał, dopasowywał, ażeby wy-
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glądać na zgrabnego i schludnego
żołnierza. Wszyscy wyglądaliśmy
jednakowo i trudni do rozpoznania jeden od drugiego. Z łaźni po
przebraniu przyszliśmy na piękną, czystą i przyjemną stołówkę,
która także była w baraku. Stoliki
zasłane, krzesła nowe, wszędzie
świeżo, czysto i kulturalnie. Śniadanie
normalne,
wojskowe,
smaczne i kaloryczne. Zniknęły
wreszcie suchary i słona ryba.
Najważniejsze, że porządnie najedliśmy się po kilkudniowej głodówce. Po śniadaniu zaraz zbiórka przed barakami, a jeden z oficerów opowiadał gdzie my się
z n a j d u j e m y . :
– Na pewno o tym nic nie wiecie,
że znajdujemy się na terenie byłego obozu koncentracyjnego „Lublin – Majdanek”. We wszystkich
barakach które tu widzicie, przebywali więźniowie różnych narodowości, a przede wszystkim Żydzi. Cały obszar tego obozu jest
ogromny i ogrodzony drutem kolczastym, a w nim był podłączony
prąd wysokiego napięcia. Który z
więźniów odważył się jego dotknąć, to już był śmiertelnie porażony…. . Słuchaliśmy tego opowiadania z wielką uwagą, a przekazywane nam informacje napełniały nas przerażającą grozą.
Działo się tu coś nieludzkiego, o
czym nikt z nas wcześniej nie słyszał. Oficer opowiadał dalej o
jeszcze straszniejszych, przerażających
scenach.
– W każdym narożniku tegoż
ogrodzenia widzicie wysokie wieżyczki. W nich czuwali i obserwowali teren niemieccy strażnicy
wyposażeni w lornetki i karabiny
maszynowe. Dookoła obozu jak
widzicie są jeszcze lampy elektryczne, które bardzo silnym, jaskrawym światłem oświetlały
obóz w ciągu nocy. W pobliżu widzicie ruiny krematoryjnych pieców. W tych piecach palono więźniów po ich uprzednim zagazowaniu. Jak będziecie chcieli, to możecie sobie obejrzeć je z bliska. Po
smakowitym obiedzie, który składał się z trzech dań mieliśmy wolne. Zwiedzaliśmy obóz zagłady,
którego pozostałości przerażały
nas. Trudno nam było uwierzyć w
to, że podczas wojny w Polsce
znajdowały się takie nieludzkie
obozy zagłady. Po zwiedzeniu
obozu wróciliśmy do baraków z
myślą, że jeszcze do kolacji poleżymy sobie i odpoczniemy. Każdy z nas myślał, że jutro z pewnością pogonią nas na ćwiczenia.
Stało się jednak całkiem coś innego. Porucznik nic nas nie uprzedzając, zarządził zbiórkę na placu. Każdego wypatrzonego wskazywał ręką, by wystąpił dwa kroki
do przodu. Wystąpiło ponad pół
setki chłopaków, a między nimi i
ja się znalazłem. Wszystkim pozostałym żołnierzom kazał odmaszerować i spędzać czas we własnym zakresie. Kiedy na placu
zostaliśmy tylko my, porucznik
oznajmia nam, że jeszcze dzisiaj
po kolacji wyruszymy z nim do
Lubartowa na szkołę podoficerską trwającą trzy miesiące. Czy
była to dobra nowina czy też zła,
w tym czasie trudno było określić
i nikt się nad tym nie zastanawiał.
8 września 1944roku maszerowaliśmy przez całą noc i wczesnym
rankiem dotarliśmy do Lubartowa
odległego od Lublina o 24 km.
Mieliśmy po drodze krótkie odpoczynki, ale i tak byliśmy zmę-

czeni i niewyspani. Tu rozlokowaliśmy się w prawdziwych, wojskowych koszarach. Koledzy z
mojej wsi, z którymi cały czas
byliśmy razem pozostali w Lublinie. Byłem bardzo smutny zostawiając Ich, bo przecież łączyły
nas dziecięce ścieżki, rozkwitająca młodość, tułacza niedola i nagle nasze drogi przed walką o
wolność naszej Ojczyzny rozeszły się. Musiałem więc pogodzić
się z wojennym losem i z rozerwaną więzią z najlepszymi przyjaciółmi z rodzinnych stron. 9
września 1944roku po krótkim
śnie i wypoczynku, po opóźnionym śniadaniu, w koszarach ogłoszono zbiórkę i wymarsz na pole
ćwiczeń. Oficerowie i podoficerowie podczas ćwiczeń nie przejmowali się tym, czy każdy poradzi sobie czy nie. Wszystkiemu
musowo trzeba było podołać.
Żadnych skarg nie brano pod
uwagę. Ganiali nas po polach, rowach, lasach, nurzając po pas w
błocie. Kopaliśmy rowy przeciwczołgowe, budowaliśmy stanowiska dla dział i schrony dla dowódców, wszystko co tylko potrzebne
na froncie. W dniach następnych
nocne alarmy i wymarsz w pole w
pełnym rynsztunku. Wyruszaliśmy w trasy z kamieniami w plecaku i pokonywaliśmy po 15 do
20 km. w ciągu nocy. Z ćwiczeń
wracaliśmy do koszar ogromnie
zmęczeni i upaprani w błocie.
Trzeba było natychmiast ubranie
wyczyścić, wypucować buty i doprowadzić się do pełnego porządku i wyglądu. To była najważniejsza zasada: stanąć eleganckim na
zbiórce do przeglądu. Jeżeli coś
stwierdzono nie tak jak powinno
być, natychmiast wysyłano do poprawki, a dopiero wtedy na odpoczynek i śniadanie. Odechciało
nam się szkoły podoficerskiej,
gdyż mieliśmy zbyt wiele trudów
i wysiłków ponad nasze możliwości. Po miesiącu byliśmy wyczerpani i załamani, ale młode ciało
może wiele wytrwać, a utracone
siły nawet po krótkim wypoczynku szybko się regenerują. W późniejszym okresie było już znacznie lżej i lepiej. Zaczęły się lekcje
teoretyczne i praktyczne ćwiczenia z bronią różnego rodzaju,
ostre strzelania i wykłady z zakresu taktyki wojennej. Trwało to
ponad dwa tygodnie. Wiedzieliśmy, że po tym etapie szkolenia,
zmienimy swoją lokalizację. 26
października 1944 roku po śniadaniu, pomaszerowaliśmy z Lubartowa do oddalonej o 30 km
miejscowości Białka. Tu były
piękne stajnie przedwojennej kawalerii utrzymane w dość dobrym
stanie. W tych stajniach już
mieszkali lokatorzy do których
nas także dołączono i utworzono
cały, szkoleniowy batalion podoficerów. Rozmieszczono nas na
prymitywnych pryczach, które
były zapewne wykonane przez
poprzednich żołnierzy. Na te prycze ponanosiliśmy świeżych gałęzi prosto z lasu i tak żeśmy na
nich spali. Nikt na to nie narzekał,
bo oprócz tego, wszystko było
dobrze zorganizowane i panował
porządek. Zrozumieliśmy, że były
to tymczasowe koszary na letni
okres. Kuchnia i toalety były polowe i znajdowały się na brzegu
lasu w pobliżu naszych koszar.
Jedzenie z kuchni polowej było
także dobre i co do tego nie można było mieć żadnych zastrzeżeń.

Jedynie narzekaliśmy, że od nowa
powróciły uciążliwe ćwiczenia ,
nocne alarmy jak w Lubartowie, a
nawet jeszcze gorsze. Te nocne
marsze, treningi wg naszego pojęcia w ogóle nie były do czegokolwiek przydatne, lecz tylko znęcanie się na żołnierzach nie wiadomo za co. Może chcieli uodpornić
naszą kondycję fizyczną i psychiczną na różnego rodzaju wojenne trudy? Przede wszystkim
był to durnowaty zwyczaj podoficerów, którzy chcieli się wyżyć
swoją wyższością na młodszych
kolegach. Takie zwyczaje do dziś
praktykowane są w różnych armiach, ale nigdzie nie służą dobrze pojętej, wojskowej przyjaźni. Całym szefem jednostki szkoleniowej był rosyjski kapitan w
polskim mundurze. Niewiele znał
polskich słów. Wyższe dowództwo powierzyło mu 3 kompanie
żołnierzy, by ich wyszkolić na dobrych podoficerów Wojska Polskiego, których był duży niedobór
na froncie. Komendant szkoły
utrzymywał wielki rygor, dyscyplinę i porządek na obiektach
szkoleniowych. Po tygodniu zaczęły krążyć pogłoski, że są niezadowolenia wśród żołnierzy i
szemranie w grupkach, jak gdyby
się coś organizowało. Po prostu
nie lubili jako dowódcy sowieckiego oficera i myśleli, że celowo
pastwi się on nad polskimi żołnierzami. Po dwutygodniowym
szkoleniu w Białce stało się coś
niezwykłego, wprost nie do uwierzenia. Nigdy nie przyszło nam
do głowy, że coś takiego może się
zdarzyć w tak zdyscyplinowanym
obiekcie szkoleniowym. 10 listopada 1944 rok po północy obudziłem się przez jakąś krzątaninę i
przytłumione rozmowy. Część
żołnierzy pośpiesznie wstaje,
ubiera się i śpieszą w stronę magazynu broni. Inni także obudzili
się i leżą dalej jak gdyby nic się
nie stało. Ja także leżę strwożony
i wpatruję się w mrok, nie wiem
co się dzieje i o co tu chodzi. Nie
wstajemy i czekamy na rozwiązanie zagadki. Wiemy, że pobudki
ani alarmu nie było co zdarzało
się nieraz nocami. Po pół godzinie wszystko ucichło. Cała nasza
sala nie spała i czekaliśmy, aż do
rana, na wyjaśnienia co tu się wydarzyło. Gdy się rozwidniło, reszta żołnierzy zaczęła wstawać nie
wiedząc co dalej czynić. Żaden z
dowódców się nie zjawił, nikt nie
wydaje rozkazów do pobudki.
Żołnierze poubierali się i powychodzili na plac koszarowy.
Stwierdziliśmy wszędzie pustkę,
z placu zniknęły działa, samochody, moździerze, a nawet i kuchnie
polowe. Nadal zagadki nie rozwiązaliśmy. Wkrótce zjawił się
przy nas Komendant szkoły, ten
rosyjski kapitan. Zawsze i wszędzie poruszał się ze swoim adiutantem – sierżantem, tym razem
był sam. Zauważył, że przy nas
zgromadzonych nie ma żadnego
dowódcy. Wszyscy staliśmy w
rozsypce, więc zarządził w dwuszeregu zbiórkę i kolejno odlicz.
Doliczono więc do 40, to znaczy,
że zostało nas 80 żołnierzy. Smutny kapitan jakiś czas stał bez ruchu, w końcu po cichu powiedział
po rosyjsku:
– Kogda chotitie to i wy uchaditie
w les, niczewo wam nie zdiełaju,
mnie i tak pula w łob. My przypuszczaliśmy, że polscy przed-
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wojenni oficerowie nie chcieli
podlegać sowieckiemu komendantowi. Samowolnie, bez porozumienia się z wyższym dowództwem zdecydowali się ze swoimi
namówionymi, niedopieczonymi
podoficerami, samodzielnie wyruszyć na front. Ale, skoro kapitan wspomniał las to oznaczało,
że jeszcze po lasach kryło się
AK. Na pomoc powstańcom Warszawy nie mogli wyruszyć, gdyż
dowództwo wiedziało, że ono zakończyło się 3 października. Nikt
z żołnierzy nie dowiedział się
co się stało z około 200 żołnierzami. Uciekając zabrali ze sobą
cały majątek jednostki. Kapitan
z opuszczoną głową odszedł od
nas do swojej kwatery. Nigdy nie
dowiedzieliśmy się co z nim się
stało, z pewnością oddano go pod
sąd polowy. Cała nasza kompania
została sama bez żadnego dowódcy. Ten samopas trwał całą dobę
i stwierdziliśmy, że także połowa
prowiantu z magazynu została
zabrana przez uciekinierów. Na
drugi dzień po ucieczce wojska,
wyższe dowództwo przysłało do
nas porucznika Polaka z dwoma
kierowcami i z dwoma samochodami ciężarowymi „studobaker”.
W związku z tym wydarzeniem
szkoła podoficerska przestała istnieć. Żołnierze, którzy pozostali
nie popierali tak ryzykownej decyzji swoich dowódców. Wszyscy byli niezadowoleni z przerwanego szkolenia.
WYMARSZ NA FRONT
12 listopada 1944 rok. Nasz nowy
dowódca zorganizował nam śniadanie. Po śniadaniu na zbiórce powiedział: -Czeka nas długa i trudna droga, będziemy maszerować
aż do Warszawy. Po drodze mogą
nam się przydarzać różne, nieprzyjemne przypadki i problemy.
Tą trudną drogą będziemy podążać do linii frontu, gdzie będziemy brać udział w walkach. Dzisiaj
przez cały dzień mamy czas przygotowywać się do podróży. W
magazynie było sporo prowiantu,
więc na jeden samochód staraliśmy się go jak najdokładniej ułożyć i jak najwięcej załadować. Po
obiedzie sporządzonym własnym
sposobem załadowaliśmy drugi
samochód zapasowymi butami,
umundurowaniem i bielizną, a
także bronią i amunicją. Zarezerwowaliśmy także kilka miejsc dla
tych, którzy po drodze mogą zesłabnąć.
13 listopada
1944 roku po śniadaniu tylko z
plecakami na plecach opuściliśmy
Białkę i maszerowaliśmy na spotkanie z wojennym losem. W tej
ciężkiej wędrówce minęło nam 5
dni. Po południu bardzo zmęczeni
długim marszem wybraliśmy na
odpoczynek i posiłek przydrożną
łąkę. Kiedy już szykowaliśmy się
w dalszą podróż, z drogi na naszą
łąkę wjechały 2 kryte samochody
ciężarowe „studobakery” i „gazik” z oficerami. Wszystkie pojazdy zatrzymały się tuż koło nas.
Z uciechą przyjęliśmy to zjawisko
i liczyliśmy, że z pewnością nas
podwiozą. Po takim utrudzonym
marszu przydałaby się taka przejażdżka. Pieszy marsz łagodziła
nam nieco jesienna aura, bo człowiek tak się nie poci, ale najgorsze jest to, że w długiej podróży
dokucza ból nóg. Po rozmowie
naszego porucznika z obcym oficerem oznajmił nam: – Podwie-
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zienia żadnego nie będzie. Tu na
tej łące wobec nas odbędzie się
sąd polowy dla dwóch żołnierzy
jako dezerterów. Uciekli oni z
naszej szkoły na swoją rękę, wykorzystując moment zamieszania
znanej nocy, by uciec do swoich
domów, które znajdowały się na
terenie województwa lubelskiego. Zostali oni ujęci przez żandarmerię wojskową. Ta rozprawa
długo nie potrwa, po wykonaniu
wyroku, pomaszerujemy dalej….
. Z jednego samochodu wysiadł
pluton egzekucyjny. Dwóch żołnierzy ze szpadlami w rękach, podeszło do naszej grupy. Wręczyli
szpadle dwom naszym chłopakom i wskazali im miejsce gdzie
mają kopać dół. Po kilkunastu
minutach zmieniono kopaczy. Z
drugiego samochodu wystawili
stół i krzesła. Za stołem zasiadł
skład sądu wojennego. Kiedy dół
był już gotowy, z samochodu wyprowadzono dwóch dezerterów
tylko w samej bieliźnie. Podczas
prowadzenia do dołu jeden z nich
upadł, żołnierze podnieśli go.
Kiedy obaj byli już przy dole i
pluton egzekucyjny był przygotowany, oficer – prokurator wstał
i odczytał publicznie krótki akt
oskarżenia:
– Za zdradę kraju, narodu polskiego, który z wielkim poświęceniem walczy z najeźdźcą hitlerowskim, oraz za zhańbienie munduru
żołnierza polskiego, za dezercję z
Armii Ludowego Wojska Polskiego, domagam się dla dezerterów
najwyższego wyroku: kary śmierci przez rozstrzelanie. Następnie
wstał oficer – sędzia i powiedział:
– Drodzy tu obecni żołnierze, bardzo mi jest ciężko wydawać wyrok
śmierci na żołnierzy – dezerterów z waszej jednostki. Sytuacja
naszego kraju jest dramatyczna, bez dyscypliny i poświęcenia
żołnierzy nie zwyciężymy wroga, dlatego podtrzymuję decyzję
pana prokuratora co do natychmiastowego wykonania wyroku
w obecności żołnierzy, którzy z
wielkim trudem i poświęceniem
podążają na front, by wziąć udział
w walkach za wolność swojej Ojczyzny. Następnie wstał
podoficer dowódca plutonu egzekucyjnego i wydał rozkaz:
– Pluton egzekucyjny: „Ładuj broń”! Następnie padła
krótka
komenda:
„Ognia”!
– W tej chwili ja odwróciłem głowę, nie mogłem patrzeć na tak
rozpaczliwą tragiczną scenę. Po
salwie egzekucyjnej, jeden dezerter wpadł do dołu, a drugi upadł
obok dołu. Nasi żołnierze włożyli go do dołu i zasypali w nim
swoich kolegów. Na tym grobie
nie postawiono żadnego krzyża.
Po podpisaniu dokumentu egzekucji przez skład sądu i naszego
porucznika, oficer – sędzia podziękował nam za uczestnictwo
w tym smutnym wydarzeniu i
życzył nam wiele sukcesów na
froncie, rychłego zakończenia
wojny i szczęśliwego powrotu
do domów. To był sąd wojenny,
specjalny, pokazowy dla tej jednostki z której uciekli dezerterzy.
Ten sąd podbudował nas wszystkich w świadomość, że nie można
uchylać się od obowiązku obrony
swojej Ojczyzny, na którą składają się: Przyjaciele, Rodziny,
Żony i Narzeczone, które czekają w trwodze na zwycięstwo i w
tęsknocie na powrót swoich bo-
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haterów. Po odjechaniu składu sędziowskiego wyruszyliśmy w dalszą drogę. Dwa nasze samochody
wyjeżdżały zawsze przed naszym
wymarszem. W naszej kompanii
było kilku kierowców, więc zawsze jechało dwóch na zmianę.
Po drodze wybierali miejsca i organizowali odpoczynki, a także
w większych miastach tankowali
w magazynach wojskowych pojazdy. Doczekawszy nas, razem
uzupełnialiśmy prowiant. W niektórych odpowiednich miejscach
odpoczywaliśmy po dwa dni dla
regeneracji zdrowia. Po polowym
sądzie nie mieliśmy ważniejszych
wydarzeń. Mniej ważnych wydarzeń nie notowałem, a po tylu latach ulotniły się z pamięci.

Moje Kresy
-Alfred Michalak cz.1
Eugeniusz Szewczuk

FRONT NAD WISŁĄ
15 grudnia 1944 rok z wielkim
trudem, wyczerpani, z pokaleczonymi nogami dotarliśmy do prawobrzeżnej Warszawy. Po lewej
stronie Wisły po upadku powstania okupowali jeszcze Niemcy.
Nam kazali po tak ciężkiej i długiej podróży przez dwa dni odpoczywać. 17 grudnia 1944 rok
ważny dzień w moim życiu, bowiem ukończyłem wtedy 21 lat..
W tym akurat dniu przydarzyła
się ważna uroczystość. Na przedmieściu Warszawy w Drewnicy
na placu miejskim składaliśmy
przysięgę na wierność Ojczyźnie,
narodu polskiego, oraz walczyć
aż do zwycięstwa z okupantem
hitlerowskim. W tym też dniu dla
naszej kompanii składającą się z
80 żołnierzy dano nazwę: „ Druga
Kompania Fizylierów Pułkowych
3-ciej Dywizji im. Romualda
Traugutta”.Dowódcą naszej kompanii został por. Święcicki, który
to zaraz po ukończeniu szkoły
oficerskiej przybył do Warszawy
z Razania. W Drewnicy otrzymaliśmy nowe pistolety maszynowe,
amunicję i granaty. Przez dwa
dni ćwiczyliśmy ostre strzelanie.
Byliśmy już w pełni przygotowanymi żołnierzami Ludowego Wojska Polskiego do walki z
okupantem. 20 grudnia 1944 roku
po raz drugi zaprowadzono nas
na pokazowy sąd polowy, który
odbywał się w tej dzielnicy. Tym
razem rozprawa była krótsza. Odczytano tylko wyrok za zdradę
Ojczyzny i narodu polskiego dla
dwóch dezerterów. Rozebrano ich
do bielizny i postawiono tym razem pod mur. Po salwie plutonu
egzekucyjnego chłopcy upadli na
naszych oczach. Był to bardzo
nieprzyjemny moment widowiska. Na tego rodzaju sceny nie
każdy może patrzeć. Trzeba mieć
silne nerwy i kamienne serce,
ale to było przymusowe patrzeć,
choć w chwili tak strasznej wielu żołnierzy przymykało oczy.
Taka śmierć dla żołnierza jest haniebna. Wielu z nas na pewno się
przekonało, że lepiej iść na front,
walczyć z okupantem, albo zginąć od kuli nieznanej.
Od redakcji: powyższy fragment
wspomnień Władysława Jackowskiego, opracowany przez Sergiusza Jackowskiego pochodzi
ze strony: http://sycowice.eu./ ,
prowadzonej przez pana Cezarego Wocha i tam można znaleźć dalszy ciąg ( drugą połowę)
wspomnień zatytułowanych: „Los
wojennego tułacza „
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/ Alfred Michalak

O mojej rodzinnej wsi Prusy pod
Lwowem wiele już napisano. Niemniej chciałbym podzielić się
wspomnieniami ze swojej strony,
widziane oczami młodego chłopca
aż do momentu wywózki moich rodziców, ciotek, mnie i rodzeństwa
z Prus na tzw. Ziemie Odzyskane,
konkretnie na stację kolejową w
Rogalicach koło Brzegu. Urodziłem się w rodzinie Jana Michalaka
(1910-1998) i Anieli (1907-1993)
zd. Kochanowska prawdopodobnie
pod inną datą niż mam zapisane 1
stycznia 1932 roku. Uczyniło mnie
to albo młodszym albo starszym,
jednakże w tej chwili nie jest to już
tak istotne. Po mnie urodzili się jeszcze dwaj bracia – Stanisław i Bronisław Michalak. Których rodziny
tak jak moja obecnie zamieszkują
w Brzegu. W Prusach mieszkaliśmy pomiędzy uliczkami Wirgową,
a Gajdową w jednej połówce domu
pod nr 76, który w mieszkańcy nazywali – „ u Danielka”. W drugiej
połowie domu mieszkała taty siostra Katarzyna Kowalska, synowa
Marcina Kowalskiego, po wojnie
mieszkająca w Szydłowicach. Na
uliczce Wirgowej idąc z pruskich
Zagumienek mieszkała rodzina
Alojzego Załugowicza ( „u Domina”). Potem kolegowałem się z
jego synem Piotrem.

Na dole bliżej drogi powiatowej
mieszkał Alojzy Owsiak, o nich
mówili „do Galana”. Obok nas
bliżej następnej uliczki pod nr 77
mieszkał Kazimierz Kowalski, zaś
przy samej uliczce pod nr 78 Gajda

Wojciech i Piotr oraz Gajda Józef
i dlatego tamtą uliczkę nazywali
Gajdową. Każda uliczka w Prusach
przyjmowała nazwę od nazwiska
rodziny która zamieszkiwała najniżej ze wszystkich posesji sąsiadując
z drogą powiatową idącą w kierunku Lwowa. Punktem rozpoznawczym naszej uliczki sąsiadującej z
lewej strony z drogą powiatową a
potem z uliczką Piotrowskiego lub
jak inni mówili z Konstanciukową, była stojąca tuż przy głównej
drodze kapliczka. Wspomniana
kapliczka o ile pamiętam sąsiadowała z ogrodem felczera Pankiera,
który potem w Dobrzyniu służył
swoim doświadczeniem i sprawował pierwszą opiekę lekarską na
tamtym terenie, gdyż służba zdrowia praktycznie jeszcze nie istniała.
Tato z mamą gospodarzyli na 2,5
morgach pola jako, że nie było to
zbyt wiele, do utrzymania naszej
rodziny wystarczała jedna krasula.
Do gospodarstwa należała też stodoła i ogród. Dużą część ogrodu
tato wykupił od siostry, bowiem ta
wyraziła chęć sprzedaży. Tato kupił
wyłącznie dlatego, gdyż nie warto
było na swój teren wpuszczać kogoś obcego.
Ogród pamiętam był piękny, dwa
jego boki zdobiły krzaki żółtego
i czerwonego agrestu. Po wojnie
osobiście nie byłem na ojcowiźnie, lecz inni ludzie odwiedzający
na zaproszenie w latach siedemdziesiątych naszą rodzinną wieś
mówili, że naszego domu już praktycznie nie ma. Ileż taka lepianka

mogła stać, teraz to już 75 lat po
wojnie, jak nas stamtąd wywieźli.
Tato urodził się w Prusach w 1910
roku, jako czwarte z kolei dziecko
Michała Michalaka i Zuzanny zd.
Ryba. Rodzina Ryba mieszkała w
Prusach za kościołem idąc w stronę
wsi Sroki. Dziadzia i babci za swojego życia nie widziałem, bowiem
jak opowiadał tato, jego rodzice
zmarli wcześnie, gdy on był jeszcze
kawalerem. Podobno mój dziadek
Michał Michalak zmarł podczas
prac polowych. Najmłodszą siostrą
taty była Katarzyna, późniejsza Kowalska, ta z którą mieszkaliśmy w
jednym domu w Prusach. Zresztą
większość mieszkańców przedwojennych Prus tak właśnie mieszkała.
Jeżeli praktycznie dało się tak zrobić, to z jednej strony domu mieszkali rodzice z najmłodszymi dziećmi, zaś z drugiej strony z osobnym
wejściem zamężna córka z zięciem
lub syn z synową i dziećmi. Zwykle w jednym domu mieszkało
dwie, trzy rodziny zdarzało się, że
cztery i pięć, gdy siostry lub bracia
pożenili się. Na budowę nowego,
nawet najskromniejszego, większości nie było stać. Prusy były wsią
przeludnioną, o czym świadczyła
bardzo niska średnia wielkość gospodarstw przypadająca na jedną
rodzinę. Średnie gospodarstwo liczyło mniej niż 4 morgi, jednakże
byli we wsi zamożni gospodarze
którzy posiadali więcej niż 15 morgów ziemi. Do nich należał między
innymi Bartłomiej Dyda, mający
19 morgów ziemi. Razem z nim
mieszkał brat Wojciech Dyda. Był
to człowiek wykształcony, pracował w magistracie we Lwowie,
wiejski autorytet. Świadczą o tym
fakty pamiętne z mojego dzieciństwa, mieszkaliśmy przecież trzy
uliczki dalej, we wsi zwali go Paneczek. Codziennie do pracy we
Lwowie dojeżdżał autobusem, ten
zatrzymywał się na drodze obok
jego domu pomimo, że w tym miejscu nie było wyznaczonego miejsca
postojowego. Gdy nie było go na
przystanku, kierowca trąbił i czekał
aż dojdzie oczekiwany pasażer. Stające się coraz bardziej nowoczesne,
przedwojenne Prusy korzystały z
bezpośredniego połączenia autobusowego oraz połączenia telefonicznego ze Lwowem. Najstarsza z
rodzeństwa Zuzanna Michalak wyszła z mąż do sąsiednich Żydatycz
za Cisara, potem zamieszkali w
Szymonkowie koło Wołczyna. Od
Zuźki młodszą była Maria – mama
Anieli Konstanciuk mieszkająca w
Dobrzyniu. Kolejną była Emila –
mama Alfreda Iwańczuka, najsłynniejszego brzeskiego taksówkarza,
przez długi okres jeżdżącego nie
tylko po Brzegu słynną „Warszawą
– M 20” (garbus).
W dzieciństwie zanim poszedłem
do szkoły beztrosko spędzałem
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/ Dobrzyń (od lewej) Alfred,żona Władysława i brat Stanisław

czas, urządzając z nieraz dużo starszymi kolegami różne psotne zabawy. Kolegowałem z Kaziem Wirgą,
Piotrem Załugowiczem, Stachem
Gawrońskim (1929-1995) i do
chwili jego śmierci Wojtkiem Konstanciukiem. Do tego celu służyły
nam wymyślne proce i katapulty.
Po sąsiedzku za uliczką Gajdową
z góry od Zagumienek szła w dół
uliczka Lokajowa. Przy niej swoje
gospodarstwa mieli: Jan Krzyśko,
Stanisław Koziar, Noworolscy,
Piotr Szewczuk. Dobrze pamiętam, że u Szewczuków spichlerz
zbożowy i stajnia pokryte były blachą. Jak blacha i proce to zabawa
była murowana. Brało się z ogrodu
małe kamienie, jakieś stare śruby i
nakrętki i strzelało w dach zabudowań. Oczywiście śruby i nakrętki
niszczyły blachę i po to się właśnie
strzelało, aby był efekt. Nie wywoływało to zadowolenia u gospodarza Piotra, wręcz złość i wściekłość,
jakże by inaczej. Wielokrotnie cała
nasza „banda dzieciaków” uciekała
aż na pola za Zagumienki goniona
przez zadyszanego gospodarza.
Nie przypominam sobie, czy któryś z nas został przez goniącego
kiedykolwiek rozpoznany, bo gdyby tak było to na pewno poszedłby
na skargę do któregoś taty. Gdyby
gospodarz poskarżył się ojcu, to

jestem pewien czym by się to mogło skończyć. Tylna cześć ciała na
drugi dzień na pewno nie nadawałaby się do siedzenia. Syn Piotra –
Józef Szewczuk, także mój kolega,
teraz i szwagier, trzymał na swoim
obejściu gołębie. Połowa przebywających u niego fajnych ptaków
nie należała do Józka, lecz do jego
kolegi - sąsiada Bronka Dydy. Józek wspominał, że Bronek, wielbiciel gołębi pocztowych przychodził
do ich domu, przynosił pszenicę
i karmił swoje gołębie, które na
Szewczuków stajni miały gołębnik. Powtarzał zawsze - Józek ty
trzymaj gołębie, a ja przyjdę, nakarmię je i przynajmniej popatrzę
jak fruwają, bo tato zabrania mi
trzymać je u siebie. Jeden gołębnik
był na stajni, drugi stał na środku
podwórka. Cóż były nam winne
te piękne ptaki ? Chodziło jednak
o to, aby wielokrotnie poderwać
wystraszone do granic możliwości
ptactwo do lotu, by krążyło bez
opamiętania wokół swoich miejsc
gniazdowania, by ani razu nie usiadło na dachu. To dopiero była heca
i zabawa, oczywiście tylko dla nas.
Jako, że do gołębnika było zbyt daleko i ręką ciężko byłoby dorzucić
byle jaki kamień, czy metalową nakrętkę, wykombinowaliśmy sobie
prowizoryczną katapultę. Niosła

/ Chata wiejska w Prusach pod Lwowem

doprowadzało do szewskiej pasji
Piotra jak i jego syna Józefa. Wynika z tego, że na brak zajęcia nie
mogliśmy narzekać. Oprócz zabaw
i różnego rodzaju psot były też tragiczne wręcz zdarzenia. Brat Anieli, Wojtek Konstanciuk razem innymi chłopakami pasł krowy „na Błotach”. Znalazł na grzęzawisku jakąś
część pocisku, być może zapalnik.
Chłopaki pasąc krowy umilali sobie czas grając w karty. Wojtek
próbował dowiedzieć się co znalazł
uderzając znaleziskiem o słupek
graniczny. Inni go uprzedzali – wyrzuć to, bo stanie ci się krzywda, nie
usłuchał. Nastąpił niespodziewany
wybuch, Wojtek padł twarzą na ziemię i było po nim. Inny z wiejskich
chłopaków próbował w domu na
kuchni efektów pirotechnicznych
z kawałków dynamitu, rozszarpało
mu dłoń.
Do końca życia pozostał inwalidą. Wiele było takich ludzkich
nieszczęść. Co można było robić
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Mieszkał w niej dróżnik który pilnował zastawy na rzece. Poza tym,
o ile dobrze pamiętam był krawcem. Przechodząc w tym miejscu
bitą drogę idącą z Winnik i Podborec w stronę Żydatycz, ponownie na skróty przez łąki kierowałem się do Kamienopola. Lubiłem
przebywać u wujka i cioci, bawić
się z innymi dziećmi . Tam w czasie największych prac polowych,
żniw i wykopów, kiedy większość
ludzi bardzo ciężko pracowała w
polu, chodziliśmy do tak zwanej
„ochronki”. Było to przedwojenne
przedszkole z całodzienną opieką
pedagogów, mieściło się w budynku zbudowanym z czerwonej cegły.
Doskonale pamiętam specjalne tabliczki na których uczono nas pisać
i czytać. W Kamienopolu mieszkali
rodzice mojej mamy, Jan Kochanowski (1871) i Ewa (1874-1964)
zd. Stelmach. Moimi pradziadkami po kądzieli był Jan Stelmach
(1848) i Katarzyna (1851-1918) zd.

