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100. rocznica przy-
jazdu do Japonii 
polskich dzieci sybe-
ryjskich, uratowa-
nych przez Japoński 
Czerwony Krzyż
22 lipca 2020 r. przypada 100 lat od 
dnia przybycia do Japonii pierwszej 
grupy polskich dzieci z Syberii, ura-
towanych przez Japoński Czerwony 
Krzyż. Polskie dzieci syberyjskie, w
większości sieroty, były potomkami
zesłańców politycznych i uchodź-
ców wojennych. ...strona 3

OLSZTYN: Już raz 
ukarany za anty-
banderyzm Robert z 
Olsztyna karę odbył
ale prokuratorowi 
ciągle mało.
Na dzień przed zamknięciem Sierp-
niowego wydania Kresowego Ser-
wisu Informacyjnego uzyskaliśmy 
dostęp do materiałów dotyczących 
Roberta D. z Olsztyna który odbył 
karę za rozklejanie antybanderow-
skich wlepek. Tym razem....strona 4

Uroczystości zwią-
zane z 77. rocznicą 
Krwawej Niedzieli 
na Wołyniu.
Fotorelacje z uroczystosci na stro-
nach od 5 do 14 

MORD W CZAR-
NYM LESIE
Czarny Las to duży kompleks leśny 
położony o kilka kilometrów na za-
chód od Stanisławowa, (czyli obec-
nego Iwano- -Frankiwska na Ukra-
inie), który w okresie....strona 17

Poetycki wzorzec po-
stępowania z czynów 
stricte ludobójczych
Grobów naszych przodków na Kre-
sach nie wolno nam odkryć i badać. 
Nadal te bielejące, przykryte ziemią i 
często rozgrzebywane przez ptactwo
i roznoszone po polach przez zwie-
rzęta kości nie będą należycie usza-
nowane. Mało tego, te pojedyncze 
krzyże, które udało się prywatnym 
osobom czy stowarzyszeniom posta-
wić, są ścinane i ....strona 19

Zabić i zapomnieć
Dwa lata temu, dokładnie w dzień 
Święta Niepodległości w bieszczadz-
kiej, miejscowości Cisna odbyła się 
dość nietypowa uroczystość – odsła-
niano nową tablicę na starym pomni-
ku. Był to efekt sejmowej ustawy ze 
stycznia 2017 roku, ...strona 20

Ślady Polskości na 
Kresach PIKÓW – 
rękopis znaleziony w 
Saragossie
Na 23 grudnia przypada 204 rocz-
nica śmierci Jana Nepomucena Po-
tockiego (1761–1815), pisarza, żoł-
nierza, posła, podróżnika, jednej z 
najtragiczniejszych .....strona 21

Potrzeba dyskursu o 
chełmskiej polityce
historycznej
Przygotowanie i upublicznienie Li-
stu otwartego historyków, osób z 
chełmskiej przestrzeni publicznej i 
środowisk kresowych do Jakuba Ba-
naszka, prezydenta Chełma stało się 
nowym impulsem, ..strona 23

Ocalony przez matkę 
spod banderowskiej
siekiery, w szponach 
prokuratury Praga-
-Północ.
Urodzony w Małopolsce Wschodniej
Antoni Dąbrowski z Dębna przeżył 
ludobójstwo i jest jednym z niewielu 
żyjących jeszcze ocalałych z tej rzezi.
Znany jest w swojej.......strona 24

Helena Zakrzewska, 
„Białe róże”
„Białe róże” Heleny Zakrzewskiej, 
międzywojenny bestseller dla dzieci 
i młodzieży, to książka zakazana w 
PRL-u i wycofana w.....strona 25

Pamiętajmy o Za-
dwórzu 1920
W 100 rocznicę wojny polsko- -bol-
szewickiej i wielkiego zwycięstwa 
Wojska Polskiego, prof. W z Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego postanowił ...strona 26

Kapelan Oddziałów 
Partyzanckich AK w 
Zasmykach
Ks. Michał Żukowski, bo o nim będę 
pisał, urodził się 15 lutego 1899 roku 
we wsi Dębinka, położonej około 15 
kilometrów na północ od Kamieńca 
Podolskiego. Rodzicami....strona 28

Wojenny los moje-
go brata Arseniusza 
Jackowskiego
Urodził się 08.05.w 1919r. Od czter-
nastego roku życia praktykował 
krawiectwo. Przed wojną należał do 
„Kółka Strzeleckiego”. Ćwiczyli się i 
poznawali broń......strona 29

KALENDARIUM 
LUDOBÓJSTWA.
Sierpień 1945 rok.
Kalendarium na stronie 30

W drodze do Łucka
Do Łucka wybraliśmy się z kolegami
historykami mikrobusem. Pogoda 
nam sprzyjała, wiosna była w pełni. 
Piękna młoda zieleń łąk, .....strona 31

Sylwetka kobiety żoł-
nierza plut. Heleny Sa-
wickiej ps. „Drwal”1
Helena Sawicka urodzona 
18.XI.1915 r. w Hucie Stepańskiej, 
gm. Stepań, pow. Kostopol na Woły-
niu. Rodzice Adam i Sabina z d. Jan-
kowska z zawodu rolnicy pracujący 
na 20 ha gospodarstwie .....strona 32

Wspomnienia Miko-
łaja Zubika cz.I
Jestem wnukiem chłopa pańszczyź-
nianego, synem małorolnego wie-
śniaka galicyjskiego. To nic w tym 
dziwnego, że ojciec mój był człowie-
kiem niepiśmiennym. .....strona 34

Polskie dzieci – ofiary 
ukraińskiego ludobój-
stwa
Poniżej przedstawiony został zale-
dwie krótki zarys tragedii polskich 
dzieci, które padły ofiarą ukraiń-
skiego ludobójstwa w latach 1939 – 
1946.  .....strona 35

Ktokolwiek widział, 
kto wie?
Jakiś czas temu zwrócono się do 
mnie, ponieważ dość często piszę o 
27 WDP AK na stronach KSI, z proś-
bą: czy coś wiem na  .......strona 41

Sztuń - walki z fron-
towymi jednostkami 
niemieckimi
Niebawem dojechaliśmy do skrzyżo-
wania z drogą prowadzącą z Lubom-
la do Włodzimierza Wołyńskiego. I 
znowu odżyły....strona 42

Moje Kresy -Alfred 
Michalak cz.2
Moja dalsza nauka nie przebiegała 
już tak pomyślnie jak do tej pory, po-
czątek szkoły to tragiczny 1 września 
1939 roku. Zamiast do ......strona 44

Alfabetyczny spis miej-
scowości z Kresów Po-
łudniowo -Wschodnich
z roku 1939. Literki 
„P” oraz „R”
Spis na stronie 45

EDUKACJA NA 
KRESACH II RP
Jestem z zawodu nauczycielką, bar-
dzo lubiłam moją pracę, więc proszę 
się nie dziwić, że chętnie podejmuję 
te tematy również w odniesieniu do 
Kresów. Mam przed sobą ciekawą 
książkę na ten temat, z opracowa-
niami dotyczącymi ważnych tema-
tów........strona 55

LWOWSKA GALE-
RIA SZTUKI
Lwowska Galeria Sztuki (taką bo-
wiem nazwę nosi od 1998 roku 
Lwowska Galeria Obrazów) została 
założona przez lwowski magistrat w 
1897 roku. W 1902 roku zakupiono 
dla niej dzieła lwowskich artystów: 
Wilhelma Leopolskiego: „Śmierć 
Acerny” i „Lichwiarz”, Styki, Wy-
grzywalskiego oraz ......strona 58

17 sierpnia 2020 r. będziemy obchodzić 100 rocznicę bitwy pod Zadwórzem koło Lwowa,  będącej 
epizodem wojny polsko-bolszewickiej. Jedną z licznych bitew, które w owym czasie toczyły się wokół 
Lwowa broniącego się przed sowieckim najazdem. Warto jednak wspomnieć, że są tacy historycy którzy 
uważają:  bez niej mogłoby nie być „cudu nad Wisłą”....... dokończenie na stronie 16

/ „Bój pod Zadwórzem”   Autor: Stanisław Batowski-Kaczor (1866-1946), lwowski malarz
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MIROSŁAW ROWICKI
- UPAMIĘTNIENIE
Redakcja

Odszedł Wielki 
Kresowiak, artysta 
i żołnierz AK
Redakcja

Zmarł Mirosław Rowicki - pseudonim dziennikarski Marcin Romer - założyciel 
i redaktor naczelny ukazującego się na Ukrainie polskiego dwutygodnika „Kurier 
Galicyjski” – największej polskiej gazety na Ukrainie. Członek Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich.

Ubolewanie z powodu śmierci Rowickiego wyraziła m.in. polska dyplomacja. Uro-
dzony w 1953 roku Rowicki odszedł 9 lipca 2020 roku.

W latach 1980-1981 przewodniczący Komisji Zakładowej Solidarności KBM „War-
szawa- Zachód” i delegat na Zjazd Regionu Mazowsze. W stanie wojennym zmu-
szony do odejścia z pracy podjął działalność rzemieślniczą. Działał w podziemnych 
strukturach Solidarności – głównie w zakresie kolportażu niezależnych wydawnictw 
i sprzętu drukarskiego. Na Ukrainie od 2000 roku, gdzie podjął działalność gospo-
darczą.

Od 2005 roku aktywnie włączył się w działalność na rzecz miejscowych Polaków oraz 
zbliżenia polsko-ukraińskiego.Jest też inicjatorem i wydawcą jedynego na Ukrainie 
pisma dla dzieci w języku polskim –„Polak Mały”. Prowadzony przez Mirosława Ro-
wickiego „Kurier Galicyjski” dostępny jest również w wersji elektronicznej. Portal 
www.kuriergalicyjski.com z powodzeniem pełni rolę internetowej gazety codziennej. 
„Kurier Galicyjski” ma też własną ekipę telewizyjną Kurier Galicyjski TV i radiową. 
Między innymi od kilku lat w eterze jest nadawana audycja „Na polskiej fali”, ad-
resowana do Polaków w Iwano-Frankiwsku (polskim Stanisławowie). Obecnie two-
rzone jest też radio internetowe z docelową ramówką 24h. Poza działalnością stricte 
medialną „Kurier Galicyjski” z inicjatywy Mirosława Rowickiego podejmował też 
inne działania, jak np. organizacja wystaw, myślą przewodnią których było zbliżenie 
polsko-ukraińskie. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa „Piłsud-
ski – Petlura”, pokazywana w wielu miastach Ukrainy i Polski. W ostatnich dniach 
odbyła się „premiera” kolejnej wystawy „Ukraina – Rewolucja Godności. Majdan w 
obiektywach polskich dziennikarzy”.
Mirosław Rowicki jest inicjatorem i przewodniczącym Klubu Galicyjskiego – orga-
nizacji zrzeszającej polskich i ukraińskich publicystów, dziennikarzy, naukowców, 
pracowników naukowych, a także działaczy samorządowych; wydawcą periodyku 
„Wolni z Wolnymi” oraz inicjatorem powstania portalu będącego platformą medial-
ną Klubu Galicyjskiego.
Do tradycji przeszły już współorganizowane przez „Kurier Galicyjski” i Narodowy 
Uniwersytet Przykarpacki w Iwano-Frankiwsku (z inicjatywy Mirosława Rowickie-
go i Ihora Cependy – rektora NUP) coroczne konferencje naukowe w Jaremczu, w 
których biorą udział naukowcy z obu stron granicy, znani publicyści, działacze go-
spodarczy i samorządowi. Na konferencjach w Jaremczu zawsze są obecni przed-
stawiciele polskiego i ukraińskiego MSZ, Ministerstwa Kultury oraz miejscowych 
władz. Ostatnio organizowane konferencje są próbą oceny stosunków polsko-ukraiń-
skich w okresie minionego roku oraz perspektyw w latach następnych.

Mirosław Rowicki działał też aktywnie na rzecz wspólnej inicjatywy uniwersytetów 
Przykarpackiego i Warszawskiego – odbudowy dawnego polskiego obserwatorium 
astronomicznego na górze Pop Iwan w Czarnohorze oraz budowy Centrum Spotkań 
Polskiej i Ukraińskiej Młodzieży Akademickiej w Mikuliczynie na Huculszczyźnie.
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Nie żyje Bernard Ładysz. Legendarny śpiewak operowy, 
aktor i żołnierz AK. 

Urodził się w Wilnie 24 lipca 1922 r. Miał 17 lat, kiedy 
wybuchła II wojna światowa. Uczestniczył w „Akcji Bu-
rza” na Wileńszczyźnie. Jako sierżant Armii Krajowej 
Ziemi Wileńskiej został uwięziony w Kałudze w Związku 
Radzieckim, gdzie przebywał w latach 1944-46. Naukę 
śpiewu rozpoczął w Wilnie w latach 1940-1941. Następ-
nie kontynuował ją na studiach wokalnych w Państwowej 
Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie pod kierunkiem 
prof. Wacława Filipowicza (1946–1948). Karierę arty-
styczną rozpoczął w Zespole Reprezentacyjnym Wojska 
Polskiego. Przez 29 lat był solistą Opery Warszawskiej i 
Teatru Wielkiego w Warszawie. 
W 1956 zwyciężył w międzynarodowym konkursie śpie-
waczym w Vercelli, gdzie zdobył najwyższą nagrodę „Il 
primo premio assoluto”. Od tego momentu rozpoczęła 
się jego międzynarodowa kariera. Zaangażował się wtedy 
do Teatro Massimo w Palermo. Artysta odnosił sukcesy 
na wszystkich kontynentach. Jako pierwszy polski arty-
sta został zaangażowany do partii solowej w kompletnym 
nagraniu opery przez firmę fonograficzną „Columbia” 
– wystąpił (1959) obok Marii Callas w nagraniu Łucji z 
Lammermooru pod dyrekcją Tullio Serafina. Colum-
bia zaprosiła potem go do nagrania całej płyty z ariami 
operowymi Verdiego i kompozytorów rosyjskich. Później 
wielkie role operowe m.in. w operach: Eugeniusz Onie-
gin, Straszny dwór, Halka, Faust, Cyrulik sewilski, Don 
Giovanni, Don Carlos, Nieszpory sycylijskie, Moc prze-
znaczenia, Aida, Rigoletto, Kniaź Igor, Borys Godunow, 
Jolanta, Król Roger. Dokonał brawurowego nagrania 
dźwiękowego i filmowego utworu Domenico Cimarosy „Il 
maestro di cappella”. 
Za swoje wybitne zasługi artystyczne był honorowany 
nagrodami i odznaczeniami państwowymi m.in. w 2000 r. 
dostał Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodze-
nia Polski, a w 2006 r. Złoty Medal „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis”. W 2019 r. został odznaczony Medalem Stu-
lecia Odzyskanej Niepodległości. W Polsce najbardziej 
znane jest jego wykonanie arii Skołuby ze „Strasznego 
Dworu”. Występował też w filmach, m.in. w „Ziemi obie-
canej” w reżyserii Andrzeja Wajdy, „Znachorze” w reży-
serii Jerzego Hoffamna) w musicalach, m.in. w roli Te-
wiego w „Skrzypku na dachu” Josepha Steina i Jerry’ego 
Bocka oraz na estradzie piosenkarskiej. Współpracował z 
Teatrem Syrena w Warszawie.
W 2008 r. Ładysz został doktorem Honoris Causa Aka-
demii Muzycznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Mu-
zyczny Fryderyka Chopina). Zmarł dzień po 98 urodzi-
nach.
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100. rocznica przyjazdu do Japonii polskich dzieci 
syberyjskich, uratowanych przez Japoński Czerwony 
Krzyż
Informacja prasowa (News Release)

22 lipca 2020 r. przypada 100 
lat od dnia przybycia do Japonii 
pierwszej grupy polskich dzieci 
z Syberii, uratowanych przez Ja-
poński Czerwony Krzyż. 
Polskie dzieci syberyjskie, w 
większości sieroty, były potom-
kami zesłańców politycznych i 
uchodźców wojennych. W wyni-

ku rewolucji bolszewickiej zna-
lazły się w szczególnie trudnej 
sytuacji. Z pomocą przyszli im 
Polacy z Władywostoku, któ-
rzy już we wrześniu 1919 roku 
powołali Polski Komitet Ra-
tunkowy. Prezesem Polskiego 
Komitetu została Anna Bielkie-
wicz, a jej zastępcą Józef Jakób-

kiewicz – znany lekarz i działacz 
społeczny.

Anna Bielkiewicz, po uzyskaniu 
poparcia konsula japońskiego 
we Władywostoku – Rie Wata-
nabe, udała się do Tokio, gdzie 
uzyskała wsparcie ministra sił 
lądowych Giichiego Tanaki oraz 

ministra mary-
narki wojennej 
To m o s a b u r o 
Kato. Równo-
cześnie sprawą 
repatriacji pol-
skich dzieci z 
Syberii zajął 
się japoński 
MSZ, który 
polecił zba-
danie sprawy 
Japońskiemu 
Czerwonemu 
Krzyżowi. W 
sprawę zaan-
gażował się 
także dwór 
cesarski, który 
wydelegował 
do tego przed-
s i ę w z i ę c i a 
s z a m b e l a n a 
cesarzowej Ta-
keshiego Mori.

22 lipca 1920 
r. pierwsza 
grupa polskich 
dzieci przyby-
ła do Japonii 
– do portu w 
Tsurudze, a do 
lipca 1921 r. 
przybyło 375 
dzieci oraz 32 
o p i e k u n ó w. 
W s z y s t k i e 
transporty do-
pływały do 
portu Tsuruga, 
skąd dzieci 
p r z e w o ż o n o 

do sierocińca dobroczynnego to-
warzystwa buddyjskiego Fuku-
denkai w Tokio.

Gościnność, z jaką spotkały się 
dzieci w Tokio była wielka – 
miejscowa prasa codziennie pu-
blikowała na łamach gazet infor-
macje o ich pobycie. Przybycie 
polskich dzieci wzbudziło duże 
zainteresowanie japońskiej opi-
nii publicznej, a dzięki licznym 
datkom osób prywatnym zapew-
niono dzieciom doskonałą opie-
kę. Podczas pobytu w ośrodku 
Fukudenkai dzieci miały bardzo 
dobre warunki, zorganizowano 
im naukę, wycieczki, atrakcje 
kulturalne.
„W Japonii zaś – wspominała 
Anna Bielkiewicz – nasza praca 
pozostawiła wspomnienia cu-
downej bajki. Ile subtelnej do-
broci dzieci doznały od japoń-
skiego narodu, nie da się opisać”.
Wiele dzieci, które przybyły do 
Japonii było poważnie chorych. 
Wszyscy potrzebujący znaleźli 
opiekę w szpitalu Japońskiego 
Czerwonego Krzyża (JCK). Per-
sonel medyczny bardzo zaanga-
żował się w opiekę nad polskimi 
dziećmi, a symbolem poświęce-
nia stała się Fumi Matsuzawa – 
pielęgniarka, która zaraziła się 
od chorego dziecka i zmarła na 
tyfus.

W ostatnim czasie został odnale-
ziony dziennik pisany przez pra-
cownika JCK – z każdego dnia 
pobytu. Jest on aktualnie anali-
zowany i tłumaczony na współ-
czesny język japoński (na zle-
cenie Ośrodka Fukudenkai). W 
dniu 6 kwietnia 1921 roku „Jej 
Cesarska Mość Najjaśniejsza 
Pani Cesarzowa Japońska (Cesa-
rzowa Teimei) raczyła zaszczy-
cić swymi odwiedzinami polskie 
dzieci syberyjskie.” - pisała A. 
Bielkiewicz. Niedługo potem 
Japoński Czerwony Krzyż w do-
wód uznania zaliczył A. Bielkie-
wicz w skład swych honorowych 
członków. W tym samym czasie 
z podobną misją do Stanów Zjed-
noczonych udał się Józef Jakób-
kiewicz, gdzie udało mu się uzy-
skać zgodę Departamentu Stanu 
na przywiezienie dzieci, które po 
przybyciu do Seattle trafiły do 
polsko-amerykańskich sierociń-
ców, a w 1922 wróciły do Polski. 
Ogromny sukces tej akcji repa-
triacyjnej, a także uznanie Japoń-
czyków dla dokonań Anny Biel-
kiewicz sprawiły, iż Japoński 
Czerwony Krzyż zadecydował o 
przeprowadzeniu kolejnej akcji 
pomocowej dla polskich dzieci 
z Syberii, które w sierpniu 1922 
roku zostały ewakuowane do Ja-
ponii. W trakcie tej drugiej akcji 
ewakuowano w sumie 388 dzie-

ci. Po kilkudniowym pobycie w 
japońskim internacie, w końcu 
sierpnia 1922 roku dzieci wraz z 
opiekunami wypłynęły z Japonii 
do Londynu, skąd następnie wy-
ruszyły do Polski.
W 2002 r., podczas pobytu w 
Polsce, ówczesne Ich Cesarskie 
Mości spotkały się z ostatnimi 
żyjącymi osobami, uratowanymi 
ponad 80 lat wcześniej. Osoby 
te, mimo sędziwego wieku, z 
ogromną wdzięcznością wspo-
minały swój pobyt w Kraju 
Kwitnącej Wiśni i wciąż pamię-
tały japońskie piosenki, których 
się wtedy nauczyły. Polska i na-
ród polski nigdy nie zapomną 
tego aktu solidarności, huma-
nitaryzmu i przyjaźni. Dzięki 
pomocy Japonii, dzieci spełniły 
marzenie swoich rodzin o tym, 
aby bezpiecznie wróciły do Pol-
ski. Ich droga była długa – z Sy-
berii, przez Japonię i Stany Zjed-
noczone – jednak bezpiecznie 
dotarły do kraju swoich przod-
ków, do Ojczyzny. W dniu 22 
lipca br. w Ośrodku Fukudenkai 
w Tokio była planowana ceremo-
nia przekazania pamiątkowych 
fotoceramicznych tablic przed-
stawiającej polskie dzieci sybe-
ryjskie w Ośrodku Fukudenkai 
100 lat temu - do Muzeum Por-
tu Humanitaryzmu w Tsurudze 
oraz Muzeum Sztuki i Techniki 
Japońskiej Manggha w Krako-
wie, która z powodu Covid-19 
została przesunięta na jesień 
br. Oficjalne obchody 100-lecia 
przyjęcia polskich dzieci z Sy-
berii były planowane w na jesień 
br., jednak w wyniku pandemii 
Covid-19, zostały przełożone na 
2021 r. – we wrześniu w Warsza-
wie i w listopadzie w Tokio.
Kampania w mediach społecz-
nościowych: „Poszukujemy po-
tomków dzieci syberyjskich!” 
https://youtu.be/WQlA-2JhxGk
W załączeniu komiks przygoto-
wany przez IP Tokio we współ-
pracy z Ośrodkiem Opieki Spo-
łecznej Fukudenkai (rys. Rafał 
Gosieniecki)

Oprac. IP w Tokio Ambasada RP 
w Tokio
https://www.gov.pl/web/japonia/
ambasada
tokio.amb.sekretariat@msz.gov.
pl
Twitter: @PLinTokyo
Facebook:
https://www.facebook.com/Am-
basada-RP-w-Tokio
Instytut Polski w Tokio
https://instytutpolski.pl/tokyo/
tokio@instytutpolski.org
Twitter: @PLInst_Tokyo
Facebook: https://www.facebo-
ok.com/InstytutPolskiTokio/
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Na dzień przed zamknięciem 
Sierpniowego wydania Kresowe-
go Serwisu Informacyjnego uzy-
skaliśmy dostęp do materiałów 
dotyczących Roberta D. z Olszty-
na który odbył karę za rozklejanie 
antybanderowskich wlepek.
Tym razem sprawa dotyczy ulu-
bionego tematu prokuratora Ma-
cieja Młynarczyka z warszawskiej 
prokuratury Praga-Północ tj. per-
manentnej inwigilacji użytkowni-
ków internetu i poszukiwania w 
nim tzw. „mowy nienawiści” w 
odniesieniu do mniejszości ukra-
ińskiej, która bez żadnego skrępo-
wania poniża i opluwa większość 
zamieszkującą kraj między Odrą 
a Bugiem. 

A kim jest ta mniejszość.?

Ci Ukraińcy stanowią skom-
plikowaną i skadrowaną gru-
pę finansowaną przez założoną 
przez George’a Sorosa fundację 
Batorego, której zadaniem jest 
permanentna inwigilacja spo-
łecznościowych portali i Inter-
netu. Ich stosowane na szeroką 
skale „szpiclowanie” kończy się 
składaniem wniosków do proku-
ratury o tzw. mowę nienawiści do 
banderowców. Dalsza procedura 
jest już bardzo prosta.  Najpierw 
prokurator wzywa ofiarę takiego 
donosu na przesłuchanie w cha-
rakterze świadka, by po upływie 
kilku tygodni wezwać go ponow-
nie ale już w charakterze podej-
rzanego. Drugie przesłuchanie 
jest już zarzutem za tzw. mowę 
nienawiści, antysemityzm, groź-
by karalne lub namawianie do 
groźby karalnej. Po postawieniu 
zarzutów, prokurator proponuje 
przeproszenie narodu ukraiń-
skiego co jest bezczelnym poni-
żeniem godności Polaków, a w 
przypadku odmowy, kieruje akt 
oskarżenia do sądu który orzeka 
skazujące wyroki. 

Te przeprosiny -poza poniżeniem 
oskarżonego-  nie mają najmniej-
szego znaczenia a w przypadku 
Pana Zbigniewa nie wpłynęły na 
wyrok bo jak donoszą kresy.pl: 
   
Prok. Maciej Młynarczyk dopro-
wadził do prawomocnego ska-
zania ocalonego z ukraińskiego 
ludobójstwa, pochodzącego z 
Wołynia 78-letniego, ciężko cho-
rego pana Zbigniewa, na 8 mie-
sięcy więzienia w zawieszeniu 
na 2 lata. Powodem były jego 
zamieszczone w sieci komentarze 
krytykujące banderyzm na Ukra-
inie oraz działalność kontrower-
syjnego ukraińskiego działacza i 
dziennikarza, Ihora Isajewa. Zo-
stał oskarżony z art. 216 kodek-
su karnego, czyli za znieważenie 
osoby, zasadniczo ukraińskiego 
ambasadora w Polsce, Andrija 
Deszcycę – pomimo tego, że dy-
plomata nie wniósł oskarżenia 

prywatnego, a strona ukraińska 
oświadczyła, że to prywatna spra-
wa.
Pan Robert był przesłuchiwany  
w zeszłym roku za domniemane 
komentarze a wczoraj (30 lipca 
2020), na policji przeszukano mu 
telefon, następnie skopiowaną 
całą zawartość w tym i na oko-
liczność treści zawierających tzw. 
mowę nienawiści do banderow-
ców i propagatorów banderyzmu 
w Polsce. 

Po odebraniu dokumentów i ich 
przeczytaniu P. Robert stwierdził:  
„prokurator mija się z prawdą bo 
podczas przesłuchania rok temu 
odmówiłem składania zeznań a 
nie  zaprzeczyłem jak widnieje w 
uzasadnieniu”. 
A ponadto: 
W uzasadnieniu nie jest poda-
ny nr. IP który wg. prokuratora 
jest mój a więc nie powinien on 
stanowić tajemnicy,  jak też nie 
podał nazwy firmy telekomuni-
kacyjnej która to IP odnotowała. 

Dlaczego sprawa wróciła po roku 
a nie była dokończona już w chwil 
jej wszczęcia? 

Co do domniemanego przestęp-
stwa wyjaśniałem, iż nie posia-
dam żadnych nośników danych 
gdyż nie mam komputera ani 
nawet tableta że o łączu inter-
netowym nie wspomnę bo nigdy 
takiego nie posiadałem. 

Sprawa która -jak pisałem- cią-
gnie się od roku dlatego że pro-
kurator nie posiada żadnego do-
wodu potwierdzającego mojego 
w niej sprawstwa. 
Od 2018 roku kiedy to zostałem 
skazany prawomocnym wyro-
kiem - kara finansowa i prace 
społeczno użyteczne- żyję w cią-
głym poczuciu winy i niesprawie-
dliwego wyroku skazującego.

Zeszłoroczne postępowanie  któ-
re jest jakimś absurdem potęgu-
je we mnie spadek zaufania do 
wymiaru sprawiedliwości.  Mam 
powody by obawiać się najgor-
szego.
Zaliczenie nieistniejącego zda-
rzenia na poczet domniemanej 
mowy nienawiści może  w kon-
sekwencji przełożyć się na karę 
pozbawienia wolności za tzw. 
recydywę otwierając tym samym 
precedens w stosunku do wielu, 
bardzo wielu skazanych „w za-
wieszeniu”. 
Prokuratorskie „uzasadnienie” 
jest tak skonstruowane, że tzw, 
mowę nienawiści można przypi-
sywać każdemu kto dla działania 
prokuratury jest „niewygodny”.

 Dodam, że wszystko odbywa się 

w majestacie prawa w Polsce, nie 
mylić z polskim prawem bo to nie 
jest tożsame. 
Domyślam się, że teraz kiedy 
już prokurator poznał operatora 
sieci  to z łatwością przypisze IP 
mojego telefonu i akt oskarżenia 
gotowy. 
Jak pisałem wcześniej jest to gru-
bymi nićmi szyte kłamstwo po-
dobne do tego z jakim miałem do 
czynienia podczas ostatniej spra-
wy za rozlepienie kilku wlepek o 
antybanderowskiej treści.  

Takich spraw w 
Polsce jak wyżej 
opisana jest tak 
dużo, że nie da 
się wszystkich 
śledzić na bie-
żąco. 
Wypływają one 
na światło dzien-
ne dopiero w 

przypadkowych  okolicznościach 
bo oskarżeni są zastraszani przez 
organy ścigania  i często zdani są 
sami na siebie. 

Ułomne prawodawstwo w Pol-
sce  stwarza okazje, by w świetle 
prawnych jupiterów prześlado-
wać członków większości jaką 
stanowimy w Polce my -POLA-
CY.

Takie działanie prokuratury cha-
rakteryzuje  jednowymiarowość 

skierowaną przeciwko historii 
polski i ludziom jej „strzegą-
cych”. 
Skazanie Pana Zbigniewa  oraz 
postępowanie karne wobec Pana 
Antoniego Dąbrowskiego (od-
dzielny artykuł w TYM wydaniu 
KSI) pokazują dobitnie, że proku-
rator Młynarczyk nie ma żadnego 
szacunku do ludzi którzy cudem 
uniknęli banderowskiej siekiery  i 
są ostatnimi żywymi ludźmi uro-
dzonymi na obficie zroszonym 
polską krwią Wołyniu.

OLSZTYN: Już raz ukarany za antyban-
deryzm Robert z Olsztyna karę odbył 
ale prokuratorowi ciągle mało.   
Andrzej Łukawski

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
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Mural o tematyce ukraińskiego 
ludobójstwa na Polakach na Wołyniu 
i w Małopolsce Wschodniej w latach 
1939-1947 powstał w Łodzi 
Redakcja

Katarzyna Sokołowska z Fundacj 
„Wołyń Pamiętamy” poinformo-
wała społeczność FB że: Chcia-
łam Wszystkich powiadomić, że 
mural o tematyce ukraińskiego 
ludobójstwa na Polakach na Wo-
łyniu i w Małopolsce Wschodniej 
w latach 1939-1947 powstał w 
Łodzi. Mural pojawił się na dwa 
dni przez 77. rocznicą „Krwawej 
Niedzieli” na Wołyniu.

Mural powstał dzięki zgodzie 
właściciela kamienicy Dariusza 
Ziemby (działacza Ruchu Naro-

dowego) oraz dzięki kilkudziesię-
ciu osobom, które wpłaciły środki 
pieniężne na powstanie tego „po-
mnika” pamięci!

To co powinni robić rządzący 
naszą Ojczyzną robią zwykli lu-
dzie, którym na sercu leży pamięć 
i prawda dla naszych kresowych 
męczenników!

To pierwszy taki „pomnik” pa-
mięci ale nie ostatni! My nie zga-
dzamy się na upamiętnienia na-
szych pomordowanych Rodaków 

na cmentarzach czy w miejscach 
mało uczęszczanych! Takie upa-
miętnienia mają być w miejscach 
publicznych, tym bardziej że pań-
stwo polskie nie wprowadziło do 
tej pory jeszcze informacji o tym 
ludobójstwie do podręczników 
szkolnych!!!! W obliczu niecie-
kawej polityki rządzących w sto-
sunku do Ukrainy, musimy zrobić 
wszystko aby pamięć o Ofiarach 
ukraińskiego ludobójstwa prze-
trwała w narodzie polskim na 
wieki! Tak nam dopomóż Bóg!

12 lipca odsłonięto w Dębnie 
tablicę pamiątkową w  hołdzie 
polskiemu duchowieństwu za-
mordowanemu przez nacjona-
listów ukraińskich na Wołyniu, 
Małopolsce Wschodniej oraz na 
ziemiach południowo-wschod-

nich powojennej Polski w latach 
1939–1947.
Organizatorem uroczystości było 
Stowarzyszenie Kresy Wschod-
nie - Dziedzictwo i Pamięć Od-
dział w Dębnie.
Foto IPN Szczecin

Dębno: W hołdzie polskie-
mu duchowieństwu 
Redakcja
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W Jedwabnie k. Szczytna na 
Mazurach , w minioną sobotę 25 
lipca odbyła się uroczystość od-
słonięcia pomnika poświęconego 
pamięci 200 tys naszych rodaków 
bestialsko zamordowanych przez 
Ukraińców na  Wołyniu i w Mało-
polsce Wschodniej.
Uroczystości rozpoczęła Msza 
Święta w kościele parafialnym 
w Jedwabnie , po której nastąpił 
przemarsz na cmentarz gminno-
-parafialny, gdzie po przywitaniu 
gości przemowach okoliczno-

ściowych nastąpiło odsłonięcie 
pomnika.
Przemowy okolicznościowe wy-
głosili m.in. Wójt Gminy Jedwab-
no Pan Sławomir Ambroziak i 
Starosta Powiatu Szczycieńskie-
go, Pełnomocnik Wojewody od-
czytał list od Wojewody Warmiń-
sko – Mazurskiego, który objął 
Patronatem uroczystości .
Oczytany też został list dedyko-
wany na uroczystość od świad-
ków historii i patronów honoro-
wych – prawdziwe , piękne słowa  

Pana Stanisława Srokowskiego i 
Pani Janiny Kalinowskiej , nagro-
dzone gromkimi brawami.
Pasterskiego błogosławieństwa 
udzielił JE bp Marian Buczek.
W uroczystościach wzięły udział 
lokalne organizacje społeczne, 
gminne OSP, Koło Łowieckie, 
Liga Obrony Kraju , Harcerze i 
inne.  Przy Pomniku stała warta 
honorowa Wojska Polskiego. 
Po osłonięciu pomnika , w Gmin-
nym Ośrodku Kultury odbyła się 
konferencja historyczna i panel 
dyskusyjny . Pierwszym pre-
legentem był Pan prof. dr hab. 
Czesław Partacz, który w swoim 
znakomitym, wnikliwym wykła-
dzie przedstawił tak realizm jak 
i kontekst polityczno- społeczny 
czasu bestialskiej zagłady / rzezi 
Polaków dokonanej przez ukraiń-
skich zbrodniarzy . Następnie zo-
stał odczytany referat Pana prof. 
dr hab. Włodzimierza Osadczego 
o obecnej polityce historycznej 
władz państwa polskiego wobec 
pamięci o ludobójstwie naszych 
rodaków na  Kresach II  Rzeczpo-
spolitej.  Wykład odczytała Pani 
Aleksandra Osadczy , Członek 
Zarządu Instytutu Pamięci i Dzie-
dzictwa Kresowego z Lublina .

W Panelu dyskusyjnym też ak-
tywnie uczestniczyli mieszkańcy 
Jedwabna , przesiedleni  z parafii 
Okopy na Wołyniu , gdzie pro-
boszczem był ks. Ludwik Wro-
darczyk OMI , Sprawiedliwy 
Wśród Narodów Świata .

Konferencje zakończył i dopełnił 
film dokumentalny o ks. L. Wro-
darczyku, który zginął śmiercią 
męczeńską z rąk UPA , we wsi 
Okopy na Wołyniu , w grudniu 
1943r. 

Jedwabno k/Szczytna: Uroczyste odsłonięcie 
pomnika ofiar ludobójstwa ukraińskiego
Alina Kazmierczak
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Jak widzicie z tytułu, nie piszę po 
12 lipca (druga tura wyborów), 
ale po 11 dniu tego miesiąca. To 
oczywiście odwołanie do Narodo-
wego Dnia Pamięci Ofiar Ludo-
bójstwa dokonanego na Polakach 
przez ukraińskich nacjonalistów 
spod znaku tryzuba. 
Nasz spektakl „Ballada o Woły-
niu” powstał w roku 2011. Potem, 
było dziesiątki, dziesiątki miejsc, 
które odwiedziliśmy z tym przed-
stawieniem i tysiące ludzi, którzy 
to przedstawienie obejrzeli i z 
nami je odczuwali. To odczuwa-
nie jest sednem, bo tej opowieści 
nie da się „zagrać”, w niej trzeba 
być. 
Przez te wszystkie lata raczej 
nie otwierano przed nami drzwi 
publicznych teatrów czy naro-
dowych scen. Nic to  - pokazu-
jemy „Balladę...” tam, gdzie nas 
chcą, a chcą bardzo i - co istotne 
- wciąż nie ma w Polsce innego 
spektaklu, który by chciał opo-
wiedzieć Wołyń (w rozumieniu 
symbolicznym tego określenia 
dla całej historii zagłady i po-
żogi, która dotknęła Polaków).  
Skłamałbym gdybym nie zauwa-
żył różnicy w podejściu władzy 
państwowej do tego tematu w 
ostatnich latach. To wciąż nie są 

działania systemowe, ale raczej 
doraźne. Niemniej nasze przed-
stawienie uzyskało wsparcie i od 
IPN, i - w tym roku - od MKiDN. 
To wsparcie pozwala nam obecnie 
wędrować z tym spektaklem w 
miejsca, do których dotarcie by-
łoby trudne, przede wszystkim  
dlatego, że nie znaleziono by tam 
środków na organizację naszego 
spektaklu. Wymyśliłem, że w ra-
mach tego projektu dotrzemy do 
kilku miejsc, które są ważne dla 
opowiadanej przez TNT historii 
(kilku miejsc, co podkreślam, je-
żeli ktoś sądził, iż wsparcie daje 
nam szansę na więcej, to się zbyt 
rozpędził).

Jednym z takich miejsc, o którym 
od dawna myślałem, jest Cisna. 
Po drodze był inicjujący wszyst-
ko pokaz w naszym Ośrodku 
Praktyk Artystycznych DOM LU-
DOWY w Maszkienicach, a dalej 
w Miejscu Piastowym i Jedliczu 
(tam występ w niezwykłym rusty-
kalnym otoczeniu Starej Kuźni). 
Te Jedlicze, oprócz radości spo-
tkania z mądrymi i dobrymi ludź-
mi organizującymi nasz występ, 
to znów zderzenie z kunktator-
stwem i małostkowością tamtej-
szej Rafinerii. Ta duża państwowa 

spółka dysponuje dużą salą, która 
była zaplanowana na nasz występ, 
ale sali odmówiono telefonicznie, 
zasłaniając się głupkowatym le-
wackim stwierdzeniem o „kontro-
wersyjnym temacie spektaklu”. 
Żenujące jest i to, iż prezes tejże 
spółki, niejaki Marcin Rej na-
wet nie raczył odpowiedzieć na 
oficjalne pismo stowarzyszenia 
organizującego nasz występ. Zo-
stawmy tych małych ludzi, bo - 
jak to mówią: karawana jedzie da-
lej. No i dojechała do Cisnej. Do-
kładnie 11 lipca pod tamtejszym 
pomnikiem odwołującym się do 
krwawych zmagań z mordercami 
z UPA odbył się nasz spektakl. 
Było kilka niezwykłości tego 
przedsięwzięcia. Najpierw zro-
zumienie i wielka pomoc miej-
scowego Centrum Kultury (niskie 
ukłony dla pani dyr. Eweliny Ku-
dły), potem Niebo chciało zatrzy-
mać burzę i wielki deszcz. No i 
nagle pojawili się widzowie i było 
ich wielu, nad podziw wielu. I ja-
kiż był odbiór. Pomnik, Bieszcza-
dy, ludzie, teatr... Po to jest sztu-
ka, polk to jest teatr - ponownie 
dostałem odpowiedź na przycho-
dzące czasami wątpliwości. Tego 
nie wolno nie robić!

Po 11 lipca o Cisnej
Tomasz A. Żak

11 lipca po Mszy św. o godz. 
18.00 prof. Mirosław Golon, 
dyrektor IPN Gdańsk oraz prze-
wodniczący Kolegium IPN prof. 
Wojciech Polak złożyli kwiaty 
pod Tryptykiem Wołyńskim przy 
parafii Miłosierdzia Bożego w 
Toruniu (ul. Świętej Faustyny 7). 
Delegacji IPN towarzyszył rad-
ny toruński poprzedniej kadencji 
Karol Wojtasik, jeden z głównych 
inicjatorów budowy eptafium wo-
łyńskiego w Toruniu. Dramatycz-
ny w swojej wymowie tryptyk 
został odsłonięty w lipcu 2018 
roku w 75. rocznicę wołyńskiej 
Krwawej Niedzieli na Wołyniu. 
Uczestnicy uroczystości otrzyma-
li egzemplarze wydanej w 2019 
roku przez IPN Gdańsk publi-
kacji Katarzyny i Karola Lisiec-
kich: „Wołyń 1943. Ludobójstwo 
Polaków na Wołyniu 1939-1945. 
Świadectwa” (do pobrania). Mo-
dlitwie pod epitafium przewod-
niczył ks. Stanisław Majewski, 
a homilię podczas Mszy św. za 
Ojczyznę oraz za ofiary Zbrodni 
Wołyńskiej wygłosił ks. Karol 

Rafalsk.

11 lipca w kościele św. Jakuba w 
Toruniu o godz. 17.30 odbyło się 
złożenie kwiatów przez delegację 
IPN na czele z przewodniczącym 
Kolegium IPN prof. Wojciechem 
Polakiem oraz dyrektorem IPN 
Gdańsk prof. Mirosławem Golo-
nem przy grobowcu Biskupa Łuc-
kiego (Wołyńskiego) Adolfa Sze-
lążka (1865-1950) i tablicy upa-
miętniającej ofiary nacjonali-
stów ukraińskich w wojewódz-
twach łuckim, stanisławowskim, 
tarnopolskim i lwowskim. Info 
za: https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/
aktualnosci/102528,77-rocznica-
Krwawej-Niedzieli-na-Wolyniu.
html

11 lipca 2020 r.
w Toruniu 
Redakcja

11 lipca 
2020 – ob-
chody z 
u d z i a ł e m 
d y r e k t o r a 
O d d z i a -
łu IPN we 
Wrocławiu 
dr. Andrze-
ja Drogonia 
i dr Joanny 
Hytrek-Hry-
ciuk z OBU-
WiM rozpo-
częła uro-
czystość pod Pomnikiem Mauzo-
leum poświęconym pomordowa-
nym na Wołyniu (Wrocław, bul-
war Xawerego Dunikowskiego) 
organizowana przez OBUWiM 
IPN we Wrocławiu i Dolnośląski 
Urząd Wojewódzki wraz ze śro-
dowiskami kresowymi. Po niej 

odbyła się Msza św. w intencji 
ofiar UPA, której przewodniczył 
biskup pomocniczy archidiecezji 
wrocławskiej ks. Jacek Kiciński.

Info za: https://ipn.gov.pl/pl/
aktualnosci/102426,Dzialania-
IPN-w-77-rocznice-Zbrodni-
Wolynskiej.html

Uroczystości 11 lipca 2020 r. 
we Wrocławiu
Redakcja

https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/102528,77-rocznica-Krwawej-Niedzieli-na-Wolyniu.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/102528,77-rocznica-Krwawej-Niedzieli-na-Wolyniu.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/102528,77-rocznica-Krwawej-Niedzieli-na-Wolyniu.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/102528,77-rocznica-Krwawej-Niedzieli-na-Wolyniu.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/102861,Obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Ofiar-Ludobojstwa-dokonanego-przez-ukrainskich-n.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/102861,Obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Ofiar-Ludobojstwa-dokonanego-przez-ukrainskich-n.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/102861,Obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Ofiar-Ludobojstwa-dokonanego-przez-ukrainskich-n.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/102861,Obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Ofiar-Ludobojstwa-dokonanego-przez-ukrainskich-n.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/102861,Obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Ofiar-Ludobojstwa-dokonanego-przez-ukrainskich-n.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/102861,Obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Ofiar-Ludobojstwa-dokonanego-przez-ukrainskich-n.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/102861,Obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Ofiar-Ludobojstwa-dokonanego-przez-ukrainskich-n.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/102861,Obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Ofiar-Ludobojstwa-dokonanego-przez-ukrainskich-n.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/102861,Obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Ofiar-Ludobojstwa-dokonanego-przez-ukrainskich-n.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/102861,Obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Ofiar-Ludobojstwa-dokonanego-przez-ukrainskich-n.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/102861,Obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Ofiar-Ludobojstwa-dokonanego-przez-ukrainskich-n.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/102861,Obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Ofiar-Ludobojstwa-dokonanego-przez-ukrainskich-n.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/102861,Obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Ofiar-Ludobojstwa-dokonanego-przez-ukrainskich-n.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/102861,Obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Ofiar-Ludobojstwa-dokonanego-przez-ukrainskich-n.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/102861,Obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Ofiar-Ludobojstwa-dokonanego-przez-ukrainskich-n.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/102861,Obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Ofiar-Ludobojstwa-dokonanego-przez-ukrainskich-n.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/102861,Obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Ofiar-Ludobojstwa-dokonanego-przez-ukrainskich-n.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/102861,Obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Ofiar-Ludobojstwa-dokonanego-przez-ukrainskich-n.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/102861,Obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Ofiar-Ludobojstwa-dokonanego-przez-ukrainskich-n.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/102861,Obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Ofiar-Ludobojstwa-dokonanego-przez-ukrainskich-n.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/102861,Obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Ofiar-Ludobojstwa-dokonanego-przez-ukrainskich-n.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/102861,Obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Ofiar-Ludobojstwa-dokonanego-przez-ukrainskich-n.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/102861,Obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Ofiar-Ludobojstwa-dokonanego-przez-ukrainskich-n.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/102861,Obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Ofiar-Ludobojstwa-dokonanego-przez-ukrainskich-n.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/102861,Obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Ofiar-Ludobojstwa-dokonanego-przez-ukrainskich-n.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/102861,Obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Ofiar-Ludobojstwa-dokonanego-przez-ukrainskich-n.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/102861,Obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Ofiar-Ludobojstwa-dokonanego-przez-ukrainskich-n.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/102426,Dzialania-IPN-w-77-rocznice-Zbrodni-Wolynskiej.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/102426,Dzialania-IPN-w-77-rocznice-Zbrodni-Wolynskiej.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/102426,Dzialania-IPN-w-77-rocznice-Zbrodni-Wolynskiej.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/102426,Dzialania-IPN-w-77-rocznice-Zbrodni-Wolynskiej.html
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11 lipca delegacja IPN Gdańsk 
na czele z naczelnikiem OBEN 
Krzysztofem Drażbą wraz przed-
stawicielem wojewody pomor-
skiego, złożyła kwiaty pod gdań-
skim pomnikiem Pamięci Ofiar 
Eksterminacji Ludności Polskiej 

na Wołyniu (róg ul. Stolarskiej 
i ul. Katarzynki, obok kościo-
ła pw. św. Brygidy). Info za: 
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/
aktualnosci/102528,77-rocznica-
Krwawej-Niedzieli-na-Wolyniu.
html

11 lipca 2020 r.
w Gdańsku 
złożono kwiaty
Redakcja

Grudziądzkie obchody 77. roczni-
cy Krwawej Niedzieli na Wołyniu 
rozpoczęły się 11 lipca od Mszy 
św. w kościele pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny, 
skąd nastąpił przemarsz pod po-
mnik Pamięci Ofiar Ukraińskich 
Nacjonalistów (zbieg ulic Rapac-
kiego i Królewieckiej). 

Monument został odsłonięty 22 
grudnia 2017 r. dzięki staraniom 
Zygmunta Krzemienia, prezesa 
Towarzystwa Miłośników Kre-
sów Wschodnich w Grudziądzu. 
Na zakończenie złożono pod po-
mnikiem wieńce i kwiaty. Ponad-
to rozdano wszystkim zebranym 
gościom okolicznościowe mate-
riały edukacyjne przygotowane 
przez Instytut Pamięci Narodo-
wej. 

W uroczystości uczestniczyli: 
prezydent m. Grudziądza Maciej 
Glamowski, radny Rady Miej-

skiej Łukasz Piasecki, przedsta-
wiciele Towarzystwa Miłośników 
Kresów Wschodnich oraz ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 12. 
Instytut Pamięci Narodowej re-
prezentowała Regina Dąbkowska 
(OBUWiM w Gdańsku, Delega-
tura w Bydgoszczy). 

Przy pomniku stoi tablica eduka-
cyjna IPN Gdańsk „Genocidium 

Atrox” informująca o ludobój-
stwie na ziemiach południowo-
-wschodnich II RP (przygotowa-
na przez Oddziałowe Biuro Upa-
miętniania Walk i Męczeństwa w 
Gdańsku).
info za: https://gdansk.ipn.gov.
pl/pl2/aktualnosci/102528,77-
rocznica-Krwawej-Niedzieli-na-
Wolyniu.html

Grudziądzkie obchody 77. rocznicy 
Krwawej Niedzieli na Wołyniu
Redakcja

W Stalowej Woli odbyły się uro-
czystości upamiętniające 77. 
rocznicę rzezi na Wołyniu i w Ma-
łopolsce Wschodniej. Obchody 
rozpoczęły się 10 lipca o godzinie 
18.00 uroczystą Mszą Świętą w 
kościele pw. św. Floriana. Po eu-
charystii w intencji ofiar ukraiń-
skiego ludobójstwa została odsło-
nięta pamiątkowa tablica umiesz-
czona na obelisku, znajdującym 
się przy skwerze pn. ,,Pamięci 
ofiar OUN-UPA”. Tablica, którą 
umieszczono w tym miejscu na 
wniosek Fundacji „Przywróćmy 
Pamięć”, upamiętnia pomordo-
wanych przez Organizację Ukra-

Stalowa Wola złożyła hołd ofiarom 
ukraińskiego ludobójstwa
Redakcja

ińskich Nacjonalistów Stepana 
Bandery i Ukraińską Powstańczą 
Armię.

– Dziś odsłaniamy tablicę upa-
miętniającą ofiary rzezi. Tablica 
ta jest pamiątką i hołdem miesz-
kańców Stalowej Woli składanym 
ofiarom ukraińskiego ludobój-
stwa. Niech kolejne pokolenia 
mają świadomość naszej tragicz-
nej przeszłości – powiedziała za-
stępca prezydenta Miasta Stalo-
wej Woli Renata Knap. Podczas 
uroczystości na skwerze obecni 
goście, w tym władze Miasta 

Stalowej Woli w osobach zastęp-
cy prezydenta Renaty Knap oraz 
przewodniczącego Rady Miej-
skiej Stanisława Sobieraja złożyli 
wieńce. Następnie w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej, odbyła się 
projekcja filmu pt. „Zmarłych 
pogrzebać” w reż. Katarzyny Un-
derwood z IPN Gdańsk. 

Info za: https://www.stalowawo-
la.pl/stalowa-wola-zlozyla-hold-
ofiarom-ukrainskiego-ludobojstw
a/?fbclid=IwAR289Hd-eY36hxq
KkT92hstxmQc6GkjJoYYKn1e-
sL9M8hGig_QvNWz9UOs

https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/102528,77-rocznica-Krwawej-Niedzieli-na-Wolyniu.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/102528,77-rocznica-Krwawej-Niedzieli-na-Wolyniu.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/102528,77-rocznica-Krwawej-Niedzieli-na-Wolyniu.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/102528,77-rocznica-Krwawej-Niedzieli-na-Wolyniu.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/54637,Tablica-Ludobojstwo-na-ziemiach-poludniowo-wschodnich-II-Rzeczypospolitej.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/54637,Tablica-Ludobojstwo-na-ziemiach-poludniowo-wschodnich-II-Rzeczypospolitej.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/54637,Tablica-Ludobojstwo-na-ziemiach-poludniowo-wschodnich-II-Rzeczypospolitej.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/102528,77-rocznica-Krwawej-Niedzieli-na-Wolyniu.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/102528,77-rocznica-Krwawej-Niedzieli-na-Wolyniu.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/102528,77-rocznica-Krwawej-Niedzieli-na-Wolyniu.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/102528,77-rocznica-Krwawej-Niedzieli-na-Wolyniu.html
https://www.stalowawola.pl/stalowa-wola-zlozyla-hold-ofiarom-ukrainskiego-ludobojstwa/?fbclid=IwAR289Hd-eY36hxqKkT92hstxmQc6GkjJoYYKn1e-sL9M8hGig_QvNWz9UOs
https://www.stalowawola.pl/stalowa-wola-zlozyla-hold-ofiarom-ukrainskiego-ludobojstwa/?fbclid=IwAR289Hd-eY36hxqKkT92hstxmQc6GkjJoYYKn1e-sL9M8hGig_QvNWz9UOs
https://www.stalowawola.pl/stalowa-wola-zlozyla-hold-ofiarom-ukrainskiego-ludobojstwa/?fbclid=IwAR289Hd-eY36hxqKkT92hstxmQc6GkjJoYYKn1e-sL9M8hGig_QvNWz9UOs
https://www.stalowawola.pl/stalowa-wola-zlozyla-hold-ofiarom-ukrainskiego-ludobojstwa/?fbclid=IwAR289Hd-eY36hxqKkT92hstxmQc6GkjJoYYKn1e-sL9M8hGig_QvNWz9UOs
https://www.stalowawola.pl/stalowa-wola-zlozyla-hold-ofiarom-ukrainskiego-ludobojstwa/?fbclid=IwAR289Hd-eY36hxqKkT92hstxmQc6GkjJoYYKn1e-sL9M8hGig_QvNWz9UOs
https://www.stalowawola.pl/stalowa-wola-zlozyla-hold-ofiarom-ukrainskiego-ludobojstwa/?fbclid=IwAR289Hd-eY36hxqKkT92hstxmQc6GkjJoYYKn1e-sL9M8hGig_QvNWz9UOs


www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                        1 sierpnia 2020  - strona 9

W sobotę, 11 lipca, o godz. 11 
na Cmentarzu Centralnym w 
Szczecinie przy pomniku Ofiar 
nacjonalistów ukraińskich w 
latach 1939–1947 odbyły się 
uroczystości związane z 77. 
rocznicą „Krwawej niedzieli” 
na Wołyniu. Obchody rozpoczęła 
Msza św. w kościele  pw. Matki 

Bożej Wspomożenia Wiernych w 
Szczecinie, w intencji ofiar ludo-
bójstwa dokonanego przez ukra-
ińskich nacjonalistów na oby-
watelach II RP oraz poległych, 
zmarłych i żyjących żołnierzy 
27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
Armii Krajowej. Po zakończonej 
Mszy św. uczestnicy uroczystości 

procesyjne przeszli na Cmentarz 
Centralny pod pomnik „Ofiar na-
cjonalistów ukraińskich w latach 
1939–1947”.  Następnie zebrani 
złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Organizatorem uroczystości było 
Stowarzyszenie Kresy Wschodnie 
- Dziedzictwo i Pamięć.

Pamięć o ofiarach ludobójstwa. 
Obchody 77. rocznicy rzezi 
wołyńskiej w Szczecinie
Redakcja

Nie poddali się aurze i ruszyli.

Po Mszy Świętej w Praskiej 
Katedrze, w strugach deszczu 
ruszyli NIEZNISZCZALNI któ-
rzy 11 lipca przybyli do Praskiej 
Katedry, by z przykościelnego 
placu Marszem Pamięci uczcić 
77. rocznicę ludobójstwa, nie-
rozliczonej do dzisiaj zbrodni. 

Niebo płakało a mimo to masz 
przeszedł. Przeszedł nieco 
„okrojoną” trasę by pod Wołyń-
ską Tablicą złożyć wieniec od 
uczestników Marszu Pamięci i 
zapalić symboliczne Światełko 
Pamięci. Zjechali się z Lublina, 
Wrocławia, Katowic, Warszawy 
i nie poddali się kaprysowi aury 
za co chapeau bas tj. czapki z 
głów. 

Już stało się tradycją, że War-
szawskie społeczne obchody 
kolejnej rocznicy Krwawej Nie-
dzieli na Wołyniu odbywają się 
bez udziału polityków, zbędnej 
fanfaronady, bez ceremonii wrę-
czania odznaczeń, przemówień i 
zbędnej kampanii wyborczej bo 
nie na tym polega godne uczcze-
nie pamięci ofiar ludobójstwa. 

Krwawa niedziela na Wołyniu 
– 11 lipca 1943 roku, to punkt 
kulminacyjny rzezi wołyńskiej, 
akcja ukraińskiego ludności cy-
wilnej na Wołyniu wspieranego 
przez Organizację Ukraińskich 
Nacjonalistów Stepana Bandery 
(OUN-B), Ukraińską Powstań-
czą Armię (UPA) oraz ukraiń-
ską ludność cywilną. Tego dnia 

zaatakowano w 99 miejscowo-
ściach, głównie w powiatach 
włodzimierskim i horochow-
skim. W następnych dniach ma-
sakry były kontynuowane.  
O tym uczestnicy Marszu Pa-
mięci oraz obserwujący marsz 
mieszkańcy Warszawy mogli 
wysłuchać a nagłośnienia mar-
szu. 

Grzegorz Podwójny - Mój 
kresowy dom.

Tam, nad Dniestrem kie-
dyś był mój dom
Dziś tu jestem, więc mó-
wią, że ja stąd.
Tam zostało wszystko,
dziś mam wielki żal, że 
kiedyś Polska,
a dziś tam obcy kraj.

Gdy wspominam tamte 
chwile,
ciągle smutno mi.
Tam się przecież urodzi-
łem,
w Polsce, w polskiej wsi.
Polskie drzewa, polskie li-
ście,
kwiaty z górskich stron.
Może jeszcze mi się przy-
śni
mój na Kresach dom.

U stóp Karpat zbudował 
dziadek dom.
Za oknami wzgórza z obu 
stron.
Nie zapomnę nigdy mojej 
mamy, gdy
piekła chleb w domu, co 
nad Dniestrem był …

 Warszawskie Obchody 
77. rocznicy Krwawej 
Niedzieli na Wołyniu
Andrzej Łukawski

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
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11 lipca 2020 r., w Narodowym 
Dniu Pamięci Ofiar Ludobój-
stwa dokonanego przez nacjo-
nalistów ukraińskich na oby-
watelach II Rzeczypospolitej 
Polskiej, odbyły się współorga-
nizowane przez krakowski IPN 
uroczystości na cmentarzu Ra-
kowickim.

Rocznicowe obchody w Krako-
wie rozpoczęła msza święta w 
kościele karmelitów bosych pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP, 
której przewodniczył ks. prof. Jó-
zef Marecki, członek Kolegium 
IPN. Po nabożeństwie zebrani, 
wśród nich dyrektor krakow-
skiego IPN dr hab. Filip Musiał, 
przeszli pod pomnik na cmenta-
rzu Rakowickim, upamiętniający 
ofiary ukraińskiego ludobójstwa. 
Po modlitwie, którą zmówił ks. 
Marecki głos zabrała Józefa Bryg, 
ocalała z mordu dokonanego 
przez ukraińską dywizję SS Gali-
zien w Palikrowach na Wołyniu. 
Następnie zebrani złożyły kwiaty 

i zapalili znicze pod pomnikiem. 
Wśród obecnych na uroczystości 
byli m.in. delegaci Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kra-
kowie, Urzędu Miasta Krakowa, 
Krakowskiego Oddziału Związku 
Sybiraków, Zrzeszenia „Wolność 
i Niezawisłość” Obszar Południo-
wy, NSZZ „Solidarność” i Sto-
warzyszenia Upamiętniania Ofiar 
Rzezi Wołyńskiej. Uroczystości 
zaorganizowali: krakowski IPN, 

Fundacja „Stanica Kresowa”, 
Małopolska Rada Kombatantów 
i Osób Represjonowanych oraz 
Korporacja Akademicka „Akro-
polia Cracoviensis”.

Info za: https://krakow.ipn.
gov.pl/pl4/aktualnosci/102339-
,Uroczystosci-w-77-rocznice-
krwawej-niedzieli-na-Wolyniu-
Krakow-11-lipca-2020.html

Krakowskie uroczystości w 77. rocznicę 
krwawej niedzieli na Wołyniu
Redakcja

W związku z kolejną 77 już rocz-
nicą „krwawej niedzieli” na Wo-
łyniu, w niedzielę 12 lipca o godz. 
9.00, w Bazylice p.w. Narodzenia 
NMP na Górze Chełmskiej, zo-
stała odprawiona Msza Święta w 
intencji polskich ofiar ukraińskie-
go ludobójstwa, a o godz.11.00 
miało miejsce składanie wieńców 
pod Pomnikiem „Piety Wołyń-
skiej” na Skwerze im. 27 Wołyń-
skiej Dywizji Piechoty AK przy 
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Chełmie.

Rodziny ofiar, parlamentarzyści, 
przedstawiciele Miasta Chełm, 
członkowie Stowarzyszenia Pa-
mięć i Nadzieja oraz organizacji 
kombatanckich oddali hołd po-
mordowanym. Podczas uroczy-
stości swoje przemówienia, pod-

kreślające ogrom okrucieństwa, 
które spotkało Polaków oraz 
bezwzględną konieczność kulty-
wowania pamięci o tej zbrodni, 

wygłosili prezes Stowarzyszenia 
Pamięć i Nadzieja - Józef Górny 
oraz Prezydent Miasta Chełm - 
Jakub Banaszek.

Chełmskie uroczystości oddające hołd ofiarom 
„krwawej niedzieli” na Wołyniu
Redakcja

Dokładnie w 77. rocznicę krwa-
wej niedzieli na Wołyniu, 11 lip-
ca 2020 r., mieszkańcy Przemyśla 
uczcili pamięć bestialsko pomor-
dowanych Polaków. „Nie o ze-
mstę, lecz o pamięć wołają ofiary” 
– powtarzają Kresowiacy, którzy 
od lat są głównymi organizato-
rami obchodów. Uczczenie ofiar 
rozpoczęło się koncelebrowaną 
Mszą Świętą w ich intencji na 
przemyskim Karmelu. Eucharystii 
przewodniczył o. Stefan Skórnóg 
OCD, natomiast homilię wygło-
sił ks. prał. Stanisław Czenczek. 
Najpierw przypomniał okoliczno-
ści związane z ludobójstwem na 
Wołyniu, a następnie wskazywał 
na naukę, którą możemy czerpać 
z tej tragedii. – Dlaczego wspomi-
namy o tym i obchodzimy tę bar-
dzo trudną, bolesną datę w naszej 
historii i czego nas uczy to dzi-
siejsze nasze spotkanie? – zadał 
pytanie kaznodzieja. – Uczy nas, 
że człowiek pozbawiony wiary w 
Boga staje się bestią. Uczy nas, że 

życie ludzkie jest taką wartością, 
że nikt nie ma prawa zabijać, że 
nigdy nie wolno nienawidzić dru-
giego człowieka, że należy kiero-
wać się w życiu tym najwyższym 
prawem, jakim jest miłość Boga 
i drugiego człowieka – odpowie-
dział. Kolejna część obchodów 
odbyła się przy Grobie Wołyń-
skim na Cmentarzu Wojskowym 
w Przemyślu. Po modlitwie i od-
śpiewaniu Hymnu Narodowego 
nastąpiły okolicznościowe prze-
mówienia oraz złożenie wieńców 
i zniczy.

Trzecią część stanowiła modlitwa 
i symboliczne zapalenie zniczy na 
Rondzie Ofiar Wołynia, co doko-
nało się w samo południe. Z tego 
miejsca wyruszył też Rowerowy 
Rajd Pamięci Ofiar Wołynia. 

Info za: https://przemyska.
pl/2020/07/11/przemysl-obchody-
-77-rocznicy-zbrodni-wolynskiej/

77. rocznica 
„Krwawej Niedzieli” 

na Wołyniu. 
Uroczystości w Przemyślu

Redakcja
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Uroczystości rozpoczęły się  
w dniu 10 lipca 2020  Mszą 
Świętą o godzinie 11 w Kościele 
Garnizonowym pw. Niepokala-
nego Poczęcia NMP w której 
uczestniczyli:  posłowie na Sejm 
RP Tomasz Rzymkowski                i 
Sylwester Tułajew,  wicewojewo-
da lubelski Robert Gmitruczuk, 
wicemarszałek województwa 
Zbigniew Wojciechowski, przed-
stawiciel prezydenta Lublina 
Zdzisław Niedbała, dyrektor lu-
belskiego oddziału Instytutu Pa-
mięci Narodowej Marcin Krzysz-
tofik. W obchodach uczestniczyli 
świadkowie tamtych tragicznych 
wydarzeń, kombatanci, żołnie-
rze, harcerze, przedstawiciele 
instytucji, organizacji, stowarzy-
szeń patriotycznych i kresowych, 
związkowych i młodzieżowych. 
Na uroczystość przybyli na moto-
cyklach członkowie Wołyńskiego 
Rajdu Motocyklowego.
Msza Święta została odprawio-
na z ceremoniałem wojskowym 
przy udziale pocztu sztandaro-

wego Wojska Polskiego oraz 
pocztów sztandarowych: Świa-
towego Związku Armii Krajowej 
koło Kazimierz Dolny, Związku 
Piłsudczyków Rzeczypospolitej 
Polskiej w Lublinie, NSZZ Soli-
darność Węzła PKP Lublin Komi-
sja Zakładowa Emerytów i Renci-
stów,  Ochotniczego Hufca Pracy 
w Lublinie. Liturgii przewodni-
czył ks. prof. Edward Walewan-
der a homilię wygłosił proboszcz 
parafii ks. ppłk Andrzej Piersiak 
w której powiedział m.in. 
 „ Zbrodnia Wołyńska, którą 
dzisiaj wspominamy jest trze-
cim aktem męczeństwa polskiej  
ludności kresowej  na Wołyniu 
i południowo wschodniej części 
Galicji.  (…) Ich świat zawalił 
się we wrześniu 1939r wraz z 
atakiem Niemieckim III Rze-
szy i Związku Sowieckiego na 
Polskę. Wywózki na Sybir, do 
dalekiego Kazachstanu,  zsyłki 
do łagrów następnie wywózki 
do Niemiec, do obozów koncen-
tracyjnych, łapanki i egzekucje. 

Dopełnieniem tych wszelkich 
zbrodni stały się okrucieństwa 
i zbrodnie popełnione na Pola-
kach przez ukraińskich nacjo-
nalistów. Było to męczeństwo 
przynajmniej 100 tysięcy Po-
laków zamęczonych, zamor-
dowanych okrutnie w niewy-
obrażalny sposób w tym kobiet 
starców i dzieci. Do tego potrze-
ba doliczyć kilkanaście tysięcy 
rannych, wiele tysięcy sierot, 
bezdomnych. Apogeum tej nie-
powtarzalnej zbrodni, czystek 
etnicznych przypada na 11 lipca 
1943 r. Na uśpione niedzielnym 
odpoczynkiem polskie wsie i 
miejscowości, na zgromadzonych 
w kościołach na niedzielnej litur-
gii Polaków zaczęły spadać poci-
ski, granaty i butelki z zapalo-
ną benzyną. Nie przepuszczali, 
że od sąsiada może ich spotkać 
jakakolwiek krzywda. (…) Gdy 
czyta się świadectwa głosu tam-
tych wydarzeń które przeżyły 
tamte dni to trudno uwierzyć w 
okrucieństwo człowieka, chciało 
by się mówić o zezwierzęceniu, 
ale przecież jak mówił bohater 
w filmie Wołyń – zwierzęta się 
nie mszczą. Potrzeba więc mó-
wić o ogromnym upadku czło-
wieka, ale jeśli z serca człowie-
ka usunie się Boga jakże łatwo 
człowieka przerobić na maszy-
nę do zabijania. Pomimo nie-
wyobrażalnego okrucieństwa, 
ukraińska czystka etniczna do-
konana na Polakach na Woły-
niu i w Małopolsce Wschodniej 
w latach 1943 – 45 jest jedną z 
najtragiczniejszych  kart w dzie-
jach polskiego narodu  w XX 
wieku, ta jednak przez 70- lat 

była skazywana na przemilcze-
nie i zapominanie w politycznej 
poprawności. (…) Do pamięci 
która przetrwała w rodzinach 
oraz w podręcznikach Wołynia             
i Małopolski Wschodniej dołą-
czył także Sejm Rzeczypospoli-
tej Polskiej który 22 lipca 2016 r 
w specjalnej uchwale ustanowił 
Dzień 11 lipca Dniem Pamięci o 
Ofiarach Ludobójstwa dokona-
nego przez ukraińskich nacjo-
nalistów na obywatelach II Rze-
czypospolitej Polskiej. Dlatego 
to w wigilię kolejnej rocznicy 
tamtych tragicznych wydarzeń 
gromadzimy się by powiedzieć: 
„pamiętamy i będziemy pamię-
tać”. Gromadzimy się najpierw 
na mszy świętej by dokończyć 
te niedokończone msze świę-
te wołyńskie  z 11 lipca 1943 r. 
Chcemy prosić Boga o dar ży-
cia wiecznego dla wszystkich 
pomordowanych, dla Polaków 
ale też  i pomordowanych Ukra-
ińców. Chcemy pamiętać o tych 
Ukraińcach, którzy nie godzili 
się na okrucieństwo wobec są-
siadów. (….) Chcemy przepra-
szać Boga za liczne profanacje 
najświętszego sakramentu, za 
zburzone i spalone świątynie, za 
nieodprawione msze święte, in-
tencje mszalne, za pozostawio-
ne bez pochówku ludzkie ciała 
które do dziś wołają do nas o 
modlitwę z grobów których nie 
mają. Chcemy także wołać i 
pamiętać o tych którzy zosta-
li pogrzebani w zbiorowych 
mogiłach, których oznaczenia 
zlikwidowano skazując ich na 
zapomnienie. (….) Bez prawdy 
trudno o przebaczenie i trwałe 
pojednanie, każdy ma prawo do 
błędu, czasu nie da się cofnąć, 
umarłym życia nie przywróci-
my  ( ….)  Żadna wojna nie zno-
si przykazania także przykaza-
nia „nie zabijaj ”. Żadne  też 
okoliczności ani dążenia do wła-
snych interesów nie usprawie-
dliwiają zbrodni ludobójstwa. 
Dążenia do samodzielności po-
litycznej Ukrainy nie usprawie-
dliwiają tego co dokonało się na 
Wołyniu i na wschodniej Galicji 
w 1943 r. Żadnymi okoliczno-
ściami nie da się usprawiedliwić 
metody - po trupach byle tylko 
do celu - i to dosłownie porów-
nane. Chronienie też sprawców 
tych zbrodni zawsze potwierdza 
przekonanie o nietykalności i 
tylko rozzuchwala kolejnych 
potencjalnych morderców. 
Trzeba  mieć świadomość i trze-
ba pamiętać,  że jesteśmy prak-
tycznie ostatnim pokoleniem 
które z ofiarami tego ludobój-
stwa łączy emocjonalna więź, 
jesteśmy ostatnim pokoleniem, 
które ofiary tamtych dni spo-
tkało twarzą w twarz. Zatem 

to na nas przypadło zadanie by 
przypominać Polakom i światu 
o tamtej zbrodni ale też ciągle 
upominać się o ekshumacje ofiar 
bo wielu zamordowanych nadal 
woła o to z grobów których nie 
mają. Niech ich los będzie prze-
strogą by sąsiad dla sąsiada nie 
stał się nigdy wrogiem tym bar-
dziej katem. Dlatego módlmy 
się dzisiaj wspólnie „ Panie nie 
zważaj na grzechy nasze lecz na 
wiarę swojego kościoła i zgod-
nie z twoją wolą obdarz nasze 
czasy pokojem” .
Po zakończonej Mszy Świętej 
uczestnicy przeszli w Marszu 
Pamięci do Pomnika Wołyń-
skiego na Skwer Ofiar Woły-
nia a czoło marszu poprzedził  
przejazd  motocykli Rajdu 
Wołyńskiego. Uroczystość przy 
pomniku rozpoczęła się od ode-
grania Hymnu Państwowego  a 
następnie zostałem poproszony o 
zabranie głosu jako Przewodni-
czący Obywatelskiej Inicjatywy 
wzniesienia pomnika :
„ Stajemy dzisiaj przed pomni-
kiem Ofiar Wołynia aby uczcić pa-
mięć i oddać hołd Polakom na 
Kresach Wschodnich, którzy 
zostali zamordowani ze szcze-
gólnym okrucieństwem przez 
nacjonalistów ukraińskich, oraz 
w przeddzień  77  rocznicy apo-
geum ludobójstwa dokonanego 
przez Ukraińską Powstańczą 
Armię i Organizację Ukraiń-
skich Nacjonalistów. 10 lipca 
1943 r - była to sobota. Wołyń 
skapany był w słońcu. Polacy 
wczesnym rankiem udawali się 
do wykonania prac w swoim go-
spodarstwie, prac związanych z 
obrządkiem w swojej zagrodzie 
jak i prac polowych. W tym dniu 
przez wołyńskie wioski przejeż-
dżają zaprzęgi konne powożone 
przez uzbrojonych Ukraińców. 
Polacy widzą przemieszczające 
się załadowane furmanki gdzie 
para doborowych koni z trudem 
ciągnie towar po piaszczystych 
drogach Wołynia. Nie można 
było zobaczyć co Ukraińcy wio-
zą, bo towar w skrzyniach był 
przykryty kocami. Furmanki jadą 
szeregiem, jedna za drugą, nali-
czono się w jednym przypadku 
około 15 furmanek w innym 20.                            
To wzbudzało grozę w Polakach 
oraz fakt, że siedzący na furman-
kach Ukraińcy rozglądali się wo-
koło jakby czegoś szukali. Polacy, 
którzy widzieli te przemieszczają-
ce się kawalkady zadawali sobie 
pytania, co to za wojsko jedzie 
przez wieś, ubrania mieli niby 
wojskowe, takie niby wojsko a 
nie wojsko. Rodacy udający się 
do prac polowych widzą po krza-
kach ukrywających się  uzbrojo-
nych Ukraińców, którzy czekali 

Lublin – relacja z uroczystości 
77 rocznicy Zbrodni Wołyńskiej
Zdzisław Koguciuk

/ Parlamentarzyści i władze województwa lubelskiego na uroczystości

/ Msza Święta w kościele garnizonowym
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jakoby tylko na jakiś sygnał. Od 
napotkanych po drodze Ukraiń-
ców otrzymują informację, że 
w cerkwi popi święcili siekiery, 
noże i broń oraz, że po wsiach 
jest dużo wojska ukraińskiego 
i nieznanej ludności cywilnej.  
Natomiast po okolicznych ukra-
ińskich wsiach krążą agitatorzy i 
wykrzykują do ludzi: „Ukrajina! 
Ukrajina!   Pryjszoł czas twojej 
własti”. czyli „Ukraino Ukraino 
przyszedł czas twojej władzy”.   
Jak również wzywali ukraińskie 
chłopstwo  „Bery kosu, bery niż 
i na Lacha i riż”  to znaczy, żeby 
szli rżnąć Polaków biorąc kosy i 
noże.  Tak przygotowywali się 
Ukraińcy do niedzieli na Woły-
niu – 11 lipca 1943 roku, który 
był dniem kulminacyjnym rzezi 
wołyńskiej, akcji masowej ekster-
minacji polskiej ludności cywilnej 
przez Organizację Ukraińskich 
Nacjonalistów frakcję Stepana 
Bandery, Ukraińską Powstańczą 
Armię oraz ukraińską ludność 
cywilną. Tego dnia zaatakowano 
w około 100 miejscowościach,
głównie w powiatach 
włodzimierskim i horochowskim, 
zamordowano  około 10 tysięcy 
Polaków. Zbrodnie dokonywane 
były niejednokrotnie z niebywa-
łym okrucieństwem, palono żyw-
cem, wrzucano do studni, uży-
wano siekier i wideł, wymyślnie 
torturowano ofiary przed śmiercią 
a także gwałcono kobiety.  
Stajemy w zadumie  w przed-
dzień Narodowego Dnia Pamięci 
o Ofiarach Ludobójstwa dokona-
nego przez nacjonalistów ukraiń-
skich na obywatelach II Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Przez ponad 
70 lat prawda o 200 tysiącach 
Polaków pomordowanych na 
Wołyniu i Kresach Południowo – 
Wschodnich przez nacjonalistów 
ukraińskich była zakłamywana 

i przemilczana. Nie można było 
przez ten czas w naszej Ojczyźnie 
o tym ludobójstwie Rodaków, pi-
sać, mówić i znaczyć w kamieniu. 
Nie można było mówić o pozba-
wieniu życia w okrutnych oko-
licznościach Rodaków tylko za to 
że byli Polakami.  
  Dzisiaj najwięcej nieporozu-
mień i kontrowersji wzbudzają 
stosunki polsko-ukraińskie na-
znaczone ogromną zbrodnią lu-
dobójstwa nacjonalistów ukraiń-
skich na narodzie polskim. Rzeź 
wołyńska położyła się cieniem 
na relacjach sąsiednich krajów 
i wzbudza ogromne emocje, 
zwłaszcza w przypadku 
rozmijających się interpretacji 
historyków obu państw. 
Po latach szczególnie bulwersują-
cym wydaje się fakt, iż niepodle-
głe państwo ukraińskie utworzone 
po upadku Związku Radzieckiego 
nie potępiło antypolskich działań 
organizacji UPA-OUN. Winę za 
ludobójstwo Polaków ponoszą 
wysocy dygnitarze obydwu or-
ganizacji, w tym dowodzący po-
szczególnymi oddziałami a mia-
nowicie ludzie tacy jak: Stepan 
Bandera, Roman Szuchewycz, 
Petro Olijnyk, Dmytro Klacz-
kiwski, Wasyl Iwachowa, Iwan 
Łytwynczuk. W wielu miejsco-
wościach na Ukrainie są oni trak-
towani jak bohaterowie, którym 
stawia się pomniki, nadaje nazwy 
ulic. Tego typu gesty są w Polsce 
słusznie odbierane jako przejawy 
wrogości oraz próby rozdrapywa-
nia niezabliźnionych wciąż ran.
Każdy człowiek ma prawo do 
godnego pochówku pod własnym 
imieniem  i jest to naturalnym 
prawem każdego człowieka. Na-
tomiast na Ukrainie gdzie były 
polskie wsie i gdzie spoczywają 
zamordowani Polacy nie ma na-

wet znaku krzyża. Do dzisiejszego 
dnia na Ukrainie w zdecydowanej 
większości doczesne szczątki Po-
laków, którzy zginęli z rąk zbrod-
niarzy spod znaku UPA-OUN 
poniewierają się po lasach, krza-
kach, chaszczach, pastwiskach, 
starych studniach  bez jakiego-
kolwiek upamiętnienia. Na oko-
ło 2500 miejscowości na Ukra-
inie, gdzie OUN- UPA zabijały 
Polaków, jedynie w około 200 
miejscach istnieją jakieś upamięt-
nienia ofiar w postaci „ krzyża, 
tablicy czy pomnika”. 
Ale i w tych miejscach gdzie jest 
upamiętnienie nie można się do-
wiedzieć z napisów co tutaj się 
stało i kto dokonał ludobójstwa 
Polaków. Apeluję do organizacji 
kresowych oraz Instytutu Pamięci 
Narodowej o ciągłe monitowanie 
wystąpień do władz Ukrainy aby 
takie miejsca były jasno, czytel-
nie i przystępnie opisane. Kreso-
wianie nie mogą się pogodzić z 
faktem, że w miejscach zbrodni 
UPA-OUN gdzie są upamięt-
nienia - napisy nie oddają pełnej 
prawdy a wręcz zakłamują praw-
dę o dokonanej zbrodni. 
Oto przykłady:  
„Zawsze w sercach pamiętają-
cych rodzin 60 mieszkańców 
Jankowiec którzy zgięli w dniu 
30.08.1943 r” , albo „180 Pola-
ków mieszkańców Głęboczyc  
którzy zginęli w 1943 r” albo „Po-
lakom którzy zginęli w Kościele 
w Porycku w 1943 r” albo „Pa-
mięci zniszczonego kościoła 196 
Polaków mieszkańców Swojczo-
wa którzy zginęli w 1943 r” albo 
„Dla Pamięci spoczywających w 
Tej ziemi od wiosny 1943 r Jano-
wa Dolina”.  albo  „Tu spoczywa-
ją mieszkańcy wsi Niemilia” albo 
„Wieczny Pokój Ś.P. mieszkań-
com Lipnik  poległym tragicznie 
w marcu 1943 r” albo „ Tu była 
wieś Polska Parośla 9 lutego 1943 
r zgładzono 26 rodzin o nazwi-
skach”. 
Tak Ukraina zakłamuje ludobój-
stwo Polaków i jak można mó-
wić o pojednaniu narodów Polski 
i Ukrainy. Pojednanie musi być 

na prawdzie i tylko prawdzie. 
Elity intelektualne Ukrainy nie 
mogą zrozumieć, że czyniąc z  
dygnitarzy i dowódców UPA-
OUN „bohaterów” biorą na siebie 
odpowiedzialność za to ludobój-
stwo Polaków jednocześnie ob-
ciążając odpowiedzialnością za ta 
zbrodnię całą Ukrainę. 
A przecież tak nie było bo tylko 
niewielki ułamek narodu Ukra-
ińskiego dokonywał zbrodni 
ludobójstwa. Śmiem twierdzić,  
że więcej Ukraińców pomagało 
Polakom i ratowało Polaków niż 
służyło w zbrodniczych organi-
zacjach UPA-OUN.  A dzisiaj to 
Odium tej zbrodni pada na cały 
wielki naród Ukraiński tylko dla-
tego, że bezpośrednich sprawców 
ludobójstwa uważa się na Ukra-
inie za „bohaterów”. Ze strony 
ukraińskiej mamy do czynienia 
z fałszowaniem historii, polityką 
historyczną gloryfikującą OUN-
-UPA. Ukraińcy muszą zrozu-
mieć, że budowa wzajemnych re-
lacji pomiędzy naszymi narodami 
nie będzie możliwa na gruncie ak-
ceptacji fałszu.  Nie da się zbudo-
wać na takiej podstawie trwałych 
i przyjaznych relacji pomiędzy 
naszymi narodami, pojednania, 
porozumienia, wzajemnego prze-
baczenia win”.  
Zdzisław Koguciuk
W imieniu parlamentarzystów 
wypowiedział się poseł Tomasz 
Rzymkowski. Głos zabrał także 
wicewojewoda lubelski Robert 
Gmitruczuk, który podkreślił: m.
in.: „Serdecznie dziękuję organi-
zacjom kresowym za wytrwałość 
w dążeniu do przywrócenia pa-
mięci oraz Instytutowi Pamięci 
Narodowej za to, że dzięki żmud-
nym, długotrwałym i trudnym 
badaniom ukazują prawdę o tam-
tych czasach, kiedy sąsiad mordo-
wał sąsiada, a brat zabijał brata”. 
W imieniu samorządów zabrał 
głos wicemarszałek Zbigniew 
Wojciechowski który powiedział 
m.in.” Ludobójstwo na Wołyniu i 
dawnej Małopolskiej zasługuje na 
prawdę (…) mam wielu przyja-
ciół na Ukrainie i mówię im że ni-

gdy Polska i nigdy Polacy nie za-
akceptują waszych „bohaterów”, 
którzy są ubrudzeni w krwi Pol-
skiej w krwi drugiego człowieka 
(…) Dla przyszłych pokoleń mu-
simy doprowadzić do pojednania 
ale pojednania jak tutaj już słusz-
nie powiedziano na prawdzie,  na 
pamięci i prawdzie (…) nigdy 
Polacy nie uznają „ludobójców”, 
„bandytów za bohaterów”.
Na zakończenie   zabrał głos dy-
rektor IPN Lublin Marcin Krzysz-
tofik który powiedział: „ Pragnę 
zapewnić jako Instytut Pamięci 
Narodowej, że będziemy dokładać 
wszelkich starań, aby prawda 
o tragicznych wydarzeniach 
na Wołyniu została przekazana 
następnym pokoleniom. Jednym 
z takich działań jest uruchomienie 
w internecie bazy ofiar zbrodni 
wołyńskiej (…) również te uro-
czystości z udziałem przedsta-
wicieli polskiego parlamentu , 
władz samorządowych, władz 
wojewódzkich i wielu środowisk 
jest również dowodem na to że 
państwo polskie odzyskuje swoją 
godność”. 
Uroczystość zakończyła się zło-
żeniem wieńców, kwiatów i zni-
czy. Po tej ceremonii  delegacje 
przeszły na cmentarz przy ul. 
Białej w Lublinie gdzie złożono 
wieniec, zapalono znicze i pomo-
dlono się na grobie ś.p. por. Hen-
ryka Cybulskiego, komendanta 
polskiej samoobrony Przebraża 
w 1943-1944, porucznika Armii 
Krajowej. Następnie udano się do 
Krzyża Wołyńskiego na cmenta-
rzu gdzie 1 listopada mieszkań-
cy Lublina zapalają setki zniczy 
pamięci. Jest to miejsce wybrane 
spontanicznie przez kresowian w 
2012 roku aby rodziny pomordo-
wanych na Wołyniu  mogły zapa-
lić znicze i pomodlić się w dniu 
Święta Zmarłych za swoich bli-
skich. I tak zostały zakończone w 
Lublinie uroczystości 77 rocznicy 
ludobójstwa Polaków na Wołyniu 
i Kresach Południowo-Wschod-
nich.  

 Zdzisław Koguciuk 

/ Przemawia Zdzisław Koguciuk

/ Wieniec składają świadkowie zbrodni

/ Motocyklowy Rajd Wołyński
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11 lipca obchodzony jest Naro-
dowy Dzień Pamięci Ofiar Lu-
dobójstwa dokonanego przez 
ukraińskich nacjonalistów na 
obywatelach II RP.   Na Cmen-

tarzu Komunalnym przy ul. Sta-
robrzeskiej w Brzegu odbyły się 
uroczyste obchody 77. rocznicy 
tzw. krwawej niedzieli, gdy w ok. 
100 miejscowościach na Wołyniu 
doszło do największej fali mor-
dów na Polakach.
Uroczystość rozpoczęła się od 
Mszy św. sprawowanej przez ks. 
Marcina Wachowiaka (parafia 
Podwyższenia Krzyża Świętego) 
i kapelana 1.Pułku Saperów ks. 
kpt. Piotra Rokitę. Wzięli w niej 
udział brzescy samorządowcy na 
czele ze starostą powiatu brze-
skiego i burmistrzem Brzegu, 
kresowianie i mieszkańcy Brzegu 
na czele z prezesem TMLiKPW 

Alicją Heflich, przewodniczącym 
Koła Towarzystwa Miłośników 
Kultury Kresowej w Brzegu Eu-
geniuszem Szewczukiem, przed-
stawiciele organizacji kombatanc-
kich i kresowych, a także poczty 
sztandarowe 1. Pułku Saperów, 
TMLiKPW oraz brzeskiej Soli-
darności.
W dalszej kolejności pod pomni-
kiem upamiętniającym ofiary 
– Polaków pomordowanych na 
Kresach Wschodnich przez na-
cjonalistów ukraińskich OUN i 
UPA w latach 1939 – 1946, zło-
żono wiązanki kwiatów i zapalo-
no znicze pamięci. Głos zabrała 
Alicja Heflich, rodowita lwo-
wianka, przytaczając historyczne 
momenty 77 rocznicy mordów na 
Wołyniu.

Według szacunków polskich hi-
storyków ukraińscy nacjonali-
ści zamordowali około 100 tys. 
Polaków. 40-60 tys. zginęło na 
Wołyniu, 20-40 tys. - w Galicji 
Wschodniej, a co najmniej 4 tys. 
na ziemiach znajdujących się 
obecnie w granicach Polski.

Określenie „zbrodnia wołyńska” 
dotyczy nie tylko masowych mor-
dów dokonanych na terenach Wo-
łynia, czyli byłego województwa 
wołyńskiego, ale także w woje-
wództwach lwowskim, tarnopol-
skim i stanisławowskim (Galicja 
Wschodnia), a także w woje-
wództwach lubelskim i poleskim.
Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak 
w swoim przemówieniu podkre-
ślił, że: „Naszym priorytetem jest 
dziś walka o prawo do opłaki-
wania ofiar i pamięć o nich. Aby 
nie umarła wraz z przemijającym 
powoli pokoleniem naszych dzia-
dów, dla których słowo Ojczyzna 
nie było tylko czczym epitetem, 
czy sloganem powtarzanym dla 
podbudowania własnego ego. 
My, którzy uczestniczymy w ob-
chodach kolejnej rocznicy tam-
tych wydarzeń, na ten apel, naszą 
tu obecnością odpowiadamy: pa-
miętam i nie wymażę ofiar prze-
szłości ze swej pamięci.”
Złożeniem hołdów przez uczest-
ników i wspólna modlitwa zakoń-
czyła tą patriotyczną uroczystość.

Tekst i zdjęcia; 

Eugeniusz Szewczuk      

Rocznicowe uroczystości 
w Brzegu na Opolszczyźnie
Eugeniusz Szewczuk

/ Podczas Mszy św.
/ Poczty sztandarowe

/ Przemawia prezes TMLiKPW w Brzegu Alicja Heflich

/ Burmistrz Brzegu wspomina Kresy

/ Ku pamięci zapalono znicze

/ Delegacje składają  wiązanki kwiatów

/ Oddanie hołdu pomordowanym
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77. ROCZNICA RZEZI WOŁYŃSKIEJ
Aleksander Szumański
W dniach 11–12 lipca 2020 
roku na Ukrainie w 77. rocz-
nicę „Krwawej Niedzieli” na 
Wołyniu wznoszono modlitwy.

ŁUCK

12 lipca 2020 roku w katedrze 
pod wezwaniem  świętych Pio-
tra i Pawła w Łucku biskup se-
nior Bronisław Bernacki z die-
cezji odesko-symferopolskiej 
przewodniczył żałobnej mszy 
św. Przed jej rozpoczęciem or-
dynariusz diecezji łuckiej bi-
skup Witalij Skomarowski wy-
jaśnił, że zaprosił biskupa Ber-
nackiego dlatego, że znał on 
wielu księży, którzy pracowali 
na Wołyniu. Zwrócił również 
uwagę obecnych w katedrze na 
liczne krzyże ustawione przy 
ołtarzu i wokół niego. – Przy-
pominają nam Msze niedo-
kończone, przypominają nam 
miejsca poległych, tragicznie 
zmarłych, zabitych, za których 
dzisiaj się modlimy – powie-
dział biskup łucki.

W homilii biskup Bernacki wy-
raził przekonanie, że „ci, którzy 
ucierpieli i teraz spoglądają z 
nieba”, dołączają się do zgroma-
dzonych w katedrze i „modlą się 
za tutejszą ziemię, za całą Ukra-
inę”, aby na niej więcej takie zło 
się nie powtarzało, ażeby ludzie 
tu „żyli jako bracia, w zgodzie, 
w miłości”.

Dzień wcześniej obchody smut-
nej rocznicy w Pawliwce (w po-
olskim Porycku) rozpoczęto pod 
pomnikiem polsko-ukraińskiego 
pojednania z udziałem ducho-
wieństwa katolickiego i prawo-
sławnego, miejscowych organi-
zacji polskich, przedstawicieli 
ukraińskich władz miejscowych 
i dyplomatów polskich. Uczest-
nicy uroczystości udali się na 
położony w pobliżu cmentarz 
prawosławny, a następnie kato-
licki. Pod kaplicą prawosławną 
oraz w miejscu, gdzie kiedyś 
w Porycku stał kościół, miała 
miejsce modlitwa ekumeniczna. 
Przewodniczyli jej biskup łucki 

Witalij Skomarowski oraz bi-
skup włodzimiersko-wołyński i 
turzyski Maciej z prawosławne-
go Kościoła Ukrainy.

W dorocznych uroczystościach 
na Wołyniu uczestniczyli: am-
basador RP w Kijowie Bartosz 
Cichocki i konsul generalny RP 
w Łucku Wiesław Mazur.
Bartosz Cichocki podczas wy-
stąpienia w Pawliwce wspo-
mniał o liście prezydenta RP 
Andrzeja Dudy do uczestników 
ukraińskich obchodów 77. rocz-
nicy „Krwawej Niedzieli”, który 
został odczytany w katedrze w 
Łucku tydzień wcześniej, 5 lip-
ca. „Prezydent Rzeczypospolitej 
napisał m.in., że Rzeź Wołyńska 
tkwi jak straszny, bolesny cierń 
w naszej narodowej pamięci – 
mówił polski dyplomata. – Je-
stem przekonany, że tak jest 
nie tylko ze względu na liczbę 
ofiar, ich wiek, płeć czy sposób, 
w jaki zostali pozbawieni życia. 
Jestem przekonany, że ten cierń 
jest tak bolesny dlatego, że do 

dziś nie pozwala nam pochować 
naszych niewinnie pomordowa-
nych przodków. Co więcej, pań-
stwo ukraińskie posuwa się do 
wydawania zakazów wjazdu na 
swoje terytorium osobom, które 
troszczą się o krzyże na przed-
wojennych cmentarzach naszych 
przodków, które pragną rozwijać 
dialog z dzisiejszymi mieszkań-
cami terenów, na których jesz-
cze 77 lat temu brzmiała polska 
mowa.
– Stojąc w dawnym Porycku, na 
ziemi skrywającej, jak w wie-
lu innych miejscach Ukrainy, 
szczątki tysięcy moich rodaków, 
w imieniu władz Rzeczypospoli-
tej potwierdzam: pragniemy po-
jednania z Ukrainą. Wierzymy, 
że ono się dokona – powiedział 
na zakończenie Bartosz Cichoc-
ki.

LWÓW 

11 lipca 2020 roku w katedrze 
lwowskiej mszę św. w intencji 
pomordowanych Polaków od-
prawił ks. Krzysztof Szebla. 
Na wspólnej modlitwie byli: 
prezes Federacji Organizacji 
Polskich na Ukrainie Emilia 
Chmielowa, przedstawicie-
le organizacji polskich ziemi 
lwowskiej, konsul generalny 
RP we Lwowie Eliza Dzwon-
kiewicz razem ze swoimi 
współpracownikami.

– Modlimy się za wszystkich 
tych, którzy wówczas stracili 
życie – tak ze strony polskiej, 
jak i ze strony ukraińskiej. 
Modlimy się za tych wszyst-
kich sprawiedliwych, którzy 
ostrzegali i ukrywali tych, któ-
rym zagrażała śmierć – mówił 
w homilii ks. Krzysztof Szebla. 
Duchowny podkreślił również 
potrzebę modlitwy i próśb kie-
rowanych do Boga, by taka 
tragedia nigdy więcej się nie 
powtórzyła.
Po Mszy św. polscy dyplomaci 
uczcili pamięć ofiar na terenie 
obwodu lwowskiego.

– 11 lipca 1943 roku to jest 
data symboliczna, dlatego, że 
Tragedia Wołyńska nie mia-
ła jednego dnia – powiedziała 
dla „Kuriera Galicyjskiego” 
Eliza Dzwonkiewicz. – 11 lipca 
1943 roku najwięcej miejsco-
wości zostało w jednym czasie 
zaatakowanych i dlatego ten 
dzień nazywany był Krwawą 
Niedzielą.
Natomiast te wydarzenia trwa-
ły, i stąd też taka duża liczba 
zmarłych, zamordowanych. To 
wszystko działo się aż do roku 
1944, a także i później. Niektó-
re miejscowości były atakowa-
ne nawet w 1945 roku. My tutaj 
upamiętniamy tę datę przede 
wszystkim dlatego, żeby po-
kazać, z jednej strony, że pa-
miętamy o tych wszystkich 
niewinnych ludziach, którzy 

zostali zamordowani. Bardzo 
często z rąk sąsiadów. A z dru-
giej strony chcemy też naszą 
obecnością wyrazić sprzeciw 
przeciwko nienawiści jednego 
człowieka do drugiego.

