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Późno bo późno ale K A L E N D A R I U M
jednak...
Książka: LUDOBÓJSTWA.
„Zadwórze
1920” Wrzesień 1945 rok
podobno pojawi się
na półkach księgarskich
Dzięki Fundacji Historia i Kultura
miała ukazać się nowa książka prof.
dr hab. Wiesława Jana Wysockiego
pt. „Zadwórze 1920” ......strona 18
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”Ostatni Kmicic II
RP”wony Krzyż
Z cyklu wyciągnięte z
Wydawnictwo „Mireki” wydało w szuflady: „Przeżycia
2013 r. książkę Marka Cabanowskie- rodziny Bartoszewgo o polskim i białoruskim...strona 21 skich z Radowicz „
W rok 1943 wkroczyliśmy pełni

Philip
Marsden, smutku i napięcia. Sytuacja jaka za„Dom na Kresach. istniała trzymała nas w niepewności,
Powrót” i tajemnice co dalej będzie ? .........strona 32
irlandzko-rosyjsko-polskiego rodu zie- Wspomnienia Mikomiańskiego
łaja Zubika cz.II

/ „ Pogoń”. Stanisław Batowski Kaczor.(Domena publiczna)

Zwycięska bitwa warszawska, chociaż stanowiła przełomowy moment w wojnie polsko-bolszewickiej,
nie doprowadziła do jej ostatecznego zakończenia. Wojska Frontu Zachodniego Michaiła
Tuchaczewskiego nie zostały całkowicie rozbite, co było zamiarem strony polskiej. Wycofujące
się (uciekające) oddziały Armii Czerwonej ochłonęły po przegranej bitwie, uporządkowały szyki i
dokonały przegrupowania, czego rezultatem była ponowna stabilizacja frontu wzdłuż linii Suwałki–
Kobryń. W tej sytuacji Tuchaczewski zamierzał wznowić ofensywę. Uprzedziła go jednak inicjatywa
strony polskiej. Cdn. na str. XX....... dokończenie na stronie 12

„Dom na Kresach. Powrót” angielskiego pisarza Philipa Marsdena to
wspaniała, nostalgiczna opowieść o
świecie, który zaginął we wrześniu
1939 r. To jedna z ...strona 22

Moja tułaczka wojenna była dla mnie
tym boleśniejsza, że nigdy do dnia
dzisiejszego nie opuszcza mnie myśl
o ojczystych stronach, .....strona 35

Jest takie miejsce na Wołyniu, dzisiaj
zapomniane gdzie czas się zatrzymał.
Wieś schowana w lasach wśród bagien leżąca około 20 km za Maniewiczami przy drodze ......strona 23

mieszkańcy Prus jak: ......strona 37

Moje Kresy -Alfred
Ślady Polskości na Michalak cz.3
Kresach -KARASIN Kierownikiem młyna w Prusach był
KRWIĄ NASIĄK- oczywiście niemiecki urzędnik. PraNIĘTY
cowali w nim między innymi tacy

100. rocznica wojny U K R A I Ń S K I E Bitwa nad Niemnem
Polsko-bolszewic- OFIARY OUN - wrzesień -paździerkiej.
UPA.
nik 1920 roku
Zapomniana „Bitwa
.......strona 2-3
Wychodzę z założenia, ze słuchacze
nad Niemnem”
obeznani są z podstawowymi poję- Opracowanie pod p/w tytułem zostaIPN w 2020 r. w ramach
Zakrojona na szero- ciami oraz nazwami dotyczącymi ło wydane w 1926 r. przez Wojsko- Szczeciński
serii broszur popularnonaukowych
ką skalęakcja prze- opracowanego przeze mnie tema- wy Instytut Naukowo- Wydawniczy „Największe bitwy wojny polskośladowań kresowych tu, stąd operować w nim będę po- w Warszawie. Opracował pułkownik -bolszewickiej 1919–1921” wydał (
patriotówza ich an- wszechnie znanymi skrótami, będą- Sztabu Generalnego: Tadeusz Ku- do bezpłatnego pobrania, link https://
tybanderyzm
nie cymi nazwami struktur ....strona 8
trzeba. W 2018 r. Wydawnictwo
bit. ly/2ZzOjWI ): .....strona 26
zwalnia
„Napoleon V” ..strona 15
Nie zwalnia zakrojona na szeroką Wrzesień 1920 roku
nie wnosiskalę akcja prześladowań kresowych na froncie walk pol- ”Wasyl
Wyszywa- Dlaczego
my
wkładu
w umocdziałaczy i patriotów, którzy ośmie- sko -bolszewickich
ny„. Bohater tragi- nienie
autorytetu
lili się publicznie wyrażać swoje 24 września 1920 roku- wojska komedii
Polski...
niezadowolenie z powodu gloryfiko- polskie odpierają kontrofensywę li- Wilhelm z Habsburgów, a z wybowania w Polsce banderyzmu, jak też
mają czelność przywracać ...strona 4

tewską na Suwalszczyźnie. Wojska
litewskie przekroczyły Linię Focha i
przesunęły się pod Suwałki i Augustów. ..strona 12

ru Ukrainiec, biseksualny playboy i
hulaka, który nie oparł się nazizmowi, lecz i aliancki agent, który umarł
ostatecznie w ...strona 16

Zajrzałam do 2. numerów Kuriera
Galicyjskiego z 2019 roku. Zawartość wzbudziła moje zdziwienie i
oburzenie. W tym samym numerze
spotkanie z Prezydentem Dudą i Jego
Małżonką i niezwykle bogata treść w
związku ze śmiercią prezydenta Adamowicza..........strona 27

Zapomniany uczestnik wojny polsko bolszewickiej. Gene- Gdy
umiłowanie ”Samotny biały żarał Stanisław Bułak Rzeczypospolitej i giel” na horyzoncie
- Bałachowicz
historii jest fikcją
pamięci o 27 WDP
Stanisław Marian Bałachowicz syn Miejscowość Zadwórze, pamiętna AK
Wkroczenie
Nikodema i Józefy z Szafranów (Po- rzezią Orląt polskich w 1920 roku, „Tragedia 27. Wołyńskiej Dywizji
tów
lka) urodził się w wiosce niedaleko leży we wschodniej połaci Małopol- Piechoty AK”. Artykuł pod takim tymiasta Meyszty Widze, 10 lutego
1883 r. na terenie dzisiejszej Litwy.
Jego ojciec (katolik) pochodził ze zubożałej rodziny .....strona 6

ski, na wschód od Lwowa, w pobliżu
Glinian. Parafię rzymsko-katolicką
w Glinianach założył król Władysław Jagiełło w ...strona 14

tułem opublikował: Marek K. Ojrzanowski w lipcowym numerze (2020
r.) „Głosu Weterana i Rezerwisty”.
To chyba jedyny ..strona 16

Sowie-

Wkroczenie Sowietów 17 września
1939 roku o świcie wojska sowieckie
przekroczyły granicę polsko-sowiecką i zaatakowały nieliczne siły polskie, stojące na straży w....strona 28

Alfabetyczny spis
miejscowości„S”
oraz „Ś”
......strona 38

Zbigniew Makowski
przeżył Rzeź Wołyńską na Ziemi Horochowskiej
Moi rodzice Eugeniusz i Helena Makowska z d. Witkowska. mieszkali
we wsi Podberezie, powiat Horochów na Wołyniu. Była to ..strona 46

GRODNO,WALKI
O MIASTO, HISTORIA SIERŻANT A
SNARSKIEGO
Grodno to urokliwe białoruskie
miasto położone malowniczo nad
Niemnem. W sezonie letnim wielu
turystów i mieszkańców ......strona 49

SZCZEPCIO I TOŃCIO NA WESOŁEJ
LWOWSKIEJ FALI

Szczepko i Tońko... Prawie dziewięćdziesiąiąt lat minie niebawem
od dnia, kiedy pojawili się na antenie
radiowej po raz pierwszy. Przetrwali
pamięć trzech pokoleń, przez fale eteru zdążyły w tym czasie przepłynąć
armie całe ...............strona 52
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Uroczystości 100 Rocznicy
Bitwy Warszawskiej
w Szczecinie
Redakcja

W szczecinie dnia 15 sierpnia
w Święto Wojska Polskiego i
100-lecie Bitwy Warszawskiej,
odbyły się skromne uroczystości rocznicowe (Wiceprezydent
Szczecina Krzysztof Soska wraz
z przewodnicząca Rady Miejskiej Renatą Łażewską złożyli
wiązanki kwiatów pod pomnikiem odsłoniętym z okazji Rewolucji Październikowej - doniosło radio Szczecin) Do południa, przed popiersiem marszałka Józefa Piłsudskiego kwiaty
złożyli wiceminister edukacji
narodowej Maciej Kopeć i wiks. Prałata Aleksandra Ziejewskiego , proboszcza Bazyliki
pw. św. Jana Chrzciciela. Jego
patriotyczne działania są widoczne zarówno wewnątrz jak i
otoczeniu Bazyliki - jest to swoista lekcja naszej historii.
Informacje i zdjęcia: Stowarzyszenie Kresy Wschodnie - Dziedzictwo i Pamięć

cewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz. Natomiast
w południe uroczystą Mszę
Świętą w intencji Ojczyzny
odprawił arcybiskup Andrzej
Dzięga w bazylice świętego
Jana Chrzciciela. Tam też został
odsłonięty i poświęcony ryngraf
upamiętniający Cud nad Wisłą.
Warto w tym miejscu podkreślić
zorganizowanie tych patriotycznych uroczystości, to zasługa

Kartka z kalendarza:
Wrzesień 1920 r. na Wołyniu
Redakcja

12 września 1920 r. ruszyła na
Wołyniu ofensywa polskiej 3. armii pod dowództwem gen. Sikorskiego; doprowadziło to 18 września 1920 r. do odzyskania Równego, a w końcu września do wyjścia wojsk polskich na linię rzek
Uborci i Słuczy. Pokonano więc
również formacje sowieckiego
Frontu Południowo-Zachodniego.
Ofensywa polska na Podolu ruszyła 14 września 1920 r. pod dowództwem gen. R. Lamezana de
Salinsa, następnie gen. S. Hallera
i w ostatnich dniach września zakończyła się osiągnięciem przez
6. armię pozycji: od Starej Uszycy na południu przez Zinków –
Płoskirów – Starokonstantynów
do Łabunia na północy.

www.ksi.btx.pl

81. rocznica kampanii
wrześniowej.
- II Wojna Światowa.
Redakcja

OBYWATELE RZECZYPOSPOLITEJ!
Nocy dzisiejszej odwieczny wróg
nasz rozpoczął działania zaczepne wobec Państwa Polskiego, co
stwierdzam wobec Boga i historii.
W tej chwili dziejowej zwracam
się do wszystkich obywateli Państwa w głębokim przeświadczeniu,
że cały Naród w obronie swojej
Wolności, Niepodległości i Honoru, skupi się dookoła Wodza Naczelnego i Sił Zbrojnych oraz da
godną odpowiedź napastnikowi,
jak to się już nieraz działo w historii stosunków polsko niemieckich.
Cały Naród Polski, pobłogosławiony przez Boga, w walce o swoją świętą i słuszną sprawę, zjednoczony z Armią, pójdzie ramię
przy ramieniu do boju i pełnego
zwycięstwa.
Warszawa, dnia 1 września 1939
r.
(—) IGNACY MOŚCICKI
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Wojna obronna Polski 1939 –
obrona terytorium Polski przed
agresją militarną (bez określonego w prawie międzynarodowym
wypowiedzenia wojny) wojsk III
Rzeszy (Wehrmacht) i ZSRR (Armia Czerwona); pierwszy etap II
wojny światowej. Od 3 września
1939 wojna koalicyjna Polski,
Francji i Wielkiej Brytanii przeciw
Rzeszy Niemieckiej.
Była to pierwsza kampania II wojny światowej, trwająca od 1 września (zbrojna agresja Niemiec) do 6
października 1939, kiedy z chwilą
kapitulacji SGO Polesie pod Kockiem zakończyły się walki regularnych oddziałów Wojska Polskiego
z agresorami. Naczelnym Wodzem
Wojska Polskiego w kampanii był

marszałek Edward Rydz-Śmigły, a
szefem sztabu gen. bryg. Wacław
Stachiewicz. 2 września 1939 roku
prezydent mianował płk. Wacława
Kostek-Biernackiego Głównym
Komisarzem Cywilnym w randze
ministra, który na obszarze operacyjnym miał uprawnienia premiera.
W wyniku agresji III Rzeszy i
ZSRR na Polskę terytorium państwowe Rzeczypospolitej zostało
całkowicie okupowane i traktatem z 28 września 1939 wbrew
prawu międzynarodowemu podzielone. W obliczu tych faktów
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej
na uchodźstwie 30 września 1939
roku zaprotestował oficjalnie przeciwko pogwałceniu praw państwa
i narodu polskiego i rozporządzaniu terytorium Rzeczypospolitej,
oświadczając, że nigdy nie uzna
tego aktu przemocy i nie zaprzestanie walki o całkowite uwolnienie
kraju od najeźdźców. 30 listopada
1939 roku prezydent Władysław
Raczkiewicz wydał dekret o nieważności aktów prawnych władz
okupacyjnych, stanowiący, że
wszelkie akty prawne i zarządzenia władz, okupujących terytorium
Państwa Polskiego, jeżeli wykraczają poza granice tymczasowej
administracji okupowanym terytorium, są, zgodnie z postanowieniami IV Konwencji Haskiej z 1907
roku o prawach i zwyczajach wojny lądowej, nieważne i niebyłe.
ZSRR część terytorium Polski
okupowanego przez Armię Czerwoną (Wilno z okręgiem) przekazał 10 października 1939 Litwie,
zaś Niemcy przekazały 21 listopada 1939 część terytorium Polski
(Spisz i Orawa) Słowacji, również
wbrew prawu międzynarodowemu
(Konwencja haska IV (1907)).

www.ksi.btx.pl
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Obchody 100. rocznicy
bitwy pod Zadwórzem
(Ukraina)
Redakcja

W obwodzie lwowskim na Ukrainie odbyły się uroczystości upamiętniające 100. rocznicę bitwy
pod Zadwórzem. Polski batalion
piechoty powstrzymał tam zdążające na Lwów oddziały Armii
Konnej Siemiona Budionnego.
Niemal wszyscy obrońcy zginęli. Bitwa przeszła do historii jako
Polskie Termopile.
Mszy świętej polowej z okazji uroczystości upamiętniających 100.
rocznicę bitwy pod Zadwórzem
przewodniczył biskup pomocniczy
archidiecezji lwowskiej Leon Mały.

Janusz Balicki, prezes Polskiego
Towarzystwa Opieki nad Grobami
Wojskowymi we Lwowie zaznaczył, że pandemia spowodowała
ograniczenie liczby chętnych do
wzięcia udziału w uroczystościach.
„Liczba uczestników jest nie taka,
jaka mogłaby być. W minione lata
przyjeżdżało tutaj około 500-600
osób. Dzisiaj mogło być tylko 100
osób” - powiedział.
Po części oficjalnej uroczystości
delegacje złożyły wiązanki kwiatów oraz zapaliły znicze pod obeliskiem na szczycie kurhanu. Na

Ze względu na pandemię uroczystości odbyły się z udziałem
ograniczonej liczby uczestników.
Z Polski przyjechali wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, burmistrz
Leżajska Ireneusz Stefański oraz
harcerze Chorągwi Wielkopolskiej
ZHP.

zakończenie wspólnie odśpiewano
Rotę.

List do uczestników skierował minister Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta
Andrzeja Dudy, który w jego imieniu odczytał zastępca ambasadora
Polski w Kijowie Michał Giergoń.
„Mała stacja kolejowa - Zadwórze
stała się symbolem bohaterskiej
walki młodzieży lwowskiej. Ich
odwaga i męstwo są dla nas po dziś
dzień wspaniałą lekcją poświęcenia i patriotyzmu” - napisał minister Kwiatkowski.
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Rocznica bitwy o Grodno
(20-26 września 1920)
Redakcja

Bitwa o Grodno (20-26 września 1920) – w czasie wojny
polsko-bolszewickiej miasto-twierdza nad Niemnem było
dwukrotnie widownią zaciętych walk. Podczas bitwy nad
Niemnem oddziały 2 Armii
gen. Edwarda Rydza-Śmigłego
(11,5 tys. ludzi, 126 ckm-ów i
52 działa) przeprowadziły operację odbicia miasta bronionego
przez sowieckie VI i LVI dywizje strzeleckie. Po 6-dniowych
walkach czołowe natarcie polskich oddziałów wsparte manewrem od strony Druskiennik
doprowadziło do wyparcia bolszewików z twierdzy.

Obchody 100. rocznicy bitwy
pod Zadwórzem – Warszawa,
17
sierpnia
2020
Redakcja

W uroczystościach wzięli udział
także attaché obrony przy polskiej
ambasadzie w Kijowie komandor
Maciej Nałęcz, konsul generalny
we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz,
przedstawiciele organizacji pol-

skich ze Lwowa, przedstawiciele
miejscowych władz rejonowych
oraz mieszkańcy Zadwórza.
Za:
h t t p s : / / w w w. p o l s k i e radio.pl/399/7978/
Artykul/2569275,Ukrainaobchody-100-rocznicy-bitwy-podZadworzem
Uroczystości w 100-lecie bitwy
pod Zadwórzem Foto: Twitter/Ambasada RP na Ukrainie

17 sierpnia 2020 w 100. rocznicę
bitwy pod Zadwórzem, nazywanej „Polskimi Termopilami”. W
południe na pl. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Warszawie odbył
się uroczysty Apel Pamięci, w hołdzie Bohaterom spod Zadwórza.
Podczas uroczystości Instytut Pamięci Narodowej reprezentowała
Joanna Piskorz, zastępca dyrektora Biura Upamiętniania Walk i
Męczeństwa IPN.
Sef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan
Józef Kasprzyk uhonorował medalem „Pro Bono Polonieae” Andrzeja Zajączkowskiego potomka
kpt. Bolesława Zajączkowskiego.
Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły wieńce przed Gro-

bem Nieznanego Żołnierza.
Info za: https://ipn.gov.pl/pl/
upamietnianie/biezaca-dzialal-

nosc-biu/105770,Obchody-100rocznicy-bitwy-pod-ZadworzemWarszawa-17-sierpnia-2020.html
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Warszawa: Zakrojona na szeroką skalę
akcja prześladowań kresowych patriotów
za ich antybanderyzm nie zwalnia.
Andrzej Łukawski
Nie zwalnia zakrojona na szeroką skalę akcja prześladowań
kresowych działaczy i patriotów,
którzy ośmielili się publicznie
wyrażać swoje niezadowolenie z
powodu gloryfikowania w Polsce
banderyzmu, jak też mają czelność przywracać w przestrzeni
publicznej pamięć ofiar ukraińskiego ludobójstwa.
Mimo trwającej pandemii, odbywają się w sądach rozprawy z
oskarżenia prokuratora Macieja
Młynarczyka z prokuratury Praga-Północ głównie za tzw. mowę
nienawiści i na tą okoliczność
trwają kolejne przesłuchania
przesłuchania członków społecznościowgo portalu FB.
Prześladowanie dotyka już urodzonych na Wołyniu Polaków
którzy mają moralne prawo do
przekazywania młodemu pokoleniu historii tych krwawych wydarzeń, jak też głoszenia własnych
opinii w stosunku do oprawców i
ich gloryfikatorów.
Jeden z takich Wołyniaków został
już ukarany a wobec drugiego,
Pana Antoniego Dąbrowskiego
którego matka uchroniła od ukraińskiej siekiery toczy się postępowanie karne.
W wyniku licznych petycji i listownych próśb kierowanych do
prokuratury, ministra a nawet
prezydenta Dudy sprawa Pana
Antoniego została przekierowana
z prokuratury rejonowej do okręgowej co nie zmienia statusu Pana
Antoniego, który na okoliczność
oskarżenia był przesłuchiwany w
prokuraturze okręgowej przez ponad dwie godziny.

mi komentatorami tej smutnej bo
probanderowskiej rzeczywistości.
Wybiera się z FB przypadkowych
użytkowników tego portalu i wypytuje o kolokwialnie rzecz ujmując „Kowalskich, Nowaków,
Pietruszyńskich czy innych Marchewkowiczów”.
To jest pewnego rodzaju novum
lub „reaktywacja” czegoś co kiedyś funkcjonowało w historii
Polski. To jest „coś” co ma na na
celu skłócenie, a poprzez wbicie klina w społeczność internetową wzbudzenie strachu przed
publicznym wypowiadam się w
sprawie ukraińskich zbrodni na
narodzie Polskim.
No, ale to już Polacy przerabiali
bo: „Panie prokuratorze, uprzejmie donoszę że ........” i nie sądzę,
by ludzie na masową skale donosili na siebie wzajemne.
W związku z przedziwną nadgorliwością Prok. Młynarczyka i
jego antypolską krucjatą skierowaną przeciwko Kresowianom,
kresowym potomkom i patriotom
postanowiłem złożyć do biura
podawczego Prokuratora Generalnego Ziobro ni że dołaczoną
petycję:
Ruch Społeczny
Porozumienie Pokoleń Kresowych
Oddział Mazowiecki
Prokuratur Generalny.
Szanowny Panie Prokuratorze
Generalny,
Ruch Społeczny Porozumienie
Pokoleń Kresowych z olbrzymim zaniepokojeniem obserwu-

/ Po przesłuchaniu w Prokuraturze Okręgowej. Foto Roty MN.

W sierpniu zauważyłem też nową
formułę przesłuchań w charakterze świadka w sprawie tzw. mowy
nienawiści.
Otóż, na wniosek prok. Młynarczyka zaczynają być przesłuchiwani współuczestnicy społecznościowych portali, których
przesłuchuje się na okoliczność
znajomości z co odważniejszy-

je zakrojoną na szeroką skalę
falę prześladowań Kresowian,
kresowych i patriotycznych
działaczy przeciwstawiających
się banderowskiej ideologii na
Ukrainie która coraz częściej i
bez żadnych zahamowań przenoszona jest do Polski.
Prokurator warszawskiej Prokuratury Rejonowej Praga-Północ

/ Odczytanie petycji do min. Ziobro. - Foto M.arcin Ż.

Maciej Młynarczyk prowadzi
prywatną wojnę przeciwko wszelkim przejawom krytyki Polaków
wobec Ukrainy i banderowskiej
ideologii państwa nie będącego nawet członkiem UE. Robi
to wg. prawa ukraińskiego które chroni wyniesionych do rangi
narodowych bohaterów Ukrainy
ludobójców, a wszelkie przejawy
krytyki zakazuje pod rygorem penalizacji.
Powołana i finansowana przez
George Sorosa Fundacja Batorego powołała specjalną komórkę
do ścigania osób krytykujących
tą ideologię a na podejrzanych
czekają artykuły polskiego KK
dotyczące tzw. „mowy nienawiści”.
Ostatnio zauważyliśmy, że na
celowniku prokuratora Młynarczyka znajdują się już nie tylko
patrioci i działacze kresowi ale
osoby cudem ocalone z Rzezi
Wołyńskiej.
Stało się faktem, że każdy akt
krytyki wobec Ukrainy i Ukraińców, a zwłaszcza krytyki zbrodniczej historii ukraińskiego nacjonalizmu, jest zdaniem prokuratora
Młynarczyka „mową nienawiści”.
Bulwersującym jest też fakt, że w
sprawach podejmowanych przez
prokuratora Młynarczyka często
przewija się nazwisko Igora Isajewa, ukraińskiego dziennikarza aktywisty szownistycznego, działającego na terytorium Polski. Jak
można wywnioskować z kierowanych przeciwko internetowym
komentatorom oskarżeń, Igora
Isajewa nie wolno krytykować
ani z nim polemizować. Grozi to

oskarżeniem o „mowę nienawiści”, za którą został już skazany
na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata jeden z ocaleńców
z Rzezi Wołyńskiej.
Polakom nie można też krytykować żyjących w Polsce potomków banderowskich sotni (jak np.
były poseł Sycz) którzy nie kryją
swojej wrogości wobec Polski, bo
z wniosków członków Związku
Ukraińców w Polsce kierowanego
przez Piotra Tymę, w ich obronie
staje prokurator Młynarczyk.
Takie działania prokuratora powodują to, że na usta ciśnie się
pytanie, czy Prokuratura Rejonowa Praga-Północ, będąca integralnym elementem systemu administracyjnego Państwa Polskiego, stała się narzędziem terroru w
rękach ukraińskich imigrantów?
Narzędziem, które wykorzystywane jest do zastraszania, karania i terroryzowania każdego, kto
ma czelność przypominać światu
o rzeziach, jakich dokonywali
Ukraińcy na bezbronnej, polskiej
ludności cywilnej?
Panie Prokuratorze Generalny,
Takie działania prokuratury w
Polsce są pogwałceniem regulacji
prawnych dotyczących wolności
wyrażania opinii, począwszy od
artykułu 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ,
przez artykuł 10 Europejskiej
Karty Praw Człowieka, aż po
artykuł 54 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Takie działania to również wyprowadzenie
Polskiej Racji Stanu poza margines przestrzeni publicznej i nie
znamy przypadku by prokuratura

postępowała tak samo w przypadku krytyki hitlerowskiego nazizmu i zbrodni niemieckich na
POLSKIM NARODZIE. To nie
POLACY wydobyli z ruin Reichstagu przysypany gruzem nazim a
zrobili to właśnie Ukraińcy bo antypolonizm nadal nie jest karany.
Wg. naszych szacunków, ilość
osób objętych prokuratorskim
ściganiem za antybanderyzm już
dawno przekroczyła trzycyfrową
liczbę a kilkadziesiąt spraw zakończyło się skazaniem w sądach.
Ilość wszczynanych nowych
spraw cały czas wzrasta i daje
się zaobserwować nową formułę polegającą na wymuszaniu na
świadkach donoszenia na członków grup w społecznościowych
portalach jak też na kresowych
działaczy o których wypytują
przesłuchujący.
W związku z powyższym żądamy
usunięcia prokuratora Młynarczyka z zawodu który nieustannie
hańbi a dziennikarza Isajewa do
usunięcia z Polski.
Od dnia dzisiejszego przystępujemy do prawnych działań mających na celu delegalizację Związku Ukraińców w Polsce który
od lat zajmuje się realizacją tzw.
Uchwały prowidu organizacji
ukraińskich nacjonalistów z dnia
22 czerwca 1990 roku stając się
tym samy piątą kolumną w Polsce.
Za Ruch Społeczny PPK
Oddział Mazowsze
Andrzej Łukawski
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Z prasy polonijnej
Ukraina zamknie gra- ABC kultury polskiej: Roman
nice do końca września Ingarden – fenomenalny polski fiMONITOR WOŁYŃSKI
Ukraiński rząd podjął decyzję o
wprowadzeniu zakazu wjazdu do
kraju dla obcokrajowców okresie
od 29 sierpnia do 28 września.
Powodem jest wzrost poziomu zachorowalności na COVID-19.

Decyzja w tej sprawie została podjęta w środę, 26 sierpnia. Zgodnie
z nią zakaz zacznie obowiązywać
o godz. 00.00 w nocy z 28 na 29
sierpnia, a wygaśnie o godz. 00.00
w nocy z 27 na 28 września. Zmiany do rozporządzenia miały zostać
zamieszczone na stronie ukraińskiego rządu. W tej chwili nie zostały jeszcze opublikowane.
Zgodnie z decyzją ograniczenie
nie będzie dotyczyć m.in. osób,
które posiadają pozwolenie na
pobyt, są studentami ukraińskich
uczelni, członkami misji międzynarodowych i humanitarnych,
osób wjeżdżających do kraju tranzytem, kierowców pojazdów ciężarowych, instruktorów państw
członkowskich NATO, pracowników placówek dyplomatycznych
i członków ich rodzin, działaczy
kultury, którzy mają zaproszenie
od instytucji kultury, oraz osób

MONITOR WOŁYŃSKI

przybywających na zaproszenie
ukraińskiego MSZ.
Zakaz wjazdu na Ukrainę nie będzie dotyczył obywateli Białorusi,
poszkodowanych przez reżim Łukaszenki.
Rząd podjął też decyzję o przedłużeniu adaptacyjnej kwarantanny
na terenie Ukrainy do 31 października.
Według danych z czwartku, 27
sierpnia, na Ukrainie potwierdzono 112059 przypadków zachorowania na COVID-19, 2403 pacjentów zmarło, 54217 – wyzdrowiało.
W ciągu poprzedniej doby przybyło 1974 nowych chorych.

Świętego Rocha, Kajetana i Argentinusa.
Jakie wezwania miały
kościoły wołyńskie?
MONITOR WOŁYŃSKI

Czasem, przeglądając w Internecie jakieś dokumenty archiwalne,
można natrafić wśród setek innych na dosyć ciekawe materiały,
rzucające nowe światło na kolejne
karty naszych dziejów.

«Kto chce być filozofem, musi raz
zacząć żyć intelektualnie na własną odpowiedzialność – inaczej
w ogóle nie warto zabierać się do
filozofii» – to słowa Romana Ingardena – polskiego filozofa, jednego z patronów roku 2020.
Roman Ingarden urodził się i
zmarł w Krakowie. Związany
był też z Lwowem, gdzie studiował filozofię i matematykę oraz
wykładał na Uniwersytecie Jana
Kazimierza, z Getyngą, gdzie studiował pod opieką Edmunda Husserla, z Lublinem, Warszawą, Toruniem, Wiedniem, Fryburgiem i
z Końskimi.

Uczeń Edmunda Husserla zainteresowany był problemami ontologicznymi, aksjologicznymi
i estetycznymi, teorią poznania
i teorią człowieka. Szczególnie
wiele uwagi poświęcił Ingarden
dziełu literackiemu jako wielowarstwowemu przedmiotowi intencjonalnemu. Za najważniejszy
w nim uważał język ze zdaniami
i ich znaczeniami. W roku 1931
ukazała się jego książka zatytułowana «O dziele literackim».
W poglądach dotyczących istnienia świata przeciwstawiał się
swojemu nauczycielowi Husserlowi i stał na stanowisku realizmu
w odróżnieniu od idealizmu Husserla. Odróżnił ontologię od metafizyki, podzielił ją na egzysten-

cjalną, formalną i
materialną. Temu
zagadnieniu Ingarden poświęcił
trzy tomy zatytułowane «Spór o
istnienie świata».
Rozważał, czy
świat istnieje intencjonalnie, tak
jak dzieła sztuki,
czy też niezależnie od świadomości.
W zakresie teorii
poznania także
był zwolennikiem realizmu. Uważał, że proces poznawczy odbywa
się we wzajemnym oddziaływaniu przedmiotu i świadomości, a
teoria poznania bada przedmioty
ze względu na ich istotę. Poznanie dokonuje się poprzez wrażenia, ich różnorodną jakość, treść i
kontekst wrażeń.
Jeśli chodzi o teorię człowieka to
wyrażał pogląd, że natura ludzka realizuje się w przekraczaniu
zwierzęcości i tworzeniu świata
kultury i nauki. Człowiek, według
niego, dąży do realizacji wartości
moralnych i estetycznych, żyje
w dwóch światach: w świecie
natury i w świecie kultury. Jest
więc istotą rozdwojoną. Ingarden
twierdził, że człowiek jest bytem
osobowym, pragnie wolności,
prawdy, dobra i piękna. Musi

też być odpowiedzialny za swoje czyny, świadomy celów i nie
powinien znajdować się pod presją zewnętrzną. O nas, w «Książeczce o człowieku», napisał tak:
«Natura ludzka polega na nieustannym wysiłku przekraczania
granic zwierzęcości tkwiącej w
człowieku i wyrastania ponad nią
człowieczeństwem i rolą człowieka jako twórcy wartości. Bez tej
misji i bez tego wysiłku wyrastania ponad samego siebie człowiek
zapada z powrotem i bez ratunku
w swoją czystą zwierzęcość, która stanowi jego śmierć».
W literaturze amerykańskiej został uznany za jednego z najwybitniejszych filozofów czasów
najnowszych, a w Niemczech –
za klasyka filozofii i czołowego
przedstawiciela fenomenologii.

Trwa rekrutacja na szkolenia on-line
dla nauczycieli języka i kultury
polskiej

Właśnie taką publikację napotkałem na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Na pierwszy
rzut oka – jest to zwykła broszura
z jakimiś statystykami, od deski
do deski napisana po łacinie.
Dokument pod nazwą «Elenchus
Ecclesiarum et Venerabilis Cleri
Saecularis et Regularis Dioecesis
Luceoriensis» – to zwykły rocznik diecezji rzymskokatolickiej z
wykazem wszystkich parafii i spisem duchowieństwa – zakonnego
i diecezjalnego, wydany przez
rzymskokatolicką kurię diecezjalną w Łucku w 1938 r.
Jednak, jak się okazało, wśród
«suchych» danych statystycznych
jest tam wiele interesujących faktów: lata budowy i poświęcenia
kościołów, imiona fundatorów,

lozof
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występowanie kultu cudownych
wizerunków, inne historyczne lub
obrzędowe tradycje, informacje
czy kościół był drewniany, czy
murowany, liczba parafian, miejscowości należące do parafii, nazwiska aktualnych proboszczów
(z latami urodzenia i święceń),
filialne i cmentarne kaplice, wymieniono nawet najbliższe urzędy
pocztowe i stacje kolejowe. No i
wezwania kościołów. I wszystko
to po łacinie…

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza nauczycieli języka i kultury
polskiej pracujących poza granicami
RP do udziału w szkoleniu on-line
pt. «Papież, który kochał sztukę».
Szkolenie realizowane w ramach
projektu «ABC klasy polskiej. Program doskonalenia nauczycieli polonijnych»
współfinansowanego
ze środków Ministerstwa Edukacji
Narodowej.
Cel szkoleń: zachęcenie nauczycieli
języka polskiego i kultury polskiej
poza granicami Polski do promocji wartości wpisanych w życie i
twórczość Jana Pawła II Wielkiego.
Zdobyta wiedza i materiały przekazane w ramach warsztatów (teczka
edukacyjna poświęcona Janowi
Pawłowi II zawierająca plansze i gry
edukacyjne) pozwolą w interesujący
sposób prowadzić zajęcia w różnych

grupach wiekowych
(dzieci,
młodzież, osoby
dorosłe).
Zajęcia będą prowadzone on-line
za
pośrednictwem platformy
ZOOM i Moodle.
Warsztaty będą
odbywać się w
grupach 20-osobowych. Wymiar
szkoleń: 20 godzin.
W ramach projektu zostanie zrealizowanych 6 edycji
szkoleń. Czas trwania wszystkich
edycji: od 14 sierpnia do 26 listopada 2020 r.
Formularz zgłoszeniowy należy
wypełnić do 30 sierpnia. Decyduje

kolejność zgłoszeń!
Po zakończeniu rekrutacji uczestnik
szkoleń uzyska informację na temat
terminu szkoleń, i harmonogramu
prac.
Osoba do kontaktu: Julia Savelieva e
-mail: j.savelieva@wid.org.pl

Umieść nasze logo w swojej gazecie, my umieścimy Twoje w TYM miejscu
redakcjaksi@btx.pl
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Zapomniany uczestnik wojny
polsko - bolszewickiej. Generał
Stanisław Bułak - Bałachowicz
Bogusław Szarwiło

Stanisław Marian Bałachowicz
syn Nikodema i Józefy z Szafranów (Polka) urodził się w wiosce niedaleko miasta Meyszty
Widze, 10 lutego 1883 r. na terenie dzisiejszej Litwy. Jego ojciec (katolik) pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej. Według informacji samego Bułak-Bałachowicza rodzic sprzedał
na cztery lata przed jego urodzeniem nabyty po ożenku majątek
Judycyny k. Szarkowszczyny i
wydzierżawił majątek Stokopiejewo w Brasławszczyźnie. Stanisław Bałachowicz nauki pobierał
kolejno w szkole powiatowej w
Nowoaleksandrowsku w Kowieńszczyźnie i w polskim gimnazjum św. Stanisława w Petersburgu, gdzie pozostawał pod
opieką krewnego matki, księdza
Ksawerego Jasińskiego. Wbrew
woli rodziców nie kształcił się
jednak na duchownego, lecz odbył czteroletni kurs praktyczno-agronomiczny w dobrach Belmont hrabiego Broel -Platera na
Wileńszczyźnie. Od 1902 r. sam
się utrzymywał. Od 1903 r. zatrudniony był w charakterze buchaltera-płatnika przy budowie
kolei na terenie ziemi nowogródzkiej.
Zimę
w
roku
1903/1904 spędził na Kaukazie
w gościnie u siostry Marii i
szwagra Czerwińskiego zawiadującego tam składami kolejo-

wymi. Od wiosny 1904 r. do rozpoczęcia I wojny światowej pełnił funkcję plenipotenta dóbr
Zyberk-Platerów w Horodźcu
Łużkach w Dziśnieńszczyźnie.
W wieku 21 lat był już zarządcą
słynnej stadniny koni. W tym
czasie zaangażował się również
w sprawy publiczne. Bałachowicz był organizatorem i naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Łużkach. Nieco później
często działał też jako arbiter w
sporach między chłopami a ziemianami. Uważany był za mediatora skutecznego i sprawiedliwego – pozyskał sobie wówczas, towarzyszący mu już przez
całe życie, przydomek „Baćka”
W 1905 r. ożenił się z córką tamtejszego lekarza Henryką Gabrielle z którą miał trójkę dzieci
( córkę i dwóch synów).Niestety
żona zmarła w 1915 roku. W
1908 roku wsławił się osobistym pojmaniem przywódcy
pustoszącej okolice bandy rzezimieszków, bandytę Ciastę.
Od tamtej pory Bałachowicz
zyskał sobie jeszcze drugi
przydomek „Bułak” (tzn. „kto
ma wiatr”), w pełni odzwierciedlający dominującą cechę
jego usposobienia i charakteru. Ludzie mu podobni lgnęli do
niego. W reakcji na odezwę
Wielkiego Księcia Mikołaja Mikołajewicza z sierpnia 1914 r.

jako poddany cara wstąpił na
ochotnika do wojska rosyjskiego. Pozytywnie oceniony na „egzaminie” wojskowym, skierowany do 2. ułańskiego Kurlandzkiego Przybocznego Pułku Cesarza Aleksandra II. Poprosił o
możliwość utworzenia własnego
oddziału i na czele grupy Polaków z Dziśnieńszczyzny własnym sumptem wyposażonych w
konie i broń, Bułak-Bałachowicz
w randze chorążego armii carskiej, walczył między innymi
pod Sochaczewem. Służył pod
komendą
G.M.
Semenowa
(przyszłego dowódcy wojska kozackiego), a od 5 września 1915
r. dowodził szwadronem partyzantów z 2 Dywizji Kawaleryjskiej. Na froncie pod Rygą
wszedł w skład oddziału partyzanckiego atamana Leonida Punina, a od marca 1916 r. został
mianowany dowódcą 500-osobowego szwadronu do zadań
specjalnych, składającego się z
plutonu kozaków, huzarów, ułanów i dragonów. Dokonywał ze
swoim ludźmi cudów waleczności, urządzał zasadzki, przecinał linie komunikacyjne, palił
składy amunicji, grasując na
tyłach nieprzyjaciela i siejąc
prawdziwy postrach. Podczas
jednej z bitew jego oddział wziął
do niewoli cały sztab niemieckiej jednostki. W sumie był pięciokrotnie ranny. W uznaniu zasług na polu walki, waleczności i
imponujących forteli w trakcie
działań bojowych został awansowany do rangi oficerskiej i uzyskał szereg odznaczeń (Medal
św. Jerzego, trzy Krzyże św. Jerzego 4., 3. i 2. stopnia – dwa
srebrne i jeden złoty, Medal św.
Anny za odwagę, Krzyż Francuski z Palmą oraz liczne pochwały, awanse i nagrody). Przed rewolucją został wybrany dowódcą pułku i awansował (1916–
1917) do rangi sztabs-kapitana. Wiosną 1918 r. po demobilizacji armii carskiej, gdy Rosja
Sowiecka zaczęła tworzyć nową
Czerwoną Armię, Bałachowicz
wstapił do niej i utworzył 1 Ługoski Partyzancki Pułk Konny w
składzie IV Piotrogrodzkiej Dywizji. Był już na tyle znany, że
Lew Trocki pełniący funkcję
Przewodniczącego Rewolucyjnej Rady Wojskowej zaproponował mu dowodzenie Konną Armią. Bałachowicz jednak nie
wyraził na to zgody i stanowisko
to powierzono Siemionowi Budionnemu. Mimo wszystko
Trocki zgodził się, by Bałachowicz utworzył dywizję kawalerii
własnego imienia. Bałachowicz

przystąpił do jej formowania,
choć coraz bardziej nie pałał
sympatią do bolszewików, nie
dopuszczał do działania w swoich oddziałach komunistycznych
komisarzy, wskutek czego narażał się władzy ludowej. Nie wykonywał też rozkazów pacyfikacji niepokornych wsi – początkowo udawało mu się wykręcać
od odpowiedzialności za to nieposłuszeństwo posiadanym pełnomocnictwem od Trockiego na
tworzenie samodzielnej formacji
konnej. Z czasem jednak to nie
pomogło i musiał ratować się
ucieczką do „białych” (24 listopada 1918 r.). Zdążył jednak
utworzyć pułk kawalerii z którym przebił się do Pskowa. Tam
jednak nie został powitany z
otwartymi rękoma przez sponsorów tej armii (Niemców), rozbroił ich, następnie rozgromił
tyły bolszewików i przedarł się
do Estonii. Kontynuował służbę
w mieście Werro (obecnie Wyru)
w Armii Estońskiej. Odtąd nieraz przechodził jeszcze pod różne bandery, ale jedno pozostało
bez zmian: zawsze zwalczał bolszewików. Żeby wystąpić przeciwko nim, był w stanie połączyć się z każdym, tym bardziej,
że bolszewicy zamordowali 14
członków jego rodziny. Przeszedłszy na stronę kontrrewolucji działał w Estonii. Na terenach
dzisiejszych państw bałtyckich
działo się wówczas bardzo dużo.
Finowie, Łotysze, Estończycy i
Litwini walczyli o utworzenie
własnych państw narodowych. Z
kolei „biali” Rosjanie pod dowództwem Nikołaja Judenicza
tworzyli Armię Północno-Zachodnią i marzyli o restauracji
dawnego imperium. Jesienią
19188 r. Bałachowicz znalazł się
w szeregach w „białych” i ponownie zadziwiał wszystkich.
Napadł na bazę Czudskiej Floty
– Raskopieł i Gdów (28 lutego
1919 r.), a po opanowaniu Pskowa 25 maja 1919 r. został wyznaczony na komendanta tego
miasta. W dowód uznania od
białogwardzistów otrzymał w
roku 1919 trzy awanse: podpułkownika, pułkownika i generał-majora (gen. brygady).
Awans ten wręczył mu w Estonii gen. A. Rodzianko z Armii
Północno-zach. Po rozejmie w
Estonii, likwidacji Armii Północno-Zach, i wejściu jej w
skład wojsk estońskich, Bałachowicz został chwilowo w nowej formacji, poszukując jednak
dalszych możliwości walk z bolszewikami – teraz przede
wszystkim o niepodległą Biało-

ruś, a jaka ona będzie: czy samodzielna czy skonfederowana z
Polską, tego pewnie sam nie
wiedział. W każdym razie na
czapkach bałachowcy nosili
polskie orły. Jego formacja nazywała się w kampanii białoruskiej Ochotniczym Ludowym
Oddziałem, później Osobnym
Oddziałem Białoruskiej Republiki Ludowej (piechota, kawaleria i artyleria). Za zgodą Józefa Piłsudskiego, przeszedł w
1920 r. z Estonii do Polski –
Białorusi Zachodniej i dalej
walczył z Rosjanami, tym razem po stronie polskiej. W
czerwcu 1920 r. w Brześciu Litewskim bałachowców Polacy
dozbroili, doformowali i oddziały Bałachowicza przystąpiły do
walki. 30 czerwca dokonują udanego wypadu w kierunku Sławeczna, gdzie zniszczyli tabory
nieprzyjacielskie biorąc jeńców i
zdobywając sprzęt wojskowy. 3
lipca bałachowcy zaatakowali
Wieledniki gdzie stacjonował 2
BS bolszewickich. W wyniku tej
akcji sztab brygady wraz z wyposażeniem wpadł w polskie
ręce, a pułk został otoczony. 10
lipca do zadań wojsk generała
należała obrona linii Styru, wyjście z obszarów Polesia i współdziałanie z innymi oddziałami 3
Armii. 23 lipca grupa generała
Bałachowicza rozpoczęła odwrót na Kamień Koszyrski. 2
sierpnia doszło do poważnej potyczki z oddziałem bolszewickim zwycięskiej dla Bałachowicza. Wzięto do niewoli około
100 żołnierzy radzieckich. W
czasie tego odwrotu, Ataman
wraz ze swoim szwadronem
przybocznym i grupą wydzieloną oderwał się bez rozkazu od
głównej kolumny i przez pięć
dni szerzył dywersję na tyłach
wroga. Był to ulubiony jego manewr, w czasie takich wypadów
wykazywał się, wraz ze swoimi
żołnierzami, niebywałą odwagą i
sprytem. W nocy z 14 na 15
sierpnia Bałachowicz otrzymał
rozkaz natarcia w kierunku Puchaczów-Włodawa. Od 17 sierpnia do 7 września grupa operowała w okolicy Włodawy. 23
sierpnia bałachowcy dokonali
wypadu na Piszczę, zdobyli dwa
działa, wzięli sporą liczbę jeńców. 27 sierpnia oddziały generała wyparły nieprzyjaciela z
Persepy i Chrypskiej Woli. 10
września w wypadzie na Smolary wzięli 300 jeńców. 15 sierpnia
zajęli Kamień Koszyrski (1000
jeńców i około 500 wozów taborowych). W nocy z 21 na 22
września w czasie natarcia na

www.ksi.btx.pl
Derewek-Lubieszów oddziały
atamana rozbiły 88 pułk sowiecki, wzięto 400 jeńców wraz ze
sprzętem. 27 września miał
miejsce jeden z największych
sukcesów militarnych Stanisława
Bułak-Bałachowicza,
zdobycie Pińska, gdzie stacjonowała komendantura sowieckiej 4 Armii. Gen. Bałachowicz
wziął wówczas 3 tys. jeńców
oraz zdobył 500 wozów taborowych, pociąg pancerny i pełne
magazyny wojskowe. Z całego
dowództwa 4 Armii udało się
uciec jedynie szefowi sztabu.
Ten sukces wywarł ogromny
wpływ na przebieg wydarzeń na
wszystkich wojennych odcinkach. Oddziały Armii Czerwonej, które utrzymywały się w
Drohiczynie i Janowie zrozumiały, że Bałachowicz zaszedł
im tyły, rzucili się więc do
ucieczki w kierunku północno-wschodnim. W październiku w
Pińsku zatrzymał się sztab
ochotniczej armii generała Bałachowicza. W polu Ochotnicza
Sprzymierzona
Armia,
jak
wkrótce nazwano bałachowców,
podlegała Polakom. Formalnie była natomiast podporządkowana Borisowi Sawinkowowi.
Ten ostatni był przebywającym
nad Wisłą rosyjskim politykiem,
który po pokonaniu bolszewików miał tworzyć nową, „Trzecią Rosję”. W czasie wojny polsko-bolszewickiej Bułak robił
to, co potrafił najlepiej. Prowadził walkę metodami partyzanckimi i zadawał bolszewikom dotkliwe straty.
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ligowski) stanąwszy na czele
20 tys. armii zdobył w słynnej
wyprawie na Homel: Mozyrz i
Rzeczycę. Proklamował 12 XI
1920 r. niepodległa Republikę
Białoruską, ale niestety powstania białoruskiego przeciw
bolszewikom nie udało mu się
wzniecić i Rosjanie wyparli go
po kilku tygodniach do Polski.
28 listopada wyczerpani bałachowcy wrócili do Rzeczpospolitej, gdzie zostali rozbrojeni i
internowani. Po zakończeniu
wygranej przez nas wojny polsko-rosyjskiej, w trakcie negocjowania układów, Rosjanie
żądali wydania miedzy innymi
Bułak-Bałachowicza oferując za
niego 3 mln. rubli w złocie, a za
każdego bałachowca 50.000 rubli carskich. Marszałek Piłsudski odrzucił jednak te żądania
traktując je jako handel żywym
towarem. Najprawdopodobniej
najtrudniejszy okres w życiu
Bałachowicza rozpoczął się po
1920 roku. Próbował urządzić
siebie i swoich podwładnych w
niepodległej Polsce, ale nie szło
mu to zbyt dobrze. Wojsko Polskie nie uznało jego stopnia generalskiego, a on sam klepał biedę. Mimo tak wielu zasług nie
otrzymał on polskiego orderu
Virtuti Militari – jak napisano
w dokumentach: z przyczyn
politycznych. Jednak gen. Stanisław Bułak-Bałachowicz czuł
się Polakiem: matka była Polką,
on sam czytał za młodu Sienkiewicza, był katolikiem, w wolnej
Polsce manifestował swoją polskość. Wiemy, że był trzykrot-

/ Domena publiczna: Stanisław Bułak-Bałachowicz i jego ludzie na zdjęciu marca
1920 roku.

   Stanisław Bułak-Bałachowicz
oddając się pod rozkazy Naczelnego Wodza Wojsk Polskich, Józefa Piłsudskiego nie wiedział,
że samodzielna i niepodległa
Białoruś nie utworzy się. Piłsudski miał jak wiadomo plany
federacyjne wobec wschodnich
naszych sąsiadów, dążył do odtworzenia z dawnych ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego
niepodległych od Rosji państw i
sfederowania ich z Polską, może
na wzór I Rzeczpospolitej. O ile
Żeligowskiemu udało się odzyskać Wilno i utworzyć Litwę
Środkową, tak Bułak-Bałachowicz nie zdołał zgodnie z planami Piłsudskiego oderwać Białorusi radzieckiej, którą w całości
Marszałek chciał połączyć z Litwą Środkową i dążyć do przyłączenia Litwy Kowieńskiej.
Bałachowicz (podobnie jak Że-

nie żonaty. Z pierwszą żoną,
Henryką Garbelle, miał córkę
Aldonę (1908-1990) i dwóch
synów (również wojskowych):
Medarda (1910-1934) por. 17
Pułku Ułanów Wielkopolskich
i Henryka Marcina (1911-93),
także oficera 17 P. Uł. Wlkp.,
żołnierza Września, rotmistrza,
kawalera VM V kl. i Krzyża Walecznych. Z drugą i trzecią żoną
miał po dwie córki. Zdzisław
Bułak-Bałachowicz,
bratanek
Generała poległ, jako żołnierz
AK, w operacji „Ostra Brama” w
Wilnie w 1944 r. Natomiast gen.
Stanisław Bułak-Bałachowicz,
we wrześniu 1939 r. powołał
ochotniczy oddział partyzancki
„W obronie Warszawy”, w porozumieniu z gen. W. Czumą.
Ostateczna liczba Grupy Ochotniczej wynosiła ok. 2000 ludzi,
250 koni. 12 września zdobyli
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/ fot. Mateusz Opasiński /CC BY-SA . Na zdjęciu jego symboliczny grób na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Służew i tory wyścigów. Nastąpiło ostre starcie kawalerii
Bałachowicza z Niemcami w
Natolinie. Ta szarża kawalerii
na stanowisko niemieckich karabinów maszynowych jest dowodem ich ogromnej desperacji
i bohaterstwa. 23 września żołnierze Bałachowicza przedarli
się przez płonącą Warszawę by
zająć nowe stanowiska. Dostali
rozkaz by wyrzucić wroga z Lasku Bielańskiego i zająć klasztor
na Bielanach. Nastąpiła koncentracja wojsk. Do walk jednak nie
doszło z powodu zawieszenia
broni. Natomiast w czasie okupacji niemieckiej, współtworzył
konspiracyjną
Konfederację
Wojskową, której był komendantem, która rozpada się jednak po jego śmierci. Zginał 10
maja 1940 r. Pod jego dom na
Saskiej Kępie podjechali gestapowcy, dwóch z nich zabił żelazną laską na miejscu, pozostali
otworzyli ogień, jeden z Niemców dobił go trzema strzałami w
głowę. Zwłoki zabrano z ulicy,
nie wiadomo, czy i gdzie został
pochowany. Na cmentarzu na
Powązkach znajduje się jedynie
jego symboliczna mogiła. Naczelny Wódz Armii Czerwonej,
gen. Tuchaczewski, napisał: „Gen. S. Bałachowicz dał dużo
korzyści zwycięskich Polsce
nad bolszewikami, a bolszewikom zadał dużo bolesnych
ran”. Niestety nie usłyszałem
podczas obchodów 100. rocznicy „Cudu nad Wisłą” by ktoś
wspomniał o tym walecznym
uczestniku wojny polsko-bolszewickiej. Zapomniano o bohaterskim gen. Stanisławie Bułak-Bałachowiczu, określanym jako
generał rosyjski lub białoruski.
Był to typowy zagończyk, partyzant, uwielbiany przez ludność
na kresach północno-wschodniej Polski, przez Białorusinów
uważany za bohatera narodowego. A w naszym kraju kto o nim
pamięta? Kto złożył kwiaty lub
zapalił znicz na symbolicznym
grobie?

/ Foto NAC

Józef Mackiewicz w swojej
książce „Lewa wolna” wydanej
w Londynie w 1987 roku określił wyprawę Bałachowicza do
Polski „rajdem dzikim...i niezwykłym, długości kilkuset kilometrów. Jeden z tych nielicznych, ostatnich rajdów konnych
zamykających stare dzieje Europy.”
Źródła:
1)Wojciech Grochowalski„Generał Bułak-Bułchakowicz”
Artykuł opublikowany w czasopiśmie „Kultura i Biznes” nr 22,

styczeń-luty 2005
https://jpilsudski.org/artykuly-personalia-biogramy/generalicja-oficerowie-zolnierze/item/1810-general-bulak-balachowicz
2) Joanna Gierowska-Kałłaur
„Stanisław Bułak-Bałachowicz.
Postać, która mogła połączyć
narody… „
3) Jakub Nawrocki - „ Ostatni
polski ataman” http://polska-zbrojna.pl/home/articleinmagazineshow/18972?t=Ostatni-polski-ataman
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UKRAIŃSKIE OFIARY
OUN - UPA.
Wiktor Poliszczuk
Opracowanie Aleksander Szumański
Wychodzę z założenia, ze słuchacze obeznani są z podstawowymi pojęciami oraz nazwami
dotyczącymi
opracowanego
przeze mnie tematu, stąd operować w nim będę powszechnie
znanymi skrótami, będącymi
nazwami struktur nacjonalizmu ukraińskiego. Dodać jednak należy, że dla pełnego zrozumienia referatu niezbędną
jest wiedza o tym, że powstały
w latach 1920-ch w Halicji nacjonalizm ukraiński jest nacjonalizmem typu faszystowskiego, wobec którego nauka
zachodnia używa określenia
„nacjonalizm integralny”, a
więc różny od często występujących w Europie Środkowej
i Wschodniej nacjonalizmów,
na przykład nacjonalizmu
czeskiego, białoruskiego, polskiego czy też nacjonalizmu
ukraińskiego istniejącego od II
połowy XIX stulecia do zakończenia I Wojny Światowej. Powiedziane tutaj ma istotne znaczenie dla kwalifikacji działań
ukraińskich struktur nacjonalistycznych w Polsce międzywojennej, w okresie okupacji
hitlerowskiej, po zakończeniu
II Wojny Światowej i w chwili
obecnej. Do działań tych zaliczyć należy wyniszczanie przez
struktury OUN-UPA-SB nie
tylko tych Ukraińców, którzy
wyraźnie sprzeciwiali się celom
i metodom walki OUN-UPA, ale
też takich, których można było
podejrzewać o sprzeciw wobec
nacjonalizmu ukraińskiego, a
działo się to w oparciu o zasadę: kto nie z nami - ten przeciwko nam. Dotychczas, niestety, mało kto zwracał uwagę na
ukraińskie ofiary OUN-UPA,
dotychczas nie ukazało się całościowe opracowanie tematu
ukraińskich ofiar OUN-UPA ani w literaturze naukowej, ani
w publicystyce. Niniejszy referat, wobec ważności problemu
oraz jego zasięgu, stanowi jedynie próbę zasygnalizowania
potrzeby takiego opracowania,
próbę opartą o kwerendę archiwalną oraz faktograficzną.
Warunki, w jakich nastąpiło
apogeum wyniszczania ludności polskiej przez struktury
OUN-UPA - okupacja hitlerowska do połowy 1944 roku,
przejście frontu, w końcu powtórne przyjście na Wołyń i do
Halicji władzy radzieckiej - nie
sprzyjają dokładnemu ilościowemu podsumowaniu nie tylko
polskich, ale też ukraińskich
ofiar ukraińskich struktur nacjonalistycznych, badacze tego
problemu mogą jedynie ustalić
minimum tych ofiar w oparciu
o istniejące dowody, oraz doko-

nać szacunku w drodze obliczeń
porównawczych. W dotychczasowej literaturze przedmiotu
mówi się o wiarygodnej liczbie
100-120 tysięcy polskich ofiar
OUN-UPA. Nic0 natomiast nie
mówi się o ukraińskich ofiarach wspomnianych struktur.
Gdzieniegdzie pojawiają się
tylko enuncjacje ukraińskich
nacjonalistycznych autorów o
30 000 ofiar ukraińskich, które
rzekomo padły z rąk polskich.
Tę ostatnią liczbę można przyjąć nic tylko za prawdziwą, ale
nawet za zaniżoną o około 10
000, z tym jednakże zastrzeżeniem, że spośród około 40 000
ofiar ukraińskich nic więcej niż
10% tej liczby padło z rąk polskich, natomiast około 36 000
Ukraińców, w przeważającej
mierze ukraińskiej ludności
cywilnej, straciło życie z rąk
nacjonalistów ukraińskich. Już
na samym wstępie trzeba powiedzieć, że mordowanie przez
ukraińskie struktury nacjonalistyczne Polaków i Ukraińców
odbywało się równolegle, metody mordowania były jednakowe, różnica zachodziła tylko co
do ilości ofiar. Odwołajmy się
w tym zakresie do faktów. W
sierpniu 1920 roku armie polskie Józefa Piłsudskiego wraz z
oddziałami ukraińskimi Symona Petlury prowadziły zacięte
walki z bolszewikami, zakończone zwycięstwem pod Warszawą. W tym samym czasie, i
to jest bardzo istotne dla poruszanego tutaj tematu, w Pradze
powstała Ukraińska Wojskowa
Organizacja - UWO, która,
wraz z innymi faszyzującymi
ukraińskimi organizacjami w
Europie Zachodniej i w Halicji, w 1929 roku powołała do
życia faszystowskiego typu Organizację Ukraińskich Nacjonalistów - OUN. UWO powstała jako organizacja konspiracyjna, uzurpująca sobie prawo
do wyrażania interesów całego
narodu ukraińskiego, chociaż
jej działalność ograniczona
była tylko do Halicji i części
ukraińskiej emigracji, oraz w
niewielkiej mierze do Wołynia.
Jako taka, UWO nie publikowała swych uchwał programowych, w propagandzie posługiwała się nielegalną literaturą.
Do pierwszej pozycji tej literatury należała broszura pt.
„UWO”, która była szeroko
kolportowana wśród Ukraińców.
Również na samym początku
trzeba podkreślić, że ukraiński ruch nacjonalistyczny, jak
każdy inny ruch totalitarny,
posługiwał się uogólnieniami,
gdy więc czytamy o wspomnia-

nej broszurze jakoszeroko kolportowanej wśród Ukraińców,
to oznacza to tylko Ukraińców
Halicji i w małej mierze Wołynia, a nie Ukraińców w ogóle,
w szczególności Ukraińców na
wschód od Zbrucza, którzy w
czasie narodzin nacjonalizmu
ukraińskiego stali w obliczu
przymusowej kolektywizacji
lat 1929-1932 oraz głodu roku
1932/1933 i nie do nacjonalizmu im było wtedy. Już we
wspomnianej broszurze UWO
powiedziano, że ta organizacja za swych wrogów uważa
tych Ukraińców spośród polityków, którzy godzą się ze
stanem zniewolenia Ukrainy
i pod płaszczykiem „realnej”
czy „pozytywnej” polityki propagują rozbudowę życia ukraińskiego w ramach obcego państwa. Tych polityków UWO nazywała „ugodowcami”, pozostałych zaś Ukraińców, którzy
zdecydowali się na lojalność
wobec Polski, UWO nazywała
„chruniami”. O takich Ukraińcach wspomniana broszura
mówi: Niejeden spośród nich
zginął od karzącej ręki UWO,
bowiem jest to najgorsza zaraza na narodowym organizmie.
(Ibid., s. 24). A więc, obok zamachów na Józefa Piisudskiego w 1921 roku, na wojewodę
lwowskiego, Grabskiego, kuratora szkolnego Jana Sobińskiego, ginęli z rąk UWO
Ukraińcy. Przypomnijmy, że
zabójcą kuratora J. Sobińskiego był przyszły dowódca batalionu Nachtigall, 201 batalionu
Schutzmannschaft i dowódca UPA, Roman Szuchewycz,
onże „Tur”, onże „Taras Czuprynka”, onże, jako sekretarz
generalny UHWR, „Roman
Łozowśkyj”. Petro Mirczuk,
ukraiński
nacjonalistyczny,
banderowskiej orientacji, historyk, pisze: Prócz akcji
przeciwko okupantowi, UWO
przeprowadzała akcje karalne
przeciwko „chruniom”, którzy, przez wysługiwanie się
Polakom, szkodzili ukraińskiej
sprawie narodowej, l tak, od
kul bojówkarzy UWO zginęło
wielu wójtów ukraińskiego pochodzenia, którzy dobrowolnie
stanęli na służbę polskiej władzy i umacniali stan okupacji
(...) Najgłośniejsza akcją UWO
przeciwko „chruniostwu” było
ukaranie śmiercią dziennikarza Sydora Twerdochliba, który w pierwszych latach okupacji z zapałem propagował lojalność „Rusinów” w stosunku do
państwa polskiego. Zabójstwa
tego w dniu 15.10.1922 roku
dokonali dwaj bojówkarze
UWO - Iwan Pasieka i Sadowś-

kyj. Zabójstwo Twerdochliba było nie tylko jego tragedią, ale też tragedią zabójcy.
UWO wciągała w swe szeregi
młodych ludzi, posługując się
argumentem
patriotyzmu.
Jak wynika z pisemnej relacji Józefa Hermana z Valrico,
Floryda, Pasieka był uczniem
gimnazjum ukraińskiego we
Lwowie i należał do UWO. Ta
organizacja wydała wyrok na
Twerdochliba. Ciągnęli losy
- kto ma wykonać wyrok. Los
padł na Pasiekę. Otrzymał rewolwer i fałszywe dokumenty
oraz trochę pieniędzy. Wyrok
wykonał. Policja szybko wpadła na jego ślad, gdy uciekał
na Ruś Zakarpacką. Tam niechętnie przyjęto mordercę,
więc postanowił on wrócić do
Lwowa. Ponieważ czuł, ze był
tropiony, nie poszedł na dworzec główny, tylko na Podzamcze, gdzie kupił bilet kolejowy,
wsiadł do pociągu jadącego na
wschód, wysiadł w Kniażem
l idąc wzdłuż kolei napotkał
strumyk, tam tez postanowił
popełnić samobójstwo. Z tym
zamiarem podciął sobie żyły
u obu rąk, ręce zanurzył w
wodzie dla szybszego upływu
krwi. Był to syn wdowy z rodziny robotniczej, mieszkającej w
Lwowie na Lewandówce przy
ulicy Dorobek, chyba numer
8, tuż naprzeciwko mieszkania
mojej siostry, która znała te
rodzinę. Chłopiec był spokojny, nieśmiały i bardzo grzeczny, lecz musiał wykonać rozkaz
organizacji. Przy strumyku
znaleźli go żywego, odratowali.
Dostał 15 lat wiezienia.
Przypomnijmy, że w tym czasie
Halicja, na podstawie upoważnienia państw Ententy, była administrowana przez Polskę. W
1927 roku bojówkarz UWO zastrzelił Ukraińca Huka, podejrzewanego o donosicielstwo. W
1931 roku członek UWO-OUN,
Iwan Mycyk, zastrzelił na ulicy
we Lwowie studenta Jewhena
Bereżnickiego,
31 marca 1934 roku bojówkarze OUN, Jewhen Kaczmarśkyj i Iwan Jarosz, dokonali
zamachu na Jakowa Baczynśkiego, usiłowali zasztyletować
go w parku, żeby nie wywoływać hałasu, lecz skutku nie
osiągnęli, dlatego w kilka dni
po tym zdarzeniu zastrzelił
go Roman Seńkiw. Za lojalny stosunek wobec władz, bojówkarz Mychajło Car w dniu
25.07.1934 roku zabił dyrektora gimnazjum ukraińskiego we
Lwowie, Iwana Babija.
W 1935 r. dokonano zamachu
na wójta S. Martynowycza (...)
w listopadzie 1938 r. zastrzelo-
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no sołtysa A. Rozwadowśkiego
(._) w listopadzie 1938 r. sołtysa I.Tataryna
Przypomnieć należy, że od 15
marca 1923 roku, w świetle
prawa
międzynarodowego,
Halicja była częścią składową
państwa polskiego, a jej mieszkańcy, w tym też Ukraińcy, z
mocy prawa byli obywatelami
tego państwa, a ten fakt zobowiązywał do lojalności wobec
niego. Sołtysi i wójtowie byli
wybierani przez mieszkańców
wsi i gmin, nie można więc o
nich było mówić, że dobrowolnie stawali na służbę okupanta,
bowiem funkcja z wyboru nie
jest służbą dobrowolną, zaś
Halicja nie była terytorium
okupowanym przez Polskę. W
okresie międzywojennym ilość
ukraińskich ofiar UWO-OUN
prawdopodobnie
przewyższała ilość polskich ofiar tych
struktur. Inaczej ten stosunek
kształtował się w okresie okupacji hitlerowskiej Wołynia i
Halicji, gdzie OUN-UPA przy
współudziale
„Samoobronnych Kuszczowych Oddziałów” - SKW, drogą masowego
wyniszczania ludności polskiej
przeprowadzała programową,
planową „depolonizację” tych
ziem, jednak również tam i
wtedy ukraińskie ofiary OUN-UPA stanowiły poważny odsetek ofiar. Znów odwołajmy się
do faktów. Celem zaciemnienia
obrazu tragicznych wydarzeń
okresu okupacji hitlerowskiej
Wołynia i Halicji, współczesny
ukraiński, nacjonalistycznej
proweniencji, historyk, Jarosław Daszkewycz, nie powołując się na żadne fakty czy
wyliczenia, twierdzi, że ilość
ofiar polskich i ukraińskich w
Chełmszczyźnie i na zachodnim Wołyniu (to znaczy tym,
który w okresie międzywojennym wchodził w skład państwa
polskiego ) była w przybliżeniu
jednakowa.
Prawdą jest, że ludność ukraińska stawała się ofiarą rąk polskich, z reguły rąk policji polskiej w służbie niemieckiej, w
czasie walk AK i BCh z UPA w
Lubelskiem, albo w czasie akcji odwetowych, ale liczba tych
ofiar nie przekracza 4.000. O
przyczynach i szczegółach tego
stanu rzeczy, z braku miejsca,
nie można tutaj mówić, wskazać jednak należy, że zdarzające się zabójstwa ludności
ukraińskiej przez Polaków nie
odbywały się ani na rozkaz
jakiejkolwiek polskiej organizacji, ani w w wyniku programów politycznych, ani tym
bardziej w następstwie zasad
ideologicznych. Zdecydowana
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ilość ofiar po stronie ukraińskiej ludności cywilnej odnosi
się do mordów masowych, dokonywanych przez OUN-UPA,
co wynika z uzyskanych w
ostatnich latach dokumentów z
archiwów ukraińskich, a także
z publikacji Ukraińców, bezpośrednich świadków wydarzeń.
Danyło Szumuk, wykładowca w szkole UPA na Wołyniu,
opisuje fakt likwidacji przez
„Służbę Bezpeky” OUN - SB,
16 rodzin ukraińskich we wsi
Zamłycze w ciągu jednej nocy,
włącznie ze starcami i dziećmi.
Ten sam autor pisze o masowym bestialskim mordowaniu
przez SB niewygodnych dla
niej ludzi, to znaczy Ukraińców, pisze on o stosowaniu
tortur wobec podejrzanych o
sprzyjanie radzieckiej partyzantce, Mykole, który uciekł z
sowieckiego więzienia w Żytomierzu, już w 1944 roku, podwiesili go nad ogniem w czasie
przesłuchiwania i do kolan
nogi mu spalili.
Protestancki pastor ukraiński,
Wołyniak, Mychajło Podworniak, pisze, że banderowcy
niszczyli nasz naród (Ukrainców ) nie gorzej od okupantów.
We dnie siedzieli gdzieś w lesie,
a w nocy przychodzili do wioski czynie swoją czarny robotę
(...). SB - tych dwóch liter nasi
ludzie bali się nie mniej, jak
NKWD czy Gestapo (...) SB
często przebierała się za bolszewickich partyzantów, znajdowali we wisi jeńca - uciekiniera i kazali mu iść ze sobą
(...) wyprowadzali do lasu i
tam zabijali(...) Doszło do tego,
ze nasi ludzie cieszli się, gdy
gdzieś podczas akcji Niemcy
rozbijali powstańców - banderowców .
OUN-SB sporządzała tzw.
„czarne listy” podlegających
likwidacji Ukraińców . W „Powiadomieniu” UPA podano: Za
dezercje, za niewykonanie rozkazów swoich przełożonych, za
szerzenie wrogiej propagandy
(...) zgodnie z decyzja Ukraińskiego Sądu Rewolucyjnego,
zostali rozstrzelani: Chropot
Wasyl, Karpiut Roman, Korczak Iwan, Hubeckyj Leon,
Kolada Wiktor. Rozstrzelano ich w dniu 29X1.1943 r.
Ostrzeżenie: Porządek i dyscyplina w szeregach UPA musi
być przestrzegana (...) Śmierć
każdemu, kto szkodzi narodowi ukraińskiemu w jego rewolucyjnej walce.
W archiwum jest wyrok sądu
UPA: Wyrok: Dnia 23.VI.1943
r. Nadzwyczajna Sesja Sadu
Polowego UPA Grupy Eneja,
sprawdziwszy sprawę oskarżonego Mykoły Martynowśkiego- „Muchy” z oddziału Berkuta, stwierdza co następuje:
oskarżony Mucha został aresztowany w dniu 20.VI.43 r. pod
zarzutem działalności prowokatorskiej w szeregach OUN
i UPA w okresie od 18.1.1942
r. do 20.VI.1943 r. Gruntownie przeprowadzone śledztwo
w jego sprawie trwające dwa
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dni wykazało bez wątpienia,
ze oskarżony Martynowśkyj
był prowokatorem, świadomie zdającym sobie sprawę ze
swej działalności (...) Skazuje
oskarżonego Martynowśkiego Mykołę-”Mucha” na karę
śmierci przez odrąbanie głowy
przed oddziałem UPA. Przewodniczący sądu d-ca Dubowyj, członkowie d-ca Enej,
Beskyd, Matros. Postój, 23
czerwca 1943 r. (...) Wykonanie wyroku nastąpiło (...) na
oczach oddziału UPA o godz.
12.00 w południe dnia 24.VI.
1943 r. Podobnej treści wyrok za dezercję - kara śmierci
przez odrąbanie głowy przed
oddziałem, wykonano w tymże
dniu na „Ryzykancie”.
Instruktor polityczny w UPA,
Aleksander Stepaniuk, mieszkaniec Toronto, twierdzi, że
karę śmierci przez odrąbanie
głowy na jego oczach wykonał sam dowódca zgrupowania, Enej (Zapis magnetonowy
wywiadu z A. Stepaniukiem w
zbiorach autora). W sprawozdaniu d-cy rejonu „Ozero” z
dnia 27.XI.1943 r. mówi się: SB
pracuje dosyć dobrze, rozpracowuje donosicieli, komunistów, złodziei oraz szkodników
naszej roboty organizacyjnej, a
jest ich tutaj tyle, jak grzybów
po deszczu, nie mowa nadążyć
ich likwidować.
W sprawozdaniu „Zymy” dla
„Zenona” z dnia 31.X.43 r.
powiedziano: We wsi Bohdaniwka, koreckiego rejonu, zlikwidowano nauczycielkę (...)
w Trościańcu spalono chatę i
żywcem wrzucono w ogień całą
rodzinę.
W sprawozdaniu Policyjno-wykonawczego oddziału Służby Bezpeky rejonu „Ozero” za
czas od 13.1. do 4. V. 44 r. napisano:
Aresztowano...........................
307 osób
a) za komunizm........ 111 osób
b) donosicielstwo...... 59 osób
NKWD....................67 osób
Rodziny................ 70 osób
Razem................................. 307
osób
Skazano na karę śmierci 306
osób (trzysta sześć), zwolniono
1 osobę Wszystkie rzeczy zlikwidowanych oddano do oddziału gospodarczego za pokwitowaniem, część oddano do oddziału.
Sława Ukrainie! Bohaterom sława!
Z rozkazu nr 8 z dnia 18.XI.1944
r. UPA ZH 2451II. Postój,
18X1.44 r. Rozkaz nr 8 do dowódców formacji i brygad.
Rozkazuję: (...) IV. Grupy dywersyjne, 1. Każda brygada
niezwłocznie zorganizuje grupę
dywersyjna w sile od 15 - 30 ludzi. Wszystkie grupy dywersyjne
występują pod jednym pseudonimem „Diaczenko” i działają pod
sowieckim szyldem. 2. Zadaniem grupy dywersyjnej jest; a)
terroryzowanie wroga tam, gdzie
on nie spodziewa się nas (miasta,