/ Staw w Prusach

ona „nasze pociski” na znaczną
odległość. Nie wiem czy wobec
tak wymyślnych dla tego ptactwa
tortur którekolwiek nich gospodarz
musiał przeznaczyć potem na rosół,
jednakże to nasze ostre strzelanie

na podlwowskiej wsi zanim spłynął na mnie szkolny obowiązek.
Mama Aniela zd. Kochanowska
pochodziła z Kamienopola, dużej
wsi leżącej obok Prus. Mieszkańcy
tej wioski należeli do naszej parafii w Prusach pod wezwaniem św.
Bartłomieja Apostoła. Posługę kapłańską sprawowali dwaj księża –
wikary Alfons Gogół i proboszcz,
kanonik Paweł Penar. Kiedy rodzice byli bardzo zapracowani w polu
to posyłali mnie do mieszkającego
w Kamienopolu wujka Stanisława
Kochanowskiego (1902 – 1981),
najstarszego brata mamy, ożenionego z Katarzyną Kochanowską
(1906 – 1995) zd. Bednarska.
Tam przebywałem z ich synami –
Bronkiem (1925), Jankiem (1929),
Ludwikiem (1931)i najmłodszym
Józkiem (1934). Do Kamienopola
chodziłem pieszo przeważnie sam,
drogą na skróty, było z domu do
domu jakieś 4-5 kilometry. Chodziłem wydeptaną ścieżką za Fernelówką będącą starym korytem
rzeki, która prowadziła w kierunku
mostu na rzece Pełtew, płynącej ze
Lwowa. Za mostem na Pełtwi po
lewej stronie drogi stała stróżówka.

Koziar. Jak poprzednio wspomniałem najstarszym z mamy rodzeństwa był Stanisław Kochanowski.
To on dziedziczył gospodarstwo
po ojcu, po wojnie zamieszkali na
gospodarce w Łące Prudnickiej powiat Prudnik. Młodszymi od mamy
byli; Józef (1910-1961), ożeniony
z Rozalią Szponarską, mieszkali
potem w Szydłowicach, Bartłomiej
(1914-1939) zginął prawdopodobnie podczas kampanii wrześniowej
1939 roku. Najmłodszą była Katarzyna (1921-2001), która wchodząc za mąż za Bartłomieja Bilika
(1903-1960) gospodarzyła z nim w
Kamienopolu, potem w Łące Prudnickiej.
Cdn
Wspomnień wysłuchał ;
niusz Szewczuk

Euge-

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

z Kresów Południowo -Wschodnich
z roku 1939. Literki „N” oraz „O”
Stanisław Żurek
Litera N

Na Bahnie, gm. Potylicz, pow. Rawa
Ruska
Na Baranach, gm, Przemyślany, pow.
Przemyślany
Na Błocie, gm. Remizowce, pow. Złoczów
Na Błoniu, gm. Miżyniec, pow.
Przemyślany
Na Brzegu, folwark, gm. Tarnawa Niżna,
pow. Turka
Na Brzezinie, folwark, gm. Ożydów, pow.
Złoczów
Na Burdyjach, gm. Nieźwiska, pow.
Horodenka
Na Bykowie, gm. Tarnoszyn, pow. Rawa
Ruska
Na Chatkach, gm. Błażów, pow. Sambor
Na Chruszczatach, gm. Uhorniki, pow.
Stanisławów
Na Ćwierciach, gajówka, gm. Narajów
Miasto, pow. Brzeżany
Na Dębinie, osiedle wsi Boryczówka, gm.
Łaszniów
Na Domanowie, gm. Mszana, pow.
Gródek Jagielloński
Na Dzierdziówce, folwark, gm. Zbydniów,
pow. Tarnobrzeg
Na Garbach, gm. Dydiatycze, pow.
Mościska
Na Gircy, gm. Podberezie, pow. Horochów
Na Grabie, kolonia, gm. Kurzany, pow.
Brzeżany, obok kol. Mieczyszczów
Na Grabinie, gm. Busk, pow. Kamionka
Strumiłowa
Na Grzędzie, gm. Stanisławczyk, pow.
Brody
Na Hori, gm. Potylicz, pow. Rawa Ruska
Na Jaworze, gm. Łobozew, pow. Lesko
Na Kamieniu, gm. Strzyłki, pow. Turka
Na Kamiennym, gm. Rachiń, pow. Dolina
Na Kerczunku, gm. Popowicze, pow.
Przemyśl
Na Kiczerze, gm. Wołkowyja, pow. Lesko
Na Klinczyku, gm. Gliniany, pow.
Przemyślany
Na Klinie, gm. Orzechowce, pow.
Przemyśl
Na Koleini, gm. Barycz, pow. Buczacz
Na Kopaniach, gm. Mikołajów, pow.
Żydaczów
Na Korczunku, folwark, gm. Remizowce,
pow. Złoczów
Na Korzeniu, gm. Hermanowice, pow.
Przemyśl
Na Krogulcu, gm. Potok Złoty, pow.
Buczacz
Na Krzywym, gm. Stare Sioło, pow.
Bóbrka
Na Leszczynie, gm. Dzibułki, pow.
Żółkiew
Na Łęgach, gm. Czenelica, pow.
Horodenka
Na Łozach, gm. Nowica, pow. Kałusz
Na Ługach, gm. Barysz, pow. Buczacz
Na Markowym Wierchu, gm. Borynia,
pow. Turka
Na Młynkach, gm. Zubrzec, pow. Buczacz
Na Mogiłce, gm. Gliniany, pow.
Przemyślany
Na Niwach, folwark, gm. Horyniec, pow.
Lubaczów
Na Piszczanicy, gm. Lubikowicze, pow.
Sarny
Na Pohary, gm. Spas, pow. Dolona
Na Polankach, gm. Domaryż, pow. Gródek
Jagielloński
Na Potokach, gm. Monasterzyska, pow.
Buczacz
Na Poznaniu, gm. Wojtkowa, pow.
Dobromil
Na Puharach, gm. Rachiń, pow. Dolina
Na Puhaczowie, gm. Radziechów, pow.
Radziechów

Na Rańskiem, gm. Ostrów, pow. Lwów
Na Rici, gm. Horucko, pow. Drohobycz
Na Rohatynie, gm. Podkamień, pow.
Rohatyn
Na Siekirce, gm. Uhorniki, pow.
Stanisławów
Na Sieliszczach, gm. Turka, pow. Turka
Na Sowińskim, gm. Barysz, pow. Buczacz
Na Stawisku, gm. Kaczanówka, pow.
Skałat
Na Starym Tartaku, gm. Mosty Wielkie,
pow. Żółkiew
Na Szwedach, gm. Krzywcza, pow.
Przemyśl
Na Śwince, gm. Krzywcza, pow. Przemyśl
Na Terszakowie, gajówka, gm.
Podzwierzyniec, pow. Rudki
Na Turyńskim, gm. Turynka, pow.
Żółkiew
Na Wypasie, futor, gm. Podberezie, pow.
Horochów
Na Zadach, gm. Popowice, pow. Przemyśl
Na Zagumienkach, gm. Popowice, pow.
Przemyśl
Nabyty, gm. Wielkie Oczy, pow. Jaworów
Nad Lewadami, gm. Mikulińce, pow.
Śniatyń
Nad Rudą, kolonia, gm. Siemikowice,
pow. Podhajce
Nad Sanem, gm. Krzywcza, pow.
Przemyśl
Nadatyń I i II, futory, gm. Datyń, pow.
Kowel
Nadbrzezie, wieś, gm. Trześń, pow.
Tarnobrzeg
Nadczyce, wieś, kolonia i leśniczówka,
gm. Jarosławicze, pow. Dubno
Nadiatycze, wieś, gm. Mikołajów, pow,
Żydaczów
Nadkryniczne, osada, gm. Kołodno, pow.
Krzemieniec
Nadolany, wieś, gm. Bukowsko, pow.
Sanok
Nadole, gm. Błaszkowa, pow. Jasło
Nadole, wieś, gm. Nadole, pow. Krosno
Nadorożna, wieś i dwór, gm. Tłumacz,
pow. Tłumacz
Nadorożniów, wieś, gm. Kurzany, pow.
Brzeżany
Nadroczne, kolonia, gm. Tuczyn, pow.
Równe
Naduzie, futor, gm. Kisorycze, pow. Sarny
Nadwórna, miasto, gm. Nadwórna, pow.
Nadwórna
Nadyby, wieś i dwór, gm. Biskowice, pow.
sarny
Nadycze, wieś i dwór, gm. Nadycze, pow.
Żółkiew
Nadyj, gm. Datyń, pow. Kowel
Nadzieja, kolonia, gm. Mizocz, pow.
Zdołbunów
Nadziejopol (Nadjeżpol), kolonia, gm.
Werba, pow. Włodzimierz
Nadziejów, wieś, gm. Rachiń, pow. Dolina
Nadzieliszcze, futor, gm. Bereźne, pow.
Kostopol
Nadzieżda, gm. Mizocz, pow. Zdołbunów
Nagleby, osada, gm. Biała, pow. Czortków
Nagliniszcze, gm. Kaminka Wołoska, pow.
Rawa Ruska
Nagnajów, wieś i dwór, gm. Chmielow,
pow. Tarnobrzeg
Nagórka, osada, gm. Zaleszczyki, pow.
Zaleszczyki
Nagórne, osada, gm. Adamówka, pow.
Jarosław
Nagórzanka, wieś i dwór, gm.
Podzameczek, pow. Buczacz
Nagórzanka, wieś i dwór, gm. Jagielnica,
pow. Czortków
Nagórzanka, gm. Biała, pow. Czortków
Nagórzany, wieś i dwór, gm. Nawarja,
pow. Lwów
Nagórzany, gm. Bukowsko, pow. Sanok
Nagórzany, wieś i dwór, gm. Uścieczko,

pow. Zaleszczyki
Nagórze, gm. Brzyskie, pow. Jasło
Nagórze, gm. Sołotwina, pow. Nadworna
Nagórze, folwark, gm. Buderaż, pow.
Zdołbunów
Nagrabie, kolonia, gm. Kurzany, pow.
Brzeżany
Nagrodczyzna, futor, gm. Tesłuhów, pow.
Dubno
Nahaczów, wieś i dwór, gm. Nahaczow,
pow. Jaworów
Nahorany, wieś, gm. Sudobicze, pow.
Dubno
Nahorce, wieś i dwór, gm. Dzibułki, pow.
Żółkiew
Nahorce Małe, wieś i dwór, gm. Żelechów
Wielki, pow. Kamionka Strumiłowa
Nahorczany, przysiółek, gm. Prałkowce,
pow. Przemyśl
Nahubin, kolonia, gm. Czaruków, pow.
Łuck
Nahujowice, wieś, gm. Lisznia, pow.
Drohobycz
Nahujowice Wyżne, gm. Lisznia, pow.
Drohobycz
Nakazów, futor, gm. Ludwipol, pow.
Kostopol
Nakło, wieś i dwór, gm. Stubno, pow.
Przemyśl
Nakoty, gm. Kisorycze, pow. Sarny
Nakoty (Słomka), kolonia, gm.
Aleksandria, pow. Równe
Nakwasza, wieś i dwór, gm. Suchowola,
pow. Brody
Nalepy, osada, gm. Jarocin, pow. Nisko
Nałęczówek, gm. Mikulicze, pow.
Włodzimierz
Nałuże, wieś, gm. Strusów, pow.
Trembowla
Nanczułka Mała, wieś, gm. Ławrów, pow.
Turka
Nanczułka Wielka, wieś, gm. Ławrów,
pow. Turka
Nanowa, wieś, gm. Krościenko, pow.
Dobromil
Napadówka, wieś i folwark, gm. Łanowce,
pow. Krzemieniec
Narada, gm. Aleksandrja, pow. Równe
Narajów, wieś, gm. Warkowicze, pow.
Dubno
Narajów Miasto, miasteczko, gm. Narajów
Miasto, pow. Brzeżany
Narajów Wieś, wieś, gm. Narajów Miasto,
pow. Brzeżany
Narajówka, przysiółek, gm. Kopyczyńce,
pow. Kopyczyńce
Naręczyn, osada wojskowa i folwark, gm.
Beresteczko, pow. Horochów
Narol, miasteczko i dwór, gm. Narol, pow.
Lubaczów
Narol Wieś, wieś i dwór, gm. Lipsko, pow.
Lubaczów
Narozy, gm. Litwinów, pow. Podhajce
Narutowicze, gm. Wiśniowiec, pow.
Krzemieniec
Narutówka, gm. Malin, pow. Dubno
Nasiczne, wieś, gm. Stuposiany, pow.
Lesko
Nasiłów, gm. Poczajów Nowy, pow.
Krzemieniec
Nastasów, wieś i dwór, gm. Nastasów,
pow. Tarnopol
Nastaszyn, wieś i dwór, gm. Koniuszków,
pow. Rohatyn
Nastawne, futor, gm. Datyń, pow. Kowel
Nastawnie, gm. Wróblaczyn, pow. Rawa
Ruska
Natalin, kolonia, gm. Czaruków, pow.
Łuck
Natalja, kolonia, gm. Bereźne, pow.
Kostopol
Natalja, osada, gm. Aleksandrja, pow.
Równe
Natrunki, gm. Bruckenthal, pow. Rawa
Ruska

Naukołyski, wieś, gm. Poryck, pow.
Włodzimierz
Nawałek, gm. Lubieszów, pow. Kamień
Koszyrski
Nawałki, gajówka, gm. Wielick, pow.
Kowel
Nawarja, miasteczko i dwór, gm. Nawarja,
pow. Lwów
Nawóz, wieś, gm. Rożyszcze, pow. Łuck
Nawóz, gm. Huszcza, pow. Luboml
Nawratyn, wieś, gm. Mikulicze, pow.
Włodzimierz
Nawsie Brzosteckie, wieś, gm. Nawsie
Brzosteckie, pow. Jasło
Nawsie Kołaczyckie, wieś, gm. Nawsie
Kołaczyckie, pow. Jasło
Nawtryja, gm. Lubitów, pow. Kowel
Nazarat, gm. Jabłonów, pow. Kołomyja
Nazarki, gm. Laszki, pow. Jarosław
Nazarów, folwark, gm. Skała, pow.
Borszczów
Nazawizów, wieś, gm. Przerośl, pow.
Nadwórna
Nazurna, wieś, gm. Matyjowce, pow.
Kołomyja, obok Zahajpol, Kobylec
Nehreble, gm. Świrz, pow. Przemyślany
Nehrybka, wieś i dwór, gm. Hermanowice,
pow. Przemyśl
Nemir, gm. Szczurzyn, pow. Łuck
Nemowica, gm. Niemowicze, pow. Sarny
Nereża, gm. Zgorany, pow. Luboml
Nesteraki, gm. Potylicz, pow. Rawa Ruska
Nesterowce, wieś i dwór, gm.
Bogdanówka, pow. Zborów
Nestiuki, gm. Pomorzany, pow. Zborów
Nestroka, gm. Lubień Wielki, pow. Gródek
Jagielloński, obok Henrykówka, Kopryny,
Bartatów
Nesześć (Niesześć), kolonia, gm. Silno,
pow. Łuck, obok Ostrów Czernyżski,
Obórki
Netecza, gm. Zawadka, pow. Turka
Neterpińce, wieś, gm. Olejów, pow.
Zborów, obok Białogłowy, Nosowce
Netreba, gm. Płoucza Mała, pow.
Brzeżany, obok Złoczówka
Netreba, przysiółek, gm. Lubycza
Królewska, pow. Rawa Ruska
Netreba, wieś, gm. Antonówka nad
Horyniem, pow. Sarny, obok Tutowicze,
Parespa
Netreba, wieś, gm. Kisorycze, pow. Sarny,
obok Borowskie Budki, Ur. Kojłowa
Netreba, gm. Mikulicze, pow.
Włodzimierz
Netreba, gm. Skoryki, pow. Zbaraż, obok
Medyń, Pieńkowce
Netreba, wieś, gm. Dobrowody, pow.
Zbaraż, obok Glińczuki, Nowiki, Czumale
Netrebka, gm. Wojtkowa, pow. Dobromil,
obok Wojtkówka, Potasznia
Netusza, gm. Niemowicze, pow. Sarny
Neudorf, wieś, gm. Neudorf, pow.
Drohobycz, obok Raniowce, Bolechowce
Neuhof (Nowy Dwór Uherski), wieś, gm.
Lubień Wielki, pow. Gródek Jagielloński,
obok Ruszczyzna, Weissmanówka
Neweseli, gm. Dąbrowica, pow. Sarny
Newodyszcze, gm. Antonówka, pow.
Sarny
Newratyn ,wieś, gm. Mikulicze, pow.
Włodzimierz
Newraż, gm. Szczurzyn, pow. Łuck
Nezwir, gm. Trościaniec, pow. Łuck
Niagryn, wieś, gm. Wełdzisz, pow. Dolina,
obok Teresówka, Angelówla
Niczegówka, wieś, gm. Kołki, pow. Łuck
Niezehówka, wieś, gm. Kołki, pow. Łuck,
obok Krasnowola, Pohulanka, Maciejki,
Matwiejki
Niebieszczany, wieś, gm. Bukowsko, pow.
Sanok
Niebocko, wieś i dwór, gm. Grabownica
Starzeńska, pow. Brzozów
Nieborów, przysiółek, gm. Hyżne, pow.
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Rzeszów
Niebożka (Niebóżka), wieś, gm. Kiwerce,
pow. Łuck
Niebrzydów, folwark, gm. Olesk, pow.
Włodzimierz, obok Wólka Dulibska,
Mokrzec
Niebylec, miasteczko. gm. Niebylec, pow.
Rzeszów
Niebyłów, wieś i dwór, gm. Łdziany, pow.
Kałusz
Niechajewski, gm. Deraźne, pow.
Kostopol, obok Hłuboczek, Olchówka
Niechciałka, osada, gm. Tryńcza, pow.
Przeworsk
Niechobrz, wieś, gm. Racławówka, pow.
Rzeszów
Nieci, wieś, gm. Datyń, pow. Kowel, obok
Mielce, Sołowjewo
Niedbałówka, gm. Kozowa, pow.
Brzeżany
Niedzieliska, wieś i dwór, gm. Świrz, pow.
Przemyślany
Niedzieliszcze, kolonia, gm. Berezne, pow.
Kostopol
Niedzielna, wieś i dwór, gm. Strzyłki,
pow. Turka
Niedźwiednia, kolonia. gm. Mosty
Wielkie, pow. Żółkiew
Niedźwiedza, wieś, gm. Lisznia, pow.
Drohobycz
Niedżwiedzia Jama, kolonia, gm.
Kisielin, pow. Horochów, obok Janowiec,
Jachimówka
Niedźwiedź, gm. nieznana, pow.
Kamionka Strumiłowa
Niedźwiedzie, kolonia, gm. Sieńków, pow.
Radziechów
Niedźwiedzie, gm. Siedlisko, pow. Rawa
Ruska, obok Szałasy, Werchrata
Niegowce, wieś i dwór, gm. Tomaszowce,
pow. Kałusz
Niegowce-Pniaki, osada, gm.
Tomaszowce, pow. Kałusz
Nieklukwin, futor, gm. Stepań, pow.
Kostopol
Nieklukwin, gm. Niemowicze, pow. Sarny,
obok Huta Paremja
Nielepiec, gm. Halicz (Błudniki?), pow.
Stanisławów, obok Święty Stanisław.
Załukiew
Nielepkowice, wieś, gm. Wiązownica,
pow. Jarosław
Niemce, osada, gm. Siedliska, pow. Rawa
Ruska
Niemcy Dolne, gm. Dobromil, pow.
Dobromil
Niemcy Górne, gm. Dobromil, pow.
Dobromil
Niemiacz, wieś, gm. Podkamień, pow.
Brody
Niemieckie, wieś, gm. Kniahininek, pow.
Łuck
Niemieckie Boki, gm. Busk, pow.
Kamionka Strumiłowa
Niemierzec, leśniczówka, gm.
Włodzimierzec, pow. Sarny
Niemietczyna, futor, gm. Uhorsk, pow.
Krzemieniec
Niemilia (Niemylnia, Niemila, Niemilja),
kolonia, gm. Ludwipol, pow. Kostopol
Niemiłów, wieś, gm. Radziechów, pow.
Radziechów
Niemir, wieś, gm. Szczurzyn, pow. Łuck,
obok Rajmiasto, Fiszno, Tychotyn
Niemirów, miasto i zdrojowisko, gm.
Niemirów, pow. Rawa Ruska
Niemirówka, wieś, gm. Radziwiłłów, pow.
Dubno
Niemowicka Huta, wieś, gm. Niemowicze,
pow. Sarny
Niemowicka Rudnia, osada i osada
młyńska, gm. Niemowicze, pow. Sarny
Niemowicze, stacja kolejowa, gm. Stepań,
pow. Kostopol
Niemowicze, wieś, gm. Niemowicze, pow.
Sarny
Niemstów, wieś i dwór, gm. Cieszanów,
pow. Lubaczów
Niemszyn, wieś i dwór, gm. Bołszowce,
pow. Rohatyn
Nienadowa, wieś i dwór, gm. Krzywcza,
pow. Przemyśl
Nienadówka, wieś, gm. Sokołów, pow.
Kolbuszowa
Nienaszów, wieś i dwór, gm. Żmigród
Nowy, pow. Jasło
Nienowice, wieś, gm. Radymno, pow.
Jarosław
Niepla, gm. Niepla, pow. Jasło
Nieportów (Nieporotów), gm. Parchacz,
pow. Sokal
Nierucze, kolonia,gm. Silno, pow. Łuck,
obok Majdan Lipeński, Wilcze, Halinówka
Niesłuchów, wieś i dwór, gm. Żelechów
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Wielki, pow. Kamionka Strumiłowa, obok
Banunin, Milatyn Stary
Niespodzianka I, II i III, kolonie, gm.
Tuczyn, pow. Równe
Niestanice, gm. nieznana, pow. Kamionka
Strumiłowa
Niestanice, wieś i dwór, gm. Chołojów,
pow. Radziechów
Niesteranka, futor, gm. Uhorsk, pow.
Krzemieniec
Niesuchojeże (Niesuchoiże), miasteczko,
gm. Niesuchojeże, pow. Kowel
Niesześć (Nieszczęść), kolonia, gm. Kołki,
pow. Łuck
Niesześć, kolonia, gm. Silno, pow. Łuck
Nieświcz, wieś, majątek i stacja kolejowa,
gm. Czaruków, pow. Łuck
Nietrzeba, leśniczówka, gm. Mikulicze,
pow. Włodzimierz
Niewgłowce (Niewęgłowce), gm.
Bołoszowce, pow. Rohatyn, obok
Bouszów, Zagumienki
Niewiaszka, osada, gm. Monasterz, pow.
Przeworsk
Niewicko, futor, gm. Kołki, pow. Łuck
Niewierówka, gm. Germakówka, pow.
Borszczów
Niewiniaki, gm. Magierów, pow. Rawa
Ruska
Niewierz, wieś i folwark, gm. Wielka
Głusza, pow. Kamień Koszyrski
Niewierz I, II i III, kolonie, gm. Wielka
Głusza, pow. Kamień Koszyrski
Niewirków, wieś i folwark, gm.
Międzyrzecz, pow. Równe
Niewistka, wieś i dwór, gm. Dydnia, pow.
Brzozów
Niewoczyn, wieś, gm. Bohorodczany
Stare, pow. Stanisławów
Niewodna, gm. Wiśniowa, pow. Krosno
Niewólno, wieś, gm. Szczurzyn, pow.
Łuck, obok Tychotyn, Koniaków
Nieznajowa, gm. Nieznajowa, pow.
Gorlice
Nieznajowa, gm. nieznana, pow. Jasło
Nieznanowski Kąt, gm. Dobrotwór, pow.
Kamionka Strumiłowa
Nieznanów, wieś i dwór, gm. Nieznanów,
pow. Kamionka Strumiłowa
Niezwir, kolonia, gm. Trościaniec, pow.
Łuck
Nieźwiska, wieś i dwór, gm. Nieźwiska,
pow. Horodenka
Nieżałe, gm. Maniewicze, pow. Kowel
Nieżuchów, wieś i dwór, gm. Grabowiec
Stryjski, pow. Stryj
Nihowice, wieś, gm. Kupnowice Nowe,
pow. Rudki
Nikitycze, wieś, gm. Korytnica, pow.
Włodzimierz
Nikitycze, wieś, gm. Werba, pow. Dubno
Nikitycze Sporne, osada, gm. Korytnica,
pow. Włodzimierz
Nikłowice, wieś i dwór, gm. Sądowa
Wisznia, pow. Mościska
Nikodemów, folwark, gm. Turzysk, pow.
Kowel
Nikonkowice, wieś, gm. Ostrów, pow.
Lwów
Nikowaty, gm. Hryniawa, pow. Kosów
Nikowta, gm. Pistyń, pow. Kosów, obok
Ropieniec, Jamy
Nimeczczyna, futor, gm. Podberezie, pow.
Horochów
Niniatka, osada i leśniczówka, gm.
Bereźne, pow. Kostopol
Niniowo, gm. Krymno, pow. Kowel
Niniów Dolny, wieś, gm. Bratkowce, pow.
Stryj
Niniów Górny, wieś, gm. Bratkowce, pow.
Stryj
Nipczyki, gm. Korytnica, pow.
Włodzimierz
Niska Niwa, gm. Kisorycze, pow. Sarny
Niskienicze, wieś i folwark, gm.
Grzybowica, pow. Włodzimierz Wołyński
Nisko, miasto i dwór, gm. Nisko, pow.
Nisko
Niskołyzy, wieś i dwór, gm. Uście Zielone,
pow. Buczacz
Niwa, folwark, gm. Kniahinin, pow.
Dubno
Niwa, osada, gm. Huszcza, pow. Luboml
Niwa, gm. Mosty Wielkie, pow. Żółkiew
Niwa, gm. Wielkie Oczy, pow. Lubaczów
Niwa Huta, gm. Korytnica, pow.
Włodzimierz
Niwa Zdanowska, gm. Lisie Jamy, pow,
Lubaczów
Niweck, wieś, folwark, osada wojskowa i
leśniczówka, gm. Dąbrowica, pow. Sarny
Niwecko, kolonia, gm. Kołki, pow. Łuck
Niwice, wieś i dwór, gm. Ohladów, pow.
Radziechów