Eliza Dzwonkiewicz wspo-
mniała o spotkaniu z jedną z 
ofiar tragicznych wydarzeń na 
Wołyniu oraz na sąsiednich te-
renach:
– Ja tuż po studiach praco-
wałam w Fundacji Ośrodka 
Karta, w indeksie osób repre-
sjonowanych i pamiętam taką 
panią, która przyszła do mnie 
i miała dwie dziury w twarzy. 
Dosłownie blizny po dziurach. 
Okazuje się, że była to mała 
dziewczynka, która na Woły-
niu ukryła się w stogu siana. 
Oddział UPA, który przeszuki-
wał okolice szukał także ludzi, 
którzy się ukrywali i wbito jej 
widły właśnie w twarz. Ona w 
tamtym momencie ze strachu 
przestała mówić i przez kilka-
naście lat tego okresu powo-
jennego w ogóle nie mówiła i 
w zasadzie przez całe życie już 
miała kłopoty. Wiedziała, że 
nie może się odezwać, wydać 
dźwięku w tamtym strasznym 
momencie. I tego typu wyda-
rzenia, niestety to piekło zgo-
towane na ziemi wtedy było 
wszechobecne. Ale to, co jest 
dziś najważniejsze, to aby na-
uczyć się przebaczać i nie my-
śleć z nienawiścią. Bo każdy 
w kim takie wydarzenia będą 
wywoływały chęć zemsty i nie-
nawiści, ten mentalnie nie bę-
dzie się różnił od tych, którzy 
to robili. Jedziemy również po 
to, żeby uczcić pamięć, ale też 
żebyśmy sami dla siebie roz-
pamiętywali ten straszny czas 
i abyśmy nigdy w sobie nie ży-
wili nienawiści. My, reprezen-
tacja konsulatu wraz redakcją 
„Kuriera Galicyjskiego” i z 
innymi osobami, które są zain-
teresowane, pojedziemy w trzy 
miejsca bardzo symboliczne. 
Hucisko to była wieś, w któ-
rej mieszkali Polacy. Ona już 
w ogóle nie istnieje. Nie ma jej 
dzisiaj na mapie. Pozostały ru-
iny, zupełne szczątki kościoła 
ukryte w lesie. Następna miej-
scowość to są Brynce Górne. 
To była miejscowość polsko-
-ukraińska. Tam również jest 
szkielet kościoła, w którym po 
wojnie Sowieci utworzyli jakiś 
skład. Ten kościół jest w trochę 
lepszym stanie. I ostatnią miej-
scowością jest miejscowość So-
kołówka.
W tych trzech miejscach zosta-
ły złożone kwiaty. Zabrzmiały 
modlitwy za pomordowanych 
Polaków.

Konstanty Czawaga
Tekst ukazał się w nr 13 (353) 
„Kuriera Galicyjskiego”, 16–
30 lipca 2020 r.
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Drodzy, kochani 
Przyjaciele 
z Wołynia, Tar-
nopolszczyzny i 
z Rówieńszczy-
zny. 
W kwietniu za 
pośrednictwem 
naszego ulubio-
nego «Monitora 
Wołyńskiego» 
ogłoszona zosta-
ła wśród Was ak-
cja pomocy dla 
ośrodka «Cen-
trum Dialogu 
Kost iuchnów -
ka».

Moje Córki, 
Kasia i Natalia, 
słysząc o proble-
mach ośrodka 
i widząc zmar-
twienie swojego taty, uruchomiły 
całą tę akcję.

Chcę powiedzieć, że w chwi-
li obecnej jesteśmy na półmetku 
zbierania zaplanowanej sumy. 
Ale chcę również powiedzieć, że 
radość sprawia nie tylko zgroma-

dzona kwota, ale także ilość osób, 
które zaangażowały się w tę akcję. 
Daje to przysłowiowego «kopa» 
do dalszej aktywnej i nieprzerwa-
nej pracy, którą zaczęliśmy tu, na 
Wołyniu, 23 lata temu.
Dzięki Wam wiemy, że damy radę 
i żaden koronawirus nie będzie 
nam straszny.

Fundacja «Pomoc Polakom na 
Wschodzie» już od 2016 r. przeka-
zuje stypendia i wyprawki szkolne 
naszym rodakom rozpoczynającym 
naukę. Środki na ten wyjątkowo 
ważny dla polskiej społeczności 
cel przekazało wtedy Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych, a od 2017 
Kancelaria Senatu RP.

Wręczanie «Bonu Pierwszaka» 
młodym Polakom stawiającym 
pierwsze kroki na edukacyjnej dro-
dze stało się już tradycją. Przez dwa 
pierwsze lata akcji pierwszoklasiści 
z polskich szkół na Litwie rusza-
li do nauki zaopatrzeni w plecaki 
z kompleksowym wyposażeniem 
szkolnym oraz jednorazowe stypen-
dia finansowe przeznaczone na in-

dywidualne potrzeby 
edukacyjne. W kolej-
nym roku zwiększył 
się zasięg wsparcia 
udzielonego w ra-
mach projektu «Bon 
Pierwszaka». Kan-
celaria Prezesa Rady 
Ministrów przekazała 
środki na stypendia 
dla dzieci z Litwy, 
Łotwy i Ukrainy, a 
Kancelaria Senatu 
pomogła w zakupie 
wyprawek szkolnych 
dla pierwszaków z Litwy i Czech. W 
2019 r. dzięki senackiemu dofinan-
sowaniu zakupiono plecaki wyposa-
żone w materiały przydatne podczas 
pierwszych dni nauki oraz przekaza-

no stypendia polskim uczniom z Li-
twy, Łotwy, Ukrainy i Czech, a dzie-
ci ze szkół społecznych działających 
przy Związku Polaków na Białorusi 
otrzymały pełne wyprawki szkolne.
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Podziękowania 
z Kostiuchnówki
MONITOR WOŁYŃSKI

Z prasy polonijnej 
Losy nauczycieli z Kopaczówki: 
Piotr Kluger 
MONITOR WOŁYŃSKI

Mali Polacy z Czech, Litwy, Łotwy 
i Ukrainy otrzymają wsparcie 
finansowe w ramach akcji „Bon Pierw-
szaka” 
MONITOR WOŁYŃSKI

W Dubnie modlono się 
w intencji żołnierzy 
poległych w 1920 roku 
MONITOR WOŁYŃSKI

Chyba najbardziej burzliwe, rów-
nież w szkolnictwie, były pierw-
sze lata władzy radzieckiej na 
Wołyniu. W okresie od września 
1939 r. do wybuchu wojny ra-
dziecko-niemieckiej w czerwcu 
1941 r. w szkole w Kopaczówce 
zmieniło się trzech kierowników.

Na jesieni 1939 r. Tadeusz Ko-
ziół, który stał na czele placów-
ki oświatowej od 1936 r., został 
oskarżony o prowadzenie działal-
ności kontrrewolucyjnej i aresz-
towany. W październiku 1939 r. 
szkołą w Kopaczówce zaczął kie-
rować Dmytro Kazwan – członek 
OUN, а później jeden z dowód-
ców UPA na Rówieńszczyźnie. 
To stanowisko zajmował niedłu-
go, ponieważ już w czerwcu 1940 
r. również został zatrzymany. W 

lipcu 1940 r. dyrektorem został 
Piotr Kluger s. Bronisława, któ-
ry do tej pory był nauczycielem 
w Słobodarce w gminie Rożysz-
cze. I właśnie o nim będzie dalej 
mowa.

Piotr Kluger urodził się 18 stycz-
nia 1911 r. we wsi Dzwola leżącej 
w gminie Biłgoraj w guberni lu-
belskiej (obecnie powiat janowski 
w województwie lubelskim). Miał 
tylko jednego brata – Stanisława. 
Jego ojciec Bronisław pracował 
w Dzwoli jako młynarz. Po I woj-
nie światowej rodzina przeniosła 
się do sąsiedniej wsi Konstan-
tów, gdzie ojciec pracował jako 
stolarz. Właśnie w Konstanto-
wie Piotr poszedł do miejscowej 
szkoły czteroklasowej. Uczył się 
bardzo dobrze і chciał po ukoń-

czeniu wiejskiej szkoły kształcić 
się dalej. O tym okresie wspomi-
nał w swoim życiorysie przecho-
wywanym obecnie w aktach oso-
bowych w zasobie Państwowego 
Archiwum Obwodu Wołyńskie-
go: «O nauce w gimnazjum nawet 
pomarzyć nie mogłem. Przecież 
wiązało się to z wydatkiem 50–70 
złotych miesięcznej opłaty za na-
ukę, а ojciec miesięcznie zarabiał 
mniej. A jednak nadal prosiłem 
ojca o możliwość mojego dal-
szego kształcenia». Warto zazna-
czyć, że ten życiorys sporządził w 
języku ukraińskim. Rodzice po-
stanowili w końcu, że Piotr pój-
dzie od prywatnego gimnazjum w 
Janowie i zamieszka u wujka, któ-
ry pracował w tym mieście. Uczył 
się tam co prawda tylko przez trzy 
lata, ponieważ w domu zabrakło 
pieniędzy na dalsze opłaty. Po po-
wrocie Piotr pomagał ojcu w pra-
cy. Za namową miejscowego księ-
dza kontynuował naukę w pewnej 
lubelskiej placówce oświatowej, 
w której miał możliwość uczyć 
się bezpłatnie. W życiorysie Piotr 
Kluger nie podał nazwy uczelni, 
wspomniał o niej tylko jako o 
«gimnazjum świętych ludzi» i do-
dał, że po jego ukończeniu miał 
zostać księdzem: «Poszedłem 
do tego «gimnazjum świętych 
ludzi». Co się działo wówczas z 
moim życiem, tego w życiorysie 
nie mogę opowiedzieć. Księża 
doszli do wniosku, że nic ze mnie 
nie będzie».W 1920 r. na 

terenie obec-
nego rejonu 
dubieńskie-
go trwały 
krwawe wal-
ki między 
Wo j s k i e m 
P o l s k i m , 
którego so-
jusznikiem 
była Armia 
Ukraińskiej 
R e p u b l i k i 
L u d o w e j , 
oraz Armią Czerwoną dążącą do 
podboju Europy.

W Dubnie, na cmentarzu przy 
ulicy Myrohoszczańskiej, spoczy-
wają żołnierze 49 Pułku Piechoty 
walczącego w składzie 18 Dywi-
zji Piechoty Wojska Polskiego. 
Ich nazwiska nie są znane. 18 
czerwca z inicjatywy Towarzy-
stwa Kultury Polskiej w Dubnie 
pomodlono się tu za wszystkich 
poległych w 1920 r.

«Kiedy miałam siedem lat, przy-
chodziłam na ten cmentarz z 
mamą, Polką z pochodzenia. Po 

jednej stronie nekropolii chowa-
no Polaków, po drugiej – Ukraiń-
ców» – wspomina Maria Bożko, 
prezes TPK w Dubnie. «Dobrze 
pamiętam, że tu, gdzie teraz sto-
imy, były trzy rzędy białych be-
tonowych krzyży. Mama mówiła, 
że to groby polskich żołnierzy. 
W radzieckich czasach wszystkie 
polskie groby zostały zniszczone, 
a w tym miejscu zaczęły pojawiać 
się nowe pochówki. Tu w 1971 
r. spoczęli także moi rodzice. Do 
dziś zachował się tylko jeden 
zbiorowy grób polskich żołnierzy, 
którym opiekuje się nasze Towa-
rzystwo» – dodaje pani prezes.

mailto:redakcjaksi%40btx.pl?subject=
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......dokończenie ze strony 1

17-go sierpnia 1920 roku Czer-
wona Armia Konna Budionnego 

(z komisarzem politycznym J.W. 
Stalinem) dotarła pod Lwów i 
mimo rozkazów z Kremla by iść 
na wsparcie ArmiiTuchaczew-

skiego maszerującego na Warsza-
wę, postanowiła zdobyć właśnie 
to miasto. We Lwowie wobec 
braku wojska trzeba było szybko 

zebrać ochotników. Wystarczyło 
jednak kilka godzin, aby zebrało 
się 330 uzbrojonych mieszkań-
ców, Studentów, uczniów, rze-
mieślników, naukowców, robot-
ników, przedstawicieli wolnych 
zawodów i batiarów. Dowódcą 
tego oddziału zgodził się zostać,  
kapitan rezerwy Bolesław Zającz-
kowski, z zawodu notariusz. Na 
miejsce obrony wybrano okolice 
pobliskiego Zadwórza, gdzie dro-
ga do Lwowa biegła szerokim wą-
wozem. Nomen omen Termopile. 
Szturmem, z zaskoczenia młodzi 
ochotnicy odbili zajętą przez bol-
szewików stację kolejową. Tak 
na prawdę niewiele wiadomo o 
przebiegu całej bitwy. Z relacji 
ocalałych wiadomo, że  szybko 
zabrakło amunicji, zdziesiątko-
wani i broniący się już tylko sa-
mymi bagnetami Polacy odparli 
6 zmasowanych konnych szarż. 
Pod wieczór obrońcom sowieckie 
samoloty z karabinami maszyno-
wymi, zgotowały obrońcom istną 
rzeź, a pozostałych przy życiu ko-
zacy Budionnego dobijali bezli-
tośnie. Zażarta bitwa trwała jede-
naście godzin. Z całego batalionu 
przeżyło jedynie dwunastu pol-
skich obrońców, przeżył między 
innymi 16-letni Bronek Mirecki 
ukryty pod stosem ciał. Niestety 
aby nie wpaść w ręce wroga do-
wódca walczących kapitan Za-
jączkowski wraz z kilkoma żoł-
nierzami popełnił samobójstwo. 
Batalion kapitana Zajączkowskie-
go swą walką umożliwił innym 
oddziałom polskim wycofanie się 
i zajęcie pozycji obronnych pod 
Lwowem. Marsz bolszewików 
na Lwów został zatrzymany. W 
tej sytuacji Armia Budionnego 

zdecydowała się, 20 sierpnia, na 
wykonanie wcześniejszego roz-
kazu i podążyła na północ.  Nie-
stety dla bolszewików było już za 
późno, by ta armia, mogła wpły-
nąć na losy bitwy warszawskiej. 
Bitwa pod Zadwórzem to najbar-
dziej dramatyczny epizod walk 
o Lwów w czasie wojny polsko 
- bolszewickiej w 1920 roku. Żoł-
nierze tego batalionu przeszli do 
historii jako bohaterowie walczą-
cy na wzór starożytnych Spartan, 
a Zadwórze nazywane jest Pol-
skimi Termopilami. Określenie 
„Polskie Termopile” właściwie 
weszło na stałe do naszej historii. 
W Hodowie, na dalekich Kresach 
Rzeczpospolitej, 400 towarzyszy 
pancernych w małej wiosce, wy-
trzymało kilkudniowe ataki ponad 
40 000 Tatarów. Cała Europa dłu-
go pozostawała pod wrażeniem 
tego czynu. Już wtedy okrzyknię-
to to starcie polskimi Termopila-
mi. Podobne boje Polacy stoczyli 
pod Kostiuchnówką, Olszynką 
Grochowską czy w obronie Grod-
na .Kilka lat temu pamięć o pol-
skich Termopilach przywróciła 
szwedzka grupa Sabaton. Skan-
dynawska formacja w utworze 
„40:1” opisała obronę Wizny we 
wrześniu 1939 roku, w której pol-
scy obrońcy wytrzymali napór 
czterdziestokrotnie większych 
sił niemieckich. Józef Piłsudski 
lubił mówić:  „w najcięższych 
warunkach żołnierz polski, jeśli 
nie może wygrać boju, to honoru 
swego bronić potrafi”. 2 listo-
pada 1925 r. prochy jednego z 
bezimiennych bohaterów bitwy 
pod Zadwórzem pochowane zo-
stały w Grobie Nieznanego Żoł-
nierza w Warszawie.

100. rocznica  Boju pod Zadwórzem
 Redakcja

/ Wyprowadzenie zwłok Nieznanego Żołnierza z katedry pod wezwaniem św. Jana
/ Widok ogólny kopca upamiętniającego bitwę pod Zadwórzem. Na szczycie widoczny 

krzyż (NAC)
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Czarny Las to duży kom-
pleks leśny położony o 
kilka kilometrów na za-
chód od Stanisławowa, 
(czyli obecnego Iwano-
-Frankiwska na Ukra-
inie), który w okresie 
okupacji niemieckiej 
był miejscem masowych 
egzekucji mieszkańców 
tego miasta.
Jaki los może zgotować 
ludziom azjatycka dzicz 
z europejskimi „nadludź-
mi”?
W nocy z 14 na 15 sierp-
nia 1941 roku w Czar-
nym Lesie w pobliżu Sta-
nisławowa Gestapo na 
rozkaz SS-Hauptsturm-
führera Hansa Krügera 
dokonało egzekucji ok. 
250 przedstawicieli inte-
ligencji polskiej ze Stani-
sławowa.
Po agresji sowieckiej na 
Polskę, zaraz po zajęciu 
Stanisławowa, rozpoczęły 
się  represje wobec lud-
ności polskiej . Nie tylko 
okupanci  sowieccy prze-
śladowali Polaków, ale 
również miejscowi Ukra-
ińcy. Przez 3 dni, tzw. ko-
mitety rewolucyjne aresz-
towały polskich działaczy, 
którzy byli kierowani do 
więzień. Tam więźniowie 
byli bici, głodzeni i w koń-
cu mordowani. Napręd-
ce zorganizowana milicja 
ukraińska rozbrajała i mor-
dowała funkcjonariuszy 
policji państwowej  i pol-
skich  żołnierzy. NKWD 
po zorganizowaniu swojej 
komórki w Stanisławowie 
przeprowadziła areszto-
wania polskich oficerów, 
działaczy partii politycz-
nych, sędziów, prokurato-
rów, lekarzy, naukowców. 

Duża część z nich zginę-
ła w Katyniu. W latach 
1940-1941 część polskich 
mieszkańców ziemi stani-
sławowskiej została wy-
wieziona na Syberię.
Po zakończonych działa-
niach zbrojnych w kam-
panii wrześniowej, róż-
ne formacje niemieckie 
przystąpiły do realizacji 
tzw. „Akcji Inteligencja” 
(niem. Intelligenzaktion), 
trwającej z przerwami do 
1943 roku, wymierzoną w 
polską elitę intelektualną. 
Akcja ta przebiegała z 
różnym nasileniem w po-
szczególnych rejonach 
okupowanej Polski. 
Najwięcej zbrodni popeł-
niono na Pomorzu (Intel-
ligenzaktion na Pomorzu, 
ok. 30 tys. ofiar śmiertel-
nych), Wielkopolsce (In-
telligenzaktion Posen, ok. 
2 tys. ofiar), Mazowszu 
(Intelligenzaktion Maso-
vien, ok. 6,7 tys. ofiar), 
Śląsku (Intelligenzaktion 
Schlesien, ok. 2 tys. ofiar), 
Łodzi (Intelligenzaktion 
Litzmannstadt, ok. 1,5 tys. 
ofiar), a także w tzw. ak-
cjach specjalnych, z któ-
rych największe to Akcja 
AB(Ausserordentliche Be-
friedungsaktion, ok. 3,5 
tys. ofiar), Sonderaktion 
Krakau i Zweite Sonde-
raktion Krakau (ok. 187 
ofiar, uczonych i pracow-
ników naukowych z Uni-
wersytetu Jagiellońskie-
go) oraz wymordowanie 
na Wzgórzach Wuleckich 
we Lwowie 45 profeso-
rów lwowskich wyższych 
uczelni. Zbrodnia ta zwa-
na „Akcją Nachtigall” 
została dokonana 4 lipca 
1941 roku przez ukraińsko 

– niemiecki  batalion Na-
chtigall. Zginęli wówczas 
bestialsko pomordowa-
ni strzałami w tył głowy 
m.in. Tadeusz Boy – Że-
leński, prof. Kazimierz 
Bartel (3-krotny premier II 
RP), prof. Adam Sołowij, 
światowej sławy gineko-
log- położnik, najstarszy 
zamordowany, wówczas  
82 – letni profesor Uni-
wersytetu Jana Kazimie-
rza. Mój ojciec doc. med. 
Maurycy Marian Szumań-
ski zamordowany przez 
Niemców we Lwowie 4 
listopada 1941 roku był 
asystentem prof. Adama 
Sołowija w jego katedrze 

na Uniwersytecie Jana Ka-
zimierza. Batalion „Na-
chtigall” (niem. Słowiki) 
– niemiecki batalion zło-
żony z Ukraińców, działa-
jący w roku 1941, w czasie 
II wojny światowej. Ofi-
cjalna nazwa niemiecka: 
Sondergruppe Nachtigall. 
Przez propagandę ukra-
ińską wraz z batalionem 
„Roland” określany był 
mianem „Drużyn Ukraiń-
skich Nacjonalistów”. Po 
ataku Niemiec na ZSRR 
w 1941 roku, NKWD 
wymordowało polskich i 
ukraińskich więźniów, w 
więzieniu przy ul. Biliń-
skiego w Stanisławowie. 
Ciała ofiar tej masakry 
zostały prawdopodobnie 
przewiezione i ukryte w 
pobliżu miasta. Ponownie 
powstała ukraińska mili-
cja, która tym razem roz-
poczęła rozprawę z Ukra-
ińcami, współpracującymi 
z okupantami sowieckimi. 
Po zorganizowaniu się 
władzy niemieckiej, przy-
stąpiła ona do niszczenia 
populacji żydowskiej. 4 
sierpnia 1941 roku Ge-
stapo wezwało do swo-
jej siedziby inteligentów 
żydowskich. Stawiło się 
ich ok. tysiąca, wszyscy 
zostali przewiezieni do 
lasu koło Uhrynowa i za-
mordowani.  W następ-
nych miesiącach Gestapo 
z pomocą policji ukraiń-
skiej dokonywało w kil-
ku etapach masowych 
egzekucji Żydów. Część 
z nich została wywiezio-
na do niemieckich obo-

zów koncentracyjnych. 
Z 30 tys. Żydów, którzy 
mieszkali w Stanisławo-
wie ocalało kilkuset, ura-
towanych przez polskich 
sąsiadów, bądź  ukrywa-
jąc się w lasach.  Szefem 
Gestapo w Stanisławowie 
został hauptsturmführer 
Hans Krüger, który wziął 
wcześniej udział w mor-
dzie profesorów lwow-
skich. Na jego polecenie 
8 i 9 sierpnia 1941 roku 
policja ukraińska doko-
nała aresztowań polskiej 
inteligencji, głównie na-
uczycieli. Również tak 
jak w przypadku mordu 
na profesorach lwowskich 
oraz mordu na inteligencji 
krzemienieckiej imienną 
listę aresztowanych przy-
gotowali ukraińscy nacjo-
naliści. Jako autorów listy 
wymienia się profesorów 
gimnazjum ukraińskiego 
w Stanisławowie: dr Iwa-
na Rybczyna i nauczy-
ciela o nazwisku Danysz. 
Nauczycieli aresztowano 
podstępem po zwołaniu 
ich na naradę w związ-
ku ze zbliżaniem się roku 
szkolnego. Pozostałe oso-
by były zabierane z do-
mów przez policję ukraiń-
ską. Polakom tłumaczono, 
że są wzywani na krótkie 
przesłuchanie. Spokojne 
i uprzejme zachowanie 
policjantów sprawiło, że 
aresztowani nie nabierali 
podejrzeń wobec zamia-
rów Niemców i podda-
wali się biegowi wypad-
ków. Zdaniem Tadeusza 
Olszańskiego (Tadeusz 

MORD W CZARNYM LESIE
Aleksander Szumański dla KSI

/ Niemiecki mord w Czarnym Lesie – Demotywatory.pl

/ Obchody 77. rocznicy mordu inteligencji polskiej w Czarnym Lesie ...  https://kresy24.pl/wp-content/uploads/2018/08/czarny_las-
-560x390.jpg
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Olszański, pseud. i kryp-
tonimy Simenfalvy, T.O., 
tad. (ur. 28 sierpnia 1929 
w Stanisławowie, polski 
dziennikarz, publicysta, 
tłumacz) ukraińska policja 
została starannie przygo-
towana przez Niemców do 
tej akcji. Ogółem w dniach 
8-9 sierpnia 1941 roku 
aresztowano blisko 300 
Polaków.
Aresztowanych przetrzy-
mywano w więzieniu Ge-
stapo i wykorzystywano 
przy pracach budowlanych 
w okolicach ogrodów Bra-
cha. Początkowo można 
było z nimi nawiązać kon-
takt. Po kilku dniach straż-
nicy ukraińscy zaczęli 
strzelać do osób próbują-
cych zbliżać się do pracu-
jących więźniów. W nocy 
z 14 na 15 sierpnia 1941 
roku większość areszto-
wanych Polaków, około 
250 osób, przewieziono 
ciężarówkami do Czarne-
go Lasu w okolicy wsi Pa-
wełcze, rozstrzelano, ich 
zwłoki zakopano na miej-
scu. Z kaźni ocalał Polak, 
leśniczy z Sołotwiny, któ-
ry korzystając z deszczu 
i nieuwagi konwojentów, 
zsunął się z ciężarówki i 
uciekł. Tuż przed egzeku-

cją Niemcy zebrali grupę 
chłopów z Pawełcza i na-
kazali jej wykopanie do-
łów w Czarnym Lesie.
Los ofiar ukrywano przed 
ich rodzinami, które w dal-
szym ciągu czyniły stara-
nia o zwolnienie uwięzio-
nych. We wrześniu 1941 
roku rodziny zaniepokojo-
ne brakiem informacji wy-
słały delegację do siedzi-
by Gestapo, Hans Krüger 
zapewnił jednak że na-
uczyciele żyją i są w trak-
cie śledztwa. Pozwolił na 
przysyłanie paczek żyw-
nościowych i odzieży na 
zbliżającą się zimę. Żyw-
ność ta była dawana psom, 
a odzież rozdzielali mię-
dzy siebie dozorcy wię-
zienni. Dokonanie zbrodni 
wyjawił zimą 1942 roku 
niemiecki prokurator Rot-
ter w rozmowie z Karoli-
ną Lanckorońską, przyby-
łą do Stanisławowa jako 
przedstawicielka Rady 
Głównej Opiekuńczej ( 
RGO ).
Również Krüger będąc 
pewnym, że Lanckorońska 
nie wyjdzie z więzienia, 
podczas jej przesłuchania, 
chwalił się swoim udzia-
łem w mordzie na profe-
sorach lwowskich, suge-

rując że to samo stało się 
z nauczycielami ze Stani-
sławowa. Świadek tech-
nik pocztowy, Polak, J.M., 
zatrudniony w siedzibie 
Gestapo przy instalowaniu 
centrali telefonicznej i sy-
gnalizacji zeznał:„Miałem 
możność poruszania się 
po całym budynku Gesta-
po i wglądu na dziedziniec 
więzienny w ciągu kilku 
dni mojej pracy. Widzia-
łem jak doprowadzani 
przez ukraińską policję 
Polacy byli doprowadza-
ni do pokoju, gdzie urzę-
dowali dwaj gestapowcy, 
bracia Mauerowie. Stam-
tąd po przesłuchaniu, 
aresztowanych odsyłano 
do więzienia. Akcja trwa-
ła około 3 dni. Po kilku 
dniach zobaczyłem, jak 
policja ukraińska usuwała 
z dziedzińca więziennego 
pracujących tam jakichś 
więźniów. Po usunięciu 
ich z dziedzińca zaczęto 
wyprowadzać z więzienia 
do stojącego tam ciężaro-
wego samochodu na wpół 
odzianych mężczyzn. Byli 
tylko w spodniach i koszu-
lach, boso. Wielu z nich 
poznałem. Byli to nauczy-
ciele i lekarze – Polacy, 
mieszkańcy Stanisławo-

wa. Dwaj ukra-
ińscy policjanci i 
dwaj gestapowcy 
ponaglali ich bi-
ciem drewnianymi 
pałkami (nogami 
od stołów i krze-
seł) do zajmowa-
nia miejsc w samo-
chodzie. Szczegól-
nie mocno pobity 
został jeden na-
uczyciel, który nie 
miał siły wspiąć 
się na wysokie 
podium samocho-
du. Uratowała go 
od dalszych ude-
rzeń udzielona mu 
przez kolegów po-
moc. Po załadowa-
niu wozu liczbą ok. 
30-40 ludzi nakry-
to ich brezentem. 
Wówczas wyszedł 
z budynku jeden 
z braci Maurerów, 
Willi, z automatem 
i kazał eskorcie 
usadowić się przy 
więźniach. Sam 
wsiadł do szoferki 
i samochód opuścił 
więzienie udając 
się w nieznanym  
kierunku. 
Ofiary mordu: 
Władysław Łu-

czyński – polski malarz 
i nauczyciel rysunku w 
szkole w Stanisławowie w 
okresie II Rzeczypospo-
litej, Rudolfa Rajnocha i 
Józefa Lewickiego zamor-
dowano za wywieszenie w 
dniu 11 listopada 1941 roku 
na grobach legionistów na 
cmentarzu stanisławow-
skim biało-czerwonej fla-
gi. Rozstrzelano wówczas 
około 50 osób (w tym 30 
uczniów) i wielu pobito. 
Ponadto około 250 osób 
rozstrzelano wówczas w 
Czarnym Lesie pod Pa-
wełczem. 31 grudnia 
1941 roku na dziedzińcu 
więzienia w Stanisławo-
wie rozstrzelano 25 osób 
(głównie kobiety). W 
niemieckim więzieniu w 
Stanisławowie 17 czerw-
ca 1942 roku zmarł na 
tyfus po rocznych okrut-
nych torturach polski 
ksiądz rzymskokatolicki 
i działacz konspiracyjny 
w czasie II wojny świa-
towej Józef Smaczniak; 
prawdopodobnym miej-
scem pochówku księdza 
stał się Czarny Las. 
26 lipca 1942 roku pod 
zarzutem ukrywania Ży-
dów w Stanisławowie zo-
stał zamordowany przez 
Niemców polski ksiądz 
Jan Peregryn Haczela 
(wraz z br. Stefanem Ko-
siorkiem i o. Remigiu-
szem Wójcikiem). Jesie-
nią 1942 roku na boisku 
„Sokoła” Niemcy roz-
strzelali 14 chłopców z 
jednej klasy i mężczyznę 
(dentystę) – wszystkich 
z Kałusza. W 1942 roku 
Niemcy rozstrzelali 15 
osób za próbę przejścia 
rumuńskiej granicy. 2 
lutego 1943 roku na uli-
cy Ormiańskiej we Lwo-
wie Niemcy rozstrzelali 
l0 Polaków ze Stanisła-
wowa m.in.: Zdzisława 
Teodora Ziobrowskiego, 
Alfreda Stadlera, Kazi-
mierza Kamińskiego i 
Eugeniusza Sięgala.

W 1943 roku po łapance 
rozstrzelano nie ustalo-
ną liczbę osób, głównie 
młodzieży ze Stanisła-
wowa. W marcu 1944 
roku rozstrzelano kilka 
osób w Pasażu przy ul. 
Kazimierzowskiej. Roz-
strzelano pięcioosobową 
grupę młodzieży ZWZ-
-AK m.in.: Stanisława 
Chrymowicza. Znany 
jest przypadek zamor-
dowania przez Niemców 

w Stanisławowie, w nie-
określonym czasie, grupy 
osób z Halicza, w tym na-
uczyciela gimnazjalnego, 
jego rodziców oraz ro-
dziny. Ogólnie liczbę za-
mordowanych Polaków 
w Stanisławowie szacuje 
się na ok. 860 osób.
Odpowiedzialni za 
zbrodnie: SS-Haupt-
sturmführer Hans 
Krüger – skazany w 1967 
roku na dożywocie za 
mordy na Żydach. Pod-
pisywał wraz z Oskarem 
Brandtem wyroki śmier-
ci. Wyszedł na wolność 
w 1986 roku. Zastępca, a 
później następca Krüge-
ra, SS-Untersturmfüh-
rer Oskar Bandt, gesta-
powiec Remarb Müller, 
volksdeutsch Zygmunt 
Adamski, po wojnie uję-
ty w Nowym Sączu i ska-
zany 28 listopada 1945 
roku. na karę śmierci. 
Bezpośredni udział w 
rozstrzeliwaniu wzię-
li bracia Johann i Willi 
Mauerowie, volksdeut-
sche, przed wojną żołnie-
rze WP, podczas wojny 
służyli w Gestapo, obaj 
uczestniczyli w egzekucji 
profesorów lwowskich. 
Wykazywali się szcze-
gólnym okrucieństwem 
podczas aresztowań i 
przesłuchań. Osobiście 
dokonywali egzekucji 
więźniów, wzięli udział w 
rozstrzeliwaniu nauczy-
cieli w Czarnym Lesie. 
Po wojnie skazani przez 
sąd niemiecki na karę 
więzienia. Zbiorowe gro-
by pomordowanych w 
Czarnym Lesie odkryto 
w 1988 roku dzięki sta-
raniom rodzin ofiar. Było 
to 8 dołów o wymiarach 
10 na 12 metrów. W 1991 
roku Rada Ochrony Pa-
mięci Walk i Męczeństwa 
ufundowała na miejscu 
egzekucji tablicę i po-
mnik. W sierpniu 2011 
roku w Czarnym Lesie 
odsłonięto krzyż upa-
miętniający pomordowa-
nych Polaków. Na uro-
czystości byli obecni: gu-
bernator obwodu iwano - 
frankiwskiego  Michajło  
Wyszywaniuk i sekretarz 
Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa An-
drzej Krzysztof Kunert 
oraz rodziny ofiar.

„Kurier Galicyjski” 
Anna Gordiewska

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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Poetycki wzorzec postępowania 
z czynów stricte ludobójczych  
Bożena Ratter
Grobów naszych przodków na 
Kresach nie wolno nam od-
kryć i badać. Nadal te biele-
jące, przykryte ziemią i często 
rozgrzebywane przez ptactwo 
i roznoszone po polach przez 
zwierzęta kości nie będą należy-
cie uszanowane. 
Mało tego, te pojedyncze krzy-
że, które udało się prywatnym 
osobom czy stowarzyszeniom 
postawić, są ścinane i bez-
czeszczone. Obok nich powsta-
ją piękne, marmurowe tabli-
ce z wypisanymi nazwiskami 
oprawców. Stawiane są kwiaty i 
powiewają żółto niebieskie flagi 
oraz flagi banderowskie. Każdy 
przychodzący Ukrainiec czci 
tych, którzy w tak okrutny 
sposób naszych rodaków zma-
sakrowali. 
A władze ukraińskie? Anton 
Drobowycz (szef ukraińskiego 
IPN) w wywiadzie użył sformu-
łowania: „mówienie o ludobój-
stwie Ukraińców na Polakach 
to nieporozumienie” - dr Lu-
cyna Kulińska rozpoczyna wy-
kład na konferencji, która od-
była się  po Mszy św. w intencji 
ofiar ukraińskiego ludobójstwa 
na obywatelach II RP i po Mar-
szu Pamięci z udziałem posłów 
i senatorów polskiego rządu, 
władz miasta i województwa, 
zaproszonych gości, pocztów 
sztandarowych, kompani hono-
rowej i orkiestry. Patriotyczną 
uroczystość  przygotował Wi-
told Listowski, Prezesa Stowa-
rzyszenia Kresowian Kędzie-
rzyn Koźle podczas uroczystych 
obchodów XVII Wojewódzkich 
Dni Kultury Kresowej w Kę-
dzierzynie Koźlu. 

Doskonale zorganizowana, ob-
ficie finansowana nacjonali-
styczna diaspora ukraińska 
działa nie tylko na Ukrainie. 
Fałszuje zachowania mniejszo-
ści ukraińskiej w II RP i pod-
czas II wojny światowej zgod-
nie ze słowami ks. prof. dr hab. 
Bp Ignacego Deca: Jeśli nie ma 
prawdy obiektywnej, prawdy dla 

wszystkich, to wszystko jest do-
zwolone. To tym samym jest więc 
zabijanie co ochrona życia. 

W Polsce wskutek bezpreceden-
sowego ataku Ukraińców zosta-
ła zmieniona uchwała IPN zali-
czająca działania nacjonalistów 
ukraińskich i UPA oraz  ukraiń-
skich organizacji, które współ-
pracowały z III Rzeszą (np. SS 
Galizien) na terenie Małopolski 
Wschodniej, do zbrodniczych. 
W czerwcu 2020 roku zapla-
nowano w Sejmie debatę nad 
projektem ustawy o zakazie  
propagowania komunizmu i 
innych reżimów totalitarnych 
w przestrzeni publicznej. Se-
nator Jerzy Czerwiński wniósł 
poprawkę do projektu, w myśl 
której do owych innych reżimów 
totalitarnych miał być włączony  
nacjonalizm ukraiński i litew-
ski. 
Ukraińcy, Litwini i ich dyploma-
ci w Polsce natychmiast ruszy-
li do ataku, którego nie odparli 
polscy Marszałkowie Kuchciń-
ski i Terlecki. 
Polski Sejm nie obronił pol-
skiej racji stanu, nie występują 
w jej obronili Prezesi licznych 
Stowarzyszeń i Fundacji dzia-
łających w Warszawie i finan-
sowanych z naszych podatków, 
skupieni na poprawności i ko-
rzyści prywatnych układów z 
Ukraińcami. 
Polski Sejm nie będzie rozpa-
trywał polskiej ustawy w spra-
wie ukraińskiego nacjonalizmu 
winnego barbarzyńskiego za-
mordowania 200 000 Polaków, 
wpisywaniu na sowieckie listy 
zsyłek na Sybir tysięcy pol-
skich sąsiadów, mordowaniu 
żołnierzy Wojska Polskiego 
po zakończonej kampanii wrze-
śniowej, zagrabienia majątku 
prywatnego Polaków wypę-
dzonych wskutek rasistow-
skich pobudek z Małopolski 
Wschodniej, przejęcia narodo-
wego dziedzictwa narodowego, 
kulturowego wypracowanego 
przez pokolenia Polaków tam 

żyjących.   

Na czele Polskiego Instytutu 
Kultury w Kijowie postawiono 
dotychczasowego prezesa Fun-
dacji Wolność i Demokracja 
Roberta Czyżewskiego, który 
jako Ukrainiec nie występował 
w obronie polskiej racji stanu 
bo reprezentuje interesy diaspo-
ry ukraińskiej.  To nie on zabie-
gał o uchwalenie 11 lipca Dniem 
Pamięci Ofiar ukraińskiego lu-
dobójstwa. Czy we współpracy 
z sowieckimi Ukraińcami będzie 
honorował  ukraiński nacjona-
lizm wśród mniejszości polskiej 
w Kijowie? 

Antypolską krucjatę prowa-
dzi też cerkiew grekokatolicka i 
prawosławna. Przypomnijmy, to 
właśnie duchowni tego obrząd-
ku święcili narzędzia zbrodni, 
którymi zmasakrowano 200 000 
Polaków a apogeum tej zbrodni 
miało miejsce w prawosławne i 
greckokatolickie święto Apo-
stołów Piotra i Pawła 11 lipca 
1943 roku. Uzbrojone bandy 
nacjonalistów ukraińskich spod 
znaku UPA,  chłopów, kobiet i 
młodzieży napadły na wiernych 
obrządku rzymskokatolickie-
go w kościołach, w ponad 100 
polskich wsiach. 

Antypolska krucjata pojawiła 
się w programie TV Kultura. W 
niedzielę odbyła się transmisja 
mszy św. obrządku prawosław-
nego a po niej obrządku grec-
kokatolickiego. Zabrakło czasu 
na transmisję polskiej Mszy św. 
rzymskokatolickiej.  
Obserwujemy też ofensywę 
kościoła greckokatolickiego 
pod wpływem lobby Związ-
ku Ukraińskiego w Polsce  w 
sprawie roszczeń ukraińskich 
dotyczących przesiedleń w ope-
racji Wisła. Ukraińcy doszli do 
wniosku, że jest doskonały mo-
ment aby dołączyć się do rosz-
czeń żydowskich i drenować od 
nas nie tylko pieniądze ale i lasy 
państwowe. 

Kiedy polski rząd wystąpi z 
roszczeniami za setki tysięcy 
hektarów, za zagrabione pola, 
lasy, sady, pałace, dwory, klasz-
tory, kościoły i majątki przez 
Ukraińców po wypędzeniu Pola-
kach z Ziem Wschodnich II RP ? 
Kiedy to Polacy otrzymają mi-
liardowe rekompensaty? 
Dlaczego nie wstrzymuje-
my ekspansji roszczeniowej 
mniejszości do władz samo-
rządowych, sądów, uniwer-
sytetów, szkół, lasów, służb 
porządkowych? Historia po-
winna nas uczulić na czyny 
barbarzyńskiej cywilizacji. 

 
Czas płynie a my mamy się cze-
go bać. Nawroty barbarzyństwa 
trwają w naszej wspólnej histo-
rii. Przejawy etnicznej nienawi-
ści na Kresach Rzeczypospoli-
tej mają swoją długą i mroczną 
tradycję, a drastyczne metody 
zabijania stosowane były przez 
ludność ruską od wieków – dr 
Lucyna Kulińska nawiązała do 
eposu Szewczenki, uznanego za 
wieszcza narodowego i autory-
tet moralny Ukraińców, autora 
wydanego drukiem w 1841 roku 
poematu Hajdamacy.  
Hajdamacy Tarasa Szewczen-
ki – etos nieludzkich zbrodni 
to tytuł wstępu dr Lucyny Ku-
lińskiej do poematu, który opi-
suje najkrwawszą rebelię ruskie-
go chłopstwa pańszczyźnianego, 
hajdamaków i Kozaków przyby-
łych z podległej imperium ro-
syjskiemu Siczy Zaporowskiej 
ponad 350 lat temu. 
W wioskach, miasteczkach 
opowiadano legendy, śpiewano 
pieśni sławiące hajdamacką fan-
tazję i odwagę. Okrutni barba-
rzyńcy urośli do roli obrońców 
biednych rusińskich chłopów. 
Epos Szewczenki przeniósł ten 
mit do całej kultury ukraińskiej. 
Można smutno zadumać nad 
kondycja moralną wieszcza, 
który stworzył poetycki wzo-
rzec postępowania z czynów 
stricte ludobójczych. Z wszelką 
pewnością późniejsze bestial-
stwo ludności Rusińskiej wobec 
Polaków – Lachów miało źródło 
w edukowaniu młodzieży litera-
turą, która propagowała ich wy-
tępienie. 
W Polsce znajdują się liczne 
pomniki, tablice, nazwy ulic i 
skwerów im. Tarasa Szewczen-
ki. Diaspora żydowska zapewne 
nie wyraziłaby zgody na upa-
miętnienie w pomnikach i szko-
łach Adolfa Hitlera. 

Zwracam się z pytaniem do Mi-
nistra Jarosława Gowina o prze-
widywany skutek tworzenia 
„polskiej elity” z Ukraińców. 
Do jakich wniosków doprowa-
dzą „naukowe” badania ukra-
ińskich naukowców, którzy 
opanowali polskie uczelnie i 
zarabiają więcej niż polscy na-
ukowcy? 
Czego można spodziewać się po 
wynikach ich prac naukowych, 
skoro nie istnieje dla nich 
„obiektywna prawda”?  
Do jakich wniosków dopro-
wadzą naukowe badania skoro 
wieszczem narodowym i au-
torytetem moralnym jest dla 
nich Taras Szewczenko?  
Jak uzdrowią i wzbogacą polską 
gospodarkę skoro nie zdołali  
uzdrowić gospodarczo  wolnej 

od Polaków Ukrainy , zagospo-
darować urodzajną ziemię, któ-
rą wypędzeni przez nich polscy  
ziemianie i chłopi utrzymywali 
w takim stanie,  że jej płodny 
czarnoziem Niemcy wywozili 
wagonami do Rzeszy? 
Jak zagospodarują polskie za-
soby skoro nie potrafili z nich 
skorzystać  na Ukrainie?  
Jak poradzą sobie z korupcją i 
mafią skoro nie uwolnili  z ma-
fii korupcyjnych swojej „wol-
nej Ukrainy”? 
Do jakich wniosków doprowa-
dzą „naukowe” działania ukra-
ińskich naukowców w naukach 
humanistycznych, skoro wy-
chowani zostali i wychowywali 
kolejne pokolenie w kulcie Ban-
dery, Szuchewycza, Melnika, 
Szewczenki i w nienawiści do 
Polski? 

Czy Minister Piotr Gliński, Mi-
nister Jarosław Gowin, Minister 
Jarosław Sellin będą finansować 
działania diaspory ukraińskiej 
tak finansują działania „na-
ukowe” diaspory żydowskiej, 
czego owocem są prace „na-
ukowców” Barbary Engelking, 
Jana Grabowskiego , Aliny Ca-
łej, Tomasza Grossa itp. oskar-
żające ofiary czyli Polaków o 
shoah, zamiast sprawców katów 
Niemców i własnych żydow-
skich kolaborantów?
Z buntem Chmielnickiego wiąże 
się męczeńska śmierć św. An-
drzeja Boboli. Uprowadzony 
przez Kozaków niedaleko wsi 
Janów koło Pińska został roze-
brany i dotkliwie pobity nahaj-
kami. Wybili mu zęby, zdarli 
paznokcie i skórę z rąk. Potem 
wlekli za końmi do Janowa. Tam 
zaprowadzili go do drewnia-
nej szopy, przypiekali ogniem, 
zdarli skórę z głowy i pleców w 
kształcie tonsury i ornatu, wy-
łupili oko, obcięli wargi, uszy 
i palce. Kiedy wzywał Jezusa i 
Maryi, zrobili mu dziurę w kar-
ku, wyciągnęli język i obcięli u 
nasady. W końcu powiesili ofia-
rę głową w dół i naigrywali się 
z konwulsyjnych drgań, że Lach 
tańczy. 

Historia nasza uczy, że dla 
bezpieczeństwa narodu i trwa-
nia  polskiego państwa wska-
zana jest rozwaga nie tylko w 
świeckim ale i duchownym sta-
nie. Czy słuszne jest przyjmo-
wanie  Ukraińców  do polskich 
seminariów i  wysyłanie ich do 
pełnienia posługi wśród mniej-
szości polskiej na wschodzie?  
Czy będą służyć polskiemu ka-
tolikowi i bronić dziedzictwa 
narodowego Polski?  

Bożena Ratter
/ Kędzierzyn Koźle. Msza Św. w 77 rocznice ludobójstwa https://wf1.xcdn.pl/fi-
les/20/07/12/513300_HEzF_Image093_98.jpg.webp

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI



1 sierpnia 2020 - strona 20                                                                                                                                                                                                                         www.ksi.btx.pl                                                                                                                                   

Dwa lata temu, dokładnie w 
dzień Święta Niepodległości w 
bieszczadzkiej, miejscowości 
Cisna odbyła się dość nietypowa 
uroczystość – odsłaniano nową 
tablicę na starym pomniku. 
Był to efekt sejmowej ustawy 
ze stycznia 2017 roku, zwanej 
dezubekizacyjną, mocno opro-
testowywanej i krytykowanej 
przez polityczną opozycję i po-
grobowców komunizmu. 
Można by w tym kontekście 
napisać, że papier i marmur są 
cierpliwe wobec zakrętów po-
lityki historycznej, ale rzecz w 
tym, że niezależnie od tych za-
krętów to, co działo się w Cisnej 
i okolicach w latach 1945-47 jest 
po prostu dowodem na ludo-
bójczą praktykę nacjonalizmu 
ukraińskiego.
 
Słowo ZAGŁADA bardzo długo 
było niejako „zarezerwowane” 
dla opisywania tego, co w czasie 
II wojny światowej Niemcy zrobi-
li Żydom. Niezbity fakt „ostatecz-
nego rozwiązania kwestii żydow-
skiej” (EndlösungderJudenfrage) 
jakoś tak dziwnie na całe dzie-
sięciolecia usunął w cień równie 
niezbity fakt niemieckiej ekster-
minacji Polaków w ramach tzw. 
Akcji AB (AusserordentlicheBe-
friedungsaktion). Natomiast dalej 
niż w cieniu musieliśmy szukać 
wszystkiego, co dotyczy czystek 
etnicznych prowadzonych przez 
tzw. Ukraińską Powstańczą Ar-
mię na terenach województw po-
łudniowo-wschodnich II Rzeczy-
pospolitej i komunistycznej Rze-
czypospolitej Ludowej w latach 
1940 – 1947. 
Dzisiaj z pełnym przekona-
niem możemy powiedzieć, że 
to wszystko czego doświadczyli 
wówczas Polacy, było niczym 
innym jak właśnie ZAGŁADĄ. 
Jeden ze strażników tej historii, 
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, 
zwykł mawiać, że dziesiątki ty-
sięcy naszych rodaków bestial-
sko pomordowanych przez UPA 
zostało zabitych dwa razy – raz 
przez banderowców (tak zwy-
czajowo mówiono o ukraińskich 
mordercach z UPA), a drugi raz, 
kiedy odmawiano im prawa do 
pamięci.

A narodowa pamięć, co dobrze 
wiemy, to nie tylko prawda w na-
ukowych opracowaniach i szkol-
nych podręcznikach, ale również 
groby, pomniki i dzieła artystycz-
ne. Możliwość postawienia po-
mnika, ba – nawet umieszczenia 
małej tablicy w jakiejś kościelnej 
kruchcie, aby upamiętnić ludo-
bójstwo na Polakach, przez lata 
graniczyła z cudem, a i dzisiaj nie 
jest to sprawa oczywista, czego 
dowodem jest choćby „uwięzio-
ny” monument „Rzeź wołyńska” 
rzeźbiarza Andrzeja Pityńskiego. 
Ze zgrozą trzeba odnotować, że 
przedstawiciele świata nauki w 
tej sprawie tak jak milczeli za 
Peerelu, tak nie przerwali tego 
milczenia po 1989 roku. Przełom 
został dokonany dopiero w roku 
2000 i to przez osoby spoza śro-
dowiska akademickiego. Ukazała 
się wtedy monumentalna dwuto-
mowa, oparta na źródłach mono-
grafia „Ludobójstwo dokonane 
przez nacjonalistów ukraińskich 
na ludności polskiej Wołynia 
1939–1945”, autorstwa Włady-
sława Siemaszki i jego córki Ewy. 
Właśnie to dzieło było jedną z 
najważniejszych inspiracji w pra-
cach mojego Teatru Nie Teraz nad 
przedstawieniem „Ballada o Wo-
łyniu”, które miało swą premierę 
w 2011 roku. Była chyba najtrud-
niejsza z moich prac teatralnych, 
ale jednocześnie od początku 
miałem świadomość jej istoty. 
Ewa Siemaszko powiedziała 
kiedyś, że nawet wielki wysiłek 
informacyjny nie spowoduje do-
tarcia do społeczeństwa z tema-
tem zbrodni wołyńskiej, „jeśli 
nie będą mu towarzyszyć dzieła 
artystyczne”, które odwołują się 
do sfery emocjonalnej człowieka 
i w ten sposób tworzą uczucio-
wą podstawę do pozyskiwania 
wiedzy i do obcowania z prawdą. 
Dokładnie to pokazała recepcja 
filmu Wojciecha Smarzowskiego 
„Wołyń” (2016), dzięki któremu 
ukraińskie ludobójstwo na Pola-
kach uzyskało tę tak potrzebną 
estetyczną metaforę w skali dużo, 
dużo większej niż liczba widzów 
spektaklu teatralnego. Ta tematy-
ka ma jeszcze jedną bardzo ważną 
właściwość. Otóż przywoływana 
tutaj polska tragedia kojarzona 
jest z reguły z Wołyniem, czyli 

obszarem przedwojennego woje-
wództwa wołyńskiego. I faktycz-
nie tam pochłonęła ona najwięk-
szą ilość ofiar i tam miała swą 
najbardziej upiorną ekspozycję 
(rozpoczętą tzw. „krwawą nie-
dzielą” 11 lipca 1943 roku).
Prawda jest jednak taka, że na-
cjonaliści ukraińscy dążąc do 
utworzenia swojego państwa do-
słownie „po trupach” i zgodnie 
z wytycznymi ich diabelskiego 
dekalogu -„Десятьзаповідейукр
аїнськогонаціоналіста” („Dzie-
sięcioro przykazań ukraińskiego 
nacjonalisty”) napisanych przez 
StepanaŁenkawskiego, ze wstę-
pem zafascynowanego nazizmem 
ideologa DmytroDoncowa, rzeź 
Polaków prowadzili na znacznie 
większym obszarze naszego kra-
ju. Tak więc było to i Podole, i 
Ziemia Lwowska, ale także Zie-
mia Chełmska i szerzej Lubelsz-
czyzna oraz obszar dzisiejszych 
Bieszczadów i Beskidu Niskiego. 
Właśnie Bieszczady i ich Pogórze 
na całe lata stały się punktem od-
niesienia dla kolejnych pokoleń 
Polaków, gdy chodzi o ich wiedzę 
na temat zbrodni nacjonalizmu 
ukraińskiego. 
O tym, co było – umownie mó-
wiąc – za Bugiem, mówić i pisać 
nie było wolno. 
To były ziemie „wielkiego brata” 
i to z definicji wiecznej polsko-
-radzieckiej przyjaźni nic złego 
nie mogło mieć miejsca. Nato-
miast po tej stronie Bugu (i Sanu) 
jak najbardziej, co było dodat-
kowo potrzebne politycznie do 
dokończenia planu etnicznej jed-
norodności państwa. Tutaj, pod 
połoninami, mordowały bandy 
upowców i nikt nawet się nie za-
jąknął, że niemało tam było sotni, 
które przyszły z tamtej strony, ze 
wschodu. To swoiste przedłużenie 
wojny na tych terenach doprowa-
dziło do nieuchronnego finału 
w postaci Akcji „Wisła”, czyli 
wysiedlania rodzimej ludności 
tych ziem, a w konsekwencji do 
ich opustoszenie, „zdziczenia” i 
późniejszej „odbudowy” w duchu 
„wielkich budów socjalizmu”. W 
tym kontekście można właśnie 
szukać korzeni legend o biesz-
czadzkim „dzikim zachodzie”.  
Do tego dodajmy jeszcze tragedią 

tamtejszej powojennej partyzant-
ki niepodległościowej, którą pro-
pagandziści ludowego państwa 
zrównali z bandytyzmem bande-
rowców z UPA. Przykładem są 
losy oddziału Narodowych Sił 
Zbrojnych, mjr Antoniego Żubry-
da „Zucha”.
 
Wokół tej ciężko doświadczonej 
ziemi bardzo szybko zaczęto two-
rzyć artystyczną otoczkę emocjo-
nalną. Klasyczny przykładem 
była mitologia gen. Karola Świer-
czewskiego „Waltera”, który zgi-
nął w nie do końca wyjaśnionych 
okolicznościach (podczas ostrza-
łu UPA)  na drodze z Baligrodu 
do Cisnej. 
Innym z takich indoktrynacyj-
nych dzieł jest powieść „Łuny 
w Bieszczadach” Jana Gerharda, 
płk. Ludowego Wojska Polskie-
go, na podstawie której powstał 
film Ewy i Czesława Petelskich 
„Ogniomistrz Kaleń”. Swoją dro-
gą widzimy tutaj podobny dzia-
łanie jak we przypadku „Popiołu 
i diamentu” Jerzego Andrzejew-
skiego, powieści zekranizowanej 
przez Andrzeja Wajdę. 
To zakłamywanie ludzi i ziemi, 
na której żyli nie skończyło się 
w 1989 roku. III RP „kultywu-
je” wiele kłamstw i przeinaczeń, 
a opór przeciwko dekomunizo-
waniu Polski jest wciąż bardzo 
mocny. W kontekście opowiada-
nia o ludobójstwie ukraińskim na 
Polakach sprzyja temu niestety 
niejednoznaczna polityka pol-
skich władz (i to bez względu 
na takie czy inne rządy) w sto-
sunku do państwa ukraińskiego 
oraz więcej niż niezdecydowanie 
w ocenie tego, co zdarzyło się w 
Bieszczadach i w Beskidzie Ni-
skim po II wojnie światowej, z 
Akcją „Wisła”, jako przykładem 
najważniejszym.  Ignorancja, jak 
i swoista poprawność polityczna 
wciąż również brudzą adekwatny 
przekaz artystyczny. Niebywałym 
jest, że 80 lat po wojnie mogą po-
wstawać takie pseudo dzieła jak 
przedstawienie „Swarka” w Te-
atrze Polskim w Bydgoszczy. 
 
Prawdziwy koniec cichego przed-
wojennego uzdrowiska, jakim 
była Cisna, zaczął się latem 1944 
r. Wraz z przechodzącym frontem 
pojawiały się w okolicy oddziały 
UPA. Zaczęły się bandyckie na-
pady i pojawiły się pierwsze ofia-
ry śmiertelne. Banderowcy, jak to 
mają w zwyczaju, zanim zabili 
Lacha (czyli Polaka), to najpierw 
nad nim się znęcali. Z czasem 
ukryte w górach miejscowości 
były bardziej we władaniu ukra-
ińskich sotni niż polskiej admi-
nistracji. Pojedyncze posterunki 
wojskowe czy milicyjne nie sta-
nowiły wystarczającej ochrony. 
Zdeterminowani mieszkańcy 
decydowali się na samoobronę, 
która była możliwa jedynie w 
ramach oficjalnych struktur pań-
stwa (m.in. milicji). Można wtedy 
było mieć broń i chronić chociaż 
własną rodzinę czy sąsiadów. 
Latem 1945 roku, po wybuchu 
amunicji na posterunku milicji, 

jego funkcjonariusze postanowili 
przygotować lepszy punkt obro-
ny. Wybrano do tego celu, poło-
żony w centrum miejscowości 
stromy wzgórek Kamionka, zwa-
ny Betlejemką. Upowskie sotnie 
(„Bira” i „Chrina”) zaatakowały 
11 stycznia 1946 r. Podpalono 
szkołę, urząd gminy oraz dwór i 
osiem polskich gospodarstw. To 
wtedy w jednym z nich żywcem 
spłonęła czteroosobowa rodzina 
Macieszków: matka z dziećmi 
(19-letnią Anią, 16-letnią Jadzią i 
10-letnim Zbyszkiem). W innym 
domu wrzucony przez banderow-
ców granat zabił członków rodzi-
na Jędrzejczaków, matkę i trójkę 
dzieci, z których najstarsze miało 
10 lat. Zginęli trzej przedwojen-
ni policjanci, których bestialsko 
męczono, a potem żywych jesz-
cze wrzucono w ogień. Zamor-
dowano również żonę jednego z 
nich oraz milicjanta, który tego 
dnia nie miał służby i pozostał w 
domu. Potem przez długie nocne 
godziny banderowcy próbowali 
zdobyć umocnione wzgórze Be-
tlejemka, gdzie broniło się dzie-
więciu milicjantów oraz kilku-
nastu członków tzw. straży wiej-
skiej. Wzgórze obroniono niemal 
cudem. Kiedy wycofujący się nad 
ranem upowcy, którzy stracili bli-
sko 30 bojców, obrońcy Cisnej 
już w zasadzie nie mieli amunicji. 
Ale przeżyli.
 
Pomnik, na którym dwa lata temu 
zmieniano tablice, zbudowano 
w 1984 r. Miał niejako upamięt-
niać obronę Betlejemki przed 
upowcami i oddawać cześć tym 
mieszkańcom Bieszczadów, któ-
rzy banderowskiego ludobójstwa 
nie przeżyli. Niestety, umieszczo-
ne na pomniku tablice skutecznie 
wypaczyły prawdę. I właśnie tę 
inskrypcję mówiąca o „utrwala-
niu władzy ludowej” usunięto, 
informując o rzeczywistej moty-
wacji tych, którzy w Cisnej prze-
ciwstawili się bandytom z UPA. 
Dokładnie tak, jak robili to ludzi 
w ramach Samoobrony na Woły-
niu. Z tym, że tutaj, w Bieszcza-
dach, mamy i pomnik, i w koń-
cu tablicę, która mówi prawdę o 
tym, co się wydarzyła. Tam, za 
Bugiem, na terenach dzisiejsze-
go państwa ukraińskiego, wciąż 
są tysiące bezimiennych dołów 
śmierci, które nie wolno oznaczyć 
choćby krzyżem.
 
Uchwała Sejmu RP z 26 lipca 
2016 r. o ustanowieniu Narodo-
wego Dnia Pamięci Ofiar Ludo-
bójstwa dokonanego przez ukra-
ińskich nacjonalistów na obywa-
telach II Rzeczypospolitej Pol-
skiej to o wiele za mało. W war-
stwie symbolicznej jest to istotne. 
Ten 11 lipca ma znaczenie, choć 
tytuł uchwały nie obejmuje jakby 
ludzi, obywateli powojennej Pol-
ski, których Ukraińcy mordowali 
już po 1945 roku, a więc choćby 
tych w Cisnej. A ponadto święto 
należałoby wypełnić treścią czy-
nów, które dopełniają pamięć. Po-
mniki bowiem, jak wiemy, można 
zburzyć. 

Od redakcji: P/w tekst publikuje-
my za zgodą autora z informacją, 
że wcześniej był publikowany na:  
https://www.pch24.pl/tomasz-
-zak--zabic-i-zapomniec--opinia-
-,77094,i.html#ixzz6S12XFwqI

Zabić i zapomnieć 
Tomasz A. Żak
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Ślady Polskości na Kresach
PIKÓW – rękopis znaleziony w Saragossie
Ryszard Fraczek 
Na 23 grudnia przypada 204 rocz-
nica śmierci Jana Nepomucena 
Potockiego (1761–1815), pisarza, 
żołnierza, posła, podróżnika, jed-
nej z najtragiczniejszych i zara-
zem największych postaci historii 
i literatury polskiej. 

Z ŁEZKĄ W OKU

Do Pikowa na Podolu miejsca 
urodzenia i spoczynku pisarza 
Jana Potockiego, autora „Ręko-

pisu znalezionego w Saragossie” 
dotarłem, któregoś lipcowego 
wieczora, polnymi drogami od 
strony Janowa dzisiaj (Iwanówka 
nad Bohem), gdzie podziwiałem 
z łezką w oku ruiny kościoła i w 
miarę zachowany pałac, dawna 

siedziba Chołonieckich.

Pików położony 60 km w kie-
runku Berdyczowa na północ od 
Winnicy dawniej małe miastecz-

ko, dzisiaj wieś, przy ujściu Pi-
kówki do Śniwody, która tworzy 
tu olbrzymi staw. To tutaj stał 
nieistniejący już, piękny pałac, 
w którym urodził się Jan Potocki. 
Dziś stoi tu budynek mieszkalny 
pracowników „rybo-kołchozu”.

Niegdyś Pików zamieszkiwany 
był w połowie przez Żydów. Był 
tu kościół katolicki, dwie cerkwie, 
synagoga, urząd policji, szkoła, 
poczta, gorzelnia. Mieszkańcy 
zajmowali się handlem, szcze-
gólnie końmi, oraz rolnictwem, a 
ziemia tu była najwyższej klasy. 
Przez Pików przechodził główny 
gościniec, który dodawał mia-
steczku znaczenia handlowego. 

Kształtowanie się miejscowo-
ści zapoczątkował w XVI wieku 
wznosząc dwór, rotmistrz Filon 
Kmita Czarnobylski (1530-1587), 
wojewoda smoleński. W 1562 
wziął udział w wojnie z Rosją 
wsławiając się tym, że dowodząc 
oddziałem 300 konnych rozbił 
pod Czernihowem dwu tysięczne 
siły wojsk moskiewskich. Kolej-
nymi właścicielami Pikowa byli 
Ostrogscy, Zasławscy. Niechlub-
nie zapisał się na kartach historii 
Książe Dominik Zasławski, któ-
remu zarzucano nieudolne do-
wództwo i klęskę w bitwie pod 
Piławcami 1648 r. .

Dalszymi właścicielami Pikowa 
byli Lubomirscy, Sanguszkowie i 
Potoccy. Za czasów Sanguszków 
Pików był miastem otoczonym 
wałem, z zamkiem strzeżonym 
przez nadworną milicję. Potoc-
cy sprzedali Pików Borejkom. 
Dziedzicem Pikowa był m.in. 
Pius Boreyko absolwent Liceum 
Krzemienieckiego. Inny z Bo-
rejków Wacław, prawnik, pisarz, 
pamiętnikarz, będąc marszałkiem 
szlachty powiatu rówieńskim, an-
gażował się rozwój tegoż liceum. 
W końcu miasteczko nabyli Safo-

nowie. 

Dużo więcej dowiadujemy się o 
Pikowie z pamiętników Emilii 
z Borejków Hołowińskiej, córki 
Borejków, a żony Hermana Ho-
łowińskiego, którą Adam Mickie-
wicz uwiecznił dedykowanym jej 
wierszem.

WŚRÓD POŁAMANYCH 
KRZYŻY

Wybrukowaną drogą wjeżdżam 
do Pikowa. Szukam cmentarza. 
Z daleka widzę kamienny około 
80-cm murek okalający nekropo-

lie. Naprzeciw park z wysokimi 
sosnami. W zachodzącym słońcu 
odbija się biel kaplicy grobowej 
Jana Romańskiego zarządzające-
go zakładami i fabrykami hrabie-
go Potockiego w Szepietówce i w 
Uładówce. To tutaj w Wielkanoc 
i Boże Narodzenie nieliczni kato-
licy spotykają się na Mszy Świę-
tej. Na portalu z frontu trzy figury 
pnące się ku niebu. Dwie boczne, 
chyba aniołowie, z odrąbany-
mi głowami, w środku Maryja z 
dłońmi złożonymi na piersi. Wo-
kół zachowane tablice z epitafia-
mi. Przedzierając się przez chasz-
cze udało się trochę obfotografo-

/ Pików nekropolia, na której pochowano Jana Potockiego.

/ Cmentarz w Pikowie. Kaplica grobowa Jana Romanowskiego zarządzającemu zakładami i fabrykami hrabiego Potockiego w Szepie-
tówce i w Uładówce.

/ Kościół pw. Św. Trójcy. Ufundowanyprzez Antoniego Lubomirskigo w 1774 r
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wać. Wśród połamanych krzyży, 
aniołków, figur, zawsze poruszają 
inskrypcje na pomnikach. Szcze-
gólnie wzruszyła mnie inskrypcja 
dedykowana Adolfowi Olszew-
skiemu:

„Nieodżałowanej pamięci Zacne-
mu Mężowi i Ojcu, 

stroskani Żona i dzieci tę pamiąt-
kę poświęcają. 

Zacny cieniu niech ci lekkim bę-
dzie spoczynek. 

Czuwaj nad pozostałą rodziną”

Piękne pomyślałem, jak pierwszy 
umrę to chciałbym, aby taką in-
skrypcje mi napisano. 

Docieram do pomnika głównego 
bohatera, do którego zmierzałem. 
Jan Potocki to jeden z pierwszych 
polskich archeologów, zawzię-
ty podróżnik, historyk, etnograf, 
niestroniący od polityki. No i 
pierwszy polski aeronauta i jesz-
cze kawaler maltański. To właśnie 
w Pikowie kończył „Rękopis zna-
leziony w Saragossie”. Powieść 
o charakterze awanturniczego 
romansu przedstawiającego losy 
osiemnastoletniego kapitana z 
gwardii króla XVIII-wiecznej 
Hiszpanii. Film wyreżyserowany 
w 1964 w reżyserii Wojciecha Je-
rzego Hasa, ze Zbigniewem Cy-
bulskim w roli głównej, zapisał 
się jako klasyk w polskiej kine-
matografii. 

NA PODBÓJ ŚWIATA

Jan Nepomucen Potocki urodził 
się 8 marca 1761 roku w Pikowie 
na Podolu w rodzinie magnackiej. 
W wieku siedmiu lat rodzice wy-
słali chłopca na nauki na zachód 
do szkół w Lozannie i Genewie. 
Potocki był niewątpliwie najwy-
bitniejszym polskim pisarzem 
oświecenia, erudytą, świetnie 
władał językiem francuskim, w 
którym pisał. Gorzej było ze zna-
jomością języka polskiego literac-
kiego. Posługiwał się wprawdzie 
gwarą ze stron rodzinnych, co 
często na salonach budziło roz-
bawienie. I chociaż do kraju po-
wrócił po blisko dziesięciu latach 
w kwietniu 1778 roku, to ta nie-
znajomość polskiego bywała mu 
ościeniem. Hrabia był częstym 
bywalcem Francji, Holandii. W 

wieku 18-lat brał udział w stop-
niu podporucznika po stronie au-
striackiej w kampanii bawarskiej. 

Głodny odkryć, ciągle niespokoj-
ny i niepokorny szukał nowych 
wrażeń. Pragnący poznawać 
nowe szlaki handlowe hrabia 
Potocki, podróżnik, fantasta i 
wolnomyśliciel, która to postawa 
była modna w dobie oświecenia, 
wyrusza na podbój świata. Hrabia 
niewątpliwie nie tyle wyprzedzał 
swoja epokę, co chciał ja prze-
ścignąć. Podróżował od Europy 
po daleki Wschód. Walczył, jako 
Kawaler Zakonu Maltańskiego, z 
berberyjskimi piratami na Morzu 
Śródziemnym. „Zdobył” Turcję, 
Egipt, Maroko. Dotarł do Kau-
kazu i Chin. Wszystko dokładnie 
zapisywał w dziennikach, wyda-
nych potem jako „Podróże”, w 
przekładzie polskim Juliana Ur-
syna Niemcewicza.

Jan Potocki w wieku 22 lat po-
ślubił ponoć najpiękniejszą 
wówczas Polkę Julię Lubo-
mirską, marszałkównę wielką 
koronną, dziedziczkę Łańcu-
ta i Krzeszowic, z którą miał 
dwóch synów Alfreda i Artura. 

BALONEM NAD WARSZAWĘ

W marcu 1788 hrabia pojawia się 
w Warszawie. Jego ekscentryzm i 
osobowość, zachowanie jak i spo-
sób ubioru sprawia, że staje na sa-
lonach w centrum uwagi. Zostaje 
posłem na sejm Czteroletni z wo-
jewództwa poznańskiego i działa-
czem obozu reform. Jan Potocki 
był patriotą wspierającym refor-
my Sejmu Czteroletniego i Kon-
stytucję 3 maja z 1791 roku. Re-
prezentował antyrosyjskie nasta-
wienie do Imperium Rosyjskiego. 
Toteż namawiał króla Augusta 
do walki partyzanckiej. Rozcza-
rowany przystąpieniem króla do 
Targowicy i odżegnaniem się od 
Konstytucji 3 Maja przeniósł się 
do Łańcuta. Poświęca się pisar-
stwu i kolejnym podróżom. W 
międzyczasie 14 maja 1790 r. 
staje się „królem stolicy” kiedy 
na oczach króla i tysięcy war-
szawiaków, francuski aeronauta 
Blanchard w towarzystwie Potoc-
kiego, jego tureckiego służącego 
Ibrahima i białego pudla wznosi 
się balonem nad Warszawę. 

W 1794 r. umiera żona. Wkrótce 
hrabia wybiera się na kolejną po-
dróż, by po niej poślubić dwadzie-
ścia lat młodszą kuzynkę Kon-
stancję, córkę Stanisława Szczę-
snego Potockiego, z którą ma 
syna i dwie córki. Podróże mają 
wpływ na niestabilność związku i 
rozwód. Był jeszcze doradcą cara 
Piotra namawiając go do wojny z 
Afganistanem. 

GAŁKA Z CUKIERNICY 

Z czczasem osiadł w Uładówce 
niedaleko Pikowa,w pałacu Po-
tockich wybudowanym na wzór 
turecki. Zmarł śmiercią samobój-
czą 23 grudnia 1815 roku. Zabił 
się strzałem ze starego pistoletu. 
Różne są wersje przyczyn śmier-
ci pisarza. Najbardziej znana jest 
historia o gałce z pokrywki cu-
kiernicy, którą artysta szlifował 
przez wiele lat, a kiedy już była 
gotowa nabił do starego pistoletu 
wypłacił służbie pobory, wygnał 
na dwór ulubionego psa Pateau i 
strzelił sobie w twarz. Mówi się 
też o depresji mistrza. Przyjaciel 
Potockiego Stanisław Chołoniew-
ski, sąsiad z położonego kilka 
kilometrów Janowa, który jako 
jeden z pierwszych przybył do pa-
łacu pisze, że pistolet był częścio-
wo rozerwany, prawdopodobnie 
eksplodował. 

Jan Potocki został pochowany 1 
stycznia 1816 r. (20 grudnia 1815 
według kalendarza juliańskiego) 
w sieni kościoła w Pikowie.

Miejsce pochówku zostało zna-
lezione dzięki miejscowym bab-
ciom, z przybyłych tu osadników 
z Mazur, dziś jeszcze żywych 
pomników Polskości w Pikowie. 
W 200-tu letnią rocznicę śmierci 
pisarza winniccy Polacy zrekon-
struowali pomnik. 

Hrabia Jan Potocki należał do lu-
dzi nieprzeciętnych. Nie lubił mó-
wić o sobie. Ta tajemniczości two-
rzyła późniejsze mity. Żył inten-
sywnie można powiedzieć szybko 
biegł przez życie. Niezwykle 
wrażliwy, niespokojny duch. Cią-
gła zmiana nastrojów to była nie-
wątpliwie udręka Potockiego. Dla 
jednych był dziwakiem, dla dru-
gich fantastą. Był autorem blisko 
30-tu dzieł. Inspiruje do dzisiaj. 
Orientalista niemiecki, Klaproth, 
dla uczczenia naukowych zasług 

hrabiego Potockiego, nazwał kil-
kanaście wysp na Morzu Żółtym 
archipelagiem Jana Potockiego.

PIĘCIORAMIENNA GWIAZ-
DA NA KOŚCIELE

Jak wspomniałem po pałacu w 
Pikowie nie zostało śladu. Nato-
miast pozostał kościół pw. Św. 
Trójcy. Jadąc brukiem zauważam 
zrujnowaną świątynię na wzgór-
ku wśród dziko rosnących drzew. 
To miejsce w którym ochrzczono 
Jana Potockiego. 

Kościół ufundowany przez An-
toniego Lubomirskigo w 1774 
r., konsekrowany przez biskupa 
Franciszka Komornickiego, zmar-
łego i pochowanego w Ostrogu n. 
Horyniem. Miejscu gdzie dzisiaj 
jest siedziba pisma Wołanie z Wo-
łynia. W 1859 roku odnowiony ze 
składek wiernych. Parafia obej-
mowała okoliczne wioski, miała 
kaplice filialne w Lemieszówce i 
Napadiwce. Stanąłem przed żela-
zna bramą ledwie trzymającą się 
w murowanych z cegły słupkach. 
W pobliżu babcia pasła krowę. 
Podszedłem 

- Dobrego dnia. -zagadnąłem

Babcia o pomarszczonej, 
uśmiechniętej twarzy, okryta tra-
dycyjnie kraciastą chustą, odpo-
wiedziała

- Dobrego Dnia, a wy Polak ?

- Polak.

- Moja mama też była Polka, a 
wnuczek pracuje w Polsze.

- Babciu a katolików tu nie ma? - 
zapytałem.

- I mało babcia odrzekła, przecią-
gając krowę kila metrów dalej, 
jest kilka starych tak jak ja. 

- A o kościele opowiecie ?

- Tu babcia posmutniała. Tak, jak 
byłam mała to mama mi opowia-

dała, że tu się modliła. Ale jesz-
cze przed wojną ruskie zamknęli 
kościół. Potem był tu magazyn 
zbożowy. Nad wejściem zawiesili 
czerwoną pięcioramienną gwiaz-
dę. Teraz się niszczy nie ma, kto 
się tu zająć. Tu nie wolno było 
mówiąc po Polsku. NKWD tych, 
którzy mówili po Polsku, tych, 
którzy wyznawali wiarę w Boga 
wywozili do więzień, zabijali. 
Był tu pański majątek, zniszczy-
li, kościół zniszczyli, cmentarz 
zniszczyli. Polaków wygoniono, 
cmentarz plądrowano, grobowce 
grabiono. Ze strachu nie mówio-
no po Polsku. A ja umiem się po 
Polsku modlić. I sama od siebie 
wyrecytowała Ojcze Nasz.

Pożegnałem babcie i obszedłem 
kościół pokonując chaszcze. 
Przez uszkodzone drzwi wsze-
dłem do świątyni. Uklęknąłem, 
był pusty. Ze zniszczonego kon-
fesjonału zerwała się para gołębi, 
wyfruwając przez dziurawy dach. 
Na ścianach resztki polichromii. 
W ołtarzu wydłubana dziura po 
tabernakulum. W zakrystii śmie-
ci i butelki po „horiwce”. Przez 
ponad 200 lat świątynia służyła 
wiernym. Spoglądam na ograbio-
ne z ołtarzy ściany, wykradzio-
ne przepiekne organy. Pozostaje 
smutek i pytanie „Boże, Boże 
czemuś mnie opuścił”. 

W 1991 r. katolicy kościół od-
zyskali. Dzisiaj kilka ostatnich 
babuszek, nie jest w stanie konty-
nuować remontu. Pozostał miesz-
kaniem dla ptaków i samosiejek z 
wolna porastających jego święte 
mury. 

Tą samą „brukiwką” żegnam Pi-
ków w swej istocie „Rękopis zna-
leziony w Saragosie” będący, kre-
sem i mający tu swój kres, będący 
śladem polskości Rzeczypospol-
tej, tej Pierwszej, po której stąpa-
nie jest Dumą bycia Polakiem. 

Ryszard Frączek 

mail: kontakt@naszekresy.pl

/ Cmentarz w Pikowie. Tablice na kaplicy grobowej Jana Romanowskiego zarządzającemu zakładami i fabrykami 
hrabiego Potockiego w Szepietówce i w Uładówce.

/ Nagrobki na nekropolii w Pikowie
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Przygotowanie i upublicznienie 
Listu otwartego historyków, osób 
z chełmskiej przestrzeni publicz-
nej i środowisk kresowych do Ja-
kuba Banaszka, prezydenta Cheł-
ma stało się nowym impulsem, 
ożywiającym dyskusje o chełm-
skiej polityce historycznej. 
Zebranie, zaledwie w przeciągu 
trzech dni, ponad czterdziestu sy-
gnatariuszy, w połowie z różnych 
ośrodków w kraju, w tym samo-
dzielnych pracowników nauko-
wych, zauważalne grono osób ze 
stopniem doktora, staje się czy-
telnym znakiem, że problematyka 
ta jest niesłychanie ważna, że dla 
wielu jawi się nawet w nowej od-
słonie sprawy chełmskiej. 
Nad tym faktem w równej mierze 
powinni się zatrzymać rządzący 
miastem, tutejszy establishment 
polityczny, jak i historycy, popu-
laryzatorzy historii, piszący tek-
sty publicystyczne. Przed wszyst-
kimi – w całej ostrości – ukazuje 
się jeden z podstawowych obsza-
rów narracji historycznej tutejsze-
go środowiska. 
Do czasu ukazania się tego Listu 
mogło się wydawać, że – nazwij-
my umownie – orientacja proda-
nielowa czy prohruszewskiego 
(obie wychodzące naprzeciw 
oczekiwaniom zewnętrznym i w 
istocie łączące się w jeden nurt) 
pozostają w Chełmie dominujące, 
narzucające, wbrew faktom histo-
rycznym i racjom polskiej polity-
ki historycznej, sposób postrzega-
nia przeszłości naszego miasta i 
Ziemi Chełmskiej. 
List wskazał, że monopol ten zo-
stał złamany. Wcześniejsze gło-
sy, nie godzące się na taki obraz 
historyczny, z wielkim oporem 
przełamywały tę barierę. Wyra-
zem triumfu, tak lansowanego 
myślenia, miała być budowa mo-
numentalnego pomnika Mychajła 
Hruszewskiego. 
Zamysł ten jednak został skutecz-
nie wytrącony pomimo zaangażo-
wania się w jego konkretyzację 
lokalnych polityków obozu wła-
dzy, a nawet prezydenta Ukrainy. 
W miejscu upatrzonym na ten 
monument stanął pomnik Ka-
zimierza Czernickiego, będący 
równocześnie wyrazem pamięci 
chełmian o stuleciu odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 
Tę symbolikę uosabia – umiesz-
czony na cokole pomnika – zry-
wający się do lotu orzeł. 
Pochód zwolenników Hruszew-
skiego został wstrzymany. 
Pytaniem otwartym pozostaje, na 
jak długo? Jest ono stawiane nie 
bez powodów, wymusza je cho-
ciażby kontekst długiego sporu o 
obecność kwiatów biało-czerwo-
nych w bezpośrednim otoczeniu 
pomnika Czernickiego, w pasie 
ziemi pomiędzy nim a okalają-
cym go półkolistym chodnikiem, 
wykonanym z kostki brukowej. 
Dla włodarzy miasta zbyt wiel-
kim wyzwaniem stało się nawet 
koszenie trawy na skwerze, na 
którym został usytuowany. 
Należy przyjąć, że rzeczywista 

przyczyna braku szacunku wo-
bec tego miejsca, wprowadzonej 
symboliki narodowej, nie tkwi 
w możliwościach technicznych, 
a właśnie w lansowanej polityce 
historycznej w Chełmie. 

 Konsekwencją tych dążeń sta-
ły się działania wprowadzenia 
w przestrzeń Chełma kolejnego 
znaku obecności Daniela, na-
zwy wody mineralnej. Przed laty 
jako chełmianie zetknęliśmy się 
– użyjmy wytonowanego zwro-
tu - z oczekiwaniami budowy 
mauzoleum Daniela, montażu po-
tężnych dzwonów Daniela, z in-
tencją budzenia niepolskiej prze-
cież świadomości historycznej, 
rekonstrukcji korony danielowej, 
przygotowania stałej wystawy w 
muzeum chełmskim, raz poświę-
conej Danielowi, innym razem 
Hruszewskiemu (a najlepiej było-
by, aby obu, przy braku wystawy 
poświęconej historii miasta), ro-
zebrania Kopca Niepodległości, 
przekazania Pałacu Biskupów 
Unickich z Góry Chełmskiej na 
bursę dla studentów z Ukrainy 
studiujących w PWSZ w Cheł-
mie. Trudno jest wykluczyć, czy 
nie pojawi się nowy projekt naru-
szenia świętości tego miejsca (np. 
enigmatycznym odniesieniem do 
dialogu kultur). 
Podjęte przed kilku laty badania 
archeologiczne miały wskazać 
na danielową wielkość. Stały się 
one ponadto doskonałą okazją do 
narzucania chełmianom i nie tyl-
ko im stanowiska, że to właśnie 
on dał początek naszemu miastu. 
Wbrew faktom historycznym 
postanowiono wymazać ze świa-
domości chełmian, że Chełm jest 
starszy przynajmniej o dwa stule-
cia, że wcześniej w tym miejscu 
funkcjonował zespół grodowo-
-warowny. Czy w tym wszystkim 
skupiły się jedynie dzieła przy-
padków czy wymiar czysto po-
znawczy? 
Trzeba pozostawać naiwnym 
do bólu, żeby taką interpreta-
cję przyjmować. Wymieniane 
przedsięwzięcia podejmowane 
są z głębokim rozmysłem, uru-
chamianiem potężnych lobby. 
Nie zapominajmy, że badania na 
Górze Chełmskiej rozpoczęte 
zostały za pieniądze Petra Poro-
szenki, wkrótce prezydenta Ukra-
iny. Swoje środki przeznaczył na 
rozpoczęcie prac, a potem poja-
wiła się presja na stronę polską, 
aby je kontynuować, prowadząc 
równocześnie odpowiednio przy-
gotowaną narrację historyczną. I 
ci wszyscy, którzy, niezależnie od 
powodów, wpisali się w ten nurt, 
stali się propagatorami takich wi-
zji. Można rozumieć dążenia tam-
tej strony, ale z bólem należy po-
strzegać przyjmowanie ich przez 
stronę polską, w tym osoby z 
naszej społeczności. Każdy nowy 
artefakt archeologiczny, pocho-
dzący z Góry Chełmskiej, przez 
środki komunikacji medialnej 
podnoszony jest do wyjątkowych 
odkryć (co wywołuje zachwyt w 

środowiskach nacjonalistycznych 

Lwowa). Wszystko to po to, aby 
ten rodzaj narracji wzmacniać. 
 Część historyków chełmskich 
ogarnęła jakaś dziwna skłonność 
przyjmowania powyższego za 
wyraz poprawności, naukowo-
ści. I mogło się wydawać, że ni-
czym nie zostanie ona zmącona. 
Tymczasem pojawił się sprzeciw, 
chełmskie – jak określił jeden 
z komentatorów zewnętrznych 
- non possumus. Co on będzie 
oznaczał w tym środowisku? Od-
powiedź na to pytanie uzależniać 
należy od dalszej postawy sygna-
tariuszy Listu. Jego treść składa 
się niejako z dwóch części. Pierw-
sza ma charakter historiograficz-
ny. Odwołuje się do podstawo-
wych informacji z zakresu histo-
rii tych ziem od zarania polskiej 
państwowości, wprowadza też w 
kontekst sporu cywilizacyjnego 
o nie. Druga zawiera najbardziej 
elementarne pytania związane z 
polityką historyczną włodarzy 
miasta póki co pozostającą po-
chodną nurtu narracji Daniela-
-Hruszewskiego. 
Należy powtórzyć pytanie sygna-
tariuszy: 
W imię jakich przesłanek z agre-
sora czyni się teraz dobroczyńcę? 
Wskazują oni też na skutki przyj-
mowania znaków tej narracji. 
Podnoszą, że wprowadzą one jesz-
cze głębszy zamęt pojęciowy i re-
latywizowanie przeszłości nasze-
go miasta. Zamiast kształtowania 
naturalnych skojarzeń z łacińską 
i polską tradycją Chełma pojawi 
się poważny dysonans poznawczy, 
zwłaszcza w kontekście lansowa-
nych narracji historycznych, ob-
cych naszej tożsamości kulturo-
wej. Konsekwencje tego zamysłu 

będą zatem bardzo poważne i zde-

cydowanie nie mieszczące się w 
interesie polskiej państwowości. 
Stąd ich apel do prezydenta mia-
sta o odstąpienie od tego rodzaju 
kroków (taką też podjął decyzję). 
Apelują, aby polityka historyczna 
Chełma pozostawała zbieżna z 
polską racją stanu. To nie jest już 
głos jednej osoby, a poważnego 
gremium. Daje ono wyraz swo-
jej troski o treści identyfikujące 
chełmskie dziedzictwo. I wobec 
tego historycznego wyzwania 
staje chełmski establishment po-
lityczny, ale i tutejsi historycy. 
Miejmy też świadomość, że do-
datkowo będą musieli zmierzyć 
się z presją zewnętrzną. Jakże ła-
two jest bowiem szafować sloga-
nem „chełmski zaścianek”.  
 Każdy, kto zna chełmskie śro-
dowisko historyczne z łatwością 
odczyta, że wśród sygnatariuszy 
Listu zabrakło kilku nazwisk. Jest 
to znak ich świadomego wyboru, 
do którego mają absolutne prawo. 
W przyszłości pojawi się dziejo-
pis i pochyli się nad dzisiejszymi 
wyborami, to wszystko wychwy-
ci, zapisze jako wyraz aktualnych 
postaw. 
Można założyć, że chełmską 
przestrzeń myśli historycznej – w 
odniesieniu do tej kwestii - zna-
czyć będą dwa nurty: odwołujący 
się głównie do Daniela-Hruszew-
skiego i – drugi – upominający 
się o tradycję łacińską i polską, 
dziedzictwo katolickiego Kościo-
ła wschodniego, wszystkie war-
stwy dziejowe. Wyartykułowanie 
tej kategoryzacji przecież i tak 
było kwestią czasu. Nie oszukuj-
my się, ten podział podskórnie 
funkcjonuje od dawna. Wystarczy 
pochylić się nad treściami, wizja-

mi świata i człowieka, które od 

lat są lansowane przez redakcje 
istniejących tu periodyków. Czas 
po Liście jednak sprzyjać będzie 
wskazywaniu na istniejącą pola-
ryzację. W kontekście powyższe-
go pojawia się potrzeba otwartego 
dyskursu z zachowaniem wolno-
ści wypowiadanych poglądów. 
Za punkt odniesienia przyjmij-
my rzeczową analizę kolejnych 
epok, ale też potrzebę kształto-
wania naszej myśli państwowo-
twórczej. Tutejsza społeczność 
lokalna posiada swoją specyfikę 
wyznaczoną przeszłością, z rysa-
mi niewystępującymi w innych 
częściach kraju. Dziedzictwo tej 
Ziemi przyjmijmy ze wszystkimi 
jej warstwami, bez świadomego 
fałszowania dziejów (np. Daniel 
założycielem Chełma, świado-
me przemilczanie dziedzictwa 
Kościoła unickiego). O duchowe 
wsparcie zwróćmy się do Jacka 
Malczewskiego, wielkiego wi-
zjonera narodowego. Tę chwilę 
mógłby uchwycić w obrazie uka-
zującym rzucanie rękawic inter-
lokutorom na tle pięknej kobiety, 
uosabiającej Polonię. Niech to 
wezwanie zostanie podjęte w imię 
dochodzenia do spraw ważnych, 
przesądzających o bezpieczeń-
stwie kulturowym, w kontekście 
– podkreślmy - znacznie szer-
szym aniżeli sprawa chełmska 
(ale ze świadomością istnienia 
sił postrzegających Chełm jako 
stolicę Kraju Zakierzońskiego). 
Zapraszamy do dyskusji.    

Artykuł ukazał się w „Powinność 
- Pismo kulturalno-społeczne
Ziemi Chełmskiej, Sierpień 2020”      

Potrzeba dyskursu o chełmskiej polityce 
historycznej
Eugeniusz Wilkowski

/ Woda Króla Daniela źródło: https://www.radiobonton.pl/wiadomosci/7170,chelm-jednak-nie-bedzie-wody-krola-daniela-nazwe-
wybiora-mieszkancy
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Ocalony przez matkę spod banderowskiej 
siekiery, w szponach prokuratury 
Praga-Północ.
Andrzej Łukawski
Urodzony w Małopolsce Wschod-
niej Antoni Dąbrowski z Dębna 
przeżył ludobójstwo i jest jednym 
z niewielu żyjących jeszcze oca-
lałych z tej rzezi.

Znany jest w swojej miejscowo-
ści  z przekazywania młodemu 
pokoleniu wiedzy o swojej małej 
ojczyźnie, jak też ocalony przez 
mamę spod banderowskiej siekie-
ry, z upamiętniania ofiar ludobój-
stwa na Wołyniu i w Małopolsce 
Wschodniej.

Z inicjatywy Pana Antoniego, w 
77 rocznicę Krwawej Niedzieli 
na Wołyniu, w Dębnie odsłonięto 
i poświęcono przez Bp. Henryka 
Wejmana tablicę pamiątkową pol-
skiego duchowieństwa i zamordo-
wanych na Wołyniu, Małopolsce 
Wschodniej oraz na ziemiach 
południowo wschodnich powo-
jennej Polski w latach 1939 -1947 
kapłanów.

Mimo upływu lat, swoją tryskają-
cą energią i wiedzą wywiera dość 
istotny i pozytywny wpływ na 
młode pokolenie, a wypełniając 
lukę edukacyjną, odsłania przed 
tą młodzieżą skrywaną od 30 lat 
tzw.demokracji prawdę historycz-
ną motywując jednocześnie do 
pamięci o Kresach. Uczy tą mło-
dzież godnego czczenia pamięci 
ofiar okrutnego ludobójstwa cze-
go dowód mamy w postaci kreso-
wych uroczystości z obecnością 
młodego pokolenia.

Więcej, Pan Antoni wyszedł z 
propagowaniem pamięci Kre-
sów  poza swoją miejscowość i 
od kilku lat, na portalu społecz-
nościowym Facebook przekazuje 
swoją wiedzę przez co stał się dla 
tej społeczności niekwestionowa-
nym autorytetem.

Dziś, za swoją działalność Pana 
Antoniego dopadły szpony proku-
ratury Praga-Północ, prokuratury 
która na szeroką skalę zaczęła 
prześladować i ścigać kresowych 
działaczy i patriotów za przywra-
canie przestrzeni publicznej pa-
mięci o Kresach łącznie z marty-
rologią Kresowian. 

Wśród facebookowej społeczno-
ści, niemal z dnia na dzień przy-
bywa coraz więcej użytkowni-
ków objętych niespotykaną falą 
prześladowań i represji ze strony 
organów ścigania w Polsce, za 
swoje antybanderowskie postawy. 
Wobec co najmniej kilkudziesię-
ciu osób z FB toczą się lub zostały 
zakończone skazującymi wyroka-
mi sprawy za antybanderowskie 
postawy a jedną z takich osób jest 
niestety Pan Antoni.  Po latach 
niełatwej pracy w roli społeczni-
ka, za swoją godną naśladowa-

nia postawę Pana Antoniego nie 
wiedzieć czemu dorwały szpony 
prokuratury Praga-Północ i total-
nie zszargały świętość świadka 
który przeżył Wołyńsko-Małopol-
ską rzeź a który stara się jak może 
solidaryzować ze skazanymi/po-
dejrzanymi komentując wpisy do-
tyczące antypolskich Ukraińców.

Jest to pierwszy i bezpreceden-
sowy przypadek, kiedy to orga-
ny ścigania w sposób brutalny 
wdarły się w prywatne życia Pana 
Antoniego a policyjne buciory 
podeptały idee przywracającą 
przestrzeni publicznej pamięć o 
Kresach.  

A kim u licha są owi Ukraińcy?  

Ci Ukraińcy stanowią skompliko-
waną i skadrowaną grupę finanso-
waną przez założoną przez Geo-
rge’a Sorosa fundację Batorego, 
której zadaniem jest permanentna 
inwigilacja społecznościowych 
portali i Internetu. Ich stosowa-
ne na szeroką skale szpiclowanie 
kończy się składaniem wniosków 
do prokuratury o tzw. mowę nie-
nawiści do banderowców. Dalsza 
procedura jest już bardzo prosta.  
Najpierw prokurator wzywa ofia-
rę takiego donosu na przesłucha-
nie w charakterze świadka, by po 
upływie kilku tygodni wezwać go 
ponownie ale już w charakterze 
podejrzanego. Drugie przesłu-
chanie jest już zarzutem za tzw. 
mowę nienawiści, antysemityzm, 
groźby karalne lub namawia-
nie do groźby karalnej. Po po-
stawieniu zarzutów, prokurator 
proponuje przeproszenie narodu 
ukraińskiego co jest bezczelnym 
poniżeniem godności Polaków, a 
w przypadku odmowy, kieruje akt 
oskarżenia do sądu który orzeka 
skazujące wyroki.

Czy to aby nie szantaż i wspo-
mniane poniżanie Polaków? Ab-
surd tego procederu polega na 
tym, że prokurator stawia znak 
równości między Ukrainą a bna-
deryzmem przez co przywdziewa 
niewidzialną togę adwokata kata i 
diabła broniąc tym samym bande-
ryzm wraz z całą jego rozciągło-
ścią nazistowskich idei, idei która 
na Ukrainie jest codziennością.

A przecież to państwo do dzisiaj 
nie ma stosownych uregulowań 
prawnych zaliczających je do 
państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej, jawnie gloryfikuje ban-
deryzm sprowadzając członków 
OUN i UPA do rangi narodowych 
bohaterów, stawia katom i mor-
dercom Polaków pomniki, ich 
imieniem nazywa ulice, toleruje 
„pogrzeby” rocznicowe SSGali-
zien, toleruje wszechobecne  haj-
lowanie, zezwala na uliczne spędy 

banderowców z pochodniami,…, 
a przez ostatnie cztery lata odma-
wia ekshumacji zamordowanych 
przez Ukraińców Polaków. To 
państwo, nie będące nawet człon-
kiem wspólnotowym UE stawia 
skandaliczny warunek, że  zezwo-
li na ekshumacje ofiar wołyńskie-
go i małopolskiego ludobójstwa 
wówczas, jeżeli w Polsce zosta-
ną odtworzone zlikwidowane 
wcześniej banderowskie pomniki 
sławy i chwały banderowców - 
morderców co najmniej 150 tys. 
Polaków. Pycha i buta od takiej 
narracji cieknie więc szerokim 
strumieniem. Takie postawy Kijo-
wa są skuteczną prowokacją obli-
czoną na ostrą reakcję Kresowian, 
za którą prokuratura w Polsce (nie 
mylić z Polską bo to nie to samo) 
ściga Kresowian i patriotów.