rejon oraz najbliższe okolice (...)
drogi, stacje, radiopunkty); b)
wykradać sowieckich pracowników celem uzyskania zeznań,
zabijanie najbardziej szkodliwego dla nas elementu, wykradanie
dokumentów ...
Ze sprawozdania rejonu Mizocz:
... W Nowej Moszczanicy rejonowe SB dokonało publicznej
egzekucji 8 chłopów, podejrzanych o komunizm ...
Z rozkazu Czeremszyny:.... 2.
Całą pracę i metody SB przeprowadzać konspiracyjnie, skrycie.
Jakiekolwiek pozostawianie zlikwidowanych trupów lub innych
sladów pracy - zabronione...
Inny dokument: Rozkaz dla prowidnyków i referentów kuszczowych (...) Różnych agitatorów-propagandystów wrogich idei,
gdy występują jawnie, na miejscu aresztować i likwidować publicznie, stosować tortury ...
Wychodząca w Równem w latach 1990-ch gazeta „Diałoh”
opublikowała dokument z archiwum, z którego wynika, że w rejonie Radziwilów (jedna czwarta
przedwojennego powiatu ) za
okres od 20 do 30 listopada 1943
r. SB aresztowała 21 osób, spośród których zlikwidowała 12
- za komunizm i przewinienia
wobec narodu ukraińskiego
W archiwum rówieńskim znajdują się publikowane w latach
1990-1991 niepełne wykazy
osób, Ukraińców, zamordowanych przez OUN-UPA. Przykładowo tylko wskażmy na
jeden fragment: Rejon Dubno,
11.05.1944 r. we wsi Diadkowyczi
o godz. 22.00 zastrzelony przewodniczący rady wiejskiej Solowej wraz z całą jego rodziną w
liczbie 7 osób. Trupy spalono w
podpalonym domu. 13.05.1944
r. we wsi Iwanie zabito Natalię
Mychajliwną Barabasz za to,
ze jej mąź został powołany do
Armii Radzieckiej, nad nią znęcało się pięciu esbistów z UPA.
6.06.1944 r. we wsi Zaruddia odkryto jamę, w której znaleziono
trupy 18 miejscowych mieszkańców, zamordowanych przez UPA
jako wrogów. W nocy na 6 sierpnia 1944 r. banda „Wjuna” we
wsi Ołyka zamordowała dwóch
milicjantów, tejże nocy ounowcy
zamordowali Hannę Szumyło i
jej dziesięcioletniego syna Dorofeja oraz 70 -letniego Dańkewycza. W pierwszych dniach sierpnia 1944 r. banda UPA wdarta
się do mieszkania Hofmana we
wsi Mołodawo-Ukrajinśke, dokonując grabieży. Gospodarz
poskarżył się władzy. Za dwa dni
przyszli do niego, wszystkim,
kto był w mieszkaniu, kazali położyć się na podłodze i postrzelali. Uratował się tylko pięcioletni chłopczyk, którego Hofman
wziął na wychowanie. 11 lipca
1944 r. nadrejonowy komendant
SB „Mamaj” z zasadzki koło wsi
Wołycia zabił Hannę Bodnarczuk i jej dwie córki.
W dokumentach tego „fondu”,
stanowiących niepełny wykaz
ogółu ukraińskich ofiar OUN-UPA, znajdują się nazwiska,

imiona, wiek, miejsce zamieszkania zamordowanych na Wołyniu 9 018 Ukraińców. Dokumenty te podają przybliżoną
liczbę 50.000 zamordowanych
na samym tylko Wołyniu Polaków, co wskazywałoby na to, iż
co szósta ofiara OUN-UPA była
narodowości ukraińskiej, wśród
nich byli mężczyźni, starcy, kobiety, dzieci; ginęli oni od kul,
noży, bagnetów, siekier, duszeni
sznurami, wrzucani żywcem do
płonących zabudowań, często
wrzucani do głębokich na kilkadziesiąt metrów wołyńskich
studni. Ginęli aktywiści radzieccy, podejrzani o sprzyjanie władzy radzieckiej, nauczyciele,
agronomowie, popi, którzy nawoływali do spokoju. Iwan Wasiuk, uczestnik działań UPA na
Wołyniu, zeznał w śledztwie:...
trupy zabitych mężczyzn, kobiet,
starych i dzieci pozostawialiśmy
na miejscu, w chatach, które potem podpalaliśmy. Jeżeli w jednej wsi żyli Polacy i Ukraińcy, i
jeżeli ci Ukraińcy nie tyli członkami banderowskich organizacji,
to z nimi postępowaliśmy tak
samo, jak z Polakami. Nasz oddział, to znaczy sotnia, w trzech
wsiach zamordował około półtora tysiąca osób różnego wieku
(...) mordowanie odbywało się
przy użyciu siekier, cześć była
zarżnięta nożami. Ja osobiście
zabiłem 19 ludzi.
Nie ma wiadomości, aby któraś
z publikowanych pozycji była
poddawana w wątpliwość, aby
podważana była nieprawdziwość tych informacji. Zabójstw
dokonywano zgodnie z zasadą:
„kto nie z nami - ten przeciwko
nam.” Na tej zasadzie struktury
OUN-UPA mordowały Ukraińców, tzw, „łacinników”, nazywanych pogardliwie „kałakutami”,
tzn. tych, którzy, będąc Ukraińcami, byli członkami Kościoła
rzymskokatolickiego. Pisze o
tym czołowy ukraiński publicysta, Iwan Kedryn-Rudnyćkyj,
a także bardzo przekonywająco, z powołaniem się na bezpośrednich świadków, Władysław
Baśkicwicz, świadczący o zamordowaniu przez OUN-UPA 55
Ukraińców, w tym „łacinników”.
Zbrodnia ta dokonana została w
dniu 10.10.1994 roku we wsi Potoczyska (Potoczyszcze), o której mowa też będzie dalej.
W latach 1990-1991 gazeta
„Prykarpatśka prawda” z Iwano-Frankiwska publikowała wykazy ofiar OUN-UPA. Zacytujemy
wykaz ofiar z jednej tylko niedużej, wspomnianej wyżej, wsi
Potoczyszcze (w nawiasach rok
urodzenia ofiar):
Burnas Wąsy! (1913), traktorzysta, zamordowany w 1946 r.;
Bałan Poraska (1908), gospodyni domowa, zabita w 1945 r. za
odmowę pomocy ounowcom w
postaci artykułów spożywczych;
Wołoszczuk lilia (1888), chłop
indywidualny, zabity w 1945 r.;
Wołoszczuk Olena (1891), gospodyni domowa, zabita w 1945
r.; Dediuk Anastazja (1904), gospodyni domowa, zabita w 1945 r.
za odmowę udzielenia pomory w
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postaci artykułów spożywczych;
Dediuk Petro (1907), chłop indywidualny, zabity w 1945 r.;
Zejdel Frank (1906), Żyd, zabity w 1945 r. za żonę aktywistke;
Żonemam Stefan (1870), Polak,
zamordowany 2 lipca 1944 r. za
przynależność narodowa; Zoneman Ołena (1875), Polka, zabita
2 lipca 1944 r. za przynależność
narodową; Kasieńko Hryhory
(1881), chłop indywidualny, zabity w 1946 r, za syna-milicjanta; Kasieńko Anastazja (1911),
gospodyni domowa, zabita w
1946 r. za męża-milicjanta; Kasieńko Wiktor (1908), milicjant,
zabity 28 lutego 1946 r. ; Kostenko Myrosław (1938), zabity w 1946 r. za ojca-milicjanta;
Krasowska Maria (1889), Polka,
zabita w listopadzie 1944 r. za
przynależność narodową; Krasowski Zbyszek (1932), Polak,
zabity w listopadzie 1944 r. za
przynależność na rodową; Krasowski Włodzimierz, (1906),
Polak, zabity w listopadzie 1944
r. za przynależność narodową;
Kowałyszyn Maria (1890), gospodyni domowa, zabita w listopadzie 1944 r. za to, ze nie
dała ounowcom artykułów spożywczych; Melnyczenko Paraska (1887), gospodyni domowa,
zabita w 1945 r.; Melnyczenko
Stepanyda (1912), gospodyni
domowa, zabita w 1945 r.; Melnyczenko Oresta (1945), dwumiesięczne dziecko, zabita w
1945 r. razem z matką; Mykytiuk
Maria (1898), gospodyni domowa, zabita w 1945 r.; Olinowska
Maria (1902), Polka, gospodyni
domowa, zabita w listopadzie
1944 r. za przynależność narodową; Oleszewska Augustyna
(1920), Polka, zabita w listopadzie 1944 r. za przynależność
narodową; Ołeksiuk Wołodymyr(1924), komsomolec, członek grupy ochrony porządku publicznego, zabity 21 lutego 1949
r. przez ounowca Bełynskiego;
Perun Mychajło (1882), chłop
indywidualny, zabity w 1945
r.; Prytulak Fedir (1906), chłop
indywidualny, zabity w 1945
r.; Parczewśkyj Roman (1904),
Ołena (1912), Odarta (1936) zamordowani w listopadzie 1944
r.; Prociuk Roman (1913), zabity
w listopadzie 1944 r.; Romański Rudolf (1895), Zofia (1898),
Taras (1935), Mikołaj (1906) wszyscy Polacy, zamordowani
w listopadzie 1944 r. za przynależność narodową; Romach Stefania (1914), gosp. domowa, zabita w 1944 r.; Semeniuk Onufry
(1894), chłop indywidualny, zabity w listopadzie 1944 r.; Semeniuk Wołodymyr (1914), chfop
indywidualny, zabity vs listopadzie 1944 r.; Sawyćka Myrhajłyna (1910), zabita w listopadzie
1944 r.; Sokołowski Franciszek
(1911), Polak, zabity w 1944 r.
za przynależność narodową; Sokołowska Stefania (1941), zabita
w 1944 r. za przynależność narodową (trzyletnia dziewczynka
); Sokofovcska Antonina (1910),
Polka, zabita w 1944 r. za przynależność narodową; Semeniuk
Anastazja (1906), gospodyni do-
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mowa, zabita u listopadzie
1944 r.; Semeniuk Hanna (1901),
gospodyni domowa, zabita w listopadzie 1944 r.; Toporowicz
Stanisław (1880), Polak, zabity
w listopadzie 1944 r. za przynależność narodową; Tarasiuk Weronika (1921), gospodyni domowa, zabita vs listopadzie
1944 r.; Kuczirka Maria (1916).
zabita w listopadzie 1944 r.; Wołoszczuk N’ykyfor (1908), chłop
indywidualny, zabity w listopadzie 1944 r.; Wołoszczuk Katarzyna (1915), gospodyni domowa, zabita w listopadzie 1944 r.;
Czumak Omelian (1908), chłop
indywidualny, zabity w listopadzie 1944 r.; Chort Olga, matka
(1916), gospodyni domowa, Polka, zabita w listopadzie 1944
r. za przynależność narodową;
Chort Jarosław, syn (1943), zabity razem z matką (jednoroczne dziecko); Chort Wasy/, syn
(1941), zabity w 1944 r. - (trzyletnie dziecko)
Powyższych danych nikt nie
podważał, wykaz jest przejrzysty, wynika z niego, że z rąk
OUN-UPA ginęli Ukraińcy i Polacy, milicjant, jego żona, ojciec
i syn, gospodynie domowe za to,
że nie dały dla UPA artykułów
spożywczych, a gdyby dały, to
podlegałyby wysiedleniu do Kazachstanu. Ginęły jednoroczne i
trzyletnie dzieci, niektóre z nich
za „przynależność narodową”.
Ginęli mężczyźni chyba za to,
że nie byli w UPA. Czesław Blicharski zebrał część materiałów,
dotyczących następstw mordów
masowych w województwie tarnopolskim, dokonanych na ludności polskiej, wśród nich napotkać można na ukraińskie ofiary
OUN-UPA. Książka nosi tytuł
„Petruniu, ne ubywaj mene!”
Chodzi o błaganie siostry-Polki
wobec brata-Ukraińca, Piotra,
po ukraińsku Petra, zdrobniale
w wołaczu „Petruniu”. W książce między innymi następujące
dane:
Grudzień, 1943 r., w. Wałkowe,
Nestorowicz Mikołaj, Ukrainiec,
zamordowany przez bojówkę
banderowską; styczeń 1944,
w. Kozaczyzna, Pryjma Daria,
Ukrainka; Piłachowice, 18 lutego, Kuhniaruk, Ukrainiec, zamordowany za odmowę udziału
w mordowaniu Polaków; Skowiatyn, 18 lutego, Szczerbaniuk
llko, Ukrainiec; marzec 1944,
Juryn Michał, lat 30, policjant
ukraiński, który odmówił współudziału w zbrodni; grudzień
1944, Jeziorany, w czasie napadu bojówka UPA zamordowała
28 osób, w tym 20 Polaków i 8
Ukraińców, nazwisk nie ustalono; styczeń 1945, Juriampol,
UPA zamordowała 4 kobiety
Ukrainki z mieszanych małżeństw; za sprzyjanie Polakom
banderowcy zamordowali Ukraińców: W.Kaziuka, Eugenię Stachurska, Magdalenę Stachurską,
Michalinę Towarnicką; wielu
Ukraińców głośno wyrażało swe
niezadowolenie z kazań popa
Walnickiego, niektórzy z nich
stracili za to życie: Batryńczuk,
Chliborob, Hajewski, Sieczy-
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szyn, Tamko, Zazulak, Zapłatyńska i pięciu innych, których
nazwisk nie ustalono; 24 grudnia
1943 r. zginęli Wołochy, Dmytro Benedyk, Ukrainiec, Daria
Szczudluk, Ukrainka; 10 Ukraińców banderowcy zamordowali tylko dlatego, ze odmówili
udziału w mordowaniu Polakom
lub ich ukrywali; Buzek, banderowcy zamordowali Ukraińca
Romana Kożuszyne za odmowę
zamordowania swojej żony.
Podano tu tylko niewielką część
wykazu z tej książki zamordowanych przez OUN-UPA Ukraińców. W książce znajduje się
informacja o tym, że księża grecko-katoliccy ratowali cale wsie
przed mordowaniem polskiej
ludności, o Ukraińcach, którzy
mordowali swoje żony-Polki, o
uprzedzaniu przez Ukraińców
Polaków o przygotowywanych
napadach na Polaków, o ukrywaniu Polaków przez Ukraińców.
W każdym numerze czasopisma
„Na Rubieży” znajdujemy informacje o zamordowanych przez
OUN-UPA Ukraińcach. Wskażmy przykładowo tylko:
Zaburzec, wieś sołecka, siedziba gminy, parafia Porębowa (...)
1945 r., w rożnym czasie zostali
zamordowani przez UPA: Biłyk
Michał, Ukrainiec, lat 22; Bójko
Teodor, Ukrainiec, Kochaneć Michał, lat 30, Ukrainiec; Kasieńko
Stefan, Ukrainiec, undowiec;
Piziar, lat 32, Ukrainka, zamordowana za karę, ze maź służył w
Czerwonej Armii; Piziar, lat 8,
córka w/w; Prycepa Wołodymyr,
Ukrainiec, sołtys, lat 40; Szymków Stefan, Tereszkun, ksiądz
greckokatolicki, Ukrainiec, powieszony „za zdradę Ukrainy”;
Ukrainiec, brat w/w, Piziar, zamordowany za karę, ze uciekł z
UPA i ujawnił się ...
Skomoroc/iy (...) 17 marca 1944
r. Rega, Ukrainiec, zamordowany za krytykę banderowców
oraz mordy dokonywane na Polakach; Feśkiw Mikołaj, zamordowany za karę, że wystąpił w
obronie Polaków (...). Ukraińca
Rege przybito gwoździami do
desek w stodole za karę, że wyraził się krytycznie o mordowaniu Polaków.
Jest to mała tylko cząstka informacji czasopisma „Na Rubieży”
o zamordowanych przez OUN-UPA Ukraińcach. W wydanej
w 1962 roku w Detroit, Mich.,
książce Iwana Kuzycza-Berezowśkicgo autor mówi o jednej
tylko wsi, Berezowa:
Jeszcze zanadto świeże są krwawe zabójstwa świadomych ludzi,
za to tylko, ze oni, uświadamiając sobie, ze sytuacja jest bez
wyjścia, nie chcieli iść na pewna
śmierć „do lasu”. Ot, chociażby
zabójstwo Mykoły Hryhorczuka
w Bani-Berezowej i Hrycia Sulatyćkiego w Bemowie Niżnym, a
takich zabójstw jak w Berezowie
można naliczyć setki (...) Setki
ludzi zamordowanych nie przez
Niemców i nie przez bolszewików. Niechaj historyk potępi
to bratobójstwo (...) Jeden fakt
spośród setek: dwaj uzbrojeni
mężczyźni w „mazepynkach” w

nocy zatrzymali czterech mieszkańców Berezowa i zaprowadzili
ich do jednej z chat, w której była
14-letnia dziewczyna. Dziewczynę tez zatrzymali, bowiem
ona rozpoznała uzbrojonych
mężczyźni. Drutem związali im
z tyłu ręce, potem wszystkich
razem związali (...) wynieśli z
chaty wszystkie rzeczy, chatę zamknęli i podpalili.
Ludzi, którzy przybyli na krzyki
nieszczęśliwych, nie dopuścili
do płonącej chaty, nie pozwolili
ratować. Ten fakt, jak i wiele innych faktów, mogą potwierdzić
świadkowie, którzy żyją w Detroit, w Kanadzie. Jeden z nich,
Stefan Hryhorczuk, podał ten
fakt i dziesiątki innych, podaje
imiona i nazwiska świadków,
daty wydarzeń (...) Wśród czterech spalonych mężczyzn jeden
był ojcem dziewieciorga małych
dzieci, drugi czworga, a trzeci
trojga.
Latem 1943 roku w dużej wsi
Uhorsk pod Krzemieńcem, Ukrainiec ostrzegł rodzinę Władysława Meduny o mającym nastąpić
jej wymordowaniu. Ktoś zauważył rozmowę tego Ukraińca z Polakiem. Rodzina Medunów zdołała uciec do Krzemieńca, a tego
Ukraińca banderowcy powiesili
na środku wsi i zawiesili na trupie kartkę: „Za zdradę narodu
ukraińskiego”.
W liście do redakcji warszawskiego „Naszego Słowa” Mychajło Seńkiw, Ukrainiec z Florydy, podaje przykład mordowania w jego rodzinnej wsi Ukraińców przez banderowców:
W mojej pamięci utrwalił się
obraz poboru „ochotników” do
UPA. W nocy, w miejscowości
mego urodzenia, idąc od domu
do domu, zabrali ze stu mężczyzn
w wieku średnim i młodych.
Wszystkich ich zaprowadzili
do lasu, wyszykowali w szereg
i zapytali: „kto chce wracać do
domu?” Piętnastu nieszczęsnych
biedaków podniosło rękę. Im nakazano kopać rowy, w których
też ich postrzelali i przykryli zabitych ziemia. Wśród zabitych
było dwóch moich ciotecznych
braci.
Sygnalizując problem mordowania Ukraińców przez sruktury OUN-UPA, należy wyrazie
nadzieję, że wśród historyków
znajdzie się taki, który opracuje ten temat. Na podstawie tych
tylko danych, o których mowa
wyżej, można twierdzić, że na
Wołyniu i w Halicji z rąk OUN-UPA zginęło od 30 000 do 40
000 Ukraińców. Ubocznie tutaj
przypomnijmy, że polskich ofiar
OUN-UPA na tym terenie było
około 120 000. Problemu mordów, dokonanych przez struktury nacjonalizmu ukraińskiego
na Ukraińcach, nie można ograniczać do samego podsumowywania ofiar, trzeba szukać ich
przyczyny. Współczesny filozof
ukraiński, Myrosław Popowycz,
mówi; Naród ukraiński jest narodem spokojnym, zrównoważonym, życzliwym. Ale i w jego historii zdarzały się straszne okresy. I nie dlatego, ze Ukraińcy

nagle zezwierzęcieli, ale dlatego, ze na scenę życia, z powodu
różnych okoliczności wychodzili
ludzie bez moralności, bez sumienia, ludzie, którymi kierowało jedynie pragnienie osiągnięcia
władzy.
Tacy ludzie, na fali rodzącego
się w Europie Zachodniej po
I Wojnie Światowej faszyzmu,
w goryczy z powodu klęski
Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej w wojnie z Polską z lat 1918-1919, znaleźli
się. Ludzie ci stworzyli zbrodniczą ideologię i zbrodnicze
programy polityczne, rozpalili
nienawiść, doprowadzając do
zbrodni ludobójstwa. Twórcą
ideologii faszyzmu ukraińskiego był Dmytro Doncow, według
jego doktryny, przyjętej przez
Organizację Ukraińskich Nacjonalistów na uzbrojenie
ideologiczne, na czele nacji
ukraińskiej miał stać „wódz
nacji”, mający do dyspozycji
tzw. „mniejszość inicjatywną”,
której obowiązkiem było stosowanie „twórczej przemocy”
wobec pozostałej masy narodu
ukraińskiego. Według doktryny Doncowa, o państwo ukraińskie należało walczyć przy
pomocy wszystkich bez wyjątku środków, w tym też drogą
mordów masowych obcoplemieńców, którzy z tych lub innych powodów znaleźli się na
ziemi ukraińskiej, oraz drogą
likwidowania Ukraińców, którzy z takimi metodami działalności nie zgadzają się.
Doncow, który swą doktrynę
oparł na teorii darwinizmu
społecznego, uczył: ... nie dopuścić do rozkładu społeczeństwa, nie dopuście, by trujące
bakcyle przeżarły je. Scementować je od nowa w cały, mocny
i odporny, z ogromną siła uderzeniową organizm (...) przez
ustanowienie szeregu dogmatów, szeregu reguł (...) przez
ustanowienie swojej prawdy,
jedynej i nieomylne/ (...) bez
żalu zwalczając niedowiarków.
Doncow o „mniejszości inicjatywnej”, a więc o OUN, mówił,
że ma to być twardość karzącej ręki, która nie szczędzi i
nie przebacza, że trzeba drakońskimi sposobami podtrzymywać w wspólnocie dumę i
wolę jedyną, nie poprzez wyjaśnianie, nie pobłażliwością, nie
przez tolerancje. Dobro ojczyzny naszej i karząca ręka sprawiedliwości dla wyrodków i
odszczepieńców - oto były sposoby, zapomniane przez nasz
liberalizm.
Doncow mówił o potrzebie
bezpardonowego wytrzebiania
szkodników wśród rodzonych
krajanów.
Mówił też, że w chwilach
przełomowych musi dojść do
zderzenia, muszą pojawić się
nosiciele jednoczącej, dyscyplinującej idei, musi pojawić
się grupa ludzi, która zachwyci
jednych, porwie drugich i usunie trzecich.
Tą „mniejszością inicjatywną”
była OUN - Organizacja Ukra-
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ińskich Nacjonalistów, której
frakcja Bandery powołała do
życia „Służbę Bezpeky” oraz
tzw. Ukraińską Powstańczą
Armię. Tymi „niedowiarkami” byli ci Ukraińcy, którzy
nie zgadzali się z działalnością ukraińskich struktur nacjonalistycznych, dlatego też
ginęli oni z rąk tych struktur.
Ukraińcy najczęściej ginęli z
rąk „Służby Bęzpeky”, o której ukraińska ludność cywilna mówiła, że jest to formacja
bardziej straszna od Gestapo,
czy NKWD.
Skład osobowy SB charakteryzuje tenże Danylo Szumuk,
wykładowca w szkole UPA:
Był to specjalny kurs dla rejonowych referentów SB (...)
W kursie brało udział 56 młodych, przystojnych i zdrowych
chłopców. Wszyscy byli dobrze
ubrani i zadowoleni z siebie.
Cały miesiąc wykładałem im
po 2 godziny politykę i geopolitykę. Wtedy miałem możność
dobrze przypatrzyć ‚się komu
organizacja OUN powierzyła
podejmowanie decyzji o życiu
lub śmierci tych lub innych
ludzi. To byli jak gdyby specjalnie dobrani tępi ludzie (...)
na 56 tylko pięciu przyswajało
materiał i wiedziało o co chodzi, reszta zaś - ni w ząb.
To właśnie tacy ludzie winni
są śmierci tysięcy Ukraińców.
OUN działała zgodnie z zasadą, uznawaną przez wszystkie totalitarne ruchy - kto nie
z nami, ten przeciwko nam, a
takich trzeba likwidować. Każde państwo, również państwo
o ustroju typu komunistycznego, ma nie tylko prawo, ale
reż obowiązek utrzymywania
sil porządkowych w postaci
policji czy milicji. Obywatele
takich państw mają prawo do
urządzania w nim życia celem
zapewnienia sobie i najbliższym egzystencji. W warunkach Ukrainy Zachodniej od
połowy 1944 roku jej mieszkańcy mogli tę egzystencję
zapewnić jedynie w ramach
panującego ustroju, bowiem
emigracja z tego kraju była
praktycznie niemożliwa. Stąd
też Ukraińcy podejmowali pracę w charakterze nauczycieli,
agronomów, milicjantów, działaczy gospodarczych w tworzonych kołchozach, działaczy
kultury itp. W 1944 roku w
Związku Radzieckim istniały
dwie pokrewne, jednakże odrębne struktury: NKWD -”Narodnyj Komissariat Wnutriennych Dieł”, odpowiednik ministerstwa spraw wewnętrznych,
któremu podlegała milicja
oraz „rajwojenkomaty”, czyli komendy uzupełnień armii,
oraz NKGB - „Narodnyj Komissariat Gossudarscwiennoj
Biezopasnosti”, odpowiednik
ministerstwa bezpieczeństwa
publicznego, któremu, między
innymi, podlegał „SMERSZ”,
organ wywiadu i kontrwywiadu. OUN-UPA zwalczała tych
pierwszych, w szczególności
milicjantów, a także organiza-
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torów życia gospodarczego i
kulturalnego. Struktury OUN-UPA wyniszczały ich fizycznie, czego nie ukrywa, a nawet
chełpi się tym, 440-stronicowa
publikacja OUN Bandery, z
której podajemy fragmenty:
W dniach 18-20.10.1944 r. oddziały UPA opanowały miasteczka Perehinśke i Rożniatyn, rejon Dolina. Zlikwidowano w całości wszystkie urzędy,
z komendą uzupełnień włącznie (...) 27.10.1944 r. oddział
UPA dokonał naskoku na rejonowe miasteczko Bolszowce
w stanisławowskim. Spalono
i zlikwidowano urząd rejonowy, komendę uzupełnień oraz
NKWD. Z całego zarządu rejonowego uratowały się jedynie
trzy osoby.
Z informacji sekretarza KP
Ukrainy tarnopolskiego obwodu: 17 sierpnia 1944 r.we wsi
Pidhajczyki, rejon Zborów,
banda uprowadziła przewodniczącego i sekretarza rady
wiejskiej. Następnego dnia
znaleziono trupa przewodniczącego, był powieszony, o sekretarzu nic nie wiadomo (...)
30 sierpnia 1944 r. banda w
ilości 60 ludzi napadła na radę
wiejska w Czarnokińcach,
gdzie zabiła zastępcę przewodniczącego rady wykonawczej.
Banda w ilości 200 ludzi w
nocy na 23 sierpnia w rejonie
Krasne napadła na grupę poborowych, składająca się z 850
ludzi, prowadzonych przez 80
żołnierzy. W następstwie napadu zabito 7 czerwonoarmistów oraz 8 poborowych (...)
25 sierpnia we wsi Zastawce,
rejon Monastyrce, o godz. 12tej w południe zabito dwóch
żołnierzy rejonowej komendy
uzupełnień. Ciała porąbali na
kawałki, wydłubali oczy, porozpruwali brzuchy.
Ukraińcy z Ukrainy Zachodniej po wojnie znajdowali się
między przysłowiowym młotem a kowadłem. Niżej cytowany jest wyjątek z uchwały „O
wzmożeniu walki z ukraińsko-niemieckimi nacjonalistami w
zachodnich obwodach Ukrainy”: W trakcie przeprowadzania rejestracji ludności dokładnie ustalić gdzie znajduje się
ten lub inny obywatel czy obywatelka. Krewnych tych osób,
co do których nie zostanie ustalone dokładnie miejsce pobytu,
uprzedzić za podpisem, ze jeżeli te osoby nie zgłoszą się do
organów władzy radzieckiej,
to one będą traktowane jako
uczestnicy band i w stosunku
do ich krewnych będą stosowane represje, z aresztem i wysiedleniem włącznie (—). Ustalić,
że ludność może udzielać noc-
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legu wyłącznie na podstawie
zezwolenia rady wiejskiej.
W tym samym czasie OUN-UPA zabraniała Ukraińcom
zgłaszania się na wezwanie do
poboru do Armii Czerwonej:
We wsi Bokiw, rejon Podhajce, grupa bandytów w liczbie
do 600 ludzi przeprowadziła
zebranie ludności z tematyką:
sabotaż poboru do Armii Czerwonej i mobilizacja do UPA.
W nocy na 12 sierpnia we wsi
Szwatkowce, grupa bandytów
o nieustalonej ilości, po zgromadzeniu ludności, zabroniła
jej zgłaszania się do poboru do
ArmiiCzerwonej (...) We wsi
Rekczyn, rejon Berezany (...)
został odczytany rozkaz UPA,
zabraniający zgłaszania się do
wojenkomatu celem poboru do
Armii Czerwonej.
Sytuacja Ukraińców z Ukrainy Zachodniej od połowy 1944
roku była szczególnie trudna,
wręcz tragiczna: z jednej strony w dzień panował reżim sowiecki, z drugiej zaś strony w
nocy siła była po stronie OUN-UPA. Stosowane przez obie
strony metody nie zezwalają
na ustalenie, kto dobrowolnie,
a kto pod przymusem podejmował współpracę z władzą
radziecką, a kto ze strukturami OUN-UPA. To zagadnienie
powinno stać się przedmiotem
badań historyków ukraińskich,
tymczasem, niestety, niektórzy
spośród nich, jak na przykład
Wołodymyr Serhijczuk z Kijowa, czy Jarosław Daszkewycz oraz Jarosław Isajewycz
ze Lwowa, zamiast rzetelnych
badań naukowych, podjęli
się apologizowania struktur
OUN-UPA. Odrębną sprawą
są innego rodzaju ukraińskie
ofiary OUN-UPA, ofiary nie
śmiertelne. Do nich zaliczyć
należy setki tysięcy Ukraińców,
deportowanych przez władze
radzieckie do Kazachstanu za
ich dobrowolne, wymuszone
lub sytuacyjne współdziałanie
ze strukturami OUN-UPA. Do
tej kategorii zaliczyć należy też
około 150 tysięcy Ukraińców,
przesiedlonych
w 1947 roku w ramach operacji „Wisła”, bowiem, gdyby nie
działalność OUN-UPA, zmierzająca do oderwania południowo-zachodnich terytoriów
państwa polskiego, to nie byłoby tej akcji, nie byłoby około 3
tys. osadzonych w obozie w Jaworznie Ukraińców, podejrzanych o współdziałanie z OUN-UPA, spośród których zmarły
tam 162 osoby. Chociaż w ostatecznym rachunku przesiedlenie okazało się dla wielu skokiem do cywilizacji, to tak, czy
inaczej stało się to z przyczyny

OUN, jednakże Ukraińcy w
Polsce, z winy OUN, stracili
na zawsze zwarte tereny osiedlenia. Jest to jednak temat do
odrębnego opracowania. Na
tle działań struktur OUN-UPA
wobec Ukraińców podejrzewanych o sympatie do Polaków
czy bolszewików, trzeba też
powiedzieć co następuje - nikt
nie ma ustawowego obowiązku bycia patriotą swego kraju;
każdy ma prawo do całkowitej
apolityczności, każdy ma też
prawo do sympatyzowania z
takim lub innym ruchem politycznym. Do służby w wojsku
zmuszać może jedynie legalna
władza uznanego przez prawo
międzynarodowe państwa, w
oparciu o prawo ustanawione i
tylko takie państwo ma prawo
do karania zdrajców narodu.
Ukraińcy, w obliczy terroru
hitlerowskiego i banderowskiego, mieli prawo oczekiwać
w 1944 roku powrotu władzy
radzieckiej. Za to ich nikt nie
miał prawa poddawać eksterminacji. Ukraińcy, kierując
się poczuciem obowiązku moralnego, mieli prawo do udzielania pomocy Polakom, mieli
prawo do wyrażania potępienia mordów masowych na polskiej ludności, zgodnie z często
powtarzanym w owym czasie
twierdzeniem: „W taki sposób
Ukrainy nie zbudujemy.”
Natomiast struktury OUN-UPA, jako nie mające mandatu od narodu ukraińskiego,
nie miały żadnego prawa do
czystek etnicznych poprzez
wyrzynanie polskiej ludności
cywilnej, do mordowania niesprzyjających im Ukraińców.
Operowanie, iż celem OUN
- jest wywalczenie państwa
ukraińskiego, nie może stanowić usprawiedliwienia dla
ludobójstwa. Naród ukraiński
nigdy nie dążył do stworzenia
państwa ukraińskiego typu faszystowskiego, takie państwo
leżało w wyłącznym interesie
ukraińskich struktur nacjonalistycznych, a nie w interesie narodu ukraińskiego. Potwierdzeniem tego są wyniki
wyborów do Rady Najwyższej
Ukrainy z marca 1998 roku, w
których zblokowane partie nacjonalistyczne nie zdołały przekroczyć 4-procentowego progu
z list ogólnokrajowych, i które
tylko w Halicji zdobyły jedynie
8 mandatów, co oznacza mniej,
niż 2% miejsc w parlamencie Ukrainy. W tym referacie
nie uwzględniono Ukraińców
- ofiar, które padły w wyniku
walk międzyfrakcyjnych w
OUN, jak na przykład Omelan Senyk i Mykoła Sciborśkyj,
obaj działacze melnykowscy,

zastrzeleni przez banderowca w Żytomierzu, gdy jesienią
1941 roku, w ramach „grup
pochodnych”, szli w kierunku
Kijowa; nie uwzględniono też
ofiar rozbrojenia przez UPA
Bandery oddziałów zbrojnych
OUN Melnyka oraz UPA Tarasa Bułby-Borowca. Częściowo
pisali na ten temat ukraińscy
nacjonalistyczni autorzy frakcji Melnyka.
Pod adresem nauki polskiej
wyrazić należy zdziwienie, że,
kierując się wątpliwej wartości
względami politycznymi, a czasem też czysto koniunkturalnymi, nie podejmuje ona badań
przyczyn zbrodni ludobójstwa,
jakiej dopuściły się struktury
nacjonalizmu ukraińskiego na
ludności polskiej i ukraińskiej,
a zbrodnią tych struktur jest
też utożsamianie nacjonalizmu
ukraińskiego z patriotyzmem
ukraińskim, czego nie dostrzega większość polskich historyków i politologów, nie mówiąc
już o politykach czy publicystach. Młodzi polscy historycy
często błądzą w dostępnym już
materiale, kierują się prawdopodobnie względami politycznymi, opracowują wątpliwej
wartości książki, na przykład
na temat rzekomych porozumień i współdziałań UPA z
polskim podziemiem pod koniec wojny i bezpośrednio po
jej zakończeniu, zamiast tego,
aby, na przykład, gruntownie
opracować temat ukraińskich
ofiar OUN-UPA, co byłoby
zgodne, gdy chodzi o politykę,
z dążeniem do rzeczywistego
pojednania polsko-ukraińskiego, albo dokonać porównania
treści publikacji „Naszego
Słowa” oraz oficyny „Tyrsa”
z zasadami ideologicznymi i
programowymi OUN, dokonać oceny tego porównania w
kontekście postanowień art. 13
Konstytucji Rzeczypospolitej,
traktującego o zakazie działania na terenie państwa polskiego struktur typu faszystowskiego, zatajających członkostwo w tych strukturach. A
tak, wyniki koniunkturalnych
opracowań na temat nacjonalizmu ukraińskiego, rzutują na
bezprecedensowe decyzje polityków polskich najwyższego
szczebla. Polscy historycy na
Zachodzie są pod przygniatającym wpływem ukraińskich
ośrodków naukowych, w szczególności Harwardu i Edmontonu. Nauki historyczne w Polsce
znajdują się pod dominującym
wpływem polityki, stan ten doprowadza do karkołomnych
konstrukcji, zaprzeczających,
na przykład, istnienie państwa polskiego w postaci PRL,
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co skutecznie wykorzystują
struktury nacjonalizmu ukraińskiego, twierdząc, że zwalczały one siły komunistyczne,
a nie siły państwa polskiego.
Właśnie w tym dopatrywać się
należy decyzji o wzniesieniu
pomnika w Jaworznie i innych.
Tymczasem PRL była podmiotem prawa międzynarodowego,
była członkiem ONZ. Zależność polityczna państw małych
i średnich od potęg tego świata
datuje się nie od zakończenia
II Wojny Światowej, zaznała
jej I Rzeczpospolita, przez cały
wiek XVIII była ona zależna
od europejskich potęg, dzisiaj
zależność polityczna realizowana jest poprzez zależności
ekonomiczne. A wracając do
tematu, stwierdzić należy, że
niedostrzeganie, między innymi, ukraińskich ofiar OUN-UPA, czyni niemożliwym
zrozumienie
faszystowskiej
istoty integralnego nacjonalizmu ukraińskiego, będącego
odmianą faszyzmu-nazizmu.
Autor wyraża nadzieję, że niniejszy referat pobudzi młodych polskich i ukraińskich
historyków do pogłębionych
badań poruszonego tutaj tematu. Formacje ukraińskich
struktur nacjonalistycznych,
w szczególności OUN-SB-UPA.
a także pułki policyjne dywizji
SS-Galizien, Nachtigall dopuściły się zbrodni ludobójstwa
na Polakach i Ukraińcach.
Zbrodnicza działalność członków tych struktur nie ulega
przedawnieniu. Kto o tym nie
pamięta lub, co gorsza, świadomie zamyka oczy na problem, ten sprzyja działaniom
zbrodniczych struktur nacjonalizmu ukraińskiego. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
uznaje za karalną propagandę na terenie RP faszyzmu, a
jednak, wobec nieznajomości
przez większość polskich historyków oraz polityków istoty nacjonalizmu ukraińskiego, będącego jedną z odmian
faszyzmu-nazizmu, na skutek
uprawianej przez Zachód polityki wobec Polski i Ukrainy,
w czym sekundują mu polskie
(raczej polskojęzyczne ) środki
masowego przekazu oraz liczące się partie prawicy i lewicy, w
praktyce w Polsce uprawia się
dzisiaj na szeroką skalę propagandę struktur OUN-UPA, a
więc formacji typu faszystowskiego, co nie może być obojętnym dla społeczeństwa nie
tylko polskiego, ale też ukraińskiego, które poniosły tak wiele
ofiar z rąk OUN-UPA.
dr Wiktor Poliszczuk ;Toronto,
marzec, 1999 r.

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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Wrzesień 1920 roku na
froncie walk
polsko -bolszewickich

Redakcja

... dokończenie ze strony 1
5 -24 września 1920 roku- wojska polskie odpierają kontrofensywę litewską na Suwalszczyźnie. Wojska litewskie przekroczyły Linię Focha i przesunęły
się pod Suwałki i Augustów.
Na początku września Litwini
ponownie zajęli Sejny. Zakończenie walk przyniosła największa i najkrwawsza bitwa,
która rozegrała się 22 września
1920. Oddziały polskie planując
przejście przez neutralne terytorium Litwy, aby uderzyć na Armię Czerwoną przed Niemnem,
skoncentrowały się na zachód
od Sejn. Północna Grupa Uderzeniowa (Manewrowa) 2 Armii,
po dokonaniu przejścia przez
terytorium litewskie z zadaniem
natarcia na Sejny – Druskienniki, a następnie wykorzystania
powodzenia Armii na kierunku
Grodno – Lida, w składzie 1 DP
Leg., 1 DLB oraz 2 i 4 Brygady
Jazdy (BJ) (w odwodzie Grupy:
17 DP, Brygada Syberyjska, z
zadaniem osłony Suwalszczyzny
przed Litwinami). Grupa Uderzeniowa osiągnęła gotowość
do operacji 19 września i miała
rozpocząć działania 22 września
o godz. 12.00. Operację rozpoczęła 4 Brygada Jazdy, która
wyprzedzając piechotę rozproszyła stawiająca opór piechotę
litewską i opanowała mosty na
Niemnie w Druskiennikach. 1
DP Leg. płk Dąb-Biernackiego
zaatakowała Sejny i po sześciu
godzinach walki z litewską 2
Dywizją Piechoty zajęła miasto.
Litwini stracili 1700 żołnierzy w
większości poddających się do
niewoli i 12 dział. Wielu poległo
i odniosło rany. Straty Polaków
20 zabitych i 70 rannych. Polacy poszli na Druskienniki w celu
opanowania istniejącego mostu i
przepraw na Niemnie. Na trasie
przemarszu doszło do kilku małych potyczek z Litwinami. Do
poważniejszych doszło przy próbie opanowania mostu. Ostatecznie 4 Brygada Jazdy opanowała
most w stanie nieuszkodzonym,
umożliwiając przeprawę oddziałów polskich. Osłonę mostu
przejęła 2 Brygada Jazdy, 4 Brygada poszła na Lidę. 23 września
1 DP Leg. opanowała Druskienniki, a 24 września Marcinkance.
1 DLB gen. J. Rzadkowskiego i
2 BJ po rozbiciu litewskiego 7
pp po sześciu godzinach walk
dotarły do rejonu Porzecza. Wojska litewskie zostały wyparte za

/ Bitwa pod Kobryniem (28–30 lipca 1920) - twojahistoria.pl. Generał Daniel Konarzewski przyjmuje defiladę.

linię Focha.
11–23 września 1920 roku- Bitwa pod Kobryniem – walki
stoczone przez 4 Armię WP pod
dowództwem gen. L. Skierskiego (11, 14, 15 i 16 Dywizje Piechoty) w rejonie Kobrynia nad
Muchawcem i Kobrynką. Gen.
Skierski postanowił uprzedzić
uderzenie sowieckie na Brześć.
14 DP nagłym wypadem 8
września opanowała Żabiankę,
11 DP ruszyła na Olchówkę i w
nocy 10/11 września pod Mokranami zniszczyła doszczętnie duży sowiecki oddział ekspedycyjny z 12 Armii. 16 DP w
walkach dotarła do miasta Małoryty. Gen. Skierski na 11 września rozkazał wykonać koncentryczne uderzenie na Kobryń.
Od zachodu siłami 57 pp z 14
DP, od południa 47 i 48 pp z 11
DP. Po złamaniu obrony 57 DS,
nocą 11/12 września pułki polskie wkroczyły do Kobrynia.
Pod Kobryń przerzucono także
16 DP, która obsadziła obronę na
Muchawcu. Rosjanie chcieli odbić Kobryń siłami 55, 57 i 19 DS.
15 września uderzyli w styk między 14 i 16 DP nad Muchawcem.
W nocy 15/16 września zbudowali most na Muchawcu i przeprawili część sił 19 DS. O świcie
natarcie sowieckie spadło na III
batalion 57 pp. Mimo przewagi
przeciwnika pułk skutecznie hamował natarcie. Ciężkie walki
trwały na odcinku 16 DP, atakowanej przez 57 DS i 17 DK. Oddziały polskie zostały odrzucone

na zachód, ale 17 września odzyskano pozycje po ściągnięciu
odwodów. W bitwach w dniach
16 i 17 września Polacy stracili
ponad 500 poległych i rannych.
W celu odciągnięcia sił sowieckich spod Kobrynia gen. Skierski wydał rozkaz zorganizowania wypadu na Prużanę. Zadanie
to wykonała Grupa Operacyjna
gen. M. Milewskiego (części 32,
58 i 59 pp). Nocą 18/19 września zajęto Prużanę, jednak
walki trwały w mieście do 22
września. Mimo wzmocnienia
swoich sił przez sowietów, siłami 17 i 48 DS, Polacy utrzymali Prużanę, przy czym wzięli
do niewoli ok. 2 tys. żołnierzy,
28 ckm i dużą ilość sprzętu. W
walkach o Kobryń i Prużanę sowiecka 4 Armia poniosła duże
straty i zużyła większość amunicji. Została zmuszona do przejścia do obrony na linii Prużana –

Horodec. Polacy po ściągnięciu
na Muchawiec 11 DP przystąpili
22 września do forsowania rzeki.
Przy wsparciu artylerii piechota
forsowała rzekę w bród, opanowała okopy sowieckie i odrzuciła nieprzyjaciela na wschód.
24 września oddziały 16 DP
zdobyły Horodec, sowiecka 4
Armia przystąpiła do odwrotu na Berezę Kartuską – Słuck.
Walki 4 Armii wywarły wpływ
na wydarzenia na innych odcinkach frontu. Wycofanie 4 Armii
sowieckiej usunęło zagrożenie
Brześcia n/Bugiem i pozwoliło
dowództwu Wojska Polskiego
spokojnie zakończyć przygotowania do operacji niemeńskiej.
Zaangażowanie sił 16 Armii sowieckiej pod Prużaną pozwoliło
Grupie gen. W. Junga natarcie na
Wołkowysk. Jednocześnie walki
pod Kobryniem zagroziły skrzydłu wojsk 12 Armii sowieckiej
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/ Piłsudski ze sztabem 1920 r. / Źródło: Wikimedia Commons

walczącej na Wołyniu.
20 - 30 września 1920 roku
zwycięska dla Polaków bitwa
niemeńska, stanowiąca końcowy etap wojny.
Michaił Tuchaczewski wycofał
swoje oddziały na linię rzek Niemen, Szczara i Świsłocz. Jego
głównym celem stało się odtworzenie możliwości bojowych
podległych mu związków taktycznych. Bolszewicki dowódca
wcale nie uważał, że wojna została przegrana. Był przekonany,
że Wojsko Polskie wyczerpało w
dotychczasowym natarciu większość swoich sił i nie jest zdolne

do dalszej ofensywy. Zamierzał
zregenerować swoje armie i
rozpocząć działania ofensywne.
Natarcie planował wykonać w
kierunku Białegostoku i Brześcia, a następnie w kierunku Lublina. Jednak polscy żołnierze
posiadali wówczas o wiele wyższe morale niż żołnierze Armii
Czerwonej. Polacy, podbudowani niedawnym zwycięstwem i
sukcesem ofensywy, rwali się do
walki, co niewątpliwie pozytywnie wpłynęło na wysoką wartość
bojową Wojska Polskiego.
W dniu 10 września 1920 r. w
Brześciu Litewskim odbyła się
odprawa Naczelnego Wodza z

dowódcami i szefami sztabów
2 i 4 Armii. Podczas spotkania
przedstawiono i omówiono ściśle tajny plan dalszych działań
ofensywnych, które miały wykonać wojska obu armii. Koncepcja polegała na tym, aby główne
natarcie zostało przeprowadzone
nie w centrum ugrupowania, a
na skrzydłach. Główny wysiłek
miał być skoncentrowany na
lewym skrzydle 2 Armii, które miało uderzyć przez Niemen
w ogólnym kierunku na Lidę.
Z kolei oddziały 4 Armii miały
wykonać natarcie na prawym
skrzydle ugrupowania, z rejonu
Polesia w kierunku na Baranowicze. Poza tym polskie oddzia-

/ http://phw.org.pl/wp-content/uploads/niemen-1920.jpg

/ Oficerowie Oddziału Wydzielonego ppłk. Gustawa Paszkiewicza (w środku ze szpicrutą) (55. i 56. pp, 2. i 3. dyon 14. pap, 3. komp. 14.
baonu saperów) po ponownym zajęciu Mińska. 15 X 1920.
By unknown-anonymous - Centralne Archiwum Wojskowe, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52298133

ły miały wiązać siły przeciwnika w centrum ugrupowania, w
rejonie Grodna. Było to istotne,
ponieważ grodzieńska twierdza
została silnie obsadzona przez
bolszewików. Taki plan działań
umożliwiał dalekie obejście od
północy oddziałów bolszewickich, wyjście na ich tyły, a następnie zamknięcie w okrążeniu trzech armii bolszewickich.
Przedstawioną wyżej koncepcję
działań zaczepnych sprecyzował
rozkaz Naczelnego Wodza z 19
września, a następnie rozkazy 2
Armii z 18 i 20 września oraz
4 Armii z 20 września. Oddziały polskie rozpoczęły pierwszą
fazę działań 20 września 1920
r. Wtedy to rozgorzały wstępne
walki mające na celu opanowanie najkorzystniejszych pozycji do dalszego natarcia. Grupa
Frontowa 2 Armii, zgodnie z
planem, zaatakowała w kierunku
na Grodno. Dowództwo bolszewickiej 3 Armii sądziło, że właściwym celem polskich działań
zaczepnych jest zdobycie tego
miasta. W związku z tym rozpoczęło zażartą obronę na przedpolu Grodna, koncentrując na tym
odcinku spore siły i ściągając w
rejon miasta odwody. Na szczególnie silny opór nieprzyjaciela natrafiła 21 Górska Dywizja
Piechoty. Ciężkie walki stoczyć
też musiała 3 Dywizja Piechoty
Legionów, która forsując rzekę
Świsłocz i zajmując Brzostowicę, spotkała się z uporczywymi
kontratakami wojsk bolszewickich. Jednak oddziały polskie
nacierające na Grodno wykonały
swoje zadanie, wiążąc na tym odcinku spore siły wroga. Pozwoliło to na rozpoczęcie właściwych
działań ofensywnych przez Grupę Skrzydłową 2 Armii. Już 22
września wchodząca w skład
tej grupy 1 Dywizja Piechoty
Legionów zaatakowała stojące
naprzeciwko jej pozycji wojska
litewskie, które zmusiła do odwrotu. . Po przekroczeniu rzeki
24 września Grupa Skrzydłowa,
mając możliwość dalszego, głębokiego natarcia w kierunku na
Lidę lub płytszego zagonu na
południe (w kierunku Grodna),
czekała na dalsze rozkazy. Tymczasem Grupa Frontowa 2 Armii
utknęła pod Grodnem. Jednak
25 września nastąpił zwrot w
walkach o Grodno. Oddziały
polskie przełamały obronę nieprzyjaciela i pod wieczór tego
dnia pierwsze polskie patrole
dotarły do miasta. Grupa Frontowa wykonała zadanie i wyparła bolszewików z Grodna. W tej
sytuacji Tuchaczewski nie miał
już wyboru i rozkazał wycofanie
całości sił 3 Armii (która i tak już
wówczas ustępowała na wschód,
naciskana przez oddziały Grupy
Frontowej) na przedpole Lidy.
15 Armia bolszewicka wycofywała się za Niemen, a 16 Armia na linię Szczary. W dniu 28
września sukces odniosła Grupa
Skrzydłowa, której udało się zająć Lidę i wyprzedzić posuwające się w jej kierunku dywizje
wroga. Wchodzący w skład grupy 1 Pułk Piechoty Legionów
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(1 Dywizja) rozbił „cofające się z
Lidy kolumny wroga, biorąc ok.
1000 jeńców, w tym sztab 56 dywizji strzelców, 4 działa, 13 karabinów maszynowych i wielki
tabor”11, a następnie wkroczył
do miasta. Zajmująca Lidę 1 Dywizja Piechoty Legionów zaskoczyła w nim dowództwo bolszewickiej 3 Armii, które pośpiesznie się wycofując, straciło łączność z podległymi sobie oddziałami. Pozbawione dowództwa
dywizje 3 Armii wycofywały się
w kierunku wschodnim, napotykając przecinające im drogę oddziały polskie. Bolszewicy byli
zmuszeni przedzierać się, ponosząc znaczne straty w ludziach
i sprzęcie. Wcześniej, bo już 27
września wieczorem, Wileński
oraz Miński Pułki Strzelców z 1
Dywizji Litewsko-Białoruskiej,
na linii rzeki Lebiody, zagrodziły drogę oddziałom bolszewickim cofającym się spod Grodna.
Bohaterska postawa żołnierzy
z 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej opóźniła odwrót 3 Armii
bolszewickiej i dała oddziałom
polskim cenny czas, który wykorzystano na zajęcie Lidy. Ze
względu na opór stawiany przez
nieprzyjaciela postępy polskiej 4
Armii były nieco wolniejsze niż
działania 2 Armii. Mimo to polskim dywizjom, nacierającym w
kierunku Baranowicz, udało się
wbić pomiędzy bolszewickie 15
i 4 Armie. Ta ostatnia została
odcięta na Polesiu, będąc atakowaną przez 16 Pomorską Dywizję Piechoty. Ostatecznie o jej
losie zdecydowało gwałtowne
uderzenie od południa, wykonane przez Grupę gen. Franciszka
Krajowskiego. Grupa ta, złożona
z 18 Dywizji Piechoty i z Dywizji Białoruskiej gen. Stanisława
Bułak-Bałachowicza, 26 września opanowała Pińsk i wzięła
do niewoli sztab bolszewickiej
4 Armii. Oddziały tej armii zostały rozbite, ponosząc bardzo
dotkliwe straty. W ten sposób
zakończyła się bitwa nad Niemnem, której rezultatem było
odrzucenie sił bolszewickich
około 100 km na wschód. Spośród czterech armii Frontu
Zachodniego dwie w zasadzie
przestały istnieć, a pozostałe
dwie pozbawiono zdolności do
działań zaczepnych. Michaił
Tuchaczewski został zmuszony
do wycofanie ocalałych jeszcze
oddziałów daleko na wschód w
celu przeprowadzenia reorganizacji i powtórnego odtworzenia
ich zdolności bojowych. Strona
polska nie traciła czasu i rozpoczęła pościg za uchodzącym nieprzyjacielem. Polskie działania
pościgowe mocno zdezorganizowały odwrót bolszewików. Wobec toczących się już pertraktacji
pokojowych obie strony chciały
zająć lub utrzymać jak największe terytorium, które mogłoby
stać się kartą przetargową w
rokowaniach. Jednak oddziały bolszewickie nie były w tym
momencie w stanie podjąć już
żadnych działań ofensywnych
przeciwko Polakom.
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Gdy umiłowanie Rzeczypospolitej
i historii jest fikcją
Bożena Ratter

kwiat inteligencji, w dniu 17
sierpnia 1920 r. przeciw dziesięciokrotnie silniejszemu najeźdźcy,
tam zmagała się pod dowództwem
majora Bolesława Zajączkowskiego z czernią bolszewickiej konnej hordy Budionnego, broniła
się nieugięta, ociekająca krwią....
broniła się nadaremnie..Przemoc
zwyciężyła...strugi krwi zlewały
pola prastarej Piastów Dzielnicy.

/ Orleta Przemyskie

Miejscowość Zadwórze, pamiętna rzezią Orląt polskich w 1920
roku, leży we wschodniej połaci
Małopolski, na wschód od Lwowa, w pobliżu Glinian.
Parafię rzymsko-katolicką w Glinianach założył król Władysław
Jagiełło w roku 1397. Gliniany już
wówczas przemienione za sprawą
wojewody sandomierskiego Jana
Tarnowskiego na miasto, były
siedzibą starostów. Rok 1411 jest
pamiętny dla Glinian odbytym tam
przez króla Władysława Jagiełłę zjazdem z litewskim księciem
Witoldem. Było to po bitwie pod

Grunwaldem, kiedy to we Lwowie zgromadzono wielką masę
jeńca i sztanda rów krzyżackich.
Tędy szły hordy tatarskie, kozackie i wołoskie, na Lwów i zachód.
Przemarsze te dzikich tłumów
zbrojnych stanowiły katastrofę
prawdziwą. Pożoga, mord, spustoszenie znaczyły ślady tej ludzkiej strasznej szarańczy. Za rządów
królów naszych Jana Kazimierza,
Michała Wiśniowieckiego i Jana
Sobieskiego hordy ze wschodu
często zagrażały od tej strony Rzeczypospolitej. Rok 1649 przyniósł
tym równinom odwiedziny króla
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Jana Kazimierza, który jako wódz,
osobiście - po wyprawie ks. Dominika Zasławskiego - tutaj odbył
rewję armji, śpieszącej na odsiecz
Zbarażowi.
W sześć lat później nowa wojna
nawiedziła tę okolicę, wojna z
Chmielnickim i rosyjskim generałem Bulurlinem.
W latach tych Polska właśnie na
polach pod Glinianami i Zadwórzem złożyła najbardziej dobitne
dowody prawdy dziejowej, iż jest
przedmurzem chrześcijaństwa.
To też w pobliżu jego, na terenie,
tylekroć pustoszonym i obracanym
w perzynę, widnieją liczne kurhany i mogiły, a w nich spoczęło
już bardzo wielu bohaterów kresowych, ofiarnie broniących w ciągu długich wieków umiłowanej
przez się Ojczyzny.
Tam to, w pobliżu Lwowa, stanęła ochotnicza młodzież nasza,

Tam, wśród rozległych niw Zadwórza, wyrosły nad popiołami
prawych synów Ojczyzny trzy
kurhany mogilne, cel corocznej
pielgrzymki Lwowa.
I jak corocznie, tak i w tym roku
naród polski złoży hołd Bohaterom
Zadwórzańskim u stóp mogiły ich
na pamiętnem dla całej Rzeczypospolitej pobojowisku –
poseł brygadjer Czesław Mączyński, prezes Małopolskiej Straży Obywatelskiej zwracał się do
Społeczeństwa Polskiego w 1927
roku.
Stowarzyszenie Pamięci Polskich
Termopil i Kresów w Przemyślu
im. Ks. Bronisława Mireckiego
zaprasza 22 sierpnia 2020r pod
pomnik „Orląt Przemyskich” do
złożenia hołdu Bohaterom Zadwórzańskim, “Orlętom Lwowskim “.
Spod pomnika wystartuje honorowy VIII Zadwórzański Rajd Rowerowy do Zadwórza k/Ustrzyk
Dolnych - Stanisław Szarzyński,
prezes stowarzyszenia zaprosił
na uroczystości poświęcone pamięci 100. rocznicy bitwy “Orląt
Lwowskich “ z bolszewicką konnicą Siemiona Budionnego pod
Zadwórzem k/Lwowa.
Organizowana przez prezesa Stowarzyszenia Pamięci Polskich
Termopil i Kresów w Przemyślu
XVIII (osiemnasta) pielgrzymka
do Zadwórza k/Lwowa odbyła
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się, mimo braku zgody “przyjacielsko” nastawionych sąsiadów Ukraińców na przekroczenie granicy.
Pielgrzymka członków i sympatyków Stowarzyszenia Pamięci
Polskich Termopil i Kresów w
Przemyślu ruszyła bieszczadzką
trasą do miejscowości Zadwórze
k/Ustrzyk. Mszę św. w Jasieniu
(sanktuarium Polaków przesiedlonych z Kresów RP) odprawił ks.
prał. Stanisław Czenczek, wice
oficjał Sądu Metropolitalnego w
Przemyślu, duszpasterz harcerzy i
kapelan stowarzyszenia.
To już drugie upamiętnienie w
Przemyślu Polskich Termopil w
roku 2020.
16 sierpnia 2020 r po Mszy Św.
pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa
Krzysztofa Chudzio w Archikatedrze Przemyskiej, pod pomnik
„Orląt Przemyskich” przybyli chętni do udziału w Zadwórzańskim Rajdzie Rowerowym
Pamięci Bohaterów „Polskich
Termopil”. Do uczestnictwa w
rajdzie zapraszamy wszystkich
chętnych rowerzystów mieszkańców Przemyśla- pisał Stanisław
Szarzyński. Start honorowy nastąpił przy skrzyżowaniu ul. Zadwórzańskiej z Aleją Wolności
przy moście „Brama Przemyska”
( w miejscu planowanej budowy
pomnika „Legionów Polskich i
Bohaterów Polskich Termopil”).
Zakończenie rajdu odbyło się przy
ognisku przy dolnej stacji wyciągu
narciarskiego, chętni skorzystali z
przejażdżki wyciągiem narciarskim.
Jak to się dzieje, że za moje pieniądze przekazywane przez Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
licznym instytucjom rządowym,
samorządowym, setkom stowarzyszeń i fundacji nie udało się
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godnie uczcić 100.rocznicy Polskich Termopil pod Zadwórzem,
bitwy wpisującej się w obronę w
1920 roku Odzyskanej po latach
zaborów Niepodległości Rzeczypospolitej?
Komu czy czemu zawdzięczamy
o wiele skromniejsze niż w Przemyślu uroczystości 17 sierpnia w
Warszawie? Dlaczego instytucje
państwowe, fundacje i media nie
poinformowały o nich?
Nie było na tych uroczystościach
członków rozlicznych stowarzyszeń, założonych kiedyś w celu
zachowania i przekazywania
pamięci o naszych przodkach
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walczących o dumną, mądrą, wolną Rzeczypospolitą. Tamta misja
jest celowo niszczona przez obecne władze stowarzyszeń.
Może czas zmienić nazwy niektórych stowarzyszeń , skoro ich
“umiłowanie” Rzeczypospolitej i
historii jest fikcją a przynależność
do stowarzyszenia czy fundacji
służy wyłącznie zdobywaniu kolejnych synekur.
Nie mam zaufania do ich pracy
w zarządach państwowych instytucjach jak media czy Poczta
Polska skoro nie podołali statutowym celom stowarzyszeń.
Dlaczego nie ma kontroli wydat-

kowania publicznych pieniędzy
zgodnie z interesem narodu i
państwa polskiego, politycy rządowi i samorządowi oraz powoływane przez nich fundacje nie operują swoimi prywatnymi finansami
tylko naszymi wspólnymi. Czy
ktokolwiek sprawdza zgodność
działań powoływanych instytucji i
stowarzyszeń z ich statutem?
Może posłuchajmy jaki pomysł na
uczczenie siódmej rocznicy Polskich Termopil pod Zadwórzem
miał poseł, brygadier Czesław
Mączyński w 1927 roku:

Komitet, zawiązany z ramienia
Małopolskiej Straży Obywatelskiej:
1. stworzył już fundusz stypendyjny dla sierót i fundusz zapomogowy 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 pracy swej do ogółu społeczeństwa o
zakup listków do wieńców, które
złożone zostaną w czasie pielgrzymki na kurhanie w Zadwórzu. Te listki będą wyrazem hołdu
Polski i wszystkich jej obywateli,
w których tylko biją ofiarne serca
polskie.
Dlatego M S. O. rozsyła odezwy
wraz z 25 listkami do wieńca z

Bitwa nad Niemnem
wrzesień
-październik
1920 roku
Redakcja
Opracowanie pod p/w tytułem zostało wydane w 1926 r.
przez Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy w Warszawie. Opracował pułkownik
Sztabu Generalnego: Tadeusz
Kutrzeba. W 2018 r. Wydawnictwo „Napoleon V” wydało
tą pozycję ponownie w formie
książki.
Bitwa nad Niemnem, rozpoczęta dnia 20 września, trwała
nieomal bez przerw do dnia 18
października, tj. do chwili zawieszenia broni.
Był to jeden nieprzerwany łańcuch bojów, prowadzonych
z jedną konsekwentną myślą
przewodnią Naczelnego Wodza, który świadomie łączy

warunki operacyjne z postulatami politycznymi: bije wroga,
wykreśla granice Ojczyzny i
zmusza nieprzyjaciela do podpisania zawieszenia broni, jako
wstępu do zawarcia pokoju. W
świetle późniejszych badań historycznych wykazać się może,
że bitwę nad Niemnem należy
uważać za dalszy ciąg ofensywy sierpniowej, która trwała
od dnia 14 sierpnia do dnia 23
sierpnia.
Czterotygodniowa
przerwa
między tymi głównymi epizodami polskiego wysiłku zbrojnego 1920 roku nie wystarczyła
na zupełną reorganizację pobitej pod Warszawą armii sowieckiej tak, że z tej właśnie przyczyny można by uważać ofen-

sywę wrześniową, niemeńską,
za wykorzystanie zwycięstwa
sierpniowego. Z drugiej zaś
strony, jeżeli się rozważy, że
armia polska przeszła również
tylko nieznaczną i niezupełną reorganizację, trwającą dla
najdłużej „odpoczywających”
oddziałów tylko około dwóch
tygodni oraz, że przeciwnik
uważał siły polskie za tak wyczerpane, iż nie tylko nie będą
one w stanie pójść naprzód, ale
nawet obronić się nie potrafią
i ponieważ zgodnie z tą oceną zamierzał – co stwierdzają
źródła sowieckie – ostatecznie,
ponownie uderzyć na Polskę,
– ofensywa niemeńska nabiera
charakteru samodzielnej bitwy
w pełnym słowa znaczeniu.
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prośbą o podpisanie takowych
wśród znajomych, krewnych i patrjotycznego społeczeństwa, zebranie kwot 10-groszowych za każdy
listek, a następnie zwrócenie podpisanych listków. pod adresem M.
S. O. i wysłanie gotówki za pomocą załączonego do odezwy czeku.
Listki będą wplecione do wieńców i złożone na kurhanie zadwórzańskim. Gorąco prosimy wszystkich, do których ten apel dojdzie,
ażeby solidarnie przyłączyli się do
naszej akcji, ażeby nie poskąpili
grosza na cel wybudowania na kurhanie w Zadwórzu 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.
Bożena Ratter

1 września 2020 - strona 16

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

www.ksi.btx.pl

”Wasyl Wyszywany„.
Bohater tragikomedii

Redakcja

Wilhelm z Habsburgów, a z
wyboru Ukrainiec, biseksualny playboy i hulaka, który
nie oparł się nazizmowi, lecz
i aliancki agent, który umarł
ostatecznie w stalinowskim
więzieniu - to bohater książki
„Czerwony Książę” prof. Timothy’ego Snydera, która 29
lipca trafiła na księgarskie półki.
Od wydawcy dowiadujemy o
zawartości książki: : Potomek
Habsburgów, od dzieciństwa
przygotowywany do objęcia polskiego tronu. Z wyboru Ukrainiec, nazywany przez ukochany
lud „Wasylem Wyszywanym”.
Biseksualny playboy i hulaka, który nie oparł się urokowi nazizmu. Wreszcie aliancki
agent, który ostatecznie umiera w stalinowskim więzieniu.
Książka o niezwykłych losach Wilhelma von Habsburga
(1895–1948) to historia niespełnionego człowieka i polityczny
romans balansujący na krawędzi tragikomedii. Autor znakomicie uchwycił zmierzch epoki
wielkich dynastii i odmalował
obraz Europy zatracającej się
w barbarzyństwie XX wieku.
Timothy Snyder – wielokrotnie
nagradzany historyk z Uniwersytetu w Yale – nie tylko przypomina światu zapomnianą postać
Wilhelma von Habsburga, lecz
także poszukuje w jego historii
analogii do współczesnych pro-

blemów, w tym do roli Unii Europejskiej i wciąż żywego nacjonalizmu.
Natomiast sam autor pisze we
wstępie książki, która w oryginale ukazała się w 2008 r : „Wilhelm
von Habsburg, Czerwony Książę, nosił mundur austriackiego
oficera, insygnia habsburskiego
arcyksięcia, zwykły garnitur paryskiego wygnańca, łańcuch Orderu Złotego Runa i, od czasu do
czasu, sukienkę. Potrafił się posługiwać szablą, pistoletem, sterem i kĳem golfowym; obcował z
kobietami z konieczności i z mężczyznami dla przyjemności”.
Imperium habsburskie - najdumniejsze i najstarsze cesarstwo Europy, podczas I wojny światowej
zostało zagrożone w swoim istnieniu. Właśnie wtedy narodził
się pomysł, w głowie Stefana
von Habsburga na „królewski
nacjonalizm”. Stefan uważał, że
nacjonalizm jest nieuchronny, ale
zniszczenie imperiów - nie. To
dlatego celem polityki habsburskiej było zbudowanie narodu
ukraińskiego. Wilhelm Habsburg
nauczył się jego języka, a podczas pierwszej wojny światowej
dowodził m.in. Legionem Ukraińskich Strzelców Siczowych,
który wraz z innymi oddziałami
miał stać się zalążkiem przyszłej
armii Ukrainy. Starał się krzewić wśród chłopów świadomość
narodową i pomagał biednym

utrzymać ziemię odebraną bogatym. W ten sposób stał się w kraju legendą - Habsburgiem, który
mówił po ukraińsku, arcyksięciem, który kochał prosty lud,
Czerwonym Księciem” i który
pod mundurem austriackiej armii
nosił białą koszulę z ukraińskimi
haftami. W końcu ukraińskie zauroczenie prowadzi go do flirtu z
nazizmem: III Rzeszę postrzega
– jak wielu ukraińskich emigrantów – jako jedynego sojusznika
w marzeniach o niepodległości.
Z czasem jednak dostrzega, że
Hitler traktuje Ukraińców jako
podludzi, a ich ziemię jako źródło żywności dla Rzeszy. Nawiązuje więc kontakt z alianckim wywiadem: jego wiedeński
apartament staje się ośrodkiem
antynazistowskiego
szpiegostwa, a ukraińscy przyjaciele –
współpracownikami. Kontakty
te utrzymuje też po zakończeniu
wojny: alianci w zamian za informacje o ZSRR, obiecują zrzucać
nad terytorium Ukrainy materiały propagandowe i pomagać
antykomunistycznej partyzantce. Sowieci reagują bezwzględnie: 26 sierpnia 1947 r. w biały
dzień porywają księcia z ulicy w
Wiedniu i wywożą – najpierw,
do Lwowa, a potem do Kijowa.
W maju 1948 r. zostaje skazany
na 25 lat więzienia za dążenie
do objęcia ukraińskiego tronu
oraz o współpracę z brytyjskim
i francuskim wywiadem podczas

II wojny światowej (bo i to uznano za wrogie ZSRR) oraz po jej
zakończeniu. Umiera w więzieniu ledwie 6 dni po orzeczeniu
wyroku – podobno na gruźlicę.

Na dodatek rodzinna Austria w
1952 r. stwierdza, że… Wilhelm
von Habsburga nie był nigdy jej
obywatelem.

