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Józef Bohdan Zaleski (ur. 14 lu-
tego 1802 w Bohatyrce, gubernia 
kijowska, zm. 31 marca 1886 w 
Villepreux). Polski poeta okre-
su romantyzmu. Wraz z Antonim 
Malczewskim i Sewerynem Gosz-
czyńskim zaliczany jest do „szkoły 
ukraińskiej” polskiego romanty-
zmu. Urodził się w wielodzietnej, 
niezamożnej rodzinie szlacheckiej 
posługującej się herbem Prawdzic 
jako najmłodszy z trzynaściorga ro-
dzeństwa. Uczył się u Bazylianów 
w Humaniu, gdzie poznał Seweryna 
Goszczyńskiego i Michała Grabow-
skiego.

W 1820 r. wyjechał do Warszawy, 
tam zaangażował się w działalność 
różnych organizacji patriotycznych. 
Związany ze sprzysiężeniem Piotra 
Wysockiego. 

Pracował w tym czasie jako gu-
werner na prowincji. Podpisał 25 
stycznia 1831 roku akt detronizacji 
Mikołaja I Romanowa. W powsta-
niu listopadowym walczył m.in. 
pod Sochaczewem i Grochowem, 
za co otrzymał Krzyż Virtuti Milita-
ri. Poseł z powiatu taraszczańskiego 
województwa kijowskiego na sejm 
powstańczy. 

Rzeź galicyjska 1846 r. 
(„Krwawe zapusty”)
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175 lat temu jeden z zaborców Rzeczypospolitej, by zapobiec powstaniu Polaków w Galicji doprowadził do 
bratobójczej rzezi. Jak podają różne źródła: Galicja, to potoczna nazwa ziem dawnej Rzeczypospolitej pod 
zaborem austriackim 1772–1918; (faktycznie od 1770) powstała z nadanej im przez Austrię oficjalnej na-
zwy Królestwo Galicji i Lodomerii. W jej skład wchodziły ziemie południowej Małopolski po Wisłę (od 
1846 roku wraz z Krakowem), Rusi Czerwonej oraz zachodnia część Podola wraz z Tarnopolem. Cd na str. 8

14 lutego 1802 urodził się Józef Bohdan Zaleski
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Małopolska Wsch. 28 lutego 1944r. w Hucie Pieniackiej 
28 lutego 1944 roku we wsi miał 
miejsce mord na ludności pol-
skiej, dokonany przez żołnierzy 
4. Pułku Policji Schutzstaffel (SS) 
złożonego z ukraińskich ochotni-
ków do 14. Dywizji Grenadierów 
SS (SS-Galizien) pod dowódz-
twem niemieckim, przy udziale 
oddziału Ukraińskiej Powstańczej 
Armii i oddziału paramilitarne-
go ukraińskich nacjonalistów 
pod dowództwem Włodzimierza 
Czerniawskiego.                                      / Pozostałości polskiego cmentarza    Hucie Pieniackiej

/ Fot. Ilustrowany Kuryer Codzienny/domena publiczna W trakcie rabacji dochodziło do krwawych starć. Ilustracja z „Ilustrowanego 
Kuryera Codziennego”.

/ By brak - Domena publiczna
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Bieszczadcy leśnicy postawili 
pomnik dla pomordowanych 
przez UPA
Redakcja

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 14 stycznia 2021 roku zmarł

ś.p. ppłk. poż.
Feliks Kostecki
Żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty 

Armii Krajowej pseudonim „Lech”,
emerytowany oficer dolnośląskiej PSP 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się
20 stycznia 2021 roku o godzinie 8.45

na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

Pogrążeni w smutku  koledzy i potomkowie żołnierzy 
27 WDP AK.

Odeszli na Wieczną 
Wartę

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 15 stycznia 2021 roku zmarł 

w Kudowie-Zdroju 

ś.p. ppor.
Szczepan Siekierka

 Od stycznia do sierpnia 1944 roku łącznik Armii 
Krajowej w Lwowskim Okręgu AK.

Następnie do sierpnia 1945 roku walczył 
w oddziałach Samoobrony, chroniąc ludność 

polską przed działalnością UON-UPA na terenie 
powiatu podhajeckiego.

Szczególnie zaangażowany w dzieło dokumentowania 
i upamiętniania martyrologii ludności polskiej 

na Kresach Południowo-Wschodnich 
w latach 1943-1945.

Wieloletni prezes Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar 
Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów.

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!
 Cześć Jego Pamięci! 

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 16 stycznia 2021 r. odszedł wspaniały 

człowiek, nasz kolega i przyjaciel

ś.p.
Jerzy Mużyło

Ś.p. Jerzy Mużyło przez wiele lat stał na czele 
powstałego w 2014 roku stowarzyszenia. Jego 

głównym celem było zachowanie pamięci 
o Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej oraz 

upamiętnienie wkładu Kresowian w historię Polski. 
To m.in. dzięki niemu na szczecińskim Cmentarzu 
Centralnym powstał pomnik poświęcony Pamięci 

Ofiar Nacjonalistów Ukraińskich 
w latach 1939-1947 na Wołyniu i Kresach 

Południowo-Wschodnich.

Był też korespondentem Kresowego Serwisu 
Informacyjnego w którym publikował ważne dla 

Kresowian i Kresów wydarzenia.   

Pochowany 23 stycznia 2021 r. na Cmentarzu 
Centralnym w Szczecinie o czym powiadamiają 
koledzy ze Stowarzyszenia, Ruchu Społecznego 

Porozumienie Pokoleń Kresowych oraz 
redakcyjnego zespołu KSI 

Z relacji świadków wynika, że 
Polacy umierali w męczarniach. 
Członkowie UPA zamordowali 
Polaków przy pomocy siekier, 
wideł i kos. Leśnicy z Bieszczad 
postawili pomnik dla pomordo-
wanych przez UPA.

Obelisk i krzyż stanęły na Jele-
niowatym - grzbiecie górskim w 
pobliżu Mucznego. „Pamięci 74 
polaków bestialsko pomordowa-
nych przez ukraińskich nacjona-
listów”, taki napis widnieje na 
obelisku.

Z rąk UPA, w tzw. „cichej egze-
kucji” bez jednego wystrzału w 
leśniczówce Branzberg prowa-
dzonej przez leśniczego Francisz-
ka Króla,15 sierpnia 1944r zgi-
nęły co najmniej 74 osoby. Byli 
to mieszkańcy okolicznych wio-
sek m.in. leśnicy, księża i dzieci. 
Ukrywali się przed ukraińskimi 
nacjonalistami. Nigdy nie zosta-
li pochowani, ich ciała wchłonął 
las.

Z relacji świadków i zachowa-
nych dokumentów wynika, że 
umierali w męczarniach.

- Widziałem kobiety, mężczyzn, 
dzieci. Sutannę duchownego i 
mundury leśników. Ciała nosiły 

ślady okrutnych tortur i bestial-
skiej śmierci - wspominał Alojzy 
Wiluszyński, jedyny żyjący świa-
dek tamtych wydarzeń, który po 
latach wrócił w miejsce tragedii a 
jego historię zapisał Antoni Der-
wich.

Przez lata o mordzie w leśniczów-
ce na Jeleniowatym nie pisano w 
ogóle albo niewiele.

- Chciałem uchronić od zapo-
mnienia tamtą zbrodnię - mówi 
Antoni Derwich miejscowy leśni-
czy.

- Przed rokiem poprosiłem Jana 
Mazura, nadleśniczego Nadle-
śnictwa Stuposiany, jako gospo-
darza terenu, o zezwolenie na 
ustawienie drewnianego krzyża. 

Spodobał mu się ten pomysł. 
Nadleśniczy zaangażował w to 
całe grono leśników Nadleśnic-
twa Stuposiany i RDLP w Kro-
śnie. Nie było to proste zadanie.

- Potrzebne były zgody z Urzędu 
Gminy, Starostwa, Komisji „od 
Pamięci i Męczeństwa”, a to spo-
wodowało wydłużenie terminów 
i nie udało się odsłonić go w 65 
rocznicę, czyli w 2009 r., ale cie-
szymy się, że udało się go posta-
wić teraz.

 Info za: https://nowiny24.pl/
bieszczadcy-lesnicy-postawili-
pomnik-dla-pomordowanych-
przez-upa/ar/6095663?fbcli-
d=IwAR1gZ9ZFc7wg_DrMa-
eX8rZOVv_9RyqINZb4ggZ_
FYNv9chka-5cF1iFoavA

/ FOT. WOJCIECH ZATWARNICKI

13 stycznia 1944 
roku Biuro Po-
lityczne KC 
WKP(b) po-
wołało komisję 
śledczą pod na-
zwą „Specjalna 
komisja ds. usta-
lenia i przepro-
wadzenia śledz-
twa okoliczności 
rozstrzelania w 
lesie katyńskim 
polskich jeńców 
wojennych przez 
niemiecko-faszy-
stowskich na-
jeźdźców”

Na czele komi-
sji stanął Nikołaj 
Nilowicz Burdenko, Naczelny 
Chirurg Armii Czerwonej i czło-
nek Akademii Nauk ZSRS.

Komisja Burdenki pracowała 
w Katyniu od 13 do 24 stycznia 
1944 roku. W raporcie końcowym 
stwierdzono, że zbrodni na Po-
lakach dokonali Niemcy między 
wrześniem a grudniem 1941 roku 
powielając wcześniejsze tezy funk-
cjonariuszy NKWD i Smiersza.

W 1946 roku śmiertelnie już 
chorego Burdenkę odwiedził 
przyjaciel, były profesor Uni-
wersytetu w Woroneżu Olszań-
ski, któremu Burdenko wyznał: 
„Wykonując osobisty rozkaz 
Stalina pojechałem do Katynia, 
gdzie akurat rozkopywali mogi-
ły. Śmierć [oficerów] nastąpiła 
w 1940 roku. Dla mnie jako le-
karza był to oczywisty fakt nie-
podlegający żadnej dyskusji”.

Za: 
h t tps : / /h is torykon.pl /13-s t -
ycznia-1944-biuro-polityczne-
kc-wkpb-powolalo-komisje-
s l e d c z a - n a z w a - s p e c j a l n a -
k o m i s j a - d s - u s t a l e n i a -
przeprowadzenia-s ledztwa-
okolicznosci-rozstrzelania-les-
ie-katynskim/?fbclid=IwAR190
Xhpn6qrC0s1TNxiWuKDcw1k
eOCpQQeJHhInST2AGuuyYW
quGoZ2nRA

Komisja Burdenki. Fałszowanie 
zbrodni katyńskiej
Redakcja



www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                           1 lutego 2021  - strona 3

Minęła 77. rocznica powstania 
-niestety zapomnianej dzisiaj 27. 
Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 
Andrzej Łukawski
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Gdy w 77. rocznicę  rocznicę po-
wstania 27 WDP AK poszedłem 
na Skwer Wołyński, to  z zaże-
nowaniem stwierdziłem, że pod 
wielkim napisem na stylizowa-
nym na miecz krzyżu  z napisem 
„OBROŃCOM OJCZYZNY” 
nie ma żadnej wiązanki oraz nie 
zapłonął żaden znicz poległym 
w walce obrońcom Wołynia. Za-
wsze gdy chodzę na skwer zabie-
ram ze sobą „Światełko Pamięci’ 
Które oczywiście zapaliłem bo 
przecież odpowiedzialnych za hi-
storie Polski członków rządu nie 
stać na 5 (słownie pięć) złotych 
na znicz. 
Nie pierwszy już raz okazało się, 
że moje spacery nie są osamot-
nione i tu CZAPKI Z GŁÓW dla 
okolicznych mieszkańców Żoli-
borza którzy jednak pamiętali o tej 
rocznicy i też ruszyli na „spacer” 
a przy okazji zapalili kolejny zni-
cze rozświetlając tym samym sza-
rą i smutną rzeczywistość skrupu-
latnie ukrytą w krzakach przy ul. 
Gdańskiej. Wstyd mi za kolejne i 
kolejne kadencje władze w Polsce 
które za nic mają OBROŃCÓW 
OJCZYZNY z drugiej po żołnier-
zach Tito regularnie działającej 
pod nosem Niemców formacji 
zbrojnej. Dzień wcześniej i w 
dniu rocznicy telewizyjne gadzi-
nówki prześcigały się w infor-
macjach o wyzwoleniu Żydów z 
Oświęcimia jednak żaden pismak 
nie wpadł na to, by przypomnieć 
przestrzeni publicznej o rocznicy 
powstania 27 WDP AK.
--
Po apogeum rzezi na Wołyniu i 
Krwawej Niedzieli z dnia 11 lipca 
1943r., dowództwo Armii Krajo-
wej podjęło decyzję o skierowa-
niu sił konspiracyjnych na Woły-
niu do zbrojnej walki z Ukraińską 
Powstańczą Armią. 20 lipca 1943 
roku Komendant Okręgu Wołyń-
skiego AK ppłk Kazimierz Bą-
biński ps. Luboń, wydał rozkaz 
powołania oddziałów partyzanc-
kich, których celem miała być 
ochrona ludności polskiej przed 
UPA.

Powstało 9 oddziałów: „Bomby”, 
„Drzazgi”, „Gzymsa”, „Jastrzę-
bia”, „Korda”, „Piotrusia”, „Ry-
szarda”, „Sokoła” i „Strzemienia” 
które na tym etapie ich tworzenia 
liczyły łącznie około 1200 żołnie-
rzy. Siły te miały wesprzeć drugą 
polską siłę bojową na Wołyniu 
którą stanowiły słabo uzbrojone 
oddziały samoobrony w liczbie 
około 3600 ludzi stacjonujące w 
około stu placówkach.

Kiedy 4 stycznia 1944 roku 1 
Front Ukraiński Armii Czerwo-
nej przekroczył dawną granicę 
ZSRR z Polską w rejonie Rokit-
na, dowództwo Okręgu „Wołyń” 
AK Wołyń zdecydowało się przy-
stąpić do realizacji planu „Bu-

rza” na Wołyniu. W założeniu 
taktycznym, Komendant Okręgu 
Kazimierz Bąbiński „Luboń” pla-
nował stworzenie jednostki bo-
jowej wielkości korpusu, której 
zadaniem byłaby walka z cofają-
cymi się Niemcami i wystąpienie 
wobec Armii Czerwonej w roli 
gospodarza Wołynia.

W związku z powyższym, 16 
stycznia 1944 roku komendant 
Okręgu „Luboń” wydał rozkaz 
koncentracji sił AK w zachodniej 
części Wołynia. W miejscowości 
Kupiczów powstał sztab polowy a 
następnie we wsi Suszybaba.

Niestety, wykonanie rozkazu na-
potkało szereg trudności. Część 
członków samoobron nie wyru-
szyła na koncentrację z powodu 
ciągłego zagrożenia ich miejsco-
wości ze strony UPA a 
część mobilizowanych 
żołnierzy z terenów ob-
jętych już walkami fron-
towymi miało problem 
z przejściem przez linię 
frontu.

W tej sytuacji płk „Lu-
boń” na odprawie ofice-
rów w dniu 28 stycznia 
1944 roku podjął de-
cyzję o organizowaniu 
wojska w ramach dywi-
zji piechoty wzorowa-
nej na stanie etatowym 
przedwojennej kowel-
skiej 27 Dywizji Piecho-
ty. Zorganizowano dwa 
zgrupowania pułkowe: 

kowelskie „Gromada” i włodzi-
mierskie „Osnowa”.

Takie działania nie były do końca 
zgodne z planem Burzy i wywo-
łały protesty Generała Komorow-
skiego a Komenda Główna odno-
siła się negatywnie do utworzenia 
27 Wołyńskiej Dywizji Armii 
Krajowej.

W ramach mobilizacji, przy 
udziale m.in. Władysława Filara, 
przeciągnięto w szeregi AK poli-
cjantów z Batalionu Policyjnego 
nr 107 z Maciejowa a ponadto, 
w ramach dywizji znalazła się 
kompania dywersyjno-saperska 
z Warszawy licząca około 20 lu-
dzi, która była -niestety- jedyną 
pomocą kadrowa jaką dywizja 
wołyńska otrzymała z centralnej 
Polski.