Antypolskie zachowania i narra-
cja prowokacji Ukraińców wobec 
Polaków skatalogowana jest w 
pewnym rzekomo tajnym doku-
mencie:

„20 marca 1991 roku Agencja 
Konsularna Rzeczypospolitej 
Polskiej we Lwowie przesłała do 
Sejmu, do Departamentu Prasy i 
Radia Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych oraz do Instytutu Histo-
rii PAN w Warszawie liczący 60 
stron maszynopisu tekst Uchwały 
Krajowego Prowidu Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów(O-
UN) podjętej 22 VI 1990 roku. 
Tekst ten został opublikowany 
12 kwietnia 1991 roku w „Ma-
gazynie Tygodniowym Polski 
Zbrojnej”, organie Ministerstwa 
Obrony Narodowej. Fragmen-
ty Uchwały… zamieścił także w 
wydanej w 1995 roku w Toronto 
pracy Gorzka prawda.” 1)

Mniej/więcej w czasie ukazania 
się tej uchwały, wprowadzeni do 
Senatu na wznoszącej się fali so-
lidarności ukraińscy senatorowie 
przeforsowali potępienie przez 
Senat Akcji (Operacji) Wisła. 
Do tego samego tylko w sejmie 
i dwanaście lat później nawoły-
wał poseł Miron Sycz wspiera-
ny oczywiście urojeniami Piotra 
Tymy ze ZUwP.  To jest chora i 
naiwna narracja gdzie 50-60 tys. 
Ukraińców w Polsce domaga się 
potępienia AW i stawia znak rów-
ności z co najmniej 150 tysiącami  
(trzykrotnością) ofiar ukraińskie-
go ludobójstwa którego do dzisiaj 
Ukraina nie potępiła a Polska nie 
rozliczyła.

Wobec wszechobecnej oraz inspi-
rowanej zaleceniami powyższej 
uchwały OUN, kresowi działacze 
są zdani sami na siebie dlatego to 
co prokuratura kwalifikuje jako 
mowę nienawiści jest zwykłą, bo 
obywatelską reakcją na ukraiń-

skie prowokacje i obroną Polskiej 
Racji Stanu przed szalejącą ukra-
inizacją Rzeczpospolitej a na to 
nie może być i nie ma zgody. Co 
to u licha dzieje się w najjaśniej-
szej, kiedy to ukraińska mniej-
szość decyduje co jest dla Polski 
dobre a co nie. Nie można w nie-
skończoność ulegać mniejszości, 
która nie potrafi się zasymilować 
z większością której podatnik ob-
sypuje obficie z własnej kiesze-
ni wrogą Polsce działalność tej 
mniejszości.

W czasie gdy wielu działaczy 
Kresowych otrzymało wieloletni 
zakaz wjazdu na Wołyń, miliony 
Ukraińców szturmują Polskę za-
bierając Polakom miejsca pracy 
a przy okazji dorabiając sobie 
szpiclowaniem osi społecznościo-
wych. Robią to dlatego, że czują 
się pewni i bezkarni i że prawo w 
Polsce ich w razie czego obroni i 
niestety tak się dzieje.     

Bez kamer, fleszy i echa przeto-
czył się w oparach absurdu snują-
cego się po korytarzach Trybuna-
łu Konstytucyjnego skandaliczny 
wyrok tej polskiej instytucji, któ-
ry dotyczył uznania niektórych 
zapisów w ustawie o IPN za nie-
zgodne z konstytucją. Usunięte 
zapisy jako żywo dotyczą Kre-
sów, Kresowian i Dziedzictwa 
Dawnych Ziem Polskich. Uważ-
ny Czytelnik KSI może zapytać 
„jak do tego doszło?”

Dlatego ten artykuł  ma na celu 

pochylić się nieco nad skutkami  
fatalnego wyroku Pani Prezes TK.

W 2018 roku prezydent Duda 
poddał w wątpliwość zapisy 
o „Małopolsce Wschodniej” i 
„ukraińskim nacjonalizmie” znaj-
dujące się w ustawie o IPN i tą 
wątpliwość skierował do Trybu-
nału Konstytucyjnego.  Odkry-
cie towarzyskie pani Przyłębska 
wydała w roku 2019 skandalicz-
ny wyrok TK, w którym uznała 
wymienione powyżej zapisy za 
niezgodne z Konstytucją. W taki 
oto sposób, zapis dopuszczający 
ściganie i penalizację ukraińskich 
nacjonalistów za sprawstwo lu-
dobójstwa przestał istnieć a więc 
nie ma ukraińskich nacjonalistów 
– nie ma sprawców a gdy nie ma 
sprawców nie ma ludobójstwa. 
Podobnie rzecz się ma z Mało-
polską Wschodnia, małą ojczyzną 
Pana Antoniego której już nie ma 
w ustawie a więc Pan Antoni zo-
stał osierocony ze swojej małej 
ojczyzny.

Na tego rodzaju ruchy i prowo-
kacje ukraińskiej mniejszości nie 
ma i nie będzie zgody a już po-
stawienie przed sądem żyjącego 
świadka historii Pana Antoniego 
wzbudzi wśród Kresowian i pa-
triotów uzasadnione protesty.
--

1.) W KRĘGU TZW. UCHWAŁY 
KRAJOWEGO PROWIDU OR-
GANIZACJI UKRAIŃSKICH 
NACJONALISTÓW

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
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W setną rocznicę „Cudu nad 
Wisłą”, warto przypomnieć in-
teresujące opracowanie histo-
ryczne tego wydarzenia. Autor 
jako naoczny świadek widzi 
to trochę inaczej niż zawodowy 
historyk. Warto zapoznać się z 
jego opinią i wspomnieniami.

Wznowienie napisanej na emi-
gracji a szeroko nieznanej w 
Polsce pozycji, która drobia-
zgowo opisuje z jakim niezwy-
kłym zbiegiem wielu okoliczno-
ści mieliśmy do czynienia pod-
czas ofensywy bolszewickiej 
w roku 1920 i polskiej obrony 
przed inwazją komunistycznej 
dziczy .Autor, dyplomowany 
oficer wysokiej rangi, pisze fa-
chowo, pieczołowicie i bierze 
pod uwagę realny, wojskowy 
punktu widzenia, Wskazuje, że 
mieliśmy naprawdę do czynie-
nia z niezwykłymi zjawiskami 
do czynienia gdyż częstokroć 
szczegółowe ruchy wojsk i roz-
kazy jakie były żołnierzom na 
dole wydawane po obu stronach 
frontu były całkowicie odmien-
ne od tych działań, do których 
dochodziło i faktycznych ru-
chów jednostek frontowych a 
jednak skutkiem tych właśnie 
nienakazywanych działań i wy-
darzeń, do których dochodziło 
było koniec końców olbrzymie 
zwycięstwo Armii Polskiej w 

decydującej bitwie o Warsza-
wę. W książce znajdują się 
szkice sytuacyjne czarno białe 
oraz mapki kolorowe .Płk dypl. 
Franciszek Arciszewski (lwo-
wianin) szuka naukowej odpo-
wiedzi na pytanie, czy popular-
ne nazwanie zwycięstwa pol-
skiego “Cudem nad Wisłą” ma 
uzasadnienie rzeczowe. Oma-
wia szczegółowo plany naczel-
nika Piłsudskiego, generałów 
Rozwadowskiego, Wayganda, 
Sikorskiego, marszałka wojsk 
sowieckich Tuchaczewskiego. 
Jako naoczny świadek wnosi do 
wiedzy historycznej wiele nie-
znanych szczegółów. Wykrywa 
wiele wypadków działań jedno-
stek wojskowych i poszczegól-
nych dowódców nie mieszczą-
cych sie w normalnej doktry-
nie i zwyczajach wojskowych, 
spowodowanych “nadzwyczaj-
nym natchnieniem”, “intuicją”, 
“szczęściem”. 
Tytułem wstępu umieszczone 
jest w książce kazanie bisku-
pa Teodorowicza. Autor mię-
dzy innymi był przed II Wojną 
Światową prezesem Związku 
Towarzystw Gimnastycznych 
“Sokół”, pracował w Biurze 
Ścisłej Rady Wojennej, w komi-
sji wojskowej Sejmu RP. Pierw-
sze wydanie ukazało się w Lon-
dynie nakładem Wydawnictwa 
VERITAS.

A r c i s z e w s k i 
Franciszek Adam płk 
dypl. – Cud nad Wisłą
Redakcja

„Białe róże” Heleny Zakrzew-
skiej, międzywojenny bestseller 
dla dzieci i młodzieży, to książka 
zakazana w PRL-u i wycofana w 
tamtym okresie z polskich biblio-
tek. Przeczytałam, bo chciałam 
sprawdzić, co to w ogóle jest i 
czy bardzo się zestarzało. Po-
wieść opowiada o losach dwojga 
sierot, rodzeństwa Wandzi i Jan-
ka, na tle wojny polsko-bolsze-
wickiej w 1920 roku. Na wieść 
o zbliżającej się do Warszawy 
ofensywie radzieckiej Konnej 
Armii, małoletni Janek wstępuje 
na ochotnika do oddziału skau-
tów i jedzie pomagać żołnierzom 
na froncie. Jego młodsza siostra 
Wandzia mieszka u ciotek w War-
szawie, ale dostaje list od wujka, 
ziemianina spod Lwowa, który 
w obawie o jej bezpieczeństwo 
zaprasza ją wraz z ciotkami do 
siebie na wieś. Ciotki pozostają 
jednak w stolicy, a do wuja wy-
syłają pociągiem samą Wandzię. 
Dziewczynka jedzie pociągiem 
do Lwowa, a potem wozem 
konnym z dworskim furmanem 
podróżuje do pobliskiego ma-
jątku wuja, który spieszy się, by 
skończyć żniwa, sprzedać zbo-
że, a potem uciekać na zachód, 
do swego drugiego majątku pod 
Rzeszów. Wysyła przodem wozy 
z towarem i część służby, sam ma 
następnego dnia rankiem razem 
z Wandzią wyjechać pociągiem, 
ale niestety, nie udaje mu się, bo-
wiem do wsi wpada konny zwiad 
Kozaków-bolszewików. Wuj jest 
w największym niebezpieczeń-
stwie, bo – jako pamieszczykowi 
(dziedzicowi) - grozi mu śmierć 
z rąk Czerwonych, na szczęście 
Wandzia okazuje się tak rezo-

lutna, że wiele razy ratuje życie 
wuja. Z bolszewikami współpra-
cują ściśle Żydzi (żydokomuna to 
nie był żaden mit, jak dzisiaj chcą 
niektóre środowiska), jest tam 
scena, kiedy do wsi przybywa 
komisarka Rosa Schwarz, która 
krwawo rozprawia się z wrogami 
rewolucji. Obojętni, albo wręcz 
życzliwi,  są wobec bolszewików 
także Rusini (dzisiaj zwani Ukra-
ińcami), których bolszewicy zo-
stawiają w spokoju, wyżywając 
się tylko na Polakach. 

Wandzia jest świadkiem zastrze-
lenia młodego Polaka we wsi. 
Ostatecznie, dziewczynka ratuje 
się z rąk bolszewików, ale wuj 
zostaje odprowadzony gdzieś na 
przesłuchanie i znika jej z oczu. 
Można się domyślać, że też zo-
stał zastrzelony wcześniej lub 
później. Inaczej układają się losy 
Janka, który jako skaut wstąpił 
do wojska i zajmował się zakła-
daniem linii telegraficznych i te-
lefonicznych. Przez pewien czas 
udało mu się walczyć u boku 
oddziału ułanów. Jest to powieść 
z popularnego w XIX wieku i 
na początku XX wieku gatunku 
„dzieje sieroty”. Odważna, po-
mysłowa i rezolutna Wandzia 
jest duchową siostrą takich bo-
haterek literackich jak Pollyan-
na z powieści Eleanor H. Potter, 
Ania z Zielonego Wzgórza Lucy 
Maud Montgomery, czy nad wiek 
dojrzałe dziewczęta z powieści 
Kornela Makuszyńskiego („Pan-
na z mokrą głową”, „Szaleństwa 
panny Ewy”), których działal-
ność jest zwykle zbawienna dla 
całego otoczenia. Ogólnie, tekst 
nie zestarzał się, jest napisany 
sprawnie, czyta się to jak po-

wieść przygodową, akcja toczy 
się bardzo wartko, nie ma tam 
żadnych momentów nudy. Jed-
nocześnie jest to powieść tenden-
cyjna, a może raczej powieść z 
tezą, jakim to strasznym wrogiem 
jest dla nas Związek Radziecki. 
Autorka pokazuje wojnę pol-
sko-bolszewicką oraz stereoty-
powych bolszewików w wersji 
dla młodzieży. Szkoda tylko, że 
Helena Zakrzewska, skupiając 
się na losach dzielnej sieroty, 
nie napomknęła, kto sprowadził 
na Polskę to nieszczęście w po-
staci bolszewickiej nawały. Nie 
ma tam ani słowa o tym, że Jó-
zef Piłsudski był nie tylko so-
cjalistą, ale także chorobliwym 
rusofobem, że jego rodzony brat 
wraz z bratem Władymira Ilijcza 
Lenina brał udział w zamachu na 
cara Aleksandra III, że potem był 
niemieckim agentem, że jeszcze 
później kolaborował z bolszewi-
kami przeciwko Białej Rosji i że 
nie udzielił pomocy wojskowej 
carskim generałom walczącym z 
Czerwonymi. 

A mógł udzielić. Jakby w Ro-
sji wygrali Biali, to by na Pol-
skę żadni bolszewicy w 1920 
roku nie napadali. A jakby pan 
Piłsdudski nie poleciał ze swo-
im wojskiem na wschód w 1919 
roku, by ratować tyłki Rusinom 
w czasie wyprawy kijowskiej, to 
by potem bolszewicy nie musieli 
latać za nim aż do Warszawy. Au-
torka całkowicie pomija także 
kwestię bitwy warszawskiej, 
tzw.  cudu nad Wisłą, kiedy to 
pan Piłsudski tajemniczo znik-
nął z pola widzenia, zaś bitwą 
kierował generał Tadeusz Roz-
wadowski. Piłsudski pojawił się 
już po zwycięstwie, zaś Rozwa-
dowskiego kazał potem posadzić 
do więzienia, a ostatecznie otruć. 
Przecież to nie było tak, że bol-
szewicy napadli na nas tak sobie, 
bez przyczyny. Oni napadli na 
nas w efekcie błędnej, a nawet 
wręcz szkodliwej dla Polski po-
lityki pana Piłsudskiego, któremu 
do dziś niektórzy stawiają po-
mniki, czego w ogóle pojąć nie 
mogę. No, niestety, naświetlenia 
tego tła historycznego nie znaj-
dziemy ani w tej powieści, ani też 
w jakimkolwiek posłowiu czy też 
przedsłowiu, bo tego po prostu 
tutaj zabrakło. To, co napisałam o 
panu Piłsudskim, jest mi wiado-
me z różnych opracowań histo-
rycznych oraz paru książek braci 
Mackiewiczów, zwłaszcza Józefa 
Mackiewicza. 

Tak więc, lepiej czytać Mackie-
wicza, zwłaszcza „Lewą marsz”, 
niż czytadałko dla panienek o 
tym, jak dzielna Wandzia bolsze-
wikom uciekła, a młodzi ułani 
umierali do taktu piosenki „Roz-
kwiatały pąki białych róż”. Bo 
cóż ci ułani osiągnęli? Tylko bia-
łe róże na grobie, nic więcej.  

Helena Zakrzewska, „Białe róże”
Alicja Łukawska
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W sierpniu 1920 
roku – bolszewicy 
zaciekle napierali 
na Warszawę
Redakcja
 W przededniu odzyskania przez 
Polskę niepodległości (11 listo-
pada 1918) status prawny ziem 
dawnej Rzeczypospolitej na 
wschodzie ulegał dynamicznym 
zmianom. Na podstawie trakta-
tu brzeskiego (3 marca 1918), 
podpisanego przez państwa cen-
tralne i Rosję bolszewicką, oku-
pacyjne wojska niemieckie Ober-
-Ost’u pod dowództwem Maxa 
von Hoffmana pozbawiły Mo-
skwę oficjalnego zwierzchnictwa 
nad Królestwem Kongresowym. 
Jeszcze w październiku 1918 
roku Moskwa opracowała mili-
tarny plan pod kryptonimem „Cel 
Wisła”. Jego realizacja miała po-
zwolić na „zaniesienie” rewolucji 
komunistycznej do Niemiec.  

Atak wojsk bolszewickich na Wil-
no 4 stycznia 1919 roku powinien 
być uważany za faktyczny począ-
tek wojny polsko-bolszewickiej.  
Z punktu widzenia polskich władz 
niezwykle istotna była rola Wilna 
– dawnej stolicy Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego. Nie chodziło 
tutaj jedynie o sentyment (choć 
niewątpliwie odgrywał on pewną 
rolę wśród kadry oficerskiej wy-
chowanej na Kresach), lecz także 
o to, że miasto było kulturowo i 
etnicznie polskie.         
Wydawca podaje: Jedyna wojna, 
którą przegrała niezwyciężona 
Armia Czerwona.

Grudzień 1917 roku – Polacy 
znajdują się między młotem a 
kowadłem. Ich dążenia niepod-

ległościowe uderzają w interesy 
Cesarstwa Niemieckiego i Rosji. 
Oba mocarstwa dążą do tego, 
aby Polska nigdy nie wróciła na 
mapę świata, a Zachód uznaje 
taką ewentualność za zagrożenie 
dla stabilności kontynentu. Odzy-
skanie wolności przez Polaków 
nikomu nie jest na rękę.

Listopad 1918 roku – Polska od-
zyskuje niepodległość. Szczęk 
szabel, salwy karabinów i krzyki 
rannych cichną. Spełnia się naj-
większe marzenie Polaków, a ich 
serca wypełnia radość. Wydaje im 
się, że od teraz będą mogli wieść 
spokojne życie jako wolni ludzie.

Sierpień 1920 roku – bolszewicy 
zaciekle napierają na Warszawę. 
Demony z przeszłości powracają 
ze zdwojoną siłą. Polska stoi nad 
przepaścią i już wkrótce może 
utracić niepodległość, którą nie-
dawno wywalczyła. Całą Europę 
ogarnia strach przed czerwonymi 
najeźdźcami. Jednak żołnierze 
Piłsudskiego nie dają za wygra-
ną. Podejmują nierówną walkę, 
by zatrzymać komunistyczną 
rewolucję. Dzięki wytrwałości i 
odwadze dokonują niemożliwego 
– Cud nad Wisłą staje się faktem. 
W setną rocznicę wybuchu wojny 
polsko-bolszewickiej zobacz na 
własne oczy, jak wyglądała bata-
lia Polaków o odzyskanie wolno-
ści. Przekonaj się sam o trudach 
podejmowania decyzji w czasach 
politycznego chaosu. Weź udział 
w heroicznym zwycięstwie nad 
Armią Czerwoną.

W 100 rocznicę wojny polsko-
-bolszewickiej i wielkiego zwy-
cięstwa Wojska Polskiego,  prof. 
Wiesław Jan Wysocki, historyk 
z Uniwersytetu Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego postanowił 
wydać książkę „Zadwórze 1920 
„. Wydawcą książki jest „Fun-
dacja Historia i Kultura”, przy  
wsparciu  Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w 
ramach Funduszu Promocji Kul-
tury. Przy okazji warto wyjaśnić, 
ze do zadań  w/w Fundacji nale-
żą również: popularyzacja litera-
tury z tego zakresu, wspieranie 
przedsięwzięć o charakterze kul-
turalnym i oświatowym, w tym w 
szczególności dotyczących edu-
kacji historycznej oraz populary-
zowanie wartości patriotycznych. 
Ponieważ data premiery książ-
ki to: 12.08.2020, nie mieliśmy 
możliwości zapoznania się z tre-
ścią, mimo, że znaleźliśmy się w 
gronie patronów medialnych tej 
pozycji historycznej. Wydawca ze 
swojej strony informuje, że „ To 
popularna, bogato ilustrowana 
publikacja, która na 104 koloro-
wych stronach przybliża starcie 
batalionu złożonego z młodych 
lwowskich ochotników z bolsze-
wicką kawalerią, do którego do-
szło 17 sierpnia 1920 roku, oko-
ło 30 km na wschód od Lwowa. 
Polacy bili się do końca, a gdy 
zabrakło im amunicji, walczyli 
kolbami i bagnetami. Zdecydo-
wana większość - 318 oficerów i 
żołnierzy - poległa, dlatego Za-
dwórze przeszło do historii jako 
Polskie Termopile. Przed II wojną 
światową Zadwórze było znanym 

i często odwiedzanym miejscem 
pamięci narodowej na Kresach 
Południowo-Wschodnich , sym-
bolem męstwa i poświęcenia mło-
dzieży w obronie niepodległości 
Polski. W tym roku w sierpniu 
obchodzimy stulecie decydujące-
go etapu wojny polsko-bolszewic-
kiej 1920 roku, co jest znakomitą 
okazją dla przypomnienia ofiary 
zadwórzaków i jej znaczenia w 
narodowej tradycji”. 

Nim książka dotrze do rąk na-
szych czytelników i naszej  recen-
zentki ze strony KSI, pani Bożena 
Ratter zaprasza do zapoznania 
się historią terenów na których 
wszystko się wydarzyło. Miej-
scowość Zadwórze, pamiętna 
rzezią Orląt polskich w 1920 
roku, leży we wschodniej połaci 
Małopolski, na wschód od Lwo-
wa, w pobliżu Glinian. 
Parafię rzymsko-katolicką w Gli-
nianach założył król Władysław 
Jagiełło w roku 1397. Gliniany 
już wówczas przemienione za 
sprawą wojewody sandomierskie-
go Jana Tarnowskiego na mia-
sto, były siedzibą starostów. Tu 
odbywały się zebrania szlachty, 
tutaj padły pierwsze głosy pro-
testu przeciw rządom Ludwika 
węgierskiego. Rok 1411 jest pa-
miętny dla Glinian odbytym tam 
przez króla Władysława Jagiełłę 
zjazdem z litewskim księciem 
Witoldem. Było to po bitwie pod 
Grunwaldem, kiedy to we Lwo-
wie zgromadzono wielką masę 
jeńca i sztandarów krzyżackich.  
Dzisiejsza okolica Zadwórza 

była również terenem, przez któ-
ry zdążała zbierana przez króla 
Zygmunta III szlachta na pomoc 
Chodkiewiczowi pod Chocim. 
Tędy szły hordy tatarskie, ko-
zackie i wołoskie, na Lwów i 
zachód. Przemarsze te dzikich 
tłumów zbrojnych stanowiły kata-
strofę prawdziwą. Pożoga, mord, 
spustoszenie znaczyły ślady tej 
ludzkiej strasznej szarańczy. Za 
rządów królów naszych Jana Ka-
zimierza, Michała Wiśniowiec-
kiego i Jana Sobieskiego hordy 
ze wschodu często zagrażały od 
tej strony Rzeczypospolitej. Rok 
1649 przyniósł tym równinom od-
wiedziny króla Jana Kazimierza, 
który jako wódz, osobiście - po 
wyprawie ks. Dominika Zasław-
skiego -  tutaj odbył rewję armji, 
śpieszącej na odsiecz Zbarażowi.  
W sześć lat później nowa wojna 
nawiedziła tę okolicę, wojna z 
Chmielnickim i rosyjskim gene-
rałem Bulurlinem. Pod dzisiej-
szem Zadwórzem toczył z nimi 
bój hetman Stan. Potocki. Szczu-
pły jego oddział nie mógł oprzeć 
się 60 tysiącom dziczy i ustąpił 
pod Gródek Jagielloński. W la-
tach tych Polska właśnie na tych 
polach pod Glinianami i Zadwó-
rzem złożyła najbardziej dobitne 
dowody prawdy dziejowej, iż jest 
przedmurzem chrześcijaństwa. 
Oto w r. 1667 zbierają się tu znów 
wojska hetmana Sobieskiego, 
by stoczyć bój z wrogiem pod 
Podhajcami. Tutaj z kolei Tur-
cy, Kozacy i hordy wołoskie w r. 
1672 uformowali się do ataku na 
Lwów.  I na owe czasy wypada 
bohaterska obrona Lwowa przed 
czernią wschodnią. Gdy chmury 
czarne na czas jakiś ustąpiły z ho-
ryzontu, zadwórzańska równina 
ujrzała wielki popis zwycięskiej 
polskiej armji Sobieskiego, któ-
remu niebawem po tryumfie pod 
Chocimem, oddała Polska berło i 
koronę. 
Rok 1675 przynosi nowy najazd. 
Znowu pojawiają się Turcy i wy-
syłają 10.000 Tatarów pod Lwów. 
Pod Glinianami jednak rozgromił 
ich król Sobieski, znacząc dzi-
siejsze pola zadwórzańskie swym 
genjuszem wojennym. Klęska 
Tatarów była zupełna!  Z końcem 
XVII. wieku tutaj znów zbierały 
się wojska na wyprawę pod utra-
cony Kamieniec Podolski. 
Aż w roku 1695 nastąpił nowy 
najazd Turków. I znów szli oni 
krwią przesiąkniętą równiną 
zadwórzańską, siejąc mord, po-
żogę i zniszczenie. Wówczas to 
raz jeszcze oparła się Polska 
i chrześcijaństwo najazdowi 
pogan, a gdy wróg uderzył od 
Zboisk na Lwów, hetman Stan. 
Jabłonowski rozgromił najeźdź-
ców. Oto długie pasmo ciągłych 
krwawych bojów, przemarszów 
wojsk i przewrotów, których tere-
nem było dzisiejsze pobojowisko 
zadwórzańskie. To też w pobliżu 

Pamiętajmy 
o Zadwórzu 1920
Bożena Ratter i Bogusław Szarwiło
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jego, na terenie, tylekroć pusto-
szonym i obracanym w perzynę, 
widnieją liczne kurhany i mo-
giły, a w nich spoczęło już bar-
dzo wielu bohaterów kresowych, 
ofiarnie broniących w ciągu dłu-
gich wieków umiłowanej przez 
się Ojczyzny.
Czasy porozbiorowego, przeszło 
stuletniego letargu wycisnęły swe 
piętno także na życiu Zadwórza, 
które weszło w skład obwodu 
Złoczowskiego. Martwotę życia 
pod zaborem przerwało tylko jed-
no ważniejsze dla tej miejscowo-
ści wydarzenie. Oto w roku 1869 
po wybudowaniu linji kolejowej 
i stacji w Zadwórzu, przejechał 
tamtędy pierwszy pociąg ze Lwo-
wa w kierunku Złoczowa. (Straż 
Polska ilustrowany miesięcznik 
literacki, wydawca: Małopolska 
Straż Obywatelska, redaktor na-
czelny: Stefan Rayski, rok 1926)
Dochód ze sprzedaży miesięczni-
ka zatytułowanego okolicznościo-
wo : Lwów w hołdzie Polskim 
Termopilom - jednodniówka 
literacka, poświęcona czci boha-
terów, poległych pod Zadwórzem 
w boju z najazdem bolszewickim. 
pour honorer la mćmoire des 
heros qui sont tombes dans la 
bataille contrę les bolchevickes 
a Zadwórze visitons leurs „co-
urhanes“, przeznaczony został 
na budowę pomnika poległych.  
Rok później specjalny numer 
miesięcznika literackiego Straż 
Polska nosił tytuł: Bohaterom 
Zadwórza! –jednodniówka lite-
racka  poświęcona niezłomnym 
rycerzom Polskich Termopil i za-
wierał odezwę Małopolskiej Stra-
ży Obywatelskiej do Społeczeń-
stwa Polskiego.
Polacy! Kreślone rubinem ser-
decznej krwi karty pierwszych 
trzech lat dziejów wskrzeszonej 
Rzeczypospolitej przekazały pa-
mięci potomnych obok całego 
szeregu innych bohaterskich czy-
nów, także i przejmujące grozą 
wypadki, jakie rozegrały się na 
polach skromnej włości Zadwó-
rza, u bram stolicy Wschodniej 
Małopolski.
Tam to, w pobliżu Lwowa, stanęła 
ochotnicza młodzież nasza, kwiat 
inteligencji, w dniu 17 sierpnia 
1920 r. obronnym wałem z piersi 
swoich przeciw dziesięciokrotnie 
silniejszemu najeźdźcy, tam to 
zmagała się w rozpacznej walce, 
przejęta płomienną miłością Oj-
czyzny- pod dowództwem majo-
ra Bolesława Zajączkowskiego 
z czernia z czernią bolszewickiej 
konnej hordy Budiennego, tam to 
w kłębie zwartych sił wrażych i 
zionących ogniem paszcz armat-
nich broniła się nieugieta, ocieka-
jąca krwią....broniła się nadarem-
nie..Przemoc zwyciężyła...
Tam zaś, wśród rozległych niw 
Zadwórza, wyrosły nad popioła-
mi prawych synów Ojczyzny trzy 
kurhany mogilne, cel corocznej 
pielgrzymki Lwowa.
I jak corocznie, tak i w tym roku 
naród polski złoży hołd Bohate-
rom Zadwórzańskim u stóp mo-
giły ich na pamiętnem dla całej 
Rzeczypospolitej pobojowisku.
Więc w siódmą rocznicę muszą 
się znów w hołdzie pochylić przed 
kurhanem Zadwórzańskim

Musimy wszyscy uczcić Boha-
terów Zadwórzańskich tak, jak 
Czynem Swym na to zasłużyli i jak 
tego wymaga honor wielkiego i 
wolnego narodu.
Komitet, zawiązany z ramienia 
Małopolskiej Straży Obywatel-
skiej:
1. stworzył już fundusz stypendyj-
ny dla sierót i fundusz zapomo-
gowy dla wdów po poległych pod 
Zadwórzem, oraz ma na celu
2. postawić pomnik na kurhanie 
zadwórzańskim.
W tym celu Małopolska Straż 
Obywatelska przystępuje i tym 
razem do karnego wykonania 
swej misji i w tym roku organizuje 
uroczystość uczczenia poległych 
Rycerzy, apelując na wstępie pra-
cy swej do ogółu społeczeństwa 
o zakupno listków do wieńców, 
które złożone zostaną w czasie 
pielgrzymki na kurhanie w Za-
dwórzu. Te listki będą wyrazem 
hołdu Polski i wszystkich jej oby-
wateli, w których tylko biją ofiar-
ne serca polskie. Dlatego M S. O. 
rozsyła odezwy wraz z 25 listkami 
do wieńca z prośbą o podpisanie 
takowych wśród znajomych, krew-
nych i patrjotycznego społeczeń-
stwa, zebranie kwot 10-groszo-
wych za każdy listek, a następnie 
zwrócenie podpisanych listków. 
pod adresem M. S. O. i wysłanie 
gotówki zapomocą załączonego 
do odezw czeku.  Listki będą wple-
cione do wieńców i złożone na 
kurhanie zadwórzańskim.  Gorą-
co prosimy wszystkich, do których 
ten apel dojdzie, ażeby solidarnie 
przyłączyli się do naszej akcji, 
ażeby nie poskąpili grosza na cel 
wybudowania na kurhanie w Za-
dwórzu pomnika, który po wieki 
utrwali w pamięci narodu Czyn 
Bohaterów i drogowskazem stanie 
się i ewangelją życia przyszłych 
pokoleń. Obowiązkiem narodu o 
tak wspaniałej tradycji dziejowej, 
jak polski, jest czcić bohaterstwo 
najofiarniejszych swych żołnierzy.  
Gdyby zaś ktoś nie mógł zająć się 
rozsprzedażą należy zwrócić prze-
syłkę, albowiem - pomijając wy-
sokie koszta druku - listki i czeki 
pocztowe są pod ścisłą kontrolą. 
Przetrzymywanie listków, odezwy 
i czeku naraża nas na olbrzymie 
straty materjalne, nie mówiąc 
już o tem, że stworzenie funduszu 
stypendyjnego dla sierót i wdów, 
jako też funduszu na budowę po-
mnika staje się iluzorycznem.  
Podpisane listki należy odesłać w 
kopercie otwartej, a na niej umie-
ścić słowo „DRUK“. Portorjum 
pocztowe wynosi 5 gr. Znając 
jednak wypróbowaną ofiarność 
polskiego Społeczeństwa, liczymy 
na ogólny, manifestacyjny udział 
w akcji. 
Otrzyjcie łzy sierotom i wdowom ! 
Poseł Brygadjer Czesław Mą-
czyński  
Prezes. Marjan Weber  Komen-
dant Okręgowy.
Zapewne były ważniejsze bitwy 
w tamtym czasie niż bitwa pod 
Zadwórzem leżącym 33 km od 
Lwowa ale jednak to było star-
cie w toku wojny polsko-bolsze-
wickiej, prowadzone równolegle 
z walną bitwą warszawską.
Kiedy w śmiertelnej bitwie nad 

Wisłą w 1920 roku rozstrzygały się 
losy polsko-rosyjskiej wojny oraz 
zmartwychwstałej Rzeczypospoli-
tej, Lwów, wiążąc na swych przed-
polach groźną armię Budionne-
go, spełnił historyczną rolę. Tej 
pięknej roli najwymowniejszym 
świadectwem jest mogiła Zadwó-
rza – symbol ofiarnego żołnierza, 
który służył wiernie Ojczyźnie aż 
do ofiary życia włącznie – powie-
dział gen. Władysław Sikorski w 
sierpniu 1927 r., podczas uroczy-
stości poświęcenia kamienia wę-
gielnego pod kurhan upamiętnia-
jący bitwę. Okres ostatniej wojny 
światowej wykazał, że na pamięci 
o czynie Orląt Lwowskich, bitwie 
pod Zadwórzem – polskich Ter-
mopilach – wychowały się poko-
lenia najlepszej młodzieży II RP. 
W rozmowie z autorem książki, 
zapytałem: dlaczego zwrócił swo-
ją uwagę na tę bitwę, skoro było 
wiele innych równie ważnych dla 
ostatecznego zwycięstwa. Cho-
dziło mi szczególnie o edukację 
młodzieży w duchu patriotyzmu. 
Współczesnych opracowań jest 
niewiele:  w 2000 roku  pojawi-
ła się broszurka, którą napisał 
: prof.  Stanisław S. Nicieja  pt 
„Zadwórze – Polskie Termopi-
le”  - odpowiedział. Czy poruszył 
pan wątek złożenia szczątków 14 
letniego obrońcy Zadwórza  w 
Grobie Nieznanego Żołnierza w 
Warszawie- zapytałem? W odpo-
wiedzi usłyszałem: Oczywiście, 
szczątki te zostały  wskazane przez 
Jadwigę Zarugiewiczową – matkę 
innego 19 letniego obrońcy Lwo-
wa, stąd specjalny wątek temu 
poświęcony. Te kresowe wydarze-
nia na stałe wpisały się w naszą 
narodową historię. Więcej pytań 
będzie można zadać autorowi po 
przeczytaniu książki. Zaintereso-
wani tematem powinni wiedzieć, 
że w setną rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości stara-
niem władz województwa kujaw-
sko-pomorskiego ukazało się wy-
dawnictwo „Zadwórze – Polskie 
Termopile. 17 sierpnia 1920”, 
poprzedzone wstępem i zreda-
gowane przez Zbigniewa Nowka 
i Wojciecha Polaka. W bogato ilu-
strowanej książce zamieszczono 
także reprinty dwóch przedwo-
jennych publikacji opisujących 
przebieg walk pod Zadwórzem. 
Pierwszy stanowi opowiadanie 
Zofii Kossak- Szczuckiej  pt. 
„Pod Zadwórzem”, drugi to 
wspomnienia Seweryna Faliń-
skiego – jednego z ocalałych 
z tej bitwy żołnierzy Wojska 
Polskiego – pt. „Rycerze Za-
dwórzańscy”. Do dziś teksty te, 
opublikowane pierwotnie w 1927 
r., stanowią podstawowe źródło 
opisujące przebieg bitwy i boha-
terstwo polskiego żołnierza. 
( Za: https://www.niedziela.pl/
artykul/139102/nd/Pamieci-Za-
dworza )
Nim sięgniemy po książkę prof. 
Wysockiego, warto zapoznać się 
z chociaż z kilkoma fragmenta-
mi z opowiadania Zofii Kossak 
-Szczuckiej pt. „Pod Zadwó-
rzem”:
 
„ (...)  Oddział wychodził z lasu 
na otwartą przestrzeń. Stacja 
kolejowa Zadwórze leżała przed 

nimi. Za budynkiem stacyjnym 
budka dróżnika. Po prawej stro-
nie toru widniało obciętym plan-
tem łyse, podłużne wzgórze. 
Z tego wzgórza nagle rozległy się 
strzały. Sypnęły gęsto na nadcho-
dzących. Równocześnie zagrzmia-
ła artyleria, za stacją prawdo-
podobnie ukryta. Granat upadł 
tuż przed pierwszą kompanią i 
trysnął w górę snopem piachu. 
– Padnij! – rozległa się komenda. 
Przywarowali, nastawiając co 
szybciej maszynki. Dowódca 
nerwowo zagryzał usta. Bol-
szewicy przed nimi? W takim 
razie są odcięci. Położenie nie 
wesołe. Jedyny ratunek: prze-
drzeć się za wszelką cenę. 
– Do ataku! Chłopcy! Hurra! 
Porywa się pierwsza linia tyra-
liery porucznika Marynowskiego. 
Od toru druga, porucznika Da-
widowicza. Huraganowy ogień 
dziesiątkuje biegnących. Granaty 
padają gęsto – jak śliwki, otrząsa-
ne z drzewa. Karabiny maszyno-
we terkoczą bez przerwy. Ziemia 
już cała skopana, zryta, zorana. 
Zielona ruń murawy stała się 
szaroniebieska od zaścielających 
ją mundurów poległych lub ran-
nych. Lecz nic nie może wstrzy-
mać porywu biegnących. Widząc, 
że za chwilę abrahamczycy siądą 
na armatach, baterie zawraca-
ją w tył, milkną. I w ten sposób 
wzgórze jest zdobyte. Chwila ulgi, 
– odprężenia. Czy to już zwycię-
stwo? Czyżby droga była wolna? 
Krótka to chwila, bo oto z lewej, 
od lasu wychyla się szara konni-
ca. Już widać twarze jeźdźców 
płaskie, zawzięte. Nad nimi wiel-
kie czapy i długie spisy. Pędzą 
kudłate, pokraczne konie. Jeźdźcy 
krzyczą: „Ura! Ura! Ura!” – co 
brzmi, jakby krakały stada kru-
ków. Sadzą pod wzgórze. Wita 
ich grad kul. Celny, niechybny 
i tak gęsty, że konnica, rozbita 
na grupy, zawraca pośpiesznie. 
Lecz w tejże chwili zamilkłe ba-
terie zaczynają grać ponownie. 
Odpowiadają im drugie, ciągnące 
od strony Złoczowa. Teraz już nie 
ma nadziei. Oddział skupiony na 
wzgórzu przy torze i przy budce 
kolejowej nr 287 – otoczony jest 
ze wszystkich stron. Pociski ar-
matnie rozbiły zapasowe skrzynki 
z nabojami. Nie zostało ni śladu z 
improwizowanej pancerki i z por. 
Hanaka. Polegli już por. Dawido-
wicz, kpt. Obertyński, por. Jusz-
kiewicz, por. Demeter, podcho-
rąży Getman... Polegli sierżant 
Baran, kapral Pilat, szeregowcy 

Maryś Korbut, Rafael Ramert, 
Ludwik Goliński, Stanisław Me-
dwecki, Tadeusz Wiśniewski – i 
kto by ich wszystkich zliczył! 
Od nieustannego huku otępia-
ły zmysły. Rozgrzana broń parzy 
ręce. Godziny suną powoli. Co-
raz gęściej padają ranni i zabici. 
Śmierć idzie szybciej niż czas. 
Odległy o kilka mil zaledwie, w 
obłokach dymu schowany Lwów 
nie wie nic o toczącym się tu boju. 
Nie wiedzą oczekujący synów 
rodzice. Matka Jurka może roz-
czynia ciasto na placek z wiśnia-
mi, który jej chłopak tak lubi... 
Już szósty raz piechota i konnica 
bolszewicka rzucają się do ata-
ku, by odebrać wzgórze. Szósty 
raz cofają się, wściekli, odparci... 
– Poddajcie się! – ry-
czą brodate towariszcze. 
– Poddajcie się, sukinsyny! 
– Chłopcy! – woła do swo-
ich kapitan Zajączkowski. 
– Do ostatniego ładunku! 
– Do ostatniego ładunku! – grzmią 
w odpowiedzi. (…) Topnieje garst-
ka stojących. Pokryło ją zewsząd 
mrowie. Leszek Grodzki leży pod 
ścianą budki kolejowej przy nie-
mym dawno karabinie maszyno-
wym. Nikt na niego nie zwraca 
uwagi, mają go za trupa. Za chwi-
lę będzie trupem istotnie. Z prze-
strzelonej piersi krew przesiąka 
bluzę, ciurka wzdłuż rękawa, spły-
wa po palcach. Ale w głowie jesz-
cze się plączą resztki myśli, po-
rwane, bezładne strzępy obrazów. 
Ktoś woła tuż za nim: „Mamo!”... 
Leszek nie może obrócić głowy, 
by zobaczyć, kto to woła. Może 
Jurek?... Szum wypełniający gło-
wę wzmaga się, przemienia w 
huk – oczy przesłania mgła. Przez 
tę mgłę Leszek dostrzega, jak na 
zrąbany stos trupów powstaje wy-
soki, barczysty Jasiek Bałyga. Z 
rozciętej głowy krew tryska, zale-
wa czoło i policzki. Z tą czerwoną 
twarzą, straszny jak upiór, krzyczy 
wprost w oczy dopadającym go ze-
wsząd Mongołom, krzyczy śmier-
telnie zachrypniętym głosem: 
– Niech żyje Pol-
ska! Niech żyje Lwów! 
I pada na ziemię pod ciosami 
dziesięciu szabel. Nie ma już 
nikogo żywego. I Leszek także 
dogorywa. Choć słońce dopie-
ro zachodzi, jego już obejmuje 
mrok. Ostatnia myśl plącze się 
po głowie... Myśl, że... że... gdy-
by miał siłę unieść zakrwawioną 
rękę, mógłby napisać na ścianie: 
– Przechodniu, idź powiedz... „

/ Pomnik polskich bohaterów bitwy pod Zadwórzem w VIII 1920 r. na usypanym 20 m 
kurhanie (fot. wikipedia)
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Ks. Michał Żukowski, bo o nim 
będę pisał, urodził się 15 lute-
go 1899 roku we wsi Dębinka, 
położonej około 15 kilometrów 
na północ od Kamieńca Podol-
skiego. Rodzicami byli Tomasz 
Żukowski i Maria z domu Próch-
nicka, którzy oprócz Michała 
mieli jeszcze siódemkę starszych 
dzieci i jedno młodsze.  Mimo, 
że ojciec był ciężko pracującym 
pracownikiem fizycznym, a mat-
ka bogobojną ale zapobiegliwą 
gospodynią domową, dzieci wy-
chowywali w duchu patriotyzmu i 
umiłowania ojczyzny. Trudne wa-
runki finansowe nie przeszkodziły 
rodzicom w edukacji Michała, po 
ukończeniu  szkoły podstawowej 
, którą rozpoczął w Jańczyczach, 
a ukończył ją w Dumanowie, 
wysłali go do gimnazjum w Ka-
mieńcu Podolskim. To tam młody 
człowiek zetknął się z powstają-
cym harcerstwem, któremu pozo-
stał wierny do końca życia. 

Był pod przemożnym wpływem 
wspaniałego prefekta ks. Jana 
Borysiuka. Ten opiekun har-
cerstwa żeńskiego i męskiego 
organizował nie tylko zbiórki i 
ogniska harcerskie, ale zbiera-
nie żywności dla sierocińców po 
okolicznych polskich wioskach 
i dworach. Wpajał młodzieży 10 
punkt prawa harcerskiego: „Har-
cerz jest czysty w myśli, mowie i 
uczynkach - nie pali tytoniu i nie 
pije napojów alkoholowych”. 

Ks. Michał przejął się tym zale-
ceniem na całe życie. Został po 
latach propagatorem abstynencji 
od alkoholu i nikotyny. W 1918 
roku ukończył gimnazjum i wstą-
pił do seminarium duchownego w 
Żytomierzu. Jednak toczące się 
działania wojenne zmusiły go do 
przeniesienia się do seminarium 

w Tarnowie, które ukończył 8 lip-
ca 1923 roku. Święcenia kapłań-
skie  otrzymał w Buczaczu z rąk 
biskupa Piotra Mańkowskiego 
- ordynariusza diecezji kamie-
nieckiej, czasowo mającego sie-
dzibę w tym mieście. Niestety ks. 
Żukowski nie mógł pojechać na 
jedną z placówek duszpasterskich 
na rodzinne, ukochane wschodnie 
Podole. Na Zbruczu przebiegała 
Granica państwowa. Pełnił obo-
wiązki wikariusza parafii rzym-
skokatolickiej w Buczaczu od 
roku 1925 należącego do archi-
diecezji lwowskiej. Jesienią 1926 
roku rozpoczął studia na Wydzia-
le Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego. Studiował jednocze-
śnie w Instytucie Pedagogicznym 
KUL. Studia ukończył w 1930 r., 
uzyskując tytuł magistra. W okre-
sie studiów był do sierpnia 1930 
r., kapelanem sióstr urszulanek 
w Lublinie, gdzie wygłaszał ka-
zania i konferencje również dla 
mieszkanek tamtejszego interna-
tu. Po studiach w Lublinie został 
mianowany od września 1930 r., 
etatowym prefektem dwu szkół 
powszechnych w Sarnach na Po-
lesiu Wołyńskim. Został też ka-
pelanem, a następnie hufcowym 
Związku Harcerstwa Polskiego w 
powiecie sarneńskim.  Prowadził 
zbiórki, ogniska i obozy harcer-
skie w okolicach Włodzimierza 
i nad Horyniem. Był czynnym 
harcerzem nie tylko w Sarnach, 
ale na szczeblu województwa. 
Współpracował z harcmistrzynią 
Anną Turkówną, polonistką w 
miejscowym gimnazjum. Wspól-
nie z kpt. Matolskim i innymi 
organizował Koła Przyjaciół Har-
cerstwa. Uczestniczył w Zjeździe 
Starszego Harcerstwa w Żabiem 
koło Worochty w sierpniu 1934 r. 
A w dniach od 11 do 25 lipca 1935 

r., ks. Michał Żukowski - harcerz 
Rzeczypospolitej brał udział w ju-
bileuszowym Zlocie Harcerstwa 
w Spale jako drużynowy drużyny 
sameńskiej, w składzie Wołyń-
skiej Chorągwi Harcerzy.  Zlot 
ten wizytował między innymi 
prezydent Rzeczypospolitej prof. 
Ignacy Mościcki. Zlot w Spale 
poprzedził obóz przygotowawczy 
w rejonie Kiwerc koło Łucka. 

Od roku 1935 do 1937 był kape-
lanem harcerstwa wołyńskiego w 
zastępstwie ks. Józefa Kuczyń-
skiego, który w tym czasie stu-
diował w Instytucie Katolickim w 
Paryżu. W okresie ferii zimowych 
1935-1936 r., był na kursie pod-
harcmistrzowskim w Krzemień-
cu. Współorganizował obozy 
harcerskie dla kleryków-harcerzy 
w Sulejowie nad Pilicą i koło Je-
ziora Żarnowieckiego. Był ko-
mendantem obozu harcerskiego 
w Siankach w Karpatach. Ksiądz 
Michał brał udział w V Jamboree 
w Holandii w 1937 r. A jeszcze 
wcześniej uczestniczył w mię-
dzynarodowym zlocie starszych 
skautów na wyspie Ingaró w skła-
dzie polskiej delegacji liczącej 
164 osoby. 1 września 1937 roku 
ks. Żukowski został prefektem 
Szkoły Kolejowej i Szkoły Han-
dlowej w Kowlu. W następnym 
roku dodatkowo został prefek-
tem dwóch szkół podstawowych. 
Mimo tak licznych obowiązków 
nadal brał udział w wielu harcer-
skich obozach szkoleniowych , 
propagując  abstynencję. W 1938 
roku  za jego niestrudzoną pracę 
społeczną, w obu miastach, został 
odznaczony Srebrnym Krzyżem 
Zasługi. 

Po 17 września 1939 roku Wo-
łyń znalazł się pod tzw. pierw-
szą okupacją sowiecką . Armia 
Radziecka wkroczyła do Kow-
la 19 września 1939 r. Religii w 
szkołach nie było. Ksiądz Michał 
został wikarym w miejscowym 
kościele. Życie stało się bardzo 
trudne, musiał pracować na sta-
cji kolejowej jako sprzątacz. W 
grudniu tego samego roku, związ-
ku z aresztowaniem proboszcza 
w kowelskiej parafii ks. infułata 
Mariana Tokarzewskiego został 
administratorem tejże parafii. Nie 
był to dobry czas dla Polaków, 
już w lutym 1940 roku  wywie-
ziono pierwszych 140 tys. osób 
– głównie rodziny wojskowych, 
urzędników, pracowników służ-
by leśnej i kolei na Sybir. Łącznie 
Sowieci przeprowadzili cztery de-
portacje – drugą z 12/13 kwietnia 
1940 r., trzecią z 28/29 czerwca 
1940 r., a czwartą – w maju 1941 
r. W sierpniu 1940 roku kuria bi-
skupia w Łucku przeniosła ks. 
Żukowskiego na probostwo do 
Zasmyk, jednej z największych 
wsi polskich w powiecie kowel-

skim. Tu stanęło nowe wyzwanie 
przed ks. Żukowskim, zdobyć 
zaufanie wśród nowych parafian. 
Zaskoczył i zaimponował wszyst-
kim zaraz po przybyciu, głośnym 
apelem o ofiary dla zesłańców na 
Sybir. Mówił o warunkach, w ja-
kich przebywają, wołał usilnie, iż 
pomoc ta się im należy, Że „są to 
najlepsi synowie naszego naro-
du, a wiecie pewno że wróg takich 
chce jak najszybciej zniszczyć”. I 
płynęły ofiary od ludności, a ks. 
Żukowski osobiście odwoził je 
do Kowla, gdzie z kolei pod opie-
kę  ks. Antoniego Dąbrowskiego, 
gdzie robiono paczki i wysyłano 
je w głąb Azji. Nie miał jednak w 
Zasmykach łatwego życia. Jako 
proboszcz był nieustannie na-
chodzony przez przedstawicieli 
ówczesnych władz radzieckich, 
tym bardziej że część plebanii za-
rekwirowano na urząd „siełrady”. 
Do tego nakładano na kościół 
rosnące z miesiąca na miesiąc 
podatki, tak że w końcu zachodzi-
ło nawet niebezpieczeństwo za-
mknięcia nie dokończonej jeszcze 
zupełnie świątyni. Lecz ks. Żu-
kowski we właściwy sobie sposób 
umiał pobudzić aktywność para-
fian i niebezpieczeństwo w porę 
zażegnać. Był bardzo odważny w 
swych homiliach. Budził nimi nie 
tylko uczucia religijne lecz także 
podbudowywał mocno podstawę 
patriotyczną polską uczył godne-
go zachowania się w tych trud-
nych czasach. Już od pierwszych 
wystąpień na ambonie zwrócił 
wszystkich uwagę na klęskę alko-
holizmu, szerzącą się w naszym 
kraju. 

W 1941 roku w miejsce sowiec-
kiego okupanta pojawił się nie-
miecki. Polskie państwo pod-
ziemne zaczęło odbudowywać 
całkowicie zniszczone, przez 
sowietów, struktury konspiracyj-
ne. W Zasmykach i sąsiednich 
wsiach polskich, zamieszkiwali 
potomkowie powstańców stycz-
niowych, legioniści i rezerwi-
ści WP oraz członkowie drużyn 
strzeleckich, których sowieci nie 
zdążyli wywieść. Zatem grunt 
na konspirację był doskonały. W 
1942 roku,  gdy Komenda  Głów-
na AK postanowiła właśnie na 
Wołyniu  zorganizować Okręg 
AK, w Zasmykach coś się za-
częło dziać. Bazyli Zamościński 
znany i powszechnie szanowany 
gospodarz właśnie razem z ks. 
Michałem Żukowskim trzymali 
nici wiążące sieć konspiracyjną 
prawie w całym powiecie kowel-
skim. Był nawet taki moment, 
że to ks. Żukowski decydował o 
wszystkim, wykorzystując swo-
je doświadczenie z harcerstwa. 
Niestety doszło do aresztowania 
księdza przez Niemców. Jednak 
cudem udało się mu uniknąć obo-

zu. To z tego powodu zdjęto z 
niego część obowiązków konspi-
racyjnych, które przejął na siebie 
Bazyli Zamościński ps. „Tumry”. 
Księdza Żukowskiego nazwa-
no  w tym czasie  „furmanką do 
nieba”, ponieważ przewoził broń, 
amunicję i medykamenty dla par-
tyzantów i głosił Słowo Boże. 
Spotykał wśród nich swoich har-
cerzy i uczniów z Sam i Kowla. 
W Zasmykach współ-organizo-
wał  tajne nauczanie miejscowej 
młodzieży na poziomie gimna-
zjalnym i licealnym. 

Tajne nauczanie odbywało się w 
latach 1942-1944. Wykłady pro-
wadzili: Władysław Zabierowski, 
Władysław Siudek, Stanisław 
Nowicki, siostra Gerarda ze zgro-
madzenia sióstr benedyktynek 
misjonarek oraz kilku żołnierzy 
Armii Krajowej, przebywających 
w tym czasie we wsi. Uczniowie 
schodzili się również z okolicz-
nych wiosek takich jak np. Ja-
nówka czy Radomle. W czasach 
mordów dokonywanych na Pola-
kach przez ukraińskich nacjonali-
stów 1943 roku, „kiedy Zasmyki 
i okoliczne wsie napełnili się set-
kami uciekinierów przed rzezią 
ukraińską, kiedy nad całą okoli-
cą zawisło śmiertelne niebezpie-
czeństwo, gdy ludzie stłoczeni, 
często głodni i bez dachu nad 
głową zaczynali tracić głowy, je-
dyną ostoją stawał się ks. Michał 
Żukowski. Jego niezachwiana 
wiara w Opatrzność Bożą, którą 
wypowiadał z godnym podziwu 
przekonaniem, potrafiła zawsze 
wlać otuchę w serce, rozładować 
napięcia i uwierzyć w opiekę Naj-
wyższego. Nie wiadomo, co by 
uczyniły Zasmyki w tamtym tra-
gicznym czasie bez jego niezłom-
nej wiary i moralnego autoryte-
tu... ”Dużą jego zasługą również 
było zawiązanie samoobrony 
zasmyckiej, po szokujących wie-
ściach co wydarzyło się „11 lipca 
1943 r w nieodległym Kisieli-
nie”. To dzięki jego autorytetowi 
i Zamościńskiego, pojawienie się 
13 lipca 1943 roku pierwszego 
zbrojnego polskiego oddziału AK 
z Radowicz w Zasmykach, zosta-
ło zaakceptowane przez społecz-
ność wsi, mimo wielu protestów 
ze strony ludzi obawiających się 
zemsty strony ukraińskiej. Jego 
słowa przekonały sceptyków, że 
„strzeżonego i pan Bóg strzeże”. 
Podobnie było gdy pojawił się 
por. Władysław Czermiński ps. 
„Jastrząb”, by tworzyć pierwszy 
w powiecie oddział partyzancki 
AK, którego kapelanem został 
właśnie ks. Żukowski. A jego 
gorące i patriotyczne kazanie, 1 
września 1943 roku, na pogrze-
bie Stanisława Romankiewicza 
ps. „Zając”, poległego w pierw-
szej zwycięskiej bitwie oddziału 

Kapelan Oddziałów Partyzanckich 
AK w Zasmykach
Bogusław Szarwiło
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„Jastrzębia” z sotniami UPA, dało 
okolicznym mieszkańcom nadzie-
je przetrwania. Ogłosił on wtedy 
powstanie skrawka wolnej Polski: 
„Rzeczypospolitej Zasmyckiej”. 

Ks. Żukowski był kapelanem w 
stopniu kapitana, nie tylko od-
działu „Jastrząb” ale innych jakie 
powstały lub stacjonowały w Za-
smykach  lub okolicy. 

24 grudnia 1943 roku odprawił 
mszę dla zgrupowanych od-
działów partyzanckich AK, w 
Czeskim Kupiczowie. Były to 
oddziały : „Jastrząb”, „Sokół”, 
„Łuna” i samoobrona Kupiczowa. 
Wielu partyzantów zapamiętało 
jego pełne patriotyzmu i wiary 
kazanie wygłoszone w wigilię 
Bożego Narodzenia.25 grudnia 
1943 roku o 6 rano w Zasmykach 
odprawiał przesuniętą „Pasterkę”, 
jak zmasowane siły UPA i „czerń” 

ukraińska zaatakowała polskie 
wioski wokół Zasmyk. Mimo, że 
nie udało się atakującym w pełni 
osiągnąć zamierzonego celu, to 
jednak drugiego dnia świąt ks. 
Żukowski musiał odprawić blisko 
50 pogrzebów. Styczeń 1944 roku 
dla Zasmyk był okresem kiedy 
Komendant Okręgu AK Wołyń 
ppłk Kazimierz Bąbiński  zarzą-
dził koncentracje oddziałów par-
tyzanckich AK celem rozpoczęcia 
akcji „Burza”. 

Rozpoczęto formowanie 27 Dy-
wizji piechoty AK. Tym samym 
skończyła się rola ks. Żukowskie-
go jako kapelana. Zgrupowanie 
kowelskie „Gromada” otrzymało 
na kapelana ks. Antoniego Dą-
browskiego ps. „Rafał”. Ks. Mi-
chał Żukowski jako proboszcz 
pozostał w Zasmykach do czerw-
ca 1944 roku, potem powrócił 
na Podole.  Ordynariusz diecezji 

łuckiej bp. Adolf Szelążek miano-
wał go wikariuszem generalnym 
diecezji kamienieckiej na miejsce 
prałata Adolfa Kukuruzińskiego, 
który został aresztowany przez 
władzy radzieckie. Objął tę funk-
cję w Barze na Podolu w grudniu 
1944 r. W Kamieńcu Podolskim 
odprawił Mszę św. i wygłosił 
płomienne kazanie do licznie 
zgromadzonych wiernych: raz 
w katedrze pod wezwaniem Św. 
Św. Apostołów Piotra i Pawła, 
drugi raz w dzwonnicy kościoła 
ormiańskiego. 

Niestety, musiał opuścić Podo-
le po raz drugi i już na zawsze 
w maju 1946 roku. Osiedlił się 
w Toruniu za zachętą ks. prałata 
Jana Szycha, kanclerza kurii łuc-
kiej, pełniącego ówcześnie obo-
wiązki proboszcza parafii Św. 
Jakuba w Toruniu. Był kapelanem 
sióstr pasterek i kapelanem Szpi-

tala Zakaźnego. 

Pracował jako katecheta w sze-
ściu szkołach podstawowych w 
tym mieście. Zajmował się nadal 
harcerstwem, organizował obozy 
w Miłomłynie koło Ostródy.   

W 1960 r., przeszedł na zasłużoną 
emeryturę. Zmarł po kilka miesią-
cach ciężkiej choroby w Szpitalu 
Gruźlicznym w Toruniu 25 marca 
1983 r., i pochowany został w gro-
bowcu kapłanów diecezji łuckiej 
na cmentarzu Św. Jakuba w To-
runiu. Warto jednak wspomnieć, 
że jeszcze za życia zrobił na set-
kach obrazów z ukrzyżowanym 
Zbawicielem, do rozdania po jego 
pogrzebie. Na odwrocie umieścił 
napis:”+ ks. mgr Michał Żukow-
ski ur. 15. 02. 1899, wyświęcony 
8. 08 1923, ksiądz katecheta, od-
znaczony Krzyżem Walecznych, 
zmarł... prosi  gorąco o modlitwę. 

Boże błogosław ludowi z którego 
wyszedłem i tym, którzy mnie do 
skarbów  miłości Twojej dopro-
wadzili „. 

PS.  Ppłk Kazimierz Bąbiński,  
komendant AK Okręgu Wołyń 
prawdopodobnie z chwilą odwo-
łania do Warszawy postanowił 
przyznać odznaczenia dla wołyń-
skich kapłanów, którzy w bardzo 
wielu przypadkach wykazali się 
wielką odwagą i patriotyzmem. 
Krzyż Walecznych otrzymał rów-
nież miedzy innymi ks. Remi-
giusz Kranc z Ostroga.

P/w opracowanie powstało na 
bazie wspomnień mojej rodziny i 
innych osób takich jak Feliks Bu-
dzisz, Henryk Kata,  Leon Karło-
wicz i innych. Korzystałem rów-
nież z n/p artykułów.

1. Ks. Wiesław Osmólski :  
>>Sylwetka abstynenta i dzia-
łacza trzeźwościowego : Ksiądz 
Michał Żukowski << Biuletyn 
„Trzeźwymi Bądźcie” wydawa-
nego przez Ośrodek Trzeźwości 
w Zakroczymiu. 

 2. APOSTOŁ TRZEŹWOŚCI Z 
KAMIEŃCA PODOLSKIEGO 
Wspomnienie o ks. mgr. Michale 
Żukowskim (1899-1983)   Hen-
ryk Dąbkowski [„Słowo Po-
wszechne” nr z 18-20 sierpnia 
1989 r.]    https://sbc.org.pl/Con-
tent/359289/47.pdf

 Urodził się 08.05.w 1919r. Od 
czternastego roku życia prakty-
kował krawiectwo. Przed wojną 
należał do „Kółka Strzeleckiego”. 
Ćwiczyli się i poznawali broń 
palną i białą. Po agresji sowiec-
kiej na Polskę 17 września już na 
początku 1940 roku zabrano Go i 
wszystkich Jego rówieśników do 

Armii Czerwonej. Otrzymywali-
śmy od Niego listy aż z Samary. 
Po kilku miesięcznej służbie zo-
stał awansowany na sierżanta ze 
względu na dobrą znajomość bro-
ni. W Samarze był instruktorem 
szkolenia broni palnej. Szkolił z 
przeważającą większością sybe-
ryjskich Kazachów. Z Jego opo-

wiadań wynikało, że ci młodzi 
żołnierze byli bardzo zacofani, a 
większość z nich była analfabe-
tami. Po niemieckiej agresji na 
Rosję w 1941r. ich jednostka woj-
skowa z przewagą składała się z 
Białorusinów została skierowana 
na front. Gdzieś koło Briańska 
stoczyła pierwszy bój. W następ-
nej, większej bitwie Białorusini 
masowo szli do niemieckiej nie-
woli. Zaczepiali na broń jakąś, 
białą szmatę i grupami uciekali 
na ich linię frontu. Uznano ich za 
kolaborantów i za to nie ominęła 
ich kara. Do zdrajców rosyjskie 
jednostki otwierały po nich ogień, 
przez co wielu Białorusinów zgi-
nęło. Ci co pozostali w swojej 
jednostce wszystkich wycofano 
z frontu. i skierowano na zesłanie 
na Ural. Kilka następnych listów 
otrzymaliśmy od Niego z Uralu 
po przejściu frontu cofających się 
Niemców. 

Cała Rodzina cieszyła się, że oca-
lał od wojny i że kiedyś do nas 
wróci. Tam katorżnicy ciężko pra-
cowali w „Tajgańskim Grafitnym 
Kombinacie”. Znajdował się on w 
mieście Kisztym Czelabińska ob-
łasć. Tam w górach wydobywali 
grafit a inni przerabiali drewno 

tajgi na różne potrzeby dla prze-
mysłu. Wielu z jego kolegów pra-
cowało w fabryce w Kisztymie. 
Przerabiano tam grafit na cele 
gospodarcze a większość na cele 
wojenne. (Ta kopalina jest podob-
na do węgla, lecz nie palna, czyli 
ognioodporna). Katorżnicy byli 
niedożywieni, od ciężkiej pracy, 
od głodu i chłodu puchli i umie-
rali. Tylko zaradniejsi chłopaki z 
trudem jakoś radzili. Podstawową 
ich spiżarnią były: rzeka i góry 
Ural. W rzece różnymi pomysła-
mi łowili ryby. Na skrawkach gór-
skich, łagodnych stokach i na ma-
łych równinkach, gdzie była war-
stwa próchnicy sadzili na wiosnę 
ziemniaki, Podlewali je rzecznym 
nanosem, oraz korzystano z cie-
kłych, fabrycznych, nietoksycz-
nych odpadów. Przez takie pod-
lewanie ziemniaki były zawsze 
dorodne. Brat na Uralu krótko 
głodował. Żyd - dyrektor kombi-
natu, kiedy dowiedział się, że jest 
krawcem, zaangażował go jako 
krawca dla swojej rodziny. Miał 
dużo wolnego czasu. Przeżywał 
bardzo, kiedy często uczestniczył 
w skromnych pogrzebach swoich 
kolegów. Po pięciu latach kator-
gi wrócił do Międzylesia przed 
Wielkanocą 1946r. Miał doku-

ment, że brał udział w bitwach 
na froncie, z tego względu był 
zarejestrowany w szeregach kom-
batantów. Od razu w Międzyle-
siu otworzył prywatny „Zakład 
Krawiecki”. Wkrótce się ożenił i 
miał czwórkę dzieci. W połowie 
lat siedemdziesiątych wyjechał 
z rodziną do Świebodzina. Od 
dzieciństwa nie opuszczał stołka 
z naparstkiem i igłą. Po ożenku 
do końca życia dla wszystkich, 
swoich dzieci razem ze swoją 
żoną wykłuwali igłą pomocną dla 
Nich godną dolę. Przed emerytu-
rą sporo lat pracował w szpitalu 
w Ciborzu na stanowisku kierow-
nika szwalni, Zmarł 24.02.2006r. 
Wspominam Jego w smutku i 
nostalgii jak bardzo był opiekuń-
czy dla mnie i dla całej Rodziny. 
Kiedy przeżywałem dramaty ro-
dzinne i ciężki wypadek nie roku-
jący dalszego życia każdego dnia 
w kościele często z żoną zażarcie 
modlili się w mojej intencji. 

Od redakcji: p/w materiał pocho-
dzi ze strony: http://sycowice.eu./ 
, prowadzonej przez pana Cezare-
go Wocha i udostępniony dzięki 
jego uprzejmości, za zgodą auto-
ra tekstu.

Wojenny los mojego brata 
Arseniusza Jackowskiego
Sergiusz Jackowski

https://sbc.org.pl/Content/359289/47.pdf
https://sbc.org.pl/Content/359289/47.pdf
http://sycowice.eu./
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KALENDARIUM LUDOBÓJSTWA. 
Sierpień 1945 rok.  
Stanisław Żurek
   W nocy z 31 lipca na 1 sierp-
nia 1945 roku: 
W miasteczku Baligród pow. 
Lesko  upowcy zamordowali 2 
Polaków, w tym kobietę. Meldu-
nek z posterunku MO, który za-
atakowany przez UPA obronił się 
tracąc jednego zabitego i jednego 
rannego podał, że zamordowa-
nych zostało kilkunastu Polaków, 
w tym Maria Głogowska, „która 
na pytanie bandyty, kim jest, od-
powiedziała: Jestem Polką” (Sta-
nisław Żurek: UPA w Bieszcza-
dach, Wrocław 2010, s. 72).  
We wsi Hoczew pow. Lesko  
UPA zamordowała 5 Polaków 
oraz uprowadziła z posterunku 
MO 5 milicjantów oraz miesz-
kankę Hoczwi – Józefę Latusek. 
Według ukraińskich danych zgi-
nęło 2 milicjantów, a do niewoli 
wzięto sześciu i sekretarkę. (Żu-
rek..., s. 73). 

   1 sierpnia: 

W wsi Wola Michowa pow. Le-
sko UPA zamordowała milicjanta 
Mieczysława Kłosowicza. 

   4 sierpnia:  

We wsi Łastówki pow. Droho-
bycz banderowcy zamordowali 
Karolinę Woźny.

We wsi Sielnica pow. Prze-
myśl Ukraińcy z SKW uprowa-
dzili i zamordowali 2 Polaków. 
„Kurasz Jan, ur. 17.06. 1892 r., 
miejscowy sołtys, został związa-
ny drutem kolczastym i wrzucony 
żywcem do studni w Bachórzem” 
(Siekierka..., s. 724, lwowskie). 

    6 sierpnia:   

W leśnictwie Balnica nadle-
śnictwo Komańcza pow. Lesko 
został dotkliwie pobity przez 
banderowców, a następnie za-
brany do lasu, skąd nie wrócił, 
gajowy o nazwisku Łazorysz-
czak (podawany czasami jako 
Ryszard Łazo), jego dom splą-
drowano i doszczętnie ogra-
biono. (Edward Orłowski, w: 
http://www.krosno.lasy.gov.pl/
documents/149008/17558056/
martyrologium +le%C5%9Bni-
k%C3%B3w+2013.pdf).   

   7 sierpnia:   

We wsi Szczerbanówka pow. 
Lesko  upowcy zamordowali 
Piotra Fesia oraz 32-letniego rol-
nika Marcina  Kozickiego. 

   8 sierpnia:   

We wsi Leszczowate pow. Le-
sko  upowcy zamordowali Jana 
Kuźmińskiego, lat 23.  

   9 sierpnia: 

We wsi Wielkie Oczy pow. Ja-
worów 9 sierpnia 1945 r. na sku-
tek ciężkiego pobicia przez bo-
jówkarzy UPA zmarł w szpitalu 
w Jarosławiu Tadeusz Klimczak 
lat 24. (IPN Opole, 21 grudnia 
2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Po-
stanowienie o umorzeniu śledz-
twa.). 

   12 sierpnia:  

We wsi Jabłonica Ruska pow. 
Brzozów upowcy zamordowali 
3 Polaków oraz 2 uprowadzili. 
(Prus..., s. 266).

   13 sierpnia:   

We wsi Maćkowice pow. Prze-
myśl został zamordowany przez 
miejscowych banderowców Sta-
nisław Kość. 

   15 sierpnia:   

We wsi Chlebowice Świrskie 
pow. Przemyślany upowcy za-
mordowali Polaka Adama Duni-
cza.

   16 sierpnia: 

W okolicy wsi Rzepedź pow. 
Sanok w walce z UPA poległo 8 
żołnierzy WP. 

   17 sierpnia:   

We wsi Cewków pow. Luba-
czów 17 sierpnia 1945 r. zamor-
dowali Józefa Jabłońskiego ur. 
1933 r. i drugiego chłopca o na-
zwisku Otulak ur. 1933 r. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. 
akt S 37.2013.Zi; Postanowienie 
o umorzeniu śledztwa.).   

   18 sierpnia:   

We wsi Ujkowice pow. Prze-
myśl upowcy obrabowali gospo-
darstwa polskie oraz zamordo-
wali 13 Polaków i 2 Ukraińców.  

   19 sierpnia: 

We wsi Czuczmany Zabłotne 
pow. Złoczów: „Dnia 19 sierp-
nia 1945 roku, Kupiak  ze swoją 
bandą dokonał napadu na wieś 
Czuczmany Zabłotne, gdzie zo-
stali zamordowani: sołtys Stefan 
Gonczar, jego żona Maria i dwie 
córki Julia Łukasiewicz i Anna 
Ruda, Maria Borucka i jej syn 
Teodor, Maria Spodarek  i Justy-
na Przysiężna. W sumie 8 osób. 
Majątek zamordowanych rozgra-
biono.” (Bronisław Szeremeta: 
„Watażka jego zbrodnie i zakła-
mane wspomnienia”. W: http://
www.republika.pl/szeremeta/wa-
tazka.htm ).

   W nocy z 20 na 21 sierpnia:   

We wsi Hola pow. Włodawa 
upowcy zamordowali około 15 
Polaków. 

   22 sierpnia:  

We wsi Iskań pow. Przemyśl 
około godziny 22:00 grupa 12 
uzbrojonych w karabiny ludzi 
napadła dom polskiej rodziny 
Teodozji Bacza i zabiła jej córkę 
Helenę Bacza w wieku 20 lat, na-
rodowości polskiej. „Morderstwa 
dokonali w bestialski sposób, bi-
jąc swą ofiarę łożyskami karabi-
nów. Po dokonaniu samobójstwa 
[sic] położono trupa w przygoto-
waną furmankę, przywieźli nad 
San i tam utopili. Z banderowców 
rozpoznany został Sluzae (sic) 
Milko [Omelan], Pleczeń Milko 
[Omelan Płeczeń, który ukrywał 
się w bunkrze aż do ogłoszenia 
amnestii], Bustwat Michał i Bu-

stwat Iwan z Iskani, oraz Kocaba 
z Ruskiej Wsi. Oprócz tego wy-
padku ci sami banderowcy za-
bili w czerwcu 1945 roku Anielę 
Czura, Marczak Marię i Kurasza 
Kazimierza, wszyscy narodowo-
ści polskiej.”(http://suozun.org/
dowody-zbrodni-oun-i-upa/n_
groza-pod-bircza/?fbclid=IwAR
0X608T0OBj0J8iRi5sYMgn7hh
_2loS5QNRm4NmvF_E0TINU-
LqsXuqKJBQ ).

We wsi Szklary pow. Sanok  
UPA żywcem spaliła 2 Polaków 
a 4 osoby zostały ciężko popa-
rzone. 

   26 sierpnia:  

Koło wsi Waręż pow. Hrubie-
szów:  „26.08.1945. Napad bo-
jówki UPA na komisję przesie-
dleńczą koło wsi Waręż zostało 
zamordowanych 4 członków Ko-
misji NN.” (Prof. dr hab. Leszek 
S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., 
jw.;  Seria – tom 8). 

    W nocy z 26 na 27 sierpnia: 
We wsi Czanyż pow. Kamionka 
Strumiłowa: „W nocy z 26 na 
27 sierpnia 1945 roku, Kupiak ze 
swą bandą napadł na wieś Cza-
nyż. Zamordowano tam 11 osób, 
wśród których Kupiak osobiście 
zamordował dwie kobiety. Mają-
tek zamordowanych rozgrabiono. 
Zeznania świadka Falińskiej Su-
sabowskiej: „Przed ucieczką Ku-
piaka do Polski, kiedy z nim prze-
bywałam we Lwowie, zjawiła się 
krewna Kupiaka i przywiozła wy-
roby ze złota, dolary, futra i wiele 
innych, cennych rzeczy, które dla 
niego przechowywała. Wszystko 
to zabrał on ze sobą, gdy uciekł 
za granicę. We Wrocławiu, przy 
mnie, sprzedał jedno futro za 
10000 zł.”  W październiku 1945 
roku Kupiak z dokumentami 
ekspatrianta na nazwisko Wła-
dysław Brodziak, wyjechał do 
Polski, zabierając ze sobą zagra-
bione złoto, dolary i inne cenne 
mienie pomordowanych przez 
niego ludzi. W maju 1946 roku 
uciekł z PRL do Czechosłowacji, 
a stamtąd przez Niemcy, Anglię 
do Kanady i osiedlił się w Toron-
to”. (Bronisław Szeremeta: „Wa-
tażka jego zbrodnie i zakłamane 
wspomnienia”. W: http://www.
republika.pl/szeremeta/watazka.
htm ). 

   27 sierpnia: 

We wsi Dołżyca pow. Lesko  
UPA zabiła Grzegorza Wethacza.  

We wsi Załuż pow. Lubaczów 
27 sierpnia 1945 r. na skutek od-
niesionych ran zmarł Franciszek 
Wojciechowski lat 35. (IPN Opo-
le, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa.).  

   Od marca 1944 roku do sierp-
nia 1945 roku: 

W miejscowości Horożanka 
pow. Podhajce: „Między marcem 
1944 r. a sierpniem 1945 r zamor-
dowano co najmniej 34 osoby, w 

tym: Cal Michał i dwie jego córki 
oraz synowa, Cal Paweł l. ok. 40, 
i jego matka l. ok. 60, Cabalski 
Mieczysław l. ok. 35, Czeczel 
Joanna l. ok. 35, Groszek Jan l. 
30, jego żona Helena l. ok. 26, i 
2-letni syn, Klimuntowski Henryk 
l. ok. 35 i Władysław l. ok. 50, 
Marnicki Czesław l. ok. 22, Ma-
zur N. l. ok. 60, Orłowski Stani-
sław l. ok. 35, Rachmil Józef  l. 
ok. 24 i Maria l. ok. 22, Niałow-
ski N. l. ok. 19, Sadłowska Hanna 
l. 30 (z Otrbowiczów) żona Ukra-
ińca i jej córka, Szczuryk Jan l. 
ok. 40, Wandzer N. l. ok. 48 i jej 
dwie córki: w wieku l. 21 oraz 
Katarzyna l. 28, Wilczyński N. l. 
ok. 24, Złotnicki Grzegorz l. ok. 
55, jego żona Anna l. ok. 50, trzej 
synowie: Michał l. ok. 25, Karol 
l. ok. 19 i najmłodszy l. 14.” (Ku-
bów..., jw.). 

   W sierpniu 1945 roku (świad-
kowie nie podali dnia):  

We wsi Bircza Stara pow. Do-
bromil (pow. Przemyśl) został 
uprowadzony przez banderow-
ców do lasu Michał Chrobak, ur. 
10.01.1909r, który zaginął bez 
wieści.   

We wsi Borki Wielkie pow. Tar-
nopol, świadek Marian Figiel: 
„W Borkach Wielkich tydzień 
czekaliśmy na transport. Koło tej 
stacji banderowcy zamordowali 
starsze małżeństwo. Widziałem. 
Ona leżała martwa na łóżku, on 
za skrzynią na ubrania, miał sie-
kierę w plecach... - pan Marian 
zawiesza głos”. (Szymon Kozi-
ca: Żegnaj, moja ziemio, ale ja 
jestem Polakiem; w:  https://plus.
gazetalubuska.pl/zegnaj-moja-
-ziemio-ale-ja-jestem-polakiem/
ar/11770770 ). 

We wsi Chlebowice Świrskie 
pow. Przemyślany: „Kiedy Adaś 
poszedł rano do sadu po jabłka, 
wyszli z ukrycia czekający na 
niego banderowcy, zabrali go i 
zamordowali na pastwisku, pod-
rzynając mu w bestialski sposób 
gardło. Okaleczonego stawiali 
na nogi i kazali śpiewać: „Jesz-
cze Polska nie zginęła”. Widział 
tę scenę pastuch, który opowie-
dział o tym siostrze Adasia. Ciało 
chłopca zawlekli do lasu i zako-
pali. Siostra nie znalazła grobu 
swego, 14-letniego brata”. (Zofia 

Bakota; w: Komański..., s. 774). 

We wsi Cieplice pow. Jarosław 
: Śledztwo w sprawie: zbrodni 
przeciwko ludzkości polegającej 
na zabójstwie Piotra Ł. w sierp-
niu 1945 r. w Cieplicach woj. 
podkarpackie,(S 54/10/Zi).

We wsi Czukiew pow. Sambor 
banderowcy na oczach matki za-
mordowali jej 19-letniego syna. 
Za czasów ZSRR postawiono tu-
taj Pomnik Matki Ukrainy z wy-
pisanymi nazwiskami polskich i 
ukraińskich ofiar banderowców, 
zainstalowano znicz podłączo-
ny do gazociągu. Gdy powstała 
wolna Ukraina tablicę zerwano, 
znicz został zniszczony, dopływ 
gazu zamknięty; „I właśnie w 
taki sposób zaczęła się rodzić 
„nowa przyjaźń” pomiędzy naro-
dami Ukrainy i Polski’. (Siekier-
ka..., s. 900, lwowskie). 

We wsi Horożanka pow. Pod-
hajce „ukraińscy powstańcy” 
uprowadzili 22-letnią Marię 
Rachmil i ślad po niej zaginął; 
wywieziona w 1942 roku na 
przymusowe roboty do Niemiec 
powróciła do wsi i okazało się, że 
jej rodzice już „repatriowali się” 
do Polski. 

We wsi Kobylnica pow. Lu-
baczów w lipcu 1945 r. zamor-
dowali Józefa Dorobę oraz Ro-
zalię Szałaj lat 19. (IPN Opole, 
21 grudnia 2018, sygn. akt S 
37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa.). Roza-
lia Szałaj została zamordowana 
przez miejscowych Ukraińców w 
sierpniu 1945 roku. 

We wsi Petlikowce Stare pow. 
Buczacz pozostała 75-letnia mat-
ka (Tekla Grubizna) czekając na 
powrót syna (Karol Grubizna, lat 
34) z wojska, inni Polacy wyje-
chali do Polski. Gdy wrócił tego 
samego dnia z tobołkami ruszyli 
do Buczacza. Na skraju wsi za-
trzymali ich „ukraińscy powstań-
cy” i zamordowali: syna rozebra-
li z munduru do bielizny, związa-
li ręce i nogi drutem kolczastym, 
ułożyli na drzwiach nabitych do 
góry ostrymi gwoździami i dep-
tali po jego ciele na oczach mat-
ki, aż skonał, potem zamordowali 
matkę. 

We wsi Podhorce pow. Stryj 
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miejscowi banderowcy zamordo-
wali 32 letniego Bronisława Pil-
nego, który przyszedł z Daszawy, 
gdzie się schronił z rodziną, obej-
rzeć swoje gospodarstwo. 

We wsi Siedliska pow. Brzozów 
upowcy uprowadzili Polkę Wan-
dę Kotlarz z d. Zając, żonę Ukra-
ińca, zmasakrowali jej twarz i 
zamordowali, zwłoki jej po kilku 
dniach wyłowiono z Sanu. Modu 
dokonano za zgodą jej męża. We 
wsi spalili tez drewniany kośció-
łek. 

We wsi Ustrzyki Górne pow. 
Lesko  UPA obrabowała polskie 
domy i zamordowała 2 Polaków. 

We wsi Wołodź pow. Brzozów 
na drodze między wsią Siedliska 
a wsią Poręba znaleziono zwłoki 
uprowadzonego 16-letniego Po-
laka: ręce miał przybite gwoź-
dziami do dwóch rosnących obok 
siebie drzew a w bok ciała miał 
wbity zardzewiały bagnet, skonał 
w męczarniach.   

   Latem 1945 roku:  

We wsi Bircza Stara pow. Do-
bromil (pow. Przemyśl) na dro-
dze, podczas powrotu z kościoła 
w Birczy, upowcy uprowadzili 2 
Polaków; rodzeństwo, 24-letnie-
go Piotra Chrobaka i jego młod-
szą siostrę Annę Chrobak  –  i 
ślad po nich zaginał. 

We wsi Brusno Nowe pow. Lu-
baczów: „Michał Bąk zamordo-
wany został w okrutny sposób w 
lesie bruśnieńskim, uprowadzony 
z pola, gdzie chciał zebrać trochę 
zboża. Przed śmiercią był tortu-
rowany, wyrwano mu język, wy-
dłubano oczy, pokłuto całe cia-
ło. Ręce miał związane drutem 
kolczastym”. (http://na.horyniec.
info/mord-dokonany-przez-ban-
dy-ukrainsk…)  

We wsi Buszcze pow. Brzeżany: 
„Latem 1945 zostali zamordo-
wani: Kuziów Maria l. 72 , Me-
dycka Anastazja l. 32; Medycka 
Katarzyna l. 63.”  (prof. dr hab. 
Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie 
do listy strat ludności polskiej..., 
jw., tom 7).  

 Stanisław Żurek 
Podstawowe źródła opracowania, 
które nie są wymieniane przy po-
dawanych przypadkach zbrodni:  
Jastrzębski Stanisław: Ludobój-
stwo nacjonalistów ukraińskich 
na Polakach na Lubelszczyźnie 
w latach 1939 – 1947; Wrocław 
2007.  
Komański Henryk, Siekierka 
Szczepan: Ludobójstwo dokona-
ne przez nacjonalistów ukraiń-
skich na Polakach w wojewódz-
twie tarnopolskim 1939 – 1946; 
Wrocław 2004. 
Siekierka Szczepan, Komański 
Henryk, Bulzacki Krzysztof:: 
Ludobójstwo dokonane przez na-
cjonalistów ukraińskich na Pola-
kach w województwie lwowskim 
1939 – 1947; Wrocław 2006. 
Siekierka Szczepan, Komański 
Henryk, Różański Eugeniusz: 
Ludobójstwo dokonane przez 
nacjonalistów ukraińskich na Po-
lakach w województwie stanisła-
wowskim 1939 – 1946; Wrocław, 
bez daty wydania, 2007. 

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

Do Łucka wybraliśmy się z ko-
legami historykami mikrobusem. 
Pogoda nam sprzyjała, wiosna 
była w pełni. Piękna młoda zieleń 
łąk, pól i lasów, wiosenne barwne 
kwiaty tworzyły scenerię sprzyja-
jącą dobremu samopoczuciu. Gra-
nicę na Bugu przekroczyliśmy w 
Dorohusku bez zbytniej zwłoki, i 
już byliśmy na Wołyniu. Myślami 
wróciłem do czasu kiedy opusz-
czałem Wołyń. Było to w nocy z 
9 na 10 czerwca 1944 roku. Też 
była jeszcze astronomiczna wio-
sna. Po prawie sześciomiesięcz-
nych walkach i marszach na wo-
łyńskiej ziemi i bagnistych lasach 
Polesia, wycieńczeni, głodni i 
obdarci opuszczaliśmy nasz oj-
czysty Wołyń, na rozkaz Główne-
go Komendanta Armii Krajowej. 
Oddziały dywizji forsowały Bug 
jednocześnie na czterech prze-
prawach. Nasz I/50 pp „Sokoła” 
przeprawiał się na południe od 
Stradecza. Bez przeszkód brodem 
wyszliśmy na lewy brzeg Bugu 
w rejonie Elżbiecina koło Kod-
nia, szybkim marszem minęliśmy 
miejscowość Kąty i przed świtem 
osiągnęliśmy las w pobliżu wsi 
Olszanka, gdzie zatrzymaliśmy 
się na odpoczynek. Pokonanie 
rzeki nie przyszło mi tak gładko. 
Na początku woda była płytka i 
spokojna. Ale stopniowo sięgała 
mnie coraz wyżej, a nurt rzeki 
przybierał na sile. W pewnym 
momencie pałatka, w której zawi-
nąłem ubranie i broń, zsunęła się 
na wodę, silny nurt obrócił mnie 
twarzą w kierunku prądu i spychał 
z osi brodu na coraz głębszą wodę. 
Zacząłem tonąć, woda sięgała już 
do głowy. Sytuacja stawała się dla 
mnie coraz groźniejsza. Pałatki 
nie mogłem puścić, bo jak wyglą-
dałbym po wyjściu na brzeg bez 
ubrania i broni? Dzięki kolegom, 
którzy dostrzegli moje zmagania z 
prądem wody, udało mi się wyjść 
cało z tej niebezpiecznej sytuacji. 
Kolumna kpt Jana Józefczka 
„Hrubego” składająca się z II/43 
pp i III/50 pp przeprawiła się przez 
Bug na południe od miejscowości 
Durycze i skierowała się do lasów 
na zachód od Sławatycz. Zaatako-
wana przez znaczne siły niemiec-
kie prowadziła bój z przeciwni-
kiem aż do wieczora. Dopiero po 
zapadnięciu zmroku oderwała się 
od nieprzyjaciela i podjęła marsz 
w kierunku zachodnim osiągając 
wieś Sosnówka. I/43 pp „Korda” 
z jednostkami sztabowymi i kom-
panią łączności przeprawił się 
przez Bug w rejonie na północ od 
miejscowości Dubica i bez prze-
szkód osiągnął las na południe od 
wsi Zańków, gdzie zatrzymał się 
na odpoczynek. Oddziały II rzutu 
kolumny sztabowej przeprawiły 
się przez Bug w rejonie na północ 
od Przyborowa i po stoczeniu boju 
z Niemcami we wsi Pawluki kon-
tynuowały marsz osiągając miej-
scowość Krasówka. Po dziennym 
odpoczynku w rejonach osiągnię-
tych po przekroczeniu Bugu, od-
działy dywizji podążyły do rejo-
nu koncentracji dywizji w lasach 
parczewskich, który osiągnęły 
20-21 czerwca 1944 roku. W ten 
sposób po sześciu miesiącach 
nieustannych walk dywizja za-
kończyła działania wynikające z 

planu „Burza” na Wołyniu i Pole-
siu, i umęczona ale niepokonana, 
przeszła na teren Lubelszczyzny, 
gotowa do nowych zadań. 
Wkrótce, jadąc w kierunku na 
Luboml minęliśmy stację kole-
jową Jagodzin. Tu znajduje się 
cmentarz wojenny 27 WDP AK, 
na którym są pochowani żołnie-
rze polegli w czasie przebijania 
się dywizji z okrążenia w lasach 
mosurskich. Były to niezwykle 
tragiczne dni. Na południe od 
Lubomla, w trójkącie Luboml 
– Włodzimierz Wołyński – Tu-
rzysk, między rz. Bug i rz. Tu-
ria, dywizja we współdziałaniu 
taktycznym z jednostkami Armii 
Czerwonej uczestniczyła w bi-
twie kowelskiej. Działając przed 
frontem wojsk sowieckich utrzy-
mywała i kontrolowała znaczny 
obszar terenu (około 800 km kw.), 
wiązała siły nieprzyjaciela, bloku-
jąc wyjście Niemców na skrzydło 
wojsk sowieckich nacierających 
na Kowel. Przez trzy tygodnie  
prowadziła ciężkie walki z regu-
larnymi jednostkami niemiecki-
mi dążącymi z pomocą wojskom 
broniącym ważnego dla Niemców 
węzła kolejowego - Kowla. Dzia-
łania dywizji w tej operacji mia-
ły charakter regularnych działań 
frontowych. Od 2 kwietnia 1944 
roku, w początkowej fazie walk, 
oddziały dywizji z powodzeniem 
prowadziły działania obronno-za-
czepne przeciwko liczniejszym 
i lepiej uzbrojonym jednostkom 
wojsk niemieckich. Końcowym 
akcentem tych działań było pod-
jęcie 12 kwietnia próby przejęcia 
inicjatywy przez wykonanie zwro-
tu zaczepnego jednocześnie na 
kierunku Lubomla i Włodzimie-
rza Wołyńskiego. Wprowadzenie 
na kierunku działania dywizji 
oddziałów 5 DPanc SS „Wiking” 
i 214 DP (N) doprowadziło do 
załamania polskiego natarcia na 
obu kierunkach. W wyniku niepo-
myślnego przebiegu walk dywi-
zja została okrążona w masywie 
lasów mosurskich. Pozostawiona 
bez żadnego wsparcia ze strony 
regularnej armii sowieckiej, pro-
wadziła w dniach 13-19 kwietnia 
ciężkie walki obronne. Oddziały 
dywizji zepchnięte na niewielką 
powierzchnię lasów mosurskich 
z trudem odpierały coraz cięż-
sze i silniejsze ataki Niemców, 
wspierane przez artylerię, czołgi 
i lotnictwo. Jedynym wyjściem 
z tej sytuacji było przebicie się 
poza pierścień okrążenia. Kieru-
nek zachodni przez Bug nie mógł 
być brany pod uwagę ze względu 
na rozkaz Komendy Głównej AK 
nakazujący dywizji pozostanie na 
terenie  Wołynia „tak długo jak 
tylko się da”. Kierunek wschodni 
nie wchodził w rachubę – był bo-
wiem wprost naszpikowany jed-
nostkami motorowo-pancernymi 
nieprzyjaciela, usiłującymi nie-
dopuścić do przebicia się dywizji 
na stronę sowiecką. Na kierunku 
południowym rozciągały się te-
reny mało zalesione , odkryte, a 
przy tym opanowane przez liczne 
oddziały UPA. Pozostawał zatem 
kierunek północny, wyprowadza-
jący wprawdzie na silnie umoc-
nioną i bronioną linię kolejową 
Chełm – Luboml – Kowel, ale tu 

Niemcy najmniej spodziewali się 
oddziałów polskich. 
Po oderwaniu się od nieprzyjacie-
la i skoncentrowaniu oddziałów 
w lasach przy trakcie drogowym 
Murawa – Zamłynie dywizja w 
nocy z 20 na 21 kwietnia roz-
poczęła marsz na północ. Cała 
kolumna (bez taboru i szpitala) 
liczyła około 7 tysięcy ludzi i 
500 jucznych koni. Ciemna noc 
utrudniała marsz. Pomimo roz-
stawionych posterunków żandar-
merii, które kierowały oddziały 
na wyznaczoną trasę, kolumna 
rwała się, niektóre oddziały błą-
dziły, co powodowało, że tempo 
marszu było małe. Tylko czołowe 
oddziały utrzymały odpowiednie 
tempo marszu, z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności 
przeprawiły się przez rz. Neretwę 
i jeszcze przed świtem, prawie 
bez walki, przekroczyły tory kole-
jowe w Terebejkach kontynuując 
marsz w kierunku miejscowości 
Sokół. Tu w niskim lesie na za-
chód od wsi Sokół kolumna w 
sile pięciu batalionów ze sztabem 
dywizji zatrzymała się na odpo-
czynek, oczekując na pozostałe 
oddziały. Kiedy zmęczeni noc-
nym marszem odpoczywaliśmy, 
z kierunku Połap i Zapola silny 
oddział niemieckiej piechoty, 
wspierany samochodami opance-
rzonymi i czołgami, zaatakował 
tylne oddziały naszej kolumny. 
Zaskoczeni i nieprzygotowani 
na atak żołnierze zaczęli bezład-
nie cofać się, zapanował chaos i 
panika, która zaczęła obejmować 
kolejne oddziały. Wkrótce i w na-
szych szeregach powstało duże 
zamieszanie. Sytuacja stawała się 
groźna, mogło dojść do niespoty-
kanej wprost klęski. W tych trud-
nych chwilach dowódca batalionu 
por. „Sokół”, z dowódcami kom-
panii por. „Kanią” i „Motylem”, 
wprowadzili szybko ład i porzą-
dek, batalion zajął stanowiska 
obronne i ogniem zmusił piechotę 
nieprzyjaciela do powstrzymania 
ataku. Ten moment wykorzystał 
szef sztabu dywizji mjr „Żegota” 
i zorganizował drugą linię obrony 
z I/43 pp „Korda” oraz cofających 
się żołnierzy innych oddziałów. 
Niemcy ogniem dział czołgo-
wych ostrzelali polskie stanowi-
ska obronne na skraju lasu, ale 
wstrzymali natarcie i wycofali się 
w kierunku Zapola. Obawiając się 
dalszych ataków przeciwnika, i to 
w bardzo niesprzyjających nam 
warunkach, kiedy nasi żołnierze 
byli u kresu sił, oddziały odeszły 
do lasów smolarskich. 
Tej nocy nie wszystkim oddzia-
łom udało przejść przez tory. Kie-
dy do Neretwy podchodziły siły 
główne Niemcy rakietami oświe-
tlili teren i z bunkrów Zamłynia 
otworzyli ogień. Rakiety spadały 
między konie oddziału jucznego, 
które spłoszone wpadały na naj-
bliższe oddziały dezorganizując 
marsz i przeprawę przez rzekę. 
Powstało ogromne zamieszanie, 
oddziały maszerujące dotychczas 
w pewnej kolejności i porząd-
ku przemieszały się. Kolumna 
uległa rozerwaniu i częściowo 
rozproszeniu, a ogień niemiecki 
z Zamłynia nasilał się. Dopiero 
nadejście kolumny stanowiącej 

straż tylną, która uderzeniem 
siłami jednej kompanii I/23 pp 
„Zająca” na bunkry w Zamłyniu 
związała Niemców walką i umoż-
liwiła pozostałym oddziałom 
ruszyć do przodu i przejść przez 
rzekę. Tymczasem oddziały stra-
ży przedniej i większość sił głów-
nych, które  bez przeszkód ze 
strony nieprzyjaciela przeprawiły 
się przez Neretwę po zbudowa-
nych naprędce prowizorycznych 
kładkach, bez strat pokonały pas 
umocnień na torach kolejowych i 
wyszły poza pierścień okrążenia, 
oczekując w lesie na zachód od 
miejscowości Sokół na pozostałe 
oddziały dywizji.  
Sytuacja oddziałów dywizji, któ-
re nie przeszły w pierwszej fazie 
przez tory była trudna. Stracono 
dużo czasu na opanowanie za-
mieszania i przeprawienie się 
przez Neretwę. Zbliżał się świt, 
Niemcy zostali zaalarmowani na 
całej linii, i kiedy nasze oddzia-
ły zbliżyły się do torów spotkał 
ich morderczy ogień z bunkrów. 
Jednocześnie od Lubomla nadje-
chał pociąg pancerny i zagrodził 
przejście przez tory. Pod ogniem 
broni maszynowej i dział pocią-
gu pancernego nie było żadnych 
szans na pokonanie linii torów. 
Oddziały wycofały się z zasięgu 
ognia nieprzyjaciela i przeszły 
do lasów zamłyńskich. Następ-
nej nocy kolumna sformowana z 
niekompletnych batalionów: I/23 
pp, I/24 pp oraz zbiorczej grupy 
rozproszonych żołnierzy z innych 
oddziałów, pod dowództwem por. 
„Zająca” ponowiła próbę przebi-
cia się w rejonie między Starym 
i Nowym Jagodzinem. Podcho-
dząc do torów kolejowych została 
ostrzelana ogniem broni maszy-
nowej i działek szybkostrzelnych. 
Czołowe oddziały z marszu za-
atakowały niemieckie stanowiska 
ogniowe, zmusiły Niemców do 
wycofania się, po czym przekro-
czyły tory kolejowe i skierowały 
się na północ. Tu napotkały dru-
gą linię umocnień biegnącą rów-
nolegle do torów. Zmasowanym 
ogniem broni maszynowej prze-
łamano obronę Niemców, podjęto 
dalszy marsz i 22 kwietnia kolum-
na dołączyła w Smolarach Rogo-
wych do przebywającego już tam 
pierwszego rzutu dywizji. 
Walki 27 WDP AK prowadzone w 
ramach operacji kowelskiej nale-
ży zaliczyć do najcięższych walk 
dywizji. Poległo w nich, a także 
podczas przebijania się z okrą-
żenia, około 350 żołnierzy, 160 
zostało rannych, 170 dostało się 
do niewoli, a około 1600 uległo 
rozproszeniu. Część z tych ostat-
nich przebiła się na Zamojszczy-
znę i walczyła w składzie w tzw. 
zbiorczego batalionu 27 WDP AK 
pod dowództwem por. „Głaza”, 
a żołnierze II/50 pp „Jastrzębia” 
(około 500 ludzi) dołączyli do 
dywizji już na Lubelszczyźnie. 
Mimo poniesionych dużych strat 
w walkach w okrążeniu i podczas 
przebijania się z okrążenia dywi-
zja nie została rozbita. Jej zasad-
niczy trzon liczący po wyjściu z 
okrążenia  około 3600 ludzi pod 
bronią po odpoczynku zdolny był 
do podjęcia dalszej walki.