”Samotny biały żagiel” na horyzoncie
pamięci
o  27
WDP
AK
.
Bogusław Szarwiło
„Tragedia 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK”. Artykuł
pod takim tytułem opublikował :
Marek K. Ojrzanowski w lipcowym numerze (2020 r.) „Głosu Weterana i Rezerwisty”.
To chyba jedyny materiał jaki
w tym roku ukazał się prasie, w
76 rocznicę zdradzieckiego rozbrojenia tej zapomnianej dywizji
AK, przez wschodnich sojuszników- sowietów. W ostatnich
latach poważnie przerzedziły się
szeregi byłych żołnierzy tej bohaterskiej formacji, odchodzili
na ostatnią kwaterę czwórkami.
Niestety ta dywizja nie doczekała się stosownych zaszczytów i
honorów, nawet po odzyskaniu
prawdziwej niepodległości. Piszę tu już raczej w imieniu potomków, bo byłych żołnierzy
pozostała przysłowiowa garstka,
że przyjęliśmy ten materiał z

wielką satysfakcją. Autor już na
starcie wyjaśnia dlaczego zainteresował się tym tematem, pisząc:
„ W dobie panującego obecnie
zakłamywania historii i szerzenia kultu fałszywych idolów spod
znaku „żołnierzy wyklętych”
warto, aby przypomnieć tych, co
do działalności których nie można mieć żadnych wątpliwości i
których wysiłek został zapisany
piękną, choć tragiczną kartą.”
Trudno nie zgodzić się z tym poglądem. W tym miejscu warto
wyjaśnić, że autor w/w artykułu,
Marek Konrad Ojrzanowski ,
to polski oficer dyplomowany
wojsk rakietowych i artylerii,
generał brygady Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, absolwent trzech wyższych uczelni
wojskowych, dwóch polskich i
amerykańskiej (Wyższa Szkoła
Oficerska Wojsk Rakietowych i

Artylerii, Akademia Sztabu Generalnego, US Army War College). Pisząc o zapomnianej
dywizji patrzy na ten fragment
naszej historii z pozycji współczesnego eksperta wojskowego i
być może właśnie dlatego, nie ze
wszystkimi jego ocenami można się zgodzić. Na początek cytuję zdanie z artykułu: „ W maju
1943 roku wydano decyzję, na
podstawie której przystąpiono
do organizacji w większych skupiskach Polaków oddziałów samoobrony oraz lotnych oddziałów partyzanckich do wsparcia
i ochrony.” Tu warto w ramach
sprostowania wyjaśnić, że : „22
kwietnia płk Bąbiński wydał
rozkaz, w którym zarządził,
aby sieć dowództw terenowych
AK użyć do organizacji i dowodzenia oddziałami „Wołyńskiej Samoobrony”..(...) Kolej-

nym zarządzeniem z 17 maja
1943 r. Bąbiński nakazał utwo-

rzenie Samoobrony w rejonach
o przewadze ludności polskiej
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oraz zbrojnych oddziałów dyspozycyjnych ... [W. Filar, Eksterminacja ludności polskiej na
Wołyniu w drugiej wojnie światowej, Warszawa 1999, s. 118 ]
Różnica polega na tym, że Bąbiński tylko „nakazał” między
innymi tworzenie zbrojnych oddziałów , które de facto zaczęły
powstawać dopiero po wydaniu
rozkazu 20 lipca 1943 r. [ W.
Filar, Eksterminacja..., s. 124 ]
Pomijając jednak tą uwagę należy powiedzieć, że autor dokonał
bardzo przystępnego i czytelnego opisu sytuacji na Wołyniu.
Nim jednak przejdziemy do momentu tworzenia się 27 Dywizji Piechoty AK, warto zwrócić
uwagę na fakt, że źródeł „Tragedii 27 WDP AK” należy dopatrywać się już w 1943 r. Płk
Bąbiński pojawił się na Wołyniu
dopiero w marcu 1943 r. już po
pierwszych atakach na polskie
wioski. Przyjechał z innym zadaniem a przyszło mu się zmierzyć
z jeszcze innym. Sytuacja nie do
pozazdroszczenia. Bąbiński w
sprawozdaniu z 28 lipca 1943 r.
tak oceniał sytuację:” (....) Samoobrona w ujęciu pierwotnym
z marca – kwietnia br. już nie
wystarcza. Nie można utrzymać
nawet dobrze dowodzonych i
uzbrojonych umocnionych rejonów, gdyż obaj wrogowie, Niemcy i Sowiety, dążą do rozbicia
tych skupisk, powtarzam – obaj,
wykorzystując do tego ukraińską
masę chłopską. Ciężar rodzin
i dobytku znajdującego się w
ośrodkach obronnych zmusza do
obrony na miejscu, a więc ułatwi
w końcu wrogowi rozpoznanie,
uśpienie, a w rezultacie krwawą
likwidację ośrodka” [ ZS BUW,
Materiały BIP KG AK, 2131,
Sprawozdanie z sytuacji na terenie Wołynia nr 189/23, 28 VII
1943 r., k. 34 ]
W tej sytuacji zwrócił się do
KG AK z prośbą o pomoc i dostarczenie na teren Wołynia:
broni, amunicji, skierowanie
kilkunastu oddziałów partyzanckich.... [W. Filar, Polskie
podziemie
niepodległościowe
AK w obronie ludności polskiej
na Wołyniu, „Biuletyn...” 1998,
nr 3, s. 38]. W odpowiedzi na
te prośby w sierpniu Okręg
otrzymał jedynie: 5 tys. sztuk
amunicji 9 mm i 1 tys. sztuk
amunicji karabinowej. [J. Turowski, „Pożoga”., s. 35. ] Oddziały partyzanckie AK ( przyszłość dywizji) cierpiały na
chroniczny brak uzbrojenia.
Zdobywały je w walce, przez
zakupy z różnych źródeł i odzysk z dawnych miejsc walki.
Sytuację na Wołyniu komplikowały również działające w
rejonach północno-wschodniego Polesia i Wołynia oddziały
partyzantki sowieckiej. Stały
się one dotkliwą plagą dla miejscowej ludności. Prowadząc z
rzadka akcje przeciw Niemcom,
koncentrowały się na rabowaniu
folwarków i wsi, traktując pol-
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skie osiedla jako bazy zaopatrzeniowe lub miejsce odpoczynku.
[ AAN, DRRPnK, 202/I-31, t. 2,
Pro memoria o sytuacji w kraju
w okresie 11 X–15 XI 1942 r.,
k. 141–142] Stosunki między
sowieckimi i polskimi oddziałami partyzanckimi początkowo
układały się poprawnie i przez
dłuższy czas przestrzegano
niepisanego paktu o nieagresji. Bywały również wspólne akcje, ale takie które były
zgodne z rozkazami z Moskwy.
Zdarzały się przypadki pomocy
sowieckiej partyzantki polskim
samoobronom ( zwalczanie UPA
mieściło się bowiem w zakresie
zadani przesłanych z góry).
Pierwszym poważnym sygnałem o wrogich zamiarach Sowietów był mord popełniony
na dowódcy oddziału partyzanckiego ppor. Janie Rerutko
„Drzazdze”[ W. Korzeniowski,
Jak zginął por. „Drzazga”. „Biuletyn...” 1990, nr 1, s. 20–25]
Kolejnym wrogim aktem wobec oddziałów AK było rozbrojenie 20 grudnia 1943 r. grupy
partyzantów na czele z kpt.
Władysławem
Kochańskim
„Bombą”. Jedenastu rozstrzelano, a pozostałych sześciu, w
tym kpt. Kochańskiego, przewieziono przez linię frontu i
osadzono w więzieniu w Moskwie... [Kpt. W. Kochański został skazany na 25 lat więzienia.
Po kilku latach pobytu w więzieniu zesłano go do Kołymy, gdzie
pracował w kopalni miedzi. W
1956 r. powrócił do kraju. Zmarł
12 XII 1980 r. w Krakowie. L.
Paczeski, Tragedia w Zawłoczu, „Biuletyn...” 1990, nr 3, s.
26–37.] Reasumując sytuacja w
jakiej przyszło, komendantowi
Okręgu Wołyń, realizować zadania związane z akcją „Burza”
były bardzo trudne i skomplikowane. Tu autor stwierdza, że
„ ...zarówno przyjęty przez KG
AK plan „Burza” jak i jego wykonanie przez dowódcę okręgu
z konkretną oceną sytuacji się
wyraźnie rozmijały, stąd też pod
względem wojskowym w sensie
strategicznym, operacyjnym i
taktycznym los nowo powstałej
dywizji od początku nie był trudny do przewidzenia.” Rzeczywiście patrząc na te wydarzenia
z perspektywy dnia dzisiejszego, trudno się z tym ostatnim
stwierdzeniem nie zgodzić.
Pewne wątpliwości budzi natomiast pierwszy fragment zdania
dotyczący oceny „wykonania
zadania postawionego przez
KG AK”. Nie jestem ekspertem
wojskowym, ale znam życiorys
płk Bąbińskiego [ „ Skazany na
zapomnienie. Płk Kazimierz Bąbiński - Luboń-Wiktor” -Faszcza Dariusz ] i sadzę, że ocena
jego działań jest niesprawiedliwa i krzywdząca. Oskarżanie
go o „wybujałe ambicje” i stąd
liczne błędy, nie pasuje do jego
wcześniejszego dorobku w tym
znacznych doświadczeń woj-

skowych. Ten niemal 50 letni
płk dypl. WP II RP., legionista ,
uczestnik wojny 1939 r. nie bez
przyczyny został skierowany na
Wołyń. Faktem jest, że po utworzeniu 27 WDP AK odwołano
go, co było zaskoczeniem dla
wielu, zarówno wtedy jaki teraz. Dariusz Faszcza [„Polskie
Państwo Podziemne na Wołyniu
1939-1944”] wyjaśnia to jak poniżej: „ W trakcie organizacji
oddziałów przybył nowy szef
sztabu Okręgu mjr Jan Kiwerski
„Oliwa”, który przywiózł nowe
instrukcje. Mówiły one, że wobec nieprzyjaznych zachowań
Armii Czerwonej należy zmobilizowane jednostki rozformować
i przejść ponownie do konspiracji, tym razem przed Sowietami.
Bąbiński sprzeciwił się wykonaniu tej dyrektywy, traktując ją w
warunkach Wołynia jako absurdalną i niemożliwą do zrealizowania. Uważał przy tym, że była
ona wyrazem braku rozeznania
KG w sytuacji, w jakiej znajdowali się żołnierze 27. DP. W końcu stycznia do Warszawy udał się
„Oliwa”, który zawiózł meldunek komendanta Okręgu w sprawie otrzymanych wytycznych [
Opinie majora „Kowala”, cz. 1,
Aresztowanie inspektora, „Biuletyn...”, 1988, nr 4 , s. 19–20.]
Major „Oliwa” powrócił 5 lutego 1944 r. Przywiózł on rozkaz
odwołujący płk Bąbińskiego do
Warszawy. W rozkazie dowodzenie Dywizją powierzono mjr
„Oliwie”. O dokonanej zmianie na stanowisku komendanta
Okręgu gen. Bór-Komorowski
zameldował Naczelnemu Wodzowi w „Meldunku organizacyjnym
nr 240”, gdzie czytamy: „Wołyń.
18 II 44 komendę objął ob. Oliwa, mjr dypl. sap. ob. Lubonia
przeniosłem do KG ze względu
na trwały jego konflikt z Delegatem Rządu i jego organami w
terenie” [Meldunek organizacyjny nr 240, 1 III 1944 r. [w:]
Armia Krajowa..., t. 3, s. 348.]”
Autor omawianego artykułu pisze, że „...błędem była odmowa
wykonania dyrektywy KG AK
nakazującej przejście do konspiracji w wypadku nieprzyjaznego
działania Sowietów.(...) Ale właśnie konspiracja dawała szansę
na przeżycie i po zakończeniu
wojny na powrót do normalnego
życia.” Jeżeli tak to dlaczego nie
zrobił tego nowy dowódca dywizji, mjr „Oliwa”? Moim skromnym zdaniem najwięcej błędów
popełnił Rząd PPP, najpierw
dopuszczając do sporów kompetencyjnych, między Bąbińskim
a Banachem ( Delegat Rządu ),
później zmieniając dowództwo
27 Dywizji, którą w ramach eksperymentu wystawiono na odstrzał Sowietom ( Wołyń pierwszy rozpoczął „Burzę”). Niestety
nie wiemy jak by wyglądał los
dywizji gdyby pozostawiono na
jej czele Bąbińskiego. Natomiast
Kiwerski dał się wmanewrować
w układy z Sowietami, co spowodowało, że o mały włos los 27

Dywizji nie był by podobny do
losu Powstania Warszawskiego.
Dziś trudno zrozumieć dlaczego nie wyciągano wniosków z
wcześniejszych doświadczeń. To
była właśnie ta „Tragedia” o której mowa w tytule w/w artykułu.
Tu ponownie należy się zgodzić
z autorem który napisał : „Koncepcja akcji „Burza” całkowicie zawiodła. Przede wszystkim
mrzonką okazało się założenie,
że wysiłek żołnierski na Wołyniu
wpłynie na zmianę sytuacji politycznej i unormowanie stosunków polsko-sowieckich, a zatem
respektowanie przedwojennych
granic państwa. Wysiłek żołnierski i przelana krew okazała się
daremna.” Tu jednak zauważyć
należy, że zarówno Rząd Londyński jak i KG AK nie miały
pojęcia o utracie Kresów II RP
już w 1943 r. podczas konferencji Wielkiej Trójki w Teheranie.
Zatem plany akcji „Burza” przypominały szkice na śniegu, który
stopniał z chwila nadejścia wiosny. Jednak nie mogę się w pełni
zgodzić ze zdaniem: „Dywizja
nie uchroniła też wołyńskiej ludności cywilnej, gdyż szykujące
się do planu „ Burza” dowództwo AK zorganizowało ją zbyt
późno, już po największym nasileniu mordów.”Tu autor popełnia
taki sam błąd myślowy jak P.
Zychowicz ( Wołyń zdradzony)
i kilku innych teoretyków. Dowództwo AK rzeczywiście się
spóźniło ale nie z powołaniem
dywizji, a tworzeniem lotnych
oddziałów partyzanckich. Zbyt
wczesne powołanie dywizji zakończyło by się katastrofą zarówno dla niej jak i ludności
cywilnej. Niemcy nie pozwolili
by na funkcjonowanie tak dużej
jednostki partyzanckiej na zapleczu frontu. Odczuli to Ukraiń-
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cy ilekroć próbowali zgrupować
siły UPA celem ataku na polskie samoobrony ( np.8 września 1943 r. pod Zasmykami).
Poza tym należy przypomnieć,
że tworząca się 27 WDP AK w
1944 r. stoczyła co najmniej 16
potyczek z UPA oczyszczając
znaczny teren. Ponownie jednak
należy zgodzić się z autorem dokonującym podsumowania: „....
pewnym jest, że zarówno koncepcyjnie jak i praktycznie w
aspekcie politycznym i wojskowym dywizja nie wypełniła postawionego przed nią zadania.
Nie wypełniła, bo w konkretnych
ówczesnych warunkach po prostu nie mogła.” Na zakończenie
pan Marek Ojrzanowski odnosi
się z wielkim uznaniem do etosu żołnierza. „ Ten był najwyższej próby. (...) Opuszczając
Wołyń podczas przekraczania
Bugu, żołnierze w zaciśniętych
pięściach unosili wołyńską ziemię- była dla nich relikwią. Ich
poświęcenie i ofiarność musimy
docenić i zachować na zawsze w
pamięci.” Tych słów napisanych
przez żołnierza nie trzeba już
komentować, one mówią same
za siebie, jak czyny żołnierskie.
PS
Źródła które wymienił autor
w/w artykułu, poza książką P.
Zychowicza, to przekaz żołnierski. Autorzy byli w 27 WDP AK
i przeszli cały szlak bojowy. To
co napisali to ich wspomnienia
i odczucia. Natomiast to co napisał pan Zychowicz, to tylko
dywagacje, czasami dalekie od
prawdy mimo powoływania się
na różne źródła. Brakuje mi tu
jednak jeszcze pozycji dr Dariusza Faszczy, który ma w tym temacie wiele do powiedzenia.
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Późno bo późno ale jednak...
Książka: „Zadwórze 1920”
podobno pojawi się na półkach
księgarskich
Bożena Ratter i Bogusław Szarwiło
Dzięki Fundacji Historia i Kultura miała ukazać się nowa książka prof. dr hab. Wiesława Jana
Wysockiego pt. „Zadwórze
1920” - hołd dla młodych polskich
żołnierzy-ochotników, którzy poświęcili swoje życie w walce z
bolszewikami pod Lwowem. Premiera była zapowiadana przez
wydawcę na 12 sierpnia 2020
r., niestety takowej nie było. 13
sierpnia uzyskaliśmy jednak informacje od autora, że jeszcze
książki nie widział i nie wie kiedy
ostatecznie się ukaże. Po licznych
zapytaniach skierowanych do wydawnictwa, dowiedzieliśmy sie,
że z przyczyn technicznych książka ukarze się 26 sierpnia, kilka
dni po 100 rocznicy słynnej „Bitwy pod Zadwórzem”. Dalszych
informacji niestety nie doczekaliśmy się, stąd słowo „podobno”
zawarte w tytule tego artykułu.
Kresowy Serwis Informacyjny
podejmujący się patronatu nad tą
pozycją książkową, nie znając treści tego opracowania, w poprzednim artykule skupił uwagę na znanych nam faktach historycznych
prezentując niejako oczekiwanie
na patriotyczny przekaz wydarzeń
sprzed 100 lat, symbol „Polskich
Termopil”. Teraz przyszedł czas
na recenzję zawartości opracowania o którym mowa.
Pierwsze wrażenie; Bogusław
Szarwiło
Ponieważ książki w formie papierowej nie widzieliśmy, nie będziemy jej oceniać od strony wizualnej.
Możemy tylko pochwalić okładkę
książki, zamieszczoną poniżej,
interesująca i w miarę adekwatna
do wydarzeń które autor stara się
zaprezentować czytelnikom. Odnośnie treści wyjaśniam, że od
wydawcy otrzymaliśmy jedynie
przekaz cyfrowy, który mamy
nadzieję, że pokrywa się z wydaniem papierowym. Przeczytaliśmy go z uwagą i chcemy podzielić się naszymi spostrzeżeniami.
Pierwsze wrażenie jest jak najbardziej pozytywne. Jeżeli jeszcze wyjaśnimy, że książka liczy
104 kolorowe strony na których
znajduje się ponad 100 ilustracji i
mapy, to obraz tej pozycji robi się
bardziej kompletny. Przy tym łatwo zauważyć, że na słowo pisane,
tak na prawdę nie pozostaje wiele miejsca. Rodzi się pytanie, czy
opisy są wystarczające, czy może
zbyt płytkie i skromne. Jednak
autor opisuje wszystko w bardzo
przystępny sposób, co wskazuje,
że książka przeznaczona jest dla
szerokiego grona czytelników, nie
koniecznie zorientowanych w zapomnianej (pomijanej) historii naszego kraju. Tym samym wpisuje

się ona w oczekiwania Prezydenta
RP Andrzeja Dudy który w liście
do czytelników zamieszczonym w
książce miedzy innymi napisał: „
Wciąż jednak pamięć o bitwie pod
Zadwórzem nie jest dość obecna
w naszej społecznej świadomości”. W tej sprawie całkowicie
zgadzam się z Panem Prezydentem. Muszę jednak zauważyć, że
czytelników znających ten rozdział naszej historii narodowej, ta
książka może nieco rozczarować z
wielu bardzo różnych powodów.
Pierwszym sygnałem jest fragment innego zdania z w/w listu
Prezydenta RP: „.... do ochotniczych oddziałów wstępowali
nie tylko Polacy, ale także wielu
Ormian, Ukraińców i Żydów”.
Co do Ormian nie mam żadnych
wątpliwości, ale reszta wymienionych według mojej skromnej wiedzy nie znajduje potwierdzenia w
źródłach historycznych. Pozwolę
sobie przypomnieć, co na ten temat miała do powiedzenia; „Straż
Polska” ( ilustrowany miesięcznik literacki-rok 1926) „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....”
Pamiętając, że w tym roku obchodziliśmy stulecie decydującej
bitwy podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, jest to znakomita okazja dla przypomnienia
ofiary zadwórzaków i jej znaczenia w narodowej tradycji. Jak poinformował nas wydawca, książka uzyskała wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu
Promocji Kultury. Zatem należy
sądzić, że wpisuje się obecną politykę historyczną naszego rządu.
15 sierpnia obchodziliśmy rocznicę Bitwy Warszawskiej. Z tej
okazji w wielu miejscowościach
w Polsce odbywały się uroczystości upamiętniające historyczne
zwycięstwo nad bolszewikami. W
sposób szczególny rocznica Cudu
nad Wisłą była obchodzona w Radzyminie i Ossowie - miejscach
ściśle związanych z wydarzeniami
sierpnia 1920 r. 17 sierpnia przypadała natomiast rocznica bitwy
pod Zadwórzem, przegrana ale zapamiętana w II RP jako przykład
bohaterstwa i poświecenia dla
dopiero co odrodzonej ojczyzny.
Centralne obchody w Warszawie
odbyły się skromnie i można rzec
po cichu. Kto o nich słyszał? Rodzi się pytanie: czy tylko ta książka spełnia rocznicowe zadanie
( wydana z takim opóźnieniem)
i czy to wystarczy by w naszej
świadomości przetrwał patriotycz-

ny mit „Polskich Termopil”? Kartkując książkę na końcu trafiamy
na spis treści, gdzie znajdujemy:
Wstęp LEGENDA TERMOPIL - Rozdział I TEREN BOJU
- Rozdział II MIASTO ZAWSZE
WIERNE - Rozdział III SYTUACJA NA FRONCIE POŁUDNIOWYM W SIERPNIU
1920 R. - Rozdział IV MAŁOPOLSKIE ODDZIAŁY ARMII
OCHOTNICZEJ - Rozdział V
ROTMISTRZ ABRAHAM I
JEGO OCHOTNICY - Rozdział VI BÓJ O ZADWÓRZE,
CZYLI POLSKIE TERMOPILE - Rozdział VII RELACJE
OCALONYCH, ICH DALSZE

LOSY I PRZEKAZY LITERACKIE - Rozdział VIII NA
ZADWÓRZAŃSKIM
POBOJOWISKU - Rozdział IX
SIEDMIU ZADWÓRZAKÓW
NA CMENTARZU ORLĄT
- Rozdział X POLSKIE TERMOPILE – LEGENDA UPAMIĘTNIONA - Rozdział XI W
CZASACH SOWIECKICH I W
NIEPODLEGŁEJ UKRAINIE
- Rozdział XII POWRÓT LEGENDY - Epilog KORNEL MAKUSZYŃSKI O LWOWSKICH
ORLĘTACH. Muszę przyznać,
że jest on imponujący, wskazujący
w jakim kierunku zamierza poruszać się autor. Nie uprzedzając
czytelników o tym z czym się spo-

tkają czytając książkę, pozwolę
sobie zwrócić uwagę na
relacje ocalonych. W rozmowie
telefonicznej jaką odbyłem, w
między czasie, z prof. Wysockim
dowiedziałem się, że wydanie
papierowe jednak się ukazało.
Zatem można będzie niebawem
w/w książkę kupić i zapoznać się
z treścią.
Czego w tej książce nie znalazłam? : Bożena Ratter.
Pokolenia naszych przodków
wychowane były w wielkim szacunku i miłości do Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej zgodnie z ha-
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słem Bóg Honor Ojczyzna. Gdy
we wrześniu 1914 roku zapowiedziano wkroczenie do Lwowa kolejnej hordy ze wschodu, tym razem Moskali, „jak na dany sygnał,
na wszystkich katolickich kamienicach, a nawet i na żydowskich
przez katolików zamieszkałych,
pojawiły się obrazy Najświętszej
Maryi Panny, które miały chronić
mieszkańców od kultury kozackiej. Nie wiem, kto wpadł pierwszy
na ten świetny pomysł, ale jestem
pewien, że był on bardzo trafny i
że wiele się przyczynił do ochrony
mieszkańców i ich mienia od dzikich instynktów najeźdźców - bądź
co bądź – chrześcijan - pisał autor
wspomnień.
Lwów, ongiś niejednokrotnie świadek chwil, pamiętnych w dziejach
narodu polskiego, ten gród, który
w czasie, gdy potop wojenny zalał
ziemie Rzeczypospolitej polskiej,
jedyny nieustraszenie oparł się
nawale najeźdźców i zyskał sobie
sławę najwaleczniejszego z miast
polskich, oraz przydomek „przedmurza Polski”, do dzisiaj przoduje
Polsce w patriotyzmie – przypominał w Przewodniku po Lwowie
Artur Schneider w 1911 roku.
Wdzięczni lwowianie upamiętniali patriotyzm przodków fundując
wiele dziękczynnych tablic , jak ta
na Kolumnie bł. Jana z Dukli przy
placu Bernardyński z napisem:
Miasto Lwów,
za przyczyną BI. Jana z Dukli 1648
cudownie uwolnione od oblężenia
Bohdana Chmielnickiego i Tohaja
hana tatarskiego, pomnik ten wystawiło r. 1649. Za staraniem zaś
OO. Bernardynów ze składek
pobożnych odnowiony i ozdobiony został
R. P. 1861.
Tadeusz Mańkowski w periodyku
Nauka Polska (SCIENCE AND
LETTERS
IN POLAND THEIR NEEDS,
ORGANIZATION AND PROGRESS, published by the institute
for promotion of sience and letters
in Poland, Warsaw-1934-Staszic
Palace) pisał:
Życie naukowe Lwowa ma za
sobą poważne tradycje. W czasach
politycznej niewoli, w których
nauka polska znalazła najpomyślniejsze warunki na terenie zaboru
austriackiego,
Lwów odegrał doniosłą rolę, drugą
z rzędu po dawnej stolicy Jagiellońskiej, Krakowie. Uniwersytet i
Politechnika wywierały siłę przyciągającą inne zabory. Tą drogą
wytworzyło się pewnego rodzaju
promieniowanie nauki, sięgające
daleko poza sam tylko zabór austriacki, dzięki instytucjom naukowym działającym na terenie Lwowa. Lwów był tym zbiornikiem,
z którego inne dzielnice czerpały
pełną ręką dla zapełnienia ram organizacyjnych nowopowstających
instytucyj naukowych. Uniwersytety Warszawy, Poznania, Wilna i
Lublina zapełniły się pracownikami naukowymi, wyszłymi ze Lwowa, powodując tem samem pewne
osłabienie tętna życia naukowego
na terenie macierzystym.
Lwów w swych istniejących z
czasów przed wojną instytucjach,
w swych pracowniach i zbiorach,
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archiwach i bibljotekach, w organizacji swych towarzystw naukowych, przedstawia i dziś cały szereg warsztatów naukowych, dorobek kilku pokoleń, którego brak
nowym w Polsce miastom uniwersyteckim; posiada dotychczas nierozwianą atmosferę naukową, tak
niezbędną do wszelkiego rodzaju
pracy poważnej, twórczej, stwarzającej trwałe wartości.
Wdzięczni byli im mieszkańcy
Lwowa, „nie dziw tedy, że jedyne wówczas przedstawicielstwo
jej konstytucyjne, skupiające się
w tak zwanych Stanach podjęło
pierwszą myśl upamiętnienia fundacji tak drobnym przynajmniej
wyrazem ogólnej wdzięczności
jak wybicie medalu pamiątkowego
„ – pisał dr Wilhelm Bruchnalski
w Bydgoszczy w 1933 roku.
Na początku XIX wieku Józef
Maksymilian hrabia Ossoliński
we wielkiej był estymie u ludności ze względu na swoje wybitne
względem niej zasługi, wśród
których zaznaczały się czyny społeczne i polityczne, a mianowicie
związane z ofiarnością obywatelską, niemal bezgraniczną, która
kazała mu uczynić ofiarę z całego
swego majątku i umiłowanych
przez siebie bezcennych zbiorów
literatury i sztuki gdy zamierzał
ufundować i w rzeczywistości
ufundował sławą otaczany dotąd
Zakład Narodowy, noszący nazwisko jego rodziny.
Zabiegało miasto o dziedzictwo
narodowe Rzeczypospolitej.
Miasto Lwów zakupiło na Ukrainie, w Sitkowcach, w powiecie
lipowieckim, od p. Jana Jakowicza, obywatela i znakomitego
zbieracza, znaczny zbiór dzieł
sztuki, wyrobów przemysłu artystycznego i starożytności. Obrazy pochodzą częścią ze zbiorów króla Stanisława Augusta,
Dembowskich, hr. Potockich w
Tulczynie, Pieczarze i Sitkowcach, hr. Przeździeckich w Czarnym Ostrowie, częścią stanowią
owoc kolekcyonerskiej pracy p.
Jakowicza długiego szeregu lat zapraszał przewodnik wydany
w 1907 nakładem gminy król.
stoł.m.Lwowa do Galerii Miejskiej na wernisaż.
Kazimierz Wielki w pierwszym
rzędzie obdarzył Lwów (1356 r.)
prawem niemieckiem, t. j. zupełnym samorządem. Wszyscy
mieszkańcy innych narodowości,
jak Ormianie, Rusini, Żydzi, mający w mieście osobne dla siebie
wyznaczone dzielnice, mogli się
sądzić własnemi prawami lub do
miejskiego udawać się urzędu…
Pod powłoką niemieckiej organizacyi miejskiej już w wieku XV.
pulsuje silne życie polskie, w którem żywioł niemiecki rozpływa
się zwolna. Z początkiem XVI. w.
mieszczaństwo lwowskie już jest
na wskroś polskie, lecz w charakterze jego wskutek krzyżowania
się różnorodnych ras, skupionych
wśród murów, przebija się coś z
niepolskiej energii, obrotności i
pewności celu. Mieszczaństwo
to tworzy świat dla się osobny;
dumę swego stanu, poczucie
własnej godności wynosi ponad
wszystko. Samo bogate i rozumne, opasane warownemi basztami
i murami, obeznane równie dobrze z łokciem i mieczem, piórem i językiem... mimo utrudnio-

nych warunków kresowych, umie
się utrzymać na wyżynie cywilizacyi polskiej. Silny pierwiastek
inteligencyi budzi talenta, podnieca ambicye umysłowe – fragment
pięknej opowieści prof. dr. Józefa
Wiczkowskieg w lipcu 1907 roku
na X Zjeździe Lekarzy i Przyrodników. Dzięki swym stosunkom
handlowym mogło dostarczyć
miasto wszystkiego, czego wymagała potrzeba lub zbytek. Nie brakowało rzemieślników wszelkiego rodzaju o wielkiej biegłości w
swej sztuce. Były wielkie hurtowne składy wszelkich możliwych
towarów, olbrzymie piwnice win
greckich, wołoskich, węgierskich,
włoskich bogate kramy obfitujące
w najkosztowniejsze i najrzadsze przedmioty zbytu. Poczucie
piękna w architekturze i rzeźbie, upodobanie w sztuce, zamiłowanie w książkach, przebija się
na każdym kroku, w urządzaniu
komnat mieszkalnych, w skarbach rodzinnych i ruchomościach
domowych. Najpiękniejsze lwowskie zabytki, kościoły, domy, pomniki… Olbrzymie sumy idą na
legata religijne, fundacye, zakony,
kościoły, szpitale i ubogich. (prof.
dr. Józef Wiczkowski 1907r.) Determinację Polaków, obrońców
Lwowa i innych miast równych
mu wielkością, Wilna, Grodna,
Kowna, Krakowa, Poznania, Wrocławia ... może zrozumieć ten, kto
zna wielowiekową historię Rzeczypospolitej i twórcze działania
zamieszkujących tam Polaków,
odnoszących się z wielką estymę
do dziedzictwa przodków, czujących konieczność jego utrzymania i uczestnictwa w jego rozwoju. Bez miłości do Ojczyzny nie
uczyniliby ofiary ze swego życia
ograniczając je do konsumpcyjnego stylu życia.
Powyższe skromne wprowadzenie jest uzasadnieniem ofiarnego
udziału polskiej elity różnych
stanów w opisywanych w książce Zadwórze 1920 walkach w
obronie Polski i chrześcijańskiej
Europy, doskonale podsumowanego jednym zdaniem wypowiedzianym w 2018 roku na stulecie
Obrony Lwowa: „Tętniący polskością Lwów miał stać się miastem Zachodnio-ukraińskiej Republiki Ludowej. Spotkało się to z
ostrym sprzeciwem Polaków. Już
przed południem oddziały Polskiej
Organizacji Wojskowej i Polskiej
Kadry Wojskowej chwyciły za
broń” Chwycili za broń cywile
w różnym wieku i różnego stanu
w obronie ziem Rzeczypospolitej,
Małopolski, Wielkopolski, Pomorza, Śląska oraz obecnie Litwy,
Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji.
Świadomi, że życie w wolnej,
dostatniej i mądrej Ojczyźnie
jest im potrzebne jak powietrze i
woda, ustawicznie o to zabiegali,
ucząc się, pracując, tworząc a gdy
była potrzeba- walcząc. Po każdej
walce z czcią i radością przypominali tych, co dla Ojczyzny pracowali a gdy trzeba było, walczyli.
Dzięki pamięci pokolenia II RP
zachowały się częściowo ich
wspomnienia, poezja, literatura,
rozprawy naukowe, komunikaty i
reportaże medialne oraz zdjęcia i
ilustracje a także dokumenty z lat
walki o odzyskanie niepodległości
po 123 latach kolonialnego wyzysku, a więc i z czasu wojny 1920.
Materiały te zostały częściowo

wykorzystane w książce Zadwórze 1920 zilustrowanej pięknymi
zdjęciami oraz opisem batalistycznym toczonych walk.
Znajdują się też w książce współczesne komentarze, które jak
wynika z innych źródeł nie są
kompletne lub nie odpowiadają
prawdzie. Mogą wynikać z pomyłek ale mamy gremia, z którymi
opinie można skonsultować. Niebezpieczne dla narodu i państwa
staje się rozpowszechnianie historii dopasowanej do oczekiwań
sąsiadów lub dla innych partykularnych celów. Państwo polskie od wieków demokratyczne,
niesplamione uciskiem i kolonizowaniem innych, bo wciąż oparte
na cywilizacji łacińskiej (jak cała
Europa) istniało dla Polaków i zamieszkujących gościnnie wielu innych, wolnych narodowości.
Ci co chcą pojednania a nie
znają historii i jej znaczenia dla
trwania narodu, godzą się na
sprzedaż historii narodu innym.
Książka Zadwórze 1920 wydana
z okazji setnej rocznicy zwycięstwa Polski w wojnie z najeźdźcą bolszewickim odwołuje się do
wydarzeń i miejsc na Ziemiach
Wschodnich
Rzeczypospolitej
Polskiej, które miały istotny udział
nie tylko w odzyskiwaniu niepodległości Polski ale i w obronie jej
granic przez wieki istnienia państwa polskiego na tych terenach.
Historia tytułowego Zadwórza
sięga roku 1397, gdy polski król
Władysław Jagiełło założył parafię rzymsko-katolicką w Glinianach. Polska właśnie na polach
pod Glinianami i Zadwórzem złożyła najbardziej dobitne dowody
prawdy dziejowej, iż jest przedmurzem chrześcijaństwa stawiając
czoła przed i za rządów królów
polskich Jana Kazimierza, Michała Wiśniowieckiego i Jana Sobieskiego hordom tatarskim, kozackim i wołoskim zagrażającym
Rzeczypospolitej w marszu na
Lwów i zachód. Pod Zadwórzem
wojnę z Chmielnickim i rosyjskim
generałem Bulurlinem toczył polski hetman Stan. Potocki. Pod Glinianami rozgromił polski król Jan
III Sobieski Tatarów, znacząc dzisiejsze pola zadwórzańskie swym
geniuszem wojennym ( na podstawie wydanej na 10 rocznicę 1920
roku publikacji M.S.O).
Pamiętała więc o znaczeniu tych
ziem Małopolska Straż Obywatelska w II RP, której prezesem
honorowym był kpt. Czesław
Mączyński, dowódca obrony
Lwowa z 1918 r, wspominając
w publikacji na dziesiątą rocznicę bitwy pod Zadwórzem, Horpinem, Dytiatynem i Firlejówką:
Celem uczczenia tej wiekopomnej
rocznicy, która po wieki błyszczeć będzie worem polskiego męstwa i ofiarności oddajemy Wam
do rąk, Rodacy, tę publikację by
krzepiła w tysięcznych szeregach
Waszych ducha ukochania Polski,
byście tę publikację dali swym
dzieciom, których obowiązkiem
objąć dumną i szczytną spuściznę
rycerskiej tradycji po bohaterach
zadwórzańskich. Niechaj młode
pokolenie, niechaj również młody
żołnierz polski, wczytując się w tę
kartę, uczy się jak Ojczyznę kochać. M.S.O. pamiętała tworząc
fundusz zapomogowy dla sierot i
wdów po poległych pod Zadwórzem, budując pomnik na kurhanie
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zadwórzańskim polskim żołnierzom niezłomnym ( wśród nich
był 19 letni Ormianin Konstanty
Zarugiewicz - Ormianie zawsze
wierni byli Polsce).
Z rozdziału Teren boju w książce Zadwórze 1920 nie dowiemy
się o walkach Polaków na tych
ziemiach, które broniły Rzeczypospolitej i stanu współczesnej
Polski.
Dowiemy się już z pierwszego
zdania, że ukraińska nazwa jego
to (ukr. Задвір’я, Zadwirja). Ale
nie dowiemy się będąc w Zadwórzu , że jego dawna nazwa to Zadwórze.
W rozdziale Teren boju historia
Zadwórza zaczyna się od XVIII w.
gdy było własnością Bohdanów,
dzięki którym wzbogaciło się o
nieduży kościół zaprojektowany
przez lwowskiego architekta Tadeusza Obmińskiego, rektora tamtejszej politechniki.
W internecie znajduję informację:
Tadeusz Obmiński urodzony we
Lwowie 16 kwietnia 1874 r., w
1892 kończy szkołę realną i wstępuje na Wydział Budownictwa
Politechniki Lwowskiej a przed
ukończeniem 35 roku życia bierze
udział w projektowaniu bursy Narodnego Domu przy ul. Kurkowej
i bursy Ukraińskiego Towarzystwa Pedagogicznego. (Katarzyna
Łoza).
Tamtejsza politechnika to polska
Politechnika Lwowska, z której
rekrutowali się Polacy, studenci
i pracownicy naukowi wstępujący
do Legionów Polskich, uczestnicy
obrony Lwowa w 1918r i obrony ziem Małopolski Wschodniej
ale i Wielkopolski, niezłomni z
bitwy pod Zadwórzem i wojny
z bolszewikami a 20 lat później z
niemieckim i sowieckim najeźdźcą. Założona dzięki staraniom
polskiej inteligencji we Lwowie o
czym reskryptem z dnia 11 stycznia 1811 zawiadomiła nadworna
Komisja edukacyjna Rząd krajowy galicyjski, że cesarz zezwolił
na utworzenie Szkoły Realnej we
Lwowie (dr W. Zajączkowski)
była kuźnią kadry Rzeczypospolitej Polskiej.
Wacław Szybalski profesor na
Uniwersytecie Wisconsin w Madison, absolwent Politechniki
Lwowskiej powiedział w Polskiej
Akademii Umiejętności w Krakowie 4 lata temu: Ciągle ich wspominam , bo to czego mnie nauczyli
jest wciąż przydatne w mojej pracy naukowej. Nawet teraz, w 90tych latach mego życia. Cześć ich
Pamięci!
We wstępie książki Zadwórze
1920 czytam: książkę poświęcam
Przyjaciołom Ormianom - strażnikom wspólnego dziedzictwa Rzeczypospolitej.
Skoro mowa o architekturze zacytujmy prof. Jana Sasa Zubrzyckiego, absolwenta architektury
Politechniki Lwowskiej, wielkiego polskiego architekta Małopolski Wschodniej i teoretyka
architektury, konserwatora sztuki
w latach 1878–1884, członka
Polskiej Akademii Umiejętności,
który w 1929 r. został odznaczony
Krzyżem Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski: Pamiętajmy
atoli o rzeczy jednej: wolno być
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na kuli ziemskiej wszędzie każdemu szowinistą w Niemczech,
we Francji, w Anglii, w Ameryce- tylko Polakowi w Ojczyźnie
swojej własnej nie wolno, pod
karą sromoty najpodlejszej,
przyznać się do wielkości przodków i przeszłości. …Wśród wychowania młodzieży wszczepianie
nauki tak fałszywej bywa coraz
niebezpieczniejsze. Lekceważenie swojskości wzrasta a nieznajomość prawdy sprowadza obojętność, która kończy się zapomnieniem i pogardą.
…Prawda szczera okazała, jak silnie przemawiają do nas właśnie
pierwiastki całkowicie swojskie
a rdzennie miejscowe po dziełach
średniowiecznych i Odrodzenia
Lwowskiego. Znamiona odrębne a jednolicie powiązane z całą
sztuką polską: oto wyraz piękna sztuki lwowskiej, kwitnącej w
gotyku za Kazimierza Wielkiego i
w Odrodzeniu za Zygmuntów !.. .
Sztuka średniowieczna, a szczególnie sztuka gotycka — nie lękajmy się powiedzieć, „nadwiślańska” we Lwowie, była istotnie bogatą i wielką, skoro do niej należy
także budowla jedna z najciekawszych: katedra Ormiańska (
Jan Sas Zubrzycki Zabytki miasta
Lwowa na dziesięciolecie odzyskania niepodległości Polski)
Każdy ich kamień żywo do was
przemawia dziejami tego miasta,
które wspaniałą kartę historyczną
wpisało sobie wśród miast Polski
– pisał o zabytkach Lwowa Emil
Kunke w piśmie dla młodzieży
gimnazjum we Lwowie w 1935
roku.
W 100. rocznicę walk o odzyskanie niepodległości Polski oddajmy cześć temu, czemu walczący
o wolną Polskę oddawali, przypominając słowa prof. Jana Sasa
Zubrzyckiego:
Tylko te narody mają przed sobą
przyszłość najpewniejszą, które
z przeszłości umieją czerpać soki
dla jutra i pojutrza. Sztuka piękna, pogardzająca bogactwem zabytków i nie dopuszczająca krzewienia wedle pierwiastków rodzimych, podobna jest do suchej
gałęzi, bez liści, bez kwiatów, bez
owoców, bez życia.
Rozdział II poświęcony został
„Miastu zawsze wiernemu”. Czy
zgodne z historią, wolą i świadomością mieszkańców skolonizowanej przez zaborców Polski,
czujących się nadal Polakami i
oddających bezgranicznie siebie
obronie Lwowa i walce o odzyskanie niepodległości Polski, jest
zaprezentowanie Lwowa od 1910
roku i to w retoryce zaborców:
Lwów - stolicę austriackiego Królestwa Galicji i Lodomerii, jak
wskazują źródła, w 1910 r. zamieszkiwało 210 tys. ludzi, z czego
110 tys. deklarowało narodowość
polską, 57 tys. - żydowską, 38 tys. ukraińską (rusińską). Procentowo
dawało to: 60 proc. Polaków, 30
proc. Żydów, 10 proc. Ukraińców.
Liberalna c.k. monarchia Franciszka Józefa swoim obywatelom
mieszkającym nad Sanem, Pełtwią
i Czeremoszem pozwalała się organizować.
Prof. dr. Józef Wiczkowski w lipcu 1907 roku we wstępie do przy-
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gotowanego na X Zjazd Lekarzy
i Przyrodników Polskich opracowania LWÓW jego rozwój i stan
kulturalny oraz Przewodnik nazywał Polskę pod zaborem austriackim Polską a Lwów stolicą Polski
na terenie Małopolski Wschodniej. Zacytujmy: Wstępując w
progi naszego miasta nie szukaj
wielu zabytków i pomników przeszłości. Choć miasto stare w swem
założeniu, nosi jednak przeważnie
piętno miasta nowożytnego. Jako
bowiem jedna z placówek Polski
najdalej na wschód wysunięta,
Lwów pierwszy padał ofiarą ognia
i pożogi, jakie wznosiły hordy
Turków, Tatarów, Kozaków i t. p.
Natomiast Lwów, to stolica tej
części Polski, która zyskała i
dotąd posiada wolność słowa i
swobodę ruchu narodowego; na
stolicy więc odbić się musi życie
i tętno kraju wolnego.
Słusznie przeto Warszawa i Poznań, Wilno i Kijów, spoglądają
na nas i pytają: jak skorzystaliście ze swobody politycznej, cóż
zdziałaliście dla imienia, ducha i
kultury Narodu polskiego? …Wydawnictwo to zjawia się w chwili,
kiedy ze wszystkich stron Polski
zjeżdżają się pracownicy w całym
zakresie nauk przyrodniczych dla
wspólnej nauki, wymiany myśli
i dla wzajemnego zagrzania się
do dalszej pracy. Prezes Akademii Umiejętności w Krakowie
Prof. Dr. hr. Tarnowski w części
drugiej tomu „Historyi literatury
polskiej”, tak pisze: „Ta miłość
Ojczyzny, która była siłą panującą
literatury polskiej w wieku XIX.,
jest też jej główną cechą przez
cały ciąg wieku, od jego początku
do schyłku”. A dalej tak pisze: „A
i ci uczeni, którzy z natury swego
zawodu oddaleni są absolutnie
od wszystkich kwestyi historycznych i politycznych, przez których prace żadna tendencya nigdy
przebijać się nie może i nie powinna; badacze specyalnych przedmiotów naukowych: przyrodnicy,
lekarze, matematycy, lingwiści, ci
nie przekraczają granic swojego
zawodu i nie gwałcą jego natury;
ale kiedy wytężają swoje zdolności i siły na to, by w swoim zakresie naukę rozwinąć i posunąć,
jeszcze robią to w tym samym duchu i celu, że się myśli, żeby ta lub
owa nauka w Polsce była i żeby
przez Polskę, przez Polaków
postąpiła naprzód na pożytek
wszystkich, a na zaszczyt imieniowi polskiemu”.
Lwów, dawne genueńskie „Lolleo”, ów znany w Europie „Leopolis”, był niegdyś ośrodkiem
złotodajnego handlu z koloniami Wenecji i Genui nad Morzem
Czarnym i krajami bogatego
Wschodu. Gród ten, w którym
polscy królowie często przebywali
i który licznymi przywilejami obdarzyli, dzięki wysiłkom, pracy
i przedsiębiorczości jego mieszkańców stał się nie tylko wzorem
mądrze rządzonego miasta, ale
także ośrodkiem potęgi Rzeczypospolitej na naszych Ziemiach
Wschodnich - Marian Hełm - Pirgo w siedzibie Polskiego Instytutu
Naukowego w Nowym Jorku, w
dniu 28 listopada 1968 roku.
Od połowy XVII w. w okresie wojen kozacko-moskiewsko-tureckich bronią i odwagą nie dawali
się odeprzeć zachłanni wrogowie,
lecz od miasta zamożnością słyn-

nego żądali hojnych i wygórowanych okupów. Poszły więc
na nie nie tylko uciułane zasoby
pieniężne, ale także kosztowne
ozdoby, cenne klejnoty i drogie
naczynia. Gdy zaś w 1704 r. wnętrze miasta po raz pierwszy stratował szwedzki najeźdźca, uniósł
on z sobą znowu wielkie zapasy
kupieckie i bogaty dobytek mieszczański - pisała Łucja Charewiczowa we wstępie do przewodnika
po zbiorach Muzeum Historycznego we Lwowie w 1936 r.
Czy taktowna wobec nas, korzystających ze spuścizny wielkich
przodków i wobec Polaków walczących z zaborcami i Ukraińcami
o ziemie Polski, które zostały Polsce zabrane 123 lat wcześniej, jest
parafraza Marszałka Piłsudskiego
autora „Polska to obwarzanek:
kresy urodzajne, centrum – nic”
, która w opracowaniu Zadwórze 1920 brzmi: We Lwowie dominowali Polacy, zajmując gros
stanowisk administracyjnych w
lokalnym samorządzie, natomiast
w wiejskim obwarzanku wokół
miasta - Ukraińcy
Jak wynika z opracowania prof.
Józefa Wiczkowskiego i tysięcy innych, Polacy na Ziemiach
Wschodnich RP, we Lwowie, Stanisławowie, Krzemieńcu, Wilnie,
Grodnie itp. pracowali i tworzyli
potęgę Rzeczypospolitej w różnorodnych dziedzinach życia.
Samorząd i Sejm galicyjski nie
zostały nam podarowane. Wywalczyła je postawa uciskanej przez
zaborcę społeczność, której przewodził Franciszek Smolka-federalista, przez 4 lata więzień polityczny skazany przez Austriaków
na śmierć. Jego nieugięta walka
wsparta ofiarami straconych patriotów, hartem ducha tysięcy
więźniów politycznych i memoriałami nieustraszonych przywódców polskich wstrząsnęła rządami Austriaków i upominała się
o nasze prawa. Lwów uważając
się wtedy za rzecznika nie tylko
całego zaboru austriackiego, ale
też całego naszego ujarzmionego
narodu, owocnie przeciwstawia
idee wolności i równości znienawidzonym rządom absolutnym.
Lwów jako stolica tych ziem stał
się w drugiej połowie XIX wieku
nie tylko wspomnianego Sejmu
Galicyjskiego i jego władz wykonawczych, mających duży wpływ
na gospodarkę kraju, ale także dominującym ośrodkiem nauki i kultury polskiej. Posiadał trzy polskie
uczelnie, w tym Uniwersytet Jana
Kazimierza ustanowiony jeszcze
w Polsce niepodległej, w 1661
roku. Prace lwowskich zrzeszeń i
towarzystw oraz akcja wydawnicza, w której na pierwsze miejsce
wysunął się Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, miały ogromny
wpływ na życie intelektualne i na
uświadamianie społeczności w
sprawach narodowych. . A chodził
mi o to, aby mając naszą nieustanną walkę o wolność i całość ziem
ojczystych na względzie, przyczynić się do zaznajomienia, w szczególności naszych nowych, powojennych pokoleń, z wybitną rolą
jako Lwów odgrywał w obronie
i budowie państwa polskiegoMarian Hełm-Pirgo w Nowym
Yorku w 1968r.
6 sierpnia 1914 r. z Oleandrów
wyrusza do Królestwa pierwsza
kadrowa kompania. Liczy ona 144

piechurów pod dowództwem por.
Kasprzyckiego, szefa ZWCZ w
Szwajcarii i 12 ułanów Beliny. 13
sierpnia strzelcy opuścili Kielce i
już następnego dnia walczyli nad
Nidą pod Brzegami. Wtedy to ze
strony rosyjskiej przepłynęła pod
kulami grupa jeźdźców doprowadzona przez Gustaw Orlicza
-Dreszera. Po powtórnym zajęciu Kielc, to jest po 21 sierpnia,
do Legionów zgłosiło się jeszcze
1228 żołnierzy, głównie z dawnego ZWCZ- pisze Bohdan Urbankowski o pierwszej brygadzie a
w rozdziale Dygresja o strzelaniu
brylantami pisze: można powiedzieć , że Legiony, zwłaszcza I
Brygada były formacją elitarną,
bez przesady najinteligentniejszą armią świata, mającą więcej
wspólnego ze studencką organizacją spiskową, niż z drylem i mentalnością wojska.
Styl i poziom życia narzucali tu
nie wojskowi lecz studenci, artyści i młodzi naukowcy, zresztą
- jak to ujął Wieniawa - nawet zapapuziali profesorowie stawali się
tu studentami, odrastały im włosy
itd. Niezależnie od wykształcenia
i uprawianych zawodów, w Legionach znaleźli się ludzie, którzy z racji swych talentów i dzieł
mieli prawo i obowiązek uważać
się za sumienie narodu. Gdyby na
miejscu profesorów, nauczycieli,
inżynierów, architektów, urzędników, lekarzy, literatów, artystów,
poetów, malarzy, dziennikarzy i
retorów partyjnych byli analfabeci- mit Legionów nigdy nie zostałby zaszczepiony Polakom.
Oni też ukształtowali ważną cechę
Legionów: demokratyczny sposób
bycia, który przejawiał się także
w przyjaźniach i prostocie stosunków między oficerami i szeregowcami. Tego w innych wojskach
nie było. (Bohdan Urbankowski
„Filozofia czynu”).
Nie było tego w oddziałach
Ukraińskich Siczowych Strzelców o czym pisał sam ich twórca,
Michał Hałuszczyński.
Skąd więc porównanie obu tych
formacji (opis zbrojnego ataku
Ukraińców na Lwów 1 listopada
1918 roku):
Zaplanowano też zbrojne opanowanie miasta . Komendę objął
Ukraiński Komitet Wojskowy
z sotnikiem (kapitanem) Dmytro
Witowskim na czele (późniejszym
dowódcą Ukraińskiej Armii Galicyjskiej). Witowski służył w Legionie Ukraińskich Strzelców Siczowych, ukraińskim odpowiedniku
Legionów Polskich, złożonym z
ochotników i zaprawionym w bojach.
1 sierpnia 1914 Główna Ukraińska Rada zleciła sformowanie oddziałów Ukraińskich Siczowych
Strzelców przy boku Austrii.
Michał Hałuszczyński, komendant formujących się oddziałów,
były dyrektor gimnazjum w Rohatynie, uważał, że dla U. S. S.
stworzonych na wiadomość o
utworzeniu Legionów Polskich,
niczego po stronie ukraińskiej nie
przygotowano. Brak mundurów,
uzbrojenia, kwater, wyżywienia
itp. a społeczeństwo ukraińskie
zdradzało bardzo słabe zainteresowanie swoim legionem.
Niemal równocześnie ze sformo-
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waniem pierwszych batalionów
(kureniów) rozpoczęły się dysonanse i nieporozumienia w samym korpusie oficerskim U. S.
S. , wzajemne intrygi, uciekanie
się pod opiekę i protekcję władz
wojskowych austriackich z pomijaniem własnych zwierzchników,
ambicje poszczególnych dowódców oddziałów, dążących do wybicia się stwarzały atmosferę trudną i ciężką.
Charakterystyczne było formowanie drobnych oddziałków
tzw. „dwudziestek”, których zadaniem miało być po przedarciu
się na tyły wojsk rosyjskich, wywoływanie dezorganizacji w zapleczu przez niszczenie mostów,
taborów, połączeń telefonicznych
itp.
Miała to być, według projektodawcy, nadporucznika Kwaternika wojna podjazdowa, prowadzona drobnymi oddziałami,
znającymi dokładnie teren, z zadaniem siania paniki i zamieszania
wśród armii nieprzyjacielskiej. Do
tej pracy wybrano z pośród U. S.
S. 600 ludzi, którzy mieli przejść
linię bojową i rozpocząć wskazaną akcję. Po bardzo nastrojowym
pożegnaniu, jak opisuje Hałuszczyński, zdawało się, że z tak niebezpiecznej wyprawy niewielu
żywych wróci.
Tymczasem już po kilku dniach
zaczęły wracać bądź całe oddziały, bądź poszczególni strzelcy
z powrotem do kadry, tak, że w
końcu, jak się okazało żaden z
wyznaczonych oddziałów zadania
swojego nie spełnił i linii okopów
rosyjskich nie przekroczył. …
Postawa moralna i duch wśród
formacji U. S. S., stosunek starszyzny do szeregowych nie był
dobry.
Kary cielesne i fakty bicia żołnierzy przez oficerów nie należały
do rzadkości. Nie przyczyniało się
to oczywista do zawiązywania ściślejszych duchowych i ideowych
więzów. Gdzieś do 1917 r. U. S.
S. w ogólnym splocie zagadnienia ukraińskiego, ważniejszej roli
nie odegrali. ( dr Józef Skrzypek,
1939 r. Niepodległość -czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski).
Może też ta zupełnie odmienna
od Legionów Polskich postawa
moralna i duch wśród formacji
U. S. S. była powodem zmiennych zachowań Ukraińców wobec Polski jak i bolszewickiej
Rosji: Od listopada 1918 do lipca 1919 roku Ukraińska Armia
Galicyjska dopuściła się szeregu
zbrodni wojennych na polskich
żołnierzach i ludności cywilnej.
Sejm RP powołał nawet komisje
do ich zbadania. Z powodu lęku
przed odpowiedzialnością karną
wielu urzędników ZURL i żołnierzy UHA pozostało na emigracji
głównie w Czechosłowacji. Od
lipca 1919 r. UHA walczyła przeciw bolszewikom w ramach armii
URL zmieniając potem kilkakrotnie „front” z białych (sojusz z Denikinem) na czerwonych (sojusz
z bolszewikami) i sojusz z Piłsudskim (Petrula) zarówno przed
Bitwą Warszawską jak i w czasie
trwania. W dniach 25 i 26 sierpnia
1920 r. ok. 1700 żołnierzy ukraińskich z południowego odcinka
frontu zdezerterowało i uciekło
do pobliskiej Czechosłowacji.
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Większość uciekinierów stanowili Galicjanie. (Artur Brożyniak ,
IPN)
Leon Wasilewski w roku 1934
(Kwestia ukraińska w stosunkach
międzynarodowych) był tego samego zdania: W walce z Denikinem galicyjscy strzelcy siczowi,
stanowiący jedną z najlepiej zorganizowanych części wojsk Petlury, zajęli stanowisko bardzo
dwuznaczne i w końcu przeszli
na stronę denikinowców, którzy
odróżnili ich jako „Haliczyn” od
„Ukraińców”. Kiedy później bolszewicy znów zdobyli przewagę
nad denikinowcami, galicyjscy
strzelcy siczowi przeszli na stronę bolszewików. …Pozbawiona
pomocy niemieckiej po katastrofie
militarnej Niemiec, opuszczona
przez Ententę, mając przeciwko
sobie Rosję we wszelkiej postaci
od denikinowskiej do bolszewickiej Ukraina skazana była na własne siły i w konsekwencji musiała wcześniej czy później szukać
oparcia o Polskę.
Ten pierwszy etap walki o Lwów
z galicyjskimi Ukraińcami w latach 1918–1919 znalazł swoje
dramatyczne dopełnienie w 1920
r., gdy w sojuszu z Ukraińską Republiką Ludową atamana Petlury
walczyliśmy o polskie Kresy, jak
też o wolną Ukrainę ze stolicą w
Kijowie –słowa autora Zadwórze
1920.
Nie ulega wątpliwości, że wojna polsko-bolszewicka i polskie
zwycięstwo położyło kres planom sowietyzacji Europy Środkowej i Zachodniej- pisze Paweł
Libera z IPN.
Pozostańmy przy tym, Rzeczypospolita Polska w latach 1919-1920
została ponownie zaatakowana
przez odwiecznego wroga, z którym nie chciała iść w żadne układy, walczyła z nawałą bolszewicką o Polskę i Europę. Odniosła
zwycięstwo. Sojusz z Petlurą był
rzeczywiście momentami dramatyczny: 31 sierpnia 1920 w Pradze odbył się Zjazd Delegatów
Ukraińskich Organizacji Wojskowych za granicą. Powołano Ukraińską Wojskową Organizację
(UWO). Jej głównym celem było
niedopuszczenie do umocnienia
się państwowości polskiej na tym
terenie, co było zbieżne z polityką
Związku Sowieckiego i Niemiec.
Jej działalność polegała na stosowaniu terroru indywidualnego i
zbiorowego w stosunku do Polaków i innych przedstawicieli państwa polskiego. Zwalczała Żydów
jako konkurentów w handlu oraz
Ukraińców - chrześcijan, pragnących spokojnie żyć i pracować.
Liczyła kilkaset osób, głównie byłych wojskowych wywodzących
się z Ukraińskich Strzelców Siczowych (U.S.S), księży greckokatolickich, inteligencji i studentów . Od stycznia 1922 do marca
1923 r. jej bojówkarze dokonali
ponad 300 aktów terroru, w tym
zabójstw 22 polskich policjantów
i 13 Ukraińców. Jednocześnie
sączono wśród Ukraińców nienawiść do Polski. (prof. dr Lucyna
Kulińska) .
Ukraińskie organizacje w Ameryce zarówno na kongresie zwołanym przez bp. Obtyńskiego do
Filadelfii 18 grudnia 1914 roku
dla wszystkich greko-katolickich
Rusinów, jak i w ogóle, prowa-

dziły silną antypolską agitację.
Może najlepszą ilustracją tego był
ogłoszony w prasie amerykańskiej bardzo ostry i w kategorycznej formie zredagowany protest
przeciwko przyłączeniu Galicji
Wschodniej do mającego powstać Państwa Polskiego.
Protest ten jest charakterystycznym bardzo z tego względu, że
ogłoszony był w drugiej połowie
1915 r., a więc wtedy kiedy o
konkretnych granicach przyszłej
Polski nie mogło być mowy. W
tym czasie zresztą kwestia polska
nie wychodziła poza obręb mniej
lub więcej mglistych projektów,
zarówno rządów jak i dowództw
wojskowych. Był tu wykorzystany przez Ukraińców amerykańskich już naprzód moment
polityczny, który miał ułatwić
sytuację politykom we Wiedniu i
Berlinie.
To samo hasło w polityce ukraińskiej powtarzane było w kraju.
Na pierwsze dnie lutego 1917
r. zwołał Narodny Komitet ogólny zjazd mężów zaufania partii
nacjonalno-demokratycznej
do
Lwowa, który miał być przeglądem sił. Z rezolucji uchwalonych
przez zjazd, jedne dotyczyły stałego dążenia i żądania wyodrębnienia Galicji Wschodniej, w drugich
domagano się zaprowadzenia i
utworzenia na okupowanych terytoriach przede wszystkim Wołynia
i Podlasia administracji ukraińskiej.
Na tym samym zjeździe uchwalono protest przeciwko znanemu
oświadczeniu Wilsona, motywując tym, że Rosja uciskająca 35
milionów Ukraińców, nie może
firmować szczerze Wilsonowskiego oświadczenia, a nawet nie ma
do tego moralnego prawa. ( dr
Józef Skrzypek, 1939 r. Niepodległość -czasopismo poświęcone
najnowszym dziejom Polski).
źródła:
Lwów jego rozwój i stan kulturalny oraz przewodnik po mieście
–prof. dr Józef Wiczkowski 1907
GaleryjaMiejskaPrzewodnikTymczasowy1907
Lwów po inwazji rosyjskiej
wrzesień-grudzień 1914opowiadania naocznego świadka
Wilhelm Bruchnalski Medal Jan
Ossoliński 1933 Bydgoszcz
Nauka Polska Jej Potrzeby
Organizacja Rozwój Warszawa
1934
Lwów Hołd Polskim Termopilom.
pdf
Bohaterom Zadwórza. pdf
Zew krwi- Marian Hełm Pirgo
Muzeum Historyczna miasta
Lwowa Przewodnik po zbiorach –
1936 dr Łucja Charewiczowa
Zabytki Miasta Lwowa – 1928
dr Jan Sas Zubrzycki profesor
Politechniki Lwowskiej
W dziesiątą rocznicę bitwy
pod Zadworzem Horpinem1930Polskie Towarzystwo Opieki
nad grobami
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”Ostatni Kmicic
II RP”
Redakcja

Wydawnictwo „Mireki” wydało
w 2013 r. książkę Marka Cabanowskiego o polskim i białoruskim dowódcy, generale Stanisławie Bułak-Bałachowiczu.
Wydawca prezentuje fragmenty
książki: „Jest to typowy warchoł
i partyzant, lecz doskonały żołnierz, i umiejętny raczej ataman
niż dowódca w europejskim stylu... Bije bolszewików w wielu
wypadkach lepiej od sztabowych
generałów (...). Nie żałuje cudzego życia i cudzej krwi, zupełnie tak
samo jak własnej. Dajcie mu być
sobą, bo innym być nie potrafi”.
Marszałek
Józef
Piłsudski
„Gen. S. Bałachowicz dał dużo
korzyści zwycięskich Polsce
nad bolszewikami, a bolszewikom zadał dużo bolesnych ran”.
Naczelny Wódz Armii Czerwonej
gen.
Tuchaczewski

Załoga pińska składała się z około
2000 żołnierzy, 400 oficerów i był
tam zainstalowany sztab sowieckiej 4. Armii. W okolicach Pińska działały sowieckie oddziały
osłonowe i pociąg pancerny, w
oskrzydlającym ataku Pińsk został zdobyty 26 września 1920
roku o godzinie 16.00. Wzięto do
niewoli sztab, wspomniane 2000
żołnierzy i 400 oficerów, łupem
Polaków padły kasy, magazyny
żywności i umundurowania, 280
wagonów osobowych i towarowych, zapełnionych towarami
do ewakuacji, 3 lokomotywy i
masa innego materiału wojennego. [...] Zdobycie Pińska nie
zakończyło walki. Trwały one
jeszcze w okolicach tego miasta,
szczególnie ciężkie z pociągiem
pancernym, który nadjechawszy
od Łunińca przeszedł przez most

na Jasiołdzie i ostrzeliwał stację
Pińsk. Szczęśliwie udało się trafić
w wagon amunicyjny, który eksplodując zniszczył groźny pociąg.
Bolszewicy na jego głowę nałożyli cenę 3 milionów carskich rubli,
a na każdego z jego żołnierzy odpowiednio po 50 tysięcy. Komisarz bolszewicki Nikitin wyznaczył za głowę generała nagrodę w
wysokości miliona rubli w złocie.
Tenże Nikitin został pojmany do
niewoli w dniu 5 kwietnia 1919
roku i powieszony w Gdowie[...].
Bolszewicy z wielką zaciekłością
wyławiali spośród jeńców żołnierzy armii ochotniczej, by następnie bestialsko ich torturować bez
żadnych względów i wyjątków.
Każdy żołnierz armii ochotniczej świadom był swojego losu
w przypadku dostania się w ręce
przeciwnika.”
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Philip Marsden, „Dom na Kresach. Powrót”
i tajemnice irlandzko-rosyjsko-polskiego rodu
ziemiańskiego
Alicja Łukawska
zorientować się, gdzie stały
zabudowania. Zofia spotyka za
to kilka osób, którzy rozpoznają
ją jako „panienkę Brońską” ze
dworu. – Tylko czemu jesteś taka
stara? – pyta spotkany na drodze
nieco podpity starszy mężczyzna.
Po powrocie do Anglii Zofia
przekazuje
Marsdenowi
pamiętniki swojej matki Heleny.
Wyłania się z nich historia
dziewczyny, która większość
swojego życia musiała uciekać.
Helena
O’Briefne
urodziła
się w majątku swojej matki w
Płatkowie w północnej części
polskich Kresów. Jej ojciec miał
korzenie irlandzkie, był „w prostej
linii potomkiem Lochlainna,
ostatniego króla East Briefne”.
W XVII wieku przedstawiciele
rodu O’Briefne uciekli z Irlandii
do Francji, a potem do Rosji,
gdzie przez kilka pokoleń służyli
jako żołnierze rosyjskim carom.
Rodzina 0’Briefne nigdy jednak
się nie zruszczyła, a to z powodu
religii katolickiej, którą za wszelką
cenę starali się zachować. Z tego
powodu przez kilka pokoleń
nie żenili się z Rosjankami, bo
wówczas musieliby przejść na
prawosławie. Wybierali na żony
Polki-katoliczki, dzięki czemu
mogli pozostać przy swojej religii.
Mimo to, na Kresach do końca
nie byli uważani za prawdziwych
Polaków, lecz za „Irlandczyków”.

„Dom na Kresach. Powrót”
angielskiego pisarza Philipa
Marsdena
to
wspaniała,
nostalgiczna opowieść o świecie,
który zaginął we wrześniu 1939
r. To jedna z najpiękniejszych
opowieści o polskich Kresach,
jakie
w
życiu
czytałam.
Książka jest fabularyzowanym
dokumentem i składa się z trzech
przeplatających
się
warstw
narracyjnych:
odautorskiej
narracji
samego
Marsdena
oraz opowieści dwóch Polek z
Kresów: emigracyjnej poetki
Zofii Ilińskiej-Moseley i jej

matki Heleny Brońskiej, z domu
O’Briefne. Na początku autor
wspomina, jak w dzieciństwie
jeździł na wakacje do Kornawalii
i poznał tam starszą o 40. lat
Polkę Zofię, właścicielkę hotelu
„Braganza”. Ta znajomość i
przyjaźń z interesującą kobietą
przetrwała całe lata. Na początku
lat 1990., po upadku Związku
Radzieckiego Zofia poprosiła
Marsdena, który w międzyczasie
zaczął swoją karierę pisarzapodróżnika, by towarzyszył jej
w wyjeździe na Białoruś, gdzie
znajdował się rodowy majątek

familii Brońskich o nazwie
Mantuszki. Uciekła stamtąd z
rodziną przed bolszewikami we
wrześniu 1939 roku jako 17-letnia
dziewczyna.
W momencie
podróży na Białoruś Zofia ma już
przeszło 70 lat. Jedzie tam z duszą
na ramieniu, wciąż w wielkim
strachu przed bolszewikami.
Marsden opisuje jej rozterki,
wahania i obawy związane z
konfrontacją z przeszłością. Na
miejscu okazuje się, że dworu w
Mantuszkach już nie ma, z trudem
można tylko (po rosnącym kiedyś
przed
dworem
modrzewiu)

Opowiedziana w „Domu na
Kresach”
historia
Heleny
O’Briefne rozpoczyna się latem
1914 roku, kiedy przebywa ona
w gościnie w majątku Stanisława
Brońskiego w Klepawiczach w
okolicy Grodna. Rodzina każe
jej stamtąd wyjechać na wieść
o wybuchu I wojny światowej. I
od tej pory Helena stale ucieka.
Najpierw razem z rodziną
ewakuuje się przed nacierającym
frontem niemieckim na wschód
Rosji, do Sankt Petersburga. Jest
to ucieczka wozami konnymi,
razem ze służbą, zwierzętami
i całym dobytkiem. Po drodze
konwój uciekinierów odwiedza
majątek
stryja
Mikołaja
O’Briefne w Drukowie oraz
dwór w Pieskowie niedaleko
Mińska, gdzie mieszkał starszy
wujek i dwie zdziwaczałe ciotki.
W Sankt Petersburgu Helena
jest świadkiem ostatnich dni
dynastii Romanowów i początku
rewolucji październikowej. W
czasie przerwy w przedstawieniu
w operze widzi w foyer cara

Mikołaja II i jego rodzinę. Na
ulicy Petersburga ktoś pokazuje jej
słynnego cudotwórcę Rasputina.
Ona sama zajmuje się wtedy
uczeniem angielskiego grupy
rosyjskich urzędników. Musi
zarabiać na życie, bo majątek
został w rękach Niemców, za
linią frontu. A potem znowu
musi uciekać. Tym razem na
zachód przed bolszewikami.
Rodzina wyjeżdża najpierw do
Mińska, potem do Wilna, w
końcu – w czasie wojny polskobolszewickiej - do Warszawy.
Okres wojny i utrata całego
majątku nie przeszkadza Helenie
mieć adoratorów . Przeżywa
kilka oczarowań rozmaitymi
mężczyznami,
w
końcu
wychodzi za mąż za Adama
Brońskiego,
którego
ojciec
ofiarowuje młodym majątek
Mantuszki. Jej mąż odbudowuje
tamtejszy dwór zniszczony w
czasie wojny, rodzą się dzieci.
Zofia, przyjaciółka Marsdena,
jest najstarsza z rodzeństwa.
Następuje kilkanaście lat pokoju.
Ale już we wrześniu 1939 roku
Helena znowu musi ładować
rodzinę na wozy konne i uciekać
przed bolszewikami. Tym razem
w kierunku granicy z Litwą. Na
przykładzie życiorysu Heleny
Brońskiej autor bardzo dobrze
uchwycił to, że życie polskiego
ziemiaństwa na Kresach to nie
była sama sielanka i wiejska
idylla, jak się niektórym dzisiaj
zdaje, ale niebezpieczne siedzenie
na beczce prochu i wieczne
oczekiwanie na to, z której strony
nadejdzie wróg. Przedstawił także
wiele szczegółów z życia we
dworze szlacheckim w okresie
międzywojennym. Kto lubi takie
klimaty, znajdzie tu coś dla siebie.
Poza tym, Marsdenowi udało
się nadać pewien uniwersalizm
tej typowo polskiej, kresowej
historii. Podczas lektury „Domu
na Kresach” przychodziła mi na
myśl dzielna Scarlett O’Hara
z „Przeminęło z wiatrem” i jej
odbudowywanie
zniszczonej
rodzinnej plantacji po wojnie
secesyjnej.
A teraz – niespodzianka! Marsden
pozmieniał w swojej książce
nazwiska i nazwy miejscowości.
Odkryłam to, szukając w
sieci wiadomości o opisanych
majątkach. Szukałam i nie
znalazłam. Szukałam biskupa
Rygi Augusta O’Briefne i także
nie znalazłam. Dzięki dedukcji
odkryłam, że rodzina O’Briefne
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naprawdę nazywała się O’Rourke.
To był ich herb:

Helena wspomina, że w 1918 roku
jej stryj został biskupem Rygi
na Łotwie. Wpisałam w Google
„biskupi Rygi” i dowiedziałam się,
że w latach 1918-1920 biskupem
Rygi był Edward O’Rourke. Imię
i nazwisko inne niż w „Domu na
Kresach”, ale poza tym, wszystko
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się zgadza. Rodzina O’Rourke
miała irlandzkie korzenie, ich

Miasta Gdańska i wytrwał na
tym stanowisku kilkanaście
lat, mimo niechęci ze strony
Niemców. Znalazłam w sieci
informacje o innych członkach
tej rodziny. Najbardziej znanym z
nich był generał Józef Korneliusz
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O’Rourke, rosyjski wojskowy,
zasłużony
w
walkach
z
Napoleonem. Jego portret można
oglądać w Ermitażu. O tym
portrecie czytamy także w „Domu
na Kresach”. Był to w prostej linii
praprapradziadek Heleny:

przodkowie władali niegdyś
królestwem Breifne w Irlandii, a
w XVII wieku uciekli do Rosji.
Mimo, że potem mieszkali wśród
Polaków, ich odrębność narodowa
była zauważalna. Edmund (a
nie August) O’Rourke został w
1920 roku biskupem Wolnego

Rodzina ta miała wiele majątków
na Kresach, jednym z bardziej
znanych był Wsielub (dzisiaj
Usielub na Białorusi) należący
przed II wojną światową do Karola
O’Rourke, kuzyna biskupa.
Pałac
we
Wsielubiu
był
drewniany, przetrwał wojnę,
ale w 2012 roku został
podpalony przez nocujących
tam bezdomnych. Nie udało mi
się namierzyć wymienionych w
książce majątków o nazwach:
Klepawicze, Płatkowo, Drukowo i
Mantuszki. Może ktoś będzie miał
więcej szczęścia i je znajdzie?
Lub zidentyfikuje…   Aaa, hotel
„Braganza” w Kornwalii też
znalazłam! To pensjonat typu
„B+B” pięknie położony na
wybrzeżu. Można tam pojechać,
choć Zofii Ilińskiej-Moseley już
tam nie ma. Zmarła w trakcie
pisania „Domu na Kresach”.
Marsden ustalił, że dokładnie
w momencie jej śmierci piorun
trafił w modrzew posadzony w
Mantuszkach przez jej matkę.
Marsden Philip, „Dom na
Kresach.
Powrót”,
tłum.
Agnieszka Soznańska, wyd. W. A.
B., Warszawa 1995

Ślady Polskości na Kresach

-KARASIN
KRWIĄ
NASIĄKNIĘTY
Ryszard Fraczek
Jest takie miejsce na Wołyniu, dzisiaj zapomniane gdzie czas się zatrzymał. Wieś schowana w lasach
wśród bagien leżąca około 20 km
za Maniewiczami przy drodze do
Lubieszowa. Karasin wieś dzisiaj
zapomniana, nasiąknięta krwią legionistów Piłsudskiego i mordów
OUN UPA. Ziemia święta, po
której stąpali Tadeusz Kościuszko
pobierający naukę w gimnazjum
u Pijarów w niedalekim Lubieszowie, brygadier Józef Piłsudski,
męczennik ks. Bronisław Reroń i
sługa Boży kapucyn ojciec Serafin
Kaszuba.
BAGNA – KARASIE–WOŁYŃ
Pierwsze wzmianki o Karasinie
sięgają połowy XVI wieku. Początkowo ludzie osiedlali się nad
brzegiem jeziora i zajmowali się
rybołówstwem. Szczególnie obfite jezioro było w karpia i karasia.
Stąd jak mówi legenda pochodzi
nazwa miejscowości. Dobra karasińskie należały wówczas do zamku w Łucku. Następnie w 1539 r.
wieś kupił starosta włodziemierski
Fiodor Sanguszko. W 1583 r. dobra
odkupił książę, wojewoda wołyński Florian Zakaszewski, biorący
udział w bitwie pod Cecorą w 1620
roku u boku hetmana Stanisława
Żółkiewskiego. Dawniej osada należała do gminy Horodok. W czasach II Rzeczypospolitej Karasin

wchodził w skład gminy Maniewicze, powiat Kowel. W strukturach
kościelnych był filią parafii Maniewicze. Po uzyskaniu samodzielności rok później parafia liczyła zaledwie ok. 200 wiernych.
Jeziora w samym Karasinie już
nie ma, ale dwa kilometry na północy leży malownicze jezioro
Trosne, latem pełne turystów. W
wiosce zachowała się piękna pounicka drewniana cerkiew p.w.
Św. Michała Archanioła z 1691
roku, której urok został przyćmiony po pomalowaniu jak większość
ukraińskich cerkwi kolorem niebieskim. Cerkiew pierwotnie była
trójdzielna. W 1882 r. dobudowano w tym samym stylu dzwonnicę,
kopułą na ośmiobocznym bębnie.
Tradycyjnie wnętrze świątyni z ołtarzem ikonostasem. Wartym zobaczenia w Karasinie jest drewniany
wiatrak, który spełniał rolę młyna.
Dąb, który został użyty do budowy
był importowany z Kowla o średnicy około jednego metra. W 2005
roku z inicjatywy miejscowych
władz wiatrak zosta przeniesiony
z północno–zachodniej części do
centrum wsi.
MIAŁ DOPIERO 32 LATA
Czwartek 19 grudnia 1940 roku był
takim samym dniem jak poprzednie. Mróz iskrzył, pisał na szybach
historię codziennego dnia. Ksiądz

Bronek czuł niepokój. Wiedział,
że coś wisi w powietrzu. Modlił
się w swoim małym drewnianym
kościołku, który wraz z parafianami zbudował w trzy lata. Wracał myślami do swojej rodzinnej
wioski Kaliny Wielkiej położonej
niedaleko Miechowa. Uśmiechnął
się wspominając dzień narodzin,
podobno 6 grudnia 1908 roku
przyniósł go sam św. Mikołaj. To
był dopiero prezent, jaka radość w
domu. Przyszedł czas wyboru. Nie
pamięta już jak to się stało, że wstąpił do ojców Pijarów w Krakowie,
Potem było gimnazjum na Skałce
i seminarium w Łucku i święcenia
kapłańskie w roku 1938. Kapłan
wspomina kolejno parafie w Włodzimierzu, Łucku i Maniewiczach.
No i w końcu jako administrator
trafił tu do Karasina, nowej parafii
liczącej około 200 Polaków. Wraz
z wiernymi w ciągu 3 lat zbudował
kościół. Nagle do świątyni wpadła gromada mężczyzn. Krzycząc
wywlekła kapłana w szatach liturgicznych z kościoła. Księdza wywieziono w nieznanym kierunku.
Sprawcy pozostali nieznani. Jedne
źródła podają, że byli to Rosjanie,
drugie, że banderowcy z OUN
UPA. Pewne jest to, że młody, inteligentny prężnie działający kapłan
stał się niewygodny nacjonalistom
ukraińskim. Po zatrzymaniu prawdopodobnie skatowany, w niewyjaśnionych okolicznościach znalazł

się w Równem, gdzie prawdopodobnie na miejscowym cmentarzu
znajduje się grób.
SZPION Z WATYKANU

Po tragicznej śmieci ks. Reronia
w Karasinie czekano na nowego
kapłana. Ksiądz dziekan Ludwik
Syrewicz skierował do parafii kapucyna ojca Serafina Kaszubę.
Zakonnik do Maniewicz dotarł
pociągiem wieczorem w wieczór

/ Sks. Bronisław Antoni Reroń Fot GTKRK
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cławiu. W czerwcu 1970 wrócił
do Kazachstanu. Ciągle wędrując spotkał się ze śmiercią 20-go
września 1977 r. we Lwowie podczas modlitwy brewiarzowej. Ojciec Święty Franciszek podpisał
w 2017 roku dekret o heroiczności cnót, o. Serafina Kaszuby OFM
Cap.
OSTATNI KAPŁAN

Brygady Legionów Polskich. Legiony działały w ramach armii
austro-węgierskiej i podlegały
dowództwu Landwehry. Uchwała głosiła „Pod polską komendą,
a w ścisłej łączności z naczelnym
dowództwem armii austriacko-węgierskiej pójdą Legiony Polskie w
bój, aby na szalę tej największej
wojny rzucić także godny narodu
polskiego czyn, jako warunek i za-
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1 pułku piechoty legionów, w
obecności podpułkownika Kazimierza Sosnkowskiego i porucznika Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, przyjął od chorego
na grypę Józefa Piłsudskiego akt
wyrzeczenia się protestantyzmu i
złożenia wyznania wiary rzymskokatolickiej.
KAMIENIE WOŁAĆ BĘDĄ
W sierpniowy ciepły dzień jedziemy z proboszczem z Maniewicz
do Karasina. Było sucho, toteż
duktem leśnym dostaliśmy się w
okolice miejsca gdzie był kościół.
Szliśmy lasem. Tu grzybów nikt
nie zbiera miejscowi boją się i szanują to miejsce. Wiedza, że tutaj
spalono ludzi i kościół – opowiada
ks. Andrzej.