23. 01. 2021 r.pożegnaliśmy 
dwóch wielkich Polaków: w 
Szczecinie Jerzego Mużyło i we 
Wrocławiu Szczepana Siekierkę. 
Łączyła ich obu miłość i pamięć 
Kresów Wschodnich, a zarazem 
olbrzymia, tytaniczna praca na 
rzecz upamiętnienia pomordowa-
nych na Kresach. 
Dokonywali tego przy pomocy ta-

kich jak Oni, dziesiątki lat bez ja-
kiejkolwiek pomocy Państwa Pol-
skiego. To tacy jak oni przywraca-
li mu godność pamiętając o Tych 
o których Polska zapomniała.
Zostawili w Szczecinie i Wrocła-
wiu wykuty w w kamieniu testa-
ment „Jeśli zapomnę o nich, Ty 
Boże... zapomnij o mnie”. 
Pamiętajmy.

Dwa Pomniki nad Odrą
Jerzy Rudnicki

Dobra wiadomość dla szukają-
cych krewnych z parafii katolic-
kiej Kostopol na Wołyniu, od 
dziś posiadamy kopię metryk z lat 
1923-1928, 1930-1941. Gdzie ich 
szukać?  GoForetime - genealo-
gical research in Eastern Europe 
fizycznie w rów-
nieńskim archi-
wum.

Również chce-
my powiadomić 
że mamy w swo-
jej bazie metry-
ki z parafii Sar-
ny na Wołyniu 
z lat 1921-1923, 
1925-1936.  Jak 
można przeglą-
dać wspomniane 

metryki? Można tylko zamówić u 
nas przegląd i otrzymać zdjęcia z 
aktami poszukiwanych osób.
Info. za : https://www.fa-
c e b o o k . c o m / g o f o r e t i m e /
posts/1392289974442468

GoForetime - genealogical 
research in Eastern Europe
Redakcja
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SZCZECIN -  OSTATNIA DROGA ŚP. JERZEGO MUŻYŁO
Paweł Bendkowski

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

Miał jeszcze wiele planów, będąc 
w szpitalu telefonicznie umawiał 
się na spotkanie rocznicowe przy 
Pomniku Kresowym na szczeciń-
skim cmentarzu. Ono nastąpi 9 lu-
tego, jak co roku, ale niestety bez 
jego fizycznej obecności. Zapew-
ne będzie patrzył na nas z nieba i 
modlił się z nami za ofiary ludo-
bójstwa na Wołyniu i Kresach Po-
łudniowo - Wschodnich. Niezba-
dane są wyroki Boskie . Odszedł 
od nas 16 stycznia b.r. o wiele za 
wcześnie (miał 68 lat) Wszech-
mocny zabrał Go do Wieczności. 
Nam w smutku i żalu pozostało 
odprowadzić Go na miejsce ziem-
skiego spoczynku, modlić się w 
Jego intencji i wspominać Go. 
Wspominał Go też przewodzący 
Mszy św. w Jego intencji Metro-
polita Szczecińsko-Kamieński 
abp Andrzej Dzięga. 

Archikatedra pw. Św. Jakuba 
Apostoła zapełniła się licznie, 
mimo pandemii, rano o 10-tej 
23go stycznia pragnącymi poże-
gnać śp. Jerzego Mużyłę. Warto 
może dodać, że zachowane były 
ograniczenia sanitarne związane 

z pandemią, co nie było trudne w 
tak olbrzymiej budowli. Oprócz 
najbliższej rodziny żegnali Go 
przyjaciele, koleżanki i kole-
dzy ze środowisk Kresowych, 
w tym ze  Stowarzyszenia Kre-
sy Wschodnie – Dziedzictwo i 
Pamięć które zakładał i którego 
był Prezesem przez 2 kadencje a 
także z wielu innych środowisk, 
stowarzyszeń, organizacji , in-
stytucji i Grup Obywatelskich z 
którymi współpracował. Należy 
do nich Instytut Pamięci Narodo-
wej, którego Szczeciński Oddział 
reprezentował obecny dyrektor p. 
Paweł Skubisz i współpracujący 
pracownicy  oraz poprzedni  dy-
rektor Oddziału, obecnie pracują-
cy w warszawskiej centrali IPN p. 
Marcin Stefaniak. Zrozumiałym, 
że żegnało go środowisko AK-
-owskie, śp. Jerzy Mużyło był 
przez kilka kadencji członkiem 
Zarządu Okręgu Szczecińskiego 
ŚZŻAK. Poczet sztandarowy wy-
stawił Okręg Szczeciński Naro-
dowych Sił Zbrojnych, który jest 
czołową organizacją wchodzącą 
w skład Porozumienia Środowisk 
Patriotycznych w Szczecinie, 

które zawsze wspierało śp. Je-
rzego Mużyło w Jego poczyna-
niach , choćby współorganizując 
Szczecińskie Marsze Wołyńskie i 
uczestnicząc zawsze w uroczysto-
ściach przy Pomniku Wołyńskim. 
Władze państwiwe reprezentował 
Wojewoda Zachodniopomorski p. 
Zbigniew Bogucki. To jemu przy-
padła rola uroczystego przekaza-
nia rodzinie Zmarłego ,w obec-
ności wszystkich uczestników 
Mszy Św. odznaczenia – Złotego 
Krzyża Zasługi które przyznał 
pośmiertnie śp. Jerzemu Mużyło, 
Prezydent RP p. Andrzej Duda za 
zasługi w działalności na rzecz 
zachowania pamięci o Kresach 
Wschodnich i ich ludziach.

 Msza Św. była celebrowana przez 
czterech księży – oprócz abpa An-
drzeja Dzięgi , celebrowali ją ks. 
kanonik Kazimierz Łukjaniuk – 
kapelan Środowisk Kresowych 
Pomorza Zachodniego i obecny 
Prezes Stowarzyszenia Kresy 
Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć 
w Szczecinie, ks. kanonik kmdr 
Zbigniew Jaworski, pełniący na 
co dzień obowiązki  Wice Oficja-

ła Sądu Biskupiego w Szczecinie, 
a posługę kapłańską w parafii p.w. 
MB Bolesnej, oraz ks. prałat Da-
riusz Knapik, proboszcz Bazyliki 
Archikatedralnej, w której odby-
wała się uroczysta Msza. 

Rozpoczynając ją  pierwszą mo-
dlitwą w intencji  śp. Jerzego 
Mużyło,  abp Andrzej Dzięga  
zastanawiał się co pozostaje po 
człowieczym życiu.  Pamięć – nie 
tylko o osobie ale i różnorodnych 
formach Jego aktywności. Było 
arcybiskupowi łatwiej o tym mó-
wić i słowa te były prawdziwe bo 
sam jest uczestnikiem tej pamięci 
: „Mury tej katedry zapamiętają 
na długo te wszystkie słowa pa-
mięci, także prace, dyskusje doty-
czące narastającej się i pogłębia-
jącej nadziei na upamiętnienie 
na naszej pomorskiej ziemi ofiar 
Wołynia i Małopolski Wschod-
niej.” Tak, Ci co znają trochę 
środowiska kresowe wiedzą, że 
i wcześniej były czynione w tym 
temacie starania, niestety bezsku-
tecznie. Dopiero śp. Jerzy Mużyło 
znalazł  klucz do sukcesu – Jego 
dyplomacja połączona z deter-
minacją zdołały zarazić nadzieją 
środowiska kresowe ale także 
tych co odkryli Kresy na nowo. 
„Pozostanie na zawsze, konty-
nuował Arcybiskup, w murach 
tej katedry tablica poświęcona 
ofiarom ludobójstwa wołyńskie-
go, ale także wspomnienie setek, 
jeśli nie tysięcy spotkań, dyskusji, 
tekstów, publikacji dokumenta-
cji, wydarzeń. Na szczecińskiej 
ziemi pozostanie Pomnik Ofiar 
Wołynia, tak bardzo charaktery-
styczny. 

W tym wszystkim był obecny śp. 
Jerzy Mużyło.” Tak, to kilkana-

ście lat starań i rozwoju środo-
wisk kresowych w Szczecinie z 
udziałem śp. Jerzego by dotrzeć 
do sukcesu w postaci odsłonięcia 
9 lutego 2019 r. na szczecińskim 
Cmentarzu Centralnym Pomnika 
Ofiar  Wołynia i Kresów Wschod-
nich. Kończąc swe krótkie wy-
stąpienie słowami : „Śp. Jerzy 
Mużyło niesie to wszystko oprócz 
swojego dobrego życia przed Boży 
tron. Mamy za co Bogu dzięko-
wać. Mamy za co z Nim stającym 
przed Bogiem przepraszać i o co 
prosić, bo wieczność dla Niego 
przychodzi – o wieczny pokój, o 
miłosierdzie nad słabością której 
nikt z nas nie jest wolny” – abp 
Dzięga pozdrowił wszystkie po-
szczególne środowiska uczestni-
czące w tej żałobnej uroczystości. 
Jednocześnie biskup powiado-
mił zebranych, że o wygłoszenie 
słowa homilii poprosił ks. kan. 
Zbigniewa Jaworskiego, z racji 
tego, że on również pochodzi z 
tamtej, zamęczonej ziemi, z którą 
związany był rodzinnie śp. Jerzy 
Mużyło.

DUSZA JEGO SPODOBAŁA 
SIĘ BOGU

Homilię, duchowny rozpoczął od 
refleksji, że „Życie ludzkie kruche 
jest szkło, kruche jak bańka my-
dlana, która pęka przy lada po-
dmuchu wiatru. Dlatego musimy 
być zawsze gotowi na to jedyne i 
najważniejsze spotkanie, na Sąd 
Boży jak słyszeliśmy w Księdze 
Apokalipsy. I zapadnie tam wy-
rok, od którego nie ma apelacji. 
Dlatego Kościół przypomina nam 
ciągle : Czuwajcie, czuwajcie, bo 
nie wiecie po której stronie nocy 
Was przyjmie.” Zacytował też 
słowa z Księgi Mędrców: „Dusza 
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jego spodobała się Bogu, dlatego 
pospiesznie wyszedł z nieprawo-
ści. A ludzie patrzyli i nie pojmo-
wali”. I kontynuował „My też nie 
pojmujemy, bo trudno nam pojąć 
śmierć człowieka, przed którym 
życie stało jeszcze otworem, z któ-
rym spotykaliśmy się na różnych 
uroczystościach, kościelnych i 
patriotycznych, urzędowych i pa-
triotycznych w różnych miejscach 
województwa i kraju. Wystarczy 
wspomnieć Pomnik Ofiar Rzezi 
Wołyńskiej, tablice w tej katedrze, 
czy też odsłonięcia tablicy w No-
wogardzie, czy Świątnikach k. 
Sobótki. Śp. Jerzy Mużyło organi-
zował opłatki kombatanckie, Dni 
Kombatanta, powodował integra-
cję różnych formacji pod jednym 
hasłem: Bóg- Honor- Ojczyzna.” 

„Możemy zapytać – kontynuował, 
co nas, co śp. Jerzego urzeka na 
Wschodzie, na Kresach, na Woły-
niu ? Jest to niewątpliwie troska 
o pamięć historyczną i przestro-
ga aby nigdy nie dochodziło do 
eksterminacji i ludobójstwa. To 
nie „ludzie ludziom zgotowali ten 
los” jak pisała Zofia Nałkowska 
w „Medalionach”, ale konkretni 
Ukraińcy zgotowali Polakom ten 
los na Kresach, czy Niemcy zgo-
towali Polakom II wojnę świato-
wą, cierpienie i eksterminację.” 
Atmosferę tamtych dni tragedii 

wołyńskich wsi na Wołyniu i Kre-
sach Południowo – Wschodnich  
przypomniał przedstawiając 
wiersz poety Krzysztofa Kołtuna 
„Płonący Wołyń”. Przypomniał 
też, że” w 1943 roku na terenach 
tych zginęło z rąk ukraińskich 
nacjonalistów z OUN i UPA 
jak szacowała Ewa Siemaszko 
ok.130 tys. Polaków. Najwięcej 
ofiar ponieśli mieszkańcy wio-
sek. Padają też i inne liczby ofiar 
bo poszukiwania nie zostały za-
kończone. Symbolem tych ofiar 
jest kwiat lnu, który Instytut Pa-
mięci Narodowej wydał go jako 
znaczek – symbol przerwanego 
życia dziesiątków tysięcy ofiar. 
Wygłaszający homilię ks. Jawor-
ski przypomniał wojskową akcję 
„Burza” : Komendant Główny 
Armii Krajowej gen. Bór-Ko-
morowski wyda rozkaz da prze-
prowadzenia akcji „Burza” na 
Kresach Wschodnich dla zazna-
czenia polskiej suwerenności. 
Bo nie spodziewaliśmy się, że na 
konferencji w Teheranie w 1943 
r. Kresy Wschodnie zostaną od-
dane w ręce Sowietów. Tyle hi-
storii- jak śp. Jerzy to przeżywał, 
jak się z nią identyfikował mimo 
że urodził się w Szczecinie?

W tym momencie kapłan przypo-
mniał życiorys śp. Jerzego Muży-
ło co może być ciekawe dla nie 

znających Go bliżej : „Urodził 
się 24 sierpnia 1952 r. jako dru-
gi z męskiego rodzeństwa . Był 
synem Antoniny i Antoniego. Wy-
wodził się z rodziny o tradycjach 
Akowskich, które pielęgnował 
całe życie. Dzieciństwo i dora-
stanie spędził na szczecińskim 
Pogodnie. Po ukończeniu szko-
ły podstawowej oraz Technikum 
Energetycznego, w którym zajęcia 
praktyczne prowadził Jego ojciec, 
zaraz rozpoczął pracę w Elek-
trowni Dolna Odra, gdzie spędził 
cały czas swojej pracy zawodo-
wej. Tuż po ślubie przeprowadził 
się z rodziną do Gryfina. W latach 
80-tych przebywał na kontrakcie 
w Iraku. Zajmował się budową 
mostów i elektrowni. W latach 
90-tych wrócił do swojego domu 
w Szczecinie. Opiekując się oj-
cem coraz częściej uczestniczył w 
spotkaniach byłych żołnierzy AK, 
poznając drogę życia swojej ro-
dziny na Wołyniu. Jak się później 
okazało historia Kresów odbiła 
piętno na jego dalszym życiu. Od 
ponad 20 lat był zaangażowany w 
działalność dla zachowania pa-
mięci o Kresach Wschodnich oraz 
upamiętniał wkład Kresowian w 
historię Polski. Po przejściu na 
emeryturę był jednym z założycie-
li Stowarzyszenia Kresy Wschod-
nie-Dziedzictwo i Pamięć. Jak się 
okazało ta praca pochłonęła Go 
bez reszty. Poświęcił swoje życie 
na odbudowanie relacji polsko-
-ukraińskich, pamiętając jednak 
o tragedii jak wydarzyła się na 
Wołyniu.

To między innymi dzięki Jego sta-
raniom 9 lutego 2019 r. nastąpi-
ło odsłonięcie Pomnika Pamięci 
Ofiar Nacjonalistów Ukraińskich 
z lat 1939-1947. Za swą działal-
ność został pośmiertnie odzna-
czony przez Prezydenta RP p. 
Andrzeja Dudę Złotym Medalem 
Zasługi.

Prywatnie Zmarły był miłośni-
kiem historii, lubił też podróżo-
wać. Był kibicem piłki nożnej. 
Nie udało Mu się jednak zreali-
zować marzenia o doprowadzeniu 
do meczu szczecińskiej Pogoni 
z Pogonią Lwów. Był ciepłym i 
dobrym człowiekiem, zawsze po-

nocny i uśmiechnięty. Idealnie od-
nalazł się w roli dziadka. Kochał 
Boga, kochał życie, kochał ludzi”.