W drodze do Łucka
Władysław Filar

http://na.horyniec.info/mord-dokonany-przez-bandy-ukrainsk
http://na.horyniec.info/mord-dokonany-przez-bandy-ukrainsk
http://na.horyniec.info/mord-dokonany-przez-bandy-ukrainsk
http://na.horyniec.info/mord-dokonany-przez-bandy-ukrainskie-w-nowinach-horynieckich/?fbclid=IwAR1HkzhFcGhsMnSVTZyX_1r2VF1KUbgwTxemmHEnT2EMrzm0WZJjgbTN6FE
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Hełena Sawicka urodzona 
18.XI.1915 r. w Hucie Stepań-
skiej, gm. Stepań, pow. Kosto-
pol na Wołyniu. Rodzice Adam i 
Sabina z d. Jankowska z zawodu 
rolnicy pracujący na 20 ha go-
spodarstwie rolnym; przodkowie 
wywodzący się z XVI wiecznego 
rodu herbu Cholewa. Po odzyska-
niu niepodległości Huta Stepań-
ska rozbudowała się - zbudowano 
7 klasową szkołę, kościół, dom 
ludowy, mleczarnię. We wsi była 
poczta, posterunek policji, piekar-
nia, 2 młyny, 5 sklepów. Działały 
też we wsi organizacje młodzie-
żowe: ZHP, Związek Strzelecki, 
Katolickie Stowarzyszenie Mło-
dzieży, Kółko Rolnicze, Koło Go-
spodyń Wiejskich. Wszystkie te 
organizacje rywalizowały ze sobą 
w urządzaniu uroczystości religij-
nych i państwowych, Wieś była 
ośrodkiem polskiej świadomości 
społecznej, oświaty i kultury. 

Odkryte źródła solankowe i bo-
rowinowe przyczyniły się do 
intensywnego rozwoju Huty Ste-
pańskiej i rozbudowy lecznicze-
go zakładu kąpielowego. Helena 
najmłodsza z rodzeństwa od naj-
młodszych lat angażowała się do 
pracy w gospodarstwie pomaga-
jąc schorowanemu ojcu, a także 
angażowała się do pracy społecz-
nej wśród młodzieży. Rozśpiewa-
na występowała w 2 chórach, w 
kościelnym i świeckim. Umysło-
wo pracowała w urzędzie gmin-
nym, na rowerze jeździła w teren. 
Odbyła kursy zawodowe rolnicze, 
a także dokształcające sanitarne 
PCK, zaś na szczeblu centralnym 
w Warszawie Przysposobienia 
wojskowego. Bardzo dzielnie i 

ofiarnie prowadziła pluton kobie-
cy jako komendantka Związku 
Strzeleckiego strzelczyń. 

Swoją aktywnością patriotyczną i 
religijną porywała młodzież, jed-
noczyła i gromadziła w służbie 
Bogu i Polsce. Zagrzewała serca 
nie tylko lekturą ale i śpiewem, 
solistka w chórze, niezastąpiona 
w wielu przywódczych rolach. 
Po śmierci ojca przejęła prowa-
dzenie gospodarstwa rolnego. 
Orała, Strzelała, śpiewała, paliła 
papierosy. Występowała w świę-
ta narodowe z drużyną strzelecką 
w mundurze, odbywała defilady, 
przeglądy i musztry. 

Wysoka, energiczna, dobrze zbu-
dowana, samodzielna dziewczy-
na imponująco prowadziła róż-
ne funkcje i roboty przypisane 
mężczyznom. Za pracę społeczną 
wśród młodzieży została odzna-
czona w 1935 r Brązowym Krzy-
żem Zasługi.I na tym zakątku zie-
mi wołyńskiej młodzież była do-
brze przygotowana do konspira-
cyjnej służby Polsce. Za okupacji 
sowieckiej Helena była na liście 
przeznaczonych na zesłanie sybe-
ryjskie, szczęśliwie pozostała. 

Do konspiracji ZWZ przystąpiła 
i w 1941 r i kiedy Marian Droz-
dowski organizował strzelców 
do konspiracyjnej służby Helena, 
zorganizowała też grupę dziew-
cząt strzelczyń.”Zadaniem na-
szym było szkolenie sanitarne i 
szkolenie bojowe dziewcząt, ścią-
ganie i gromadzenie broni, utrzy-
mywanie polskości, ... czujność 
na bandy ukraińskie. Przysięgę 
składałyśmy w domu Franciszka 

Drozdowskiego 10.IX.1942r. 

Należały dziewczęta z Huty Ste-
pańskiej: Janina Czarnecka, Sta-
nisława Wiatr, Katarzyna Wiatr, 
Mirosława Piotrowska, Janina 
Drozdowska, Janina Roman, Sta-
nisława Roman, Helena Sawicka 
c. Stanisława, Helena Zielińska, 
Irena Zielińska, Kazimiera Gra-
bowska, Józefa Wołoszczyńska, 
Zofia Domańska, Zofia Wyro-
żeńska Bronisława Kownacka, 
Helena Kownacka. Dołączyły też 
dziewczęta  z okolicznych wsi 
Siedliska i Wyrki: Helena Gut-
kowska, Genowefa Sulikowska, 
Aniela libera, Jadwiga Rucka. 
Drużyna chłopców była znacz-
nie liczniejsza.” Tak pisała swoje 
wspomnienia do b. kierownika 
szkoły w Hucie Stepańskiej p. 
Jurkowskiego Władysława w 
Gdańsku. 

Jesienią 1942 r klęski fronto-
we Niemców przyczyniły się do 
rozwoju ruchu partyzanckiego 
sowieckiego i polskiego ruchu 
oporu. Powstają też miejscowe 
grupy „watażków” ukraińskich 
przeciwko ludności polskiej.”Sa-
mostijna Ukraina” zaczynała od 
likwidowania Żydów, a potem 
mordowania Polaków. Tragedia 
, - bestialskich mordów skłoniła 
ludność polską do samoobrony. 

W Hucie Stepańskiej zorganizo-
wano komitet samoobrony. Wio-
sną 1943 r do Huty przybywało 
wielu rozbitków polskich ze zli-
kwidowanych polskich wsi. Przy-
bywało ludzi i broni. W czerwcu 
1943 Huta była osaczona UPA i 
skazana na samoobronę. 

W tym czasie w Hucie nie było 
lekarza. Helena stanęła na czele 
zorganizowanego oddziału sani-
tarnego dziewcząt.”Nasze dziew-
częta - pisała zbierały skąd mogły 
i szykowały materiały opatrunko-
we i leki różnego rodzaju”. 

W zaistniałej sytuacji przy lecze-
niu stosowano zioła, których wo-
kół rosło wiele. Punkt sanitarny 
mieścił się w budynku b. poste-
runku policji, gdzie mieściło się 
kierownictwo i jedna wartownia. 
Był to taki swego rodzaju szpi-
tal, w którym nie było lekarza, 
ale dziewczęta same radziły ze 
wszystkim. Trwały na ciągłych 
dyżurach i gromadziły mizerne 
zapasy medykamentów. Dołączy-
ła tu jako uciekinierka z Kostopa-
la zawodowa sanitariuszka Zofia 
Wyrożemska, która w tym szpita-
liku  dokonała amputacji zdruzgo-
tanej nogi zwykłym kuchennym 
nożem z pomyślnym skutkiem. 
Młody chłopak wrócił do zdro-
wia. Praktyczne przeszkolenie 
dziewcząt przydało się w okre-
sie masowego napadu na Hutę 
Stepańską i przypływu rannych, 
a także później w szeregach par-
tyzanckich. W czasie masowego 
ataku UPA na Hutę Stepańską He-
lena z przewieszoną przez ramię 
pepeszą, radzieckim pistoletem 
maszynowym, z Kazią Grabow-
ską uzbrojoną w parabellum, jako 
sanitariuszki obchodziły pozycje 
bojowe. Helena przekazywała 
chłopcom wiadomości o rodzi-
nach, pocieszała zatroskanych 
i niespokojnych o losy najbliż-
szych. A kiedy zaistniała trudna 
sytuacja podjęcia decyzji, kto ma 
iść z oddziałem „Rudego Kazika” 
Helena orzekła, że pójdą samotni, 
bez rodzin, a mężowie zostaną z 
rodzinami. Ona jedna rozważa-
ła słuszność decyzji o wyjściu w 
czasie oblężenia, a potem sama 
przejęła dowodzenie nad pozosta-
wionym oddziałem. 17/18 lipca 
1943 r Huta nie wytrzymała oblę-
żenia. Wielu ludzi zginęło, wielu 
rozsypało się w ucieczce. 

Helena załadowała na wóz konny 
cały dobytek rodziny, dokumenty, 
pamiątki ... ale nie mogła wydo-
stać się z zaprzęgiem, zostawiła 
też wielu zabitych członków ro-
dziny. Samotna i zdecydowana 
natychmiast zgłosiła się do po-
wołanego przez kpt. „Bombę-
-Wujka” oddziału partyzanckiego 
i została mianowana dowódcą 
plutonu sanitarnego, do którego 
zaczęła zapisywać zgłaszające się 
dziewczęta. Zaczęły szyć biało-
-czerwone opaski na rękawy dla 
potrzeb wojska. 25 lipca w Pre-
spie, w dużym schronie odbyło 
się nabożeństwo pożegnalne Huty 
i okolic ... patriotyczne kazanie 
Ka. Drzepeckiego. Kpt „Bomba” 
zaczął od przeglądu Oddziału. 
Najdłuższe i najbardziej weso-
łe spotkanie odbył z plutonem 
dziewcząt pod dowództwem kpr. 
Heleny „Drwal”. 

Pluton dziewcząt kwaterował w 
budynku przy lesie w Terebuni. 
Wśród dziewcząt panował ruch, 
szykowały się również do wy-
marszu. Każda z dziewcząt miała 
przygotowaną torbę sanitarną wy-
pełnioną różnymi medykamen-
tami, które ostatnio w jakiś spo-
sób dostarczono z Sarn. Wśród 

dziewcząt panował dobry nastój 
były rozgadane i zarazem prak-
tyczne. Częstowały chłopców 
„Miodownikiem” upieczonym z 
grubej mąki na miodzie z pasie-
ki w Terebuni. Młodzież z Huty 
Stepańskiej i okolic była trzonem 
oddziału partyzanckiego AK kpt. 
„Bomby”. Oddział ten wyruszył 
na Zasłucze. Przeprawa przez 
Horyń, nasyp kolejowy i tory 
strzeżone, bagniste zakrzaczone 
łąki i lasy zatrzymał się dopiero 
w Folwarku Osty, na odpoczynek. 
Pobliskie polskie wioski ożywiły 
się przybyciem polskiego oddzia-
łu, ludność dostarczała leków, 
opatrunków, wzbogaciła zapasy 
plutonu sanitarnego. 

Wkrótce dziewczęta przeżywają 
napad ukraiński nad Horyniem 
i tragiczną śmierć koleżanki 
„Brzózki”. Nad trumną honoro-
wa salwa .... w imienia koleżanek 
przemówiła kpr. ^elena „Drwal”. 
Następnie 2 sierpnia 43 r Oddział 
wyrusza na południe 20 km mar-
szem przez lasy i bezdroża. 

W drodze dołączyli uzbrojeni 
chłopcy  z wachm. „Czarnym” 
i zawodowa pielęgniarka Sta-
nisława Sulimska Było już 180 
uzbrojonych chłopców, partyzan-
tów AK. Dziewczęta też zostały 
uzbrojone w pistolety, a Helena 
„Drwal” miała pepeszkę z bę-
benkowym magazynkiem. Plut. 
„Boston” wzmocnił swoją druży-
nę gospodarczą oddelegowanymi 
dziewczętami i kobietami jako 
kucharki. Pokonywany marszem 
teren był strzeżony przez UPA 
na trasie pokonywano z nimi po-
tyczki w Koniuchach, w Tuszycy. 
Niełatwa przeprawa przez rzekę 
Słucz i Bober, przez spacyfiko-
wane przez Niemców wsie, aż 15 
sierpnia 43 r dotarł na miejsce po-
stoju w Starej Hucie na Zasłuczu. 
Tutaj również wstępuje masowo 
młodzież do Akowskiego Oddzia-
łu. Kpr. Helena „Drwal” po uro-
czystej mszy św z Ks. kapelanem 
Śpiewakiem przyjęła przysięgę 
od nowo wstępujących dziewcząt. 
Do Oddziału dołączył lekarz i fa-
chowa obsługa pielęgniarska. 

Został zorganizowany szpital, 
faktycznym komendantem szpi-
tala została „Stasia” Sulimska za-
wodowa pielęgniarka. Dziewczę-
ta pełniły w nim na zmianę ciągłe 
dyżury. Kłopoty były jak zwykle 
z lekarstwami i środkami opa-
trunkowymi. Wkrótce szpital zo-
stał przeniesiony w pobliżu obozu 
do zabudowań rodziny Żygadło, i 
tam przetrwał do końca. Zasłucze 
stało się „krajem partyzanckim”, 
był tu dogodny teren dla sowiec-
kich oddziałów. Pobyt dużego 
500 osobowego już Oddziału par-
tyzanckiego AK dokumentował 
polskość naszego zakątka PR. 
Jesienią Oddział kwaterował już 
w ziemiankach i rozwijał działal-
ność obronną ze wszystkich stron 
niemieckiej, ukraińskiej.

16.11.43r doszło do natarcia 
może 1000 osobowego natarcia 
banderowskiego; bezlitosna wal-
ka, zacięta z obu stron zakończo-
na została klęską banderowców. 
Wysiłek, ofiarność, odwaga żoł-
nierzy  w czasie walki z nacjona-
listami ukraińskimi była okazją 
do uroczystego podziękowania 

Sylwetka kobiety żołnierza 
plut. Heleny Sawickiej ps. „Drwal”
Józefa Marciniak
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i awansów wszystkich dowód-
ców pododdziałów. Kpr. Helena 
„Drwal” awansowała na plutono-
wego pododdziału kobiecego. W 
Oddziale rozpoczęła się reorgani-
zacja w rezultacie której Oddział 
AK kpt „Bomby” przybrał struk-
turę batalio nu, składającego się z 
2 kompanii piechoty oraz różnych 
samo - dzielnych pododdziałów. 
Plutonem sanitarnym kobiet do-
wodziła plut. Helena Sawicka 
„Drwal”.    Front niemiecki cofa-
jąc się przybliżał się do naszych 
granic i następowały kolejne 
wojenne wydarzenia. W grudniu 
1943 r nastąpił wymarsz Oddziału 
AK kpt. „Bomby” na północ, na 
koncentrację. Wychodząc ze Sta-
rej Huty został zabrany pluton sa-
nitarny, lekarze i zabrano rannego 
„Niemca” Fryderyka Żaka. 

Po przebyciu 40 km trasy zatrzy-
mano się na odpoczynek w Rudni 
lwie, gdzie miejscowa drużyna 
samoobrony miała ciężko ranne-
go plut. „Gustawa”. Wśród przy-
byłych pojawiły się zachorowania 
na tyfus plamisty i przybyło kilku 
rannych, gdyż w celu zdobycia 
zapasów żywności dla oddziału 
zorganizowano kilka wypadów 
na bazy banderowskie. 

Było kilka starć i kilku rannych. 

Z marszu powstał „szpital” do 
którego dołączyła pielęgniarka 
Mira Piotrowska, która też się źle 
poczuła. Po kilku dniach pobytu 
oddział wyruszył w kierunku li-
nii kolejowej z Rokitna do Sarn, 
chorzy i ranni pozostali z Mirą 
pod opieką miejscowej ludno-
ści z Rudni Lwa. Lekarze poszli 
z oddziałem. Około 30 km trasa 
od Rudni w kierunku Sarn w gru-
dniową zimną noc, padał wielki-
mi płatami śnieg, zasypywał śla-
dy maszerujących kolumn; jedli 
w przejmującym chłodzie zimne 
mięso z sucharami, popijali wodą 
spod lodu,..czas odpoczynku 
krótki i bez palenia ognisk. Ta-
bory, artyleria, pluton ckm-ów i 2 
kompanie w obwodzie gotowe do 
ataku. Niestety nie udała się pró-
ba przejścia przez tory, niemiecki 
garnizon z bronią maszynową, 
bunkry był nie do pokonania. Nie-
spodziewany powrót do bazy, a 
wieczorem zmęczeni i zmarznięci 
przybyli do Rudni Lwa. Pojawie-
nie się oddziału AK-owskiego w 
tej okolicy poruszyło ukraińskich 
mieszkańców i sotnie UPA. Trze-
ba było uzupełnić zaopatrzenie w 
żywność, trzeba było wyruszyć 
do wiosek po zapasy, to też doszło 
do potyczek z banderowcami, a 
także trzeba było zadokumento-
wać polskość tych ziem. Przybył 
jeden ranny. Pośpiesznie trzeba 
było wracać. Część taboru na wo-
zach i saniach, szpital rozmiesz-
czono też na kilku drabiniastych 
wozach i rozłożystych saniach, 
wyłożonych słomą. Chora Mira 
leżała obok innej chorej sanita-
riuszki pod wspólną pierzyną i 
kocem. Wracał również ciężko 
ranny „Gustaw”. Maszerując 30 
km znaną trasą mijano spalone, 
opuszczone wsie polskie. 

W Peresiekach postój, na szpital 
przeznaczono największą cha-
łupę, szpital musiał tu pozostać, 
do Starej Huty pozostało 12 km. 
- 18.XII.święta blisko, to też od-
dział wyruszył na miejsce postoju 
w Starej Hucie. 

Tymczasem 21.XII.43 Kpt. 
„Bomba-Wujek” został areszto-
wany ze sztabem, częściowo szta-
bowców rozstrzelano przez par-
tyzantów radzieckich Naumowa. 
Kpt. „Bomba-Wujek” porwany, w 
oddziale pozostało przygnębienie 
zaskoczenie i oburzenie miejsco-

wej ludności. Otwierał się nowy 
etap walki i życia. 

Pod nowym dowództwem por. 
„Słuckiego” oddział uszczuplony 
w plutonach piechoty, z plutonem 
ckm-ów, artylerii i moździerzy, 
zwiadu konnego, plutonu gospo-
darczego i plutonu kobiet bez le-
karza 22.XII.43r wyruszył już z 
Peresieków na płn. zachód. 

Szpital z Peresieków przeniesiono 
do Starej Huty pod opieką dzielnej 
„Stasi” i ludności miejscowej. W 
rezultacie wszyscy wyzdrowieli i 
znaleźli opiekę na Zasłuczu. 

Tymczasem oddział 60 km szmat 
drogi pokonywał marszem przez 
ukraińskie wsie, przejście przez 
Słucz, zmarznięci, głodni; wigi-
lię Bożego Narodzenia spędzają 
10 km od Sarn w opuszczonych 
zabudowaniach kolonii Folwark 
Osty. Oto jak wspomina Helena 
„Drwal” w liście do p. Kurkow-
skiego w 1966 r:” Wigilię obcho-
dziliśmy we wsi Osty koło Sarn. 
Była to polska osada, wówczas 
wyludniona. Wigilii tej nie zapo-
mnę chyba nigdy. Opłatki mieli-
śmy, bo Ks. Śpiewak zaopatrzył 
nas, ale z jedzeniem mizernie 
było. W pustych domach znaleź-
liśmy trochę ziemniaków słod-
kich od zmarznięcia i pszenicy w 
stodole. Chłopaki wymłócili ziar-
no, znaleźli żarna, ukręcili trochę 
mąki, z której na łoju upiekłyśmy 
„podpłomyków”. To była nasza 
wigilijna kolacja. Przy łamaniu 
się opłatkiem i składaniu życzeń 
łzy nam się toczyły po policzkach. 
Wspomnieliśmy o naszych rodzi-
nach. Przynieśliśmy choinkę, lecz 
nie mieliśmy nawet świeczek do 
zapalenia. No ale jak to u mło-
dych, jeden drugiemu dodał otu-
chy i zaczęliśmy śpiewać kolędy. 
Jednak takiej wigilii nie mogliśmy 
spokojnie przeżyć. Goniec doniósł 
nam, że od Sarn idą Niemcy, więc 
alarm i marsz w dalszą drogę na 
Horodziec. 

Tam przeprawa przez Horyń /trud-
na dla taboru/ i potyczka z Ukraiń-
cami na moście. Strzelanina, gdyż 
Ukraińcy zrobili na nas zasadzkę, 
którą odparliśmy i pomaszero-
waliśmy przez Duże Werbcze 
koło Butejek. Tam prowadził nas 
Edek Łibner, bo Butejki to jego 
rodzinna wieś, więc teren dobrze 
znał. Szliśmy przez Piaszczankę, 
Ostrówki, Siedlisko aż do Podsie-
lecza, gdzie w lesie stanęliśmy na 
odpoczynek. 

Śnieg był prawie po kolana, mróz 
nie duży, buty przemokły, więc 
rozpaliliśmy ogniska, by osuszyć 
przemoczone owijaki i wypić cho-
ciaż gorącej wody. Kawę robili-
śmy z suszonych skórek chleba, 
innej nie było. Po odpoczynku 
przeszliśmy dalej przez zamarzłe 
bagna w kierunku Cumania, do-
tarliśmy do lasów księcia Radzi-
wiłła. Ciężki do był przemarsz 
po 50 km bez odpoczynku, przez 
tereny zajęte przez bulbowców. 
Przechodząc blisko huty Stepań-
skiej mieliśmy chęć dotrzeć do 
wsi, zobaczyć co się tam dzieje 
lecz dookoła słychać było strzały 
ognia, więc aby nie tracić ludzi i 
tak z dezorganizowanego batalio-
nu ominęliśmy Hutę. Widziałam 
tylko zboża nie zebrane i ziemnia-
ki nie wykopane, przykryte grubą 
warstwą śniegu, kłosy połamane 
zgięte, łęty ziemniaczane sterczą-
ce wierzchołkami ponad śnieg. 
Kłosy zbóż w pochyleniu żegna-
ły nas chyba na zawsze. Serce 
się krajało na widok Zniszczenia, 
zmarnowania plonów naszej pra-
cy, naszych żniw, nawet nie roz-
poczętych. 

A był to rok bardzo urodzajny, 
zboża przepiękne. Wszystko zo-
stało, przepadło nie sprzątnięte z 
pól. Szliśmy więc jak najprędzej, 
by nie patrzeć na te zniszczenia i 
spustoszenia, na sterczące kominy 
spalonych domów, płotów a nawet 
drzew owocowych. 

A więc krótki odpoczynek w le-
sie obok Podsielecza dalej marsz 
przez na szczęście zamarznięte 
bagna i trzęsawiska, do lasów 
Cumańskich księcia Radziwiłła. 
Partyzanci nasi głodni, przemar-
znięci trzymali się ostatkiem sił. 
Niektórzy maszerowali z gorącz-
ką 29 - 40° ale szli, gdyż zostać 
nie chcieli, by nie popaść w ręce 
bulbowców na męczeńską śmierć. 
Przeprawa była ciężka lecz cią-
gnęliśmy z sobą kilka wozów ta-
boru, a również i 2 działka. 

Szliśmy czwórkami, dwójka-
mi a nawet gęsiego w miejscach 
trudnych do przejścia. A każdy 
z nas dźwigał przy tym karabin, 
amunicję. Byłam też zmęczona, 
pamiętam, w marszu zasnęłam i 
wyszłam z kolumny w śnieg na 
bok, bo mi się śniło, że wszyscy 
skręcają w prawo i ja skręciłam, 
ale koleżanka Tosia chwytając 
mnie za rękę obudziła. Przetarłam 
więc oczy śniegiem i szłam dalej. 
Wreszcie dobrnęliśmy do Przebra-
ża, gdzie była samoobrona tak jak 
u nas w Hucie Stepańskiej. Bun-
kry, rowy strzeleckie, zasieki z 
drutów kolczastych, no i ochrona 
z ludzi uzbrojonych. Przyjęli nas 
rodacy, zakwaterowali jak mogli 
najlepiej. Nasi chorzy padali po-
kotem na posłanie. 

W Przebrażu mieszkała spokrew-
niona z rodziną Sawickich, ro-
dzina Wójcickich. Zabrali mnie 
do siebie. Po 5ciu miesięcznym 
pobycie w partyzantce odwykłam 
od łóżka i białej pościeli, było mi 
też za ciepło w mieszkaniu, to też 
kiedy się umyłam weszłam do 
pokoju, zobaczyłam czystą bia-
łą pościel, stanęłam i wydawało 
mi się, że śnię, oczom nie wie-
rzyłam .... aż weszła gospodyni 
domu. Uśmiechnęła się ze łzami 
w oczach, a że stałam nierucho-
ma podprowadziła mnie do łóż-
ka. Zasnęłam wtedy chyba na 12 
godzin bez przerwy”. Oddział AK 
pod dowództwem por. „Słuckie-
go” był już w rejonie koncentracji 
oddziałów 27 Wołyńskiej dywizji 
Piechoty do akcji „Burza”. Po lu-
stracji, chorych przeniesiono do 
szpitala zakaźnego w Kupiczo-
wie pod opieką siostry „Dany”, 
oddział wyruszył do Rzewuszek, 
żeby zluzować oddział „Sokoła”. 
Ze wspomnień krótko notowa-
nych przez Helenę „Drwal” : „ 
Kupiczów, Zielona, Zasmyki, Li-
tyń, Hołoby, Nyry - pierwsza kwa-
tera Oddziału „Bomby”. 

Potem Oddział wyruszył brzegiem 
Turii do Rzewuszek .... ochrona 
mostu w Dominopolu, Pustynka, 
Czmykos - tu chorowałam na ty-
fus pod troskliwą opieką Dr „Bu-
tryma” ... Sztuń. Ossa, bitwa z 
UPA w Ośmigowiczach, we Wła-
dynopolu zrzut broni, Oździutycze 
bitwa z UPA.” Baza nad rzeką Tu-
rią, tu dołączył Oddział „Gzymsa” 
pod dowództwem por. Franciszka 
Pukackiego, z Ostroga. 

W sekcji sanitarnej była „Czarna 
Marysia” - Felicja Korzeniowska, 
nauczycielka. Oddział „Bom-
by-Wujka” został włączony do 
batalionu „Gzymsa”, w którym 
pododdziały „Bomby” stanowiły 
większość. Powstały 2 kompanie 
i kilka samodzielnych plutonów /
drużyn/. 

Lekarzem batalionu został por. 

„Gryf” Grzegorz Fedorowski, 
który miał do dyspozycji drużynę 
sanitarną pielęgniarek z oddzia-
łu „Bomby” i nowoprzybyłych z 
„Czarną Marysią” od „Gzymsa”. 
Nadano nową nazwę: I batalio-
nu 45 pułku piechoty „Gzymsa”. 
Pod koniec lutego 1944 r batalion 
„Gzymsa” opuścił Ossę i prze-
kroczył tor kolejowy w Turopinie 
31.11.44 po 5o km marszu zatrzy-
mał się na postój w Pustynce.

W Pustynce bitwa z Niemcami, 
wysadzenie mostu na Turii, do-
wództwo „Gzymsa” broni Pustyn-
ki. Na początku kwietnia 44 r roz-
poczęły się walki o Kowel z regu-
larnymi wojskami niemieckimi i 
węgierskimi. Uderzenie nastąpiło 
od strony Lubomia. 

W rejonie Jagodzina walki z 
Niemcami o Turzysk, Owłoczyn, 
Werbcze, Staweczki ... W szpitalu 
chorych i rannych przybywało. 

Ze wsi Mosur szpital przeniesiono 
do leśnictwa Murawa. Panowało 
podniecenie, gdyż mówiło się o 
przemieszczeniu szpitala nie wia-
domo dokąd. Wielu przywiezio-
nych tu ze szpitala w Kupiczowie 
pozostawało na wozach w lesie. 
Powstała panika na wiadomość, 
że Niemcy są w pobliżu i trzeba 
ewakuować szpital do lasu. 

Pustynka została opanowana przez 
Niemców. W ślad za dowództwem 
dywizji zgrupowanie nasze wy-
cofało się do pobliskich lasów. 
Ginie dowódca dywizji mjr „Oli-
wa”. Nastąpiło z kolei groźniejsze 
okrążenie niemieckie. Na niewiel-
kiej przestrzeni lasów Mosurskich 
znaleźliśmy się z kilkoma oddzia-
łami sowieckimi w pułapce. Plut. 
Helena „Drwal” tak wspomina ten 
okres: ...” kiedy wychodziliśmy 
z okrążenia z lasów Mosurskich- 
w czasie przejścia przez most na 
rzece Naretwie koło Zamłynia, 
Niemcy zrobili zasadzkę i bitwę z 
bunkrów. 

Wojsko nasze przeszło przez rze-
kę, a nas Niemcy odcięli; było nas 
za dużo rekowalescentów ... Po 
bitwie i wypędzeniu Niemców z 
bunkrów podeszliśmy pod tor ko-
lejowy w Jagodzinie, gdzie pod-
jechał pociąg pancerny, stanął na 
torze i zaczął nas ostrzeliwać z ka-
rabinów maszynowych i działek 
75. Dużo naszych zginęło, dużo 
wycofało się z powrotem do lasu. 
Po trudach i potyczkach z nie-
mieckimi oddziałami przeszliśmy 
tor, podłożyliśmy miny pod szyny 
kolejowe, wysadziliśmy nadjeż-
dżający pociąg pancerny. Dopiero 
po 2 tygodniach  małymi grupami 
udało nam się dołączyć do dywizji 
w lasach Szackich. 

Razem z dowódcą odłączonej dru-
żyny wchm. ‘‚Czarnym” było nas 
17-tu. Był to przyjemny moment 
powrotu. Wszyscy cieszyli się, że 
żyjemy, że wróciliśmy do swoich 
po kilku potyczkach z placówka-
mi niemieckimi, i że możemy na 
powrót włączyć się do dowodze-
nia, ja nad swoją drużyną dziew-
cząt a wachmistrz „Czarny” nad 
zwiadem konnym. Najprzyjem-
niejszy moment był, kiedy na uro-
czystej zbiórce dowódca mjr „Że-
gota” odznaczył mnie i wachm. 
„Czarnego” w rozkazie dywizyj-
nym Srebrnym Krzyżem Zasłu-
ga z Mieczami, miałam również 
Brązowy Krzyż Zasługi z roku 
1935, który w bitwie pod Jago-
dzinem mi przepadł. Najbardziej 
mi utkwił w pamięci moment w 
miasteczku Firlej koło Lubarto-
wa, kiedy wzięliśmy do niewoli 
30 Niemców. Nie zapomnę tego 
z jaką satysfakcją zdejmowałam 
pas z ładownicą i karabin Niemca. 

Zdobyłam wtedy nowy karabin, 
a swój „bertier” oddałam cywilo-
wi. Długo się nim nie cieszyłam, 
gdyż w Skrobowie, na rozkaz so-
wiecki, musieliśmy złożyć broń. 
Szanowny Panie Pułkowniku ! .... 
przesyłam serdeczne podziękowa-
nie za odznaczenie mnie Krzyżem 
Walecznych za udział w walkach 
oddziału partyzanckiego AK kpt. 
„Bomby” nad Słuczą i Stocho-
dem. 

Jestem naprawdę wzruszona. 
Minęło już 23 lata od krwawych 
morderstw w Hucie Stepańskiej 
i na całym Wołyniu, a 22 lata od 
zakończenia naszych walk party-
zanckich AK. Po tylu latach, gdy 
piszę te słowa ożywają wspo-
mnienia naszych walk o głodzie 
i chłodzie, naszego trudu i znoju 
... ale dla wzniosłego celu, wolno-
ści Ojczyzny. Nasze młodzieńcze 
zrywy, pełne poświęcenia były 
walką dla sprawy całego Narodu. 
Taki szary człowiek , żołnierz Ar-
mii Krajowej ,jak ja - spełniłam 
wówczas tylko swój obywatelski 
obowiązek Polki „ ...

Dalej w liście pisze: ....” Następ-
nie w grudniu 1944 r do listopa-
da 1945 r odbywałam służbę w 
L.W.P w Lublinie w stopniu plu-
tonowego. Po zdemobilizowaniu 
odnalazłam swoje siostry i osiedli-
łam się z nimi w woj. poznańskim 
na gospodarstwie rolnym, gdzie 
pracowałam do 1964 r. 

Po zlikwidowaniu gospodarstwa 
rolnego pracowałam w Spółdzielni 
Mleczarskiej w Kórniku jako ma-
gazynier, bezpartyjna. Mieszkając 
na wsi brałam również udział w 
pracy społecznej jako sołtys 2 
lata, a jako radna dwie kadencje, 
w Kółku Rolniczym jak również 
w Kole Gospodyń Wiejskich ... „/
list z 25.V.1968r/. W październiku 
1944 r aresztowana była przez UB 
w Lublinie. Śledztwo prowadził 
Różański na ul. Krótkiej, dalsze 
śledztwo na Zamku Lubelskim 
do grudnia 1944 r. I tak pisze sio-
strzeniec Julian Libner kilkakrot-
nie przechodząc obok Zamku wie-
czorem ... słyszałem przez okno 
celi śpiew więźniarek i piękny alt 
mojej Ciotki Heleny. Śpiewała z 
uwięzioną Zofią Wojciechowską. 
Śpiewem i swoim hartem ducha 
podtrzymywała na duchu koleżan-
ki z celi więziennej.” 

Po wyjściu z więzienia w Wojsku 
Polskim była pisarzem jednost-
ki wojskowej. W miarę swoich 
możliwości pomagała swoim 
koleżankom z partyzantki, któ-
re były uwięzione pod zarzutem 
szpiegowskiej działalności. Jedna 
z nich została rozstrzelana.

 Plut. Helena Sawicka „Drwal” 
zmarła 19 lipca 1968 r. pocho-
wana na cmentarzu w Kórniku. 
Odznaczenia: Brązowy Krzyż 
Zasługi nadany przez Min. Skład-
kowskiego 1935 r. Srebrny Krzyż 
Zasługi z Mieczami z rozkazu mjr 
„Żegoty” 27WDP Krzyż Walecz-
nych Medal Zwycięstwa i Wolno-
ści nadany przez Spychalskiego 

 Źródła: Czesław Piotrowski 
„Krwawe żniwa” 

Czesław Piotrowski „Przez Wołyń 
i Polesie na Podlasie”

 Odpis korespondencji Heleny Sa-
wickiej „Drwal” 

Relacja siostrzeńca Juliana Libne-
ra z Kórnika.

Od redakcji: materiał opubliko-
wany za: https://kpbc.umk.pl/
Content/201995/Sawicka_Hele-
na_1222_WSK.pdf
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Jestem wnukiem chłopa pańsz-
czyźnianego, synem małorolnego 
wieśniaka galicyjskiego. To nic w 
tym dziwnego, że ojciec mój był 
człowiekiem niepiśmiennym. Uro-
dziłem się 13.01.1911 roku we wsi 
Bedrykowce, powiat Zaleszczyki, 
województwo Tarnopolskie w wie-
lodzietnej rodzinie, byłem piątym 
dzieckiem, ale nie ostatnim, gdyż 
po mym przyjściu na świat uro-
dziło się jeszcze trzech członków 
rodzeństwa. Tak licznej rodzinie 
wyżywić się z 4-ro morgowego 
gospodarstwa było nie łatwo w tym 
czasie. 

Jak wiadomo kryzys gospodarczy 
dawał o sobie znać już w pierw-
szych latach dwudziestego wie-
ku. Świadczy o tym wyjazd setek 
tysięcy emigrantów z całej Euro-
py w szeroki świat, zwłaszcza do 
Kanady na poszukiwanie chleba i 
pracy, tak z zaboru austriackiego, 
jak i rosyjskiego, również z Bałka-
nów. Miało to miejsce 1904 – 1913 
r. Dopiero wybuch I Wojny Świa-
towej nieco ograniczył wyjazd za 
chlebem, wstrzymując emigrację, 
ale wojna pogłębiała niedolę go-
spodarczą. Głód i niedostatek pa-
noszył się wszędzie jeszcze przez 
wiele lat po zakończeniu działań 
wojennych. 

Wspominam te czasy, gdyż tym 
samym chcę przekazać potomnym 
bytowanie i życie mego pokolenia. 
Po wybuchu I Wojny Światowej 
władze austriackie otwierają front, 
którego linia przebiegała przez 
moją wieś. W tej sytuacji moi ro-
dzice zostali wysiedleni z wła-
snego, skromnego gospodarstwa. 
Działania wojenne uniemożliwiły 
uprawę ziemi wieśniakom, a tym 

samym okolice te skazane były 
na głód. Dodać należy, że boje tu 
trwały przez 9 miesięcy. Działo 
się to w latach mojego dzieciń-
stwa, ale i lata młodzieńcze były 
trudne, gdyż głód i niedostatek na 
każdym kroku dawał o sobie znać. 
Wojska austriackie, które tu sta-
cjonowały ogałacały te miejsco-
wości ze wszystkiego, mężczyzn 
powoływano do wojska, kobiety 
ganiane były co dzień do pracy 
przy budowie okopów i umocnień 
wojskowych. Starców wyganiano 
z końmi i wozami na różne prace 
związane z potrzebami wojska, a 
wielu z nich nigdy nie powróciło 
do swych rodzin. Ponad 50% by-
dła zarekwirowano, a także i drób 
(kury, kaczki, gęsi). W 1915 r. pod 
naporem wojsk Mikołaja II Au-
striacy wycofują się w Karpaty, tu 
zajmują wygodne pozycje. 

Ustąpienie frontu niewiele zmie-
niło na lepsze. Po wyjściu z tych 
terenów wojsk Franciszka Józefa, 
ich miejsce zajmują Moskale. Czas 
mija, a dziatwa galicyjska rośnie 
bez łyżki mleka – a ja wraz z nimi. 
Dalsze lata te okolice odwiedzają 
Petlurowcy, Halerczyki, Bolsze-
wicy, a co gorsze nikt niczego nie 
daje, tylko wszyscy chcą brać. Na 
jakiś dłuższy okres czasu utrzy-
mała się władza, jak wówczas 
mówiono, Bolszewicka. Powołano 
do życia wówczas władzę – była 
to władza Rewkomy tzw. wiejskie 
Rejkom, powiatowe Obłkomy itd. 
Władze te upoważniły chłopów do 
zajmowania ziemi folwarcznej, co 
było dla wieśniaków najważniejsze 
– wypas bydła na tych gruntach. 
Lecz niedługo orał chłop ziemię 
folwarczną, gdyż zaczęła się wojna 
polsko-bolszewicka, którą się dzi-

siaj określa jako niepotrzebną. 

Po jakimś tam czasie granica po-
wstaje między Polską Sanacyjną a 
Krajem Rad na Zbruczu. Powstają 
władze Rzeczypospolitej (szla-
checkiej). W 1919-1920 r. otwar-
to we wsi czteroklasową szkołę, 
w dwóch izbach lekcyjnych. Tu 
uczęszczałem do szkoły i ukończy-
łem 4 klasę szkoły podstawowej. 
W tym czasie powracają dziedzice 
do swych dóbr, na podstawie jakie-
goś tam prawa nakazują chłopom, 
którzy uprawiają ich ziemię poło-
wę zbiorów z tych pól oddać pra-
wowitemu właścicielowi – dziedzi-
cowi. Po dwóch lub trzech latach 
pozwolono uprawiać zajęte przez 
nich wcześniej ziemie, ale zażąda-
no od nich 2/3 plonu. Po dalszych 
kilku latach dziedzice zdobywali 
się na inwentarz i przestali dzier-
żawić ziemię komukolwiek. Płacili 
fornalom 12 kwintali zboża rocz-
nie, parę kupek chrustu oraz 0,20 
ha ziemi pod ziemniaki. 
Natomiast dorosła panna zarabia-
ła we dworze dziennie 80 groszy, 
przy cenach: 1 zł kosztował 1 kg 
cukru. Mężczyzna zarabiał od 1 do 
1,20 zł. Ja podrostek mając 15 lat 
zarabiałem 50 groszy dziennie. W 
tak niepomyślnych latach w 1927 
r. rodzice oddają mnie do warszta-
tu rzemieślniczego, gdzie miałem 
zdobyć zawód szewca. Terminowa-
łem u zacnego człowieka i dobrego 
rzemieślnika, który zatrudniał 5-6 
osób. Był nim niejaki Władysław 
Ryś mieszkający w Zaleszczykach 
na ulicy Wodnej. Tu terminowałem 
3 lata i 10 miesięcy, za co rodzice 
musieli płacić trzy kwintale zboża 
rocznie. Termin jest to zdobywa-
nie zawodu. Wyrwany zostałem z 
domu rodzinnego, koleżeństwa i 
wolności chłopięcej we wsi. Teraz 
znalazłem się w jakby żelaznych 
kleszczach pod każdym wzglę-
dem – obowiązek, dyscyplina, po-
słuszeństwo wobec majstra i cze-
ladników, których było aż trzech. 
Wykonywanie wszelkich poleceń 
nie tylko majstra, ale i majstrowej 
oraz czeladników. Już w pierw-
szym roku budzony byłem o godzi-
nie piątej i wysyłany za miasto po 
lebiodę dla świń. Myłem podłogi 
na kolanach ze szczotką w ręku, a 
nawet smarowałem gliną piec chle-
bowy, jak również posyłany byłem 
po zakupy. 
Wszystkie te czynności trzeba było 
wykonywać codziennie w ozna-
czonym czasie i bez szemrania. 
Uczono nas nie tylko rzemiosła, 
ale i życia oraz współżycia z ludź-
mi. Była to szkoła twarda, której 
się nie zapomina. Zaleszczyki – 
miasto uzdrowiskowe, które oka-
la Dniestr z trzech stron, tysiące 
wczasowiczów, miłosne hulanki, 
różne wybryki, a nam uczniom po-
zwalano raz w tygodniu kąpać się 
i pohasać w wodzie, i to nie dłużej 
jak 1 godzinę. Tak było i w innych 
zakładach rzemieślniczych. Często 
zadawałem sobie pytanie: kto kie-
ruje tak niesprawiedliwie życiem 
na ziemi – jedni piją, hulają, bawią 
się inni zaś harują całymi dniami na 
wpół głodni i obdarci. 
Czas mijał (lato i zima), nic więcej 
tylko pilna i wytężona praca. W ta-

kich warunkach kończę termin i po-
wracam do rodzinnej wsi. Jesienią i 
zimą prowadzę warsztat, wiosną i 
latem podejmuję pracę w cegielni 
oddalonej o 7 km, dokąd chodzić 
trzeba było pieszo. Mimo bardzo 
skromnego trybu życia, niedostatek 
pokonać trudno. Prawie co roku, 
tuż po Wielkanocy, dawał o sobie 
znać tzw. „przednówek” tj. stare 
zapasy zboża kończą się, a nowego 
chleba jeszcze nie ma. Siostry wy-
chodząc za mąż zabierają część zie-
mi jako wiano, uszczuplając i tak i 
tak niewystarczający na przeżycie 
kawał ziemi. W 1932 roku umiera 
ojciec. Wydaje mi się, że słuszne 
moje rozumowanie „biedny goły 
na świat przychodzi, goły z tego 
świata odchodzi”, gdyż dorobić 
się czegokolwiek nie można było. 
Po śmierci ojca spada na mnie po-
ważny obowiązek – staję się głową 
rodziny. A więc stara zapracowana 
matka oraz trzy nieletnie siostry; 
pracy żadnej nie ma; ziemi za mało, 
żeby można było się wyżywić. W 
tej sytuacji starsza z sióstr idzie do 
folwarku na roboty tzw. sezonowe 
tj. na sześć miesięcy letnich za 5 
kwintali zboża. Dla porównania 
dodam, że ja stary emeryt dziś za 
swą miesięczną pensję mogę kupić 
taką ilość zboża. Jednym słowem 
niewesoło – za mało środków do 
życia, za dużo żeby umierać. 
W 1934 roku zmusza mnie mat-
ka do żeniaczki, a wybranką moją 
była adoptowana córka emeryto-
wanego dyrektora szkoły, zacnego 
pana Majewskiego. 
Ponieważ po przejściu na emery-
turę wyjechał on do swych teściów 
żyć w sąsiedniej wiosce, toteż tu 
miał się odbyć ślub. Jadąc dzień 
przed ślubem do panny młodej, 
zachodzę na plebanię po kartkę, to 
jest potwierdzenie, że tu odczytane 
były zapowiedzi oraz, że odbyłem 
spowiedź. Proboszcza pierwszym 
pytaniem było to, czy ja mam 10 
złotych. Odważyłem się zapytać 
„za co”, a odpowiedź była krótka 
„za kartkę” – co mnie bardzo zdzi-
wiło, a równocześnie wzburzyło. 
Grzecznie więc mówię, że to za 
drogo, przecież to 10 dni pracy 
we dworze, taka cena za napisanie 
paru słów, a ile to wam zajmie cza-
su. Słowa moje zgniewały pasterza 
i wyszedł do kancelarii, a ja posze-
dłem do domu. Tu zwracam się do 
miejscowego księdza celem uzgod-
nienia godziny ślubu (dnia następ-
nego), ten z kolei żąda kartki, której 
nie posiadam. A kiedy o tym oznaj-
miłem, sługa Boży zaznaczył mi 
kategorycznie, że ślubu mi nie da, 
więc podziękowałem i wyszedłem. 
Ale zanim to nastąpiło zapropo-
nowałem księdzu kompromisowe 
rozwiązanie, a mianowicie, że ja 
wyrażam chęć i zgodę na spowiedź 
i komunię tu u księdza. A, że była 
to sobota podsunąłem myśl, że ju-
tro na mszy przed ślubem mógł-
bym się wyspowiadać. Dodam, co 
myślałem wówczas, ażeby nie za-
płacić 10 zł i nie upokarzać się tam-
temu słudze Bożemu – gotów by-
łem spowiadać się chociażby trzy 
razy, byłoby to dla mnie korzystne 
i dusza byłaby czysta, bez grzechu, 
i ślub odbyłby się, i miałbym praw-
nie nabytą żonę. No i chociaż nie 
jestem materialistą miałbym 10 zł, 

które „pieszo nie chodzą”. Liczy-
łem na trzy korzyści, lecz to mi się 
nie udało, gdyż solidarność duszpa-
sterzy była tak silna i niezachwiana 
wiara sługi Bożego, że nie zechciał 
wyspowiadać mnie. 
Na kompromis się nie zgodził, więc 
poszedłem do przyszłych teściów. 
Kiedy opowiedziałem jak wygląda 
sprawa, że zgody nie mam, a jutro 
ślub – zapytano mnie, co ja myślę. 
Odpowiedziałem stanowczo, że 
mam zamiar zabrać Nuśkę tak bez 
ślubu, a jeśli nie wyrażą zgody, to 
jutro wieczorem wyjadę z drużba-
mi do domu. Przybrana matka żony 
– Lonia, doradzała mężowi, ażeby 
on poszedł do księdza i uzgodnił, 
ażeby ten dał ślub dodając jakby 
moimi ustami „Michale, tyś dyrek-
tor szkoły – on ciebie posłucha i 
pójdzie na ustępstwo dla nas”. Pan 
Majewski wziął laseczkę w ręce i 
przez sad (nie było to daleko) po-
szedł do sługi Bożego tuż przed 
wieczorem. Potem się okazało, że 
ksiądz ugadał przyszłego teścia, 
ażeby zawieść list od niego do księ-
dza z mojej wsi. 
Po pół godzinie wraca teść z listem 
od księdza i mówi, że tam musimy 
jechać. Teściowa ciekawska za-
biera od męża list i otwiera go nad 
parującym czajnikiem. Okazało się 
że list został napisany łaciną. W tej 
sytuacji zamówiono parę dobrych 
koni u sąsiada i w drogę, a było to 
10 km. 
Musiałem więc jechać i ja pomimo, 
iż nie chciałem się z nim spotykać. 
Po przybyciu na probostwo pan 
dyrektor poszedł do sługi Bożego 
sam, a po kilku minutach wrócił i 
odjechaliśmy do domu weselnego. 
Do dnia dzisiejszego nie wiem czy 
ksiądz otrzymał żądane pieniądze, 
czy też nie. O tym incydencie pa-
miętam do dzisiaj, jak to wspierano 
prawa Boskie, a liczę sobie 74 lata. 
W rok później dochodzę do wnio-
sku, że może da się prawić swój 
los w handlu, mając nieco grosza z 
posagu. 
W 1935 roku otwieram mały sklep 
wiejski towarów mieszanych. Jesz-
cze koło tego interesu nie rozkręci-
ło się pełną parą, a tu wybucha w 
1939 roku wojna i przychodzą wła-
dze radzieckie. Prywatny handel 
nie ma racji bytu. No i cóż, zwijam 
interes i rozglądam się gdzie podjąć 
pracę. Na początku 1940 roku idę 
na magazyniera do gorzelni i tam 
pracuję do chwili rozpoczęcia woj-
ny niemiecko-radzieckiej. CDN.

Od redakcji: p/w materiał pocho-
dzi ze strony: http://sycowice.eu./ , 
prowadzonej przez pana Cezarego 
Wocha i udostępniony dzięki jego 
uprzejmości. Na tej stronie znaj-
dujemy informację, że autor p/w  
wspomnień zmarł w 1990 roku. 25 
lat po śmierci, jego córka Maryla 
Żurawik udostępniła zapiski i zdję-
cia swojego ojca, który będąc na 
emeryturze od końca lat 70-tych 
ubiegłego wieku spisywał swoje 
wspomnienia. Przekazując zapiski 
powiedziała: Ojciec na pewno nie 
miałby nic przeciwko, żeby opubli-
kować jego wspomnienia a nawet 
byłby zadowolony, że jego wspo-
mnienia ktoś chce czytać.

Wspomnienia Mikołaja Zubika cz.I
Mikołaj Zubik

http://sycowice.eu./
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Poniżej przedstawiony został za-
ledwie krótki zarys tragedii pol-
skich dzieci, które padły ofiarą  
ukraińskiego ludobójstwa w la-
tach 1939 – 1946. Pełnego opra-
cowania w tym zakresie dokonała 
dr Lucyna Kulińska w 3 tomach 
książki „Dzieci Kresów” (Tom 1 
Warszawa 2003; tom 2 Kraków 
2006; tom 3, Kraków 2009). Be-
stialsko zamordowanych zostało 
prawdopodobnie około 40 tysię-
cy polskich dzieci – nikt już nie 
policzy ich dokładnie, nie opisze 
ich bólu i bólu ich rodziców bę-
dących często świadkami ich mę-
czeńskiej śmierci – zanim sami 
zostali zamordowani. A według 
ukraińskich faszystów była to 
„wojna polsko-ukraińska”, dzie-
ci te, w tym niemowlęta, były 
więc żołnierzami walczącymi po 
polskiej stronie. Ich oprawców 
czczą podczas różnych uroczysto-
ści wołając „chwała bohaterom”, 
„chwała herojom”!  

W nocy z 17 na 18 września 1939 
roku we wsi Sławentyn pow. Pod-
hajce bojówka OUN ograbiła i 
spaliła zagrody polskie mordując 
85 Polaków. Przejmujące wspo-
mnienia Anny Kozieł ze wsi Sła-
wentyn pt. „Rąbali nas jak kury 
na klocu…” spisała Magdalena 
Kolatowska (wnuczka świad-
ka). Jej 20-letnia wtedy prabab-
cia Anna Holchauzer z domu 
Buczek z mężem, rodzicami, 
rodzeństwem i dwójką małych 
dzieci, 3-letnią Janinką i 5-letnim 
Bolkiem, mieszkała w jednym z 
bogatszych gospodarstw w Sła-
wentynie.  „Ja mamę wyciągałam 
przez okno, a córeczkę zostawi-
łam na chwilę samą. W czasie gdy 
ją wyciągałam, Ukrainiec przyle-
ciał i wbił mi widły w tył głowy. 
Od razu upadłam i już byłam jak 
nieżywa. /…/ I ja leżałam tam do 
rana nieżywa. Nic nie czułam. 
Jak ta dachówka zaczęła strzelać, 
bo się paliła, to ja się zerwała. 
Ja się przebudziła. Włosy mia-
łam poszarpane. Cała we krwi. 
Przedtem byłam ubrana, a obu-
dziłam się w samej tylko koszuli. 
A miałam taką ładną spódnicę, 
haleczkę. Nie było tego... I ja pró-
buję się podnieść, ale nie mogę. 
Cała we krwi i błocie. I męczę 
się, ale coś mi mówiło cały czas: 
»Wstań!, Wstań!«. To dzieciątko, 
moja córeczka, wstała, ona już… 
oczy miała wybite. I w ogóle tak 
pokaleczone dzieciątko. Ono, bie-
dactwo, za te rany się trzymało. 
/…/ W końcu, za czwartym razem, 
wstałam. Taka pobita... Cała gło-
wa we krwi, w głowie szumiało. 
Pod żebro mi wbili widły, prawie 
do serca, gwizdało mi tam, taka 
dziura była. Do dzisiaj jest bli-
zna. Idę i patrzę – moja mama 
leży. Podchodzę do niej, próbuję 
podnieść. Ciepła jeszcze była. Tak 
się męczyłam, żeby ją podnieść. 
W końcu padłam koło niej – opo-
wiada dalej. – A tam w górze taki 
las kupił Muszyński i chłopak się 
przechował, i krzyczał do mnie: 
»Pani Holchauzerowa! Niech 
pani ucieka! Mama już nie żyje!«. 
Mama już nie żyje... A gdzie ja 
miałam uciekać? Jak? Ale wsta-
łam i tak się trzęsę, i nic nie wiem 
– gdzie ja jestem, co ja jestem? A 
to dzieciątko trzyma mnie za rękę, 

a takie ono pobite. Oczy wybite, 
tak jej oczy wypływały – prababci 
łamie się głos. – Moja córeczka... 
/…/ A to dzieciątko biedne poło-
żyło się, tak się męczyło, takie 
siniutkie i pobite, i tak stękało, 
biedne jeszcze żyło i męczyło się. 
Ja byłam jeszcze nieprzytomna. 
Cała we krwi, jak straszydło wy-
glądałam – płacze prababcia. /…/ 
W nocy wzięłam już nieżywą có-
reczkę i przytuliłam. Całą noc tak 
spałam... I później ta Ukrainka, 
Melanka, uprosiła mnie i wzięła 
małą. Nieboszczyk Władek zrobił 
trumnę i pochowaliśmy córeczkę 
obok kapliczki polskiej – płacze 
prababcia.”   (http://ioh.pl/arty-
kuly/pokaz/rbali-nas-jak-kury-
-na-klocu,1127). 

25 marca 1943 roku we wsi Po-
stójno pow. Kostopol: „Poszuku-
ję świadka męczeńskiej śmierci 
Zdzisia Gawła lat 5. Ktoś go wi-
dział prowadzonego, uwiązanego 
za szyjkę za pomocą zaciskającej 
się pętli przez Ukraińców i pod-
noszonego w górę na tej pętli, gdy 
kaci prowadzący dziecko szli przez 
ukraińską wieś Postójne. Stały 
tam przy drodze gromady rozma-
wiających ze sobą ukraińskich 
ludzi. Wtedy prowadzący dziecko 
unosili koromysło do góry i dziec-
ko zawisało w powietrzu macha-
jąc rączkami i nóżkami, bo się du-
siło. Ludzie ze zgrozą odwracali 
głowy nie chcąc na to patrzeć. A 
kaci byli ubawieni reakcją dziec-
ka i przy następnej gromadzie lu-
dzi powtarzali teatr. Kto widział 
finał tej nieludzkiej „zabawy”? 
(Janina Stefaniak, jankasno@
wp.pl; w: www.stankiewicze-
,com/ludobojstwo.pl). 26 marca 
1943 roku (święto Zwiastowania 
NMP) we wsi Radomianka pow. 
Kostopol:  „Jako jedne z pierw-
szych zostały zamordowane dwie 
kilkuletnie dziewczynki. Nazwisk 
nie znam. Były to siostry wzglę-
dem siebie. Moja siostra Kazi-
miera, która wtedy miała ok. 3 
latek, była wraz z mamą i siostrą 
Lonią na tym pogrzebie. Obie le-
żały w jednej trumnie w białych 
sukieneczkach. Na szyjkach miały 
zaplątany drut kolczasty, a powy-
rywane języki leżały obok nich na 
poduszce. Kazia do dziś pamięta 
ten widok.” (Janina Stefaniak, 
jankasno@wp.pl; w: www.stan-
kiewicze.com/ludobójstwo.pl.) 

W nocy z 3 na 4 maja 1943 we 
wsi Kąty (Kuty) pow. Krzemie-
niec  na terenie kościoła św. Izy-
dora Oracza  walkę ze zgrupowa-
niem upowców „Kruka” i melny-
kowców „Chrina” stoczyła grupa 
polskiej samoobrony.  „Kąty – po 
męczeniu zabili dziecko, rozcięli 
usta od ucha do ucha, a między 
oczami przybili gwoździem kartę 
z napisem: „Polska od morza do 
morza” (AAN, DR, sygn. 202/
III/200, k. 32 – 35).  W nocy z 7 
na 8 maja 1943 roku w kol. Ka-
terynówka pow. Łuck upowcy 
oraz okoliczni chłopi ukraiń-
scy ze wsi Rudnia, Swoz i Bo-
diaczów 3-letniemu Januszowi 
Mękalowi powyłamywali ręce 
i nogi, 5-letniego brata Lonię 
zakłuli bagnetami, 10-letniemu 
Władysławowi Morawskiemu 
rozpruli brzuch, 5-letniej Stani-

sławie Stafaniak rozpruli brzuch 
i powyłamywali ręce a jej 30-let-
nią matkę Marię będącą w ciąży 
zakłuli nożami (Siemaszko...., s. 
607). „Pamiętam to wszystko jak 
by to było dziś. Gdy rozwidniło 
się obiegłem wszystkich pomor-
dowanych, licząc, że komuś może 
być potrzebna pomoc. Niestety, 
jedynie małe dziecko, dwuletni 
synek Piotra Mękala żył jeszcze. 
Miał obydwie rączki i nóżki wy-
łamane, na wpół przytomny prosił 
pić i za chwilę zmarł.”. (Hiero-
nim Wardach: Ostatnia noc; w: 
Świadkowie mówią, s. 60 - 65). 
W kol. Ugły pow. Kostopol 11 
maja 1943 roku 13-letniego Pio-
tra Kucnera rannego w nogę oraz 
jego 4-letnią siostrę Kazimierę 
żywcem wrzucili w ogień, 38-let-
nią Katarzynę Orzechowską za-
kłuli widłami a jej rocznego syna 
Jarosława oprawca wziął za nóż-
ki i roztrzaskał głowę o pieniek. 
Oraz:„Naocznym świadkiem mor-
du była Stefania Orzechowska c. 
Stanisława z Folwarku, poszła 
do stryjka Władysława na Ugły. 
Władysław był tam ożeniony za 
córkę kolonisty, miał kilka dzieci. 
Kiedy rozpoczął się mord Włady-
sław ze starszymi dziećmi zdołał 
uciec, natomiast jego żona z 9 
miesięcznym dzieckiem ukryła się 
razem z kilkoma innymi, w kopcu 
na ziemniaki, u sąsiada Ukraiń-
ca. Kiedy przyszli na podwórko 
banderowcy, on natychmiast po-
kazał miejsce ukrycia. Dorosłych 
zamordowano, a dziecko nabito 
na sztachety. Ukraińcy twierdzili 
że mordu dokonali banderow-
cy z Kryczylska.” (Wokół Huty 
Stepańskiej z Januszem Horosz-
kiewiczem; w:  http://isakowicz.
pl/szlakiem-wolynskich-krzyzy-
-ugly ). W kolonii Wielka Hłusza 
pow. Kamień Koszyrski: „Około 
12 V 1943 r. sotnia bulbowców 
otoczyła zamieszkaną przez Po-
laków kolonię Wielka Hłusza, le-
żącą około 25 km na północ od 
Kamienia Koszyrskiego. Miesz-
kańców, w liczbie 15 osób doro-
słych i kilkoro dzieci, zgromadzo-
no w zabudowaniach Pileckiego 
i Łukaszewicza, po czym w obec-
ności sterroryzowanych mężczyzn 
zgwałcono wszystkie niewiasty, 
a następnie wszystkim nie wy-
łączając dzieci, wyłupano oczy, 
obcięto języki, kobietom piersi, a 
mężczyznom genitalia, po czym 
zabudowania wraz ze znajdują-
cymi się w środku okaleczonymi 
spalono” (Janusz Niewolański: 
„W poszukiwaniu zagubionych 
„Żurawi Ibykusa”; w: Kresowy 
Serwis Informacyjny nr 7/2013). 
13 maja 1943 roku w kol. Józe-
fin pow. Łuck zamordowali 4 
Polaków: 20-letnią Anastazję Za-
lewską oraz 3-osobową rodzinę z 
5-letnią córką Henią Zalewską, 
którą oprawcy nadziali na szta-
chetę płotu. W maju 1943 roku 
we wsi Szpikołosy pow. Krze-
mieniec „powstańcy ukraińscy” 
po rzezi Polaków obnosili po wsi 
zwłoki 5 dzieci nabite na widły. 
Swoiste „trofea zwycięstwa’, na 
miarę banderowskiej „samostijnej 
Ukrainy”. „Szpikołozy – na skutek 
bestialskich metod mordowania 
Polaków, Niemcy spalili tę wieś. 
Dzieci polskie nosili tam Ukra-
ińcy, rozwieszone na widłach”. 

(AAN, DR, sygn. 202/III/200, 
k. 32 – 35). W mieście Łuck w 
wodach rzeki Styr, u wylotu uli-
cy Kumowskiej, znajdowały się 
zwłoki chłopca, lat ok. 10, przy-
bitego gwoździami do desek. 

Wiosną 1943 roku w osadzie 
Klesów pow. Sarny bulbowcy na 
pastwisku wyłapali co najmniej 
10 polskich dzieci pilnujących 
pasących się krów i je wymor-
dowali rozbijając im głowy kol-
bami karabinów lub przebijając 
bagnetami i nożami a następnie 
depcząc. Uratował się nie dobity 
10-letni chłopiec. W mieście Sar-
ny woj. wołyńskie przebywająca 
na plebani 11-letnia dziewczynka 
z okolic Sarn, mająca kilkanaście 
ran kłutych, dostała ataku histe-
rii na widok mięsa, ponieważ jej 
rodziców „partyzanci ukraińscy” 
najpierw zamordowali, a potem 
pokroili na kawałki, wbili w nie 
widelce i ułożyli na półmiski.  

11 lipca 1943 roku w kol. Wy-
granka pow. Włodzimierz Wo-
łyński zamordowano co najmniej 
157 Polaków. Na drugi dzień 
przyjechali Niemcy z Sokala na 
inspekcję. W pierwszych domach 
natknęli się m. in. na dwuletnie 
dziecko nasadzone na widły i 
wstawione w okno, drugie miało 
wsadzoną w brzuch łopatę, którą 
podparto drzwi. Zrezygnowali z 
oględzin reszty zagród, porobili 
zdjęcia i odjechali. Trzy dni po 
napadzie Ukraińcy spalili kolo-
nię, zwłoki spłonęły w zabudo-
waniach. Ciała pomordowanych 
poza domami rozniosły po polach 
zgłodniałe psy. Jerzy Krasowski 
wspomina: „W pierwszym za-
budowaniu znaleźliśmy wstrzą-
sający widok, obraz wbitego na 
ostry słup przy furtce kilkuletnie-
go chłopca. Na parkanie był na-
pis „Litak Sikorskoho” /samolot 
Sikorskiego/”. (Jerzy Krasow-
ski „Wspomnienia Wołyniaka”, 
bdw., s.84).  We wsi Zahorów 
Nowy pow. Horochów dwoje 
dzieci: 11-letniego Edwarda Ślu-
sarskiego oraz jego siostrę Manię 
w wieku przedszkolnym „ukraiń-
scy partyzanci” żywcem zakopali 
w ziemi. We wsi Przewały pow. 
Włodzimierz Wołyński Ukraińcy 
zaatakowali ludność polską zgro-
madzoną w kościele i zamordo-
wali 54 Polaków. „Jeden z Ukra-
ińców nadział dziecko polskie na 
widły i podniósł w górę, krzycząc: 
dywyś, polski oroł”. W kol. Tere-
sin pow. Włodzimierz Wołyński 
upowcy oraz chłopi ukraińscy 
z Kohylna i Gnojna siekierami, 
bagnetami i innymi narzędziami 
oraz paląc żywcem wymordowa-
li co najmniej 207 Polaków; troje 
dzieci w wieku: 1,5 roku oraz 5 
i 8 lat Ukrainiec zakopał żywcem 
w ziemi. We wsi Ziemlica pow. 
Włodzimierz Wołyński upowcy 
oraz chłopi ukraińscy z okolicz-
nych wsi siekierami, szpadlami, 
widłami i innymi narzędziami 
zamordowali około 90 Polaków. 
„Dzieci nabijano na zaostrzone 
kolki i wrzucano do studni.”. (Sie-
maszko..., s. 854). 

12 lipca 1943 roku, w ciągu kilku 
zaledwie godzin, banderowcy, w 
niezwykle okrutny sposób, wy-

mordowali ok. 260 mieszkańców 
wsi Zagaje. „ Ziemiański roz-
poznał w studni sąsiadów dwie 
swoje córeczki po... sukienkach. 
Ciała swojego synka Miecia Ja-
dwiga Bracław nie znalazła. Z 
jednej strony fakt ten nieco ją 
uspokoił, z drugiej jednak niepo-
koił i przeraźliwie dręczył, no bo 
skoro nie zabili go bandyci spod 
znaku UPA, to gdzie się właści-
wie ukochany synek podział?! 
Wtedy Jadwiga Bracław jeszcze 
nie wiedziała, że myśl ta będzie 
prześladować ją do końca życia..” 
(Zbyszek Beling: Rzeź wołyńska. 
Zagaje – historia prawdziwa; w: 
http://www.piastowskakorona.
pl/news.php?readmore=602 , 16 
grudzień  2013). 

„Marian Wierzbicki, (który był 
naocznym świadkiem konania w 
męczarniach swego ojca Piotra, 
Matki Franciszki i mojej Mat-
ki Rozalii Wierzbickiej) uciekł 
z Chiniówki, zabierając żonę, 
dwoje dzieci i najmłodszego bra-
ta, 13-letniego Janka. Wyjechał z 
nimi do Mizocza. Tu Janek Wierz-
bicki i jeszcze czworo innych dzie-
ci, pognali za miasto krowy na pa-
stwisko. Złapali ich banderowcy, 
przebili dzieciom nożami brzuchy, 
nanizali na kolczasty drut i owi-
nęli wokół telegraficznego słupa. 
A na koniec podziobali jeszcze te 
biedne dzieci nożami. Konały w 
strasznej męce.” (Anastazja Pasz-
kowska; w: http://wolyn.ovh.org/
opisy/chiniowka-11.html ). „Tego 
samego tygodnia w środę ban-
derowcy napadli na Mizocz. Na-
szego sąsiada córeczka Wandzia 
Procner  opowiadała , gdy jej 
ojciec usłyszał strzały i zobaczył, 
że domy się palą uciekł z czwórką 
dzieci do ogrodu do dołu, gdzie 
na zimę zakopywano kartofle. 
Wandzia schowała się w krzaku 
porzeczek. Gdy banderowcy pod-
palili ich dom, przyszli i znaleźli 
ojca i tych czterech braci, widzia-
ła jak ojciec ukląkł na kolana i za-
czął prosić o darowanie życia. Ale 
dwóch banderowców podeszło i 
widłami jeden z jednej strony a 
drugi z drugiej wbili widły w jego 
boki i zaciągnęli ojca i wrzucili 
do ognia. Następnie wrócili po 
resztę dzieci i również wzięli za 
ręce lub za nogi i żywcem wrzucili 
do ognia. Ona ocalała.” (Bogdan 
Melcer; w: http://prawy.pl/3456-
bogdan-melcer-swiadek-zbrodni-
upa-zywcem-wrzucili-dzieci-za-
nogi-do-ognia/ ). 

12 lipca 1943 roku w kol. Maria 
Wola pow. Włodzimierz Wołyń-
ski upowcy oraz okoliczni chłopi 
ukraińscy dokonali rzezi 229 Po-
laków. Wyłapane w zbożu 18-cio-
ro dzieci w wieku 3 – 12 lat, w tym 
synów Reginy Futyma: 5-letniego 
Zbigniewa i 3-letniego Ryszarda, 
„ukraińscy partyzanci” załadowa-
li na wóz drabiniasty i wywieźli 
do ukraińskiej wsi Czestny Krest, 
gdzie pomordowali ich przebija-
jąc widłami i rąbiąc siekierami. 
We wsi Werchnów pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy zamor-
dowali 3-osobową rodzinę pol-
ską: Michałkiewicza i jego 2 córki 
do lat 8, które nadziali na bagnet i 
śmiali się, że to „polski samolot”. 
We wsi Pustomyty pow. Horo-

Polskie dzieci – ofiary ukraińskiego 
ludobójstwa
Stanisław Żurek
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chów: „Jeden z Ukraińców zła-
pał Wandę (Piliszczewską, lat 8 
– przy. S.Ż), ta jednak po krótkiej 
szamotaninie zdołała się wyrwać. 
Wyskoczyła na dwór, nie pobiegła 
jednak, jak mama i siostra prosto, 
lecz skręciła w bok. Przy studni 
stojącej przed jedną z chałup zo-
baczyła Ukraińca  rozdzierające-
go dziecko. -  Małą dziewczynkę, 
leżała na ziemi. Przydepnął jej 
jedną nogę i z całej siły szarpał 
za drugą, właśnie po to, by dziec-
ko rozedrzeć. Potem wrzucił ją do 
studni. /.../ Kowalczykowa miała 
troje dzieci, dziewiętnastoletnią 
Stasię, siedemnastoletniego Ta-
dzia oraz dwuletnią Basię. Gdy 
przyszli do ich domu, kazali im 
klękać. /.../ Klęczała w środku, 
syn i córka po jej bokach, mała 
Basia stała w łóżeczku. Jeden z 
bandytów strzelił. Syn i córka 
Kowalczykowej upadli od razu, 
jej kula przestrzeliła dłonie. Też 
upadła, udała, że nie żyje. Basia 
zapłakała. Ukrainiec podszedł do 
niej, dziecko wyciągnęło ręce do 
srebrnego ostrza, tamten pchnął, 
zatopił je w jej piersi. /.../ Ko-
walczykowa odzyskała przytom-
ność. Zeszła na dół do piwniczki. 
Owinęła przedziurawione ręce 
szmatami, usiadła na taborecie. 
A z góry, przez szczeliny w pod-
łodze, kapała na nią krew. Krew 
jej martwych dzieci, oblepiała ją 
od głowy do stóp. W końcu nie 
była w stanie tego znieść, wyszła 
po dwóch godzinach. Zawinęła 
ciała w prześcieradła, wykopała 
pod oknem dół i powkładała tam 
swoje martwe dzieci.” (Damian 
Szymczak: „Czy żołnierze chodzą 
z tasakami”; w: „Gazeta Polska” z 
23 lipca 2008). We wsi Wólka Sa-
dowska pow. Horochów Ukraińcy 
z sąsiednich wsi zamordowali 80 
Polaków. M. in. „partyzanci ukra-
ińscy’ zamordowali 5-osobową 
rodzinę Lachiewiczów z 3 dzieci: 
10-letnim Waldemarem, 9-letnią 
Danutą i 5-letnią Zofią - „dziew-
czynki miały połamane ręce, 
powykręcane nogi i inne ślady 
znęcania się”. 5-osobową rodzi-
nę Ludwika Tuńskiego z dziećmi 
lat 13, 9 i 3 spalili żywcem. (Sie-
maszko..., s. 173). 

14 lipca 1943 roku  we wsi Ko-
łodno (Kołodno Lisowszczyzna 
i Kołodno Siedlisko) pow. Krze-
mieniec około godz. 14 do wsi 
wjechało 300 ukraińskich “po-
wstańców” na 50 furmankach i 
dokonało rzezi co najmniej 516 
Polaków.  Kowalowi ścięli gło-
wę kosą, jego żonie (lat 31) ucięli 
język i piersi, ich córkę 5-letnią 
rozdarli na pół. 

15 lipca 1943 roku we wsi Za-
borol pow. Łuck  upowcy za-
atakowali konwój uciekających 
Polaków z Antonówki Szepel-
skiej do Łucka. Zamordowali 
54 osoby,  M.in. małego chłopca 
Bolesława Czerniaka przybili do 
ziemi drewnianym kołkiem przez 
brzuch. W kol. Aleksandrówka 
pow. Kowel ukraińscy “partyzan-
ci”, w tym miejscowi, dokonali 
rzezi kilkunastu rodzin polskich. 
„Szczególnie pastwiono się nad 
dziećmi – najmniejsze utopiono 
w studniach, pozostałe wrzucono 
do lochu po ziemniakach i zasy-
pano ziemią, część zabito kolbami 
karabinów.” (Siemaszko..., s. 338 
– 339). We wsi Pułhany pow. Ho-
rochów upowcy oraz miejscowi i 
okoliczni Ukraińcy zamordowali 
co najmniej 97 Polaków za pomo-
cą różnych narzędzi, po torturach. 
„Ukraiński partyzant” zabił Sta-
nisława Kolana i sześcioro jego 
wnucząt, dzieci Aleksandra, które 

najpierw zabijał nożem, a potem 
rozbijał główki siekierą. Z ko-
lei Władysława Kolmana z żoną 
Heleną i pięciorgiem ich dzieci 
zamordowali sąsiedzi – Ukraiń-
cy. „Zamordowanych i żyjących 
jeszcze ciężko rannych, którzy nie 
mogli uciec, grzebali na miejscu 
zbrodni miejscowi młodzi Ukraiń-
cy” (Siemaszko..., s. 133). 

We wsi Wyrka pow. Kostopol gru-
pa Polaków, którzy poprzedniego 
dnia (tj. 16 lipca) uciekli do Huty 
Stepańskiej, przyszła do swoich 
gospodarstw po żywność i zosta-
ła zaatakowana przez Ukraińców. 
Zanim grupę tę zaatakowali upo-
wcy:  „/.../ zobaczono rozmiary 
bestialstwa. We wsi leżeli ludzie z 
odrąbanymi rękami, wyłupionymi 
oczami, które penetrowały mrów-
ki, przybici do ziemi (także dzieci) 
kołkami przez brzuch.” (Siemasz-
ko..., s. 305). 

W kol. Szeroka pow. Horochów 
18 lipca Ukrainiec Stachu Soły-
nynka zabił łopatą uratowane z 
napadu 16 lipca dwoje dzieci Jana 
Cwinarowicza: 15-letnią Marię 
i 10-letniego Czesława, którego 
waląc łopatą 5 razy w głowę rzekł 
„twerdy lach”.  

W lipcu 1943 roku w kol. Kołma-
czówka pow. Horochów zamor-
dowali bestialsko 35 Polaków. 
Niemowlę z rozdeptaną główką, 
rączkami i nóżkami wyrwanymi 
i rozczapierzonymi, miało przy-
pięty napis: „polski orzeł”. W kol. 
Michałówka pow. Kowel upowcy 
oraz chłopi ukraińscy za pomocą 
siekier, wideł, łopat, motyk i in-
nych narzędzi zamordowali 58 
Polaków. „Januszewska Eugenia 
i jej dwoje małych dzieci 5 lat a 
2-gie jeszcze pierś ssało w be-
stialski sposób zabici, szpadlem 
im głowy odrąbali, maleństwo zo-
stawili żywe, jeszcze dwa dni leża-
ło przy niej i ssało pierś. Za dwa 
dni jak zakopywali zwłoki, rzuci-
li żywe do dołu razem z martwą 
matką i zakopali  -  3 osoby.”  (Ja-
nina Skałuba:  „Wspomnienia z 
wydarzeń w 1943 roku w kolonii 
Michałowka pow. Kowel”,  „Nie-
drzwica Duża, dn. 02.03.2003 
r.” –  w zbiorach autora). We wsi 
Medwedówka pow. Kostopol 
upowcy z sąsiednich wsi zamor-
dowali co najmniej 57 Polaków.  
Znęcali się zwłaszcza nad dzieć-
mi, z których kilkoro pokłutych 
zdołało dowlec się do sąsiedniej 
Janówki. 3-letniego Adasia Ba-
gińskiego nasadzili na kołek. 

 „W jednej z wiosek w pobliżu 
Dereżnego po pogromie znale-
ziono w chacie małe dziecko z 
wyprutymi wnętrznościami. Je-
lita były rozpięte na ścianie w 
jakiś nieregularny sposób, a na 
jednym z gwoździ wisiała kartka 
z napisem „Polska od morza do 
morza”. (Wincenty Romanowski, 
„Kainowe dni”, Warszawa 1990, 
s. 7). We wsi Swinarzyń pow. 
Kowel pod koniec lipca upowcy 
zamordowali kilka rodzin pol-
skich – ponad 30 Polaków: Ko-
bietę, o nazwisku Lipska, przybili 
gwoździami do drzwi kuchen-
nych, obcięli piersi i wypruli z 
łona wnętrzności, jej paroletniego 
synka przybili do stołu za język, 
a pozostałe rodzeństwo wrzucili 
do studni.  

We wsi Izów pow. Włodzimierz 
Wołyński latem 1943 roku pod-
czas żniw upowiec Łupinka z Izo-
wa przechwalał się, ilu Polaków 
zamordował i jak polskie dzieci 
nasadzał na kołki. Po wojnie Łu-
pinka rozpoznany został w Polsce 

jako działacz wysokiego szczebla 
w PZPR, nosił inne nazwisko. We 
wsi Kohylno pow. Włodzimierz 
Wołyński zamordowali 4-osobo-
wą rodzinę polską kowala Włady-
sława Janczewskiego: kowalowi 
odcięli ręce i nogi; 12-letniemu 
synowi ścięli głowę kosą, przy 
czym 2 Ukraińców zakładało 
się, czy można to zrobić jednym 
ruchem; 4-letniego syna przybili 
gwoździami do ściany mieszka-
nia i tak pozostawili, aż skonał; 
żonie, będącej w ostatnim mie-
siącu ciąży rozpruli brzuch i po 
wyciągnięciu dziecka rzucili na 
gnojowisko wołając po ukraiń-
sku: ”Popatrzcie jak lata polski 
orzeł”. Żona żyła jeszcze 4 lata, 
gdyż po odejściu „powstańców 
ukraińskich” sąsiad owinął ją w 
matę i zawiózł do szpitala. 

W mieście Dubno woj. wołyń-
skie: „12 sierpnia 1943 r. będąc 
w mieście Dubnie w towarzystwie 
st. sierżanta 43 pp. P. Bronow-
skiego widziałem pomordowa-
nych. Matkę i dwoje dzieci w wie-
ku 9 i 5, ojciec żywcem spalony 
we własnym domu, dzieci miały 
oczy, uszy i języki poodcinane, 
matka odcięte piersi z rozbitą 
głową, na ciele wiele śladów od 
uderzeń tępym i ostrym narzę-
dziem..” (1943, wrzesień – Od-
pis notatki M. Straganowskiego 
dla RGO we Lwowie dotycząca 
przyczyn i przebiegu ludobójczej 
akcji antypolskiej na Wołyniu. W: 
B. Ossol. 16722/2, k. 295). 

15 sierpnia (święto Wniebowzię-
cia NMP) w kol. Berezowicze 
pow. Włodzimierz Wołyński upo-
wcy 8-letniej Irenie Chaber sie-
kierą odrąbali głowę na pniaku do 
rąbania drzewa. We wsi Choro-
stów pow. Włodzimierz Wołyński 
przywiązali do łóżka, oblali ben-
zyną i spalili babkę Karolinę Ryś 
i jej dwoje wnucząt o nazwisku 
Opałko. 

W kol. Czmykos pow. Luboml 
upowcy razem z chłopami ukra-
ińskimi z okolicznych wsi Czmy-
kos, Sztuń, Radziechów, Olesk i 
Wydźgów wymordowali około 
200 Polaków.. Eugeniusz Król, 
lat 12, został przybity za ręce, 
nogi i szyję do drzwi w kuchni. 
Zofia Wąs z d. Król, jako świadek 
pisze o sobie w osobie trzeciej: 
„Zofia Król, lat 7 i Janina Kotas, 
lat 12 bawiły się w sadzie lalkami. 
Nagle zaczęły dochodzić dziwne 
odgłosy. Starsza dziewczynka, 
Janina Kotas, zidentyfikowała, że 
są to banderowcy. Nagle jeden z 
nich pojawił się w sadzie, gdzie 
bawiły się dziewczynki (znany 
dziewczynkom, gdyż pochodził 
ze wsi Czmykos, gdzie mieszka-
li w większości Ukraińcy). Ten 
człowiek był tego samego dnia 
rano u państwa Królów – chciał 
pożyczyć chleb. Pani Julia Król, 
lat 29, matka Zofii dała mu cały 
bochenek, podziękował i wyszedł. 
W sadzie ów Ukrainiec zapytał, 
czy rodzice są w domu. Zofia od-
powiedziała, że tak. Dalej już nic 
nie pamięta. Jak się okazało póź-
niej, dostała w tył głowy łopatą, 
co spowodowało utratę świado-
mości i wstrząs mózgu. Gdy Zo-
fia odzyskała przytomność, było 
jeszcze widno, okazało się, że 
wraz z koleżanką zostały przysy-
pane ziemią w niewielkim rowie. 
/.../ Janina Kotas leżała na Zofii z 
odciętymi w połowie łydek noga-
mi. Dostała przez chwilę drgawek 
i przestała się odzywać, prawdo-
podobnie już nie żyła. Zofia wydo-
stała się z prowizorycznego grobu 
i poszła do domu. Zorientowała 
się, że w domu są jeszcze bande-

rowcy, więc wystraszona schowa-
ła się w konopie. Jak już wszystko 
ucichło, ponownie Zofia wybrała 
się do domu. I co zastała? Mama 
Julia Król, lat 29, z domu Grecz-
kowska, leżała na podłodze cała 
zakrwawiona z nożem w piersi, 
już nie oddychała. Brat, Euge-
niusz Król, lat 12 został przybity 
za szyję i ręce do drzwi w kuchni, 
również już nie żył. Tata Stani-
sław Król, lat 38 leżał koło pa-
sieki, najprawdopodobniej prze-
rżnięty piłą, jeszcze żył. Jak zoba-
czył Zofię, zaczął krzyczeć, żeby 
uciekała do babci. Zofia pobiegła 
najpierw do Marii Danielak, swo-
jej matki chrzestnej. W domu ni-
kogo nie było, na podłodze leżało 
tylko jakieś dziecko, całe porozry-
wane (głowa, nogi, ręce – osob-
no). Następnie Zofia pobiegła do 
swojej babki Katarzyny Król i 
dziadka Antoniego króla, tam też 
nikogo nie było, tylko pełno krwi 
wszędzie. Następnie Zofia pobie-
gła do drugiej swojej babki Zofii 
Greczkowskiej i dziadka Feliksa 
Greczkowskiego. Po drodze spo-
tkała swoją koleżankę Amelkę, lat 
5 i jej siostrę Annę. Lat 3, Góral. 
Za chwilę wyszedł, wyłonił się na-
gle, jakiś Ukrainiec i zaczął strze-
lać. Anna Góral, lat 3 zginęła na 
miejscu. Amelka Góral została 
postrzelona w ręce. Przed kulami 
uchroniła się jedynie Zofia. Zofia 
z ranną Amelką poszły do domu 
Greczkowskich, w którym też ni-
kogo nie było. Po drodze napotka-
ły leżącą, już nie żyjącą, kobietę 
z małym dzieckiem przy piersi. 
Dziecko jeszcze żyło. Następnie 
poszły do domu Amelki Góral i 
tam się schowały w kryjówce pod 
podłogą. Przesiedziały tam całą 
noc. Na drugi dzień poszły do 
Lubomla, do ciotki Zofii”. Było 
to 12 kilometrów, dotarły tam w 
bardzo złym stanie, do cioci Zo-
fii o nazwisku Wichruk z d. Król 
(Siemaszko..., s. 1180). 

W kol. Głęboczyca pow. Wło-
dzimierz Wołyński „powstańcy 
ukraińscy” razem z chłopami 
ukraińskimi z sąsiednich wsi wy-
mordowali około 250 Polaków. 
Ranną 11-letnią Anię Krako-
wiak zakopali żywcem. Małemu 
dziecku Jana i Anieli Sławskich 
roztrzaskali główkę o słup. W 
kol. Ludmiłpol pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy i chłopi 
ukraińscy z Gnojna za pomocą 
siekier, bagnetów i innych narzę-
dzi wymordowali 104 Polaków. 
„Franciszek Walczak mieszkał 
w Ludmiłpolu, on i jego rodzina 
byli Polakami. Trzech Ukraińców 
wjechało na jego podwórko, wła-
śnie w tym czasie z domu na po-
dwórko wyszła jego żona Gustafa 
lat ok. 22 z malutkim dzieckiem 
na ręku. Wyraźnie nie wiedziała 
jeszcze co jej grozi. /.../ Ukra-
iniec uderzył najpierw siekierą 
dziecko, które Gustka trzymała w 
rękach. Niemowlę wypadło jej z 
rąk i upadło ogłuszone na ziemię, 
jednak ożyło i zaczęło raczkować. 
Jeden z oprawców powiedział za-
raz: „Dobij dziecko, bo ożyło!”. 
Ukrainiec uderzył jeszcze raz sie-
kierą i tym razem skutecznie. Za-
raz potem zarąbali Gustafę, żonę 
Franciszka, który to wszystko wi-
dział i słyszał ze schronu.” (Anto-
nina i Kazimierz Sidorowicz, w: 
www.stankiewicze.com/ludoboj-
stwo.pl; relację spisał Sławomir 
Tomasz Roch.). 

W nocy z 24 na 25 sierpnia 1943 
roku w miasteczku Mizocz pow. 
Zdołbunów Ukraińcy podpalili 
domy polskie i sierpami, siekie-
rami, nożami wyrżnęli ponad 100 

Polaków; „na sztachetach płotów 
wisiały niemowlęta w becikach” 
(Siemaszko..., s. 979). „To było 
piekło. Wchodzili do poszczegól-
nych domów i zarzynali ludzi, ma-
sakrowali, rąbali na kawałki. Do 
uciekających strzelali, natomiast 
wszystkich, których złapali mor-
dowali w okrutny, sadystyczny 
sposób - nożami, kosami, siekie-
rami. Małe dzieci zabijali o mury 
domów i wieszali na płotach.” 
(Relacja świadka Romana Szpita; 
w: Lucyna Kulińska, Dzieci Kre-
sów II, Kraków 2006, s. 78-79). 

29 sierpnia 1943 roku w kol. Au-
gustów pow. Horochów zamordo-
wali 7-osobową rodzinę polską. 
Świadek Kajetan Cis, ukryty w 
kopie zboża złożonej z dziesięciu 
snopków widział nieudaną próbę 
ucieczki rodziny Malinowskich. 
Rodzina ta liczyła 7 osób: rodzi-
ców, teściową i dzieci lat: 2. 3, 4 
i 5. „Rozjuszona banda, jeszcze 
okrwawiona i rozgrzana we Wła-
dysławówce - widłami, siekiera-
mi, sierpami i kosami - zabijała, 
maltretowała tę rodzinę; kobiety, 
żonę Malinowskiego i teściową, 
rozebrali do naga i gwałcili - chy-
ba gwałcili już nieżywe kobiety, 
bo leżały bez ruchu i co raz jakiś 
ryzun kładł się na nie, były całe 
we krwi. Żywe dzieci podnosili na 
widłach do góry - straszny krzyk 
(...). Kilku ryzunów poznałem 
- mieszkali w przyległych wio-
skach, sąsiedzi”. (Siemaszko..., , 
s. 1237). 

30 sierpnia 1943 we wsi Budy 
Ossowskie pow. Kowel  upowcy 
oraz chłopi ukraińscy ze wsi Re-
wuszki i Wołczak dokonali rzezi 
270 Polaków. „ Nie pamiętam, 
jaka to była wieś, chyba Moczuł-
ki, wtedy po raz pierwszy zoba-
czyłem, jak „Jastrząb” płacze. 
A to był twardy żołnierz, który 
rzadko pokazywał emocje. Widok, 
jaki tam zastaliśmy, przechodził 
ludzkie pojęcie. Maleńkie dzieci 
powbijane na kołki w płocie. Ko-
biety leżały na podwórku z roz-
prutymi brzuchami. Jedna z nich 
była w ciąży. Wyrwany z jej brzu-
cha płód leżał obok niej. Wszyscy 
mężczyźni mieli odrąbane siekie-
rami głowy. Wszyscy zastanawia-
li się, jak można się posunąć do 
takiego zwyrodnialstwa. ” (Marek 
A. Koprowski: Oprawca jesz-
cze żyje. W: http://www.kresy.
pl/kresopedia,historia,ii-wojna-
swiatowa?zobacz%2Fwaclaw-
gasiorowski   03 lipca 2013 ) 

We wsi Kąty (Kuty) pow. Luboml 
upowcy i chłopi ukraińscy z oko-
licznych wsi siekierami, widłami, 
drągami i innymi narzędziami 
wymordowali około 250 Pola-
ków. Jaszczukową z 5 córkami 
wrzucili do studni żywcem. Jani-
nie Prończuk i jej dwom synom 
w wieku lat kilku odcięli głowy. 
Niemowlę o nazwisku Sacharuk 
zabili uderzając główką o ścianę 
domu – w tym dniu odbywały 
się jego chrzciny. „O. Kazimierz 
Prończuk z Kątów k/ Lubomla, 4 
km od jagiłłowego kościoła z 1412 
r. gdzie był ochrzczony. Urodzony 
17.04.1932 r. W domu było ich 
dziesięcioro. 31.08.1943 r. UPA 
wraz Ukraińcami z sąsiednich 
chutorów - wymordowali i spalili 
Kąty. Wymordowano ponad 300 
osób w tym rodzinę Prończuków. 
Ocalał ojciec, dwóch braci i dwie 
siostry. Kazimierz jedenastoletni 
chłopiec wraz z ojcem i bratem, 
zbijali w Lubomlu trumny - swoim 
najbliższym, a po dwóch dniach 
od mordu - pojechali po umę-
czone zwłoki matki i rodzeństwa. 
Zapamiętany widok był okropny - 
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pobitych siekierami matkę z mały-
mi dziećmi - posadzono opartą o 
gruszę na ławce i pokładziono na 
jej kolana zwłoki pobitych dzieci. 
Ukraińcy szydzili - że to pomnik 
Matki Polki! Wszystko to i sceny 
mordu widział ukryty w pobliżu 
domu. Pochowali w skrzyniach, 
na lubomelskim cmentarzu od 
drogi. Ojciec tak przeżył, tą ge-
hennę, ze w kilka tygodni dostał 
paraliżu nóg a potem, jesienią 
1943 r. zmarł w Lubomlu z tęskno-
ty za utraconą rodziną.” (Krzysz-
tof Kołtun: Wspomnienie o Ojcu 
Redemptoryście Kazimierzu 
Prończuku; w:  http://www.ryma-
cze.pl/a29.html)  

W sierpniu 1943 roku we wsi 
Kamienna Góra pow. Równe za 
namową sąsiadów Ukraińców, 
którzy gwarantowali im bezpie-
czeństwo, do swoich gospodarstw 
powróciły 4 rodziny polskie. 
Dokonali żniw i gdy zboże stało 
już w snopkach, ci sami sąsiedzi 
Ukraińcy pewnego ranka wszyst-
kich Polaków przebywających we 
wsi powiązali drutem kolczastym 
i zawieźli na trzęsawisko pod 
kolonię Lubomirka Stara. Tam 
zadźgali nożami i bagnetami 11 
osób, a następnie wdeptali ciała w 
bagno. „Kiedy zapędzono wszyst-
kich na to trzęsawisko, zaczęto 
nożami i bagnetami dźgać po-
szczególne osoby. Kiedy, widząc 
to, Drzewiecki Antoni poprosił 
słowami „Chłopcy zastrzelcie 
mnie”, otrzymał odpowiedź taką: 
„Zabut to poczotnaja smert, my 
tobi pokarzem, jaka ukrajinśka 
smert” (Zapomnij o tej zaszczyt-
nej śmierci, my tobie pokażemy, 
jaka jest ukraińska śmierć”). I w 
tym momencie nadział na bagnet 
jego wnuczka, a syna 2-letniego 
Sawickiej Zofii, podniósł do góry i 
kręcąc w kółko, powiedział: „Dy-
wysia Lasze jak ukraina plasze” 
(powinno być: „Dywyś lasze, jak 
Ukrajina plasze”, czyli: „Zobacz 
Polaku, jak Ukraina płaci (mści 
się)”. (Tadeusz Loba, w: Siemasz-
ko...., s. 1201 – 1202). 

1 września 1943 we wsi Terebejki 
pow. Luboml została  zamordo-
wana przez upowców 4-osobowa 
rodzina Mordaczów: Stefan Mor-
dacz lat ok. 48 (zarąbany siekie-
rą), jego żona Stefania (zakłuta 
bagnetem), ich dwoje dzieci: Ma-
rię lat 8 i Jana lat 6 powiesili w 
kuchni na hakach. Sprawcą mor-
du był Iwan Paciuk, sotnik UPA 
z rejonu wsi Sokół, były gajowy, 
razem z synem Wasylem. We wsi 
Woskodawy pow. Równe zarąbali 
siekierami Bolesława Słowińskie-
go i jego żonę, a ich 6 dzieci w 
wieku od 1 roku życia do 12 lat 
nabijali na widły i kładli na furę, 
którą zostały wywiezione do wsi 
Korościatyn, gdzie spalili je żyw-
cem w szopie. 