/ REROŃ Bronisław Antoni Pamiątkowy krzyż, prawd. miejsce mordu, Równe
źródło: www.genealogia.okiem.pl

wigilijny. Po rozmowie z ks. Jastrzębskim chciał jechać do Karasina, żeby odprawić ludziom pasterkę. Okazało się to niemożliwe.
Rano podstawiono pod plebanię
sanie z chuderlawą szkapą. Ksiądz
szczelnie opatulony usiadł w saniach. Myślami był jeszcze ma
pasterce w kościele maniewickim,
piękne ołtarze, wypolerowane posadzki i zapach kadzidła. Kościół
cacko uśmiechnął się.
Droga wiedzie lasami, jakaś leśniczówka, wyrąb leśny i lasy. Po
dwóch godzinach zaprzęg dociera
do plebani. Plebania ograbiona,
pusta. Znalazła się kasza, którą
jadł małą łyżeczką. Kapłan wspomina Zamartynów na przedmieściach Lwowa, gdzie się urodził.
Mój Lwów Semper Fidelis. Myśli
przywołują rodziców: tatę Karola i
mamę Annę z d. Horak. Dom rodzinny i Bóg, Honor, Ojczyzna to,
co wyniósł, pozostało na zawsze w
sercu kapłana. Ksiądz wspomina
rodzeństwo, które zawsze troszczyło się o niego najmłodszego
z czwórki. Brat Józek zginął tragicznie będąc jeszcze dzieckiem.
Średnia siostra Janina wyszła za
mąż. Najstarsza Maria została nauczycielką, zawsze mnie wspierała
– modlił się. I nauka w Gimnazjum
im. Stanisława Żółkiewskiego we
Lwowie, po którym wstąpił do zakonu kapucynów przyjmując imię
zakonne Serafin. Pięć lat później w
1933 Alojzy, czyli ojciec Serafin
Kaszuba w seminarium zakonnym
w Krakowie otrzymał święcenia, po których podjął i ukończył
studia z zakresu filologii polskiej
na Uniwersytecie Jagielońskim.
Pierwszą placówka zakonnika
były w Dublanay k. Lwowa.
Zakonnik polubił tych prostych
ludzi, którzy wsłuchali się w katechezy, kochali, szanowali kapłana.
W sierpniu 1941 r. wraz z grupą
parafian wybrał się do niedalekiego Luwipola na odpust ku czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Tu zastała księdza straszna informacja, banderowcy spalili kościół
w Karasinie, całą wieś, wymordo-

wali ludzi. Kapłan wraz z reszta
parafian udali się do Bystrzycy,
gdzie urządził kaplicę. Kiedy i tu
Upowcy spalili wieś ojciec Serafin
ze swoja gromadką schronił się w
parafii w Dermance. W czerwcu
1943 roku w sposób cudowny po
raz kolejny uniknął śmierci. Kiedy
oprawcy palili Dermankę, mordowali ludność, ksiądz przebywał w
Horodnicy, która wkrótce stała się
ośrodkiem życia religijnego okolicznych miejscowości.
Ojciec Kaszuba nie wyjechał do
Polski. Wysiadł z pociągu w Zdołbunowie i pozostał z wiernymi.
Był wędrownych kapłanem, tułaczem ściganym przez NKWD.
Często aresztowany, pozostawał
niezłomny, wszędzie prowadził
prace duszpasterską. W ukryciu
bez zameldowania docierał na Litwę, Białorus, Estonię. Wędrował
przez Kijów, Zaporoże, na Krym.
Unikając bezpieki dotarł do Kazachstanu. Aresztowany w 1966
r. został zesłany na 5 lat do obozu
pracy w Arykte, a następnie w Arszatyńsku.
Kapucyn O. Robert Krawiec tak
wspomina ojca Serafina. „Ubóstwo było szczególnym charyzmatem O. Serafina. Mawiał: właściwie nic mi więcej niepotrzebne,
kiedy mam Jego”.
Zakonnik adorował Chrystusowa
w dwóch postaciach w Eucharystii i w spotykanym człowieku.
Do końca w oczach ludzi pozostał
„włóczęgą Bożym”, świętym człowiekiem”. W oczach komunistów
był pasożytem, niebezpiecznym
włóczęgą, watykańskim szpionem.
W sierpniu 1968 roku zmarła w
Polsce ukochana siostra Maria.
Sowieci po raz kolejny zemścili
się na zakonniku nie pozwalając
na wyjazd do Polski. Zgodę otrzymał po pogrzebie.
Kapłan przyjechał do Polski i odwiedził grób siostry. Schorowany
przeszedł operacje płuc w Wro-

/ Edmund Domański Fot Archiwum

Ostatnim księdzem w Karasinie był ks. Edmund Domański (
1908-19884). Żarliwy patriota,
humanista, społecznik. Urodził
się w pobliskim Rokitnie pow.
Sarny 22 stycznia 1908 roku syn
Leona i Walerii z Jakubowskich.
Po maturze wstąpił do Wyższego
Seminarium Duchownego także
w Płocku, ai na dalsze studia do
Seminarium Duchownego w Łucku. Świecenia kapłańskie przyjął
w 1935 roku. Był wikariuszem we
Włodzimierzu Wołyńskim. Pracował w Starej Hucie i Moczulance,
Maniewiczach i Karasinie. Chronił
miejscową ludność przed okupantem niemieckim bandami UPA.
Dzięki swojej dyplomacji uratował od rozstrzelania przez Niemców grupę ok. 40 mężczyzn. Na
przełomie lat 1944/45 był kapelanem szpitala w Końskich. Po wojnie rozpoczął pracę jako administrator parafii w Iłowej. Tu zakłada
Gimnazjum Mechaniczno-Kolejowe. Jest katechetą i dyrektorem.
W roku 1947 na wskutek zmian
ustrojowych zmuszony był opuścić szkołę i zostaje proboszczem
parafii w Szczutowie k. Sierpca,
a następnie w Rokiciu k. Płocka
Ostatnia parafią było Królewie.
Przebywał u sióstr zakonnych w
Laskach k. Warszawy. Zmarł 21
kwietnia 1984 r. w Płońsku. Został pochowany w Warszawie na
cmentarzu Bródnowskim.
BRYGAIRER PIŁSUDSKI
W Karasinie mieścił się Sztab I

datek lepszej dla niego doli”
W dzienniku z Kampanii Rosyjskiej Krasickiego Augusta porucznika w Sztabie Komendy Polskich
Legionów Lwów 1934 nakładem
„Panteonu Polskiego” str. 393-394
czytamy Czwatek, 17. II. 1916.
„O godz. 7-ej rano wyjechałem
na inspekcję z gen. Puchalskim
wózkiem do Karasina, … Zajeżdżamy przed komendę I-ej brygady; wychodzi pułk. Sosnkowski i
zawiadamia, że brygadjer Piłsudski w nocy zachorował; gorączka
40 stopni. Zastajemy go w łóżku, z
poduszek wychyla się głowa z rozwichrzoną fryzurą, z pod krzaczastych brwi błyski...”
Dziesięć dni później 27 lutego
1916 r. w Karasinie miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Ksiądz
pijar Henryk Ciepichałł kapelan

Ks. Andrzej Marcin Kwiczala –
syn Andrzeja i Alicji z d. Nikiel,
urodził się 30 stycznia 1967 roku
w Nysie. Po maturze rozpoczął
studia na Akademii Medycznej we
Wrocławiu. Po złożeniu egzaminu
dyplomowego rozpoczął pracę w
Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 4 na Oddziale Nefrologii we Wrocławiu. W 1994 roku
wstąpił do Wyższego Seminarium
Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i rozpoczął studia na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim. Po otrzymani święceń
w roku 2000 podjął decyzję, że
będzie pracował tu na Kresach.
Został wikarym w Łucku. Rok
później został objął probostwo
w parafich p.w. Ducha Świętego
w Maniewiczach, p.w. Świętych
Cyryla i Metodego w Lubieszowie i p.w. Św. Marcina w Czersku.
Jest też wakacyjnych kapelanem
harcerzy stacjonujących w Koststiuchnówce, miejscu wielkiej
bitwy Legionów Piłsudskiego.
Dba o okoliczne groby, cmentarze,
miejsca pamięci.
Docieramy do położonego na
wzgórku krzyża, otoczonego fundamentem. Zapalamy znicze, modlimy się. Kś. Andrzej opowiada
– krzyż postawiliśmy w 2003 z
kolejarzami z Kielec, wśród których wspominam Pana Antoniego Nowaka. Kieleccy kolejarze
przyjeżdżali do kolejarki jeszcze
sprzed wojny zmarłej już Pani
Stefanii, Polki mieszkającej w
Worokomle k. Kamienia Koszyrskiego. Taka brać kolejarska. Jak

/ Sztab I Brygady Legionów Polskich w Karasinie. Stoją od lewej: Kazimierz Sosnkowski, Kazimierz Świtalski, Stanisław Rouppert, Józef Piłsudski, Zygmunt Sulistrowski,
Tadeusz Piskor, Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Maj 1916 r. Źródło: CAW
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/ Nieistniejący kościół w Karasinie spalony w 1941 r.

/ Krzyż w miejscu spalonego kościoła

nie przyjeżdżali to podawali paczki, lekarstwa, żywność pociągiem
Warszawa – Kijów. Dawali radę
– opowiadał kapłan. Zawsze w
czerwcu odprawiam tu Mszę Św.
za zamordowanych, spalonych w
kościele, za ks. Bronisława Reronia. Miejscowi opowiadali, że
wśród spalonych było 7 dzieci komunijnych. Bratanek ks. Bronisława, już nieżyjący Andrzej Reroń
próbował odtworzyć dramat karasiński. W Małej Bazyliki Świętego Antoniego. W Rybniku został
wmurowany kamień z spalonego
Kościoła w Karasinie.

/ Autor z Dawidem Jaszczyszynem przy krzyż w miejscu spalonego kościoła

Tego Karasina już nie ma, już nie
będzie. Tego ze wspomnień Longina Glijera, które opisał w „Stepach Kazachstanu”. Karasin to
niewielka wioska...Tu spędzaliśmy
wakacje. Tata od kilku lat był komendantem posterunku policji w
Karasinie… Wakacje w Karasinie
były cudowne... Tu, w Karasinie

pod opieką obojga rodziców wolno
było robić wszystko i korzystaliśmy
z tej wolności w pełni… W Karasinie przeżyłem jedno z pierwszych
silnych uczuć litości i współczucia
dla rodzin chłopskich odprowadzających ojców i braci do wojska.
Były to ostatnie dni sierpnia 1939
roku.
Tego Karasina nie ma. Tamtych
ludzi też nie ma. Nie ma grobów
pomordowanych, na których nikt
nie zapali świeczki. Nie wiadomo
gdzie są Ci, którzy rozproszyli się
po świecie, wyszli w nieznane z
Armią Andersa, spoczywający
gdzieś na obcej lub i polskiej ziemi. Pozostaje pamięć i słowa Jezusa z Ewangeli św. Łukasza 19.40
„Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą”
Ryszard Frączek mail: kontakt@
naszekresy.pl
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Zapomniana
„Bitwa nad Niemnem”
Redakcja

Szczeciński IPN w 2020 r. w
ramach serii broszur popularnonaukowych „Największe bitwy wojny polsko-bolszewickiej
1919–1921” wydał ( do bezpłatnego pobrania, link https://bit.
ly/2ZzOjWI ): opracowanie prof.
Macieja Krotofila na temat znaczenia „Bitwy nad Niemnem” dla
przebiegu całej wojny polsko-bolszewickiej.
Odzyskiwanie
niepodległości
przez Polskę po I wojnie światowej było procesem, w którym
istotną rolę odgrywały zarówno
zabiegi dyplomatyczne, jak i działania zbrojne. Najpoważniejszym
konfliktem militarnym, jaki zmuszone było toczyć młode państwo,
była wojna polsko-bolszewicka
z lat 1919–1920. Ewentualna
przegrana w tej wojnie, w przeciwieństwie do innych polskich
działań militarnych z tego okresu,
miałaby wpływ nie tylko na przebieg granic II Rzeczypospolitej,
ale przede wszystkim zagrażałaby istnieniu niepodległej Polski.
W polskiej pamięci historycznej
utrwaliła się przede wszystkim
kampania 1920 r., a zwłaszcza
zwycięska Bitwa Warszawska
i kontrofensywa znad Wieprza.
Jednak te niewątpliwe sukcesy
wojskowe, które odsunęły niebezpieczeństwo zdobycia przez
wojska bolszewickie Warszawy
i całkowitej klęski państwa polskiego, nie rozstrzygnęły losów
wojny. Historycy zgadzają się,
że decydująca dla przebiegu tego
konfliktu była nieco zapomniana
i mniej eksponowana Bitwa nad
Niemnem. Za: https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/wojna-polsko-bolszewick/72548,Bitwa-nad-Niemnem-1920.html
P.S.
Przypadającą w tym roku 100.
rocznicę Bitwy Warszawskiej
Instytut Pamięci Narodowej postanowił uczcić m.in. przygotowując serię dziewięciu broszur
popularnonaukowych
dedykowanych wybranym bitwom
wojny polsko-bolszewickiej. Bitwa Warszawska roku 1920 to
największe militarne zwycięstwo Polski od czasów wiktorii
wiedeńskiej 1683 r. Sierpniowe
zwycięstwo sprzed 100 laty ocaliło niepodległą Polskę i cywilizację łacińską.
Broszury zostały przygotowane
przez czołowych polskich znawców problematyki, którzy w przystępny sposób zaprezentowali
szereg istotnych dla tego konfliktu postaci i wydarzeń, przypominając również mało znane epizody. W broszurach zostały opisane
m.in. najistotniejsze militarne
aspekty wojny polsko-bolszewic-

kiej 1919-1921, jak tworzenie się
struktur Wojska Polskiego, polski
wysiłek mobilizacyjny, sztuka
wojenna, strategia obu stron oraz
punkty zwrotne konfliktu.
Choć pisane przez różnych autorów, poszczególne teksty nawzajem się uzupełniają, co pozwala
uzyskać całościowy obraz przebiegu działań wojennych. Duży
nacisk położono na oprawę graficzną broszur, na którą – prócz
zdjęć (nierzadko dotąd niepublikowanych), map i szkiców – złożyły się liczne eksponaty muzealne, w tym wybrane dzieła sztuki
(polskie malarstwo batalistyczne).
Broszury w wersji cyfrowej
[PDF] do pobrania na stronie internetowej IPN. Jako pierwszą zaprezentowano broszurę autorstwa
prof. Aleksandra Smolińskiego –
„Wyprawa wileńska w kwietniu
1919”. Ostatnie dwie z dziewięciu
broszur będą opublikowane 11 i
14 sierpnia.
Lista broszur:
Aleksander Smoliński – „Wyprawa wileńska” w kwietniu
1919
„Wyprawa wileńska” z kwietnia
1919 r. była pierwszą dużą operacją zaczepną Wojska Polskiego
w wojnie polsko-bolszewickiej.
Zakończyła się ona wyzwoleniem
Wilna spod sowieckiej okupacji, w czym główną rolę odegrał zagon 1 Brygady Jazdy pod
dowództwem płk. Władysława
Beliny-Prażmowskiego. Polscy
kawalerzyści wdarli się do miasta, zaskakując jego garnizon,
po czym przez kilka dni toczyli,
przy wsparciu mieszkańców Wilna, zacięte boje z kontratakującym przeciwnikiem. Szalę zwycięstwa przeważyło przybycie
posiłków w postaci oddziałów
2 Dywizji Piechoty Legionów.
Juliusz S. Tym – Działania na
Froncie Litewsko-Białoruskim
(czerwiec 1919-kwiecień 1920)
Choć w powszechnym użyciu
funkcjonuje określenie „wojna
1920 roku”, to warto podkreślić że Wojsko Polskie toczyło
boje z bolszewikami już w roku
1919. Nieco zapomniane walki
na Froncie Litewsko-Białoruskim – prowadzone od czerwca
1919 r. do kwietnia 1920 r. m.in.
o Mińsk, Bobrujsk, Dyneburg i
Mozyrz – zakończyły się ważnymi polskimi zwycięstwami,
które odepchnęły Armię Czerwoną na wschód i pozwoliły no-

woutworzonemu państwu polskiemu lepiej przygotować się do
przyszłych zmagań z Sowietami.
Juliusz S. Tym – Operacja zaczepna Wojska Polskiego na
Ukrainie (25 kwietnia-11 maja
1920)
Rozpoczęta 25 kwietnia 1920
r. polska ofensywa na Ukrainie
(operacja „Józef”), która zakończyła się pobiciem sowieckich
jednostek i wyzwoleniem Kijowa,
była jednam z ważniejszych momentów wojny polsko-bolszewickiej. Podejmując śmiałe i zaskakujące ataki (m.in. zagon kawalerii na Koziatyn i rajd piechoty
na samochodach ciężarowych na
Żytomierz) Polacy szybko otworzyli sobie drogę do największego
ukraińskiego miasta. Celem Józefa Piłsudskiego było nie tylko

pokonanie przeciwnika na płaszczyźnie militarnej, lecz wsparcie
nowego sojusznika, Ukraińskiej
Republiki Ludowej, który odgrywał ważną rolę w geopolitycznych
koncepcjach Naczelnika Państwa.
Michał Klimecki – Pochód Tuchaczewskiego nad Wisłę
Latem 1920 r. bolszewicy rozpoczęli własną ofensywę na Białorusi i Ukrainie, przełamując nazbyt rozciągnięte i niedostateczne
obsadzone polskie linie. Największe zagrożenie stwarzał Front
Zachodni Michaiła Tuchaczewskiego, którego armie po sukcesach odniesionych na Białorusi
nieubłaganie zbliżały się do polskiej stolicy. Gdy Tuchaczewski
widział się już w roli zdobywcy
Warszawy, a w Moskwie planowano sowietyzację terytoriów II
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Rzeczypospolitej i dalszy „eksport” rewolucji, społeczeństwo
polskie dokonało bezprecedensowej mobilizacji, pragnąc bronić
świeżo wywalczonej niepodległości. Jednym z największych osiągnięć tego trudnego okresu było
utworzenie Armii Ochotniczej,
której tysiące żołnierzy wkrótce
wyruszyły na front, by odwrócić
niekorzystny dla strony polskiej
bieg wydarzeń.
Marek Kozubel – Brody-Lwów
1920
Gdy Front Zachodni Michaiła
Tuchaczewskiego
maszerował
na Warszawę, siły Frontu Południowo-Zachodniego Aleksandra Jegorowa punktem ciężkości
swych działań uczynił Lwów.
Najgroźniejszą jednostką Fron-
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Południowo-Zachodniego
była 1 Armia Konna Siemiona
Budionnego, która walnie przyczyniła się do polskiej porażki
na Ukrainie, a następnie stała się
główną przyczyną braku możliwości ustabilizowania frontu.
Polacy podjęli próbę zniszczenia
Konarmii pod Brodami, lecz nie
przyniosła ona sukcesu. Krwawy pochód Budionnego, znaczony bestialskimi mordami na
jeńcach i rannych polskich żołnierzach (jak m.in. pod Zadwórzem) zakończył się wszakże
pod Lwowem, którego „czerwonym” nie udało się zdobyć.
Marek Kozubel – Zamość-Ko-

marów 1920
Po nieudanym ataku na Lwów,
1 Armia Konna ruszyła na Zamość, lecz oblężone miasto, bronione wspólnie przez Polaków
i Ukraińców, odparło bolszewików. Zmiana ogólnej sytuacji
na froncie polsko-sowieckim,
spowodowana rezultatami walk
pod Warszawą, spowodowała, że
Konarmia, osaczana przez polskie oddziały, musiała rozpocząć
odwrót, by uniknąć zniszczenia.
Rejterujące wojska Budionnego 31 sierpnia natknęły się pod
Komarowem na 1 Dywizję Jazdy Juliusza Rómmla. Doszło do
wielkiej bitwy kawalerii, w re-

zultacie której 1 Armia Konna
ponownie uniknęła zniszczenia,
jednak została pobita, poniosła
duże straty i przestała stanowić
większe zagrożenie dla Polaków.
Maciej Krotofil – Bitwa nad
Niemnem 1920
Choć wojska Michaiła Tuchaczewskiego zostały w sierpniu
1920 r. krwawo odparte spod
Warszawy, on sam wciąż jeszcze
nie czuł się pokonany. Dowódca
sowieckiego Frontu Zachodniego, po dokonaniu niezbędnej reorganizacji i uzupełnień w swych
przetrzebionych dywizjach, planował wznowienie działań za-

czepnych przeciwko Wojsku Polskiemu i zwycięskie zakończenie
kampanii. Złudzenia Tuchaczewskiego na temat możliwości odwrócenia losów wojny ostatecznie rozwiała ofensywa Józefa
Piłsudskiego, przeprowadzona w
drugiej połowie września 1920
r., która przeszła do historii jako
Bitwa nad Niemnem. To nieco
zapomniane i pozostające w cieniu Bitwy Warszawskiej starcie
doprowadziło do ostatecznego
rozbicia sił Frontu Zachodniego
i przypieczętowało polski sukces
militarny w wojnie.
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Zagon na Korosteń – październik
1920, a 14 sierpnia – Łukasz Przybyło – Bitwa Warszawska 1920.
Pliki do pobrania TUTAJ : https://
ipn.gov.pl/pl/historia-z-ipn/103266,Broszury-popularnonauko
we-Najwieksze-bitwy-wojny-po
lsko-bolszewickiej-19191921-d.
html
Na podst. IPN : http://l24.lt/pl/
polska/item/346525-broszurynajwieksze-bitwy-wojny-polskobolszewickiej-1919-1921-dopobrania

11 sierpnia została opublikowana
broszura Aleksander Smoliński –

Dlaczego nie wnosimy wkładu
w umocnienie autorytetu Polski...
Bożena Ratter
Zajrzałam do 2. numerów Kuriera Galicyjskiego z 2019
roku. Zawartość wzbudziła
moje zdziwienie i oburzenie .
W tym samym numerze spotkanie z Prezydentem Dudą i Jego
Małżonką i niezwykle bogata treść w związku ze śmiercią prezydenta Adamowicza.
Uwielbienie Adamowicza nie
zna granic, wspomnienie wzruszające do łez, prośba o pamięć,
gorąca modlitwa, zwrócenie
uwagi, iż przez 2 dni nazwisko
Adamowicza gościło we wszystkich światowych mediach!!!!
A ile trudu wykazał autor Artur Deska by na 6. szpaltach w
artykule „Rzecz straszna, bezduszna, tragiczna” zganić Polaków za wojnę polsko-polską
w związku ze śmiercią nieodżałowanego Adamowicza! Wspomnienie wizyty Adamowicza w
związku z poszerzeniem oferty
Wizz Air o loty ze Lwowa do
Gdańska Katowic i Dortmundu.
Będą nim latać bogaci ukraińscy
mieszkańcy Polski, którzy na
pewno w Gdańsku nie głosowali na Prezydenta Andrzeja Dudę.
Marszałek Ryszard Terlecki nie
za darmo otrzymał odznaczenie
od Prezydenta Ukrainy. Marszałek w rozmowach z Ryszardem Dzięciołowskim (doradcą
prezydenta RP -proszę zwrócić
uwagę na podpis pod zdjęciem,
słowo prezydent z małej litery
gdy tymczasem w artykule Artura Deski pisownia Prezydenta
Gdańska wymaga zastosowania
dużej litery , jak również słowo
Pan) oraz ukraińskim Jonny
Danielsem czyli Bogdanem Hudem - okazuje zainteresowanie
ukraińską wersją polskiej historii (obaj jego towarzysze są
Ukraińcami) . A może niezrozumienie...jedno i drugie nie przystoi polskiemu urzędnikowi.
Bogdan Hud daje wyraźne dyrektywy polskiemu rządowi: W

2020 roku w Kijowie powinna odbyć się defilada polsko-ukraińska . Strona polska
mogłaby wreszcie publicznie
podziękować za to, że walczyła
ramię w ramię z Polakami!!
Jako Polka domagam się od polskiej strony by strona ukraińska publiczne przyznała się
do ludobójstwa dokonanego na
200 000 Polakach tylko dlatego,
że byli Polakami.
Mogliby wreszcie przyznać się
publicznie do szowinistycznego nacjonalizmu, bo z niegojak pisze Wiktor Poliszczuk ,
ukraiński historyk - „z ideologii
nacjonalizmu ukraińskiego oraz
z dokumentów programowych
OUN wynika, że ta organizacja postawiła przed sobą zadanie zbudowania ukraińskiego
państwa nacjonalistycznego
na wszystkich, według jej ocen,
ukraińskich terytoriach etnograficznych, a cel ten, według
OUN, osiągnąć należy drogą
usunięcia z tych terytoriów
wszystkich wrogów, w tym Polaków. Chodzi o terytorium Wołynia, Galicji, Chełmszczyzny,
Nadsania, Łemkowszczyzny.
Powyższe wynika ze sformułowań programowych OUN z
1929 roku, zgodnie z którymi
usunięcie „zajdów”, „czużyńców”, „okupantów” miało nastąpić w „toku rewolucji narodowej”, ta zaś, według ocen
OUN Bandery, rozpoczęła się
po okupacji niemieckiej Kresów
Wschodnich II RP „.(Wiktor Poliszczuk, 1998, Potępić UPA!).
Jak widać szkoła frankfurcka
i szkoła nacjonalizmu ukraińskiego wytyczyły cel działania
i rozpoczęły jego realizację w
tym samym czasie.
Profesorze Bogdanie Hud, strona ukraińska mogłaby wreszcie publicznie przyznać się
do rusińsko/ukraińskiego wie-

lowiekowego działania na szkodę państwa polskiego łącznie
z ukraińskim nożem w plecy
w II wojnie, czyli ukraińskim
ludobójstwem na znienawidzonych przez Ukraińców Lachach,
wypędzeniem Polaków z ich
ojczyzny, z „etnicznie polskich”
ziem i wreszcie publicznie podziękować za przejęte mienie:
ziemie, uprawy, lasy, sady, zabudowania, sprzęt, mienie prywatne (łącznie z tożsamością
-dokumenty)
zarzezanych i
wypędzonych Polaków a także
za przejęty majątek Rzeczypospolitej! Przeprosić za wykreślanie 3/4 polskiej historii i 10
wieków istnienia Rzeczypospolitej w Europie.

Marszałkowie (polscy?) Małgorzata Gosiewska i Ryszard
Terlecki poświęcają polską rację stanu i posłusznie realizują
sformułowania programowe
OUN z 1929 roku, (czynili to
komuniści w PRL) i zamiast
wnosić wkład w umocnienie
międzynarodowego
autorytetu Polski wnoszą „wkład w
umocnienie międzynarodowego
autorytetu Ukrainy”, za co Prezydent Ukrainy wręczył im odznaczenia.
Co ciekawe, w tym środowisku
trwa praca nad odtwarzaniem
polskich elit- o czym rozmawia Wojciech Jankowski . Strona ukraińska mogłaby wreszcie
publicznie przyznać się do wymordowania polskich elit , do

wpisywania ich na listy wywózek na Sybir, do wpisywania
ich na listy straceń niemieckiego okupanta - jak choćby
polskich profesorów lwowskich
straconych na Wzgórzach Wuleckich. Wpisywali na listy także żydowscy sąsiedzi- komuniści, wzorowy sołtys Kuźnicy
wskutek donosu Żyda Chalmira
został wywieziony przez sowietów do Mińska i zamordowany
w Kuropatach (film TV Trwam).
Wojciech Jankowski z Kuriera
Galicyjskiego ma stałą audycję
w Radio Wnet. Czy jego audycje umacniają autorytet Polski
czy Ukrainy? Czy mamy nie
tylko niemieckie polskojęzyczne media?
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Wkroczenie Sowietów
Władysław Filar

Wkroczenie Sowietów
17 września 1939 roku o świcie
wojska sowieckie przekroczyły
granicę polsko-sowiecką i zaatakowały nieliczne siły polskie,
stojące na straży wschodnich
granic Rzeczypospolitej. Z wkraczającymi wojskami sowieckimi
podjęły nierówną walkę oddziały
pułku KOP „Równe” oraz pułku
„Sarny”. Pod naporem przeważających sił sowieckich cofały się w
walkach w kierunku zachodnim, i
w końcu zmuszone zostały do złożenia broni. W ten sposób wojska
sowieckie już 17 września zajęły
bez walki Równe, 19 września –
Łuck, a w ciągu kilku następnych
dni, został zajęty przez wojska sowieckie już cały obszar Wołynia.
Wkroczeniu Sowietów na Wołyń
towarzyszyła szeroka podjudzająca propaganda, której ostrze
skierowane było przeciwko „Pańskiej Polsce” i Polakom, nawołująca Ukraińców do „rozliczenia
krzywd” z okresu II Rzeczypospolitej. W odezwach i ulotkach
sowieckich, rozrzucanych wśród
ludności Wołynia, nawoływano
do skierowania broni przeciwko „wrogom ludu”. Wezwania
te znalazły podatny grunt wśród
ludności ukraińskiej. Przez Wołyń przetoczyła się fala gwałtów,
rozbojów i mordów, ofiarami których padli liczni wyżsi urzędnicy
państwowi, oficerowie, sędziowie
i prokuratorzy, funkcjonariusze
policji, działacze polityczni i społeczni, ziemianie i osadnicy oraz
inni. Zanim utworzono administrację sowiecką w wielu miejscowościach Ukraińcy spontanicznie
organizowali przejściowe organa
władzy. W niektórych wypadkach
były to tylko grupy uzbrojonych
ludzi, ochraniające własne wsie
przed rozbojem i napaścią. W
większości jednak organizowano
„komitety rewolucyjne”, które
budowały triumfalne bramy na
powitanie wkraczających wojsk
sowieckich. Dowódcy jednostek
sowieckich z reguły upoważniali
ich do pilnowania porządku w danym rejonie w imieniu nowej władzy sowieckiej. W ten sposób powstawała sieć posterunków tzw.
milicji, składającej się z Ukraińców o poglądach komunistycznych (a także nacjonalistycznych)
oraz Żydów. Nierzadko w szeregach tej milicji znalazły się także pospolici przestępcy i osoby,
które chciały przy tej okazji załatwić swoje osobiste porachunki. Wszystko to stanowiło duże
zagrożenie dla zdezorientowanej
wydarzeniami ludności polskiej.
Ukraińcy rozbrajali żołnierzy polskich i policję, organizowali czerwoną milicję, rabowali i zabijali
uciekinierów - Polaków z centralnej Polski. Przed NKWD trudno
było się ukryć policjantowi, oficerowi, działaczowi społecznemu bowiem aktywiści spośród
miejscowej ludności ukraińskiej
wskazywali ich i oddawali w ręce
NKWD. Utworzone z inicjatywy
komunistów „komitety rewolucyjne”, przy pomocy miejscowej

milicji dokonywały aresztowań
wśród Polaków, rewizji i grabieży ich mienia. Powracających
do domu pojedynczych żołnierzy polskich (a także małe grupy
żołnierzy) rozbrajano, zabierano
umundurowanie i zabijano. Mnożyły się napady, rabunki i zabójstwa osadników wojskowych,
leśników oraz uciekinierów cywilnych z Polski centralnej i zachodniej. Akty terroru miały miejsce przez cały wrzesień i początek
października 1939 roku. Ustały
one dopiero po zorganizowaniu
władzy sowieckiej na terenach
okupowanych. Od tego czasu rozpoczęła się okupacja sowiecka.
Polska ludność Wołynia ciężko
przeżywała klęskę wrześniową.
Wkraczające na Wołyń sowieckie
wojska i władze Polacy traktowali jako okupantów. Tymczasem przeważająca część ludności
ukraińskiej pozytywnie odnosiła
się do władzy sowieckiej. Uprzywilejowana względem Ukraińców
pozycja Polaków na Wołyniu w
okresie międzywojennym okazała się doskonałym pretekstem do
wywołania nastrojów antypolskich. Wystąpiły konflikty narodowościowe i klasowe, podsycane przez propagandę sowiecką
oraz miejscowych Ukraińców.
Wytworzyła się atmosfera wrogości do Polaków wynikająca z
utożsamiania niesprawiedliwości społeczno - narodowej (tzw.
„polskiego jarzma”) z pojęciem
Polski. Ukraińcy denuncjowali
Polaków przed władzami sowieckimi, rozpoczął się terror i prześladowania ludności polskiej. Dla
nas młodych był to wielki szok.
Runęły mity o naszym przygotowaniu do wojny i możliwościach
naszych sprzymierzeńców. Zastanawialiśmy się co nas czeka teraz
pod rządami Sowietów. O Rosji
sowieckiej wiedzieliśmy tylko
same złe rzeczy. Rewolucja i wojna z bolszewikami w 1920 roku
były zbyt blisko naszych czasów,
a wydarzenia z tych lat pozostawiły w naszej świadomości opinię jak najgorszą o ich stosunku
do nas. Zresztą już w pierwszych
dniach wtargnięcia Armii Czerwonej na nasze ziemie okazał się
ich jakże wrogi, bezwzględny i
brutalny stosunek do wszystkiego
co polskie. Odsunęły się na bliżej
nieokreślony czas plany dalszej
mojej nauki. Moi rodzice wynieśli
przykre doświadczenia z wojny
bolszewickiej w 1920 r. i z niepokojem oczekiwali co będzie dalej.
Władze sowieckie rozpoczęły wprowadzać swoje porządki
od wydania szeregu zarządzeń
zmierzających do zespolenia politycznego, gospodarczego i społecznego zajętych ziem wschodnich ze Związkiem Sowieckim.
22 października 1939 roku, pod
czujną kontrolą okupacyjnej armii sowieckiej i funkcjonariuszy
NKWD, przeprowadzono wybory
do rad, a 1 listopada 1939 roku
Rada Najwyższa ZSRR wydała
dekret o włączeniu Zachodniej
Ukrainy do Związku Sowiec-

kiego. 29 listopada 1939 roku
opublikowano kolejny dekret
Rady Najwyższej ZSRR o nadaniu (przymusowo) obywatelstwa
sowieckiego wszystkim obywatelom polskim, którzy znajdowali się w dniach 1 i 2 listopada
1939 roku na ziemiach zajętych
przez Armię Czerwoną. Odpowiednimi uchwałami zarządzono
wywłaszczenie właścicieli majątków ziemskich i utworzenie tzw.
sowchozów. Znacjonalizowano
przedsiębiorstwa przemysłowe
i banki. Rozpoczęła się grabież
i wywożenie w głąb Związku
Sowieckiego mienia państwowego, mienia większych przedsiębiorstw samorządowych i prywatnych oraz inwentarza żywego.
W początkach 1940 roku rozpoczęła się akcja przymusowego poboru do Armii Czerwonej, która
objęła mężczyzn w wieku od 18
do 50 lat.
Zmiany nastąpiły również w
szkolnictwie, systemie nauczania
i wychowania. Zniesiono podział
na szkoły powszechne i gimnazja,
a na ich miejsce utworzono t. zw.
„dziesięciolatki” z ukraińskim językiem nauczania. Tylko w niektórych większych miastach były
szkoły polskie. Programy szkolne dostosowano całkowicie do
obowiązujących w szkolnictwie
sowieckim. Z programów wyłączono lekcje religii, geografii i
historii Polski, zabroniono posługiwania się przedwojennymi podręcznikami polskimi. Do szkół
przybyli nauczyciele ze Związku
Sowieckiego.
Prześladowania i szykany dotknęły także duchowieństwo
katolickie, grecko-katolickie i
prawosławne. Zamknięto liczne
kościoły i zakony, a niektóre obłożono dużymi podatkami, zmuszając je do samolikwidacji. Zamknięto szkoły prowadzone przez
kościoły, zakony i organizacje
religijne. Akta władz kościelnych
utraciły moc prawną aktów stanu
cywilnego i przeszły w ręce urzędów cywilnych.
Jesienią i zimą 1939 r. miały miejsce aresztowania wyższych urzędników państwowych i samorządowych, oficerów, funkcjonariuszy
policji, przywódców politycznych
i kierowników organizacji społecznych oraz ziemian i właścicieli większych przedsiębiorstw.
Na początku 1940 r. rozpoczęto
realizację szczegółowo opracowanego planu deportacji obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego pod hasłem usunięcia
z terenów Wołynia „elementów
niebezpiecznych” i „elementów
antysowieckich”. Chodziło o
usunięcie z Wołynia politycznie
świadomego elementu polskiego,
uważanego za potencjalną opozycję wobec Związku Sowieckiego.
Pierwsza deportacja odbyła się
10 lutego 1940 r. i objęła średnich i niższych funkcjonariuszy
państwowych i samorządowych
oraz osadników wraz z rodzinami. Listy osób przeznaczonych do
deportacji sporządzane były przez

władze sowieckie przy aktywnym uczestnictwie miejscowych
Ukraińców. W czasie wywożenia
ludności polskiej spotkać można
było jakże przewrotne wypowiedzi, mające usprawiedliwić władze sowieckie, że „my przecież
do was nic nie mamy, bo was nie
znamy, robimy to na życzenie i
prośbę tutejszej ludności ukraińskiej, która zna was i wie dobrze
kto z was jest winien”.
W mojej miejscowości Iwaniczach, oddalonej od ośrodków
powiatowych, początkowy okres
okupacji sowieckiej był na ogół
spokojny. Dochodziły do nas tylko strzępy informacji o dokonywanych zmianach w powiecie i
o aresztowaniach byłych urzędników państwowych i wśród
polskiej inteligencji. Ojciec zajmował się gospodarstwem i unikał jakichkolwiek kontaktów.
We Włodzimierzu, na miejscu
Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika,
do którego uczęszczałem przed
wojną, otwarto we wrześniu średnią szkołę t. zw. „dziesięciolatkę”
z polskim językiem nauczania.
Wieść o tym dotarła do mnie od
moich kolegów szkolnych, którzy zostali przyjęci do tej szkoły.
Wahałem się, czy w tych warunkach przystąpić do dalszej nauki.
Ojciec zdecydował, że poczekamy na dalszy rozwój sytuacji, a
tymczasem będzie mnie uczył w
domu z podstawowych przedmiotów trzeciej klasy gimnazjalnej.
Zima 1939/1940 roku była wyjątkowo mroźna. Na początku
lutego, w największe mrozy, zaskoczyła nas akcja wywózki Polaków na Sybir (tak wtedy u nas
mówiono). Do podstawionego
na stację kolejową w Iwaniczach
wagonu towarowego funkcjonariusze NKWD i milicji zebrali
z okolic kilkanaście rodzin polskich, głównie osadników i byłych urzędników państwowych.
Z niepokojem oczekiwaliśmy, czy
nie przyjdą także po nas. Akcja
ta była dobrze i skrycie przygotowana przez miejscowe władze
sowieckie, przy udziale miejscowych Ukraińców. Nas zostawiono w spokoju może dlatego, że
ojciec jako nauczyciel pomagał
Ukraińcom przed wojną załatwiać
różne sprawy w urzędach, i stąd
cieszył się uznaniem oraz dużym
autorytetem wśród miejscowych

Ukraińców, a od nich w tym czasie wiele zależało. W ciągu lata
1940 roku oswoiliśmy się z panującymi warunkami, i lęk przed
niewiadomym był już mniejszy.
Przestało nas już także dziwić,
że nie było w sklepach żadnych
towarów, a jak od czasu do czasu trochę czegoś przywieziono to
w mig zostało rozkupione. Przed
nowym rokiem szkolnym ojcu
zaproponowano stanowisko kierownika niepełnej szkoły średniej
w sąsiedniej wsi Drewiniach. W
tym czasie do szkoły w Iwaniczach przybył nowy nauczyciel
matematyki Jerzy Krasowski,
który zaprzyjaźnił się z naszą rodziną i bywał częstym gościem
w naszym domu. Okazało się, że
pochodził z rodziny ziemiańskiej,
był ppor. rezerwy WP, brał udział
w wojnie niemiecko-polskiej, a
obecnie ukrywał swoje pochodzenie pracując w szkolnictwie.
Oczywiście o tym nikt oprócz
mego ojca nie wiedział. Objęcie
przez ojca kierownictwa szkoły w
sąsiednich Drewiniach wpłynęło
uspakajająco na nasze nastroje,
gdyż w pewnym stopniu świadczyło, że miejscowe władze nie
mają, przynajmniej na razie, złych
zamiarów w stosunku do nas. Po
rocznej przerwie i ja rozpocząłem
dalszą edukację. Zostałem przyjęty do ósmej klasy „dziesięciolatki” w Porycku, małym miasteczku odległym od Iwanicz o około 7
km. I tak przetrwaliśmy do końca
trudny okres okupacji sowieckiej,
nie wiedząc wówczas o tym, że
nadejdą jeszcze gorsze, i jakże
tragiczne dla nas czasy.
W ciągu dwóch lat okupacji sowieckiej na Wołyniu dokonały się
olbrzymie zmiany demograficzne,
społeczne, ekonomiczne i polityczne. Ludność polska poniosła
duże straty, przede wszystkim
straty jakościowe, które powstały
na skutek represji i eksterminacji
najbardziej patriotycznych grup
ludności polskiej. Oto jak oceniał
wówczas sytuację na Wołyniu
gen. Rowecki Komendant AK:
„(...) Po ciężkim okresie okupacji
sowieckiej, teren został ogołocony z elementu wartościowego.
Zupełny brak oficerów zawodowych a nawet rezerwy, utrudnia
odbudowę komend Okręgów i
obwodów. Muszę wysyłać ludzi
z Gen[eralnego] Gub[ernatorstwa].”
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KALENDARIUM LUDOBÓJSTWA.
Wrzesień 1945 rok.
Stanisław Żurek
1 września:
Na drodze ze wsi Bełz do wsi
Waręż pow. Sokal w zasadzce
upowców zginęło 19 Polaków,
milicjantów.
W okolicach miasta Hrubieszów upowcy napadli na
samochód Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie i zamordowali 18 Polaków cywilnych oraz 3 funkcjonariuszy
UB. „01.09.1945 r. oddział
UPA napadł na samochód ciężarowy Starostwa Powiatowego w drodze do Hrubieszowa, ofiarom połamano przed
zamordowaniem ręce i nogi.
Baj Władysława, Balicki Zygmunt komendant posterunku
MO w Chorobowie, Biedniak
Bronisław, Dzieplikiewicz i.n.,
Gierus Grzegorz, Kaszycki
Mieczysław, Kozłowski Franciszek, Krawczenko Józef, Nowosad Władysław, Rachuba
Czesław, Ryc Władysław, Rykaczewski Jan, Sobczuk Leon,
Stasiuk Witold, Steć Władysław, Wąbrzeźna i.n., Wojtowicz Edmund, Zapał Jan, Zieblikiewicz, Żarski i.n., Osoba
NN – kobieta.” (Prof. dr hab.
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Kłokowice pow. Przemyśl zamordowali Ignacego
Ferlana.
We wsi Ropienka pow. Lesko
został zastrzelony przez UPA
Jarcuba Stefan.
We wsi Ustrzyki Górne pow.
Lesko w walce z UPA poległ
żołnierz WP Wojciech Kotlarek, lat 21.
We wsi Wyżłów pow. Hrubieszów upowcy napadli na
samochód i zamordowali 20
Polaków, w tym 3 kobiety i 1
milicjanta.
2 września:
W miasteczku Lubaczów
woj. rzeszowskie Ukraińcy
zamordowali Jana Grabowskiego, milicjanta.
5 września:
We wsi Cisowa pow. Przemyśl zginął st. szer. Antoni
Sobaczewski. ur. 1911 r.
We wsi Olszanica pow. Lesko w walce z UPA poległ komendant posterunku MO Piotr
Kordys.

6 września:
W miejscowości Bircza pow.
Przemyśl zostali zabici przez
UPA 3 żołnierze WP: Miraszewski Edward ur. 1923,
Mrozek Władysław ur. 1924,
Sidor Wacław ur. 1924, którzy
mają groby na cmentarzu wojskowym w Przemyślu.
We wsi Czerwona Woda pow.
Jarosław został zamordowany
przez UPA Władysław Ciórko,
milicjant.
8 września:
We wsi
Cewków – Buda
Czerniakowa pow. Lubaczów
8 września 1945 r. zamordowali Mariana Banderę s. Kazimierza ur. 1925 r. (IPN Opole,
21 grudnia 2018, sygn. akt S
37.2013.Zi; Postanowienie o
umorzeniu śledztwa.).
W nocy z 8 na 9 września:
We wsiach Malawa i Brzeżawa pow. Przemyśl: „W nocy z
8/9.09.1945 grupa ukraińskich
nacjonalistów
zamordowała sołtysa wsi Malawa, Jana
Mielnika, i sołtysa wsi Brzeżawa. Po dokonanym morderstwie wybito szyby w domach
opuszczonych przez Polaków.
Obaj zamordowani sołtysi byli
narodowości
ukraińskiej”.
( h t t p : / / s u o z u n . o rg / d o w o d y -zbrodni-oun-i-upa/n_groza-pod-bircza/? ).
9 września:
We wsi Chyrzyna pow. Przemyśl upowcy zamordowali 2
Polaków, w tym 23-letnią kobietę.
We wsi Odrzechowa pow.
Sanok: „Śledztwo w sprawie
zbrodni przeciwko ludzkości
dokonanej w zamiarze zniszczenia polskiej grupy narodowej a polegającej na zabójstwie przy użyciu broni palnej
w dniu 9 września 1945 r. w
Odrzechowej woj. podkarpackiego przez nacjonalistów
ukraińskich, pod dowództwem
Wasyla M. ps. Ren 10 osób
o nieustalonej tożsamości (S
74/10/Zi).
We wsi Ropienka pow. Lesko
został zastrzelony przez UPA
Perlakowski Grzegorz.
11 września:
We wsi Rokszyce pow. Przemyśl w zasadzce UPA zginęło
5 żołnierzy WP.

12 września:
We wsi Tuczna pow. Biała
Podlaska: „Z rąk UPA zginęli:
Kazimierz Twardowski, rolnik
z Tucznej, po wyzwoleniu służył na tamtejszym posterunku
MO w stopniu plutonowego.
Został uprowadzony z drogi i
zastrzelony w okolicy Matiaszówki. (Agnieszka Kolasa:
Działalność OUN-UPA w regionie bialskopodlaskim; w:
Radzyński Rocznik Humanistyczny 7, 2009).
13 września:
We wsi Ropienka pow. Lesko
Ukraińcy zamordowali Zofię
Proborowicz.
We wsi Wereszczyca pow.
Włodawa zamordowali po torturach Władysława Mierzwę
pracującego na polu.
14 września:
We wsi Nowa Grobla pow. Jarosław upowcy zamordowali 4
Polaków, w tym 3 żołnierzy
WP. Oraz: 14 września 1945 r.
zamordowali Stanisława Soliło s. Michała lat 31. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt
S 37.2013.Zi; Postanowienie o
umorzeniu śledztwa.).
We wsi Oleszyce Stare pow.
Lubaczów 14 września 1945 r.
zamordowali żołnierza 1 Bat.
8 pp. szer. Konstantego Fursa
s. Antoniego lat 33. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt
S 37.2013.Zi; Postanowienie
o umorzeniu śledztwa.). Oraz:
We wsi Oleszyce na cmentarzu
ma grób Stanisław Kaput zamordowany przez UPA. (http://
www.historia.elubaczow.pl/
index.php?stage=podglad_artykulu&id_artykulu=54
).
Także: We wsi Oleszyce 15
września 1945 r. zamordowali
żołnierza 8 pp plut. Stanisława
Kaputę s. Józefa lat 19. (IPN
Opole, 21 grudnia 2018, sygn.
akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.).
W nocy z 14 na 15 września:
We wsi Nowa Grobla pow. Jarosław upowcy zamordowali 4
Polaków, w tym 3 żołnierzy
WP. Inni: w nocy sotnia „Szuma” uderzyła na 2 batalion 9
pp w Nowej Grobli. Spalono
częściowo stację kolejową i
kilkanaście domów. Zginęło
dwóch żołnierzy, jedenastu zostało rannych. Ponadto poległ

naczelnik stacji oraz trzech
enkawudzistów. Oraz: We wsi
Nowa Grobla 15 września
1945 r. zamordowali 17 nieustalonych żołnierzy WP z 3
DP , w tym : szer. Jana Baryło
s. Adama lat 25, kpr. Witolda
Bykowskiego s. Władysława
lat 23, por. Pasyniaka. (IPN
Opole, 21 grudnia 2018, sygn.
akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.).

na froncie. Antoni Buszta (ur.
1906 r.) i Marcin Pelczar (ur.
1902 r.) zostali po torturach
żywcem wrzuceni w ogień.
( h t t p : / / s u o z u n . o rg / d o w o d y -zbrodni-oun-i-upa/n_upanie-byla-armia-to-byla-banda-mordujaca-bezbronne-iniewinne-ofiary-w-tym-takzeukraincow/ ).

We wsi Oleszyce pow. Lubaczów sotnia „Bałaja”, wsparta
przez SKW, zaatakowała stację
kolejową, opanowała ją i spaliła. Jednocześnie uderzono na
1 batalion 7 pp, stacjonujący w
odległych o 4 km Oleszycach.
Kilku upowcom udało się wedrzeć na kraniec wsi i podpalić
kilkanaście domów i stodół..
Po kilku godzinach UPA rozpoczęła odwrót. Polacy mieli
dwóch zabitych i czterech rannych.

We wsi Dusowce pow. Przemyśl upowcy zamordowali 2
Polaków i spalili ich ciała razem z domem.

15 września:
We wsi Odrzechowa pow. Sanok upowcy z kurenia „Rena”
obrabowali gospodarstwa polskie i łemkowskie oraz zamordowali 10 Łemków za odmowę
współpracy z UPA.
We wsi Oleszyce Stare pow.
Lubaczów zamordowali żołnierza 8 pp plut. Stanisława
Kaputę s. Józefa lat 19. (IPN
Opole, 21 grudnia 2018, sygn.
akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.).
Oraz: We wsi Oleszyce na
cmentarzu ma grób Stanisław
Kaput zamordowany przez
UPA.
(http://www.historia.
elubaczow.pl/index.php?stage=podglad_artykulu&id_artykulu=54 ).
We wsi Pikulice pow. Przemyśl banderowcy schwytali
dwóch żołnierzy Wojska Polskiego zwolnionych ze służby
z powodu ran odniesionych

16 września:

We wsi Wróblik Szlachecki
pow. Sanok obrabowali dom
i zamordowali Anastazję Mucyk.
17 września:
We wsi Walawa pow. Przemyśl upowcy zamordowali 8
Polaków, w tym dzieci lat 6, 8
i 13.
18 września:
We wsi Stare Sioło pow. Lubaczów 18 września 1945 r.
zamordowali w następstwie
podpalenia 280 gospodarstw
we wsi i spalenia żywcem
kilka nieznanych rodzin polskich. (IPN Opole, 21 grudnia
2018, sygn. akt S 37.2013.Zi;
Postanowienie o umorzeniu
śledztwa.).
19 września:
We wsi Aksmanice pow.
Przemyśl nieznani sprawcy
zabili Polaka Jana Świątka.
Natomiast wg milicji w tym
dniu nieznani sprawcy zamordowali tam 2 Polaków. (Andrzej Zapałowski: Granica w
ogniu. Warszawa 2016, s.162).
20 września:
We wsi Horyniec pow. Lubaczów upowcy zamordowali
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żołnierza 7 pp. 3 DP szer. Brunona Doreckiego. (IPN Opole,
21 grudnia 2018, sygn. akt S
37.2013.Zi; Postanowienie o
umorzeniu śledztwa.).
We wsi Wojtkowa pow. Dobromil: „20 września 1945
roku, podczas napadu bandy
UPA na miejscowy posterunek
MO poległo 12 milicjantów i
zamordowano 20 osób cywilnych – Polaków:

1.

Januszczak Jan, syn
Franciszka, ur. 1926 r. (MO),

2.

Kalinowski
Antoni,
syn Franciszka, ur. 1925 r.
(MO),

3.

Kalinowski Jan, syn
Tadeusza, ur. 1920 r. (MO),

4.

Kalinowski Stanisław,
syn Teofila, ur. 1919 r. (MO),

5.

Pawluk Zdzisław, syn
Jana, ur. 1926 r. (MO),

6.

Perlakowski Józef, syn
Antoniego, ur. 1923 r. (MO),

7.

Rożyński Piotr5, syn
Michała, ur. 1917 r. (MO),

8.

Szeremeta Stanisław,
syn Jakuba, ur.1901 r. (MO),

9.

Wilczek
Kazimierz,
syn Jana, ur. 1902 r. (MO),

10.

Kuźmiński Franciszek,
(ORMO),

11.

Sztockinger Wilhelm,
(ORMO),

12.

NN,

13 – 32. NN osoby cywilne –
mieszkańcy Wojtkowej – zamordowani przez UPA.
Bandzie UPA nie udało się
zdobyć posterunku, napastnicy
zostali zmuszeni do wycofania
się.”
(Szczepan Siekierka, Henryk
Komański, Krzysztof Bulzacki: Ludobójstwo dokonane
przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim 1939 –
1947”. Wrocław 2006, s. 144
– 145). Patrz niżej: 29 września...
23 września:
We wsi Lipowiec pow. Jaworów Ukraińcy zamordowali
zamordowali milicjanta Jana
Grabowieckiego. (IPN Opole,
21 grudnia 2018, sygn. akt S
37.2013.Zi; Postanowienie o
umorzeniu śledztwa.).
24 września:
We wsi Dzików Nowy pow.
Lubaczów upowcy zamordowali 3 żołnierzy WP z 7 PP 3
DP: st. sierż. Józefa Andrzejuka ur. 1906, plut. Władysława Barana s. Jana ur. 1924 r.

pow. Chełm, sierż. Zygmunta
Szczepańskiego s. Stanisława ur. 1919 r. (IPN Opole,
21 grudnia 2018, sygn. akt S
37.2013.Zi; Postanowienie o
umorzeniu śledztwa.).
W miasteczku Krasiczyn
pow. Przemyśl zamordowali
17 Polaków, w tym 5 osób spalili żywcem oraz 5 uprowadzonych zaginęło bez wieści.
25 września:
We wsi Młynki pow. Lubaczów 25 września 1945 r.
zamordowali 3 nieznanych
członków komisji przesiedleńczej. (IPN Opole, 21 grudnia
2018, sygn. akt S 37.2013.Zi;
Postanowienie o umorzeniu
śledztwa.).
We wsi Wielopole pow. Sanok został zamordowany przez
UPA gajowy Marcin Paszkiewicz, sierż. WP, d-ca plutonu
AK-Zagórz ps.„Pleśń”, żona
i dzieci uciekły do Zagórza,
gajówkę spalono. (Edward Orłowski..., jw.).
W nocy z 25 na 26 września:
We wsi Rokszyce pow. Przemyśl upowcy spalili 30 gospodarstw polskich oraz zamordowali 8 Polaków, w tym
kobietę.
26 września:
We wsi Zawisznia pow. Sokal
Ukraińcy zamordowali Danielę Cioch.
27 września:
We wsi Krasiczyn pow. Przemyśl w pobliskim lesie UPA
zamordowała plut. Jerzego
Krasowskiego. ur. w 1909 r. z
28 pp. 9DP.
28 września:
We wsi Lalin pow. Sanok
Ukraińcy spalili wieś i zamordowali 2 Polaków a 10 poranili.
29 września:
We wsi Chotylub pow. Lubaczów upowcy zamordowali zamordowali Jana Sopyłę.
We wsi Krzywcza pow. Przemyśl zamordowali Józefa Różyłę, milicjanta.
We wsi Ropienka pow. Lesko
zamordowali Grzegorza Perlakowskiego, robotnika naftowego.
We wsi Wojtkowa pow. Przemyśl upowcy napadli na posterunek MO i zabili 15 milicjantów oraz 20 cywilnych
Polaków. (Jan Lucjan Wyciślak; w: http://www.rodaknet.
com/rp_wycislak_28.htm).
Inni: „W Wojtkowej 29 wrze-

śnia 1945 sotnie „Burłaki” i
„Łastiwki”, które swoje bazy
miały w okolicznych wsiach,
dokonały napadu na miejscowy posterunek MO oraz Zarząd Gminy. Po długiej walce
posterunek zdobyto i spalono.
E. Ginalski podaje, że w napadzie UPA pod dowództwem
Jarosława Hamiłki (prawdopodobnie agenta NKWD, pełniącego wówczas funkcje referenta gospodarczego okręgu
OUN), zginęło 15 milicjantów
i 20 wieśniaków.
Witold Garbarczyk w swoich
wspomnieniach zapisał, że w
czasie napadu zginęło 35 Polaków, w tym 5 milicjantów.
W meldunkach ukraińskich
niekiedy podaje się datę napadu na 28 września 1945 r.
Wg innych źródeł, banderowcy uprowadzili wówczas komendanta posterunku MO, a
zastępcę plut. Wilczka zastrzelili. Ponadto zastrzelili 6 polskich mieszkańców Wojtkowej
i spalili wszystkie budynki. Z
kolei inne meldunki ukraińskie
mówią, że 28 września 1945 r.
sotnia „Burłaki” napadła na
Wojtkową. Śmierć poniosło 12
milicjantów, a 2 uprowadzono do lasu. Ponadto zamordowano 7 mieszkańców wsi
narodowości polskiej. Spalono budynki posterunku MO,
poczty oraz wiele zabudowań
wiejskich. Banderowcy zdobyli
kilkanaście sztuk broni palnej,
dużo amunicji i archiwum MO.
Milicjantami prawdopodobnie
byli zakonspirowani żołnierze
rozwiązanego
Zgrupowania
AK „Warta”.
Sytuacja była na tyle poważna, że 30 września do Wojtkowej, wskutek błagań kilku
mężczyzn, którzy udali się o
pomoc po wymordowaniu i
spaleniu wsi, przyjechało z Sanoka 3 czołgi z wojskiem i 60
konnych żołnierzy. Wieczorem
żołnierze powrócili do Sanoka,
obawiając się napadu. Wojtkowa została opuszczona. Ukraińscy mieszkańcy wsi uciekli
do lasu. W drodze powrotnej,
po drugiej stronie wzniesienia
za Nowosielcami Kozickimi,
od strony Ropienki i Wańkowej, banderowcy zaatakowali wycofujących się żołnierzy
WP. Napastnicy po krótkiej
walce się wycofali.” (Andrzej
Zapałowski: Granica w ogniu.
Warszawa 2016, s. 217 – 218).
Inni: „20 września 1945 roku,
podczas napadu bandy UPA na
miejscowy posterunek MO poległo 12 milicjantów i zamordowano 20 osób cywilnych –
Polaków: Januszczak Jan, syn
Franciszka, ur. 1926 r. (MO),
Kalinowski Antoni, syn Franciszka, ur. 1925 r. (MO), Kalinowski Jan, syn Tadeusza, ur.
1920 r. (MO), Kalinowski Stanisław, syn Teofila, ur. 1919 r.
(MO), Pawluk Zdzisław, syn

Jana, ur. 1926 r. (MO), Perlakowski Józef, syn Antoniego, ur. 1923 r. (MO), Rożyński
Piotr, syn Michała, ur. 1917
r. (MO), Szeremeta Stanisław,
syn Jakuba, ur.1901 r. (MO),
Wilczek Kazimierz, syn Jana,
ur. 1902 r. (MO), Kuźmiński
Franciszek, (ORMO), Sztockinger Wilhelm, (ORMO), NN,
13 – 32. NN osoby cywilne –
mieszkańcy Wojtkowej – zamordowani przez UPA. Bandzie UPA nie udało się zdobyć
posterunku, napastnicy zostali
zmuszeni do wycofania się.”
(Siekierka..., s. 144 – 145,
lwowskie).
W korespondencji listowej ze
mną pan Tadeusz Markowicz
stwierdził, że napad UPA na
posterunek MO w Wojtkowej
był jeden, 29 września 1945
roku. W trakcie tego napadu
zginęło 4 milicjantów. Podał
także, że upowcy wywieźli
furmanką w kierunku na Turze
(przysiółek Wojtkowej) kierownika szkoły pana Lachowicza, który już nie wrócił (list
w archiwum autora).
30 września:
We wsi Wodniki pow. Bóbrka
banderowcy zamordowali 15
Polaków, w tym całe rodziny.
Inni: „W dniu dzisiejszym zawiadomił nas Przewodniczący
Delegatury naszej w Bóbrce p.
Urbański, że z początkiem bm.
w skrytobójczy sposób został
zamordowany w nocy N. Bahrij, zamożny gospodarz i masarz zamieszkały w Wodnikach
koło Bóbrki. Równocześnie zamordowaną została jego żona
z domu Adamowska. Zdaniem
miejscowych czynników morderstwa dokonali szowiniści
ukraińscy, utrzymywał się bowiem pogłoska, że ś.p. Bahrij
znał nazwiska z tych z pośród
Ukraińców, którzy brali udział
w zamachach na oficerów polskich w r.1939.” (1943, 26
października – Pismo PolKO
Lwów-powiat do Delegata
RGO we Lwowie dotyczące
mordów na Polakach dokonywanych przez nacjonalistów
ukraińskich. W:
B. Ossol.
16721/1, s. 207). Siekierka,
Komański i Bulzacki (s. 28.
lwowskie) datują mord na 30
września 1945 r., natomiast z
w/w pisma wynika, że miał on
miejsce na początku października 1943 r.
W sierpniu lub we wrześniu
1945 roku:
We wsi Hucisko Oleskie pow.
Złoczów upowcy uprowadzili
2 Polaków, którzy zaginęli bez
wieści.
We wrześniu 1945 roku
(świadkowie nie podali dnia):
We wsi Babica pow. Przemyśl Ukraińcy zamordowali
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Polaka o nazwisku Mirzołek
wracającego z przymusowych
robót w Niemczech.
We wsi Bachów pow. Przemyśl obrabowali gospodarstwa polskie i zamordowali 3
Polaków.
We wsi Czerniawka pow. Jarosław upowcy zamordowali
10 Polaków, w tym 3 żołnierzy
WP.
We wsi Hucisko Oleskie pow.
Złoczów ze stacji kolejowej w
Złoczowie z pociągu wiozącego Polaków na Ziemie Odzyskane do wsi udała się Katarzyna Woroniak i zaginęła bez
wieści.
We wsi Łany Polskie pow.
Kamionka Strumiłowa zamordowali 7 Polaków: rodziny
4 i 3-osobowe; ocalało niemowlę przykryte ciałem matki.
We wsi Osowce pow. Buczacz
dwaj Ukraińcy sąsiedzi zamordowali Władysława Mularczyka, który powrócił tutaj zdemobilizowany z wojska i nie
wiedział, że jego rodzina już
„repatriowała się” na Ziemie
Odzyskane.
W mieście powiatowym Zaleszczyki zabito Turzańskiego
Eugeniusza l. 17. (Kubów...,
jw.).
Stanisław Żurek
Podstawowe źródła opracowania, które nie są wymieniane
przy podawanych przypadkach
zbrodni:
Jastrzębski Stanisław: Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich na Polakach na Lubelszczyźnie w latach 1939 – 1947;
Wrocław 2007.
Komański Henryk, Siekierka
Szczepan: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów
ukraińskich na Polakach w
województwie tarnopolskim
1939 – 1946; Wrocław 2004.
Siekierka Szczepan, Komański
Henryk, Bulzacki Krzysztof::
Ludobójstwo dokonane przez
nacjonalistów ukraińskich na
Polakach w województwie
lwowskim 1939 – 1947; Wrocław 2006.
Siekierka Szczepan, Komański
Henryk, Różański Eugeniusz:
Ludobójstwo dokonane przez
nacjonalistów ukraińskich na
Polakach w województwie stanisławowskim 1939 – 1946;
Wrocław, bez daty wydania,
2007.
Siemaszko Władysław, Siemaszko Ewa: Ludobójstwo
dokonane przez nacjonalistów
ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939 – 1945;
Warszawa 2000
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Mój Dziadek i Ojciec byli kułakami...
Cezary Woch

/ źródło zdjęcia: Cezary Woch

W nocy 10 lutego 1940 roku do
drzwi naszego domu załomotał uzbrojony sawietskij sałdat
i ukraiński aktywista. Dali rodzicom tylko chwilę na zabranie
najniezbędniejszego
dobytku.
Pokrzykując na nas, wyprowadzili całą rodzinę do sań stojących
tuż przed domem, a kudłaty konik ruszył zwolna wioząc nas w
siarczystym mrozie w nieznany i
okrutny etap naszego życia.
Miałam wtedy 4 lata. Nazywam
się Julianna Domańska z domu
Gruszewska i urodziłam się
26.10.1936 roku w Zofiówce w
województwie Tarnopolskim na
Ukrainie.
Mój dziadek pochodził spod
Mielca, gdzie tak jak w całej Galicji panowała przysłowiowa „galicyjska bieda”, a ludzie masowo
wyjeżdżali „za chlebem”, głównie
do Ameryki. Mój dziadek też tam
pojechał i przez pięć lat, dzień w
dzień, w piątek i świątek ciężko
pracował, aby zarobić na powrót
i jak byśmy to dzisiaj powiedzieli na „inwestycje”. Nie zamierzał
zostawać w Ameryce, chciał tam
jedynie zarobić, kupić w Polsce
ziemię i gospodarzyć na swoim.
Po pięciu latach harówki, około roku 1920 wrócił w rodzinne
strony i zaczął rozglądać się za
dobrym gospodarstwem. W każdej okolicy ziemia miała swoją
cenę i wpadł na pomysł, aby pojechać na Ukrainę i kupić za zarobione pieniądze dokładnie dwa
razy więcej gruntu. Jak pomyślał
tak zrobił, zabrał całą rodzinę i
wyjechali. Tak trafili do Zofiówki gdzie nabyli szmat bardzo dobrej ziemi tak urodzajnej, że nie
potrzebowała obornika. Ile to
było hektarów tego nie wiem, ale
gospodarka była duża, bo pomimo pięciorga dzieci rodzina żyła
dostatnio. Dziadek zakupił puste
pole i ze wszystkim zaczynał od
zera, pobudował niezbędne zabudowania i dom. Gospodarzył
dobrze, wszystkiego w domu nie
brakowało i tą swoją zapobiegliwość przypłacił życiem. Kiedy
kilka lat przed wojną wracał z
targu do domu i miał ze sobą spo-

ro pieniędzy, napadły go jakieś
bandziory, złupiły i ciężko pobiły.
Tego pobicia Dziadek nie przetrzymał i zmarł kilka dni później
w szpitalu. W 1938 roku zmarła
również moja Babka. Pięcioro
rodzeństwa pozakładało własne
rodziny i podzieliło ziemię, a było
jej na tyle dużo, że każde z nich
stało się „kułakiem”. To piętno
„kułactwa” było bezpośrednią
przyczyną deportowania nas 10
lutego 1940 roku, na odległość
około 1500 kilometrów na północny wschód od Moskwy, do
Syktywkaru w Republice Komi.
Zabierani byli wszyscy Polacy,
przede wszystkim tacy jak my
”kułacy”, leśnicy, nauczyciele,
księża , inteligencja. Ale był też
ukraiński bardzo pracowity i zapobiegliwy szewc, czy bogate
żydowskie małżeństwo. Podróż
bydlęcymi wagonami w siarczystym mrozie trwała cały miesiąc.
W środku wagonu stał piecyk
opalany drewnem i wokół niego
było trochę ciepła. Nie wiem w
jaki sposób zaopatrywano się w
opał, ale pociąg często przystawał
i był czas na przyniesienie jakiegoś drewna. Spotykani na tych
postojach Rosjanie, dawali nam
przede wszystkim gorącą wodę
tzw. „kipitok” po to, abyśmy mogli się rozgrzać i nie poumierać z
wyziębienia. Nic więcej nie pamiętam z tej podróży.
Po dotarciu do Syktywkaru, Matka pracowała w tartaku wodnym
w którym zatrudnieni byli prawie
wszyscy Polacy, a Ojciec wypalał drewno na węgiel drzewny.
Matka spławiając potężne kłody drewna często tak jak i inni
zesłańcy wpadała do lodowatej
wody. Wtedy szybko przybiegała
do baraku aby się przebrać, tylko
nie było w co… . Ciężka, ponad
ludzkie siły praca i głód spowodowały, że zapadła z czasem na
gruźlicę, która była jej bezpośrednią przyczyną śmierci w dniu
23.03.1955 roku .Obowiązywał
przymus pracy i trudne do wyrobienia narzucone normy. Ciężka
praca gwarantowała jednak przynajmniej teoretyczne kartki na
chleb który był wyjątkowo marnej jakości, a równocześnie był

absolutną podstawą utrzymania.
Brak chleba to brak sił do pracy,
brak sił do pracy to bark kartek,
barak kartek to śmierć! Przedtem
groził jeszcze areszt tzw. ciurma,
gdzie też trzeba było pracować,
ale przy obostrzonym rygorze.
Kto dostał się do ciurmy, ten już
nie wracał. Trafił tam brat Ojca
i nie wrócił. Ojciec szukał go po
to, aby chociażby pochować po
ludzku, niestety nie znalazł. Nie
wiadomo co się z nim stało mówili, że pracujący w lesie pewnie
przykryli go gałęziami i razem z
nimi spalili. Pamiętam wszechobecny głód, pracujący ciężko
ludzie umierali z wycieńczenia,
z czterdziestu osób zakwaterowanych w baraku ocalało jedynie
kilka. W lecie urozmaiceniem dla
nas były parzone pokrzywy które
rosły tam w wielkiej obfitości. Jedząc je pocieszaliśmy się, że po
powrocie do Polski, będziemy je
„krasić” /polewać tłuszczem/. Ludzie dostawali obłędu, przypuszczam, że tak stało się z żydowskim małżeństwem, które nie nawykłe do pracy fizycznej, tej pracy odmawiało. Żydówka zabiła w
końcu swojego męża zupełnie nie
wiedzieliśmy z jakiej przyczyny.
Zgłosiła to do sowieckiej komendantury, ale ci potraktowali to jak
jakiś makabryczny żart i Żyd leżał
w baraku, aż do rozkładu zwłok.
Tak przeżyliśmy cztery lata i jak
opowiadał później Ojciec , dzięki
interwencji Wandy Wasilewskiej,
Polacy zostali przeniesieni głęboko na południe w rejon Woroneża do małej wioski Selekcjonnaja Stancja. Było to około 500
km na południowy-południowy
wschód od Moskwy. Całą podróż
odbyliśmy „parachodem” co było
dla dzieci wielką atrakcją. Tutaj
panował zupełnie inny klimat i
inne warunki. Polacy pracowali
w kołchozie i pomimo obowiązku ciężkiej pracy życie stało się
znośniejsze, ponieważ można

było oprócz oficjalnego przydziału żywności po prostu skorzystać
z tego przy czym się pracowało.
Raz były to ogórki, innym razem
pomidory czy ziemniaki, a nade
wszystko zboże. Ojciec zrobił nawet takie małe żarna na których to
ziarno było mielone i była możliwość upieczenia placków, a to
było już coś. Robili tak wszyscy,
Polacy i Rosjanie po prostu po to
aby przeżyć, bo wszystko co wyprodukowaliśmy było wysyłane
na potrzeby frontu. Praca była
ciężka, na przykład kobiety wnosiły 50 – 60 kilogramowe worki
ze zbożem na strych po stromych
schodach, wykonywały również
inne bardzo ciężkie „męskie” prace, ale innego wyjścia nie było.
Ojciec który znał się na ślusarce
obsługiwał ogromną młocarnię
przy której pracowało około 40
osób. Dodatkowym utrudnieniem
był brak bieżącej wody po którą
trzeba było jeździć beczką około
trzech kilometrów. Jeździł kuzyn,
po drodze nieraz za kromkę chleba wodę sprzedał, musiał wracać
z powrotem i tak w kółko… .
Martwiła się wtedy kierowniczka kołchozowej stołówki, w jaki
sposób ugotuje obiad bez wody…W tej wsi spędziliśmy dalsze
dwa lata naszej zsyłki. Kiedy
stworzone zostały możliwości
wyjazdu, Ojciec pojechał do Woroneża, a jechał tam całą noc i
załatwił niezbędne dokumenty
nie tylko dla nas, ale dla rodziny
Żółtobruchów, Kołodziejów i innych. Równo po sześciu latach
zsyłki, wyruszyliśmy pierwszym
transportem w dniu 10 lutego
1946 roku. Po miesiącu podróży
dotarliśmy do Krosna Odrzańskiego gdzie skierowano nas do
PUR-u w którym przebywaliśmy
następny miesiąc. Przez cały
okres pobytu towarzyszyły nam
rodziny: Kołodziejów, Żółtobruchów i Rogowskich. W tym czasie kazano nam szukać domów,