POŻEGNANIE I OBIETNICA

Uczestnicy Mszy Św. po jej za-
kończeniu przemieścili się na 
Cmentarz Centralny w Szczecinie 
, gdzie o godz. 12-tej spod Bramy 
Głównej wyruszył pieszo kondukt 
żałobny do miejsca  Jego ziem-
skiego spoczynku. Ceremonii po-
grzebowej przy rodzinnym grobie 
i modlitwom w intencji Zmarłego 
przewodniczył ks. kanonik Kazi-
mierz Łukjaniuk. I to on w bardzo 
osobistym wystąpieniu pożegnał 
zmarłego Przyjaciela: 

„Spotkaliśmy się kilkanaście lat 
temu. Razem zakładaliśmy Sto-
warzyszenie Kresy Wschodnie 
– Dziedzictwo i Pamięć. Chciał-
bym Ci podziękować za to nasze 
wspólne wytrwanie w tej pamię-
ci o Wołyniu, tej pamięci o tych, 
którzy zostali tam zamordowani 
przez nacjonalistów ukraińskich. 
Nigdy nie zapomnę tej naszej 
wspólnej pielgrzymki po Ziemi 
Wołyńskiej, gdzie przed posta-
wieniem Pomnika Pamięci Po-
mordowanych, gdzie jeździliśmy 
po Wołyniu, po tych miejscach, 
gdzie zginęli nasi rodacy, zbie-
rając ziemię. Odwiedziliśmy po-
nad 40 miejscowości . Z ponad 
40 miejscowości przywieźliśmy 
próbki ziemi, które zostały zło-
żone pod Pomnikiem. To m.in. 
Twoja zasługa. Ten Pomnik to 

również Twoje dzieło. Twoje i 
nasze. I nasze wspólne. I za to 
Jurku, drogi Przyjacielu, chciał-
bym jako dzisiaj Twój następca 
podziękować. Za Twoją miłość, 
za Twoją wierność Kresom, za 
to że tak bardzo byłeś oddany. I 
Kresom i tym tutaj, którzy zosta-
liśmy na ziemi. 

Ta śmierć była zaskoczeniem. 
Kilka dni przed Twoją choro-
bą spotkaliśmy się na Zarządzie 
Stowarzyszenia, jeszcze omawia-
liśmy przyszłe nasze działanie, 
m.in. mówiliśmy o tym, że 9 lu-
tego spotkamy się przy Pomniku. 
Niestety już się nie spotkamy. Ale 
wierzę, że spotkamy się w Niebie. 
Jurku, do zobaczenia. I działaj 
dalej i wspieraj nas i pomagaj 
nam w naszym dziele. Będziemy 
to kontynuować. Wielu pyta się 
co będzie dalej ze Stowarzysze-
niem. Będzie trwało, będzie dalej 
działało, jestem tego pewny. I to 
Ci obiecujemy tutaj na Twojej 
ostatniej drodze. Śpij w pokoju.”

W imieniu rodziny śp. Jerzego 
Mużyło ks. kan. Zbigniew Ja-
worski podziękował przybyłym 
za uczestnictwo w pożegnaniu 
śp. Jerzego, za modlitwę, kwiaty 
i znicze.

Na zakończenie zebrani sponta-
nicznie zaintonowali śpiew hym-
nu „Boże, coś Polskę” . Odśpie-
wanie tej pieśni w tym miejscu 
nadało tej żałobnej uroczystości 
patriotyczny charakter.

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
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Zbrodnia w Koniuchach – ma-
sakra dokonana 29 stycznia 
1944 przez partyzantów ra-
dzieckich (Rosjan i Litwinów) 
Genrikasa Zimanasa i żydow-
skich Jaakowa Prennera na co 
najmniej 38 polskich mieszkań-
cach (mężczyznach, kobietach 
i dzieciach; najmłodsze miało 
2 lata) we wsi Koniuchy (dziś 
na terenie Litwy, dawniej w II 
Rzeczypospolitej w wojewódz-
twie nowogródzkim w powiecie 
lidzkim).
W czasie pogromu we wsi spalo-
no większość domów, oprócz za-
mordowanych, co najmniej kilku-
nastu mieszkańców zostało ran-
nych, a przynajmniej jedna osoba 
z nich zmarła następnie wskutek 
otrzymanych ran. Przed atakiem 
wieś zamieszkana była przez oko-
ło 300 polskich mieszkańców, ist-
niało w niej około 60 zabudowań. 
Partyzanci radzieccy wcześniej 
często rekwirowali mieszkańcom 
wsi żywność, ubrania i bydło, dla-
tego też tutejsi mieszkańcy powo-
łali niewielki ochotniczy oddział 
samoobrony.
W sprawie masakry w Koniu-
chach prowadzone jest śledztwo 
IPN. Dotychczas ustalono, że 
napadu dokonały radzieckie od-
działy partyzanckie stacjonujące 
w Puszczy Rudnickiej: „Śmierć 
faszyzmowi” i „Margirio”, wcho-
dzące w skład Brygady Wileń-
skiej Litewskiego Sztabu Ruchu 
Partyzanckiego, oraz „Śmierć 
okupantowi”, wchodzący w skład 
Brygady Kowieńskiej. Do od-

działów tych należeli Rosjanie 
i Litwini, większość oddziału 
„Śmierć okupantowi” tworzyli 
Żydzi i żołnierze Armii Czerwo-
nej zbiegli z obozów jenieckich. 
Oddział żydowski liczył 50 lu-
dzi, a oddziały rosyjsko-litewskie 
około 70 osób. Dowódcami byli 
Jakub Penner i Samuel Kaplinsky. 
Według jednego z napastników 
Chaima Lazara celem operacji 
była zagłada całej ludności łącz-
nie z dziećmi jako przykład słu-
żący zastraszeniu reszty wiosek. 
Według ustaleń Kongresu Polonii 
Kanadyjskiej, będących podstawą 
wszczęcia śledztwa, liczba zabi-
tych była większa (ok. 130).
Atak na Koniuchy i wymordo-
wanie tutejszej ludności cywilnej 
był największą z szeregu podob-
nych akcji prowadzonych w 1943 
i 1944 przez oddziały partyzantki 
radzieckiej w Puszczy Rudnickiej 
i Nalibockiej (np. masakra ludno-
ści w miasteczku Naliboki).

W maju 2004 w Koniuchach od-
słonięto pomnik pamięci ofiar za-
wierający 34 ustalone nazwiska 
ofiar.

W powojennych opracowaniach, 
na podstawie m.in. relacji żydow-
skich uczestników ataku na wieś 
(np. Izaaka Chaima i Chaima La-
zara) często podawano informacje 
o zamordowaniu wszystkich 300 
mieszkańców, a także o walkach z 
oddziałem niemieckich żołnierzy 
(w innych źródłach - litewskiej 
policji). Jednak późniejsze opra-
cowania nie potwierdziły obecno-

ści Niemców czy policjantów w 
wiosce, a także zakwestionowały 
tezę, że zginęli wszyscy miesz-
kańcy wsi (część z mieszkańców 
uciekła z masakry i przeżyła woj-
nę). Informacja stwierdzająca, że 
wymordowani zostali wszyscy 
polscy mieszkańcy wsi Koniuchy 
pojawiała się także w ówczesnych 
meldunkach struktur Polskiego 
Państwa Podziemnego.O tych wy-
darzeniach milczy i historiografia. 
Dziś nadal niewielu ludzi wie o 
wydarzeniach w Koniuchach. Nie 
ma żadnych informacji na ten te-
mat w podręcznikach szkolnych 
i akademickich. Jest to, niestety, 
dziedzictwo Związku Sowieckie-
go z jego przekłamaniami, cen-

zurą, przemilczaniem niewygod-
nych tematów, napiętnowaniem 
i prześladowaniami bohaterów 
i wielu niewinnych osób. Takie 
działania odcisnęły swoje piętno 
na współczesnej świadomości 
narodowej mieszkańców naszego 
rejonu i na ich wiedzy o własnej 
historii.

Samorząd rejonu solecznickie-
go stara się propagować wiedzę 
o dziejach tej miejscowości i jej 
mieszkańcach. Staraniami władz 
na skraju wsi został ustawiony 
krzyż pamięci pomordowanym 
mieszkańcom wraz z wypisanymi 
na nim imionami poległych. Przed 
rokiem przy drodze wjazdowej do 

Koniuch został ustawiony kie-
runkowskaz do miejsca upamięt-
niającego niewinnie pomordowa-
nych. Teraz każdy, komu nie jest 
obojętna historia i losy jego ziom-
ków, może tu przyjść, aby oddać 
należny hołd pomordowanym.

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=he7EsnvN3Uw

https://pl.wikipedia.org/wiki/
Zbrodnia_w_Koniuchach

http://l24.lt/.../228728-uczczono-
-pamiec-pomordowanych...

http://l24.lt/.../26511-w-koniu-
chach-uczczono-ofiary...

Zbrodnia w Koniuchach
Staniulis Viktoras (https://www.facebook.com/Viktor.Wilno)

Do redakcji Wilnoteki z prośbą 
o pomoc zwrócił się ks. Jerzy 
Lubianiec, który od ponad 10 lat 
jest na misji w Kazachstanie. W 
związku z obowiązującym z po-
wodu pandemii koronawirusa ob-
ostrzeniami ma ograniczone moż-
liwości gromadzenia środków na 
działalność duszpasterską oraz 
misyjną, więc prosi o wsparcie. 
Publikujemy list ks. Jerzego Lu-
biańca.
Nazywam się Jerzy Lubianiec. 
Jestem ksiedzem. Pochodzę z 
polskiej rodziny z Wileńszczy-
zny. Od dwunastu lat posługuję 
na misjach w Kazachstanie. Na 
co dzień pełnię różne obowiązki 
związane nie tylko z posługą sa-
kramentalną. Jestem proboszczem 
w Mołodziożnom, parafii odległej 
od Karagandy o 120 km. Więk-
szość moich parafian to potom-
kowie zesłańców z dawnych ziem 
Rzeczypospolitej, którzy z wielką 
dumą podkreślają że są Polaka-
mi, dbają o polskość i starają się 
przekazać ją następnym pokole-

niom. Opiekuję się kościołem pw. 
św. Józefa naszą bazyliką mniej-
szą w Karagandzie. Na co dzień 
pełnię też obowiązki dyrektora 
naszego  diecezjalnego oddziału 
Caritasu. Przy naszym Caritasie 
jest magazyn ubrań. Każdy z po-
trzebujących może przyjść i wy-
brać sobie ubranie, głównie – w 
okresie zimowym. Działa również 
Dom Samotnej Matki, gdzie matki 
z dziećmi mogą na jakiś czas się 
zatrzymać i otrzymać pomoc. W 
sierpniu ubiegłego roku otwo-
rzyliśmy centrum dla dzieci nie-
pełnosprawnych „Kotwica”. W 
działalność centrum zaangażo-
wało się wielu nauczycieli. Jest 
to na razie jedyne miejsce, gdzie 
dzieci niepełnosprawne w wieku 
12-22 lat wraz z rodzicami mogą 
przyjść i spędzić czas. Chcemy, by 
podopieczni „Kotwicy” zdobyli 
pewne umiejętności, na przykład 
szycia, sadzenia ogrodu, gotowa-
nia, aby w przyszłości byli w sta-
nie zarobić na swoje utrzymanie 
oraz być pożytecznymi dla społe-

czeństwa.
W działalność centrum dla dzieci 
niepełnosprawnych są zaanga-
żowani również rodzice. Wielu 
z nich nie umie opiekować się 
takimi dziećmi. Jest to też miej-
sce, gdzie mogą wymienić się do-
świadczeniem.
W Caritasie zatrudniam 5 osób. 
Sam nie jestem w stanie zapła-
cić im wynagrodzenia. Dotych-
czas radziliśmy sobie finansowo, 
bo wspomagały nas wspólnoty 
kościelne. Teraz, z powodu za-
mkniętych granic, nie mogę ni-
gdzie wyruszyć. Wcześniej nigdy 
nie prosiłem o pomoc w żadnych 
instytucjach. Dziś sytuacja wymo-
gła na mnie zwrócenie się z proś-
bą o wsparcie.

Za każde okazane zrozumienie 
naszej sytuacji serdecznie 
dziękujemy.
Z wyrazami szacunku,
ks. Jerzy Lubianiec

http://www.wilnoteka.lt/artykul/

ks-jerzy-lubianiec-apeluje-o-pom
oc?fbclid=IwAR03uVDu7Kca2Ep

qQRlWHhUE8Xeleaw45aaiCvET
Wi1kreydh-WakJvbT0g

Ks. Jerzy Lubianiec apeluje o pomoc
 Redakcja za Winoteka

/ Ks. Jerzy Lubianiec z parafianką / Fot. archiwum

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

https://www.youtube.com/watch?v=he7EsnvN3Uw&fbclid=IwAR285aRtgqNvSa9chiiKcSTkiOGxq5MZ6IHeb18lBxS7Mq3vqP9LSbr4Ing
https://www.youtube.com/watch?v=he7EsnvN3Uw&fbclid=IwAR285aRtgqNvSa9chiiKcSTkiOGxq5MZ6IHeb18lBxS7Mq3vqP9LSbr4Ing
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_w_Koniuchach?fbclid=IwAR3y3vG_n-re8Cp6ii58xIGpRbx4FmU0GYmvWomdRbOXptDgHIACvuy1X88
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_w_Koniuchach?fbclid=IwAR3y3vG_n-re8Cp6ii58xIGpRbx4FmU0GYmvWomdRbOXptDgHIACvuy1X88
http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/228728-uczczono-pamiec-pomordowanych-mieszkancow-wsi-koniuchy?fbclid=IwAR3WxqEglT2rji4pyrzZNNntFbJWiM7aPUsP_4EEJhNIL7l42-1mRLFedXI
http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/228728-uczczono-pamiec-pomordowanych-mieszkancow-wsi-koniuchy?fbclid=IwAR3WxqEglT2rji4pyrzZNNntFbJWiM7aPUsP_4EEJhNIL7l42-1mRLFedXI
http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/26511-w-koniuchach-uczczono-ofiary-pacyfikacji-wsi-sprzed-70-lat?fbclid=IwAR0LuMrdjH15TPbQgXHtJtlo0YK9KamE7AJ1h_EDQW6OffkV-GamfeXKRXc
http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/26511-w-koniuchach-uczczono-ofiary-pacyfikacji-wsi-sprzed-70-lat?fbclid=IwAR0LuMrdjH15TPbQgXHtJtlo0YK9KamE7AJ1h_EDQW6OffkV-GamfeXKRXc
https://www.facebook.com/Viktor.Wilno?__cft__%5b0%5d=AZWDeT8JAC8Sn-V5SJChSt2yoGkyiYMHCSZUc1Ki4OEvfWMtFZD5dx41jpZGR93p39Z7dOh5_no6N4Y_N4HAXsOuf2PisTsehgr6L1hqdG2rrw1jf3Gl-x-pSBBEkVKFqMBE2R749wCbz0Hr2CJSXdhNwlvMq9KK3cz8wLFiR6lNScamOfEcMwj8lMQuMgZ0rUxRbb0MTw1bOYKEIVIdL5vH&__tn__=-UC%2CP-y-R
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Przyjemną niespodzianką dla 
tych, którzy uczą się języka pol-
skiego w Lubieszowie, był pre-
zent – kalendarz na rok 2021 
wydany w Polsce. Ukazał się w 
nim wiersz jednego z lubieszow-
skich uczniów oraz zdjęcie jego 
nauczycielki.
Wolontariusze Stowarzyszenia 
Wołyński Rajd Motocyklowy 
przekazali w prezencie kalen-
darze dla uczniów niedzielnej 
szkoły działającej przy Oddziale 
Stowarzyszenia Kultury Polskiej 
na Wołyniu im. Ewy Felińskiej w 
Lubieszowie, którzy uczestniczą 
w różnych wydarzeniach związa-
nych ze wspólną ukraińsko-pol-
ską historią i kulturą. 
Prezent od WRM otrzymali rów-
nież członkowie SKP. Działaczy 
WRM oraz Oddziału SKP im. 
Ewy Felińskiej w Lubieszowie łą-
czy kilkuletnia współpraca m.in. 
w zakresie porządkowania pol-
skich grobów na Wołyniu i poza 
jego granicami.
Kalendarz ukazał się w ramach 
projektu «Pamięć i świadomość 
– zapomniane dziedzictwo na 

Ukrainie» realizowanego przez 
wolontariuszy Stowarzyszenia 
Wołyński Rajd Motocyklowy 
przy wsparciu finansowym Na-
rodowego Instytutu Polskiego 
Dziedzictwa Kulturowego za 
Granicą «Polonika». Zamieszczo-
no w nim zdjęcia przedstawiające 
charytatywną działalność człon-

ków WRM, na których zauwa-
żyć można również nauczycielkę 
języka polskiego z Lubieszowa 
Julię Charytoniuk. W kalendarzu 
znalazł się także wiersz Danyła 
Serbina, ucznia Liceum w Lubie-
szowie oraz niedzielnej szkoły 
przy SKP..