19 września 1943 w kol. Piasecz-
no pow. Kowel upowcy i chłopi 
ukraińscy zarąbali siekierami, 
zakłuli nożami i innymi narzę-
dziami co najmniej 93 Polaków; 
4-letniego Kazimierza Frantczaka 
przybili kołkiem do ziemi przez 
brzuch. Relacja Henryka Frant-
czaka, ugodzonego nożem 38 
razy: „Była niedziela. Wieczorem 
przyszedł do nas sąsiad Maminski 
– Polak i rozmawiał z moim ojcem 
Franciszkiem, siedząc na kłodach 
drzewa na naszym podwórku. Ja 
też tam siedziałem. Miałem wtedy 
13 lat. Wtem znienacka otoczyli 
nas uzbrojeni Ukraińcy mający 
maski na twarzach. Widziałem, 
jak Mamińskiego związali, a mnie 
z moim ojcem zapędzili do miesz-
kania. W mieszkaniu zaczęli ta-

tusia bić, dźgać lufami w głowę. 
Na ten widok ja schowałem się za 
drzwi. Wkrótce jeden z bandytów 
znalazł mnie za drzwiami, chwy-
cił za gardło i wyprowadził na 
dwór. Następnie przycisnął mnie 
do ściany domu i zaczął zadawać 
ciosy nożem w piersi. Czułem ból, 
jak gdyby silne ukąszenie muchy. 
Potem straciłem przytomność. 
Zacząłem ją odzyskiwać bardzo 
powoli. Jak we śnie widziałem, 
jak mordują moją mamę Stani-
sławę. Słyszałem jęki ojca. Kiedy 
stałem się bardziej przytomny, po-
czułem silne pragnienie i powoli 
wstałem na nogi. Bandytów już 
nie było. Wszedłem do mieszkania 
i napiłem się wody. Wyszedłem 
na podwórze i tu ujrzałem leżącą 
matkę z ukośnie rozrąbaną głową. 
Dalej leżał i jęczał mój trzyletni 
braciszek Kazio. Miał wbity kołek 
w brzuch i tak konał przygwoż-
dżony do ziemi. Kiedy odezwałem 
się do niego, prosił pić. Powoli i 
z trudem poszedłem do studni i 
zaczerpnąłem nieco wody. Poda-
łem ją Kaziowi. Ten, po wypiciu, 
wkrótce skonał. /.../ Tak przeleża-
łem do rana. Kiedy nastał dzień, 
wstałem, rozejrzałem się i nikogo 
nie zauważywszy, wszedłem do 
mieszkania. Z rozprutego brzucha 
wychodziły mi kiszki, więc wzią-
łem ręcznik i przepasałem się nim. 
Postanowiłem następnie pójść 
nad rzekę w nadziei, że może ko-
goś spotkam” (Siemaszko..., s. 
1141 – 1143). Henryk Frantczak 
przeżył, dotarł do szpitala, długo 
leżał nieprzytomny. Pozostał ka-
walerem, od tragicznych wyda-
rzeń w 1943 roku wzrost mu się 
zatrzymał, cierpiał na głuchotę, 
odczuwał ból blizn. Przeżył, więc 
nie jest zaliczony do ofiar ludo-
bójstwa. 

W kol. Świętocin pow. Włodzi-
mierz Wołyński w kilka dni po 
rzezi 31 sierpnia upowcy zamor-
dowali w leśniczówce grupę 25 – 
30 Polaków. „W tejże leśniczówce 
znajdowało się wówczas kilkoro 
małych dzieci przybitych do ścian 
za ręce i nogi, już martwych” (Sie-
maszko..., s. 940). We wsi Wólka 
Lubieszowska koło miasteczka 
Lubieszów pow. Kamień Ko-
szyrski: „Pamiętam, szłam z pola 
przez polską kolonię i zaszłam 
do Grabarzów. Gdy otworzyłam 
drzwi wszystka zamarłam: cała 
rodzina leżała zarąbana! Taki 
sam obraz był u Kozieradzkich, 
tyle tylko, że oprócz tego tam nie-
mowlę stało nabite na pal” - pisze 
do Muzeum w Łobnej mieszkanka 
Wólki Lubieszowskiej W. M. Da-
wydiuk” („Lubeszywszczyna”, 
ukraińska książka wydana w 1996 
roku, s. 93 - 94; za: Zbigniew Ma-
łyszycki: „Potknięcia prof. Paw-
ła Wieczorkiewicza”; w: „Myśl 
Polska” z 26 października 2008). 
Zbrodni dokonał oddział UPA 
około 9 listopada 1943 roku. 

W Wigilię 1943 we wsi Kotłów 
pow. Złoczów upowcy zamordo-
wali 7 rodzin polskich podczas 
wieczerzy wigilijnej, 35 Polaków. 
„Tam były pomordowane młode 
dziewczęta i jakże okrutnie... jedną 
powieszono za włosy na drzwiach 
i rozpruto jej brzuch, a drugiej z 
kolei ręce przybito gwoździami do 
stołu, a stopy – do podłogi. Albo 
ten maleńki chłopczyk... powie-
szony za genitalia  na klamce...”. 
(Franciszek Sikorski: Iwa zielo-
na, Wrocław 1984, s. 189 – 190 
i 202). W miasteczku Ołyka pow. 
Łuck: „Kazimiera Marciniak 
jako 13-letnia dziewczynka była 
świadkiem ludobójstwa dokona-
nego przez UPA na Polakach. Ro-
dzina pani Kazimiery uciekła do 

Kadyszcz, a następnie do Ołyki, 
gdzie zjeżdżali się uciekinierzy. 
Wkrótce jednak i samo miastecz-
ko zostało napadnięte. Zginęły 42 
osoby.  Następnego dnia widzia-
ła sceny, których nie zapomni do 
końca życia. ”Razem z koleżanką 
zajrzałyśmy do domów, gdzie byli 
pomordowani. W jednym z nich 
na kanapie leżało dwóch chłop-
ców, w wieku ok. 8 - 10 lat. Mieli 
odrąbane głowy. W innym domu 
widziałyśmy zasztyletowaną cię-
żarną kobietę. W pobliżu stała 
kołyska, a w niej może półtora-
roczne dziecko. Miało wydłubane 
oczka i powykręcane palce, ucię-
ty i wyciągnięty język. Leżało tak 
na beciku, wkoło wszystko było 
zakrwawione”. (Michał Okrze-
szowski: Dramat Wołynia. „Wi-
działam dzieci z odrąbanymi gło-
wami”; 16 lipca 2016; w: http://
www.nowiny24.pl/wiadomosci/
podkarpacie/a/dramat-wolynia-
widzialam-dzieci-z-odrabanymi-
glowami,10413716 ).  

„Zbliżały się kolejne, wojenne 
Święta Bożego Narodzenia 1943 
roku. Wigilijny stół był skromniut-
ki. Nie było ryby, pierogi bez sera, 
z samych kartofli i tylko barszcz z 
uszkami z armatniowskich praw-
dziwków smakował jak dawniej. 
W nocy zbudziła nas strzelanina. 
Strzelano gdzieś koło rogatek 
miasta, na Barbarówce. Byłyśmy 
przekonane, że to Niemcy wiwatu-
ją na cześć świąt; w tamtej stronie 
były też ich koszary. Uspokojeni 
wróciliśmy do łóżek, a rano pora-
ziła nas straszna wiadomość. Ban-
derowcy napadli na przedmieścia 
Łucka, gdzie schroniła się więk-
szość uchodźców z polskich wsi. 
W okrutny sposób zamordowali 
kilkadziesiąt osób, w tym naszą 
znajomą Witkę z niemowlęciem. 
Byłyśmy tam na modlitwie różań-
cowej, ale tego, co wdziałam, nie 
chcę i nie mogę, nawet po tylu 
latach, opisywać. /.../ Zaraz po 
Nowym Roku odbył się pogrzeb 
ofiar napadu. Szły nieprzebrane 
tłumy ludzi, niosąc trumny zbite z 
prostych, nieheblowanych desek, 
często podwójne na znak, że leżą 
matka z niemowlęciem. Taką wła-
śnie trumnę podwójną miała Wik-
cia i jej maleńkie dziecko. Nad 
otwartą zbiorową mogiłą kazanie 
wygłosił ksiądz Bukowiński, że-
gnając zarówno tych, których za 
chwilę miał pochować, jak i tych, 
którym nie dane było spocząć 
w poświęconej ziemi: potopio-
nych w bagnach, spalonych bądź 
po prostu porzuconych w lesie. 
Upłynęło wiele lat, a ja ciągle nie 
mogę tego pogrzebu zapomnieć”. 
(Barbara Krawczyk: Gorzki kraj 
lat dziecinnych... ; Fundacja Moje 
Wojenne Dzieciństwo, 1999 ).

W grudniu 1943 roku we wsi 
Potoczyska pow. Horodenka 
banderowcy zamordowali 3-oso-
bową rodzinę kościelnego: ojca, 
10-letniego syna Józefa Krasow-
skiego, któremu wydłubali oczy 
i powiesili go na drzewie obok 
kościoła oraz córkę Zofię, którą 
przybili gwoździami na drzwiach 
mieszkania, gdzie skonała w mę-
czarniach. W kol. Strzelecka pow. 
Włodzimierz Wołyński upowcy 
oraz chłopi ukraińscy , używając 
kul, siekier, noży itp., torturując 
i okaleczając, zamordowali 47 
Polaków, „W rodzinie Prucnala 
wymordowano 8 osób, w tym 6 
dzieci. Dzieci porąbano siekierą, 
odcięte głowy nabijano na kołki 
w płocie, 9 miesięczne dziecko 
nabito na płot żywcem”. Właści-
ciela wiatraka oraz 5 dzieci ran-
nych wrzucono do studni. Wśród 
oprawców był Aleksy Kalińczuk. 

Na przełomie 1943/1944 zgwał-
cił on i zastrzelił Polkę. Po woj-
nie zamieszkał w Kaliszu pod 
przybranym nazwiskiem Jan Wi-
śniewski. Sądzony w 1969 roku w 
Lublinie za zbrodnie na ludności 
żydowskiej i polskiej otrzymał 
karę 15 lat więzienia. Prawdopo-
dobnie został agentem SB i wcze-
śnie opuścił więzienie. 

W 1943 roku we wsi Krościatyn 
pow. Równe spalili żywcem w 
szopie 6 dzieci Bolesława Sło-
wińskiego w wieku od 1 roku ży-
cia do 12 lat, które przywieźli ze 
wsi Woskodawy, gdzie pokłuli je 
widłami i ranne nabijali na widły 
i kładli na furmankę; tam też za-
rąbali siekierami ich rodziców. W 
pobliżu miasta Krzemieniec woj. 
wołyńskie zamordowali Polaka, 
każąc patrzeć na to córeczce, a 
następnie nabili dziecko na wi-
dły i podnieśli w górę, mówiąc: 
„Macie polskiego orła”. W kol. 
Kołodeskie Budki pow. Łuck 
zamordowali 7 Polaków, w tym 
4-osobową rodzinę; 13-letniego 
Mieczysława Szuryńskiego przy-
bili za język do stodoły i wbili 
mu kołek w klatkę piersiową.  Na 
terenie gminy Korytnica pow. 
Włodzimierz Wołyński upowcy 
zarąbali szpadlem 12-letniego 
Kazimierza Surmacza, pasące-
go konie na łące; jego matkę i 2 
siostry ukrył sąsiad Ukrainiec, a 
następnie wywiózł furmanką pod 
słomą do Lubomla. W kol. Smyga 
pow. Dubno zwiad AK natknął się 
na ciała polskich dzieci powbija-
nych na sztachety. 

17 stycznia 1944 we wsi Kro-
sienko pow. Przemyślany w cza-
sie trzeciego napadu w styczniu 
banderowcy zamordowali 15 Po-
laków. „Tego dnia zamordowano 
też pięcioosobową rodzinę. Rodzi-
ców powieszono nogami do sufitu, 
wbijając kołki do ust. Czternasto-
letniego syna zamęczono łamiąc 
żywcem nogi i ręce, a dwie małe 
wnuczki, Jolę i Stasię, powieszono 
za wnętrzności na płocie. /.../ Na 
pogrzeb przyjechał ksiądz Florek, 
kleryk, który kończąc ceremonię 
powiedział: „Bóg o wszystkim 
pamięta. Na pewno nadejdzie 
dzień zapłaty”. Słowa te sprawiły, 
że gdy wracał z pogrzebu został 
napadnięty przez kilku banderow-
ców, którzy wyrwali go z tłumu. 
Wlekli go około 100 metrów, a 
później rzucili na sanie i odje-
chali w kierunku Zaciemnego. Na 
drugi dzień podrzucono do wsi 
jego pocięte piłą zwłoki”. (Wik-
tor Błaszków; w: Komański..., s. 
779). W styczniu 1944 roku we 
wsi Bołtury pow. Brody: „Rano 
wyjechaliśmy do Bołtur. Pamię-
tam, że gdy wszedłem do jednego 
z częściowo spalonych domów, 
ujrzałem tam leżące na komodzie 
około roczne dziecko. Miało roz-
krzyżowane, przybite gwoździami 
ręce i nóżki. Było martwe. Tam, 
gdzie przechodziłem było pełno 
zwłok. Naliczyłem ich około 40-
tu. Widziałem trupy kobiet i dzie-
ci zabitych z bliskiej odległości 
ostrymi narzędziami lub kołkami. 
Leżeli przeważnie w domach, na 
podwórzach i w sadach.” (Cze-
sław Keller; w: Komański..., s. 
581). 

W nocy z 5 na 6 lutego 1944 roku 
we wsi Jamelna pow. Gródek Ja-
gielloński, głownie na przysiółku 
Mazurówka, upowcy zamordo-
wali ponad 100 Polaków. „W ro-
dzinie Ciepko zginęło 5 dzieci i 
rodzice. Jeden chłopczyk, który 
uciekał został zastrzelony, a po-
zostałych poćwiartowali nożami” 
(Józefa Ardelli; w: Siekierka..., s. 

225 – 226; lwowskie). 11 lutego 
1944 roku we wsi Boków pow. 
Podhajce: „Ukraińcy wymordo-
wali 23 Polaków. Dzieciom ob-
cinano ręce i nogi” (AAN, AK, 
sygn. 203/XV/15, k. 122). W 
nocy z 12 na 13 lutego 1844 roku 
we wsi Łanowce pow. Borsz-
czów, w części zwanej Szlachta, 
banderowcy spalili polskie go-
spodarstwa oraz wymordowali 
około 100 Polaków. „Okazało się, 
że pod spalonym spichlerzem, w 
piwnicy, są jej dzieci. Wejście do 
piwnicy zawalone było palącymi 
się belkami. Silniejsi mężczyźni 
szybko odwalili te belki, powsta-
ła mała szczelina i ktoś poprosił 
mnie, abym jako najmniejszy, tam 
wszedł. W półmroku siedziała pod 
ścianą dziewczynka, która jakby 
się uśmiechała, obok niej jej brat 
Staszek i Staniszewski. On sie-
dział najbliżej, więc powiedzia-
łem do niego, aby wyszedł, a on 
nie ruszał się. Podszedłem do tej 
dziewczynki, po takich jakby ugo-
towanych ziemniakach, wołam ją 
i chwyciłem za bosą nóżkę, a nóż-
ka została mi w ręku. Wyskoczy-
łem stamtąd i zawołałem – „one 
są ugotowane”. To było strasz-
ne.” (Ludwik Fijał; w: Komań-
ski..., s. 522 – 523) „Widziałem 
chłopca, może dziewięcioletniego 
z rozprutym brzuchem, jak jedną 
zastygłą już ręką, podtrzymywał 
wypadające jelita, a drugą wy-
ciągniętą do przodu, próbował 
się wyczołgać z płonącego domu i 
tak zmarł. W innym miejscu leżała 
młoda dziewczyna o pięknych jak 
len długich włosach, splecionych 
w warkocz. Otrzymała cios siekie-
rą w tył szyi, musiała widocznie 
jeszcze biec kilkanaście kroków, 
znacząc obficie krwią drogę. Na 
zawsze utkwił mi w pamięci widok 
ciała kilkumiesięcznego dziecka z 
roztrzaskaną główką.” (Bernard 
Juzwenko; w: Komański..., s. 526 
– 527). „Dwojgu dzieciom - było 
to rodzeństwo, chłopaczek miał 
sześć lat, siostrzyczka miała pięć 
lat - odcięto języki - nazwisko ich 
to Skórski. ... Druga rodzina na-
zwiskiem Żołyński; męża nie było 
w domu. Przyszli banderowcy, wy-
łamali drzwi; wyprowadzili żonę 
na dwór i siekierą zabili. Widzia-
łem ją jak leżała na podwórku..
Obok niej leżało małe dzieciątko, 
może miało sześć miesięcy.  Leża-
ło obok swojej mamy, brzuszkiem 
do góry, na piersiach i brzusz-
ku było widać kłucia bagnetem. 
Buzię miało bielszą od śniegu, 
nadzwyczaj białą. /.../  Dziś na 
miejscu tej ohydnej zbrodni, jed-
nej z wielu tysięcy, stoi krzyż po-
święcony... trzem banderowskim 
barbarzyńcom, których Rosjanie 
otoczyli tam przy końcu 1945r!!!” 
(http://forum.gazeta.pl/foru-
m/w,48782,79378212,,A_na_
zgliszczach_psy_wyly_na_chwa-
le_Samostijnej.html?v=2). „Od 
strony Szlachty nadbiegła głośno 
płacząca kobieta (Skórska), a zo-
baczywszy tatę i wujka, krzyknę-
ła – O Boże, jak to dobrze, że wy 
jeszcze żyjecie! Moje dzieci zosta-
ły zamordowane! Nawet języki im 
obcięli! Oczy im wydłubali! Boże 
mój, Boże, za co pokarałeś takie 
małe istoty?!”. (Mieczysław Wal-
ków: Zbrodnia UPA w Łanow-
cach; w:  http://www.kresy.info.
pl/menu-serwisu/historia/1185-
-zbrodnia-upa-w-anowcach ). 

We wsi Słobódka Wasylkowiecka 
pow. Kopyczyńce: „W nocy na 16 
lutego br. zbrodniarze ukraińscy 
zamordowali 5 osób z 3 rodzin 
Międzybrodzkich i 3 mężczyzn z 
innych rodzin. Między ofiarami 
jest niemowlę, któremu zbrod-
niarze połamali rączki i przybili 
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do kołyski”. (1944, 5-11 marca, 
Meldunek tygodniowy Wydzia-
łu Informacji i Prasy Okręgowej 
Delegatury Rządu we Lwowie 
dotyczący terroru ukraińskiego, 
opracowany przez dr Kazimierza 
Świrskiego ps. „Brat”). W nocy 
z 17 na 18 lutego 1944 roku we 
wsi Ludwikówka pow. Roha-
tyn upowcy zamordowali ponad 
200 Polaków.  „Mordowali ludzi 
w straszliwy sposób. Małe dzie-
ci nadziewali na widły i żywcem 
wrzucali do ognia, a ludzi doro-
słych palili w ich własnych do-
mach albo wpędzali do stodoły 
i tam podpalali” (Helena Alicja 
Dul; w: Siekierka..., s. 426; stani-
sławowskie). „Ciała zabitych po-
chowano w trzech dużych dołach 
w rogu cmentarza. Z biegiem lat 
ziemia nad zwłokami zapadła się. 
Wklęśnięcia ziemi są teraz śladem 
po mogiłach tych ludzi. Dziś nie 
ma tam już na mogiłach krzyża, 
znaku ich wiary. Na miejscu wio-
ski jest tylko zaorane pole” (Emi-
lia Krupska; w: Siekierka..., s. 
438; stanisławowskie).  W nocy z 
22 na 23 lutego 1944 roku we wsi 
Berezowica Mała pow. Zbaraż 
upowcy dokonali rzezi ludności 
polskiej za pomocą rożnych na-
rzędzi stosując bestialskie tortury, 
zamordowali co najmniej 131 Po-
laków. „Katarzynę Tomków, wdo-
wę wraz z siedmiorgiem dzieci, 
zakłuto bagnetami. Podobnie wy-
mordowano całą rodzinę Koryl-
czuków: Prokopa, jego żonę Ana-
stazję, i córki – Agnieszkę, Marię, 
Stefanię i małego wnuka Krzysia. 
Uratował się jedynie Władek Ko-
rylczuk, który po krótkiej walce 
wręcz, wyrwał się rezunom i za-
alarmował całą wieś. Uciekł tylko 
w bieliźnie, a na dworze panował 
siarczysty mróz i śnieg był prawie 
po pas. Władek biegł przez całą 
wieś krzycząc „rżną”. Zatrzymał 
się aż na końcu wsi w leśniczów-
ce. To właśnie dzięki niemu wielu 
ludzi zdołało się uratować” (Wła-
dysław Kubów; w: Komański..., 
s. 923 – 824). „Jego trzyletniego 
synka nadziano na bagnet i mimo 
krzyku dziecka, bandyci śmiali się 
i wymachując bagnetem mówili, 
że to jest polski orzeł” (Antoni-
na Kubów, Stanisława Kubów; 
w: Komański..., s. 925). We wsi 
Huta Pieniacka pow. Brody 28 lu-
tego 1944 roku esesmani ukraiń-
scy z SS „Galizien – Hałyczyna”, 
upowcy oraz chłopi ukraińscy z 
okolicznych wsi w sile kilku ty-
sięcy napastników dokonali rzezi 
ludności polskiej 1100 – 1300 Po-
laków, duża polska wieś przestała 
istnieć. „Po odejściu ukraińskich 
esesmanów z Huty Pieniackiej by-
łem jednym z pierwszych, którzy 
dotarli do spalonej wsi. /.../ Do-
palały się jeszcze zabudowania, 
na drogach i polach leżeli martwi 
ludzie. Dużo widziałem dzieci na 
sztachetach płotów lub leżących 
z rozbitymi główkami. Wokoło 
śnieg był czerwony od ludzkiej 
krwi. W stodołach leżały dzie-
siątki zwęglonych ciał ludzkich” 
(Bronisław Zagrobny; w: Komań-
ski..., s. 611). 

W nocy z 9 na 10 marca 1944 
roku we wsi Szerokie Pole (Po-
chersdorf) pow. Dolina: „Dalej 
leżała w ogródku Paszkowego 
Leona żona, a dziecko rozdarte 
na płocie” (Ludwik Puzio; w: 
Siekierka..., s. 84, stanisławow-
skie). „Dzieci w oczach rodziców 
rozrywano na kawałki i wrzucano 
do ognia, również postrzelonych, 
na spalenie, rzucano do ognia.” 
(1943, 20 marca – List Wł. Bo-
browskiego (PolKO Stryj) do 
Dyrektora RGO w Krakowie do-
tyczące opisów okrucieństwa do-

konywanego przez bandy ukraiń-
skie przy wyniszczaniu ludności 
polskiej. W: B. Ossol. 16721/2, s. 
25-26). W nocy z 28 na 29 mar-
ca 1944 roku we wsi Wołczków 
pow. Stanisławów upowcy spalili 
gospodarstwa polskie i zamordo-
wali 140 Polaków. „Moja sąsiad-
ka Anna Śrutwa, która mieszkała 
nad Potokiem, uciekała z 4-letnim 
synem. Matkę zamordowano, a 
dziecku nożem rozpruto brzuszek 
i wycięto język”  (Jadwiga Gwiz-
dak; w: Siekierka..., s. 514; stani-
sławowskie)  W marcu 1944 we 
wsi Kurdwanówka pow. Buczacz 
miejscowi Ukraińcy napadli na 
dwa domy polskie i zamordo-
wali 6 Polaków. Zarąbali siekie-
rą 16-letnią Jadwigę Skotnicką, 
9-letniemu Bronisławowi Skot-
nickiemu odrąbali ręce i nogi żą-
dając podania miejsca ukrycia się 
matki i sióstr. Zarąbali siekierami 
70-letnią Petronelę Wójdę, oko-
ło 50-letnie małżeństwo Anielę 
i Michała Wójdów oraz spalili 
żywcem ich 6-letnią córkę. 

 W nocy z 6 na 7 kwietnia (z Wiel-
kiego Czwartku na Wielki Piątek) 
1944 roku we wsi Moosberg pow. 
Jaworów wymordowali ponad 
30 rodzin polskich.  “6 kwietnia 
1944 roku, w Wielki Czwartek, 
poszedłem spać do swojej kryjów-
ki na strychu, a żona z dziećmi i 
młodszymi siostrami pozostała w 
mieszkaniu. Od dłuższego czasu 
do mojego domu przychodził dość 
często policjant ukraiński z miej-
scowego posterunku. Wizyty mia-
ły charakter towarzyski, a nawet 
przyjacielski. Polubiłem go, uwie-
rzyłem w jego przyjacielski stosu-
nek do mnie. Łączyły nas wspólne 
zainteresowania. Gdy zapadła 
owa tragiczna noc czwartkowa, 
ktoś nagle energicznie zapukał 
do drzwi wejściowych. Moja żona 
podeszła do drzwi i zapytała: 
„kto puka?”. Usłyszała znajomy 
głos tego policjanta. Otworzyła 
mu bez wahania i zapytała co się 
stało, że tak późno przychodzi. 
W odpowiedzi otrzymała uderze-
nie kolbą karabinu i upadła ze-
mdlona. Potem policjant dobił ją 
strzałem z karabinu. Mój 5-letni 
syn przestraszony tym widokiem 
schował się niepostrzeżenie za 
tapczan i on był świadkiem tej 
krwawej sceny. Policjant, za któ-
rym weszło do mieszkania dwóch 
lub trzech morderców, rozkazał 
pozostałym osobom, to jest Marii, 
Krystynie i dwójce dzieci ustawić 
się w rzędzie. Mój trzyletni syn 
zwrócił się do policjanta: „Jeśli 
pan chce pieniędzy, to ja panu je 
dam” i wyjął z kieszeni złotówkę. 
Wówczas jeden z oprawców po-
rwał dziecko za nogi i roztrzaskał 
mu główkę o ścianę. Następnie 
inni zastrzelili obie młodsze sio-
stry mojej żony i moją 6-letnią 
córeczkę. Po zabójstwie mordercy 
dokonali w mieszkaniu rabunku. 
Po jakimś czasie moja córeczka 
oprzytomniała po otrzymanym 
postrzale i zaczęła płakać prosząc 
o picie. Wtedy wpadł do pokoju 
ów policjant i widząc, że dziecko 
żyje, dobił je bagnetem”. (Józef 
Korostyński; w: Siekierka..., s. 
358 – 359; lwowskie). „Dru-
ga część tragedii rozegrała się 
z Marią Badecką i jej synkiem. 
Przyszli banderowcy i oboje za-
brali. Zgwałcili ją, obcięli piersi 
i zastrzelili, a dziecko przywiązali 
do dwóch ugiętych drzew, które 
prostując się, rozerwały je. Scenę 
tę oglądał z ukrycia parobek” (Ja-
dwiga Badecka; w: Siekierka..., s. 
188. lwowskie). Mord miał miej-
sce 29 kwietnia we wsi Łąka pow. 
Sambor, dokąd uciekła z synem 
z przysiółka Zady po rzezi 10/11 

kwietnia. 

12 kwietnia 1944 roku we wsi Hu-
cisko pow. Bóbrka upowcy oraz 
chłopi ukraińscy ze wsi okolicz-
nych dokonali rzezi 118 Polaków. 
„12-letni Jan Węglowski, syn 
Andrzeja, schwytany przez ban-
derowców, został doprowadzony 
do miejsca kaźni na „tarninie” i 
tam żywcem spalony.. Kilkanaście 
małych dzieci, które były schwy-
tane podczas ucieczki, a któ-
rych nazwisk nie zapamiętałam, 
oprawcy ukraińscy nadziewali 
na sztachety płotów lub żywcem 
wrzucali do studni”  (Julia Iwa-
nicka; w: Siekierka..., s. 47 – 48; 
lwowskie). We wsi Ćwitowa pow. 
Kałusz: „Tatę torturowano i spa-
lono nocą z 27 na 28 marca 1944 
r. /.../ Rusini nie skąpili mamie i 
nam goryczy. Oto po kilku dniach 
przynieśli wiadomość, że w nocy 
została wymordowana rodzina 
leśniczego. Opowiedziana była z 
okropnymi detalami. Zaczęło się 
od torturowania niemowlaka, a 
potem starszych dzieci na oczach 
rodziców. Potem okrutny los spo-
tkał żonę, a na samym końcu le-
śniczego. Na długo pozostał stos 
torturowanych ciał z wbitymi w 
nie widłami. Uratowała się jedy-
nie jedna dziewczynka, która tej 
nocy była w gościnie u rodziny.” 
(Włodzimierz Jan Baszczyński; 
w: Siekierka..., s. 173 – 182; sta-
nisławowskie). 

W nocy z 2 na 3 czerwca 1944 r. 
we wsi Rumno pow. Rudki Ukra-
ińcy z OUN-UPA z sąsiednich wsi 
obrabowali i spalili gospodarstwa 
polskie oraz za pomocą siekier, 
noży i bagnetów zamordowali 
40 Polaków i 1 Żyda. „Drapała 
Zofia, lat 25, torturowana, ob-
cięto jej język i piersi. Tak samo 
Wandycz Anna, lat 23. Wandycz 
Zofia, lat 25, miała zmasakrowa-
ne piersi. Maria Wandycz, lat 9, 
wycięli serce i położyli obok cia-
ła. Pater Józefa, 21 lat, postrze-
lona, oblana benzyną i żywcem 
spalona. Puńczyszyn Maria, 6 lat, 
rozpruto brzuszek nożem, skona-
ła w męczarniach.  Kasprzyczak 
Katarzyna, 30 lat, zarąbana sie-
kierą. Kasprzyczak Antoni, 2 lata, 
syn Katarzyny, obuchem siekiery 
roztrzaskano mu głowę.” (Sie-
kierka..., s. 831, 844; lwowskie). 
7 czerwca 1944 we wsi Krościen-
ko pow. Dobromil w przysiółku 
Połanki miejscowi policjanci 
ukraińscy oraz chłopi ukraińscy z 
SKW  zamordowali 2 rodziny pol-
skie Krawców i Łaszkiewiczów 
liczące 10 osób. „Szczątki pomor-
dowanych i spalonych zebrano 
do jednej trumny i pochowano w 
nieznanym mi miejscu. Tak więc 
członkowie „bohaterskiej UPA” 
w bestialski sposób wymordowali 
„wrogów narodu ukraińskiego”. 
Tymi wrogami była moja rodzi-
na – moja babcia sparaliżowana 
staruszka, leżąca od dwóch lat w 
łóżku, pięcioro dzieci w wieku od 
2 do 14 lat, trzy kobiety i wiejski 
cieśla”. (Tadeusz Łaszkiewicz; 
w: Siekierka..., s. 160 – 161; 
lwowskie)  

23 lipca 1944 we wsi Żupanie 
pow. Stryj obrabowali gospo-
darstwa polskie i zamordowali 
głównie za pomocą siekier 49 
Polaków. „Antoni Piotrowski, 
żona Katarzyna, syn Kazimierz, 
synowa Michalina, z d. Komor-
nicka w ostatnim miesiącu ciąży, 
żona Kazimierza, znaleziono ją 
spaloną, a obok niej leżało nie-
narodzone dziecko. Karolina Tu-
rzańska i jej córka też Karolina, 
obie zostały wrzucone żywcem do 
studni. Dom ograbiono i spalono. 

Albert Wiśniewski, żona Sabina, 
syn Zbigniew, córki Władysława, 
Adela i Albina. Z czwórki dzieci, 
synowi i dwom córkom opraw-
cy odrąbali głowy, trzecia córka 
ukryła się pod piecem, gdzie spa-
liła się żywcem wraz z domem.” 
(https://www.facebook.com/Po-
lishHolokaust/?__tn__=%2Cd%-
2CP-R&eid=ARD-k4fCWqznk-
rIsGZCU0Hs_-7wlpkK6iKgiOX
yb4H8LqLU18Y73O7jx2i-sCJO-
V4DaupNaSAAXrISI6 ). 

W sierpniu 1944 we wsi Polan-
ka pow. Lwów „partyzanci ukra-
ińscy” zamordowali 3-osobową 
rodzinę polską: chorego ojca za-
mordowali w domu, do lasu upro-
wadzili 1-rocznego syna i 17-let-
nią córkę. „Gdy mama otworzyła 
do mieszkania weszła Kowalowa, 
nasza sąsiadka z czasów, gdy 
mieszkaliśmy na Polanie. Wyglą-
dała jak upiór lub oszalała. Z po-
czątku nie mogła wymówić słowa, 
po chwili weszła w kąt mieszkania 
i powtarzała „ukryjcie mnie”. 
Dopiero po pewnym czasie opo-
wiedziała, że dwa dni temu ban-
da UPA weszła do jej domu i za-
mordowała jej chorego męża, zaś 
17-letnią córkę i rocznego syna 
uprowadziła do lasu. Kowalowa 
w tym czasie była na podwórzu 
i gdy ujrzała idących banderow-
ców, ukryła się w stogu siana i 
była świadkiem tragedii swojej 
rodziny. Działo się to kilka dni po 
ucieczce Niemców ze Lwowa i za-
jęciu Polanki i Lwowa przez woj-
ska sowieckie. Polanka była odle-
gła od Lwowa około 17 km. Dwa 
dni po napadzie banderowców, 
NKWD odnalazło w lesie ciało 
Natalki i jej braciszka. Natalka 
miała rozcięty brzuch, do którego 
był włożony martwy chłopczyk. 
Po tym mordzie Kowalowa ucie-
kła pieszo do Lwowa i przyszła do 
naszego domu”. (Tadeusz Caliń-
ski – Cały; w: Siekierka..., s. 637 
– 638; lwowskie). 

We wsi Maniów pow. Sanok: „W 
dniu 18 września 1944r. pomiędzy 
godziną 11 a 13 z rejonu Krągli-
cy udałem się do domu Babci w 
Maniowie by przynieść bieliznę 
dla zmiany, papierosy i coś do je-
dzenia. Wszedłem do domu, była 
cisza, nie było słychać żadnych 
głosów. Zaglądnąłem do kuchni, 
w której zobaczyłem siostrę Stefę 
strugającą kartofle i kołyszącą 
leżącą w kołysce 9-miesięczną 
kuzynkę Gienię. Miałem jakieś 
przeczucie, czułem się jakby po-
wiązany. Pomyślałem, że może 
dlatego, że od dłuższego czasu 
przebywałem na łonie natury, w 
szałasach. Na zapytanie o coś do 
zjedzenia siostra oświadczyła, że 
wszystko jest pochowane, bo w 
nocy nieznani osobnicy zabierają 
jedzenie, odzież, bieliznę. Kazała 
mi poczekać aż przyjdzie Mama z 
reszta rodziny od kopania kartofli. 
Mieli przyjść na obiad, ponieważ 
kartoflisko było tylko 500m od 
leśniczówki. Ja dalej czułem się 
nieswojo i z nerwów dostałem bó-
lów żołądka. Udałem się za budy-
nek gospodarczy, gdzie był ustęp. 
Gdy wyszedłem z ustępu wzrok 
mój padł na leszczyny rosnące 
nad brzegiem skarpy opadają-
cej do Balniczki, która wpada do 
Osławy. Na leszczynie było sporo 
orzechów laskowych, więc posta-
nowiłem trochę narwać. Po paru 
minutach posłyszałem głosy, roz-
chyliłem gałęzie, by zobaczyć kto 
idzie. Zamarłem, bo po drugiej 
stronie rzeki szli upowcy z bro-
nią, w różnym umundurowaniu z 
podwiniętymi rękawami. Szybko 
wycofałem się na podwórze koło 
studni i udawałem, że piję wodę z 

wiadra. Równocześnie drugi rząd 
upowców szedł drogą z Balnicy, 
a trzeci zatoczył ukosem z pod 
Kuczery pole, na którym Babcia 
z Mamą i dziećmi kopali ziem-
niaki. Podjąłem decyzję o uciecz-
ce z powrotem do Kunickiego. 
Wybiegłem od studni w kierunku 
budki kolejowej, która stała w 
odległości 70 m nad torem. Dalej 
nie mogłem biec, bo teren był ob-
stawiony upowcami. Zajęli nawet 
stanowiska z rkmami, tak jakby 
likwidowali duże zgrupowanie 
wojskowe. Stojąc za budką obser-
wowałem co się dzieje. Widzia-
łem jak prowadzą z pola Babcię, 
Mamę i ciotkę z dziećmi. Wprowa-
dzili ich do domu i wówczas roz-
legły się przeraźliwe krzyki. Byli 
mordowani nożami i maczuga-
mi, które nierzadko były poświę-
cone przez nacjonalistycznych 
duchownych greckokatolickich. 
Krzyk był tak duży, że omal nie 
zemdlałem. Chyba zrobiło to też 
wrażenie na upowcach, bo zaczęli 
strzelać w powietrze by zagłuszyć 
krzyki. Zaraz też zaczęli wynosić 
z domu trupy w skrwawionych 
płachtach i wrzucali do dołu po 
gnojówce. Mamę zmasakrowa-
ną porozrzucano po ogrodzie. 
Do dołu wrzucono 9-miesięczną 
Gienię uderzoną tyko w głowę i 
zasypano ziemią. Warstwa ziemi 
była cienka tak, że w nocy rącz-
kę wysunęła na wierzch i przeżyła 
do rana dnia następnego. Ja dalej 
obserwowałem poczynania ban-
dytów z UPA, rabowali wszystko 
z domu. Mnie całe życie stanęło 
w oczach. I tak jak niektórzy mó-
wią, że w obliczu śmierci przed 
oczyma, w jakimś tunelu, bardzo 
jasnym i kolorowym, przesuwa 
się całe życie w zupełnym odrę-
twieniu. /.../ Lista zamordowa-
nych 18.09.1944 r., Maniów, gm. 
Wola Michowa, powiat leski, woj. 
lwowskie: Stachura Magdalena 
lat 63; Wesołkin Agnieszka lat 39; 
Wesołkin Stefania lat 14:  Olszań-
ska Anna lat 29; Olszańska Maria 
lat 8; Olszański Zbigniew lat 6; 
Olszański Zygmunt lat 4; Olszań-
ska Genowefa 9 miesięcy.”  (Ma-
rian Wesołkin: Wspomnienia; w: 
Stanisław Żurek: UPA w Biesz-
czadach,wyd II. Wrocław 2010, s. 
187 – 191). 

29 września 1944 r. we wsi Ja-
melna pow. Gródek Jagielloński 
podczas trzeciego napadu upo-
wcy spalili polskie gospodarstwa 
i wymordowali 74 Polaków; palili 
żywcem, zakłuwali bagnetami, 
rąbali siekierami itp.; niemowlę z 
rodziny Ciepków nabili żywcem 
na sztachetę płotu,  niemowlę z 
rodziny Koszalów zakłuli nożem; 
1-rocznej Annie Marcinów oraz 
3-letniej Katarzynie Podsiadło 
odcięli głowy; niemowlęciu (Zo-
fia Podsiadło) roztrzaskali głów-
kę o mur; uprowadzili 20-letnią 
dziewczynę, która zaginęła bez 
wieści. „Nie widząc nikogo wsze-
dłem do mieszkania. Tam w pokoju 
zobaczyłem żonę z głową rozciętą 
siekierą, aż wylazło jej oko. Moje 
dzieci były posiekane tasakiem od 
mięsa, który leżał zakrwawiony 
obok. Każde z nich miało ranę po-
strzałową w głowę. Wybiegłem na 
podwórze. Wokół panowała cisza. 
Morderców już nie było. Pobie-
głem szybko do domu swych ro-
dziców. Miałem nadzieję, że tam 
spotkam kogoś żywego. Niestety 
wszyscy zostali zamordowani. 
Cztery osoby dorosłe i siedmio-
ro dzieci. Wszyscy byli porąbani 
siekierami i pokłuci bagnetami 
lub nożami, każdy miał postrzał 
w głowę. Całe mieszkanie było we 
krwi. /.../ Przy okazji zaglądnąłem 
do mieszkania sąsiadów o nazwi-
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sku Ciepko. Tam widziałem małe 
dzieci, które miały porozcinane 
nożami brzuszki. Jedną z małych 
dziewczynek nabito na sztachetę 
płotu i skłuto nożami i na koń-
cu strzelili jej w główkę” (Józef 
Karczmarczyk; w: Siekierka..., 
s. 234; lwowskie). „W rodzinie 
Marcinowa (Dominika) zostały 
zamordowane jego dzieci: Józef 
(6 lat), Mieczysław (4 lata) i Ry-
szard (1,5 roku), natomiast mat-
ka Maria Marcinów zdążyła się 
skryć na dachu domu i ocalała, 
a jej siostra została zamordowa-
na. U rodziny Polichtów – Józefa 
(70 lat) i jego żony Wiktorii (60 
lat), tej nocy nocował znajomy 
kolejarz z córka ze Lwowa. Wszy-
scy zginęli z rąk banderowców. 
Córkę kolejarza, młodą i ładną 
dziewczynę zabrali ze sobą ban-
derowcy. Można się tylko domy-
śleć jej tragicznego losu. W ro-
dzinie Więcławów – matka Maria 
(44 lata) została zakłuta bagne-
tami, otrzymała aż sześćdziesiąt 
ran kłutych, jej syn Teofil (13 lat) 
miał 18 ran kłutych, córka Anto-
nina (11 lat) osiem ran kłutych, 
syn Marian (9 lat) 12 ran kłutych, 
Katarzyna Adamów (24 lata) ra-
zem z synem (2 lata) zastali zarą-
bani toporem do rąbania drzewa. 
W rodzinie Podsiadłów zginęli: 
matka (40 lat), córki: Tola (11 
lat) i Kasia (3 lata)”. (Eugeniusz 
Koszała; w: Siekierka..., s. 236 – 
237; lwowskie). 

9 października 1944 r. we wsi 
Skorodyńce pow. Czortków:. 
„Franciszka Bandura, c. Marci-
na Szatkowskiego, została zatrzy-
mana na drodze do Czortkowa z 
trójką małych dzieci. Była w cią-
ży. Banderowcy związali ją razem 
z dziećmi drutem kolczastym i 
wrzucili do Seretu. Jej mąż w tym 
czasie był w wojsku na froncie” 
(Bronisława Bandura; w: Ko-
mański..., s. 692). 23 paździer-
nika 1944 r. we wsi Trójca pow. 
Śniatyn upowcy z sotni „Rizu-
na” spalili gospodarstwa polskie 
oraz zamordowali 86 Polaków 
(głównie kobiety i dzieci ponie-
waż mężczyźni byli powołani 
do WP), 1 Żydówkę, którą ukry-
wali Polacy oraz 9 Ukraińców. 
„Następnego dnia ja z bratem 
Józefem poszliśmy z Zabłutowa 
do Trójcy dowiedzieć się, co się 
stało z mamą. Idąc przez wieś wi-
dzieliśmy trupy pomordowanych 
Polaków. Widziałem leżącego w 
przydrożnym rowie mojego ko-
legę, którego imienia i nazwiska 
nie pamiętam. Leżał na plecach. 
W twarz miał wbitą siekierę. Był 
w moim wieku, miał 10 lat. Wi-
działem także na drodze klęczą-
cą nago 18-letnią dziewczynę, 
mieszkankę Trójcy. Nazwiska 
jej nie pamiętam. Nie żyła, ale 
trwała w pozycji klęczącej. Mia-
ła wyłupione oczy oraz zerwaną 
skórę z piersi i obu rąk od łokci 
do dłoni. /.../ Widziałem w wózku 
dziecięcym zamordowana 2-let-
nią dziewczynkę, córkę Grubiń-
skich, która miała wbity w brzuch 
nóż.” (Zdzisław Krzywiński; w: 
Siekierka..., s. 660 – 661; sta-
nisławowskie). „Szczególnym 
okrucieństwem wyróżniał się je-
den banderowiec; kiedy któryś z 
nich chciał zastrzelić niemowlę, 
ten powiedział: „Szkoda kul” i 
zabił dziecko pilnikiem. Widział 
to chłopiec ukryty pod łóżkiem” 
(„Na Rubieży” nr 5/1993). „Od 
naocznych świadków dowie-
działem się również o tragicznej 
śmierci Ładowskiej Katarzyny, 
której banderowcy podcięli gar-
dło, a jej małoletniemu synowi 
kazali trzymać miskę, aby ście-
kała do niej krew” (Kazimierz 

Moździerz; w: Siekierka..., s. 
665; stanisławowskie). 

W powiatowym mieście Zalesz-
czyki:  „W październiku 1944 r. 
byłam w Zaleszczykach, widzia-
łam jak nurt rzeki niósł drzwi, 
na których leżało 5 trupów: 
matka z czwórką małych dzieci 
przywiązana kolczastym drutem. 
Drzwi te zaczepiły o wystający 
pień drzewa i zatrzymały się przy 
brzegu. Wielu ludzi poszło oglą-
dać to makabryczne widowisko. 
Podobnych scen codziennie było 
w okolicy więcej.” (Karolina 
Szuszkiewicz; w: Komański..., 
s. 907). We wsi Ostrów pow. 
Sokal zamordowali 2 dzieci pol-
skich: „Być Romana, 3 tygodnie; 
Być Władysława, lat 10. Jeden 
z oprawców wziął niemowlę za 
nóżki i bijąc o betonową studnię, 
zmiażdżył jego główkę. Ciała obu 
dziewczynek oprawcy wrzucili do 
studni. (Adolf Kondracki; w: Sie-
kierka..., s. 1064; lwowskie).  

26 listopada 1944 we wsi Hnida-
wa pow. Zborów upowcy zamor-
dowali 48 Polaków z 10 rodzin. 
„Mordu dokonali banderowcy 
pod komendą Włodzimierza Jaku-
bowskiego „Bondarenki” sotnika 
z UPA. Podczas rzezi pięcioletnią 
dziewczynkę - Zosię zmuszono do 
wypicia kubeczka krwi jej ojca, 
zabitego na oczach dziecka. In-
nej dziewczynce Hani, w zbliżo-
nym wieku, kazano zjeść kawałek 
ciała jej ojca. Dziewczynce tej 
banderowcy w przystępie „wspa-
niałomyślności” darowali życie 
mówiąc „żyj na chwałę Stepana 
Bandery”. (http://www.olejow.pl/
readarticle.php?article_id=250  
oraz Komański..., s. 477). 

We wsi Lipniki pow. Tłumacz: 
„Do krwawej zbrodni doszło nie-
daleko Otynii w 1944 roku we wsi 
Lipniki między Hołoskowem a 
Uhornikami. Ofiarą ukraińskich 
nacjonalistów padła rodzina 
Czachów – moja bliska rodzina 
od strony mamy. Tamtego dnia w 
domu byli: Bronisław Czach, jego 
żona w ciąży oraz żona Józefa 
Czacha i ich dzieci – Łucja i Sta-
sio – moje kuzynostwo oraz dzia-
dek – Antoni Świderski. Ukraińcy 
zapukali do drzwi w nocy, krzy-
cząc: „– Czach, Bronek! Otwórz 
drzwi, przecież się znamy.” To 
był ich częsty sposób – morder-
cy posługiwali się językiem pol-
skim, czasami w ten sposób nie 
wzbudzali podejrzeń. „– Otwórz, 
chcemy sprawdzić, czy nie ma 
u was obcych.” Kiedy bande-
rowcy zaczęli wyważać drzwi, 
mieszkańcy chcieli ukryć się na 
strychu. Nie zdążyli. Po wtar-
gnięciu do domu matka dwójki 
dzieci została obezwładniona, a 
Ukrainiec krzyknął – patrz jak 
teraz się reże Polaków (reże – 
rżnie). W pierwszej kolejności 
zabili trzyletnią Julcię, a potem 
rok starszego Stasia. Oboje leżeli 
na łóżku, a obok leżała ich mat-
ka – żona Józefa Czacha, które-
go akurat wtedy był w wojsku. 
Dzieci zostały zamordowane na 
oczach matki. Wujek opowiadał, 
że Łucja została zabita szybko, 
a Stasio jeszcze długo krzyczał, 
płakał, Pewnie dobili go nożem. 
W korytarzu stał Antoni Świder-
ski, żona Bronisława Czacha 
oraz Bronisław, w którego celo-
wał banderowiec. Kiedy Ukra-
iniec oddał strzał do jego żony, 
Bronek rzucił się w jej kierunku, 
Ukrainiec oddał drugi strzał. Po-
cisk odbił się od ściany, przeciął 
mu czoło, ale nie przebił kości. 
Wujek zalał się krwią, napastni-
cy myśleli, że już nie żyje. Ocknął 

się, kiedy już nikogo nie było, a 
żona dawała jeszcze znaki życia. 
Być może dziecko w łonie matki 
jeszcze żyło. Bronek czuł silny 
ból głowy, gdyż poza odłamkiem, 
rozbił głowę, upadając na pod-
łogę. Antoni Świderski próbował 
uciec przez ganek, ale Ukraińcy 
go dopadli i tak dotkliwie pobili, 
że miał połamane kończyny, roz-
trzaskaną głowę i kości wystawa-
ły mu z ubrań. Bronek w szoku, 
w samej bieliźnie przybiegł do 
Otynii, żeby o wszystkim opowie-
dzieć. Był przemarznięty, leżał 
pierwszy śnieg. Zmarł 1998 roku 
i widok zamordowanej ciężarnej 
żony nie opuścił go do końca. By-
łem wtedy jeszcze za mały, żeby 
to rozumieć, natomiast po wojnie 
wujek Bronisław przekazywał 
rodzinie przebieg tej zbrodni. 
Wyprawiono pogrzeb. Mój ojciec 
załatwił trumny, jakiś samochód. 
Samych zwłok nie widziałem. 
Chciano dziecku oszczędzić tego 
widoku. Ale byłem tam na miej-
scu – widziałem ślady zbrodni. 
Ślady krwi w pokojach, na pod-
łodze wszędzie. Byłem tam z tatą. 
Była duża plama na ścianie, tato 
na nią wskazał i powiedział – pa-
miętaj – to jest dziadzia mózg. 
Tego nigdy nie zapomnę.” („Gdy 
zakopywano ich żywcem, ziemia 
jeszcze się ruszała”. Świadectwo 
p. Edwarda Bienia, rodem z Oty-
nii k. Stanisławowa, honorowego 
przewod. Stowarzyszenia Kreso-
wian w Dzierżoniowie. Rozma-
wiał Kamil Rogólski; w: http://
www.bibula.com/?p=104950 ; 
2018-10-23). 

We wsi Ihrowica pow. Tarnopol 
banderowcy oraz chłopi ukra-
ińscy z SKW z okolicznych wsi 
podczas wieczerzy wigilijnej 
dokonali rzezi ludności polskiej, 
podawane jest liczba od 79 do 92 
zamordowanych Polaków oraz 
1 Ukrainiec. „Zapytałem, kogo 
jeszcze zabili. - Chodź to zoba-
czysz – odpowiedział. Poszliśmy 
w stronę kościoła. Za studnią, 
naprzeciwko plebanii, w przy-
drożnym rowie leżała najmłodsza 
córka Białowąsów „Głąbów” - 
Stefcia. Owinięta była w naszą 
pierzynę, którą musieli zgubić 
rabusie. Już nie żyła. Chociaż 
ciało jej było mocno popękane 
i częściowo spalone, ocalał od 
ognia długi warkocz splecio-
nych włosów. Oczy miała otwar-
te. Przez uchylone usta widać 
było śnieżnobiałe zęby. Wszyscy, 
którzy się jej wtedy przyglądali, 
płakali. Stefcia była piękną, 13 
letnią dziewczyną, wyrośniętą, 
zgrabną i zawsze uśmiechniętą. 
Tak ją zapamiętałem. Stała się 
dla nas symbolem cierpienia po-
mordowanych Ihrowiczań. Był 
to widok szczególnie tragiczny 
i przygnębiający. Kto ją wtedy 
widział martwą, leżącą w rowie 
na tle dymiących jeszcze zabu-
dowań, z całą pewnością zapa-
miętał na całe życie.”  (Jan Bia-
łowąs: „Wspomnienia wigilijne 
1944 r.”; w: http://www.craco-
via-leopolis.pl/index.php?poka-
z=art&id=2254 ; Jan Białowąs: 
Wspomnienie z Ihrowicy na 
Podolu, 1997; Komański:... , s. 
827).  

W nocy z 28 na 29 grudnia we 
wsi Łozowa pow. Tarnopol ban-
derowcy z sotni „Burłaki” pod 
dowództwem Iwana Semczyszy-
na „Czarnego” oraz chłopi ukra-
ińscy z SKW z sąsiednich wsi w 
liczbie około 500 napastników 
obrabowali i spalili gospodar-
stwa polskie oraz zamordowali 
głownie za pomocą siekier, noży, 
bagnetów i innych narzędzi 92 

Polaków, od niemowlęcia po 
100-letnią staruszkę; oraz 13 
Ukraińców i 1 Rosjanina; łącznie 
co najmniej 106 osób; głównie 
kobiety i dzieci, gdyż mężczyź-
ni zostali powołani do 1 Armii. 
„Większość kobiet, starców i 
dzieci była zarąbana siekierami 
lub zakłuta bagnetami czy noża-
mi. Ściany i podłogi domów, łóż-
ka, całe zbryzgane krwią. Spo-
tykało się dzieci z rozciętymi do 
połowy lub całkowicie odciętymi 
głowami, niemowlęta zabijano 
uderzając główkami o narożni-
ki łóżek. Kilka osób walczyło ze 
śmiercią i skonało po kilku go-
dzinach. /.../ Wtedy wszyscy zdali 
sobie sprawę z tego, że sowieckie 
władze tolerują szalejący ter-
ror rozpętany przez ukraińskich 
szowinistów. Było to im zresztą 
na rękę, bo rozwiązywało pro-
blem etniczny tych ziem” (Paweł 
Stocki; w: Komański..., s. 854 – 
855). Wśród atakujących rozpo-
znano Ukraińców z sąsiednich 
wiosek: Kurnik Szlachcinieckich, 
Stechnikowiec, Czernichowiec i 
Szlachciniec. /.../ Karolina Ła-
gisz, która boso i w koszuli, sta-
ła ukryta za stertą 4 – 5 godzin i 
słyszała jak mordują jej rodzinę: 
babcię, matkę i siostrę z dziećmi 
– stwierdza: „Ja tam na polityce 
się nie znam, nie sięgam daleko, 
do Kijowa czy Lwowa. Ja wyba-
czam swoim bliskim sąsiadom, 
tym w promieniu 10 km za dozna-
ne krzywdy, za wymordowanie 
moich bliskich i nienawiści do 
nich nie żywię. Chciałabym ich 
również przeprosić, ale dopraw-
dy nie wiem za co. Zwracam się 
zatem do dobrych sąsiadów, tych 
bliższych i ze Szlachciniec i Kur-
nik oraz dalszych z Bajkowiec, 
Rusinków, Białej, Czystyłowy, 
Stechnikowiec, Czernichowiec, 
Dubrowiec: powiedzcie, ile osób 
u Was Łozowianie zamordowa-
li, może kogoś obrabowano lub 
wyrządzono inną krzywdę, może 
podebrano jabłka w sadzie lub 
jaja w kurniku? Może to stało 
się za czasów zaboru austriac-
kiego, może za Polski sanacyj-
nej, a może od Armii Krajowej 
doznaliście jakich krzywd? Na 
razie przepraszam za to, że żyję, 
że Wasz jeden syn niecelnie strze-
lał, a drugi nie rozpoznał mnie 
i wziął za swoją. Wybaczcie mi 
również to, że nie mogę zapo-
mnieć tragicznego głosu mordo-
wanej mamy oraz widoku Sabinki 
z córeczkami siedzącymi tak, jak-
by ktoś usadził je do fotografii. To 
przekracza moje siły” (Karolina 
Łagisz; w: Komański..., s. 840). 

We wsi Biała pow. Przemyślany: 
„Jak już byliśmy w Dunajowie, to 
dowiedziałam się o losie kobiet z 
rodziny Bednarzów, które - ufając 
zapewnieniom Ukraińców, że Po-
lki mogą żyć spokojnie - nie opu-
ściły Białego na wiosnę 1944 r. 
Kilka dni przed świętami Bożego 
Narodzenia banderowcy przyje-
chali wozami z obornikiem i za-
brali ze sobą dwie kobiety - An-
toninę Bednarz i Annę Bednarz 
(żonę Władysława) oraz dwie 
dziewczynki, Eugenię Bednarz 
(lat 15) i Zofię Bednarz (lat 9). 
Zawieźli je pod las, gdzie rzuci-
li obornik pod cztery drzewa, a 
kobiety posadzili na oborniku i 
przydrutowali je do drzew. I tak 
je pozostawili. Kobiety krzyczały 
o pomoc, jednak nikt nie ośmielił 
się iść do nich, ani powiadomić 
milicję w mieście. Mróz i pada-
jący śnieg skrócił ich męki. Przez 
wiele dni zlatywały się tam wro-
ny na żer oraz bezpańskie psy, 
gryząc i szarpiąc zwłoki. W Bia-
łym Ukraińcy zamordowali 270 

osób.” (Genowefa Czajkowska; 
w: Józef Wyspiański: Barbarzyń-
stwa OUN-UPA, Lubin 2009, s. 
161). 

W nocy z 4 na 5 stycznia 1945 
r. we wsi Głęboczek pow. Borsz-
czów banderowcy zamordowali 
97 Polaków a rannych i popa-
rzonych zostało 21 osób. Ofia-
rami były kobiety, dzieci i star-
cy, gdyż 20 marca 1944 roku w 
wyniku powszechnej mobiliza-
cji do wojska powołani zostali 
mężczyźni w wieku od 18 do 55 
lat oraz dziewczęta od 18 do 23 
lat. „Dopiero jak zaczęło świtać, 
moja Mama poszła zobaczyć, co 
się stało z naszymi ludźmi. W 
strumieniach krwi leżały trupy 
ludzi w różnym wieku. Niektó-
rzy jeszcze żyli, ale stan ich był 
okropny. Wielu pomordowanych 
było wiązanych drutem kolcza-
stym, torturowanych, a następnie 
wrzucanych do ognia lub do głę-
bokich studzien gospodarskich. 
Ze studni na podwórzu szkolnym 
później wyciągnięto 14 ciał ludz-
kich. W innych studniach szkie-
lety przetrwały kilka lat. 15-letni 
Janek Łozinski miał wyprute je-
lita, umierał przez kilka godzin. 
15-letni Janek Zawiślak po róż-
nych torturach został ukrzyżowa-
ny na płocie. Od kul ginęli tylko 
ci, którzy próbowali uciekać. 
Starych i niedołężnych mordowa-
li siekierami. Nad nikim nie było 
litości. (Janina Benc z d. Twar-
dochleb; w: https://www.kreso-
wianie.info/artykuly,n535,gle-
bokie_korzenie_polskosci_cz_3.
html )  Działający w konspiracji 
Obwodowy Delegat Rządu RP 
w Czortkowie, Józef Opacki ps. 
„Mohort”, tak charakteryzował 
ówczesną sytuację: „Banderow-
cy opanowali cały szereg wsi, 
w których powołali do życia 
swoje władze administracyjne. 
Poniszczono wszelkiego rodzaju 
akta urzędowe bieżące z zakresu 
różnych dziedzin, nie wyłączając 
spraw kontyngentowych” (mate-
riały „Mohorta” przechowywane 
są w Zakładzie Narodowym im. 
Ossolińskich we Wrocławiu). 
Opis zbrodni w Głęboczku zna-
lazł się w materiałach „Mohor-
ta”: „Niektóre dzieci przybijano 
do parkanów (przyczepiane były 
uszy, dłonie, stopy)”. 

18 stycznia 1945 w miastecz-
ku Dunajów pow. Przemyślany 
banderowcy zamordowali 15 Po-
laków. Michał Kauza wówczas 
miał 13 lat, opowiada: „To było 
potworne przeżycie, gdy zobaczy-
łem spalone ciało mojej wujenki 
Józefy Kochowskiej ze zwęglony-
mi zwłokami jej 4-letniego syna 
Tadeusza Kochowskiego, które 
trzymała na rękach. Oboje znaj-
dowali się na progu drzwi ich 
spalonego domu, a przy bramce 
było pełno łusek karabinowych. 
Nacjonaliści ukraińscy strzelali 
do płonącej żywcem kobiety, któ-
ra próbowała ratować z płomieni 
własne dziecko. Widziałem też 
na własne oczy zamordowanych 
moich krewnych ze strony kuzy-
na – Musztyfagę Katarzynę i jej 
14-letnią córkę. Wolę już nawet 
nie wspominać, w jak bestial-
ski sposób je zamordowano!” 
(„Warszawska Gazeta” z 14 – 20 
grudnia 2012).   

26 stycznia we wsi Majdan pow. 
Kopyczyńce upowcy podczas 
drugiego napadu obrabowali 
i spalili gospodarstwa polskie 
oraz zamordowali 118 Polaków, 
głownie kobiety, dzieci i starców.  
„ Jednym z pierwszych, którzy 
zginęli pod ciosem siekiery był 
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Czesław lat 12, bratanek księdza. 
Matka widząc śmierć swego syna, 
dostała histerii i zaczęła wyzywać 
banderowców od bandytów, za co 
otrzymała od banderowca cios 
siekierą. Wychodząca z kościoła 
grupa mieszkańców gdy zobaczy-
ła co się dzieje, zaczęła uciekać 
w kierunku stawów za stodołą 
plebanii. W grupie tej był ksiądz 
W. Rogowski z drugim bratan-
kiem Stefanem lat 8, i Stanisła-
wa Gumienna. Grupie tej udało 
się zbiec za stodołę, ale drogę im 
zastąpił inny banderowiec, któ-
ry pociągnął serię z automatu, 
zabijając chłopca, ciężko raniąc 
kobietę i księdza, który w wyniku 
odniesionych ran zmarł po kilku 
godzinach. Z tej grupy udało się 
zbiec tylko kilka osobom. Z relacji 
świadków wynika, że w mordo-
waniu brała udział grupa ukra-
ińskich dziewcząt i kobiet prze-
brana w męskie stroje.” (Byłem 
świadkiem – Dionizy Polański. 
(„Na Rubieży” nr 21/1997). .  

4 lutego w miejscowości Barysz 
pow. Buczacz „ukraińscy party-
zanci” używając głównie siekier, 
noży i bagnetów wymordowali co 
najmniej 135 Polaków i 30 pora-
nili. Maria Banda i jej 10-letni syn 
Stanisław zostali zarąbani siekie-
rami na podwórzu ich gospodar-
stwa. 12-letnia Helena Boczar zo-
stała zakłuta nożami. 12-letni Mi-
chał Herbut został wrzucony do 
sadzawki, gdzie utonął. „Napast-
nicy byli ubrani w białe nakrycia 
i podchodzili do domów prawie 
niezauważalnie. Podpalali bu-
dynki, strzelali do uciekających, 
a pozostałych w mieszkaniach lub 
na podwórkach rąbali siekierami. 
Dzieci nabijali na widły i wrzuca-
li w ogień. Niemowlęta łapali za 
nóżki, rozbijali główki o ściany 
lub krawędzie ram drzwiowych 
i również wrzucali do ognia”. 
(Piotr Warchoł; w: Komański..., s. 
687 – 788). „W Baryszu byliśmy 
3 dni po spaleniu i wymordowa-
niu jej mieszkańców z dzielnicy 
Mazury. (…) Z popiołów i resztek 
ścian sterczały kominy. Przed nie-
którymi zgliszczami domów leżały 
pokaleczone, jedynie w bieliźnie, 
ludzkie ciała, dzieci i dorosłych. 
Wzdłuż drogi, po jej prawej stro-
nie, płynęła rzeczka lub kanał. 
(…) Gdzieś w połowie drogi na 
kanale była śluza pozwalająca 
spiętrzać wodę. Na wystającym 
ostrzu śluzy wbite było brzusz-
kiem nagie ciało niemowlęcia. 
(…) Wiele wydarzeń tamtych lat 
czas wymazał z pamięci, ale obra-
zu tego niemowlęcia na śluzie do 
końca moich dni nie zapomnę”. 
(Maciej Dancewicz: Zagłada 
Puźnik; w: http://archiwum.rp.pl/
artykul/792151-Zaglada-Puznik.
html; 10-07-2008 ). „NOTATKA. 
Sporządzona przez Kom[itet] Wy-
k[onawczy] Baryskiej Rady Wiej-
skiej rejonu buczackiego obwodu 
tarnopolskiego o tym, że nocą z 
5 na 6 lutego 1945 roku we wsi 
Barysz rejonu buczackiego przy 
ulicy Mazury zostali rozstrzela-
ni przez nieznaną bandę OUN 
w bestialski sposób następujący 
obywatele sowieccy narodowości 
polskiej:

1. KRET Maria
2. TORONCZAK Antoni s. Łuka-
sza
3. RAJCZAKOWSKA Aniela, 
jej dwie nieletnie córki i dwójka 
wnuków
4. RAJCZAKOWSKA Maria c. 
Szymona i jej dwie dorosłe córki
5. BOCZAR Antoni s. Macieja i 
jego dwie nieletnie córki

6. WOLSKA Maria c. Józefa i jej 
mały synek w wieku trzech lat
7. WOLSKA Maria c. Michała i 
małe dziecko
8. WOLSKA Marcela c. Stanisła-
wa i małe dziecko
9. HERBUT Józef s. Marcelego
10. OŚMIŃSKI Ignacy, jego syn, 
żona syna i dwoje dzieci
11. BOCZAR Józef s. Piotra i jego 
syn
12. WISZNIOWSKA Marcela c. 
Ignacego
13. BOCZAR Anna i jej córka
14. KUPISZEWSKA Maria c. Sta-
nisława i jej dziecko
15. HERBUT Andrzej s. Marce-
lego
16. KOZDROWSKA Anna
17. BRYŁKOWSKI Józef
18. WOLSKA Maria c. Stefana i 
jej córka
19. WOLSKA Anna
20. JAMNIUK Anastazja c. Teo-
dora oraz jej nieletni syn i córka 
21. KOWCZ Anna i jej syn
22. RYBKA Anna c. Michała oraz 
jej syn
23. JASIŃSKI Bazyli
24. LULKA Paweł s. Piotra
25. REWUCKA Rozalia
26. WOJTUN Piotr
27. BILECKI Jan s. Macieja
28. TERLECKI Jan
29. KORCZYŃSKA Helena
30. ALBERT Jan, jego żona, cór-
ka i syn
31. GRABSKA Rozalia c. Michała 
i jej syn
32. JAWNIUK Maria
33. DEMBICKA Adela c. Michała 
i jej syn
34. KOWIA Piotr
Łącznie bandyci rozstrzelali 110 
osób. Nazwiska wszystkich roz-
strzelanych nie są znane Bary-
skiej Radzie Wiejs[kiej]. Zostali 
oni pochowani we wspólnej mo-
gile na cmentarzu baryskim. Poza 
tym w czasie rozstrzeliwania ban-
dyci spalili prawie 180 domów 
mieszkalnych i innych budynków 
należących do rozstrzelanych 
obywateli sowieckich. 

Przewodniczący Rady Wiejs[kiej]
(—) KONDRATIUK

Sekretarz (—) HNAP” (Notatka 
Komitetu Wykonawczego Rady 
Wiejskiej w Baryszu z marca 1951 
r. dotycząca aktu terrorystycznego 
OUN i UPA; w: PA SBU, F. 2, op. 
2, spr. 2, k. 13–14. Oryginał no-
tatki znajduje się w aktach sprawy 
śledczej nr 9721, tom 2, str. 212, 
z oskarżenia PRYSZLAKA T. L., 
przechowywanych w UKGB ob-
wodu tarnopolskiego.)  

W nocy z 12 na 13 lutego 1944 
r. we wsi Puźniki pow. Buczacz 
zamordowanych zostało przez 
banderowców 96 Polaków. „W 
pewnej chwili do mieszkania 
wpadł nasz ojciec, który był wte-
dy na warcie i krzyknął : „mor-
dują”. We wsi paliło się już wiele 
domów. Nasz dom i gospodarstwo 
znajdowało się w centrum wsi tuż 
nad głęboki rowem ściekowym 
szerokości około 4 metrów i głę-
bokości od 2-3 metrów, nazywam 

później „rowem śmierci”, ponie-
waż tu zginęło najwięcej ludzi. 
Wszyscy wybiegliśmy z domu i 
ukryliśmy się w tym rowie. W jego 
brzegach były wykopane liczne 
wnęki. Do jednej z nich schowa-
liśmy się razem z mama Eleono-
rą. Mama zasłoniła nas biała 
płachtą. Z pod zasłony widziałam 
jak nadeszli banderowcy. Jeden z 
nich krzyknął „strelaj” drugi od-
powiedział po ukraińsku „koły ne 
maju pul”. Ten pierwszy wrzasnął 
to „ rubaj sekerą”. I zaczęło się. 
Widziałam jak postacie ubrane w 
białe okrycia, zeszły do rowu. Na-
stąpił straszliwy krzyk, prośby o 
darowanie życia. Napastnicy nie 
znali litości, rąbali siekierami i 
kłuli bagnetami. Jeden z nich stał 
na brzegu rowu i gdy ktoś próbo-
wał uciekać to strzelał do niego. 
Wokół paliły się budynki, jedynie 
dom Józefa Borkowskiego stał 
nie naruszony, był murowany i 
kryty dachówką. Po pewnym cza-
sie trudnym mi do określenia w 
godzinach, strzelanina ucichła, 
słyszałam tylko różne gwizdy i 
hasła „Kałyna wertoj”. Po czym 
nastąpiła cisza, słychać było tyl-
ko trzask palących się budynków, 
jęki rannych i umierających ludzi. 
Banderowcy odstąpili. Po nich 
zostały dopalające się budynki, 
ludzkie trupy i ranni. Nasz ojciec 
został zastrzelony, siostra Maria 
miała siekierą rozrąbaną głowę, 
siostrze Władysławie odrąbano 
jedną nogę, przebito nożem obie 
ręce i klatkę piersiową, jeszcze 
żyła, prosiła wody, nad ranem 
zmarła z upływu krwi. Pod jej 
plecami leżał cioci syn Dominik, 
ocalał i żyje do dziś. Ciocia Anna 
Jasińska z córeczką Marią, lat 5 i 
synkiem Bronisławem lat 3 zostali 
zakłuci bagnetami. Z dziewięciu 
osób z naszego domu pozosta-
ło nas tylko troje, sześć zostało 
zamordowanych. Pamiętam ten 
straszliwy widok, palące się bu-
dynki, swąd i ryk palącego się by-
dła, krzyki, płacz, szukanie swo-
ich rodzin i strach przed nowym 
napadem. Rano widziałem Mag-
dalenę Koliszczak, była ciężko 
ranna w głowę, konała, ale pytała 
z nadzieją czy moje dziecko żyje? 
Niestety! Jej syn Jaś już nie żył”. 
(Józefa Pacholik; „Na Rubieży” – 
nr 21/1997).  „Na każdym kroku 
spotykamy ludzi z krwawiącymi 
ranami głowy zadanymi siekiera-
mi. Prosi nas o pomoc kilkuletni 
chłopiec Rudolf Łucki z wgniecio-
ną czaszką. Wyrwę w głowie ma 
zaklejoną chlebem. Jego matka i 
dwie siostry zostały zabite. Idąc 
dalej, natykamy się na zwłoki 
mężczyzny. Miejscowi ludzie roz-
poznają w nim Józefa Jasińskie-
go. Zadano mu ciosy sztyletami 
– jeden przy drugim. Trafiamy 
na zwłoki małego dziecka. Ludzie 
twierdzą, że to półtoraroczny Sta-
sio Wiśniewski. Na widok noża 
wepchniętego w jego usta robi mi 
się słabo”. (Maciej Dancewicz: 
Zagłada Puźnik; w: http://archi-
wum.rp.pl/artykul/792151-Zagla-
da-Puznik.html; 10-07-2008 ).  

21 marca 1944 r. w przysiółku 
Szpickiery koło Smreka pow. Le-
sko (Bieszczady) upowcy z sotni 
„Wesełego” zamordowali 7 Pola-
ków: dziadków oraz 5 wnucząt,  
które nadziali na kołki  w płocie. 
Milicjant Mieczysław Halik przy-
pomniał sobie, że gdzieś tu na 
jednym ze wzgórz mieszkają jesz-
cze dwie polskie rodziny. „Gdy 
wypadliśmy na skraj polanki, uj-
rzeliśmy jak jeden z bandytów do-
słownie nabijał na jeden z kołków, 
na  których normalnie na wsi wie-
sza się gliniane garnki, maleńką 
dziewczynkę. Czworo innych dzie-

ci konało już w podobny sposób, 
a dwoje starców opiekujących się 
dziećmi leżało z roztrzaskanymi 
głowami. Dwoje dzieci nie miało 
jeszcze ukończonych dwóch lat. 
Dziewczynka, ostatnia wbita na 
kołek, była jeszcze przytomna i 
otwierała wykrzywioną bólem 
buźkę, jakby chciała o coś prosić, 
lecz tylko wielkie łzy strumykiem 
toczyły się po policzkach. W chwi-
lę potem i ona straciła przytom-
ność, główka opadła, a włoski 
zasłoniły umęczoną twarzyczkę.” 
(Żurek..., s. 59). W Szpickierach 
stały dwa budynki mieszkalne, w 
tym leśniczówka nad potokiem 
Bystrym, zamieszkała przez le-
śniczego Ludwika Masłyka.  

We wsi Czuczmany pow. Ka-
mionka Strumiłowa: „Na po-
czątku 1945 roku bojówka Ku-
piaka wspólnie z bojówką Diżaka 
„Czarnoty” dokonali napadu na 
wieś Czuczmany, gdzie zamor-
dowano: Włodzimierza Koko-
ra, żonę Jarosławę i ich dzieci, 
Bogdana 6 lat, Zenona 4 lata i 
jednoroczną Marię, siostrę Jaro-
sławy Kokor, Marię Czuczman i 
jej dziecko. Majątek ich ograbio-
no a chałupę spalono. Zeznania 
świadka Włodzimierza Pałygi: 
„Rodzina Włodzimierza Kokora 
mieszkała w sąsiedztwie. Wie-
czorem tego dnia odwiedziłem ją. 
W domu obecni byli Kokor, jego 
żona Jarosława, troje dzieci, Bog-
dan, Zenon i Maria a także siostra 
Jarosławy z maleńką córeczką 
Hanusią. Nagle do chałupy wtar-
gnęło trzech bandytów. Gdy się 
dowiedzieli, że jestem sąsiadem, 
kazali mi opuścić mieszkanie. Po-
szedłem do swego domu i ukryty 
obserwowałem. Słyszałem kilka 
strzałów, a potem bandyci wyno-
sili rzeczy i ładowali je na sanie, 
którymi przyjechali. Wyprowadzi-
li krowę, jałówkę, a potem zapali-
li wszystkie budynki”. (Bronisław 
Szeremeta: „Watażka jego zbrod-
nie i zakłamane wspomnienia”. 
W: http://www.republika.pl/sze-
remeta/watazka.htm ).  We wsi 
Nowosielica pow. Śniatyń bande-
rowcy zamordowali koło 70 Po-
laków. „Nadszedł rok 1945. [...] 
Banderowcy natomiast szaleli w 
Nowosielicy. Złapali m. in. starą 
babcię Dajhamer. Wywlekli ją na 
podwórko i powiesili na płocie. 
Dzieci rozdzierali za nóżki lub za-
bijali, tłukąc główką w futrynę”. 
(Wanda Jaskółowska, fragmenty 
relacji znajdującej się w Ośrodku 
KARTA, sygn. AW II/157/ł)  

W sierpniu 1945 roku we wsi 
Chlebowice Świrskie pow. Prze-
myślany: „Kiedy Adaś poszedł 
rano do sadu po jabłka, wyszli z 
ukrycia czekający na niego ban-
derowcy, zabrali go i zamordo-
wali na pastwisku, podrzynając 
mu w bestialski sposób gardło. 
Okaleczonego stawiali na nogi i 
kazali śpiewać: „Jeszcze Polska 
nie zginęła”. Widział tę scenę 
pastuch, który opowiedział o tym 
siostrze Adasia. Ciało chłopca za-
wlekli do lasu i zakopali. Siostra 
nie znalazła grobu swego, 14-let-
niego brata”. (Zofia Bakota; w: 
Komański..., s. 774). We wsi 
Wołodź pow. Brzozów na dro-
dze między wsią Siedliska a wsią 
Poręba znaleziono zwłoki upro-
wadzonego 16-letniego Polaka: 
ręce miał przybite gwoździami 
do dwóch rosnących obok siebie 
drzew a w bok ciała miał wbity 
zardzewiały bagnet, skonał w mę-
czarniach. 

11 stycznia 1946 roku w miejsco-
wości Cisna pow. Lesko (Biesz-
czady)  upowcy zamordowali 13 

Polaków: 4-osobową rodzinę Ma-
cieszków spalili żywcem (matkę 
oraz jej dzieci: 19-letnią Anię, 
16-letnią Jadzię oraz 10-letniego 
Zbyszka), 4-osobową rodzinę Ję-
drzejczaków (matkę i troje dzie-
ci, z których najstarsze liczyło 
10 lat). W nocy z 4 na 5 kwietnia 
1946 roku we wsi Bukowsko pow. 
Sanok podczas kolejnego napadu 
upowcy obrabowali i spalili 570 
gospodarstw oraz zamordowali 9 
Polaków, w tym 4-osobową ro-
dzinę Matuszkiewiczów z 2 dzie-
ci spalili żywcem wraz z domem.

W czerwcu 1946 roku we wsi 
Polchowa pow. Przemyśl ban-
derowcy przywiązali do drzewa 
5-osobową rodziną Tereszcza-
ków, rodziców i trójkę dzie-
ci, a potem torturowali, w tym 
przypalając ogniem. Na koniec 
makabrycznie okaleczone cia-
ła związali drutem kolczastym i 
wrzucili do Sanu. Szczątki te na 
własne oczy widzieli w wodzie 
koło Nienadowej 11-letni wów-
czas Tomasz Blecharczyk, 15-let-
ni Teodor Grzegorzek i 14-letni 
Edward Szymański. (http://su-
ozun.org/dowody-zbrodni-oun-i-
-upa/n_upa-nie-byla-armia-to-b-
yla-banda-mordujaca-bezbronne-
i-niewinne-ofiary-w-tym-takze-
ukraincow/ ).   W październiku 
1946 roku we wsi Prełuki pow. 
Sanok (Bieszczady) uprowadzili 
Romana Sokoła, który zaginął bez 
wieści, a za kilka dni miejscowi 
Ukraińcy zamordowali jego żonę 
i 2 dzieci. Była to jedyna miesz-
kająca tutaj rodzina polska.

29 września 1948 roku we wsi 
Skopów pow. Przemyśl grupa 
banderowców  w skład której 
wchodzili „Sum”, „Ostryj” i „Ry-
zun” zamordowała Antoniego 
Goleniowskiego i jego córeczkę. 
Była to zemsta za udział syna 
Goleniowskiego w polskiej par-
tyzantce w 1945 r. (AIPN-04/231. 
Raport sprawozdawczy PUBP 
za 25.09.1948 – 25.10.1948 r., 
k. 269. Za: Andrzej Zapałowski: 
DZIAŁANIA OUN I UPA NA 
TERENIE POGÓRZA PRZE-
MYSKIEGO OD ZAKOŃCZE-
NIA OPERACJI „WISŁA” DO 
KOŃCA 1948 ROKU; w: Ludo-
bójstwo OUN-UPA na Kresach 
Południowo-Wschodnich. Seria – 
tom 10. Kędzierzyn-Koźle 2018).

 Stanisław Żurek 

Podstawowe źródła opracowania, 
które nie są wymieniane przy po-
dawanych przypadkach zbrodni:  

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

Siekierka Szczepan, Komański 
Henryk, Bulzacki Krzysztof:: Lu-
dobójstwo dokonane przez nacjo-
nalistów ukraińskich na Polakach 
w województwie lwowskim 1939 
– 1947; Wrocław 2006. 

Siekierka Szczepan, Komański 
Henryk, Różański Eugeniusz: Lu-
dobójstwo dokonane przez nacjo-
nalistów ukraińskich na Polakach 
w województwie stanisławow-
skim 1939 – 1946; Wrocław, bez 
daty wydania, 2007. 

Siemaszko Władysław, Siemasz-
ko Ewa: Ludobójstwo dokonane 
przez nacjonalistów ukraińskich 
na ludności polskiej Wołynia 
1939 – 1945; Warszawa 2000. 
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Ktokolwiek widział, kto wie?
Bogusław Szarwiło
Jakiś czas temu zwrócono się do 
mnie, ponieważ dość często piszę 
o 27 WDP AK na stronach KSI, 
z prośbą: czy coś wiem na temat 
kpt. Piotra Strachowskiego?. 
Oczywiście dostarczono mi niżej 
zaprezentowaną informację:  „(...)  
przesyłam info które posiadam na 
temat brata mojej prababci. Kpt. 
Piotr Mikołaj Strachowski ur. w 
1908r. w Wąchocku .Imię ojca: 
Innocenty Strachowski. Imię mat-
ki: Kamila ( z domu Nagłowska) 
Pseudonim ,,Nagiel’’. 

W latach 20stych wyjechał na Wo-
łyń ze swym bratem Dominikiem 
(ur. 1893r. Wąchock). Obaj bra-
cia byli nauczycielami, Dominik 
pełnił funkcję kierownika szkoły. 
Po wkroczeniu wojsk niemieckich 
na Wołyń, Piotr został postrzelony 
w rękę i nogę. W 1943r. Dominik 
wraz z żoną i jednoroczną córką 
ucieka przed banderowcami w ro-
dzinne strony do Wąchocka. Piotr 
zostaje i organizuje samoobronę 
prawdopodobnie w obwodzie Dub-
no. W 1944r. oddziały samoobrony 

zostały wcielone do 27 Dyw. Wo-
łyńskiej. Po 1945r. przybywa z mi-
sją do centralnej Polski (z dwoma 
oficerami) aby odebrać przesyłkę 
(dolary) od premiera Mikołajczy-
ka. Wracając na Wołyń zatrzymują 
się w woj. Rzeszowskim na nocleg, 
gdzie zostają zamordowani przez 
banderowców a zwłoki wrzuco-
no do studni. Po całym zdarzeniu 
do Wąchocka przyjeżdżają dwie 
łączniczki i informują o wszystkim 
rodzinę, zostawiając swoja foto-
grafię”. 

Jak łatwo zauważyć informacja ta 
przypomina sito, niewiele wnoszą-
ca do sprawy. Faktycznie w w/w 
latach na Wołyń przybyło wielu 
nauczycieli ( z reguły posiadali 
stopnie oficera rezerwy WP). 

Bardzo prawdopodobne, że Piotr 
Strachowski był w konspiracji 
i z tego tytułu wziął udział w or-
ganizacji samoobrony polskiej. 
Sugestia, że robił to w obwodzie 
dubieńskim rodzi pewne znaki 
zapytania ponieważ z tego terenu 

żadna samoobrona nie przyszła na 
koncentrację ogłoszoną w stycz-
niu 1944 r. Owszem z oddziałem 
„Łuna” przybyła grupa (włączo-
na do „Łuny”) por. Józefa Mali-
nowskiego ps.”Ćwik” (kierował 
inspektoratem Dubno), ale to była 
grupa konspiracyjna a nie samo-
obrona. 

Zakładając jednak, że nasz poszu-
kiwany znalazł się w powstałej 27 
Dywizji Piechoty AK, postanowi-
łem go poszukać w spisach dywi-
zyjnych. 

Po nazwiskiem Strachowski ow-
szem znalazłem, ale Stanisława z 
samoobrony wsi Skurcze, który 
nie był  w dywizji. Idąc tropem 
pseudonimu „Nagiel” trafiłem na 
: ppor. Jana Witwickiego- inten-
denta 27 Dywizji. Członek rodziny 
poszukiwanego znalazł w książ-
ce Wincentego Romanowskiego 
„Kainowe dni”, zdanie które cy-
tuję: „ Oficerem o pewnych kwali-
fikacjach był (....) i  Stachowski ze 
Starego Krzemieńca ( przyszedł z 
grupą ochotników do 27 Dywizji 
AK, tam poległ) ..” 

Sugeruje on, że może mamy tu do 
czynienia z tzw. „literówką”.  

Nie sądzę by to był właściwy trop, 
bo brak imienia i informacja, że 
zginął, zatem ślepa uliczka. Wra-
cając jednak do pierwszych infor-
macji: „ Po 1945r. przybywa z mi-
sją do centralnej Polski (z dwoma 
oficerami) aby odebrać przesyłkę 
(dolary) od premiera Mikołajczy-
ka.” 

Tu nasuwa się pierwsze istotne py-
tanie: skąd przybył? Jeżeli z Woły-
nia to znaczy, że raczej nie był w 27 
Dywizji, a faktem jest, że znaczna 
część żołnierzy konspiracji nie 
dotarła na koncentrację. Następne 
pytanie na czyj rozkaz (jakiej orga-
nizacji) wykonywał tą misję. 

Następną zagadką : „ Wracając na 
Wołyń zatrzymują się w woj. Rze-
szowskim na nocleg...”. 

Ciśnie się na usta pytanie: dlaczego 

trasa wiodła przez woj. Rzeszow-
skie, gdzie dopada go tragiczna 
śmierć? Wiadomość o śmierci do 
Wąchocka przywiozły dwie łącz-
niczki po których u rodziny pozo-
staje jedynie ich zdjęcie. 

Podejrzewam, że osoba która ich 
wysłuchała, poznała personalia 
łączniczek i miejsce zbrodni, ale 
nie ujawniła innym członkom ro-
dziny dla  bezpieczeństwa wszyst-
kich. 

Dziś pewnie już nie żyje, stąd tak 
szczątkowe informacje. Gdyby 
sprawą zajęto się 30 lat wstecz była 

duża szansa na jej rozwikłanie. 

Publikując zdjęcia łączniczek mo-
żemy mieć jedynie nadzieję, że 
członkowie ich rodzin rozpoznają 
je i opowiedzą, gdzie  i dla jakiej 
organizacji pracowały. 

Zdjęcie kpt. Piotra Strachowskiego 
mogą ewentualnie rozpoznać lu-
dzie (wtedy dzieci) z miejscowości 
gdzie się zatrzymał z towarzysza-
mi na postój. 

Zwracamy się do wszystkich 
tych co widzieli lub coś wiedzą o 
kontakt z naszą redakcją.

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

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

Wsparcie dla Liceum Polonijnego
Nr konta: 86 1240 6175 1111 0010 4598 7860
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Niebawem dojechaliśmy do 
skrzyżowania z drogą prowadzą-
cą z Lubomla do Włodzimierza 
Wołyńskiego. I znowu odżyły 
moje wspomnienia z okresu walk 
dywizji z okupantem. Tu, na po-
łudniu od Lubomla, w obszarze 
między Lubomlem i Włodzi-
mierzem Wołyńskim, 27 WDP 
AK prowadziła ciężkie walki z 
regularnymi jednostkami wojsk 
niemieckich, doświadczonych w 
walkach frontowych, i ściągnię-
tych z innych odcinków frontu 
dla odblokowania okrążone-
go Kowla oraz powstrzymania 
ofensywy Armii Czerwonej. Na 
podstawie ustaleń dotyczących 
współdziałania z Armią Sowiec-
ką w operacji kowelskiej, od-
działy dywizji w końcu marca 
1944 roku przegrupowały się do 
obszaru między Turią i Bugiem. 
W ten sposób dywizja znala-
zła się w strefie bezpośrednich 
działań wojsk sowieckich, na 
pozycjach najbardziej wysunię-
tych na zachód. Oddziały dywi-
zji głębokim klinem weszły na 
teren przyszłych walk o ważny 
węzeł komunikacyjny – Ko-
wel. Wokół obszaru zajętego 
przez dywizję rozmieszone były 
znaczne siły niemieckie, uzu-
pełniane pośpiesznie nowymi 
jednostkami przybywającymi na 
odsiecz Kowla. Były to: w rejo-
nie Lubomla – 26 DP, 4 DPanc, 
5 DPanc SS „Wiking” i 1 Bry-
gada Strzelców Górskich, a w 
rejonie Włodzimierza – 131 DP. 
Uzyskane dane o położeniu i si-
łach nieprzyjaciela wskazywały, 
że ich zamiarem jest wykonanie 
uderzenia w ogólnym kierunku: 
Luboml, Czmykos, Stawki, Ja-
godno, Mokrzec, Kupiczów, opa-
nowanie obszaru między Lubom-
lem, Włodzimierzem Wołyńskim 
i Turzyskiem, i stworzenie w ten 
sposób warunków do załamania 
natarcia wojsk sowieckich na 
kierunku kowelskim. Oddziały 
27 WDP AK znalazły się zatem 
na głównym kierunku uderzenia 
nieprzyjaciela. Nadchodzące dni 
potwierdziły nasze przypuszcze-
nia, i niebawem rozpoczęły się 
ciężkie walki oddziałów dywizji 
z przeważającymi siłami nie-
mieckimi, trwające w tym rejo-
nie ponad trzy tygodnie. 

Do pierwszego starcia z fron-
towymi jednostkami wojsk nie-
mieckich doszło 2 kwietnia 1944 
roku. Walki rozpoczęły się bojem 
pod Sztuniem, gdzie w dniach 
2-4 kwietnia 1944 roku 3-cia 
kompania „Motyla” I/50 pp, 
wspierana przez inne oddziały, 
toczyła ciężkie walki z doboro-
wą jednostką niemiecką – 1 Bry-

gadą Strzelców Górskich. Było 
to właściwie pierwsze starcie z 
regularnymi jednostkami wojsk 
niemieckich. Pamiętam dobrze 
wydarzenia tych kilku dni. Roz-
poczęcie walk i ich przebieg był 
dość zaskakujący. Do Sztunia 
kompania nasza przybyła wie-
czorem 2 kwietnia na wysunię-
ta placówkę, z zadaniem zor-
ganizowania osłony  od strony 
Lubomla. Sztuń – to była duża 
wieś, ciągnąca się zabudowania-
mi około 1 km wzdłuż drogi z 
Czmykosu do Zamłynia, leżąca 8 
km na południe od Lubomla. We 
wsi nie było mieszkańców, opu-
ścili wieś wcześniej przed nad-
chodzącym frontem. Mniej wię-
cej w połowie wsi dochodził do 
niej trakt prowadzący z Lubom-
la. Patrol wysłany wcześniej na 
rozpoznanie okolicy stwierdził, 
że wieś i jej przedpole łącznie z 
Wiszniowem (miejscowością le-
żącą między Sztuniem i Lubom-
lem) są wolne od nieprzyjaciela, 
a tylko w Lubomlu stacjonuje 
dość silny oddział niemiecki.  
Kompania zajęła kwatery we 
wschodniej części wsi. Na cmen-
tarzu między wsią a lasem Pod-
stawie rozstawiono posterunki 
oraz wysunięte ubezpieczenie od 
strony Lubomla. W nocy, duży 
oddział niemieckiej 1 brygady 
strzelców górskich, maszerują-
cy z Lubomla przez Wiszniów w 
kierunku południowym, wszedł 
z taborami bez przeszkód do nie-
zajętej przez nas części wsi.  Na-
sze ubezpieczenie, zaskoczone 
w ostatniej chwili przez oddział 
niemiecki bez strzału wycofało 
się w stronę zabudowań, i nie 
zdążyło zawiadomić kompanię 
o grożącym niebezpieczeństwie. 
W ten sposób Niemcy, przez ni-
kogo nie niepokojeni, weszli do 
środkowej części wsi z zamiarem 
zakwaterowania się. O tym, że 
we wsi coś się dzieje zawiadomił 
por. „Motyla” wartownik stojący 
przed kwaterą dowódcy, który 
usłyszał turkot wozów i jakieś 
podejrzane odgłosy dochodzące 
z drugiego końca wsi. Podjętą 
alarmem kompanię poprowadził 
por. „Motyl” do ataku wzdłuż 
drogi biegnącej przez wieś. Ten 
brawurowy nocny atak był zupeł-
nym zaskoczeniem dla Niemców. 
Szyki walczących stron się prze-
mieszały, doszło do walki wręcz, 
w której nie zawsze można było 
zorientować się kto jest swój, a 
kto wróg. Ponosząc duże straty, 
i pozostawiając cały swój tabor 
wprowadzony do wsi, Niemcy 
wycofali się do lasu Podstawie, 
skąd ogniem artylerii i moździe-
rzy zaczęli ostrzeliwać wieś. 
Ochłonąwszy z zaskoczenia roz-

poczęli o świcie natarcie na wieś. 
Kompania nasza zdążyła zająć 
stanowiska obronne na północ-
nym skraju wsi ale z trudem od-
pierała ataki przeważających sił 
niemieckich. Z nastaniem dnia 
dowódca batalionu por. „Sokół”, 
informowany od samego począt-
ku na bieżąco o rozwoju sytuacji 
w Sztuniu, wprowadził do walki 
2 kompanię „Kani”, która wy-
chodząc z Czmykosu zaatakowa-
ła od strony Radziechowa lewe 
skrzydło niemieckiego natarcia. 
Jednocześnie dowódca zgrupo-
wania „Gromada” mjr „Kowal” 
skierował do Sztunia 1 kompanię 
„Mohorta” z I/43 pp, która ude-
rzyła w prawe skrzydło tyralie-
ry niemieckiej, a jednym pluto-
nem i zwiadem konnym wyszła 
na tyły przeciwnika atakując 
stanowiska ogniowe artylerii. 
Manewr na skrzydła i tyły nie-
przyjaciela przesądził o losach 
walki. Niemcy, związani ogniem 
od czoła oraz zaatakowani z obu 
skrzydeł ponieśli klęskę, stracili 
82 zabitych. Zdobyto 17 km, po-
nad 90 kb, wiele broni krótkiej, 
4 moździerze, 4 skrzynki pan-
cerfaustów, 2 biedki z amunicją, 
26 wozów taborowych i kuchnię 
polową. W zdobytych taborach 
znajdowała się żywność, a także 
papierosy i środki opatrunkowe. 
Wśród zdobyczy było również 8 
dużych i 26 małych namiotów, 
ponad 100 koców, wiele pałatek. 
W trakcie walki odbito 6 jeńców 
sowieckich oraz strz. Władysła-
wa Czarneckiego z naszej kom-
panii, który w owej nocy był na 
placówce na cmentarzu i dostał 
się do niewoli niemieckiej, gdzie 
w trakcie przesłuchania złamano 
mu palce obu rąk. Straty własne 
wynosiły 9 zabitych i 14 ran-
nych.1) W kompanii „Motyla” 
poległo 7 żołnierzy,  w tym 2 
dowódców plutonu (pchor. Wi-
told Rabek „Witek” i plut. Stani-
sławski „Lew”) oraz 1 dowódca 
drużyny, a 8 żołnierzy zostało 
rannych. 

Do końca dnia 3 kwietnia i 
przez cały dzień następny w re-
jonie Sztunia panował względny 
spokój. Niemcy nie atakowali 
nas. Tylko dało się zauważyć 
dużą aktywność niemieckich pa-
troli wysyłanych z Lubomla, a 
około południa Sztuń był bom-
bardowany i ostrzeliwany z bro-
ni pokładowej przez samoloty 
niemieckie. Na lewym skrzydle 
na kierunku Zamłynia Niemcy 
z Węgrami podjęli akcję rozpo-
znawczą i zaatakowali załogę 
batalionu „Korda” w Zamłyniu. 
Atak został odparty, a wycofu-
jący się w kierunku na Terebejki 

przeciwnik poniósł znaczne stra-
ty w czasie bezładnego odwrotu 
przez bagna między Zamłyniem 
i kolonią Ostrowy. Na prawym 
skrzydle, 3 kwietnia 1944 r., 
II/50 pp „Jastrzębia” przeprowa-
dził odciążającą akcję zaczepną 
przeciw Niemcom na Maszów, 
gdzie stacjonował oddział ochra-
niający tory kolejowe na linii Lu-
boml – Maciejów. Zaskoczony 
niespodziewanym atakiem gar-
nizon niemiecki został wyparty z 
Maszowa, tracąc 16 zabitych. 