Niwiska, wieś i dwór, gm. Kolbuszowa
Dolina, pow. Kolbuszowa
Niwisko, gm. Kołki, pow. Łuck
Niwka, futor, gm. Radziwiłłów, pow.
Dubno
Niwka, gm. Lubaczów, pow. Lubaczów
Niwki, futor, gm. Bereźne, pow. Kostopol
Niwki, gm. Horyniec, pow. Lubaczów
Niwki, folwark, gm. Lubaczów, pow.
Lubaczów
Niwki, kolonia, gm. Tuczyn, pow. Równe
Niwki, gm. Nowy Czartorysk, pow. Łuck
Niwki, gm. Wielka Głusza, pow. Kamień
Koszyrski
Niwra, wieś i dwór, gm. Germakówka,
pow. Borszczów
Niwsko, gm. Lubieszów, pow. Kamień
Koszyrski
Niwy, gm. Potylicz, pow. Rawa Ruska
Niwy I i II, gm. Lisie Jamy, pow.
Lubaczów
Niwyszcze, gm. Niemowicze, pow. Sarny
Niwy Białe, gm. Łopatyn, pow.
Radziechów
Niwy Czarne, gm. Łopatyn, pow.
Radziechów
Niwy Hubińskie, kolonia, gm. Czaruków,
pow. Łuck
Niwy Rudki, gm. Młyniska, pow.
Żydaczów
Niwy Złoczowskie, wieś, gm. Boremel,
pow. Dubno
Niz, gm. Szack, pow. Luboml
Niżankowice, miasteczko, gm.
Niżankowice, pow. Przemyśl
Niżatyce, wieś, gm. Kańczuga, pow.
Przeworsk
Nożborg Nowy, wieś i dwór, gm.
Wasylkowce, pow. Kopyczyńce
Niżborg Stary, wieś i dwór, gm.
Wasylkowce, pow. Kopyczyńce
Niżborg Szlachecki, wieś i dwór, gm.
Wasylkowce, pow. Kopyczyńce
Niżkowce, miasteczko i dwór, gm.
Załoźce, pow. Zborów
Niżna Łąka, wieś, gm. Miejsce Piastowe,
pow. Krosno
Niżne Mieżdubrowy, gm. Mosty Wielkie,
pow. Żółkiew, obok Derewnia, kol.
Niedźwiednia
Niżniów, miasteczko i dwór, gm. Niżniów,
pow. Tłumacz
Nosaczewicze, kolonia, gm. Rożyszcze,
pow. Łuck, obok Zapust Stary, Tarnowola
Nosków, leśniczówka, gm. Kostopol, pow.
Kostopol
Nosowce, wieś i dwór, gm. Jankowce,
pow. Tarnopol
Nosowica Nowa, wieś, gm. Sudobicze,
pow. Dubno
Nosowica Stara, wieś i dwór, gm.
Sudobicze, pow. Dubno
Nosowicze, wieś, folwark i osada leśna,
gm. Ołyka, pow. Łuck
Nosów, wieś, gm. Zawałów, pow.
Podhajce
Nosówka, wieś, gm. Racławówka, pow.
Rzeszów
Nowa, kolonia, gm. Maniewicze, pow.
Kowel
Nowa Bereżnica, gm. Dąbrowica, pow.
Sarny
Nowa Dolina, futor, gm. Werba, pow.
Dubno
Nowa Dąbrowa (Dąbrowa Nowa), kolonia,
gm. Hołoby, pow. Kowel
Nowa Grobla, wieś, gm. Oleszyce, pow.
Lubaczów
Nowa Grobla, osada, gm. Siółko, pow.
Podhajce
Nowa Grobla, osada,, gm. Knihynicze,
pow. Rohatyn
Nowa Grobla, futor, gm. Werba, pow.
Dubno
Nowa Huta, gm. Bednarów, pow.
Stanisławów
Nowa Huta, gm. Buderaż, pow.
Zdołbunów
Nowa Kolinja, kolonia, gm. Bereźne, pow.
Kostopol
Nowa Liniówka, kolonia, gm. Rożyszcze,
pow. Łuck
Nowa Miara, gm. Uhorniki, pow.
Stanisławów, obok Podpieczary, Na
Chruszczatach
Nowa Osada, gm. Sokołówka, pow.
Bóbrka
Nowa Rakowszczyzna, kolonia, gm.
Torczyn, pow. Łuck
Nowa Ruda, wieś i futor, gm. Maniewicze,
pow. Kowel, obok Ur. Kunnie,
Kożusznica, Ur. Ostrówek
Nowa Ruda, osada, gm. Charzewice, pow.
Tarnobrzeg
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Nowa Smolarnia, futor, gm. Stepań, pow,
Kostopol
Nowa Spaszczyzna, gm. Werba, pow.
Włodzimierz
Nowa Walerianówka, kolonia, gm.
Rożyszcze, pow. Łuck
Nowa Werba, kolonia, gm. Werba, pow.
Włodzimierz
Nowa Wieś, wieś i dwór, gm. Bircza, pow.
Dobromil
Nowa Wieś, gm. Lisznia, pow. Drohobycz
Nowa Wieś, wieś i dwór, gm. Kolbuszowa
Dolna, pow. Kolbuszowa
Nowa Wieś, przysiółek, gm. Nadole, pow.
Krosno
Nowa Wieś, wieś, gm. Nisko, pow. Nisko
Nowa Wieś, gm. Stojanów, pow.
Radziechów, obok Zabawa, Jezioro,
Szczygłówka
Nowa Wieś, wieś, gm. Podzwierzyniec,
pow. Rudki
Nowa Wieś, przysiółek, gm. Tyczyn, pow.
Rzeszów
Nowa Wieś, osada, gm. Grębów, pow.
Tarnobrzeg
Nowa Wieś, wieś, gm. Ottynia, pow.
Tłumacz, obok Mołodyłów, Bednarówka
Nowa Wieś (Neudorf, Polminowice), gm.
Neudorf, pow. Drohobycz
Nowa Wieś Czudecka, wieś, gm. Czudec,
pow. Rzeszów
Nowa Wieś Zaczerska, gm. Trzebownisko,
pow. Rzeszów
Nowa Wyżwa, gm. Siedliszcze, pow.
Kowel
Nowa Ziemia, kolonia, gm. Poddębce,
pow. Łuck, obok Adamówka, Moszczenica
Nowaki, wieś, gm. Włodzimierzec, pow.
Sarny, obok Jezioro, Stachówka, kol.
Burki
Nowe Gniezno, osada wojskowa, gm.
Brany, pow. Horochów, obok Stawisko,
Szeroka, folwark Lilówka
Nowe Koszary, wieś i folwark, gm. Stare
Koszary, pow. Kowel
Nowe Miasto, miasto, gm. Nowe Miasto,
pow. Dobromil
Nowe Podcerewicze, gm. Nowy
Czartorysk, pow. Łuck
Nowe Podhajce, gm. Poddębce, pow. Łuck
Nowe Sioło, gm. Szkło, pow. Jaworów
Nowe Sioło, wieś i dwór, gm. Nowe Sioło,
pow. Zbaraż, obok Suchowce, Hnilice
Małe (Hniliczki)
Nowe Sioło, wieś i dwór, gm. Nadycze,
pow. Żółkiew
Nowe Sioło, wieś i dwór, gm. Ruda, pow.
Żydaczów
Nowe Sioło, gm. Niemirów, pow. Rawa
Ruska
Nowe Sioło, wieś i dwór, gm. Cieszanów,
pow. Lubaczów
Nowe Teremno, kolonia, gm. Kiwerce,
pow. Łuck
Nowe Zamostyszcze (Małe
Zamostyszcze), kolonia, gm. Berezne,
pow. Kostopol
Nowica, wieś i dwór, gm. Nowica, pow.
Kałusz
Nowiczyzna, gm. Suchowola, pow. Brody
Nowiki, wieś i dwór, gm. Dobrowody,
pow. Zbaraż, obok Kutyszcze, Czumale,
Zarubińce
Nowina, futor, gm. Wielick, pow. Kowel,
obok Kuchary, Wólka Porska
Nowinki, gm. Zabłocie, pow. Kowel
Nowinki, folwark, gm. Buderaż, pow.
Zdołbunów
Nowiny, futor, gm. Tesłuhów, pow. Dubno
Nowiny, folwark, gm. Nahaczów, pow.
Jaworów
Nowiny, kolonia, gm. Ludwipol, pow.
Kostopol
Nowiny, osada, gm. Siedliszcze, pow.
Kowel
Nowiny, kolonia, gm. Huszcza, pow.
Luboml
Nowiny, gm. Podberezie, pow. Horochów
Nowiny, gm. Hołowno, pow. Luboml
Nowiny, gm. Maniewicze, pow. Kowel
Nowiny, futor, gm. Kołki, pow. Łuck
Nowiny, kolonia, gm. Szczurzyn, pow.
Łuck
Nowiny, folwark, gm. Szczurowice, pow.
Radziechów
Nowiny, folwark, gm. Międzyrzecz, pow.
Równe
Nowiny, gm. Sławsko, pow. Stryj
Nowiny, wieś, gm. Radomyśl, pow.
Tarnobrzeg
Nowiny, przysiółek, gm. Grębów, pow.
Tarnobrzeg
Nowiny, kolonia, gm. Grzybowica, pow.
Włodzimierz
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Nowiny, osada, gm. Korytnica, pow.
Włodzimierz
Nowiny Czeskie, wieś, gm. Młynów, pow.
Dubno
Nowiny Horynieckie, wieś, gm. Horyniec,
pow. Lubaczów
Nowo Lachów, kolonia, gm. Poryck, pow.
Włodzimierz
Nowo Rachmanów (Noworachmanów),
wieś, gm. Szumsk, pow. Krzemieniec
Nowogrobla, gm. Potutory, pow. Brzeżany
Nowojanka, wieś, gm. Chotiaczów, pow.
Włodzimierz
Nowokrajów, kolonia, gm. Buhryń, pow.
Równe
Nowomalin, wieś i folwark, gm.
Nowomalin, pow. Zdołbunów
Nowomylsk (Mylsk Nowy), wieś, gm.
Zdołbica, pow. Zdołbunów
Noworodczyce, wieś, gm. Nowomalin,
pow. Zdołbunów
Nowosielce, wieś i dwór, gm. Bortniki,
pow. Bóbrka
Nowosielce, futor, gm. Stepań, pow.
Kostopol
Nowosielce, wieś i dwór, gm. gm.
Przeworsk, pow. Przeworsk
Nowosielce Gniewoszyńskie, wieś, gm.
Zarszyn, pow. Sanok
Nowosielce Kozickie, wieś i dwór, gm.
Wojtkowa, pow. Dobromil
Nowosiele, futor, gm. Dąbrowica, pow.
Sarny
Nowosielec, wieś, gm. Nisko, pow. Nisko
Nowosielica, obok Kruhlika, rezydencja.
(http://www.wolhynia.pl/index.p?option=c
om_t&view=article&id=428&catid=24&I
temid=101 )
Nowosielica, gm. Twierdza, pow.
Mościska
Nowosielica Niżna, wieś, gm. Wygoda,
pow. Dolina
Nowosielica przy Kosowie, wieś, gm.
Dżurów, pow. Śniatyń
Nowosielica Wyżna, wieś, gm. Wygoda,
pow. Dolina
Nowosilska, gm. Kisorycze, pow. Sarny
Nowosiółka, wieś i dwór, gm. Nowosiółka,
pow. Podhajce
Nowosiółka, wieś, gm. Niżniów, pow.
Tłumacz
Nowosiółka, wieś i dwór, gm. Dunajów,
pow. Przemyślany
Nowosiółka (Nowosiółka-Bekerów), wieś,
gm. Nowosiółka, pow. Podhajce
Nowosiółka Biskupia, wieś, gm.
Kudryńce, pow. Borszczów
Nowosiółka Grzymałowska, wieś, dwór i
leśniczówka, gm. Touste, pow. Skałat
Nowosiółka Jazłowiecka, wieś i dwór, gm.
Jazłowiec, pow. Buczacz
Nowosiółka Kąt, gm. Nowosiółka, pow.
Podhajce
Nowosiółka Koropiecka, wieś i dwór, gm.
Koropiec, pow. Buczacz
Nowosiółka Kostiukowa, wieś i dwór, gm.
Kasperowce, pow. Zaleszczyki
Nowosiółka Łęczówka, wieś, gm.
Nowosiółka, pow. Podhajce
Nowosiółka Skałacka, wieś i dwór, gm.
Skałat Stary, pow. Skałat
Nowosiółki, zaścianek, gm. Boremel, pow.
Dubno
Nowosiółki, wieś, gm. Malin, pow. Dubno
Nowosiółki, wieś, gm. Ożomla Mała, pow.
Jaworów
Nowosiółki, wieś, gm. Krymno, pow.
Kowel
Nowosiółki, wieś i folwark, gm.
Katerburg, pow. Krzemieniec
Nowosiółki, wieś, gm. Hoczew, pow.
Lesko
Nowosiółki, wieś, gm. Krasów, pow.
Lwów
Nowosiółki, wieś, osada i gajówka, gm.
Nowy Czartorysk, pow. Łuck
Nowosiółki, wieś i folwark, gm.
Dziatkiewicze, pow. Równe
Nowosiółki, wieś i osada wojskowa, gm.
Klewań, pow. Równe
Nowosiółki, wieś i folwark, gm.
Chotiaczów, pow. Włodzimierz
Nowosiółki, wieś i folwark, gm. Olesk,
pow. Włodzimierz
Nowosiółki, wieś, gm. Zdołbica, pow.
Zdołbunów
Nowosiółki, wieś i dwór, gm. Gołogóry,
pow. Złoczów
Nowosiółki, wieś, gm. Hołowno, pow.
Luboml
Nowosiółki, gm. Stepań, pow. Kostopol
Nowosiółki, futor, gm. Klewań, pow.
Równe
Nowosiółki, wieś i dwór, gm. Popowice,
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pow. Przemyśl
Nowosiółki Dydyńskie, wieś, gm.
Nowosiółki Dydyńskie, pow. Dobromil
Nowosiółki Gościnne, wieś i dwór, gm.
Koniuszki Siemianowskie, pow. Rudki
Nowosiółki Kardynalskie, wieś i dwór,
gm. Wierzbica, pow. Rawa Ruska
Nowosiółki Liskie, wieś i dwór,
gm. Milatyn Nowy, pow. Kamionka
Strumiłowa
Nowosiółki Małe, wieś, gm. Popowice,
pow. Przemyśl
Nowosiółki Nowoczeskie, wieś, gm.
Skobełka, pow. Horochów
Nowosiółki Oparskie, wieś i dwór, gm.
Podzwierzyniec, pow. Rudki
Nowosiółki Przednie, wieś i dwór, gm.
Wierzbica, pow. Rawa Ruska
Nowosiółki Ruskie, wieś i folwark, gm.
Skobełka, pow. Horochów
Nowosiółki Staroczeskie, wieś, gm.
Skobełka, pow. Horochów
Nowosiówki, futor, gm. Kisielin, pow.
Horochów
Nowostańce, osada, gm. Laszków, pow.
Radziechów
Nowostaw, wieś, gm. Beresteczko, pow.
Horochów
Nowostaw, wieś i futor, gm. Dederkały
Wielkie, pow. Krzemieniec
Nowostaw, wieś, gm. Połonka, pow. Łuck
Nowostaw Dolny, gm. Klewań, pow.
Równe
Nowostawce, folwark, gm. Koniuszków,
pow. Brody
Nowostawce, wieś i dwór, gm.
Podzameczek, pow. Buczacz
Nowostawce, osada, gm. Czarnokońce
Wielkie, pow. Kopyczyńce
Nowostawce, gm. Laszków, pow.
Radziechów
Nowostawce, wieś, kolonia i folwark, gm.
Buhryń, pow. Równe
Nowostawy, folwark, gm. Małnów, pow.
Mościska
Nowoszyce, wieś i dwór, gm. Dublany,
pow. Sambor
Nowoszyn, wieś, gm. Wełdzirz, pow.
Dolina
Nowoszyny, wieś, gm. Żurawno, pow.
Żydaczów
Nowotaniec, wieś, gm. Bukowsko, pow.
Sanok
Nowozarzecze, kolonia, gm. Werba, pow.
Włodzimierz
Nowożuków (Żuków Nowy), wieś, gm.
Klewań, pow. Równe
Nowy Czartorysk, gm. Nowy Czartorysk,
pow. Łuck
Nowy Dornbach, gm. Kuryłówka, pow.
Łańcut
Nowy Dwór, gm. Dobrowlany, pow.
Drohobycz
Nowy Dwór, wieś i folwark, gm.
Kupiczów, pow. Kowel
Nowy Dwór, wieś i folwark, gm. Równe,
pow. Równe
Nowy Dwór, gm. Kisorycze, pow. Sarny
Nowy Dwór, wieś i dwór, gm.
Krystynopol, pow. Sokal
Nowy Dwór, gm. Uhersko, pow. Stryj
Nowy Dwór Uherski (Neuhof), gm.
Lubień Wielki, pow. Gródek Jagielloński
Nowy Gaj, kolonia, gm. Wielick, pow.
Kowel
Nowy Gródek, gm. Maniewicze, pow.
Kowel
Nowy Jagodzin, kolonia, gm. Bereżce,
pow. Luboml
Nowy Korzec, wieś, gm. Korzec, pow.
Równe
Nowy Łupków, stacja kolejowa, gm. Wola
Michowa, pow. Lesko
Nowy Młyn, furor, gm. Deraźne, pow.
Kostopol
Nowy Młyn, gm. Daszawa, pow. Stryj
Nowy Mosor (Nowy Mosur), wieś i
kolonia, gm. Hołoby, pow. Kowel
Nowy Oleksiniec, wieś, gm. Oleksiniec
Stary, pow. Krzemieniec
Nowy Pruszyn, kolonia, gm. Tuczyn, pow.
Równe
Nowy Raczyn, kolonia, gm. Podberezie,
pow. Horochów
Nowy Rogowiec, wieś, gm. Lubianki
Wyższe, pow. Zbaraż
Nowy Sącz, miasto, gm. Nowy Sącz, pow.
Nowy Sącz
Nowy Staw, gm. Kłodno Wielkie, pow.
Żółkiew
Nowy Staw-Jurydyka, wieś, cegielnia i
leśniczówka, gm. Klewań, pow. Równe
Nowy Swojczów, kolonia, gm. Werba,
pow. Włodzimierz

Nowy Świat, przysiółek, gm. Kamionka
Wołoska, pow. Rawa Ruska
Nowy Świat, gm. Sambor, pow. Sambor
Nowy Świat, kolonia i osada, gm.
Buderaż, pow. Zdołbunów
Nowy Tok, wieś, gm. Boremel, pow.
Dubno
Nowy Tyczyn, gm. Darachów, pow.
Trembowla
Nowy Uwin, gm. nieznana, pow.
Radziechów
Nozdrzec, wieś i dwór, gm. Nozdrzec,
pow. Brzozów
Nozłuptowa, gm. Turka, pow. Turka
Nudysze (Nudyże), wieś, gm. Zgorany,
pow. Luboml
Nujno, wieś, gm. Soszyczno, pow. Kamień
Koszyrski
Nuszcze, wieś i dwór, gm. Hukałowce,
pow. Zborów
Nuśmice, wieś, gm. Chorobrów, pow.
Sokal
Nużel, wieś i folwark, gm. Hołoby, pow.
Kowel
Nyrków, wieś i dwór, gm. Uścieczko, pow.
Zaleszczyki
Nyry, wieś, folwark i osada młyńska, gm.
Kupiczów, pow. Kowel
Nywiszcze, gm. Górniki, pow. Kowel
Nywka, gm. Zabłocie, pow. Kowel
Nywki, osada, gm. Podberezie, pow.
Horochów
Nywki, gm. Luboml, pow. Luboml
Nywky, gm. Lubitów, pow. Kowel

Litera O
Obaracz, gm. Żohatyn, pow. Dobromil
Obarów, wieś i folwark, gm. Równe, pow.
Równe
Obarzańce, wieś i dwór, gm. Jankowce,
pow. Tarnopol
Obarzym, wie i dwór, gm. Dydnia, pow.
Brzozów
Obecz (Linde), dwór, gm. Korszów,
pow. Kołomyja, obok Chlebiczyn Leśny.
Czeremchów
Obelisk, gm. Stare Miasto, pow. Podhajce
Obeliska, sołectwo Łany Polskie, gm.
Kamionka Strumiłowa, pow. Kamionka
Strumiłowa
Obelnica, wieś i dwór, gm. Koniuszki,
pow. Rohatyn
Obeniże, wieś, kolonia, folwark i gajówka,
gm. Turzysk, pow. Kowel
Obercze, gm. Lubieńce, pow. Stryj, obok
Monasterzec, Koniuszków
Obersdorf (Wyżne), wieś, gm. Krościenko,
pow. Dobromil
Obertasów, gm. Folwarki, pow. Złoczów
Obertyn, miasteczko i dwór, gm. Obertyn,
pow. Horodenka
Obertyn Netrebówka, przedmieście
miasteczka Obertyn, pow. Horodenka
Obhów, wieś, gm. Sudobicze, pow. Dubno
Obicz, gm. Sławsko, pow. Stryj, obok
Różanka Niżna
Oblasek, gm. Manasterz, pow. Przeworsk
Oblasek, przysiółek, gm. Krzywcza, pow.
Przemyśl
Obliski, osada i nadleśnictwo, gm.
Wygoda, pow. Dolina
Obliskie, wieś, gm. Kamień Koszyrski,
pow. Kamień Koszyrski
Obłapy, wieś i leśniczówka, gm.
Niesuchojeże, pow. Kowel
Obłazy, gm. Skole, pow. Stryj, obok
Pobuk, Dębina
Obłazy, gm. Podhorce, pow. Stryj, obok
Kruszelnica Szlachecka
Obłaźce, gm. Borynia, pow. Turka, obok
Wysocko Niżne, Kowalówki
Obłażnica, wieś i dwór, gm. Ruda, pow.
Żydaczów
Obnoga, gm. Szkło, pow. Jaworów
Obnowa, gm. Bielska Wola, pow. Sarny
Obocz, gm. Żydaczów, pow. Żydaczów
Obocze, gm. Berezów Średni, pow.
Kołomyja
Obocze, gm. Sławsko, pow. Stryj
Obodówka, wieś i dwór, gm. Nowe Sioło,
pow. Zbaraż
Obodziany, gm. Stepań, pow. Kostopol
Obojna, przysiółek, gm. Charzewice, pow.
Tarnobrzeg
Obołonia, gajówka, gm. Szkło, pow.
Jaworów
Obołonie, gm. Dolina, pow. Dolina
Obornia, zamek, gm. Zadwórze, pow.
Przemyślany, obok Laszki Królewskie,
Rozworzany
Obory, folwark, gm. Dederkały Wielkie,
pow. Krzemieniec
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Oborzyszcze, przysiółek, gm. Wygoda,
pow. Dolina
Obozowisko, przysiółek, gm. Stare
Miasto, pow. Podhajce
Obórki, kolonia, gm. Kołki, pow. Łuck
Obórki, gm. Niemowicze, pow. Sarny
Obórki Dworzec, kolonia, gm. Silno, pow.
Łuck
Obrawszczyzna, gm. Lisie Jamy, pow.
Lubaczów
Obręczówka, kolonia, gm. Ihrowica, pow.
Tarnopol
Obręczyna, przysiółek, gm. Czudec, pow.
Rzeszów
Obroszyn, wieś i dwór, gm. Stawczany,
pow. Gródek Jagielloński
Obrotów, osada, gm. Witków Nowy, pow.
Radziechów
Obrydki, gm. Zabłocie, pow. Kowel
Obszar, osada, gm. Dąbrowica, pow.
Sarny
Obszar, gm. Silno, pow. Łuck
Obszarek (Obszarec), futor, gm. Stydyń,
pow. Kostopol
Obszary, gm. Lubień Wielki, pow. Gródek
Jagielloński
Obszary Kielnarowskie, gm. Tyczyn, pow.
Rzeszów
Obszyr, futor, gm. Soszyczno, pow.
Kamień Koszyrski
Obycz, wieś, gm. Szumsk, pow.
Krzemieniec
Obydów, wieś, gm. Kamionka Strumiłowa,
pow. Kamionka Strumiłowa
Obydra, gm. Melechów, pow. Lwów
Obydra, gm. Olejów, pow. Zborów, obok
Krutków Gaj, Trościaniec Wielki
Obyrki, futor, gm. Dziatkiewicze, pow.
Równe
Obzyr Mały, wieś, gm. Borowno, pow.
Kamień Koszyrski
Obzyr Wielki, wieś i folwark, gm.
Borowno, pow. Kamień Koszyrski
Ochłopów, wieś, gm. Podberezie, pow.
Horochów
Ochmatków, wieś, gm. Kniahinin, pow.
Dubno
Ochnówka, wieś i folwark, gm. Werba,
pow. Włodzimierz
Ochocin, kolonia, gm. Torczyn, pow. Łuck
Ochotniki, wieś i majątki, gm. Olesk, pow.
Włodzimierz
Ochrymowce, wieś i dwór, gm.
Czernichowce, pow. Zbaraż
Ochrymówka, gm. Włodzimierzec, pow.
Sarny
Ocice, wieś, gm. Tarnobrzeg, pow.
Tarnobrzeg
Oczać, gm. Laszków, pow. Radziechów
Oczerecianka (Oczeretianka), kolonia, gm.
Powursk, pow. Kowel
Oczerecianka, kolonia, gm. Berezne, pow.
Kostopol
Oczerety, gm. Mikulińce, pow. Śniatyń,
obok Widzynów, Drahasymów
Oczerety, gm. Ottynia, pow. Tłumacz,
obok Hołosków, Chlebiczyn Leśny
Odaje, wieś, gm. Markowce, pow.
Tłumacz
Odaje Horyhladzkie, gm. Olesza, pow.
Tłumacz
Odejejków, gm. Krymno, pow. Kowel
Oderadówka, wieś, gm. Uhorsk, pow.
Krzemieniec
Oderady, kolonia, gm. Czaruków, pow.
Łuck
Oderady, wieś i leśniczówka, gm. Ołyka,
pow. Łuck
Oderady Leśne, kolonia, gm. Ołyka, pow.
Łuck
Odetejko (Otdalejka), futor, gm. Krymno,
pow. Kowel, obok Dublówka
Odnówka, kolonia, gm. Szczurzyn, pow.
Łuck
Odrzechowa, wieś, gm. Zarszyn, pow.
Sanok
Odrzechówki, gm. Zarszyn, pow. Sanok
Odrzykoń, gm. Odrzykoń, pow. Kosów
Ofiary Cygańskie, gm. Bruckenthal, pow.
Rawa Ruska
Ogińszczyzna, kolonia, sołectwo Chatki,
gm. Złotniki, pow. Podhajce
Oglewo Wielkie, leśniczówka, gm.
Zabłocie, pow. Kowel
Ogniszcze, osada, gm. Silno, pow. Łuck
Ogół, kolonia, gm. Maniewicze, pow.
Kowel
Ohladowska, gm. Koniuszki, pow. Brody
Ohladów, wieś i dwór, gm. Ohladów, pow.
Radziechów
Ohlowo (Oglowo), futor, gm. Zabłocie,
pow. Kowel, obok Konobel, Zdomyś
Ohoriłki, gm. Kamionka Wołoska, pow.
Rawa Ruska
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Ohryzkowce, wieś, gm. Wyszogródek,
pow. Krzemieniec
Okaczowo, futor, gm. Chocieszów, pow.
Kamień Koszyrski
Okapce, gm. Borynia, pow. Turka
Okczewo, gm. Niemowicze, pow. Sarny
Okniany, wieś i dwór, gm. Tłumacz, pow.
Tłumacz
Okniny Duże, wieś, gm. Katerburg, pow.
Krzemieniec
Okniny Małe, wieś, gm. Katerburg, pow.
Krzemieniec
Okno, wieś i dwór, gm. Czerniatyn, pow.
Horodenka
Okno, wieś i dwór, gm. Ostapie, pow.
Skałat
Okoń, osiedle, sołectwo Tadanie, gm.
Kamionka Strumiłowa, pow. Kamionka
Strumiłowa
Okońsk, wieś i folwark, gm. Maniewicze,
pow. Kowel
Okop, gm. Zborów, pow. Zborów, obok
Olszamazur, Cecora
Okopy, gm. Buszcze, pow. Brzeżany, obok
Plichów, Urmań
Okopy, gm. Płaucza Mała, pow. Brzeżany
Okopy, wieś, dwór i folwark, gm.
Magierów, pow. Rawa Ruska
Okopy, kolonia, gm. Jezierzany, pow.
Buczacz, obok Krehorów
Okopy, wieś, gm. Kisorycze, pow. Sarny,
obok Borowskie Budki
Okopy Św. Trójcy, wieś i dwór, gm.
Okopy Św. Trójcy, pow. Borszczów
Ohorsk Mały, wieś i kolonia, gm. Torczyn,
pow. Łuck
Okorsk Wielki, wieś, gm. Torczyn, pow.
Łuck
Okorski Las, kolonia, gm. Torczyn, pow.
Łuck
Okólki, gm, Szkło, pow. Jaworów
Okrąglak, kolonia, gm. Kisielin, pow.
Horochów
Oktawin, kolonia, gm. Mikulicze, pow.
Włodzimierz
Okuniewskie, gm. Matków, pow. Turka
Okunin, wieś, gm. Maciejów, pow. Kowel
Olble Lackie, wieś i folwark, gm. Kamień
Koszyrski, pow. Kamień Koszyrski
Olble Ruskie, wieś, gm. Kamień
Korzyrski, pow. Kamień Koszyrski
Olchawa, kolonia, gm. Buderaż, pow.
Zdołbinów
Olchowa, folwark, gm. Bilcze Złote, pow.
Borszczów, obok Myszków, Hińkowce
Olchowa, osada, gm. Laszki, pow.
Jarosław
Olchowa, wieś, gm. Łukowe, pow. Lesko
Olchowa, gm. Mosty Wielkie, pow.
Żółkiew, obok Bojaniec, Hołuby
Olchowa-Żelechowo, strażnica graniczna,
gm. Kisorycze, pow. Sarny, obok
Podhałce, Dołhe, Białowież
Olchowce, wieś i dwór, gm. Sanok, pow.
Sanok
Olchowczyk, wieś i dwór, gm. Husiatyn,
pow. Kopyczyńce
Olchowe, osada, gm. Żurów, pow.
Rohatyn, obok Jawsze, Podmichałowce
Olchowe, gajówka, gm. Siedliska, pow.
Rawa Ruska
Olchowiec, wieś, gm. Chlebowice
Wielkie, pow. Bóbrka
Olchowiec, wieś, gm. Potutory, pow.
Brzeżany
Olchowiec, gm. Kurzany, pow. Brzeżany
Olchowiec, przysiółek, gm. Czortków,
pow. Czortków
Olchowiec, wieś i dwór, gm. Czernelica,
pow. Horodenka
Olchowiec, wieś, gm. Polany, pow.
Krosno
Olchowiec, folwark, gm. Kołodno, pow.
Krzemieniec
Olchowiec, gm. Czarna, pow. Lesko
Olchowiec, przysiółek, gm. Polana, pow.
Lesko
Olchowiec, gm. Dukla, pow. Krosno
Olchowiec, przysiółek, gm. Rozdół, pow.
Żydaczów
Olchowiec, wieś i dwór, gm.
Dźwiniaczka, pow. Borszczów, obok
Perebijkowce, Horoszowa
Olchowy, osada młyńska, gm. Dederkały
Wielkie, pow. Krzemieniec
Olchówka, gm. Perehińsko, pow. Dolina
Olchówka, wieś, gm. Skobełka, pow.
Horochów
Olchówka, kolonia, gm. Deraźne, pow.
Kostopol, obok Diuksyn, Hłuboczek
Olchówka, gm. Dubiecko, pow. Przemyśl
Oleandry, gm. Darachów, pow.
Trembowla, obok Słobódka Strusowska,
Zubów
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Olejarki, gm. Kamionka Wołoska, pow.
Rawa Ruska
Olejowa, folwark, gm. Tyszkowce, pow.
Horodenka
Olejowa Korniów, wieś i dwór, gm.
Tyszkowce, pow. Horodenka
Olejowa Korolówka, wieś i dwór, gm.
Tyszkowce, pow. Horodenka
Olejów, wieś i dwór, gm. Olejów, pow.
Zborów
Olejówka, gm. Barysz, pow. Buczacz
Oleksice Nowe, wieś, gm. Daszawa, pow.
Stryj
Oleksice Stare, wieś, gm. Daszawa, pow.
Stryj
Oleksice Korczunek, gm. Daszawa, pow.
Stryj
Oleksięta, m. Horodyszcze, pow. Sambor
Oleksin, wieś, gm. Równe, pow. Równe
Oleksin Mały, wieś, gm. Równe, pow.
Równe
Oleksin Wielki, wieś, folwark i osada
fabryczna, gm. Równe, pow. Równe
Oleksiniec, futor, gm. Oleksiniec Stary,
pow. Krzemieniec
Oleksiniec Nowy, wieś, gm. Oleksiniec
Stary, pow. Krzemieniec
Oleksiniec Stary, wieś, gm. Oleksiniec
Stary, pow. Krzemieniec
Oleksińce, wieś i dwór, gm. Głęboczek,
pow. Borszczów
Oleksiuki, futor, gm. Bereźce, pow.
Krzemieniec
Oleksówka, wieś, gm. Klesów, pow. Sarny
Oleń, gm. Poryck, pow. Włodzimierz
Olesin, gm. Budyłów, pow. Brzeżany,
obok futor Ulanicha, Helenków
Olesin, gm. Korczyn, pow. Sokal
Olesiów, folwark, gm. Chłopice, pow.
Jarosław
Olesiów, przysiółek, gm. Łysiec,
pow. Stanisławów, obok Pacyków.
Drohomirczany
Olesk, wieś, gm. Olesk, pow. Włodzimierz
Oleskie, futor, gm. Olesk, pow.
Włodzimierz
Olesko, miasteczko i dwór, gm. Olesko,
pow. Złoczów
Olesza, wieś, gm. Monasterzyska, pow.
Buczacz
Olesza, wieś, gm. Olesza, pow. Tłumacz
Oleszki, gm. Jarocin, pow. Nisko
Oleszkowce, wieś, gm. Kołodno, pow.
Krzemieniec
Oleszkowicze, kolonia, gm. Rożyszcze,
pow. Łuck
Oleszkowiec, gm. Huszcza, pow. Luboml
Oleszków, wieś i dwór, gm. Wołczkowce,
pow. Śniatyń
Oleszków, wieś i dwór, gm. Oleszków,
pow. Tłumacz
Oleszowa, wieś i leśniczówka, gm.
Klewań, pow. Równe
Oleszyce, miasteczko i dwór, gm.
Oleszyce, pow. Lubaczów
Oleszyce Stare, wieś i dwór, gm.
Oleszyce, pow. Lubaczów
Olganówka Nowa, kolonia, gm.
Rożyszcze, pow. Łuck
Olganówka Stara, kolonia, gm.
Rożyszcze, pow. Łuck
Olgin, kolonia, gm. Czaruków, pow. Łuck
Olgino, folwark, gm. Katerburg, pow.
Krzemieniec
Olgopol, gm. Buhryń, pow. Równe
Olibów, wieś,gm. Warkowicze, pow.
Dubno
Olin, majątek, gm. Poryck, pow.
Włodzimierz
Oliwiki (Oliniki), gm. Toporów, pow.
Radziechów
Olizarka, kolonia, gm. Rafałówka, pow.
Sarny
Olizarów (Elizarów), wieś, gm. Skobełka,
pow. Horochów
Olizłowo, gm. Berezów Średni, pow.
Kołomyja
Olszamażur, gm. Zborów, pow. Zborów
Olszanica, wieś i dwór, gm. Olszanica,
pow. Lesko
Olszanica, leśniczówka, gm. Miżyniec,
pow. Przemyśl
Olszanica, futor, gm. Niemowicze, pow.
Sarny
Olszanica, gm. Turzysk, pow. Kowel
Olszanica, wieś i dwór, gm. Roszniów,
pow. Tłumacz
Olszanica, wieś i dwór, gm. Gołogóry,
pow. Złoczów
Olszanica, wieś i dwór, gm. Szkło, pow.
Jaworów
Olszanik, wieś, gm. Sambor, pow. Sambor
Olszanka, kolonia, gm. Werba, pow.
Dubno