Wyniki konkursu «Osobi-
stości pogranicza» zosta-
ły ogłoszone w połowie 
stycznia 2021 r. Prace były 
oceniane w kilku katego-
riach wiekowych. Wśród 
najlepszych w grupie wie-
kowej 10–13 lat znalazł się 
Jarosław Wojnow z Tarno-
pola.

Jarosław Wojnow, uczeń 
punktu nauczania języka 
polskiego działającego 
przy Polonijnym Stowarzysze-
niu Kulturalno-Oświatowym w 
Tarnopolu, zdobył jedną z czte-
rech nagród głównych w swojej 
grupie wiekowej. Zwycięski esej 
konkursowy został zatytułowany 
«Ludwik Zamenhof. Bona faro 
ne detrueblas!». Nazwa eseju w 

tłumaczeniu z esperanto na język 
polski brzmi «Dobrej sprawy nie 
uda się zniszczyć». Przedstawia 
wybrane aspekty życia Ludwika 
Zamenhofa, twórcy esperanto – 
najbardziej rozpowszechnionego 
na świecie międzynarodowego ję-
zyka pomocniczego.

Pod koniec 2020 r. wyszedł dru-
kiem kolejny numer zbioru ar-
tykułów naukowych «Architek-
toniczne dziedzictwo Wołynia». 
Proponujemy naszym Czytelni-
kom krótki przegląd materiałów 
zawartych w tym wydaniu.

W siódmym tomie «Architekto-
nicznego dziedzictwa Wołynia» 
(ukr. «Архітектурна спадщина 
Волині») zachowano tradycyjny 
podział na artykuły naukowe oraz 
inne publikacje.

Artykuły naukowe poświęcone są 
badaniom nad zabytkami położo-
nymi m.in. w takich wołyńskich 
miastach i miasteczkach jak: 
Luboml, Ostróg, Dubno, Mię-
dzyrzecz Ostrogski, Starokon-
stantynów, Zasław, Maniewicze, 
Krzemieniec, Nowomalin, Łuck 
i Równe. Jeśli chodzi o artykuł 
Olgi Mychajłyszyn i Anastasiji 
Mahej 
Wpływ romantyzmu zachodnio-
europejskiego na rozwój neogo-
tyckiej architektury dworskiej na 
Podolu i Wołyniu», to jego zasięg 
wykracza poza granice Woły-

nia. Mało zbadanemu tematowi 
poświęcony jest artykuł Natalii 
Lusznikowej otwierający tom: 
„Mikler jako mistrz sztuki ogro-
dowo-parkowej: etap początko-
wy”.
Wiele interesujących treści moż-

na znaleźć w drugiej części tomu 
zawierającej inne publikacje. 
Ich tematyka jest rozmaita. Pod 
względem chronologicznym do-
tyczą okresu od XVII wieku do 
dni dzisiejszych.

Umieść nasze logo w swojej gazecie, my umieścimy Twoje w TYM miejscu
redakcjaksi@btx.pl

Uczeń z Tarnopola 
wśród zwycięzców 
Konkursu ”Osobistości 
pogranicza”
MONITOR WOŁYŃSKI

Z prasy polonijnej 
Wiersz ucznia z Lubieszowa 
ukazał się w wydanym w Polsce 
kalendarzu  
MONITOR WOŁYŃSKI

W Równem ukazał się nowy tom 
periodyku „Architektoniczne 
dziedzictwo Wołynia” 
MONITOR WOŁYŃSKI

Ocaleni od zapomnienia: 
Bolesław Kuczyński   
MONITOR WOŁYŃSKI
Historią Bo-
lesława Ku-
czyńskiego w 
2021 r. konty-
nuujemy cykl 
szkiców bio-
graficznych o 
nauczycielach 
II Rzeczypo-
spolitej, którzy 
w latach 1939–
1941 byli 
prześladowani 
przez władze 
radzieckie i 
uznawani za 
« e l e m e n t y 
społecznie niebezpieczne».

Bezzasadność i absurdalność 
oskarżeń NKWD pod adresem 
obywateli innego państwa wciąż 
robi wrażenie.

Akta śledztwa w sprawie Bole-
sława Kuczyńskiego, w oparciu 
o które został napisany ten ar-
tykuł, można określić jako ty-
powe jeśli chodzi o pokazanie 
metod piętnowania pewnych 
społecznych i narodowych grup 
ludności, które były szeroko sto-
sowane przez radzieckie organy 
ścigania. Po raz kolejny doku-
menty potwierdzają, że głów-
nym celem sowieckiego systemu 
represyjnego nie było ukaranie 
przestępców czy zapobieganie i 
wykrywanie przestępstw. Każ-
da osoba «niepożądana», nawet 
niewinna wobec państwa so-
wieckiego i niemająca zamiaru 

podjęcia jakichkolwiek działań 
przeciwko niemu, mogła zostać 
uwięziona na długi okres w obo-
zie pracy i poddana reedukacji.

Opracowałam ponad tysiąc 
spraw karnych wszczętych wo-
bec obywateli II Rzeczypospoli-
tej w latach 1939–1941, ale do 
dziś nie przestaje mnie dziwić 
brak logiki w działaniach funk-
cjonariuszy NKWD, które bar-
dziej przypominają ruletkę. Po-
dejmowane przez nich decyzje 
nie były przewidywalne, na wol-
ność bowiem często wypuszcza-
no ludzi, którym stawiano wiele 
zarzutów, równie często jednak 
Kolegium Specjalne NKWD 
wydawało surowe wyroki (8–10 
lat łagrów) na zwykłych obywa-
teli, którzy byli pokorni wobec 
władz radzieckich i przyzwy-
czajali się do nowego systemu 
wartości.

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

mailto:redakcjaksi%40btx.pl?subject=
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Rzeź galicyjska 1846 r. („Krwawe zapusty”)
Redakcja
.......dokończenie ze strony 1

 To na tych ziemiach w nocy z 
18 na 19 lutego 1846 rozpoczęła 
się masowa rzeź  polskich  zie-
mian, która przeszła do historii 
, w  publicystyce szlacheckiej , 
pod nazwą „ rabacji galicyj-
skiej” albo określaną ‚”krwa-
wymi zapustami” przez samych 
chłopów. W  tym czasie  zabito 
ponad 2000 osób i ograbiono 
oraz spalono około 150 dworów. 
Jak i dlaczego do tego doszło? 
W latach 40. XIX wieku w środo-
wisku emigracji polskiej, po nie-
udanym powstaniu listopadowym 
1830-1831 r. przeciwko zaborcy 
Rosyjskiemu, narodziła się idea 
przygotowania kolejnego zrywu 
niepodległościowego. Ogólno-
polskie powstanie miało objąć 
wiosną 1846 roku Galicję, Wiel-
kie Księstwo Poznańskie i Kró-
lestwo Polskie. Policja pruska i 
austriacka stosunkowo wcześnie 
wykryły polskie plany. Pruski 
zaborca ograniczył się do areszto-
wań spiskowców,  natomiast Au-
striacy zachowali się  nader per-
fidnie.  Wykorzystali napięte sto-
sunki  między szlachtą a chłopską 
wsią. Niestety wśród chłopstwa 
praktycznie nie istniała żadna 
świadomość narodowa, dlatego  

byli oni podatni na austriackie 
intrygi. Wieś politycznych ce-
lów powstania nie rozumiała, w 
obietnice darowania ziemi nie 
wierzyła, a niepodległość Polski 
była pojęciem obcym, bo miało 
to pański charakter.  Wśród chło-
pów szerzyły się pogłoski, że to 
szlachta zbroi się, aby „wyrzy-
nać chłopów” i do tego ukrywa 
cesarski dekret znoszący pańsz-
czyznę. Austriacy obawiając się 
polskiego powstania, z preme-
dytacją wykorzystała wrogość 
wsi wobec dworów, wzywając 
chłopów do wierności cesarzowi i 
stawienia oporu polskim buntow-
nikom. Dlatego  kiedy spieszące 
na punkty koncentracji w nocy 
z 18 na 19 lutego 1846 oddziały 
powstańcze napotkały na uzbrojo-
nych chłopów, którzy większość z 
nich rozbili. Doszło również  do 
krwawych  starcia pod Lisią Górą 
nieopodal Tarnowa, w Horożanie 
w samborskim i pod Narajowem 
w brzeżańskim.

 Po likwidacji oddziałów po-
wstańczych chłopi ruszyli na 
dwory mordując, zazwyczaj w 
okrutny sposób, domowników: 
kobiety, dzieci, starców, oficjali-
stów, nawet księży za sprzyjanie 

panom. Towarzyszyło temu rabo-
wanie dworów i folwarków. Chło-
pi nazwali to „krwawymi zapu-
stami”, podczas których spusto-
szono 470-500 dworów, a z rąk 
chłopów padło 1000-1100 osób. 
Chłopom „za fatygę” przy rozbi-
janiu oddziałów i wyłapywaniu 
powstańców płacono gotówką i 
solą. Nie ważne, czy naprawdę 
było to 10 reńskich za zabitego, a 
5 za ujętego powstańca, bo istotny 
był fakt, że urząd austriacki pła-

cił, a to oznaczało aprobatę władz 
dla ataku chłopów na szlachtę. 
Ostatni akt tego dramatu rozegrał 
się pod Gdowem 25 lutego: Au-
striacy, wspomagani przez około 
5 tys. chłopów. rozbili oddział 
250 powstańców, z których więk-
szość chłopi wymordowali. Prze-
sądziło to o klęsce powstania 
krakowskiego. Rabacja galicyj-
ska wywołała w Europie znaczne 
wrażenie, potęgowane licznymi 
opisami, głównie w prasie nie-

mieckiej, rozprawy z dworami. 
Rozgłosu nabrały „krwawe pre-
mie ” wypłacane chłopom. O 
sprowokowanie rabacji oskarżano 
Metternicha, odium spadło na Au-
strię. Największe konsekwencje 
wywołała rabacja w społeczeń-
stwie polskim, które odpowie-
dzialnością obarczyło wyłącznie 
Wiedeń i galicyjska biurokrację. 
Pamięć o „krwawych zapustach” 
na kilka dziesięcioleci utrwaliła 
antagonizm dworu i wsi.

/ Obraz „Rabacja chłopska 1846” Jana Lorenowicza

/ Jan Nepomucen Lewicki, Rzeź galicyjska / Rzeź galicyjska - rysunek z epoki autorstwa T. Guerina
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Nowy rok 2021 rozpoczął się na 
Ukrainie tradycyjnie. To znaczy 
wielotysięcznymi pochodami or-
ganizacji i środowisk nacjonali-
stycznych (Swoboda, Prawy Sek-
tor, Korpus Narodowy, Kongres 
Ukraińskich Nacjonalistów i in.) 
ku czci przypadającej 1 stycznia  
rocznicy urodzin (tym razem 112-
tej) Stepana Bandery. Te marsze 
z pochodniami i symboliką ban-
derowską, a nawet nazistowską, 
przeszły przez ukraińskie miasta 
pomimo pandemii COVID-19 
oraz obowiązujących obostrzeń 
sanitarnych i były ochraniane 
przez policję i Gwardię Narodo-
wą.

Najliczniej manifestowano oczy-
wiście w Kijowie oraz w mia-
stach zachodniej Ukrainy, czyli 
w dawnej Galicji Wschodniej: we 
Lwowie, Tarnopolu, Iwano-Fran-
kiwsku (Stanisławowie) oraz 
mniejszych miejscowościach. 
Nawet w Uhrynowie Starym 
(miejscu urodzin Bandery). We 
Lwowie, jak co roku, w uroczy-
stościach z okazji urodzin Bande-
ry oficjalnie uczestniczyły władze 
miejskie i obwodowe wraz z du-
chowieństwem greckokatolickim.

Z tej okazji wręczono nagrody im. 
Bohatera Ukrainy Stepana Ban-
dery, które otrzymali krzewiciele 
nacjonalistycznej polityki histo-
rycznej.

Tradycyjnie również nie zauwa-
żyły tego wszystkiego główne 
media polskie. A przecież powin-
ny zauważyć. Oprócz okrzyków 
„Stepan Bandera – sława, sława, 
sława!”, „Śmierć wrogom!”, czy 
„Putin – ch**ło”, padał bowiem 
często okrzyk: „Czyja Ukraina? 
Bandery!”. Jakże wymowny, po-
dobnie jak niesiony w Kijowie 
przez członków Korpusu Naro-
dowego (związanego z pułkiem 
Azow) baner z napisem: „Naszą 
religią nacjonalizm. Naszym pro-
rokiem Stepan Bandera”.

Tego wszystkiego jednak pol-
ska klasa polityczna i jej media 
od lat dyskretnie nie dostrzegają 
w imię wspierania Ukrainy jako 
antyrosyjskiego buforu oraz ma-
rzeń o wciągnięciu Ukrainy do 
Unii Europejskiej lub jeszcze bar-
dziej abstrakcyjnych marzeń – o 
budowaniu wraz z Ukrainą tzw. 
Międzymorza, czyli postulowa-
nego jeszcze w latach 30-tych XX 
w. przez ruch prometejski blo-
ku państw pomiędzy Bałtykiem, 
Morzem Czarnym i Adriatykiem 
odgradzającym Rosję od Europy 
Środkowej. Prometejskie marze-
nie o wypchnięciu Rosji z Euro-
py (widoczne nawet w polskich 
atlasach szkolnych, gdzie Rosję 
konsekwentnie przedstawia się 
jako kraj wyłącznie azjatycki) 
powoduje, że polska klasa poli-
tyczna nie dostrzega ani oblicza 
ukraińskiej polityki historycznej, 
ani tego na czym budowana jest 
tożsamość narodowo-historyczna 
pomajdanowej Ukrainy. Nato-
miast ten kto to w Polsce dostrze-
ga jest w najlepszym wypadku 
przemilczany, w gorszym – styg-
matyzowany jako „prorosyjski”, 
jeśli wręcz nie oskarżany o dzia-

łania agenturalne na rzecz Rosji.

W przeciwieństwie do głównych 
mediów polskich, doroczne mar-
sze ku czci UPA i Bandery na 
Ukrainie zauważyły izraelskie 
media głównego nurtu. „The Ti-
mes of Isreal”, „Haaretz”, czy „Je-
rusalem Post” potrafiły napisać, 
że Bandera był „nazistowskim 
kolaborantem”, a UPA „podczas 
drugiej wojny światowej walczy-
ła u boku nazistowskich Niemiec 
oraz zabiła tysiące Żydów i Pola-
ków”. Tak precyzyjnie podanych 
informacji można ze świecą szu-
kać w polskich mediach główne-
go nurtu, gdzie dominuje narracja 
ukraińska, czyli wrzutki typu, 
że Bandera był więźniem obozu 
koncentracyjnego Sachsenhausen 
(ale uprzywilejowanym, czego 
już się nie podaje i nie obozu, ale 
aresztu Zellenbau znajdującego 
się na terenie Sachsenhausen), 
albo, że UPA rzekomo walczyła z 
Niemcami, no i z Sowietami (co 
w domyśle sugeruje się pochwa-
lać).
Ale przecież Wehrmacht i Waf-
fen-SS też walczyły z Sowietami 
i komunizmem i miały w tej dzie-
dzinie osiągnięcia daleko większe 
nie tylko od UPA, ale nawet od 
US Army w Korei i Wietnamie. 
Czemu zatem w ten sposób ukra-
ińska i polska propaganda nie roz-
grzesza Wehrmachtu i Waffen-SS, 
a jedynie UPA?