W nocy z 3 na 4 kwietnia 
kompania „Kani” powróciła do 
Czmykosu, a w Sztuniu pozo-
stała kompania „Motyla” i jeden 
pluton z kompanii „Mohorta”. 
W późnych godzinach popołu-
dniowych 4 kwietnia kompanię 
„Motyla” zluzowała kompania 
warszawska z Władynopola i 2 
kompania I/45 pp „Gzymsa” z 
Pustynki.  Jeszcze tego samego 
dnia nasza kompania skierowana 
została do rejonu na wschód od 
miejscowości Wysock z zada-
niem ubezpieczenia przeprawy 
sowieckich oddziałów party-
zanckich przez Bug.  

Kiedy z perspektywy minio-
nych lat analizuję nasze pierwsze 
dwudniowe walki z regularny-
mi jednostkami armii niemiec-
kiej pod Sztuniem, które nasza 
kompania por. „Motyla” zaini-
cjowała, i w których aktywnie 
uczestniczyła, to oceniam je jako 
duży sukces polskich oddziałów. 
Nieprzyjaciel poniósł dotkliwe 
straty i mimo liczebnej i tech-
nicznej przewagi został zmuszo-
ny do wycofania się do Lubomla. 
Inicjatywa w walce należała do 
oddziałów polskich, które z po-
wodzeniem prowadziły działania 
obronno-zaczepne, stosując ma-
newr na skrzydła i tyły przeciw-
nika. 

Tymczasem w następnych 
dniach dalej trwały zacięte walki 
o utrzymanie Sztunia. 5 kwiet-
nia po jednodniowej przerwie 
Niemcy, przy wsparciu artylerii 
i lotnictwa, ponowili natarcie 
na Sztuń. Pod osłoną śnieżycy 
ograniczającej widoczność na 
przedpolu, czołgi niemieckie 
wdarły się do wschodniej części 
wsi i wyszły na prawe skrzydło 
i tyły polskiej obrony. Naszym 
oddziałom nie udało się opa-
nować sytuacji i Niemcy zajęli 
Sztuń. Po zajęciu Radziechowa 
Niemcy szerokim frontem zaata-
kowali polskie pozycje obronne 
w Czmykosie. Utrata Sztunia 
i Czmykosa naruszyła system 
obronny zgrupowania „Groma-
dy”, zagrożona została druga li-
nia obrony. Przeciwnik uzyskał 

swobodę manewru i możliwość 
rozwinięcia działań zaczepnych 
w kierunku wschodnim i połu-
dniowym. Rozpoczęła się dra-
matyczna walka o utrzymanie 
drugiej linii obrony. W wyniku 
walk prowadzonych od 2 do 9 
kwietnia 1944 r. ukształtowała 
się nowa linia obrony polskich 
oddziałów. Na lewym skrzydle 
obrony wyparty z Zamłynia I/43 
pp „Korda” utrzymywał stano-
wiska w odległości około 2 km 
na południe od Zamłynia, zamy-
kając kierunek na lasy zamłyń-
skie. I/45 pp „Gzymsa” bronił 
miejscowości Pustynka, utrzy-
mując jednocześnie placówkę w 
Ziemlicy. Na prawym skrzydle 
I/45 pp, około 1 km na północ od 
Władynopola, zajmował pozycje 
obronne II/50 pp„Jastrzębia”. Na 
wzgórzu, na północ od Piotrów-
ki, w gotowości do obrony stał 
I/50 pp „Sokoła”, skierowany 
tu 9 kwietnia ze Stawek. Dalej 
na prawym skrzydle zajmował 
pozycje II/43 pp „Siwego” wy-
party ze Staweczek. Na północ-
no-wschodnim skraju miejsco-
wości Stawki pozycje obronne 
obsadził III/50 pp „Trzaska”, 
przybyły 9 kwietnia z Hajek. 10 
kwietnia Niemcy ponowili natar-
cie na pozycje obronne naszych 
oddziałów na trzech kierunkach 
jednocześnie, które z trudem 
odpierały ataki przeważających 
sił przeciwnika. Walki toczy-
ły się przez cały dzień i ustały 
dopiero wieczorem. Nieprzyja-
cielowi nie udało się przełamać 
naszej obrony. Następnego dnia 
panował względny spokój. Obie 
strony pozostawały na swoich 
pozycjach i prowadziły rzadką 
wymianę ognia. W tym czasie 
do rejonu działań dywizji przy-
był sowiecki 56 pułk kaw. gw. 
z 14 dyw. kaw. z zapasem amu-
nicji dla 54 pułku kaw. gw., któ-
ry przebywał na tyłach naszego 
ugrupowania, lecz ze względu na 
brak amunicji nie brał udziału w 
walkach. Obecność dwóch so-
wieckich pułków kawalerii stwo-
rzyła nową sytuację. Dowódca 
dywizji postanowił podjąć próbę 
przejęcia inicjatywy jednocze-
śnie na kierunku Lubomla i Wło-
dzimierza Wołyńskiego, z udzia-
łem pułków kawalerii regularnej 
armii sowieckiej. 

O świcie 12 kwietnia cztery 
bataliony zgrupowania „Gro-
mada” i dwa szwadrony 54 puł-
ku kaw. gw. wspierane ogniem 
artylerii sowieckiej ruszyły do 
natarcia. I/45 pp „Gzymsa” wy-
chodząc z Pustynki nacierał w 
ogólnym kierunku na Czmykos. 
Na jego prawym skrzydle, z po-

Sztuń - walki z frontowymi 
jednostkami niemieckimi
Władysław Filar
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zycji wyjściowych na północ od 
Władynopola, atakował II/50 pp 
„Jastrzębia”. Na prawo od nie-
go z rejonu wzgórza 188 (płn. 
Piotrówka) I/50 pp „Sokoła” 
zaatakował pozycje niemieckie 
w Staweczkach. III/50 pp „Trza-
ska”, znajdujący się w Stawkach, 
rozwinął  natarcie na Owłoczym. 
Sowiecki 54 pułk kaw. gw.  z 
rejonu wzgórza 209 miał ude-
rzyć na Owłoczym od południa. 
Natarcie poszczególnych bata-
lionów rozwijało się z różnym 
tempem.  Batalion „Gzymsa” na-
cierał wzdłuż grobli prowadzącej 
do szosy Czmykos - Owłoczym 
w terenie zupełnie odkrytym. 
Kompanie pod silnym ogniem 
broni maszynowej zaległy, a po 
pojawieniu się czołgów niemiec-
kich, wycofały się na pozycje 
wyjściowe. Największe tempo 
uzyskał II/50 pp „Jastrzębia”, 
który nie napotkał początko-
wo na opór przeciwnika. Po-
konał rozlany dopływ Neretwy 
oraz gęste zarośla i wysunął się 
znacznie do przodu, tracąc łącz-
ność z batalionem „Gzymsa”. 
Tu dopiero dostał się pod ogień 
artylerii niemieckiej oraz gęsty 
ogień broni maszynowej, prowa-
dzony z rozrzuconych w terenie 
zabudowań. Nie zahamowało 
to jednak natarcia. Batalion ze-
pchnął przeciwnika i wyszedł na 
tyły Niemców broniących się w 
Staweczkach. Przed sobą miał 
szosę Czmykos - Owłoczym. W 
tym czasie od strony Czmykosu 
nadjechała niemiecka kolumna 
samochodów pancernych i cięża-
rowych z piechota. Jednocześnie 
na tyłach batalionu niespodzie-
wanie pojawił się  batalion Wę-
grów, który wszedł w lukę wy-
tworzoną na lewym skrzydle po 
wycofaniu się batalionu „Gzym-
sa”. Zmieniło to radykalnie sy-
tuację na polu walki. Natarcie 
zostało wstrzymane. Batalion 
pod ogniem broni maszynowej i 
artylerii, zagrożony okrążeniem, 
wycofał się i zajął obronę na po-
łudniowym skraju Czerskiego 
Błota. Batalion „Sokoła” wspie-
rany przez moździerze z powo-
dzeniem rozwinął natarcie na 

Staweczki i uchwycił południo-
wy skraj wsi. Ale przerwanie 
natarcia i odwrót batalionu „Ja-
strzębia”, lewoskrzydłowego są-
siada, zmusiło także „Sokoła” do 
wycofania się i zajęcia obrony na 
wzgórzach na południe od Sta-
weczek. Batalion „Trzaska” w 
natarciu na Owłoczym nie uzy-
skał powodzenia. Nacierające po 
osi Stawki - Owłoczym kompa-
nie zaległy pod ogniem artylerii 
przeciwnika oraz silnym ogniem 
broni maszynowej. Batalion, po-
nosząc straty, z trudem wycofał 
się na pozycje wyjściowe. 

Po całodniowych ciężkich wal-
kach oddziały dywizji utrzymały 
pozycje wyjściowe, jakie zajmo-
wały 12 kwietnia rano. Zaryso-
wująca się przewaga nieprzyja-
ciela, który wprowadzał do wal-
ki wciąż nowe siły wskazywała 
jednak, że przejęcie inicjatywy 
nie ma szans na powodzenie. W 
nocy z 12 na 13 kwietnia, na ca-
łej linii frontu dalej toczyły się 
walki. Około północy Niemcy 
huraganowym ogniem artylerii 
rozpoczęli natarcie na Pustynkę, 
bronioną przez batalion „Gzym-
sa”, która kilka razy przecho-
dziła z rąk do rąk. W późnych 
godzinach popołudniowych 13 
kwietnia Niemcy przy wspar-
ciu artylerii i czołgów uderzy-
li na pozycje obronne polskich 
oddziałów. Dowódca dywizji 
nie podjął tej walki. Bataliony 
otrzymały rozkaz wycofania się 
na skraj lasów mosurskich. Na 
kierunku Włodzimierza Wołyń-
skiego próba przejęcia inicjaty-
wy również nie powiodła się. W 
nocy z 12 na 13 kwietnia oddzia-
ły cofnęły się bardziej na północ, 
znacznie zbliżając się do zgrupo-
wania północnego. 

Do 15 kwietnia Niemcy zaję-
li Zamłynie, Sztuń, Czmykos, 
Zaglinki, Olesk, Ziemlicę, Pu-
stynkę, Władynopol, Staweczki, 
Stawki, Owłoczym, Turyczany i 
doszli do Hajek, gdzie opanowa-
li przeprawę mostową na Turii. 
Jednostki niemieckie działające z 
kierunku Włodzimierza osiągnę-
ły miejscowość Ruda – Zamosty 

i opanowały kolejną przeprawę 
na Turii. W ten sposób spotkały 
się tu czołowe oddziały niemiec-
kich zgrupowań pancerno-moto-
rowych działających z kierunku 
Lubomla i Włodzimierza Wo-
łyńskiego i zamknęły pierścień 
okrążenia wokół oddziałów dy-
wizji. . 

Załamanie polskiego natar-
cia nastąpiło po wprowadzeniu 
przez Niemców na kierunku 
działania dywizji nowych sił: 
oddziałów 5 DPanc SS „Wiking” 
i 214 DP, a także na skutek bra-
ku skoordynowanego wsparcia 
wojsk sowieckich. (54 i 56 pułk 
kaw. gw. oraz oddział partyzanc-
ki „Fiodorowa”). W wyniku nie-
pomyślnego przebiegu walk za-
równo na kierunku północnym, 
jak i południowym dywizji gro-
ziła walka w okrążeniu. Jednak 
dowództwo armii sowieckiej nie 
wyraziło zgody na wycofanie dy-
wizji na linię Turii i zajęcia tam 
obrony. Pozostawiona w masy-
wie lasów mosurskich, ziemlic-
kich i stęzarzyckich, bez żadne-
go wsparcia ze strony regularnej 
armii sowieckiej, dywizja pro-
wadziła w dniach 13-19 kwietnia 
1944 roku ciężkie walki obronne 
w okrążeniu. Dywizji brakowało 
ciężkiej broni, przede wszystkim 
przeciwpancernej, i amunicji. 
Zgłaszane potrzeby nie docze-
kały się realizacji. Dywizja nie 
otrzymała planowanych zrzutów 
broni i amunicji – jedyny odebra-
ny zrzut (jednego samolotu!) 9 
kwietnia 1944 r. nie mógł zaspo-
koić potrzeb dywizji, i miał ra-
czej charakter symboliczny. Nie 
było także żadnych dostaw broni 
i amunicji ze strony Komendy 
Głównej AK. 

Ten jedyny zrzut odebraliśmy 
jeszcze w czasie, kiedy oddzia-
ły dywizji toczyły ciężkie walki 
z Niemcami o utrzymanie po-
zycji obronnych na linii Zamły-
nie, Sztuń, Czmykos, Staweczki. 
Było to w nocy z 8 na 9 kwietnia. 
Nasz batalion stacjonował wtedy 
w Stawkach.  Odpoczywaliśmy 
po wyczerpujących walkach w 
Sztuniu, będąc w drugim rzu-

cie dywizji. Zbliżały się święta 
Wielkanocne, i z tej okazji obie-
cywaliśmy sobie przeżycia wielu 
miłych chwil w gronie kolegów 
i bliskich. Niepokoiły nas tylko 
wieści i odgłosy z pola walki, 
które były coraz bliższe. 8 kwiet-
nia zelektryzowała nas dobra 
wiadomość. Spodziewany jest 
tak długo oczekiwany zrzut. Ofi-
cerem do spraw zrzutów dywizji 
był nasz dowódca kompanii por. 
Zbigniew Ścibor – Rylski „Mo-
tyl”, który na podstawie melodii 
nadawanej z Londynu w okre-
ślonych godzinach ustalił, że w 
nocy z 8 na 9 kwietnia przewi-
dziany jest dla dywizji zrzut bro-
ni. Wyznaczone grupy do przy-
jęcia zrzutu rozpoczęły przygo-
towania i pozostawały w stałej 
gotowości do działania. Tej nocy 
nikt z nas nie spał, z nastaniem 
zmroku nasłuchiwaliśmy i wy-
patrywali samolotów. W środku 
nocy usłyszeliśmy warkot samo-
lotu, który na niskiej wysokości 
zataczał kręgi nad rejonem na 
południe od Władynopola, za-
haczając o Stawki. Zapanowała 
ogólna radość i podniecenie – 
pamiętają o nas, nie jesteśmy w 
walce osamotnieni. Po odebraniu 
zrzutu spotkało nas w pewnym 
sensie rozczarowanie. Zrzutu do-
konał tylko jeden samolot. Było 
tego mało, przy czym okazało 
się, że wśród zrzuconego sprzę-
tu i materiałów jest broń krótka, 
steny, amunicja, trochę opatrun-
ków i leków. A nam potrzebna 
była broń przeciwpancerna! Ale 
i to się przydało.

Po wojnie dotarłem do doku-
mentów, które częściowo wy-
jaśniają historię tego jedynego 
zrzutu. Otóż w nocy z 8 na 9 
kwietnia 1944 r. zrzutu broni 
i sprzętu wykonał tylko jeden 
samolot pilotowany przez zało-
gę polską. Ze stacjonującego w 
Brindisi 148 Dywizjonu do Za-
dań Specjalnych (wchodzącego 
w skład 334 Skrzydła do Zadań 
Specjalnych) wystartowało wów-
czas 17 samolotów, w tym 7 za-
łóg polskich. Dwa samoloty mia-
ły wykonać zrzut na placówkę 
położoną w Okręgu Lubelskim 
AK p.k. „”Wilk”. W rzeczywi-
stości oba samoloty skierowano 
na tzw. „bastion Polana” położo-
ny 17 km na południowy wschód 
od Lubomla, a więc do rejonu 
walk 27 WDP AK. Lot na „ba-
stion Polana” utrzymywany był 
w tajemnicy przed dowództwem 
brytyjskim, gdyż władze brytyj-
skie zastrzegły sobie prawo do 
udzielania zgody na zrzuty na te-
reny położone na wschód od tzw. 
linii Curzona. Ze względu na to, 
iż takiej zgody nie uzyskano, ko-
mendant Bazy Przerzutowej mjr 
Jaźwiński podał Anglikom jako 
cel, placówkę „Wilk” położoną 
w pobliżu rejonu walk 27 WDP 
AK, ale już na zachód od Bugu. 
Załoga kpt. naw. S. Daniela prze-
kroczyła Bug, odnalazła „Pola-
nę” i zrzut dotarł do nas, nato-
miast załoga drugiego samolotu 
por. naw. A. Błażewskiego nie 

odnalazła zrzutowiska, skiero-
wała się wobec tego na placówkę 
„Wilk” i tam zrzuciła ładunek.2)  

Na chwilę przerwałem swo-
je rozmyślania. Nasz samochód 
coraz częściej wpadał w dziury i 
podskakiwał, bowiem szosa była 
w fatalnym stanie technicznym. 
W takich warunkach trudno było 
skupić się. Zacząłem rozglądać 
się po okolicy. Droga prowadziła 
przez teren równinny, przejeż-
dżaliśmy dziesiątki kilometrów 
ale nie spotkaliśmy żadnych 
ludzkich osiedli. Ta żyzna i bo-
gata niegdyś ziemia wołyńska 
jest dziś w stanie opłakanym. 
Nie ma już dawnych „łanów po-
srebrzanych żytem, pozłacanych 
pszenicą”. Zniknęły – zastąpiły 
je rozległe pola kołchozowe, a na 
nich zachwaszczone zboża i ugo-
ry. Tylko pola, pola i pola, gdzie-
niegdzie tylko na horyzoncie 
widniały w oddali jakieś samot-
ne drzewa i krzaki wskazujące, 
że kiedyś były tu zabudowania i 
mieszkali ludzie. To pozostałości 
po polskich wsiach i osadach, 
które spalili nacjonaliści ukra-
ińscy po uprzednim wymordo-
waniu ludności. W ten sposób 
starali się zatrzeć ślady obecno-
ści Polaków na tych ziemiach, 
i w swej naiwności uważali, że 
nikt już nie będzie wiedział, iż tu 
kiedykolwiek mieszkała ludność 
polska. Widząc takie miejsca, 
zastanawiam się nad tragedią lu-
dzi, którzy tu mieszkali. Jaki był 
ich los? Czy ktoś z nich przeżył? 
Dziś na tym miejscu, gdzie pulso-
wało życie wołyńskich Polaków, 
panuje cisza. Tylko poruszane 
wiatrem liście na zachowanych 
nielicznych drzewach, cicho szu-
miąc, opowiadają przechodniom 
o tragedii dawnych właścicieli. 
Niekiedy w polu lub przy drodze 
spotkać można stary pochylony 
krzyż, przy którym ludność miej-
scowa odprawiała modły, mające 
uchronić wieś i jej mieszkańców 
od nieszczęść. Znamienne jest, 
że krzyże te przetrwały lata woj-
ny, a także wtórną okupację so-
wiecką i nikt je nie usunął. Stoją 
do dziś, a ludzie miejscowi przed 
nimi zdejmują nakrycia głowy, 
czasami żegnają się i coś szep-
czą. Taka jest siła wiary. Modlą 
się za tych co zginęli tu męczeń-
ską śmiercią. A może także za 
swoje grzechy? 

1. Dane liczbowe o wynikach 
walki podaję na podstawie mel-
dunku dowódcy 27 WDP AK 
do Centrali i Konga nr 681 z 5 
kwietnia 1944 r., Biblioteka UW, 
sygn. 3312 oraz depesza dowód-
cy AK do Naczelnego Wodza w 
Londynie, L.dz. 3378/tjn. 44 z 
16 kwietnia 1944 r., Polskie Siły 
Zbrojne ..., t. III, s. 594. 

2.  Źródło: A. F. Przemyski, „Z 
pomocą żołnierzom Podziemia” 
(fotokopia zapisu w książce lo-
tów – ze zbiorów M. Goszczyń-
skiego)..   



1 sierpnia 2020 - strona 44                                                                                                                                                                                                                         www.ksi.btx.pl                                                                                                                                   HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

Moja dalsza nauka nie przebie-
gała już tak pomyślnie jak do tej 
pory, początek szkoły to tragiczny 
1 września 1939 roku. Zamiast do 
szkoły, z trwogą obserwowałem 
niebo nad Lwowem, trzymając 
się matczynej pazuchy. Taty już 
nie było we wsi, jak większość 
mężczyzn z Prus został zmobili-
zowany i brał udział w działaniach 
obronnych. Do  żony i dzieci po-
wrócił z chwilą wejścia Sowie-
tów do Polski. Zanim to nastąpiło 
od wczesnego ranka 1 września 
obserwowałem to co się dzieje 
wokół nas. Lwów, stolica regio-
nu i ważny węzeł komunikacyj-
ny, początkowo znajdował się na 
głębokich tyłach. Stacjonujące i 
zorganizowane tam jednostki oraz 
oddziały wojskowe były kierowa-
ne na front i w głąb kraju. W mie-
ście zostało Dowództwo Okręgu 
Korpusu Nr VI, którym dowodził 
gen. bryg. Władysław Langner, 
ten sam który dwa lata wcześniej 
wraz z całą lwowską świtą był 
na otwarciu Kasy Stefczyka w 
Prusach. Już od pierwszego dnia 
wojny samoloty niemieckie bom-
bardowały Lwów, a duży napływ 
uciekinierów stwarzał poważne 
problemy z zaopatrzeniem i wy-
żywieniem ludności. W związku 
z szybkim posuwaniem się wojsk 
niemieckich i zbliżaniem frontu 
do Lwowa, już 7 września gen. 
Langner zaczął organizować obro-
nę na linii Wereszycy. Przygoto-
wanie zaś obrony samego miasta 
polecił płk. dypl. Bolesławowi Fi-
jałkowskiemu, rodzinnie powiąza-
nemu z rodowitymi mieszkańcami 
Prus. Według instrukcji i w ślad 
za nimi odpowiednich rozkazów 
płk Fijałkowski miał na zewnętrz-
nym obwodzie miasta zbudować 
barykady i rowy przeciwpancerne 
(przy pomocy miejscowej ludno-

ści), a wewnątrz miasta, podzie-
lonego na samodzielne sektory i 
bloki obronne, zbudować baryka-
dy oraz przygotować składy amu-
nicyjne, żywnościowe i sanitarne. 
Niestety brakowało ludzi do pra-
cy. W nocy mieli przybyć cywilni 
robotnicy, ale zjawiło się ich nie-
wielu. Dowódcy poszczególnych 
odcinków meldowali, że roboty 
posuwają się niesłychanie wolno, 
jednakże podjęto energiczne sta-
rania, by zmontować kolumny ro-
botnicze. W trakcie organizowania 
tej obrony nastąpił pierwszy atak 
oddziałów niemieckich. Pod Lwo-
wem zjawiła się czołówka zagonu 
płk. Schoernera, oczywiście nie 
od naszej północno wschodniej 
strony Lwowa gdzie leżały Prusy, 
lecz od zachodu na rogatce Gró-
deckiej od strony Zimnej Wody. 
W wyniku ciężkich walk udało się 
oddziałom niemieckim przełamać 
polską obronę i dotrzeć aż do ko-
ścioła św. Elżbiety. To przecież o 
krok do lwowskiego dworca ko-
lejowego. Wraz z przybyciem 
dalszych oddziałów niemieckich 
rozpoczęło się oblężenie naszego 
kochanego Lwowa. Miasto było 
ciągle bombardowane zarówno 
z powietrza, jak i przez artylerię. 
Zostały uszkodzone wodociągi i 
elektrownia, wybuchały pożary. 
Były duże ofiary w wojsku i wśród 
ludności cywilnej. Nisko nadlatu-
jące od strony Lwowa niemieckie 
samoloty zawracały nad Prusami, 
by powtórnie lecieć nad miasto i 
prowadzić  ostrzał polskich pozy-
cji obronnych z maszynowej broni 
pokładowej. Taka sama sytuacja 
powtórzyła się 5 lat później w 
1944 roku, kiedy Sowieci zacie-
kle atakowali Lwów, bombardując 
pozycje niemieckie na lwowskim 
lotnisku w Skniłowie. W nocy z 
18 na 19 września 1939 czołówka 

wojsk sowieckich i czołgów dotar-
ła na rogatki ulicy Łyczakowskiej 
od strony Winnik. Doszło do star-
cia i rozpoczęła się walka lwowian 
przeciwko dwóm najeźdźcom. 22 
września po południu rozpoczęła 
się sowiecka okupacja Lwowa.                                                                             
Gdy początek wojennej zawieru-
chy ucichł rodzice posłali mnie 
do szkoły. Początkowo uczyłem 
się w pomieszczeniu klasowym 
obok kościoła, lecz chwilą wejścia 
do Prus Sowietów przeniesiono 
nas do budynku w Kasie Stefczy-
ka. Zmuszeni byliśmy chodzić do 
sowieckiej szkoły. Uczył nas woj-
skowy ruski nauczyciel, zwał się 
chyba Dziuba czy jakoś tak. Reli-
gii uczył nas ks. wikary katecheta 
Alfons Gogół oraz nauczycielka, 
katechetka Mańka Deszkiewicz. 
W czasie panowania władzy so-
wieckiej Prusach istniał nałożony 
na gospodarzy obowiązek kopania 
torfu. Tato zdążył już po cichutku 
wrócić z wojny i od czasu do cza-
su kopał ten torf . Wydobycie od-
bywało się specjalnymi widłami 
na tzw.„Błotach”, usytuowanych 
za Górką w Prusach, daleko za 
polami jadąc w stronę Zapytowa. 
Jak opowiadają inni odwiedza-
jący te strony, w tamtym rejonie 
do dzisiaj istnieją jeszcze potęż-
ne rozlewiska, pozostałość po 
wydobyciu torfu. Sowieci zabie-
rali torf i wywozili w nieznanym 
kierunku. Domyślać się należy, 
że używali go do palenia w paro-
wozach, trwała wojna więc brako-
wało węgla. Sowieci używali też 
prastare samochody, pozostałość 
chyba jeszcze carskich czasów, 
których silniki napędzane były 
chyba gazem powstałym ze spa-
lania drzewa. Palić w nich można 
było torfem. Widywałem w Pru-
sach takie auta z kominami nad 
kabiną kierowcy lub na skrzyni 
ładunkowej. Prawdopodobnie w 
czasie II wojny światowej miał 
miejsce duży rozwój technologii 
zasilania silników spalinowych 
gazem generatorowym, produko-
wanym z drewna (głównie liścia-

stego - kostki cięte w kształcie 
sześcianu o boku ok 4–5 cm), a 
także węgla drzewnego, antracytu 
i innych paliw. Wynikało to z du-
żego zużycia benzyny na potrzeby 
prowadzenia działań wojennych, 
zwłaszcza przez broń pancerną, 
czołgów i lotnictwo. Przykłado-
wo czołg T 34 model 1940 spalał 
460 litrów paliwa pokonując na 
drodze 300 kilometrów, następne 
modele spalały jeszcze więcej, T 
34 model 1943 790 litrów przy 
zasięgu na drodze do 465 kilo-
metrów. Stąd na zapleczu frontu, 
w samochodach dostawczych i 
ciężarowych masowo stosowa-
no zasilanie gazem drzewnym, 
rezerwując benzynę na potrzeby 
frontu. Na holzgas można było 
przerobić prawie każdy ówczesny 
samochód, wymagało to zamon-
towania generatora gazu przypo-
minającego zewnętrznie bojler. 
Za najlepsze drewno uważano 
bukowe, z którego uzyskiwano 
gaz. Gdy we wsi zapanowali już 
Niemcy, było to chyba już w 1942 
roku, prawie pośrodku naszej du-
żej wsi w miejscu gdzie przed 1 
wojną światową stała stara karcz-
ma, zbudowano baraki dla potrzeb 
niemieckiej placówki Todt. Orga-
nizacja została utworzona w 1938 
roku w nazistowskich Niemczech 
i miała za zadanie budowę obiek-
tów wojskowych. Początkowo 
zatrudniała Niemców niezdolnych 
do służby wojskowej oraz przed-
poborowych, którzy podlegali 
obowiązkowi pracy w organizacji. 
W czasie  wojny musieli w niej 
przymusowo pracować robotni-
cy z okupowanych krajów. To, 
że w Prusach istniała baza Todt z 
jednej strony było źle, z drugiej 
zaś dobrze. Dobrze dlatego, że 
ukraińskie bandy nie odważyły 
się znacznymi siłami zaatakować 
naszej wsi, obawiając się właśnie 
przebywających tu uzbrojonych 
Niemców. Pominę tu wątek, gdzie 
mieszkańcy Prus dogadywali się 
z Niemcami i w czasie występo-
wania największego zagrożenia 
ze strony UPA, pożyczali „po ci-

chu” od nich broń, by ją następ-
nego ranka zwrócić prawowitym 
właścicielom. Z drugiej strony źle, 
gdyż zawsze po wsi kręcili się nie-
mieccy żołnierze. Zmieniono wój-
ta, funkcję tę pełnił nasłany przez 
Ukraińców niejaki  Letki. 
Przez cały czas trzeba było uwa-
żać co i do kogo się mówi, bo 
niby to był żołnierz niemiecki, 
a w mundurze ubrany był Ukra-
iniec. Niekiedy dzieci widząc 
we wsi zataczających się pi-
janych niemieckich żołdaków 
po cichu śpiewaliśmy sobie tak 
„Nie ma wódki, nie ma wina, do 
widzenia Ukraina”. Byli też we 
wsi tacy mieszkańcy, którzy naj-
pierw sprzyjali Sowietom potem 
Niemcom. Pomagali przy wywo-
zie mieszkańców Prus na Sybir. 
Osobiście widziałem, jak naszych 
„Galanów” szarpali usadawiając 
ich na saniach, które 10 lutego 
1940 roku zawiozły ich na punkt 
zbiorczy przed wysłaniem na Sy-
bir. Potem ci sami ludzie przyje-
chali z nami na Zachód, wrosli w 
nasze środowiska, emocje opadły, 
ale pamięć po tym co robili pozo-
stała. Podczas niemieckiej okupa-
cji nie tylko w Prusach, ale na całej 
Wschodniej Galicji panował głód. 
Brakowało przede wszystkim 
zboża, ponieważ Niemcy nałoży-
li na gospodarstwa kontrybucję. 
Trzeba było oddawać okupantowi 
mięso, żywe zwierzęta, zboże i 
inne płody rolne. Wszystko szło 
na front, na wyżywienie setek 
tysięcy żołnierzy. Mielenie zboża 
w gospodarstwie było zabronione 
pod karą wywózki na roboty 
przymusowe do III Rzeszy. Aby 
wymóc posłuszeństwo niemieckie 
patrole robiły naloty na 
gospodarzy, rekrutując i niszcząc 
żarna którymi posługiwali się 
mieszkańcy Prus. Nikt przecież 
o zdrowych zmysłach nie mielił 
zboża w dzień, kiedy kręciło się po 
wsi sporo ludzi. Wyciągało się do-
brze ukryte żarna i kręciło się nimi 
zwykle w nocy lub najbezpiecz-
niej o brzasku, kiedy większość 
mieszkańców i przede wszystkim 

Moje Kresy -Alfred Michalak cz.2
Eugeniusz Szewczuk

/ Alfred (siedzi z prawej) ze znajomymi z Dobrzynia, Foto Pionier ul. Spacerowa Brzeg

/ Chata w Prusach pod Lwowem

http://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99giel_drzewny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Antracyt_(w%C4%99giel)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bojler
http://pl.wikipedia.org/wiki/Buk


www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                        1 sierpnia 2020  - strona 45HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

Niemców jeszcze smacznie spała. 
Prawdą jest też, że najpierw trzeba 
było to zboże mieć. Tato parokrot-
nie chodził aż na Wołyń w poszu-
kiwaniu zboża, kiedy poszedł za-
wsze coś przyniósł. Nosiło się je 
w specjalnie uszytych małych wo-
reczkach obłożonych wokół ciała, 
tak by nie wzbudzać podejrzeń 
w razie niemieckiej kontroli. Raz 

jednakże został przyłapany przez 
Niemca. Umiał się wytłumaczyć 
i ubłagał go, że na chleb czekają 
jego głodne dzieci i żona. Niemiec 
to zrozumiał, puścił go, ba nawet 
wskazał którędy powinien iść w 
kierunku Prus, by go inni Niemcy 
nie zatrzymali. Z tego wynika, że 
w czasie okupacji byli różni So-
wieci, Niemcy, Ukraińcy, także 

Polacy o których wspomniałem. 
Czy obecnie coś się zmieniło w 
tym zakresie, chyba nie. Jeże-
li ktoś posiadał takowe zboże i 
chciał je zemleć we młynie w Pru-
sach, było to przedsięwzięcie cał-
kowicie nieopłacalne co najmniej 
z dwóch powodów. Po pierwsze 
wzbudzało zaraz podejrzenie u 
Niemców – skąd to zboże pocho-
dzi i dlaczego go tyle posiada? 
Po drugie, po zmieleniu połowę 
mąki trzeba było oddać Niemcom 
darmo. Kierownikiem młyna w 
Prusach był oczywiście niemiec-
ki urzędnik. Pracowali w nim 
między innymi tacy mieszkańcy 
Prus jak : Józef Drozd, Franciszek 
Preis, szwagier wspomnianego 

już Józka Szewczuka, stryj tegoż 
Józka – Józef Szewczuk, miesz-
kający po wojnie w Dobrzyniu na 
zakręcie drogi do Wójcic, także 
ktoś od „Pistołka”. Młynarzem był 
też pan Ilków, który mnie znając 
bez problemów wpuszczał do po-
mieszczeń produkcyjnych młyna. 
Udawałem, że interesuję się pro-
cesem mielenia, przemieszczając 
się po obiekcie co rusz nabierałem 
do swych kieszeni trochę mąki. 
Młynarz udawał, że nie widzi co 
robię, szedł w tym czasie do po-
mieszczenia socjalnego lub celo-
wo szukał worków. Kiedy prawie 
biegiem zjawiałem się w domu 
mama od razu robiła ciasto i pie-
kła z tego przepyszne placki. Za 

każdym razem kiedy wracałem ze 
młyna w domu była mała uczta. W 
1943 roku w dolnych pomieszcze-
niach młyna przez jakiś czas mieli 
swoją noclegownię sowieccy jeń-
cy wojenni. We wsi mówiona na 
nich Turkiestany.  
            
Cdn.
                                                                                                                                                      
Wspomnień wysłuchał;   
Eugeniusz Szewczuk                                                                                                                                 
Osoby pragnące wymienić do-
świadczenia 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          

/ Najstarsza Janina i najmłodsza Władysława, córki Piotra Smoka - teścia Alfreda

/ Dobrzyń 1951 koleżanki i koledzy Alfreda

Alfabetyczny spis miejscowości 
z Kresów  Południowo -Wschodnich 
z roku 1939. Literki „P” oraz „R”  
Stanisław Żurek

Litera P   

Pacecha, gm. Siedliszcze, pow. Kowel   
Pachinia, wieś i osada, gm. Wyszogródek, 
pow. Krzemieniec 
Pacław, wieś, gm. Nowosiółki Dydyńskie, 
pow. Dobromil 
Pacy, gm. Krechów, pow. Żółkiew 
Pacycha, gm. Datyń, pow. Kowel   
Pacyków, wieś, gm. Wygoda, pow. Dolina 
Pacyków, wieś i dwór, gm. Pasieczna, pow. 
Stanisławów 
Paćkowice, wieś, gm. Miżyniec, pow. 
Przemyśl 
Padałówka, wieś, gm. Rożyszcze, pow. 
Łuck 
Padałycha, gm. Pniewo, pow. Kamień 
Koszyrski 
Paderowice, gm. Białozórka, pow. 
Krzemieniec    
Padkowi, gm. Kamionka Wołoska, pow. 
Rawa Ruska 
Padyszcze, gm. Stepań, pow. Kostopol 
Pająki, gm. Nieznanów, pow. Kamionka 
Strumiłowa, obok Jazienica Ruska, Berbeki 
Pajówka, wieś, gm. Krasne, pow. Skałat, 
obok Zielona, Bilitówka 
Pakczyny, osada, gm. Adamówka, pow. 
Jarosław 
Pakoszówka, wieś, gm. Sanok, pow. Sanok 
Pakość, wieś, gm. Mościska, pow. Mościska 

Palcze, kolonia, gm. Ołyka, pow, Łuck 
Palczyńce, wieś, gm. Koszlaki, pow. 
Zbaraż, obok Białozórka, Awratyn 
Palenie, przysiółek, gm. Charzewice, pow. 
Tarnobrzeg 
Palijów, gm. Podwołoczyska, pow. Skałat, 
obok Zadniszówka, Mysłowa 
Palik, gm. Trościaniec, pow. Łuck   
Palikówka, wieś, gm. Słocina, pow. 
Rzeszów 
Palikrowy, wieś, gm. Podkamień, pow. 
Brody 
Paluchy, gm. Sieniawa, pow. Jarosław 
Paluchy, gm. Cieszanów, pow. Lubaczów 
Pałacówka, przysiółek, gm. Chorkówka, 
pow. Krosno 
Pałahicze, wieś, gm. Oleszów, pow. 
Tłumacz 
Pałamary, gm. Wróblaczyn, pow. Rawa 
Ruska 
Pałamarka, folwark, gm. Ostapie, pow. 
Skałat, obok Okno, Pajówka 
Pałapy, gm. Luboml, pow. Luboml    
Pałkowa Góra, gm. Folwarki, pow. 
Złoczów, obok Ożarówka, Kopcowa Góra 
Panasiuki, futor, gm. Bereźce, pow. 
Krzemieniec 
Panasówka, wieś i dwór, gm. 
Kołodziejówka, pow. Skałat 
Panasówka, wieś, gm. Załoźce, pow. 
Zborów, obok Niżkowce, Krótka Lenia, 

Zagórze 
Panasycha, kolonia, gm. Młynów, pow. 
Dubno 
Paniowce, wieś i dwór, gm. Kudryńce, 
pow. Borszczów 
Paniowo, kolonia, gm. Bereźne, pow. 
Kostopol 
Paniów, kolonia, gm. Silno, pow. Łuck 
Paniszczów, wieś, gm. Czarna, pow. Lesko 
Panków Kąt, gm. Żurawno, pow. Żydaczów 
Panowice, wieś, gm. Horożanka, pow. 
Podhajce, obok Hnilcze, folwark 
Szczygłów 
Pantalicha, wieś, gm. Darachów, pow. 
Trembowla 
Pantalja, wieś, gm. Dubno, pow. Dubno 
Pantalowice, wieś i dwór, gm. Kańczuga, 
pow. Przeworsk 
Pańczary (Pańczyna), gm. Podhorodyszcze, 
pow. Bóbrka, obok Kocurów, Romanów 
Pańczyszyny, gm. Magierów, pow. Rawa 
Ruska 
Pańkowa, gm. Stanisławczyk, pow. Brody 
Pańkowce, wieś, gm. Podkamień, pow. 
Brody 
Pańkowce, wieś, gm. Wyszogródek, pow. 
Krzemieniec 
Pańska, gm. Górniki, pow. Kowel   
Pańska Dolina, kolonia, gm. Młynów, pow. 
Dubno 
Pański Pasiki, gm. Datyń, pow. Kowel     

Pański Sad, osada, gm. Mizocz, pow. 
Zdołbunów 
Papadiucha, gm. Chotiaczów, pow. 
Włodzimierz Wołyński 
Papiernia, wieś, gm. Ludwipol, pow. 
Kostopol 
Papiernia, gm. Nawarja, pow. Lwów 
Papiernia, wieś i dwór, gm. Mszaniec, pow. 
Trembowla 
Papiernia, gm. Horyniec, pow. Lubaczów 
Papiki, leśniczówka, gm. Ołyka, pow. Łuck 
Paproteń, gm. Górniki, pow. Kowel 
Paprotno, wieś, gm. Dobromil, pow. 
Dobromil 
Parachówka,  gm. Dzików Stary, pow. 
Lubaczów 
Paramudy, futor, gm. Krupiec, pow. Dubno 
Parańki, gm. Parchacz, pow. Sokal 
Paraszczawka (Paraszczakówka), gm. 
Wołkowyje, pow. Lesko, obok Polańczyk, 
Łokieć 
Paraszka, gm. Szkło, pow. Jaworów 
Parcelacja, gm. Stawczany, pow. Gródek 
Jagielloński 
Parcelacja, osada, gm. Kłodno Wielkie, 
pow. Żółkiew 
Parcelany, gm. Płuhów, pow. Złoczów 
Parchacz, wieś i dwór, gm. Parchacz, pow. 
Sokal 
Parchuty, futor, gm. Radziwiłłów, pow. 
Dubno 
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Pariadiuki, sołectwo Berbeki, gm. 
Nieznanów, pow. Kamionka Strumiłowa 
Parnia, gm. Zabłocie, pow. Kowel, obok 
Huta Ratneńska, Kizie 
Paroliszcze, gm. Dąbrowica, pow. Sarny   
Parośla, gm. Luboml, pow. Luboml      
Parośla I, kolonia, gm. Antonówka, pow. 
Sarny 
Parośla II, kolonia, gm. Antonówka, pow. 
Sarny   
Parowe, kolonia, gm. Mosty Wielkie, pow. 
Żółkiew 
Parowiszcza, kolonia, gm. Bereźne, pow. 
Kostopol, obok Krzeszowo, Jabłonka 
Paryduby, wieś i folwark, gm. Maciejów, 
pow. Kowel 
Paryduby Korytnickie, wieś, gm. Korytnica, 
pow. Włodzimierz Wołyński 
Paryduby Wrębskie, wieś, gm. Korytnica, 
pow. Włodzimierz Wołyński 
Parypsy, wieś i dwór, gm. Wróblaczyn, 
pow. Rawa Ruska 
Paryszcze, wieś i dwór, gm. Majdan Średni, 
pow. Nadwórna 
Pasieczna, gm. Bolechów, pow. Dolina 
Pasieczna, gm. Jasień Dolny, pow. Kałusz 
Pasieczna, wieś, gm. Pasieczna, pow. 
Stanisławów, obok Hryńków, Równia 
Pasieczna, wieś, gm. Zielona, pow. 
Nadwórna 
Pasieczna, przysiółek wsi Rohatyn Miasto, 
gm. Kurzany, pow. Brzeżany  
Pasieczne (Pasieczny), gm. Kuty Stare, 
pow. Kosów, obok Roztoki, Białoberezka 
Pasieczysko, futor, gm. Kniahinin, pow. 
Dubno 
Pasiek, gm. Zielona, pow. Nadwórna 
Pasieka, gm. Bóbrka, pow. Bóbrka 
Pasieka, gm. Potok Złoty, pow. Buczacz 
Pasieka, futor, gm. Werba, pow. Dubno 
Pasieka, gm. Aleksandrja, pow. Równe      
Pasieka, gm. Niemowicze, pow. Sarny   
Pasieka, gm. Sijańce, pow. Zdołbunów    
Pasieka, gm. Szumsk, pow. Krzemieniec  
Pasieka, osada, gm. Podberezie, pow. 
Horochów 
Pasieka k. Świdnik, kolonia, gm. Hołoby, 
pow. Kowel  
Pasieka, kolonia, gm. Kisielin, pow. 
Horochów 
Pasieka, gm. Czernelica, pow. Horodenka 
Pasieka, gm. Dobrotwór, pow. Kamionka 
Strumiłowa 
Pasieka, gm. Ludwipol, pow. Kostopol 
Pasieka, osada, gm. Siedliszcze, pow. 
Kowel 
Pasieka, osada, gm. Łanowce, pow. 
Krzemieniec 
Pasieka, folwark, gm. Luboml, pow. 
Luboml 
Pasieka, leśniczówka, gm. Połonka, pow. 
Łuck 
Pasieka, kolonia, gm. Trościaniec, pow. 
Łuck 
Pasieka, gm. Łanczyn, pow. Nadwórna, 
obok Krasna, Bereźnik 
Pasieka, gm. Dubiecko, pow. Przemyśl 
Pasieka, leśniczówka, gm. Dąbrowica, 
pow. Sarny 
Pasieka, osada, gm. Mikulicze, pow. 
Włodzimierz 
Pasieka, gm. Olejów, pow. Zborów 
Pasieka, gm. Krechów, pow. Żółkiew 
Pasieka-Kłopoty, osada, gm. Mizocz, pow. 
Zdołbunów 
Pasieki, gm. Krupiec, pow. Dubno 
Pasieki, gm. Hoczew, pow. Lesko 
Pasieki, gm. Jasionka Masiowa, pow. Turka 
Pasieki, kolonia, gm. Ludwipol, pow. 
Kostopol 
Pasieki, leśniczówka, gm. Tesłuhów, pow. 
Dubno 
Pasieki, gm. Luboml, pow. Luboml   
Pasieki Wielkie, futor, gm. Tesłuhów, pow. 
Dubno 
Pasieki Zubrzyckie, wieś i dwór, gm. 
Dawidów, pow. Lwów 
Pasiky, gm. Datyń, pow. Kowel  
Pasina, gm. Skałat Stary, pow. Skałat 
Pastewnik, gm. Janczyn, pow. Przemyślany 
Pastewnik, gm. Krechów, pow. Żółkiew 
Pastoweń, gm. Korzec, pow. Równe 
Pasyka, gm. Luboml, pow. Luboml   
Pastusze, osada, gm. Czortków, pow. 
Czortków 
Pastusze, futor, gm. Krymno, pow. Kowel 
Pastwiska, wieś, gm. Zarszyn, pow. Sanok 
Paszczyce, gm. Krechów, pow. Żółkiew 
Paszczycha, kolonia, gm. Kniahinin, pow. 
Dubno 
Paszczycha, futor, gm. Werba, pow. Dubno 
Paszowa, wieś, gm. Boremel, pow. Dubno 
Paszowa, gm. Ropienka, pow. Lesko 
Paszuki, wieś i majątek, gm. Hoszcza, pow. 

Równe 
Paszyn Łuh, kolonia, gm. Bereźce, pow. 
Krzemieniec 
Paśki, futor, gm. Hołowno, pow. Luboml 
Pauki, gm. Podzwierzyniec, pow. Rudki 
Paulinówka, folwark, gm. Wielick, pow. 
Kowel 
Pauszówka, wieś i dwór, gm. Pauszówka, 
pow. Czortków 
Pawełcze, wieś i dwór, gm. Pasieczna, pow. 
Stanisławów 
Pawliki, gm. Magierów, pow. Rawa Ruska 
Pawlikówka, wieś, gm. Wojniłów, pow, 
Kałusz 
Pawłokoma, wieś, gm. Dynów, pow. 
Brzozów 
Pawłopol, folwark, gm. Strzyżów, pow. 
Rzeszów 
Pawłosiów, wieś i dwór, gm. Jarosław, 
pow. Jarosław 
Pawłowa, wieś, gm. Adamówka, pow. 
Jarosław 
Pawłowice, osada, gm. Waręż, pow. Sokal 
Pawłowicze, wieś, gm. Kisielin, pow. 
Horochów  
Pawłowszczyzna, gm. Aleksandrja, pow. 
Równe   
Pawłów, osada, gm. Kurzany, pow. 
Brzażany 
Pawłów, kolonia, gm. Torczyn, pow. Łuck 
Pawłów, wieś i dwór, gm. Chołojów, pow. 
Radziechów 
Pawłówka, kolonia, gm. Aleksandrja, pow. 
Równe 
Pawłówka, gm. Sambor, pow. Sambor 
Pawłówka, wieś, gm. Dąbrowica, pow. 
Sarny 
Pawłówka, wieś i folwark, gm. Poryck, 
pow. Włodzimierz 
Pawłówka Nowa, kolonia, gm. Równe, 
pow. Równe 
Pawłówka Stara, kolonia, gm. Równe, pow. 
Równe 
Pawłyków, gm. Olesko, pow. Złoczów 
Pawłyny, gm. Kamionka Wołoska, pow. 
Rawa Ruska 
Paźniaki, gm. Wierzbiany, pow. Jaworów 
Pczany, wieś, gm. Żydaczów, pow. 
Żydaczów 
Pecarowa, przysiółek, gm. Rozłucz, pow. 
Turka 
Pecyków, gm. Dobromil, pow. Dobromil 
Peczenia wieś, gm. Kurowice, pow. 
Przemyślany 
Peczeniżyn, miasto, gm. Peczeniżyn, pow. 
Kołomyja 
Peczyszcze, gm. Zabłotów, pow. Kowel 
Pedzylin, gm. Wielka Głusza, pow. Kamień 
Koszyrski 
Pedynki, nad Słuczą, rezydencja. (http://
www.wolhynia.pl/index.p?option=com_t
&view=article&id=321&catid=24&Item
id=101 ) 
Peikerd, dwór, gm. Sidorów, pow. 
Kopyczyńce 
Pekałów, wieś, gm. Młynów, pow. Dubno 
Pekkwescie (Pokkrespie), gm. Podbuż, 
pow. Drohobycz, obok Krywiec, Załokieć, 
Opaka 
Pelagin (Bołożówka), kolonia, gm. Poryck, 
pow. Włodzimierz 
Pelcowizna, osiedle wsi Justynówka, gm. 
Nowosiółka, pow. Podhajce 
Pelechaczka, gm. Uhorniki, pow. 
Stanisławów, obok Kołodziejówka, 
Wołczyniec 
Pełcza, wieś, gm. Werba, pow. Dubno 
Pełkinie, wieś i dwór, gm. Jarosław, pow. 
Jarosław 
Pełnatycze, wieś i dwór, gm. Rożwienica, 
pow. Jarosław 
Pełtew, gm. Zadwórze, pow. Przemyślany 
Pełynie, gm. Szkło, pow. Jaworów 
Pełża, wieś i folwark, gm. Malin, pow. 
Dubno 
Pendyki I i II, kolonie, gm. Derażne, pow. 
Kostopol  
Pendyki Duże, kolonia, gm. Derażne, pow. 
Kostopol  
Pendyki Małe, kolonia, gm. Derażne, pow. 
Kostopol  
Penkówka, przysiółek, gm. Kuty Stare, 
pow. Kosów 
Penskie, gm. Wierzbiany, pow. Jaworów 
Pentiwka, gm. Jabłonica, pow. Nadwórna 
Peńki, gm. Korytnica, pow. Włodzimierz 
Peńki (Pieńki), futor, gm. Katerburg, pow. 
Krzemieniec 
Peratyn, wieś i dwór, gm. Radziechów, 
pow. Radziechów 
Perczucha, kolonia, gm. Rożyszcze, pow. 
Łuck 
Perczyn, kolonia, gm. Werba, pow. Dubno 
Perdeczyna, gm. Lubitów, pow. Kowel  

Perdedkraska (Peredkaska), gm. Zabłocie, 
pow. Kowel, obok Huta Rateńska, Turycza 
Perebrod, gm. Niemowicze, pow. Sarny  
Perebród, futor, gm. Stepań, pow. Kostopol, 
obok Ur. Perechod, Kryczylsk 
Perechody, kolonia, gm. Szczurzyn, pow. 
Łuck 
Perechrestne, wieś, gm. Jasieniów Górny, 
pow. Kosów 
Perechrystja, gm. Lubitów, pow. Kowel   
Peredmirka, wieś, gm. Łanowce, pow. 
Krzemieniec 
Peredzieł, gm. Pniewo, pow. Kamień 
Koszyrski 
Peredzieły, wieś, gm. Dziatkiewicze, pow. 
Równe 
Peredziwanie, przysiółek, gm. Horodenka, 
pow. Horodenka 
Peredmirka, wieś i osada młyńska, gm. 
Łanowce, pow. Krzemieniec 
Perehińsko, wieś i dwór, gm. Perehińsko, 
pow. Dolina 
Perehody, kolonia, gm. Szczurzyn, pow. 
Łuck 
Perejedyszcze, gm. Lubieszów, pow. 
Kamień Koszyrski 
Perejemy, gm. Wołkowce ad Borszczów, 
pow. Borszczów 
Perejma, gm. Niemowicze, pow. Sarny   
Perejmy, gm. Sijańce, pow. Zdołbunów  
Perejeżdża, gm. Krymno, pow. Kowel 
Perekale, folwark i osada młyńska, gm. 
Kniahinin, pow. Dubno 
Perekale, futor, gm. Klewań, pow. Równe 
Perekałek, futor, gm. Beresteczko, pow. 
Horochów  
Perekałki, osiedle, sołectwo Sielec 
Bieńków, gm. Dobrotwór, pow. Kamionka 
Strumiłowa 
Perekałki, futor, gm. Tesłuhów, pow. Dubno 
Perekładowicze, wieś, gm. Jarosławicze, 
pow. Dubno 
Perekołek (Perekołyk), futor, gm. 
Tesłuhów, pow. Dubno 
Perekop, kolonia, gm. Werba, pow. 
Włodzimierz 
Perekopy, leśniczówka, gm. Ludwipol, 
pow. Kostopol 
Perekosy, wieś, gm. Tomaszowce, pow. 
Kałusz 
Perekurka, gm. Huszcza, pow. Luboml  
Perelisany, osada, gm. Buderaż, pow. 
Zdołbunów 
Perelisje, gm. Maniewicze, pow. Kowel 
Pereliski, osada, gm. Jasionów, pow. Brody 
Perełajnica, futor, gm Kniahininek, pow, 
Łuck 
Perełysianka, kolonia, gm. Deraźne, pow. 
Kostopol 
Peremenka, wieś, gm. Kostopol, pow. 
Kostopol 
Peremiłów, wieś, dwór i kolonia, gm. 
Chorostków, pow. Kopyczyńce 
Peremiłówka, wieś i folwark gm. Malin, 
pow. Dubno 
Peremurówka, wieś, gm. Szumsk, pow. 
Krzemieniec 
Peremyl, wieś i folwark, gm. Beresteczko, 
pow. Horochów 
Pereniatyn, wieś, gm. Radziwiłłów, pow. 
Dubno 
Perenówka, wieś i dwór, gm. Rohatyn, 
pow. Rohatyn 
Perepelniki, wieś i dwór, gm. Hukałowce, 
pow. Zborów 
Perepiłki, folwark, gm. Połonka, pow. Łuck 
Pereprostynie, przysiółek, gm. Kropiwnik 
Nowy, pow, Drohobycz 
Pererośla, wieś, gm. Sudobicze, pow. 
Dubno 
Pererowce, gm. Mrzygłód, pow. Sanok 
Pererów, wieś i dwór, gm. Matyjowce, 
pow. Kołomyja 
Pereseczyna, gm. Kisorycze, pow. Sarny 
Peresieczno, gm. Kisorycze, pow. Sarny 
Peresieka, folwark, gm. Lubitów, pow. 
Kowel 
Peresieka (Peresieka Gończybrodzka), 
kolonia, gm. Hołoby, pow. Kowel  
Peresieka (Peresieka Jeziorańska), kolonia, 
gm. Kupiczów, pow. Kowel 
Peresieki, kolonia, gm. Ludwipol, pow. 
Kostopol 
Peresmoł, futor, gm. Górniki, pow. Kowel 
Peresopnica (Peresopnicka Ferma), 
kolonia, gm. Dziatkiewicze, pow. Równe 
Perespa, wieś, osada wojskowa i cegielnia, 
gm. Pulemiec, pow. Luboml 
Perespa, wieś i stacja kolejowa, gm. 
Rożyszcze, pow. Łuck 
Perespa, wieś i dwór, gm. Tartaków, pow. 
Sokal 
Perespa, kolonia, gm. Antonówka nad 
Horyniem, pow. Sarny 

Perespa, wieś, gm. Zgorany pow. Luboml 
Perespa, kolonia, gm. Stepań, pow. 
Kostopol  
Perestaniec, kolonia, gm. Klesów, pow. 
Sarny 
Peretiaki, gm. Kamionka Wołoska, pow. 
Rawa Ruska 
Peretjatkowicza, gm. Połonka, pow. Łuck 
Peretoczki, cegielnia, gm. Kisorycze, po. 
Sarny 
Peretoki, futor, gm. Deraźne, pow. Kostopol 
Peretoki, kolonia, gm. Ołyka, pow. Łuck 
Peretoki, kolonia, gm. Tuczyn, pow. Równe 
Peretyha, futor, gm. Górniki, pow. Kowel, 
obok futor Brody, Cyganki, Seniszcze 
Perewerdów, wieś i folwark, gm. Młynów, 
pow. Dubno 
Perewiś, gm. Lubitów, pow. Kowel  
Perewora, osada, gm. Kisorycze, pow. 
Sarny 
Pereworotje, gm. Buderaż, pow. Zdołbunów  
Perkałub, gm. nieznana, pow. Kosów, obok 
Klauza (Kłauza), Błudny 
Perkowicze, wieś, folwark i gajówka, gm. 
Lubitów, pow. Kowel 
Perłowce, wieś, gm. Błudniki, pow. 
Stanisławów, obok Ruzdwiany, Ostrów 
Perówka, folwark, gm. Niemowicze, pow. 
Sarny 
Perwiatycze, wieś, gm. Tartaków, pow. 
Sokal 
Pesin Rówmeński, osada młyńska, gm. 
Klesów, pow. Sarny 
Petecki, gm. nieznana, pow. Brody, obok 
Nowostawce, Smolarze 
Petelki, gm. Kamionka Wołoska, pow. 
Rawa Ruska 
Petlikowce Nowe, wieś i dwór, gm. 
Petlikowce Stare, pow. Buczacz 
Petlikowce Stare, wieś i dwór, gm. 
Petlikowce Stare, pow. Buczacz 
Petranka, wieś, gm. Łdziany, pow. Kałusz 
Petruki, futor, gm. Bereźce, pow. 
Krzemieniec 
Petrwiat, gm. Jasienica Masiowa, pow. 
Turka 
Petryki, gm. Kamionka Wołoska, pow. 
Rawa Ruska 
Petrykowice, gajówka, gm. Domaryż, pow. 
Gródek Jagielloński 
Petrykowszczyzna, gm. Buderaż, pow. 
Zdołbunów   
Petryków, wieś i dwór, gm. Berezowica 
Wielka, pow. Tarnopol 
Petryle, gm. Zabłotów, pow. Śniatyń 
Petryłów, wieś, gm. Niżniów, pow. Tłumacz 
Petryszówka, gm. Turka, pow. Turka 
Petrywka, gm. Maniewicze, pow. Kowel    
Petrywśkie, gm. Datyń, pow. Kowel       
Pędziuchy, kolonia, gm. Luboml, pow. 
Luboml 
Pępków, wieś i folwark, gm. Kostopol, 
pow. Kostopol 
Pętna, wieś, gm. Pętna, pow. Gorlice 
Piadyki, wieś i dwór, gm. Kołomyja, pow. 
Kołomyja 
Piajek, gm. Jasień Dolny, pow. Kałusz, 
obok Hryńków, Podsokół 
Pianowice, wieś i dwór, gm. Biskowice, 
pow. Sambor 
Piaseczna Huta, futor, gm. Uhorsk, pow. 
Krzemieniec 
Piaseczna, leśniczówka, gm. Hukałowce, 
pow. Zborów 
Piaseczna, wieś, gm. Rozdół, pow. 
Żydaczów 
Piaseczno, wieś i folwark, gm. Powursk, 
pow. Kowel 
Piaseczno, wieś i futor, gm. Siedliszcze, 
pow. Kowel 
Piaseczno, osada, gm. Lubieszów, pow. 
Kamień Koszyrski 
Piaseczny Las, gm. Szack, pow. Luboml  
Piasek, gm. Niemirów, pow. Rawa Ruska 
Piaski, folwark, gm. Leszniów, pow. Brody 
Piaski, gm. Beresteczko, pow. Horochów 
Piaski, gm. Lisie Jamy, pow. Lubaczów 
Piaski, gm. Narol, pow. Lubaczów  
Piaski, przysiółek, gm. Zgorany, pow. 
Luboml 
Piaski, wieś i dwór, gm. Ostrów, pow. 
Lwów 
Piaski, gm. Twierdza, pow. Mościska 
Piaski, gm. Mościska, pow. Mościska 
Piaski, gm. Radymno, pow. Jarosław 
Piaski, wieś, gm. Komarno, pow. Rudki 
Piaski, gm. Mosty Wielkie, pow. Żółkiew 
Piasków, kolonia, wieś i futor, gm. 
Kostopol, pow. Kostopol 
Piast (Piastów), osada, gm. Ołyka, pow. 
Łuck 
Piastowo, gm. Lubaczów, pow. Lubaczów 
Piaszczyska, gm. Mrzygłód, pow. Sanok 
Piatydnia, kolonia i dwór, gm. Korytnica, 
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pow. Włodzimierz 
Piatydnie, wieś i folwark, gm. Chotiaczów, 
pow. Włodzimierz 
Piatydnie (Korczunek), osada wojskowa, 
gm. Chotiaczów, pow. Włodzimierz 
Piatyhory (Piatyhorów, Pięciogóry), wieś i 
folwark, gm. Chorów, pow. Horochów
Piatyniszcze, gm. Wielka Głusza, pow. 
Kamień Koszyrski 
Piątkowa, wieś, gm. Błażowa, pow. 
Rzeszów 
Piątkowa, gm. Dubiecko, pow. Przemyśl 
Piątkowa, wieś, gm. Żohatyn, pow. 
Dobromil 
Pid Dubinoju, futor, gm. Podberezie, pow. 
Horochów 
Pid Hajem, futor, gm. Podberezie, pow. 
Horochów 
Pidberezyna, futor, gm. Podberezie, pow. 
Horochów  
Pidbruseń, futor, gm. Werba, pow. Dubno 
Pidbusztów, gm. Kułaczkowce, pow. 
Kołomyja 
Pidereckie, gm. Kamionka Wołoska, pow. 
Rawa Ruska 
Pidłanie, gm. Zabłotów, pow. Śnatyń, obok 
Ilińce, Obycz, Lipniki 
Pidsad, gm. Hołowno, pow. Luboml 
Piechy, wieś, gm. Szack, pow. Luboml 
Pieciewińce, przysiółek, gm. Krupiec, pow. 
Dubno 
Pieczałówka, wieś, folwark i futor, gm. 
Kostopol, pow. Kostopol 
Pieczarna, wieś, gm. Wyszogródek, pow. 
Krzemieniec 
Pieczarnia, wieś, gm. Zaleszczyki, pow. 
Zaleszczyki 
Pieczary, gm. Tyszkowce, pow. Horodenka, 
obok Hawrylak, Czortowiec 
Pieczki, gm. Włodzimierzec, pow. Sarny 
Pieczki-Niekoły, futor, gm. Kisorycze, 
pow. Sarny 
Pieczki-Nizy, futor, gm. Kisowycze, pow. 
Sarny 
Pieczonki, wieś, gm. Włodzimierz, pow. 
Włodzimierz 
Pieczychwosty, wieś i folwark, gm. 
Podberezie, pow. Horochów 
Pieczychwosty, wieś i dwór, gm. Kłodno 
Wielkie, pow. Żółkiew 
Pieczygóry, wieś i kolonia, gm. 
Skomorochy, pow. Sokal 
Piekarówka, gm. Czudec, pow. Rzeszów 
Pielgrzymka, wieś, gm. Pielgrzymka, pow. 
Jasło 
Pielnia, wieś, gm. Zarszyn, pow. Sanok 
Pieluga, wieś, gm. Olesk, pow. Włodzimierz
Pieniaki, wieś i dwór, gm. Pieniaki, pow. 
Brody 
Pieńki, gm. Głęboczek, pow. Borszczów, 
obok Konstancja, Jezierzany 
Pieńki, kolonia, gm. Deraźne, pow. 
Kostopol 
Pieńki, folwark, gm. Skoryki, pow. Zbaraż, 
obok Pieńkowce, Wołczkowce 
Pieńki k. Dorosin, kolonia, gm. Szczurzyn, 
pow. Łuck 
Pieńki, gm.  Maniewicze, pow. Kowel   
Pieńki Borówskie, gm. 
Deraźne, pow. Kostopol   
Pieńki Diuksyńskie, gm. Deraźne, pow. 
Kostopol  
Pieńki Pendyckie (Pieńki), kolonia, 
gm. Derażne, pow. Kostopol   
Pieńki Stawieckie, gm. Deraźne, pow. 
Kostopol   
Pieńkowce, wieś i dwór, gm. Skoryki, pow. 
Zbaraż 
Pieńków, gm. Nieznanów, pow. Kamionka 
Strumiłowa 
Pieńkówka, kolonia, gm. Siedliszcze, pow. 
Kowel 
Pierożki, gm. Dzików Stary, pow. 
Lubaczów 
Pierwsza Wólka, gm. Czyszki, pow. Lwów 
Pierwszy Gród, gm. Kisorycze, pow. Sarny  
Pieszczanica, kolonia, gm. Antonówka nad 
Horyniem, pow. Sarny 
Pieszczanice, gm. Lubikowicze, pow. 
Sarny 
Pieszczanika, gm. Sudobicze, pow. Dubno 
Pieszczanika, kolonia, gm. Silno, pow. 
Łuck 
Pieszczanika, leśniczówka, gm. Chorów, 
pow. Zdołbunów 
Pieszczanka, kolonia, gm. Turzysk, pow. 
Kowel 
Pieszczanka (Piszczanka), kolonia, gm. 
Chorów, pow. Zdołbunów  
Pieszkowo, gm. Stepań, pow. Kostopol  
Pietasine, folwark, gm. Kołomyja, pow. 
Kołomyja 
Pietnice, wieś, gm. Dobromil, pow. 
Dobromil 

Pietniczany, wieś i dwór, gm. Sokołówka, 
pow. Bóbrka 
Pietniczany, wieś i dwór, gm. Uhersko, 
pow. Stryj 
Pietnoczki, gm. Lubycza Królewska, pow. 
Rawa Ruska 
Pietropole, przysiółek, gm. Majdan, pow. 
Kolbuszowa 
Pietrówka, gm. Janczyn, pow. Przemyślany 
Pietrusza Wola, wieś, gm. Odrzykoń, pow. 
Krosno 
Pietruszków, wieś, gm. Malin, pow. Dubno 
Pietrycze, wieś i dwór, gm. Skwarzawa, 
pow. Złoczów 
Pięciogóry, wieś i folwark, gm. Zdołbica, 
pow. Zdołbunów 
Pięciogóry, gm. Chorów, pow. Horochów   
Pięta, leśniczówka, gm. Dąbrowica, pow. 
Sarny, obok folwark Kruszyny, gajówka 
Dubina, Litwisk 
Pigany, gm. Sieniawa, pow. Jarosław 
Pijały, gm. Szkło, pow. Jaworów 
Pijarszczyzna, gm. Płuhów, pow. Złoczów 
Pikulice, wieś i dwór, gm. Hermanowice, 
pow. Przemyśl 
Pikułowice, wieś i dwór, gm. Prusy, pow. 
Lwów 
Pikuły, gm. Jeżowa, pow. Nisko 
Pilawa, wieś i dwór, gm. Podzameczek, 
pow. Buczacz 
Pilawszczyzna, osada, gm. Tłumacz, pow. 
Tłumacz 
Pilce, gm. Bruckenthal, pow. Rawa Ruska 
Pilchów, wieś i dwór, gm. Charzewice, 
pow. Tarnobrzeg 
Pilipy, przysiółek, gm. Matyjowce, pow. 
Kołomyja 
Pilipy, gm. Lisie Jamy, pow. Lubaczów 
Pilipy, wieś, gm. Chorów, pow. Zdołbunów 
Pilnia, gm. Kisorycze, pow. Sarny   
Piluga, wieś, gm. Olesk, pow. Włodzimierz 
Piła, gm. Bratkowce, pow. Stryj, obok 
Stańków, Dołhe 
Piła, gm. Narol, pow. Lubaczów 
Piłatkowce, wieś i dwór, gm. Jezierzany, 
pow. Borszczów 
Piłsudczanka Dolna, gm. 
Białozórka, pow. Krzemieniec   
Piłsudczanka Górna, gm. Białozórka, pow. 
Krzemieniec   
Piłsudczyzna, osada, gm. Kostopol, pow. 
Kostopol 
Piłsudczyzna, kolonia, gm. Świniuchy, 
pow. Horochów  
Piłsudy, osada wojskowa, gm. Antonówka 
nad Horyniem, pow. Sarny 
Piłsudy, osada, gm. Kołodno, pow. 
Krzemieniec 
Piły, przysiółek, gm. Podzwierzyniec, pow. 
Rudki 
Piły, wieś i dwór, gm. Wola Wysocka, pow. 
Żółkiew 
Piniany, wieś, gm. Kalinów, pow. Sambor 
Piński Most, osada, gm. Werba, pow. 
Włodzimierz  
Piotrkowszczyzna, folwark, gm. Buderaż, 
pow. Zdołbunów 
Piotrowce, osada, gm. Klesów, pow. Sarny 
Piotrowica, kolonia, gm. Tuczyn, pow. 
Równe 
Piotrowin, folwark, gm. Lubieszów, pow. 
Kamień Koszyrski 
Piotrów, wieś i dwór, gm. Nieźwiska, pow. 
Horodenka, obok Siekierczyn, Woziłów 
Piotrówka, wieś, gm. Jedlicze, pow. Krosno 
Piotrówka, kolonia i folwark, gm. Huszcza, 
pow. Luboml 
Piotrówka, wieś, gm. Olesk, pow. 
Włodzimierz 
Piórkowicze, kolonia, gm. Lubitów, pow. 
Kowel 
Pipicko, gm. Włodzimierzec, pow. Sarny, 
obok Koładki, Kiszeczki 
Piratyn, wieś, gm. Werba, pow. Dubno 
Piratyn, przysiółek, gm. Kamionka 
Wołoska, pow. Rawa Ruska 
Pisany, gm. Klesów, pow. Sarny, obok 
Podbocze, Sakłowo 
Pisarewka, gm. Włodzimierzec, pow. Sarny     
Pisarowce, wieś, gm. Zarszyn, pow. Sanok 
Pisarówka, gm. Buszcze, pow. Brzeżany, 
obok Potoczany. Stryhańce 
Pisarzowa Wola, wieś, gm. Werba, pow. 
Włodzimierz Wołyński 
Piskorowice, wieś i dwór, gm. Sieniawa, 
pow. Jarosław 
Piskorowo, majątek, gm. Huszcza, pow. 
Luboml 
Piskorów, kolonia, gm. Huszcza, pow. 
Luboml 
Piskorze, osada, gm. Radawa, pow. 
Jarosław 
Pisockie, przysiółek, gm. Wierzbiany, pow. 
Jaworów 

Pisok, gm. Lubitów, pow. Kowel  
Pistuny, gm. Hujcze, pow. Rawa Ruska 
Pistyń, miasteczko i dwór, gm. Pistyń, pow. 
Kosów 
Piszcza, wieś i folwark, gm. Pulemiec, 
pow. Luboml 
Piszczanica, wieś, gm. Lubikowicze, pow. 
Sarny 
Piszczanka, gm. Lubitów, pow. Kowel     
Piszczatyńce, wieś i dwór, gm. Korolówka, 
pow. Borszczów 
Piszczatyńce, wieś i folwark, gm, 
Katerburg, pow. Krzemieniec 
Pitrycz, wieś i dwór, gm. Jezupol, pow. 
Stanisławów 
Piwcze, wieś, gm. Buderaż, pow. 
Zdołbunów 
Piwnik, folwark, gm. Chotiaczów, pow. 
Włodzimierz 
Piwoda, wieś i dwór, gm. Wiązownica, 
pow. Jarosław 
Piwowszczyzna, wieś i dwór, gm. Bełz, 
pow. Sokal 
Pizuny, gm. Narol, pow. Lubaczów 
Pjanie, wieś, folwark i leśniczówka, gm. 
Malin, pow. Dubno 
Placówka, osada wojskowa, gm. Młynów, 
pow. Dubno 
Plaszewo, kolonia, gm. Kiwerce, pow. 
Łuck 
Plaszowa, wieś, gm. Krupiec, pow. Dubno 
Plaszowa, wieś i osada wojskowa, gm. 
Tesłuhów, pow. Dubno 
Plaszowski Gaj, leśniczówka, gm. Krupiec, 
pow. Dubno 
Plaszówka, wieś, gm. Tesłuhów, pow. 
Dubno 
Plebanka, gm. Tarnoszyn, pow. Rawa 
Ruska 
Plebanka, gm. Sądowa Wisznia, pow. 
Mościska 
Plebanki, folwark, gm. Jarczów, pow. 
Tomaszów Lubelski 
Plebanówka, wieś i dwór, gm. Trembowla, 
pow. Trembowla 
Plebańszczyzna, gm. Dunajów, pow. 
Przemyślany 
Plecionka, przysiółek, gm. Poczajów 
Nowy, pow. Krzemieniec 
Pleciuki, futor, gm. Bereźce, pow. 
Krzemieniec 
Pleników, wieś i dwór, gm. Dunajów, pow. 
Przemyślany 
Plesowo, gm. Zabłocie, pow. Kowel  
Pleszewo, osada, gm. Pniewo, pow. Kamień  
Koszyrski 
Pleszkowce, gm. Jankowce, pow. Tarnopol 
Pleszowice, wieś i dwór, gm. Popowice, 
pow. Przemyśl 
Pleśniany, wieś i dwór, gm. Zborów, pow. 
Zborów 
Pleśnisko, gm. Podhorce, pow. Złoczów 
Pletenice, wieś i dwór, gm. Przemyślany, 
pow. Przemyślany 
Pletiaki, gm. Poczajów, pow. Krzemieniec    
Pletiuki, gm. Bereżce, pow. Krzemieniec  
Plewicze, futor, gm. Buderaż, pow. 
Zdołbunów 
Plewiczówka, leśniczówka, gm. Buderaż, 
pow. Zdołbunów 
Plichów, wieś i dwór, gm. Buszcze, pow. 
Brzeżany 
Plindańka, gajówka, gm. Łysiec, pow. 
Stanisławów, obok Posiecz, Niewoczyn 
Plisa, gm. Datyń, pow. Kowel   
Pliska, wieś, gm. Białozórka, pow. 
Krzemieniec 
Pliszczaki, gm. Toporów, pow. Radziechów 
Płaj, gm. Jasieniów Górny, pow. Kosów, 
obok Krasnoila, Czarna Riczka 
Płajek, gm. Jasień Dolny, pow. Kałusz 
Płastok, gm. Klesów, pow. Sarny   
Płaszewo, kolonia, gm. Kiwerce, pow. 
Łuck 
Płaszowa, wieś, gm. Krupiec, pow. Dubno 
Płaszowa Królewska, wieś i osada 
wojskowa, gm. Tesłuhów, pow. Dubno 
Płaszówka, wieś, gm. Tesłuhów, pow. 
Dubno 
Płaucza Mała, wieś, gm. Płaucza Mała, 
pow. Brzeżany 
Płaucza Wielka, wieś i dwór, gm. Płaucza 
Mała, pow. Brzeżany 
Pław, gm. Datyń, pow. Kowel   
Pławie, wieś i dwór, gm. Tucholka, pow. 
Stryj 
Płazów, miasteczko i dwór, gm. Płazów, 
pow. Lubaczów 
Płetenice, wieś, gm. Przemyślany, pow. 
Przemyślany  
Płomienne-Podluby, gm. Nahaczów, pow. 
Jaworów 
Płonna, wieś, gm. Szczawne, pow. Sanok 
Płosin, gm. Ludwikówka, pow. Dolina 

Płosina, gm. Domaradz, pow. Brzozów 
Płoska, kolonia, gm. Budyłów, pow. 
Brzeżany 
Płoska, gm. Dobrzanica, pow. Przemyślany 
Płoska, wieś, gm. Dziatkiewicze, pow. 
Równe 
Płoska, kolonia, gm. Niemowicze, pow. 
Sarny 
Płoska, wieś i folwark, gm. Chorów, pow. 
Zdołbunów 
Płoska, gm. Borowno, pow. Kamień 
Koszyrski 
Płoska, wieś, gm. Dziatkiewicze, pow. 
Równe 
Płoska, wieś i majątek, gm. Chorów, pow. 
Zdołbunów 
Płoska, wieś i kolonia, gm. Sudobicze, 
pow. Dubno 
Płoska Czeska, wieś, gm. Sudobicze, pow. 
Dubno 
Płoska Ruska, wieś, gm. Sudobicze, pow. 
Dubno
Płoski Las, gm. Maniewicze, pow. Kowel 
Płoski Las, gm. Borowno, pow. Kamień 
Koszyrski 
Płoskie, wieś i futor, gm. Szack, pow. 
Luboml 
Płoskie, wieś, gm. Ławrów, pow. Turka 
Płoskie, przysiółek, gm. Butyny, pow. 
Żółkiew 
Płoskie, kolonia, gm. Niemowicze, pow. 
Sarny 
Płoskie, gm. Datyń, pow. Kowel  
Płoszcza, gm. Sławsko, pow. Stryj 
Płoszcza Łomanowska, kolonia, gm. 
Połonka, pow. Łuck 
Płoszcze, futor, gm. Wielick, pow. Kowel 
Płoteczno, kolonia, gm. Kostopol, pow. 
Kostopol 
Płucznik, gm. Kisorycze, pow. Sarny   
Płotycz, wieś i dwór, gm. Hłuboczek 
Wielki, pow. Tarnopol 
Płotycza, wieś i dwór, gm. Budyłów, pow. 
Brzeżany 
Płotyczno, kolonia, gm. Kostopol ,pow. 
Kostopol 
Płowce, wieś, gm. Sanok, pow. Sanok 
Płowe, wieś, gm. Witków Nowy, pow. 
Radziechów 
Płuhów, wieś i dwór, gm. Płuhów, pow. 
Złoczów 
Płutowo, gm. Mszaniec, pow. Trembowla 
Płużne, rezydencja, nad Horyniem koło 
Ostroga. (http://www.wolhynia.pl/index.p
?option=com_t&view=article&id=435&ca
tid=24&Itemid=101 )
Płyskawa, osada młyńska, gm. Chorów, 
pow. Horochów 
Płyta, gm. Kołomyja, pow. Kołomyja, obok 
Ceniowa, Kornicz 
Pniaki, przysiółek wsi Horpin, gm. 
Żelechów Wielki, pow. Kamionka 
Strumiłowa 
Pniaki, sołectwo Konstantynówka, gm. 
Kamionka Strumiłowa, pow. Kamionka 
Strumiłowa 
Pniaki, gm. Tomaszowce, pow. Kałusz 
Pniaki k. Świętocina, kolonia, gm. Olesk, 
pow. Włodzimierz 
Pniatyn, wieś i dwór, gm. Przemyślany, 
pow. Przemyślany 
Pniewa, gm. Niemowicze, pow. Sarny 
Pniewo, wieś, gm. Pniewo, pow. Kamień 
Koszyrski 
Pniewo-Borysówka, osada, gm. Pniewo, 
pow. Kamień Koszyrski 
Pniewszczyzna, futor,  gm. Klewan, pow. 
Równe 
Pnikut, wieś i dwór, gm. Pnikut, pow. 
Mościska 
Pniów, wieś i dwór, gm. Radomyśl, pow. 
Tarnobrzeg 
Pniów, wieś, gm. Pniów, pow. Nadwórna 
Pnówka, osada, gm. Włodzimierzec, pow. 
Sarny 
Pobereże, wieś i dwór, gm. Jezupol, pow. 
Stanisławów 
Pobereże, wieś, gm. Żurawno, pow. 
Żydaczów 
Pobiedno, wieś, gm. Zarszyn, pow. Sanok 
Pobitno, wieś, gm. Słocina, pow. Rzeszów 
Pobłocie, gm. Pniewo, pow. Kamień  
Koszyrski 
Pobocz, wieś i dwór, gm. Podhorce, pow. 
Złoczów 
Pobuk, wieś i dwór, gm. Synowódzko 
Wyżne, pow. Stryj 
Pobużany, wieś, gm. Busk, pow. Kamionka 
Strumiłowa 
Pobyskie, gm. Peczeniżyn, pow. Kołomyja 
Pobywało, gm. Pniewo, pow. Kamień 
Koszyrski 
Pocherstorf (Krzywiec), wieś, gm. 
Bratkowce, pow. Stryj 

http://www.wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=435&catid=24&Itemid=101
http://www.wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=435&catid=24&Itemid=101
http://www.wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=435&catid=24&Itemid=101
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Pochodaje, osada, gm. Laszki, pow. 
Jarosław 
Pochówka, wieś i dwór, gm. Lachowce, 
pow. Stanisławów 
Poczajowice, wieś, gm. Neudorf, pow. 
Drohobycz 
Poczajów, folwark, gm. Krupiec, pow. 
Dubno 
Poczajów Nowy, miasteczko, gm. 
Poczajów Nowy, pow. Krzemieniec 
Poczajów Stary, wieś, gm. Poczajów Nowy, 
pow. Krzemieniec 
Poczapińce, wieś i dwór, gm. Janówka, 
pow. Tarnopol 
Poczapy, wieś i leśniczówka, gm. Luboml, 
pow. Luboml 
Poczapy, wieś i dwór, gm. Złoczów, pow. 
Złoczów 
Poczapy, wieś i osada, gm. Wielka Głusza, 
pow. Kamień Koszyrski 
Poczekajka, osada, gm. Turzysk, pow. 
Kowel 
Poczekajka, kolonia, gm. Werba, pow. 
Włodzimierz 
Poczta Samostrzalska, gm. Międzyrzec, 
pow. Równe  
Pod Białem, gm. Szack, pow. Luboml 
Pod Brodem, gm. Tarnoszyn, pow. Rawa 
Ruska 
Pod Buczkiem, gm. Mokrotyn, pow. 
Żółkiew 
Pod Bukowcem, gm. Jasieniów Górny, 
pow. Kosów 
Pod Capem, gajówka, gm. Wiszenka, pow. 
Gródek Jagielloński 
Pod Czarną Górą, gm. Borynia, pow. Turka 
Pod Czarnem, folwark, gm. Siedliska, pow. 
Rawa Ruska 
Pod Czekilową, gm. Łomna, pow. Turka 
Pod Czewlem, gm. Siedliszcze, pow. 
Kowel 
Pod Dębiną, gm. Daszowa, pow. Stryj, 
obok Gelsendorf, Juseptycze 
Pod Dębiną, gm. Mościska, pow. Mościska 
Pod Dębiną, kolonia, gm. Medyka, pow. 
Przemyśl 
Pod Dębiną, gm. Mikołajów, pow. 
Żydaczów 
Pod Górami, gm. Orzechowce, pow. 
Przemyśl 
Pod Górą, futor, gm. Powursk, pow. Kowel 
Pod Górą, gm. Szczerzec, pow. Lwów 
Pod Górą, osiedle wsi Zazule-Kozaki, gm. 
Folwark, pow. Złoczów  
Pod Gruszkami, gm. Młyniska, pow. 
Żydaczów 
Pod Guzem, gm. Dynów, pow. Rzeszów 
Pod Jalinką, gm. Synowódzko Wyżne, 
pow. Stryj 
Pod Jasieńczykiem, gm. Szczawnik, pow. 
Nowy Sącz 
Pod Jaworem, gm. Koropiec, pow. Buczacz 
Pod Jezioranami, futor, gm. Warkowicze, 
pow. Dubno 
Pod Kamieniem, gm. Oleszów, pow. 
Tłumacz 
Pod Koszarami, gm. Łomna, pow. Turka 
Pod Lasem, gm. Nawarja, pow. Lwów 
Pod Lasem, osada, gm. Warkowicze, pow. 
Dubno 
Pod Laskiem, gm. Potok Złoty, pow. 
Buczacz 
Pod Lipowem, gm. Dobrzanica, pow. 
Przemyślany 
Pod Łozoju, futor, gm. Bereźne, pow. 
Kostopol 
Pod Łuhem, gm. Wiszenka, pow. Gródek 
Jagielloński 
Pod Łuhem, gm. Potylicz, pow. Rawa 
Ruska 
Pod Magarą, gm. Dynów, pow. Rzeszów 
Pod Magurą, gm. Żabie, pow. Kosów 
Pod Marudką, gm. Bylice, pow. Sambor 
Pod Młynem, futor, gm. Bielska Wola, 
pow. Sarny 
Pod Oleś, gm. Dżurów, pow. Śniatyń 
Pod Olszyną, gm. Mościska, pow. Mościska 
Pod Osikami, gajówka, gm. Stebnik, pow. 
Drohobycz 
Pod Pasieką, gm. Nowe Miasto, pow. 
Dobromil 
Pod Pasikoj, gm. Kuty Stare, pow. Kosów 
Pod Plutową Górą, gajówka, gm. Dzików 
Stary, pow. Lubaczów 
Pod Rudą, kolonia, sołectwo Małowody, 
gm. Siemikowce, pow. Podhajce 
Pod Rzeką, gm. Mosty Wielkie, pow. 
Żółkiew 
Pod Skałą, gm. Bursztyn, pow. Rohatyn 
Pod Sosnami, folwark, gm. Szutowa, pow. 
Jaworów 
Pod Sośnicą, kolonia, gm. Domaryż, pow. 
Gródek Jagielloński 
Pod Sośnicą, gm. Jaworów, pow. Jaworów 

Pod Stawem, gm. Strzeliska Nowe, pow. 
Bóbrka 
Pod Trójcą, gajówka, gm. Toporów, pow. 
Radziechów 
Pod Werkiem, gm. Hermanowice, pow. 
Przemyśl 
Pod Wierchem, gm. Szkło, pow. Jaworów 
Pod Wierchem, gm. Tarnawa Niżna, pow. 
Turka 
Pod Wolijowem, gm. Podkamień, pow. 
Brody 
Pod Zapustem, leśniczówka, gm. Narajów 
Miasto, pow. Brzeżany 
Pod Zrubiskiem, gm. Miżyniec, pow. 
Przemyśl 
Podbabiny, gm. Huszcza, pow. Luboml    
Podbagienka, gm. Jasionka Masiowa, pow. 
Turka 
Podbatyjów, gm. Laszków, pow. 
Radziechów 
Podberezie, wieś, gm. Podberezie, pow. 
Horochów 
Podberezie, folwark, gm. Czaruków, pow. 
Łuck 
Podbereźce, wieś, gm. Czyszki, pow. 
Lwów 
Podbereźce, wieś i dwór, gm. Załoźce, 
pow. Zborów 
Podbereż, wieś, gm. Bolechów, pow. 
Dolina 
Podbereżniszcze, folwark, gm. Wielka 
Głusza, pow. Kamień Koszyrski 
Podborce, wieś, gm. Dubno, pow. Dubno 
Podborce, wieś i dwór, gm. Krzywczyce, 
pow. Lwów 
Podborocze, futor, gm. Klesów, pow. Sarny 
Podborocze, kolonia, gm. Chocieszów, 
pow. Kamień Koszyrski 
Podborocze, gm. Wielka Głusza, pow. 
Kamień Koszyrski 
Podbór, osada, gm. Zadwórze, pow. 
Przemyślany 
Podbór, przysiółek, gm. Świlcza, pow. 
Rzeszów 
Podbórze, wieś i dwór, gm. Podkamień, 
pow. Rohatyn 
Podbrodem, gm, Lubitów, pow. Kowel   
Podbrodom, gm. Datyń, pow. Kowel    
Podbród, gm. Górniki, pow. Kowel  
Podbryksje, gm. Krymno, pow. Kowel   
Podbucz, gm. Klesów, pow. Sarny   
Podbuk, przysiółek, gm. Jarocin, pow. 
Nisko 
Podbukowina, osada, gm. Dubiecko, pow. 
Przemyśl 
Podbusła, gm. Datyń, pow. Kowel 
Podbuż, wieś i dwór, gm. Podbuż, pow. 
Drohobycz 
Podbuż, gm. Strzyłki, pow. Turka 
Podcerewicze Nowe, wieś, gm. Nowy 
Czartorysk, pow, Łuck  
Podcerewicze Stare, wieś, gm. Nowy 
Czartorysk, pow, Łuck 
Podchatynka, futor, gm. Bereźne, pow. 
Kostopol 
Podchwaszcze, gm. Wróblaczyn, pow. 
Rawa Ruska 
Podchyszczak, gm. Włodzimierzec, pow. 
Sarny 
Podciemne, wieś i dwór, gm. Krasów, pow. 
Lwów 
Podcórków, wieś, gm. Dziatkiewicze, pow. 
Równe 
Podcyrze, wieś, gm. Kamień Koszyrski, 
pow. Kamień Koszyrski 
Podczahryk, kolonia, gm. Uścieczko, pow. 
Zaleszczyki 
Podczapki, wieś, gm. Buderaż, pow. 
Zdołbunów 
Podczerewicze Nowe, wieś, gm. Medwieże, 
pow. Łuck 
Podczerewicze Stare, wieś, gm. Medwieże, 
pow. Łuck 
Poddąbrowa, futor, gm. Bielska Wola, pow. 
Sarny 
Podderewenka, przysiółek, gm. Wola 
Wysocka, pow. Żółkiew, obok Zameczek, 
Piły 
Podderno, majątek, gm. Ołyka, pow, Łuck 
Poddębce, wieś i folwark, gm. Poddębce, 
pow. Łuck 
Poddębce, wieś i dwór, gm. Wierzbica, 
pow. Rawa Ruska 
Poddębie, gm. Horyniec, pow. Lubaczów 
Poddębie, folwark, gm. Szack, pow. 
Luboml 
Poddębie, leśniczówka, gm. Buderaż, pow. 
Zdołbunów 
Poddębie, futor, gm. Górniki, pow. Kowel 
Poddębina, gm. Stawczany, pow. Gródek 
Jagielloński 
Poddębowe, gajówka, gm. Lubycza 
Królewska, pow. Rawa Ruska 
Poddiłok, gm. Potylicz, pow. Rawa Ruska 

Poddubena, gm. Datyń, pow. Kowel   
Poddubje, gm. Górniki, pow. Kowel 
Podemszczyzna, wieś i dwór, gm. Horyniec, 
pow. Lubaczów 
Poderpa, gm. Lubitów, pow. Kowel  
Podfilipie, wieś i dwór, gm. Turylcze, pow. 
Borszczów 
Podgacie, wieś, gm. Łozina, pow. Gródek 
Jagielloński 
Podgać, gm. Mościska, pow. Mościska 
Podgaj, gm. Radziechów, pow. Radziechów 
Podgaj,gm. Zarszyn, pow. Sanok 
Podgałce, futor, gm. Kisorycze, pow. Sarny 
Podglennie, gm. Datyń, pow. Kowel 
Podgłubokie, gm. Datyń, pow. Kowel   
Podgóra, gm. Rychcice, pow. Drohobycz 
Podgóra, wieś, gm. Bereźce, pow. 
Krzemieniec 
Podgóra, gm. Wróblaczyn, pow. Rawa 
Ruska 
Podgórnik, gm. Stepań, pow. Kostopol  
Podgórzany, wieś, gm. Trembowla, pow. 
Trembowla 
Podgórze, kolonia, sołectwo Łanowce, gm. 
Jezierzany, pow. Borszczów 
Podgórze, gm. Kniahininek, pow. Łuck   
Podgórze, kolonia i folwark, gm. Pulemiec, 
pow. Luboml   
Podgórze, gm. Lubycza Królewska, pow. 
Rawa Ruska 
Podgórze, przysiółek, gm. Tyczyn, pow. 
Rzeszów 
Podgrodzie, miasteczko i dwór, gm. 
Rohatyn, pow. Rohatyn 
Podgrodzie, przysiółek, gm. Błudniki, 
pow. Stanisławów, obok Kryłos, Łukwa, 
Komarów 
Podgrzęda, przysiółek, gm. Kamionka 
Strumiłowa, pow. Kamionka Strumiłowa, 
obok Krasiczyn, Batiatycze 
Podhacie (Podhatie), wieś, gm. Nowy 
Czartorysk, pow, Łuck 
Podhaj, gm. Sijańce, pow. Zdołbunów   
Podhajce, wieś, kolonia i leśniczówka, gm. 
Jarosławicze, pow. Dubno 
Podhajce, wieś, gm. Katerburg, pow. 
Krzemieniec 
Podhajce, kolonia, gm. Poddębce, pow. 
Łuck 
Podhajce, miasto, gm. Podhajce, pow. 
Podhajce, woj. Tarnopol   
Podhajce, wieś, gm. Mikulicze, pow. 
Włodzimierz 
Podhajce Czeskie, wieś, gm. Młynów, pow. 
Dubno 
Podhajce Małe, wieś, gm. Poddębce, pow. 
Łuck 
Podhajce Nowe, wieś, gm. Poddębce, pow. 
Łuck 
Podhajce Ruskie, wieś, gm. Młynów, pow. 
Dubno 
Podhajce Wielkie, wieś, gm. Poddębce, 
pow. Łuck 
Podhajczyki, wieś, gm. Pohorylce, pow. 
Przemyślany 
Podhajczyki, wieś i dwór, gm. Hoszany, 
pow. Rudki 
Podhajczyki, wieś, gm. Zborów, pow. 
Zborów 
Podhajczyki,wieś i dwór, gm. Gwoździec 
Miasto, pow. Kołomyja 
Podhajczyki Justynowe, wieś i dwór, gm. 
Trembowla, pow. Trembowla 
Podhałom, gm. Kisorycze, pow. Sarny, 
obok Krzywucha, Zahałom 
Podhaszczy, gm. Luboml, pow. Luboml 
Podhiłki, gm. Luboml, pow. Luboml   
Podhłubkie, gm. Datyń, pow. Kowel   
Podhodyniec, futor, gm. Górniki, pow. 
Kowel 
Podholino, futor, gm. Chocieszów, pow. 
Kamień Koszyrski 
Podhorce, wieś, gm. Brzozdowce, pow. 
Bóbrka 
Podhorce, gm. Krzywczyce, pow. Lwów 
Podhorce, wieś i dwór, gm. Daszawa, pow. 
Stryj 
Podhorce, miasteczko i dwór, gm. 
Podhorce, pow. Złoczów 
Podhorce, wieś, gm. Dziatkiewicze, pow. 
Równe 
Podhorce Dolne, wieś, gm. Podhorce, pow. 
Złoczów 
Podhorki, wieś i dwór, gm. Podmichale, 
pow. Kałusz 
Podhorodce, wieś i dwór, gm. Podhorodce, 
pow. Stryj 
Podhorodno, wieś i stacja kolejowa, gm. 
Luboml, pow. Luboml 
Podhorodyszcze, wieś, gm. 
Podhorodyszcze, pow. Bóbrka 
Podhorowatyn, gm. Lubitów, pow. Kowel   
Podhradne, gm. Szack, pow. Luboml  
Podhurnik, futor, gm. Stepań, pow. 