Olszanka, wieś, gm. Stare Koszary, pow.
Kowel
Olszanka, osada, gm. Poczajów Nowy,
pow. Krzemieniec
Olszanka, wieś, gm. Polemiec, pow.
Luboml
Olszanka, gm. Międzyrzecz, pow. Równe
Olszanka, wieś i dwór, gm. Potylicz, pow.
Rawa Ruska
Olszanka, kolonia, sołectwo Jarczowce,
gm. Jezierna, pow. Zborów
Olszanka Mała, wieś i dwór, gm. Krasne,
pow. Złoczów
Olszanki, gm. Poczajów, pow.
Krzemieniec
Olszanów, kolonia,. gm. Szczurzyn, pow.
Łuck
Olszany, wieś, kolonia i folwark, gm.
Kniahininek, pow. Łuck
Olszany, wieś i dwór, gm. Olszany, pow.
Przemyśl
Olszyna, gm. Stydyń, pow. Kostopol
Olszyna, gm. Mikołajów, pow. Żydaczów
Olszynka, wieś, gm. Nozdrzec, pow.
Brzozów
Olszynka, gm. Datyń, pow. Kowel
Olszynki, gm. Nozdzec, pow. Brzozów
Olszyszcze (Olszyce), futor i leśniczówka,
gm. Silno, pow. Łuck
Ołeszcze, gm. Górniki, pow. Kowel
Ołęka, gm. Markowce, pow. Tłumacz
Ołuka, kolonia, gm. Torczyn, pow. Łuck
Ołyczka, osada leśna, gm. Silno, pow.
Łuck
Ołyka, miasto i stacja kolejowa, gm.
Ołyka, pow. Łuck
Ołyka Horjanówka, przedmieście, gm.
Ołyka, pow. Łuck
Ołyka Miłowica, przedmieście, gm.
Ołyka, pow. Łuck
Ołymno, gm. Maniewicze, pow. Kowel
Omaków, folwark, gm, Maciejów, pow.
Kowel
Omelana Mała, wieś i folwark, gm.
Dziatkiewicze, pow. Równe
Omelana Wielka, wieś, gm Dziatkiewicze,
pow. Równe
Omelanik, kolonia i przysiółek, gm.
Kniahininek, pow. Równe
Omelanik Duży, gm. Kniahininek, pow.
Równe
Omelanik Mały, gm. Kniahininek, pow.
Równe
Omelnik Zaścianek, kolonia, gm
Kniahininek, pow, Łuck
Omelanka, kolonia, gm. Stydyń Wielki,
pow. Kostopol
Omelańszczyzna, kolonia, gm.
Dziatkiewicze, pow. Równe
Omelno, wieś, gm. Kołki, pow. Łuck
Omelno, kolonia, gm. Klesów, pow. Sarny
Onyń, kolonia, gm. Ludwipol, pow.
Kostopol
Onyszczaki, gm. Lisie Jamy, pow.
Lubaczów
Onyszki, przysiółek, gm. Dzików Stary,
pow. Lubaczów
Onyszkowce, wieś, gm. Werba, pow.
Dubno
Onyszkowce, wieś, gm. Szumsk, pow.
Krzemieniec
Onyszkowce I i II, folwarki, gm. Werba,
pow. Dubno
Onyśkowy, gm. Datyń, pow. Kowel
Opacionka, gm. Opacionka, pow. Jasło
Opaka, wieś, gm. Podbuż, pow.
Drohobycz
Opaka, wieś i dwór, gm. Lubaczów, pow.
Lubaczów
Opaki, wieś i dwór, gm. Kołtów, pow.
Złoczów
Opaleniska, wieś, gm. Grodzisko Dolne,
pow. Łańcut
Opalin, miasteczko i nadleśnictwo, gm.
Huszcza, pow. Luboml
Opalina, gm. Borynia, pow. Turka
Oparów, folwark, gm. Podhorodyszcze,
pow. Bóbrka
Oparówka, gm. Wiśniowa, pow. Krosno
Oparszczyzna, gm. Sidorów, pow.
Kopyczyńce
Opary, wieś i dwór, gm. Medenice, pow.
Drohobycz
Oparypsy, wieś, gm. Radziwiłłów, pow.
Dubno
Opłucko, wieś i dwór, gm. Ohladów, pow.
Radziechów
Opłytna, folwark, gm. Żółkiew, pow.
Żółkiew
Opłytna, przysiółek, gm. Dzibułki, pow.
Żółkiew
Opolana, osada, gm. Buderaż, pow.
Zdołbunów
Opolje, gm. Stydyń, pow. Kostopol
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Oporzec, wieś i dwór, gm. Ławoczne,
pow. Stryj
Opólsko, wieś i dwór, gm. Chorobrów,
pow. Sokal
Opór, gm. Silno, pow. Łuck
Opryłowce, wieś i dwór, gm. Dobrowody,
pow. Zbaraż
Opryszowce, wieś, gm. Czerniejów, pow.
Stanisławów
Optowa, kolonia, gm. Bielska Wola, pow.
Sarny
Optyń, gm. Hermanowice, pow. Przemyśl
Oranie, wieś i folwark, gm. Chotiaczów,
pow. Włodzimierz
Orawa, gm. Bylice, pow. Sambor
Orawa, wieś i dwór, gm. Koziowa, pow.
Stryj
Orawczyk, wieś, gm. Koziowa, pow. Stryj
Orchowiec, wieś, gm. Dydiatycze, pow.
Mościska
Ordów, wieś i dwór, gm. Witków Nowy,
pow. Radziechów
Ordyniszcze, osada, gm. Lubieszów, pow.
Kamień Koszyrski
Ordynki, gm. Stepań, pow. Kostopol
Orelec, wieś i dwór, gm. Olszanica, pow.
Lesko
Orelec, wieś, gm. Wołczkowce, pow.
Śniatyń
Orle Gniazdo, gm. Białozórka, pow.
Krzemieniec
Orlechówka, kolonia, gm. Werba, pow.
Włodzimierz
Orlęta, osada, gm. Mikulicze, pow.
Włodzimierz
Orliczyn, kolonia, gm. Chotiaczów, pow.
Włodzimierz
Orliska, przysiółek, gm. Trześń, pow.
Tarnobrzeg
Orliska Żupawskie, gm. Tarnobrzeg, pow.
Tarnobrzeg
Orłopol, osada wojskowa, gm.
Wiśniowiec, pow. Krzemieniec
Orłowo, leśniczówka, gm. Korytnica,
pow. Włodzimierz
Orłowskiego, futor, gm. Niemowicze,
pow. Sarny
Orłówka, wieś, gm. Bereźne, pow.
Kostopol
Orłówka, folwark, gm. Niemowicze, pow.
Sarny
Orły, wieś, gm. Orzechowce, pow.
Przemyśl
Orły, folwark i leśniczówka, gm.
Lubikowicze, pow. Sarny obok
Marjanówka, Ur. Baran
Ormianka, gm. Olejów, pow. Zborów,
obok Chumówka, Łopuszany
Orów, wieś, gm. Stebnik, pow. Drohobycz
Ortynice, wieś, gm. Dorożów, pow.
Sambor
Orwianica, wieś, gm. Dąbrowica, pow.
Sarny
Oryszcze, wieś, gm. Chorów, pow.
Horochów
Oryszkowce, wieś, gm. Strzeliska Nowe,
pow. Bóbrka
Oryszkowce, wieś i folwark, gm.
Białozórka, pow. Krzemieniec
Oryszkowce, wieś, gm. Wyszogródek,
pow. Krzemieniec
Oryszkowce, wieś i dwór, gm.
Kopyczyńce, pow. Kopyczyńce
Orzechowce, gm. Brody, pow. Brody
Orzechowce, wieś, gm. Orzechowce, pow.
Przemyśl
Orzechowczyk, wieś, gm. Podkamień,
pow. Brody
Orzechowie, leśniczówka, gm.
Kaczanówka, pow. Skałat
Orzechowiec, wieś i dwór, gm.
Kaczanówka, pow. Skałat
Orzechowo, futor, gm. Bielska Wola, pow.
Sarny
Orzechów, wieś, gm. Radomyśl, pow.
Tarnobrzeg
Orzechówka, wieś, gm. Domaradz, pow.
Brzozów
Orzesznik, futor, gm. Krymno, pow.
Kowel
Orzeszyn, folwark, gm. Poryck, pow.
Włodzimierz
Orzeszyn-Górki, kolonia, gm. Poryck,
pow. Włodzimierz, obok Baranie Peretoki,
Gruszów, Steniatyn
Orzeszyna, kolonia, gm. Poryck, pow.
Włodzimierz
Orzew, wieś, leśniczówka i osada
fabryczna, gm. Klewań, pow. Równe,
obok Bł. Głuszyca, Grabów
Osada, gm. Markowce, pow. Tłumacz
Osada, gm. Orzechowce, pow. Przemyśl
Osada Hodowanych, futor, gm. Bereźce,
pow. Krzemieniec
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Osada Kokoszyniecka, gm. Turówka,
pow. Skałat
Osada Krechowiecka, osada, gm.
Aleksandrja, pow. Równe
Osada Młynarska, gm. Buderaż, pow.
Zdołbunów
Osadnik, kolonia, gm. Maniewicze, pow.
Kowel
Osadniki, osada wojskowa, gm. Poczajów
Nowy, pow. Krzemieniec
Oseczno, gm. Siedliszcze, pow.Kowel
Osepsa, gm. Lubitów, pow. Kowel
Oserdów, wieś i dwór, gm. Bełz, pow.
Sokal
Osereby, wieś, gm. Olesk, pow.
Włodzimierz
Oseredek, osada, gm. Tesłuhów, pow.
Dubno
Oseredek Nowy, kolonia, gm. Werba,
pow. Włodzimierz
Oseredek Stary, kolonia, gm. Werba, pow.
Włodzimierz
Osicze, futor, gm. Maniewicze, pow.
Kowel
Osiecznik, kolonia, gm. Turzysk, pow.
Kowel, obok Wierzbiczno, Czernijów
Osieczyny, wieś, gm. Siedliszcze, pow.
Kowel
Osieka, kolonia, gm. Szczurzyn, pow.
Łuck, obok Berezołupy Małe, kol.
Stanisławówka
Osiekrów, wieś, gm. Kupiczów, pow.
Kowel, obok Świnarzyn, Makowicze
Osierdnie, osada, gm. Datyń, pow. Kowel,
obok Ur. Oserednia, Ur. Zbysza, Rudnia
Osiewicze, futor, gm. Stepań, pow.
Kostopol
Osiki, gm. Bruckenthal, pow. Rawa Ruska
Osiki Pasieka, gm. Dynów, pow. Rzeszów
Osikowa, futor, gm. Tesłuhów, pow.
Dubno
Osikówka, gm. Laszki, pow. Jarosław
Osina, futor, gm. Krymno, pow. Kowel,
obok Dublówka, Podrakowo
Osiny, gm. Pruchnik, pow. Jarosław
Oskrzesińce, wieś i dwór, gm.
Knihynicze, pow. Rohatyn
Oskrzesińce, wieś i dwór, gm. Kołomyja,
pow. Kołomyja
Osławica, wieś, gm. Komańcza, pow.
Sanok
Osławy Białe, wieś, gm. Osławy Białe,
pow. Nadwórna
Osławy Czarne, wieś, gm. Osławy Białe,
pow. Nadwórna
Osmolica, folwark, gm. Bełz, pow. Sokal
Osmołda (Osmołodo), kolonia, gm. Jasień
Dolny, pow. Kałusz
Osobery, gm. Siedliszcze, pow. Kowel
Osoberyśka, gm. Siedliszcze, pow. Kowel
Osobniaki, gm. Luboml, pow. Luboml
Osobnica, wieś, gm. Osobnica, pow. Jasło
Osoka, leśniczówka, gm. Lubieszów, pow.
Kamień Koszyrski
Osol, gm. Włodzimierzec, pow. Sarny
Osowa, gm. Datyń, pow. Kowel
Osowa, osada, gm. Siedliszcze, pow.
Kowel
Osowa, wieś, gm. Dąbrowica, pow. Sarny
Osowa, osada, gm. Stydyń, pow. Kostopol
Osowa, gm. Turynka, pow. Żółkiew
Osowa, futor, gm. Chocieszów, pow.
Kamień Koszyrski
Osowa Wyszka, kolonia, gm. Stydyń
Wielki, pow. Kostopol
Osowce, osada, gm. Siedliszcze, pow.
Kowel
Osowce, futor, gm. Kisorycze, pow. Sarny
Osowce, futor, gm. Borowno, pow.
Kamień Koszyrski
Osowe, gm. Grabowa, pow. Kamionka
Strumiłowa
Osowica, gm. Datyń, pow. Kowel
Osowice, osada, gm. Płuhów, pow.
Złoczów, obok Trościaniec Mały,
Korczunek
Osowiec, gm. Przerośl, pow. Nadwórna,
obok Lackie Szlacheckie, Kamienna
Osowiec, osiedle, sołectwo Sielec
Bieńków, gm. Dobrotwór, pow. Kamionka
Strumiłowa
Osowiec, gm. Olesk, pow. Włodzimierz
Osowik, kolonia, gm. Włodzimierzec,
pow. Sarny
Osowik, gm. Ostapie, pow. Skałat, obok
Wygoda, Monasterycha
Osowo (Osowa), futor, gm. Stepań, pow.
Kostopol, obok Kazimirka, Podhurnik
Osowucha, gm. Kisorycze, pow. Sarny
Osówca, futor, gm. Kołki, pow. Łuck
Osówcy, gm. Siedliszcze, pow. Kowel
Osówka, kolonia, gm. Stydyń Wielki,
pow. Kostopol
Osówka Dolna, gm. Adamówka, pow.
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Jarosław
Osówka Górna, gm. Adamówka, pow.
Jarosław
Ossa, wieś i kolonia, gm. Turzysk, pow.
Kowel
Ossolińszczyzna, gm. Siemikowce, pow.
Podhajce
Ossowce, wieś i dwór, gm. Petlikowce
Stare, pow. Buczacz
Ossowiec, kolonia, gm. Bereźne, pow.
Kostopol
Ost, futor, kolonia i folwark, gm. Stepań,
pow. Kostopol
Ostalce, wieś, gm. Łoszniów, pow.
Trembowla, obok Skomorochy, Suszczyn
Ostalec, futor, gm. Werba, pow. Dubno
Ostałowice, wieś i dwór, gm. Dobrzanica,
pow. Przemyślany
Ostapie, wieś, dwór i leśniczówka, gm.
Ostapie, pow. Skałat
Ostapkowce, sołectwo Lanerówka, gm.
Busk, pow. Kamionka Strumiłowa
Ostapkowce, wieś, gm. Gwoździec
Miasto, pow. Kołomyja
Ostaszowce, wieś, gm. Bogdanówka, pow.
Zborów
Ostaszówka, osada, gm. Huszcza, pow.
Równe, obok Sapożyn, futor Marjanówka
Ostaszyn, kolonia, gm. Szczurzyn, pow.
Łuck, obok Dorosinie, Krowatka
Ostatni Młyn, gm. Jasionów, pow. Brody,
obok Suchodoły, Ponikwa
Ostki, futor i stacja kolejowa, gm.
Kisorycze, pow. Sarny
Ostobuż, wieś i dwór, gm. Bruckenthal,
pow. Rawa Ruska
Ostoja, osada, gm. Bednarów, pow.
Stanisławów
Ostra, wieś i dwór, gm. Koropiec, pow.
Buczacz
Ostra Góra, gm. Mościska, pow. Mościska
Ostra Mogiła, gm. Obertyn, pow.
Horodenka, obok Bałahorówka, Krwawy
Potok
Ostra Mogiła, osada, gm. Ostapie, pow.
Skałat
Ostre, gm. Starunia, pow. Nadwórna, obok
Żuraki, Seseniówka
Ostroganiec, gm. Stepań, pow. Kostopol
Ostroróg, gm. Komarno, pow. Rudki
Ostrowce, gm. Małnów, pow. Mościska
Ostrowce, wieś, gm. Dąbrowica, pow.
Sarny
Ostrowce, wieś, gm. Włodzimierzec, pow,
Sarny
Ostrowczyk, wieś, gm. Trembowla, pow.
Trembowla
Ostrowczyk Polny, wieś i dwór, gm.
Skwarzawa, pow. Złoczów
Ostrowęki, gm. Lubieszów, pow. Kamień
Koszyrski
Ostrowie, gm. Datyń, pow. Kowel
Ostrowiec, wieś, gm. Pulemiec, pow.
Luboml
Ostrowiec, gm. Stepań, pow. Kostopol
Ostrowiec, wieś i dwór, gm. Winograd,
pow. Kołomyja
Ostrowiec, futor, gm. nieznana, pow.
Krzemieniec
Ostrowiec, wieś i dwór, gm. Lubaczów,
pow. Lubaczów
Ostrowo, gm. Siedliszcze, pow. Kowel
Ostrowski, gm. Grabowa, pow. Kamionka
Strumiłowa
Ostrowy, wieś, gm. Kołki, pow. Łuck
Ostrowy, gm. Górniki, pow. Kowel
Ostrowy, gm. Luboml, pow. Luboml
Ostrowy, gm. Zgorany, pow. Luboml
Ostrowy (Ostrów) k. Rymacz, kolonia,
gm. Bereżce, pow. Luboml
Ostrowy Baranowskie, wieś i dwór, gm.
Cmolas, pow. Kolbuszowa
Ostrowy Tuszowskie, wieś i dwór, gm.
Cmolas, pow. Kolbuszowa
Ostrożec, miasteczko, wieś i folwark, gm.
Malin, pow. Dubno
Ostrożec, wieś i dwór, gm. Pnikut, pow.
Mościska
Ostróg nad Horyniem, miasto, pow.
Zdołbunów
Ostróg, stacja kolejowa, gm. Chorów,
pow. Zdołbunów
Ostrów, gm. Jasionów, pow. Brody
Ostrów, wieś i folwark, gm. Tesłuhów,
pow. Dubno
Ostrów, wieś, gm. Warkowicze, pow.
Dubno
Ostrów, gm. Białogóra, pow. Gródek
Jagielloński
Ostrów, kolonia, gm. Chorów, pow.
Horochów
Ostrów, wieś, gm. Radymno, pow.
Jarosław
Ostrów, folwark, gm. Bereźce, pow.