Również ambasador Izraela w 
Kijowie Joel Lion potępił glo-
ryfikację nazistowskich kolabo-
rantów na Ukrainie w kontekście 
noworocznych marszów ku czci 
Bandery. Tym razem – inaczej niż 
przed rokiem – nie dołączył do 
niego ambasador RP w Kijowie 
Bartosz Cichocki. „Zdecydowa-
nie potępiamy jakąkolwiek glo-
ryfikację osób kolaborujących z 
reżimem nazistowskim. Czas, aby 
Ukraina pogodziła się ze swoją 
przeszłością” – napisał 2 stycz-
nia na Twitterze ambasador Lion. 
Podobnego wpisu próżno było 
szukać na profilach w mediach 
społecznościowych ambasady 
polskiej w Kijowie.

Ukraińscy nacjonaliści natych-
miast odpowiedzieli ambasado-
rowi Izraela. Najpierw rozpoczęli 
antysemicką nagonkę w mediach 
społecznościowych. Działacz na-
cjonalistyczny Aleksiej Cymba-
liuk, zidentyfikowany przez opo-
zycyjne media jako agent Służby 
Bezpieczeństwa Ukrainy, wystą-
pił do władz Izraela z takim oto 
wezwaniem: „Przestańcie złościć 
się na Hitlera za Holokaust”. Z 
kolei Oleg Leusienko – bloger z 
kręgu zwolenników byłego prezy-
denta Petro Poroszenki – ocenił, 
że ambasador Izraela został „wy-
chowany na moskiewskim kłam-
stwie” i „pracuje na rzecz Putina” 
(Skąd my to znamy? Czy nie ta-
kiej samej pałki używają polscy 
sojusznicy Ukrainy, których z na-
zwisk, nazw partii politycznych i 
nazw redakcji pozwolę sobie nie 
wymienić?).

W środę 6 stycznia pod ambasa-
dą Izraela w Kijowie odbyła się 
agresywna pikieta zorganizowa-

na przez neonazistowską grupę 
C14 oraz Prawy Sektor, Swobodę 
i Korpus Narodowy. Jej uczest-
nicy przynieśli m.in. transpa-
rent z napisem „Przeproście za 
ludobójstwo. Kiedy Izrael uzna 
hołodomor Ukraińców?” i żąda-
li przeproszenia przez Izrael za 
Wielki Głód z lat 1932-33, który 
od ponad 80 lat zajmuje kluczo-
wą rolę w mitologii historycznej 
nacjonalistów ukraińskich i jest 
przez nich przedstawiany m.in. 
jako zbrodnia rzekomo „żydow-
ska”. Podczas pikiety Jewhen Ka-
raś (lider organizacji C14) nazwał 
Joela Liona głupcem i kłamcą[1].

Tego incydentu wiodące pol-
skie media także dyskretnie nie 
zauważyły. Nie zauważyły też, 
że pod koniec 2020 r. Rada Naj-
wyższa Ukrainy zatwierdziła listę 
wydarzeń i postaci historycznych, 
które zostaną uczczone w 2021 r. 
na szczeblu państwowym. Zna-
lazł się wśród nich m.in. Dmytro 
Kłaczkiwski, pseudonim Kłym 
Sawur (1911-1945) – dowódca 
UPA-Północ, członek Prowidu 
OUN-B, inicjator i sprawca ludo-
bójstwa na około 60 tys. Polaków 
na Wołyniu w 1943 r. (co cynicz-
nie neguje ukraińska historio-
grafia nacjonalistyczna). Wśród 
uhonorowanych 16 grudnia 2020 
r. przez Radę Najwyższą Ukrainy 
znaleźli się też: Rostysław Wo-
łoszyn (1911-1944), pseudonim 
Bereziuk – w 1943 r. zastępca 
Kłaczkiwskiego, później zastęp-
ca komendanta głównego UPA 
oraz Wołodymyr Szczygielski, 
pseudonim Burłaka (1920-1949) 
– funkcjonariusz ukraińskiej poli-
cji pomocniczej na służbie hitle-
rowskiej, później watażka UPA, 
odpowiedzialny m.in. za wymor-
dowanie 6 sierpnia 1944 r. 42 Po-
laków w Baligrodzie w ramach 
planowej eksterminacji ludności 
polskiej w Małopolsce Wschod-
niej.

Za uhonorowaniem tych posta-
ci głosowało 238 deputowanych 
Rady Najwyższej Ukrainy: 162 
z rządzącej partii Sługa Narodu 
prezydenta Wołodymyra Zełen-
skiego, 24 z Europejskiej Soli-
darności byłego prezydenta Petro 
Poroszenki, 14 z Batkiwszczyny 
byłej premier Julii Tymoszenko 
oraz 38 z mniejszych partii. Wy-
mienione trzy główne partie ukra-
ińskie i ich przywódcy to od daw-
na znani partnerzy polskiej klasy 
politycznej, zarówno tej prawico-
wej skupionej wokół PiS, jak i tej 
skupionej wokół PO i środowiska 
dawnej Unii Demokratycznej 
(Wolności).

Podczas październikowej wizy-
ty prezydenta Dudy w Kijowie 
Wołodymyr Zełenski oświadczył, 
że „sporne kwestie” historycz-
ne zostały „zdjęte z agendy” w 
stosunkach polsko-ukraińskich. 
Jak zostały zdjęte – widać na 
powyższym przykładzie. Ukra-
ina promienieje w blasku Kłyma 
Sawura, a Polska chowa głowę 
w piasek, bo ze strony polskie-
go Sejmu, ani żadnego innego 
oficjalnego czynnika polskiego 
nie było jakiejkolwiek reakcji na 
wspomnianą uchwałę parlamentu 

ukraińskiego.

Ale nie było jej także, gdy w 1995 
r. ufundowano Kłaczkiwskiemu 
pomnik w Zbarażu, gdy w 2002 
r. odsłonięto jego pomnik w Rów-
nem na Wołyniu, gdy w 2015 r. 
cerkiew greckokatolicka poświę-
ciła mu okazały krzyż w pobliżu 
Orżewa (obwód rówieński) i gdy 
Tarnopolska Rada Obwodowa 
ogłosiła rok 2011 rokiem Kłacz-
kiwskiego i Jewhena Konowalca 
(pierwszego prowidnyka OUN). 
Ci, którzy jeździli do Kijowa na 
Majdany w 2004 i 2014 r. oraz 
przyjmowali odznaczenia od 
Ukrainy raczej nie będą występo-
wać z protestami wobec gloryfi-
kacji zbrodniarzy banderowskich.

Jak wygląda w rozumieniu Kijo-
wa „zdjęcie z agendy” tzw. spor-
nych kwestii historycznych poka-
zuje też spotkanie kierownictwa 
IPN z delegacją kierownictwa 
UIPN, do którego doszło 3 grud-
nia 2020 r. w Warszawie. Strona 
ukraińska przedstawiła na tym 
spotkaniu żądanie odbudowania 
pomnika nagrobnego UPA na 
górze Monastyrz koło Werchraty 
(powiat lubaczowski) w kształcie 
pierwotnym (czyli gloryfikują-
cym UPA) jako warunek odblo-
kowania zgody na polskie prace 
poszukiwawcze i ekshumacyjne 
na terenie Ukrainy.

Ewa Siemaszko, komentując tę 
sprawę, trafnie zauważyła, że 
strona ukraińska przedstawiła 
Polsce „warunki, których cywili-
zowane państwo nie może speł-
nić, bo oznaczałoby to akceptację 
ludobójstwa własnego narodu, 
pohańbienie ofiar i postępowanie 
sprzeczne z duchem Konwencji 
ONZ w sprawie zapobiegania i 
karania zbrodni ludobójstwa”. 
Jest oczywiste, że ekshumacja 

szczątków polskich ofiar ludobój-
stwa OUN-UPA stoi w głębokiej 
sprzeczności z polityką historycz-
ną Ukrainy, której ekipa Zełen-
skiego zasadniczo nie zmieniła 
w stosunku do ekipy Poroszenki. 
„W tej sytuacji – konkluduje Sie-
maszko – można stawiać pytania: 
czy państwo, które buduje i pie-
lęgnuje kult ludobójców, nie sta-
nowi zagrożenia dla pokoju i bez-
pieczeństwa sąsiadów, zwłaszcza 
Polaków”[2].

Oczywiście, że stanowi zagroże-
nie (na razie na szczęście jest to 
jednak państwo słabe), ale tego 
nie chce lub nie potrafi przyznać 
polska klasa polityczna, a każdy 
kto to w Polsce podnosi będzie 
zwalczany jako propagujący „pu-
tinowską narrację”. W ten sposób 
dochodzimy do ściany, której nie 
przebijemy.

Niedługo, bo za dwa lata, minie 
80-ta rocznica banderowskiego 
ludobójstwa na Wołyniu. Przy-
puszczam, że dla środowisk do-
magających się w Polsce praw-
dy i pamięci będzie ona jeszcze 
trudniejsza niż okrągłe rocznice 
w 2003 i 2013 r. Ze strony ukra-
ińskiej można będzie się spo-
dziewać prawdopodobnie jeszcze 
większej wrogości i obojętności 
oraz zakłamywania prawdy histo-
rycznej, a ze strony oficjalnych 
czynników polskich prawdopo-
dobnie jeszcze większych naci-
sków niż w 2003 i 2013 r. na śro-
dowiska domagające się prawdy 
i pamięci, żeby nie „zadrażniać” 
stosunków z Ukrainą, bo to „stra-
tegiczny partner”, bo Rosja itd. 
Zatem Kłym Sawur będzie dalej 
świecił na Wschodzie upiornym 
blaskiem.

[1] Ukraińscy nacjonaliści żąda-
ją przeprosin od państwa Izrael, 
www.strajk.eu, 7.01.2021.

[2] Ewa Siemaszko o Ukrainie: 
czy państwo czczące ludobójców 
nie stanowi zagrożenia dla sąsia-
dów?, www.kresy.pl, 3.01.2021.

W blasku Kłyma Sawura
Bohdan Piętka

/ / Dmytro Semenowicz Klaczkiwski, pseudonimy: „Kłym Sawur”, „Ochrim”, „Biłasz” 
– ukraiński działacz nacjonalistyczny, pułkownik UPA, dowódca UPA-Północ, członek 
Prowidu OUN, zbrodniarz wojenny. Jeden z inicjatorów i główny kierujący rzezią wołyń-

ską, z czym nie zgadza się część badaczy ukraińskich. Źródło Wikipedia.
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Gdybym tam wrócił
pewnie bym nie zastał
ani jednego cienia z domu mego
ani drzew dzieciństwa
ani krzyża z żelazną tabliczką
ławki na której szeptałem zaklę-
cia
kasztany i krew
ani też żadnej rzeczy która nasza 
jest
[..J
kredowe koło rudzieje 
tak jak stara krew 
wokół rosną kopczyki 
popiołu 
do ramion 
do ust

Zbigniew Herbert
Pan Cogito myśli 

o powrocie do 
rodzinnego miasta

 
Opracowanie to dedykuję 
Wszystkim, którzy wraz ze mną 
organizowali Stowarzyszenie, a 
już Ich nie ma, pozostała tylko 
pamięć i dorobek działalności 
- pisma, dokumenty, rozprawy 
oraz wspomnienia świadczące o 
okrutnej rzeczywistości tamtych 
dni. Ten olbrzymi materiał doku-
mentacyjno - historyczny przy-
czyni się do kształtowania postaw 
patriotycznych obecnego i przy-
szłych pokoleń. Dzięki przemia-
nom politycznym w 2016 r. obie 
Izby Parlamentu Rzeczypospoli-

tej Polskiej podjęły uchwały od-
dające hołd ofiarom ludobójstwa 
dokonanego przez ukraińskich 
nacjonalistów wiatach 1939-1947 
na około 200 tys. obywateli pol-
skich i jednocześnie ustanowiono 
11 lipca Narodowym Dniem Pa-
mięci Ofiar Ludobójstwa. Pragnę 
również by to opracowanie zosta-
ło wydane w 2018 r., wpisując się 
w obchody 100-lecia odzyskania 
niepodległości Polski.

Szczepan Siekierka
 
Odszedł od nas śp. Szczepan Sie-
kierka, Kustosz Pamięci Naro-
dowej, wierny rodzinnym stro-
nom, do których ani On ani nikt 
inny nie mógł powrócić, przeka-
zując potomnym wiedzę o historii 
Ziem Wschodnich Rzeczypospo-
litej  w wielkim dziele zachowa-
nia jej w pamięci.
Jak było ono wielkie wyjaśnia 
prof. zw. dr hab. Waldemar Re-
zmer w recenzji do opracowania 
Przywracanie Pamięci, z które-
go pochodzi powyższa dedykacja:
 
Niezmiernie ważną rolę w wy-
jaśnianiu zbrodni popełnionych 
na Kresach Wschodnich podczas 
II wojny światowej odgrywa 
Stowarzyszenie Ofiar Zbrodni 
Ukraińskich Nacjonalistów we 
Wrocławiu (SUOZUN), gdyż, 
jako pierwsze zajęło się zbiera-

niem materiałów źródłowych 
(dokumentów, relacji, fotografii) 
dotyczących ludobójstwa, doko-
nanego na Kresach Południowo- 
Wschodnich II Rzeczypospolitej 
w okresie II wojny światowej i w 
pierwszych latach po jej zakoń-
czeniu. 
Stowarzyszenie zgromadziło 
ponad 20.000 relacji i zeznań, 
wiele fotografii i dokumentów, 
które przechowuje we własnym 
archiwum we Wrocławiu. Część 
materiałów doczekała się publi-
kacji, zarówno w czasopiśmie 
„Na Rubieży” edytowanym przez 
SUOZUN, jak i w tematycznych 
pozycjach książkowych. Relacje 
i wspomnienia zbierane są na 
bieżąco od wszystkich, którzy 
zetknęli się z faktami ludobójstwa 
na Kresach. 

W kwestiach poświadczania 
zbrodni ukraińskich nacjonali-
stów Stowarzyszenie współpraco-
wało najpierw z Komisją Ściga-
nia Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu, a teraz z Instytutem 
Pamięci Narodowej. 
Prawdę o rozmiarach tych zbrod-
ni i stosowanych metodach eks-
terminacji Polaków i Żydów 
obrazują publikacje książkowe 
oraz wystawa, opracowana przez 
SUOZUN, ilustrowana zdjęciami. 
Dzięki edukacyjnej działalności 
SUOZUN wiele osób dowiedzia-

ło się, w jakich okolicznościach 
zginęli ich najbliżsi, z którymi 
stracili kontakt. 
Do siedziby i do archiwum Stowa-
rzyszenia przychodzi coraz wię-
cej młodych ludzi, którzy chcą 
uzyskać informacje o miejsco-
wościach zamieszkanych przez 
ich przodków lub dalszą rodzinę, 
przynoszą spisane wspomnienia 
członków rodziny, fotografie 
oraz mapki sytuacyjne wskazu-
jące miejsca opisywanych wyda-
rzeń, usytuowanie zabudowań w 
nieistniejących już wsiach i osa-
dach, miejsca pogrzebania ofiar 
zbrodni. 