Kostopol 
Podhuste, gm. Datyń, pow. Kowel 
Podiwanowo, futor, gm. Górniki, pow. 
Kowel 
Podiwanówka, folwark i kolonia, gm. 
Maniewicze, pow. Kowel 
Podjakimowce, gm. Zgorany, pow. Luboml 
Podjarków, wieś, gm. Podhorodyszcze, 
pow. Bóbrka 
Podjaseń, gm. Lubitów, pow. Kowel   
Podjastrebil, futor, gm. Wielick, pow. 
Kowel, obok Sitowicza, Paulinówka, 
Miryn 
Podjezierce, gm. Bielska Wola, pow. Sarny   
Podkadub, gm. Lubitów, pow. Kowel  
Podkamień, miasteczko i dwór, gm. 
Podkamień, pow. Brody  
Podkamieńczyk, gm. Poczajów, pow. 
Krzemieniec  
Podkaranie, gm. Chołojów, pow. 
Radziechów 
Podklasztor, gm. Leżajsk, pow. Łańcut 
Podkopiszcze, gm. Dąbrowica, pow. Sarny  
Podkorczemie, gm. Lubieszów, pow. 
Kamień Koszyrski 
Podkormile, kolonia, gm. Lubieszów, pow. 
Kamień Koszyrski 
Podkoszyra, gm. Lubitów, pow. Kowel  
Podkozioł, futor, gm. Górniki, pow. Kowel 
Podkruh, futor i gajówka, gm. Klesów, 
pow. Sarny 
Podkruszyna, gm. Zabłocie, pow. Kowel  
Podkrynycia, gm. Lubitów, pow. Kowel    
Podkubanja, gm. Datyń, pow. Kowel 
Podkujmuchy, gm. Kamionka Wołoska, 
pow. Rawa Ruska 
Podkusa, gm. Zabłocie, pow. Kowel 
Podkuzie, gm. Włodzimierzec, pow. Sarny 
Podlas, przysiółek, gm. Odrzykoń, pow. 
Krosno 
Podlasie (Hoffnungsau), gm. Rachin, pow. 
Dolina 
Podlasie, gm. Kiwerce, pow. Łuck  
Podlaski, wieś i kolonia, gm. Buhryń, pow. 
Równe 
Podlaski, gm. Korzec, pow. Równe   
Podlaski, gm. Międzyrzec, pow. Równe  
Podlaśki, gm. Szkło, pow. Jaworów 
Podlesa, gm. Złoczów, pow. Złoczów 
Podlesica, gm. Olesk, pow. Włodzimierz
Podlesie, wieś i dwór, gm. Podzameczek, 
pow. Buczacz 
Podlesie, gm. Sokołów, pow. Kolbuszowa 
Podlesie, gm. Frysztak, pow. Krosno 
Podlesie, gm. Giedlarowa, pow. Łańcut 
Podlesie, kolonia, gm. Olesk, pow. 
Włodzimierz 
Podlesie, wieś, gm. Grzymałów, pow. 
Skałat 
Podlesie, wieś i dwór, gm. Ożydów, pow. 
Złoczów 
Podlesie, wieś i folwark, gm. Wielick, pow. 
Kowel 
Podlesie, gm. Lubaczów, pow. Lubaczów 
Podlesie, gm. Dynów, pow. Rzeszów  
Podlesie Grzymałowskie, część miasta 
Grzymałow, gm. Grzymałów, pow, Skałat 
Podlesieniec, gm. Lubikowicze, pow. Sarny  
Podlesina, gm. Lipsko, pow. Lubaczów 
Podleskom, gm. Antonówka, pow. Sarny
Podlesoczna, futor, gm. Klesów, pow. 
Sarny 
Podleszczówka Mała, gm. Wiśniowczyk, 
pow. Podhajce 
Podleszczówka Wielka, gm. Wiśniowczyk, 
pow. Podhajce 
Podleszczyny, gm. Wołkowyja, pow. Lesko 
Podleśce, wieś i leśniczówka, gm. Bereźce, 
pow. Krzemieniec 
Podleśniów, wieś i przystanek kolejowy, 
gm. Mikuliczyn, pow. Nadwórna 
Podlipa, gm. Dynów, pow. Rzeszów 
Podlipce, wieś i dwór, gm. Płuhów, pow. 
Złoczów 
Podlipce, gm. Skwarzawa, pow. Złoczów 
Podlipie, osada, gm. Mikulicze, pow. 
Włodzimierz 
Podlipki, wieś, gm. Radziwiłłów, pow. 
Dubno 
Podlipki, gm. Sijańce, pow. Zdołbunów  
Podlipki, gm. Mikołajów, pow. Żydaczów 
Podlisce, wieś i kolonia, gm. Jarosławicze, 
pow. Dubno 
Podlisica, majątek, gm. Olesk, pow. 
Włodzimierz 
Podliski, wieś i dwór, gm. Bortniki, pow. 
Bóbrka 
Podliski, kolonia, gm. Rożyszcze, pow. 
Łuck 
Podliski, wieś i dwór, gm. Pnikut, pow. 
Mościska 
Podliski, wieś i folwark, gm. Międzyrzecz, 
pow. Równe 
Podliski, przysiółek, gm. Załoźce, pow. 
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Zborów, obok Milno, Bukowina 
Podliski Małe, wieś i dwór, gm. Melechów, 
pow. Lwów 
Podliski Wielkie, wieś i dwór, gm. Jaryczów 
Stary, pow. Lwów 
Podlisna, gm. Rohatyn, pow. Rohatyn 
Podlisok, gm. Krymno, pow. Kowel  
Podlisy (Podlesie), wieś, gm. Wielick, pow. 
Kowel 
Podliście, wieś, gm. Jarosławicze, pow. 
Dubno 
Podlubachy, gm. Górniki, pow. Kowel   
Podlubecie, gm. Pniewo, pow. Kamień 
Koszyrski 
Podlubytowszczyn, gm. Lubitów, pow. 
Kowel   
Podlute, przysiółek, gm. Jasieniów Dolny, 
pow. Kałusz 
Podlutne, gm. Kamień Koszyrski, pow. 
Kamień Koszyrski 
Podłanie, gm. Podwołoczyska, pow. Skałat 
Podłęże, gm. Tyczyn, pow. Rzeszów 
Podłęże, gm. Tanobrzeg, pow. Tarnobrzeg 
Podłozy, gm. Wielkie Oczy, pow. Jaworów 
Podłożce I i II, wsie, gm. Jarosławicze, 
pow. Dubno 
Podłuby, gm. Nahaczów, pow. Jaworów 
Podłuby, kolonia, gm. Kołki, pow. Łuck 
Podłuby Małe, gm. Bruchnal, pow. 
Jaworów 
Podłuby Wielkie, wieś, gm. Bruchnal, pow. 
Jaworów 
Podłuby pod Lasem, gm. Nahaczów, pow. 
Jaworów 
Podłucka, gm. Wielka Głusza, pow. 
Kamień Koszyrski 
Podług, osada, gm. Sieniawa, pow. Jarosław 
Podługie, gm. Bóbrka, pow. Bóbrka 
Podłukawiec, gm. Hukałowce, pow. 
Zborów 
Podłużańska Ruda, wieś, gm. Kostopol, 
pow. Kostopol 
Podłużańskie Futory, futor, gm. Kostopol, 
pow. Kostopol 
Podłuże, wieś, gm. Werba, pow. Dubno 
Podłuże, wieś i nadleśnictwo, gm. 
Kostopol, pow. Kostopol 
Podłuże, wieś i dwór, gm. Uhorniki, pow. 
Stanisławów 
Podłuże, gm. Lisie Jamy, pow. Lubaczów 
Podłużne, wieś, gm. Kostopol, pow. 
Kostopol 
Podłużne, rezydencja, wieś nad Horyniem. 
(http://www.wolhynia.pl/index.p?option=c
om_t&view=article&id=436&catid=24&It
emid=101 )  
Podłypennie, gm. Włodzimierzec, pow. 
Sarny   
Podłypy, gm. Lubitów, pow. Kowel    
Podłysek, gm. Datyń, pow. Kowel  
Podłysk, futor, gm. Krymno, pow. Kowel 
Podłyszcze, gm. Trościaniec, pow. Łuck 
Podmałynnyk, gm. Lubitów, pow. Kowel    
Podmanasterz, wieś, gm. Stare Sioło, pow. 
Bóbrka 
Podmanastyrek, wieś i dwór, gm. Podbuż, 
pow. Drohobycz 
Podmanastyrek, wieś i dwór, gm. Laszków, 
pow. Radziechów 
Podmaniewo, gm. Szack, pow. Luboml   
Podmichale, wieś i dwór, gm. Podmichale, 
pow. Kałusz 
Podmichałowce, wieś i dwór, gm. Żurów, 
pow. Rohatyn 
Podmłynie, futor, gm. Kisorycze, pow. 
Sarny  
Podmojsce, wieś i dwór, gm. Hermanowice, 
pow. Przemyśl 
Podmonaster, gm. Broszniów, pow. Dolina 
Podmorgi, futor, gm. Krymno, pow. Kowel 
Podmostami, gm. Uhorsk, pow. 
Krzemieniec 
Podmoszje, gm. Siedliszcze, pow. Kowel   
Podmytyszcze, gm. Górniki, pow. Kowel  
Podniebyle, wieś, gm. Jedlicze, pow. 
Krosno 
Podniesienie św. Krzyża, kolonia,  gm. 
Dubno, pow. Dubno  
Podniestrzany, wieś i dwór, gm. 
Brzozdowce, pow. Bóbrka 
Podnyzka, gm. Zabłocie, pow. Kowel  
Podobanka, kolonia, gm. Tuczyn, pow. 
Równe 
Podobanka, przysiółek, gm. Nowomalin, 
pow. Zdołbunów 
Podolany, gm. Koniuszków, pow. Brody 
Podolany, wieś, gm. Buhryń, pow. Równe 
Podolany, osada, gm. Bereżce, pow. 
Krzemieniec 
Podolce, wieś, gm. Pohorce, pow. Rudki 
Podolczyki, gm. Lisie Jamy, pow. 
Lubaczów 
Podoliny, gm. Podzwierzyniec, pow. Rudki 
Podolszyna, gm. Gnojnice, pow. Jaworów 

Podoły, kolonia, gm. Rafałówka, pow. 
Sarny 
Podołyścia, futor, gm. Siedliszcze, pow. 
Kowel 
Podomosze, gm. Pniewo, pow. Kamień 
Koszyrski 
Podorechowo, gm. Datyń, pow. Kowel   
Podorichowo, gm. Zgorany, pow. Luboml  
Podorna, futor, gm. Krymno, pow. Kowel 
Podorobje, osada, gm. Lubieszów, pow. 
Kamień Koszyrski 
Podostra, gm. Bereżce, pow. Krzemieniec  
Podouhe, gm. Bruckenthal, pow. Rawa 
Ruska 
Podowczarnia, gm. Hołowno, pow. Luboml 
Podozjerje, gm. Lubieszów, pow. Kamień 
Koszyrski 
Podozy, gm. Kisorycze, pow. Sarny   
Podpaczuszki, gm. Wielka Głusza, pow. 
Kamień Koszyrski 
Podpar, futor, gm. Klesów, pow. Sarny 
Podpasików, gm. Rozłucz, pow. Turka 
Podpieczary, wieś i dwór, gm. Uhorniki, 
pow. Stanisławów 
Podplacyk, gm. Stepań, pow. Kostopol   
Podpolanka, gm. Rozłucz, pow. Turka 
Podpryślińskie, gm. Lubitów, pow. Kowel   
Podraków, futor, gm. Krymno, pow. Kowel 
Podrałówka, wieś, gm. Ludwipol, pow. 
Kostopol 
Podreczje, gm. Kisorycze, pow. Sarny 
Podrosochy, gm. Antonówka, pow. Sarny    
Podrójca, gm. Uhorsk, pow. Krzemieniec   
Podrudne, gm. Dobrotwór, pow. Kamionka 
Strumiłowa 
Podrudy, folwark, gm. Werba, pow. 
Włodzimierz 
Podrudzie, osada wojskowa, osada 
młyńska, gm. Werba, pow. Włodzimierz 
Podryże, kolonia, gm. Wielick, pow. Kowel 
Podryże I i II, wsie, gm. Wielick, pow. 
Kowel 
Podrzecze, gm. Borowno, pow. Kamień 
Koszyrski 
Podrzecze, gm. Chocieszów, pow. Kamień 
Koszyrski 
Podrzecze, wieś, gm. Kamień Koszyrski, 
pow. Kamień Koszyrski 
Podrzęsna, gm. Domaryż, pow. Gródek 
Jagielloński 
Podsadki, wieś i dwór, gm. Nawarja, pow. 
Lwów 
Podsadki, gm. Łanczyn, pow. Nadwórna 
Podsanie, gm. Nisko, pow. Nisko 
Podsielecze, kolonia, gm. Stydyń Wielki, 
pow. Kostopol 
Podsigła, gm. Narol, pow. Lubaczów  
Podsiółek, futor, gm. Krymno, pow. Kowel 
Podskolniki, gm. Podkamień, pow. Brody 
Podsmykowce, przysiółek, gm. Borki 
Wielkie, pow. Tarnopol 
Podsokole, gm. Zgorany, pow. Luboml  
Podsokół, gm. Jasień Dolny, pow. Kałusz 
Podsokół, gm. Sokołówka, pow. Złoczów 
Podsosenie, gm. Pniewo, pow. Kamień 
Koszyrski 
Podsosnów, wieś i dwór, gm. 
Podhorodyszcze, pow. Bóbrka 
Podsosnówka, gm. Uhorsk, pow. 
Krzemieniec 
Podstaje, przysiółek, gm. Gwoździec 
Miasto, pow. Kołomyja 
Podstawczany, gm. Wiszenka, pow. Gródek 
Jagielloński 
Podstawek, gm. Lubieszów, pow. Kamień 
Koszyrski 
Podstawie, kolonia, gm. Kostopol, pow, 
Kostopol 
Podstawie, kolonia, gm. Bereźce, pow. 
Luboml 
Podstawisznie, gm. Lubycza Królewska, 
pow. Rawa Ruska 
Podstawki, gm.Sokołówka, pow. Złoczów 
Podstodole, gm. Zawadka, pow. Turka 
Podsuche, przysiółek, gm. Spas, pow. 
Dolina 
Podsuche, gm. Kropiwnik Nowy, pow. 
Drohobycz 
Podsukacz, futor, gm. Stepań, pow. 
Kostopol 
Podswołok, gm. Górniki, pow. Kowel  
Podsynówka, wieś, gm. Datyń, pow. Kowel 
Podszamajłycha, gm. Górniki, pow. Kowel    
Podszubcem, gm. Kisorycze, pow. Sarny 
Podszumlańce, wieś i dwór, gm. 
Konkolniki, pow. Rohatyn 
Podśniatynka, kolonia, gm. Koszyłowce, 
pow. Zaleszczyki 
Podternom, gm. Lubitów, pow. Kowel  
Podtopile, gm. Hołowno, pow. Luboml   
Podtopole, gm. Dynów, pow. Rzeszów
Podtyniany, gm. Szack, pow. Luboml 
Podubliszcze, futor, gm. Lubikowicze, 
pow. Sarny 

Podujany, gm. Puków, pow. Rohatyn 
Podusilna, wieś i dwór, gm. Janczyn, pow. 
Przemyślany 
Podusów, wieś i dwór, gm. Janczyn, pow. 
Przemyślany 
Podwalina, gm. Nisko, pow. Nisko 
Podwerbce, wieś i dwór, gm. Nieźwiska, 
pow. Horodenka 
Podwerje, gm. Lubieszów, pow. Kamień 
Koszyrski 
Podwinie, wieś i dwór, gm. Rohatyn, pow. 
Rohatyn 
Podwiński, gm. Pomorzany, pow. Zborów 
Podwłocze, gm. Turka, pow. Turka 
Podwłoki, gm. Dzibułki, pow. Żółkiew 
Podwłóczyska, miasteczko i dwór, gm. 
Podwłóczyska, pow. Skałat 
Podworonszczyn, gm. Lubitów, pow. 
Kowel  
Podworyszcze, osada, gm. Stydyń Wielki, 
pow. Kostopol 
Podwórzec, gm. Komarno, pow. Rudki 
Podwyczółki, gm. Monasteryska, pow. 
Buczacz 
Podwysoka, wieś i dwór, gm. Stecowa, 
pow. Śniatyń 
Podwysokie, gm. Podzwierzyniec, pow. 
Rudki 
Podwysokie, wieś, gm. Kurzany, pow. 
Brzeżany 
Podwysokie, kolonia, gm. Tesłuhów, pow. 
Dubno 
Podwysokie, gm. Bereżce, pow. 
Krzemieniec  
Podwysokie, osada, gm. Świrz, pow. 
Przemyślany 
Podyszcze, gm. Maniewicze, pow. Kowel  
Podzagacie, gm. Łozina, pow. Gródek 
Jagielloński 
Podzamcze, wieś, gm. Radziwiłłów, pow. 
Dubno 
Podzamcze (Tajkury, Podzamcze 
Rycerskie), osada wojskowa, gm. Zdołbica, 
pow. Zdołbunów 
Podzamcze, gm. Ratno, pow. Kowel 
Podzamcze, dwór, gm. Przeworsk, pow. 
Przeworsk 
Podzamcze, kolonia, sołectwo Łanowce, 
gm. Jezierzany, pow. Borszczów 
Podzamcze Równieńskie, osada, gm. 
Równe, pow. Równe 
Podzameczek, wieś i dwór, gm. 
Podzameczek, pow. Buczacz 
Podzbuż, futor, gm. Kostopol, pow. 
Kostopol 
Podzbuż, futor, gm. Stydyń, pow. Kostopol  
Podzikruń, futor, gm. Datyń, pow. Kowel 
Podzwierzyniec, wieś, gm. Podzwierzyniec, 
pow. Rudki 
Podżabie, futor, gm. Bielska Wola, pow. 
Sarny 
Poginki, wieś, gm. Hołoby, pow. Kowel 
Pogonia, futor, gm. Lubikowicze, pow. 
Sarny 
Pogonie, gm. Borowno, pow. Kamień 
Koszyrski 
Pogoń, leśniczówka, gm. Trześń, pow. 
Tarnobrzeg 
Pogorelce, gm. Małnów, pow. Mościska 
Pogorełówka, wieś i futor, gm. Ludwipol, 
pow. Kostopol 
Pogorzałka, gm. Jeżowe, pow. Nisko 
Pogorzelce, osada i wieś, gm. Dubno, pow. 
Dubno 
Pogorzelisko, wieś, gm. Magierów, pow. 
Rawa Ruska 
Pogranicze, gm. Rohatyn, pow. Rohatyn 
Pogwizdów, wieś, gm. Czarna, pow. Łańcut 
Pogwizdów, wieś, gm. Głogów, pow. 
Rzeszów 
Pogwizdów Nowy, wieś, gm. Świlcza, 
pow. Rzeszów 
Pohar, wieś i dwór, gm. Koziowa, pow. 
Stryj 
Pohar pod Lasem, gm. Turka, pow. Turka 
Pohibło, gm. Bielska Wola, pow. Sarny  
Pohonia, wieś i dwór, gm. Markowce, pow. 
Tłumacz 
Pohorce, wieś i dwór, gm. Pohorce, pow. 
Rudki 
Pohorylce, wieś, gm. Pohorylce, pow. 
Przemyślany 
Pohorylec, przysiółek, gm. Spas, pow. 
Dolina 
Pohorylec, gm. Szack, pow. Luboml 
Pohoryła Wyższa, rezydencja. ( http://
www.wolhynia.pl/index.p?option=com_
t&view=article&id=437&catid=2&Item
id=101 )
Pohoryła, gm. Potok Złoty, pow. Buczacz 
Pohoryska, osada, gm. Stubno, pow. 
Przemyśl 
Pohorysko, gm. Dynów, pow. Rzeszów  
Pohrebce, wieś, gm. Zborów, pow. Zborów 

Pohrebiska, gm. Janczyn, pow. Przemyślany 
Pohulanka, gm. Bóbrka, pow. Bóbrka 
Pohulanka, futor, gm. Stepań, pow. 
Kostopol 
Pohulanka, wieś i folwark, gm. Silno, pow. 
Łuck 
Pohulanka, gm. Berezowica Wielka, pow. 
Tarnopol 
Pohyblice, gm. Przemyślany, pow. 
Przemyślany, obok Kimirz, Uszkowice 
Poiwanowo, futor, gm. Górniki, pow. 
Kowel 
Pojedynce, gm. Bielska Wola, pow. Sarny 
Pokaszczów, wieś i folwark, gm. Ołyka, 
pow. Łuck 
Pokosy, wieś, gm. Dziatkiewicze, pow. 
Równe 
Pokosy, kolonia i leśniczówka, gm. 
Klewań, pow. Równe 
Pokropiwna, wieś i dwór, gm. Kozłów, 
pow. Tarnopol 
Pokrowce, wieś, gm. Ruda, pow. Żydaczów 
Pokrywacze, gm. Górniki, pow. Kowel  
Pokuswa, gm. Maniewicze, pow. Kowel 
Pokuswa, gm. Borowno, pow. Kamień 
Koszyrski 
Polaki, gm. Sądowa Wisznia, pow. 
Mościska 
Polana, wieś, gm. Dobromil, pow. Dobromil 
Polana, wieś i dwór, gm. Bąkowice, po. 
Dobromil 
Polana, gm. Przysłup, pow. Gorlice 
Polana, gm. Czernelica, pow. Horodenka 
Polana, futor i gajówka, gm. Stepań, pow. 
Kostopol 
Polana, wieś, gm. Polana, pow. Lesko 
Polana, wieś i dwór, gm. Krasów, pow. 
Lwów 
Polana, gm. Turka, pow. Turka 
Polana, gm. Dynów, pow. Rzeszów 
Polanica, wieś, gm. Polanica, pow. Dolina 
Polanica Czemegorowska, przysiółek, gm. 
Mikuliczyn, pow. Nadwórna 
Polanica Popowiczowska, przysiółek, gm. 
Jabłonica, pow. Nadwórna 
Polanka, gm. Zubrzec, pow. Buczacz 
Polanka, wieś, gm. Jedlicze, pow. Krosno 
Polanka, wieś i dwór, gm. Nawarja, pow. 
Lwów 
Polanka, kolonia, gm. Szczurzyn, pow. 
Łuck 
Polanka, kolonia, gm. Tuczyn, pow. Równe 
Polanka Bóbrecka (Ernsdorf), gm. Bóbrka, 
pow. Bóbrka 
Polanka Horyniecka (Deutschbach), gm. 
Horyniec, pow. Lubaczów
Polanki, wieś, gm. Hryniawa, pow. Kosów 
Polanki, wieś, gm. Wołkowyja, pow. Lesko 
Polanki, folwark, gm. Pnikut, pow. 
Mościska 
Polanówka, kolonia, gm. Kniahinin, pow. 
Dubno  
Polanówka, kolonia, gm. Derażne, pow. 
Kostopol  
Polany, wieś, kolonia i folwark, gm. 
Berezne, pow. Kostopol 
Polany, osada wojskowa, gm. Katerburg, 
pow. Krzemieniec
Polany, kolonia, gm. Stydyń Wielki, pow. 
Kostopol 
Polany, kolonia, gm. Powursk, pow. Kowel 
Polany, wieś, gm. Polany, pow. Krosno 
Polany, wieś, gm. Wiśniowiec, pow. 
Krzemieniec 
Polany, wieś, gm. Polany, pow. Nowy Sącz 
Polany, wieś i dwór, gm. Mokrotyn, pow. 
Żółkiew 
Polany Surowiczne, wieś, gm. Jaśliska, 
pow. Sanok 
Polańczyk, wieś, gm. Wołkowyja, pow. 
Lesko 
Polańskie, gm. Sianki, pow. Turka 
Polchowa, wieś i dwór, gm. Dubiecko, 
pow. Przemyśl 
Pole, gm. Nawsie Brzosteckie, pow. Jasło 
Poledo, futor, gm. Lubikowicze, pow. 
Sarny 
Polena, gm. Jaremcze, pow. Nadwórna 
Polesie, kolonia, gm. Równe, pow. Równe 
Poleszuki, wieś, gm. Grzybowica, pow. 
Włodzimierz Wołyński 
Police, wieś, gm. Bereźne, pow. Kostopol 
Police, wieś, folwark i dwór, gm. 
Rafałówka, pow. Sarny 
Police, wieś i folwark, gm. Kamień 
Koszyrski, pow. Kamień Koszyrski 
Polisiuki, osada, gm. Wiśniowczyk, pow. 
Podhajce 
Poliski, kolonia, gm. Jarosławicze, pow. 
Dubno 
Polje, gm. Datyń, pow. Kowel 
Polki, przysiółek, gm. Baranów, pow. 
Tarnobrzeg 
Polminowice (Nowa Wieś, Neudorf), gm. 
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Neudorf, pow. Drohobycz 
Polochów Mały, wieś i dwór, gm. Dunajów, 
pow. Przemyślany 
Polowa, futor, gm. Tesłuhów, pow. Dubno 
Polowa, osada, gm. Kłodno-Lisowszczyzna, 
pow. Krzemieniec 
Polowa, gm. Wyszogródek, pow. 
Krzemieniec   
Polowa Grobla, futor, gm. Poczajów Nowy, 
pow. Krzemieniec 
Polska Góra, stacja kolejowa, gm. Nowy 
Czartorysk, pow, Łuck  
Polska Marynka, gm. Stubno, pow. 
Przemyśl 
Polska Wieś, gm. Płaucza Mała, pow. 
Brzeżany 
Polska Wola, gm. Wiśniowczyk, pow. 
Podhajce 
Polska Wola, gm. Ottynia, pow. Tłumacz 
Poluchno, wieś, gm. Podberezie, pow. 
Horochów 
Poluchów Mały, wieś, gm. Dunajów, pow. 
Przemyślany  
Poluchów Wielki, wieś i dwór, gm. 
Gliniany, pow. Przemyślany 
Połapy, wieś, gm. Zgorany, pow. Luboml 
Połochowo, osada, gm. Siedliszcze, pow. 
Kowel 
Połom, futor, gm. Kisorycze, pow. Sarny 
Połomiany, kolonia, gm. Korytnica, pow. 
Włodzimierz Wołyński 
Połomyja, wieś, gm. Niebylec, pow. 
Rzeszów 
Połonice, wieś, dwór i przystanek kolejowy, 
gm. Zadwórze, pow. Przemyślany 
Połonice Bohdanówka, gm. Zadwórze, 
pow. Przemyślany 
Połoniczna, wieś i dwór, gm. Nieznanów, 
pow. Kamionka Strumiłowa 
Półonir, futor, gm. Datyń, pow. Kowel 
Połonja, gm. Datyń, pow. Kowel   
Połonka, wieś i kolonia, gm. Połonka, pow. 
Łuck 
Połonne, wieś, gm. Rafałówka, pow. Sarny 
Połonyćke, gm. Datyń, pow. Kowel   
Połowanki, gm. Siedliszcze, pow. Kowel 
Połowce, wieś i dwór, gm. Pauszówka, 
pow. Czortków 
Połowce, kolonia, gm. Dżuryn, pow. 
Czortków 
Połowe, osada, gm. Żelechów Wielki, pow. 
Kamionka Strumiłowa 
Połowica, leśniczówka, gm. Bereźne, pow. 
Kostopol 
Połowica, futor, gm. Zabłocie, pow. Kowel 
Połowla, wieś, gm. Włodzimierzec, pow. 
Sarny 
Połowycia, gm. Zabłocie, pow. Kowel, 
obok gajówka Mandzyna, leśniczówka Za 
Świętem 
Położewo, wieś, gm. Szack, pow, Luboml 
Połtew, wieś, gm. Zadwórze, pow. 
Przemyślany 
Połunoczna, futor, gm. Tesłuhów, pow. 
Dubno 
Połupanówka, wieś i dwór, gm. Skałat 
Stary, pow. Skałat 
Połyk, kolonia, gm. Trościaniec, pow. Łuck 
Połyk, gm. Hołowno, pow. Luboml 
Połyk, gm. Przerośl, pow. Nadwórna 
Połyki, osada, gm. Krupiec, pow. Dubno 
Połyki, futor, gm. Tesłuhów, pow. Dubno 
Połyszcze, gm. Górniki, pow. Kowel   
Pomian, gm. Jankowce, pow. Tarnopol 
Pomiarek, gm. Hoszany, pow. Rudki 
Pomiarki, gm. Truskawiec, pow. Drohobycz 
Pomiarki, gm. Kałusz, pow. Kałusz 
Pomiarki, gm. Małnów, pow. Mościska 
Pomiarki, gm. Pasieczna, pow. Stanisławów 
Pomiarki, gm. Bratkowce, pow. Stryj 
Pomiarki, gm. Podhorodece, pow. Stryj 
Pomiarki, gm. Grabowiec Stryjski, pow.  
Stryj 
Pomiarki, wieś, gm. Siemakowce, pow. 
Horodenka 
Pomiarki, futor, gm. Kisielin, pow. 
Horochów 
Pomiarki, kolonia, gm. Werba, pow. 
Włodzimierz 
Pomiarki, osiedle, sołectwo Łanowce, gm. 
Jezierzany,  pow. Borszczów  
Pomiary (Pomiry), uroczysko, gm. 
Ludwipol, pow. Kostopol 
Pomirki, futor, gm. Ludwipol, pow. 
Kostopol 
Pomirki, kolonia i osada fabryczna, gm. 
Werba, pow. Włodzimierz 
Pomirki, gm. Stepań, pow. Kostopol    
Pomirki, gm. Wiśniowiec, pow. 
Krzemieniec 
Pomłynów, wieś, gm. Kamionka Wołoska, 
pow. Rawa Ruska 
Pomonięta, wieś, gm. Kniahynicze, pow. 
Rohatyn 

Pominięta-Psary, stacja kolejowa, gm. 
Knihynicze, pow. Rohatyn 
Pomorce, wieś i dwór, gm. Trybuchowce, 
pow. Buczacz 
Pomorów, wieś i folwark, gm. Chotiaczów, 
pow. Włodzimierz 
Pomorzanka, kolonia, gm. Świniuchy, pow. 
Horochów 
Pomorzany, miasteczko i dwór, gm. 
Pomorzany, pow. Zborów 
Pomyjniki, gm. Twierdza, pow. Mościska 
Ponebel, wieś, folwark i leśniczówka, gm. 
Równe, pow. Równe 
Ponekła, gm. Tyszkowce, pow. Horodenka 
Poneria, gm. Borysław, pow. Drohobycz 
Poniatowo, osada, gm. Równe, pow. Równe 
Poniatowo, gm. Ołyka, pow. Łuck  
Poniatówka, wieś i folwark, gm. Werba, 
pow. Dubno 
Poniatówka (d. Srebno), wieś, gm. Krupiec, 
pow. Dubno  
Poniatówka, osada wojskowa, gm. Chorów, 
pow. Zdołbunów 
Poniczów, wieś, folwark i leśniczówka, 
gm. Werba, pow. Włodzimierz 
Ponikowica, wieś i dwór, gm. Ponikowica, 
pow. Brody 
Ponikwa, wieś i dwór, gm. Jasionów, pow. 
Brody 
Popadia, gm. Kisorycze, pow. Sarny    
Popadiówka, gm. Chotiaczów, pow.
Włodzimierz 
Popardy, przysiółek, gm. Nadole, pow. 
Krosno 
Popielany, wieś, gm. Czerkasy, pow. Lwów 
Popiele, wieś, gm. Dereżyce, pow. 
Drohobycz 
Popiele, gm. Sanok, pow. Sanok 
Popielnia, gm. Kołtów, pow. Złoczów 
Popielniki, wieś i dwór, gm. Dżurów, pow. 
Śniatyń 
Popielów, gm. Tłumacz, pow. Tłumacz 
Popielówka, kolonia i leśniczówka, gm. 
Kupiczów, pow. Kowel 
Popiki, gm. Sądowa Wisznia, pow. 
Mościska 
Popiki, gm. Kamionka Wołoska, pow. 
Rawa Ruska 
Popiki, gm. Ołyka, pow. Łuck   
Popliwce, gm. Górniki, pow. Kowel 
Popławniki, wieś, gm. Bołszowce, pow. 
Rohatyn 
Popławy, osada, gm. Białokiernica, pow. 
Podhajce, obok Kosyczki, Łętówka 
Popławy, kolonia. gm. Białokiernica, pow. 
Podhajce, obok Chajmówka, folwark 
Linderówka 
Popławy, kolonia i folwark, gm. 
Nowosiółka, pow. Podhajce, obok 
Michałówka, Chajmówka 
Popławy, gm. Płaucza Mała, pow. Brzeżany  
Popławy, wieś, gm. Strusów, pow. 
Trembowla  
Popławy, osiedle, sołectwo Bieniawa, gm. 
Siemikowce, pow. Podhajce 
Popławy Skałackie, gm. Skałat, pow. Skałat 
Popłyncy, gm. Górniki, pow. Kowel 
Popowa, gm. Potylicz, pow. Rawa Ruska 
Popowa Dolina, leśniczówka, gm. Chorów, 
pow. Zdołbunów 
Popowa Góra, gm. Dąbrowica, pow. Sarny   
Popowce, wieś, gm. Suchowola, pow. 
Brody 
Popowce, osiedle, gm. Chołojów, pow. 
Radziechów 
Popowce, wieś, gm. Bereźce, pow. 
Krzemieniec 
Popowce, wieś i dwór, gm. Koszyłowce, 
pow. Zaleszczyki 
Popowce, wieś, gm. Chorów, pow. 
Zdołbunów 
Popowice, wieś i dwór, gm. Popowice, 
pow. Przemyśl 
Popowice, przysiółek, gm. Radomyśl, pow. 
Tarnobrzeg 
Popowicze, wieś i kolonia, gm. Hołoby, 
pow. Kowel 
Popowicze, sołectwo Warchoły, gm. 
Grabowa, pow. Kamionka Strumiłowa 
Popowina, kolonia, pow. Kołki, pow. Łuck 
Popowski Ostrów, kolonia, gm. Rożyszcze, 
pow. Łuck 
Popowskie, osada młyńska, gm. Dederkały 
Wielkie, pow. Krzemieniec 
Popowszczyzna, kolonia, gm. Kołki, pow. 
Łuck 
Popowszczyzna, gm. Wiśniowiec, pow. 
Krzemieniec
Popowy Gaj, gajówka, gm. Potok Złoty, 
pow. Buczacz 
Popowy Gaj, gajówka, gm. Czernelica, 
pow. Horodenka 
Popów, gm. Lubieszów, pow. Kamień 
Koszyski 

Popówka, wieś, gm. Kiwerce, pow. Łuck 
Popówka, wieś i gajówka, gm. Werba, pow. 
Włodzimierz 
Popówka, kolonia, gm. Kniahininek, pow. 
Łuck  
Popówka, gm. Wielka Głusza, pow. 
Kamień Koszyrski 
Poprady, gm. Nadole, pow. Krosno 
Poprzecznica, futor, gm. Brany, pow. 
Horochów 
Porada, kolonia, gm. Włodzimierzec, pow. 
Sarny 
Porady, gm. Toporów, pow. Radziechów 
Poraj, wieś, gm. Chorkówka, pow. Krosno 
Poraż, wieś, gm. Łukowe, pow. Lesko 
Porąbka, futor, gm Lubikowicze, pow. 
Sarny 
Porchowa, wieś i dwór, gm. Zubrzec, pow. 
Buczacz 
Porchówka, gm. Bereżce, pow. Krzemieniec  
Porewisy, wieś, gm. Stare Koszary, pow. 
Kowel 
Poręb, gm. Aleksandrja, pow. Równe   
Poręb, kolonia, gm. Deraźne, pow. 
Kostopol 
Poręb, kolonia, gm. Werba, pow. 
Włodzimierz 
Poręba, osada, gm. Tryńcza, pow. 
Przeworsk 
Poręba Mała, gm. Stary Sącz, pow. Nowy 
Sącz 
Poręby, wieś, gm. Nozdrzec, pow. Brzozów 
Poręby, gm. Jedlicze, pow. Krosno 
Poręby Dymarskie, gm. Cmolas, pow. 
Kolbuszowa 
Poręby Huciskie, gm. Poręby Huciskie, 
pow. Kolbuszowa  
Poręby Kupieńskie, gm. Kolbuszowa, pow. 
Kolbuszowa 
Poręby Wolskie, gm. Raniżów, pow. 
Kolbuszowa 
Porochna, futor, gm. Górniki, pow. Kowel 
Porochownia, futor, gm.Radziwiłłów, pow. 
Dubno 
Porohy, wieś, gm. Porohy, pow. Nadwórna 
Poromów, gm. Chotiaczów, pow. 
Włodzimierz   
Porośl, kolonia, gm. Antoniówka nad 
Horyniem, pow. Sarny 
Porozów, kolonia i osada fabryczna, gm. 
Zdołbica, pow. Zdołbunów 
Porosk Mały, wiś i folwark, gm. Hołoby, 
pow. Kowel 
Porosk Wielki, wieś i folwarki I  i II, gm 
Wielisk, pow. Kowel 
Poróbka, gm. Zgorany, pow. Luboml  
Porska Wólka, wieś i kolonia, gm. Wielisk, 
pow. Kowel 
Porszna, wieś i dwór, gm. Nawarja, pow. 
Lwów 
Poruby, osada, gm. Wierzbiany, pow. 
Jaworów 
Poruczyn, wieś i dwór, gm. Buszcze, pow. 
Brzeżany 
Porudenko, wieś, gm. Szutowa, pow. 
Jaworów 
Porudno, wieś i dwór, gm. Szutowa, pow. 
Jaworów 
Porwańce, wieś, gm. Podberezie, pow. 
Horochów 
Poryck, miasteczko, gm. Poryck, pow. 
Włodzimierz 
Poryck Stary, wieś, folwark i gajówka, gm. 
Poryck, pow. Włodzimierz 
Porzecze, gm. Komarno, pow. Rudki  
Porzecze Janowskie, wieś, gm. Domaryż, 
pow. Gródek Jagielloński 
Porzecze Lubieńskie, wieś, gm. Lubień 
Wielki, pow. Gródek Jagielloński 
Porzycze Grunt, wieś i dwór, gm. Komarno, 
pow. Rudki, obok Piaski, Porzecze 
Zadwórne, Burcze 
Porzycze Zadwórne, wieś, gm. Komarno, 
pow. Rudki 
Posada, gm. Hermanowice, pow. Przemyśl 
Posada Dolna, osada i wieś, gm. Rymanów, 
pow. Sanok 
Posada Felsztyńska, dwór, gm. Felsztyn, 
pow. Sambor 
Posada Górna, wieś, gm. Rymanów, pow. 
Sanok 
Posada Jaćmierska, wieś, gm. Zarszyn, 
pow. Sanok 
Posada Jaśliska, wieś, gm. Jaśliska, pow. 
Sanok 
Posada Leska, gm. Lesko, pow. Lesko 
Posada Niżna, wieś, gm. Stary Sambor, 
pow. Sambor 
Posada Nowomiejska, wieś i dwór, gm. 
Nowe Miasto, pow. Dobromil 
Posada Rybotycka, wieś, gm. Rybotycze, 
pow. Dobromil 
Posada Wyżna, wieś gm. Stary Sambor, 
pow. Sambor 

Posada Zarszyńska, wieś, gm. Zarszyn, 
pow. Sanok 
Posanie, przysiółek, gm. Charzewice, pow. 
Tarnobrzeg 
Posenczyn, futor, gm. Górniki, pow. Kowel 
Posertucha, gm. Szack, pow. Luboml 
Posiahwa (Posiągwa), wieś, gm. Buhryń, 
pow. Równe 
Posiecz, wieś i dwór, gm. Łysiec, pow. 
Stanisławów 
Posiołek, osada, gm. Klewań, pow. Równe 
Posolicha, gm. Lubieszów, pow. Kamień 
Koszyrski 
Posonczyn, gm. Górniki, pow. Kowel 
Postawień, kolonia, gm. Korzec, pow. 
Równe 
Postników, wieś i kolonia, gm. Malin, pow. 
Dubno 
Postojannie, gm. Lubitów, pow. Kowel   
Postojątka, osada, gm. Zielona, pow. 
Nadwórna 
Postojno, wieś, gm. Deraźne, pow. 
Kostopol 
Postołów, wieś, gm. Lesko, pow. Lesko 
Postołówka, wieś i dwór, gm. Horodnica, 
pow. Kopyczyńce 
Postruski, folwark, gm. Wojniłów, pow. 
Kałusz 
Postupel, wieś, gm. Górniki, pow. Kowel 
Posuchów, wieś, gm. Potutory, pow. 
Brzeżany 
Posuchy, osada, gm. Raniżów, pow. 
Kolbuszowa 
Posywa, wieś, gm. Nowomalin, pow. 
Zdołbunów, obok Peremorówka, 
Chiniówka 
Poszelażnik, folwark, gm. Gwoździec 
Miasto, pow. Kołomyja 
Poświerz, wieś, gm. Bukaczowce, pow. 
Rohatyn 
Potaniki, gm. Toporów, pow. Radziechów 
Potaracze, gm. Hołowno, pow. Luboml  
Potasznia, gm. Stuposiany, pow. Lesko, 
obok Dwerniczek. Smolnik 
Potasznia, wieś, gm. Ludwipol, pow. 
Kostopol 
Poterby Szepelskie, wieś, gm. Torczyn, 
pow. Łuck 
Potereba, gm. Lubitów, pow. Kowel    
Potereby, gm. Lubitów, pow. Kowel  
Potoczany, wieś, gm. Buszcze, pow. 
Brzeżany 
Potoczek ,futor, gm. Kisowycze, pow. 
Sarny 
Potoczek, wieś i dwór, gm. Stecowa, pow. 
Śniatyń 
Potoczki, gm. Sławsko, pow. Stryj 
Potoczyska, wieś i dwór, gm. Siemakowce, 
pow. Horodenka 
Potok, wieś i dwór, gm. Koniuchy, pow. 
Brzeżany 
Potok, gm. Witwica, pow. Dolina 
Potok, przysiółek, gm. Neudorf, pow. 
Drohobycz 
Potok, wieś, gm. Jedlicze, pow. Krosno 
Potok, przysiółek, gm. Żołynia, pow. 
Łańcut 
Potok, gm. Dynów, pow. Rzeszów 
Potok, gm. Turka, pow. Turka 
Potok, gm. Matków, pow. Turka 
Potok, gm. Zawadka, pow. Turka 
Potok, gm. Buderaż, pow. Zdołbunów 
Potok, wieś i dwór, gm. Rohatyn, pow. 
Rohatyn 
Potok, przysiółek wsi Batyjów, gm. 
Laszków, pow. Radziechów 
Potok Czarny, wieś, gm. Osławy Białe, 
pow. Nadwórna 
Potok Jaworowski, gm. Wielkie Oczy, pow. 
Lubaczów 
Potok Wielki, wieś, gm. Ławrów, pow. 
Turka 
Potok Złoty, miasteczko i dwór, gm. Potok 
Złoty, pow. Buczacz 
Potoki, gm. Żohatyn, pow. Dobromil 
Potoki, gm. Szczurowice, pow. Radziechów 
Potoki, przysiółek, gm. Lubycza 
Królewska, pow. Rawa Ruska 
Potoki, gm. Hyżne, pow. Rzeszów 
Potokowo, futor, gm. Krymno, pow. Kowel 
Potopniki, gm. Toporów, pow. Radziechów 
Potoreć, gm. Zabłocie, pow. Kowel 
Potoroczne, futor, gm. Hołowno, pow. 
Luboml 
Potrudynyć, gm. Datyń, pow. Kowel  
Poturzyca, wieś i dwór, gm. Krystynopol, 
pow. Sokal 
Poturzycka Wólka, gm. Krystynopol, pow. 
Sokal 
Potutorów, wieś i folwark, gm. Dederkały 
Wielkie, pow. Krzemieniec 
Potutory, wieś i stacja kolejowa, gm. 
Potutory, pow. Brzeżany 
Potyckie, gm. Zabłotów, pow. Śniatyń 
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Potyczki, gm. Potylicz, pow. Rawa Ruska 
Potylicz, miasteczko, gm. Potylicz, pow. 
Rawa Ruska 
Potyszcze, folwark, gm. Niesuchojeże, 
pow. Kowel 
Powarowo, gm. Zabłocie, pow. Kowel 
Powerchów, wieś i gajówka, gm. 
Podzwierzyniec, pow. Rudki 
Powitno, wieś i dwór, gm. Mszana, pow. 
Gródek Jagielloński 
Powodowa, gm. Sambor, pow. Sambor 
Powursk (Powórsk), wieś, folwark i stacja 
kolejowa, gm. Powursk, pow. Kowel 
Powtórnia, gm. Sambor, pow. Sambor 
Powypis, gm. Zabłocie, pow. Kowel   
Poznanka, kolonia, gm. Połonka, pow. 
Łuck 
Poznanka Gniła, wieś i kolonia, gm. 
Grzymałów, pow. Skałat 
Poznanka Hetmańska, wieś i dwór, gm. 
Grzymałów, pow. Skałat 
Poździacz, wieś, gm. Stubno, pow. 
Przemyśl 
Poździmierz, wieś i dwór, gm. Korczyn, 
pow. Sokal 
Pożarki, osada i wieś, gm. Rożyszcze, pow. 
Łuck 
Pożarna, gm. Stojanów, pow. Radziechów 
Pożarnica, futor, gm. Torczyn, pow. Łuck 
Pożarnica, kolonia, gm. Brany, pow. 
Horochów 
Pożarnica, gm. Koniuszki, pow. Rohatyn 
Pożeże, przysiółek, gm. Jazłowiec, pow. 
Buczacz 
Pożoga, futor, gm. Niemowicze, pow. 
Sarny 
Pożóg, wieś i folwark, gm. Lubieszów, 
pow. Kamień Koszyrski 
Pójło, wieś i dwór, gm. Hołyń, pow. Kałusz 
Pólko, przysiółek, gm. Kamionka Wołoska, 
pow. Rawa Ruska 
Pólko, kolonia, gm. Międzyrzec, pow. 
Równe  
Pólkowo, gm. Ratno, pow. Kowel 
Półbieda Stydyńska, kolonia, gm. Stydyń 
Wielki, pow. Kostopol 
Półhany, wieś, folwark i leśniczówka, gm. 
Brany, pow. Horochów 
Północne, wieś, gm. Tesłuhów, pow. Dubno 
Pózikowskiego, futor, gm. Białozórka, 
pow. Krzemieniec 
Pracówka, gm. Żohatyn, pow. Dobromil 
Pracuki, wieś, gm. Dąbrowica, pow. Sarny 
Prałkowce, wieś i dwór, gm. Prałkowce, 
pow. Przemyśl 
Prawda, osada, gm. Podkamień, pow. 
Brody, obok Koniawa, Ogrodniki 
Predki, gm. Lubycza Królewska, pow. 
Rawa Ruska  
Prehoryłe  wieś, gm. Mircze, pow. 
Hrubieszów 
Prełuki, gm. Jaremcze, pow. Nadwórna 
Prełuki, gm. Komańcza, pow. Sanok 
Premiłów, wieś, gm. Chorostków, pow. 
Kopyczyńce 
Prenatka, gm. Lubycza Królewska, pow. 
Rawa Ruska 
Preska, gm. Lubitów, pow. Kowel   
Presowce, wieś, gm. Zborów, pow. Zborów  
Prewendy, gm. Lubaczów, pow. Lubaczów 
Prędziel, kolonia, gm. Rudnik, pow. Nisko 
Pręty, gm. Klimkówka, pow. Gorlice 
Prinzenthal (Kniażyn), gm. Starzawa, pow. 
Dobromil  
Probabin, wieś i dwór, gm. Horodenka, 
pow. Horodenka 
Probostwo, gm. Popowice, pow. Przemyśl 
Probużna, miasteczko i dwór, gm. 
Probużna, pow. Kopyczyńce 
Probużna Stara, gm. Probużna, pow. 
Kopyczyńce 
Prochid, gm. Zabłocie, pow. Kowel 
Prochid, gm. Krymno, pow. Kowel  
Prochownia, futor, gm. Radziwiłłów, pow. 
Dubno 
Prochód, wieś, gm. Górniki, pow. Kowel 
Procisne, wieś, gm. Stuposiany, pow. Lesko 
Prohonów Mały, kolonia, gm. Torczyn, 
pow. Łuck 
Prohonów Wielki, kolonia, gm. Torczyn, 
pow. Łuck 
Proid, futor, gm. Górniki, pow. Kowel 
Prokazy, wieś, gm. Radziwiłłów, pow. 
Dubno 
Prokoście, gm. Stydyń, pow. Kostopol  
Prokurawa, wieś, gm. Pistyń, pow. Kosów 
Prom, wieś, gm. Ludwipol, pow. Kostopol 
Proniatyn, wieś i dwór, gm. Hłuboczek 
Wielki, pow. Tarnopol 
Proposniska, kolonia, gm. Boremel, pow. 
Dubno  
Proskurka, gm. Zabłocie, pow. Kowel   
Prosowce, wieś, gm. Skoryki, pow. Zbaraż 
Proszowa, wieś, gm. Baworów, pow. 

Tarnopol 
Proszyna, gm. Rodiatycze, pow. Gródek 
Jagielloński 
Protesty, wieś, gm. Żurawno, pow. 
Żydaczów 
Prowalle, gm. Lubitów, pow. Kowel   
Prowała, wieś, gm. Krechów, pow. Żółkiew 
Prożłyka, gm. Zabłocie, pow. Kowel 
Pruchnik, miasteczko, gm. Pruchnik, pow. 
Jarosław 
Pruchnik Wieś, wieś i dwór, gm. Pruchnik, 
pow. Jarosław 
Pruchniszcze, wieś i dwór, gm. Winograd, 
pow. Kołomyja 
Pruhin, gm. Lubitów, pow. Kowel   
Prurwa (Przerwa), kolonia, gm. 
Włodzimierzec, pow. Sarny 
Prusaki, gm. Hołowno, pow. Luboml 
Prusie, wieś i dwór, gm. Siedliska, pow. 
Rawa Ruska 
Prusie, gm. Horyniec, pow. Lubaczów 
Prusiec, gm. Kisorycze, pow. Sarny 
Prusiek, wieś, gm. Sanok, pow. Sanok 
Prusinów, wieś i dwór, gm. Bełz, pow. 
Sokal 
Pruska, gm. Aleksandrja, pow. Równe  
Pruski, folwark, gm. Wasylkowce, pow. 
Kopyczyńce 
Pruski, wieś, gm. Buhryń, pow. Równe 
Pruski, folwark, gm. Sijańce, pow. 
Zdołbunów 
Prusoty, osada, gm. Stany, pow. Nisko 
Prusy, wieś i dwór, gm. Prusy, pow. Lwów 
Prusy, gm. Wróblaczyn, pow. Rawa Ruska 
Prusy, wieś, gm. Dublany, pow. Sambor 
Prusy, gm. Uścieczko, pow. Zaleszczyki 
Pruszyn Nowy, I, II i III, kolonie, gm. 
Tuczyn, pow. Równe 
Prużleków, gm. Zabłocie, pow. Kowel  
Prybeń, osada, gm. Dobrzanica, pow. 
Przemyślany 
Pryboj, gm. Lubikowicze, pow. Sarny   
Pryczoła, gm. Zielona, pow. Nadwórna 
Prydatki, gm. Chorów, pow. Zdołbunów    
Prydatki, gm. Huszcza, pow. Luboml    
Prydatki, gm. Luboml, pow. Luboml  
Pryhata, gm. Remizowce, pow. Złoczów 
Pryjma, leśniczówka, gm. Mikołajów, pow. 
Żydaczów, obok Radziejów, Weryń 
Prykierny, gm. Schodnica, pow. Drohobycz 
Pryłuki, gm. Zielona, pow. Nadwórna, 
obok Rafajłowa, Sałatruk 
Prymyszcze, gm. Stepań, pow. Kostopol  
Prynada, gm. Potylicz, pow. Rawa Ruska 
Prypeć, gm. Hołowno, pow. Luboml  
Prypory, gm. Kuty Stare, pow. Kosów, 
obok Białoberezka 
Prysakowa, gm. Remizowce, pow. 
Złoczów, obok Uhorce, Czyżów 
Pryski, futor, gm. Radziwiłłów, pow. 
Dubno 
Prystań, gm. Wielka Głusza, pow. Kamień 
Koszyrski 
Prystupycha, gm. Luboml, pow. Luboml   
Pryślińskie, gm. Lubitów, pow. Kowel  
Prywedy, gm. Lubaczów, pow. Lubaczów 
Prywitów, koło rzeki Słucz, rezydencja. 
(http://www.wolhynia.pl/index.p?option=c
om_t&view=article&id=440&catid=24&It
emid=101 ) 
Pryworotje, gm. Lubitów, pow. Kowel  
Przebraże, kolonia, gm. Trościaniec, pow. 
Łuck   
Przebrodź, kolonia, gm. Trościaniec, pow. 
Łuck 
Przechody, osada, gm. Czortków, pow. 
Czortków 
Przechody, kolonia, gm. Lubieszów, pow. 
Kamień Koszyrski 
Przedbórz, wieś i dwór, gm. Kolbuszowa 
Górna, pow. Kolbuszowa 
Przedbórze, wieś, gm. Wielkie Oczy, pow. 
Jaworów 
Przedmieście, wieś i dwór, gm. Jazłowiec, 
pow. Buczacz 
Przedmieście, gm. Janczyn, pow. 
Przemyślany 
Przedmieście, wieś i dwór, gm. Wróblaczyn, 
pow. Rawa Ruska 
Przedmieście Czerlańskie, wieś, gm. 
Lubień Wielki, pow. Gródek Jagielloński 
Przemieście Czudeckie, wieś, gm. Czudec, 
pow. Rzeszów 
Przedmieście Dubieckie, wieś, gm. 
Dubiecko, pow. Przemyśl 
Przedmieście Dynowskie, wieś i dwór, gm. 
Dynów, pow. Brzozów 
Przedmieście Małe, gm. Magierów, pow. 
Rawa Ruska 
Przedmieście Małe, osada, gm. Potylicz, 
pow. Rawa Ruska 
Przedmieście Strzyżowskie, wieś, gm. 
Strzyżów, pow. Rzeszów 
Przedmieście Wielkie, gm. Magierów, pow. 

Rawa Ruska 
Przedmieście Wielkie, gm. Potylicz, pow. 
Rawa Ruska 
Przedmirzychy Małe, wieś, gm. Dzibułki, 
pow. Żółkiew 
Przedmirzychy Wielkie, wieś, gm. 
Dzibułki, pow. Żółkiew 
Przedsiewne, wieś, gm. Tomaszowce, pow. 
Kałusz 
Przedzielnica, wieś i dwór, gm. Nowe 
Miasto, pow. Dobromil 
Przegłówek, kolonia, gm. Werba, pow. 
Włodzimierz Wołyński 
Przegnojów, wieś, gm. Gliniany, pow. 
Przemyślany 
Przegonina, gm. nieznana, pow. Gorlice, 
obok Małastów, Bartne 
Przekalec, wieś, gm. Touste, pow. Skałat 
Przekopiec, gm. Mikołajów, pow. 
Żydaczów 
Przekopna, wieś, gm. Popowice, pow. 
Przemyśl 
Przekurka, wieś, gm. Huszcza, pow. 
Luboml 
Przelaski, gm. Puków, pow. Rohatyn 
Przełamaniec, gm. Krasów, pow. Lwów 
Przemiarki, gm. Małnów, pow. Mościska 
Przemiwłóki, wieś i dwór, gm. Nadycze, 
pow. Żółkiew 
Przemorówka (Peremorówka, 
Przemurówka), wieś, gm. Szumsk, pow. 
Krzemieniec 
Przemysłów, wieś i dwór, gm. Bełz, pow. 
Sokal 
Przemyśl, miasto, gm. Przemyśl, pow. 
Przemyśl, woj. Lwów 
Przemyśl Błonie, dzielnica miasta Przemyśl 
Przemyśl Lipowica, przedmieście miasta 
Przemyśl 
Przemyśl Zasanie, dzielnica miasta 
Przemyśl 
Przemyślany, miasto i dwór, gm. 
Przemyślany, pow. Przemyślany, woj. 
Tarnopol  
Przeparów (Pereparów), kolonia, gm. 
Połonka, pow. Łuck
Przerośl, wieś i dwór, gm. Przerośl, pow. 
Nadwórna 
Przerwa, gm. Lisznia, pow. Drohobycz 
Przerwa, gm. Żurawica, pow. Przemyśl 
Przerwa (Prurwa), kolonia, gm. 
Włodzimierzec, pow. Sarny 
Przerytka, wieś, gm. Ludwipol, pow. 
Kostopol 
Przesada, gm. Żohatyn, pow. Dobromil 
Przesławica Sielecka, futor, gm. Mikulicze, 
pow. Włodzimierz Wołyński 
Przesławice, wieś i folwark, gm. Poryck, 
pow. Włodzimierz Wołyński 
Przeszkoda, gm. Mikulińce, pow. Tarnopol 
Przewał, gm. Dunajów, pow. Przemyślany 
Przewały, wieś, gm. Olesk, pow. 
Włodzimierz Wołyński 
Przewłoczna, wieś i dwór, gm. Sokołówka, 
pow. Złoczów 
Przewłoka, wieś i dwór, gm. Jezierzany, 
pow. Buczacz 
Przewodów, wieś i dwór, gm. Waręż, pow 
Sokal 
Przeworsk, miasto, gm. Przeworsk, pow. 
Przeworsk, woj. Lwów  
Przewoziec, przysiółek, gm. Wojniłów, 
pow. Kałusz 
Przewoziec, wieś, gm. Koropiec, pow. 
Buczacz 
Przewozy, gm. Huszcza, pow. Luboml  
Przewóz, wieś, gm. Baranów, pow. 
Tarnobrzeg 
Przewrotne, wieś, gm. Głogów, pow. 
Rzeszów 
Przeżynka, kolonia, gm. Tuczyn, pow. 
Równe 
Przędzel, wieś i dwór, gm. Rudnik, pow. 
Nisko 
Przy Łosiatynie, futor, gm. Poczajów 
Nowy, pow. Krzemieniec 
Przybój, kolonia, gm. Lubikowicze, pow. 
Sarny 
Przybówka, wieś, gm. Odrzykoń, pow. 
Krosno 
Przybyłów, osada, gm. Trześń, pow. 
Tarnobrzeg 
Przybyłów, wieś i dwór, gm. Tarnowica 
Polna, pow. Tłumacz 
Przybyszów, wieś, gm. Szczawne, pow. 
Sanok 
Przybyszówka, wieś, gm. Świlcza, pow. 
Rzeszów 
Przychojec, wieś, gm. Kuryłówka, pow. 
Łańcut 
Przyczółka, gm. Jaremcze, pow. Nadwórna 
Przydatki, gm. Bruchnal, pow. Jaworów 
Przydatki, gm. Krzywcza, pow. Przemyśl 
Przydatki, kolonia, gm. Korytnica, pow. 

Włodzimierz 
Przygłówek, kolonia, gm. Werba, pow. 
Włodzimierz  
Przygórze, gm. Dynów, pow. Rzeszów  
Przyjeziorze, gm. Siedliszcze, pow. Kowel    
Przykrynicy, gm. Siedliszcze, pow. Kowel  
Przyjma, gm. Laszki, pow. Jarosław 
Przyjmy, gm. Sieniawa, pow. Jarosław 
Przykopy, gm. Sanok, pow. Sanok 
Przykreńsk, wieś, gm. Ludwipol, pow. 
Kostopol 
Przylasek, gm. Tyczyn, pow. Rzeszów 
Przylaski, gm. Dynów, pow. Brzozów 
Przyłbice, wieś i dwór, gm. Bruchnal, pow. 
Jaworów 
Przyłęk, wieś i dwór, gm. Kolbuszowa 
Dolna, pow. Kolbuszowa 
Przymiarki, osada, gm. Sieniawa, pow. 
Jarosław 
Przymiarki, gm. Racławówka, pow. 
Rzeszów 
Przymiarki, przysiółek, gm. Tarnobrzeg, 
pow. Tarnobrzeg 
Przypor, gm. Wierchomla Mała, pow. 
Nowy Sącz 
Przyrwa, gm. Tryńcza, pow. Przeworsk 
Przysada, osada, gm. Dubiecko, pow. 
Przemyśl 
Przysietnica, wieś, gm. Przysietnica, pow. 
Brzozów 
Przysiółek, kolonia, gm. Torczyn, pow. 
Łuck 
Przysłup,wieś, gm. Przysłup, pow. Gorlice 
Przysłup, wieś, gm. Cisna, pow. Lesko 
Przysłup, wieś, gm. Rosulna, pow. 
Nadwórna 
Przysłup, gm. Sławsko, pow. Stryj 
Przysłup, gm. Turka, pow. Turka 
Przysłup, gm. Ławrów, pow. Turka 
Przysłup Mały, gm. Pistyń, pow. Kosów 
Przysłup Wielki, gm. Pistyń, pow. Kosów 
Przystań, wieś i dwór, gm. Butyny, pow. 
Żółkiew 
Przystasze, gm. Barańczyce, pow. Sambor 
Przystawałki, gm. Krasne, pow. Złoczów 
Pśćkie, gm. Siedliszcze, pow. Kowel
Przywłoka, gm. Potylicz, pow. Rawa Ruska 
Psary, wieś i dwór, gm. Podkamień, pow. 
Rohatyn 
Psi Młynek, przysiółek, gm. Kańczuga, 
pow. Przeworsk 
Psiarnia, gm. Marjampol, pow. Stanisławów 
Pstrągowa, wieś, gm. Czudec, pow. 
Rzeszów 
Pstrągówka, wieś, gm. Wiśniowa, pow. 
Krosno 
Pstrążne, wieś, gm. Pstrążne, pow. Gorlice 
Pszaniec, gm. Sławsko, pow. Stryj 
Pszczeliny, gm. Stuposiany, pow. Lesko 
Pszenicznik, wieś, gm. Wygoda, pow. 
Dolina 
Pszeniczniki, wieś i dwór, gm. Markowce, 
pow. Tłumacz 
Ptaszniki, osada, gm. Dobrotwór, pow. 
Kamionka Strumiłowa 
Ptycza, wieś, gm. Werba, pow. Dubno 
Puchacz, futor, gm. Klesów, pow. Sarny 
Puchacze, gm. Horyniec, pow. Lubaczów 
Puchaczówka, kolonia, gm. Torczyn, pow. 
Łuck 
Puchaczówka, kolonia, gm. Olesk, pow. 
Włodzimierz Wołyński 
Puchaczówka, kolonia, gm. Klesów, pow. 
Sarny 
Puchawo, kolonia, gm. Aleksandrja, pow. 
Równe 
Puchla Masiewicka, gm. Kisorycze, pow. 
Sarny   
Pucok, gm. Kamionka Strumiłowa, pow. 
Kamionka Strumiłowa 
Pudożewo, gm. Datyń, pow. Kowel  
Puhaczówka, gm. Olesk, pow. Włodzimierz      
Puhaczówka, gm. Młynów, pow. Dubno   
Puhaczówka, kolonia, gm. Klesów, pow. 
Sarny    
Puhaczówka (Ferma Sadowska), kolonia, 
gm. Torczyn, pow. Łuck 
Pukałówka, gm. Lubitów, pow. Kowel  
Pukasowce, wieś, gm. Błudniki, pow. 
Stanisławów 
Pukasy, gm. Potylicz, pow. Rawa Ruska 
Pukczów, gm. Radziechów, pow. 
Radziechów 
Pukie, gm. Hołowno, pow. Luboml 
Pukienicze, wieś i dwór, gm. Uhersko, 
pow. Stryj 
Puklaki, wieś, gm. Turylcze, pow. 
Borszczów 
Pukowo, futor, gm. Górniki, pow. Kowel 
Puków, wieś, gm. Puków, pow. Rohatyn 
Pulce, gm. Kamionka Wołoska, pow. Rawa 
Ruska 
Pulemiec, wieś i folwark, gm. Pulemiec, 
pow. Luboml 
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Pulik, kolonia, gm. Trościaniec, pow. Łuck 
Pulmo, wieś, gm. Pulemiec, pow. Luboml 
Pułanki, gm. Frysztak, pow. Krosno 
Puławianka, kolonia, gm. Malin, pow. 
Dubno 
Puławy, wieś, gm. Rymanów, pow. Sanok 
Pułhanów, wieś i folwark, gm. Połonka, 
pow. Łuck 
Pułhanów Zarębskiego, gm. Połonka, pow. 
Łuck  
Pułhany, wieś, folwark i leśniczówka, gm. 
Brany, pow. Horochów 
Pułuki, gm. Kalinów, pow. Sambor 
Punie, gm. Kamionka Wołoska, pow. Rawa 
Ruska 
Punki, gm. Lubycza Królewska, pow. 
Rawa Ruska 
Punkt III, gajówka, gm. Maciejów, pow. 
Kowel 
Punkt Sazjański, gm. Maciejów, pow. 
Kowel 
Purbejówka, kolonia, gm. Antonówka nad 
Horyniem, pow. Sarny 
Puryckie, gm. Magierów, pow. Rawa Ruska 
Pustelnik, gm. Wiszenka, pow. Gródek 
Jagielloński 
Pustelniki, przysiółek, gm. Ohladów, pow. 
Radziechów 
Pustki, gm. Wielkie Oczy, pow. Jaworów 
Pustki, gm. Miżyniec, pow. Przemyśl 
Pustoiwanie, wieś, gm. Krupiec, pow. 
Dubno  
Pustomycki Majdan, kolonia, gm. Tuczyn, 
pow. Równe 
Pustomyty, wieś i kolonia, gm. Świniuchy, 
pow. Horochów 
Pustomyty, wieś i dwór, gm. Nawarja, pow. 
Lwów 
Pustomyty, wieś i folwark, gm. Tuczyn, 
pow. Równe 
Pustynka, wieś, gm. Olesk, pow. 
Włodzimierz Wołyński 
Pustyny, gm. Krościenko Wyżne, pow. 
Krosno 
Puszkar, gm. Żabie, pow. Kosów 
Puszkary, gm. Podzameczek, pow. Buczacz 
Putiatycze, wieś i dwór, gm. Rodatycze, 
pow. Gródek Jagielloński 
Putiatyńce, wieś, gm. Rohatyn, pow. 
Rohatyn 
Puzów, wieś i kolonia, gm. Korytnica, pow. 
Włodzimierz Wołyński 
Puzurewo, kolonia, gm. Międzyrzecz, pow. 
Równe 
Puźniki, wieś, gm. Koropiec, pow. Buczacz 
Puźniki, wieś i dwór, gm. Chocimierz, pow. 
Tłumacz 
Pychy, gm. Szack, pow. Luboml    
Pyczyłowiec, gm. Luboml, pow. Luboml 
Pylipczuki, gm. Lubianki Wyższe, pow. 
Zbaraż 
Pyłypowe, gm. Komarniki, pow. Turka 
Pyłypycha, kolonia, gm. Młynów, pow. 
Dubno 
Pyńkie, gm. Siedliszcze, pow. Kowel   
Pypło, kolonia, gm. Ludwipol, pow. 
Kostopol 
Pyrcze, gm. Szkło, pow. Jaworów 
Pyrczów, gm. Polanica, pow. Dolina 
Pyrohy, gm. Hujcze, pow. Rawa Ruska 
Pyszczanycia, gm. Siedliszcze, pow. Kowel  
Pyszczek, gm. Brzozdowce, pow. Bóbrka 
Pyszczyki, gm. Lubitów, pow. Kowel  
Pyszki, rezydencja. (http://
w w w . w o l h y n i a . p l / i n d e x . p h p 
w=article&id=442&catid=24&Itemid=101 
)  
Pyszkowce, wieś i dwór, gm. Trybuchowce, 
pow. Buczacz 
Pysznica, wieś i dwór, gm. Nisko, pow. 
Nisko 
Pyszny Bór, osada leśna, gm. Poddębce, 
pow. Łuck  
Pyszówka, wieś, gm. Szutowa, pow. 
Jaworów 
Pyżowo, leśniczówka, gm. Krymno, pow. 
Kowel 

Litera R  

Rabczyce, wieś, gm. Medenice, pow. 
Drohobycz 
Rabe ad Baligród, wieś, gm. Baligród, pow. 
Lesko 
Rabe ad Ustrzyki, wieś i dwór, gm. Czarna, 
pow. Lesko 
Rabusze, futor, gm. Krupiec, pow. Dubno 
Rachiń, wieś, gm. Rachiń, pow. Dolina 
Rachmanów, wieś, gm. Szumsk, pow. 
Krzemieniec 
Rachowa, gm. Zabłocie, pow. Kowel
Racławice, wieś, gm. Nisko, pow. Nisko 
Racławówka, wieś, gm. Racławówka, pow. 
Rzeszów 

Raczkowa, wieś, gm. Sanok, pow. Sanok 
Raczyn, wieś i folwark,  gm. Dubno, pow. 
Dubno 
Raczyn, wieś, gm. Podberezie, pow. 
Horochów 
Raczyn Nowy, wieś, gm. Podberezie, pow. 
Horochów 
Radanówki, sołectwo Pawłokoma, gm. 
Dynów, pow. Rzeszów  
Radawa, wieś, gm. Radawa, pow. Jarosław 
Radcza, wieś, gm. Łysiec, pow. 
Stanisławów 
Radeczyn, folwark, gm. Tarnopol, pow. 
Tarnopol 
Radelicz, wieś i dwór, gm. Horucko, pow. 
Drohobycz 
Radenice, wieś i dwór, gm. Pnikut, pow. 
Mościska 
Radłowice, wieś i dwór, gm. Sambor, pow. 
Sambor 
Radochońce, wieś i dwór, gm. Husaków, 
pow. Mościska 
Radochówka, wieś i folwark, gm. 
Dziatkiewicze, pow. Równe 
Radocyna, wieś i dwór, gm. Radocyna, 
pow. Gorlice 
Radomianka, kolonia, gm. Derażne, pow. 
Kostopol  
Radomle, kolonia, gm. Lubitów, pow. 
Kowel 
Radomlszczyna, Stary Oleksiniec, 
Krzemieniec  
Radomyśl, wieś i kolonia, gm. Połonka, 
pow. Łuck 
Radomyśl I i II, futory, gm. Połonka, pow. 
Łuck 
Radomyśl, miasteczko, gm. Radomyśl, 
pow. Tarnobrzeg 
Radosław, wieś, gm. Beresteczko, pow. 
Horochów 
Radoszówka, wieś i folwark, gm. Dederkały 
Wielkie, pow. Krzemieniec 
Radoszyce, wieś, gm. Komańcza, pow. 
Sanok 
Radoszyn, wieś i folwark, gm. Hołoby, 
pow. Kowel 
Radoszynka, wieś, gm. Soszyczno, pow. 
Kamień Koszyrski 
Radoszyńska Wólka, wieś, gm. Hołoby, 
pow. Kowel 
Radowicze, wieś i kolonia, gm. Turzysk, 
pow. Kowel 
Radowicze, wieś, folwark i leśniczówka, 
gm. Poryck, pow. Włodzimierz 
Radowicze, wieś, gm. Werba, pow. 
Włodzimierz 
Radowszczyzna, osada, gm. Warkowicze, 
pow. Dubno 
Radów, wieś, gm. Młynów, pow. Dubno 
Radruż, wieś i dwór, gm. Wróblaczyn, pow. 
Rawa Ruska 
Radutów, gm. Matyjowce, pow. Kołomyja 
Radwan, gm. Nawarja, pow. Lwów 
Radwanów, osada, gm. Knihynicze, pow. 
Rohatyn 
Radwańce, wieś i dwór, gm. Korczyn, pow. 
Sokal 
Radycz, wieś i dwór, gm. Turka, pow. 
Turka 
Radyczówka (Rosenburg), gm. Dobromil, 
pow. Dobromil  
Radyków, gm. Gołogóry, pow. Złoczów 
Radymno, miasteczko, gm. Radymno, 
pow. Jarosław 
Radyżów, wieś, gm. Włodzimierzec, pow. 
Sarny 
Radziechów, wieś, gm. Luboml, pow. 
Luboml 
Radziechów, miasto i dwór, gm. 
Radziechów, pow. Radziechów, woj. 
Tarnopol   
Radziejowa, wieś, gm. Wołkowyja, pow. 
Lesko 
Radziejów, gm. Mikołajów, pow. Żydaczów 
Radzielówka, gm. Racławówka, pow. 
Rzeszów 
Radzież, kolonia, gm. Niemowicze, pow. 
Sarny 
Radzież Mała, kolonia, gm. Niemowicze, 
pow. Sarny 
Radzinka, futor, gm. Górniki, pow. Kowel 
Radziwiłłów, miasto i osada, gm. 
Radziwiłłów, pow. Dubno 
Radziwiłłów Bałki, przedmieście, gm. 
Radziwiłłów, pow. Dubno 
Radziwiłłówka, gm. Aleksandrja, pow. 
Równe  
Rafajłowa, przysiółek, gm. Zielona, pow. 
Nadwórna 
Rafałówka koło Przebraża, kolonia, gm. 
Kiwerce, pow. Łuck 
Rafałówka, miasteczko, kolonia i folwark, 
gm. Rafałówka, pow. Sarny 
Rafałówka Stara, wieś, gm. Rafałówka, 

pow. Sarny 
Raj, wieś i dwór, gm. Brzeżany, pow. 
Brzeżany 
Rajłów, gm. Grabowiec Stryjski, pow. Stryj 
Rajmiasto, wieś, gm. Szczurzyn, pow. Łuck 
Rajskie, wieś i dwór, gm. Wołkowyja, pow. 
Lesko 
Rajtarowice, wieś i dwór, gm. Rajtarowice, 
pow. Sambor 
Rajtarów, gm. nieznana, pow. Stryj 
Rakoduby, gm. Busk, pow. Kamionka 
Strumiłowa 
Rakowa, wieś i dwór, gm. Rajtarowice, 
pow. Sambor 
Rakowa, wieś i dwór, gm. Mrzygłód, pow. 
Sanok 
Rakowa Góra, kolonia, gm. Rożyszcze, 
pow. Łuck 
Rakowa Szyja, osada, gm. Stepań, pow. 
Kostopol 
Rakowszczyk, wieś i dwór, gm. Tłumaczyk, 
pow. Kołomyja 
Rakowiec, przysiółek, gm. Dobrowlany, 
pow. Drohobycz 
Rakowiec, kolonia, gm. Lisznia, pow. 
Drohobycz 
Rakowiec, leśniczówka, gm. Oleksiniec 
Stary, pow. Krzemieniec 
Rakowiec, wieś, gm. Bereźce, pow. Luboml 
Rakowiec, wieś, gm. Krasów, pow. Lwów 
Rakowiec, wieś, gm. Sołotwina, pow. 
Nadwórna 
Rakowiec, wieś, gm. Siemiakowice, pow. 
Podhajce 
Rakowiec, wieś i dwór, gm. Nieźwiska, 
pow. Horodenka 
Rakowiec Czosnowski, wieś i folwark, gm. 
Oleksiniec Stary, pow. Krzemieniec 
Rakowiec Mały, wieś, gm. Kołodno-
Lisowszczyzna, pow. Krzemieniec 
Rakowiec Wielki, wieś i folwark, 
gm. Kołodno-Lisowszczyzna, pow. 
Krzemieniec 
Rakowiska, osada, gm. Chołojów, pow. 
Radziechów 
Rakowszczyzna Stara, kolonia, gm. 
Torczyn, pow. Łuck  
Rakowy Las, wieś i folwark, gm. Kamień 
Koszyrski, pow. Kamień Koszyrski 
Raków, wieś, gm. Broszniów, pow. Dolina 
Raków Kąt, wieś i dwór, gm. Horodnica, 
pow. Kopyczyńce 
Rakszawa, gm. Rakszawa, pow. Łańcut  
Rakulin, gm. Grzybowica, pow. 
Włodzimierz  
Raniowce, wieś, gm. Neudorf, pow. 
Drohobycz 
Ranischau, gm. Raniżów, pow. Kolbuszowa   
Raniżów, wieś, gm. Raniżów, pow. 
Kolbuszowa 
Rapatów, kolonia, gm. Warkowicze, pow. 
Dubno 
Rapiska, gm. Wołkowyja, pow. Lesko, 
obok Myszków, Solina 
Rasawiec, gm. Datyń, pow. Kowel  
Rastów, wieś, gm. Turzysk, pow. Kowel 
Raszcze, gm. Hołoby, pow. Kowel   
Raszków, wieś i dwór, gm. Tyszkowce, 
pow. Horodenka 
Raszków, leśniczówka, gm. Bereźne, pow. 
Kostopol 
Rasztowce, wieś i dwór, gm. Touste, pow. 
Skałat 
Raśniki, wieś i folwark, gm. Buhryń, pow. 
Równe 
Rata, wieś i dwór, gm. Siedliska, pow. 
Rawa Ruska 
Ratnawica, wieś, gm. Bukowsko, pow. 
Sanok 
Ratniowszczyzna, kolonia, gm. Połonka, 
pow. Łuck 
Ratniów, wieś, gm. Połonka, pow. Łuck 
Ratno, miasteczko, gm. Ratno, pow. Kowel 
Ratunczewa, gm. Berezów Średni, pow. 
Kołomyja 
Ratycha, gm. Krymno, pow. Kowel  
Ratyszcze, wieś, gm. Załoźce, pow. Zborów 
Rauchersdorf, wieś, gm. Jarocin, pow. 
Nisko 
Rawa Ruska, miasto, gm. Rawa Ruska, 
pow. Rawa Ruska , woj. Lwów  
Rawszczyzna, przysiółek, gm. Tartaków, 
pow. Sokal 
Rawszczyzna, kolonia, gm. Chorobrów, 
pow. Sokal 
Rażnicze, gm. Kołki, pow. Łuck   
Rażniów, wieś i dwór, gm. Stanisławczyk, 
pow. Brody 
Rąbana, leśniczówka, gm. Pieniaki, pow. 
Brody 
Rąbane, leśniczówka, gm. Przemyślany, 
pow. Przemyślany  
Rączyna, wieś, gm. Pruchnik, pow. 
Jarosław 

Rączyna, gm. Kańczuga, pow. Przeworsk 
Rebece, gm. Bircza, pow. Dobromil 
Rebece, gm. Tarnawa Niżna, pow. Turka 
Rebro, przysiółek, gm. Turka, pow. Turka 
Rechta, futor, gm. Stepań, pow. Kostopol 
Reczki, gm. Wiszenka, pow, Gródek 
Jagielloński 
Reczpol, wieś, gm. Krzywcza, pow. 
Przemyśl 
Reczyszcze (Rzeczyszcze), kolonia, gm. 
Malin, pow. Dubno 
Redkoduby, kolonia, gm. Werba, pow. 
Dubno 
Redkoduby, folwark, gm. Dederkały 
Wielkie, pow. Krzemieniec 
Reginówka, kolonia, gm. Berezne, pow. 
Kostopol 
Rehfeld  (Sarniki Małe), wieś, gm. Bóbrka, 
pow. Bóbrka 
Reichau (Podlesie), wieś i dwór, gm. Lisie 
Jamy, pow. Lubaczów 
Reichenbach, gm. Krasów, pow. Lwów 
Rejmontów, wieś, gm. Kołodno, pow. 
Krzemieniec   
Rejmontówka, osada wojskowa, gm. 
Lubieszów, pow. Kamień Koszyrski 
Rejówka, gm. Knihynicze, pow. Rohatyn 
Rejtanów, kolonia, gm. Malin, pow. Dubno 
Rejzia, futor, gm. Boremel, pow. Dubno, 
obok Chryniki, Tołpyżyn, Mioduszów 
Rekany, gm. Luboml, pow. Luboml  
Rekliniec, wieś i dwór, gm. Mosty Wielkie, 
pow. Żółkiew 
Rekszyn, wieś i dwór, gm. Buszcze, pow. 
Brzeżany 
Remczyce, wieś, gm. Dąbrowica, pow. 
Sarny 
Remel, wieś, gm. Aleksandrja, pow. Równe 
Remenów, wieś i dwór, gm. Jaryczów 
Stary, pow. Lwów 
Remizowce, wieś, gm. Remizowce, pow. 
Złoczów 
Reniów, wieś, gm. Załoźce, pow. Zborów 
Repechów, wieś, gm. Strzeliska Nowe, 
pow. Bóbrka 
Repużyńce, wieś, gm. Czernelica, pow. 
Horodenka 
Reszetyłówka, kolonia, gm. Kniahinin, 
pow. Dubno 
Reszety, przysiółek, sołectwo Zubowmosty, 
gm. Kamionka Strumiłowa, pow. Kamionka 
Strumiłowa 
Reszniate, gm. Perehińskie, pow. Dolina 
Reszów, sołectwo Dąbrówka Starzeńska, 
gm. Dynów, pow. Rzeszów  
Resztyka, gm. Ławoczne, pow. Stryj 
Reszuck, wieś i leśniczówka, gm. 
Aleksandrja, pow. Równe 
Reszytycha, gm. Wielka Głusza, pow. 
Kamień Koszyrski 
Retowo, kolonia, gm. Rożyszcze, pow. 
Łuck 
Retówka, kolonia, gm. Rożyszcze, pow. 
Łuck 
Rewegów Gaj, gm. Podkamień, pow. Brody 
Rewiszcze, gm. Kisorycze, pow. Sarny 
Rewucha, gm. Chorów, pow. Zdołbunów  
Reymontowicze, osada wojskowa, gm. 
Beresteczko, pow. Horochów 
Rękaw, przysiółek, gm. Sokołów, pow. 
Kolbuszowa 
Riczka, gm. Sławsko, pow. Stryj 
Riczka, gm. Sokołowka, pow. Kosów 
Riczki, gm. Zielona, pow. Nadwórna 
Riczki, gm. Krymno, pow. Kowel  
Rika, gm. Komarniki, pow. Turka 
Rika, gm. Lubitów, pow. Kowel  
Ritno, gm. Lubitów, pow. Kowel 
Riwnia, gm. Jasieniów Górny, pow. Kosów 
Robotki, osada, gm. Jeżowe, pow. Nisko 
Robotyszcze, gm. Berezne, pow. Kostopol  
Rochmany, sołectwo Berbeki, gm. 
Nieznanów, pow. Kamionka Strumiłowa 
Rochmany, przysiółek wsi Jazienica 
Polska, gm. Kamionka Strumiłowa, pow. 
Kamionka Strumiłowa 
Roczyn, folwark, gm. Parchacz, pow. 
Sokal, obok Borowe, Zawonie 
Rodatycze, wieś i dwór, gm. Rodatycze, 
pow. Gródek Jagielloński 
Rodłasie, gm. Szkło, pow. Jaworów 
Rogacz, leśniczówka, gm. Rafałówka, 
pow. Sarny 
Rogacze, kolonia, gm. Kiwerce, pow. Łuck 
Rogaczów, wieś, gm. Klewań, pow. Równe 
Rogale, wieś, gm. Dobrotwór, pow. 
Kamionka Strumiłowa 
Rogaliszcze, folwark, gm. Hołoby, pow. 
Kowel 
Rogatka, gm. Synowódzko Wyżne, pow. 
Stryj 
Rogi, wieś, gm. Miejsce Piastowe, pow. 
Krosno 
Rogowe Smolary, gm. Huszcza, pow. 
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Luboml  
Rogowicze, wieś, gm. Chorów, pow. 
Horochów 
Rogozieńska Wola, gm. Ożomla Mała, 
pow. Jaworów 
Rogoźno, wieś i dwór, gm. Rajtarowice, 
pow. Sambor 
Rogoźno, wieś, gm. Kosina, pow. Łańcut 
Rogoźno, wieś, gm. Tesłuhów, pow. Dubno 
Rogoża, futor, gm. Krymno, pow. Kowel 
Rogożany, wieś, gm. Chotiaczów, pow. 
Włodzimierz  
Rogożnica, wieś, gm. Głogów, pow. 
Rzeszów 
Rogożno, wieś, folwark i przystanek 
kolejowy, gm. Mikulicze, pow. 
Włodzimierz 
Rogów, gm. Milatyn Nowy, pow. Kamionka 
Strumiłowa, obok Ubinie, Lisko 
Rogów, futor, gm. Kisorycze, pow. Sarny 
Rogóżno, wieś i folwark, gm. Kisielin, 
pow. Horochów 
Rogóżno, gm. Żydaczów, pow. Żydaczów 
Rogóżno, wieś i dwór, gm. Ożomla Mała, 
pow. Jaworów  
Rogóźno Wołyńskie, stacja kolejowa, gm. 
Kisielin, pow. Horochów   
Rogulski, gm. Grabowiec Stryjski, pow. 
Stryj 
Rogużna, gm. Kołodziejówka, pow. Skałat 
Roh, futor, gm. Kisorycze, pow. Sarny 
Rohaczyn Miasto, miasteczko, gm. 
Kurzany, pow. Brzeżany 
Rohaczyn Wieś, wieś i dwór, gm. Kurzany, 
pow. Brzeżany 
Rohatyn, miasto i dwór, gm. Rohatyn, 
pow. Rohatyn, woj. Stanisławów   
Rohatyńskie, futor, gm. Datyń, pow. Kowel 
Rohizno, folwark, gm. Laszków, pow. 
Radziechów 
Rohożany, wieś, gm. Chotiaczów, pow. 
Włodzimierz Wołyński 
Rohy, gm. Lubieszów, pow. Kamień 
Koszyrski 
Rohynia, wieś i dwór, gm. Winograd, pow. 
Kołomyja 
Rojatyn, wieś, gm. Skomorochy, pow. 
Sokal 
Rokalskie, gm. Siedliszcze, pow. Kowel 
Rokietna, gm. Dobrotwór, pow. Kamionka 
Strumiłowa 
Rokietnica, wieś i dwór, gm. Chłopice, 
pow. Jarosław 
Rokiety, osada, gm. Dobrotwór, pow. 
Kamionka Strumiłowa 
Rokinie Nowe, kolonia, gm. Kniahininek, 
pow. Łuck 
Rokinie Stare, kolonia, gm. Kniahininek, 
pow. Łuck 
Rokita, wieś, gm. Krymno, pow. Łuck 
Rokita, futor, gm. Równe, pow. Równe 
Rokitnia, gm. Lubieszów, pow. Kamień 
Koszyrski 
Rokitnianka, osada, gm. Klewań, pow. 
Równe 
Rokitnica, wieś i folwark, gm. Lubitów, 
pow. Kowel 
Rokitnica, wieś, gm. Chotiaczów, pow. 
Włodzimierz 
Rokitno, wieś, gm. Kostopol, pow. 
Kostopol 
Rokitno, wieś i dwór, gm. Brzuchowice, 
pow. Lwów 
Rokitno, miasteczko i folwark, gm. 
Kisorvcze, pow. Sarny 
Rokityna, futor, gm. Brany, pow. Horochów 
Rokocinki, przysiółek, gm. Tarnobrzeg, 
pow. Tarnobrzeg 
Rokszyce, wieś i dwór, gm. Olszany, pow. 
Przemyśl 
Rokszyn, gm. Busk, pow. Kamionka 
Strumiłowa 
Rolów, wieś i dwór, gm. Dobrowlany, pow. 
Drohobycz 
Romanek, gm. Wierzbiany, pow. Jaworów 
Romaniec, gm. Koniuszków, pow. Brody 
Romaniuków, gm. Stary Oleksiniec, pow. 
Krzemieniec  
Romanki, gm. Wielkie Oczy, pow. Jaworów 
Romanki, gm. Nahaczów, pow. Jaworów 
Romanowa Wola, wieś, gm. Ropienka, 
pow. Lesko 
Romanowe Sioło, wieś i dwór, gm. 
Maksymówka, pow. Zbaraż 
Romanów, wieś i dwór, gm. 
Podhorodyszcze, pow. Bóbrka 
Romanów, gm. Monasterzyska, pow. 
Buczacz 
Romanów I i II, folwarki, gm. Szczurzyn, 
pow. Łuck 
Romanówka, gm. Dereżyce, pow. 
Drohobycz 
Romanówka, wieś i folwark, gm. Poddębce, 
pow. Łuck 

Romanówka, futor, gm. Połonka, pow. 
Łuck 
Romanówka, folwark, gm. Bruckenthal, 
pow. Rawa Ruska 
Romanówka, wieś, gm. Hoszany, pow. 
Rudki 
Romanówka, kolonia, gm. Antonówka nad 
Horyniem, pow. Sarny 
Romanówka, wieś i dwór, gm. Borki 
Wielkie, pow. Tarnopol 
Romanówka, wieś i dwór, gm. Mogielnica, 
pow. Trembowla 
Romanówka, kolonia, gm. Poryck, pow. 
Włodzimierz 
Romanówka, kolonia, gm. Szczurzyn, pow. 
Łuck, obok Emiljanów, Horodynie 
Romanówka, kolonia, gm. Szczurzyn, pow. 
Łuck, obok Niemir, Tychotyn 
Romanówka, kolonia i folwark, gm. 
Torczyn, pow. Łuck 
Romanówka Dolna, gm. Janów, pow. 
Gródek Jagielloński 
Romanówka Górna, gm. Janów, pow. 
Gródek Jagielloński 
Romanówka Stojanowska, wieś, gm. 
Stojanów, pow. Radziechów 
Romanówka Szczurowiecka, wieś, gm. 
Szczurowice, pow. Radziechów 
Romansówka, gm. Jaryczów Stary, pow. 
Lwów 
Romany, gm. Magierów, pow. Rawa Ruska 
Romaszkowo kolonia, gm. Stydyń Wielki, 
pow. Kostopol 
Romaszkówka, wieś i folwark, gm. Ołyka, 
pow. Łuck 
Romaszówka, wieś i dwór, gm. Kosów, 
pow. Czortków 
Romejki, wieś i majątek, gm. Antonówka, 
pow. Sarny
Romejko, wieś, gm. Antonówka, pow. 
Sarny 
Romesz, kolonia, gm. Skomorochy, pow. 
Sokal 
Romiszówka, gm. Niemowicze, pow. 
Sarny
Romusz Wielki, gm. Hukałowce, pow. 
Zborów 
Ronachy, gm. Kamionka Wołoska, pow. 
Rawa Ruska 
Ropa, przysiółek wsi Golcowa, gm. 
Domaradz, pow. Brzozów 
Ropa, gm. Ropa, pow. Gorlice 
Ropawsko, przysiółek, gm. Borynia, pow. 
Turka 
Ropianka, wieś, gm. Tylawa, pow. Krosno 
Ropica Polska, wieś i dwór, gm. Ropica 
Polska, pow. Gorlice 
Ropica Ruska, wieś i dwór, gm. Ropica 
Ruska, pow. Gorlice 
Ropieniec, gm. Pistyń, pow. Kosów 
Ropienka, wieś i dwór, gm. Ropienka, pow. 
Lesko 
Ropienyk, gm. Żabie, pow. Kosów 
Ropki, gm. Hańczowa, pow. Gorlice 
Rosamaczyna, gm. Kosów Stary, pow. 
Kosów, obok Chomczyn, Rożnów 
Rosenberg (Podzamcze), wieś, gm. Ostrów, 
pow. Lwów 
Rosenburg (Radyczówka), gm. Dobromil, 
pow. Dobromil 
Rosiszny, gm. Jasieniów Górny, pow. 
Kosów 
Rosławka, wieś, gm. Poczajów Nowy, pow. 
Krzemieniec 
Rosocha, gm. Sokołówka, pow. Złoczów, 
obok Łabacz, Kraśnik, Stawisko 
Rosochacz, wieś i dwór, gm. Ułaszkowce, 
pow. Czortków 
Rosochacz, wieś i dwór, gm. Winograd, 
pow. Kołomyja 
Rosochacz, wieś i dwór, gm. Zawadka, 
pow. Turka 
Rosochate, wieś i dwór, gm. Polana, pow. 
Lesko 
Rosochowaciec, wieś i dwór, gm. 
Siemikowice, pow. Podhajce 
Rosochowaciec, wieś, gm. Podwołoczyska, 
pow. Skałat 
Rosochy, wieś, gm. Starzawa, pow. 
Dobromil 
Rosolin, wieś, gm. Polana, pow. Lesko 
Rosolnica, gm. Milatyn Nowy, pow. 
Kamionka Strumiłowa 
Rosoły, futor, gm. Bereźce, pow. 
Krzemieniec 
Rososz, futor, gm. Lubikowicze, pow. 
Sarny  
Rostań, folwark, gm. Pulmo, pow. Luboml 
Rostoki, wieś, gm. Kuty Stare, pow. Kosów 
Rostoki, wieś, gm. Poczajów Nowy, pow. 
Krzemieniec 
Rostoki Dolne, gm. Baligród, pow. Lesko 
Rostowiec, kolonia, gm. Trościaniec, pow. 
Łuck 

Rosulna, wieś, gm. Rosulna, pow. 
Nadwórna 
Rosy, gm. Szutowa, pow. Jaworów 
Rosyjskie, gm. Datyń, pow. Kowel  
Roszniów, wieś i dwór, gm. Roszniów, 
pow. Tłumacz 
Rottenhal, wieś, gm. Domaryż, pow. 
Gródek Jagielloński 
Rotysko, gm. Wielkie Oczy, pow. Jaworów 
Rotyszcze, gm. Górniki, pow. Kowel  
Rowańce, wieś, gm. Połonka, pow. Łuck
Rowczaki, leśniczówka, gm. Dąbrowica, 
pow. Sarny 
Rowień, gm. Stuposiany, pow. Lesko, obok 
Wołosate 
Rowień, gm. Sianki, pow. Turka, obok 
Felowa, Jaworów 
Rowień, gm. Turka, pow. Turka, obok 
Przysłup, Szumiacz 
Rowine, gm. Datyń, pow. Kowel  
Rowiń, gm. Kropiwnik Nowy, pow. 
Drohobycz 
Rowiszcze, futor, gm. Kisorycze, pow. 
Sarny 
Rowiszcze, gm. Chorobrów, pow. Sokal 
Rowki, kolonia, gm. Tuczyn, pow. Równe 
Rozalin, dwór, gm. Ohladów, pow. 
Radziechów 
Rozalin, wieś i dwór, gm. Chmielów, pow. 
Tarnobrzeg 
Rozalina, gm. Dubiecko, pow. Przemyśl 
Rozałówka, gm. Skomorochy, pow. Sokal 
Rozbórz, wieś, gm. Przeworsk, pow. 
Przeworsk 
Rozbórz Długi, wieś i dwór, gm. Pruchnik, 
pow. Jarosław 
Rozbórz Okrągły, wieś, gm. Pruchnik, pow. 
Jarosław 
Rozdół, miasto i dwór, gm. Rozdół, pow. 
Żydaczów 
Rozdziałowice, wieś, gm. Kupnowice 
Nowe, pow. Rudki 
Rozdzielnia, kolonia, gm. Werba, pow. 
Włodzimierz Wołyński 
Rozenburg, wieś, gm. Dobromil, pow. 
Dobromil 
Rozhadów, wieś, gm. Pomorzany, pow. 
Zborów 
Rozhurcze, gm. Lubieńce, pow. Stryj 
Rozliki Pławińskie, osada, gm. Koziowa, 
pow. Stryj 
Rozliki Selobczyk, osada, gm. Koziowa, 
pow. Stryj 
Rozłęka, gm. Komarno, pow. Rudki 
Rozłucz, wieś, gm. Rozłucz, pow. Turka 
Roznicze, wieś, gm. Kołki, pow. Łuck 
Roznoszyńce, wieś i dwór, gm. Kapuścińce, 
pow. Zbaraż 
Rozówka, folwark, gm. Koropiec, pow. 
Buczacz 
Rozpucie, wieś i dwór, gm. Kuźmina, pow. 
Dobromil 
Rozpuki, gm. Żurawno, pow. Żydaczów 
Rozstajne, wieś, gm. Rozstajne, pow. Jasło 
Rozstań, majątek, gm. Pulemiec, pow. 
Luboml 
Roztoczki, wieś, gm. Witwica, pow. Dolina 
Roztok, gm. Kuty Stare, pow. Kosów 
Roztoka, wieś, gm. Kuźmina, pow. 
Dobromil 
Roztoka, gajówka, gm. Ludwikówka, pow. 
Dolina 
Roztoka, gm. Borynia, pow. Turka 
Roztoka, gm. Turka, pow. Turka 
Roztoka, sołectwo Dylągowa, gm. Dynów, 
pow. Rzeszów 
Roztoka Mała, gm. Roztoka Mała, pow. 
Nowy Sącz 
Roztoka Wielka, gm. Roztoka Wielka, 
pow. Nowy Sącz 
Roztoki (Roztoki pod Tysowcem), wieś, 
gm. Koziowa, pow. Stryj 
Roztoki Dolne, wieś, gm. Baligród, pow. 
Lesko 
Roztoki Górne, wieś, gm. Wola Michowa, 
pow. Lesko 
Rozwadów, gm. Mikołajów, pow. 
Żydaczów 
Rozważ, wieś i folwark, gm. Chorów, pow. 
Zdołbunów 
Rozważ, wieś i dwór, gm. Biały Kamień, 
pow. Złoczów, obok Sobolówka, Bużek 
Rozważe, futor, gm. Soszyczno, pow. 
Kamień Koszyrski 
Rozwiersze, gm. Sławsko, pow. Stryj, obok 
Różanka Niżna, Różanka Wyżna 
Rozwożany, wieś i dwór, gm. Gliniany, 
pow. Przemyślany 
Roźwienica, wieś i dwór, gm. Roźwienica, 
pow. Jarosław 
Rożanówka, wieś i dwór, gm. Tłuste, pow. 
Zaleszczyki 
Rożdżałów, wieś i dwór, gm. Korczyn, 
pow. Sokal 