/ Wypalanie węgla drzewnego

oczywiście na piechotę. Byliśmy
w Gostchorzu, w Radnicy i w Będowie.Radnica była już całkowicie zajęta, a w Będowie było sporo ładnych pustych domów i tam
zdecydowaliśmy się zostać. Pamiętam, że z Krosna Odrzańskiego przywiózł nas, to znaczy siedem rodzin na jednym wozie…,
Sołtys Będowa Wasilewski. Był
to bardzo dobry, uczynny człowiek ale zagorzały komunista. Za
niemieckich czasów pracował w
Będowie u Niemca , a teraz wziął
sporo ziemi i zaczął gospodarować na swoim, długo nie pożył
bo zmarł w 1956 roku. W roku
1948 urodziła mi się jeszcze siostra, a ja praktycznie całe życie
spędziłam w Będowie, wyszłam
tam za mąż, wychowałam syna i
córkę. Tak się ułożyły moje losy,
że od pewnego czasu mieszkam
w Szklarce Radnickiej. Spotykam
nieraz moich towarzyszy niedoli
z okresu zsyłki z których niektórzy mieszkają zupełnie blisko,
nawet w Sycowicach . Wspominam z nimi nieraz okrutne czasy,
ale są też tacy, którzy absolutnie
nie chcą do tego wracać. Wśród
zesłańców których znałam, byli
też tacy którzy nigdy nie przyznali się nawet swoim najbliższym
do tego, że przeżyli ten koszmar.
Były przypadki, że rodziny dowiadywały się dopiero o tym porządkując dokumenty po śmierci
zesłańca…. . Wdzięczna jestem
losowi, że udało mi się przeżyć
i cokolwiek byśmy nie mówili i
jak nie narzekali na obecne czasy, nikt z Polaków nie wyobraża
sobie dzisiaj jedzenia parzonych
pokrzyw, nawet polanych tłuszczem…. .
Od redakcji: p/w materiał pochodzi ze strony: http://sycowice.eu./
, prowadzonej przez pana Cezarego Wocha i udostępniony dzięki
jego uprzejmości.
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Z cyklu wyciągnięte z szuflady: „
Przeżycia rodziny Bartoszewskich
z Radowicz „
Henryk Bartoszewski ps. „Chrzan”
WOŁYŃ 1943
W rok 1943 wkroczyliśmy
pełni smutku i napięcia. Sytuacja
jaka zaistniała trzymała nas w niepewności, co dalej będzie ? Mało
tego, że trzech braci: Adolf, Piotr i
Antoni są już dawno poza domem
i swoimi rodzinami to w święta
Bożego Narodzenia 1942 roku
zostaje aresztowany brat Edward
ps. „Figa”. Poszedł do Różyna
do państwa Przybycieniów, bo
był łącznikiem między Różynem
a Radowiczami. W czasie kolacji
weszła ukraińska żandarmeria,
która była na usługach Niemców
i po sprawdzeniu dokumentów
brata kazali się ubierać mówiąc, że
jest aresztowany. U państwa Przybycieniów był też jeszcze łącznik
z Kowla i drukarz, który obsługiwał drukarnię. Wszyscy trzej zostali aresztowani i przewiezieni do
Maciejowa. Tam byli przekazani
Niemcom. Brat został przewieziony do więzienia w Kowlu. W
mieszkaniu państwa Przybycieniów była drukarnia zamontowana
w jednym z pomieszczeń chyba
w nowym domu mieszkalnym.
Przed kolacją tego dnia skończono drukować ulotki i inne pisma.
Druki były porozkładane na stołach i suszyły się. Całe szczęście,
że nie zrobiono rewizji. Po ich
odejściu Edward Przybycień i jego
siostra Stasia wszystko to, co było
wydrukowane ukryli, a drukarnię
rozmontowali i schowali w swoich
budynkach gospodarskich. To, że
nie robiono rewizji uratowało mojego brata. On oczywiście o tym
nie wiedział, ale pani Stasia nim
zaczęło się śledztwo dała znać bratu do więzienia, że nie było żadnej
rewizji. Po trzech tygodniach brata
zwolniono. Po tym zajściu drukarnię przewieziono z Różyna do Radowicz do państwa Leśniewskich.
Tu w Radowiczach miała dalej
drukować wszystkie pisma związane z organizacją, ale jak mi wiadomo nie doszło do jej uruchomienia. W nocy 10/11 kwietnia 1943
roku zostaje zamordowany ojciec
Marceli Leśniewski i dwóch synów Eugeniusz i Antoni. Ukraińcy
przyszli do nich w nocy i wyprowadzili z domu w kierunku wsi
Żuków. Tam na polach między Żukowem a Radowiczami zostali zabici. Marceli Leśniewski widocznie chciał się bronić ucieczką, bo
jego ciało leżało ok. 100 metrów
od ciał synów. Jego zwłoki leżały
nie zakopane, a zwłoki synów leżały w płytkim rowie częściowo
przysypane. Gdy wiadomość dotarła do nas poszliśmy tę tragedię
obejrzeć. Było to ok. 2 km od nas.
Na miejscu byli też Ukraińcy z Żukowa i Radowicz. Przy zabieraniu
zwłok nie przeszkadzali, ale dało
się odczuć, że nic sobie nie robią
z tego zajścia. Wracaliśmy mocno
przygnębieni. Wszyscy Polacy stali się bardziej czujni i zjednoczeni.
Pogrzeb odbył się w Turzysku na
cmentarzu parafialnym. Byliśmy

swoimi końmi. Prawie wszystkie polskie rodziny brały udział
w tym pogrzebie. Po pogrzebie w
dalszym ciągu była cisza ze strony Ukraińców, ale zachowanie się
sąsiadów ukraińskich nawet tych
najbliższych świadczyło o tym, że
coś musi się stać. Któregoś dnia
przyszedł do nas sąsiad Miron i
rozmawiając z moim bratem Leonem ps. „Oracz” niby od niechcenia mówi:” Panie Bartoszewski to
już wam i tak to nic nie pomoże, bo
to takaja nasza prohrama wsiech
Lachiw wyryzać. No a wy jako dobry sąsiad to dajte nam odnu korowu i jakiś pidżak, bo po co ma
zabrać kto inny”. Wzięliśmy to za
głupie gadanie, ale dało nam to do
myślenia, że skąd u tego raczej
spokojnego chłopa wzięło się takie
powiedzenie. To jeszcze wzmogło
naszą czujność.
Każdy dzień przeżyty w takim
napięciu stawał się koszmarem.
Praca nikomu nie szła i nie dawała
zadowolenia. Chora siostra Władzia czuła się coraz gorzej. Trudny
kontakt z lekarzami i te wszystkie
przeżycia sprawiły, że nastąpił
zgon. Parę dni przed pogrzebem
siostry Ukraińcy spalili most na
rzece Turii, dlatego od strony Radowicz, Ossy czy Łuczyc trzeba
było przejechać wozami przez rzekę poniżej spalonego mostu przez
łąki z prawej strony. Ojciec prowadząc konie bał się, by trumna ze
zwłokami nie wpadła do wody.
Cała przeprawa skończyła się
szczęśliwie. Nikt nas nie zaczepiał
i nie zatrzymywał. Na pogrzebie
było sporo młodzieży, bo siostra
miała zaledwie 22 lata. Była pielęgniarką w szpitalu polowym w
1939 roku. Wtedy się przeziębiła,
zapalenie płuc i do zdrowia już nie
wróciła.
W pierwszej połowie
czerwca 1943 roku zostaje zatrzymany koło jeziora za lasem radowickim Kazimierz Daszkiewicz.
Szedł on z meldunkiem na Ossę,
był łącznikiem Radowicze –Ossa.
Widziano, jak Ukraińcy prowadzili go związanego drutem kolczastym przez Zygmuntówkę. Gdzie
został zamordowany tego nikt nie
wie. Domyślano się, że w Świnarzynie. Noce spędzaliśmy przeważnie w schronach, które trzeba
było kopać i dobrze maskować, bo
byliśmy stale obserwowani. Wśród
nas w schronie był Wiesław, 3
miesięczny syn brata Leona, który
później w 1985 roku był kandydatem na posła z ziemi toruńskiej. W
dzień trzeba było coś robić. Ojciec
jak mógł i co zdążył to na wiosnę
pozasiewał i posadził kartofle,
choć często mówił, że ciężko będzie tego dopilnować i sprzątnąć,
kiedy urośnie. Przy wszystkich
tych pracach Edek i ja pomagaliśmy ojcu. Ojciec w tym czasie był
nerwowy i bardzo boleśnie przeżywał te zajścia. Trzech synów poza
domem, pogrzeb córki i nas trzech
synów w domu, ale też zagrożenie
koniecznością jego opuszczenia. O

sobie nie myślał, a stało się, że
pierwsi rodzice zginęli. Synowie
Adolf, Piotr i Antoni przez Związek Radziecki, a potem Irak, Iran i
Egipt przeżyli wojnę na Zachodzie
w Armii Andersa. Nas trzech Leon
ps. „Oracz”, Edward ps. „Figa” i ja
Henryk ps. „Chrzan” przeżyliśmy
wojnę w partyzantce i w 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty. Brat
Antoni zmarł w Anglii w 1948
roku. Pozostali, gdy w latach
osiemdziesiątych piszę te wspomnienia, żyją. Ukraińcy coraz
otwarciej występowali ze swoim
programem. Na przełomie czerwca i lipca 1943 roku dokonują
mordu na końcu wsi Radowicze
w kierunku na Lityń. Pod lasem
lityńskim ginie kilka rodzin polskich w tym dwie rodziny Daszkiewiczów i znana mi osobiście
17-18 letnia Leokadia Daszkiewicz, zakłuta widłami w oborze.
Zamordowane rodziny to kuzynostwo Henryka Daszkiewicza
ps. „Zorza”. Żyjąc w takiej atmosferze napięcie rosło z dnia na
dzień. Najgorsze były noce, gdyż
wokoło widać było łuny pożarów.
Były to na razie pojedyncze porachunki, ale coraz częstsze. Postanowiono nie czekać dłużej. 13 lipca 1943 roku ( była tu wymieniona
błędna data 15 lipca, dodam, że
była to nie tylko grupa uzbrojonych chłopców, ale jeszcze 8 wozów z rodzinami pośród których 2
wozy, to moja rodzina -Romankiewicze - SB) z Radowicz i okolicznych miejscowości ruszyła do Zasmyk grupa chłopców z bronią.
Dowództwo nad tą grupą objął
Henryk Nadratowski ps. „Wilkoń”, vel „Znicz” Z tą grupą ruszyła część ludności cywilnej, w
tym mój brat Edward. Szli przez
Radowicze, Abramowiec i Piórkowicze. W Piórkowiczach rozpędzili ćwiczących tam Ukraińców.
Gdy Ukraińcy ociągali się , kiedy
kazano im się rozejść, pada komenda Nadratowskiego „chłopcy
do ckm-u”. Natychmiast pomogło.
Dalej spokojnie dotarli do Zasmyk. Rodziny polskie na chwilę
złapały oddech. Do Zasmyk ze
wszystkich stron zaczęła napływać
młodzież jak i mężczyźni średnim
wieku, wchodząc w skład pierwszego partyzanckiego oddziału AK
na tym terenie, którego zalążek
stanowiła grupa radowicka. Dowódcą tego bojowego oddziału był
Władysław Czermiński ps. „Jastrząb” – porucznik rezerwy z zawodu nauczyciel. Pan Nadratowski objął sprawy gospodarcze i administracyjne. Znałem go jeszcze,
gdy był komendantem Związku
Strzeleckiego w Osieczniku. Przyjeżdżał do brata Adolfa, który był
komendantem Związku Strzeleckiego w Radowiczach. Mieli
wspólne sprawy. Por. Władysław
Czermiński był osobiście znany w
rodzinie Bartoszewskich. Był kilka razy u nas w Radowiczach,
często i długo rozmawiał z siostrą.
Nieraz, kiedy siostra była jeszcze

zdrowa, spotykali się w Kowlu.
Brat Edek ps. „Figa” odchodząc do
partyzantki do Zasmyk umawia się
z ojcem, że tata z mamą przyjadą
do kościoła do Zasmyk i wtedy
przywiozą mu niezbędne rzeczy
osobiste. W niedzielę 22 sierpnia
1943 roku ( był błędny zapis 30
sierpnia, a data osobiście mi znana albowiem następnego dnia czyli
23 sierpnia, w tej samej okolicy
zamordowano członków mojej rodziny: Bronisławę i Matyldę Szarwiło oraz 4 inne osoby-SB) wóz
został załadowany tym, co było
najbardziej potrzebne dla brata, a
oprócz tego zboże, mąka i tłuszcze. Ojciec przewidywał, że niedługo chyba też trzeba będzie uciekać do Zasmyk. Pojechali ojciec
Adam Bartoszewski, mama Weronika Bartoszewska i sąsiadka Ludwika Daszkiewicz matka Henryka Daszkiewicza ps. „Zorza”. Miała też z nimi jechać córka sąsiadów
Danuta Kostrubiec, bo chciała się
widzieć ze swoim ojcem Władysławem Kostrubiec ps. „Grzmot”,
który był u „Jastrzębia” pierwszym rusznikarzem tworzącej się
partyzantki a potem w większym
składzie prowadził naprawę broni.
Jednak przechodząc koło naszej
pasieki ukąsiła ją pszczoła w policzek. Spuchła jej twarz i z tego powodu nie pojechała. Żyje do dzisiaj, mieszka w Zamościu, uratował ją zwykły przypadek – mała
pszczółka. Rodzice jechali w kierunku Zasmyk przez las lityński na
Gruszówkę. Było gorąco i ojciec
wybrał drogę przez las, żeby konie
za bardzo się nie zmęczyły. Nie
przeczuwał, że była to droga na
której czyhała śmierć. Jechał też
sąsiad Stanisław Malinowski z
żoną, jechała z nimi pani Kułakowska wiejska akuszerka i ich
sąsiadka pani Kiełbasa. ( według
Feliksa Budzisza: pani Kiełbasa
jechała z synem Marianem lat 14 i
Ewa Młynek lat 13 -S.B) W domu
Malinowskich zostało sześcioro
nieletnich dzieci. Pan Malinowski
jechał przez Abramowiec i Piórkowicze i do Zasmyk dojechał, ale
wracał przez Gruszówkę i do
domu już nie dojechał. W Gruszówce zostali zatrzymani i wszyscy zginęli. Od rodzin które jechały i wracały trasą przez Abramowiec i Piórkowicze dowiedzieliśmy się, że Bartoszewscy nie dojechali do kościoła ani w ogóle do
Zasmyk. Czekaliśmy z niecierpliwością cały następny dzień, niestety ani rodzice, ani inni jadący tą
drogą, nie wrócili. 30 sierpnia to
była straszna noc, nikt nie śpi ani
nie chowa się do schronu. Każdy
rozchodzi się do rozmaitych kryjówek. Były to kopy siana czy zbóż,
kupy gałęzi, krzaki bzu, jaśminu
względnie jakieś inne zarośla.
Mija noc, żyjemy. Gdy rozważamy
nad przetrwaną pełną grozy nocą z
kierunku lasu lityńskiego słyszymy strzały oraz silne wybuchy. Zaczęły krążyć różne pogłoski, z których można wywnioskować, że

Ukraińcom coś tam jest nie w
smak. Jakiś chłopak ukraiński jest
ranny lub zabity i Ukraińcy poszeptują o ogromnej sile Polaków.
W tym samym czasie zostaje zamordowany w lesie radowickim
13 letni Henryk Skrzat. Poszedł do
kolegi i tam go złapali. Zemsta za
to, że jego starszy brat Stanisław
ożenił się z ładną Ukrainką, która
przeszła na katolicyzm. Stanisław
był wówczas nieosiągalny, więc
śmierć poniósł młodszy brat Henryk. Wtedy też zostają zamordowane dwie starsze panie. Są to
pani Isańska, matka nauczyciela
Isańskiego, który był już w tym
czasie w partyzantce u „Jastrzębia” i jego teściowa pani Tokarska.
Mieszkały na tzw. Polskiej Kolonii
u państwa Molendów. Gdzieś pod
wieczór 1 września 1943 roku
łącznik z Zasmyk przynosi wiadomość, aby kto tylko może uciekał
do Zasmyk. Te rodziny, które próbowały iść w kierunku Zasmyk
znajomi Ukraińcy uspokajali, że
nic im nie grozi i nakłaniali do powrotu do domu. Kilka rodzin poszło. Były to przeważnie rodziny
zamieszkujące domostwa w pobliżu Abramowca i Kluska. Nasza
rodzina jeszcze została lecz nie na
długo. Od gońca dowiadujemy się,
że odgłosy strzelaniny, które słyszeliśmy była to pierwsza i udana
walka z bandą ukraińską. ( Bitwa
ta odbyła się 31 sierpnia 1943 r.-S.
B) Zdobyto kilka karabinów i jeden rkm. To „Jastrząb” po wyśledzeniu i rozpoznaniu, co dzieje się
na Gruszówce zbiera swój jeszcze
mały, ale pełen zapału oddział.
Partyzanci nocą obchodzą Gruszówkę, atakując okopanych
Ukraińców od tyłu. Likwidują
wartowników i zabijają obsługę
rkm-u. Po stronie ukraińskiej powstaje panika i popłoch. Zdezorientowani nie wiedzą co robić,
niektórzy uciekają w samej bieliźnie. Nim się zorientowali, co zaszło było już za późno, by mogli
stawić silniejszy opór. Po krótkiej
ale zawziętej walce „Jastrząb” odnosi w pełni udane zwycięstwo. Po
stronie ukraińskiej jest kilku zabitych i rannych, po naszej stronie
zginął Stanisław Romankiewicz
ps. „Zając”. Pierwszy bój zakończony sukcesem, zmącony jednak
stratą jednego ze współtowarzyszy. W trakcie walki wyjaśnia się
sprawa moich rodziców. Kiedy
Ukraińcy zaczęli w popłochu uciekać nastąpiła pogoń i mój brat
Edek zauważył i poznał nasze konie. Konie były przywiązane do
drzewa. Wszystko na wozie było
jeszcze nie ruszone. Brakowało
tylko właścicieli, których nie znaleziono w najbliższej okolicy ani
żywych ani martwych. Dopiero
pod koniec października odnaleziono groby zamordowanych.
Oprócz tych co wymieniłem
mieszkających w Radowiczach,
byli jeszcze zamordowani z innych
miejscowości, w sumie jak sobie
przypominam ok. 16-17 osób.
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Wszyscy zostali stamtąd zabrani i i
pochowani na cmentarzu w Zasmykach. Byłem z bratem Leonem przy odkopywaniu tych ciał.
Przy oglądaniu zwłok można było
zorientować się jak zostali zabici.
Ginęli przeważnie od kul. Mój ojciec Adam Bartoszewski został zastrzelony strzałem w piersi, matka
Weronika Bartoszewska strzałem z
tyłu głowy. Również Ludwika
Daszkiewicz, pani Kułakowska i
pani Kiełbasa zostały zastrzelone.
Stanisław Malinowski ręce miał
związane drutem kolczastym wraz
z żoną i zostali zastrzeleni. Grobów było dwa lub trzy i znajdowały się w głębi lasu ok. 2 km od leśniczówki w Gruszówce. Były zamaskowane gałęziami. Znalazł je
prawdopodobnie pan Kułakowski.
Ciała były zakopane bardzo płytko
ok. 30 cm. Przy odkopywaniu panował straszny zaduch, gdyż były
już w częściowym rozkładzie. Leżały tam około siedmiu tygodni.
Zwłoki owijano w prześcieradła i
kładziono do wcześniej przygotowanych trumien. Pogrzeb odbył
się tego samego dnia. Dowództwo
oddziału partyzanckiego przeczuwając, jak mogą zareagować
Ukraińcy na odniesione przez nas
zwycięstwo w Gruszówce, postanawia ratować pozostałą po wsiach
ludność polską. Nocą „Jastrząb”
ładuje na kilkudziesięciu wozach
swój oddział i wyrusza do Bud
Ossowskich. Po drodze rozmawiają tylko po ukraińsku. Pojechali jednak za późno. Było już po
wszystkim, wszędzie pełno trupów, swąd spalenizny. Dużo trupów wrzucono do studni. Była to
polska wieś, mieliśmy tam wielu
krewnych i znajomych, gdyż
mama pochodziła z tej wioski z
Dąbrowskich. Z naszej rodziny
uratował się tylko jeden wujek Stanisław Turowski –mąż siostry mojej mamy. W nocy wyprowadził
konie na pastwisko, a w tym czasie
Ukraińcy napadli wieś mordując i
paląc wszystko. Wujek dobiegł do
lasu, wlazł na drzewo i musiał
przyglądać się na okropności, które działy się we wsi. Później nie
był w stanie za długo tego opowiadać. Po paru dniach dotarł do Zasmyk i był przy naszej rodzinie.
Bardzo to przeżył i już nigdy nie
wrócił do stanu w jakim był przed
tym wydarzeniem. Oddział „Jastrzębia” wracając z powrotem zabierał wszystkie polskie rodziny.
Ukraińcy w końcu spostrzegli się i
zaczęli ścigać ostrzeliwując tak
oddział, który był rozproszony w
tyralierze, jak i nas uciekających i
goniących przed sobą inwentarz.
Ludności było coraz więcej. Uciekaliśmy w kierunku na Abramowiec i Piórkowicze do Zasmyk.
Ukraińcy najbardziej aktywni
byli od strony Wierzbiczno-Tuliczów, tam też była największa
strzelanina. Ginie Tadeusz Golik
ps. „Gwiazda”, który jest ciężko
ranny. Nie chcąc być wziętym
żywcem - zastrzelił się. Była to
druga ofiara z pierwszej grupy partyzantów z Radowicz. Uciekająca
ludność szczęśliwie bez komplikacji dociera do Zasmyk ( Tu autorowi wspomnień pomyliły się zarówno wydarzenia jak i miejscowości. 3 września, o zmroku oddział pod dowództwem por. „Jastrzębia” i por. „Sokoła” wymaszerował , by ratować przed zagładą ludność polską Osiecznika,
odległego od Zasmyk o 20 kilometrów oraz zbiegłej tam ludności z
sąsiedniego Werbiczna, ocalałej z
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rzezi, której dokonali tam dzień
wcześniej banderowcy. W godzinach popołudniowych 4 września
kolumna wozów dotarła do Zasmyk. Większość ewakuowanych
zatrzymała się w kościele. Nie
wrócił z wyprawy Tadeusz Golik
„Gwiazda” i Franciszek Siatka,
mieszkaniec Osiecznika. Niestety
nie było czasu na odpoczynek bo 5
września wstrząsnęła ludnością
Zasmyk wieść o wymordowaniu
mieszkańców polskiej wsi Budy
Ossowskie. Przyniosła ją kobieta z
dwojgiem dzieci, które cudem ocalały z rzezi i dotarły do Zasmyk.
„Jastrząb” natychmiast wyruszył z
oddziałem, by ratować ocalałych
mieszkańców wsi. Gdy przybył tam
ze swoim oddziałem, zastał jedynie
widok zmasakrowanych ciał. W
polach i zaroślach odszukano zaledwie kilka dorosłych osób oraz kilkoro dzieci, które zdołały się ukryć
przed bandytami. -SB za Feliksem
Budziszem i Józefem Turowskim
ps. „Ziuk”) Rodziny w Zasmykach były sobie życzliwe i nie
zwracając uwagi na trudy dnia codziennego pomagały sobie wzajemnie. Nasza rodzina została zakwaterowana we wsi Janówka 2
km od Zasmyk. Przyjęli nas państwo Sakowicze. W jednym dużym pokoju było nas kilkanaście
osób. Przeważnie kobiety i dzieci.
Po śmierci rodziców cały obowiązek i odpowiedzialność za losy rodziny spadł na najstarszego brata
Leona ps. „Oracz”. On właśnie
ulokował nas w Janówce. Ja po
rozmowie z nim następnego dnia
odchodzę do oddziału partyzanckiego. Rodziny były też ulokowane we wsi Radomle i Stanisławówka. Dużo rodzin kopało sobie ziemianki bliżej Zasmyk i w samych
Zasmykach. Nadchodziła już
dżdżysta jesień, a potem sroga i
ostra zima. Każdy jak mógł już teraz zabezpieczał się na nieznane
jutro. W międzyczasie byliśmy
raz lub dwa razy z bratem Leonem
w Radowiczach. Można było jechać, gdyż stacjonował tam silny
oddział niemiecki, który zajmował
się omłotem zboża. Pojechaliśmy
końmi. Wiedziałem, gdzie zakopane są skrzynie z rozmaitymi rzeczami i odzieżą. Kopaliśmy kartofle oraz organizowaliśmy rozmaitą
żywność, bo szła zima. Wszystko
przewoziliśmy do rodziny w Janówce. Niemcy zajęci swoją pracą
nie zwracali uwagi na to, co robią
Polacy. Zanim jednak weszli do
Radowicz młócić zboże i organizować żywność musieli stoczyć z
Ukraińcami ciężką walkę. Były to
oddziały ukraińskie przygotowane
do rozbicia zgrupowania polskiego w Zasmykach. Zamiast z nami
musieli walczyć z Niemcami. ( Na
dzień 8 września 1943 r. J. Stelmaszczuk ps. „Rudyj” szykował
atak na Zasmyki i sąsiadujące polskie wioski, zbierając siły co najmniej 1000 upowców. Sotnia „Bajdy” maszerująca w kierunku Kowla, mająca odciąć drogę ucieczki
Polakom, natknęła się na kompanie Wermachtu i zaatakował Niemców. W konsekwencji Niemcy rozpędzili całe zgrupowanie.-S. B)
W PARTYZANTCE
4 lub 5 września 1943 roku
zgłosiłem się i zostałem mimo
młodego wieku przyjęty do oddziału. Zasługa to pana Nadratowskiego i „Jastrzębia”, którzy znali
mnie osobiście. „Jastrząb” wiedział też od mojego brata Edka

„Figi” o śmierci rodziców. Zostałem przydzielony do drużyny, która pomagała przy kuchni. Zaraz też
ćwiczono nas najprostszych rzeczy (padnij, powstań, kryj się, okopywania się leżąc, maskowania
swego stanowiska, czołgania się z
bronią, musztry). Obchodzenie się
z bronią i jej konserwacja należały
do stałych naszych ćwiczeń. Czas
rekrucki trwał chyba trzy tygodnie
a potem była uroczysta przysięga.
Ćwiczenia każdy wykonywał sumiennie i z zapałem. Powaga
chwili i czasu w jakim to wykonywaliśmy udzielała się wszystkim
jednakowo, zarówno młodym jak i
starszym. Wykonując to wszystko
i mając już za sobą tyle strasznych
przeżyć poczułem się potrzebny.
Po ćwiczeniach zostałem na stałe
przydzielony do kucharza jako pomocnik. Obrałem sobie pseudonim
„Śliwa”. Pracowałem na kuchni
gdzieś do połowy listopada, staliśmy wtedy w koloni Stefanówka.
Tworzono nowy oddział bojowy,
którego dowódcą miał być por.
„Sokół”. W tym czasie ciężko zachorowałem. Miałem silną gorączkę i obawiano się, że może to być
zapalenie płuc. Kazano mi stanąć
do raportu z prośbą o urlop zdrowotny. Udzielono mi go na okres
dwóch miesięcy. Udałem się do
Janówki, gdzie w domowych warunkach szybko wracałem do zdrowia. Już przed Bożym Narodzeniem byłem zdrowy. Brat Leon
„Oracz” należał do samoobrony w
Janówce. Będąc już całkiem
zdrowym chodziłem za brata
pełnić wartę zgodnie z planem
dowódcy wsi Janówka, którym
był por. Prawdzic. ( Tu pamięć
zawiodła autora, dowódcą samoobrony Janówki był ppor. Tadeusz
Paszkowski ps. „Jawor”. Natomiast por. Mścisław Sławomirski
ps. „Prawdzic” pojawił się w Zasmykach w styczniu 1944r. jako
oficer 27 WDP AK-S. B) Tragiczne
święta Bożego Narodzenia 1943
roku przeżywałem wraz z rodziną.
Byliśmy na pasterce w Zasmykach, która była odprawiana o 6.00
rano. Młodzi poszli na pasterkę
pieszo, starsi pojechali wozem z
bratem Leonem. W domu zostali
wuj Turowski, pan Daszkiewicz i
bratowa, żona Leona z dzieckiem.
Jest prawie koniec pasterki, a tu od
strony Janówki i Stanisławówki
słychać strzały. Bardzo dużo ludzi
pobiegło w tamtym kierunku. Inni
biegli w stronę Radomla. Dobiegamy do pierwszych zabudowań Stanisławówki ale trzeba wracać z
powrotem. Janówka już się paliła.
Samoobrona nie wytrzymując naporu Ukraińców ostrzeliwując się,
a zarazem ponosząc duże straty
w ludziach też się wycofała. ( Tu
również sprawa miała się trochę
inaczej, niż pisze autor. Tych strat
w ludziach nie było wcale tak dużo,
ale atakujący byli w przewadze,
dlatego w samoobrona musiała się
wycofać z Janówki na skraj Stanisławówki i przedpole Zasmyk.
-S.B) Na pomoc poszli ludzie z
samoobrony z Zasmyk. Ukraińców jest wielka siłą, strzelają nawet z dział. W dość szybkim tempie podeszli do Zasmyk. Jestem z
powrotem w pobliżu kościoła.
Ksiądz proboszcz Żukowski bierze monstrancję z Przenajświętszym Sakramentem, wychodzi z
kościoła w procesji i idzie w kierunku Gruszówki. Wszyscy, którzy są blisko księdza kierują się za
nim. Powstaje panika i chaos. Goniec, który wysłany był do Kupi-

czowa, gdzie stały główne siły partyzanckie, musiał zawrócić nie
sprowadzając pomocy. Zostaje
wysłany inną drogą, dociera do
Kupiczowa i sprowadza pomoc.
Ukraińcy są już około 300 metrów od kościoła. Z Janówki ginie 1/3samoobrony, między innymi 16-letni Staszek Sakowicz
syn państwa Sakowiczów u których mieszkamy. Ginie też Antoni Romankiewicz ojciec Stanisława Romankiewicza „Zająca”,
który zginął w Gruszówce.( Autor patrzył na to z odległości Zasmyk, być może stąd taka ocena
sytuacji. Przybycie samoobrony z
Zasmyk i w tym samym czasie atak
od tyłu, na atakujących Ukraińców, samoobrony z Zielonej, spowodował zamęt w szeregach ukraińskich. Ze strony samoobrony Janówki i Zasmyk nastąpił kontratak
i ukraińscy gieroje zaczęli się cofać. Oddział por. Kani, który przebił się z Kupiczowa dokończył
dzieła. Partyzantów samoobrony
zginęło 7-miu. Antoni Romankiewicz, nawiasem mówiąc mój wujek, zginął po walce. -S.B) Natarcie
Ukraińców załamuje się dopiero
wtedy, gdy dopadają ich nasze oddziały z Kupiczowa. Szybko przejęły one inicjatywę w swoje ręce.
Po stronie Ukraińców powstał popłoch i chaotyczna ucieczka. Wycofywali się z powrotem tą samą
drogą, to jest przez Janówkę w kierunku lasu zadybskiego. Ofiar i
zniszczeń było bardzo wiele. Janówka prawie doszczętnie spalona, zostało parę domów. Podobnie Radomle i Stanisławówka. (
Gwoli ścisłości w Janówce spłonęła prawie połowa zabudowań, w
Radomlu może nieco więcej jak
połowa, ale nie w Stanisławówce
-S.B) Zginęło 48 osób, najwięcej z
Radomla. Wszystkich zabitych
zwieziono do Zasmyk, umyto i
układano na klepisku jednej ze stodół. Rodziny poznawały tu swoich
bliskich, zabierano ich i chowano
na cmentarzu w Zasmykach.
Wśród starszych wiekiem można
było usłyszeć słowa krytyki, że tak
silne oddziały dopuściły do takiej
tragedii. Trochę było w tym prawdy, bo całe wojsko jak nazywano
oddziały partyzantów, było zgrupowane w Kupiczowie. Od strony
lasu zadybskiego wszystko było
odsłonięte i zdane tylko na samoobronę. Wykorzystali to Ukraińcy,
pomogły święta i stało się. Sytuacja mieszkaniowa była tragiczna.
Ludzie znowu zaczęli kopać ziemianki i chować się pod ziemię
przed zimnem. Nasza rodzina należała do tych szczęśliwców, którym dom nie spłonął i nikt nie został zabity. Większość była na pasterce, a pozostali schowali się w
piwnicy i przetrwali do przyjścia z
pomocą naszych oddziałów Zaraz
za nacierającymi naszymi oddziałami szli ludzie ratując z ognia
wszystkie przydatne rzeczy. Kiedy
wszedłem z kilkoma znajomymi
do Janówki, prawie wszystko wokół paliło się. Panował okropny
zaduch. Część żywego inwentarza,
która nie spłonęła latała luzem po
polach. Zaraz do mnie przyszedł
brat Leon wraz z resztą rodziny.
Cieszyliśmy się, że wszyscy są
zdrowi i cali. Reszta dni świątecznych minęła spokojnie, jak również Nowy Rok 1944. Taka cisza i
spokój trwały do 19 stycznia. Pamiętam ten dzień, bo mam na imię
Henryk, a to moje imieniny i kończył mi się urlop zdrowotny. Pan
Harter z Radowicz, który wiedział,

1 września 2020 - strona 33
że odchodzę do oddziału robił mi
nowe buty, prawdziwe wojskowe
saperki. Szewc słowa dotrzymał i
buty, z których się bardzo cieszyłem, czekały na właściciela. Kiedy
wracałem od tego szewca nagle
rozpoczęła się strzelanina. Słychać
było strzały z broni maszynowej i
kilka wybuchów pocisków artyleryjskich. Okazało się, że samoobrona z Zasmyk chwilowo podjęła walkę, ale nie miała szans,
bo strzelali do nas Niemcy. Od
pocisków artyleryjskich spaliły
się budynki, były też ofiary w ludziach. Ludność wiecznie żyjąca
w strachu wpadła w panikę.
Niemcy zabrali parę krów i wycofali się w kierunku Kowla. ( Tu
również sytuacja wyglądała nieco
inaczej. Kompania Wermachtu zaatakowała samoobronę Zasmyk
zmuszając ją do wycofania się do
połowy wioski. Przybyła jednak z
pomocą samoobrona Janówki. co
pozwoliło na utrzymanie tych pozycji. Niebawem polska linię obrony wzmocniła samoobrona Radomla. W nowej sytuacji Niemcy
stracili kilku żołnierzy i zostali
zmuszeni do wycofania sie w kierunku Kowla. -S.B) Po tym zajściu
w Zasmykach udało mi się zdobyć
broń. Po urlopie już z własnym karabinem wróciłem do oddziału.
Zabrałem się z jakimś starszym
kolegą, który był wozem w Zasmykach i dowiózł mnie na miejsce postoju w Suszybabie. Po zameldowaniu się poinformowano
mnie, że muszę zmienić swój
pseudonim. W oddziale z którym
przyszedł z Różyna nasz dowódca
„Sokół” jest pod tym samym pseudonimem kpr. „Śliwa”. Oddział
ten tworzył zalążek batalionu „Sokoła”. Wówczas zmieniłem swój
pseudonim na „Chrzan”. Jak sobie
przypominam zostałem przydzielony do kompanii, której dowódcą
był por. „Kania”. Znalazłem się w
II plutonie, którego dowódcą był
sierż. „Iks”. Ponieważ mówił gwarą śląską i był ubrany w czarny
mundur nazywaliśmy go „Ślązak”.
Od tego czasu jestem wszędzie
tam, gdzie był batalion „Sokoła”.
Szlak bojowy tego batalionu będzie długi i ciężki. Jednak wytrwaliśmy.
SZLAK BOJOWY BATALIONU „SOKÓŁ”
Nie jestem w stanie dokładnie przypomnieć sobie wszystkich
bitew i potyczek, których było
bardzo dużo. Opiszę tutaj tylko
te wydarzenia, które pamiętam.
Nie pamiętam dokładnie kiedy
i gdzie została przydzielona do
nas tzw. kompania „Błękitnych”.
Byli to Polacy w umundurowaniu
niemieckiej żandarmerii z Maciejowic. Obezwładnili oni swoich
niemieckich oficerów, zabrali cały
sprzęt oraz broń i przeszli do partyzantki. Był ich chyba batalion
bardzo dobrze uzbrojony. Do naszego oddziału została przydzielona jedna taka kompania, której
dowódcą był por. ”Motyl”. My
w tym czasie stacjonowaliśmy
w wielu miejscach z których pamiętam pobyty w Rewuszkach,
Stawkach, Staweczkach Czmykosie i Zamłyniu. We wsi Sztuń była
2 kompania „Motyla” z naszego
batalionu. W nocy przez nieuwagę chłopcy wpuścili do wsi część
jakiegoś oddziału niemieckiego.
Tabory niemieckie wjechały już do
wsi. Niemcy zajęli dogodne stanowiska w tej części wsi nie dając się
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z nich wyrzucić. Okopali się też na
cmentarzu. Pozostała część batalionu rusza im na pomoc. Niemcy
strzelają z kul zapalających, podpalają zabudowania, by widzieć co
się dzieje po naszej stronie. Nasz
pluton dostaje rozkaz przejścia
przez drogę a Niemcy kładą na
niej ogień z dwóch ckm-ów. Przed
nami pali się stodoła, jest widno
jak w dzień. Niemiecki ogień z
ckm-ów jest za krótki. Przeskakujemy pojedynczo na drugą stronę
drogi i dalej już w ciemnościach
zajmujemy stanowiska naprzeciw cmentarza. Niemcy prowadzą
ogień z broni maszynowej i moździerzy ale niecelny. Nabieramy
odwagi i przekonujemy się, że nie
wszystkie pociski zabijają. Walka
trwa do świtu, jest ostra wymiana
ognia. Niemcy wczesnym rankiem wycofują się z cmentarza.
Za wycofującymi się Niemcami
ruszamy w pościg. Niemcy mają
zamontowane na samochodach
ckm-y i od czasu do czasu strzelają
do nas. Pościg trwa ok. 2 km. W
dali widać było jakieś miasteczko,
mówiono, że to Luboml. Wracając
oglądamy to nocne pobojowisko.
Niemcy nie zdążyli zabrać swoich zabitych i rannych. Wzięliśmy
do niewoli dużo Niemców. Nasz
pluton trzymał nad nimi wartę. Po
tej akcji wróciliśmy do wsi Czmykos. Z tego okresu pamiętam pewne zajście, jakie wydarzyło się 1
marca. Nasz pluton miał służbę.
Stałem na posterunku alarmowym
przy dowódcy batalionu. Z naszego plutonu pojechał patrol na
saniach w kierunku miejscowości
Radziechów. Pojechał dowódca
naszego plutonu sierż. „Iks”, dowódca drużyny(pseudonimu nie
pamiętam), jego zastępca st. szer.
„Smok”. Końmi powoził kolega
„Wyrwidąb” duże chłopisko. Naraz z kierunku, w którym pojechali
usłyszeliśmy strzelaninę. Wpadam do domu i melduję dowódcy
batalionu o zauważonej sytuacji.
Wszyscy wybiegli na podwórze.
Jeszcze strzelanina trwała, ale za
chwilę ucichła. „Sokół” zarządził alarm batalionu i tzw. zwiadu
konnego. Był w nim mój kolega z
Radowicz Mieczysław Łodej od
którego dowiedziałem się później o szczegółach. Zwiad konny
rusza z kopyta, wyrusza też batalion. Nasz pluton został na swoich
posterunkach. Po drodze spotkał
jadące sanie z jednym koniem.
Furman „Wyrwidąb” leżał na nich
ranny w nogę –miał rozprute udo.
Dostał postrzał w chwili, kiedy odcinał uprząż rannego konia. Ranny
zdołał jeszcze wskoczyć na sanie
i zaczął się wycofywać. Pozostali
trzej jego towarzysze zginęli. Gdy
konny zwiad dopadł zabudowań
wsi powstała krótka strzelanina.
Nasi zauważyli, ze mała kuźnia
obstawiona jest snopami słomy i
zaczyna się palić. To Ukraińcy po
dobiciu rannych wnieśli zwłoki do
kuźni i podpalili. Nasi zdążyli ugasić ogień i ciała wyniesiono na zewnątrz. Mord był straszny. Ranni
od kuli zostali zakłuci bagnetami,
mieli wydłubane oczy, przebite
brzuchy i inne części ciała. Pomocy w organizacji tej zasadzki
udzieliła tamtejsza ludność ukraińska. Sam pop odprawiający nabożeństwo też był w to wmieszany.
Nastąpił pościg za uciekającymi
Ukraińcami i wielu z nich poniosło
zasłużoną karę. Zamordowanych
przywieziono do batalionu, gdzie
ich umyto i oczyszczono. Zwłoki
zamordowanych oglądał dowódca
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radzieckiego oddziału partyzanckiego gen. Fiodorow, który odwiedził nasze oddziały. Niestety
ranny w zasadzce „Wyrwidąb” po
pewnym czasie również umiera.
Po śmierci sierż. „Iks” dowódcą
plutonu zostaje plut. ”Szerszeń”, z
którym pluton przeszedł w batalionie „Sokoła” resztę drogi bojowej,
aż do Kamionki. Była to droga,
podobnie jak w przypadku innych
oddziałów, niełatwa. Pewnej nocy
wyrusza z bazy cały batalion „Sokoła”. Dla mnie ten teren był nowy
i nieznany. Był rozkaz zabraniający mówić po polsku w czasie marszu. Przechodzimy przez jakieś
wsie, chyba ukraińskie. Spotykana
ludność bierze nas za ukraińskich
„striłciw”. Co śmielsi musieli być
bez strzału, po cichu likwidowani.
Okazało się, że idziemy w stronę
torów. Wyznaczona grupa poszła
na rozpoznanie, a pozostali czekali w małym lasku. Niedaleko
nas była stacja kolejowa, gdzie
stacjonowali Węgrzy. Z Węgrami
mieliśmy cichą umowę i nieoficjalnie akceptowali naszą działalność. Widziałem jak dość duża
grupa Węgrów przechodząc obok
nas uśmiechała się i pozdrawiała.
Mieliśmy przejąć jakiś transport,
ale ponieważ nie nadchodził, musieliśmy wrócić z pustymi rękami.
W naszym batalionie było dwóch
lub trzech Węgrów. Skąd się oni
u nas wzięli tego nie wiem. Prawdopodobnie uciekli od Niemców i
przeszli do nas. Czuli się jak wśród
swoich. Nie byli pilnowani i razem
z batalionem chodzili na akcje.
Wiosna była w pełni. Pamiętam,
że byłem we wsi Binduga na obstawie mostu, przez który przeprawiał się jakiś specjalny oddział
frontowy Armii Radzieckiej. Przeprawiała się też z nimi artyleria,
a przecież u partyzantów ta broń
była rzadko spotykana. Było bardzo zimno i mokro. Siedzieliśmy
wtuleni w stogu siana na łące poniżej mostu. Wszelkie przemarsze
odbywały się przeważnie nocą.
Trzeba było naprawdę dobrze znać
teren, aby się nie pogubić i wiedzieć, gdzie się jest. Należało to
raczej do dowódców. Nasza wiara i zaufanie do nich sprawiła, że
nie odczuwaliśmy żadnej trwogi
lub lęku. Osobiście wierzyłem, że
„Sokół” znajdzie wyjście z najgorszej sytuacji. Rzeczywiście tak
było do końca. Utwierdzało się to
w nas zarówno w okrążeniu w lasach mosurskich, czy też w lasach
smolarskich na Polesiu.
W kwietniu 1944 roku pierścień okrążenia wokół nas coraz
bardziej się zacieśnia. Od tego
czasu jeszcze głębiej zaszyliśmy
się w lasy. Najgorzej z rannymi,
których jest coraz więcej. Muszą
być z nami, gdyż nie ma ich gdzie
odtransportować. Tam w lesie jak
grom z jasnego nieba dociera do
nas wiadomość, że zginął dowódca dywizji pułkownik „Oliwa”.
Niemcy niespodziewanie podeszli
pod budynek gajówki. Pułkownik wyszedł przed dom i wtedy
otworzyli ogień. Pułkownik padł
martwy. Znajdujący się w pobliżu
batalion „Jastrzębia” odbija zwłoki dowódcy dywizji. Z naszej strony jest kilku zabitych i rannych.
Niemcy wycofują się. Dowództwo
nad dywizją obejmuje dotychczasowy szef sztabu mjr „Żegota”. Zostaje podjęta decyzja o wyrwaniu
się z kotła w lasach mosurskich.
Przygotowanie trwa parę dni. Jak
tylko pozwala na to możliwość

zabezpiecza się rannych budując
im szałasy z gałęzi. Lżej ranni są
przy nas. Przy chorych na ochotnika zostaje jeden z lekarzy i pielęgniarki. Doktor „Sfinks” idzie z
batalionem. Poszczególne oddziały doprowadzono do porządku,
ponieważ ostatnio pod wpływem
przeróżnych zajęć panował mały
bałagan. W końcu nasz batalion
jest gotowy do wymarszu. Nocą
gdzieś w okolicy wsi Zamłynie
przechodzimy cicho przez małą
rzeczkę po zrobionych przez saperów kładkach. Nasz batalion idzie
na czele kolumny. „Sokół” idzie
pieszo na przedzie. Swego konia
dał dla „Zorzy” Henryk Daszkiewicz. Niemcy na razie niczego nie
zauważyli. Kiedy odeszliśmy od
torów ok.1km otrzymaliśmy rozkaz zatrzymania się w małym lasku. Wtedy rozpoczęła się strzelanina, ale jesteśmy poza zasięgiem
strzału. „Sokół” pragnie zebrać
wokół siebie jak najwięcej partyzantów. Była większość kolumny,
nasz batalion jest w całości. Na domiar złego Niemcy sprowadzili do
pomocy pociąg pancerny. Jednak
partyzanci za wszelką cenę chcą
wyrwać się okrążenia. Szturmem
zdobywają tory. Po naszej stronie
jest wielu zabitych i rannych. W
walce pod Jagodzinem, bo tak nazywała się ta stacja, ranny w pierś
został rusznikarz Wł. Kostrubiec
„Grzmot”. Inni przedzierali się
pojedynczo lub małymi grupkami.
Ci zagubieni nie wiedzieli co dalej począć i gdzie szukać swoich
oddziałów. Część zagubionych i
błądzących po zaroślach dołączyło
do naszej grupy. Niektórzy dostali
się do niewoli niemieckiej. Byli to:
Józef Mazurek „Ziemba” z Radowicz, Lasak ps. NN z Radowicz,
Nieckarz z Abramowca, Sołtysiak
„Topola” z Obniż. Wielu z tych,
którzy zostali wzięci do niewoli
zostało rozstrzelanych. Ale byli
tacy co przeżyli. Po wojnie rozmawiałem Józefem Mazurkiem
„Ziemba”, który obecnie mieszka
we wsi Wielkie Łunawy niedaleko Torunia. „Jastrząb”, który będąc tylnym ubezpieczeniem całej
przeprawy został z większą częścią swego batalionu w okrążeniu
zebrał większość niedobitków. W
lasach mosurskich zostali moi
bracia Leon i Edek. Nasz oddział
wraz z rozbitkami i zagubionymi
wyruszył w dalszą drogę. Po wyrwaniu się z kotła Niemcy przez
jakiś czas deptali nam po piętach
nie mogli pogodzić się z tym, że
zdołaliśmy wyrwać się z kotła. Po
kilku dniach dołączyła do nas mała
grupa partyzantów zagubionych z
różnych oddziałów. Między nimi
był goniec „Zorza”, ale bez konia, którego musiał zostawić pod
Jagodzinem. Początkowo „Sokół”
był zmartwiony utratą swojego
ulubieńca i miał pretensję do „Zorzy” za to, że zostawił przed torami ładną kasztankę. Marsz trwał
już parę dni i Niemcy przestali nas
ścigać. Doszliśmy do lasów smolarskich na Polesiu. Pragnęliśmy
odpoczynku. Byliśmy zmęczeni i
głodni. Po drodze trzeba było organizować prowiant, każdy starał
się zdobyć coś dla siebie: chleb,
kurę, ziemniaki, mąkę, mleko itp.
Miałem w plecaku parę sucharów i była to żelazna porcja. W
manierce zamiast wody miałem
przetopiony tłuszcz i oszczędnie
nim gospodarowałem. Przygotowanie posiłków nie sprawiało mi
trudności. Pomogło doświadczenie z kuchni, które zdobyłem na

początku swej partyzanckiej drogi.
Każda nauka przydaje się w życiu.
Lasy, bagna i znów lasy to krajobraz Polesia. Brak czystej wody
do picia, dowódcy przestrzegają
przed piciem wody z bagien lub
rowu. Komary, miliony komarów,
każdy starał się przed nimi okryć
twarz, aby w nocy można było
zasnąć. Było ciepło i spaliśmy
w zrobionych przez siebie szałasach z gałęzi. Zbieraliśmy trawę,
mech, liście aby zmęczone ciało
położyć na czymś miękkim. Często zmienialiśmy miejsce postoju
i ostrożnie rozpalaliśmy ogniska,
aby coś ugotować. Zaczynają nad
nami krążyć samoloty. Najgorsze
te przeklęte przez nas „ramy”samoloty obserwacyjne. Po nich
najczęściej przylatywał dwupłatowiec i lecąc dość nisko zrzucał
wiązki granatów. Raz w nocy ktoś
zostawił nie dogaszone ognisko
i przelatujący samolot musiał to
zauważyć. Gdy cały oddział wypoczywał spokojnie nagle nastąpił
straszny wybuch. O sile wybuchu
może świadczyć wyrwa w której
z łatwością można było schować
czołg. Bomba spadła około 30-40
metrów od pierwszych szałasów,
przysypując je ziemią i błotem. Na
szczęście nikt nie był ranny. Zmieniliśmy miejsce postoju i znaleźliśmy się w pobliżu torów kolejki
wąskotorowej.
11 maja 1944 roku z naszego
batalionu wyrusza patrol na rozpoznanie terenu pod dowództwem
plut. „Zasuwy”. Patrol wpada w
zasadzkę zorganizowaną przez
Niemców. Ciężko rannych zostaje
dwóch partyzantów, którzy wkrótce zmarli. Jeden z nich miał ps.
„Kogut”. Plut. „Zasuwa” został
ranny w rękę powyżej łokcia. Patrzyliśmy na rannych i mieliśmy
łzy w oczach. Tyle trudu, żeby tu
dojść tylko po to, aby tak marnie
ginąć. Sanitariuszki Antosia i Joasia klęcząc przy nich też płakały.
Staliśmy przy nich kołem i modliliśmy się za nich, bo tylko tyle im
mogliśmy pomóc. Doktor „Sfinks”
był bezradny, bo nie miał ich czym
ratować. Moje saperki zaraz na początku poleskich bagien zostały w
błocie. Na nogach miałem tylko
cholewki, a na stopach prawdziwe
poleszuckie postoły z prawdziwego lipowego łyka. Od ciągłego
chodzenia i brodzenia po bagnach
zrobiły mi się na podeszwach jakieś podskórne żółte wrzody. Nie
mogłem chodzić. Dostałem konia i
razem z „Zasuwą” przez kilka dni
jeździłem konno. Nasz dowódca
„Sokół” był zawsze przy swoim
batalionie. Często u nas odbywały
się narady. Dowódca dywizji mjr
„Żegota”, „Sokół”, kapelan Antoni
Dąbrowski „Rafał” i inni oficerowie. Patrzyliśmy jak ta grupa studiowała mapę. Zawsze byli spokojni i opanowani, co udzielało się
partyzantom. W lasach na Polesiu
przebywamy około 6 tygodni. Organizujemy wypady po ziemniaki
ale często głodujemy. W okolicy
jest dużo partyzantów radzieckich.
Spotykamy się z nimi zarówno my,
spotykają się nimi nasi dowódcy.
Wszyscy są dla siebie życzliwi.
Byliśmy u nich na 1 maja a oni u
nas na 3 maja. Przed wymarszem
spotkaliśmy duży oddział partyzantki radzieckiej. Dzielili się z
nami czym mieli. Dali nam po kilka garści zboża i tym zaspokoiliśmy nasze głodne żołądki. Tuż
przed wymarszem zginął od zabłąkanego pocisku artyleryjskiego je-
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den z naszych oficerów „Wilczur”.
Chowamy porucznika wśród lasów Polesia i maszerujemy dalej.
Prowadzi nas jakiś miejscowy Poleszuk. Dla rannych robimy nosze
z płaszczy lub z kocy. Rannych jest
kilku min. por. „Motyl” oraz mój
kolega „Złotko”. Konie, które mieliśmy w batalionie już dawno zostały zjedzone. Cały bagaż jest na
naszych plecach. Przede wszystkim broń, amunicja, koce, płaszcze
– wszystko trzeba dźwigać, a sił
już niewiele. Marsz utrudniają bagna i moczary. Często brniemy w
głębokiej po kolana bagiennej wodzie i to przez kilka dni, czasem po
kilkanaście kilometrów. Co jakiś
czas Niemcy oświetlają nas rakietami, wówczas zanurzamy się w
wodzie, a jak rakieta zgaśnie brniemy dalej. Od czasu do czasu w pobliżu wybucha pocisk z moździerza lub z działa artyleryjskiego.
Przy mnie idzie „Kostek” i mówi,
że coś się mu stało w kolano, które
strasznie go boli. Nie widać żadnego krwawienia, nie może iść ale
musi. Trochę mu pomagamy. Okazało się, że jest ranny od odłamka z
moździerza. Por. „Motyl” nie wytrzymuje i każe siebie zostawić na
jednej a wysepek. „Sokół’ o tym
nie wiedział. Odeszliśmy spory
kawał, gdy „Sokoła” poinformowano, że pozostawiono porucznika. Ten zatrzymał cały oddział i
rozkazał kilku żołnierzom by go
ściągnęli. Dopiero po ich powrocie
pomaszerowaliśmy dalej. Świtało
już, gdy poczuliśmy twardy grunt
pod nogami. I nagle zaczęło beczeć ogromne stado owiec. Niemcy otworzyli ogień lecz owce zmyliły ich czujność. Wykorzystując
osłonę owiec oraz gęstą mgłę przeszliśmy niezauważeni niebezpieczny odcinek drogi. Niebawem
wpław przeprawiliśmy się przez
jakiś kanał i znaleźliśmy się poza
zasięgiem
nieprzyjacielskiego
ognia. Był już dzień, gdy zaszyliśmy się w jakimś opuszczonym
tartaku. Było słonecznie, więc trochę osuszyliśmy się i pokrzepili
czym kto miał. Siedzieliśmy tam
bardzo cicho do popołudnia. Następnie idziemy w stronę rzeki
Bug i poinformowano nas, że udajemy się na Lubelszczyznę. Rzekę
przekraczaliśmy
chyba
10
czerwca. Przez Bug była przeciągnięta lina, co było dziełem lubelskiej konspiracji zawiadomionej o
naszym przybyciu. Szedłem trzymając się takiej liny. Woda sięgała
do klatki piersiowej. W drugiej
ręce nad głową trzymałem broń.
Nurt był dość silny. Na ramionach
niesiono rannych. Pamiętam, że
przed przeprawą zachorował
ksiądz kapelan Dąbrowski. Miał
gorączkę. Po przejściu na drugi
brzeg zostawiono go na pierwszej
napotkanej plebanii. Dołączył do
nas pod koniec czerwca w okolicy
Parczewa. Na nowych kwaterach
doprowadzamy się do porządku.
Pierwsza czynność to tępienie
wszy. Zaszyliśmy się w młodym
zagajniku, palimy ogniska. Były
dostarczone kotły takie większe do
prania bielizny. Wszystko z siebie
trzeba było zdjąć i do kotła, bo robactwo siedziało wszędzie, tak w
płaszczu jak i w koszuli. Należało
wytrwać w stroju „Adama” na
słońcu. Robiono to kilka razy,
gdyż trudno w dużej grupie wytępić to robactwo. Siedzieliśmy w
tym zagajniku kilka dni i znowu
wyruszyliśmy w nieznane. Po drodze mamy potyczkę z Niemcami.
Nasz batalion nie bierze w niej
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udziału, gdyż na Niemców „nadział się” batalion „Trzaski”.
Prawdopodobnie ginie w tej potyczce sanitariuszka. Tworzymy
jedną grupę z Polesia i dlatego
nam jej żal. Nasz batalion spokojnie idzie dalej i zagłębiamy się w
coraz większe lasy. Spotykamy
tam partyzantów z innych oddziałów min. z AL. Są ciekawi co to są
za oddziały wchodzące w „ich
lasy”. Przy drogach, w zaroślach
tzw. czujki lecz po krótkiej rozmowie z nimi ruszamy dalej. Pewnej
nocy nasz batalion był na podjęciu
zrzutu. Nie wszystko się udało.
Zrzucili trochę stenów oraz trochę
letniego umundurowania – bluzy
kroju angielskiego. Wyglądało się
w tym dobrze. Zazdrościłem tym,
którzy otrzymali przydział. Innym
razem nasz batalion brał udział w
akcji we wsi Wiśniów. Zniszczono
dokumenty w gminie oraz innych
niemieckich urzędach. Do dyspozycji stał też otworem wielki sklep
„Rolnik”. Zaopatrzyliśmy się
przeważnie w papierosy „Juno”.
Po wykonaniu akcji powróciliśmy
bez strat. Jeszcze gdzieś w Zamłyniu pytano mnie czy chciałbym
przejść do batalionu „Jastrzębia”,
gdyż tam było moich dwóch braci.
Odpowiedziałem, że zostaję w
swoim batalionie. „Sokół” był
przez nas wszystkich bardzo lubiany. Nigdy nie żałowałem, że byłem u „Sokoła”. Więź koleżeńska
była bardzo silna i tworzyliśmy
zgrany pluton. Było dużo fajnych
kolegów z którymi wiele się już
przeżyło. Byli to Józef Rak „Klon”
z Radowicz, Henryk Daszkiewicz
„Zorza” z Radowicz, kolega „Ząb”
poznany dopiero w oddziale,
„Krzemyk”, który lubił chodzić na
dziewczynki i z tego powodu robiliśmy mu różne figle. Był też „Wujek” co w zimie kąpał się w rzece
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w Zamłyniu oraz „Góra”, który
miał zdolności w prowadzeniu
śledztwa. Był też nasz poczciwy
dowódca plutonu „Szerszeń”.
Było wielu innych kolegów lecz
czas zatarł ich w mojej pamięci.
„Klon” zginął na Polesiu, z „Zębem” spotkałem się po 40 latach
na zjeździe w Częstochowie, „Zorza” jest na Pomorzu koło Chełmna. Nocami słyszeliśmy już wielką
wojnę. To front się zbliżał. Nasz
batalion stacjonował w okolicach
Lubartowa. Zajmował kolejne
miejscowości w których rozbrajaliśmy niemieckich żołnierzy. Tworzono z nich grupy i odsyłano w
wyznaczone miejsca. Z nazw pamiętam tylko Kamionkę. Później
zauważyliśmy potężne samochody
i czołgi załadowane wojskiem i
sprzętem bojowym. Była to Armia
Radziecka, a więc koniec naszego
batalionu. W okolicy Kamionki
było zgrupowanie wszystkich naszych oddziałów znajdujących się
na tym terenie. Doprowadziliśmy
się do przyzwoitego wyglądu, bo
mówiono, że mamy defiladę. Zauważyliśmy wśród dowódców
pewne podniecenie. Wkrótce
wszystko się wyjaśniło. Mamy
zbiórkę. Przed batalion wychodzi
nasz dowódca „Sokół”. Mówi o
spełnieniu obowiązku 27 Wołyńskiej Dywizji AK i dodaje, że dziś
składamy broń. Jest 25 lipca 1944
roku. Trudno dziś opisać jak czuliśmy się w tym momencie. Następuje wymarsz do Skrobowa, gdzie
mamy składać broń. Podchodzimy
spokojnie z powagą i ż żalem oddajemy broń. Jest późny wieczór i
już bez broni kierujemy się do jakiegoś większego lasu. Tam spędzamy noc. Rano znów zbiórka,
krótkie przemówienie „Sokoła” i
rozchodzimy się gdzie kto chce.
Ruszamy razem z „Zorzą” przed

siebie. „Zorza” posiada mapkę
tego terenu, którą dostał od „Sokoła”. Doszliśmy do dużej wsi, były
to Niemce. Zajrzeliśmy do pierwszego lepszego budynku. Mieszkał
tam nauczyciel. Tam zjedliśmy
pierwsze cywilne śniadanie. Ten
nauczyciel skierował nas do Kijan
i tam przystąpiliśmy do pracy – ja
na plebanii, a „Zorza” u państwa
Gryglickich, którzy prowadzili
duże gospodarstwo koło szkoły
ogrodniczej. Kijany znałem z opowiadania, gdyż w tej szkole w latach 1934-1937 uczył się mój brat
Antoni Bartoszewski. Na plebanii
byłem traktowany jak prawdziwy
weteran wojenny. Odpoczywałem
i przyzwyczajałem się do innego
życia. Młodzież w Kijanach była
dla nas życzliwa. Razem ze mną
na plebanii byli oficerowie z batalionu „Sokoła”. Przez nich - widocznie na interwencję księdza –
zostałem zaopatrzony w bieliznę.
Po pewnym czasie rozmawiałem z
księdzem o tym nauczycielu, który
nas do niego skierował. Śmiał się,
że mieliśmy szczęście, bo trafiliśmy na dowódcę AK tego rejonu.
W Kijanach byliśmy do września,
a następnie przenieśliśmy się bliżej Lublina do Janowic. Ja zatrzymałem się u państwa Bielaków, a
„Zorza” u państwa Giszczaków.
Tam byliśmy do końca stycznia
1945 roku. Właśnie w tym czasie
zdobyłem adres rodziny, która była
koło Zamościa i w ostatnich dniach
stycznia pociągiem przez Krasnystaw dotarłem do Zamościa. Z rodziną spotkałem się we wsi Wysokie pod Zamościem. 10 lipca 1945
roku załadowaliśmy się do wagonu w Zamościu i dojechaliśmy do
stacji Płutowo pod Chełmnem.
Chwilowo zatrzymaliśmy się w
Watorowie, następnie we wsi
Wielkie Czyste osiedlił się brat

Leon. Zajął poniemieckie gospodarstwo i mieszka tam do dzisiaj.
Ja wyuczyłem się i zostałem organistą w Płużnicy woj. toruńskie,
gdzie mieszkam. Wojenne ścieżki
brata Leona zakończyły się w lasach biłgorajskich i po spotkaniu z
W. Kostrubcem „Grzmotem” udali
się do Zamościa, gdzie były już
ewakuowane rodziny Bartoszewskich i Kostrubców. Brat Edward
był w okrążeniu w lasach mosurskich. Następnie po nawiązaniu
łączności z konspiracją hrubieszowską został przewieziony przez
Bug i skierowany na miejsce koncentracji pozostałych „niedobitków” z dywizji. Wtedy zachorował na tyfus. Miejscowa organizacja skierowała go do Surchowa, a
następnie do szpitala w Krasnymstawie (wieziony był pod drzewem
i wniesiony przez boczne drzwi).
Był nieprzytomny. Po wyleczeniu
wrócił do Surchowa i znalazł się
pod opieką rodziny Kletowskich
oraz ich dzieci. Pod koniec września 1945 roku wyjechał pod
Chełmno gdzie objął gospodarstwo poniemieckie we wsi Kijewo
Królewskie. Ostatnich kilka lat
przed emeryturą pracował w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w
Kijewie Królewskim. Henryk
Daszkiewicz „Zorza” objął gospodarstwo ze swoim ojcem we wsi
Wielkie Czyste i obecnie pracuje
w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kijewie Królewskim. Będąc na zlocie w Częstochowie 15
września 1985 roku na uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej i słuchając przemówienia pana
profesora Filara, który tak dzielnie
bronił i broni nas przed oszczerstwem jakoby byśmy byli zorganizowaną zwykłą bandą, postanowiłem się napracować i też od siebie
napisać co zapamiętałem. Pisząc te
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wspomnienia sam dopiero widzę
ile się tego nazbierało. Chciałem to
zrobić jak najdokładniej. Ostateczny kształt, przepisując na maszynie, nadał im Czesław Rybak ps.
„Brzytewka”.
Henryk
Bartoszewski ps.
„Chrzan”, Batalion I/50 pp.
por. M. Fijałki „Sokoła” spisane w 19 85 r.
P/w wspomnienia wyciągnął z
szuflady, swojego nieżyjącego już
teścia, Józefa Bednarka ps. „Granat”, pan Tadeusz Kuna. Przepisał
je i przesłał na mój adres: Bogusława Szarwiło. Ja z kolei naniosłem wyżej uwidocznione (S. B)
poprawki dotyczące powszechnie
znanych faktów, z którymi można
szerzej zapoznać się czytając n/w
materiały.
1) Obrona Zasmyk: http://wolyn.org/index.php/publikacje/1265-rzeczpospolita-zasmycka-niepo
konana-baza-polskiej-samoobrony-na-wolyniu
2) Krwawe Boże Narodzenie: http://wolyn.org/index.php/
informacje/891-krwawa-jokadla-radomla-batynia-janowkistanisawowki-i-zasmyk
3) Atak Niemców na Zasmyki:
http://wolyn.org/index.
php/informacje/894-qniestetynam-strzela-nie-kazano-q-atakniemcow-na-zasmyki
4) Feliks Budzisz: „ Łuny nad
Wołyniem „ http://www.mojewojennedziecinstwo.pl/pdf/13_budzisz_luny.pdf

Wspomnienia Mikołaja Zubika cz.II
Mikołaj Zubik
Moja tułaczka wojenna była dla
mnie tym boleśniejsza, że nigdy
do dnia dzisiejszego nie opuszcza
mnie myśl o ojczystych stronach,
gdzie mijały me beztroskie lata. A
tą drogą dla mnie miejscowością
było powiatowe miasto Zaleszczyki. Miasteczko Zaleszczyki to
słynne uzdrowisko – tu w swoim
czasie wypoczywał marszałek Piłsudski Tu morele, winnice, pomidory, winobrania, piękne plaże na
brzegach Dniestru. Należy wspomnieć, że do Zaleszczyk trzy razy
w tygodniu z Warszawy biegała
tzw. „Lux Torpeda”. A pensjonaty
jak i plaże były zapełnione wczasowiczami. A wszystko to zburzyła bezpowrotnie wojna. Moja
tułaczka, jak wielu innych, rozpoczęła się dopiero w 1941 roku.
Po napadzie Niemiec hitlerowskich na Związek Radziecki
zostałem powołany do Armii
Czerwonej już w Zaleszczykach.
W Kampanii Wrześniowej nie
dane mi było brać udziału, gdyż
posiadałem kategorię „C”, czego nie brała pod uwagę komisja
tzw. „Raj-Wojen-Komatu”. W
tym samym dniu obok koszar
wojskowych na placu ćwiczebnym zabierano od wieśniaków
tu zwołanych konie dla wojska.