Luboml
Ostrów, wieś, gm. Ostrów, pow. Lwów
Ostrów, folwark, gm. Krasów, pow. Lwów
Ostrów, folwark, gm. Czyszki, pow.
Lwów
Ostrów, wieś i kolonia, gm. Czaruków,
pow. Łuck
Ostrów, osada, gm. Kołki, pow. Łuck
Ostrów, kolonia, gm. Silno, pow. Łuck
Ostrów, kolonia, gm. Szczurzyn, pow.
Łuck
Ostrów k. Czetwertni, wieś, gm.
Trościaniec, pow. Łuck
Ostrów, wieś i dwór, gm. Kuńkowce, pow.
Przemyśl
Ostrów, gm. Dunajów, pow. Przemyślany
Ostrów, wieś, gm. Kańczuga, pow.
Przeworsk
Ostrów, wieś i dwór, gm. Kupnowice
Nowe, pow. Rudki
Ostrów, kolonia, gm. Dąbrowica, pow.
Sarny
Ostrów, futor, gm. Klesów, pow. Sarny
Ostrów, wieś i dwór, gm. Krystynopol,
pow. Sokal
Ostrów, wieś i dwór, gm. Berezowica
Wielka, pow. Tarnopol
Ostrów, kolonia, gm. Chotiaczów, pow.
Włodzimierz
Ostrów, wieś, gm. Mikulicze, pow.
Włodzimierz
Ostrów, wieś i dwór, gm. Krasne, pow.
Złoczów
Ostrów, osada, gm. Rozdół, pow.
Żydaczów
Ostrów, wieś i dwór, gm. Ostrów, pow.
Bóbrka
Ostrów, wieś i dwór, gm. Błudniki, pow.
Stanisławów
Ostrów, wieś, gm. Rafałówka, pow. Sarny
Ostrów, gm. Antonówka, pow. Sarny
Ostrów, gm. Chotiaczów, pow.
Włodzimierz
Ostrów, gm. Huszcza, pow. Luboml
Ostrów, gm. Nowy Czartorysk, pow. Łuck
Ostrów, gm. Stepań, pow. Kostopol
Ostrów, gm. Szack, pow. Luboml
Ostrów, futor, gm. Kupiczów, pow. Kowel
Ostrów Czernyżski, kolonia, gm. Silno,
pow. Łuck
Ostrów Dobry, leśniczówka, gm.
Kisorycze, pow. Sarny
Ostrów Nowy, wieś, gm. Pohorce, pow.
Rudki
Ostrów Wielki, futor, gm. Górniki, pow.
Kowel
Ostrów Ośmigowicki, folwark i gajówka,
gm. Kupiczów, pow. Kowel
Ostrów-Syczów, futor, gm. Kisorycze,
pow. Sarny
Ostrówce, gm. Włodzimierzec, pow.
Sarny
Ostrówek, futor, gm. Tesłuhów, pow.
Dubno
Ostrówek, kolonia, gm. Kisielin, pow.
Horochów
Ostrówek, gm. Kisorycze, pow. Sarny
Ostrówek koło Turii, wieś i dwór, gm.
Werba, pow. Włodzimierz
Ostrówek, futor, gm. Bereźce, pow.
Krzemieniec
Ostrówek, wieś, gm. Trześń, pow.
Tarnobrzeg
Ostrówek, wieś, gm. Chocieszów, pow.
Kamień Koszyrski
Ostrówka, futor, gm. Stepań, pow.
Kostopol
Ostrówka, przysiółek, gm. Cieszanów,
pow. Lubaczów
Ostrówki, futor, gm. Górniki, pow. Kowel,
obok Kortelisy, Chruśle
Ostrówki, wieś i folwark, gm. Huszcza,
pow. Luboml
Ostrówki, gm. Luboml, pow. Luboml
Ostrówki, gm. Zabłocie, pow. Kowel
Ostrówki (Ostrówek, Ostrówka), kolonia,
gm. Stepań, pow. Kostopol
Ostry Garb, osada, gm. Warkowicze, pow.
Dubno
Ostry Róg, kolonia, gm. Włodzimierzec,
pow. Sarny
Ostryj Werch, gm. Datyń, pow. Kowel
Ostryjów, wieś, gm. Młynów, pow. Dubno
Ostrynia, wieś i dwór, gm. Oleszów, pow.
Tłumacz
Ostrywki, gm. Datyń, pow. Kowel
Ostrzycha (Oszczycha), osada, gm.
Kostopol, pow. Kostopol
Osty, kolonia, gm. Niemowicze, pow.
Sarny
Osty, gm. Stepań, pow. Kostopol
Ostyże, gm. Bereźne, pow. Kostopol
Osuczki, gm. Huszcza, pow. Luboml
Osy Bród, futor, gm. Rafałówka, pow.
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Sarny
Osycze, futor, gm. Bereźne, pow.
Kostopol
Osyna, gm. Krymno, pow. Kowel
Osywce, gm. Zabłocie, pow. Kowel
Oszczów, wieś i osada, gm. Sobełka, pow.
Horochów
Oszczycha, osada, gm. Kostopol, pow.
Kostopol
Oszkieła, leśniczówka, gm. Dąbrowica,
pow. Sarny
Oszustowice, gm. Strzeliska Nowe, pow.
Bóbrka
Oszyjki, gm. Sijańce, pow. Zdołbunów
Oś, futor, gm. Kisorycze, pow. Sarny
Ościuchowo, gm. Antonówka, pow. Sarny
Ośmigowicze, wieś i folwark, gm.
Kupiczów, pow. Kowel
Ośmiłowicze, wieś, gm. Grzybowica,
pow. Włodzimierz
Ośnica, leśniczówka, gm. Kołki, pow.
Łuck
Ośnica Mała, wieś i folwark, gm. Kołki,
pow. Łuck
Ośnica Wielka (Duża), wieś i futor, gm.
Kołki, pow. Łuck
Ośnick, wieś, gm. Klesów, pow. Sarny
Ośnieborza, gm. Lubitów, pow. Kowel
Ośniki, wieś, gm. Białozórka, pow.
Krzemieniec
Ośniki, wieś, gm. Łanowce, pow.
Krzemieniec
Otoka, gm. Świlcza, pow. Rzeszów
Ottynia, miasteczko, gm. Ottynia, pow.
Tłumacz
Ottyniowce, wieś i dwór, gm. Ostrów,
pow. Bóbrka
Owadno, wieś i folwark, gm. Werba, pow.
Włodzimierz
Owczarnia, folwark, gm. Czaruków, pow.
Łuck
Owłoczym, wieś, gm. Olesk, pow.
Włodzimierz
Owsisko, gm. Folwarki, pow. Złoczów
Ozarycha, futor, gm. Kamień Koszyrski,
pow. Kamień Koszyrski
Ozera, futor, gm. Podberezie, pow.
Horochów
Ozerce (Ozierce), kolonia, gm
Kniahininek, pow, Łuck
Ozerce Leśne, gm. Kniahininek, pow.
Łuck
Ozdeniż, wieś i leśniczówka, gm.
Kniahininek, pow. Łuck
Ozdów, wieś, gm. Połonka, pow. Łuck
Oziemnica, gm. Kołki, pow. Łuck
Ozierany (Jezierzany, Jeziorany), wieś,
gm. Kupiczów, pow. Kowel
Ozierce, kolonia, gm. Kniahininek, pow.
Łuck
Ozierce, gm. Lubikowicze, pow. Sarny
Ozierna, gm. Lubieszów, pow. Kamień
Koszyrski
Oziery, gm. Chorów, pow. Zdołbunów
Ozimina, wieś, gm. Dublany, pow.
Sambor
Oziorki, kolonia, gm. Brany, pow.
Horochów
Ozirce, wieś, gm. Ludwipol, pow.
Kostopol
Ozlijów, wieś, gm. Młynów, pow. Dubno
Ozłuń, gm. Lubieszów, pow. Kamień
Koszyrski
Ozyndzyluki, gm. Toporów, pow.
Radziechów
Ozyrce, gm. Maniewicze, pow. Kowel
Oździutycze, miasteczko, wieś i folwark,
gm. Kisielin, pow. Horochów
Ożanna, wieś, gm. Kuryłówka,pow.
Łańcut
Ożanna Mała, gm. Kuryłówka, pow.
Łańcut
Ożańsk, wieś i dwór, gm. Jarosław, pow.
Jarosław
Ożarówka, gm. Folwarki, pow. Złoczów
Ożenin, wieś i folwark, gm. Chorów, pow.
Zdołbunów
Ożenna, wieś, gm. Ożenna, pow. Jasło
Ożdżary, kolonia, gm. Szczurzyn, pow.
Łuck
Ożgi, gm. Adamówka, pow. Jarosław
Ożgowo, kolonia, gm. Stydyń Wielki,
pow. Kostopol
Ożohowce, rezydencja. (http://www.
wolhynia.pl/index.php option=com_cont
ent&view=article&id=295&catid=24&Ite
mid=101 )
Ożomla, wieś i dwór, gm. Ożomla Mała,
pow. Jaworów
Ożomla Mała, gm. Ożomla Mała, pow.
Jaworów
Ożydów, wieś i dwór, gm. Ożydów, pow.
Złoczów

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA

1 lipca 2020 - strona 52

www.ksi.btx.pl

Wspomnienia o ojczyźnie
Sergiusz Jackowski

/ źródło zdjęcia: sxc.hu

WSTĘP
Każdy człowiek, przy różnych
okazjach z nostalgią wspomina i
opowiada przyjaciołom o swoim,
beztroskim dzieciństwie. Moje
dzieciństwo było bardzo bogate w
różnorodne przygody: miłe, dramatyczne i tragiczne. Moja Ojczyzna Białoruś była bardzo piękna i
bardzo uboga do II Wojny Światowej. O tą krainę od średniowiecza
nie dbała żadna władza. Nie było
tam żadnego przemysłu. Ludzie
w swoich gospodarstwach musieli swoimi sposobami same sobie
radzić. W tym, pięknym Kraju, w
biedzie i niedostatku spędziłem
swoje dzieciństwo, a także u progu swojego dorastania. Co pozostało w mojej pamięci z Rodzinnych Stron, o biednych, zapracowanych, serdecznych ludziach
postanowiłem opisać na pamiątkę
dla swoich Potomnych. Dzisiejsze pokolenie wychowane jest w
umiarkowanym dostatku. Nie potrafi i nie chce zrozumieć w jakich
warunkach borykali się przez całe
życie ich poprzednicy przed i w
czasie II Wojny Światowej. Wielu
z nich trafiło do Polski, a także i
na Obczyznę. Być może niektórzy
czytelnicy po przeczytaniu moich, szczerych wspomnień w spół
czują niedoli naszych Przodków
na Kresach Wschodnich.
RODZINNY KĄTEK
„Kraj Rodzinny”.- To wielkie
dwa słowa.
W tym Kraju dziecięce łzy roniłem.
Tam Mama mocno do piersi tuliła.
Tam ręka Taty mnie wykarmiła.
Jakże głęboko w mojej pamięci
Dziecięce ścieżki się wydeptały.
Na stare lata często wspominam
Swoje przygody, gdy byłem
mały.”
Białoruś – to bardzo biedny, bardzo piękny i o zdrowym klimacie
Kraj. Tam gdzie się urodziłem nie
było żadnego przemysłu. Do stacji kolejowej miasta powiatowego
Postawy było 30 km. Do najbliższego miasteczka Miadzioł 10 km.
Dziahile, to moja rodzinna wieś.
Teren we wsi i wokół niej był bardzo bajeczny. W samej tylko wsi
występowały wzgórza, dolinki,
bagienka, równinki. W środku
niej źródełko, które strumykiem
odpływało do pobliskiego jeziora.
Droga we wsi była brukowana.

Domów murowanych nie było.
Prawie wszystkie budynki były
budowane z sosnowych okrąglaków. Chaty podczas budowy z
okrąglaków uszczelniano mchem.
Niektóre, stare chatki najbiedniejszych ludzi były podpierane
belkami przed zawaleniem się.
Niektóre z nich były tak niskie że
większy człowiek jak wchodził
to musiał się przychylać. Okien
w chatach przeważnie było dwa,
a czasami trzy. Wszystkie były
przeważnie na cztery małe szybki.
Większość chat i budynków kryte
były żytnią słomą. Przez to często
zdarzały się groźne pożary. Dom
mieszkalny składał się przeważnie z jednej izby, spiżarni, sieni,
a rzadko z kuchni. Często główna izba miała podłogę z desek, a
w pozostałych pomieszczeniach
posadzka była z ubitej gliny. W
kącie izby lub w kuchni był duży
piec wybudowany z cegły. Służył
on do gotowania, pieczenia chleba, ogrzewania izby i spania w
czasie zimy dla starców i dzieci.
W okresie zimowym tęgich mrozów pod piecyk służył jako kurnik. Kogut o północy i nad ranem
ogłaszał punktualny czas. Dorośli
spali w drewnianych łóżkach na
siennikach wypełnionych słomą.
Przykrywali się kołdrami uszytymi własnoręcznie z kolorowego płótna. Były one wypełniane
włóknem z lnu, przez to były
bardzo ciężkie. W szczelinach łóżek i w posadzkach z ubitej gliny
gnieździły się insekty. W tamtych
latach nie było środków na ich
niszczenie. Dokuczliwość pasożytów biedni ludzie musieli znosić. Niewiele było bogatszych ludzi. Ich domy były szalowane deskami i kryte gontem. Wewnątrz
tych domów panował ład i porządek. Miały także większe okna.
Jakoś umieli. radzić w walce z
insektami i zadbać o schludność.
Studnie na wsiach były kopane i
szalowane drewnem. Z płytszych
studni wodę czerpano wiadrem
na żerdzi. Nie wiele było studni
z betonowych kręgów i z żurawiem. Głębsze studnie z kręgów
u bogatszych ludzi były na korby.
Bogatsi i biedni kochali jednakowo swój piękny, Rodzinny Kraj.
Tereny Jego były także bajecznie
wyrzeźbione przez naturę. Na polach występowało wiele kotlinek
w kształcie niecek i okrągłe jak
leje po bombach. Podczas ulewy
napełniały się wodą deszczową.
Latem w nich kąpały się dzieci.

Pływały na różnych, domowych
naczyniach. Niewielkie, pojedyncze góry występowały w różnych
kształtach. Niektóre podobne
były do stogów siana. Każda miała swoją nazwę jak: Zazonicha,
Jarmulicha, Brymowska, Zajczycha Ciarpicha i inne. W zimie na
nich dzieci miały doskonałe warunki do zjeżdżania na sankach
i nartach. Sprzęt ten był produkowany przez rodziców i doroślejsze dzieci. Mądrzejsi rodzice
swoje dzieci od wczesnych lat
dziecięcych uczyli majsterkowania, by na przyszłość w dorosłym
wieku mogli radzić sobie w życiu.
Rodzice, a także i dzieci same
wyplatały różne sieci do łowienia
ryb. Wędki robili z cieniutkiego sznurka. Przypony do nich z
włosia końskiego ogona. U Żyda,
który jeździł po wsiach furmanką,
szmaty wymieniali na igły i robili
z nich haczyki. Zdarzało się, że
rodzice z dziećmi doroślejszymi
z pni grubego drzewa dłubali koryta, by na połów odpłynąć nieco
od brzegu. Jeziora i strumyki były
bardzo czyste i obfite w różne gatunki ryb. Między nimi perłą i
królową jezior w Polsce przed
wojną było Narocz. Nazywano
go „polskim morzem”. Był to
największy zbiornik śródlądowy w przedwojennej Polsce.
Nad nim wybudowano letnisko-

ły rozległe moczary, porośnięte
karłowatą sosną, brzeziną, olszyną, oraz różnymi krzewami. Te
zarośla były siedliskiem dla wilków. Rajem dla ptaków różnego
gatunku. Ludzie po zachowaniu
się ptaków i ich śpiewie odgadywali bezbłędnie pogodę. Moczary
najbardziej były upodobane przez
cietrzewie. Bełkot ich rozlegał się
od wiosny do późnej jesieni. Ten
bełkot ludzie przekształcili w słowa. Na wiosnę brzmiał: – Pradam
każuch kuplu babu. – A na jesień:Pradam babu kuplu każuch. Moczary służyły dla ludzi jako dodatkowa spiżarnia. Nie brakowało
tam grzybów do marynowania i
różnych jagód na różne przetwory.
Największym utrapieniem dla
hodowców zwierząt były wilki.
Z moczarów na pastwiska wyruszały po zdobycz. Na oczach
pastuchów zabijały owce. Ofiarę
chwytały za nogę. Zarzucały na
kark i umykały w moczary. Nie
raz przez nieuwagę pastuchów
zostawiały wiele zabitych owiec.
Biednym gospodarzom ciężko
było latam utrzymać konia w stajni. Na noc zbiorowo wyruszali na
nieużytki na ich wypas. Po ciężkiej pracy ze zmęczenia zasypiali. Czujne wilki wykorzystywały
okazję. Jeden z nich wytarzany
w błocie podchodził do konia.
Potrząsał futrem. Rzucał ofierze

niezwykłą tragedię. Po wojnie z
kilku wsi dzieci uczęszczały do
jednej szkoły. Jedną dziewczynkę
z sąsiedniej wsi nauczycielka zostawiła po lekcjach za nie dociągnięcie w nauce. Była już szarówka kiedy wracała do domu. Padła
więc ofiarą wilków. Ojciec dziewczynki z rozpaczy zemścił się na
nauczycielce. Nie zważając na
długoletnie więzienie, zjawił się u
niej w domu i dokonał zabójstwa.
Kiedy podczas wojny mieszkałem na swojej kolonii, w zimową,
księżycową noc oglądałem przez
okno jak watahy wilków wyły w
pobliżu naszej chaty. Nawet teraz
na stare lata wilki śnią mi się po
nocach jak mnie atakują. Krzyczę nie raz przeraźliwie przez
sen. Pola na tych bajecznych terenach nie bardzo obfitowały w
plony, ze względu na brak nawozów naturalnych. Mineralnych
w ogóle nie było. Za to łąki były
porośnięte bujną trawą. Kwitły
bajecznie z dominacją dzięcieliną. Na Białorusi wszystkie pory
roku były piękne i punktualne.
Brakowało tam tylko życzliwej i
troskliwej władzy, która zadbała
by o bardzo serdecznych i bardzo
pracowitych ludzi. W tym pięknym, biednym kraju w Żułowie
niedaleko od Wilna 5 grudnia
1867 roku urodził się nasz Marszałek. Przez swoje dzieciństwo i
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we miasteczko Kupa.
Chłop i robotnik nie przyjeżdżał
tam wypoczywać. Miała tam tylko udany wypoczynek „śmietanka” z całej Polski. Lasy były
przepiękne zasiane przez naturę.
W każdym lesie występowały
najróżniejsze gatunki drzew. W
starych drzewach dzięcioły wykuwały dziuple. Wiewiórki wykorzystywały je jako spiżarnie
na zimę na orzechy i szyszki. W
dziewiczych lasach nie brakowało najróżniejszych grzybów. Królowały w nich dorodne borowiki
i kozaki. W wielu przypadkach
pola sąsiednich wsi przedziela-

błoto w oczy i nozdrza. Koń podrażniony błotem unosił głowę do
góry. W tym czasie drugi w podskoku chwytał za gardło i przeżerał go. Gdy pastuchy obudziły
się, po koniu zostało tylko: ogon,
grzywa i porozciągane kości. Jesienią wilki podkopywały się do
obór. bez fundamentów. Zabierały
cielęta i owce. W zimie wygłodniałe zabierały psy z łańcuchów.
Były wypadki, że ich ofiarami
były także dzieci samotnie, wieczorami wracające do domu. W
latach siedemdziesiątych odwiedziła moje rodzeństwo kuzynka
z rodzinnej wsi. Opowiedziała

dorastanie obcował na co dzień z
wiejską biedotą swojej Ojczyzny.
Walcząc o niepodległość Polski
przez cały czas myślał i układał
plany w jaki sposób pomóc biednym, zapracowanym rodakom.
Niestety, nie było chętnych, by
pomóc Marszałkowi. Dla tych,
którym wywalczył wysokie stołki
wyrzekli się Go. Pilnowali tylko
swoich, wyzyskiwanych dóbr.
Dlatego doprowadzili Marszałka
do gniewu. Dlaczego wiele Polaków nie wie, czym był Przewrót
Majowy? Niewygodnym, o tym
czynie Marszałka nie chce się
wiedzieć. Dlaczego więc oni w
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swoich domach szczycą się Jego
symbolami? Uroczą, Białoruską
Krainę przed II Wojną Światową i po wojnie pięknie opisywali
poeci rówieśnicy, urodzeni 1882
roku: Janka Kupała i Jakub Kołas. Jakub Kołas był narodowym,
białoruskim poetą. Janka Kupała
był poetą ludowym. Wszystko
co się działo na wsi podpatrywał.
Utrwalał w formie poezji to piękno i biedę cieszących się życiem
rodaków. Pięknem poezji rozczulał serca swojego ludu. Nawet
teraz, kto słucha audycji „Radio
Swaboda” w języku białoruskim,
sygnałem jej rozpoczęcia brzmi
piękna melodia do tekstu Jego
piosenki.
Lublu Nasz Kraj, staronku hetu
Dzie ja radziłasia, rasła.
Dzie pierszy raz paznała szczścia.
Ślazu niadoli praliła.
Ta piosenka jest długa i rozczulająca. Janka Kupała przedstawił w
niej: piękno, pracowitość, radość,
niedolę i miłość swojej, ukochanej, białoruskiej wsi.
TRUD BIEDNYCH LUDZI
Na Białorusi podczas okupacji
Carskiej Rosji we wsiach było
bardzo mało szkół. Przez to z
opowiadań rodziców wynikało,
że analfabetów było około 70%.
Ludzie za tamtych rządów czuli
się całkowicie wolni. Nikt im w
niczym nie przeszkadzał. Każdy
mógł się uczciwie dorobić. Ze
strony władz nie było żadnych
problemów. Kto był bogatszy i
zaradniejszy ten tworzył warunki
na edukację swoim dzieciom. Natomiast władza senatorska Polski
zadbała jedynie, by prawie w każdej wsi była czteroklasowa szkoła. Siedmioklasowe szkoły były w
odległych dużych wsiach. Z każdej mniejszej wsi tylko kilku miało ukończoną taką szkołę. Przed II
Wojną Światową na wsiach było
ponad 50% analfabetów, ludzi w
wieku od lat 30 wzwyż. Prawie w
każdej wsi było po 50% wyznawców wiary katolickiej i prawosławnej. Młodzi mieszanej wiary
bez problemów mogli się żenić.
Za ustaloną zgodą jeden z nowożeńców musiał zmienić wyznanie
wiary. O rozwodach małżeństw
nigdzie nie było słychać. W ciężkiej pracy jak w kieracie nie było
czasu myśleć o takich wybrykach.
A po zatem ludzie byli bardzo bogobojni. Nikt nie mógł odważyć
się zbezcześcić Sakramenty Święte i Przykazania Boże. Co im los
przeznaczył musieli w tym trwać
do końca. Żeniąc się obojga wiedzieli, że ich czeka ciężka praca i
borykanie się na co dzień z kłopotami. Rodzice jak tylko mogli pomagali nowożeńcom. W swojej
wspólnej harówce musieli wszyscy radzić. O zadbanie niezbędnej
higieny i dla innych potrzeb kilka
rodzin budowało łaźnie zbiorowe.
Służyły one dla kąpieli, zwalczania insektów, suszenia lnu, a nie
raz i do większego prania. Bez
przemysłu ludzie sami musieli zaradzić. Własnymi sposobami produkowali odzież. Siali len i konopie. Ręcznie pielili. Ręcznie wyrywali. Wiązali w pęczki i suszyli
w polu na słońcu. Kiedy nasiona
odpowiednio dojrzały len zwożono do stodół. Tam każdy snopek
był osobno młócony specjalnym,
drewnianym narzędziem. Tą
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czynność wykonywali mężczyźni
i kobiety. Część nasion jako siemię parzone służyło za lek dla
schorzeń żołądkowych. Wymłócony len suszono w łaźniach. Na
drewnianych międlicach wyprodukowanych przez gospodarzy
kobiety w przedsionku łaźni ten
surowiec międliły, by włókno oddzielić od paździerzy. Podczas tej
czynności wydzielały się masy
kurzu. Nie było żadnej wentylacji. Biedne kobiety ten kurz wdychały. Przez otwarte drzwi przedsionka kurz wydobywał się jak
dym z komina. Po zakończeniu
czynności międlenia, by w domu
nie przestraszyć mężów grzali
beczkę wody, by się nie co obmyć. W domu na wyprodukowanych, drucianych szczotkach
włókno czesały. Gotowe włókno
zwijały w kądziel i przędły na kołowrotkach. Prządka wykonywała
niezwykle mozolną pracę. Podczas przędzenia wyskubywała z
kądzieli włókno, by go formować
w nić. Formowana nić bez przerwy wirowała. Co rusz trzeba
było ślinić palce, by dobrze ją
uformować. Na palcach wirowana nić rzeźbiła rowki aż do krwi.
Ta sama czynność odbywała się z
uzyskanej, owczej wełny przeznaczonej na produkcję sukna.
Ileż kilometry nici prządka przez
całą zimę harówki musiała wyprodukować, by starczyło na
odzież dla całej rodziny? Część
nici farbowały na różne kolory
przeznaczone na wzorzyste tkaniny. Na wsiach byli nierejestrowani rzemieślnicy, jak: kowale,
krawcy, kołodzieje, bednarze,
szewcy, rymarze i inni, którzy
produkowali różny, potrzebny
sprzęt dla gospodarstw na wsi.
Produkowano nawet krosna, które
każda gospodyni musiała mieć w
domu. Spec mężczyzna uczył kobiety jak tkać dywany, makaty, i
chodniki w różne wzory. Z niefarbowanych nici tkały płótno. Nie
raz tę czynność wykonywali mężczyźni. Utkane płótno na bieliznę
i na pościel rozściełano na kilkanaście dni na łąkach w celu wybielenia. Po wysuszeniu w celu
zmiękczenia, wałkowano go
drewnianym, zębatym sprzętem.
Po tych czynnościach płótno było
miękkie i gotowe do szycia. Bieliznę i pościel każda kobieta szyła
ręcznie. W tej biedzie najbardziej
były pokrzywdzone dzieci. Do
wieku szkolnego ich jedynym
ubiorem były długie, lniane koszule. Kobiety w cebrach i balach
pranie wykonywały w domu. Nie
raz większą ilość bielizny prały w
łaźniach po nagrzaniu beczki z
wodą. Gdy zachodziła potrzeba
mełły także zboże na żarnach. Razem z mężami wyjeżdżały do lasu
na urobek drzewa. Pomagały im
w domu ręcznie piłować drzewo
na koziołkach przeznaczone na
opał. Często z mężczyznami młóciły zboże cepami. Czynność ta
musiała być wykonywana w takt,
w zależności od ilości młocarzy.
W większej części od mężczyzn
miały obowiązek w chowu zwierząt domowych i w wychowywaniu nie raz pokaźnej gromadki
dzieci. Wyprawiały ich do szkoły.
Pomagały odrabiać im lekcje, które miały ukończoną Szkołę Podstawową. Prócz ogromu prac w
domu, kobiety bardzo ciężko pracowały na polu. Zbierały kamienie, jakie tylko mogły udźwignąć.
Układały je w wysokie sterty po
za uprawianym polem. Roztrząsa-

ły widłami a nawet i gołymi rękami wywieziony obornik. Sadziły
ziemniaki za pługiem. Suszyły,
grabiły i pomagały zwozić siano
do stodoły. Pieliły, rwały len i
wiązały go w snopki. Najcięższą i
najradośniejszą pracą dla kobiet
było żęcie sierpem zbóż. Zwyczajem było, że żniwiarki tą czynność wykonywały grupowo. Takie grupy składały się od trzech
do pięciu kobiet, Dla każdej po
kolei odrabiano. Przy pierwszym
odpoczynku ciężkiej pracy, jakże
dla nich smakowały świeże i solone ogórki. Mocno skwaśniałe
mleko doprawione świeżym.
Własny, świeży, wypieczony
chleb. Posiłek zapijały i gasiły
pragnienie kompotem z owoców,
jakże często niesłodzonym, albo
czystą, nagrzaną przez słońce
wodą. Po posiłku musiały się wyśpiewać. Śpiew rozlegał się po
wszystkich polach. W tym czasie
ich mężowie kosili drugi pokos
traw. Odkładali kosy. Krzesiwem
przypalali skręty z tytoniu. Z zachwytem słuchali pięknego śpiewu swoich ukochanych kobiet.
Każda żona bardzo kochała swego męża. W grupowym śpiewie
chciała się dla niego wykazać
swoimi zdolnościami i pięknym
głosem. Przeważnie wieczorami
po zakończeniu żniw i ustawieniu
ostatniego snopka, po dożynkowym posiłku śpiew na polach rozlegał się do późnej nocy. Po dożynkach u siebie, kobiety starały
się jak mogły, by jeszcze wygospodarować czas. Za marne grosiki w majątku dokańczały dożynki.
Rozweselały swoim śpiewem także swojego Pana, by nieco hojniej
potraktował żniwiarki za ich ciężki trud. Jakże bardzo cieszyły się
z zarobionych parę złotych w czasie sezonu. Nie lekką także pracą
dla kobiet były wykopki. Wyorane pługiem rajki ziemniaków rękami gołymi bez żadnej motyki
rozgrzebywały ziemię. Przez ich
troskliwość ani jeden ziemniak
nie pozostawał na polu. Pomagały
również mężom ładować worki z
ziemniakami na wóz. Wielce
troszczyły się razem z mężami o
swoje, ciężko wypracowane plony. Po przyjacielskich grupowych
pracach i przy ich zakończeniu
jak: dożynki, omłoty, międlenie
lnu, dzierzgania pierza, wykopki
nigdy na wsiach nie pito alkoholu.
Tych, biednych, zapracowanych
kobiet a także i mężczyzn rozczulała tylko piosenka. Alkohol pojawiał się tylko na weselach. Jeden
kieliszek krążył po wszystkich
stołach rozśpiewanych weselników. Kobiety na wsiach w gospodarstwach na okrągło musiały
pracować od świtu do nocy. Nawet ciężarne pełniły ten obowiązek aż do ostatniej chwili rozwiązania. Starały się rodzić dzieci w
domu. Nie raz także porody zdarzały się na polach. Położną zastępowała wiejska znachorka. Doświadczenia i praktyka znachorek
spełniały bardzo ważną rolę
wśród wiejskiej biedoty. Los mężczyzn na wsi był jeszcze okrutniejszy. Pracowali po nad siły.
Dźwigali ciężary po nad siły. Często od takiego przesilenia nabywali przepukliny. Więcej od kobiet musieli myśleć po nocach, by
w rodzinach wszystko jakoś po
układać i zabezpieczyć przed głodem nie rzadko pokaźną gromadkę dzieci. Musieli jeszcze także
wykombinować czas by jeszcze w
majątku coś u pana dorobić. Przez