Rożak, gm. Lubitów, pow. Kowel   
Rożek, futor, gm. Werba, pow. Dubno 
Rożek, folwark, gm. Tarnawica Dolna, 
pow. Tłumacz, obok Hostów, Przybyłów, 
Targowica 
Rożen Mały, wieś, gm. Kuty Stare, pow. 
Kosów 
Rożen Wielki, wieś, gm. Kuty Stare, pow. 
Kosów 
Rożniatów, miasto, gm. Rożniatów, pow. 
Dolina 
Rożniatów, wieś i dwór, gm. Roźwienica, 
pow. Jarosław 
Rożniatów, gm. Zarzecze, pow. Przeworsk 
Rożniów, miasteczko, gm. Rożniów, pow. 
Kosów 
Rożubowice, wieś i dwór, gm. Popowice, 
pow. Przemyśl 
Rożyska, wieś i dwór, gm. Turówka, pow. 
Skałat 
Rożyszcze, miasteczko i folwark, gm. 
Rożyszcze, pow. Łuck 
Równe, gm. nieznana, pow. Brzeżany 
Równe, wieś, gm. Nadole, pow. Krosno 
Równe, folwark, gm. Podkamień, pow. 
Rohatyn 
Równe, miasto, gm. Równe, pow. Równe, 
woj. Wołyń   
Równe (Konigsau), gm. Medenice, pow. 
Drohobycz 
Równia, gm. Witwica, pow. Dolina 
Równia, wieś, gm. Łdziany, pow. Kałusz 
Równia, wieś i dwór, gm. Ustrzyki Dolne, 
pow. Lesko 
Równia, gm. Zielona, pow. Nadwórna 
Równia (Jammersthal), gm. Polanica, pow. 
Dolina 
Równina, gm. Kropiwnik Nowy, pow. 
Drohobycz 
Równo, wieś i folwark, gm. Huszcza, pow. 
Luboml 
Róża, folwark, gm. Mikulicze, pow. 
Włodzimierz Wołyński 
Różanka, przysiółek, gm. Haczów, pow. 
Brzozów 
Różanka, wieś, gm. Kamionka Strumiłowa, 
pow. Kamionka Strumiłowa 
Różanka, wieś, gm. Wiśniowa, pow. 
Krosno 
Różanka, kolonia, gm. Poddębce, pow. 
Łuck 
Różanka, przystanek kolejowy, gm. 
Sławsko, pow. Stryj 
Różanka Niżna, wieś i dwór, gm. Sławsko, 
pow. Stryj 
Różanka Wyżna, wieś i dwór, gm. Sławsko, 
pow. Stryj 
Różanówka, gm. Kołomyja, pow. Kołomyja 
Różanówka, wieś, gm. Tłuste Wieś, pow. 
Zaleszczyki 
Różewszczyzna, futor, gm. Tesłuhów, pow. 
Dubno 
Różowola, osada, gm. Krasne, pow. 
Złoczów 
Różkowa, gm. Stepań, pow. Kostopol    
Różycka, gm. Hołowno, pow. Luboml   
Różyn, gm. Stare Koszary, pw. Kowel   
Rubania, gm. Krechów, pow. Żółkiew 
Rubań, gm. Rosulna, pow. Nadwórna 
Rubań, leśniczówka, gm. Włodzimierzec, 
pow. Sarny 
Rubań, gm. Łysiec, pow. Stanisławów 
Rubańce, gm. Koniuszków, pow. Brody 
Rubcze, wieś, gm. Berezne, pow. Kostopol   
Rubcze, wieś i folwark, gm. Aleksandrja, 
pow. Równe 
Rublin, gm. Potok Złoty, pow. Buczacz 
Rubliniec, gm. Hołowno, pow. Luboml 
Ruda, wieś i dwór, gm. Brzozdowce, pow, 
Bóbrka 
Ruda, gm. Szkło, pow. Jaworów 
Ruda, futor, gm. Kupiczów, pow. Kowel 
Ruda, gm. Lubaczów, pow. Lubaczów 
Ruda, gm. Lisie Jamy, pow. Lubaczów 
Ruda, wieś, gm. Luboml, pow. Luboml 
Ruda, futor, gm. Zgorany, pow. Luboml 
Ruda, wieś, gm. Jelna, pow. Łańcut 
Ruda, gm. Rohatyn, pow. Rohatyn 
Ruda, wieś, gm. Werba, pow. Włodzimierz 
Ruda, gm. Ruda, pow. Żydaczów 
Ruda, wieś, gm. Werba, pow. Włodzimierz 
Ruda, futor, gm. Szczurzyn, pow. Łuck 
Ruda Brodzka, wieś i dwór, gm. 
Stanisławczyk, pow. Brody 
Ruda Horyniecka, gm. Horyniec, pow. 
Lubaczów 
Ruda Jastkowska, przysiółek, gm. 
Charzewice, pow. Tarnobrzeg 
Ruda Kochanowska, wieś, gm. Wielkie 
Oczy, pow. Jaworów 
Ruda Kołtowska, wieś i dwór, gm. Kołtów, 
pow. Złoczów 
Ruda Krakowiecka, wieś, gm. Wielkie 
Oczy, pow. Jaworów 
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Ruda Krasna, wieś i smolarnia, gm. 
Klewań, pow. Równe 
Ruda Krechowiecka, wieś, gm. Krechów, 
pow. Żółkiew 
Ruda Kunińska, gm. Krechów, pow. 
Żółkiew
Ruda Leśna, wieś, gm. Magierów, pow. 
Rawa Ruska 
Ruda Lubycka, osada, gm. Lubycza 
Królewska, pow. Rawa Ruska 
Ruda Monastyrska, wieś, gm. Magierów, 
pow. Rawa Ruska 
Ruda Podłużańska, wieś, gm. Kostopol, 
pow. Kostopol 
Ruda Różaniecka, wieś i dwór, gm. Płazów, 
pow. Lubaczów 
Ruda Sielecka, wieś, gm. Kamionka 
Strumiłowa, pow. Kamionka Strumiłowa 
Ruda Szczutkowska, gm. Lubaczów, pow. 
Lubaczów 
Ruda Tanewska, osada, gm. Ulanów, pow. 
Nisko 
Ruda Wróblaczyńska, gm. Wróblaczyn, 
pow. Rawa Ruska 
Ruda Żurawiecka, osada, gm. Lubycza 
Królewska, pow. Rawa Ruska 
Rudańce, wieś i dwór, gm. Jaryczów Stary, 
pow. Lwów 
Rudawce, gm. Sławsko, pow. Stryj 
Rudawiec, osada, gm. Przysietnica, pow. 
Brzozów 
Rudawina, gm. Sławsko, pow. Stryj 
Rudawka, gm. Stydyń, pow. Kostopol  
Rudawka ad Bircza, wieś i dwór, gm. 
Bircza, pow. Dobromil 
Rudawka Jaśliska, wieś, gm. Jaśliska, pow. 
Sanok 
Rudawka pod Nanową, wieś, gm. 
Krościenko, pow. Dobromil 
Rudawka Rymanowska, wieś, gm. 
Rymanów, pow. Sanok 
Rudecia, gm. Zabłocie, pow. Kowel  
Rudecka, kolonia, gm. Jarosławicze, pow, 
Dubno 
Rudeczka, kolonia, gm. Ołyka, pow. Łuck 
Rudeczka, futor, gm. Bereżce, pow. 
Krzemieniec  
Rudeczka Mała, przysiółek, gm. Bereźce, 
pow. Krzemieniec 
Rudenka, wieś i dwór, gm. Olszanica, pow. 
Lesko 
Rudenko Lackie, wieś i dwór, gm. Laszków, 
pow. Radziechów 
Rudenko Ruskie, wieś, gm. Laszków, pow. 
Radziechów 
Rudenko, kolonia, gm. Kostopol, pow. 
Kostopol 
Rudeńka, kolonia, gm. Kostopol, pow. 
Kostopol 
Rudeński Majdan (Rudzieński Majdan), 
kolonia, gm. Kostopol, pow. Kostopol 
Rudiowa, gm. Siedliszcze, pow. Kowel  
Rudka, wieś i folwark, gm. Kniahinin, pow. 
Dubno 
Rudka, kolonia, gm. Młynów, pow. Dubno 
Rudka, folwark, gm. Brany, pow. Horochów 
Rudka, wieś i dwór, gm. Sieniawa, pow. 
Jarosław 
Rudka, wieś, gm. Siedliszcze, pow. Kowel 
Rudka, wieś, gm. Bereźce, pow. 
Krzemieniec 
Rudka, wieś i dwór, gm. Horyniec, pow. 
Lubaczów 
Rudka, gm. Kańczuga, pow. Przeworsk  
Rudka, gm. Lubitów, pw. Kowel  
Rudka, wieś, gm. Bielska Wola, pow. Sarny 
Rudka, folwark, gm. Czaruków, pow. Łuck 
Rudka, wieś, gm. Nowy Czartorysk, pow. 
Łuck 
Rudka, wieś, kolonia i folwark, gm. 
Lubieszów, pow. Kamień Koszyrski 
Rudka, wieś, gm. Pniewo, pow. Kamień 
Koszyrski 
Rudka Kozińska, wieś, gm. Rożyszcze, 
pow. Łuck 
Rudka Miryńska, wieś, gm. Wielick, pow. 
Kowel  
Rudka Sitowicka, wieś, gm. Powursk, pow. 
Kowel 
Rudki, folwark, gm. Jabłonów, pow. 
Kołomyja 
Rudki, gm. Miżyniec, pow. Przemyśl 
Rudki, osada, gm. Lubycza Królewska, 
pow. Rawa Ruska 
Rudki, miasto i dwór, gm. Rudki, pow. 
Rudki, woj. Lwów   
Rudki, wieś, gm. Słocina, pow. Rzeszów 
Rudki, gm. Sijańce, pow. Zdołbunów  
Rudlewo, wieś i folwark, gm. Kniahinin, 
pow. Dubno 
Rudna Mała, wieś, gm. Świlcza, pow. 
Rzeszów 
Rudna Wielka, wieś, gm. Świlcza, pow. 
Rzeszów 

Rudne, gm. Wola Wysocka, pow. Żółkiew 
Rudnia, wieś, gm. Stydyń Wielki, pow. 
Kostopol 
Rudnia, wieś, gm. Maciejów, pow. Kowel 
Rudnia, futor, gm. Datyń, pow. Kowel 
Rudnia, kolonia, folwark i futor, gm. Kołki, 
pow. Łuck 
Rudnia, wieś, gm. Rożyszcze, pow. Łuck 
Rudnia, kolonia, gm. Torczyn, pow. Łuck 
Rudnia, wieś i folwark, gm. Dąbrowica, 
pow. Sarny 
Rudnia, gm. Niemowicze, pow. Sarny 
Rudnia, futor, gm. Kisorycze, pow. Sarny 
Rudnia, wieś, gm. Kisielin, pow. Horochów 
Rudnia, wieś, gm. Krupiec, pow. Dubno   
Rudnia Antonowiecka, futor, gm. Uhorsk, 
pow. Krzemieniec
Rudnia Bobrowska, kolonia, gm. Bereźne, 
pow. Kostopol 
Rudnia Karpiłowiecka, gm. Lubikowicze, 
pow. Sarny  
Rudnia Kniaźsielska (Rudnia Nowa, 
Kniaźseło Rudnia), kolonia, gm. Berezne, 
pow. Kostopol 
Rudnia Lwa, wieś, gm. Kisorycze, pow. 
Sarny 
Rudnia Łęczyńska, kolonia i leśniczówka, 
gm. Bereźne, pow. Kostopol 
Rudnia Nowa, kolonia, gm. Rożyszcze, 
pow. Łuck 
Rudnia Poczajowska, wieś, osada 
fabryczna i stacja kolejowa, gm. Krupiec, 
pow. Dubno 
Rudnia Pogorełowska (Rudnia 
Pohorełowska), kolonia, gm. Ludwipol, 
pow. Kostopol 
Rudnia Potasznia (Potasznia), wieś, gm. 
Ludwipol, pow. Kostopol 
Rudnia Siedliska (Sieliska Rudnia), wieś, 
gm. Klesów, pow. Sarny 
Rudnia Staryki, wieś, gm. Kisorycze, pow. 
Sarny 
Rudnia Stołpeńska, futor, gm. Ludwipol, 
pow. Kostopol 
Rudnia Stryj, wieś, gm. Ludwipol, pow. 
Kostopol 
Rudnik, miasteczko i dwór, gm. Rudnik, 
pow. Nisko 
Rudniki, wieś, gm. Stare Koszary, pow. 
Kowel 
Rudniki, kolonia, gm. Turzysk, pow. Kowel 
Rudniki, futor, gm. Bereźce, pow. 
Krzemieniec 
Rudniki, wieś, gm. Kołki, pow. Łuck 
Rudniki, wieś i dwór, gm. Mościska, pow. 
Mościska 
Rudniki, wieś i dwór, gm. Litwinów, pow. 
Podhajce 
Rudniki, wieś i dwór, gm. Dżurów, pow. 
Śniatyń 
Rudniki, wieś i dwór, gm. Mikołajów, pow. 
Żydaczów 
Rudniki I i II, futory, gm. Kołki, pow, Łuck 
Rudno, folwark i gajówka, gm. Turzysk, 
pow. Kowel 
Rudno, wieś i dwór, gm. Zimna Woda, 
pow. Lwów 
Rudno, gm. Sambor, pow. Sambor 
Rudolfshoft, gm. Stecowa, pow. Śniatyń 
Rudolfshoft, przysiółek, gm. Mosty 
Wielkie, pow. Żółkiew 
Rudołowice, wieś i dwór, gm. Roźwiernica, 
pow. Jarosław 
Rudy, gm. Płaucza Mała, pow. Brzeżany 
Rudyci, gm. Luboml, pow. Luboml   
Rudycia, gm. Zgorany, pow. Luboml 
Rudzeński Majdan, kolonia, gm. Kostopol, 
pow. Kostopol 
Rukomysz, wieś i dwór, gm. Jezierzany, 
pow. Buczacz 
Rulów, przysiółek, gm. Bruchnal, pow. 
Jaworów 
Rumno, wieś i dwór, gm. Komarno, pow. 
Rudki 
Rungóry, wieś, gm. Poczeniżyn, pow. 
Kołomyja 
Rupeńka, gm. Janczyn, pow. Przemyślany 
Rupówka, gm. Janczyn, pow. Przemyślany 
Ruryska, leśniczówka, gm. Brzeżany, pow. 
Brzeżany 
Rusianówka, wieś i dwór, gm. Łozowa, 
pow. Tarnopol 
Rusiłów, wieś i dwór, gm. Potok Złoty, 
pow. Buczacz 
Rusiłów, osada, wieś i dwór, gm. Krasne, 
pow. Złoczów 
Rusin, wieś i dwór, gm. Waręż, pow. Sokal 
Rusinowe Beresteczko, wieś, gm. Boremel, 
pow. Dubno 
Rusinów Stary, wieś, gm. Majdan, pow. 
Kolbuszowa 
Rusiny, gm. Jelna, pow. Łańcut 
Ruska Wieś, wieś i dwór, gm. Dubiecko, 
pow. Przemyśl 

Ruski Kruh, gm. Kisorycze, pow. Sarny 
Ruskie, wieś, gm. Zatwarnica, pow. Lesko 
Rusnów, wieś i folwark, gm. Mikulicze, 
pow. Włodzimierz  
Rusowicze, wieś i folwark, gm. 
Grzybowica, pow. Włodzimierz  
Rusów, wieś i dwór, gm. Stecowa, pow. 
Śniatyń 
Rusów, wieś, gm. Chotiaczów, pow. 
Włodzimierz 
Russocice, przysiółek, gm. Strzeliska 
Nowe, pow. Bóbrka 
Rustweczko, wieś i dwór, gm. Mościska, 
pow. Mościska 
Rusywel, wieś i folwark, gm. Hoszcza, 
pow. Równe 
Ruszelczyce, wieś i dwór, gm. Krzywcza, 
pow. Przemyśl 
Ruszar, gm. Kosmacz, pow. Kołomyja 
Ruś, gm. Kozowa, pow. Brzeżany 
Ruzdwiany, wieś, gm. Bursztyn, pow. 
Rohatyn 
Ruzdwiany, wieś, gm. Strusów, pow. 
Trembowla 
Rużewszczyzna, futor, gm. Tesłuhów, pow. 
Dubno 
Rużyn, kolonia, wieś, osada i folwark, gm. 
Stare Koszary, pow. Kowel 
Rybcza, wieś, gm. Katerburg, pow. 
Krzemieniec 
Rybia, futor, gm. Górniki, pow. Kowel 
Rybień, gm. Rybień, pow. Nowy Sącz 
Rybieńskie, futor, gm. Siedliszcze, pow. 
Kowel 
Rybino, futor, gm. Górniki, pow. Kowel 
Rybne, wieś, gm. Wołkowyja, pow. Lesko 
Rybne, osada, gm. Manasterz, pow. 
Przeworsk 
Rybnik, wieś, gm. Kropiwnik Nowy, pow. 
Drohobycz 
Rybniki, wieś, gm. Potutory, pow. Brzeżany 
Rybniki, sołectwo Obydów, gm. Kamionka 
Strumiłowa, pow. Kamionka Strumiłowa  
Rybno, wieś, gm. Rożniów, pow. Kosów 
Rybno, wieś, gm. Pasieczna, pow. 
Stanisławów 
Rybotycze, miasteczko i dwór, gm. 
Rybotycze, pow. Dobromil 
Rych, gm. Wielka Głusza, pow. Kamień 
Koszyrski 
Rychcice, wieś i dwór, gm. Rychcice, pow. 
Drohobycz 
Rychta, gm. Stepań, pow. Kostopol 
Rychule, gm. Łozina, pow. Gródek 
Jagielloński 
Rychwałd, wieś, gm. Rychwałd, pow. 
Gorlice 
Ryczka, gm. Małnów, pow. Mościska 
Ryczki, gm. Jarocin, pow. Nisko 
Ryczyca, gm. Stydyń, pow. Kostopol 
Ryczychów, wieś i dwór, gm. 
Podzwierzyniec, pow. Rudki 
Rydków, wieś i folwark, gm. Tesłuhów, 
pow. Dubno 
Rydoduby, wieś i dwór, gm. Białobożnica, 
pow. Czortków 
Rydoml, wieś, gm. Oleksiniec Stary, pow. 
Krzemieniec 
Rydomszczyzna, wieś, gm. Oleksiniec 
Stary, pow. Krzemieniec 
Rygalicha, osada, gm. Nowosiółka, pow. 
Podhajce 
Ryjszy, futor, gm. Krupiec, pow. Dubno 
Rykanie, gm. Połonka, pow. Łuck  
Rykanie Małe, wieś i folwark, gm. 
Jarosławicze, pow. Dubno 
Rykanie Wielkie, wieś i osada wojskowa, 
gm. Jarosławicze, pow. Dubno 
Rykla, gm. Jasień Dolny, pow. Kałusz 
Rykowicze, wieś i folwark, gm. Poryck, 
pow. Włodzimierz 
Ryków, wieś i dwór, gm. Koziowa, pow. 
Stryj 
Ryków, wieś i dwór, gm. Zawadka, pow. 
Turka 
Ryków, wieś, gm. Płuhów, pow. Złoczów 
Ryłowica, majątek, gm. Werba, pow. 
Włodzimierz 
Ryłowiec, folwark, gm. Mikulicze, pow. 
Włodzimierz  
Rymacz, gm.Górniki, pow. Kowel   
Rymacze, wieś i folwark, gm. Bereźce, 
pow. Luboml 
Rymanów, gm. Szkło, pow. Jaworów 
Rymanów, miasteczko, gm. Rymanów, 
pow. Sanok 
Rymanów Zdrój, zdrojowisko, gm. 
Rymanów, pow. Sanok 
Rymenecia, gm. Siedliszcze, pow. Kowel  
Rymna, futor, gm. Powórsk, pow. Kowel 
Ryń, gm. Uhorniki, pow. Stanisławów 
Rypeński Młyn, gm. Rypne, pow. Dolina, 
obok Ceniawa, Kniażowskie, Rześniate 
Rypianka, wieś i dwór, gm. Podmichale, 

pow. Kałusz 
Rypiany, wieś, gm. Rozłucz, pow. Turka 
Rypne, wieś, gm. Rypne, pow. Dolina 
Rysy, gm. Wróblaczyn, pow. Rawa Ruska 
Ryszkowa Wola, wieś i dwór, gm. Laszki, 
pow. Jarosław 
Ryszków, futor, gm. Rafałówka, pow. 
Sarny 
Ryszówka, gm. Miejsce Piastowe, pow. 
Krosno 
Ryświanka, wieś i tartak, gm. Tuczyn, pow. 
Równe 
Ryta, futor, gm. Górniki, pow. Kowel 
Rytec, folwark i leśniczówka, gm. 
Pulemiec, pow. Luboml 
Rywkowe, gm. Datyń, pow. Kowel   
Ryzany, gm. Sokołówka, pow, Złoczów 
Ryzarnia, gm. nieznana, pow. Kałusz, obok 
Schr. Na Jali, Pasieka 
Ryzy, gm. Krymno, pow. Kowel 
Ryżyć, gm. Lubitów, pow. Kowel  
Rzadkie Dęby (Redkoduby), futor, gm. 
Katerburg, pow. Krzemieniec 
Rzadkowice, wieś, gm. Mościska, pow. 
Mościska 
Rzadkówka, wieś, gm. Korzec, pow. 
Równe 
Rzeczeszczyzna, kolonia, gm. Korzec, 
pow. Równe 
Rzeczka, przysiółek, gm. Jasionka 
Masiowa, pow. Turka 
Rzeczki, wieś, gm. Korzec, pow. Równe 
Rzeczyca, wieś i dwór, gm. Tarnoszyn, 
pow. Rawa Ruska 
Rzeczyca, wieś i futor, gm. Tuczyn, pow. 
Równe 
Rzeczyca, wieś, gm. Chocieszów, pow. 
Kamień Koszyrski 
Rzeczyca, kolonia i gajówka, gm. Kołki, 
pow. Łuck 
Rzeczyca, gm. Rafałówka, pow. Sarny  
Rzeczyca Długa, wieś i dwór, gm. 
Charzewice, pow. Tarnobrzeg 
Rzeczyca Okrągła, wieś, gm. Charzewice, 
pow. Tarnobrzeg 
Rzeczyca Piaski, wieś, gm. Chocieszów, 
pow. Kamień Koszyrski 
Rzeczyce, gm. Wielka Głusza, pow. 
Kamień Koszyrski 
Rzeczyczany, wieś, gm. Białogóra, pow. 
Grodek Jagielloński 
Rzeczyszcze, kolonia i folwark, gm. Malin, 
pow. Dubno 
Rzeczyszcze, folwark, gm. Ołyka, pow. 
Łuck 
Rzeki, gm. Nozdrzec, pow. Brzozów 
Rzeki, gm. Kuźmina, pow. Dobromil 
Rzeki, gm. Dubiecko, pow. Przemyśl 
Rzeki, osada, gm. Manasterz, pow. 
Przeworsk 
Rzeki, gm. Szkło, pow. Jaworów 
Rzeki-Mordań, gm. Mrzygłód, pow. Sanok 
Rzepaki, gajówka, gm. Gusztyn, pow. 
Borszczów 
Rzepedź, wieś, gm. Szczawne, pow. Sanok 
Rzepin, gm. Podhorce, pow, Złoczów 
Rzepińce, wieś i dwór, gm. Trybuchowce, 
pow. Buczacz 
Rzepiszcze, gm. Morszyn, pow. Stryj 
Rzeplin, wieś, gm. Prudnik, pow. Jarosław 
Rzepnik, wieś, gm. Odrzykoń, pow. Krosno 
Rzepniów, wieś i dwór, gm. Milatyn Nowy, 
pow. Kamionka Strumiłowa 
Rzeszniówka, wieś, gm. Kołodno, pow. 
Krzemieniec 
Rzeszowianka, gm. Ponikowica, pow. 
Brody 
Rzeszowice, gm. Korczyn, pow. Sokal 
Rzeszów, miasto, gmina i powiat 
Rzeszów, woj. Lwów  
Rzeszuck, wieś i leśniczówka, gm. 
Aleksandrja, pow. Równe 
Rześniate, wieś, gm. Perehińsko, pow. 
Dolina 
Rześniówka, wieś i folwark, gm. Kołodno 
Lisowszczyzna, pow. Krzemieniec 
Rzewucha, futor, gm. Chorów, pow. 
Zdołbunow 
Rzewuszki, wieś, gm. Turzysk, pow. Kowel 
Rzęsna Polska, wieś i dwór, gm. 
Brzuchowice, pow. Lwów 
Rzęsna Ruska, wieś i dwór, gm. 
Brzuchowice, pow. Lwów 
Rzuchów, wieś, gm. Kuryłówka, pow, 
Łańcut 
Rzyczka (Riczka), gm. Sokołówka, pow. 
Kosów 
Rzyczki, gm. Przerośl, pow. Nadwórna 
Rzyczki, wieś i dwór, gm. Siedliska, pow. 
Rawa Ruska 
Rzyszczów, wieś i folwark, gm. Brany, 
pow. Horochów 
Rżeżyca, gm. Pniewo, pow. Kamień 
Koszyrski 

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
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Jestem z zawodu nauczycielką, bardzo lubiłam moją pracę, 
więc proszę się nie dziwić, że chętnie podejmuję te tematy 
również w odniesieniu do Kresów. 

Mam przed sobą ciekawą książkę na ten temat, z opraco-
waniami dotyczącymi ważnych tematów.  

1-Książka „Przeszłośc i teraźniejszość edukacji na Kresach”

Mam też wspomnienia Kresowianek – pani Anastazji Pasz-
kowskiej i pani Ireny Olszyńskiej. Ich pamiętniki to bez-
cenne dokumenty.  Spróbuję się zmierzyć z tym tematem.

2,3-Anastazja Paszkowska i Irena Olszyńska- zdjęcia z pamiętników

Najpierw wyższe uczelnie. Zacznijmy od Lwowa, nie po-
mniejszając znaczenia Wilna- to dwa najważniejsze ośrod-
ki naukowe przedwojennych Kresów. 
Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie w II Rzeczypo-
spolitej był wyróżniającą się uczelnią.
Początek działalności Uniwersytetu zbiegł się równolegle 
z wydarzeniami, jakie rozegrały się we Lwowie w listopa-
dzie 1918 r. 
Uniwersytet rodził się w kontekście wojny polsko-ukra-
ińskiej, w atmosferze walk o Lwów. Po zdobyciu miasta 
przez Polaków (22 listopada 1918 r.), 27 listopada 1918 r. 
rektor Antoni Jurasz złożył ślubowanie rządowi polskiemu 
przed prof. Marcelim Chlamtaczem, który reprezentował 
komisję rządzącą.

4-Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie

22 listopada 1919 r. uczelnia otrzymała oficjalną nazwę 
Uniwersytetu Jana Kazimierza (z wnioskiem o nadanie 
wszechnicy imienia polskiego króla wystąpił do Naczelni-
ka Państwa Józefa Piłsudskiego Minister Wyznań Religij-
nych i Oświecenia Publicznego Jan Łukasiewicz).
Od czasów autonomii galicyjskiej niemal każde przemó-
wienie rektora Uniwersytetu Lwowskiego przypominało, 
że sprawy naukowe stanowią „rdzeń i jądro pracy Uni-
wersytetu”. Prymat nauki i badań naukowych wyznaczał 
nie tylko poziom kształcenia, ale także miejsce lwowskiej 
uczelni na mapie naukowej Polski i Europy. 
Jego chlubą byli wybitni uczeni i ich szkoły naukowe. Fi-
lozofia- prof. Kazimierz Twardowski, prawo- prof. Oswald 
Balzer, twórca szczepionki przeciwtyfusowej - Rudolf We-
igel i wielu innych z różnych dziedzin. Nie sposób też nie 
wymienić lwowskiej szkoły matematycznej z profesorami: 
Banachem, Steinhausem, Chwistkiem, Ruziewiczem, Stoż-
kiem i ich wychowanków. 
Po wojnie polska kadra naukowa wyjeżdżała sukcesywnie 
ze Lwowa. Najpierw trafili do Krakowa i innych ośrodków, 
ale po kapitulacji Festung Breslau ustanowiono we Wro-
cławiu polski ośrodek naukowy dla „lwowiaków”, którzy 
tam pojechali i pod kierunkiem profesora Kulczyńskiego 
przygotowywali w trudzie podwaliny pod przyszły uniwer-
sytet. Udało im się!
Teraz Wileńszczyzna- jak tam kształtowało się szkolnictwo 
polskie?
Niewątpliwie najważniejszą i najstarszą w tej części Euro-
py placówką naukową był Uniwersytet Wileński powstały 
w 1578 roku. 

5-Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie

11 października 1919 r. w Auli Uniwersytetu odbyła się 
uroczystość inauguracyjna. Rektorowi były wręczone in-
sygnia – atrybuty władzy i godności, po wręczeniu których 
został odczytany pierwszy wykład – „O młodości”.

W latach 1918-1919 Wilno i Wileńszczyzna stały się tere-
nem, na którym ścierały się interesy polityczne różnych grup 
i narodowości. Pomimo różnych zawirowań politycznych i 
historycznych szkolnictwo polskie na tych ziemiach prze-
trwało. 

W kwietniu 1919r. w Wilnie działały 4 gimnazja, 2 seminaria 
nauczycielskie, 1 szkoła handlowa, 2 szkoły miejskie, kursy 
wakacyjne uzupełniające oraz 40 szkół elementarnych.

21.08.1919 r. powstała organizacja o nazwie Polska Macierz 
Szkolna Ziem Wschodnich.

W 1925 r. z inicjatywy Bratniej pomocy Gimnazjum im. 
E. Orzeszkowej uroczyście obchodzono w Wilnie 10- lecie 
Szkół Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego. 

W październiku 1919 r. został reaktywowany Uniwersytet 
Wileński, który działał jako Uniwersytet Stefana Batore-
go do października 1939r. Nie brakowało i tam wybitnych 
uczonych, wymieńmy chociaż: prof. Feliksa Konecznego, 
prof. Mariana Zdziechowskiego, prof. Stanisława Kościał-
kowskiego, prof. Wiktora Sukiennickiego, prof. Wacława 
Komarnickiego i wielu innych.

Po dostaniu się na studia, studenci mogli angażować się w 
życie różnego rodzaju organizacji studenckich, których na 
Uniwersytecie Stefana Batorego nie brakowało. Najbardziej 
rozpowszechnioną formą organizacji społecznych były koła 
naukowe – istniały one na wszystkich wydziałach i zrzesza-
jąc studentów stawały się platformą do dyskusji, głoszenia 
referatów, herbatek w gronie kolegów itd.

W ten sposób skończył się długi, bo trwający ponad sto lat, 
okres walki o szkolnictwo polskie na Wileńszczyźnie. Spad-
kobiercą ówczesnych instytucji oświatowych jest teraz po-
wstałe w 1990r. Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich 
na Litwie „Macierz szkolna”.

Charakterystyczną cechą międzywojennej polonistyki wi-
leńskiej była feminizacja kierunku. Mężczyzn na poloni-
styce było niewielu. Z reguły odgrywali oni jednak w życiu 
naukowym bardzo ważną rolę. 

Jako ciekawostkę można przytoczyć opinie o polonistyce 
jako „wydziale matrymonialnym”. Jerzy Putrament tak pi-
sał we wspomnieniach: „Przypadkiem trafiliśmy na wydział 
niewysoko notowany w ówczesnej hierarchii życiowej. Szły 
tutaj panny chcące wyjść za mąż, albo początkujący poeci” 

Dorobek kadrowy Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 
w pojałtańskiej Polsce przejął Uniwersytet Mikołaja Koper-
nika w Toruniu.

Trudno nie wspomnieć również o lwowskich i wileńskich 
uczonych na emigracji oraz tych, którzy zdecydowali się 
pozostać we Lwowie. Lata wojny i okupacji wyznaczały 
polskim uczonym różne losy. Drogi Kresowiaków wiodły 
głównie przez sowieckie łagry, szlak armii gen. Andersa, 
a także przez niemieckie obozy koncentracyjne. Ci, którzy 
przeżyli te tragiczne losy nie wrócili do komunistycznego 
kraju. Pracowali w Rzymie, Waszyngtonie, Londynie i wielu 
innych miejscach i krajach. 

We Lwowie postanowiło pozostać ośmiu profesorów.

Kresowe dziedzictwo nauki polskiej w znacznej jednak mie-
rze znalazło się w pojałtańskiej, komunistycznej Polsce. Pro-
fesorowie lwowscy i wileńscy, wierni swemu naukowemu 
powołaniu, nie tylko pomnożyli swój dorobek, ale również 
wykształcili kolejne kadry nauki polskiej. Nie zważali na re-
presje, niedostatek, a niekiedy i pogardę. 

W III Rzeczypospolitej coraz częściej odkrywana jest ich 
wielka rola i ogromny wkład, jaki wnieśli do nauki i kultury 
polskiej. 

EDUKACJA NA KRESACH II RP
Anna Małgorzata Budzińska
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Te i inne wyższe uczelnie przygotowywały nauczycieli do 
polskich szkół na Kresach. I tu sprawa już nie wygląda tak 
pięknie i różowo, choć bywały wyjątki.  
 Po czterech latach szkoły podstawowej zdawało się wte-
dy do ośmioletniego gimnazjum. Zaczęłam od szkół wyż-
szych, więc podstawówkę zostawię na koniec. 
Odwiedzałam rodzinę pani Ireny Olszyńskiej w Jeleniej 
Górze, ona sama już niestety nie żyje. Pozostały jednak 
pamiętniki. Wspomnienia tej Kresowianki są bogatym źró-
dłem wiedzy o życiu na Kresach w różnych aspektach. 
Jako dziecko Irenka miała szczęście- jej szkolne wspomnie-
nia są radosne i przedstawiają dostatnie życie. Pochodziła 
ona z rodziny inteligenckiej- ojciec był wykształcony i za-
możny. Mieli możliwość wysłać dziecko do dobrej szkoły. 
1 września 1923 roku Irenka rozpoczęła naukę w gimna-
zjum im. Juliusza Słowackiego we Lwowie, a zamieszkała 
w pensjonacie im. Zofii Strzałkowskiej. 
Tak opisuje :
„W pensjonacie było nam dobrze i nie odczuwałyśmy bo-
leśnie rozłąki z domem. Szkoła ta zajmowała duży 6- pię-
trowy gmach przy ul. Zielonej 22 – z ogromnym ogrodem.

6- szkoła i pensjonat Zofii Strzałkowskiej we Lwowie

W tym samym budynku mieściło się gimnazjum, semi-
narium nauczycielskie, szkoła podstawowa i przedszkole. 

Górne pietra zajmował pensjonat dla 100 panienek, sale do 
nauki i rekreacji, sypialnie, ogromna jadalnia z przyległą 
oranżerią, aula, kaplica itp. Z tych lat mamy bardzo miłe 
wspomnienia; Lwów był bardzo pięknym miastem, pełnym 
wesołej i eleganckiej młodzieży. Utkwiły mi w pamięci 
spacery do Parku Stryjeńskiego, gdzie kupowało się sław-
ne „precle jajowe”, wycieczki na Pohulankę, wieczory w 
teatrze i inne atrakcje.”

7- lekcja gimnastyki w gimnazjum Strzałkowskiej

No cóż, szkoła dla panienek z dobrych rodzin była wspa-
niała. Wyłania się z tego całkiem inny obraz szkoły kreso-
wej niż sobie to wyobrażaliśmy.
 Przed wojną szkolnictwo nie wszędzie było ubogie i mar-
ne, a już na pewno nie we Lwowie- prężnym ośrodku na-
ukowym i kulturalnym. 
Szkoła przy Zielonej na pewno mogłaby służyć za wzór 
wielu naszym współczesnym szkołom. 

8- Irenka O. z uczniami- wesołe i beztroskie czasy

Zaś o początkach swej nauki pisała pani Irena tak:

„Edukację naszą rozpoczęłam jeszcze w Toustobabach, 
gdzie miejscowa nauczycielka, panna Maria Mokrzycka 
wtajemniczyła mnie w sztukę pisania i czytania. Przycho-
dziła do nas do domu, byliśmy z nią zaprzyjaźnieni. 

W Bereźnicy także nie chodziłam do miejscowej szkoły, 
gdyż były tam same ukraińskie dzieci. Nauczyciel- pan 
Szal- przychodził do nas i co dzień zapisywał w specjal-
nym dzienniczku uwagi i oceny za odrobienie lekcji.”

Znów więc widzimy, że w bogatych domach nie działo się 
dzieciom źle. Irenka kończyła dobre szkoły, a jej marze-
niem było nauczanie dzieci i to jej się udało. Wspominała:

„Miałam ambicję, żeby jak najprędzej „stanąć na własnych 
nogach” i dlatego zdecydowałam się za namową koleżanek 
na dwuletnie pedagogium, po którym mogłam zostać na-
uczycielką szkoły podstawowej. Takie pedagogium było w 
Lublinie- daleko. Nie przeczuwałam, że ten odjazd na za-
wsze oderwie mnie od rodzinnego domu, i że tam spotkam 
„swój los”. Dwa lata przeżyte w Lublinie (1931-1933)  były 
szkołą dorosłości, nauczyły mnie samodzielności i liczenia 
na własne siły. Potrafiłam też pogodzić naukę z przemożną 
chęcią zabawy. Chodziliśmy tańczyć całą paczką, zwłasz-
cza w karnawale- nigdy już potem ani tak często, ani tak 
beztrosko nie bawiłam się.”

Po skończeniu pedagogium pani Irena zaczęła własne, do-
rosłe życie, założyła rodzinę, pracowała w szkole, napisała:

Rok 1937- miałam wtedy 24 lata i od czterech lat pracowa-
łam już jako nauczycielka- w pierwszych trzech latach w 
Międzyrzeczu Podlaskim, skąd po złożeniu egzaminu kwa-
lifikacyjnego zaczęłam starania o przeniesienie do Kowla. 
Trudność polegała na tym, że było to inne województwo 
i kuratorium. Otrzymałam więc najpierw posadę w Za-
błociu- na Polesiu. Pracowałam tam tylko rok- oczarował 
mnie urok i smętek tej krainy.

Od 1 września 1937 roku przeniesiono mnie do Kowla, 
skąd pochodził mój mąż. W naszej szkole panowała miła 
atmosfera i dobrze mi się tam pracowało. Czułam, że je-
stem lubiana przez młodzież i przez grono nauczycielskie 
(…)”

9-zajecia praktyczne w szkole-szycie

Niestety, nieubłagane koleje losu były tragiczne dla Ireny 
i jej rodziny. Najpierw spadły bomby niemieckie, zburzyły 
ład i spokój. Naloty nękały ich w dzień i w nocy. Potem 
„przyjaciele” zajęli tereny do Bugu- w porozumieniu z 
Niemcami oczywiście. Przyszli, jak mówili „zaszcziszczat’ 
swabodu ruskich ludiej” I skończyły się sny o zwycięstwie, 
spokoju i niepodległości. Mąż Irenki wstąpił do AK i znikał 
z domu tajemniczo. A dla młodej Irenki było coraz trudniej 
– i w szkole, i w życiu. Tak to opisuje:

 „Pracowałam w szkole, która była niby polska- dla pol-
skiej „mniejszości narodowej”- byliśmy przecież teraz 
mieszkańcami USRR... Treści nauczania krańcowo różniły 
się od programów szkoły „pańskoj Polszy”. Kierownic-
two i część grona nauczycielskiego byli ludźmi „stamtąd”. 
Trzeba było co dzień łykać „gorzkie pigułki” oszczerstw, 
krytyki, wyszydzania wszystkiego, czym dotąd żyliśmy 
i co było nam drogie.  Pamiętam dobrze dzień Rewolucji 
Październikowej- pierwszą defiladę przed „sowiecką wła-
ścią”. Na trybunie stała gromada sowietów w skórzanych 
kurtkach z czerwonymi kokardami . Przed nimi to właśnie 
trzeba było maszerować w takt pieśni: kipuczaja, magucza-
ja, nikiem nie pabiedimaja” ...Nigdy nie odczułam bardziej 
boleśnie naszego upadku i poniżenia- szłam jak automat- a 
łzy ciurkiem spływały mi po twarzy...

Od tego czasu moja pozycja w szkole zaczęła się zmieniać. 
Im więcej dzieci polskie okazywały mi sympatii, tym bar-
dziej podejrzliwie patrzyły na mnie władze. Zaczęło się 
podglądanie, podsłuchiwanie i szpiegowanie mnie na każ-
dym kroku. Wszelkie pomysły i „wyczyny” młodzieży- jak 
podcinanie żyletką głów Lenina, Stalina i innych ważnych 
osobistości na gazetkach szkolnych miały rzekomo wytłu-
maczenie w złym wpływie jaki wywierałam na młodzież. 

Odsunięto mnie od wychowawstwa, a nawet od dyżurów 
na korytarzach w czasie przerw. Wiedziałam czym taka na-
gonka może się skończyć. Przerażało mnie to co się działo 
wokół nas. Zaczęło się wywożenie Polaków w głąb Rosji. 
Pierwszy transport nastąpił już w grudniu 1939r.- w okrop-
nych warunkach, wielotygodniowa podróż w zamkniętych 
„bydlęcych” wagonach, bez jedzenia i świeżej wody, bez 
pomocy lekarskiej. Ile znów wokół ludzkich tragedii!”

Nadeszło nieszczęście dla Ireny- mąż został aresztowany 
i nigdy go już więcej nie zobaczyła. Ze szkoły oczywiście 
nadeszło zwolnienie z pracy, a i znajomi odsunęli się od 
nich ze strachu- na widok Ireny przechodzili na drugą stro-
nę ulicy- nikt nie chciał ich znać. 

Irena z dziećmi musiała opuścić Kowel. Najpierw pojecha-
ła do Cumania. O dziwo dostała tam posadę nauczycielki. 
Jednak piętno żony „wroga ludu” prześladowało ją i tu.

Natrafiły na wrogość mieszkańców i groźby miejscowego 
NKWD. Nikt nie chciał ich przyjąć na kwaterę, ludzie bali 
się z nimi rozmawiać, nie było mowy o pomocy.

 W końcu podinspektor- Polak zaproponował objęcie 
placówki w innej miejscowości. To był Gnilak- polska ko-
lonia położona o 22 km od Cumania.

Irena zgodziła się, bo nie miała wyjścia- z dwójką małych 
dzieci i z babcią nie miała szans przeżyć bez pracy i zakwa-
terowania. Myślała, że na polskiej kolonii, wśród swoich 
nie będzie im źle. 

Myliła się. Niełatwe tam miała życie. Tamtejsze NKWD 
dobrze już wiedziało o aresztowaniu jej męża, który był dla 
nich „bandit”.

„Na Gnilaku nie było dotąd szkoły, miałam więc ją zorga-
nizować przy pomocy władz miejscowych. Kolonia nale-
żała do gminy Domaszewo, dużej wsi ukraińskiej, gdzie 
„priedsidatielem” czyli wójtem był dawny koniokrad, ka-
rany kiedyś za to przez polskie władze, co obecnie tłuma-
czył jako prześladowanie za komunistyczne poglądy. Ten 
bandyta również musiał zaaprobować moją kandydaturę na 
nauczycielkę, co wyraził w słowach” my znajem, szczo jej 
muż bandit, ale ona niech pracuje. Już my ją przypilnuje-
my!”

O swojej pracy na Gnilaku pani Irena pisze tak:

„Ja pracowałam od 7-ej rano do 7-ej wieczór, na dwie zmia-
ny. Dzieci z początku nieufne, źle nastawione do mnie, po-
trafiłam jakoś przyciągnąć bajkami, zabawą, książką- i pra-
cowało mi się całkiem nieźle”

W grudniu dodano mi „anioła stróża”, niby nauczyciela, 
ale on nie miał regularnych lekcji, tylko przychodził z Zofi-
jówki, powęszył, pogadał z dziećmi i odchodził, by przyjść 
znów za kilka dni. Musiałam sama wszystko robić: uczyć, 
prowadzić kancelarię, jeździć na konferencje, składać spra-
wozdania. Robiła to wszystko- ma się rozumieć – w języ-
ku polskim, chociaż znałam język ukraiński. Podinspektor 
zdradził mi kiedyś opinię o mnie u władz: 

„uznaja żeńszczyna, no proklataja Polka”.

Zatrzymajmy się teraz i zmieńmy temat. Poznaliśmy choć 
trochę radości i smutki pracy nauczycielki na Kresach. Te-
raz czas powiedzieć o szkole podstawowej na Kresach z in-
nej perspektywy- wspominaną przez uczennicę- Anastazję. 
Tak opisuje swoje dzieciństwo i szkołę:

„No i przyszedł rok 1018. Wojna niby się skończyła, Kon-
stytucja 3-Maja została uchwalona, że Polska ma być nie-
podległa. U nas jednak dalej bieda była i głód.

Dzieci całe lato do szkoły chodziły boso a i zimą nie 
wszystkie miały buty. Ubierali rzeczy starszych sióstr czy 
braci- chodziły na zmianę i te młodsze wyglądały śmiesz-
nie tak jak teraz w filmie Pipi, albo kot w butach. 
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Potem Polska dostała pomoc z Ameryki dla biednych dzie-
ci- odzież i buty. Ja dostałam ładne, sznurowane buciki i rę-
kawiczki, i szalik i bardzo się cieszyłam. No i były obiady 
tym dzieciom co chodziły do szkoły. Jakie to były obiady! 
Zupa grochowa, ryżowa lub fasolowa z kluskami – bardzo 
smaczne. A w niedziele to zawsze było kakao i 2 bułeczki- 
jakie to było dobre! Nie macie pojęcia!

Niestety ta pomoc długo nie trwała- może rok albo więcej, 
nie pamiętam już tego, ale ludzie już byli wolni w swojej 
Ojczyźnie. Pracowali, starali się, no i coraz było lepiej.

W 1921roku we wszystkich wioskach powstały już szkoły 
4 klasowe. Dzieci uczęszczały z rana a starsi wieczorami 
uczyły się podpisywać. Jak nie było Polski 123 lata to i 
nie było polskich szkół, nikt nie umiał pisać ani czytać. Po 
wojnie państwo dbało o swój naród, nawet zeszyty i pod-
ręczniki były za darmo. Nie pamiętam który to był miesiąc, 
ale pamiętam rok- był to 1921 (czyli Anastazja miała 9 lat)

Jaka to była ta nasza szkoła? Zupełnie inna niż dzisiejsze. 
Była to zwykła wiejska izba w domu gospodarza, bez pod-
łogi- zamiast podłogi było gliniane klepisko.

Pośrodku stała taka długa ława zbita z desek jako wspólny 
stół, a po bokach były deski do siedzenia dla dzieci.

10-bose dzieci przed wiejską szkołą

 Przy oknie stał mały stolik, na nim był dzwonek, dziennik 
i leżała taka długa, dębowa linijka do bicia po łapach. Przy 
stole stało krzesło i to był kącik nauczycielski. 

Nauczycielka wydała po 3 zeszyty: jeden do polskiego, 
drugi  do rachunków, a trzeci do rysunków. Dostaliśmy też 
obsadkę ze stalówką, czyli pióro, które się maczało w atra-
mencie, bo wtedy długopisów nie było. 

Potem postawiła na tej długiej ławie kałamarze z atramen-
tem i powiedziała:

-Dzieci uważajcie, żebyście tego atramentu nie wyla-
ły, bo kto wyleje dostanie 25 linijek aż mu łapy 
spuchną.

Dzieci uważały, ale czasem się zdarzało, że był wylany.

Nauczycielka pomimo że była dobra i miła to  potrafiła być 
też agresywna i surowa. 

Biła dzieci  tą wielką, drewnianą linijką po rękach, targała 
za uszy, na kolana stawiała do kąta. 

Codziennie przed rozpoczęciem nauki dzieci stawały wraz 
z nauczycielką i mówiły taką modlitwę:

„Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze 

dodaj nam ochoty i zdolności 

aby ta nauka była dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecz-
nym 

przez Chrystusa Pana Naszego Amen. 

Maryjo Królowo Polski módl się za nami.”

Po modlitwie zaczynaliśmy lekcje. Nauczycielka była bar-
dzo dobra jak dzieci były grzeczne. Chodziła naokoło ławy, 
żeby każdy przeczytał i napisywała w zeszycie litery, żeby 
każdy przepisał, pomagała w rachunkach i rysunkach, tłu-
maczyła jak mogła. Czytała nam „Płomyczki” i bajki. 

W 1927 roku chodziłam do szkoły w Kudryniu, do 6 klasy.

 Potem jednak mama powiedziała, że mogę chodzić na wie-
czorówkę, bo tam chodziły chłopaki i dziewczyny a nawet 
dorośli. Zaczęłam wiec i ja chodzić do wieczorówki.

Rano pracowałam na budowie a wieczorem do szkoły. Ale 
to już nie była nauka, bo tam chodzili 18- 20  letni, to gdzie 
im nauka była w głowie! Oni myśleli, marzyli już o miło-
ści, śpiewali, tańczyli.

11-młodzież z Chiniówki

Mam jeszcze świadectwo szkolne innej Irenki –Ireny Snar-
skiej urodzonej w Grodnie. Jest to świadectwo z Polskiej 
Szkoły Średniej nr.2 w Grodnie- z roku 1944/45. Jest ono 
pisane ręcznie i widać, że w trudnych, wojennych czasach 
szkoła funkcjonowała. 

12-świadectwo 

13- Irena S. z koleżanką przed szkołą w Grodnie

Irena Snarska poszła do pierwszej klasy Szkoły Powszech-
nej w Grodnie 1 wrześnie 1937 roku, przez czas wojny też 
uczyła się w szkole na tajnych kompletach, a w 1944 roku 
uczyła się w Polskiej Szkole Średniej nr 2 w Grodnie. Za 
czasów okupacji niemieckiej w 1941, 1942 roku pracowała 
sadząc las w okolicach Grodna. Nawet dzieci musiały cięż-
ko pracować.

Podsumujmy teraz system edukacyjny w całej II RP.

Ujednolicenie i upowszechnienie edukacji było jednym z 
największych wyzwań stojących przed II Rzecząpospolitą. 
Wykształcenie było bowiem nie tylko wymogiem cywili-
zacyjnym, ale także istotnym elementem budowania tożsa-
mości narodowej.

Postulat powszechności nauczania zgłosił na pierwszym 
posiedzeniu rządu Jędrzej Moraczewski, premier powołany 
przez Józefa Piłsudskiego po przekazaniu władzy przyszłe-
mu Marszałkowi przez Radę Regencyjną. W swoim inau-
guracyjnym przemówieniu stwierdził, iż szkoła odrodzonej 
Rzeczypospolitej powinna opierać się na zasadach po-
wszechności, bezpłatności, dostępności dla najuboższych 
oraz świeckości. Miała wychowywać odpowiedzialnych 
obywateli oraz wydobywać talenty.

Obowiązek szkolny i bezpłatny dostęp do szkolnictwa 
podstawowego zagwarantowany został w konstytucji mar-
cowej (17 marca 1921). 17 lutego 1922 roku uchwalono 
natomiast ustawę o zakładaniu i utrzymywaniu publicz-
nych szkół powszechnych. W dużej mierze powielała ona 
postanowienia dekretu Piłsudskiego, uszczegóławiając 
kwestie związane z organizacją szkoły i jej finansowaniem. 
Za zapewnienie infrastruktury szkolnej odpowiadać miały 
gminy. Władze centralne brały na siebie opłacanie etatów 
nauczycielskich. Z centrali można było także uzyskać dofi-
nansowania do budowy bądź remontów szkół.

Upowszechnianie szkolnictwa nie było jednakże zadaniem 
łatwym. W pierwszych latach sieć szkół była jeszcze nie-
wielka i szybka jej rozbudowa stanowiła problem. Brako-
wało także wykwalifikowanych nauczycieli chętnych do 
pracy na prowincji. Blisko 86% szkół na terenie byłego 
Królestwa Polskiego miało tylko jedną klasę i jednego na-
uczyciela. Niekiedy liczebność takich klas przekraczała 60 
osób.

W skali ogólnopolskiej od 1921 do 1926 roku nastąpił 
ogromny skok w statystykach skolaryzacji: z 63% dzieci 
objętych obowiązkiem szkolnym do 82,6%. W 1939 roku 
do szkoły chodziło już 90% dzieci objętych obowiązkiem 
szkolnym. Najgorsza sytuacja była oczywiście na Kresach 
Wschodnich. U progu niepodległości edukację rozpoczy-
nało tam zaledwie 33% dzieci; w latach 30. osiągnięto 80%.

W roku 1924 w Tuchowie odbyła się konferencja nauczy-
cieli, którzy wśród wielu tematów podjęli także zagadnienie 
frekwencji w szkołach. Narzekano, że placówki położone 
są zbyt daleko od domostw. Zwracano uwagę na niewielką 
liczbę nauczycieli, z których większość – zwłaszcza uczą-
cych na wsiach – była niewystarczająco przygotowana do 
zawodu. 

Na dodatek na terenach wiejskich niewielka była świado-
mość potrzeby edukacji. Dzieci znikały ze szkoły w cza-
sie robót wiosennych i jesiennych i często już do niej nie 
wracały. Brakowało tam także pieniędzy na zakup książek, 
a nawet tak podstawowych rzeczy jak ubrania. Większość 
uczniów, jeśli w ogóle kończyła szkołę, przerywała eduka-
cję po 4–5 klasie, nie decydując się na kursy uzupełniające.

W 1932 roku uchwalono reformę szkolnictwa zwaną od 
nazwiska ówczesnego ministra oświaty Janusza Jędrzeje-
wicza reformą jędrzejewiczowską. Ujednolicała ona sys-
tem szkolny w całej Rzeczypospolitej, wiązała szkolnictwo 
średnie z powszechnym oraz tworzyła ramy prawne szkol-
nictwa zawodowego.

Mundurki oraz czapki szkolne obowiązywały na szcze-
blu gimnazjalnym, a później licealnym. Inaczej bywało 
w szkołach podstawowych. O ile szkoły miejskie mogły 
wprowadzać własne regulaminy porządkowe i np. wyma-
gać mundurków, o tyle na terenach wiejskich takie stroje 
były rzadkością. Na prowincji problemem bywała nawet 
kwestia schludnego ubioru. Dzieciom brakowało przede 
wszystkim butów, co często przekładało się na obniżoną 
frekwencję na zajęciach.
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14- mundurki gimnazjalne

Po 1933 roku wprowadzono na terenie całego państwa, 
jednolite mundury koloru granatowego; marynarki z wy-
kładanym kołnierzem, białe koszule z granatowym krawa-
tem; czapki kroju „maciejówki” granatowe z wypustkami 
niebieskimi dla gimnazjów; dla liceów wypustki były czer-
wone; dla seminariów nauczycielskich - żółte; dla szkół 
handlowych - zielone. Jedynie „tarcze” noszone na lewym 
ramieniu stanowiły wyróżnienie, podawały bowiem numer 
zakładu według klucza ogólnopaństwowego, na niebie-
skim, czerwonym względnie zielonym lub żółtym tle. 

Zróżnicowane były warunki edukacji. O ile w miastach czy 
bogatszych gminach budowano nowoczesne i przestronne 
budynki szkolne, o tyle w biedniejszych miejscowościach 
sale do nauki organizowano w wynajmowanych, często 
zbyt małych pomieszczeniach. Państwowe szkoły po-
wszechne miały charakter koedukacyjny – dziewczynki i 
chłopcy uczyli się wspólnie w blisko 94% placówek. 

Edukacja w szkole powszechnej zapewnić miała zdobycie 
elementarnych umiejętności, w tym przede wszystkim opa-
nowanie czytania i pisania w stopniu zadowalającym.

Program szkolny sięgał do klasycznych wzorców eduka-
cyjnych, a rodzaje zajęć niewiele różniły się zakresem od 
tych prowadzonych w dzisiejszych podstawówkach. Uczo-
no zatem religii, języka ojczystego, rachunków z geometrią 
(matematyki), przyrody, geografii, historii, rysunków (pla-
styki), robót (techniki), śpiewu i gimnastyki. W zależno-
ści od nauczyciela oraz warunków, niektóre z tych lekcji 
mogły być realizowane także po szkole w formie kół za-
interesowań. Szczególną popularnością cieszyły się chóry 
szkolne oraz wszelkiego rodzaju kluby sportowe.

Większość zajęć pojawiała się dopiero na poziomie 3 kla-
sy. W pierwszych dwóch klasach ograniczano się do nauki 
języka ojczystego, rachunków, religii, przedmiotów tech-
niczno-plastycznych, śpiewu i gimnastyki.

Głównym problemem edukacji w II RP było zatem jej upo-
wszechnienie i ujednolicenie.

Najbardziej rozwinięty system edukacyjny funkcjonował 
na terenach dawnego zaboru pruskiego. Niemal od podstaw 
należało go budować na terenie byłego Królestwa Polskie-
go i na Kresach, gdzie zapóźnienia infrastrukturalne i men-
talnościowe były ogromne.

Przy opracowaniu tematu korzystałam ze wspomnianej 
książki pt. „ Przeszłość i teraźniejszość edukacji na Kre-
sach” pod redakcją Anny Burzyńskiej – Kamienieckiej, 
Małgorzaty Misiak, Jana Kamienieckiego.

Korzystałam też  ze wspomnień Anastazji Paszkowskiej, 
Ireny Olszyńskiej i Ireny Snarskiej oraz ze stron interne-
towych:

https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/edukacja-w-ii-
-rzeczypospolitej/ 

https://lia.lvivcenter.org/pl/organizations/jan-kazimierz-
-university/

http://www.wilnoteka.lt/artykul/zycie-studenckie-na-
uniwersytecie-stefana-batorego 

http://www.lwow.com.pl/semper/gimnazja.html

Lwowska Galeria Sztuki (taką 
bowiem nazwę nosi od 1998 roku 
Lwowska Galeria Obrazów) zosta-
ła założona przez lwowski magi-
strat w 1897 roku.
W 1902 roku zakupiono dla niej 
dzieła lwowskich artystów: Wilhel-
ma Leopolskiego: „Śmierć Acerny” 
i „Lichwiarz”, Styki, Wygrzywal-
skiego oraz kilka płócien Jana Ma-
tejki (m.in. „Śluby lwowskie Jana 
Kazimierza”), Jacka Malczewskie-
go i Okunia. Przestraszeni wyda-
rzeniami rewolucyjnymi lat 1905-
1907, liczni posiadacze prywatnych 
kolekcji, obawiając się o los swoich 
zbiorów, starali się je sprzedać. 
Dało to nowy impuls dla zmian wła-
snościowych wielu dzieł.
W 1907 roku od kolekcjonera dzieł 
sztuki - magnata branży cukrowni-
czej z Sutkowic na Podolu - J. Jako-
wicza zakupiono kolekcję sztuki za-
chodnioeuropejskiej, obejmującej 
ok. 2000 eksponatów, w tym prawie 
400 obrazów. W katalogu Jakowi-
cza znajdowały się obrazy Rafaela, 
Rembrandta, Rubensa, Van Dyke, 
Velasqueza, Ribeiry, Watteau i in-
nych mistrzów. Zbiory przewiezio-
no do Lwowa 14 lutego 1907 roku 
i ta właśnie data jest uważana za 
dzień założenia galerii.
W 1914 roku zakupiono dla galerii 
budynek przy ulicy Ossolińskich 3 
(naprzeciw Ossolineum) od profe-
sora Uniwersytetu i kolekcjonera 
dzieł sztuki - Władysława Łoziń-
skiego. Do dziś zachowały się w nim 
autentyczne wnętrza z końca XIX 
w, spośród których na szczegól-
ną uwagę zasługuje salon z bogatą 
sztukaterią i pięknym żyrandolem.
Galeria wzbogaciła się o kolek-
cje prywatne podarowane miastu 
Lwów przez M.Toepfera (w 1905 
r.) i B. Orzechowicza (w 1919 r.). W 
budynku przy Ossolińskich 3 zna-
lazły się właśnie zbiory Orzechowi-
cza.
W 1918 roku galeria powiększyła 
się o nowe dzieła, głównie polskich 
malarzy XIX w.: Jana Matejki, 
Jerzego Kossaka, Artura .Grott-
gera i inne W 1933 roku w galerii 
znajdowało się 2458 eksponatów, 
umieszczonych w  trzech oddzia-
łach: sztuki polskiej, zachodnioeu-
ropejskiej i w Panoramie Racławic-
kiej. W obawie przed zniszczeniami 
wojennymi w galerii zdeponowano 
szereg prywatnych kolekcji z okolic 
Lwowa.
Po zajęciu Lwowa we wrześniu 1939 
roku przez Sowietów do galerii przy-
łączono część zbiorów Muzeum im. 
Lubomirskich, Biblioteki Baworow-
skich, Bractwa Stauropigijskiego i 
Muzeum Historycznego. Stopniowo 
też gromadzono w galerii zrabowane 
z kościołów dzieła sztuki sakralnej. 
W ten sposób w 1940 roku galeria li-
czyła 5950 eksponatów.
Okupacja hitlerowska Lwowa w la-
tach 1941-1944 przyniosła zarówno 
galerii jak też innym wybitnym pla-
cówkom kulturalnym Lwowa (Osso-
lineum) poważne straty. Straty zostały 
zmniejszone dzięki ukryciu kolekcji 
w piwnicy domu i pomieszczeniach 
katedry ormiańskiej, lecz 225 obra-

zów, pośród których znajdowały się: 
„Autoportret” Rembrandta i „Portret 
damy” Gossarta, zostały wywiezione 
na Zachód. Niektóre elementy tych 
wydarzeń można odnaleźć w artykule 
o roli prof. Mieczysława Gębarowi-
cza w ratowaniu polskich dóbr kul-
turalnych podczas wojny i w okresie 
powojennym Lwowa oraz w artykule 
z Magazynu Gazety Wyborczej o zra-
bowanych podczas wojny z Muzeum 
Lubomirskich rysunkach Duerera.
Po zakończeniu II Wojny Światowej 
w sowieckim już Lwowie, zorgani-
zowano nowe oddziały Galerii: ro-
syjskiej sztuki przedrewolucyjnej i 
sztuki narodów ZSRR.
W latach 1960-1990 Lwowska Ga-
leria Obrazów przekształciła się w 
wielki zespół muzealny z kilkoma od-
działami i licznymi filiami. Filią Ga-
lerii jest ekspozycja w zamku Sobie-
skich w Olesku (tam urodził się król 
Jan III Sobieski !) oraz (nie wiem, 
czy jest to informacja aktualna) Ka-
plica Boimów obok Katedry. Wiele 
obrazów zostało zmagazynowanych 
w Katedrze Ormiańskiej, zaś eks-
pozycja na Ossolińskich 3 (obecnie 
Stefanyka 3) obejmuje zaledwie nie-
liczną część zbiorów. Po zamknięciu 
w latach komuny prawie wszystkich 
kościołów katolickich co cenniejsze 
obrazy, rzeźby i ołtarze zwieziono do 
galerii, która nie jest w stanie ekspo-
nować całości zbiorów.

PLAN GALERII

Ekspozycję sztuki europejskiej 
otwiera kolekcja włoska (Sale 1-5). 
Wśród dzieł wczesnego Renesan-
su wyróżnia się obraz „Mistyczne 
zaślubiny św. Katarzyny Aleksan-
dryjskiej” szkoły Gentile da Fa-
briano (1370-1428), jednego z naj-
wybitniejszych artystów Umbrii. 
Średniowieczna stylistyka (złote 
tło, płaszczyznowość, hierarchia 
postaci, ornamentalny charakter 
nimbów i roślin) łączy się tutaj z 
przekazem autentycznych uczuć - 
macierzyńskiego ciepła i czułości. 
Czystość barw i giętka ruchliwość 
linii, podkreślających smukłe fi-
gury, sprawiają wrażenie arysto-
kratycznej wytworności. W okre-
sie quatrocento jako samodzielna 
dziedzina rozwija się malarstwo 

portretowe. W tradycjach wczesne-
go humanistycznego portretu XV 
w. wykonany jest „Portret Marii 
Ricci” (1507 r.) nieznanego florenc-
kiego malarza, gdzie profil kobiety 
ukazany jest na tle uogólnionego 
widoku miasta. Portret ten niegdyś 
stanowił przednią ściankę skrzyni 
-cassone na posag ślubny.
W okresie Wysokiego Renesansu 
mistrzowie włoscy tworzą wzniosłe 
postacie harmonijnie rozwiniętego, 
przekonanego o swojej wartości czło-
wieka. Takim jest uczony z „Portretu 
astronoma” (1512 r.) weneckiego ma-
larza Marco Basatti 
(ok. lat 1475 - po 1530). Pełnym siły 
i godności ukazuje się nam młodzie-
niec w „Portrecie Nestoro Matinen-
go” (1560 r.) z pracowni Paolo Vero-
nese. Obraz posiada zrównoważoną i 
zamkniętą kompozycję. Podobnymi 
cechami odznacza się dzieło „Oto 
Człowiek” (lata 1520) szkoły Le-
onardo da Vinci. Nawet w męce i 
cierpieniu renesansowy bohater za-
chowuje ludzką godność i wielkość 
ducha. W drugiej połowie XVI wieku 
w sztuce Włoch rozwija się manie-
ryzm - napięta i przejaskrawiona, su-
biektywistyczna interpretacja ideałów 
Renesansu. Wyobrażenie o maniery-
stycznym portrecie, z właściwą temu 
kierunkowi koncepcją alienacji i za-
mknięcia w sobie, daje „Portret mło-
dej patrycjuszki” (1558 r.) Sofonisby 
Anguiscioli (ok, lat 1532 - 1625). 
Ten portret z lombardzkiego okresu 
twórczości pierwszej kobiety - zawo-
dowej artystki malarki, jest jedynym 
jej dziełem w  muzeum. Mistrzowsko 
odtworzone szczegóły stroju podkre-
ślają stan ducha portretowanej osoby 
- zewnętrzną oziębłość i wewnętrzną 
trwogę.
Typowym przykładem wyrafinowa-
nej, przesyconej symboliką sztuki 
manieryzmu jest obraz Jacopo Zuc-
chiego „Połów pereł i korali” (ok. 
1593 r.). Przedstawiając wielkiego 
księcia Toskanii Ferdynanda Medici, 
jako myśliwego w otoczeniu obnażo-
nych piękności - ówczesnych rzym-
skich dam, Zucchi zapełnia kompo-
zycję mnóstwem misternie malowa-
nych szczegółów przy czym używa 
nienaturalnie jaskrawych, metalicznie 
ostrych kolorów.
Pod koniec XVI - z początkiem XVII 

LWOWSKA GALERIA SZTUKI
Aleksander Szumański 

/ Wnętrze Lwowskiej Galerii Sztuki. By Lestat (Jan Mehlich) - Praca własna, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2179238
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wieku manieryzm ustępuje miej-
sca nowym przeciwstawnym 
nurtom: bolońskiemu akademi-
zmowi oraz carayaggionizmowi. 
Nauczyciele i wychowankowie 
bolońskiej Akademii starali się 
uczynić estetyczną normą ideały 
wzniosłości i piękna, racjonal-
ną i zakończoną kompozycję, co 
niekiedy, zwłaszcza w dziełach z 
połowy wieku XVII, prowadziło 
to beznamiętnej dekoratywno-
ści, zewnętrznej wykwintności i 
„słodkości”. Kierunek ten repre-
zentują: „Madonna i św. Brunon” 
Gucrcino, „Maria Magdalena” 
Carlo Dolciego, „Święta Cecylia” 
Francesco Furiniego.
Przeciwieństwem akademizmu 
była twórczość Michelangelo 
da Caravaggio oraz jego zwo-
lenników. Ich dziełom właściwa 
jest dramatyczność i ekspresja, 
wzmocniona poprzez dynamicz-
ne rozwiązania kompozycyjne, 
nowe pojmowanie roli światła 
jako głównego środka malar-
skiego modelowania formy i ryt-
mu plastycznego. W ekspozycji 
znajduje się obraz neapolitań-
skiego naśladowcy Caravaggia 
Giovanniego Battisty Carracciolo 
(zwanego Battistello, 1578-1637) 
„Ukoronowanie wieńcem cier-
niowym” oraz płótno nieznanego 
caravaggionisty z pocz. XVII w. 
„Św. Sebastian”. Wpływ cara-
vaggionizmu z jego kontrastami 
światłocienia oraz realistycznym 
traktowaniem postaci odczuwa 
się w tworzących pendant obra-
zach „Zakochana para”, „Starzec 
i młodzieniec” wenecjanina Pie-
tro della Vecchia (1603-1678). 
Czary caravaggionizmu, jak też 
cechy sztuki Rubensa i Van Dyc-
ka przyswoił sobie genueński 
malarz, początkowo zakonnik 
kapucyn, Bernardo Strozzi (1581-
1644). Wypracował on także swój 
własny styl odznaczający się peł-
nokrwistą przestrzenną plastyką, 
soczystym kolorytem, przyziem-
nym typem postaci oraz bliskimi 
ujęciami przedstawianych scen. 
Obraz „Apostoł Piotr uzdrawia 
paralityka” powstał w połowie 
lat 30. XVII wieku, kiedy Stroz-
zi opuściwszy Genuę, ukrył się w 
Wenecji.

W sztuce XVII-XVIII w. dominu-
je styl baroku, któremu właściwe 
jest łączenie przeciwieństw, dy-
namizm, asymetryczna budowa 
kompozycji przy jednoczesnej 
żywej konkretności szczegółów i 
pogłębionym wyrazie psycholo-
gicznym.

Charakterystycznym przykładem 
patetycznej teatralności baro-
ku jest „Głowa starca” Luciego 
Giordano (1632-1705), znanego 
neapolitańskiego malarza-wirtu-
oza, przezwanego „Luca fa pre-
sto” („Łukasz maluj szybko”). 
Podobnie jak u Luciego Giorda-
no, tętno życia przenika martwe 
natury innego neapolitańczyka 
Giuseppego Recco (1634-1695). 
Obraz „Ryby i miedziana miska” 
odznacza się wyczuciem witalnej 
siły wilgotnej materii morza, bo-
gactwem i śmiałością świetlnych 
refleksów.

W płótnie Domenico Fettiego 
(1588-1623) „Stracenie świętych 
Fermo i Rustico” tragizm wyda-
rzenia zostaje wzmocniony dzię-
ki emocjonalnie zagęszczonym 
odcieniom i akcentom światła; 
urozmaiconą powierzchnię dzieła 
wyróżniają szorstkie, z tempera-
mentem kładzione, pociągnięcia 
pędzla. Zasady baroku obecne są 
również w zbliżonych co do tre-
ści obrazach Andrea Lanzaniego 
(1641-1712) „Mojżesz depcze 
koronę faraona” oraz Andrea Ce-
lestiego (1637 - ok. 1712) „Wy-
próbowanie Mojżesza ogniem i 
złotem”. Dzieło Celestiego, we-
necjanina oryginalnie interpre-
tującego Rembrandta, przyciąga 
niezwykle bogatą gęstą fakturą 
z rozbłyskami żywych, dźwięcz-
nych barw.
W końcu XVII - pocz. XVIII w. 
osiągnęła rozkwit szkoła wenec-
ka. U jej źródeł znajduje się twór-
czość Sebastiano Ricciego (1659-
1734). Jego duże płótno „Hagar 
i anioł na pustyni” (lata 1690.) 
świadczy o charakterystycznym 
dla Wenecjan zamiłowaniu do 
głębokiego, dźwięcznego kolory-
tu o szerokim wachlarzu odcieni. 
Inny obraz S. Ricciego „Przenie-
sienie arki przymierza przez króla 
Dawida do Jerozolimy” (1718-
1719), który jest pierwotnym 
szkicem wielo-postaciowej kom-
pozycji znajdującej się w galerii 
Brera, niemal jednobarwny, przy-
ciąga jednak uwagę dzięki impul-
sywnym ruchom pędzla, energii i 
efektownej widowiskowości roz-
wijającej się sceny. Kontynuator 
Ricciego Gaspare Diziani (1689-
1767) również tworzył monumen-
talne dekoratywne kompozycje. 
W jego szkicu ołtarzowego ob-
razu „Widzenie Świętego Krzy-
ża przez św. Helenę” (ok. 1750) 
dominuje jasny, radosny koloryt, 
bliski sztuce rokoka. Szybki-
mi, drgającymi pociągnięciami 
pędzla namalowany jest „Święty 
Marek Ewangelista” (ok. 1762) 
Pietro Antonio Novelliego (1729-
1804). Świetlne i kolorystyczne 
efekty jakby uduchowiają postać 
św. Marka, pracującego w na-
tchnieniu.
Reprezentant weneckiej oraz au-
striackiej szkół, Dalmatyńczyk 
z pochodzenia, Federico Ben-
covich (1677-1753) jest znany 
jako „mistrz tragicznych noktur-
nów”. Jego obraz „Miłosierny 
Samarytanin” absorbuje widza 
dramatycznym wyrazem postaci, 
wzburzoną atmosferą, bogatą i 
szlachetną skalą malarskich spo-
sobów. W przeciwieństwie do 
Bencovicha, w dziełach „Flora” 
wenecjanina Giuseppe Nogarie-
go (1699-1763) oraz „Selena i 
Endymion” bolończyka Stefano 
Torelliego (1712-1780) nie ma 
nastrojów trwogi, właściwa im 
jest beztroska, skłonna do zaba-
wy kultura rokoka. Obraz Torel-
liego, na temat wzięty ze „Sztuki 
kochania” Owidiusza, utrzymany 
jest w delikatnych zestawieniach 
kolorów i rytmie miękko zaokrą-
glonych linii.
Do najciekawszych zjawisk we-
neckiego malarstwa settecento 
należy veduta - miejski krajobraz. 

Znanym mistrzem w tej dziedzi-
nie był Antonio Canale, zwany 
Canaletto (1697-1768). Tworzył 
on topograficznie dokładne wi-
doki kanałów, pałaców i świątyń 
Wenecji, umiejętnie przekazywał 
perspektywę, światło w wilgot-
nym powietrzu, dopełniając pej-
zaż rodzajowymi scenkami. W 
ekspozycji znajduje się para we-
dut pracowni Canaletta z lat 1730. 
„Widok wyspy Murano około 
Wenecji” i „Widok wyspy San 
Michele w pobliżu Murano”.
Siostrzeniec i uczeń Canaletto - 
Bernardo Belotto (1720-1780) 
oprócz Wenecji malował Wie-
deń, Warszawę i Drezno. „Widok 
Drezna” (ok. 1755-1757) cechuje 
właściwa Belotto dokumentalna 
wierność, z dokładnym odtworze-
niem szczegółów architektury.
W ekspozycji reprezentowane 
są również dzieła genueńskiej i 
innych północnowłoskich szkół 
malarstwa drugiej połowy XVII 
i XVIII w. Wyróżnia się wśród 
nich „Krajobraz ze św. Anto-
nim i satyrem”, wykonany przez 
nieznanego genueńczyka, na-
śladowcę Alessandra Magnasco 
(1667-1749). Dominujący w 
obrazie nastrój niepokoju du-
cha i melancholii przejawia się 
w ciemnej zielonoszarej gamie 
barw i w ekspresyjnych rwących 
się pociągnięciach pędzla. Dział 
sztuki włoskiej zamyka niewiel-
ka sala z marmurowymi rzeźbami 
mistrzów klasycyzmu Antonio 
Canovy (1757-1822) „Głowa 
Wenery Włoskiej” oraz Bertela 
Thorvaldsena (1768-1844) „Na-
grobek dzieci hr. Heleny Poniń-
skiej” (1842). W płaskorzeźbie 
Thorvaldsena alegoryczny motyw 
rozstania z życiem doczesnym, 
ujęty jest w naśladującej wzory 
antyczne, podobnej do fryzu kom-
pozycji. Odznacza się ona nieco 
teatralnym patosem gestów posta-
ci i drobiazgowym opracowaniem 
ich szat.

SZTUKA POLSKA

Sala 14 - sztuka polska od XVI 
do XIX w. - dyptyk - ołtarz mi-
strza cechowego z 1530 roku, 
portrety trumienne z połowy 
XVIII w., portret Konstancji 
Austriackiej z XVII w, 
Sz. Czechowicz - „Pokłon 
Trzech Króli”, J.Plersz - „Od-
jazd Katarzyny II z Kaniowa”, 
F.Smuglewicz i J. Pieszka - 
„Portret F.Smuglewicza”, Mar-
cello Baciarelli - „Portret Stani-
sława Augusta”, Piotr Norblin 
„Odświętne uroczystości w par-
ku”, K.Wojniakowski - „Por-
tret Gleszczyńskiej”, J.Piczan 
- „Portret J.Komarowskiego”, 
Aleksander Orłowski - „Ułan 
na koniu”, Antoni Brodowski 
- „Portret dyplomaty A.Ba-
towskiego” Marcello Baciarelli 
(1731-1818) „Portret Stanisła-
wa Augusta Poniatowskiego”.
Marcello Bacciarelli urodził się 
6.II 1731 roku w Rzymie, zmarł 
5.I.1818 r. w Warszawie. Uczył 
się malarstwa w Rzymie u M. 
Benefiala. W 1750 roku został 
zaproszony do Drezna, gdzie 
pracował na dworze króla Au-

gusta III Mocnego. W latach 
1764-1766 pracował na dwo-
rze cesarzowej Marii Teresy w 
Wiedniu. W 1766 roku zaprosił 
go do Warszawy król Stanisław 
August Poniatowski, ofiarowu-
jąc mu stanowisko pierwszego 
malarza dworu królewskiego. 
Był zaufanym doradcą króla w 
dziedzinie sztuki. Opracował 
projekt akademii sztuk pięk-
nych, zorganizował i kierował 
„malarnią” na Zamku Królew-
skim. Był członkiem honoro-
wym wielu akademii: w Wied-
niu, Rzymie, Drexnie, Berlinie. 
Malował portrety, sceny histo-
ryczne obrazy o treści religijnej.
Ostatni król polski, Stanisław 
August Poniatowski (1732-
1798) panował w latach 1764-
1795. Postać króla stojącego 
przy stole, zwrócona jest w lewo. 
Król jest w peruce, w czerwo-
nym mundurze przewiązanym 
pasem i wstęgą Orderu Orła 
Białego. Kciuk i wskazujący pa-
lec prawej ręki są lekko opar-
te na kartce papieru oraz na 
książce , obok których znajduje 
się kałamarz i pióro. Portret ten 
należy do grupy reprezentacyj-
nych portretów króla Stanisła-
wa Augusta malowanych przez 
Bacciarellego.
Sala 15 - XIX wiek. Artur Grot-
tger: „Nokturn”, „Zjednocze-
ni”, „Chłopiec z Borszczewicz”, 
„Ukrainka”, Grabowski - „Au-
toportret”, „Bohater walki 
wyzwoleńczej w Grecji Marco 
Bozaris” F. Tepy, Henryk Ro-
dakowski - „Portret córki”, 
L.Lefler - „Na zgliszczach. Po 
napadzie tatarskim”, W.Le-
opolski - „W kozackiej niewoli”, 
Juliusz Kossak „Koń nad zabi-
tym jeźdzcem”. Jan Matejko: 
„Portret dzieci”, rysunki, szki-
ce, Wilhelm Leopolski „Śmierć 
Acerna”, „Skąpiec”, Aleksan-
der Kotsis „Babuleńka”, „Ma-
teńka umarła”.
Acernus, czyli Sebastian Klono-
wic, znany poeta (1545-1602), 
autor poematów - „Victoria 
Deorum Roxolania”, w których 
barwnie opisuje życie i obyczaje 
w Galicji, „Flis”, to jest spusz-
czanie statków Wisłą...,” Worek 
Judaszów”... ze szczegółowymi 
opisami ówczesnych łotrów, zło-
dziei, oszustów, lichwiarzy. Ob-
raz przedstawia ostatnie chwile 
życia Acernusa (łac. forma na-
zwiska Klonowic) w jezuickim 
szpitalu św. Łazarza w Lubli-
nie, nawrócenie się poety i jego 
pojednanie z Kościołem rzym-
skokatolickim. Temat został 
zaczerpnięty z poematu W.Sy-
rokomli Zgon Acerna, chwila z 
XVII wieku.  

Jan Matejko (1838-1893)”Wi-
dok na Bebec koło Konstanty-
nopola” (1872) „Dzieci artysty” 
(1879).
Życie Matejków, najsłynniej-
szej rodziny krakowskiej dru-
giej połowy XIX w. znacznie 
różniło się od życia przecięt-
nych ówczesnych rodzin. Żona 
Matejki, Teodora (z domu Gie-
bułtowska) pragnęła stworzyć 
w domu salon artystyczny, po-

nieważ interesowała się teatrem 
i muzyką. Choroba przeszko-
dziła jej w realizacji tych pla-
nów. W lutym 1882 roku mu-
siała wyjechać i od tego czasu 
wychowaniem dzieci zajmował 
się Jan Matejko. Dzieci często 
wyjeżdżały do majątku Krze-
szławice, zakupionego w 1876 
roku. Wydaje się, że tam wła-
śnie miało miejsce wydarzenie 
utrwalone na płótnie.
Od lewej widzimy najmłodsze-
go syna, Jerzego (1873-1927), 
trzymającego smycz. Przed 
nim, na aksamitnej poduszce 
leży pies. Na prawo od niego 
stoi Tadeusz (1865-1911), opar-
ty o bogato inkrustowane krze-
sło. Dalej - starsza córka Helena 
(1867-1932) z dumnie podnie-
sioną głową, ubrana w ozdobio-
ną koronkami sukienkę. Z pasa 
zwisa haftowana torebka. W 
późniejszym czasie wyszła ona 
za mąż za ucznia ojca, mala-
rza, J.Unierzyskiego. Po prawej 
stronie z gołębiem w ręce młod-
sza córka Beata (1869-1926), 
późniejsza Kirchmayerowa. 
Przed nią stoi stół okryty bogato 
haftowanym obrusem. Na stole 
wazon z kwiatami oraz paleta z 
pędzlami. Tło tworzy kurtyna. 
Po lewej stronie otwarte okno z 
widokiem parku.  

Artur Grottger (1837-1867) 
„Nokturn” (1864)”Pojednanie” 
(1864) - skradziony w 1992 roku
.”Rekonesans””Spotkanie Jana 
III Sobieskiego z cesarzem Le-
opoldem” (1859).
Na obrazie Grottger odtwo-
rzył moment spotkania dwóch 
sojuszników wkrótce po zwy-
cięskiej bitwie z Turkami pod 
Wiedniem 12 września 1683 
roku. Wydarzenie to miało 
miejsce w Schwechat na połu-
dniowy wschód od Wiednia. 
Król Jan III Sobieski siedzi na 
narowistym rumaku. Prawa 
ręka króla, trzymająca czapkę, 
jest lekko odchylona do tyłu w 
geście powitania. Za królem 
liczny orszak. Po prawej stronie 
cesarz Leopold I na koniu, za 
nim kilkunastoosobowa świta. 
Między dwiema grupami, w od-
dali widać miasto.

Julian Ursyn Niemcewicz tak 
opisał wierszem to wydarzenie:

„Niechętnie cesarz dobroczyńcę 
wita,
W licznym orszaku jadą z nim 
dworacy,
Szata ich złotem i perłami szyta,
Przy królu zbrojno na koniach 
Polacy.
Odmienne były monarchów po-
stacie;
Chciał cesarz mówić, lecz gdy 
słów nie stało,
Rzekł mu król polski: „Rad je-
stem, mój bracie,
żem uczynił tę przysługę 
małą...”
 
Henryk Rodakowski (1823-
1894) „Portret Marii Woźnia-
kowskiej - córki artysty”.

Aleksander Kotsis(1836-1877) 
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„Matula pomarli”.

Temat śmierci podejmował Kot-
sis kilkakrotnie, ale ten obraz 
należy do najtragiczniejszych 
jej widoków. Kąt ubogiej wiej-
skiej chaty, trójka małych dzie-
ci, nie zdających sobie jeszcze 
sprawy ze zwrotnego momentu 
w ich życiu. Najstarsze z nich, 
siedząc na skraju łóżka, obok 
nieżyjącej juz matki, instynk-
townie przygarnia do siebie naj-
młodsze.   

Sala 16 -druga połowa XIX w. 
Kasper Żelechowski - „Ekspro-
priacja”, Józef Brandt „Poże-
gnanie”, „Ujeżdżanie stepowe-
go konia”, 
Wacław Szymanowski  (rzeź-
biarz i malarz) - „Opowieści 
górala”, W.Bakałowicz - „Bal 
na dworze Henryka Walezego”, 
„Timur w niewoli Tamerlana”,

 Wojciech Kossak „Wiosna 1813 
r.”, 

Paweł Merwart „Potop” (na 
motywach poematu Alfreda de 
Vigny „Sara” - mit o biblijnym 
potopie - córka Noego, Sara, nie 
chcąc rozstawać się z ukocha-
nym, odrzuca ratunek i ginie 
wraz z nim), 

Witold Pruszkowski - „Wio-
sna”, Aleksander Gierymski 
„Ulica Rzymu nocą”.

Juliusz Kossak (1824-1899) 
„Tabun koni” (1904).

Józef Brandt (1841-1915) „Po-
żegnanie”.

„Modlitwa w stepie” Obraz 
przedstawia wydarzenie, które 
prawdopodobnie miało miej-
sce w XVII w., kiedy nasiliły się 
tureckie najazdy na Ukrainę. 
W 1672 r., uciekając przed za-
gładą, mieszkańcy Kamieńca 
Podolskiego wywieźli z sobą 
cudowny obraz Ukochanej 
Panny Kamienieckiej. Legenda 
związana z tym wydarzeniem 
opowiada o cudzie, który wyda-

rzył się pewnego wieczoru, kilka 
dni po ucieczce. „Naraz na ste-
pie stanęły woły i nie podobna 
było zmusić je do dalszej drogi. 
Uznano to za wolę Bożą. Wszy-
scy, którzy towarzyszyli obrazo-
wi przyklęknęli i zaczęli śpiewać 
pieśni przy świetle kaganków. 
Ta właśnie chwila jest przed-
stawiona na obrazie. Wszyscy 
zrozumieli, że Najświętsza Pani 
wybrała już dla siebie miejsce. 
Dla cudownego obrazu Matki 
Boskiej wybudowano najpierw 
szałas, później kapliczkę. Przed 
tym obrazem modlił się przed 
bitwą pod Chocimiem (11.
XI.1673) król Jan III Sobieski, 
który ufundował później także 
kościół. Jest wielce prawdopo-
dobne, że przedstawiony obraz 
to Matka Boska Łatyczowska, 
opiekunka rycerstwa kresowe-
go.  

Aleksander Gierymski (1850-
1901) „Ulica w Rzymie nocą”.

Paweł Merwart (1855-1902) 
„Potop” (1887).

 Jacek Malczewski „Autopor-
tret z muzą” (1905), „Auto-
portret z faunami”, „Chrystus 
przed Piłatem”, 

E.Okuń „Filistrowie”, 

Olga Boznańska „Portret ko-
biety”, „Portret malarza S.Gri-
szenberga”, „Dzieci”, 

Jan Stanisławski „Michajłow-
ski sobór w Kijowie”, „Zachód 
słońca”, „Dniepr pod Kijo-
wem”, Ferdynand Ruszczyc „W 
świat”, 

Kazimierz Przerwa-Tetmajer 
„Tańce w chłopskiej izbie”, 

W.Jarocki „Zimowe słońce”,

 Kazimierz Sichulski „Baba z 
kogutem”, 

Władysław Ślewiński „Bretoń-
ski rybak”, „Morze”, „Martwa 
natura”, 

Secesyjne płótno Józefa Mehof-
fera „Śpiewaczka”, 

Leon Wyczółkowski „Kwiaty”, 
Stanisław Wyspiański „Portret 
dziewczynki”, 

Ekspresjonistyczne: Zygmunta 
Waliszewskiego „Martwa natu-
ra z gruszami”, 
Z.Radnickiego „Owoce”, „Mar-
twa natura z wazą”,

 S.Osostowicz „Ulica. Kaszta-
ny”, rzeźba Ksawerego Duni-
kowskiego „Dante”.

Wojciech Kossak (1856-1942) 
„Wiosna 1813 r.” (1904 r). 

Jóżef Chełmoński (1849-1914) 
„Noc księżycowa”

Olga Boznańska (1865-1940) 
„Portret dzieci” (1907)  Obraz 
pochodzi z wczesnego, paryskie-
go okresu twórczości Boznań-
skiej. Przedstawia dwoje dzieci 
(pasierbów) malarza Bolesława 
Buyki, pochodzącego z Wil-
na. Siedzące obok siebie dzieci 
mają zagubiony, osamotniony 
wygląd, ich twarze maja zmę-
czony wyraz. Dominują barwy 
o skąpej tonacji: biel, szarość, 
zieleń, brąz, błękit.  

Kazimierz Sichulski (1879-
1943) „Sieroty” (1906).

Jacek Malczewski (1855-1929) 
„Autoportret z muzą” (1905). 
„Autoportret” „Eloe”.

Stanisław Wyspiański „Dziew-
czynka”.

Józef Mehoffer (1869-1946) 
„Europa jubilans” (1905), 
„Śpiewaczka”.

Julian Fałat (1853-1929) 
„Śnieg” (1907).

Leon Wyczółkowski (1852-1936) 
„Autoportret” (1898),”Woły 
przy korycie”.

 Jan Stanisławski (1860-1907) 
„Sad. Biała Cerkiew”.

Władysław Ślewiński (1856-
1918) „Bretoński rybak”.”Mar-
twa natura ze srebrną misą i 
owocami”.

Józef Czapski (1896-1993) 
„Miejski pejzaż”.

Władysław Czachórski (1850-
1911) „Czy chcesz różę?”.

Erno Izaak Erb (1878-1943) 
„Krajobraz zimowy”.

Feliks Michał Wygrzywalski 
(1875-1944) Szkice do polichro-
mii sali Izby Przemysłowo-Han-
dlowej.
Środkowa część tryptyku: „For-
tuna”, lewa: „Kapitał płynny”, 
prawa: „Kapitał żelazny”.

Środkowa, największa część 

tryptyku, zatytułowana „Fortu-
na”, przedstawia kilku nagich 
mężczyzn w różnym wieku, wy-
ciągających z ogromnym wy-
siłkiem na brzeg sieć z młodą, 
smukłą, nagą dziewczyną stoją-
cą na kuli - uosobienie Fortuny. 
Promienie słoneczne pozłacają 
lustro wody i chmury na sza-
roniebieskim niebie. Boczne 
części tryptyku są do siebie 
podobne: ukoronowany męż-
czyzna w czerwonej przepasce, 
uosobienie Kapitału, otoczony 
jest przez wirujące wokół niego 
nagie kobiety, przedstawiające 
żywioły i namiętności ludzkie. 
Przez palce wyciągniętych rąk 
mężczyzny na lewej części tryp-
tyku spadają złote monety - ka-
pitał płynny, kapitał żelazny jest 
przedstawiony w postaci prze-
zroczystej kuli trzymanej przez 
mężczyznę na prawej części.

 Vlastimil Hofmann (1881-1970)
„Madonna”.

 Władysław Lam (1893-1984)
„Sen” Artysta malując ten ob-
raz znajdował się już pod wpły-
wem kubizmu i ekspresjonizmu, 
podążając w stronę kompozycji 
już nieco kubizujących, zrytmi-
zowanych, dekoracyjnych. Po 
przekątnej tej kompozycji ukła-
da się postać młodej, śpiącej, 
nagiej kobiety. Z lewej strony 
opiera się o jej ciało nagi chłop-
czyk - uosobienie Amora. Przed 
nimi leży, odwróciwszy głowę 
do tyłu, sarenka. Dookoła - gó-
rzysty krajobraz, obok - liścia-
ste drzewo. Padające od góry z 
lewej strony promienie, delikat-
nie oświetlają kompozycję geo-
metrycznymi strugami.   

Edward Okuń (1872-1945) „Fi-
listrzy”. Filistrzy - wg słownika 
wyrazów obcych - ludzie ogra-
niczeni, małostkowi, prozaicz-
ni, materialiści bez wyższych 
aspiracji. Takich właśnie ludzi 
przedstawił artysta na swoim 
obrazie: grubasów, śpiących po 
sutym, zakrapianym zapewne 
obiedzie przy muzyce wątłe-
go, delikatnego skrzypka. Jego 
grze przysłuchuje się piękna, 
kusząca kobieta, opierająca się 
na ramieniu artysty. Tuz obok 
siebie są dwa tak różne, obce 
sobie światy: materialistyczny i 
duchowy.   

Andrzej Pronaszko (1888-1961) 
Autoportret

Ferdynard Ruszczyc (1870-
1936) „W świat” Ruszczyc, 
czciciel natury, opiewał jej siłę 
i wszechobecność w swoich pra-
cach chyba najpełniej spośród 
polskich artystów. Na obrazie 
zatytułowanym „W świat” zie-
mia urasta do potężnych roz-
miarów, jej czarna i szarobura 
plama zajmuje ponad połowę 
obrazu. Głębokie, ukośne ski-
by, podzielone na horyzoncie 
rytmem rzadkich słupów, wcią-
gają widza w nieznaną dal. 
Szaro- białe, ołowiane chmury 
łączą dwa żywioły: powietrze i 
ziemię, dominując nad maleńką 

istotą ludzką. Z obrazu bije pe-
symizm.   

Kazimierz Sichulski (1879-
1942) „Madonna” (środko-
wa część). z lewej - Huculska 
dziewczyna z dzbankiem, z pra-
wej - Huculska dziewczyna z 
krzyżem.
Kazimierz Sichulski pozostawał 
pod urokiem Huculszczyzny 
począwszy od swego pierwsze-
go pobytu w zimie 1905 (wraz 
z Władysławem Jarockim oraz 
Fryderykiem Pautschem) do 
końca życia. Fascynował go 
folklor Huculszczyzny, koloryt 
strojów, specyfika obrzędów 
cerkiewnych. Malownicze kom-
pozycje, zadziwiające nieznaną 
dotychczas u artysty interpre-
tacja krajobrazu, niezwykłe 
piękno strojów huculskich, 
nasycenie treściami symbolicz-
nymi i religijnymi dominują w 
tych pracach, wznosząc je na 
najwyższy poziom umiejętności 
artystycznych.

 Odo Dobrowolski (ur. 1883 
Czerniowice, zm. 1917 Kijów)
Prawdopodobnie jako wolny 
słuchacz studiował w Krakowie 
w SSP, w 1908-09 był w Paryżu, 
następnie w Monachium, skąd 
przyjechał do Lwowa. W latach 
1914-1915 wykonał cykl autoli-
tografii barwnych „Lwów”. W 
1915 wyjechał do Rosji. Malo-
wał pejzaże architektoniczne 
akwarelą i gwaszem, robił ry-
sunki tuszem.

„Comedie Francaise w Paryżu”  
„Lwów - widok ogólny”  „Most 
na Sekwanie w Paryżu”, 1909 r. 
„Teka „Lwów 1914-1915”
  
„Sobór św. Jura” Lwów sygno-
wano i datowano na kamieniu w 
dolnym lewym rogu: „Odo Do-
browolski ‚915” 1915 r.
 
„Kościół Karmelitów” sygno-
wano i datowano na kamieniu 
w dolnym lewym rogu: „Odo 
Dobrowolski ‚915” 1915 r. Lito-
grafia barwna.

„Lwów - widok ogólny” sygno-
wano i datowano na kamieniu 
w dolnym prawym rogu: „Odo 
Dobrowolski 915” 1915.
  
Cerkiew Wołoska i wieża Kor-
niakta Sygnowano i datowano 
na kamieniu w prawym dol-
nym rogu: „Odo Dobrowolski ‚ 
91[data przycięta]” 1915 r.

UWAGA! Znakomity polski 
malarz Henryk Siemiradzki, 
twórca m.in. wspaniałej kurty-
ny Teatru Wielkiego we Lwowie 
jest autorem także pięknych, 
pełnych dostojeństwa i światła 
obrazów, które są eksponowane 
w sali 23, pośród malarstwa ro-
syjskiego!

Opracowanie „Lwowskie Spo-
tkania” Bożena Rafalska, Miro-
sław  Rowicki,  
Aleksander Szumański,.

/ LWOWSKA GALERIA SZTUKI http://www.lwow.com.pl/galeria/galeri.html
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Nie może Ciebie tutaj zabraknąć

Nasze serwisy 

www.kresy.info.pl

www.wolyn.org

www.27wdpak.btx.pl

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

- hosting, konta internetowe 
-domeny i skrzynki pocztowe 

- nagłośnienie
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240/60
22 8534397 ; 501 153340

Ten numer gazety 
powstał dzięki 
Agencji Reklamowej 
BARTEXPO

My gazety tak mamy - uwielbiamy reklamy

Marsz Pamięci w 76. rocznicę ludobójstwa - 11 lipca 2019

Poszukujemy wolontariuszy do 
prowadzenia serwisów. 
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