W godzinach popołudniowych
wojskowi podoficerowie wyprowadzili sporą grupę nas nowo
zmobilizowanych na plac, gdzie
każdemu z nas przydzielono po 2
konie i nakazano jechać do miasta Czortkowa, oddalonego o ok.
30 km. Tu właśnie stacjonowała
jednostka łączności do której byliśmy wcieleni.
Opuszczając me ukochane uzdrowiskowe miasto Zaleszczyki, nigdy nie myślałem, że oto ostatni
raz na długie lata opuszczam tak
miłe sercu memu strony, a tym
bardziej, że życie nakaże mi pozostać w świecie do końca moich
dni. Po wielu latach gorzkiej tułaczki i tragicznych przeżyciach
wojennych, okaleczony w bitwie
pod Lenino 12-13.10.1943 roku
też nie przyniosło końca mej tułaczki i gorzkich cierpień. Jak pokazało życie, cierpienia przynosił
ze sobą każdy dzień następny,
coraz bardziej ciężki do zniesienia. Los sprawił, że tu na pobojowisku, za rzeczką Mireją i wsią
Połzuchy, ja kontuzjowany dostaję się do niemieckiej niewoli.
Pisząc te wspomnienia z bólem w sercu i ze łzami w oczach
przychodzą mi na myśl samo-

wolnie
zakodowane
gdzieś
tam myśli o latach beztroski,
tam daleko w Zaleszczykach.
Wróćmy jednak do Czortkowa,
gdzie był początek wszystkiego
zła w moim życiu. O zmroku tegoż dnia przybyliśmy do Czortkowa, tu zabrano od nas konie, na
pożegnanie mego „siwka” poklepałem po karku, nie wiedząc, że
spotkamy się obydwaj dopiero w
Połtawie. Po zdaniu koni zaprowadzono nas do pomieszczenia
znajdującego się w podwórzu
wielkiego kościoła Rzymsko-katolickiego w śródmieściu.
Pomieszczenie to nie było oświetlane, gdyż tu obowiązywało już
prawo wojenne – zaciemnianie.
Tu nakazano nam, że nie wolno
palić papierosów nawet w pomieszczeniach. Tu odczuliśmy,
że jesteśmy w kleszczach prawa wojennego. Następnego dnia
ostrzyżono nas i umundurowano
w stare drelichy. Po kilkunastu
dniach nocą ogłoszono alarm:
„zbiórka i wymarsz”, ciemnymi
ulicami dotarliśmy na stację kolejową Biała Czortkowska. Pamiętam że padał wtedy drobny
deszcz, a my staliśmy na murawie, gdy padła komenda „Kładnij się”. Pomyślałem, że moskale
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zwariowali – gdzie tu się kłaść,
jeśli pod nogami wszędzie woda
i mokro. Ale w praktyce okazało
się, że rozkaz sierżanta był święty. Po kilku dniach pobytu tutaj,
naszą jednostkę załadowano do
wagonów towarowych i nocą ruszyliśmy w nieznaną nam drogę.
Kiedy obudziłem się następnego
dnia poczułem, że mam gorączkę – to dawały o sobie znać noclegi na stacji w Czortkowie, a za
oknami widniały kołchoźne łany
zbóż, co oznaczało, że jedziemy
na wschód. Moją gorączką nikt
się nie przejmował, a sanitariusz
dopiero na drugi dzień dał mi jakieś tabletki, które pomogły i gorączka ustąpiła.
Nasz pociąg wlókł się bardzo powoli, gdyż na drogach kolejowych panował wielki ruch i zamieszanie. Zdarzało się, że w czystym polu staliśmy do kilkunastu
godzin, gdyż stacje kolejowe były
zatłoczone w obu kierunkach. Po
jakimś tam czasie, nocą w ciemnościach wjechaliśmy na nieznaną nam stację kolejową, zabitą
transportami do ostatniego miejsca. Był to Koziatyń. Tu w niedługim czasie syreny oznajmiły
alarm przeciwlotniczy. Było to
straszne, gdyż świadomość podpowiadała, a raczej przemawiała
do wyobraźni, co będzie, jeśli
bomby spadną na setki wagonów
załadowanych amunicją, które
kierowano na front. Złowrogi
warkot samolotów wroga spotkały nasze potężne reflektory i artyleria przeciwlotnicza, rozlokowana gdzieś tam za miastem. Słychać było wiele eksplozji na peryferiach miasta od strony wschodniej – to było pierwsze bombardowanie, które przeżyłem ale nie
ostatnie. Następnego dnia około
południa wyjechaliśmy z Koziatyna w dalszą drogę, na dwutorowej drodze, coraz wolniej poruszaliśmy się do przodu, gdyż na
wschód ewakuowano wiele ludności, maszyn itd. A w kierunku
zachodnim szły transporty dla
frontu. Po jakimś czasie dotarliśmy do Postawy. Tu skierowano
nasz transport na bocznicę do
rampy i rozpoczęto wyładunek
naszego ekwipunku: kuchnie polowe, dokardy dwukołowe ze
sprzętem telefonicznym, konie
itp. Tu też oddano mi siwka, na
którym opuszczałem drogie mi
Zaleszczyki. Po uformowaniu się
jednostki ruszyliśmy w drogę w
kierunku wschodnim i tak dostaliśmy się w lasy Darnicy po lewej
stronie Dniepru. Tu rozlokowano
poszczególne roty – kompanie,
rozbito namioty. Kuchnie wydały
co było do zjedzenia i czekamy co
będzie dalej. Po 3-4 dniach pobytu w lasach Darnicy ogłoszono
zbiórkę poszczególnych kompanii, a po sprawdzeniu stanu osobowego pada komenda „baczność
– zapadniaki wystąpić 3 kroki naprzód, a pozostali rozejść się”.
Nam podano komendę „dołączyć,
w prawo zwrot i naprzód marsz”.
Zaprowadzono nas, mieszkańców
przedwojennej Polski, na polanę
gdzie stało kilku oficerów. Jeden z
nich oznajmił, ze mamy złożyć
broń, dodając że taki jest rozkaz
„z góry”. Po złożeniu broni odprowadzono nas (ok. 17 chłopa)
na bok. Po jakimś czasie doszli do
nas ludzie z innych kompanii tak,
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że było nas około 60-75 chłopa.
Było to dla nas wielkie zaskoczenie, a też i znak zapytania, co to
ma wszystko znaczyć. Nikt nie
potrafił na to odpowiedzieć, a
wiadomo, że działania wojenne
przybierają na sile, a nas rozbrajają. Jeszcze niedawno zabierali nas
do wojska, a tu okazuje się, że jesteśmy zbędni. Po tym, co zaszło
długo nie mogliśmy usnąć w oddzielnych namiotach, wreszcie
ktoś tam rzekł „Chłopaki co Bóg
dał to i będzie”. Następnego dnia
rano wydano nam śniadanie i
również suchy kawał chleba na
drogę, po czym podoficer zrobił
zbiórkę i ruszyliśmy pieszo w nieznane. Na czele z tymże podoficerem na pytanie „dokąd nas prowadzi”, początkowo nie chciał zdradzić tejże tajemnicy, lecz po jakimś czasie dowiedzieliśmy, ze
droga przed nami jest dość daleka. A więc maszerowaliśmy przez
pola i lasy, a też i jakże ubogie
wsie, w stosunku do tych, które
zostawiliśmy na kresach wschodnich. Nocowaliśmy pierwszą noc
w klubie w jednej z większych
wiosek – tu nasz przewodnik zadbał w kołchozie, że ugotowano
dla nas zupy, a też i kilka bochenków chleba przygotowano. Następnego dnia po spożyciu tego,
co kto miał w swoim plecaku, ruszyliśmy w dalszą drogę ciągle w
kierunku na wschód. Drugą noc
nocowaliśmy w jakiejś cerkwi,
która na zewnątrz zachowała swój
majestatyczny wygląd, a wewnątrz wszystko wskazywało na
to, że służyła ona kołchozowi za
magazyn. Tu moim kolegom niedoli (w niedługim czasie raz zmobilizowanym, następnie zdemobilizowanym) udało się dowiedzieć
od przewodnika, że prowadzą nas
na punkt zborny do Koziatyna. Po
całodniowym marszu wypadło
nam nocować w bardzo biednej z
wyglądu wiosce, na skraju której
stała nowo zbudowana stajnia, a
obok stara stodoła na pewno pamiętająca czasy Mikołaja II na
której poszycie słomiane dożywało swoich dni – tu wypadło nam
nocować. A była to noc z przygodami. Otóż część chłopaków postanowiła rozlokować się w pustej stajni końskiej, gdyż konie
były na pastwisku, ale tu było niezbyt czyste powietrze. Inni woleli
spać w stodole, skąd można było
obserwować niebo, gwiazdy,
księżyc – lecz tej nocy niebo było
pochmurne i zanosiło się na słotę.
Ja „nie w ciemię bity” ulokowałem się w koncie stajni w żłobie.
Około północy zerwała się niesamowita burza z piorunami i leje
jak z przysłowiowego cebra. Konie spłoszone na pastwisku postanowiły uciekać do stajni i kiedy
wbiegały przez otwarte drzwi poczęli deptać i tratować lokatorów.
Ci z kolei w ciemnościach zaczęli
krzyczeć „co za bezprawie, nie
dać rekrutom odpocząć”. Do tego
chaosu dołączyli się Ci ze stodoły
zmoknięci – konie nie chciały
swej własności opuścić, a my z
kolei nie mieliśmy się dokąd wyprowadzić. W końcu konie zbiły
się na jedną połowę stajni, a nam
zostawili drugą. Kiedy sytuacja
zmusza, to i kompromis się znajdzie. Następnego dnia, przed zachodem słońca dotarliśmy do Koziatyna. Tu zastaliśmy setki tysięcy takich tułaczy jak my. Byli tu

ludzie z tarnopolskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, Białorusi a też Bukowiny i Besarabii.
Tu dowiedzieliśmy się, że ojciec
narodów – Stalin – określił nas
jako element „nienadiozny” i nakazał zdjąć nas z wojsk frontowych. Dotyczyło to również niektórych oficerów, którzy brali
udział w kampanii wrześniowej,
zajmując wyżej wspomniane tereny. Tutaj pod gołym niebem dwie
doby koczowaliśmy bez kawałka
chleba, czy chociażby garnuszka
herbaty – o tak to zaciskała się pętla głodowa na naszej Bogu ducha
winnej szyi. Trzeciego dnia zebrano nas ok. 30 chłopa i skierowano do jednego z kołchozów
odległego o ok. 15 km do roboty
przy sianie. Osłabiony i głodny
nie byłem w stanie tam dojść,
upadłem pod płotem, ażeby zebrać siły a tu podeszła do mnie
jakaś staruszka z płaczem mówiąc
„a może i mój syn gdzieś tak
leży”. Pamiętam – pierwszy raz w
swoim życiu poprosiłem o kawałek chleba. Po spożyciu wskazała
mi drogę, którędy poszła nasza
grupa, a gdy dowlokłem się na
miejsce koledzy jedli już zupę z
kołchozowego kotła. Karmiono
nas tu niezgorzej, a pracowaliśmy
przy zbiorze siana. Szkoda, że nie
na dłużej tu trafiliśmy, bo po kilku
dniach telefonicznie wezwano
nas z powrotem do Pryłuk. Tu już
byliśmy wpisani na długiej liście
roboczego batalionu, któremu
nadano numer 757. Powiadomił
nas o tym na zbiórce dowódca
kompanii, niejaki porucznik Bakun, który wyznaczył drużynowych i nadał stopnie sierżanta.
Ten zaszczyt spotkał i mnie. Przydzielono mi 19 chłopa, a ja byłem
dwudziesty. W mojej drużynie
było kilku z Bukowiny. Pouczono
nas jak mamy się opiekować podwładnymi, a wieczorem podstawiono pociąg, w który się załadowaliśmy i ruszyliśmy w drogę. O
wschodzie słońca zatrzymaliśmy
na pewnej stacji kolejowej, a raczej na byłej stacji kolejowej. Tu
zanosiło się na kilkugodzinny postój naszego transportu, toteż
mieliśmy nieco czasu by zwiedzić
ruiny wczorajszej jeszcze stacji. A
widok był to straszny. Wagony,
armaty, różne uzbrojenie, cegły,
belki ze zburzonej stacji były porozrzucane w promieniu 300 metrów, a leje spowodowane wybuchami były głębokie na 3-4 metry.
Szyny kolejowe rozerwane i powyginane razem z podkładami
wisiały na starych drzewach wysoko nad ziemią. Jak dowiedzieliśmy się od pracowników kolejowych, którzy uwijali się przy naprawie torów kolejowych, nocą
stało tu kilka transportów z uzbrojeniem przeznaczonym na front.
Nocą niemieckie samoloty dwukrotnie bombardowały ten obiekt
i oto właśnie były skutki tych
bombardowań. Tu właśnie my,
podróżni w nieznane, pierwszy
raz w życiu widzieliśmy, co może
i do czego jest zdolna wojna w naszych czasach. Po jakimś czasie
naprawiono przejazd i pociąg ruszył w dalszą drogę. W czasie tej
długiej podróży nie spotkaliśmy
więcej tak tragicznego widoku.
Pewnego dnia po południu pociąg
zatrzymał się na podmiejskiej stacji i dano nam rozkaz „wysiadać”,
co oznaczało, że jesteśmy na

miejscu przeznaczenia. Obok po
prawej stronie na wzgórzu widniało miasto Uljanowsk. Moja tułaczka wraz kolegami niedoli była
tym tragiczniejsza i dawała się we
znaki, że przeplatana była ciągłym przerzucaniem nas z miejsca na miejsce, na których czekały na nas co raz to gorsze i trudniejsze warunki życia. Tu w Uljanowsku byliśmy daleko od działań wojennych, bombardowań itp.
Dawał się za to we znaki głód i
ciężka praca. Tu rozmieszczono
naszą kompanię roboczego batalionu w namiotach opuszczonych
przez aresztantów, na co wskazywało ogrodzenie z drutu kolczastego. W namiotach stały prycze z
materacami. Następnego dnia wyprowadzono nas na obszerny plac
rysującej się, gigantycznej budowy jakiegoś zakładu fabrycznego.
Tu kopaliśmy rowy dwumetrowej
głębokości, w które układane
były rury wodociągowe. Po kilku
dniach, w dniu wolnym od pracy
zorganizowano nam wycieczkę
do Uljanowska do domu „Muzeum W. I. Lenina”. Po zwiedzeniu tego zabytku chłopaki rozeszli się po mieście chcąc je zobaczyć. Jak się potem okazało, nie
pozwalało na to prawo, a Milicja
Ludowa złapała kilku z nich, zabierając im wszelkie dokumenty,
sprowadzała w wyznaczone miejsca i odprowadzono do namiotów.
Zabrano i moją książeczkę wojskową wypisaną jeszcze w dalekich Zaleszczykach. W Uljanowsku pracowaliśmy około 3 tygodni. Pewnego popołudniowego
dnia zaczęły przybywać kompanie do portu rzecznego na Wołdze, a tu pod wiekowymi płaczącymi wierzbami stał zakotwiczony statek parowy, do którego
wprowadzano ludzi. Trwało to
dość długo tak, że dopiero o
zmroku statek ruszył w drogę.
Następnego dnia przed obiadem
przybyliśmy do Kujbyszewa, do
miasta, które kiedyś nosiło miano
Samara. Tu wyładowaliśmy się,
w pewnej jadłodajni zjedliśmy
obiad, po czym załadowano nas
do pociągu i dalej w drogę. Tym
razem na wschód, a była to linia
Kujbyszew – Syzrań. Przed zachodem słońca pociąg zatrzymał
się w małym miasteczku Bezynczuk. Po opuszczeniu pociągu
skierowano nas do nowo wybudowanego dwupiętrowego klubu.
Był to budynek bez okien i drzwi,
a wszystko przemawiało za tym,
że dopiero przed kilkoma dniami
murarze zakończyli tutaj swe prace. Wewnątrz tego budynku masa
pobitych cegieł, połamane rusztowania, rozsypany cement, wapno
i piasek W te brudy zapędzono
nas i każdy tu drzemał do następnego ranka.
Rano zarządzono zbiórkę i wówczas wybrano z ogółu potrzebną
grupę: tynkarze, stolarze, zduni i
wszelkich innych specjalistów do
wykończenia tego obiektu, gdyż
zanosiło się na to, że tu właśnie
będziemy zimować. Pozostałych
ludzi odprowadzono do miejsc,
gdzie w przyszłości będą pracować. Spora więc grupa kończyła
ten obiekt, niektórzy pracowali w
elewatorze przy zbożu, inni budowali bocznicę kolejową (w kierunku północnym) doprowadzając tory do odległej o ok. 15-20
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km przyszłej bazy naftowej, która
miała powstać w lesie za wioską,
której nazwy już nie pamiętam.
Wypadło mi pracować ze swoją
drużyną w odległości ok. 12 kilometrów. Praca nasza polegała
na kopaniu fundamentów pod
zbiorniki metalowe o przekroju
20 metrów. Tychże 12 kilometrów
musieliśmy pokonywać każdego
dnia pieszo, bez względu na pogody – latem i zimą, a był to rok
1941. Późną jesienią tego roku
budynek został ukończony i tu zimowaliśmy. Wilgotne mury oraz
świeże tynki, a także nadmiar ludzi tu umieszczonych na trzypiętrowych pryczach wkrótce dały
o sobie znać. Brak higieny, brak
łaźni spowodował, że mnożyły się
wszy, i to tak dorodne, jak siemię
lniane. Tyle namnożyło się tego
świństwa, że aż trudno określić
jak wiele sztuk żywiło się krwią
jednego człowieka. Na zażalenia
nasze w tej sprawie „Kom-bat”
(Komendant batalionu) pocieszał
nas, że na dniach dostaniemy
samochody, które wytwarzaną
przez nie parą wyniszczą wszy,
co do jednej sztuki. Ale te samochody nie nadchodziły, a ta szarańcza mnożyła się strasznie. W
tych brudach doczekaliśmy Bożego Narodzenia. Gorzkie były te
święta – ze łzami w oczach wspominaliśmy lata pokoju. Długo
po świętach otrzymaliśmy jeden
wóz dezynfekcyjny, co było stanowczo za mało na tysiąc chłopa,
bo tyle liczył nasz roboczy batalion. Z braku bielizny i pościeli
na zmianę, po naszych okryciach
robactwo to łaziło pieszo. Po
pewnym czasie udało się nieco
wyniszczyć tych krwiopijców. W
międzyczasie część ludzi naszego
batalionu delegowano z miasteczka Bezynczuk do Kujbyszewa –
tu budowaliśmy fabrykę łożysk
kulkowych. Tejże zimy niemieckie samoloty zaczęły się pojawiać
i kontrolować linię kolejową Syzian-Kujbiszew. Władze odgórne
podjęły decyzję, ze nasz batalion
składający się z ludzi „nienadziejnych” należy przerzucić w inne,
bardziej spokojne miejsce. Ale
był i inny powód naszego wyjazdu, bardziej prawdopodobny.
Kiedy Niemcy zajęli Baku, odcięli te naftowe tereny od Kraju Rad,
powstała pilna potrzeba budowy
rafinerii naftowych na Uralu. Na
taką to budowę przerzucono nasz
roboczy batalion. I tak pewnego
mroźnego wieczora załadowano
nas do towarowych wagonów i
ruszyliśmy w nieznaną nam drogę. CDN.
Od redakcji: p/w materiał pochodzi ze strony: http://sycowice.eu./ , prowadzonej przez pana
Cezarego Wocha i udostępniony
dzięki jego uprzejmości. Na tej
stronie znajdujemy informację,
że autor p/w wspomnień zmarł w
1990 roku. 25 lat po śmierci, jego
córka Maryla Żurawik udostępniła zapiski i zdjęcia 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 opublikować jego
wspomnienia a nawet byłby zadowolony, że jego wspomnienia ktoś
chce czytać.
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/ 1953 Alfred Michalak w wojsku w Wadowicach

Kierownikiem młyna w Prusach
był oczywiście niemiecki urzędnik. Pracowali w nim między innymi tacy mieszkańcy Prus jak
: Józef Drozd, Franciszek Preis,
szwagier wspomnianego już Józka Szewczuka, stryj tegoż Józka
– Józef Szewczuk, mieszkający
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 pomieszczeń produkcyjnych młyna.
Udawałem, że interesuję się procesem 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 pomieszczenia socjalnego lub celowo szukał worków. Kiedy prawie
biegiem zjawiałem się w domu

mama od razu robiła ciasto i piekła z tego przepyszne placki. Za
każdym razem kiedy wracałem ze
młyna w domu była mała uczta.
W 1943 roku w dolnych pomieszczeniach młyna przez jakiś czas
mieli swoją noclegownię sowieccy jeńcy wojenni. We wsi mówiona na nich Turkiestany, niskiego
wzrostu, zarośnięci i skośnoocy.
Możliwe, że byli to ludzie z Turkmenistanu, bowiem ich biedne
plemiona zajmowały się wyłącznie pasterstwem i prowadziły koczowniczy tryb życia. Ich ziemie
wielokrotnie nękane były przez
najeźdźców. Przed wojną tereny
Turkmenistanu zostały włączone w skład Związku Sowieckiego jako Obwód Turkmeński w
Turkiestańskiej Autonomicznej
Socjalistycznej Republice. Zostali pojmani przez Niemców na
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podbitych terenach Wschodu i
przywiezieni aż tutaj pod Lwów.
Spali w jednym pomieszczeniu
na siennikach wypchanych żytnią
słomą. Codziennie pędzono ich
na koniec naszej wsi, za kościół
w rejon cmentarza do kopania rowów, okopów i umocnień. W tym
czasie młyn w Prusach już nie
funkcjonował, brakowało zboża,
Niemcy wywieźli z niego ostatnie
kupki mąki, która zapewne poszła
na front. Wówczas dała o sobie
znać inna niemiecka organizacja
powołana już zapewne w czasie
wojny – Bautist, która zmuszała
mieszkańców na okupowanych
terenach do niewolniczej pracy
na rzecz Niemców. Członkowie
tej organizacji nadzorowali prace
przy różnego rodzajach robotach
drogowych, przede wszystkim
naprawie torowisk oraz budowaniu umocnień i wałów. Przymusowych robotników wykorzystywano także do kopania dołów
potrzebnych do zakopywania zastrzelonych Żydów. Wśród wielu
mieszkańców Prus zmuszanych
do robót na terenie wsi pod koniec
wojny była i moja skromna osoba. Każdy zdolny do pracy człowiek, obojętnie mężczyzna czy
kobieta, musiał w ciągu miesiąca
przepracować określoną ilość godzin przy budowaniu niemieckich
umocnień. Ten wyznaczony limit
mógł być odpracowany przez innego członka rodziny lub zgoła
obcego człowieka. Rozliczenie
z ilości przepracowanych godzin
prowadził w Prusach sam wójt
Letki. Jak wspomniałem osobiście doświadczyłem takiej roboty, bowiem odpracowywałem
godziny naliczone mojemu ojcu.
Miałem wtedy ukończonych 11
lat. Kopaliśmy rowy i transzeje na
kamienopolskich łąkach wzdłuż
rzeki Pełtew na północny wschód
od Kamienopola. Ciężka to była
praca, kopaliśmy bowiem w białej
glince, zwanej przez nas opoką.
Codziennie rano zbiórka była zawsze na drodze koło domu wójta
Letkiego. Mieszkał on po prawej
stronie drogi idącej od młyna w
stronę wsi Sroki, vis-a-vis Kasy
Stefczyka. W pamięci utkwiły mi

słowa piosenki, kiedy wracając
czwórkami do domu śpiewaliśmy
sobie tak:
Jak w Bautistach służyć mile,
na śniadanie marna kawa,
choć bez cukru, ale klawa,
a na obiad z garów zupa,
litra wody jedna krupa,
w garści sama mamałyga,
jeszcześ nie zjadł, a już żygasz!
Pamiętam, że przed samym nadejściem frontu w 1944 roku Niemcy zabierali wszystkich mężczyzn
i wywozili do III Rzeszy. Najwidoczniej wywiad niemiecki
zdążył donieś dowództwu, że po
drugie stronie na wyzwolonych
terenach Sowieci, zgarniają od
razu zdolnych do służby wojskowej mężczyzn w wieku 18-50 lat
i wcielają bez pardonu do wojska.
Nie chcąc do tego dopuścić, aby
tym samym uszczuplić rosnące
szeregi przyszłej wrogiej armii,
Niemcy uprzedzali tym samym
Sowietów, wywożąc ludzi na
Zachód. W Prusach nie było wyjątku, Niemcy robili obławy na
polach i we wsi, schwytanych wywożono na przymusowe roboty.
Nie wiem ile w tym prawdy, ale
prawdopodobnie przez zwykły
zbieg okoliczności do Niemiec
wywieziono także syna wójta.
Nasi chłopi całymi dniami chowali się po piwnicach, strychach
i stodołach, by tylko nie wpaść w
ręce niemieckich patroli. Ukrywanie się ukrywaniem, ale w polu
ktoś przecież musiał robić, nadeszła przecież wiosna 1944 roku
i roboty na gospodarce było w
brud. Pewnego dnia tato wracając
z pola, nic nie wiedząc o prowadzonej we wsi łapance, zauważył
w ostatniej chwili kilku kręcących
się po naszym obejściu Niemców.
Od razu domyślił się o co chodzi.
Bez chwili wahania uskoczył w
bok, kładąc się między rzędami
w kartoflach. Miał poważne obawy czy go Niemcy nie zauważą,
bowiem był to dopiero początek
wegetacji kartofli. Co innego byłoby gdyby to był czerwiec lub lipiec, kiedy łodygi kartofli, zwane
u nas chmieliniem były dorodne,
wręcz wysokie. Sprawiała to żyzność pruskiej gleby. To nie to
co nasza ziemia w okolicach Dobrzynia, Lubszy i Leśnej Wody,
piaski i jeszcze raz piaski. Tam
na Kresach jeżeli ktoś ukrył się
w ziemniakach, z odnalezieniem
jego mogły być ogromne problemy. Tato dla większej pewności
przeleżał w kartoflach do wieczora, wywołując zmartwienie
wszystkich domowników - gdzie
jest ? Do domu powrócił dopiero
na noc. Od tej pory był bardziej
czujny. Wieczorami chodził spać
na siano do stodoły, miał przygotowaną małą kryjówkę tak, że
nie obeznany we wszystkim ktoś
obcy nie był w stanie go znaleźć.
Po jakimś czasie powtórnie, tym
razem z samego rana na podwórko wpadli Niemcy. Nie znajdując w naszym domu mężczyzn,

oprócz dzieci i mojej mamy, zapytali o tatę. Od dawna każde
z nas miało już nagadane co ma
mówić w przypadku gdyby ktoś
obcy lub Niemcy pytali o ojca.
Tatę zabrali do wojska – odparłem i tym momencie za tą nieodpowiednią odpowiedź dostałem
na podwórku od Niemca takiego
kopa w tyłek, że wylądowałem na
naszym gnoju. Rozpoczęli poszukiwania po całym gospodarstwie,
zaczęli szukać także w stodole w
sianie. Mieli przygotowane długie szpikulce, którymi nakłuwali
siano w poszukiwaniu taty, nic
nie znaleźli. Powtórnie ojcu udało
się wyjść z ciężkiej opresji. Nadszedł lipiec 1944 roku, front był
tuż, tuż. Niemcy prawdopodobnie spodziewali się sowieckiego
natarcia od północnego wschodu.
18 lipca 1944 niemieckie władze
administracyjne oraz Ukraińska
Policja Pomocnicza opuściły
Lwów, ewakuując się na zachód.
Następnego dnia miasto opuściły
wszystkie formacje Wehrmachtu,
ale ze wschodu w rejonie Lwowa
pojawiło się kilka niemieckich
dywizji cofających się pod naporem sowieckiej armii. W piątek 21
lipca 1944 roku około południa w
Prusach pojawił niewielki oddział
niemieckich żołnierzy. Co było
bardzo dla nas bardzo dziwne
większość Niemców przyjechała
do Prus na rowerach. W okolicy
młyna ustawili działko i kilka karabinów maszynowych skierowanych w kierunku wsi Pikułowice.
Z tamtej strony oczekiwali na nadejście wroga. Tymczasem Sowieci obeszli niemieckie umocnienia
i postanowili uderzyć z całkiem
innej strony. Podejrzewam, że o
prowadzonych niemieckich działaniach dobrze wiedzieli Sowieci,
bowiem parę osób z Prus widziało
kilka dni wcześniej w okolicach
naszej wsi sowiecki zwiad. W sobotę 22 lipca w godzinach porannych na Lwów od strony Winnik,
uderzyła sowiecka 29 brygada
zmotoryzowana z 10 korpusu 4
Armii Pancernej 1 Frontu Białoruskiego. Wobec braku piechoty,
która była niezbędna w walkach
na terenie miasta, bardzo chętnie
została przyjęta polska pomoc oddziałów Armii Krajowej. Niemcy
wycofali się i zajęli stanowiska
obronne w samym mieście. W
ślad za cofającymi się weszły patrole sowieckie, atakowane bez
widocznego skutku z powietrza
przez niemieckie lotnictwo myśliwskie. Walki rozpoczęły się w
rejonie ulicy Zielonej, w kierunku środka miasta. Przy oczyszczaniu Łyczakowa z Niemców
wzięły udział oddziały 14 Pułku
Ułanów Jazłowieckich AK, które
jako pierwsze weszły do walki
w mieście, ostrzeliwując wycofujących się Niemców wzdłuż
ulicy Zielonej i Łyczakowskiej.
Sowieci przygotowując atak na
dzień następny pomyśleli, by jak
najszybciej pozbyć się niemieckiego lotnictwa. Wieczorem sowiecka artyleria oświetliła niebo
nad niemieckim lotniskiem we
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Lwowie na Skniłowie. Lecące na
spadochronach rakiety doskonale
oświetliły cały Lwów i lotnisko,
dając tym samym możliwość popisania się sowieckiej artylerii.
Nadrzędnym celem było zbombardowanie lotniska, by żaden z
niemieckich samolotów nie mógł
poderwać się do lotu. Miało to
bowiem umożliwić atak z trzech
stron Lwowa sowieckich brygad
pancernych. Od rozbryzgujących
się nad Lwowem sowieckich rakiet powstała taka jasność, że w
odległych w linii prostej od Lwowa o jakieś 10 kilometrów Prusach, można było znaleźć przysłowiową igłę w stogu siana. To
szczególnie utkwiło mi w pamięci
do dzisiejszego dnia. Warto do-

dać, że cywilne lotnisko w Skniłowie powstało w latach dwudziestych XX wieku. Od 1922 roku
Lwów miał już regularne połączenia lotnicze z Warszawą, od 1930
z Czerniowcami i Bukaresztem, a
od 1931 także z Sofią i Salonikami
w Grecji. Samo w sobie w okresie
wojny pełniło ono ważne funkcje
wojskowe najpierw sowieckiego,
a potem niemieckiego lotnictwa
Luftwaffe. Obecnie to ważny port
lotniczy Lwów mający bezpośrednie połączenie z naszą stolicą, zarazem wielka szkoda, że nie
z tanimi liniami lotniczymi we
Wrocławiu. Wczesnym rankiem
w niedzielę 23 lipca rozpoczęły
się we Lwowie walki uliczne, w
których po obu stronach wzięły

/ Dobrzyń 1959 Michalakowie z córką Teresą

udział czołgi i artyleria. Czołgi
sowieckie weszły do miasta trzema klinami. Jeden zajmował stopniowo południową cześć miasta,
opuszczoną i nie bronioną przez
Niemców, docierając wzdłuż torów kolejowych z Persenkówki
do ulicy Stryjskiej, dwa pozostałe
kliny skierowane były w kierunku Śródmieścia. Jeden posuwał
się od strony Łyczakowa : ulicami Pijarów i Piekarską do ulicy
Czarnieckiego, drugi uderzył uli-

cą Zieloną, Piłsudskiego i przez
Plac Halicki dotarł po południu
do Rynku. Ostateczne i całkowite
oczyszczenie miasta z Niemców
nastąpiło w nocy z 27 na 28 lipca, ale już bez udziału żołnierzy
Armii Krajowej, poprzez zajęcie
Kortumowej Góry, gdzie znajdowała się artyleria niemiecka, która
od samego początku intensywnie
ostrzeliwała miasto, wyrządzając
duże szkody. 28 lipca 1944 roku
Lwów stał się wolnym miastem,

czy tak rzeczywiście się stało?
Cdn.
Wspomnień wysłuchał ;
Eugeniusz Szewczuk
Osoby pragnące wymienić doświadczenia o życiu na Kresach,
nabyć moją książkę pt. „Moje
Kresy” ze słowem wstępnym
prof. St. Niciei, proszone są o
kontakt ze mną tel. 607 565 427
lub e-mail pilotgienek@wp.pl

Alfabetyczny spis miejscowości

z Kresów Południowo -Wschodnich
z roku 1939. Literki „S” oraz „Ś”
Stanisław Żurek

Litera S
Sabinówka, wieś, gm. Stojanów, pow. Radziechów
Saburyki, gm. Toporów, pow. Radziechów
Sadawa Góra, gm. Szumsk, pow. Krzemieniec
Sadki, gm. Żmigród Nowy, pow. Jasło
Sadki, wieś, gm. Dederkały Wielkie, pow.
Krzemieniec
Sadki, gm. Delejów, pow. Stanisławów
Sadki, wieś i dwór, gm. Drohiczówka, pow.
Zaleszczyki
Sadki, futor, gm. Buderaż, pow. Zdołbunów
Sadki, wieś, gm. Sijańce, pow. Zdołbunów
Sadki, futor, gm. Chocieszów, pow. Kamień
Koszyrski
Sadki Królewskie, gm. Chodorów, pow.
Bóbrka
Sadki Małe (Sadeczki Małe), wieś, gm.
Szumsk, pow. Krzemieniec
Sadki Wielkie, wieś, gm. Dederkały, pow.
Krzemieniec
Sadki Księże, folwark, gm. Chodorów,
pow. Bóbrka
Sadkowice, wieś, gm. Barańczyce, pow.
Sambor
Sadowie, przysiółek, gm. Trześń, pow. Tarnobrzeg
Sadowna, leśniczówka, gm. Dąbrowica,
pow. Sarny
Sadowne, futor, gm. Dąbrowica, pow. Sarny
Sadowski Wysiółek, wieś, gm. Torczyn,
pow. Łuck
Sadowska, kolonia, gm. Dubno, pow. Dubno
Sadów, wieś i folwark, gm. Torczyn, pow.

Łuck
Sady, gm. Trembowla, pow. Trembowla
Sady, gm. Olesko, pow. Złoczów
Sady Małe, wieś, gm. Dubno, pow. Dubno
Sady Wielkie, wieś, gm. Dubno, pow. Dubno
Sadyby, gm. Krymno, pow. Kowel
Sadzawa, wieś, gm. Lachowce, pow. Stanisławów
Sadzawka, leśniczówka, gm. Mikulińce,
pow. Tarnopol, obok Myszkowice, Łuczka
Sadzawka, wieś, gm. Łanczyn, pow. Nadwórna
Sadzawki, gm. Lipica Dolna, pow. Rohatyn
Sadzawki, wieś, gm. Krasne, pow. Skałat
Saganowa Czerenia, gm. Sławsko, pow.
Stryj, obok Przysłup, Czerenia, Trebietosik
Sagany, futor, gm. Poczajów Nowy, pow.
Krzemieniec
Sajków, osada, gm. Czerkasy, pow. Lwów
Sakłowo, futor, gm. Klesów, pow. Sarny,
obok Pisany, Podbocze, Kużołka
Salina, gm. Dobromil, pow. Dobromil
Salówka, wieś i dwór, gm. Jagielnica, pow.
Czortków
Samczyki, nad Słuczą, rezydencja. (http://
www.wolhynia.pl/index.p?option=com_t
&view=article&id=527&catid=24&Item
id=101 )
Samczyńce, rezydencja. (http://www.wolhynia.pl/index.p?option=com_t&view=arti
cle&id=527&catid=24&Itemid=101 )
Samolonowa Górka, gm. Bolechów, pow.
Dolina
Sałabajów, gm. Magierów, pow. Ruda Ruska
Sałamachy, gm. Kamionka Wołoska, pow.

Rawa Ruska
Sałasze, gm. Wróblaczyn, pow. Rawa Ruska
Sałasze, wieś i dwór, gm. Bruckenthal,
pow. Rawa Ruska
Sałasze, gm. Darachów, pow. Trembowla
Sałatruk, gm. Zielona, pow. Nadwórna,
obok Rafajłowa, Pryłuki
Sałowa, leśniczówka, gm. Koszyłowce,
pow. Zaleszczyki, obok Sadki, Capowce
Sałysne, gm. Górniki, pow. Kowel
Sambor, miasto, gm. Sambor, pow. Sambor, woj. Lwów
Samborówka, przysiółek, gm. Borki Wielkie, pow. Tarnopol
Samiduby Czeskie, wieś, gm. Sudobicze,
pow. Dubno
Samiec, gm. Kamień Koszyrski, pow. Kamień Koszyrski
Samiec, gm. Wielka Głusza, pow. Kamień
Koszyrski
Samiły, gm. Lipsko, pow. Lubaczów
Samojlicze, wieś i futor, gm. Szack, pow.
Luboml
Samoklęski, gm. Samoklęski, pow. Jasło
Samolaki, gm. Lipsko, pow. Lubaczów
Samołuskowce, wieś i dwór, gm. Horodnica, pow. Kopyczyńce
Samostrzalska Poczta, futor, gm. Międzyrzecz, pow. Równe
Samostrzały, wieś, gm. Międzyrzecz, pow.
Równe
Samotisze, osada, gm. Korytnica, pow.
Włodzimierz
Samowola, wieś i leśniczówka, gm. Poryck, pow. Włodzimierz
Samuelszczyzna, gm. Koniuszki Siemia-

nowskie, pow. Rudki
Sanniki, wieś i dwór, gm. Dydiatycze, pow.
Mościska
Sanoczany, wieś i dwór, gm. Miżyniec,
pow. Przemyśl
Sanoczek, wieś, gm. Sanok, pow. Sanok
Sanok, miasto, gm. Sanok, pow. Sanok,
woj. Lwów
Sanok Posada Olchowska, przedmieście
miasta Sanok
Sapahów, wieś i dwór, gm. Bednarów, pow.
Stanisławów
Sapanowczyk, wieś, gm. Werba, pow. Dubno
Sapanów, wieś, gm. Bereźce, pow. Krzemieniec
Sapieżanka, wieś, gm. Kamionka Strumiłowa, pow. Kamionka Strumiłowa
Sapihy, gm. Magierów, pow. Rawa Ruska
Sapohów, wieś i dwór, gm. Krzywcze, pow.
Borszczów
Sapohów, wieś, gm. Kiwerce, pow. Łuck
Sapowa, wieś, gm. Wiśniowczyk, pow.
Podhajce
Sapożyn, wieś i folwark, gm. Hoszcza,
pow. Równe
Sarabuny, gm. Toporów, pow. Radziechów,
obok Czuczmany, Józkowicze, Lasowe
Sarajka, gm. Ławrów, pow. Turka, obok
Płoskie, Mszaniec
Sarakuły, gm. Małnów, pow. Mościska
Saranówka, gm. Sokołówka, pow. Bóbrka,
obok Ćwichowice, Choderkowce
Sarańczuki, wieś, gm. Potutory, pow. Brzeżany
Sarkówka, kolonia, gm. Bereźne, pow. Kostopol
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Sarniki, wieś i dwór, gm. Bóbrka, pow. Bóbrka
Sarniki Małe (Rehfeld), gm. Bóbrka, pow.
Bóbrka
Sarniniec, futor, gm. Krzemieniec, pow.
Krzemieniec
Sarnki Dolne, wieś i dwór, gm. Bursztyn,
pow. Rohatyn
Sarnki Górne, wieś i dwór, gm. Lipica Dolna, pow. Rohatyn
Sarnki Średnie, wieś, gm. Bursztyn, pow.
Rohatyn
Sarnowa, futor, gm. Radziwiłłów, pow.
Dubno, obok Baranie Stare, Buhajówka
Sarnowska Wola, wieś, gm. Małnów, pow.
Mościska
Sarnówka, gm. Turynka, pow. Żółkiew
Sarny, wieś i dwór, gm. Szutowa, pow. Jaworów
Sarny, miasto, wieś i folwark, gm. Sarny,
pow. Sarny, woj. Wołyń
Sarny, gm. Niemowicze, pow. Sarny
Sarny Dorotycze, gm. Niemowicze, pow.
Sarny
Sarzyna, wieś, gm. Jelna, pow. Łańcut
Sarzyna, osada, gm. Stany, pow. Nisko
Saseniówka, gm. Starunia, pow. Nadwórna
Saska Dominikalna, przysiółek, gm. Podzwierzyniec, pow. Rudki, obok Horożanka Mała, Blatówka
Saska Kameralna, wieś, gm. Horucko, pow.
Drohobycz
Sasów, miasto, gm. Sasów, pow. Złoczów
Sasy, gm. Stara Sól, pow. Sambor
Satyjów, wieś i folwark, gm. Warkowicze,
pow. Dubno
Satyjów Nowy, wieś, gm. Warkowicze,
pow. Dubno
Satyjów Stary, wieś, gm. Warkowicze, pow.
Dubno
Saulanka, sołectwo Lubno, gm. Dynów,
pow. Rzeszów
Sawa, futor, gm. Datyń, pow. Kowel
Sawałuski, wieś, gm. Monasterzyska, pow.
Buczacz
Sawaryn, gm. Suchowola, pow. Brody
Sawczęta, gm. Hoszany, pow. Rudki
Sawczuki, wieś, gm. Krupiec, pow. Dubno
Sawczyce, wieś, gm. Bereźce, pow. Krzemieniec
Sawczyn, wieś i dwór, gm. Chorobrów,
pow. Sokal
Sawicze, wieś, gm. Aleksandrja, pow. Równe
Sawin, gm. Kamionka Wielka, pow. Kołomyja
Sawino, futor, gm. Borowno, pow. Kamień
Koszyrski
Sawkowczyk, przysiółek, gm. Wołkowyja,
pow. Lesko
Sawosze, wieś i leśniczówka, gm. Bereźce,
pow. Luboml
Sażałka, gm. Lubikowicze, pow. Sarny
Sądowa, wieś, gm. Grzybowica, pow. Włodzimierz
Sądowa Góra, przysiółek, gm. Stany, pow.
Nisko
Sadowa Wisznia, miasto i dwór, gm. Sądowa Wisznia, pow. Mościska
Sąsiadowice, wieś i dwór, gm. Sąsiadowice, pow. Sambor
Schinthal, gm. Rudka, pow. Żydaczów
Schodnica, wieś i dwór, gm. Schodnica,
pow. Drohobycz
Schonthal (Uroczysko), wieś, gm. Domaryż, pow. Grodek Jagielloński
Sciahel, gm. Lubitów, pow. Kowel
Sechy, dwór, gm. Klesów, pow. Sarny
Sedory, gm. Ożydów, pow. Złoczów
Sedra, kolonia, gm. Touste, pow. Skałat
Selatyna, gm. Zabłocie, pow. Kowel
Selibery, wieś, gm. Ołyka, pow. Łuck
Selisek, kolonia, gm. Lubieszów, pow. Kamień Koszyrski
Seliszcze, futor, gm. Kołki, pow. Łuck
Seliszcze, gm. Załucze, pow. Śniatyń, obok
Zawale, rzeka Prut i Czeremosz
Sełce, gm. Pniewo, pow. Kamień Koszyrski
Sełeckie, gm. Krymno, pow. Kowel
Seło, gm. Bortniki, pow. Bóbrka, obok Koszyrki, rzeka Dniestr
Sełyszcza, gm. Lubitów, pow. Kowel
Sełyszcze, gm. Kisorycze, pow. Sarny
Semarynka, gm. Jasionów, pow. Brody,
obok Suchodoły, Ponikwa, Lisowiki
Semeniuki, futor, gm. Tesłuhów, pow. Dubno
Semenów, gm. Tyszkowce, pow. Horodenka, obok Hawrylak, Czortowiec
Semenów, wieś i dwór, gm. Trembowla,
pow. Trembowla
Semenów Kut, futor i leśniczówka, gm.
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Kniahinin, pow. Dubno, obok Krasne, Targowszczyzna, Monastyr
Semenówka, wieś i dwór, gm. Nieźwiska,
pow. Horodenka, obok Rakowiec, Korniów
Semeny, gm. Potylicz, pow. Rawa Ruska
Semeraki, gm. Wierzbiany, pow. Jaworów
Semerówka, wieś i dwór, gm. Nahaczów,
pow. Jaworów
Semerynka, wieś, gm. Szczurzyn, pow.
Łuck
Semiduby, wieś, gm. Sudobicze, pow. Dubno
Semiduby Czeskie, wieś, gm. Sudobicze,
pow. Dubno
Semiduby Ruskie, wieś, gm. Sudobicze,
pow. Dubno
Semiechowica, gm. Hoszany, pow. Rudki
Semieniuki, wieś, gm. Tesłuhów, pow.
Dubno
Semigrany, wieś, gm. Dziatkiewicze, pow.
Równe
Semigrań, kolonia, gm. Równe, pow. Równe
Semki, wieś i futor, gm. Kołki, pow. Łuck,
obok Zawilski Bagon, rzeka Styr
Seneczów, wieś, gm. Ludwikówka, pow.
Dolina, obok Beskidowiec, Wyszków
Seniowy, gm. Gnojnice, pow. Jaworów,
obok Młyny, Łapajówka
Seniszcze, gm. Górniki, pow. Kowel
Seńki, wieś, gm. Zabłocie, pow. Kowel
Seńkowe, przysiółek, gm. Horodnica, pow.
Kopyczyńce
Seńkowice, gm. Hujcze, pow. Rawa Ruska
Seńków, gm. Uście Zielone, pow. Buczacz
Seńków Kuropatnicki, gm. Brzeżany, pow.
Brzeżany
Serafiny, przysiółek, gm. Dzikowiec, pow.
Kolbuszowa
Serafińce, wieś i dwór, gm. Serafińce, pow.
Brzeżany, obok folwark Bogdanowicza, Telacze
Serafińce, gm. Załucze, pow. Śniatyń, obok
Kniaże, rzeka Czeremosz
Serafińce, wieś i dwór, gm. Horodenka,
pow. Horodenka
Serchów, kolonia, gm. Rożyszcze, pow.
Łuck
Serchów, wieś, gm. Bielska Wola, pow.
Sarny
Serdiatycze, gm. Grzybowica, pow. Włodzimierz
Serdyca, wieś i dwór, gm. Ostrów, pow.
Lwów
Serebranka, gm. Kisorycze, pow. Sarny
Serechowicze, wieś i folwark, gm. Niesuchojeże, pow. Kowel
Seredne, wieś i dwór, gm. Wojniłów, pow.
Kałusz
Seredne, wieś, gm. Zawałów, pow. Podhajce
Serednia, wieś, gm. Zabłocie, pow. Kowel
Serednica, wieś i dwór, gm. Ropienka, pow.
Lesko
Serednie, futor, gm. Krymno, pow. Kowel
Serednie, wieś, gm. Krupiec, pow. Dubno
Serednie, gm. Jasionka Masiowa, pow. Turka
Serednie Małe, wieś, gm. Polana, pow. Lesko
Serednie Wielkie, wieś, gm. Łukowe, pow.
Lesko
Seredolade, gm. Kisorycze, pow. Sarny,
obok Krasnohola, Kozackie Hało
Seredowiec, gm. Borynia, pow. Turka,
obok Butelka Niżna, Młyniszcze
Seredyna, gm. Wróblaczyn, pow. Rawa Ruska
Seredyna, gm. Sianki, pow. Turka, obok
Sołtystwo, Polańskie
Seredyna, gm. Turka, pow. Turka, obok
Mielniczne, Petryszówka
Seredynki, wieś, gm. Berezowica Wielka,
pow. Tarnopol
Seredyńce, wieś i dwór, gm. Cebrów, pow.
Tarnopol
Seretec, wieś i dwór, gm. Załoźce, pow.
Złoczów
Sergiejowo, gm. Stepań, pow. Kostopol
Sergiejówka,
kolonia,
gm.
Aleksandria,
pow.
Równe
Sergiejówka, gm. Buhryń, pow. Równe
Sergijówka, futor, gm. Klesów, pow. Sarny
Serkizów, wieś, gm. Kupiczów, pow. Kowel
Sermin, gm. Silno, pow. Łuck
Serneczek, osiedle, sołectwo Stryhanka,
gm. Dobrotwór, pow. Kamionka Strumiłowa
Serniawa, kolonia, gm. Aleksandria, pow.
Równe
Serniczki, wieś i kolonia, gm. Kisielin,

pow. Horochów
Serniki, wieś i kolonia, gm. Kniahininek,
pow. Łuck
Serniki, kolonia, gm. Torczyn, pow. Łuck
Serniki, kolonia, gm. Antonówka nad Horyniem, pow. Sarny
Sernikowa Niwa, futor, gm. Antonówka
nad Horyniem, pow. Sarny
Serny, gm. Datyń, pow. Kowel
Sernyszcze, futor, gm. Kisorycze, pow. Sarny
Seroczyn, gm. Olesk, pow. Włodzimierz
Serwery, wieś i dwór, gm. Bogdanówka,
pow. Zborów
Sestratyn, wieś, gm. Krupiec, pow. Dubno
Setkówka, kolonia, gm. Antonówka nad
Horyniem, gm. Sarny
Setna, przysiółek, gm. Wiązownica, pow.
Jarosław
Sewerynówka, osada, gm. Kołomyja, pow.
Kołomyja, obok Kamionka Mała, Wołczków
Sewerynówka, wieś i folwark, gm. Maniewicze, pow. Kowel
Sewerynówka, kolonia i gajówka, gm. Korytnica, pow. Włodzimierz
Sewerynówka, wieś, gm. Werba, pow. Włodzimierz
Sewesne, futor, gm. Górniki, pow. Kowel,
obok Seniszcze, jezioro Mszyno
Sędziszówka, gm. Potok Złoty, pow. Buczacz
Sękowiec, przysiółek, gm. Zatwarnica,
pow. Lesko
Siabant, gm. Chłopice, pow. Jarosław
Sianki, wieś i dwór, gm. Sianki, pow. Turka
Sianował, leśniczówka, gm. Sudobicze,
pow. Dubno
Sianożęcie, folwark, gm. Ostapie, pow,
Skałat
Sianożęć, gm. Jasionów, pow. Brody
Sianożęć, folwark, gm. Kosów, pow. Czortków
Sianożęć, futor, gm. Datyń, pow. Kowel
Sianożęć, gm. Biały Kamień, pow. Złoczów, obok Czeremosznia, Usznia
Sianożęta, folwark, gm. Kozowa, pow.
Brzeżany, obok Dubszcze, Krzywe
Sianożęta, gm. Siemikowce, pow. Podhajce, obok Słoboda Złota, Rosochowaciec
Sibkowszczyzna, kolonia, gm. Świniuchy,
pow. Horochów
Sichów, wieś i dwór, gm. Dawidów, pow.
Lwów
Siczaki, przysiółek, gm. Wierzbiany, pow.
Jaworów
Sida, przysiółek, gm. Ludwikówka, pow.
Dolina, obok Przełęcz Wyszkowska
Sidelniki, gm. Hujcze, pow. Rawa Ruska
Sidiłne, gm. Lubitów, pow. Kowel
Sidła-Lesiów, gm. Turka, pow. Turka
Sidłocha, gm. Buderaż, pow. Zdołbunów
Sidorów, wieś i dwór, gm. Sidorów, pow.
Kopyczyńce
Siebieczów, wieś i dwór, gm. Bełz, pow.
Sokal
Siechów, wieś i dwór, gm. Sokołów, pow.
Stryj
Sieciechów, wieś, gm. Malechów, pow.
Lwów
Siedlaczka, wieś, gm. Kańczuga, pow.
Przeworsk
Siedlanka, wieś, gm. Kolbuszowa Dolna,
pow. Kolbuszowa
Siedlanka, wieś, gm. Kuryłówka, pow. Łańcut
Siedleszczany, wieś i dwór, gm. Baranów,
pow. Tarnobrzeg
Siedliska, wieś i dwór, gm. Podhorodyszcze, pow. Bóbrka
Siedliska, wieś, dwór i gajówka, gm. Nozdrzec, pow. Brzozów
Siedliska, gm. Nowosiółki Dydyńskie,
pow. Dobromil
Siedliska, wieś i dwór, gm. Siedliska, pow.
Gorlice
Siedliska, wieś i dwór, gm. Ożomla Mała,
pow. Jaworów
Siedliska, wieś i dwór, gm. Dawidów, gm.
Lwów
Siedliska, wieś i dwór, gm. Popowice, pow.
Przemyśl
Siedliska, wieś i dwór, gm. Siedliska, pow.
Rawa Ruska
Siedliska, wieś, gm. Tyczyn, pow. Rzeszów
Siedliska, wieś, dwór i leśniczówka, gm.
Błudniki, pow. Stanisławów
Siedliska Bredtheim, wieś, gm. Święty Stanisław, pow. Kołomyja
Siedlisko, wieś i folwark, gm. Stepań, pow.
Kostopol
Siedlisko, gm. Szumsk, pow. Krzemieniec
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Siedliszcze, wieś i folwark, gm. Siedliszcze, pow. Kowel
Siedliszcze, gm. Luboml, pow. Luboml
Siedliszcze, futor, gm. Kisorycze, pow. Sarny
Siedliszcze, kolonia, gm. Torczyn, pow.
Łuck
Siedliszcze, gm. Kołki, pow. Łuck
Siedliszcze, wieś, gm. Pniewo, pow. Kamień Koszyrski
Siedliszcze Małe, wieś, gm. Klesów, pow.
Sarny
Siedliszcze Małe, wieś, osada i huta, gm.
Kostopol, pow. Kostopol
Siedliszcze Wielkie, wieś, folwark i leśniczówka, gm. Ludwipol, pow. Kostopol
Siedmiarki, wieś, gm. Czaruków, pow.
Łuck
Siedmiarki, folwark, gm. Mikulicze, pow.
Włodzimierz
Siegenthal, gm. Ustrzyki Dolne, pow. Lesko
Siekierczyce, wieś i dwór, gm. Kalinów,
pow. Sambor
Siekierczyn, wieś i dwór, gm. Nieźwiska,
pow. Horodenka, obok Fw. Łonginówka,
Snowidów, Piotrów
Siekierka, osada, gm. Mizocz, pow. Zdołbunów
Siekierzyce, wieś, gm. Krasne, pow. Łuck
Siekierzyce, wieś, gm. Kiwerce, pow. Łuck
Siekierzyńce, rezydencja. (http://www.wolhynia.pl/index.p?option=com_t&view=arti
cle&id=532&catid=24&Itemid=101 )
Siekierzyńce, wieś i dwór, gm. Sidorów,
pow. Kopyczyńce
Sieklówka Dolna, wieś i dwór, gm. Sieklówka Dolna, pow. Jasło
Sieklówka Górna, wieś i dwór, gm. Sieklówka Górna, pow. Jasło
Siekuń, wieś i folwark, gm. Siedliszcze,
pow. Kowel
Siekuńskie, futor, gm. Datyń, pow. Kowel
Sielce, wieś, gm. Bereźne, pow. Kostopol
Sielce, osada, gm. Turzysk, pow. Kowel
Sielce, wieś i kolonia, gm. Wielick, pow.
Kowel
Sielce, futor, gm. Górniki, pow. Kowel
Sielce Korteliskie, wieś, gm. Górniki, pow.
Kowel
Sielec, wieś, gm. Brany, pow. Horochów
Sielec, wieś i folwark, gm. Turzysk, pow.
Kowel
Sielec, wieś i dwór, gm. Hermanowice,
pow. Przemyśl
Sielec, wieś i dwór, gm. Horodyszcze, pow.
Sambor
Sielec, wieś, gm. Dąbrowica, pow. Sarny
Sielec, wieś, gm. Tarnobrzeg, pow. Tarnobrzeg
Sielec, wieś i folwark, gm. Mikulicze, pow.
Włodzimierz
Sielec, wieś i dwór, gm. Jezupol, pow. Stanisławów
Sielec Bełski, wieś, gm. Parchacz, pow. Sokal
Sielec Bieńków, wieś i dwór, gm. Dobrotwór, pow. Kamionka Strumiłowa
Sielica Rudnia, wieś, gm. Klesów, pow.
Sarny
Sieliski, kolonia, gm. Korytnica, pow. Włodzimierz
Sielisko, kolonia, gm. Torczyn, pow. Łuck
Sieliszcze, kolonia, gm. Silno, pow. Łuck
Sielnica, wieś, gm. Dubiecko, pow. Przemyśl
Sielski, kolonia, gm. Korytnica, pow. Włodzimierz
Sielskie, folwark, gm. Brzozdowce, pow.
Bóbrka
Siemakowce, wieś i dwór, gm. Białobożnica, pow. Czortków
Siemakowce, wieś i dwór, gm. Siemakowce, pow. Horodenka
Siemakowce, wieś i dwór, gm. Matyjowce,
pow. Kołomyja
Siemianowskie, sołectwo Laskówka, gm.
Dynów, pow. Rzeszów
Siemianówka, wieś i dwór, gm. Nawarja,
pow. Lwów
Siemiany, futor, gm. Siedliszcze, pow. Kowel
Siemienówka, folwark i gajówka, gm. Korytnica, pow. Włodzimierz
Siemiginów, wieś i dwór, gm. Bratkowce,
pow. Stryj
Siemikowce, wieś, gm. Delejów, pow. Stanisławów
Siemikowce, wieś i dwór, gm. Siemikowce,
pow. Podhajce
Siemińce, gm. Trybuchowce, pow. Buczacz
Siemińcze, gm. Pauszówka, pow. Czortków
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Siemiota, przysiółek, gm. Nisko, pow. Nisko
Siemowica, gm. Mrzygłód, pow. Sanok
Siemuszowa, wieś i dwór, gm. Mrzygłód,
pow. Sanok
Sieniachówka, wieś, gm. Kapuścińce, pow.
Zbaraż
Sieniakowa, wieś, gm. Czortków, pow.
Czortków
Sieniaków, gm. Poddębce, pow. Łuck
Sieniawa, miasteczko i dwór, gm. Sieniawa, pow. Jarosław
Sieniawa, wieś, gm. Rymanów, pow. Sanok
Sieniawa, wieś i dwór, gm. Kapuścińce,
pow. Zbaraż
Sieniawa, kolonia, gm. Brany, pow. Horochów
Sieniawka, osada, gm. Sokołówka, pow.
Bóbrka
Sieniawka, wieś i folwark, gm. Kupiczów,
pow. Kowel
Sieniawka, wieś i dwór, gm. Lisie Jamy,
pow. Lubaczów
Sieniawka, wieś, gm. Rafałówka, pow. Sarny
Sieniawka, futor, gm. Wielick, pow. Kowel
Sienice, gm. Felsztyn, pow. Sambor
Sienkiewicze, kolonia, gm. Świniuchy,
pow. Horochów
Sienkiewicze, kolonia, gm. Dederkały,
pow. Krzemieniec
Sienkiewiczówka, miasteczko, gm. Czaruków, pow. Łuck
Sienkiewiczówka, gm. Hłuboczek Wielki,
pow. Tarnopol
Sienne, wieś i folwark, gm. Tuczyn, pow.
Równe
Siennów, wieś i dwór, gm. Kańczuga, pow.
Przeworsk
Sienorzanka, kolonia, gm. Brany, pow. Horochów
Sieńkowicze, gm. Górniki, pow. Kowel
Sieńków, wieś i dwór, gm. Sieńków, pow.
Radziechów
Sieńków, gm. Dzibułki, pow. Żółkiew, obok
Maziarki, Żełdec
Sieńków Kuropatnicki, gm. Brzeżany, pow.
Brzeżany
Sierakośce, wieś i dwór, gm. Hermanowice,
pow. Przemyśl
Sierakówka, kolonia, gm. Werba, pow.
Włodzimierz Wołyński
Siergiejówka, wieś, gm. Buhryń, pow.
Równe
Sierhiejówka, wieś, gm. Czaruków, pow.
Łuck
Sierhiejówka, kolonia, gm. Aleksandrja,
pow. Równe
Sierniawa, osada, gm. Aleksandrja, pow.
Równe
Sieroty, gm. Potylicz, pow. Rawa Ruska
Siestratyn, wieś, gm. Krupiec, pow. Dubno
Sietesz, wieś i dwór, g. Markowa, pow.
Przeworsk
Sijańce, wieś, gm. Sijańce, pow. Zdołbunów
Silne, gm. Huszcza, pow. Luboml
Silno, wieś, gm. Zgorany, pow. Luboml
Silno, wieś i leśniczówka, gm. Silno, pow.
Łuck
Siła Nowica (Siłanowica), kolonia, gm. Boremel, pow. Dubno, obok Mioduszów, kol.
Berezyna
Sine, gm. Delejów, pow. Stanisławów, obok
Kończaki Stare, Sadki
Siniaki, gm. Bereżce, pow. Krzemieniec
Siniaków, folwark, gm. Poddębce, pow.
Łuck
Siniakówka, kolonia, gm. Bereźne, pow.
Kostopol
Siniawki, futor, gm. Wielick, pow. Kowel,
obok Kuchary, Wielki Porsk
Siniowce, wieś, gm. Łanowce, pow. Krzemieniec
Siniowszczyzna, osada, gm. Wyszogródek,
pow. Krzemieniec
Sinków, wieś i dwór, gm. Sinków, pow. Zaleszczyki
Sinożal, futor, gm. Warkowicze, pow. Dubno
Sinożata Kolanki (folwark?), gm. nieznana,
pow. Horodenka, obok Raszków, Siemakowce
Siny (Siniów), gm. Huszcza, pow. Luboml,
obok Koszarki, Ur. Sołtyszczyzna
Siomaków, wieś i kolonia, gm. Maciejów,
pow. Kowel
Sioło, osiedle, sołectwo Łanowce, gm. Jezierzany, pow. Borszczów
Sioło Bożykowskie, wieś, sołectwo Bożyków, gm. Litwinów, pow. Podhajce
Siółki, wieś i dwór, gm. Wielick, pow. Ko-
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wel, obok Kaszówka
Siółko, wieś, gm. Brzeżany, pow. Brzeżany
Siółko, wieś i dwór, gm. Wojniłów, pow.
Kałusz
Siółko, gm. Siółko, pow. Podhajce
Siółko Bożyków, przysiółek, gm. Litwinów, pow. Podhajce, obok kol. Cietyn, leśniczówka Narozy
Siercze, leśniczówka, gm. Chocieszów,
pow. Kamień Koszyrski
Sistuluk, futor, gm. Siedliszcze, pow. Kowel
Sitanerówka (Lackie Nowe), gm. Markowce, pow. Tłumacz, obok Lackie Szlacheckie, Worona
Sitarówka, kolonia, gm. Rożyszcze, pow.
Łuck
Sitary, kolonia, gm. Sudobicze, pow. Dubno
Sitnica, kolonia, gm. Deraźne, pow. Kostopol
Sitnica, futor, gm. Stepań, pow. Kostopol
Sitnikowe, gm. Czahary, pow. Lwów
Sitno, wieś, gm. Krupiec, pow. Dubno
Sitno Małe, przysiółek, gm. Krupiec, pow.
Dubno
Sitowicze, wieś, gm. Powursk, pow. Kowel
Sitowiska Ruda, wieś, gm. Powórsk, pow.
Kowel
Siwa Glina, gm. Dydiatycze, pow. Mościska
Siwca, gm. Lubitów, pow. Kowel
Siwka Kałuska, wieś, gm. Hołyń, pow. Kałusz
Siwka Wojniłowska, wieś i dwór, gm. Wojniłów, pow. Kałusz
Siwki, wieś, gm. Ludwipol, pow. Kostopol
Siworogi, wieś, gm. Przemyślany, pow.
Przemyślany
Skabarowszczyzna, kolonia, gm. Podberezie, pow. Horochów
Skaby, gm. Lipsko, pow. Lubaczów
Skaby, gm. Kamionka Wołoska, pow. Rawa
Ruska
Skalenica, futor, gm. Wielick, pow. Kowel
Skalnik, wieś, gm. Skalnik, pow. Jasło
Skalskie, gm. Niemirów, pow. Rawa Ruska
Skała, gm. Wiśniowiec, pow. Krzemieniec
Skała Podolska (Skała nad Zbruczem), miasteczko i dwór, gm. Skała Podolska, pow.
Borszczów
Skała Stara, gm. Skała, pow. Borszczów
Skałat, miasto i dwór, gm. Skałat, pow.
Skałat, woj. Tarnopol
Skałat Stary, wieś, gm. Skałat Stary, pow.
Skałat
Skarbiszcze, gm. Winograd, pow. Kołomyja
Skarbowa, gm. Remizowce, pow. Złoczów,
obok Na Błocie, Brzezinka
Skaszywa, gm. Datyń, pow. Kowel
Skażenica, gm. Remizowce, pow. Złoczów,
obok Fw. Na Korczunku, Fw. Sukmanów
Skibiaki, gm. Radawa, pow. Jarosław
Skiby, wieś, gm. Luboml, pow. Luboml
Skinderówka, gm. Nowosiółka, pow. Podhajce
Skipiacze (Skipcze), gm. Turka, pow. Turka
Skiry (Żury-Skiry), gm. Mokrotyn, pow.
Żółkiew
Skit (Klasztor Skityk), klasztor, gm. Poczajów Nowy, pow. Krzemieniec
Skitnik, gm. Brzuchowice, pow. Lwów
Skiżeń, futor, gm. Górniki, pow. Kowel,
obok Kortelisy, Chwoja, Sosnówka
Skład, gm. Stubno, pow. Przemyśl
Skład Solny, wieś, gm. Stubno, pow. Przemyśl
Skniłów, wieś i dwór, gm. Zimna Woda,
pow. Lwów
Skniłów, wieś i dwór, gm. Krasne, pow.
Złoczów
Skniłówek, wieś i dwór, gm. Zimna Woda,
pow. Lwów
Skobełka, wieś, gm. Skobełka, pow. Horochów
Skobyczówka, przysiółek, gm. Bohorodczany, pow. Stanisławów
Skole, miasto, gm. Skole, pow. Stryj
Skolin, wieś, gm. Wielkie Oczy, pow. Jaworów
Skołochy (Skołoga), gm. Zabłocie, pow.
Kowel
Skołoszów, wieś i dwór, gm. Radymno,
pow. Jarosław
Skomorochy, wieś i dwór, gm. Potok Złoty,
pow. Buczacz
Skomorochy, wieś i dwór, gm. Skomorochy, pow. Sokal
Skomorochy, wieś i dwór, gm. Baworów,
pow. Tarnopol
Skomorochy, gm. Aleksandrja, pow. Równe

Skomorochy Nowe, wieś, gm. Bołoszowce,
pow. Rohatyn
Skomorochy Stare, wieś, gm. Konkolniki,
pow. Rohatyn
Skomorosze, wieś, gm. Mogielnica, pow.
Trembowla
Skomorosze, wieś, gm. Kosów, pow. Czortków
Skopanie, wieś i dwór, gm. Baranów, pow.
Tarnobrzeg
Skopci, gm. Datyń, pow. Kowel
Skopów, wieś, gm. Krzywcza, pow. Przemyśl
Skopówka, wieś i dwór, gm. Ottynia, pow.
Tłumacz
Skorodenice, gm. Stydyń, pow. Kostopol
Skorodne, futor, gm. Bereźce, pow. Kostopol
Skorodne, wieś, gm. Lutowiska, pow. Lesko
Skorodne, futor, gm. Klesów, pow. Sarny
Skorodowa, gm. Lubieszów, pow. Kamień
Koszyrski
Skorodyńce, wieś, gm. Biała, pow. Czortków
Skorodzino, futor, gm. Pniewo, pow. Kamień Koszyrski
Skoropady, gm. Kamionka Wołoska, pow.
Rawa Ruska
Skoryki, wieś i dwór, gm. Skoryki, pow.
Zbaraż
Skotarne, gm. Spas, pow. Dolina, obok
Ilemnia
Skotnik, sołectwo Dylągowa, gm. Dynów,
pow. Rzeszów
Skotyhyn, gm. Wielka Głusza, pow. Kamień Koszyrski
Skowiatyn, wieś i dwór, gm. Korolówka,
pow. Borszczów
Skowierzyn, wieś i dwór, gm. Zbydniów,
pow. Tarnobrzeg
Skowronówka, gm. Sanok, pow. Sanok,
obok Zagórz, Wielopole
Skóratówka, kolonia, gm. Brany, pow. Horochów
Skregietówka (Skresztówka), wieś, gm. Silno, pow. Łuck, obok kol. Pendyki, Deraźne
Skroby, wieś, gm. Datyń, pow. Kowel
Skrychów, gm. Olesko, pow. Złoczów,
obok Juśkowice, Pawłyków
Skryhołów, wieś, gm. Brany, pow. Horochów, obok Baryłów, Uwin, Mikołajów
Skrypino (Skrypuny), leśniczówka, gm.
Zabłocie, pow. Kowel, obok Bł. Berestyckie, Selatyna
Skrzypica, wieś, gm. Hołowno, pow. Luboml
Skuhry, gm. Kamionka Wołoska, pow.
Rawa Ruska
Skulin, wieś, gm. Niesuchojeże, pow. Kowel
Skulinica, futor, gm. Wielick, pow. Kowel
Skupowa, gm. Żabie, pow. Kosów
Skupowo, wieś, gm. Pniewo, pow. Kamień
Koszyrski
Skupowo-Dwór, gm. Pniewo, pow. Kamień
Koszyrski
Skuratki, przysiółek, gm. Radawa, pow. Jarosław
Skurcze, wieś i folwark, gm. Czaruków,
pow. Łuck
Skurotówka, kolonia, gm. Brany, pow. Horochów
Skuzychody, gm. Stydyń, pow. Kostopol
Skwarzawa, wieś i dwór, gm. Skwarzawa,
pow. Złoczów
Skwarzawa Nowa, wieś i dwór, gm. Mokrotyn, pow. Żółkiew
Skwarzawa Stara, wieś i dwór, gm. Mokrotyn, pow,Żółkiew
Skwirtne, wieś, gm. Skwirtne, pow. Gorlice
Slepetyszcze, kolonia, gm. Młynów, pow.
Dubno
Słabosz, wieś, gm. Twierdza, pow. Mościska
Sławatycze, wieś, gm. Trościaniec, pow.
Łuck
Sławentyn, wieś i dwór, gm. Litwinów,
pow. Podhajce
Sławęcin, wieś, gm. Sławęcin, pow. Jasło
Sławków, gajówka, gm. Silno, pow. Łuck,
obok Milaszew, Ur. Budyszcze, Czernyż
Sławków, smolarnia, gm. Kisorycze, pow.
Sarny, obok Ur. Szysocha, Ur. Sławków
Sławna, wieś, gm. Zborów, pow. Zborów
Sławowszczyzna, gm. Aleksandrja, pow.
Równe
Sławsko, wieś i dwór, gm. Sławsko, pow.
Stryj
Słepetyna, gm. Datyń, pow. Kowel
Słoboda, gm. Wiszenka, pow. Gródek Jagielloński
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Słoboda, wieś, gm. Adamówka, pow. Jarosław
Słoboda, gm. Horodyszcze, pow. Sambor
Słoboda, osada, gm. Tyśmienica, pow. Tłumacz
Słoboda, wieś, gm. Łoszniów, pow. Trembowla
Słoboda, gm. Turka, pow. Turka
Słoboda, gm. Kisorycze, pow. Sarny
Słoboda Bolechowska, wieś, gm. Witwica,
pow. Dolina
Słoboda Bukaczowiecka, wieś, gm. Bukaczowce, pow. Rohatyn
Słoboda Dolińska, wieś, gm. Rachiń, pow.
Dolina
Słoboda Dubeńska, gm. Rypne, pow. Dolina
Słoboda Mała, osada, gm. Adamówka, pow.
Jarosław
Słoboda Niebyłowska, wieś, gm. Łdziany,
pow. Kałusz
Słoboda Równiańska, wieś, gm. Łdziany,
pow. Kałusz
Słoboda Rungórska, wieś, kopalnia i przystanek kolejowy, gm. Peczeniżyn, pow. Kołomyja
Słoboda Złota, wieś i dwór, gm. Kozowa,
pow. Brzeżany
Słobodarka, kolonia, gm. Rożyszcze, pow.
Łuck
Słobodiaki, gm. Niemirów, pow. Rawa Ruska
Słobodska, leśniczówka, gm. Litwinów,
pow. Podhajce
Słobódka, wieś, gm. Budyłów, pow. Brzeżany
Słobódka, wieś i przysiółek, gm. Kolędziay,
pow. Czortków
Słobódka, wieś i dwór, gm. Wojniłów, pow.
Kałusz
Słobódka, przysiółek, gm. Czarnokońce
Wielkie, pow. Kopyczyńce
Słobódka, kolonia, sołectwo Jurkowce, gm.
Probużna, pow. Kopyczyńce
Słobódka, wieś, gm. Rożniów, pow. Kosów
Słobódka, przysiółek, gm. Bratkowce, pow.
Stryj
Słobódka, wieś, gm. Kozłów, pow. Tarnopol
Słobódka, wieś i dwór, gm. Tłumacz, pow.
Tłumacz
Słobódka ad Odaje, wieś i dwór, gm. Markowce, pow. Tłumacz
Słobódka Bołszowiecka, wieś i dwór, gm.
Bołszowce, pow. Rohatyn
Słobódka Dolna, wieś, gm. Monasterzyska,
pow. Buczacz
Słobudka Dżuryńska, wieś i dwór, gm.
Dżuryn, pow. Czortków
Słobódka Górna, wieś i dwór, gm. Monasterzyska, pow. Buczacz
Słobódka Janowska, wieś i dwór, gm. Janów, pow. Trembowla
Słobódka Konkolnicka, wieś, gm. Konkolniki, pow. Rohatyn
Słobódka Koszyłowiecka, wieś, gm. Koszyłowce, pow. Zaleszczyki
Słobódka Leśna, wieś i dwór, gm. Święty
Stanisław, pow. Kołomyja
Słobódka Muszkatowiecka, wieś, gm. Wołkowce, pow. Borszczów
Słobudka Polna, wieś, gm. Kułaczkowce,
pow. Kołomyja
Słobódka Strusowska, wieś, gm. Darachów,
pow. Trembowla
Słobódka Turylecka, wieś, gm. Turylcze,
pow. Borszczów
Słobódka Wojniłowska, wieś i dwór, gm.
Wojniłów, pow. Kałusz
Słobusznica, gm. Łanczyn, pow. Nadwórna
Słohynie, wieś i dwór, gm. Bąkowice, pow.
Dobromil
Słocina, wieś, gm. Słocina, pow. Rzeszów
Słocza-Łoża, gm. Potylicz, pow. Rawa Ruska
Słomianka, wieś, gm. Twierdza, pow. Mościska
Słone, wieś i dwór, gm. Tłuste, pow. Zaleszczyki
Słonne, osada i leśniczówka, gm. Dubiecko, pow. Przemyśl
Słońsko, wieś, gm. Rychcice, pow. Drohobycz
Słopy, gm. Wojniłów, pow. Kałusz
Słotwina, wieś, gm. Krynica Wieś, pow.
Nowy Sącz
Słotwina, osada, gm. Potylicz, pow. Rawa
Ruska
Słotwina, gm. Horyniec, pow. Lubaczów
Słoty, gm. Radawa, pow. Jarosław
Słowiańskie, przysiółek, gm. Ludwikówka,
pow. Dolina
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Słowiańszczyzna, futor, gm. Zdołbica, pow.
Zdołbunów
Słowikówka, kolonia, gm. Olesk, pow.
Włodzimierz
Słowita, wieś i dwór, gm. Gliniany, pow.
Przemyślany
Słuki, przysiółek, gm. Butyny, pow. Żółkiew
Słup, leśniczówka, gm. Kisorycze, pow.
Sarny
Słypytyszcze, futor, gm. Datyń, pow. Kowel, obok Doszno, Ur. Zachody Datyńskie
Smale, gm. Wiszenka, pow. Gródek Jagielloński
Smali, futor, gm. Krymno, pow. Kowel
Smali, gm. Kamionka Wołoska, pow. Rawa
Ruska
Smalicha, gm. Siedliska, pow. Rawa Ruska
Smaluchy, gm. Magierów, pow. Rawa Ruska
Smarzów, wieś i dwór, gm. Szczurowice,
pow. Radziechów
Smeczki, gm. Siedliszcze, pow. Kowel
Smerdyń, wieś i folwark, gm. Trościaniec,
pow. Łuck
Smereczka, wieś, gm. Rozłucz, pow. Turka
Smereczki, gm. Spas, pow. Dolina
Smereczna, wieś, gm. Bąkowice, pow. Dobromil
Smereczne, wieś, gm. Tylawa, pow. Krosno
Smerek, wieś, gm. Cisna, pow. Lesko
Smerekowice, przysiółek, gm. Polany, pow.
Krosno
Smerekowiec, wieś, gm. Smerekowiec,
pow. Gorlice
Smereków, wieś, gm. Nadycze, pow. Żółkiew
Smerktów, gm. Niżniów, pow. Tłumacz,
obok Koropiec, Niżniów, Ostra
Smetaneczyna, gm. Żabie, pow. Kosów,
obok Bereżnica, Batna
Smidyń, kolonia, gm. Maciejów, pow. Kowel
Smidyń,
Korszewo,
gm.
Maciejów,
pow.
Kowel
Śmidyń Soroczy, gm. Maciejów, pow. Kowel
Śmidyń Woroni, gm. Maciejów, pow. Kowel
Śmidyń Zabłocie, gm. Maciejów, pow. Kowel
Smigretyno, gm. Zgorany, pow. Luboml
Smitiuch, gm. Luboml, pow. Luboml
Smitowiszcze, gm. Lubikowicze, pow. Sarny
Smodna, wieś, gm. Kosów Stary, pow. Kosów
Smolaki, gm. Narol, pow. Lubaczów
Smolanka, wieś i dwór, gm. Baworów, pow.
Tarnopol
Smolarnia, kolonia, gm. Werba, pow. Dubno
Smolarnia, futor i leśniczówka, gm. Tesłuhów, pow. Dubno
Smolarnia, osada leśna, gm. Silno, pow.
Łuck
Smolarnia, futor, gm. Klesów, pow. Sarny
Smolarnia, kolonia, gm. Dubno, pow. Dubno
Smolarnia, osada, gm. Kisielin, pow. Horochów
Smolarnia, gm. Górniki, pow. Kowel
Smolarnia, leśniczówka, gm. Bereźne, pow.
Kostopol
Smolarnia, futor, gm. Stepań, pow. Kostopol
Smolarnia, wieś, gm. Maniewicze, pow.
Kowel
Smolarnia, wieś, gm. Zabłocie, pow. Kowel
Smolarnia, kolonia, gm. Kiwerce, pow.
Łuck
Smolarnia, kolonia, gm. Szczurzyn, pow.
Łuck
Smolarnia, gm. Rożyszcze, pow. Łuck
Smolarnia, osada, gm. Dąbrowica, pow.
Sarny
Smolarnia, gajówka, gm. Korytnica, pow.
Włodzimierz
Smolarnia, osada i leśniczówka, gm. Werba, pow. Włodzimierz
Smolarnia, kolonia, gm. Sudobicze, pow.
Dubno
Smolarnia Bór, osada, gm. Kisorycze, pow.
Sarny
Smolarnia Nowa, gm. Stepań, pow. Kostopol
Smolarnia Stara, gm. Stepań, pow. Kostopol
Smolarny Zakład, gm. Uhorsk, pow. Krzemieniec
Smolary, kolonia, gm. Sudobicze, pow.
Dubno
Smolary, wieś, gm. Krymno, pow. Kowel
Smolary, wieś i folwark, gm. Powursk,