to prędzej umierali. Mało którzy
przekraczali
siedemdziesiątkę.
Pola w ciężkim znoju uprawiali
końmi. Żadnych maszyn nie było.
Pług i brona były podstawowym
narzędziem. Siewu dokonywano
ręką rozrzucając ziarno w glebę.
Młócili cepami. Krótko przed
wojną pokazywały się młocarnie
ręczne z korbami po obu stronach.
Kręciło nimi od dwóch do czterech mężczyzn. Plewy od ziarna
oddzielano za pomocą drewnianej
szufelki. Wymłócone ziarno rzucano szufelką półkolistym zamachem na znaczną odległość na
klepisko w stodole. Ziarno cięższe leciało dalej. Plewy lżejsze
opadały bliżej. Mąkę na chleb
produkowano na żarnach. Była to
żmudna i wyczerpująca siły praca. Bogatsi część zboża zwłaszcza
pszenicę wozili na przemiał do
wiatraków. Za pomocą wiejskiego majstra każdy gospodarz budował sobie chatę i budynki gospodarcze na jakie mu było stać.
Z włókna konopi ręcznie pletli
różne sznury i powrozy na różne
potrzeby. Skóry zwierząt wyprawiali własnym sposobem. Podstawowym składnikiem do rozczynu
garbowania skór był boraks i kora
świerkowa. Strugali z drewna kopyta o różnych rozmiarach, by na
nich z wyprawionej skóry uszyć
buty dla całej rodziny. Skóra nie
była zbyt wyprawiona z braku odpowiednich składników do garbowania. Obuwie sztywniało. By
było miększe, smarowano go
dziegciem. Często sztywne obuwie powodowały dokuczliwe odciski i otarcia na nogach. Często
ubogim rodzinom nie stać było
nawet na takie buty. W takich rodzinach obuwie ze skóry zastępowały łapcie plecione z łyka lipowego lub z łyka łozy. Skarpet nie
było. Zastępowano ich onucami.
Do łapci onuce były wysoko zawijane. By nie opadały, owijano
je sznurkiem. Latem prawie
wszyscy dorośli i dzieci chodziły
na boso. Zrogowaciała skóra na
stopach zastępowała buty. Mężczyźni i dorastające chłopaki z
żytniej słomy wyplatały różne naczynia domowe w kształcie beczek i dużych mis na różne potrzeby gospodarcze. Z łozy, wikliny i z korzeni drzew wyplatali
różne koszyczki, kobiałki i kosze.
Nie lada zadaniem było zabezpieczyć się w opał na zimę. Na moczarach siekierami wyrąbywali
różne krzewy. Chrust wiązali w
pęki o ciężarze jaki tylko mogli
udźwignąć. Pęki do domów nosili
na plecach nie raz na dłuższą odległość. W zimie, kiedy moczary
były zamarznięte, chrust wozili
końmi w saniach. Lepszego drzewa z lasu, też trzeba było dokupić.
Na nieużytkach gęsto sama zasiewała się olcha. Pielęgnowano ją.
Z szybko rosnących, pięknych,
smukłych, olszowych gajów także pozyskiwano cenny materiał
do produkcji narzędzi gospodarczych i na opał. Dochodem gospodarzy było, zaoszczędzone i
przechowane zboże. Sprzedawano je na przednówku kiedy było
najdroższe. Skupem zboża zajmowali się przeważnie Żydzi. Bardzo wyzyskiwali biedny naród. W
mieście powiatowym w Postawach czasami zboże było droższe.
Dalszy kuzyn mojego ojca Mikołaj Bałoszko, był tęgim i bardzo
pracowitym chłopem. Chciał więc
zarobić kilkadziesiąt groszy. Pewnego razu załadował wóz ze zbo-
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żem i udał się z nim do Postaw
odległych o 30 km. Zaproponowano mu tam także taką samą jak
miejscową cenę. Rozżalony musiał się pozbyć uciążliwego ładunku. Wracając więc z pustym
wozem po drodze pomstował.
Kiedy mijał wypoczynkowe miasteczko Kupa, nadarzyła mu się
okazja wyładować swój żal. Tuż
nad brzegiem jeziora Narocz w
brzozowym gaju samotnie odpoczywała para kuracjuszy. W rozwieszonym hamaku między brzozami bujał się pół nagi tłuścioszek. Kobieta obok niego, także w
tym stroju opalała się leżąc na
kocu. Utrudzony chłop ciężką
pracą i doznaną krzywdą, nie powstrzymał swego gniewu. Widząc
zazdrosną scenę zatrzymał konia.
Podszedł do tłuścioszka i zaczął
go z całej siły okładać batem.
Przerażony kuracjusz widząc
przed sobą dryblasa wyskoczył z
hamaka i popędził ratować się
prosto do jeziora. Kobieta także,
widząc nie przelewki, poderwała
się z koca i ruszyła także do jeziora za swoim chłopem. Mikołaj poczuł się zwycięzcą i wrócił do
wozu. Zdzielił konia batem. Po
drodze do domu cieszył się ze
swojej satysfakcji. W swoim towarzystwie był wyjątkowo dobrym mówcą. Kiedy opowiadał
swoje, życiowe przygody, rozśmieszał wszystkich do łez. Mikołaja podczas wojny zabrano do
Armii Czerwonej. Z jego ostatniego, rozpaczliwego listu pożegnalnego z frontu do rodziny wynikało, że zginął przy zdobywaniu
umocnień OWB. Prawdopodobnie spoczywa na cmentarzu wojennym Armii Czerwonej w Międzyrzeczu. Bez niego w wielkiej
biedzie pozostały: matka, żona i
czwórka osieroconych dzieci.
Przedwojenny i podczas wojny
trud biednych ludzi i ich dramaty
nie da się szczegółowo opisać. Teraz z podziwem wspominam swoich przodków jak z wielką uciechą śpiewali. Jak się cieszyli życiem i z tego co mieli. A przecież
Oni prócz utrudzonego życia nic
nie mieli. Szkoda, że polska literatura omijała przedwojenną biedę i trud ubogich, zapracowanych
ludzi. Pozostała po Nich tylko legenda, o której nie znają i nie interesują się młode pokolenia. A to
dlatego, że nie było pisarzy w
spół czuwających biedocie. Ubóstwo od dawnych czasów, a także
i z przedwojennej Polski na Białorusi sprawiło, że tylko nie liczni
moi Rodacy wpisali się do historii. Myślę, że od szturchańców
zamożniejszych państw Białoruś
weźmie się w garść. Ludność Białorusi jest ambitna i niezwykle
życzliwa, zasługuje więc na godne życie i na godnych sąsiadów.
MOJE URODZINY
Z relacji rodziców. Był wrzesień
1929 rok, bez dokładnej daty. Ojciec zaplanował zakończyć wykopki na sznurku ziemi przy lesie.
Chciał jechać sam, gdyż mama
była w bardzo poważnym stanie
przed rozwiązaniem. Mama się
uparła. Chciała być koniecznie
na polu przy zakończeniu wykopków. Raniutko więc wyjechali
z domu. Ojciec pługiem wyorał
ostatnich parę rajek. Mama rozniosła worki. W tym czasie tuż w
lesie wyła wilczyca. Ojciec mamie powiedział, że te wycie źle
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wróży. Kazał jej nie schylać się i
nie kopać. Nie posłuchała. Kiedy
już miała wykopany koszyk ziemniaków nie mogła się odchylić.
Poskarżyła się dla ojca o bólach.
Ojciec dobrze wiedział, że to już
rozpoczął się poród. Szybko pozbierał worki. Doprowadził mamę
do wozu. Pomógł jej ułożyć się na
workach. Założył konia. Zdzielił
go batem. Wóz na polnej drodze
podskakiwał. Mama jęczała przez
całą drogę. Kiedy już byli na podwórku, mamy jęki wzmogły
się. Ojciec ściągnął ją z wozu i z
trudem dowlókł do łóżka. Okrył
mamę kołdrą. Biegiem pognał po
wiejską znachorkę, która także
odbierała porody. Kiedy już byli
przy łóżku, usłyszeli mój płacz.
Położna mną i mamą zaopiekowała się. Ojciec cieszył się, że poród
był udany. Rodzice byli wyznania prawosławnego. Ochrzczono
mnie w Słobodzie Żośniańskiej
w cerkwi. Ceremonii tej dokonał
pop Paweł Wydrycki. Nadano mi
imię Siergiej. Wojna pozbawiła
mnie dokładnej daty urodzin. Rodzice jej nie pamiętali. Podczas
niemieckiej okupacji wujek był
sołtysem. Ratował mnie przed
branką na przymusowe roboty
do Niemiec. Dotarł do moich dokumentów. Skrócił mi wiek o 21
miesięcy. Ta data w moich dokumentach pozostała na zawsze. Po
wojnie ojciec chciał sprostować
datę moich urodzin przy pomocy
metryki cerkiewnej. Okazało się,
że spłonęła razem z plebanią popa
Pawła Wydryckiego. Miał on
syna jedynaka na imię Radiwon.
Podczas okupacji był on wysokiej
rangi dowódcą białoruskiej partyzantki. Przez to pop i popadia byli
torturowani przez Niemców. Po
torturach spalili plebanię. Warto
wspomnieć, że Radiwon Wydrycki był nie tylko wybitnym dowódcą, ale i wielkim agitatorem w
partyzanckich szeregach i działaczem wśród cywilów w odzyskaniu niepodległości dla Białorusi.
Przez to po wyzwoleniu Białorusi
spod niemieckiej okupacji został
aresztowany i wywieziony na Sybir.
MOJE DZIECIŃSTWO
Pierwszych 10 lat dzieciństwa
spędziłem na wsi. Chata nasza niewiele różniła się od innych. Przy
niej monotonnie szumiały: jodła,
brzoza i stara jabłoń. Wychowywałem się w siedmioosobowej
rodzinie. Czworga rodzeństwa,
rodzice i dziadek. W rodzeństwie
byłem najmłodszym. Gdy miałem kilka lat, wybiegałem przed
chatę, by dla pana wójta Wojciechowskiego, jadącego bryczką do
gminy powiedzieć – Dzień dobry.
Gdy pan był w dobrym humorze,
to rzucał parę cukierków. W tych
czasach cukierki były wielkim rarytasem dla dzieci. Zawsze oczekiwałem na pieczenie chleba. Z
tego samego ciasta z dodatkiem
jajka mama dla mnie piekła małe
bułeczki. Przyprawiała je do smaku pachnącymi ziołami. Pszenne
bułeczki piekła tylko na większe
święta. Cieszyłem się także gdy
ojciec wracał z pola. Na stół z kie-
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szeni wysypywał dla mnie strąki
młodego grochu. Dla dziecka
świeży groch z pola był także rarytasem. Do szkoły uczęszczałem
od siódmego roku życia. W zimie
zawsze w domu odrabiałem lekcje przy lampie naftowej. Żyliśmy
nieco lepiej jak pozostali biedacy.
Ojciec prócz siedem-hektarowego gospodarstwa w dużej izbie
wygospodarował kątek. Prowadził w nim sklepik z podstawowymi artykułami przemysłowymi.
Pewnego dnia wpadła Akcyza.
Sprawdzała jakimi artykułami ojciec handluje. Za gazetową tapetą
znaleźli pół paczki machorki. Paczek z machorką nie wolno było
przekrajać. Ojciec to czynił, gdyż
współ czuwał biednym ludziom.
którym nie było stać, by kupić
całą paczkę. Znaleźli także kilka
papierosów, których nie wolno
było nabijać maszynką do sprzedaży. Dodatkowo wpadły im w
oko leżące na oknie karty do gry,
które wyprodukował brat Władek.
Akcyza za te przestępstwa ustaliła
karę na 5 zł. Ojciec czuł krzywdę. Tłumaczył się, że to wszystko
było na własne potrzeby. Kary nie
zapłacił. Sprawa trafiła do sądu.
Za opór sąd zasądził 25 zł. Za te
drobne przestępstwa cała rodzina
wielce odczuła. Nie było pieniędzy na dalszy zakup towarów. Z
tego powodu ojciec zamknął swój
interesik. Miał żal do Żyda, którego nazywano „Berka”. Miał on
w sąsiedniej, większej wsi Studzienica większy sklep i zajazd.
Wkrótce po zlikwidowaniu sklepiku, dalszy kuzyn ojca Mikołaj
Bałoszko o którym już wspominałem, jadąc z miasta zahaczył o
zajazd. Usłyszał od tegoż Żyda
przy sąsiednim stoliku zdanie,
które było kierowane do znajomego klienta: Załatwiłem konkurenta. Dotyczyło to właśnie ojca.
Podczas okupacji Niemcy rodzinę
Berki wywieźli. Jemu udało się
zbiec. Tułał się po znajomych żebrząc o kawałek chleba. Był także i u nas. Ojciec mu chleba nie
odmówił. Spał także w naszej stodole. Później widziano go w szeregach białoruskiej partyzantki.
W roku 1938 wiosną naszą wieś
rozparcelowano na kolonie. Kolonię otrzymaliśmy prawie 2 km. od
wsi. Nazwano ją „Żołnierowo”.
Ojciec za pomocą moich braci,
krewnych i znajomych szybko
na nowym siedlisku wybudowali chatę i budynki gospodarcze.
Chata była o wiele wygodniejsza niż we wsi. Posiadała osobną
kuchnię. Dużą izbę przedzielono
przepierzeniem na dwie mniejsze. W tą budowę ojciec włożył
wszystkie swoje oszczędności do
zera. Musieliśmy więc opuścić
szumiącą jodłę, brzozę i jabłoń,
która rodziła małe, słodkie owoce. Ładowaliśmy ostatni wóz. Ja
toczyłem duży kamień od żaren.
Z braku odpowiedniej siły kamień
zawalił mi się na nogę. Okaleczył
przygniecioną stopę. Najstarszy
brat Arseniusz wziął mnie na
ręce. Posadził na wóz. Opatrzył
nogę. Jadąc zapłakany żegnałem
się z wsią i z pierwszym etapem
mojego dzieciństwa. Moi rodzice,
dwaj starsi bracia i siostra mie-

li ogromne zadanie. Trzeba było
zagospodarować 10- hektarową,
zdziczałą, kamienistą kolonię z
dwoma hektarami nieużytków.
Cały rok był ogromnego trudu.
Nawet mama dźwigała duże kamienie i układała je w wysokie piramidy. Schorowany dziadek też
nie leniuchował. Trzebił siekierą
krzewy na nieużytkach. Poruszał
się na kolanach. Na nogach nie
mógł się utrzymać bez pomocy
kija. Zawsze po posiłku, który
mu przynosiłem nucił białoruskie
piosenki:
Rada, rada pirapiołka szto letca
dażdała.
Rada, rada haspadynia szto żytco
sażała.
Ja na kolonii nie miałem lekkiego
dzieciństwa. Do szkoły odległej
o dwa a nawet o trzy kilometry
musiałem docierać w zimie na
nartach własnej produkcji. Nie
raz na pieszo przez ogromne zaspy śnieżne. Po drodze zatrzymywałem się na jakimś bajorku, by
się poślizgać. Po sprawdzeniu zelówek przez ojca otrzymywałem
burę. Po lekcjach pasąc krowy i
owce bawiłem się z rówieśnikami. Krowy korzystając z mojej
nieuwagi powodowały szkody sąsiadowi. Za to od ojca obrywałem
lanie. W wolnych chwilach pomagałem dla brata Władka majsterkować. Zbudowaliśmy kilka
domków dla szpaków. Zawiesiliśmy je na olchach w pobliżu chaty. Wykonaliśmy z samego drzewa wygodny wózek, który był
pomocny w gospodarstwie. Woziliśmy nim nawet snopki z pola.
Blisko chaty zamocowaliśmy
stare koło od wozu na ściętym
czubku dzikiej jabłoni. Pierwszej
wiosny uwiły na nim gniazdo bociany. Ich donośny klekot ożywiał
kolonię. Wykopaliśmy stawek i
wpuściliśmy do niego kilka ryb.
Sam wyplatałem sieci z konopnych nici uwitych przez mamę
na kołowrotku. Sam robiłem więcierze. Stawiałem je w pobliskim
jeziorze podczas tarła.. Połowy
zawsze były udane. Na kolonię po
mroźnej i śnieżnej zimie raptownie przychodziła ciepła wiosna.
Szybko topniały śniegi powodując bajeczny, nieustanny szum
strumyków, w których na boso
ustawiałem wodne wiatraczki. Od
zimnej wody skóra na stopach pękała i dokuczliwie szczypała. Zaraz po roztopach powracały ptaki.
Na kolonii robiło się miło i wesoło
od ptasiego śpiewu i rechotu żab.
Piękno natury cieszyło człowieka.
Wczesna wiosna zachęcała dzieci
do zabaw i różnych przygód. Brat
Arseniusz od czternastego roku
życia zajmował się krawiectwem.
Siedząc przy ręcznej maszynie
nucił polskie, białoruskie i rosyjskie piosenki. Jedna z nich, którą
najczęściej śpiewał:
Skakał Kazak czeraz daliny. Czeraz bałkańskije kraja.
Skakał on sadzikom zielonym.
Kalco blistieła na rukie.
Poza szyciem uczęszczał na
zbiórki Kółka Strzeleckiego. Sio-

stra Zenona po ukończeniu Szkoły Podstawowej pomagała mamie w gospodarstwie. Przędła na
kołowrotku i tkała na krosnach.
Dziadek na kolonii przeżył tylko
pół roku. Pogrzeb jego odbył się z
popem. Odprowadzał dziadka na
cmentarz na pieszo. Półtora kilometra szedł z orszakiem w wielką zamieć śnieżną. przez polne
bezdroża. Zagospodarowana kolonia zaczęła rodzić niezłe plony.
Rodzice cieszyli się, że już było
łatwiej utrzymać rodzinę. Ja zapoznałem się z wieloma kolegami
sąsiednich kolonii. Buszowaliśmy
po moczarach i lasach. Różniłem
się od kolegów tym, że nie było
w lesie drzewa na które bym nie
wlazł do wroniego gniazda. Zadziwiałem ich różnymi pomysłami podczas zabaw. Dzieciństwo
swoje przeżywałem intensywnie
doznając wiele wrażeń i przygód.
Na rozpoczęcie roku szkolnego
1939, nauczyciel przyniósł swoje
radio do szkoły. Zamiast słuchać
wakacyjnych audycji, usłyszeliśmy głos spikera. Informował
Polaków, że Niemcy rozpoczęli
agresję na Polskę. Spiker sławił
się Polskimi Siłami Zbrojnymi.
Zapewniał, że dla Niemców nie
oddamy ani jednego guzika. Wiadomość tą przyniosłem do domu.
Rodzinę ogarnęło przerażenie.
Znikł zapał i chęć do pracy. Ludzie zaczęli politykować. W drugim dniu kiedy przyszliśmy z
przyborami szkolnymi nauczyciel
z żalem oświadczył, że władze nakazały zamknąć szkoły. Ze smutkiem żegnał się ze swoimi uczniami i kazał nam wracać do domów.
Po rozpoczętej wojnie niemiecko
– polskiej, na nasze tereny wkroczyła Armia Czerwona. Miałem
wówczas 10 lat. Chciałem obejrzeć jadące czołgi i maszerujące
wojsko. Niedaleko szosy ukryłem się za wielkim kamieniem.
Wystawiłem z za niego głowę i
obserwowałem pierwszy raz maszerującą, uzbrojoną armię. Jeden
z żołnierzy zauważył, że ktoś się
kryje za kamieniem. Wystąpił z
szeregu. Zdjął karabin z ramienia
i skierował się do mnie. W tym
czasie bardzo się przestraszyłem.
Gdy żołnierz do mnie się zbliżył,
przekonał się, że jestem dzieckiem. Zarzucił karabin na ramię i
powiedział: – Da czto ty z suma
tronułsia? Baiszsia sawieckich
sałdat? – Wziął mnie pod pachy i
posadził na kamieniu. Potarł dłonią moją zwichrzoną czuprynę i
dodał: – Siejczas nie bojsia i smatry. – Na koniec powiedział: – Nu
pacan, budź zdarow. – Szybko
pobiegł dołączyć do swego szeregu. Wkrótce otworzono szkoły.
Nauczycielami zostali ci, którzy
przed wojną ukończyli 7 klas.
Naszą szkołę umieszczono w nie
wykończonym pałacu pana Wojciechowskiego. Odległość do niej
była około 3 km. Uczono nas w
języku białoruskim i rosyjskim. Z
czytanek uczyliśmy się na pamięć
wierszy. Były to wiersze agitacyjne. Przedstawiały wielkie zacofanie i biedę za władz sanacyjnych.
Te wiersze deklamowałem na trybunie w dniu Pierwszego Maja.
1940 roku.
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Przedstawiam początki dwóch
wierszy.
Nia wiesiała u chacie. Trywożna
u siale.
Ni chleba, ni soli ni ma na stale.
A tatku zabrali u wojska pany.
A dzieci ich troje pry matce adny.
Praświatleli woczy Biełaruś
twaje.
A życi szczstliwym twoj narod
piaje.
Zakwitali bujna wioski, harady.
Ni jasi Ty bolaj chleba z labiady.
Nowa władza wyzwoleńcza
wszystką szlachtę wywiozła
na Sybir. Widziałem jak naszego
pana Wojciechowskiego prowadzono pod bagnetem do ciężarówki. Z tyłu za nim szła jego
rodzina. Nie oszczędzono także
nauczycielki panny. Nasz nauczyciel Helman zdążył uciec przed
zsyłką. Po wojnie dowiedziałem
się od znajomego kombatanta-osadnika Leonarda Jankowskiego, który pochodził z naszej, rodzinnej wsi, że Helman z rodziną
trafił do Gdańska ze swoją żoną i
synem Romanem. (Był On moim
szkolnym kolegą. Prawdopodobnie był dziadkiem Ani Helman. O
Jej szkolnej tragedii było głośno
w telewizji.) W naszych okolicach po zesłanej szlachcie została
tylko biedota. W opuszczonych
szlacheckich majątkach i domach
powstały urzędy „klasy robotniczej”, zarządzane w/g instrukcji
z Moskwy. Mężczyznom i kobietom nałożono plan wyrębu lasu
w metrach sześciennych. Ludzie
zatrudniali nawet swoje dzieci, by
jak najszybciej wykonać uciążliwy plan. Takim pracusiom nałożono plan następny. Na każdego
konia też nałożono plan wywózki
budulca z lasu na stację kolejową
do Postaw. W rodzinach powstawały dramaty, a nawet wydarzyła
się i tragedia. Niektórzy woźnice
z budulcem ryzykowali skrócić
drogę przez zamarznięte jezioro.
Jednego z nich z obładowanymi
ciężarem sanie lód nie wytrzymał.
Razem z koniem i załadunkiem
utonął. Ludzie w obawie przed
konsekwencją dyskretnie przeklinali sowiecką władzę. Traktatem
o nieagresji Niemcy oszukali Rosję i wyzyskali ją. W większej ilości budulec wywożono na zachód
do Niemiec. Tylko mała część trafiała do Rosji. Po pięknych dziewiczych lasach zostały tylko pnie
o różnych wysokościach. Wyręby
szybko zarastały różnymi krzewami, a najbardziej leszczyną.
Po czterech latach leszczynowy
las uginał się od orzechów. Ludzie po kilka worków suszyli na
zimę. Po agresji Niemiec na Rosję znowuż zamknięto szkoły. Po
dwóch miesiącach niemieckiej
okupacji znowuż chodziliśmy
do szkoły. Uczono nas w języku
białoruskim i niemieckim. Kiedy
partyzantka rozrosła się w siłę,
w połowie roku 1943 szkoły ponownie zamknięto. Po tej szkole
został w mojej pamięci wierszyk
o wiośnie:
Schone Fruhling kom doch wieder.
Lieben Fruhling kom doch bald.
Brings und Blumen laub und lieder.
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Schmucken wieder Feld und
Wald.
Po kilku miesiącach niemieckiej
okupacji biedną Białoruś zaleli
cywilni, rosyjscy uciekinierzy.
Silnie broniąca się Moskwa przez
wiele miesięcy była oblężona
przez niemiecką armię. Strefa
wojenna zajmowała duży obszar
na tyłach niemieckiego frontu.
Tam się odbywał nieustanny ruch
niemieckich wojsk. Cywilni ludzie byli nękani przez Niemców.
Mało tego, to jeszcze Rosjanie
bezustannie z lądu i powietrza
obstrzeliwali zgrupowania niemieckich wojsk na tyłach wroga.
Przez to ginęło wielu rosyjskich
cywilów, a wśród nich także dużo
dzieci. Nieustanna tragedia zmusiła tych ludzi do ucieczki, Byli to
dziadkowie i matki ratujące swoje
wnuki i dzieci przed zagrażającą
śmiercią. W naszej wsi także pojawiło się kilka niekompletnych
rodzin z dziećmi. Zakwaterowano
ich w majątkach po byłych właścicielach, których wywieziono na Sybir. Ci ludzie z dziećmi
bez żadnej pomocy państwowej
musieli przetrwać wiele miesięcy w o szabrowanych pałacach
bez okien i drzwi wśród miejscowej, wygłodzonej także ludności.
Mało tego, to ta biedna ludność
musiała także utrzymywać partyzanckie oddziały. Z jednym takim
uciekinierem czternastolatkiem
spotkałem się na jeziorze łowiąc
raki. Na imię miał Lońka. Opowiadał mi, że uciekł z mamą z
rodzinnego miasta Wielkie Łuki.
O ojcu od roku nic nie wie, który
walczy na froncie. A matka jego
chyba od głodu jest chora. Oddałem mu więc kilka złowionych raków. Nie mało odwagi trzeba było
mieć przy połowie raków. Kryły
się one w norach w podmytych
wodą brzegów jeziora, a także
w norach pod korzeniami wodnych krzewów. Do nor wkładało
się rękę. Raki broniły się swoimi
kleszczami. Jak nożycami cięły
skórę na palcach dłoni. Po kilku
dniach od kolegi Dymitra, który
mieszkał niedaleko pałacu dowiedziałem się, że Lońkę rozerwało.
Zbierając na polu szczaw, znalazł pocisk od moździerza. Jego
fragmenty ciała znaleziono przy
dużym kamieniu, przy którym
była torba ze szczawiem. Tak to
troskliwa mama swojego jedynaka nie uchroniła od śmierci. Sama
także z głodu i rozpaczy wkrótce
umarła. Partyzantka zadawała bolesne ciosy dla okupanta. Między
partyzantami pojawiali się rabusie. Niektórzy z bronią, a niektórzy ze straszakami. Jeden pojawił
się z maszynką do mięsa za pasem. Terroryzował zastraszonych
ludzi. Ściągał nawet spodnie i
buty z nóg. Większość biedoty
nie wiedziała co to za machinę
miał rabuś za pasem. Na początku jesieni 1943 roku w godzinach
porannych po koloniach poszła
wiadomość. Wieś zapełniła się
niemieckim wojskiem z pojazdami pancernymi. Wszyscy z przerażeniem czekali, że coś się złego
stanie. Nie mylili się. Pierwszego
dnia ze wzgórz obserwowali lornetkami tereny. Najbardziej byli
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wpatrzeni w moczary. Na drugi
dzień po południu zobaczyliśmy
czarny dym, zamieniający się w
czerwone języki ognia. Paliła się
pierwsza kolonia najbliżej moczarów. W niedługim czasie paliła
się druga. To była kolonia mojego
stryja. Po niej zapaliła się trzecia.
Nieszczęście zbliżało się do naszego domu. Gdy zaczęła palić się
czwarta, dzieląca o jedną kolonię
przed naszą, cały dorobek życia
wynieśliśmy z chaty. Czekaliśmy
w olszowym zagajniku na zagładę przy dużej stercie kamieni.
Drżeliśmy wszyscy ze strachu.
Nie wiedzieliśmy co z nami się
stanie. Po kilkunastu minutach
zobaczyliśmy trzech uzbrojonych
niemieckich żołnierzy. Zbliżali się do naszego zabudowania.
Przerażenie i strach wzmagały
się. Niemcy obejrzeli pustą chatę. Spostrzegli nas w zagajniku
i skierowali się w naszą stronę.
Trzymali w rękach broń maszynową gotową do strzału skierowaną lufami w nas. W odległości
o kilka kroków od nas zatrzymali
się. Zmierzyli wzrokiem nasz majątek. Przenikliwymi spojrzeniami wpatrywali się nam w twarze.
Zrozumieli nasze przerażenie.
Jeden z nich najstarszy wiekiem
z fajką w gębie zabezpieczył broń
i zarzucił na ramię. Podszedł do
mamy. Przytulił ją. W tej chwili
wypadła mu fajka z ust. Podniósł
ją i powiedział po niemiecku:
– Mutter, nach Hause. Feuer
schon nein. – Przypuszczam,
że on wypowiedział te słowa.
– Wskazał ręką na chatę. Zrozumieliśmy, że możemy wracać do
domu. Pozostali Niemcy uśmiechali się. Jasne było, że nam i naszej chacie nic nie grozi. Podpalacze zauważyli, że nasze twarze
rozjaśniły się. Ten sam Niemiec
zwrócił się do ojca: – Kamerad,
Schwarzgebrannte haben? -Podobno także, że wyszwargotał te
słowa. Po wyjaśnieniu na migi
zrozumiałe było, że chodzi mu o
bimber. Ojciec na swoje potrzeby
parę razy do roku wyciskał parę
litry tego trunku. Wskazał ręką
na kameradów by szli za nim.
Doprowadził ich do następnej,
kamiennej, dużej pryzmy. Wyjął z
niej kamień i wyciągnął butelczynę. Nie wiem jakiej była pojemności. Podał ją Niemcowi. Kamerad wyciągnął z kieszeni niezbędnik Wlał do niego trunku i kazał
dla ojca wypić. Kiedy przekonali
się, że to nie trucizna, wypili po
parę łyków z butelki. Pomlaskali
i pogłaskali po swoich brzuchach.
Jeden z nich klepiąc ojca
po
ramieniu
oświadczył:
–
Bimber
ist
gut.
Na pożegnanie najstarszy wyjął
z ust fajkę i uścisnął ojcu dłoń.
Podpalacze wrócili do wsi. My
zaś ze swym dorobkiem wróciliśmy do swojej chaty. Od tej chwili przez wojnę i do jej końca nie
widzieliśmy już żadnego Niemca.
Wszelkie rządy na wsiach i koloniach sprawowała partyzantka.
Przez parę tygodni zajętych było
kilka wiosek i kolonie przez Pułk
Smoleński, który został przez
Niemców odcięty od frontu. Młodzi radzieccy żołnierze byli także

zakwaterowani w naszej chacie.
Chciałem im podkraść kilka naboi
kiedy spali. Zaglądałem do kilku
toreb. W każdej było tylko po kilkanaście. Nie mogłem im wziąć
żadnego, gdyż zrozumiałem, że są
liczone. Z braku amunicji musieli więc unikać potyczek z Niemcami. Po otrzymaniu amunicji i
sprzętu z powietrza pułk wyruszył
wypełniać swoje zadania. Potężna
armia, która parła na wschód nie
wracała już naszym traktem. Zaraz po wyzwoleniu przez Armię
Czerwoną znowuż uczęszczałem
do szkoły. Wojna zmusiła mnie
trzeci raz uczyć się w języku
białoruskim. Drugi raz w języku rosyjskim. Tak samo podczas
wojny wszystkie dzieci szkolne
przeżywały różne cierpienia i niedogodności a także utraciły kilka
lat edukacji. Z powodu wyjazdu
do Polski nie ukończyłem piątej
klasy rosyjskiej szkoły. Byłem w
swojej klasie prymusem. Nauczyciel starał się wszelkimi środkami, by nasza rodzina nie wyjeżdżała do Polski. Namawiał mnie,
bym przekonał ojca przyjąć obywatelstwo białoruskie. Poświęcał
czas namawiając mnie, bym się
zapisał do organizacji „Komsomołu”. (Komunistycznaja Sowietskaja Mołodzioż). Był bardzo
zawiedziony, że jego próby nie
powiodły się. 1-go Maja 1945
roku mój młodszy kolega z trybuny deklamował wiersz w języku
białoruskim:
Darahije biełaruskije dzieci!
Wy mnoha biady praz wajnu daznali.
Ni dajeli, ni da spali. Trywożna pierażywali.
Jazyki Wam łamali.
Pa polsku, pa rusku, pa niamiecku,
pa biełarusku
Uczyca kazali.