Zarząd SOUZUN udziela pomocy 
metodologicznej młodym osobom 
piszącym prace dyplomowe, 
magisterskie i rozprawy dok-
torskie z zakresu historii Kresów 
Wschodnich, martyrologii Pola-
ków i zagłady polskiej kultury. 
W wyniku współpracy Stowarzy-
szenia z Radą Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa (teraz rolę tę 
przejął IPN) oraz innymi orga-
nizacjami kresowymi, a także z 
miejscowymi władzami, wybudo-
wano ponad 285 obiektów upa-
miętniających pomordowanych 
i tragiczne wydarzenia. Te sym-
bole pamięci znajdują się w miej-
scach publicznych, w obiektach 
sakralnych - głównie w rzym-
sko-katolickich i na cmenta-
rzach. SUOZUN bierze też udział 
w uroczystościach żałobnych i 
rocznicowych organizowanych w 
Polsce, a nawet za granicą (Ukra-
ina), inicjuje stawianie tablic, 
płyt i pomników poświęconych 
pamięci ofiar banderowskiego 
bestialstwa.
Podkreślić należy, iż Stowarzy-
szenie już od 30 lat prowadzi 
działania, które wymienione są 
w uchwale Sejmu RP. 
Robi to od samego początku prak-
tycznie w oparciu o własne środ-

ki finansowe (składki członkow-
skie i darowizny). Jego członko-
wie, sympatycy i wolontariusze, 
doceniające wagę podjętych przez 
Stowarzyszenie zadań, pracują 
społecznie, opracowują nadsy-
łane relacje, listy, wspomnienia, 
dokumenty i przygotowują je do 
druku, wykonują ogromną pra-
cę dokumentalistów. Dzięki ich 
postawie, zaangażowaniu i bez-
interesownej pracy Stowarzy-
szenie wydało cztery książki do-
kumentujące ludobójstwo doko-
nane na Polakach przez nacjo-
nalistów ukraińskich w latach 
1939-1947 w woj. tarnopolskim, 
lwowskim, stanisławowskim 
i na duchowieństwie rzymsko 
katolickim, a także album „Prze-
wodnik” -pomniki, tablice pamię-
ci i mogiły na terenie Polski ofiar 
ludobójstwa dokonanego na Pola-
kach przez OUN i tzw. UPA 1939-
1947”. Było także edytorem kilka 
innych publikacji wspomnienio-
wo – dokumentacyjnych oraz aż 
158 numerów (stan na 2018) pe-
riodyku „Na Rubieży”.
 
to nie jest prawda co wykrzykują 
afisze
prawdę nosimy w zaciśniętych 
ustach
okrutna jest i nazbyt ciężka
więc dźwigamy ją sami
nie jesteśmy szczęśliwi
chętnie zostawilibyśmy ją tutaj

Zbigniew Herbert
Ze szczytów schodów

 
Tę okrutną, nazbyt ciężką prawdę 
Ci co Ją w sobie dźwigali mogli 
przekazać  Szczepanowi, zosta-
wili ją w Jego wielkim dziele dla 
naszej pamięci i przestrodze. Nie-
licznym świadkom, którzy jesz-
cze żyją ciąży nadal  po nocach 
okrutna w obrazie i emocjach a 
nienawistne Polakom afisze wciąż 
nieprawdę wykrzykują.

Ani też żadnej rzeczy 
która nasza jest
Bożena Ratter

/ Szczepan Siekierka – prezes SUOZUN – odbiera Nagrodę „Kustosz Pamięci Narodowej”, 2017 r. Fot. Piotr Życieński (IPN)
/ Szczepan Siekierka podczas uroczystości przy wrocławskim pomniku upamiętniającym 

ofiary OUN-UPA – 12 lipca 2020. Fot. IPN
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3 stycznia we wsi Sufczyna koło 
Birczy pow. Przemyśl upowcy 
zamordowali w makabryczny 
sposób 4-osobową rodzinę pol-
ską nauczycieli o nazwisku Su-
gier: rodziców i 2 synów: „Ciała 
ofiar, Jana Sugiera, jego żony 
Anieli i synów Zbigniewa i Mie-
czysława znaleźliśmy w piwnicy. 
Zostały tam zawleczone po tortu-
rach zadanych im w mieszkaniu, 
w którym podłoga i całe ściany 
były zbryzgane krwią. Prawdo-
podobnie jak zawleczono ich do 
piwnicy byli wszyscy w agonii. 
W piwnicy uformowano z nich 
straszliwą scenę orgii seksualnej, 
Zbigniewowi obcięto genitalia i 
włożono je w usta jego matki. Ob-
ciętą pierś matki włożono w usta 
Zbigniewowi, a do drugiej piersi 
przystawiono usta jej męża Jana” 
(Leopold Beńko; w: Siekierka..., 
s. 149). „Ciała ojca Jana oraz syna 
Zbigniewa były w piwnicy. Mat-
ka Aniela oraz Mieczysław leżeli 
nadzy w upozorowanym kazirod-
czym akcie w jednym z pokojów. 
Drugiemu synowi obcięli przy-
rodzenie. Zbyszek zdążył owi-
nąć sobie koszulę wokół krocza, 
była cała we krwi, musiał bardzo 
cierpieć zanim umarł - wspomi-
na Anna Piwowarczyk, 92-letnia 
mieszkanka Birczy, która w mło-
dości sąsiadowała z rodziną Su-
gierów. Wszystkie wymienione 
ofiary zostały pochowane w Bir-
czy.” (Grzegorz Piwowarczyk: 
Prawdziwa tragedia Birczy. W: 
https://kresy.pl/kresopedia/histo-
ria/prawdziwa-tragedia-birczy/ ; 
4 listopada 2018).   
W nocy z 4 na 5 stycznia we wsi 
Głęboczek pow. Borszczów ban-
derowcy zamordowali 97 Pola-
ków a rannych i poparzonych 
zostało 21 osób. Ofiarami były 
kobiety, dzieci i starcy, gdyż 20 
marca 1944 roku w wyniku po-
wszechnej mobilizacji do wojska 
powołani zostali mężczyźni w 
wieku od 18 do 55 lat oraz dziew-
częta od 18 do 23 lat. „Dopiero 
jak zaczęło świtać, moja Mama 
poszła zobaczyć, co się stało z 
naszymi ludźmi. W strumieniach 
krwi leżały trupy ludzi w różnym 
wieku. Niektórzy jeszcze żyli, 
ale stan ich był okropny. Wielu 
pomordowanych było wiązanych 
drutem kolczastym, torturowa-
nych, a następnie wrzucanych do 
ognia lub do głębokich studzien 
gospodarskich. Ze studni na po-
dwórzu szkolnym później wycią-
gnięto 14 ciał ludzkich. W innych 
studniach szkielety przetrwały 
kilka lat. 15-letni Janek Łozinski 
miał wyprute jelita, umierał przez 
kilka godzin. 15-letni Janek Zawi-
ślak po różnych torturach został 
ukrzyżowany na płocie. Od kul 
ginęli tylko ci, którzy próbowali 
uciekać. Starych i niedołężnych 
mordowali siekierami. Nad nikim 
nie było litości. Zginęło 89 osób. 
Ci co schronili się w kościele, cu-
dem ocaleli.  /.../„Po kilku dniach 
pobytu w Borszczowie sześć 
osób wybrało się do Głęboczka, 
aby wziąć pozostawione swoje 
rzeczy. Spośród nich powrócił 
tylko Antoni Tkacz, który zdołał 
uciec. Florian i Bronisław (ojciec 
i syn) Zawiślakowie zginęli bez 
śladu. Dwie córki Antoniego Tka-
cza 25-letnia Weronika Mazur i 

23-letnia Helena Macyszyn oraz 
żona byłego wójta Antoniego We-
sołego 38-letnia Ludwika Wesoła 
były gwałcone i torturowane. Ob-
cięto im piersi i języki, zdzierano 
pasy skóry. Dodatkowo Ludwikę 
Wesołą związano drutem kolcza-
stym za nogi i przywiązano do 
konia który galopem ciągnął ją po 
kamienistej drodze, aż wyzionęła 
ducha.” (Janina Benc z d. Twar-
dochleb; w: https://www.kreso-
wianie.info/artykuly,n535,gle-
bokie_korzenie_polskosci_cz_3.
html ). Działający w konspiracji 
Obwodowy Delegat Rządu RP 
w Czortkowie, Józef Opacki ps. 
„Mohort”, pisał o zbrodni w Głę-
boczku: „Niektóre dzieci przybi-
jano do parkanów (przyczepiane 
były uszy, dłonie, stopy)”. 
5 stycznia we wsi Gniłowody 
pow. Podhajce zamordowali 37 
Polaków, w tym 17 dzieci do lat 
14 oraz 16 kobiet  (http://bezprze-
sady.pl/aktualnosci/apel-pamieci-
lezyca-pazdziernik-2013-roku-
pamieci-kresowych-ofiar). „W 
pierwszych dniach stycznia, tuż 
przed Świętem Trzech Króli, 
pojawiły się złowróżbne plaka-
ty z napisem: Świeca na stole, 
siekiera na czole. W rzeczy sa-
mej, 5 stycznia w nocy poprze-
dzającej wspomniane święto, 
banderowcy dokonali kolejnej 
rzezi. /.../ Ciała pomordowanych 
złożono na rozpostartych prze-
ścieradłach we wspólnym, dziś 
zupełnie zaniedbanym grobie na 
gniłowodzkim cmentarzu. Kiedy 
Polacy obchodzą Święto Trzech 
Króli, grekokatolicy świętu-
ją Wigilię Bożego Narodzenia. 
Wigilia 1945 roku dla członków 
Ukraińskiej Powstańczej Armii 
musiała mieć wyjątkowy cha-
rakter. Trudno sobie wyobrazić, 
co banderowcy odczuwali, gdy 
tuż po zakończeniu serii mordów 
zasiedli do uroczystej kolacji i 
złożywszy ręce zbroczone krwią 
polskich dzieci, kobiet i starców 
zanosili modlitwy w radosnym 
oczekiwaniu na Narodziny Pana.” 
(Maria Jazownik, Leszek Jazow-
nik: „Gniłowody mają żal”, w: 
http://ljazownik.cwahi.net/index.
php?option=com_content&vie-
w=article&id=76:gniowody-maj-
al&catid=48:pami-kresow-yca&I-
temid=77 ).  
6 stycznia (Trzech Króli) we wsi 
Przechody (Perehody) pow. Czor-
tów banderowcy zamordowali 
3-osobową rodzinę polsko-ukra-
ińską: Ukraińca Drażniowskiego, 
jego żonę Polkę oraz ich córeczkę 
Olę.
15 stycznia we wsi Czukiew pow. 
Sambor zamordowali 13 Pola-
ków, w tym 6-osobową rodzinę 
Kwaśniewiczów: 50-letniego Jó-
zefa, jego 38-letnią żonę Rozalię 
w zaawansowanej ciąży oraz ich 
4 dzieci: 3-letniego syna Jana, 
10-letnią córkę Józefę, 14-letnią 
córkę Jadwigę oraz 17-letnią cór-
kę Anielę. Zamordowali także 2 
Ukraińców, jednego z żoną Polką 
w zaawansowanej ciąży, ich 8-let-
niego syna oraz 17-letnią służącą. 
„W latach panowania władzy 
sowieckiej od 1944 do 1990. w 
Czukwi, wszystkie tragicznie po-
mordowane ofiary zostały sym-
bolicznie uczczone. Naprzeciw 
miejscowego Domu Kultury zo-

stał wybudowany Pomnik Matki 
Ukrainy oraz postawiono trzy ka-
mienne bryły. Na nich były wypi-
sane nazwiska ofiar, w tym rów-
nież pomordowanych Polaków. 
Naprzeciwko tych pomników zo-
stał zainstalowany gazowy znicz, 
podłączony do gazociągu, który 
miał symbolizować wieczną pa-
mięć o niewinnie zabitych ofia-
rach. Gdy powstało Niezależne 
Państwo Ukraina, we wsi Czu-
kiew zerwano tablice z nazwiska-
mi ofiar z pomników, znicz został 
zniszczony, a dopływ gazu za-
mknięty. I właśnie w taki sposób 
zaczęła się rodzić „nowa przy-
jaźń” między narodami Ukrainy i 
Polski” (Siekierka..., s. 900.  We 
wsi Kułakowce pow. Zaleszczyki 
banderowcy używając siekier, ba-
gnetów, noży, wideł, kos i strze-
lając do uciekających zamordo-
wali 80 Polaków oraz 30 poranili, 
głównie kobiety, dzieci i starców.  
We wsi Latacz pow. Zaleszczyki 
banderowcy nocą obrabowali i 
spalili gospodarstwa polskie oraz 
zamordowali 90 Polaków, głów-
nie kobiety, dzieci i starców oraz 
60 osób zostało rannych.    
W nocy z 15 na 16 stycznia we 
wsi Błyszczanka pow. Zaleszczy-
ki banderowcy z miejscowymi 
Ukraińcami chodząc od domu 
do domu mordowali Polaków za 
pomocą siekier, noży i bagne-
tów, aby strzałami nie obudzić 
innych. Ksawerego Wojtowicza 
z żoną i 6 dzieci zarąbali siekie-
rami, 45-letniemu Janowi Smo-
lińskiemu wbili kołek w ucho. 
Większość ofiar to były kobiety, 
dzieci i starcy. W. Kubów podaje, 
że banda UPA zamordowała 67 
Polaków. Grzegorz Hryciuk po-
daje 68 ofiar. (Grzegorz Hryciuk: 
Akcje UPA przeciwko Polakom 
po ponownym zajęciu Wołynia i 
Galicji Wschodniej przez Armię 
Czerwoną w 1944 roku. W: An-
typolska akcja OUN-UPA 1943 – 
1944. Fakty i interpretacje. War-
szawa 2002).   
18 stycznia we miasteczku Du-
najów pow. Przemyślany bande-
rowcy zamordowali 15 Polaków. 
Michał Kauza wówczas miał 13 
lat, opowiada: „To było potwor-
ne przeżycie, gdy zobaczyłem 
spalone ciało mojej wujenki Jó-
zefy Kochowskiej ze zwęglony-
mi zwłokami jej 4-letniego syna 
Tadeusza Kochowskiego, które 
trzymała na rękach. Oboje znaj-
dowali się na progu drzwi ich 
spalonego domu, a przy bramce 
było pełno łusek karabinowych. 
Nacjonaliści ukraińscy strzelali 
do płonącej żywcem kobiety, któ-
ra próbowała ratować z płomieni 
własne dziecko. Widziałem też 
na własne oczy zamordowanych 
moich krewnych ze strony kuzy-
na – Musztyfagę Katarzynę i jej 
14-letnią córkę. Wolę już nawet 
nie wspominać, w jak bestial-
ski sposób je zamordowano!” 
(„Warszawska Gazeta” z 14 – 20 
grudnia 2012). We wsi Tworylne 
pow. Lesko (Bieszczady) upowcy 
uprowadzili do lasu 4-osobową 
rodzinę Kucharzy pędząc ich 
boso po śniegu i tam zamordo-
wali. Wcześniej ukrywali się oni 
u rodziny ukraińskiej Gałuszków. 
„Za ukrywanie Lachów” również 
Gałuszkowie (4 osoby) stracili 