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
pow. Kowel
Smolary, wieś, gm. Werba, pow. Włodzimierz
Smolary, gm. Szack, pow. Luboml
Smolary Rogowe, wieś, gm. Huszcza, pow.
Luboml
Smolary Stoleńskie, wieś, gm. Huszcza,
pow. Luboml
Smolary Świtalskie, wieś, gm. Pulemiec,
pow. Luboml
Smolarzyny, gm. Żołynia, pow. Łańcut
Smolawa, wieś i folwark, gm. Beresteczko,
pow. Horochów
Smoligów, wieś, gm. Torczyn, pow. Łuck
Smolijów, kolonia, gm. Deraźne, pow. Kostopol
Smolin, wieś, gm. Wróblaczyn, pow. Rawa
Ruska
Smolin, futor, gm. Kisorycze, pow. Sarny
Smoliny, gm. Hołowno, pow. Luboml
Smolińce, gm. Lisie Jamy, pow. Lubaczów
Smoliska, gm. Bełżec, pow. Rawa Ruska
Smolna, leśniczówka, gm. Górniki, pow.
Kowel
Smolnica, wieś, gm. Krościenko, pow. Dobromil
Smolnik, gm. Komańcza, pow. Sanok
Smolnik ad Baligród, wieś, gm. Wola Michowa, pow. Lesko
Smolnik ad Lutowiska, gm. Lutowiska,
pow. Lesko
Smolno, wieś i dwór, gm. Brody, pow. Brody
Smoluchy, gm. Kamionka Wołoska, pow.
Rawa Ruska
Smołod, gm. Luboml, pow. Luboml
Smołodówka, folwark, gm. Maniewicze,
pow. Kowel
Smołowa, kolonia, gm. Chotiaczów, pow.
Włodzimierz
Smordwa, wieś i folwark, gm. Młynów,
pow. Dubno
Smorodzkiego, gm. Bielska Wola, pow.
Sarny
Smorze Dolne, wieś, gm. Tucholka, pow.
Stryj
Smorze Górne, osada, gm. Tucholka, pow.
Stryj
Smorze Miasto, wieś, gm. Tucholka, pow.
Stryj
Smorżew, wieś, gm. Klewań, pow. Równe
Smólna, wieś i dwór, gm. Podbuż, pow.
Drohobycz
Smuchów, wieś, gm. Młyniska, pow. Żydaczów
Smuha, gm. Hołowno, pow. Luboml
Smuhy, gm. Kamionka Wołoska, pow.
Rawa Ruska
Smutki, gm. Jarocin, pow. Nisko
Smyga, kolonia i leśniczówka, gm. Sudobicze, pow. Dubno
Smykłe, przysiółek, gm. Baranów, pow.
Tarnobrzeg
Smykowce, wieś i dwór, gm. Borki Wielkie, pow. Tarnopol
Smyków, wieś, gm. Boremel, pow. Dubno
Smyków, wieś, gm. Podberezie, pow. Horochów
Smylna, gm. Zabłocie, pow. Kowel
Sniegorowszczyzna, futor, gm. Katerburg,
pow. Krzemieniec
Snieżków (Śnieżków), kolonia, gm. Bereźne, pow. Kostopol
Snopyszcze, gm. Kisorycze, pow. Sarny,
obok Białowież, Kalin
Snopyszcze, gm. Daszawa, pow. Stryj,
obok Korczunek
Snowicz, wieś i dwór, gm. Remizowce,
pow. Złoczów
Snowidowicze, wieś i nadleśnictwo, gm.
Kisorycze, pow. Sarny, obok Ostki, Goła
Niwka
Snowidów, wieś i dwór, gm. Potok Złoty,
pow. Buczacz
Snowne, gm. Berezne, pow. Kostopol
Sobach, gm. Sławsko, pow. Stryj
Sobacza Góra, osada, gm. Podberezie, pow.
Horochów
Sobaszki, osada, gm. Grabowa, pow. Kamionka Strumiłowa
Sobiatyn, wieś i folwark, gm. Maniewicze,
pow. Kowel
Sobiecin, wieś, gm. Munina, pow. Jarosław
Sobiesko, gm. Siółko, pow. Podhajce
Sobieszczyce, wieś, gm. Bielska Wola,
pow. Sarny
Sobin, kolonia, gm. Radziechów, pow. Radziechów
Sobolówka, wieś, gm. Biały Kamień, pow.
Złoczów
Sobotów, gm. Błudniki, pow. Stanisławów
Sobówka, leśniczówka, gm. Kostopol, pow.
Kostopol

Sobówka, kolonia, gm. Tuczyn, pow. Równe
Sochanie, gm. Lipsko, pow. Lubaczów
Sochanie, gm. Hujcze, pow. Rawa Ruska
Sochy, gm. Radawa, pow. Jarosław
Sochy, wieś i leśniczówka, gm. Dąbrowica,
pow. Sarny
Sochy, gm. Charzewice, pow. Tarnobrzeg
Sofijówka, gm. Mikulicze, pow. Włodzimierz
Sofjanówka (Zofianówka), wieś, gm. Wielick, pow. Kowel
Sokal, miasto, gm. Sokal, pow. Sokal,
woj. Lwów
Sokale, przysiółek, gm. Jarocin, pow. Nisko
Sokola, wieś, gm. Małnów, pow. Mościska
Sokola, gm. Ławrów, pow. Turka
Sokole, wieś, gm. Grabowa, pow. Kamionka Strumiłowa
Sokole, wieś i dwór, gm. Łobozew, pow.
Lesko
Sokoliki Górskie, wieś i dwór, gm. Tarnawa
Niżna, pow. Turka
Sokoliszcze, wieś, gm. Datyń, pow. Kowel
Sokolniki, wieś i dwór, gm. Sokolniki, pow.
Lwów
Sokolniki, wieś i dwór, gm. Złotniki, pow.
Podhajce
Sokolniki, wieś i dwór, gm. Trześń, pow.
Tarnobrzeg
Sokołowa Wola, wieś i dwór, gm. Czarna,
pow. Lesko, obok Bukowina, Paniszczów
Sokołowe Gniazdo, gm. Lubieszów, pow.
Kamień Koszyrski
Sokołów, wieś i dwór, gm. Potok Złoty,
pow. Buczacz
Sokołów, wieś, gm. Dziedziłów, pow. Kamionka Strumiłowa
Sokołów, miasteczko, gm. Sokołów, pow.
Kolbuszowa
Sokołów, wieś, gm. Złotniki, pow. Podhajce
Sokołów, wieś i dwór, gm. Sokołów, pow.
Stryj
Sokołówka, wieś i dwór, gm. Sokołówka,
pow. Bóbrka
Sokołówka, wieś, gm. Wyszogródek, pow.
Krzemieniec
Sokołówka, kolonia, gm. Olesk, pow. Włodzimierz
Sokołówka, wieś, gm. Sokołówka, pow.
Kosów
Sokołówka (Sokołówka Hetmańska), miasteczko i dwór, gm. Sokołówka, pow. Złoczów
Sokołówka Szlachecka, gm. Złotniki, pow.
Podhajce
Sokowaty Gród, gm. Berezne, pow. Kostopol
Sokowica, gm. Buderaż, pow. Zdołbunów
Sokół, gm. Jasień Dolny, pow. Kałusz
Sokół, wieś, gm. Zgorany, pow. Luboml
Sokół, wieś i przysiółek, gm. Błudniki,
pow. Stanisławów
Sokół, przysiółek, gm. Grębów, pow. Tarnobrzeg
Sokół, gm. Sokołówka, pow. Złoczów
Sokół, gm. Mosty Wielkie, pow. Żółkiew
Sokul, miasteczko, folwark i futor, gm. Rożyszcze, pow. Łuck
Sokulec, wieś i dwór, gm. Potok Złoty, pow.
Buczacz
Sokulecki Młyn, gm. Jazłowiec, pow. Buczacz, obok Żnibrody, Beremiany
Solca, wieś, gm. Hermanowice, pow. Przemyśl
Solec, wieś, gm. Stebnik, pow. Drohobycz
Soliły, gm. Lubaczów, pow. Lubaczów
Solina, wieś i dwór, gm. Wołkowyja, pow.
Lesko
Solinka, wieś, gm. Wola Michowa, pow.
Lesko
Solonka, gm. Lubenia, pow. Rzeszów
Solówka, gm. Baworów, pow. Tarnopol
Sołohubówka, leśniczówka, gm. Maciejów,
pow. Kowel, obok Ur. Wielkie Osiny, kol.
Siomaki
Sołomiak (Słomiak), kolonia, gm. Ludwipol, pow. Kostopol
Sołomiec, gm. Tarnoszyn, pow. Rawa Ruska, obok Budynin, Machnówek
Sołomijówka, wieś, gm. Dąbrowica, pow.
Sarny
Sołomka, kolonia, gm. Aleksandrja, pow.
Równe
Sołomka Średnia, kolonia, gm. Aleksandrja, pow. Równe
Sołomka-Hanczarycha, kolonia, gm. Aleksandrja, pow. Równe
Sołoniec, wieś, gm. Rohatyn, pow. Rohatyn
Sołonina, futor, gm. Soszyczno, pow. Kamień Koszyrski
Sołoniów, wieś, gm. Tesłuhów, pow. Dubno
Sołonka, wieś, gm. Tyczyn, pow. Rzeszów
Sołonka Mała, przysiółek, gm. Sokolniki,
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pow. Lwów
Sołonka Wielka, wieś, gm. Sokolniki, pow.
Lwów
Sołotwin, wieś i folwark, gm. Hołoby, pow.
Kowel
Sołotwina, gm. Kropiwnik Nowy, pow.
Drohobycz
Sołotwina, gm. Lisie Jamy, pow. Lubaczów
Sołotwina, miasto i dwór, gm. Sołotwina,
pow. Nadwórna
Sołotwina, gm. Olszany, pow. Przemyśl
Sołotwina, przysiółek, gm. Świlcza, pow.
Rzeszów
Sołotwina Mizuńska, nadleśnictwo, gm,
nieznana, pow. Dolina, obok Czerteż, Obora
Sołotwina-Klauza
(Sołotwinka-Klauza),
gajówka, gm. Ludwikówka, pow. Dolina
Sołowa, wieś i dwór, gm. Kurowice, pow.
Przemyślany
Sołowicze, wieś, gm. Turzysk, pow. Kowel
Sołowin, kolonia i folwark, gm. Rożyszcze,
pow. Łuck
Sołowiowa Góra, gm. Antonówka, pow.
Sarny
Sołowiewo, wieś, gm. Datyń, pow. Kowel
Sołowji, futor, gm. Wiśniowiec, pow. Krzemieniec
Sołowjowo, gm. Kamień Koszyrski, pow.
Kamień Koszyrski
Sołpa Mała, wieś, gm. Międzyrzecz, pow.
Równe, obok kol. Żurnówka, kol. Woronucha
Sołpa Wielka, wieś i folwark, gm. Ludwipol, pow. Kostopol
Sołtanówka, kolonia, gm. Jarosławicze,
pow. Dubno
Sołtanówka, wieś, gm. Buderaż, pow. Zdołbunów
Sołtysczyzna, gm. Huszcza, pow. Luboml
Sołtyska Góra, gm. Lisznia, pow. Drohobycz, obok bronica, Glinne
Sołtystwo, gm. Łomna, pow. Turka, obok
Buczkowina, Żukotyn
Sołtysy, gm. Szkło, pow. Jaworów, obok
Żeliski, Starzyska
Sołtysy, gm. Horyniec, pow. Lubaczów
Sołtysy, wieś, gm. Kiwerce, pow. Łuck
Sołtysy, kolonia, gm. Rożyszcze, pow. Łuck
Sołtysy, gm. Mościska, pow. Mościska
Sołtysy, gm. Wróblaczyn, pow. Rawa Ruska
Sołtysy, osada, gm. Kupnowice Nowe,
pow. Rudki
Sołtysy, wieś, gm. Korytnica, pow. Włodzimierz
Sołtyszcze, gm. Huszcza, pow. Luboml
Sołuki, folwark, gm. Domaryż, pow. Gródek Jagielloński
Sołuków, wieś, gm. Rachiń, pow. Dolina
Sołychy, gm. Szkło, pow. Jaworów
Somim, wieś, gm. Olesk, pow. Włodzimierz
Sonina, wieś, gm. Łańcut, pow. Łańcut
Sopaczewska Huta, kolonia, gm. Rafałówka, pow. Sarny
Sopaczów, wieś, gm. Rafałówka, pow. Sarny
Sople, gm. Wielkie Oczy, pow. Lubaczów
Soporty, gm. Chorobrów, pow. Sokal
Soposzyn, wieś i dwór, gm. Mokrotyn,
pow. Żółkiew
Sopot, wieś i dwór, gm. Podhorodce, pow.
Stryj
Sopot Mały, osada, gm. Wróblaczyn, pow.
Rawa Ruska
Sopot Wielki, osada, gm. Wróblaczyn, pow.
Rawa Ruska
Sopotnik, wieś, gm. Nowosiółki Dydyńskie, pow. Dobromil
Sopów, wieś, gm. Wierbiąż Wyżny, pow.
Kołomyja
Sorocko, wieś i dwór, gm. Iławcze, pow.
Trembowla
Soroczanka, osada, gm. Mikulińce, pow.
Śniatyń
Sroczyn, kolonia, gm. Olesk, pow. Włodzimierz
Soroka, wieś, gm. Chorostków, pow. Kopyczyńce
Soroki, wieś, gm. Zubrzec, pow. Buczacz
Soroki, przysiółek, gm. Wola Wysocka,
pow. Żółkiew, obok Sweredy, Kropy, Hałasy
Soroki, wieś i dwór, gm. Gwoździec Miasto, pow. Kołomyja, obok Wierzbowce, Topolówka, Kryniówka
Soroki, gm. Luboml, pow. Luboml
Sosnowiec, kolonia, gm. Połonka, pow.
Łuck
Sosnina, gm. Bereżce, pow. Krzemieniec
Sosnowik, futor i gajówka, gm. Kniahinin,
pow. Dubno
Sosnowo, gm. Górniki, pow. Kowel
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Sosnów, wieś i dwór, gm. Siemikowice,
pow. Podhajce
Sosnówka, futor, gm. Górniki, pow. Kowel
Sosnówka, wieś i folwark, gm. Uhorsk,
pow. Krzemieniec
Sosnówka, leśniczówka, gm. Trzebownisko, pow. Rzeszów
Sosnówka, wieś, gm. Olesk, pow. Włodzimierz Wołyński
Sosnyna, futor, gm. Krupiec, pow. Dubno
Sosnyński, gm. Kamionka Wołoska, pow.
Rawa Ruska
Sosolówka, wieś i dwór, gm. Ułaszkowce,
pow. Czortków
Sosówka, gm. Lisznia, pow. Drohobycz
Soszniki, kolonia, gm. Rafałówka, pow.
Sarny
Soszyczno, wieś, gm. Soszyczno, pow. Kamień Koszyrski
Soszyszcze, wieś, gm. Uhorsk, pow. Krzemieniec
Sośnianka (Sośninka), gm. Suchowola,
pow. Brody, obok Buczyna
Sośnica, gm. Grabowa, pow. Kamionka
Strumiłowa
Sośnica, wieś i dwór, gm. Radymno, pow.
Jarosław
Sośnica Butyńska, przysiółek, gm. Butyny,
pow. Żółkiew
Sośnina, przysiółek, gm. Chorkówka, pow.
Krosno
Sośnina, gm. Wróblaczyn, pow. Rawa Ruska
Sośnina, gm. Cieszanów, pow. Lubaczów
Sośnina, gm. Waręż, pow. Sokal
Sośnina, kolonia, gm. Grzybowica, pow.
Włodzimierz
Sośninka, futor, gm. Wielick, pow. Kowel
Sowa, futor, gm. Datyń, pow. Kowel
Sowca Sniczów, gm. Kisorycze, pow. Sarny
Sowcza, gm. Wielka Głusza, pow. Kamień
Koszyrski
Sowina, gm. Sowina, pow. Jasło
Sowina Niwa, folwark, gm. Maniewicze,
pow. Kowel
Sozań, wieś i dwór, gm. Stary Sambor, pow.
Sambor
Sójkowa, wieś, gm. Jeżowe, pow. Nisko
Sólca, gm. Harmanowice, pow. Przemyśl
Spalona, futor, gm. Werba, pow. Dubno
Spalony Młynek, kolonia, gm. Ludwipol,
pow. Kostopol
Sparyszcze, gm. Lubikowicze, pow. Sarny
Spas, wieś i dwór, gm. Spas, pow. Dolina
Spas, wieś i dwór, gm. Żelechów Wielki,
pow. Kamionka Strumiłowa
Spas, wieś i dwór, gm. Ławrów, pow. Turka, obok Terczów, Busowisko
Spasów, wieś i dwór, gm. Tartaków, pow.
Sokal
Spasów, wieś i leśniczówka, gm. Mizocz,
pow. Zdołbunów
Spaszczyzna, wieś, gm. Werba, pow. Włodzimierz
Spilczyna, wieś, gm. Bóbrka, pow. Bóbrka
Spiny, gm. Trzebownisko, pow. Rzeszów
Sporne, przysiółek, gm. Korczyna, pow.
Krosno
Sporne, futor, gm. Bereźce, pow. Krzemieniec
Sporny Kąt, kolonia i leśniczówka, gm.
Szumsk, pow. Krzemieniec
Sprawy, gm. Lisznia, pow. Drohobycz
Sprynia Wielka, wieś i dwór, gm. Błażów,
pow. Sambor
Spryńka Mała, wieś, gm. Błażów, pow.
Sambor
Spusniki, gm. Wiszenka, pow. Gródek Jagielloński
Spylle, gm. Siedliszcze, pow. Kowel
Srakuła, gm. Stanisławczyk, pow. Brody,
obok Babin, Rażniów
Srebno, wieś, gm. Krupiec, pow. Dubno
Srebranka, gm, Kisorycze, pow. Sarny
Sroczyn, kolonia, gm. Olesk, pow. Włodzimierz
Srogów Dolny, wieś, gm. Sanok, pow. Sanok
Srogów Górny, wieś, gm. Sanok, pow. Sanok
Sroki, wieś i dwór, gm. Ostrów, pow. Lwów
Sroki Lwowskie, wieś i dwór, gm. Malechów, pow. Lwów
Srule, gm. Bereżce, pow. Krzemieniec
Srybno, wieś, (osada Poniatówka), gm.
Krupiec, pow. Dubno
Stachów, folwark, gm. Hołoby, pow. Kowel
Stachów, folwark, gm. Maciejów, pow. Kowel
Stachówka, wieś, gm. Włodzimierzec, pow.
Sarny
Stachurek, folwark, gm. Olesk, pow. Włodzimierz
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Stadarnia, folwark, gm. Kłodno Lisowszczyzna, pow. Krzemieniec
Stadnia, osada, gm. Krasne, pow. Złoczów
Stadnia (Studnia), przysiółek wsi Skwarzawa, gm. Skwarzawa, pow. Złoczów
Stadnica, osada, gm. Poczajów Nowy, pow.
Krzemieniec
Stadnica, gm. Zielona, pow. Nadwórna
Stadnica, kolonia, gm. Stare Miasto, pow.
Podhajce
Stadnica, osada, gm. Iławcze, pow. Trembowla
Stadnickie, futor, gm. Beresteczko, pow.
Horochów
Stadniki, gm. Szkło, pow. Jaworów
Stadniki, wieś i folwark, gm. Buhryń, pow.
Równe
Stadnycia, gm. Lubitów, pow. Kowel
Stafina, gm. Radymno, pow. Jarosław
Stai, gm. Mosty Wielkie, pow. Żółkiew,
obok Bojaniec, Sarnówka
Staiszcze, gm. Żabie, pow. Kosów
Staje, wieś i dwór, gm. Tarnoszyn, pow.
Rawa Ruska
Stajówek, gm. Zielona, pow. Nadwórna
Stale, wieś i dwór, gm. Tarnobrzeg, pow.
Tarnobrzeg
Standarówka, gm. Dawidów, pow. Lwów
Staniczyn, gm. Wierbiąż Wyżny, pow. Kołomyja
Staniła, wieś i dwór, gm. Stebnik, pow.
Drohobycz
Stanimirz, wieś i dwór, gm. Pohorylce,
pow. Przemyślany
Stanin, wieś i dwór, gm. Witków Nowy,
pow. Radziechów
Staniówka, gm. Turka, pow. Turka
Stanisławczuki, folwark, gm. Tesłuhów,
pow. Dubno
Stanisławczyk, miasteczko, gm. Stanisławczyk, pow. Brody
Stanisławczyk, folwark, gm. Narajów Miasto, pow. Brzeżany
Stanisławczyk, kolonia, sołectwo Uwsie,
gm. Kozowa, pow. Brzeżany
Stanisławczyk, wieś, gm. Hermanowice,
pow. Przemyśl
Stanisławów, kolonia, gm. Olesk, pow.
Włodzimierz
Stanisławów, miasto, gmina, powiat i województwo Stanisławów
Stanisławów Knihinin, przedmieście miasta Stanisławów
Stanisławówka, kolonia, gm. Kupiczów,
pow. Kowel
Stanisławówka, kolonia, gm. Lubitów,
pow. Kowel
Stanisławówka, kolonia, gm. Ołyka, pow.
Łuck
Stanisławówka, kolonia, gm. Szczurzyn,
pow. Łuck
Stanisławówka, kolonia, gm. Trościaniec,
pow. Łuck
Stanisławówka, kolonia, gm. Aleksandrja,
pow. Równe
Stanisławówka, kolonia, gm. Skomorochy,
pow. Sokal
Stanisławówka, kolonia, gm. Werba, pow.
Włodzimierz
Stanisławówka, kolonia, gm. Olesk, pow.
Włodzimierz
Stanisławówka, wieś, gm. Chocieszów,
pow. Kamień Koszyrski
Stanisławy, futor, gm. Tesłuhów, pow. Dubno
Stanisłówka, wieś i dwór, gm. Mosty Wielkie, pow. Żółkiew
Staniszcze, gm. Włodzimierzec, pow. Sarny
Staniszewskie, wieś, gm. Ranizów, pow.
Kolbuszowa
Stanowiska, przysiółek, gm. Chorkówka,
pow. Krosno
Stany, wieś i dwór, gm. Stany, pow. Nisko
Stańczuki, gm. Kamionka Wołoska, pow.
Rawa Ruska
Stańkie, gm. Wróblaczyn, pow. Rawa Ruska
Stańkowa, wieś i dwór, gm. Ropienka, pow.
Lesko
Stańkowa, wieś i dwór, gm. Wierzchnia,
pow. Kałusz
Stańkowce, wieś, gm. Brzozdowce, pow.
Bóbrka
Stańkowce, wieś, gm. Witwica, pow. Dolina
Stańków, wieś i dwór, gm. Bratkowce, pow.
Stryj
Stara Choteńka, gm. Kostopol, pow. Kostopol
Stara Dąbrowa, kolonia, gm. Hołoby, pow.
Kowel
Stara Huta, gm. Korytnica, pow. Włodzi-

mierz
Stara Huta, wieś, gm. Hołowno, pow. Luboml
Stara Kleć, gm. Lubieszów, pow. Kamień
Koszyrski
Stara Niwa, futor, gm. Górniki, pow. Kowel
Stara Niwa, futor, gm. Wielka Głusza, pow.
Kamień Koszyrski
Stara Ołyka, wieś, gm. Ołyka, pow. Łuck
Stara Rakowszczyzna, wieś, gm. Torczyn,
pow. Łuck
Stara Ropa, wieś, gm. Stary Sambor, pow.
Sambor
Stara Rudka, gajówka, gm. Brany, pow.
Horochów
Stara Smolarnia, gm. Berezne, pow. Kostopol
Stara Smolarnia, gm. Silno, pow. Łuck
Stara Sól, miasteczko, gm. Stara Sól, pow.
Sambor
Stara Wieś, wieś, gm. Przysietnica, pow.
Brzozów
Stara Wieś, wieś, gm. Rychcice, pow. Drohobycz
Stara Wieś, osada, gm. Żurawno, pow. Żydaczów
Stara Wieś, przysiółek, gm. Kamionka Wołoska, pow. Rawa Ruska
Stara Wyżwa, gm. Siedliszcze, pow. Kowel
Staraja Niwa, gm. Górniki, pow. Kowel
Stare Berezie, gm. Czaruków, pow. Łuck
Stare Brody, wieś i dwór, gm. Brody, pow.
Brody
Stare Koszary, wieś, osada i folwark, gm.
Stare Koszary, pow. Kowel
Stare Miasto, wieś, gm. Kuryłówka, pow.
Łańcut
Stare Miasto, wieś, gm. Stare Miasto, pow,
Podhajce
Stare Okopy, gm. Brany, pow. Horochów
Stare Podcerewicze, gm. Nowy Czartorysk,
pow. Łuck
Stare Seło, osada, gm. Żydaczów, pow. Żydaczów
Stare Sioło, wieś i dwór, gm. Stare Sioło,
pow. Bóbrka
Stare Sioło, przysiółek, gm. Cisna, pow.
Lesko
Stare Sioło, wieś i dwór, gm. Dzików Stary,
pow. Lubaczów
Stare Teremno, gm. Poddębce, pow. Łuck
Starogród, wieś i dwór, gm. Chorobrów,
pow. Sokal
Starokoreckie Futory, futory, gm. Korzec,
pow. Równe
Staromiejszczyzna, wieś, gm. Podwłoczyska, pow. Skałat
Staromieście, wieś, gm. Trzebownisko,
pow. Rzeszów
Staromylsk (Mylsk Stary), wieś, gm. Zdołbica, pow. Zdołbunów
Staronczen, gm. Hołowno, pow. Luboml
Staroniowa, wieś, gm. Racławówka, pow.
Rzeszów
Starosiele, wieś i dwór, gm. Kołki, pow.
Łuck
Starostaw, wieś i osada, gm. Skobełka,
pow. Horochów
Starościn, wieś, gm. Górniki, pow. Kowel
Starożuków, gm. Klewań, pow. Równe
Starszyn, folwark, gm. Werba, pow. Włodzimierz
Staruch, folwark, gm. Maciejów, pow. Kowel
Starucha, kolonia, gm. Maciejów, pow. Kowel
Starunia, wieś i dwór, gm. Starunia, pow.
Nadwórna
Stary Gaj, kolonia, gm. Wielick, pow. Kowel
Stary Dwór, gm. Dobrowlany, pow. Drohobycz
Stary Dwór, gm. Wiszenka, pow. Gródek
Jagielloński
Stary Dwór, folwark, gm. Tarnoszyn, pow.
Rawa Ruska
Stary Dwór, gm. Uhersko, pow. Stryj
Stary Jagodzin, gm. Bereżce, pow. Luboml
Stary Kąt, wieś, gm. Stare Miasto, pow.
Podhajce
Stary Łupków, gm. Komańcza, pow. Sanok
Stary Młyn, gm. Daszawa, pow. Stryj
Stary Mosor, wieś, gm. Hołoby, pow. Kowel
Stary Put, gm. Wysocko Wyżne, pow. Turka
Stary Sambor, miasto, gm, Stary Sambor,
pow. Sambor
Stary Sambor Smolnica, przedmieście miasta Stary Sambor
Stary Sącz, miasto, gm. Stary Sącz, pow.
Nowy Sącz
Stary Szaniec, gm. Beresteczko, pow. Horochów
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Stary Tartak, gm. Kropiwnik Nowy, pow.
Drohobycz
Stary Tartak, gm. Niemowicze, pow. Sarny
Stary Wierzbów, gm. Buszcze, pow. Brzeżany
Stary Zapust, kolonia, gm. Rożyszcze, pow.
Łuck
Staryki, wieś, gm. Krupiec, pow. Dubno
Staryki, wieś, gm. Radziwiłłów, pow. Dubno
Staryki, wieś, gm. Beresteczko, pow. Horochów
Staryki, osiedle, gm. Chołojów, pow. Radziechów
Staryki (Rudnia Staryki), wieś, gm. Kisorycze, pow. Sarny
Staryna, gm. Stydyń, pow. Kostopol
Starystaw, wieś i osada, gm. Skobełka,
pow. Horochów
Starzawa, wieś i dwór, gm. Starzawa, pow.
Dobromil
Starzawa, wieś, dwór i folwark, gm. Małnów, pow. Mościska
Starzawa, gm. Stubno, pow. Przemyśl
Starzyska, wieś i dwór, gm. Szkło, pow. Jaworów
Stasianie, przysiółek, gm. Tylawa, pow.
Krosno
Stasin, gm. Sieńków, pow. Radziechów
Stasin, kolonia i osada wojskowa, gm. Werba, pow. Włodzimierz
Stasin (Kałuszów), kolonia, gm. Grzybowica, pow. Włodzimierz
Stasiowa Wola, wieś i dwór, gm. Bursztyn,
pow. Rohatyn
Stasiów Kut, gm. Hołowno, pow. Luboml
Staszki, przysiółek, gm. Butyny, pow. Żółkiew, obok Biesiady, Borysy, Figury
Staszyców, osada, gm. Równe, pow. Równe
Staszyców,
osada
wojskowa,
gm.
Katerburg,
pow.
Krzemieniec
Staszywszczyzna, gm. Siedliszcze, pow.
Kowel
Staw,
gm.
Datyń,
pow.
Kowel
Staw, gm. Lubitów, pow. Kowel
Staw, osada, gm. Stany, pow. Nisko
Stawczany, wieś i dwór, gm. Stawczany,
pow. Gródek Jagielloński
Stawczyna, leśniczówka, gm. Szumsk,
pow. Krzemieniec
Stawczyny, gm. Szumsk, pow. Kowel
Staweczki, wieś i majątki, gm. Olesk, pow.
Włodzimierz
Stawek, gm. Kamionka Strumiłowa, pow.
Kamionka Strumiłowa
Stawek, wieś i folwark, gm. Deraźne, pow.
Kostopol
Stawek, wieś, kolonia i folwark, gm. Turzysk, pow. Kowel
Stawek, wieś, gm. Ołyka, pow. Łuck
Stawek, wieś, gm. Poddębce, pow. Łuck
Stawek, gm. Datyń, pow. Kowel
Stawiska, gm. Małnów, pow. Mościska
Stawiska, gm. Bratkowce, pow. Stryj
Stawiska, gm. Dobrowlany, pow. Drohobycz
Stawiska, kolonia, gm. Brany, pow. Horochów
Stawisko, gm. Podkamień, pow. Rohatyn
Stawisza, wieś, gm. Stawisza, pow. Gorlice
Stawiszcze, wieś, gm. Malin, pow. Dubno
Stawiszcze, futor i leśniczówka, gm. Bielska Wola, pow. Sarny
Stawiszcze, kolonia, gm. Włodzimierzec,
pow. Sarny
Stawiszcze, gm. Morszyn, pow. Stryj
Stawiszcze, gm. Turka, pow. Turka
Stawki, gm. Jasionów, pow. Brody
Stawki, wieś i dwór, gm. Łozina, pow. Gródek Jagielloński
Stawki, gm. Łdziany, pow. Kałusz
Stawki, kolonia, gm. Szczurzyn, pow. Łuck
Stawki, wieś, gm. Równe, pow. Równe
Stawki, wieś i folwark, gm. Olesk, pow.
Włodzimierz
Stawki, gm. Datyń, pow. Kowel
Stawki, gm. Niemowicze, pow. Sarny
Stawki Chartanowieckie, folwark, gm.
Uhryńkowce, pow. Zaleszczyki
Stawki Kraśnieńskie, wieś i dwór, gm. Krasne, pow. Skałat
Stawki Uhryńkowskie, osada, gm. Uhryńkowce, pow. Zaleszczyki
Stawok, gm. Turówka, pow. Skałat
Stawok, futor, gm. Kisorycze, pow. Sarny
Stawok, gm. Krymno, pow. Kowel
Stawok, gm. Lubitów, pow. Kowel
Stawoturki, osada, gm. Poczajów Nowy,
pow. Krzemieniec
Stawowe, gm. Rodatycze, pow. Gródek Jagielloński
Stawrów, wieś, gm. Jarosławicze, pow.
Dubno
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Stawyhoroż Mały, kolonia, gm. Kołki, pow.
Łuck
Stawyhoroż Wielki, kolonia, gm. Kołki,
pow, Łuck
Steble, wieś, gm. Lubitów, pow. Kowel
Stebluki, futor, gm. Radziwiłłów, pow.
Dubno
Stebłyk, gm. Klesów, pow. Sarny
Stebne, gm. Jasieniów Górny, pow. Kosów
Stebnik, wieś, gm. Krościenko, pow. Dobromil
Stebnik, wieś i dwór, gm. Stebnik, pow.
Drohobycz
Stebnik, gm. Majdan Średni, pow. Nadwórna
Stebnik, wieś, gm. Łysiec, pow. Stanisławów
Stece, przysiółek, gm. Ranizów, pow. Kolbuszowa
Stechnikowce, wieś i dwór, gm. Łozowa,
pow. Tarnopol
Stecowa, wieś i dwór, gm. Stecowa, pow.
Śniatyń
Stecy, gm. Wróblaczyn, pow. Rawa Ruska
Stecyny, gm. Kamionka Wołoska, pow.
Rawa Ruska
Stefanówka, gm. Wierzchnia, pow. Kałusz
Stefanówka, gm. Laszków, pow. Radziechów
Stefanówka, kolonia, gm. Bursztyn, pow.
Rohatyn
Stefanówka, kolonia i futor, gm. Buhryń,
pow. Równe
Stefanówka, folwark, gm. Zarszyn, pow.
Sanok
Stefanówka, kolonia, gm. Werba, pow.
Włodzimierz
Stefanówka, kolonia, gm. Zdołbica, pow.
Zdołbunów
Stefanówka, gm. Turzysk, pow. Kowel
Stefkowa, wieś i dwór, gm. Olszanica, pow.
Lesko
Steinfels (Głazy),wieś, gm. Krościenko,
pow. Dobromil
Stelmachy, gm. Wiszenka, pow. Gródek Jagielloński
Stempina, wieś, gm. Frysztak, pow. Krosno
Steniatyn, wieś i dwór, gm. Skomorochy,
pow. Sokal
Stenie, gm. Szkło, pow. Jaworów
Steniki, gm. Szkło, pow. Jaworów
Stepa, gm. Lubieszów, pow. Kamień Koszyrski
Stepangród, wieś, gm. Włodzimierzec,
pow. Sarny
Stepanówka, osada, gm. Podberezie, pow.
Horochów
Stepańgródzka Huta, wieś i folwark, gm.
Włodzimierzec, pow. Sarny
Stepań, miasteczko i wieś, gm. Stepań,
pow. Kostopol
Stepki, futor, gm. Kisorycze, pow. Sarny
Stepnoje Marjanówka, gm. Buhryń, pow.
Równe
Stepowe, futor, gm. Zdołbica, pow. Zdołbunów
Sterkowce, przysiółek, gm. Szczurowice,
pow. Radziechów
Stężarzyce, kolonia, leśniczówka, wieś, tartak i folwark, gm. Korytnica, pow. Włodzimierz
Stężki, gm. Datyń, pow. Kowel
Stężnica, wieś, gm. Baligród, pow. Lesko
Stinka, gm. Żurawno, pow. Żydaczów
Stobierna, gm. Trzebowisko, pow. Rzeszów
Stobychowa, wieś, gm. Borowno, pow. Kamień Koszyrski
Stobychówka, wieś, gm. Soszyczno, pow.
Kamień Koszyrski
Stochód, przystanek kolejowy, gm. Hołoby,
pow. Kowel
Stodlina, gm. Strzyżów, pow. Rzeszów
Stodółka, gm. Turka, pow. Turka
Stodółki, wieś, gm. Lubień Wielki, pow.
Gródek Jagielloński
Stodółki Nowe (do 1939 r. Ebenau), gm.
Lubień Wielki, pow. Gródek Jagielloński
Stohinie, gm. Ożydów, pow. Złoczów
Stojałów, gajówka, gm. Kuńkowce, pow.
Przemyśl
Stojanów, miasteczko i dwór, gm. Stojanów, pow. Radziechów
Stojanówka, wieś, gm. Radziwiłłów, pow.
Dubno
Stojańce, wieś i dwór, gm. Twierdza, pow.
Mościska
Stojła, gm. Koropiec, pow. Buczacz
Stojło, wieś, gm. Nowomalin, pow. Zdołbunów
Stoki, wieś, gm. Bóbrka, pow. Bóbrka
Stokowiec, przysiółek, gm. Borynia, pow.
Turka
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Stoleńskie Smolary, wieś, gm. Huszcza,
pow. Luboml
Stołbiec I i II, wsie, gm. Werba, pow. Dubno
Stołowacz, gm. Luboml, pow. Luboml
Stołpec, gm. Wielka Głusza, pow. Kamień
Koszyrski
Stołpin, wieś i dwór, gm. Toporów, pow.
Radziechów
Stołpin, wieś i kolonia, gm. Międzyrzecz,
pow. Równe
Stołpyszcze, kolonia, gm. Młynów, pow.
Dubno
Stomorgi, kolonia, gm. Młynów, pow. Dubno
Stonik Mały, gm. Błażowa, pow. Rzeszów
Stonik Wielki, gm. Błażowa, pow. Rzeszów
Stopczatów, wieś, gm. Jabłonów, pow. Kołomyja
Storożowskie, gm. Korzec, pow. Równe
Storożów, wieś i leśniczówka, gm. Korzec,
pow. Równe
Stosy, gm. Buszcze, pow. Brzeżany, obok
Potoczany, Rekszyn
Stoteria, gm. Kasperkowce, pow. Zaleszczyki, obok Szczytowce, Wygoda, Duninów
Stoupnie Małe, przysiółek, gm. Hryniawa,
pow. Kosów
Stoupnie Wielkie, przysiółek, gm. Hryniawa, pow. Kosów
Stowpyszcza, gm. Siedliszcze, pow. Kowel
Stowpyszcze, kolonia, gm. Młynów, pow,
Dubno
Stożecki Posiółek, futor, gm. Uhorsk, pow.
Krzemieniec
Stożeckie Hucisko, futor, gm. Uhorsk, pow.
Krzemieniec
Stożek, wieś, gm. Uhorsk, pow. Krzemieniec
Stójło, wieś, gm. Nowomalin, pow. Zdołbunów
Strachalin, klonia, gm. Szczurzyn, pow.
Łuck
Strachocina, wieś, gm. Zarszyn, pow. Sanok
Strachów, kolonia, pow. Radziechów
Stradcze, wieś, gm. Domaryż, pow. Gródek
Jagielloński
Strakłowszczyzna, osada, gm. Dubno, pow.
Dubno
Strakłów Czeski, wieś, gm. Dubno, pow.
Dubno
Strakłów Ruski, wieś, gm. Dubno, pow.
Dubno
Strasówka, wieś, gm. Kolędziany, pow.
Czortków
Straszewice, wieś i dwór, gm. Stary Sambor, pow. Sambor
Straszne, gm. Ożomla Mała, pow. Jaworów
Straszów, przystanek kolejowy, gm. Klesów, pow. Sarny
Straszydle, wieś, gm. Tyczyn, pow. Rzeszów
Stratyn, miasteczko, gm. Puków, pow. Rohatyn
Stratyn Wieś, wieś i dwór, gm. Puków, pow.
Rohatyn
Strażnica, kolonia, gm. Siemakowce, pow.
Horodenka
Strażnik, gm. Wiszenka, pow. Gródek Jagielloński
Strażnyki, gm. Datyń, pow. Kowel
Strażów, wieś, gm. Łańcut, pow. Łańcut
Strebikowa, gm. Ujazd, pow. Jasło
Streptów, wieś, gm. Żelechów Wielki, pow.
Kamionka Strumiłowa
Stroińskich, folwark, gm. Sianki, pow. Turka
Stromiszcze, gm. Wielka Głusza. Pow. Kamień Koszyrski
Stromówka, kolonia, gm. Poddębce, pow.
Łuck
Stronawka, gm. Podbuż, pow. Drohobycz
Stroniatyn, wieś i dwór, gm. Malechów,
pow. Lwów
Stronibaby, wieś i dwór, gm. Krasne, pow.
Złoczów
Stroniowice, wieś, gm. Miżyniec, pow.
Przemyśl
Stroniwa, gm. Racławówka, pow. Rzeszów
Stronna, wieś i dwór, gm. Podbuż, pow.
Drohobycz
Stronna, wieś, gm. Mszana, pow. Gródek
Jagielloński
Stróża, wieś, gm. Rudnik, pow. Nisko
Stróże, przysiółek, gm. Grodzisko Dolne,
pow. Łańcut
Stróże Małe, wieś, gm. Sanok, pow. Sanok
Stróże Niżne, wieś i dwór, gm. Stróże Niżne, pow. Gorlice
Stróże Wielkie, wieś i dwór, gm. Sanok,

pow. Sanok
Stróże Wyżne, wieś i dwór, gm. Stróże Wyżne, pow. Gorlice
Strubowiska, przysiółek, gm. Cisna, pow.
Lesko
Struga, futor, gm. Antonówka nad Horyniem, pow. Sarny
Struha, gm. Krymno, pow. Kowel
Struki, gm. Kamionka Wołoska, pow. Rawa
Ruska
Strupków, wieś, gm. Ottynia, pow. Tłumacz
Strusów, miasteczko i dwór, gm. Strusów,
pow. Trembowla
Strusówka, gm. Kolędziany, pow. Czortków
Struty, sołectwo Ubinie, gm. Dziedziłów,
pow. Kamionka Strumiłowa
Strutyn, wieś i dwór, gm. Folwarki, pow.
Złoczów
Strutyn Niżny, wieś, gm. Spas, pow. Dolina
Strutyn Wyżny, wieś, gm. Spas, pow. Dolina
Strutyń, gm. Dziedziłów, pow. Kamionka
Strumiłowa
Strwiążyk, wieś i dwór, gm. Ustrzyki Dolne, pow. Lesko
Strychaniec, gm. Sokołówka, pow. Złoczów
Strychanki, gm. Bełz, pow. Sokal
Stryczyn, futor, gm. Powórsk, pow. Kowel
Stryhanka, wieś, gm. Dobrotwór, pow. Kamionka Strumiłowa
Stryhańce, wieś, gm. Buszcze, pow. Brzeżany
Stryhańce, wieś i dwór, gm. Daszawa, pow.
Stryj
Stryhańce, wieś i dwór, gm. Roszniów,
pow. Tłumacz
Stryj, miasto, gm. Stryj, pow. Stryj, woj.
Stanisławów
Stryj, gm. Turka, pow. Turka
Stryjówka, wieś i dwór, gm. Maksymówka,
pow. Zbaraż
Strykowskie, gm. Toporów, pow. Radziechów
Strymba, przysiółek, gm. Ludwikówka,
pow. Dolina
Strymba, wieś, gm. Pniów, pow. Nadwórna
Strzałka, gm. Kopyczyńce, pow. Kopyczyńce
Strzałki, wieś i dwór, gm. Bóbrka, pow. Bóbrka
Strzałkowce, wieś i dwór, gm. Korolówka,
pow. Borszczów
Strzałkowice, wieś, gm. Sambor, pow.
Sambor
Strzałków, wieś i dwór, gm. Bratkowce,
pow. Stryj
Strzelbice, wieś, gm. Stary Sambor, pow.
Sambor
Strzelce Wielkie, osada wojskowa, gm.
Zdołbica, pow. Zdołbunów
Strzelcze, wieś i folwark, gm. Podberezie,
pow. Horochów
Strzelczyska, wieś i dwór, gm. Mościska,
pow. Mościska
Strzelecka, kolonia, gm. Korytnica, pow.
Włodzimierz
Strzeliska Nowe, wieś i dwór, gm. Strzeliska Nowe, pow. Bóbrka
Strzeliska Stare, wieś, gm. Strzeliska Nowe,
pow. Bóbrka
Strzelnica (Kocior-Strzelnica), kolonia,
gm. Werba, pow. Włodzimierz
Strzelsk, wieś, gm. Lubikowicze, pow. Sarny
Strzełaków, gm. Chorów, pow. Zdołbunów
Strzemień, wieś, gm. Mosty Wielkie, pow.
Żółkiew
Strzemilcze, wieś, gm. Szczurowice, pow.
Radziechów
Strzylcze, wieś i dwór, gm. Horodenka,
pow. Horodenka
Strzyłi, gm. Strzyłki, pow. Turka
Strzyżów, miasteczko, gm. Strzyżów, pow.
Rzeszów
Stubieniec, gm. Sieniawa, pow. Jarosław
Stubienko, wieś, gm. Stubno, pow. Przemyśl
Stubło, wieś i folwark, gm. Mizocz, pow.
Zdołbunów
Stubno, wieś i dwór, gm. Stubno, pow.
Przemyśl
Studenne, wieś, gm. Zatwarnica, pow. Lesko
Studniarów, leśniczówka, gm. Bereźne,
pow. Kostopol
Studnickiego, futor, gm. Beresteczko, pow.
Horochów
Studynećkie, gm. Siedliszcze, pow. Kowel
Studynie, wieś, gm. Kisielin, pow. Horochów
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Studynka, osiedle, sołectwo Sosnów, gm.
Siemikowce, pow. Podhajce
Studzian, wieś i dwór, gm. Przeworsk, pow.
Przeworsk
Studzianka, wieś, gm. Sudobicze, pow.
Dubno
Studzianka, wieś i dwór, gm. Podmichale,
pow. Kałusz
Studzienka, kolonia, gm. Równe, pow.
Równe
Studzieniec, wieś i dwór, gm. Jarocin, pow.
Nisko
Studzieniec, gm. Markowce, pow. Tłumacz
Studziennica, osada, gm. Lubieszów, pow.
Kamień Koszyrski
Studzieńszczyzna, gm. Hołoby, pow. Kowel
Stulsko, wieś i dwór, gm. Mikołajów, pow,
Żydaczów
Stupa, gm. Hołowno, pow. Luboml
Stupaki, futor, gm. Radziwiłłów, pow. Dubno
Stupiski, gm. Luboml, pow. Luboml
Stupki, wieś i dwór, gm. Borki Wielkie,
pow. Tarnopol
Stupnica Polska, wieś, gm. Horodyszcze,
pow. Sambor
Stupnica Ruska, wieś, gm. Horodyszcze,
pow. Sambor
Stupnik, kolonia, gm. Czaruków, pow. Łuck
Stupnik, gm. Tuczyn, pow. Równe
Stupnik, osada, gm. Kurzany, pow. Brzeżany
Stupno, leśniczówka, gm. Zgorany, pow.
Luboml
Stupno, wieś, gm. Buderaż, pow. Zdołbunów
Stuposiany, wieś, gm. Stuposiany, pow. Lesko
Stużnia, kolonia, gm. Bereźne, pow. Kostopol
Stużno, futor, gm. Ludwipol, pow. Kostopol
Styberówka, wieś, gm. Podkamień, pow.
Brody
Styble, futor, gm. Hołowno, pow. Luboml
Styczki, gm. Hołowno, pow. Luboml
Stydyń Kolonja, kolonia, gm. Stydyń Wielki, pow. Kostopol
Stydyń Mały, wieś, gm. Stydyń Wielki,
pow. Kostopol
Stydyń Wielki, wieś, gm. Stydyń Wielki,
pow. Kostopol
Styków, wieś, gm. Głogów, pow. Rzeszów
Stynawa Niżna, wieś i dwór, gm. Lubieńce,
pow. Stryj
Stynawa Wyżna, wieś, gm. Lubieńce, pow.
Stryj
Styrskie Leśnictwo, leśniczówka, gm. Beresteczko, pow. Horochów
Styrtka, futor, gm. Stepań, pow. Kostopol
Subotów, wieś, gm. Błudniki, pow. Stanisławów
Sucha Dolina, gm. Krasów, pow. Lwów
Sucha Góra, gm. Pnikut, pow. Mościska
Sucha Łoza, kolonia, gm. Wielick, pow.
Kowel
Sucha Łoza, gm. Mosty Wielkie, pow. Żółkiew
Sucha Wola, wieś i dwór, gm. Lubaczów,
pow. Lubaczów
Sucharki, gm. Krzywcza, pow. Przemyśl
Sucharów, przysiółek i gajówka, gm. Kamionka Wielka, pow. Kołomyja
Suche, gm. Lubieszów, pow. Kamień Koszyrski
Suche Rogi k. Kołowery, kolonia, gm. Międzyrzec, pow. Równe
Suche Rzeki, gm. Zatwarnica, pow. Lesko
Suchiny, futor, gm. Górniki, pow. Kowel
Suchodoły, wieś i dwór, gm. Jasionów,
pow. Brody
Suchodoły, futor, gm. Radziwiłłów, pow.
Dubno
Suchodoły, wieś i folwark, gm. Chotiaczów, pow. Włodzimierz
Suchodół, wieś, gm. Chlebowice Wielkie,
pow. Bóbrka
Suchodół, wieś, gm. Spas, pow. Dolina
Suchodół, wieś, gm. Miejsce Piastowe,
pow. Krosno
Suchodół, gm. Olesza, pow. Tłumacz
Suchodół, wieś i dwór, gm. Husiatyn, pow.
Kopyczyńce
Sucholas, gm. Lisie Jamy, pow. Lubaczów
Suchoplesy, gm. Górniki, pow. Kowel
Suchorzów, wieś i dwór, gm. Baranów,
pow. Tarnobrzeg
Suchostaw, miasteczko i folwark, gm. Suchostaw, pow. Kopyczyńce
Suchota, osada, gm. Suchowola, pow. Brody
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Suchowce, wieś i folwark, gm. Dziatkiewicze, pow. Równe
Suchowce, wieś, gm. Klewań, pow. Równe
Suchowce, wieś i dwór, gm. Nowe Sioło,
pow. Zbaraż
Suchowiersz, gm. Lubitów, pow. Kowel
Suchowola, wieś i dwór, gm. Suchowola,
pow. Brody
Suchowola, wieś i dwór, gm. Mszana, pow.
Gródek Jagielloński
Suchowola, przysiółek, gm. Czaruków,
pow, Łuck
Suchowola, kolonia, wieś i folwark, gm.
Połonka, pow. Łuck
Suchowola, wieś, gm. Rafałówka, pow.
Sarny
Suchrów, wieś i dwór, gm. Chodorów, pow.
Bóbrka
Suchy Mech, gm. Lubieszów, pow. Kamień
Koszyrski
Suchy Potok, wieś i dwór, gm. Zawadka,
pow. Turka
Suchy Róg k. Sołpy Małej, kolonia, gm.
Międzyrzecz, pow. Równe
Suczyn, gm. Stydyń, pow. Kostopol
Suczyna, gm. Stepań, pow. Kostopol
Sudkowice, wieś i dwór, gm. Pnikut, pow.
Mościska
Sudkowicka Wola, osada, gm. Pnikut, pow.
Mościska
Sudobicze, wieś, gm. Sudobicze, pow.
Dubno
Sudobicze Rewir, kolonia, gm. Sudobicze,
pow. Dubno
Sudoławki, kolonia, gm. Szczurzyn, pow.
Łuck
Sudyłków, rezydencja. (http://www.wolhynia.pl/index.p?option=com_t&view=article&id=292&catid=24&Itemid=101 )
Sudyłówka, gm. Szczurzyn, pow. Łuck
Sufczyna,, wieś i dwór, gm. Bircza, pow.
Dobromil
Sufraganka, folwark, gm. Ostrów, pow.
Lwów
Sujmy, wieś, gm. Buderaż, pow. Zdołbunów
Sukacz, futor, gm. Górniki, pow. Kowel
Sukacze, wieś, gm. Hołowno, pow. Luboml
Sukiel, wieś, gm. Polanica, pow. Dolina
Sukmanów, wieś i folwark, gm. Remozowce, pow. Złoczów
Sukowate, gm. Łukowe, pow. Lesko
Sulatycze, wieś, gm. Ruda, pow. Żydaczów
Sulejów, gm. Bursztyn ,pow. Rohatyn
Sulichów, przysiółek, gm. Grębów, pow.
Tarnobrzeg
Sulimów, wieś, gm. Waręż, pow. Sokal
Sulimów, wieś, gm. Nadycze, pow. Żółkiew
Sulistrowa, wieś, gm. Chorkówka, pow.
Krosno
Sułkowszczyzna, wieś, gm. Mościska, pow.
Mościska
Sułna, gm. Luboml, pow. Luboml
Sułtanówka, gm. Buderaż, pw. Zdołbunów
Sułtanówka, kolonia, gm. Jarosławicze,
pow. Dubno
Sumilasy, gm. Biała Woda, pow. Nowy
Sącz
Sunia, kolonia, gm. Antonówka nad Horyniem, pow. Sarny
Suowicze, gm. Wielick, pow. Kowel
Supranówka, wieś i dwór, gm. Podwłoczyska, pow. Skałat
Suraż, wieś, gm. Szumsk, pow. Krzemieniec
Surmaczówka, wieś, gm. Radawa, pow. Jarosław
Surochów, wieś i dwór, gm. Munia, pow.
Jarosław
Surowica, wieś, gm. Jaśliska, pow. Sanok
Susk, wieś, gm. Trościaniec, pow. Łuck
Susk, wieś, gm. Aleksandria, pow. Równe
Susk, wieś, nadleśnictwo i smolarnia, gm.
Klewań, pow. Równe
Susułów, wieś, gm. Podhorce, pow. Rudki
Suszczyn, gm. Krasów, pow. Lwów
Suszczyn, wieś i dwór, gm. Łoszniów, pow.
Trembowla
Suszki, gm. Kamionka Wołoska, pow.
Rawa Ruska
Susznik, leśniczówka, gm. Szack, pow.
Luboml, obok Choromy, Bluwen, Bł. Malewane
Suszno, wieś i folwark, gm. Witków Nowy,
pow. Radziechów
Suszybaba, wieś, gm. Kupiczów, pow. Kowel
Suszyca Mała, gm. Bąkowice, pow. Dobromil
Suszyca Rykowa, wieś, gm. Stary Sambor,
pow. Sambor
Suszyca Wielka, wieś i dwór, gm. Bąkowi-
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ce, pow. Dobromil
Suszyce, gm. Wierzbiany, pow. Jaworów
Suszycia, gm. Hryniawa, pow. Kosów
Sutec, futor, gm. Sijańce, pow. Zdołbunów
Sutkowszczyzna, osada wojskowa, gm.
Świniuchy, pow. Horochów
Suwały, gm. Szutowa, pow. Jaworów
Swalowanina, gm. Wysocko Wyżne, pow.
Turka
Swałowiszcze, wieś, gm. Lubieszów, pow.
Kamień Koszyrski
Swaryczów, wieś i dwór, gm. Broszniów,
pow. Dolina
Swarynie, wieś, gm. Antoniówka nad Horyniem, pow. Sarny
Swatkowce, osada, gm. Korczyn, pow. Sokal
Sweredy, gm. Kamionka Wołoska, pow.
Rawa Ruska
Swiachy, gm. Bereżce, pow. Krzemieniec
Swiacie, wieś i leśniczówka, gm. Aleksandrja, pow. Równe
Swiatje (Światy), gm. Buderaż, pow. Zdołbunów
Swiergiw, gm. Tyszkowce, pow. Horodenka
Swinodebry (Świniodobra), futor, gm.
Uhorsk, pow. Krzemieniec
Swirticz, gm. Jaremcze, pow. Nadwórna
Swoboda, przysiółek, gm. Lisznia, pow.
Drohobycz
Swojczowska Wólka, wieś, gm. Werba,
pow. Włodzimierz
Swojczów, wieś, gm. Werba, pow. Włodzimierz
Swojczów Nowy, kolonia, gm. Werba, pow.
Włodzimierz
Swojczówka, kolonia, gm. Werba, pow.
Włodzimierz
Swołoki, gm. Pniewo, pow. Kamień Koszyrski
Swoły, przysiółek, gm. Nisko, pow. Nisko
Sworotwa, futor, gm. Pniewo, pow. Kamień
Koszyrski
Sworzów, wieś i dwór, gm. Klewań, pow.
Równe
Swóz, wieś, gm. Kiwerce, pow. Łuck
Swynny, gm. Osławy Białe, pow. Nadwórna
Swynoryjskie, gm. Lubitów, pow. Kowel
Swyrydówka, folwark, gm. Pieniaki, pow.
Brody
Sybir, gm. Folwarki, pow. Złoczów, obok
Woroniaki, Fw. Maruszka
Syciane, futor, gm. Górniki, pow. Kowel
Syczewo, majątek, gm. Klesów, pow. Sarny
Syczówka, wieś, gm. Krzemieniec, pow.
Krzemieniec
Syczycha, kolonia, gm. Turzysk, pow. Kowel
Syda, gm. Zgorany, pow. Luboml
Sydonówka, gm, Ponikowica, pow. Brody,
obok Smolno, Kołpin
Sydory, gm. Wiszenka, pow. Gródek Jagielloński
Sygłów (Sygły), gm. Tomaszowce, pow.
Kałusz
Syhleny, gm. Kosmacz, pow. Kołomyja
Syhlin, gm. Kosmacz, pow. Kołomyja
Syhła, gm. Nowica, pow. Kałusz
Syhła, gm. Tarnawa Niżna, pow. Turka
Syhłowate, gm. Sianki, pow. Turka
Syhołka, wieś, gm. Strzyłki, pow. Turka
Syliny, gm. Mszana, pow. Gródek Jagielloński
Sylukowe, gm. Hołowno, pow. Luboml
Sylwestrówka, futor, gm. Wielick, pow.
Kowel
Symonowszczyna, gm. Sijańce, pow. Zdołbunów
Symonów, wieś, gm. Hoszcza, pow. Równe
Symonów-Czosnówka, folwark, gm. Hoszcza, pow. Równe
Syneczkowiec, gm. Wysocko Wyżne, pow.
Turka
Synoradki, futor, gm. Datyń, pow. Kowel
Synowo, wieś, gm. Datyń, pow. Kowel
Synowódzko Niżne, wieś i dwór, gm. Synowódzko Wyżne, pow. Stryj
Synowódzko Wyżne, wieś i dwór, gm. Synowódzko Wyżne, pow. Stryj
Synów, gm. Matków, pow. Turka
Synycia, gm. Jasieniów Górny, pow. Kosów
Synyski Lis, gm. Datyń, pow. Kowel
Synyżew, futor, gm. Kisorycze, pow. Sarny
Syrochowo, kolonia, gm. Kamień Koszyrski, pow. Kamień Koszyrski
Sysaki, gm. Lubaczów, pow. Lubaczów
Syskowe, gm. Potylicz, pow. Rawa Ruska
Sytenka, futor, gm. Krupiec, pow. Dubno
Sytenka, futor, pow. Tesłuhów, pow. Dubno

Sytjanoje, gm. Górniki, pow. Kowel
Sytnica, wieś, gm. Kołki, pow. Łuck
Sytnica, kolonia, gm. Derażne, pow. Kostopol
Sytnica, gm. Stepań, pow. Kostopol
Sytnik, kolonia, gm. Kołki, pow. Łuck
Sytno (Sitno), wieś, gm. Krupiec, pow.
Dubno
Sytyszcze, gm. Górniki, pow. Kowel
Syzina, gm. Datyń, pow. Kowel
Szabelnia, gm. Brzuchowice, pow. Lwów
Szabelnia, gm. Siedliska, pow. Rawa Ruska
Szabelnia, przysiółek, gm. Krechów, pow.
Żółkiew
Szableje, gm. Twierdza, pow. Mościska
Szack, wieś i nadleśnictwo, gm. Szack,
pow. Luboml
Szade, wieś, gm. Horodyszcze, pow. Sambor
Szadowska, kolonia, gm. Horodyszcze,
pow. Sambor
Szafrajka, gm. Bełz, pow. Sokal
Szaja, gm. Szkło, pow. Jaworów
Szajbówka, gm. Narajów Miasto, pow.
Brzeżany
Szajerówka, gm. Słocina, pow. Rzeszów
Szajno, wieś i kolonia, gm. Stare Koszary,
pow. Kowel
Szajnogi, gm. Chołojów, pow. Radziechów
Szalenik, kolonia, gm. Bełżec, pow. Rawa
Ruska
Szalenik, dwór, gm. Lubycza Królewska,
pow. Rawa Ruska
Szałajewo, futor, gm. Datyń, pow. Kowel
Szałaputy, gm. Magierów, pow. Rawa Ruska
Szałasy, gm. Lipsko, pow. Lubaczów
Szałasy, kolonia, gm. Czaruków, pow. Łuck
Szałasze Reklinieckie, gm. Mosty Wielkie,
pow. Żółkiew
Szałaszka, gm. Suchowola, pow. Brody
Szandrowiec, wieś i dwór, gm. Tarnawa
Niżna, pow. Turka
Szandrówka, gm. Sławsko, pow. Stryj
Szaniawka-Bereźnik, futor, gm. Rafałówka, pow. Sarny
Szanowe, gm. Lubień Wielki, pow. Gródek
Jagielloński
Szanowo, folwark, gm. Stojanów, pow. Radziechów
Szarabury, gm. Podhorodyszcze, pow. Bóbrka
Szarańczuki, wieś, gm. Potutory, pow.
Brzeżany
Szarki, gm. Kamionka Wołoska, pow. Rawa
Ruska
Szarobury, gm. Uhersko, pow. Stryj
Szarpańce, wieś i dwór, gm. Tartaków, pow.
Sokal
Szatanówka, kolonia, gm. Kiwerce, pow.
Łuck
Szawary, osada i kolonia, gm. Wróblaczyn
,pow. Rawa Ruska
Szawłówka, osada, gm. Poczajów Nowy,
pow. Krzemieniec
Szczawne, wieś, gm. Szczawne, pow. Sanok
Szczawnik, wieś, gm. Szczawnik, pow.
Nowy Sącz
Szczebiwłoki, gm. Laszki, pow. Jarosław
Szczeble, gm. Wielkie Oczy, pow. Jaworów
Szczedrowo, gm. Zabłocie, pow. Kowel
Szczekiczyn, wieś, gm. Międzyrzecz, pow.
Równe
Szczeniatyn Mały, wieś, gm. Poryck, pow.
Włodzimierz
Szczeniatyn Wielki, wieś, gm. Poryck, pow.
Włodzimierz
Szczepanów, gm. Kozowa, pow. Brzeżany
Szczepanówka, gm. Dunajów, pow. Przemyślany
Szczepańcowa, wieś, gm. Miejsce Piastowe, pow. Krosno
Szczepiatyn, gm. Tarnoszyn, pow. Rawa
Ruska
Szczepłoty, wieś i dwór, gm. Wierzbiany,
pow. Jaworów
Szczerbanówka, wieś, gm. Wola Michowa,
pow. Lesko
Szczerczyk, gm. Wróblaczyn, pow. Rawa
Ruska
Szczerzec, miasto, gm. Szczerzec, pow.
Lwów
Szczerzec, wieś i dwór, gm. Wróblaczyn,
pow. Rawa Ruska
Szczeta, gm. Bełżec, pow. Rawa Ruska
Szczetyń, gm. Hołowno, pow. Luboml
Szczęsnówka, gm. Koszlaki, pow. Zbaraż
Szczęsnówka (Szczasnówka), gm. Kisielin,
pow. Horochów
Szczęśliwa, kolonia, gm. Młynów, pow.
Dubno
Szczodrohoszcze, wieś, gm. Chocieszów,
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pow. Kamień Koszyrski
Szczołby, gm. Borynia, pow. Turka
Szczołobyny, gm. Luboml, pow. Luboml
Szczudliki, gm. Jasionów, pow. Brody
Szczurowice, miasteczko i dwór, gm.
Szczurowice, pow. Radziechów
Szczury, gm. Werba, pow. Włodzimierz
Szczurzyn, wieś i osada, gm. Szczurzyn,
pow. Łuck
Szczutków, wieś i folwark, gm. Lubaczów,
pow, Lubaczów
Szczygielskie, sołectwo Stołpin, gm. Toporów,
Szczygle, gm. Ożomla Mała, pow. Jaworów
Szczygłów, gm. Horożanka, pow. Podhajce
Szczygłówka, gm. Stojanów, pow. Radziechów
Szczygłówka, gm. Górniki, pow. Kowel
Szczypowce, wieś, gm. Tłuste Wieś, pow.
Zaleszczyki
Szczytna, wieś, gm. Jarosław, pow. Jarosław
Szczytniki, kolonia i futor, gm. Kupiczów,
pow. Kowel
Szczytniki Lipa, gm. Kupiczów, pow. Kowel
Szczytowce, wieś, gm. Kasperowce, pow.
Zaleszczyki
Szczytyń, wieś, gm. Wielka Głusza, pow.
Kamień Koszyrski
Szebalski, dwór, gm. Skwarzowa, pow.
Złoczów
Szebnie, gm. Szebnie, pow. Jasło
Szechynie, gm. Medyka, pow. Przemyśl
Szegdy, osada, gm. Adamówka, pow. Jarosław
Szelpaki, wieś i dwór, gm. Nowe Sioło,
pow. Zbaraż
Szelwowska Wólka, wieś, gm. Chorów,
pow. Horochów
Szelwów, wieś, gm. Chorów, pow. Horochów
Szełaszne, gm. Szkło, pow. Jaworów
Szendiuchy, gm. Kamionka Wołoska, pow.
Rawa Ruska
Szeniawka Bereźnik, gm. Rafałówka, pow.
Sarny
Szenie, gm. Lubieszów, pow. Kamień Koszyrski
Szeniówka, gm. Obwertyn, pow. Horodenka
Szeparowce, wieś, gm. Tłumaczyk, pow.
Kołomyja
Szepel, wieś i futor, gm. Kniahininek, pow.
Łuck
Szepel, gm. Dąbrowica, pow. Sarny
Szepel, wieś i futor, gm. Torczyn, pow.
Łuck
Szepetyn, wieś, gm. Sudobicze, pow. Dubno
Szeptyce, wieś i dwór, gm. Kupnowice
Nowe, pow. Rudki
Szeroka, gm. Bursztyn ,pow. Rohatyn
Szeroka, kolonia, gm. Brany, pow. Horochów
Szeroka Debra, gm. Krechów, pow. Żółkiew
Szeroka Łąka, gm. Polana, pow. Lesko,
obok Kosów, Brzysko
Szerszeniowce, wieś i dwór, gm. Głęboczek, pow. Borszczów
Szerszeń, leśniczówka, gm. Klesów, pow.
Sarny
Szeszerowice, wieś i dwór, gm. Dydiatycze, pow. Mościska
Szeszory, wieś, gm. Pistyń, pow. Kosów,
obok Prokurawa
Szewce, osada, gm. Ulanów, pow. Nisko
Szewelówka, gm. Delatyn, pow. Nadwórna, obok Lubiżnia, Łojowa
Szewski Łan, gm. Obertyn, pow. Horodenka
Szkabara, gm. Lubitów, pow. Kowel
Szkarów, wieś i folwark, gm. Buhryń, pow.
Równe
Szkinderówka, gm. Nowosiółka, pow. Podhajce, obok Antoszówka, Dyczyna
Szklana Góra, przysiółek, gm. Tyczyn,
pow. Rzeszów, obok Budy, Brzezówka
Szklanna Huta, gm. Kurzany, pow. Brzeżany, obok Stupnik, Rohaczyn Miasto
Szklarki, gm. nieznana, pow. Gorlice, obok
Szymbark
Szklary, wieś, gm. Hyżne, pow. Rzeszów
Szklary, wieś, gm. Jaśliska, pow. Sanok
Szkliń, futor, gm. Czaruków, pow. Łuck,
obok kol. Szkliń, Hajenka
Szkliń Czeska, wieś, gm. Czaruków, pow.
Łuck
Szkliń Ruska, wieś, gm. Czaruków, pow.
Łuck
Szklińskie Budki (Budkary), osada, gm.
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Czaruków, pow. Łuck
Szklory (Szkolary), gm. Wola Wysocka,
pow. Żółkiew, obok Hałasy, Kropy
Szkło, wieś i dwór, gm. Szkło, pow. Jaworow, obok Horody, Szałaszne
Szkrobotówka, wieś i folwark, gm. Dederkały Wielkie, pow. Krzemieniec
Szkroby (Skroby), wieś, gm. Datyń, pow.
Kowel
Szkurat, wieś, gm. Powursk, pow. Kowel
Szkuchanka, gm. Wiszenka, pow. Gródek
Jagielloński
Szlachcińce, wieś i dwór, gm. Łozowa,
pow. Tarnopol
Szlachecki Futor, futor, gm. Aleksandrja,
pow. Równe, obok Średniawa, Trosteniec,
Andrzejówka
Szlacheckie, przysiółek, gm. Grębów, pow.
Tarnobrzeg
Szlachta, osiedle, sołectwo Łanowce, gm.
Jezierzany, pow. Borszczów
Szlachta, gm. Hołhocze, pow. Podhajce
Szlachtowa, gm. Szlachtowa, pow. Nowy
Sącz
Szlawszczyzna, gm. Horucko, pow. Drohobycz, obok Krynica, Bilcze
Szlązaki, gm. Grabowa, pow. Kamionka
Strumiłowa, obok Ostrowski, Adamy
Szłapakowszczyzna, futor, gm. Borowno,
pow. Kamień Koszyrski
Szłapań, wieś i folwark, gm. Lubieszów,
pow. Kamień Koszyrski
Szłapańskie Góry, gm. Lubieszów, pow.
Kamień Koszyrski
Szmańkowce, wieś, gm. Kolędziany, pow.
Czortków
Szmańkowszczyki, wieś i dwór, gm. Kolędziany, pow. Czortków
Szmeńki, wieś, gm. Zabłocie, pow. Kowel,
obok Bg. Plese, Ur. Jasienie, Seńki, Zdomyśl
Szmile, gm. Potylicz, pow. Rawa Ruska
Szmireszewo, gm. Krymno, pow. Kowel
Szmitków, wieś i dwór, gm. Chorobrów,
pow. Sokal, obok Moszków, Sawczyn
Sznichroweczyna, osada, gm. Wiśniowiec,
pow. Krzemieniec, obok Szpikołosy, Horynka
Sznury, gm. Lubień Wielki, pow. Gródek
Jagielloński
Sznury, osada, gm. Katerburg, pow. Krzemieniec, obok Boniawka, Folwarki Małe
Sznyrów, wieś, gm. Koniuszków, pow. Brody
Szaje, osada, gm. Nisko, pow. Nisko
Szołomienice, wieś i dwór, gm. Hoszany,
pow. Rudki
Szołomyja, wieś, gm. Stare Sioło, pow. Bóbrka
Szopki, osada, gm. Podhorylce, pow. Przemyślany, obok Podhajczyki, Słowita
Szopy, wieś i leśniczówka, gm. Ludwipol,
pow. Kostopol, obok Pereweźna, Łuczyce
Szostaki, gm. Magierów, pow. Rawa Ruska
Szostaków, wieś, gm. Dziatkiewicze, pow.
Równe
Szostaków Czeski, wieś, gm. Dziatkiewicze, pow. Równe
Szoty, gm. Szkło, pow. Jaworów
Szówsko, wieś i dwór, gm. Wiązownica,
pow. Jarosław
Szpaki, gm. Podkamień, pow. Brody, obok
Tetylkowce, Popowce
Szpaków Mały, wieś, gm. Dziatkiewicze,
pow. Równe
Szpaków Wielki, wieś, gm. Dziatkiewicze,
pow. Równe
Szpalucha, osada, gm. Włodzimierzec,
pow. Sarny
Szpanów, kolonia, gm. Rożyszcze, pow.
Łuck
Szpanów, wieś, folwark i leśniczówka, gm.
Równe, pow. Równe
Szpikłosy, wieś, gm. Remizowce, pow. Złoczów
Szpikołosy, wieś, gm. Podberezie, pow.
Horochów
Szpikołosy, wieś i folwark, gm. Bereźce,
pow. Krzemieniec
Szpilka, osada, gm. Szczurzyn, pow. Łuck
Szprachy, gm. Czaruków, pow. Łuck
Sztórmówka, gm. Antonówka, pow. Sarny
Sztuń, wieś i osada wojskowa, gm. Bereźce, pow. Luboml
Sztuński Maj, kolonia, gm. Bereźce, pow.
Luboml
Sztymberek, gm. Chmielów, pow. Tarnobrzeg
Szubary, gm. Siedliska, pow. Rawa Ruska
Szubcza, futor, gm. Kisorycze, pow. Sarny
Szubiec, futor, gm. Kisorycze, pow. Sarny
Szubków, wieś i folwark, gm. Tuczyn, pow.
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Równe
Szufranowa, wieś, gm. Wiśniowa, pow.
Krosno
Szukaj Wody, folwark, gm. Kołodno, pow.
Krzemieniec
Szukaryca, gm. Uhorsk, pow. Krzemieniec
Szulaki, gm. Kisorycze, pow. Sarny
Szule, futor, gm. Bereźce, pow. Krzemieniec
Szulhanówka, wieś i dwór, gm. Jagielnica,
pow. Czortków
Szulhanówka Mała, osiedle, sołectwo Łanowce, gm. Jezierzany, pow. Borszczów
Szulhanówka Wielka, osiedle, sołectwo Łanowce, gm. Jezierzany, pow. Borszczów
Szumbar, wieś i folwark, gm. Dederkały
Wielkie, pow. Krzemieniec
Szumiacz, wieś i dwór, gm. Turka, pow.
Turka
Szumiły, gm. Pnikut, pow. Mościska
Szuminia, wieś, gm. Felsztyn, pow. Sambor
Szumlany, wieś, gm. Buszcze, pow. Brzeżany
Szumlany, wieś i dwór, gm. Litwinów, pow.
Podhajce
Szumlany Małe, wieś, gm. Buszcze, pow.
Brzeżany
Szumsk, miasteczko, gm. Szumsk, pow.
Krzemieniec
Szuparka, wieś i dwór, gm. Szuparka, pow.
Borszczów
Szupinki, gm. Uhorsk, pow. Krzemieniec
Szupry, gm. Potylicz, pow. Rawa Ruska
Szuptarówka, gm. Zawadka, pow. Turka
Szur, gm. Wielka Głusza, pow. Kamień Koszyrski
Szura, folwark, gm. Białozórka, pow. Krzemieniec
Szury, kolonia, gm. Olesk, pow. Włodzimierz
Szury, gm. Berezne, pow. Kostopol
Szury, kolonia, gm. Werba, pow. Włodzimierz
Szustaki, gm. Potylicz, pow. Rawa Ruska
Szuszki, wieś, gm. Siedliszcze, pow. Kowel
Szuszkowce, wieś, gm. Białozórka, pow.
Krzemieniec
Szutki, gm. Lubaczów, pow. Lubaczów
Szutowa, wieś, gm. Szutowa, pow. Jaworów
Szutromińce, wieś i dwór, gm. Drohiczówka, pow. Zaleszczyki
Szwajcaria, osada, gm, Klewań, pow. Równe
Szwajcaria, kolonia, sołectwo Małowody,
gm. Siemikowce, pow. Podhajce
Szwajkowce, wieś i dwór, gm. Kolędziany,
pow. Czortków
Szwedka, folwark i leśniczówka, gm. Medenice, pow. Drohobycz
Szwedy, osada, gm. Charzewice, pow. Tarnobrzeg
Szwejków, wieś i dwór, gm. Hołhocze,
pow. Podhajce
Szwoleżerów, osada wojskowa, gm. Klewań, pow. Równe
Szybalin, wieś, gm. Brzeżany, pow. Brzeżany
Szybeń, wieś, gm. Boremel, pow. Dubno
Szybki, przysiółek, gm. Wierzbiany, pow.
Jaworów
Szychtory, przysiółek, gm. Chorobrów,
pow. Sokal
Szyczewo, folwark, gm. Klesów, pow. Sarny
Szydłowce, wieś, gm. Sidorów, pow. Kopyczyńce
Szyja, gm. Lubitów, pow. Kowel
Szykmany, przysiółek, gm. Hryniawa, pow.
Kosów
Szyły, wieś, gm. Wyszogródek, pow. Krzemieniec
Szyły, wieś i dwór, gm. Nowe Sioło, pow.
Zbaraż
Szymanicha, gm. Berezne, pow. Kostopol
Szymanów, sołectwo Lubno, gm. Dynów,
pow. Rzeszów
Szymbark, wieś i dwór, gm. Szymbark,
pow. Gorlice
Szymeczki, gm. Lubaczów, pow. Lubaczów
Szyminicha, gm. Kresów, pow. Żółkiew
Szymka Dębina, gm. Puków, pow. Rohatyn
Szymkow Niwa, gm. Niemowicze, pow.
Sarny
Szymkowce, folwark i wieś, gm. Kołodno-Lisowszczyzna, pow. Krzemieniec
Szymonisko, kolonia, gm. Rafałówka, pow.
Sarny
Szymonów, wieś, gm. Hoszcza, pow. Równe
Szymszyn, gm. Krymno, pow. Kowel
Szyperki, wieś, gm. Jarocin, pow, Nisko