Białoruś, to chyba była najbiedniejszym krajem w Europie przed
wojną i w czasie wojny. Po wojnie znowu była nękana przez
władzę sowiecką. Jedyną pociechą i nadzieją było, że młodzież
zachęcano za darmo się uczyć i
ukończyć wyższą uczelnię. Takim
sposobem sprytniejsza młodzież
uciekła do miasta. A nierozsądna
biedota została zagnana do kołchozów.

nazywała się „Margi”. W tym
pałacu umieszczono także i Siel-Sowiet. (Wiejska Rada). Starszy
mój kolega Piotr Krywieniok,
brał udział w partyzantce. W
Wiejskiej Radzie otrzymał stanowisko. Chodził zawsze z karabinem. Pewnego razu przyszedł do
Siel-Sowietu. Karabin zostawił w
szkolnej poczekalni. Ja ze swoimi
rówieśnikami zjawiłem się tam
by czekać na lekcje. Zauważyłem
stojący karabin za piecem. Z taką
bronią umiałem już się obchodzić.
Wziąłem go do rąk i załadowałem
nabój. Wiedziałem, że tak jest niebezpiecznie. Postanowiłem broń
rozładować. Otworzyłem i odciągnąłem zamek. Stwierdziłem,
że nabój pozostał w komorze.
Sfatygowany pazur nie wyciągnął
go. Uderzyłem więc kolbą o podłogę, by nabój wyleciał z komory.
Nabój nie wypadł z komory lecz
następny z magazynka. Wcisnąłem go do magazynku i zaryglowałem zamek. Byłem pewny, że
komora jest pusta. Skierowałem
lufę karabinu w głowę rówieśnika. Patrzyłem w szczerbinkę celownika i muszkę. Palcem naciskałem spust. W tej chwili drugi z
rówieśników szturchnął mi w ramię. Karabin wypalił. Kula przeleciała obok głowy kolegi. Trafiła
w drzwi. Przeleciała przez korytarz i drewnianą ścianę do Sial-Sowietu. Nad głowami siedzącej
Rady trafiła w portret Lenina.
Szkło z portretu rozprysło się na
ich głowach. Cała ekipa władzy
razem z Piotrem wbiegła na poczekalnię. Nauczyciel z dziećmi
wybiegli też z klasy. Piotr chwycił za karabin leżący na podłodze,
który ze strachu upuściłem. Uderzył mnie kolbą w bok i ręką po
twarzy. Tego dnia na lekcji już nie
byłem. W bólu, kulejąc, wróciłem
do domu. Rodzice dopytywali się
co się stało. Nie powiedziałem im
prawdy. Do szkoły nadal uczęszczałem, aż do ostatniego dnia
przed wyjazdem do Polski. Nadano mi przydomek „stralec”. Portret Lenina wymienili na nowy.
Piotr otrzymał naganę za zostawienie broni w niebezpiecznym
miejscu. Rówieśnik Stanisław,
który miał być trupem, przez dwa
tygodnie do mnie się nie odzywał.

/ źródło zdjęcia: sxc.hu

NIEBEZPIECZNA PRZYGODA W SZKOLE
Po przejściu frontu znowuż chodziłem do rosyjskiej szkoły. Była
nieco bliżej. W pałacu innego
przedwojennego pana Kazimierza Prokopowicza. Ta osada

W końcu doszliśmy do zgody.
Ostatniego dnia przed wyjazdem
cała szkoła na czele z nauczycielem serdecznie mnie żegnali.
Spotkałem się także z Piotrem,
który z serdecznymi życzeniami
żegnał młodszego kolegę mocno
ściskając moją dłoń.
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KIEŁEK NIEWINNEJ MIŁOŚCI
Miałem szesnasty rok życia. Z
rodziną mieszkałem na kolonii.
Do mojej siostry Zenony o dwa
lata starszej przychodziły często
w odwiedziny kuzynki. Z nimi
razem przychodziła o dwa lata
młodsza ode mnie ich koleżanka,
na imię Tania. Bawiły się w różne dziewczęce gry. Tanię te gry
nie interesowały. Była bardziej
zainteresowana mną. Lubiła mi
towarzyszyć. Ja także ją polubiłem. Interesowała się moim
majsterkowaniem, zeszytami i
książkami szkolnymi. Najbardziej interesowało ją wyplatanie
sieci. Nauczyłem Tanię tego rzemiosła. Wiele mi pomogła. Bardzo się z tego cieszyła. Pochwaliła się nawet swemu ojcu o tym
sukcesie. Jej ojciec na imię Daniel
był krawcem u którego tego rzemiosła uczył się mój najstarszy
brat Arseniusz. Podczas jego odwiedzin pytał rodziców jaki jest
los wojenny jego ucznia. Kiedyś
w żartach powiedział rodzicom:
– Chyba w przyszłości nasze
rodziny bardziej się zbliżą do
siebie, ze względu przyjaźni naszych dzieci? Ten komplement
przyjaciela także cieszył moich
rodziców. W szkole Tania nie
spuszczała ze mnie oczu. Kiedy
dowiedziała się, że nasza rodzina będzie wyjeżdżać do Polski z
żalu przyleciała na kolonię. Znalazła mnie przy majsterkowaniu.
Przytuliła się do mnie i zaczęła
płakać. W tym czasie pojawiły się
kuzynki. Pocieszały ją jak mogły,
by o tym się nie martwiła. Po tym
wydarzeniu przestała odwiedzać
naszą kolonię. W szkole zauważyłem, że była bardzo smutna i
nawzajem nie podchodziliśmy
do siebie. Kiedy ostatniego dnia
pożegnałem się ze szkołą, Tania nie wytrzymała. Wybiegła
za mną zostawiając tornister w
szkole. Tylko zdążyłem zejść po
szerokich schodach pałacu, Tania
już była przy mnie. 50 metry do
rozstajów szosy prowadziła lipowa aleja. Idąc obok mnie pytała
kiedy wyjeżdżamy. Mówiła mi,
że bardzo mnie polubiła. Będzie
beze mnie jej bardzo smutno. Z
litości nad nią wziąłem w rękę jej,
pojedynczy gruby, długi, kasztanowy warkocz. W tym momencie odwróciła się do mnie. Szła
przede mną tyłem wpatrzona we
mnie swoimi, smutnymi, pięknymi oczętami. Zahaczyła piętą o
wystający korzeń lipy. Upadła tak
niefortunnie wyrywając mi warkocz z ręki. Sukienkę jej podwiało
bardzo wysoko. Była bez majtek,
tak jak wszystkie dziewczyny w
tym okresie do wieku dorosłego.
Pierwszy raz widziałem dziewczęce wdzięki. Zdarzyło się to tuż
przy rozstajach, gdzie mieliśmy
się pożegnać. Tania ze wstydu
szybko się poderwała i pobiegła.
Na rozstajach skierowała się szosą do wsi. Ze wstydem, smutkiem
i żalem nie wiedziała gdzie pędzi. Nie wróciła nawet po tornister do szkoły. Zatrzymałem się
na leśnych rozstajach. Patrzyłem
jak moja pierwsza, nie dorosła,
niewinna miłość pędziła wstęgą
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/ Od lewej: Sergiusz Jackowski, kolega Hryhorowicz i Bolesław Jackowski ( foto z archiwum S. Jackowskiego)

szosy. Biegnąc co rusz oglądała
się na mnie. Powoli chowała się
za wzniesieniem jak zachodzące
słońce, które już nigdy nie wzeszło.

TĘSKNOTA I NOSTALGIA
ZA OJCZYZNĄ
Rodzice moi pod koniec lat pięćdziesiątych odwiedzili Rodzinne

Strony. Pod koniec lat siedemdziesiątych każdy z mojego rodzeństwa odwiedzili ich także.
Brat Władek dwa razy. Dowiedziałem się od niego że Tania

wyszła za mąż za mojego kolegę
o moim imieniu. Po kilku latach
owdowiała mając jednego syna.
Ja bardzo chciałem odwiedzić
ze swoją żoną Rodzinne Strony.
Żonę to nie interesowało. Sam
nie mogłem jechać. Obawiałem
się, by nie wzeszło słońce mojej
pierwszej, niewinnej, młodzieńczej miłości, które zaszło w okolicznościach pierwszego, życiowego dramatu. Moje sumienie
nie pozwoliło na krzywdę swoich
ukochanych i swoich bliskich. Ja
w Polsce musiałem przystosować się do katolickiej młodzieży.
Pierwszy ks. proboszcz po wojnie
w Parafii Skąpe Mieczysław Haniewski dokonał tej ceremonii.
Mój piękny świat dzieciństwa pozostał na zawsze na Białorusi. W
nostalgii za nim na starość postanowiłem opisać swoje dziecięce,
urocze, niepowtarzalne i dramatyczne przygody.
Kochałem kraj – Strony Ojczyste.
Tam się rodziłem, rosłem, bawiłem.

www.ksi.btx.pl
Tam poznawałem piękno natury.
Dziecięce łzy w niedoli roniłem.
Tam słońce wschodziło nad moczarami,
Wśród ptasich treli, bełkotu cietrzewi.
Tam buszowałem w szumiącej kniei.
Na nartach pędziłem w śnieżnej zawiei.
Tam mama w trudzie od świtu do nocy
Zbierała sierpem plony.
Nuciła piosnki o swej młodości,
Aby pocieszyć swój los umęczony.
Troskliwy tata chodząc za pługiem
Potem swą ziemię rosił.
Klękał na miedzy. W niebo spozierał.
Boga o plony prosił.
Tam pierwsza miłość się wykluwała.
W marzeniach gnała przez góry, doliny.
Patrzyłem w oczy cudowne, urocze.
Trzymałem za warkocz pięknej dziewczyny.
Tam pożegnałem dziecięcy świat
U progu swojej młodości.
Tam zostawiłem życia szmat
O swojej pięknej przeszłości.
Wszystko zostało, Wszystko minęło
Jak piękne piosnki prześpiewane.
Moja Ojczyzna, dziecięce lata
Zostały w myślach niezapomniane

Zapomniany patriota i wybitny
artysta.- Henryk Dmochowski
Bogusław Szarwiło

lekcje rzeźbiarstwa. Z chwilą
wybuchu powstania listopadowego 1830-1831, wstąpił

do oddziału tzw. „Kurpików
ostrołęckich”,
pułkownika
Józefa Zaliwskiego. Po upad-

ku powstania podobnie jak
Zaliwski, udał się do Paryża.
Tam wraz z między innymi Za-

/ Henryk Dmochowski, fot.: poles.org

Henryk Dmochowski urodził się
26 października 1810 roku,
prawdopodobnie w Zabłociu
koło Brasławia, ochrzczony
we wsi Ikaźń. Wychowywał
się bez matki, która wcześnie

zmarła. Jego ojcem był Michał Dmochowski, sekretarz
Komisji Edukacji Narodowej
w Wilnie. Ukończył przyrodoznawstwo na Uniwersytecie w Wilnie, ale już podczas
studiów pobierał prywatne

/ popiersie Tadeusza Kościuszki, autorstwa Henryka Dmochowskiego, fot: www.senate.gov
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rii nadreńskiej, uważaną za
pierwszą pianistkę w Filadelfii”. Niestety życie rodzinne
mu się nie układało, pierwsze
dziecko urodziło się martwe a
żona mało nie przypłaciła tego
życiem. W dwa lata później
Helena Dmochowska umiera
przy następnym porodzie razem z dzieckiem. W międzyczasie zmarł Mikołaj I Romanow, a po jego śmierci ogłoszono amnestię i Dmochowski
mógł wrócić w rodzinne strony. Doszło do tego dopiero w
1861. Osiedlił się w Wilnie,
gdzie pracował jako rzeźbiarz.
Tu stworzył między innymi pomnik Włodzimierza Serokomli
i posąg świętego Władysława
dla tutejszej katedr. Jako osoba
z powstańczą przeszłością, był
stale pod obserwacją tajnych
służb. Przez te ostatnie określany był jako typ beznadziejny.

/ Medal na pamiątkę Rzezi Galicyjskiej 1846, w kształcie spluwaczki; Paryż ? proj. Henryka Dmochowskiego wg litografii Antoniego
Oleszczyńskiego, po 1846.

liwskim, wziął udział w próbie
wywołania powstania w Rosji,
19 marca 1833 rozpoczynając
na Witebszczyźnie walki partyzanckie. Wyparty stamtąd,
walczył również na Polesiu i
Wołyniu.
W rezultacie tych mało przemyślanych działań nastąpiły
aresztowania w Królestwie i
Galicji. Wiele osób przypłaciło
wyprawy gardłem lub katorgą.
Dmowski ścigany przez policję carską udał się do Galicji
(zabór austriacki), gdzie przybrał imię Emeryk Sanders.
Na życzenie Rosjan został
schwytany przez policję austriacką i w 1834 roku skazany
na siedem lat w więzieniu Kufstein. Wyszedł z niego w 1841
roku. Stamtąd udał się do Paryża, gdzie podjął studia rzeźbiarskie, a później sam udzielał lekcji rzeźby.
Po dwóch latach wrócił do Galicji, gdzie podczas Wiosny
Ludów we Lwowie uczestniczył w walkach ulicznych
i przejściowo przebywał w
Wielkopolsce. Po klęsce ponownie udał się do Paryża.
Jednym z bardziej znanych
jego dzieł z tego okresu jest
medalion w kształcie spluwaczki, przedstawiający Jakuba Szelę i kanclerza Metternicha.
Podczas Wiosny Ludów przebywał w Wielkopolsce, gdzie
wykonał m.in. projekt pomnika

W marcu 1863 rozgorzały na
terenach dzisiejszej Białorusi walki powstania styczniowego. Henryk Dmochowski
mianowany został komisarzem Rządu Narodowego na
powiat dzisnieński. W marcu i
kwietniu 1863 r., w rezultacie
energicznej akcji werbunkowej, stworzył znaczny oddział
powstańczy. Poległ w walce z
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wojskiem rosyjskim 14 maja
1863 w Jozefowie kolo Porzecza, pow. dzisnieński.
-Henryk Dmowski był Polakiem urodzonym na Litwie,
w rodzinie szlacheckiej, ale
ojczyzna jakoś o nim zapomniała. Jako Henry D. Saunders jest chyba bardziej pamiętany w Stanach zjednoczonych, gdzie na Kapitolu do
dziś można podziwiać liczne
popiersia, wykonane przez
Henryka Dmochowskiego. Są
to między innymi podobizny
George’a Washingtona, Thomasa Jeffersona , Benjamina
Franklina, oraz walczących o
niepodległość USA wybitnych
Polaków Tadeusza Kościuszki
i Kazimierza Pułaskiego.
Źródła:
1)
https://pl.wikipedia.org/
wiki/Henryk_Dmochowski
2) Tadeusz Walendowski- „
Ziemia ojczysta Henryka Dmochowskiego „ https://radzima.
org/pl/person/5000.html
3) Upamiętnić Henryka Dmochowskiego! - http://znadniemna.pl/1755/upamietnic-henryka-dmochowskiego/

Powstańców Wielkopolskich
poległych pod Miłosławiem w
1848 r. W 1851 roku znalazł
sie w Londynie, a w następnym roku wyjechał do Stanów
Zjednoczonych, gdzie osiedlił
się pod nazwiskiem Henry D.
Sanders w Filadelfii.
Tutaj rozwinął ożywioną działalność artystyczną, , a jego
dziełem są liczne popiersia
polityków w budynku Kongresu: George’a Washingtona
Thomasa Jeffersona, Benjamina Franklina, Tadeusza Kościuszki. Rzeźbą oddawał hołd
najwybitniejszym powstańcom
i rewolucjonistom z całej Europy – wykonał na przykład
posągi Giuseppe Garibaldiego
czy Lajosa Kossutha. Publikował ponadto w prasie artykuły
o tematyce politycznej. Nie dorobił się majątku, wręcz przeciwnie, mocno się zadłużył.
Artysta zarabiał w tym czasie na życie wykonywaniem
mniejszych prac, głównie medalionów portretowych. Udało
mu sie sprzedać Kongresowi w
1857 roku za 500 dolarów marmurowe popiersie Kościuszki,
ale do końca pobytu w Ameryce bezskutecznie zabiegał o
sprzedaż popiersia Pułaskiego.
(Kongres wyasygnował pieniądze na ten cel dopiero w 1882
roku, przeszło 20 lat po wyjeździe Dmochowskiego z USA).
W dwa lata po zamieszkaniu
w Filadelfii, w 1853 r. Dmochowski poznał i poślubił Helenę Schaaff rodem z Bawa-

/ popiersie Kazimierza Pułaskiego autorstwa Henryka Dmochowskiego, fot.: www.senate.gov
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POLICJA PAŃSTWOWA II RP NA KRESACH
Anna Małgorzata Budzińska
Opisywałam już losy konkretnych ludzi- policjantów i
żołnierzy KOP. To były indywidualne losy, emocjonujące
wspomnienia, świadectwa czasów i zmian.

cjalnych obu krajów. Bo któż inny wiedział lepiej jak po
cichu przejść przez granicę nie zwracając na siebie uwagi?
Przemytnika werbowano prośbą, groźbą, pieniędzmi albo
wizją odsiadki, po czym wysyłano w pole ze szpiegiem,
którego miał przeprowadzić.

Granica wschodnia II Rzeczypospolitej stanowiła odcinek
szczególny pod względem bezpieczeństwa.

W latach dwudziestych największą plagą nie byli jednak
ani przemytnicy, ani szpiedzy, a dywersanci. Sowieci postanowili wykorzystywać biedę i wielonarodowość Kresów, by podważyć polskie władztwo. Powoływano bandy
dywersyjne i wysyłano je przez zieloną granicę, by siały
niepokój, kradły, paliły, napadały na dworce, urzędy, posterunki polskich służb czy też folwarki i pańskie dwory.

/ 1-Policjanci z Nowomalina

W maju 1923 roku Rada Ministrów zadecydowała, że w
miejsce zlikwidowanej Straży Granicznej całokształt spraw
związanych z kontrolą granic przejdzie z dniem 1 lipca do
kompetencji Policji Państwowej.

/ 5-Policjanci z Grodna

/ 3-Policjanci w Mostach Wielkich

W momencie delegowania funkcjonariuszy na granicę pojawiły się jednak liczne problemy organizacyjne.
Jak się okazało w rzeczywistości organa policyjne nie były
przygotowane do wykonywania obowiązków granicznych.
Pomijając kwestię odpowiedniego wyposażenia materiałowego, panujące warunki mieszkaniowe na tamtych terenach, stosunek miejscowej ludności (głównie przecież
niepolskiej narodowości) do przedstawicieli polskiej administracji, niskie stany osobowe, nieodpowiednie przygotowanie teoretyczne, to nie bez znaczenia był również
sam stosunek policjantów do tego rodzaju służby. Wykonywanie obowiązków na granicy wschodniej było przez nich
często postrzegane jako zło konieczne. Odbierano to jako
zesłanie.

/ 6-Policjanci z Łucka

Policjanci budowali bezpieczeństwo odrodzonej Polski,
walczyli z nadużyciami, szpiegami, także komunistycznymi, którzy od rewolucji październikowej przenikali granice
Polski.
Drugim najważniejszym zadaniem Policji Państwowej w
województwach wschodnich była walka z przestępstwami
kryminalnymi. W tym celu przy komendantach okręgowych powstawały posterunki śledcze.

Tu potwierdza się moje spostrzeżenie dotyczące podpisu
zdjęcia policjantów: Jan przesyłając zdjęcie rodzinie pisze: „ślę swoją podobiznę w otoczeniu kolegów, z którymi
przeżywam wspólnie na Wołyniu pod granicą bolszewicką”. Słowo „przeżywam” ma dla mnie głębsze znaczenie.
Niesie ono rozpaczliwą treść: -Ledwo przeżywamy! Jest
nam ciężko! Przeżywamy pomimo niebezpieczeństw i
trudów!
/ 2- Oficer Korpusu Ochrony Pogranicza z rodziną- w Lewaczach

Teraz chciałabym usystematyzować wiedzę o tych służbach w tamtych czasach i na kresowych ziemiach.
/ 7-Pościg za bandytą

Międzywojenne Kresy, tak jak cała II Rzeczpospolita, kojarzą się głównie z odzyskaną niepodległością, budowaniem
państwa, dorobkiem i spokojnym życiem. Tymczasem
Kresy pełne były niepokojów społecznych, politycznych i
etnicznych. Jak mogło być inaczej kiedy do miasta daleko,
żyje się w ziemiance, a Warszawa to drugi koniec świata.
Władza nie radziła sobie również z falą przestępczości.
Na porządku dziennym, a może bardziej nocnym, były
marsze wszelkiej maści przemytników. Jednym nowa rubież odcięła rynki zbytu, inni widzieli dla siebie szanse w
nielegalnym handlu w czasie pokoju, a jeszcze inni próbowali zdobyć coś, co po prostu było potrzebne, a inaczej
nie dało się tego kupić. Tacy przemytnicy niejednokrotnie
stawali się chcąc nie chcąc współpracownikami służb spe-

/ 7a- Sprzęt patrolowy

/ 4-Jan z rodziną przed posterunkiem w Nowomalinie-1934r.

Na cmentarzu w Wilejce, w mogiłach w kwaterze Policji
Państwowej i na terenie cmentarza spoczywali funkcjonariusze Policji Państwowej polegli na terenie województwa
wileńskiego w latach 1923-1924.
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A oto co było tam o policjantach napisane, a co świadczy
jak trudna to była służba:
Cześć wam Rycerze tutaj pogrzebani
Hen na rubieżach Rzeczypospolitej,
Co broniąc ludu padli postrzelani
Brocząc krwią z piersi ranami okrytej.
Cześć Tym rycerzom Policji Państwowej,
Co tu przyszedłszy w pełni życia sile
Zmarli i leżą w ziemicy kresowej
W nieznanej swojim najbliższym mogile.
Śpijcie w tych grobach w spokoju nietrwożnie
Prawa Polskiego dzielni bohaterzy
Ty zaś przechodniu pomódl się pobożnie
Za męczenników żołnierzy.
Dobrze, że podjęto działania zmierzające do przywrócenia
pierwotnego wyglądu policyjnej nekropolii w Wilejce.
Wiem też, że w Miednoje utworzono Polski Cmentarz Wojenny. Jest to największa nekropolia policyjna na świecie.
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ni w kwietniu 1940 r.
Bardzo trudno ustalić straty Policji Państwowej we wrześniu 1939 r. Liczbę poległych i zamordowanych na terenie
Polski szacuje się na około 4-5 tysięcy. Do niewoli sowieckiej dostało się prawie 15 tysięcy policjantów, większość z
nich trafiła do łagrów, z których nie było już powrotu.
Dlaczego Stalin wymordował oficerów i policjantów odnalezionych w Katyniu, Charkowie i Miednoje? Przecież
to byli ludzie światli, przeszkoleni i z doświadczeniemprzydaliby się w sowieckim państwie. Otóż dlatego, że nie
rokowali na „poprawę”, czyli po prostu nie chcieli zostać
komunistami, nie chcieli pracować dla Stalina i jemu podobnych.
Byli to ludzie, którzy wierzyli w służbę Polsce, którzy kierowali się w swym życiu wartościami, takimi jak pomoc
drugiemu człowiekowi, honor, lojalność i gotowość do poświęcenia.
Jak potem ta ukochana Polska odpłaciła tym którzy zdołali
przeżyć? Smutne, ale prawdziwe:
W sierpniu 1944 roku Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego rozwiązał cały korpus Policji Państwowej traktując „granatowych policjantów” jak spadkobierców policji
przedwojennej. Postanowiono zerwać z wszelką tradycją i
powołać do życia zupełnie nową instytucję, jaką była Milicja Obywatelska. W wyniku tzw. weryfikacji z MO w latach 1948-1949 usunięto ponad tysiąc byłych policjantów.
Dopiero przeszło 60 lat później doszło do rehabilitacji dobrego imienia Policji Państwowej i uhonorowania policjantów, którzy oddali życie za Ojczyznę.
W dniu 25 lipca 2008 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
uchwałą w sprawie uczczenia pamięci funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP wyraził szacunek i uznanie dla Policji Państwowej II RP. Lepiej późno niż wcale.
Dziwne i trudne są koleje losu i ścieżki historii…

/ 10-Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje

Jak dotąd nie poznano wszystkich miejsc kaźni i grobów
policjantów zamordowanych na terenie byłego ZSRR.
W 1924 roku granice wschodnie II Rzeczypospolitej przejęły pod ochronę pododdziały Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP) i znaczną część pracy wywiadowczej policja
przekazała tej strukturze. W tym samym czasie do zadań
Policji Politycznej należało gromadzenie informacji o nastrojach ludności województw wschodnich.
Skład policji granicznej został wówczas znacznie obniżony.

/ 8,9- Cmentarz w Wilejce przed wojną i obecnie

Na cokole znajdował się orzeł nawiązujący do orła rzymskich legionów tzw. AQUILA (alegoria motta „do końca
wierni”), który w szponach trzymał miecz (symbol zwycięstwa).
Na wprost bramy wejściowej do kwatery znajdował się
(przetrwał do czasów współczesnych) obelisk – stożkowy
cokół o wysokości 2,5 metra wystawiony z obrobionych
kamieni polnych, na którym widniała marmurowa tablica
inskrypcyjna.

Jednak aż do 1 września 1939, do wybuchu II wojny światowej Policja Państwowa wykonywała obowiązki graniczne
na niektórych przejściach, zajmując się przede wszystkim
kontrolą ruchu osobowego na wyznaczonych przejściach
granicznych. Funkcjonariusze polskiej Policji Państwowej,
przebywający na terenie województw północno-wschodnich II RP, do ostatniej chwili starali się wykonywać swoje
obowiązki.

Opracowując artykuł korzystałam z :

Po 17 września 1939 roku to właśnie policjanci byli ostatnimi obrońcami polskiej państwowości. Wielu z nich zamordowano przez miejscowe bandy komunistyczne. Inni,
którzy nie zdążyli się ewakuować, wpadli w ręce NKWD.

https://opinie.wp.pl/dziki-wschod-zycie-na-kresachwschodnich-w-ii-rp-6126020293437569a

Agresja Armii Czerwonej 17 września 1939 roku na
wschodnie tereny Polski była zaskoczeniem dla wszystkich. Rozkaz Naczelnego Wodza, zakazujący walki z oddziałami radzieckimi, oznaczał przyjęcie postawy kapitulacyjnej, z czym jednak nie pogodziło się WP, policja i KOP.
Sowieci internowali na kresach wschodnich oficerów WP,
funkcjonariuszy P.P. i Służby Więziennej, sędziów, duchownych.
W rezultacie działań wojennych w sowieckich obozach
jenieckich znalazło się kilkanaście tysięcy żołnierzy WP
i policjantów. Na mocy decyzji Stalina, zaaprobowanej
przez Biuro Polityczne KC WKP(b), zostali oni rozstrzela-

/ 11 Policja w Niepodległej

http://www.poszukiwania.pl/portal/modules.php?name=News&file=print&sid=198
https://kresy24.pl/policja-panstwowa-w-wojewodztwachpolnocno-wschodnich-ii-rp/

http://policja.pl/pol/aktualnosci/187767,Kwatera-PolicjiPanstwowej-na-cmentarzu-w-Wilejce.html
Przypominam też moje wcześniejsze artykuły na podobny
temat:
https://www.kresowianie.info/artykuly,szukaj.html?haslo=Kresowe+drogi-+z+Wile%C5%84szczyzny
https://www.kresowianie.info/artykuly,n130,jan_slojkowski_policjant_ii_rp_na_kresach.html
Zdjęcia z archiwum własnego i z internetu
Anna Małgorzata Budzińska anna.malga@gmail.com
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LWOWSKIE GWIAZDY POLSKIEGO KINA
Aleksander Szumański

Wśród lwowskich aktorów w
dwudziestoleciu międzywojennym karierę w kinie zrobili: Zofia Batycka,

Artur Młodnicki,

/ https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/
artur-mlodnicki

Marian Rentgen,

/ Zofia Batycka By Nieznany author - Narodowe Archowum Cyfrowe (sygnatura 1-K-7447), Domena publiczna.