życie. Uprowadzona 3-osobowa 
rodzina Maszczaków (matka z 2 
dzieci) zaginęła bez wieści.  
21 stycznia we wsi Pawłokoma 
pow. Brzozów upowcy uprowa-
dzili 12 Polaków (w tym kobietę) 
oraz 1 Ukrainkę i ślad po nich 
zaginął, stało się to przyczyną 
późniejszej akcji odwetowej Po-
laków. 
26 stycznia we wsi Majdan pow. 
Kopyczyńce upowcy podczas 
drugiego napadu (w marcu 1944 
roku zamordowali tutaj 35 Pola-
ków), obrabowali i spalili gospo-
darstwa polskie oraz zamordowa-
li 118 Polaków, głownie kobiety, 
dzieci i starców. Ks. Wojciech 
Rogowski próbował ratować pa-
rafian zgromadzonych w kościele 
i na plebanii przekonując bande-
rowców, że szykują się do wyjaz-
du do Polski, ale bezskutecznie 
- bandyci wrzucili do kościoła 
granaty, strzelali a następnie rąba-
li siekierami, ranny kapłan umie-
rał przez parę godzin. „Wewnątrz 
kościoła zginęli: Paweł Ciemny 
z żoną Jadwigą, którą zarąba-
ła siekierą Ukrainka Katarzyna 
Tytor. Ona też zarąbała siekierą 
Stanisławę Żywinę, żonę Miko-
łaja oraz Michalinę Żywinę, żonę 
Jana i jego synka z pierwszego 
małżeństwa. W kościele zostali 
także zamordowani: Michał To-
warnicki z żoną Anną i córeczką, 
Anna Nowacka z córką, Fran-
ciszek Dżumyk i Leon Żywina. 
Obok kościoła ukraińscy rezuni 
zatrzymali ojca Grzegorza Ciem-
nego, ściągnęli z niego odzież, 
buty i zarąbali siekierą. Obok 
mego ojca leżał Jan Czarnecki, 
który zginął w podobny sposób. 
Na plebani banderowcy zastrzeli-
li moich stryjów: Mikołaja Ciem-
nego, Filipa Ciemnego i Jana 
Ciemnego, razem z żoną i córką” 
(Józef Ciemny; w: Komański..., s. 
745 – 747). „Z relacji świadków 
wynika, że w mordowaniu brała 
udział grupa ukraińskich dziew-
cząt i kobiet przebrana w męskie 
stroje. Z szacunkowych danych 
wynika, że w kościele i w jego 
rejonie zginęło 118 osób, i 58 zo-
stało zamordowanych wewnątrz 
wsi, w spalonych budynkach i 
zastrzelonych na polach podczas 
ucieczki. Ogółem zginęło 178 
osób.” (Byłem świadkiem – Dio-
nizy Polański. („Na Rubieży” nr 
21/1997). „Bandyci byli dobrze 
zorganizowani. Przebrani w białe 
maskujące pałatki otoczyli wieś 
ze wszystkich stron. Większość 
z nich pochodziła z pobliskiego 
Tudorowa, Oryszkowców i Sko-
rodyńców. /.../ Po kilku dniach ci, 
którym udało się przeżyć wyko-
pali obok kościoła dół, w którym 
pochowano zwłoki kilkudziesię-
ciu osób, natomiast ciała pozo-
stałych zamordowanych Polaków 
leżały w różnych miejscach wsi. 
W dwóch bestialskich atakach 
OUN-UPA zginęło prawie 180 
osób. Jedną z nielicznych osób, 
które ocalały była moja siostra 
Marysia, która schowała się pod 
ołtarzem w kościele”.  (Euge-
niusz Szewczuk; w:  http://kresy.
info.pl/index.php/8-wojewodz-
twa/tarnopolskie/1285-w-dwoch-
bestialskich-atakach-oun-upa-
zginelo-prawie-180-osob ; 08 
lipiec 2017).  

31 stycznia we wsi Zabojki pow. 
Tarnopol banderowcy uprowadzi-
li ks. proboszcza Michała Karcze-
wicza, który zaginął bez wieści. 
Na początku stycznia 1945 roku 
we wsi Torskie pow. Zaleszczy-
ki:upowcy zamordowali 27 Pola-
ków i 3 Ukraińców. „Babcia znaj-
dowała się w pozycji kucznej, 
miała wiele ran na ciele, pięć in-
nych ciał leżało w różnych pozy-
cjach, z wieloma ranami kłutymi 
na ciele, natomiast nasza mama 
była zupełnie naga, z odciętą 
piersią, bez uszu, z bagnetem w 
kroczu i wieloma ranami kłutymi 
i postrzałowymi na ciele” (Cze-
sław Bednarski; w: Komański..., 
s. 889). 
Ponadto w styczniu 1945 roku: 
We wsi Bielowce pow. Borsz-
czów Ukraińcy zamordowali 
jedyną mieszkającą tutaj rodzi-
nę polską: rodziców z ich trójką 
dzieci. W mieście Borszczów 
woj. tarnopolskie zamordowali 
28 Polaków. We wsi Horody pow. 
Tarnopol upowcy obrabowali i 
spalili gospodarstwa polskie oraz 
zamordowali 32 Polaków. We wsi 
Mołodyłów pow. Tłumacz upo-
wcy zamordowali 30 Polaków, 
którzy nie opuścili swoich gospo-
darstw. We wsi Monasterzyska 
pow. Buczacz UPA wymordo-
wała około 100 Polaków, ucieki-
nierów z sąsiednich wsi. We wsi 
Myszków pow. Zaleszczyki upo-
wcy zamordowali 12 Polaków i 
1 Ukraińca; 30-letnią Apolonię 
Błaszczuk po torturach powiesili 
na kracie w oknie polskiej świe-
tlicy, małżeństwo Czapowskich 
liczące po około 60 lat utopili 
w studni, 50-letniemu Piotrowi 
Kaszczyszynowi odcięli głowę i 
powiesili na kracie w oknie świe-
tlicy.  
We wsi Neterplińce pow. Zborów: 
„Kolejna, której nie zapomnę do 
końca życia, miała miejsce w mo-
jej rodzinnej wsi Neterpińce. W 
styczniu 1945 r. pięć osób wybra-
ło się z Załoziec do Neterpiniec 
po pozostawiony tam swój do-
bytek. Kiedy nie wrócili na noc, 
przypuszczano najgorsze. Na-
zajutrz wczesnym rankiem cały 
oddział udał się na poszukiwania. 
Jako byłego mieszkańca tej wsi, 
wytypowano mnie do czterooso-
bowej grupy zwiadowczej. Zna-
łem tam każdy zakątek. Wieś była 
opustoszała, widocznie spodzie-
wano się naszego przybycia. Ra-
kietnicą dałem znak oddziałowi 
do wkroczenia. Przeszukaliśmy 
całą wieś, ale zaginionych nie od-
naleźliśmy. Chcieliśmy już akcję 
zakończyć, bo dzień miał się ku 
końcowi ale zarządzono ponowne 
przeszukiwanie. W stodole pana 
Baksika znalazłem pod słomą 
pięć zamordowanych bestialsko, 
zupełnie nagich ciał. Widok był 
przerażający. Między zwłokami 
ofiar zobaczyłem moją najlepszą 
koleżankę, harcerkę Stanisławę 
Gaździcką, lat 14. Przeżyłem to 
bardzo mocno. Jeszcze teraz po 
latach, na samo wspomnienie 
nie mogę powstrzymać łez. Cia-
ła ofiar zabrane zostały do Zało-
ziec i uroczyście pogrzebane.” 
(Szczepan Sołtys „Wspomnienia 
z okresu walk w Szarych Szere-
gach i Plutonie Operacyjnym Sa-
moobrony w latach 1943 - 1945 
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oraz o ucieczce z Załoziec w 
1945 roku”. „Głosy Podolan” nr 
52 z 2002 r.). 
W miasteczku Niżniów pow. 
Tłumacz zamordowali ponad 30 
Polaków, całe rodziny. We wsi 
Obarzańce pow. Tarnopol obra-
bowali i spalili gospodarstwa pol-
skie oraz zamordowali 24 Pola-
ków. „W styczniu 45 roku został 
zamordowany mój dziadek Mi-
chał Jasiński, którego zastrzelono 
na podwórku jego gospodarstwa. 
Dziadek wrócił do domu w celu 
zabrania rodziny (był żołnierzem 
WP) – żony Katarzyny z domu 
Żurak oraz dzieci: Jana ur.1935 
i Antoniego ur.1938 (mojego 
ojca). Miał już dokumenty prze-
siedleńcze, ale nie zdążył zabrać 
ich osobiście. Babcia - żona 
dziadka, po tej tragedii zabrała 
Jana i Antoniego i na podstawie 
dokumentów przesiedleńczych 
wyjechała z Obarzaniec, razem 
ze swoimi braćmi Antonim Żu-
rak i Józefem Żurak”. (Krzysztof 
Jasiński, 12.07.2012; w:  http://
www.stankiewicze.com/ludo-
bojstwo/czytelnicy_2.html ). We 
wsi Zazdrość pow. Trembowla 
„partyzanci” z UPA uprowadzili 
z domów 3 Polki: Rozalię Pod-
hajecką, Emilię Słowińską oraz 
Eugenię Wilk. Kobiety trzymali 
w piwnicy i gwałcili przez kilka 
dni, a następnie zamordowali. We 
wsi Żulin pow. Stryj banderowcy 
w bestialski sposób zamordowali 
80-letnią Polkę o nazwisku Sopo-
wicz, która jako jedyna z Pola-
ków pozostała we wsi w swoim 
domu.    
W lutym 1945 roku odnotowano 
155 napadów. Przykłady:  
1 lutego 1945 roku we wsi Że-
żawa pow. Zaleszczyki  UPA za-
mordowała 25 Polaków.   
2 lutego we wsi Uście Zielone 
pow. Buczacz  podczas nocnego 
napadu UPA i okolicznych chło-
pów ukraińskich zginęło 133 Po-
laków; byli oni paleni żywcem, 
wiązani drutem kolczastym ca-
łymi rodzinami i topieni w rzece 
Dniestr, rąbani siekierami. Kil-
kunastu schwytanych chłopców z  
„Istriebitielnego Batalionu” wy-
prowadzili do rzeki Dniestr, roze-
brali do naga i kazali tańczyć po 
lodzie strzelając im w nogi, kto 
upadł, żywy czy martwy, był spy-
chany do przerębli pod lód. Ukra-
iniec Sławko Hołub za odmowę 
mordowania Polaków powieszo-
ny został za ręce na drzewie i 
skłuty bagnetami, na piersiach 
powieszono mu kartkę: „Chto ne 
znamy, toj proty nas.”  
W nocy z 2 na 3 lutego w mia-
steczku Czerwonogród pow. Za-
leszczyki  ataku dokonały sotnie 
UPA „Siri Wowky” i „Czerno-
morci” pod dowództwem ku-
rinnego Petra Chamczuka „By-
strego”. Upowcy w białych, 
maskujących ubraniach wdzierali 
się do domów i zabijali napotkane 
osoby bez względu na płeć i wiek. 
Polska ludność ewakuowała się 
do ustalonych miejsc schronienia 
(młyn, zamek, kościół i Dom Lu-
dowy), gdzie była broniona przez 
żołnierzy IB. Czota „Burłaki” z 
sotni „Siri Wowky” zdołała zdo-
być zamek, jednak zgromadzona 
tam ludność została ewakuowa-
na do kościoła. UPA zajęła także 
klasztor szarytek w Nyrkowie. 
Zamordowane tam zostały siostry 
Henryka Bronikowska i Klara 
Linowska. W schowku pod ołta-
rzem uratowała się s. Władysława 
z dwoma kobietami i dwojgiem 

dzieci. W wyniku ataku serca 
zmarł proboszcz miejscowej pa-
rafii, ks. kanonik Szczepan Jurasz, 
ukrywający się w skalnej grocie. 
(Biuletyn IPN Nr 1–2 ( 96–97) 
STYCZEŃ–LUTY 2009). Zginę-
ło, bądź zostało zamordowanych 
65 Polaków, 20 zostało rannych, 
z których część potem zmarła. 
„Zebrałam wszystkie dzieci, wraz 
z siostrą przełożoną udałyśmy się 
do kaplicy, aby przygotować się 
do ostatniej chwili swego życia. 
Wejściowe drzwi były na noc za-
barykadowane. Zaczęto walić w 
drzwi i rąbać siekierami, wołając 
≫Lachy, otwórzcie≫. […] Sio-
stra przełożona szybko odsunęła 
mensę i natychmiast dzieci tam 
weszły, ale mi też nakazała, abym 
była tam z dziećmi. Szybko zasu-
nęła wejście ołtarza i obok weszła 
do zakrystii, za Nią przyszła jesz-
cze S[iostra] Bronikowska […]. 
Ołtarz niewielki, więc było cia-
sno. Dzieci nie były znów takie 
małe. […] W tym momencie, wie-
rzę do dziś, że gdy ołtarz był tak 
wypełniony, zostałam natchniona 
myślą zesłaną od Boga i powie-
działam [do] dzieci: ≫Odsuńcie 
się od desek, aby była głucha 
przestrzeń≫. […] Gdy wpadli do 
kaplicy, zapalili świece i zaczęło 
się poszukiwanie za nami […]. 
Jedna z dziewczynek poznała 
przez głos i małą szparę, że to był 
syn diaka ze wsi Nyrków. Nagle 
próbuje ruszyć ołtarz, ale ołtarz 
był przymocowany do ciężkiego 
stopnia. Puka więc w ścianę ołta-
rza tuż przy mnie. Po kilku razach 
uderzeń z trzech stron, ogłosił: 
≫Pusto, głucho≫. […] Po chwili 
poszukiwania przystąpili do rąba-
nia drzwi do zakrystii. Tam była 
siostra przełożona i druga siostra. 
Gdy weszli, zaczęli się odgrażać, 
że jako Lachy będą zaraz spalo-
ne. […] Słyszałam, jak zmuszano 
s[iostrę] przełożoną, by powie-
działa, gdzie ja jestem i dzieci. 
Gdy odpowiedziała, że nie wie, 
bito Ją. […] Wyszli znów na po-
szukiwania na strychu, gdzie za-
częto strzelać wokoło z automatu, 
myśląc zapewne, że tam jesteśmy. 
Gdy panowała cisza, zeszli z po-
wrotem. I nanoszono słomy do 
kaplicy i podpalono, ale na szczę-
ście słoma była wilgotna i tylko 
się tliła […]. Po tej czynności wy-
prowadzono s. przełożoną Klarę 
Linowską i s. Bronisławę Bro-
nikowską na parter. Będąc scho-
wana w ołtarzu, słyszałam cztery 
strzały, które zmasakrowały gło-
wę i twarz s. Klary Linowskiej, a 
s. B. Bronikowskiej wbito w ple-
cy nóż, zadając jej cios śmiertel-
ny. Po tych czynach zbrodniczych 
zabrano się do grabieży naszych 
rzeczy”. (S. Agnieszka Michna: 
Siostry zakonne – ofiary zbrodni 
nacjonalistów ukraińskich; IPN, 
Warszawa 2010, s.68 – 70). „Re-
lacjonuje Czesław Świderski: Po 
pierwszych wystrzałach zacząłem 
ubierać się. Matka obudziła sio-
strę, która nieprzytomnie wstała 
na łóżku i zwaliła się z jękiem 
wołając: jestem raniona w samo 
serce. Zobaczyłem jak z jej piersi 
tryskała fontanna krwi. Oddał do 
niej strzał bandyta stojący już pod 
naszym oknem. Za chwilę ban-
derowcy wpadli do mieszkania, 
gdzie na podłodze leżała w kału-
ży krwi moja siostra Janina. Wy-
ciągnęli z siennika słomę i wokół 
niej rozpalili ognisko. Matka w 
tym czasie skryła się w komór-
ce pod sieczkarnią. Ja z bratem 
ukryłem się w drugim mieszka-