Szypilski, gm. Lubieńce, pow. Stryj
Szypki, przysiółek, gm. Wierzbiany, pow.
Jaworów
Szypowce, wieś i dwór, gm. Tłuste, pow.
Zaleszczyki
Szypowłat, gm. Jasienica Masiowa, pow.
Turka
Szyrokie, gm. Lubitów, pow. Kowel
Szystów, wieś, gm. Werba, pow. Włodzimierz
Szyszaki, przysiółek, gm. Butyny, pow.
Żółkiew
Szyszaki, gm. Lubaczów, pow. Lubaczów
Szyszkowate, gm. Zawadka, pow. Turka
Szyszkowce, wieś i dwór, gm. Szuparka,
pow. Borszczów
Szyszkowce, wieś, gm. Pieniaki, pow. Brody
Szyszkowice, gm. Ohladów, pow. Radziechów
Szytnia, kolonia, gm. Korzec, pow. Równe
Litera Ś
Ścianka, gm. Brzozdowce, pow. Bóbrka
Ścianka, wieś i dwór, gm. Potok Złoty, pow.
Buczacz
Ścianka. gm. Gołogóry, pow. Złoczów
Ścianka Rasztowiecka, osada, dwór i leśniczówka, gm. Touste, pow. Skałat
Ścieżki, gm. Adamówka, pow. Jarosław
Ścieżki, futor, gm. Górniki, pow. Kowel
Ścieżki, przysiółek, gm. Racławówka, pow.
Rzeszów
Ścieżki Czerwonowolskie, osada, gm. Adamówka, pow. Jarosław
Ścieżki Dobrzańskie, osada, gm. Adamówka, pow. Jarosław
Ściobek, gm. Kisorycze, pow. Sarny
Ślązaki, sołectwo Warchoły, gm. Grabowa,
pow. Kamionka Strumiłowa
Śledzie, gm. Kamionka Wołoska, pow.
Rawa Ruska
Ślęzaki, przysiółek, gm. Baranów, pow.
Tarnobrzeg
Ślezy, gm. Kisorycze, pow. Sarny
Śluzki, gm. Sokołówka, pow. Bóbrka
Śliwińskie, osiedle miasta Pomorzany, pow.
Zborów
Śliwki, wieś i dwór, gm. Łdziany, pow. Kałusz
Śliwnica, gm. Bąkowice, pow. Dobromil
Śliwnica, wieś i leśniczówka, gm. Dubiecko, pow. Przemyśl
Śliwnica ad Dubiecko, gm. Dubiecko, pow.
Przemyśl
Śliwnica ad Krasiczyn, wieś, gm. Prałkowce, pow. Przemyśl
Śliwy, sołectwo Harta, gm. Dynów, pow.
Rzeszów
Śmiałowica, gm. Ołyka, pow. Łuck
Śmiechy, osada, gm. Poczajów Nowy, pow.
Krzemieniec
Śniatyn, miasto, gm. Śniatyn, pow. Śniatyn
Śniatynka, wieś i dwór, gm. Lisznia, pow.
Drohobycz
Śniatynka, folwark, gm. Koszyłowce, pow.
Zaleszczyki
Śnidawka. gm. Pistyń. Pow. Kosów
Śniegorowszczyzna, gm. Katerburg, pow.
Krzemieniec
Śniegorówka, wieś, gm. Wiśniowiec, pow.
Krzemieniec
Śnieszki, gm. Górniki, pow. Kowel
Śnietnica, wieś, gm. Śnietnica, pow. Gorlice
Śnieżkowo (Śnieżków), kolonia, gm. Berezne, pow. Kostopol
Śnihorówka, futor, gm. Katerburg, pow.
Krzemieniec
Średni Gaj, kolonia, gm. Dziatkiewicze,
pow. Równe
Średni Łan, kolonia, gm. Siemakowce,
pow. Horodenka
Średni Młyn, gm. Jasionów, pow. Brody
Średnia, wieś, gm. Krzywcza, pow. Przemyśl
Średnia, gm. Sambor, pow. Sambor
Średnia Buda, gm. Płuhów, pow. Złoczów
Średnia Wieś, wieś i dwór, gm. Hoczew,
pow. Lesko
Średnica, gm. Ropienka, pow. Lesko
Średnie Błoto, gm. Pniewo, pow. Kamień
Koszyrski
Średnie Wielkie, gm. Zagórz, pow.Sanok
Środek, gm. Potylicz, pow. Rawa Ruska
Śródborze, gm. Maniewicze, pow. Kowel
Śródopolce, wieś i dwór, gm. Radziechów,
pow. Radziechów
Swiatje (Swiate), wieś, osada I i II, gm. Buderaż, pow. Zdołbunów
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Światosław. Osada, gm. Skole, pow. Stryj
Światyj, gm. Krymno, pow. Kowel
Świątkowa Mała, wieś, gm. Świątkowa
Mała, pow. Jasło
Świątkowa Wielka, wieś, gm. Świątkowa
Wielka, pow. Jasło
Świca, gajówka, gm. Ludwikówka, pow.
Dolina
Świdnica, wieś i dwór, gm. Wielkie Oczy,
pow. Jaworów
Świdnica, gm. Horyniec, pow. Lubaczów
Świdnik, gm. Tartaków, pow. Sokal
Świdnik, wieś i dwór, gm. Jasionka Masiowa, pow. Turka
Świdniki, kolonia, wieś i folwark, gm. Hołoby, pow. Kowel
Świdowa, wieś i dwór, gm. Świdowa, pow.
Czotków
Świdowa, gm. Marjampol, pow. Stanisławów
Świdowiec, kolonia, gm. Werba, pow. Dubno
Świdowo, futor, gm. Górniki, pow. Kowel
Świebodna, wieś, gm. Pruchnik, pow. Jarosław
Świeciński, folwark, gm. Pomorzany, pow.
Zborów
Świerczów, wieś i dwór, gm. Kolbuszowa
Dolna, pow. Kolbuszowa
Świerczyna, przysiółek, gm. Grębów, pow.
Tarnobrzeg
Świerzkowce, wieś, gm. Drohiczówka,
pow. Zaleszczyki
Świerzowa Polska, wieś, gm. Jedlicze, pow.
Krosno
Świerzowa Ruska, wieś, gm. Świerzowa
Ruska, pow. Jasło
Świerzowske Holendry, gm. Huszcza, pow.
Luboml
Święte, wieś, gm. Radymno, pow. Jarosław
Święte, futor, gm. Krymno, pow. Kowel
Święte Jezioro, kolonia, gm. Olesk, pow.
Włodzimierz Wołyński
Świętocin (Hajki), kolonia, gm. Werba,
pow. Włodzimierz Wołyński
Świętocin (Świąteczno), gm. Olesk, pow.
Włodzimierz
Świętoniowa, wieś, gm. Przeworsk, pow.
Przeworsk
Świętosław, gm. Skole, pow. Stryj
Święty Jan, gm. Kołomyja, pow. Kołomyja
Święty Jan, gm. Chorostków, pow. Kopyczyńce
Święty Jan, gm. Przemyślany, pow. Przemyślany
Święty Jan, gm. Turówka, pow. Skałat
Święty Jan, gm. Złoczów, pow. Złoczów
Święty Józef, wieś, gm. Święty Stanisław,
pow. Kołomyja
Święty Stanisław, gm. Święty Stanisław,
pow. Kołomyja
Święty Stanisław, wieś, gm. Błudniki, pow.
Stanisławów
Świlcza, wieś, gm. Świlcza, pow. Rzeszów
Świniary, wieś i futor, gm. Krymno, pow.
Kowel
Świnarzyn, wieś, gm. Kupiczów, pow. Kowel
Świnieniec, gm. Wysocko Wyżne, pow.
Turka
Świniki, osada, gm. Kisorycze, pow. Sarny
Świniodobra (Swinodebry), futor, gm.
Uhorsk, pow. Krzemieniec
Świniuchy, miasteczko, wieś i folwark, gm.
Świniuchy, pow. Horochów
Świniuchy, wieś i futor, gm. Oleksiniec Stary, pow. Krzemieniec
Świnka, osada i futor, gm. Kisorycze, pow.
Sarny
Świnniki, gm. Kisorycze, pow. Sarny
Świnne, gm. Jasieniów Dolny, pow. Kałusz
Świniusza, osada, gm. Podzwierzyniec,
pow. Rudki
Świrz, miasteczko i dwór, gm. Świrz, pow.
Przemyślany
Świrzyk, gm. Świrz, pow. Przemyślany
Świst, przysiółek, gm. Krzywcza, pow.
Przemyśl
Świstelniki, wieś i dwór, gm. Lipica Dolna,
pow. Rohatyn
Świszczów, wieś, osada młyńska i leśniczówka, gm. Jarosławicze, pow. Dubno
Świszczów, wieś, gm. Kniahinin, pow.
Dubno
Świtalskie Smolary (Smolary Świtalskie),
wieś, gm. Szack, pow. Luboml
Switarzów, wieś i dwór, gm. Skomorochy,
pow. Sokal
Świtaź, wieś, gm. Szack, pow. Luboml
Świtka, kolonia, gm. Werba, pow. Włodzimierz
Świżarnie, gm. Zabłocie, pow. Kowel
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Zbigniew Makowski przeżył Rzeź
Wołyńską na Ziemi Horochowskiej
Sławomir Tomasz Roch
Moi rodzice Eugeniusz i
Helena Makowska z d. Witkowska. mieszkali we wsi
Podberezie, powiat Horochów
na Wołyniu. Była to siedziba
gminy, a tata był jej sekretarzem. Urodziłem się 1 maja
1937 roku. Mama mi opowiadała, że właściwie urodziłem
się w pobliskiej kolonii Mirków, gdzie była izba porodowa. Wychodziłem na świat w
prawosławną sobotę wielkanocną, późnym wieczorem, a
towarzyszyły mi śpiewy cerkiewne przez całą noc, bo naprzeciwko izby była cerkiew,
a prawosławni obchodzą to
święto bardzo uroczyście.

ko 8 lat, tak została pół sierotą.
Jej ojciec Jan Witkowski (mój
pradziadek) ożenił się powtórnie z Wiktorią Jankowską.
Z tego związku urodziło się
dwóch chłopców: Bronisław
Witkowski i Franciszek Witkowski. Bronisław miał dwie
córki: Helenę (ur.w 1906) i
Wisię (1907). Tymczasem Zofia gdy przyszła do swoich lat,
wyszła za mąż za Michała Makowskiego i miała córkę Janinę (1901), synów Zygmunta
(1903) i Eugeniusza (1905). I
tak los znowu sprawił, że Helena i Eugeniusz się pokochali
i pobrali, to moi rodzice, zatem b. bliskie pokrewieństwo!

Zostałem ochrzczony w kościele katolickim pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w
miasteczku Horochów. Moim
ojcem chrzestnym był Polak
Wincenty Baranowski, o którym dużo opowiadam w innej
części wspomnień, tej o Powstaniu Warszawskim. To brat
mojej drugiej babci Jadwigi.
Moją matką chrzestną była z
kolei Polka Maria Waniewicz,
o której napiszę nieco dalej.

Na tym rozległym podwórku, które zapadło mi w pamięci i od którego zacząłem
snuć swoją opowieść, widzę
jak dziś pełno robotników i
żołnierzy. Ciężarowe samochody zwożą głowy kapusty, pracownicy je szatkują,
wkładają do olbrzymich beczek, inni po drabinie wchodzą do wewnątrz i tupiąc,
ubijają kapustę. Pozostali
wkładają do beczek ogórki z
przyprawami i zalewą.

Kiedy sięgam pamięcią hen
daleko do tego, co było pierwszym obrazkiem z mego życia,
który zapamiętałem to widzę
olbrzymie podwórko z wielką stodołą. Obok stary dom i
ciemna, ponura izba, w której
mieszkam wraz z kochanymi rodzicami, z dziadziem
Michałem,
babcią Zosią
Makowską z d. Witkowska,
oboje urodzeni w 1875 roku.
Była tam też z nami młodzież: Tadeusz i Zosia Zakrzewscy.
Dziadkowie w Horochowie
mieszkali od 1920 r. Dziadek
Michał Makowski przed wojną pracował w Izbie Skarbowej, co godne zauważenia był
lubiany i szanowany przez
Ukraińców. Jeszcze wcześniej
dziadek był głównym buchalterem i plenipotentem pałacu
w Kozienicach. O przodkach
dziadka Michała wiem tylko tyle, że posiadali majątki
w kieleckim. Zostały one im
odebrane przez carat po Powstaniu Styczniowym. Dziadek był klasycznym typem
szlachcica pieczętujący się
jednym z odmian herbu „Jastrzębiec”.
Tu postaram się dokładnie
opisać koligacje rodzinne, ku
pamięci i z myślą o potomnych. Otóż tak los sprawił, iż
mama Zosi Witkowskiej zmarła, gdy dziewczynka miała tyl-

Jest późna jesień 1941 roku,
a więc mam zaledwie 3,5 roku.
Nie wolno mi wychodzić na
dwór, bo jest pełno wojska
sowieckiego. Wyglądają groźnie i strasznie, co parę tygodni przenoszą naszą rodzinę w
inne miejsce. Kołchoz we wsi
Janina (6 km od Horochowa)
jest już szóstym miejscem, w
którym kazano nam mieszkać.
Mija już dwa lata, jak Rosjanie
wywieźli daleko na wschód
większą część mojej rodziny,
zamieszkałej na Wołyniu.
Otóż rodzona siostra mojego
taty Janina, wyszła za mąż za
legionistę i uczestnika walk
niepodległościowych Stefana
Zakrzewskiego. Jako osadnik
wojskowy otrzymał on majątek Zamczysko (12 km.od
Horochowa).
Ze
związku
tego urodziło się troje dzieci:
Ryszard (w 1921), Tadeusz
(1924) i Zofia (1926 r.). Niestety Sowieci im nie odpuścili
i zabrali ich wraz z siostrą wujka i jego rodzicami na mroźną
Syberię. Na szczęście w czasie owego feralnego najścia
NKWD-zistów, trójki dzieci
Zakrzewskich nie było właśnie
w domu, bo chodziły do szkoły
i mieszkały, u dziadków w Horochowie. Tak dzieci te losowo
przetrwały ten straszny czas i
przebywały odtąd pod czułą
opieką moich rodziców.

Rodzice Stefana Zakrzewskiego nie przetrzymali tych
sybyeryjskich klimatów i
zmarli w Archangielsku.
Wujkowie wraz z siostrą Stefana Eulalią wyszli z Rosji
z Armią Andersa przez cały
czas opiekując się polskimi sierotami. Zamieszkali w
Arushy (dawna Tanganika,
obecnie Tanzania). Prowadzili tam farmę rolniczą i
przez cały czas opiekowali
się polskimi dziećmi. Wujek zmarł w 1963 r., a ciocia
wraz ze swoją szwagierką powróciły do Polski w 1964 r. .
Niestety czas jest nieubłagany: wszyscy Ci bohaterzy już
zmarli.
Brat przyrodni babci Zosi
to Franciszek Witkowski i był
w Horochowie policjantem
śledczym, dlatego też został
uwięziony, a potem zamordowany wraz z innymi polskimi
policjantami w Miednoje na
Ukrainie. Ciocia Pola (Paulina) żona Franciszka Witkowskiego oraz ich dwoje pociech:
córka Halina (ur. 1924) i syn
Aleksander (ur. 1926) byli w
pierwszej kolejności wywiezieni na mroźną Syberię. Przeżyli tę gehennę Kresowian, a
gdy nadarzyła się okazja wszyscy ochoczo wstąpili do Armii gen. Władysława Andersa. Byli żołnierzami i przeszli
szlak bojowy: Persja, Indie,
Palestyna, łącznie z pobytem
pod Monte Cassino we Włoszech. Tuż po wojnie osiedlili
się w Gliwicach. Wszyscy już
zmarli.
Chcę jeszcze wspomnieć
drogą mi Marię Waniewicz z d.
Makowska, była starszą siostrą
dziadka Michała. Mężem jej
był Edmund Waniewicz, znany
we Lwowie i na Wołyniu arystokrata, który niestety zmarł
już w 1926 r. . Z tego związku
urodziła się w 1905 r. właśnie
Maria, moja matka chrzestna. Waniewiczowie posiadali
m.in. majątek Pieczychwosty
(12 km.od Horochowa). Obie
Marie (matka i córka) zostały
wywiezione na Syberię i odtąd
nie wiemy, co z nimi się stało.
Jak ominęło mnie powołanie do stanu duchownego
Wracam zatem do moich
wspomnień. Pamiętam, że
święta Bożego Narodzenia
były bardzo smutne i biedne.
Rosjanie nie uznawali naszych
świąt i wszyscy musieli pracować po dziesięć godzin dzien-

nie. Siedziałem więc w domu i
jedyną moją rozrywką była gra
w loteryjkę i domino z dziadkiem Michałem. Nauczył mnie
wtedy liczb i liter. Pamiętam,
że niektóre liczby miały swoje nazwy np. na 33 mówiło się
„chrystusowe lata”, 7 to była
siekierka a 8 to „baranie jaja”.
Dlaczego baranie to nie wiem
do tej pory. Na gwiazdkę dostałem od Tadzia drewniany
samochodzik, własnoręcznie
przez niego zrobiony, a który
bardzo mi się podobał.
Sowieci nie dawali nam
wytchnienia, wkrótce po raz
kolejny wyrzucili nas i ze
wsi Janina. Zamieszkaliśmy
zatem w starym pożydowskim mieszkaniu, tuż przy
kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w samym
śródmieściu Horochwa. Wieloletnia znajomość moich
dziadków i rodziców z ostatnim proboszczem parafii ks.
Aleksandrem Puzyrewiczem
(1893 - 1950), spowodowała że bardzo często przebywałem wówczas na plebani.
To ks. Aleksander pokazał mi
wtedy drewniane pudełko, z
którego dochodziły śpiewy i
muzyka. Wytłumaczył mi, że
tam tacy mali żydkowie siedzą
i śpiewają. Nie mogłem zrozumieć, jak oni tam weszli i jak
mieszczą się w takiej małej
skrzyneczce.
Babcia Zosia marzyła, aby
któryś z jej czterech wnuków
został księdzem. Ale najpierw
trzeba było zostać ministrantem. Po kolei szyła wnukom
komeżki i pelerynki, uczyła
ministrantury (po łacinie) i
prowadziła do kościoła. Walek
od razu odpadł, bo jego matka
była prawosławną i zabierała
go do cerkwi. Ryszard – najstarszy wnuczek był żywym
chłopakiem, ciągle wiercił się
przed ołtarzem i gadał. Ksiądz
stwierdził, ż nie nadaje się on
do duchownego stanu. Tadeusz
stale był zasmarkany i ksiądz
w czasie mszy musiał pożyczać mu chustki do nosa. Też
się nie nadawał i został zwolniony z ministrantów. Pozostałem ja i mimo moich jedynie czterech latek, babcia całą
swoją nadzieję ulokowała we
mnie.
Klęczałem więc w komeżce
przed ołtarzem, z ministrantury byłem zwolniony, ale
wiedziałem kiedy dzwonić,
wstawać, czy klęczeć. Ksiądz
Puzyrewicz opowiadał, że
któregoś dnia odprawiał mszę
świętą, a ja byłem jedynym

ministrantem. Kiedyś celebrans stał tyłem do wiernych
a twarzą do ołtarza, modlił
się po łacinie, a msza trwała znacznie dłużej. Wszystko
było w porządku do momentu „podniesienia”. Ksiądz
nie usłyszał wtedy dzwonka,
zaniepokojony obejrzał się
za siebie i ze śmiechu musiał
przerwać odprawianie mszy.
Nie było mnie, a od ołtarza
do zakrystii widniała obfita
kałuża. Zlałem się w majtki,
czego potem bardzo się wstydziłem a ksiądz orzekł, że żaden z babcinych wnuków nie
nadaje się do stanu duchownego.
Nikt z rodziny nie wiedział
kiedy są imieniny Zbigniewa.
Wtedy w żadnym kalendarzu
świętych taki nie figurował.
Od początku więc obchodziłem urodziny. Zbliżał się 1
maj, dostałem skromne prezenty a babcia Zosia wzięła
mnie na wojskową defiladę i
posadziła na krzesełku przy
samej trybunie. Bardzo mi się
podobała orkiestra i maszerujący czerwonoarmiści, tylko
dziwiłem się i nie mogłem od
nikogo się dowiedzieć skąd
sowieci dowiedzieli się, że
dzisiaj są moje urodziny.
Sądziliśmy że terror i
upodlenie przez Sowietów
nie mogą być już gorsze
22 czerwca 1941 roku nad
Horochów nadleciały niemieckie samoloty i zrzuciły bomby.
Miasto zaczęło płonąć, a my
uciekliśmy na wzgórze do parku i byliśmy przerażeni atakiem. Jednocześnie wstąpiła
nadzieja, że Rosjanie przegrają wojnę i będzie lepiej. Polacy uważali że terror i upodlenie przez Sowietów nie mogą
być już gorsze. I jak na polanie na której czekaliśmy na
zakończenie bombardowania
ukazali się na koniach niemieccy zwiadowcy, przywitaliśmy ich kwiatami. Wydawało się, że Niemcy to cywilizowany naród i nie dopuści do
takiego okrucieństwa i barbarzyństwa, jakie stosowali wobec Polaków Rosjanie.
Nadzieja trwała tylko trzy
dni. Niemcy aresztowali 30
mieszkańców miasta jako zakładników. Ogłosili, że jeżeli
w ciągu miesiąca zginie w Horochowie choć jeden żołnierz
niemiecki, wszyscy zakładnicy zostaną natychmiast rozstrzelani. Wśród tej 30 był i
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mój tata. Chodziliśmy więc z
mamą codziennie pod areszt,
nosiliśmy jedzenie i dawaliśmy jemu i sobie otuchę, że
wszystko dobrze się skończy.
Mieszkańcy miasteczka byli
przerażeni, że lada dzień ich
bliscy mogą zginąć. Minął
tydzień, dwa, trzy tygodnie
i było względnie spokojnie.
Cała rodzina, a zwłaszcza
moja mama była jednak bardzo
przerażona i zdenerwowana.
Gdy pod koniec czwartego
tygodnia przyszliśmy do ojca
na widzenie, zobaczyliśmy
wyjątkowo dużo wojska niemieckiego. Zakładnicy stali
pod murem z wyciągniętymi
do góry rękoma, a przed nimi
stał pluton egzekucyjny z karabinami gotowymi do strzału. Okazało się, że znaleziono
żołnierza niemieckiego, ciężko rannego z raną postrzałową.
Nieprzytomnego przewieziono
do szpitala. Dowódca plutonu
czekał na wiadomość kiedy
żołnierz umrze. Kiedy minęło ok. 3 godzin pojawił się
na motocyklu łącznik z wiadomością, że ranny uzyskał
przytomność i oświadczył
żeby nikogo nie karać, bo on
sam niechcący się postrzelił.
Dowódca wszystkim zakładnikom kazał iść do domu.
Przerażenie i strach mieszało
się ze łzami szczęścia, a moja
mama wtedy w ciągu jednej
doby zupełnie osiwiała.
Wstydzę mojego występku ale przejażdżka była
najważniejsza
Jesienią 1942 roku mieszkaliśmy w drewnianym domu,
tuż obok nowego gmachu gimnazjum. Teraz mieściły się tam
koszary wojska niemieckiego.
Połowę domu zajmował stryj
Zygmunt Makowski wraz z
żoną Olgą, jej matką i synem
Walentym. Ciocia Olga, z
domu Mińduk była z pochodzenia Ukrainką. Walek był o
7 lat starszy ode mnie. Drugą
połowę domu zajmowali moi
rodzice wraz z dziadkami, Tadeuszem i Zosią. Dziadkowie
często wyjeżdżali do Pieczychwost, majątku siostry
dziadka. Z ramienia okupanta niemieckiego, majątkiem
zarządzał dość poczciwy Austriak. Dziadek, mając duże
doświadczenie rolnicze pomagał w kierowaniu pracami
polnymi. Z czasem dziadkowie zamieszkali w Pieczychwostach, a my jeździliśmy
do nich furmanką. Na wsi łatwiej było zdobyć podstawowe pożywienie.
Ojciec zatrudnił się jako
pomocnik ogrodnika, Tadzio
z Zosią też gdzieś pracowali,
a ja przełaziłem przez dziurę
w płocie do niemieckich ko-
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szar. Żołnierze bardzo mnie
lubili. Prawie każdy z nich
był ojcem i tęsknił do swoich dzieci. Ja byłem śmiałym
i wesołym chłopcem. Dlatego często otrzymywałem od
Niemców „cukier lodowy”.
Były to dość duże bryły cukru
wyglądające jak lodowe tafle.
Częstowali mnie czasami bułką z szynką, którą chowałem
do kieszeni i przynosiłem do
domu, by podzielić się z rodzicami. Największą dla mnie
frajdą była jazda samochodem.
Mama opowiadała, jak kiedyś
stała w kolejce do piekarni po
chleb i nagle ulicą pojawiły się
wojskowe auta z uzbrojonymi
żołnierzami niemieckimi. Na
czele jechał w odkrytym łaziku postrach Horochowa,
dowódca garnizonu esesman
Toite. Z przerażenia prawie
zemdlała, bo na jego kolanach zauważyła roześmianego swojego syna, czyli mnie.
Teraz to bardzo się wstydzę
mojego występku, ale wtedy
dla 5-latka nie było to takie
straszne. Przejażdżka samochodem była najważniejsza.
W Horochowie żyła dość
duża społeczność żydowska.
Niemcy zaraz po zajęciu miasta otoczyli murem getto i
przystąpili do likwidacji jego
mieszkańców.
Ciężarówkami wywozili Żydów z miasta. Blisko drogi do Pieczychwost kazali kopać im duże
doły. Tam ich rozstrzeliwali
i zakopywali w tych dołach.
Jak jeździliśmy furmanką
do Pieczychwost rodzice pokazywali mi wielką rozkopaną polanę na której podobno gdzieniegdzie wystawały
niezakopane ręce, czy inne
części ciała. Przystawaliśmy
wtedy koło tej polany i wszyscy byli bardzo wstrząśnięci
okrucieństwem Niemców i
losem tych niewinnych i nieszczęsnych ludzi.
Późną jesienią 1942 roku
Tadeusz się zakochał. Miał
wtedy 18 lat i był bardzo przystojnym młodzieńcem, mającym wielkie powodzenie u
dziewcząt. Obiektem jego zauroczenia była pani Marysia,
której mąż był oficerem wojska polskiego internowanym w
obozie jenieckim. Miała córkę
Hanię, moją rówieśnicę z którą bardzo lubiłem się bawić.
Zresztą Tadzio przekupywał
mnie cukierkami i namawiał
abym chciał chodzić do Hani.
Wtedy on mnie odprowadzał,
bo mieszkały dość daleko od
nas. Ja bawiłem się zabawkami z Hanią, a Tadeusz adorował jej mamę. Mimo uwag i
zakazów moich rodziców, nie
zaprzestał Tadzio amorów i
nadal zabierał mnie do Hani.
O dalszych losach Pani Marysi, miłości Tadeusza niestety
nic nie wiem.
Wkrótce nastały mikołajki

i z niecierpliwością oczekiwałem na prezent od Świętego Mikołaja. Babcia Zosia
wzięła sprawę w swoje ręce
i kiedy rano się obudziliśmy,
zobaczyłem nad moim i Tadzia łóżkiem wiszące rózgi.
Zrobiło mi się bardzo smutno
i przykro, wiedziałem, że zrobiłem źle pomagając Tadziowi
we flirtach z panią Marysią.
Oczywiście był płacz i polały się obfite łzy. Tadzio rózgą
specjalnie się nie przejął, a ja
obiecałem że będę grzeczny i
słuchał się rodziców i babci,
a nie Tadzia. Na pocieszenie
dostałem książeczkę o Koziołku Matołku, którą byłem
zachwycony. Na niej poznawałem literki i sam zaczynałem czytać. Wkrótce znałem prawie całą książeczkę
na pamięć. Dostałem później
inne tomy opisujące przygody
koziołka z Pacanowa i dzielnej
małpki Fiki-Miki. Te książeczki napisane przez Kornela Makuszyńskiego z ilustracjami
Mariana Walentynowicza spowodowały chyba, że przez całe
moje życie ceniłem, szanowałem książki i byłem pod urokiem przeczytanej literatury.
Dochodziły wieści o strasznych morderstwach i zbrodniach Ukraińców
W tym okresie na Wołyniu
zaczęły się nasilać krwawe napady Ukraińców na bezbronnych Polaków. Ukraińcy dążyli do stworzenia niepodległego, jednolitego państwa. Już w
czasie I wojny światowej ukraińskie koła wojskowe, organizacje konspiracyjne, wykazywały b. aktywne działania,
aby na mapie Europy pojawiło
się państwo ukraińskie. Stalin
nie pozwolił na to i wcielił ich
ziemię do ZSRR. Zachodnią
część obszaru, którego Ukraińcy uważali za swój m.in.
Wołyń, historycznie był związany z Polską. Przez 20-lecie
międzywojenne Rząd Polski
zrobił bardzo wiele, by ludności tam zamieszkałej żyło się
lepiej i nowocześniej.
Przed i w czasie II wojny
światowej, Ukraińcy wiązali swe nadzieje na powstanie
swojego państwa w armii hitlerowskiej. W tym celu zresztą powstała 28 kwietnia 1943
r. m.in. Dywizja SS „Galitzien”, złożona w większości
z Ukraińców i walcząca po
stronie hitlerowców z armią
czerwoną. Hitler od początku jednak wcale nie zamierzał tworzyć wolnej Ukrainy.
Zawiedzeni przywódcy OUN
na czele ze Stefanem Banderą powołali w październiku 1942 roku Ukraińską
Powstańczą Armię (UPA),
walczącą ze wszystkimi, którzy nie chcieli uznać ich państwa, a przede wszystkim z

Polakami. Była to ukraińska
nacjonalistyczna organizacja
wojskowo-terrorystyczna dążąca do stworzenia samodzielnego i jednolitego państwa
ukraińskiego. Szacuje się, że
w okresie II wojny światowej
OUN-UPA wymordowało około 100 tysięcy Polaków.
Do jesieni 1942 roku wydaje mi się, że stosunki między
moją rodziną a ukraińcami
były poprawne. Potem było
już tylko coraz to gorzej, częściej napływały wiadomości
o bestialskich mordach, dokonywanych przez OUN-UPA
na terenie powiatu horochowskiego. Nadto do miasteczka
przybywali liczni uciekinierzy z wiosek zamieszkałych
przez Polaków, którzy opowiadali o niesamowitych
zbrodniach, zabijaniu bezbronnych mężczyzn, kobiet
i dzieci, grabieniu i paleniu
ich domostw. W tej sytuacji
rodzice i znajomi wielokrotnie upominali dziadków, że
przebywanie w majątku Pieczychwosty jest bardzo niebezpieczne. Dziadek jednak
stanowczo twierdził, że ma
przyjaciół wśród Ukraińców
wciąż powtarzał, że zrobił dla
nich bardzo dużo dobrego,
często im pomagał i na pewno
nic złego mu nie zrobią.
Jak już wyżej nadmieniłem
przed wojną dziadek Michał
pracował jako radca w Izbie
Skarbowej, ponadto był znanym działaczem społecznym.
Pełnił m.in. funkcję prezesa
Ochotniczej Straży Pożarnej, był działaczem Polskiego
Czerwonego Krzyża i Koła
Łowieckiego. Udzielał się
aktywnie w życiu miejscowej ludności i dzięki ich interwencji nie został w 1939
roku wywieziony przez komunistów na Sybir. Jednak
nie zdawał sobie sprawy, jak
groźny i niebezpieczny jest
ukraiński nacjonalizm i szowinizm.
Niemcy pod koniec 1942
roku zajęci byli działaniami
frontowymi i aby przeciwdziałać i zlikwidować napady i akty
barbarzyńskie UPA, powołali
kilkutysięczną milicję ukraińską, dali im broń. Ci jednak
bardzo szybko przeszli w całości do UPA, tworząc silną
i uzbrojoną armię. Strach
padł na Polaków zamieszkałych w Horochowie. Codziennie dochodziły wiadomości
o strasznych morderstwach
i zbrodniach dokonywanych
przez Ukraińców. Pamiętam,
że w tym czasie przez kilka
miesięcy w obawie przed napadami banderowców, nocowaliśmy w kotłowni koszar
niemieckich.
I wreszcie przyszedł dzień
1 kwietnia 1943 roku. Zbliżały się Święta Wielkanocne
i dziadkowie zaprosili do Pie-

1 września 2020 - strona 47
czychwost Tadzia i Zosię. Była
wtedy dość zimna wiosna.
Na polach leżał śnieg, a nocą
chwytał
mróz. Administrator i kilkuosobowa niemiecka obsługa majątku w ramach
urlopu wyjechali na święta do
domów.
W majątku zostali dziadkowie z wnukami, kucharka i
dwie służące. Zosia opowiadała, że w nocy z 1 na 2 kwietnia 1943 roku około godz. 23
obudziły ją strzały karabinowe
oraz odgłos wybijanych szyb
w sypialni dziadków. Sama
spała w sąsiednim pokoju.
Szybko wyskoczyła z łóżka i
uciekła do kuchni. Do dworu
przez wybite okna dostała
się kilkunastoosobowa grupa bandytów z Ukraińskiej
Powstańczej Armii (UPA).
Dziadkom kazali stanąć pod
ścianą w samych koszulach
z rękami wyciągniętymi do
góry. Sami zaczęli plądrować
i grabić dwór.
Zosię wyratowały sprawiedliwe Ukrainki, kucharka i
służąca, niestety, nazwisk i
imion owych nie znam. Powiedziały bandytom, że to nowa
pracownica, ich rodaczka. Kucharka dała Zosi swoją ukraińską sukienkę i schowały ją
przed oczami grabieżców. Po
kilku godzinach banderowcy
zaczęli ucztować i pić wódkę. Zosia dowiedziała się od
kobiet, że dziadek cały czas
stoi pod ścianą w bardzo zimnym pokoju, a babci pozwolili
usiąść. Tadeusz spał w dalszym pokoju. W chwili napadu
udało mu się uciec do stodoły
i schować w sianie. Kilka minut po trzeciej w nocy Zosia
usłyszała strzały karabinowe
i bandyci wychodzili z dworu, uprzednio go podpalając.
Dziadkowie leżeli martwi, a
Zosię i Tadzia dzielne Ukrainki potajemnie przewiozły
furmanką do Horochowa.
Rozpacz była wielka. Wystąpił problem jak przewieść ciała
dziadków na cmentarz do miasta. Wszyscy bali się ukraińskiej zasadzki. Ponieważ wtedy majątek był pod zarządem
niemieckim, zorganizowali oni
konwój wojskowy i w drodze
powrotnej przewieźli ciała
babci i dziadka. Pogrzeb odbył się na cmentarzu na skraju miasta. Otoczyli go Polacy,
którzy mieli ostrzegać przed
niespodziewanym
napadem
banderowców. Wtedy bardzo
często atakowali i mordowali
oni bezbronne grupy Polaków.
Doskonale pamiętam ten pogrzeb, zwłaszcza moment kiedy otworzono trumnę dziadka.
Widoku tego nigdy nie zapomnę. Dziadek głowę miał
przewiązaną chustką, ale to
było tylko pół głowy. Babci
trumnę nie otwierali wcale,
bo wyglądała jeszcze gorzej
– była bez głowy! Ukraińcy
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rzu prawosławnym znajduje
się kurhan, na którym obok
banderowskich flag znajduje
się tablica a na niej napis w
jęz. ukraińskim: „Cześć i sława bohaterom którzy oddali
życie z rosyjskim, niemieckim
i polskim okupantem .......”.
Czytając to przeżyłem szok!
Na koniec chcę się podzielić, jakże znamienną notką
oraz jeszcze innymi b. trudnymi odczuciami. Otóż ostatnio
oglądałem w Internecie aktualne zdjęcia z miasteczka Horochów na Ukrainie. Na miejscu
dawnego cmentarza polskiego
jest współcześnie Park Kultury i Wypoczynku. Może pod
którąś ławeczką, lub przy
jakiejś alejce, leżą szczątki
naszych kochanych dziadka
i babci Makowskich. Requiescat in pace – niech odpoczywają w spokoju. Zginęli niewinnie, tylko dlatego że byli
Polakami.
Zbigniew Makowski
P.S.

strzelili z tyłu z bliskiej odległości dużymi nabojami.
Moja Mama i Zosia zemdlały
na pogrzebie. Rozpacz była
nie do opisania. A mnie przez
wiele lat prześladował ten widok. W miejscu ich pochówku
postawiono duży drewniany
krzyż.
Do maja 1943 roku nie słyszałem, żeby w Horochowie
była polska samoobrona. Tymczasem Niemcy dostawali na
wschodzie coraz większe baty.
Na wiosnę wojska niemieckie
były już zdecydowanie w odwrocie. Okupanci pozwolali
kobietom z dziećmi wyjeżdżać na zachód. Ponieważ
Mama była rodowitą warszawianką i miała tam dużą
rodzinę (matkę, siostrę i
innych), w maju 1943 roku
opuściliśmy Wołyń i przez
tydzień jechaliśmy wagonem
towarowym do Warszawy.
Tam względem piekła Rzezi
Wołyńskiej, póki co byłiśmy w
miarę bezpieczni. Niestety nie
trwało to długo, bo już za rok i

trzy miesiące, przyszła następna tragedia: tragizm Powstania
Warszawskiego, masakra i gehenna ludności cywilnej.
Na szczęście dzięki pomocy
ks. Aleksandra Puzyrewicza,
także mój ojciec Eugeniusz
wkrótce uciekł z Horochowa
i od tej pory ukrywał się jako
Jan Żukowski. Słyszałem od
rodziców, że ks. Puzyrewicz
dzielnie trwał do zakończenia wojny w Horochowie.
Pomógł wielu Polakom i wykazywał się wielką odwagą i
bohaterstwem. Z kolei stryj
Zygmunt Makowski z żoną
Olgą i synem Walentym do
końca wojny mieszkali w Horochowie. W ramach repatriacji przeprowadzili się i mieszkali do końca życia we wsi
Sława Śląska k. Nowej Soli.
Wyprawa do Horochowa,
realia, refleksje i zamyślenia
współczesne
Wspominałem powyżej mia-

steczko kresowe Horochów
sprzed lat, ale chciałbym podzielić się krótką refleksją,
która nasunęła mi się w czasie
pobytu tam w maju 2017 roku.
Pamiętam doskonale piękny
klasycystyczny kościół i tłumy
wiernych na mszach w czasie mojego dzieciństwa. Pamiętam wspaniałego księdza,
przyjaciela naszej rodziny ks.
Aleksandra Puzyrowicza pamiętam, że sam byłem ministrantem.
A dzisiaj? W czasie pobytu
w Horochowie dowiedziałem
się, że w miasteczku nie ma
żadnej kaplicy katolickiej,
nie ma też wiernych. Natomiast są trzy cerkwie, widziałem dużą salę Królestwa
Świadków Jehowy. Jest dom
modlitwy Zielonoświątkowców, olbrzymi dom Adwentystów Dnia Siódmego, są też
podobno babtyści i mormoni.
Bardzo to dla mnie dziwne i
nie mogę tego zrozumieć!
Druga refleksja: na cmenta-

Powyższe wspomnienia, są
to oryginalne zapiski naocznego świadka ludobójstwa OUN-UPA na niewinnej ludności
w miasteczku Horochów i na
Ziemi Horochowskiej, Pana
Zbigniewa
Makowskiego,
przesłane mi 4 lipca i 10 sierpnia 2020 r. w kilku e-mailach:
„Szanowny Panie Sławomirze!
Z radością przeczytałem Pański list i niezwłocznie przesyłam moje wołyńskie wspomnienia spisane parę lat temu
dla moich wnuków. Trochę
obawiam się, czy technicznie
pokonam zawiłości internetu,
gdyż posługiwanie się nim jest
dla mnie dość skomplikowane. Proszę o wiadomość, czy
wspomnienia dotarły do Pana.
Nie były one nigdzie publikowane, a niniejszy ich fragment dotyczy okresu do maja
1943 roku kiedy po zamordowaniu moich dziadków wraz z
mamą (rodowitą warszawianką) wyjechałem do Warszawy
do drugiej babci. Tam po przeszło roku przeżyłem następny
tragiczny okres mojego życia
- Powstanie Warszawskie. Ale
to już zupełnie inna historia
...”
I następny list jeszcze tego
samego dnia: „Panie Sławomirze! Przed chwilą wysłałem
Panu moje wspomnienia (Historia 1 i Historia 2), zapomniałem jednak o zdjęciach o
które Pan prosił związanych
ze wspomnieniami. Najodpowiedniejsze chyba będą te z
2017 roku kiedy po 74 latach
odwiedziłem Horochów. Na
dawnym cmentarzu katolickim, gdzie pochowani byli moi
dziadkowie jest duża polana,
na jej środku żelazny krzyż
na kamiennym postumencie.
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Został on postawiony w 2015
roku a film z jego poświęcenia przez księdza i popa jest
w internecie. Zwiedzając miasteczko poznałem dom w którym mieszkaliśmy przed wyjazdem do Warszawy i dawne
Gimnazjum, które w czasie
wojny było koszarami wojska
niemieckiego. Pobyt w Horochowie był dla mnie bardzo
wzruszający i sentymentalny i
zapamiętam go do końca życia.
Serdecznie Pana pozdrawiam !
Zbyszek Makowski”
Wspomnienia te w dniach
10-11 sierpnia 2020 r. przeczytałem po raz pierwszy i
opracowałem, 13 sierpnia
przesłałem do autora, po czym
jeszcze tego samego dnia
otrzymałem odpowiedź: „Panie Sławomirze! Oczywiście
akceptuję w całości opracowany przez Pana tekst. Proszę
o odpowiedź czy będą załączone zdjęcia które Panu przesłałem. Wydaje mi się, że warto
je upublicznić, oczywiscie z
krótkim opisem. [...]”.
Po jeszcze kilku krótkich już
uzupełnieniach z następnych
listów od Pana Zbigniewa, które otrzymałem w tych dniach,
publikuję te wspomnienia z
myślą o 77 rocznicy ludobójstwa na Ziemi Horochowskiej
i na całym Wołyniu oraz z
myślą o IV Narodowym Dniu
Pamięci Ofiar Ludobójstwa
dokonanego przez ukraińskich
nacjonalistów na obywatelach
II Rzeczypospolitej Polskiej,
a który niedawno obchodziliśmy. Przy czym należy zawsze
pamiętać, iż owe apokaliptyczne mordy trwały przez cały lipiec i sierpień 1943 r. i jeszcze
długo później.
Podkreślenia w oryginalnym
tekście wspomnień Pana Zbigniewa Makowskiego, pochodzą wyłącznie od autora opracowania i prowadzącego blog
Sławomira Tomasza Roch
Zdjęcie: Pan Zbigniew Makowski ur. 1937 r., po wielu
dziesięcioleciach raz jeszcze
z prywatną pielgrzymką na
dawnym cmentarzu katolickim
w Horochowie w 2017 r. To
gdzieś w tamtej okolicy stanął duży drewniany krzyż w
kwietniu 1943 r., gdy z wielkim żalem i bólem chowano
Michała i Zofię Makowską z d.
Witkowska (dziadek i babcia
Pana Zbigniewa). Jest tam dziś
miejscowy Park Kultury i Wypoczynku oraz duża polana, a
na jej środku żelazny krzyż na
kamiennym postumencie, dydykowany męcznnikom Ziemi
Horochowskiej. Został on postawiony w 2015 roku, a film
z jego poświęcenia przez księdza i popa jest dostępny w internecie.
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GRODNO,WALKI O MIASTO,
HISTORIA SIERŻANTA SNARSKIEGO
Anna Małgorzata Budzińska

Grodno to urokliwe białoruskie miasto położone malowniczo nad Niemnem.

/ 7,8,9 – świątynie różnych wyznań w Grodnie

/ 1-Grodno nad Niemnem

W sezonie letnim wielu turystów i mieszkańców spacerowało ulicami miasta, a zwłaszcza po głównym deptaku,
gdzie jest sporo klimatycznych miejsc.

/ 5,6- Nowy Zamek i Plac Lenina z pomnikiem

Był w historii okres, w którym Grodno było miastem polskim.

W dawnych dziejach król Polski upodobał sobie to miasto.
Stefan Batory, z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podlaski, inflancki, a także książę siedmiogrodzki
był za życia mocno związany z Grodnem i bardzo się przyczynił do rozkwitu grodu nad Niemnem.
Zasługi króla, który skonał w Grodnie 12 grudnia 1586
roku, do dzisiaj pamiętają wdzięczni grodnianie i pielęgnują pamięć o jednym z najwybitniejszych władców w XVI-wiecznej Europie. W katedrze jest tablica pamiątkowa
jemu poświęcona.
/ 10- tablica Stefana Batorego

Tam żyło wielu Polaków w symbiozie z Białorusinami, Żydami i innymi nacjami.
Wszyscy żyli w zgodzie i szanowali swoje tradycje, zwyczaje i religie.

/ 2- panorama miasta

Stefan Batory stał się symbolem historycznej wspólnoty
losów różnych państw i narodów naszego kontynentu.

/ 3- ulica Sowiecka- główny deptak

Turyści odwiedzali remontowane ruiny Starego Zamku, a
także te nowsze zabytki.

/ 4-Stary Zamek w remoncie

We współczesnych czasach w Grodnie żyła, pisała i zmarła Eliza Orzeszkowa,a także mieszkała Zofia Nałkowska i
obie maja tam muzea im poświęcone.
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grupa gen. Lucjana Żeligowskiego 20 lipca podjęła próbę
odbicia twierdzy bronionej przez czerwonych kawalerzystów „Kawkoru” Gaja.
Mimo początkowego powodzenia musiała się jednak wycofać, zagrożona okrążeniem przez bolszewików, a to na
skutek niepowodzenia sąsiedniego polskiego zgrupowania.
Do kolejnych walk o Grodno doszło we wrześniu 1920
roku.
Nie odnosząc sukcesów podczas pierwszych bojów kierownictwo 2. Armii Polskiej postanowiło przegrupować
swe siły. Walczono zaciekle z różnym skutkiem.
24 września stał się dniem decydujących walk o nadniemeński gród.
Bitwa o Grodno została wygrana przez wojsko polskie. 3.
Armia sowiecka otrzymała rozkaz wycofywania się. Forsowanie Niemna przeprowadzono bardzo sprawnie.

/ 11,12- muzea Orzeszkowej i Nałkowskiej

/ 14- krajobraz po Bitwie Niemeńskiej

Polscy żołnierze którzy polegli w tych walkach spoczywają na cmentarzu w Grodnie. Niestety wiele krzyży nosi
tabliczki : NIEZNANY ŻOŁNIERZ ARMII POLSKIEJ

/15-cmentarz żołnierzy polskich poległych w wojnie polsko-sowieckiej
w 1920r.

/ 13-pomnik pojednania

Krzyż katolicki i krzyż prawosławny na tym pomniku
symbolizują pojednanie i przyjaźń Polaków i Białorusinów
Przed wojną polskie Grodno było świadkiem nie tylko
życia i pracy Polaków, ale także ich walki z sowietami
atakującymi miasto.
Wiele się mówi o polskich obrońcach Lwowa, a o obronie Grodna cisza w mediach i w świadomości ludzi. Szkoda. A przecież jest wiele wspomnień, wiele opracowań na
ten temat, ale jest to wiedza mało popularna.
Pierwsze walki o Grodno były w 1920 roku.
W roku 1920 po przegranej bitwie o Warszawę, bolszewickie wojsko wycofywało się z terenu Polski. Armia ta
liczyła na wykorzystanie umocnień twierdzy Grodno w
celu obrony i utrzymania linii frontu wzdłuż rzeki Niemen.
Bolszewicy dostali łupnia w Warszawie, więc chcieli zdobyć Grodno i tam się umocnić. Nic z tego- nie udało im
się.
W czasie wojny polsko-bolszewickiej miasto-twierdza
nad Niemnem było dwukrotnie widownią zaciętych walk.
18 lipca 1920 roku załoga pod dowództwem generała Stefana Mokrzeckiego broniła rejonu twierdzy przed nacierającymi oddziałami sowieckiego III korpusu kawalerii
Gaja.
Drugi atak przyniósł bolszewikom powodzenie, zdobyli
jeden z fortów, a następnie wdarli się do miasta. Resztki
załogi ewakuowały się nocą na drugi brzeg Niemna. W ramach przeciwnatarcia zarządzonego przez dowódcę Frontu Północno-Wschodniego gen. Stanisława Szeptyckiego

/ 16- nieznani polscy żołnierze

Do rana 26 września Grodno całkowicie zostało wyzwolone od sowieckich oddziałów. Szef działu operacyjnego
Sztabu Kwatery Głównej podpułkownik Kordian Zamoyski wspominał: «Walki pod Grodnem były nadspodziewanie uporczywe i krwawe. Żołnierze armii czerwonej bili
się wyjątkowo, zagrzani podobno obecnością na froncie
Lenina i Trockiego».
Po zdobyciu Grodna generał Ignacy Ledóchowski pozostał tam ze swoim oddziałem artylerii. Został mianowany tymczasowym dowódcą twierdzy, otrzymując rozkaz
przygotowania jej do obrony.
Tak było w 1920 roku, ale była też druga obrona Grodna.
W roku 1939 Polacy również zaciekle walczyli o to miasto, niestety tym razem bezskutecznie.

/ 17-obrona Grodna 1939r.

Mimo dyrektywy Wodza Naczelnego Wojska Polskiego
o niepodejmowaniu działań wojennych przeciw Armii
Sowieckiej, doszło jednak do szeregu starć na froncie
wschodnim. Jedną z większych bitew jakie żołnierz polski stoczył we wrześniu 1939 roku z sowieckim agresorem,
były walki o Grodno.
Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski, podczas inspekcji 6 Dywizji Piechoty w ZSRR w grudniu 1941 roku, w
rozmowie z ocalałymi obrońcami Grodna powiedział: „Jesteście nowymi Orlętami. Postaram się, żeby wasze miasto
otrzymało Virtuti Militari i tytuł zawsze Wiernego”. Nigdy
tej obietnicy nie spełnił, choć poświęcenie obrońców Grodna i ich wytrwała i zaciekła walka zasługiwały na takie odznaczenie dla miasta.
Sytuacja militarna Grodna w czasie wybuchu II wojny
światowej była tragiczna. Jednostki Wojska Polskiego stacjonujące w okresie międzywojennym w Grodnie zostały
przeniesione w sierpniu 1939 roku nad granicę niemiecką.
Natomiast nowo sformowana Grupa Operacyjna „Grodno”
z zadaniem ochrony miasta od zachodu i północnego zachodu, 10 września została rozwiązana, a jej najlepsze oddziały skierowano do wzmocnienia obrony Lwowa.
W mieście zabezpieczono się w inny sposób- zrobiono
zapasy butelek z mieszanką zapalającą i przeszkolono w
ich użyciu żołnierzy i ochotników. 17 września – na wieść
o agresji sowieckiej na Polskę – doszło w mieście do dywersji komunistycznej, która została szybko stłumiona.
Niestety osoby odpowiedzialne za obronę opuściły miasto.
Grodno opuścili także starosta Walicki i prezydent miasta
Cieński oraz niektórzy urzędnicy. Uaktywniło to w mieście
ponownie miejscowych komunistów, którzy opanowali położony w centrum Grodna plac Batorego. Dzięki śmiałej
akcji plutonu 31 batalionu wartowniczego bunt ponownie
został zdławiony.
Faktycznymi przywódcami obrony i przygotowań do niej
stali się wiceprezydent miasta Roman Sawicki i komendant miejscowej Rejonowej Komendy Uzupełnień mjr Benedykt Serafin. Obaj podjęli decyzje wzmocnienia obrony
Grodna poprzez wykopanie rowów i wybudowanie zapór
przeciwczołgowych oraz przeszkolenie ochotników i służb
pomocniczych.
W sumie w Grodnie w przededniu ataku sowieckiego
znajdowały się zaledwie dwa niepełne bataliony piechoty,
uzbrojone tylko w broń ręczną oraz 2 działka plot. typu
Bofors kal. 40 mm. Były to: batalion marszowy szykujący uzupełnienia dla 29 DP, dowodzony przez kpt. Piotra
Korzona i 31 batalion wartowniczy, dowodzony przez mjr.
Benedykta Serafina. Ponadto dowodzony przez ppor. rez.
Antoniego Iglewskiego, część rzutu kołowego 5 pułku lotniczego z Lidy, grupy żandarmerii wojskowej i policji, a
także pododdziały piechoty z Wilna, przybyłe pod wieczór
19 września. W trakcie walk obronę zasilili licznie cywilni
ochotnicy, a zwłaszcza harcerze, uczniowie miejscowych
szkół gimnazjalnych i zawodowych oraz urzędnicy państwowi. Ogółem liczebność polskich sił obrony liczyła
około 2 tysięcy osób.
Nad ranem 20 września sowiecki batalion rozpoznawczy
27 Brygady Pancernej mjr. Bogdanowa w sile 11 czołgów
zaatakował miasto przez most drogowy. Grupa została jednak na moście silnie ostrzelana przez polskich obrońców,
którzy zniszczyli kilka czołgów. Sukcesywnie pod Grodno
dotarły inne sowieckie oddziały pancerne, piechota i artyleria, zajmując pozycje wyjściowe do generalnego natarcia.
21 września do miasta dotarł gen. bryg. w stanie spoczynku Wacław Przeździecki, który przejął dowództwo obrony
miasta i ogłosił, że zgodnie z rozkazami Naczelnego Wodza
należy przygotować się do ewakuacji na Litwę. Większość
obrońców nie chciała przyjąć do wiadomości tej decyzji.
Kolejne ataki sowieckie były odpierane przez polskich
obrońców, jednak po południu oddziały 119 pułku strzeleckiego wzmocnione czołgami 27 BPanc. przełamały polską
obronę, docierając do centrum, gdzie doszło do ciężkich
walk.
W trakcie walk Sowieci wykorzystywali do osłony czołgów polskich cywilów, a w jednym przypadku do pancerza zostało przywiązane dziecko. Niestety znamy to
również z Powstania Warszawskiego- tam Niemcy gonili cywilnych Polaków przed swoimi czołgami, aby je
osłaniać przed ostrzałem obrońców Warszawy.
Do późnego wieczoru w mieście przetrwało tylko kilka
odizolowanych punktów oporu. Były to Zamek Królew-
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ski, zespół szkół zawodowych i budynki koszar 81 pp. Nad
ranem 22 września z Grodna wydostali się dwaj faktyczni
przywódcy polskiej obrony wraz z ostatnią częścią obrońców. Do południa do miasta weszły sowieckie jednostki.
Według źródeł sowieckich do niewoli wzięto ok. 1 tys. jeńców. Większość oficerów została rozstrzelana na miejscu.
Zabito także około 300 cywilnych obrońców miasta. Mordów dokonywano głównie na Psiej Górce i „Krzyżówce”,
gdzie między innymi zabito około 20 uczniów broniących
Domu Strzelca. Koło Poniemunia rozstrzelano podchorążych, prawdopodobnie z 77 pułku piechoty w Lidzie.
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nej w Grodnie 1 wrześnie 1937 roku. Przez czas wojny
też się uczyła 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 i 1942 roku
pracowała sadząc las w okolicach Grodna.

Takie to były obronne historie nadniemeńskiej twierdzyGrodno, w czasach, gdy było to polskie miasto. Teraz, gdy
piszę ten artykuł Grodno znów szykuje się militarnie do
obrony. Władze chcą bronić tego miasta nie przed wojskami radzieckimi, nie przed hitlerowskimi Niemcami, a przed
Polską… Co za ironia losu i chichot historii!
Mam przed sobą zdjęcia jednego z młodych obrońców
Grodna- sierżanta Piotra Snarskiego.

/ 19-zdjęcie ślubne Snarskich

Małżeństwo Snarskich miało 2 dzieci: córkę Irenę ur.
26.07.1930 r i syna Bogusława Kajetana ur. 06.08.1937
-obydwoje urodzili się w Grodnie.

/ 21- Irenka Snarska przed szkołą

Piotr Snarski był wojskowym ale rodzinie nic nie wiadomo co robił podczas wojny. Wiadomo, że brał udział
w obronie Grodna, ale jak pracował potem- tego nikt nie
wie. Czy to jakaś tajemnica? Być może ktoś z Czytelników znał go w tamtych czasach i pomoże nam uzupełnić
historię tego żołnierza? Wiemy, że wraz z rodziną zostali po wojnie wysiedleni na Ziemie Zachodnie i dotarli
do Gorzowa Wielkopolskiego. Tam zamieszkali wraz z
dwoma innymi rodzinami w domu przy ulicy Podmiejskiej.
Piotr Snarski zmarł w Gorzowie 9 października 1952r.
Mam nadzieję, że gdy minie pandemia covid-19 , na
świecie uspokoi się sytuacja, a na Białorusi nastanie
pokój to wtedy będzie można znów odwiedzać Grodnopiękne miasto, o ciekawej historii.
Grodno przeżywa teraz trudne chwile razem z całą Białorusią. Okażmy temu narodowi nasze wsparcie i nadzieję,
na lepsze jutro.
W artykule wykorzystałam wiadomości ze stron:

/ 20- rodzina Snarskich rok 1935

/ 18-sierżant Piotr Snarski

Jemu – jednemu z nielicznych, udało się przeżyć mordowanie i represje, a także uchronić rodzinę.
Piotr Snarski urodził się 3 maja 1903r. Ożenił się z Marianną Cyrońską ze Sławatycz. Ślub odbył się w kościele
farnym w Grodnie 3 kwietnia 1929r.

W 1938 roku Piotr wybudował na ul. Rzeźnickiej 32
(obecnie Komunalna) dom z bali, w którym mieszkali z
prababcią Stefanią do wiosny 1945 roku. Wojnę i czasy okupacji radzieckiej i niemieckiej przeżyli w swoim
domu w Grodnie. Babcia zajmowała się domem i dziećmi.
Mała Irenka poszła do pierwszej klasy Szkoły Powszech-

https://twojahistoria.pl/encyklopedia/leksykon-bitew/
obrona-grodna-18-25-lipca-1920/
http://znadniemna.pl/5540/bitwa-niemenska-twierdzagrodno-wojnie-polsko-bolszewickiej/
http://phw.org.pl/obrona-grodna-we-wrzesniu-1939-r/
Przytoczyłam też historię polskiego żołnierza – sierżanta
Snarskiego, udostępnioną przez jego rodzinę.
Zdjęcia do artykułu ze zbiorów Aleksandra Orłowskiego,
Michała Budzińskiego i potomków Piotra Snarskiego

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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SZCZEPCIO I TOŃCIO NA WESOŁEJ
LWOWSKIEJ FALI
Aleksander Szumański

/ Henryk Vogelfänger, ps. „Tońko”, „Tońcio”

/ Kazimierz Wajda „Szczepcio”

Szczepko i Tońko... Prawie dziewięćdziesiąiąt lat minie niebawem od dnia, kiedy pojawili
się na antenie radiowej po raz
pierwszy. Przetrwali pamięć
trzech pokoleń, przez fale eteru
zdążyły w tym czasie przepłynąć armie całe Walerych Wątróbków, profesorów Pęduszków, Matysiaków i Jezioran, a
dziś jeszcze trwa pamięć o tych
dwóch lwowskich batiarach.
Były czasy, gdy żadna „Dynastia” i żadna „Santa Barbara”
nie wymiatały tak ulic, jak udawało się to „Wesołej Lwowskiej

Fali”. Co tydzień o dziewiątej
wieczorem w niedzielę wszystkie ówczesne superheterodyny,
wszystkie „Philipsy” i „Telefunkeny”, i wszystkie grające
jeszcze tu i ówdzie za pomocą
akumulatorów i „anodówek”
„Daimon” aparaty radiowe nastawione były na falę średnią
o długości 385,1 metra, którą
arendowało w eterze „Polskie
Radio Lwów”.
Cała „Wesoła Lwowska Fala”,
będąca składanką monologów i
skeczów, była swoistego rodzaju
zwierciadłem odbijającym spe-

cyficzny klimat Lwowa, tego
miasta-bukietu splecionego z
różnobarwnych języków, kultur i
obyczajów, zadzierającego nosa z
racji swej niedawnej stołeczności
(stolica Galicji, Lodomerii i Wielkiego Księstwa Krakowskiego,
czyli — jak powiadali nasi radiowi bohaterowie — stolica Golicji,
Głodomerii i wielkiego świństwa
krakowskiego. A przy tym —
ten jeszcze ni to sentyment, ni
to przywiązanie do nieboszczki
Austrii. Zwłaszcza w warstwie
językowej pozostały trwałe ślady
jej tu półtorawiecznej obecności.
Wszak prawowity lwowianin —
od profesora poczynając, a na
szymonie, czyli dozorcy, kończąc
— miał w mieszkaniu nakastlik i
trymułkę, w sklepie papierniczym
kupował raderkę za parę szóstek,
wypijał halbę piwa, w szkole chodził na hinter, a ich żony upinały
sobie włosy nie żadną tam spinką,
a obowiązkowo harnadlem.
To „ustriackie”, żeby tak rzec,
„gadanie” było w audycji domeną
radcy Strońcia (Wilhelm Korabiowski), humor żydowski reprezentowała para Aprikosenkranz i
Untenbaum (Mieczysław Monderer i Adolf Fleischen). A jeszcze
ciotka Bańdziuchowa, a jeszcze
Marcelku... Wszystkich tekstów
dostarczał Wiktor Budzyński,
główny animator całości audycji,
piszący jak automat monologi,
skecze i piosenki. Jedynie dialogi
Szczepka i Tońka były ich własnym dziełem. Szczepko — niedoszły inżynier, Kazimierz Wajda; Tońko — adwokat lwowski,
Henryk Vogelfänger. Pierwszy
urodzony i wychowany w dzielnicy gródeckiej, drugi — w najbardziej lwowskiej z lwowskich
dzielnic — na Łyczakowie, znali
wprost wybornie lwowski bałak,
język ulicy i przedmieścia.
Zaczęło się, według relacji Tońka,
zupełnie przypadkowo. Podczas
jakiegoś towarzyskiego wieczoru na Krupiarskiej 6, gdzie 27 lat
mieszkał Henryk Vogelfänger,
gospodarz popisywał się przed
Budzyńskim wymyślonym przez
siebie monologiem, który był relacją jakiegoś batiara z oglądanego niedawno w kinie filmu o dzikiej małpie „Rangu”. Budzyński
miał ponoć tak zaśmiewać się z
tego popisu przyjaciela, że zaproponował mu nazajutrz powtórzenie tego samego „numeru” przed
mikrofonem. A że batiar Tońko
musiał ten monolog do kogoś wygłaszać, dobrał sobie słuchacza,
którym był akurat pod ręką się
znajdujący spiker — Wajda.
Wkrótce zadbali o to, by wyposażyć swych bohaterów w odmienne charaktery, nadać im
szczególne osobowości. I otóż
Szczepko został pewnym siebie,
pohukującym, wszystkowiedzącym rezonerem, co to z niejednego pieca chleb jadał, Tońko
zaś potulnym naiwniakiem,
„durnowatym
pomidorem”,
wiecznie zadziwionym, spłoszonym rzekomą „erudycją” przy-

jaciela.
Obaj autorzy, wyborni koneserzy radia i estrady, bezbłędnie
posłużyli się tu żelazną zasadą
kontrastu, który jest podstawą umiejętności wywoływania
śmiechu (ówczesne wzory to
wszak Flip i Flap — gruby i
chudy. Pat i Patachon — mały
i długi). Szczepko i Tońko byli
z kolei duetem mądrali i naiwniaka.
Co ich łączyło charakterologicznie — to dobroć, tkliwość,
gołębie wprost serce, krótko
mówiąc: „serce batiara”. Taki
też był tytuł ich trzeciego filmu,
który nigdy nie dotarł na ekrany, ponieważ zrealizowany pod
koniec lata 1939, spłonął zaraz
w pierwszych dniach wojny. Poprzednie ich dwie komedie filmowe (obie w reżyserii Michała
Waszyńskiego), to „Włóczęgi”
i „Będzie lepiej” (kilkakrotnie
powtarzane w ostatnich latach
w TV).
Wojna ani prawie na chwilę nie
przerwała działalności artystycznej Szczepka i Tońka. Po
ewakuacji ze Lwowa we wrześniu znaleźli się w Rumunii,
gdzie w Busau, w tamtejszej
YMCA, Wiktor Budzyński natychmiast zdołał zorganizować
występy „wesołofalowców” dla
uchodźców. Potem przez Jugosławię i Włochy dotarli na granicę włosko-francuską i tam w
Modenie powstała Polska Czołówka Teatralna Nr 1. Szczepko i Tońko, już w mundurach
bawili brać żołnierską. „Polish
Soldier’s Revue by Lwowska
Fala”. Tak ich zapowiadały
afisze. I ani na chwilę nie zapominali „skąd ich ród” — że ze
Lwowa. Tońko do ostatnich dni
swego życia (zmarł w Warszawie 6 października 1990 r.) pamiętał jeden z ich ówczesnych
skeczów. Żołnierze otrzymują
do wypełnienia karty ewidencyjne. Jedna z rubryk ankiety
brzmi: „W jakim kierunku się
specjalizujesz?” Tońko, zgodnie
z dawnymi regułami gry „durnowaty pomidor”, nie ma pojęcia, jak tę rubrykę wypełnić.
Szczepko: „ta co ty, durnowaty
pumidur, nie wisz w jakim kierunku si specjalizujisz? Ta w
kierunku do Lwowa!”
No i specjalizowali się w tym
jedynym możliwym do pomyślenia kierunku. Specjalizowali
się, jeżdżąc od obozu do obozu, nieraz zaś i czołgając się od
okopu do okopu. Aż w Modenie
dosłużyli się stopni podporuczników, gwiazdkę zaś do beretu
Tońka przypinał osobiście generał Maczek, wręczając mu własną, oderwaną z generalskiego
naramiennika. Rzadki to — być
może — wypadek, by awanse
zdobywać na wojnie za opowiadanie dowcipów. Lecz ich
śmiech — tak wówczas potrzebny — mierzyć można bez mała
i generalską rangą, bo podnosił
na duchu, rozgrzewał zwątpiałe

serca, kazał wierzyć w zwycięstwo.
„Byliśmy już pod Wilhelmshaven — wspomina Tońko w
filmie, który o nim nakręciłem
— kiedy kończyła się wojna.
Byliśmy już właściwie u drzwi
domu. Trzeba było wracać. Ale
wracać do Wielkiej Brytanii,
nie do domu. A myśmy chcieli
do domu...”
Ponieważ dom ten nie został,
jakby się wówczas mogło zdawać, na Obertyńskiej, lecz już
na Worowśkoho, zawrócili
Szczepko i Tońko do Wielkiej
Brytanii. Kazimierz Wajda powrócił później do Polski. Miałem to szczęście, że pracowałem z nim przez jakiś czas na
Myśliwieckiej w Warszawie,
gdzie prowadził głośne wówczas
audycje tzw. masowe — „Przy
sobocie po robocie”. W 1955
roku powalił go zawał. Spoczywa Szczepko na Rakowickim
Cmentarzu w Krakowie. Chociaż tyle, że też w Galicji...
Tońko zaś znalazł się wpierw w
Afryce, w Johannesburgu, później zaś w Anglii, gdzie już jako
Mr Henry Barker przez siedemnaście lat wykładał angielskim sztubakom w angielskim
college’u łacinę i zasady brytyjskiej konstytucji. Albowiem ten
„durnowaty pomidor” w życiu
prywatnym znał ekspedite łacinę jeszcze z VI Klasycznego
Gimnazjum im. Staszica na
Łyczakowskiej, a z prawa administracyjnego doktoryzował
się na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Pokażcie mi dzisiejszego rewiowego wesołka, który
by, znalazłszy się na obczyźnie,
mógł uczyć choćby w podstawowej, niedzielnej szkółce. Jak
powiadają we Lwowie —dzisiaj
już takich nie robią...
Po czterdziestu czterech latach tułaczki zatęsknił Tońko i
przed dwoma laty zamieszkał
pośród naszej lwowskiej diaspory w Warszawie, w Domu
Kombatanta, czyli — jak sam
mawiał — w „Domu Kombatiara”. Swoje 86 urodziny obchodził już, niestety, w lecznicy
rządowej, gdzie go „za bezdurno” umieściło również lwowskie
dziecko — Jacek Kuroń. Na te
urodziny przywiozłem Tońkowi wprost ze Lwowa szczególną wiadomość: oto jego Łyczakowska ulica już nie była Lenina, lecz znów Łyczakowska.
„Takie, Jurciu, prezenta, to si
pamięta...” — uśmiechnął się
smutno. A w dwa dni później
zadzwoniono do mnie z lecznicy.
I był to najsmutniejszy telefon,
jaki odebrałem w życiu.
W kilka dni później urna z prochami ostatniego lwowskiego
batiara, który przeżył swoją
własną legendę, odleciała do
Londynu. Już bez Niego „specjalizować si musimy” w kierunku do Lwowa...
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