Maria Bogda,

/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_
Rentgen-G%C3%BCntner

Kazimierz Wajda, Henryk Vogelfänger
/ By autor nieznany - Polona.pl, Domena
publiczna, https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=71254333

Adam Brodzisz,
/ Vogelfänger , Wajdza- Szczepcio i Tońko

/ By autor nieznany - Polona.pl, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79466040

Wojciech Ruszkowski,

/ http://wawjol74.blogspot.com/2015/05/
wojciech-ruszkowski.html

i wielu, wielu innych. Odzyskanie niepodległości Polski spowodowało eksplozję we wszystkich
dziedzinach życia a w szczególności kultury i sztuki. Polacy
rozpoczęli nadrabianie strat.
Życie kulturalne II Rzeczpospolitej rozkwitało jak nigdy dotąd.
Stowarzyszenia
artystyczne,
grupy poetyckie, teatry, gazety,
kina, kabarety działały całą swą
mocą. A za nim siłą rzeczy ruszyło życie towarzyskie. Wielką
estymą społeczeństwa cieszyło
się kino, a w szczególności rodzące się co chwila gwiazdy i
gwiazdki filmowe. Postać Hanki
Ordonówny zainspirowała do
walki o medialną sławę rzesze
dziewcząt, które często drogę
na ekran upatrywały w konkursach piękności. Pierwszą prawdziwą lwowską gwiazdą polskiego kina – była Zofia Batycka. W
1930 roku najpopularniejsze
dzienniki: „Express Poranny”
i „Kurier Czerwony” ogłosiły
konkurs na najpiękniejszą Polkę. Wymagania były surowe.
Kandydatka musiała być „niezamężna i nieskazitelnego prowadzenia się”, w wieku od 18
do 25 lat. Do redakcji przysłano
ponad 5000 fotografii. Najpierw
wybrano 70 kandydatek, które
poddano osądowi czytelników.
Potem wybrano finałową piętnastkę, wśród której znalazła
się debiutująca w konkursie
piękności Zofia Batycka. . Na
15 finalistek aż 8 pochodziło z

Warszawy. 23-letnia Zofia pokonała je wszystkie i zdobyła
koronę najpiękniejszej Polki
1930 roku. Na zwyciężczynię
czekało już zaproszenie do konkursu Miss Europy, odbywającego się we Francji. Tam zajęła
drugie miejsce, została wicemiss
Europy. Władała biegle czterema językami obcymi, grała na
fortepianie, pisała wiersze i nowelki; uprawiała lekkoatletykę,
tenis i narciarstwo. Mieszkała
we Lwowie przy ul Piekarskiej
50 na Łyczakowie w pałacu
Turkółłów Comello , wybudowanym w 1840 r w stylu weneckiego gotyku. W latach 20 pałac
należał do Batyckich.
Zofia Batycka urodziła się w 1907
roku we Lwowie jako córka znanego adwokata. Ojciec zapewnił
jej dobrą edukację – studiowała
w warszawskiej Szkole Głównej
Handlowej. Pasja sceniczna Miss
Polonii 1930, Zofii Batyckiej narodziła się, gdy jako kilkuletnią
dziewczynkę rodzice zabrali ją
na przedstawienie opery ,,Faust”.
W wieku 15 lat po raz pierwszy
poszła do kina i obejrzała film z
Mary Pickford i Douglas Fairbanksem. Odtąd film stał się jej
pasją.. W karierze ślicznej Zosi
niewątpliwie pomógł przyjaciel
domu – Ludwik Solski, który
przekonał rodziców, że warto dać
córce szansę ukazania się publicznie, skoro marzy o scenie i filmie.
Okazja pojawiła się w 1929r., gdy
Zofia rozpoczęła studia w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. Otrzymała możliwość
zagrania w filmie ,,Grzeszna miłość” w zastępstwie za M. Gorczyńską, polecona przez Kornela
Makuszyńskiego. Zofia błyskawicznie podbiła serca publiczności, również krytyka dostrzegła
jej urodę, talent, siłę ekspresji i
fotogeniczność. Wystąpiła potem
jeszcze m. in. w filmach: ,,Szlakiem hańby” (1929r.), ,,Dusze w
niewoli” (1930r.), ,,Dziesięciu z
Pawiaka” (1931r.), ,,Moralność
pani Dulskiej” (1930r.)- pierwszym polskim filmie dźwiękowym, i ,,Kobieta, która się śmieje” (1931r.), gdzie zagrała główną
rolę Izy Breton.
Grała u boku największych amantów polskiego kina. Była ona
wielką miłością znakomitego,
polskiego śpiewaka Jana Kiepury. Poznali się oni w 1928 r.
w Truskawcu. Jednak gdy Zofia
wygrała konkurs, gorące dotychczas uczucie między nimi zaczęło przygasać. Zofia szukała swej
drogi życiowej w filmie, Jan zaś
stale podróżował i dawał koncerty. W 1930 r. było blisko ogłoszenia ślubu pary, ale gdy miało
dojść do decydującego spotkania
Jan odmówił. Było to jednoznaczne z rozstaniem.
Zostając w roku 1931 Miss Paramountu, podpisała kontrakt
z amerykańską wytwórnią „International Artists”.. Z czasem,
jako najlepsza gwiazda polskiego filmu, trafiła do Hollywood,
z nadzieją na wielką karierę.
Mieszkając w Los Angeles, grała oprócz rodzimego kina, w filmach amerykańskich. Odebrała
znakomite staranne wychowanie
patriotyczne, które owocowało
pomocą dla rodaków w czasie

/ Maria Bogda jako Janka Zatorska i Adam Brodzisz jako Adam Halny w jednej ze scen
filmu „Rapsodia Bałtyku

trwania II wojny światowej. W
1934 roku, Batycka powróciła do
kraju i przez pewien czas występowała jako aktorka na deskach
warszawskich teatrów.. Wkrótce
porzuciła aktorstwo i wyszła za
mąż za obywatela holenderskiego
i zamieszkała w Antwerpii.
W parę miesięcy po zakończeniu
wojny wyjechała do USA i osiadła w Los Angeles. Po śmierci
męża utrzymywała siebie i matkę z lekcji języków obcych, a jak
już mówiliśmy władała biegle
czterema językami. Następnie
pracowała w galerii „Bac Street
Antiques”. Po przejściu na emeryturę zamieszkała w domu opieki
społecznej, gdzie zmarła w zapomnieniu. Dziś warto jest wspomnieć osobę, która już w okresie
międzywojnia, wywyższyła urodę
polskich kobiet, na międzynarodowej scenie.
Słodka panna Bogda !. Maria
Bogda – to pseudonim lwowskiej
aktorki Janiny Kopaczek. ( nie
mylić broń Boże z nazwiskiem
Kopacz). Urodziła się 25 listopada 1909 we Lwowie zmarła
30 czerwca 1981 w Desert Hot
Spring Sky Velley. Przez dziesięć lat swojej kariery zagrała w
17 – tu filmach, występowała w
rolach prawych, szlachetnych i
romantycznych dziewcząt. W
1927 ukończyła Instytut Filmowy
Wiktora Biegańskiego w Warszawie. Debiutowała dwa lata po
ukończeniu Instytutu Filmowego Biegańskiego w ,,Tajemnicy
skrzynki pocztowej” Aleksandra
Reicha w 1929roku. W wytwórni
B-W-B grała od 1931 roku Wytwórnia ta założona została między innymi przez jej męża Adama
Brodzisza. Z nim też pojawiła się
w 7 filmach, z których za najciekawszy uznaje się dotyczący buntów młodzieży szkolnej w 1905
roku ,,Młody las” Józefa Lejtesa z 1934 roku.. Brodzisz grał w
nim młodzieńca, w którym budzą
się patriotyczne uczucia, Bogda jego ukochaną.
Maria wyróżniała się urodą. W
1929 r. w konkursie ,,Ilustrowanego Kuriera Codziennego” zdobyła tytuł najpiękniejszego typu
Polki. Grywała nie tyle amantki,
ile dziewczyny wierne i zakochane. Z jej filmografii warto również
wspomnieć występ w filmie ,,Pan
Twardowski” z 1936 roku, w którym zagrała rolę Kasi oraz film
„Typ urody Marii Bogdy” –

skromnie, lecz modnie zaczesana blondynka o niewyrazistych
rysach twarzy, poruszająca się
w sposób dyskretny i opanowany – predestynował ją do ról łagodnych i bogobojnych kobiet,
które w końcu Bóg wynagradza
za wiarę, cnotę i cierpliwość” –
takie podsumowanie Aliny Madej
spowodowane było rolami Bogdy w dramatach religijnych „Pod
Twoją obronę” i „Ty, co w Ostrej
świecisz Bramie”. Ale „bogobojna blondynka” potrafiła narobić
niemało zamieszania.
Rola w filmie „Rapsodia Bałtyku”
przyczyniła się do tego, że polscy
marynarze wybrali ją na swoją
„królową”. Zauroczony marynarz
z Gdyni pisał do aktorki: „Milutka
i śliczna Pani Bogdo! Nawet pani
sobie nie wyobraża, co się działo
po otrzymaniu fotek od Pani. Cała
wiara marynarska zbiegła się do
mnie. Krzyk i urwanie głowy.
Rewolucja w Hiszpanii i wojna
w Japonii z Chinami nie narobiły tyle wrzawy, co pojawienie się
fotek Marii Bogdy”. „Słodycz jest
w Tobie, w słodkim ust zarysie,
w miękkim owalu ciepło – złotej
twarzy i jest nam dobrze przywitać cię dzisiaj, spojrzeć ci w oczy,
razem z Tobą marzyć” – pisali
wielbiciele do lwowskiej aktorki
Marii Bogdy.
Wraz z upływem lat zmieniało się
aktorskie emploi Marii, ale zdaniem krytyki role kobiet szlachetnych najbardziej odpowiadały jej
temperamentowi. W 1938 roku z
Adamem Brodziszem, tak jak ona
Lwowiakiem, zostają „królewską parą mody” na balu w Hotelu Europejskim. Para tak pięknie
dobrana w życiu, króluje także w
krainie mody. Partnerka Brodzisza skądinąd finalistka wyborów
Miss Polonia, budzi nie mniejszy
zachwyt, niż on sam. Była pierwszą blondynką w polskim kinie.
W czasie okupacji praco-wała z
mężem jako kelnerzy w kawiarni
,,Napoleonka”. Podczas Powstania Warszawskiego Maria prowadziła stołówkę na Mokotowie. Po
upadku Powstania znalazła się w
Zakopanem, gdzie wraz z mężem
prowadziła pensjonat ,,Brodziszówka”. Jak wielu przedwojennych artystów, rozpoczęła występy teatralne, wraz z mężem prezentowała spektakle kameralne w
różnych miastach Polski. W 1961
wyjechali ze ,,Skizem” Zapolskiej
na gościnne występy do USA i po
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zakończeniu tury już do Polski
nie wrócili.
A oto jedna z piosenek filmowych
Emanuela Schlechtera:
Pierwszy amant II Rzeczpospolitej Adam Brodzisz!.
Urodził się 18 lutego 1906 roku
we Lwowie. Prawdziwie nazywał się Brudzisz, później zmienił
nazwisko na Brodzisz. Był absolwentem gimnazjum matematyczno-przyrodniczego we Lwowie.
Mógł więc dostać się na solidne
studia albo ostatecznie przejąć
po ojcu zakład fotograficzny we
Lwowie. Ale zwycięstwo w konkursie na „fotogeniczną twarz”
ogłoszonym przez warszawską
gazetę pozwoliło mu na rozpoczęcie kariery filmowej. W 1927 roku
ukończył Instytut Filmowy im.
Biegańskiego w Warszawie. Brak
znajomości języka uniemożliwił
mu angaż do południowo-amerykańskiego kina. W 1931 roku
z Michałem Waszyńskim i Eugeniuszem Bodo założyli wytwórnię
filmową ,,B-W-B”. Pierwszą żoną
była warszawianka Alicja z którą miał dziecko. Jego drugą żoną
była popularna w międzywojniu
aktorka – Maria Bogda, rodowita
lwowianka.
Adam Brodzisz i Maria Bogda
stanowili jedną z najpiękniejszych
par prywatnie i zawodowo. Ona
- uważana za „najpiękniejszy typ
Polki” i on – pierwszy amant II
Rzeczpospolitej, o którym Antoni
Słonimski pisał: „jego trzy główne
atuty to uroda, uroda i uroda”. Był
jednym z najpopularniejszych aktorów dwudziestolecia. Zagrał w
19 filmach polskich. Debiutuje w
1928 roku niewielką rolą w „Przeznaczeniu” Janusza Stara, a już
rok później przychodzi pierwsza
główna rola – w filmie „Z dnia na
dzień” Józefa Lejtesa.
,,To mi wystarczy”
W piosence tej wspomina się Adama Brodzisza jako wzór mężczyzny
Następne filmy Brodzisza to:
„Uroda życia” Juliusza Gardana , ,,Na Sybir” Henryka Szaro z
1930r., ,,Dziesięciu z Pawiaka”
Ryszarda Ordyńskiego z 1931r.,
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,,Młody las” Józefa Lejtesa z
1934r., ,,Bohaterowie Sybiru” Michała Waszyńskiego z 1936r., ,,U
kresu drogi” Michała Waszyńskiego z 1939r., i „Wiatr od morza”
Kazimierza Czyńskiego. Grał w
polskich wersjach produkcji realizowanych przez studio Paramount
Pictures w Joinville, niedaleko
Paryża: ,,Świat bez granic” i ,,Niebezpieczny raj”. W Niemczech
wystąpił w obrazie ,,Die Warschauer Zitadelle”. Po powrocie
zagrał w filmach „Głos na pustyni” i „Bezimienni bohaterzy” Waszyńskiego oraz ,,Pod twoją obronę” Lejtesa który stał się jednym
z najbardziej kasowych filmów
20-lecia. Rok 1939 przynosi Brodziszowi ostatnią znaczącą rolę:
jednego z lotników w „Bogurodzicy” Jana Fethke i Henryka Korewickiego.
Dzięki swym rolom jak również
dzięki swej aparycji, zyskał miano amanta. Wzdychały do aktora
wielbicielki jego talentu. a pensjonarki śpiewały:
„Ach Brodzisz, ach Brodzisz,
omdlewam, gdy ty wchodzisz”.
Na podobne uwielbienie mógł liczyć tylko Eugeniusz Bodo. Brodzisz był jedynym aktorem przedwojennym, który dorobił się ruchu
kinomanek nazwanego od jego
nazwiska ,,Brodziszomanki”. Wysoki, przystojny i sympatyczny,
doskanale prezentował się w garniturze i mundurze.
W czasie okupacji przystąpił do
bojkotu występów w teatrach i
filmach zarządzanych przez okupacyjne
władze niemieckie. Jak wielu
innych artystów pracował jako
kelner. w restauracjach ,,Ziemiańska”, ,,Napoleonka” i ,,Eldorado”
w Warszawie, a także, do lipca
1944 roku, w biurze ,,Sandia”.
Brał udział w Powstaniu Warszawskim. Był dowódcą brygady
roboczej i saperem o pseudonimie
,,Bonza”. Po upadku powstania
przeniósł się z żoną do Zakopanego, gdzie prowadzili pensjonat
,,Brodziszówka”. Po wojnie nie
znalazł zatrudnienia w polskim kinie. W latach 1946-50 był dyrekto-

rem i aktorem teatru objazdowego.
W latach 1950-55 występował w
Teatrze Polskim w Bielsku-Białej.
W czerwcu 1961 roku wyjechał
razem z żoną do USA na gościnne występy przedstawienia ,,Skiz”
Gabrieli Zapolskiej. Postanowili
pozostać tam na stałe. Osiedlili się
w Los Angeles. Utrzymywali się z
hodowli szynszyli. Aktor dorabiał
też jako rysownik w firmie komputerowej. zm. 9 listopada 1986
w Desert Hot Springs, pięć lat po
śmierci żony. Został pochowany w
kwietniu 1988 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. (kwatera
Jb-6-3)
Gwara miejska Lwowa pojawia
się w co najmniej kilkunastu polskich filmach i serialach. Jest chyba pierwszą nieogólną odmianą
polszczyzny, która znalazła reprezentację na ekranie kinowym.
Stało się to za sprawą niezapomnianych Szczepka i Tońka oraz
filmowi ,,Będzie lepiej” z 1936
roku. Film wyreżyserował niekwestionowany książę polskiego
filmu przedwojennego – Michał
Waszyński.
W ciągu 10 lat wyreżyserował 40
filmów fabularnych. 40 spośród
147 wszystkich wyprodukowanych w Polsce w okresie międzywojennym. Postaci lwowiaków
pojawiają się nie tylko w jego
filmach o Szczepku i Tońku (Będzie lepiej, Włóczęgi), lecz także
w dramacie ,,Bohaterowie Sybiru”
z 1936 roku. Śpiewną kresową
mowę znał bowiem od dziecka, a
ta lwowska była mu chyba szczególnie bliska. We Lwowie, gdzie
kończył zniszczone niestety w
czasie wojny ,,Serce baciara”, był
również 1 września 1939 roku.
Władze radzieckie zadbały, by podzielił losy „bohaterów Sybiru” i
zesłały go na białe niedźwiedzie.
W grudniu 1941 roku Waszyńskiemu udało się zaciągnąć do armii
Andersa, z którą przewędrował
przez Iran, Irak, Palestynę, Egipt
i w końcu dotarł do Włoch, gdzie
wziął udział w bitwie o Monte
Casino. Bliższa od karabinu była
mu jednak kamera, dzięki czemu
utrwalił przemarsz armii Andersa
i samą bitwę o Monte Casino. I
to właśnie te zdjęcia wykorzystał
w jedynym zrealizowanym przez
siebie powojennym polskojęzycznym filmie, zatytułowanym:
,,Wielka droga”- z 1946 roku.
Film jest niezwykły z wielu powodów, po pierwsze właśnie z
uwagi na wykorzystanie w nim
autentycznych nagrań z bitwy

o Monte Casino, po drugie dlatego, że jedną z głównych rol
zagrała w nim żona generała
Andersa – Irena Bogdańska
Anders. po trzecie wreszcie,
dlatego, że po raz pierwszy po
wojnie wybrzmiał w nim lwowski bałak, który potem na długo
zniknął z polskiego kina. Słyszymy go w tym filmie za sprawą
czwórki bohaterów: żołnierzy
Antka - Mieczysława Malicza
i Skopka - Bolesława Orlicza.
oraz aktorów: Jóźka -Filipa
Endego i Helci -Niny Oleńskiej.
Pierwsi bałakają po lwowsku,
zarówno między sobą, jak i ze
spotkanym na pustyni galicyjskim żydem. Bałakają językiem niemal wyjętym z filmu
o Szczepku i Tońku, słyszymy
więc w nim zarówno południowo-kresową fonetykę ,,kulega”,
,,si”, jak i typowe lwowskie słowa - ,,bałakać”, ,,baciar” i wyrażenia np. ,,ta joj”, ,,całuje rączki”,,,padam do nóg”. Realizując
ten film, Michał Waszyński nie
mógł się pewnie spodziewać, że
wkładając w usta bohaterów
błąkających się po świecie lwowski bałak, przewidzi jego emigracyjny status na wiele, wiele
lat. Po licznych tułaczkach po
,,Polskich drogach” i warszawskich ,,Domach” wróci bałak do
Lwowa dopiero za sprawą filmu
Agnieszki Holland ,,W ciemności”, a będzie to przecież zupełnie inny już bałak i inny Lwów.
Nie taki, o jakim podczas występów w polowym teatrzyku śpiewali Jóźko i Helcia:
O filmie „Wielka droga” pisze
się jako o ciekawym przykładzie
filmu historycznego wyprodukowanego tuż po wydarzeniach,
których dotyczy a częściowo
nawet w ich trakcie. Został zrealizowany w 1946 we Włoszech
przez Czołówkę Filmową II
Korpusu Polskiego i opowiada o
losach jego żołnierzy począwszy
od wybuchu wojny, aż po zdobycie Bolonii, które było końcem
szlaku bojowego Polaków. Ten
fabularny, pełnometrażowy film
był wyświetlany w wielu miejscach i kilku wersjach językowych po polsku, angielsku, włosku i arabsku ale, ze względów
politycznych, nie miał wówczas
premiery w Polsce i pozostał w
kraju praktycznie nieznany.
Fakt, że film został nakręcony
poza kontrolą nowych, komunistycznych władz Polski, sprawił
że znalazły się w nim epizody
związane z sowiecką agresją na

/ Kadr z fimu „Wielka Droga”
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Polskę 17 września 1939 roku,
warunkami życia pod sowiecką
okupacją np. problemy z zaopatrzeniem, terrorem NKWD i
wywózkami na wschód, wreszcie
nieludzkimi warunkami życia w
łagrach („Minęły dwa lata – dwa
wieki nędzy i upokorzenia”,
mówi o tym czasie narrator), a
więc wątki zupełnie nieobecne w
kinematografii polskiej okresu
PRL. Podobnie jak kwestia polskości utraconego w wyniku powojennych zmian granic Lwowa
– sprawa wyjątkowo bolesna
dla pochodzących w większości
z Kresów żołnierzy Andersa, a
podkreślana lwowskim pochodzeniem dwójki z głównych bohaterów, piosenkami i lwowską
gwarą, którą często słychać z ust
różnych postaci.
Ostatnia scena, która stanowi
niejako polityczne credo Władysława Andersa, również byłaby
nie do wyobrażenia w kinematografii kontrolowanej przez komunistyczną cenzurę. Po zakończeniu wojny, we włoskim mieszkaniu pary bohaterów na ścianie
wciąż wisi karabin i hełm. Choć
przeszli wielką drogę – mówi
bohater – mogą się one jeszcze
przydać w ich powrocie do Polski. Przypadkowo napotkany w
Palestynie Żyd galicyjski przypomina żołnierzom jak ważna
jest mała ojczyzna - Lwów - i
że nigdzie nie będą się czuć tak
dobrze jak tam. Poza kwestiami
politycznymi, Wielka Droga jest
filmem interesującym również
dlatego, że z perspektywy czasu
stanowi symboliczny przykład
końca pewnej epoki w polskiej,
choć nie tylko, kinematografii.
Jego warstwa pierwsza, osobista, jest jeszcze bardzo mocno
osadzona w manierze przedwojennej. Ot, tradycyjny melodramat, trójkąt miłosny z przesadnie ekspresyjną grą aktorską i
obowiązkowym numerem muzycznym. Ale w strukturę filmu, podobnie jak w życie jego
bohaterów i twórców wdarła się
wojna, przedstawiona głównie
poprzez fragmenty kronik, dynamicznie zmontowane, niewygładzone, często nawet przerażające, zdecydowanie bardziej
prawdziwe od aranżowanych w
studio syberyjskich obozów.
,,Wielka Droga” jest więc jednym z ostatnich polskich filmów
zakorzenionych mocno w tradycji międzywojennej, zapowiadając jednocześnie nowe motywy i
nowe formy.
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Zbigniew Staniewicz.
Zapomniany amant
z „Dzikich pól”
Bogusław Szarwiło

w „Ostatniej eskapadzie” filmu
reżyserowanego przez debiutanta Wacława Serafinowicza.Film
kręcono w roku 1931 w Afryce,
Jugosławii i Polsce. Nim jednak
doszło do premiery tego filmu,
zagrał jeszcze u Lejtesa w „Dzikich polach” ( 1932 r.- Nawiasem
mówiąc, film nie zachował się do
dnia dzisiejszego. ) Wielonarodowa grupa oficerów podejęła próbę
ucieczki z sowieckiej niewoli.

/ Zbigniew Staniewicz w 1933 r. autor nieznany - Narodowe Archiwum Cyfrowe

Zbigniew Staniewicz ( Gozdawa- Staniewicz) urodził się w
Petersburgu 18 września 1906
roku, jako syn Zygmunta i Marii Sachsów.
Dzieciństwo spędził w Rosji. W
1920 roku rodzina jednak musiała
wrócić do Polski i osiąść w Warszawie. Młody Staniewicz wstąpił
do Korpusu Kadetów, mając nadzieję na zrobienie kariery wojskowej. Coś jednak nie wyszło,
ponieważ podjął pracę, jako urzędnik, na kolei. Tu też nie wszystko mu pasowało, bo przez pewien
czas nosił się z zamiarem zostania
duchownym. Od dzieciństwa fascynował się kinem i chyba dlatego w 1929 roku wziął udział w
konkursie na amanta filmowego
zorganizowanym przez redakcję „Wieczoru Warszawskiego”
i wytwórnię „Forbert-Film”. Józef Lejtes poszukiwał odtwórcy
głównej roli Jerzego w filmie „ Z
dnia na dzień”. Co prawda Staniewicz nie otrzymał tej roli ale został
zauważony, co spowodowało, że
otrzymał swą pierwszą - jeszcze
epizodyczną - rolę w dramacie
„Mocny człowiek”.
Premiera filmu w reżyserii Henryka Szaro odbyła się w 1929
roku, ale nazwisko Staniewicza
nie pojawiło się w napisach. (Film

zachował się do dnia dzisiejszego.) Dostrzeżono jednak urodę
i fotogeniczność Staniewicza i
zaczął otrzymywać główne role.
Pierwszą z nich była postać legionisty, wachmistrza Stanisława,

Ucichły ostatnie echa wojny światowej . . . Oficerowie, żołnierze
różnych armii ostatkiem sił przedzierają się przez pustkowia Rosji
do polskiej granicy. Docierają do
Miłojca. Zbig i Węgier Bodenyi
wybierają się do wsi, by zdobyć
pożywienie. Poznają Basię, pomiędzy nią a Zbigiem nawiązuje
się sympatia. Niestety, na skutek
podstępu, Basia pada ofiarą gwałtu pułkownika armii carskiej, Radki. Nadjeżdżają bolszewicy. Zbig
wyprowadza Basię do kaplicy. Gdy
wraca do towarzyszy przeżywa
szok - wszyscy zginęli. Z rozpaczy
podnosi Zbiga budząca się świadomość obowiązku wobec Basi,
którą gorąco pokochał. Musi wyprowadzić ją z tego cmentarzyska
wojny, aby rozpocząć razem nowe
życie.
Staniewicz, grający rolę Polaka,
kadeta armii austro- węgierskiej,
zdobywa popularność, a jego podobizna trafia na okładkę „Kina”
(pismo 1932,1934 ).
W 1933 zdobył tytuł „arbitra
elegantiarum” na Balu Mody

/ Zbigniew Staniewicz jako Zbieg w jednej ze scen filmu „Dzikie pola”, źródło: NAC, zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji, sygn. 1-K-12275-18

zorganizowanym przez Związek Artystów Dramatycznych.
Zapowiadała się przed nim wielka kariera, bo niebawem zagrał w
operetce Oskara Strausa „Kobieta
, która wie, czego chce” z Heleną Makowską, w warszawskim
teatrze „8.30”. Następny był film:
„Hanka” (Tytuł alternatywny:
Oczy Czarne) wyreżyserowany
przez Jerzego Del-Atana w 1934
r. (Nie zachował się do dnia dzisiejszego.) Wołyń. Rok 1905. Jan
Bereza zostaje zesłany na Sybir,
zaś jego żona ginie w walce z
żandarmami. Pozostaje nieświadoma wypadków córka Berezy pięcioletnia Hanka. Mijały lata.
Sierotka Hanka wychowywała się
bez opieki. Zakochała się w kłusowniku włóczędze, kpiąc sobie z
zabobonnej wsi. Nieporozumienia
na tym tle prowadzą do samosądu
. . . uniknąwszy śmierci znalazł się
Hanka w obozie cygańskim. Zakochuje się w niej król Cyganów, lecz
niezmordowany kłusownik Zbych
odnajduje Hankę i powoduje zerwanie z królem. Zagrożeni ratują
się ucieczką i wróciwszy razem do
domu zastają tam ojca - Berezę.
Przychodzi rok 1920. Wybucha
wojna, z której powraca do swej
Hanki zwycięski Zbych. Zabierają się wspólnie do pracy i tworzą
nowe, szczęśliwe ognisko.
W roli szlachetnego włóczęgi Jura
wystąpił w filmie „Przybłęda”
(reż. Jan Nowina- Przybylski 1933
r.) Melodramat, którego akcja
rozgrywa się w jednej ze wsi na
Huculszczyźnie, wyreżyserowany
przez Jana Nowinę Przybylskiego,
twórcę „Chama”, „Ty, co w Ostrej
świecisz bramie”, „Błazna purymowego”. W roli głównej wystąpiła Ina Benita, znana z ról w przedwojennych komediach - „Dwie
Joasie”, „Jaśnie pan szofer” oraz
dramatach - „Gehenna”, „Ludzie
Wisły”. Żonaty Dmetro i włóczęga
Jur kochają się w pięknej Maryjce.
Gdy na jarmarku Dmetro zauważa,
że dziewczyna poświęca swą uwa-
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gę Jurowi, wszczyna z nim bójkę, w
której sam ginie. Maryjka znajduje
nad urwiskiem rannego Jura i bierze go pod swoją opiekę. Dopiero
po jakimś czasie dowiaduje się, że
przygarnęła mordercę. Targają nią
sprzeczne uczucia - wyrzuty sumienia, obawa o los Jura i miłość do
niego. Gdy mieszkańcy wsi dowiadują się, gdzie przebywa morderca, ruszają do chaty Maryjki, ale
zastają ją samą. Wloką dziewczynę
do wsi, by wymierzyć jej sprawiedliwość. Miejscowy głupek usiłuje
ratować Maryjkę - otwiera śluzę.
Wezbrana woda porywa dziecko
Horpyny - wdowy po Dmetrze.
Nadbiega Jur, bez namysłu skacze
do wody i ratuje dziecko. Nieruchomy i zawstydzony tłum patrzy,
jak Jur odchodzi, niosąc na rękach
nieprzytomną Maryjkę
Wystąpił jeszcze w roli turysty
Stefana w tatrzańskim „Zamarłym echu” ( reż. Adam Krzeptowski 1934 r.) Aktor Zbigniew
Staniewicz był jednym z najprzystojniejszych amantów filmowych
II Rzeczypospolitej. Obsadzano
go przede wszystkim w filmach,
których akcja toczyła się w malowniczych plenerach, często na
popularnych Kresach. Jego błyskawiczną i obiecującą karierę
przerwała jednak przedwczesna
śmierć. Zmarł w niewyjaśnionych do końca okolicznościach
14 maja 1934 roku. Spoczywa
na Cmentarzu Bródnowskim (kw.
47G, rząd 1, grób 7). Mimo, że w
ciągu dwóch lat zagrał pięć dużych
ról szybko jednak popadł w zapomnienie.
Źródła:
1) Zbigniew Staniewicz- Internetowy Polski Słownik Biograficzny
https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/
biografia/zbigniew-staniewicz
2) http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=11111686
3) Zbigniew Staniewicz: tragiczny
koniec amanta z Dzikich pól” autor:
Marek Teler https://histmag.org/
Zbigniew-Staniewicz-tragicznykoniec-amanta-z-Dzikich-pol0654?fbclid=IwAR0sVp2zW1G_
g4ztLQsax25-eHgRfoySjIJK5jlKexHubO07XIP3W5k6pPM

/ Ina Benita i Zbigniew Staniewicz w filmie fabularnym „Przybłęda” w reżyserii Jana
Nowiny-Przybylskiego nakręconym w Żabiem na Huculszczyźnie w 1933 roku. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe.
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Zapraszamy na Marsz Pamięci w 77. rocznicę ludobójstwa - 11 lipca 2020
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