niu pod piecem gdzie zostaliśmy 
zasłonięci przez bandytę szuka-
jącego pozostałych mieszkańców 
domu. Byli to ludzie znajomi, bo 
od razu rozpoznali moją siostrę, 
o czym następnego dnia donieśli 
mojej babce mieszkającej jeszcze 
w Nyrkowie. Po wyjściu bandy-
tów ugasiliśmy płonąca słomę. 
Za chwilę wpadli drugi raz i wy-
ciągnęli z drugiego łóżka słomę 
rozniecając na nowo. Ponownie 
ugasiliśmy ogień kładąc siostrę 
na łóżku. Wtedy bandyci zorien-
towali się że, jest ktoś w domu, 
kto ranną dziewczynę zabrał. Ob-
lali, więc dom benzyną, podpa-
lili i odeszli. Usłyszeliśmy silne 
chrapanie siostry i ciszę. Wysko-
czyliśmy z płonącego domu obaj 
z bratem, kryjąc się pomiędzy 
snopami kukurydzianki opartej 
o parkan, gdzie przesiedzieliśmy 
do rana.” „Nie ma sił, brak łez 
by opłakiwać pomordowanych 
i zgliszcza - cały dorobek życia, 
ludzie rozglądają się, nawołu-
ją swoich bliskich. W oficynach 
zamku znajdują bestialsko za-
mordowaną rodzinę Romachów 
- rozebrano ich, wycięto im krzy-
że na brzuchach i wycięto napisy 
„koniec lachom”, skórę na szyi 
podcięto i ściągnięto na oczy, 
nogi i ręce połamane. Miejsca 
skrwawione, widać, że umierali 
w męczarniach. Opowiada Wła-
dysława z Romachów, Kucy z 
Czerwonogrodu: „Ciocia chciała 
żebym się z nimi pożegnała i na 
drugi dzień zaprowadziła mnie 
pod kościół, tam wokół kościoła 
leżeli rzędem wszyscy pomor-
dowani. Ciała złożono do dołu 
po wapnie” Za grób dla 47 ofiar 
posłużył dół po wapnie usytu-
owany na placu kościelnym. Nie 
było trumien. Jedną tylko zbito 
dla księdza Jurasza i wszystkich 
pochowano we wspólnej mogile. 
Połączono wszystkich męczen-
ników tej tragicznej nocy razem. 
Nie było kapłana, który odprawił-
by katolickie egzekwie... Tak oto 
nastąpiła zagłada Czerwonogro-
du, miejscowości historycznej, 
pamiętającej i książąt ruskich i 
najazdy Tatarów, Turków czy in-
nych, króla polskiego Kazimierza 
Wielkiego i Kazimierza Jagielloń-
czyka, a także innych możnych 
tego świata, miejscowości, której 
niektórzy historycy przypisują 
przewodnią rolę Grodów Czer-
wieńskich. Na 17 saniach wywie-
ziono rannych do szpitala w Ho-
rodence. Pozostali schronili się 
w Tłustem lub w Zaleszczykach, 
by za kilka miesięcy wyjechać w 
nieznane, jako tzw. „repatrianci”! 
Z Czerwonogrodu nie pozostało 
nic! Nie ostał się ani jeden dom, 
a władze sowieckie przemiano-
wały ten bajeczny zakątek na 
„Uroczysko Czerwone”! (Jerzy 
Stecki: Zagłada Czerwonogrodu; 
w: http://jaroslawskaksiegakre-
sowian.pl/wspomnienia/46-jerzy-
stecki-opracowanie-dot-zaglady-
czerwonogrodu-cz-2 ).  „Po 
zagładzie Czerwonogrodu rodzi-
ny ukraińskie wniosły fałszywe 
oskarżenie na 12 Polaków, którzy 
2 lutego 1945 roku się bronili. 
Oskarżono ich o napad i rabu-
nek w Nyrkowie. Aresztowano 
ich i osadzono w więzieniu w 
Tłustym. /.../ Dopisano mi do-
datkowe dwa lata i sadzono jak 
dorosłego. Podobnie postąpiono z 
innymi, którzy nie byli pełnolet-
ni. Podczas pobytu w więzieniu 
w Tłustym, gdzie siedziało nas 
dwunastu, miało miejsce dziwne 

zdarzenie. Do naszej celi NKWD 
dołączyło Ukraińca, znanego nam 
banderowca, Danyłę Pastuszuka. 
Ten oświadczył nam, że został 
aresztowany przez NKWD i nam 
wszystkim grozi śmierć. Jedynym 
ratunkiem jest ucieczka z więzie-
nia. Jemu udało się przemycić 
młotek i stalowy wybijak, przy 
pomocy którego będzie można 
zrobić dziurę w murze i zbiec. Po 
dwóch godzinach otwór był goto-
wy. Zachęcał nas, abyśmy razem 
uciekli. Bronisław Dmytruszyń-
ski i Paweł Krzywy podejrzewali, 
że jest to prowokacja zmontowa-
na wspólnie przez UPA i enkawu-
dzistów. Zabronili nam zbliżać 
się do tego otworu. Faktycznie 
okazało się, że czekali tam już 
banderowcy z zamiarem zamor-
dowania nas. Nie daliśmy się Da-
nyle Pastuszukowi sprowokować. 
/.../ Tego, co przeszliśmy nie da 
się opisać. Życie w gułagach było 
straszne. Ci, co wrócili, stracili 
zdrowie. Niektórzy przedwcze-
śnie zmarli”. (Kasper Kazimierz 
Krasowski; w: Komański..., s. 
900 – 901). 
4 lutego we wsi Barysz pow. 
Buczacz banderowcy używając 
głównie siekier, noży i bagnetów 
wymordowali co najmniej 135 
Polaków i 30 poranili. Zginęło 
także 10 obrońców z „IB”, któ-
rzy nie zdążyli wyjechać do Bu-
czacza, co nakazał im dowódca, 
Ukrainiec współpracujący z UPA. 
Ukraińcy ograbili i spalili 400 go-
spodarstw polskich. „Kilkunasto-
letni Stanisław Baraniecki zapa-
miętał:„W Baryszu byliśmy 3 dni 
po spaleniu i wymordowaniu jej 
mieszkańców z dzielnicy Mazury. 
(…) Z popiołów i resztek ścian 
sterczały kominy. Przed niektó-
rymi zgliszczami domów leżały 
pokaleczone, jedynie w bieliźnie, 
ludzkie ciała, dzieci i dorosłych. 
Wzdłuż drogi, po jej prawej stro-
nie, płynęła rzeczka lub kanał. 
(…) Gdzieś w połowie drogi na 
kanale była śluza pozwalająca 
spiętrzać wodę. Na wystającym 
ostrzu śluzy wbite było brzusz-
kiem nagie ciało niemowlęcia. 
(…) Wiele wydarzeń tamtych lat 
czas wymazał z pamięci, ale obra-
zu tego niemowlęcia na śluzie do 
końca moich dni nie zapomnę”. 
(Maciej Dancewicz: Zagłada 
Puźnik; w: http://archiwum.rp.pl/
artykul/792151-Zaglada-Puznik.
html; 10-07-2008 ). 
5 lutego we wsi Połowce pow. 
Czortków: „05.02.1945 r. zamor-
dowano w czasie napadu 22 Pola-
ków NN, oraz pięciu Ukraińców 
NN spokrewnionych z Polaka-
mi. Mordami kierował osobiście 
tamtejszy proboszcz (greckoka-
tolicki), który mówił, że trzeba 
ostatecznie wyczyścić wieś ze 
wszystkiego śmiecia”. (prof. dr 
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupeł-
nienie...,jw., tom 7).  
6 lutego we wsi Młyniska pow. 
Trembowla zamordowali lub spa-
lili żywcem 20 Polaków. 
7 lutego we wsi Kociubińce pow. 
Kopyczyńce zamordowali 8 Po-
laków i 2 Ukraińców. Ksiądz Jan 
Walniczek był torturowany przez 
pięć godzin: zdzierali mu skórę, 
rany zalewali atramentem, oble-
wali wrzącą wodą, wreszcie przy-
wiązali go do ściany i rzucali w 
niego nożami. Małżeństwo Wa-
leria i Władysław Monasterscy, 
oboje po 20 lat, było torturowane: 
wydłubali im oczy, ucięli języki 
i tak okaleczonych przywiązali 
do płotu, gdzie w męczarniach 

konali. We wsi Zalesie Koro-
pieckie pow. Buczacz  upowcy 
wracając z pogromu Polaków w 
Baryczu  do swojej bazy w rejo-
nie wsi Zubrzec przez cały dzień 
wyłapywali Polaków i gromadzili 
w dużej, pustej suszarni tytoniu, 
spędzili tak około 60 – 70 Pola-
ków, powiązali im sznurkami i 
drutami ręce, suszarnię zamknęli, 
oblali benzyną lub naftą i podpa-
lili. Wszyscy spłonęli żywcem, w 
większości były to kobiety i dzie-
ci. Grupę polskich kobiet z dzieć-
mi zamknięto w jednym z domów 
i poddano przesłuchaniu połączo-
nemu z biciem, w celu wydoby-
cia informacji o samoobronie w 
sąsiedniej wsi Puźniki. Po prze-
słuchaniu uwięzionych zastrze-
lono bądź zarąbano siekierami. 
Władysławie Jasińskiej założo-
no na szyję pętlę i ciągnięto po 
podłodze aż skonała. Wieczorem 
sprawcy znieśli ciała zabitych w 
jedno miejsce, oblali naftą i spa-
lili. Spalono także 11 domów, a 
do ognia wrzucano żywych ludzi. 
Jeden z wydanych tutaj „wyro-
ków” ukraińskiego „Trybunału”, 
czyli sadu OUN brzmiał: „Józef 
Tyc, lat 40, żonaty, troje dzieci. 
Za chodzenie po ukraińskiej zie-
mi, jedna godzina chłosty przez 
dwóch „striłców”, po chłoście 
spalenie żywcem” (Franciszek 
Markowski; w: Komański..., s. 
671).   
8 lutego we wsi Hleszczawa pow. 
Trembowla upowcy uprowadzili 
i zamordowali 36 – 37 Polaków. 
12 lutego we wsi Dorofijówka 
pow. Skałat upowcy zamordowali 
47 Polaków.  We wsi Eleonorów-
ka pow. Skałat  zamordowali 80 
Polaków, w większości kobiet i 
dzieci (mężczyźni byli w WP). 
„Małe dzieci oprawcy przybijali 
gwoździami do drzwi domów i 
stodół, stodół następnie podpalali 
budynki. Niektóre ofiary powie-
szono na przydrożnych słupach 
telefonicznych” . (Komański..., 
s. 333)  
W nocy z 12 na 13 lutego we wsi 
Puźniki pow. Buczacz zamor-
dowanych zostało przez bande-
rowców 96 Polaków. 11 lutego 
1945 roku do Puźnik przyjechali 
sowieccy urzędnicy z Koropca, 
którzy dokonali spisu ludności 
i nakazali zdać posiadaną broń, 
twierdząc, że Polakom nic nie 
grozi, ponieważ „władze zapew-
niają bezpieczeństwo”. W nocy w 
momencie zmiany wart Puźniki 
zostały otoczone i zaatakowane z 
kilku stron przez kureń UPA Petra 
Chamczuka „Bystrego”. Napast-
nicy przystąpili do zabijania na-
potkanych Polaków przy pomocy 
broni palnej, siekier, bagnetów 
i noży oraz palenia zabudowań. 
Uzbrojeni członkowie samoobro-
ny, zaskoczonej skalą ataku, oraz 
obecni we wsi żołnierze IB pod-
jęli chaotyczną obronę. Zaalar-
mowana przez nich ludność cy-
wilna chroniła się w bronionych 
budynkach, gdzie były przygo-
towane schrony. Najwięcej ofiar 
zginęło w „rowie Borkowskiego” 
biegnącym przez wieś, w którym 
znajdowały się jamy mogące słu-
żyć za kryjówki. Upowcy zmasa-
krowali tam kilkadziesiąt kobiet i 
dzieci, przeważnie przy pomocy 
siekier i bagnetów; strzelano tyl-
ko do próbujących uciekać. Nad 
ranem siły UPA wycofały się z 
Puźnik. Według dokumentów 
UPA były to sotnie „Siri Wow-
ki” i „Czernomorci”. Ks. Józef 
Anczarski podaje, że zginęło 120 
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osób.  Według danych sowiec-
kich spalono 172 - 200 domów, 
w zagrodach spaliły się 63 sztu-
ki bydła. Oddział IB z Koropca 
przybył do Puźnik dopiero 13 
lutego około południa. Zdaniem 
polskich żołnierzy batalionu i 
Puźniczan sowieccy dowódcy 
zwlekali z wyruszeniem wsi na 
odsiecz, a potem skierowali po-
ścig w niewłaściwą stronę. Ofiary 
zbrodni, w większości kobiety, 
dzieci i starcy, zostały pocho-
wane na cmentarzu w dwóch 
zbiorowych grobach. Ksiądz J. 
Anczarski podaje, że w Późni-
kach zginąć miało 120 osób. (J. 
Anczarski, Kronikarskie zapisy z 
lat cierpień i grozy w Małopolsce 
Wschodniej 1939–1946, Kraków 
1996, s. 474, 478, 479). „ Nasz 
dom i gospodarstwo znajdowało 
się w centrum wsi tuż nad głębo-
ki rowem ściekowym szerokości 
około 4 metrów i głębokości od 
2-3 metrów, nazywam później 
„rowem śmierci”, ponieważ tu 
zginęło najwięcej ludzi. Wszyscy 
wybiegliśmy z domu i ukryliśmy 
się w tym rowie. W jego brzegach 
były wykopane liczne wnęki. Do 
jednej z nich schowaliśmy się 
razem z mama Eleonorą. Mama 
zasłoniła nas biała płachtą. Z pod 
zasłony widziałam jak nadeszli 
banderowcy. Jeden z nich krzyk-
nął „strelaj” drugi odpowiedział 
po ukraińsku „koły ne maju pul”. 
Ten pierwszy wrzasnął to „rubaj 
sekerą”. I zaczęło się. Widzia-
łam jak postacie ubrane w białe 
okrycia, zeszły do rowu. Nastąpił 
straszliwy krzyk, prośby o daro-
wanie życia. Napastnicy nie znali 
litości, rąbali siekierami i kłuli 
bagnetami. Jeden z nich stał na 
brzegu rowu i gdy ktoś próbo-
wał uciekać to strzelał do niego. 
Wokół paliły się budynki, jedynie 
dom Józefa Borkowskiego stał 
nie naruszony, był murowany i 
kryty dachówką. Po pewnym 
czasie trudnym mi do określenia 
w godzinach, strzelanina ucichła, 
słyszałam tylko różne gwizdy i 
hasła „Kałyna wertoj”. Po czym 
nastąpiła cisza, słychać było tyl-
ko trzask palących się budynków, 
jęki rannych i umierających ludzi. 
Banderowcy odstąpili. Po nich 
zostały dopalające się budynki, 
ludzkie trupy i ranni. Nasz ojciec 
został zastrzelony, siostra Maria 
miała siekierą rozrąbaną głowę, 
siostrze Władysławie odrąbano 
jedną nogę, przebito nożem obie 
ręce i klatkę piersiową, jeszcze 
żyła, prosiła wody, nad ranem 
zmarła z upływu krwi. Pod jej 
plecami leżał cioci syn Domi-
nik, ocalał i żyje do dziś. Ciocia 
Anna Jasińska z córeczką Marią, 
lat 5 i synkiem Bronisławem lat 
3 zostali zakłuci bagnetami. Z 
dziewięciu osób z naszego domu 
pozostało nas tylko troje, sześć 
zostało zamordowanych. Pamię-
tam ten straszliwy widok, palące 
się budynki, swąd i ryk palącego 
się bydła, krzyki, płacz, szuka-
nie swoich rodzin i strach przed 
nowym napadem. Rano widzia-
łem Magdalenę Koliszczak, była 
ciężko ranna w głowę, konała, 
ale pytała z nadzieją czy moje 
dziecko żyje? Niestety! Jej syn 
Jaś już nie żył”. (Józefa Pacholik; 
„Na Rubieży” – nr 21/1997). „Na 
każdym kroku spotykamy ludzi 
z krwawiącymi ranami głowy 
zadanymi siekierami. Prosi nas 
o pomoc kilkuletni chłopiec Ru-
dolf Łucki z wgniecioną czaszką. 
Wyrwę w głowie ma zaklejoną 

chlebem. Jego matka i dwie sio-
stry zostały zabite. Idąc dalej, na-
tykamy się na zwłoki mężczyzny. 
Miejscowi ludzie rozpoznają w 
nim Józefa Jasińskiego. Zadano 
mu ciosy sztyletami – jeden przy 
drugim. Trafiamy na zwłoki ma-
łego dziecka. Ludzie twierdzą, że 
to półtoraroczny Stasio Wiśniew-
ski. Na widok noża wepchniętego 
w jego usta robi mi się słabo”. So-
wiecki komendant mimo wska-
zań puźniczan skierował pościg 
w zupełnie innym kierunku. Co-
raz bardziej stawało się jasne, że 
wcześniejsza wizyta sowieckich 
urzędników była jedynie kamu-
flażem, próbą uśpienia czujności 
Polaków i zorientowania się w 
polskich siłach. Żołnierze z Istrie-
bitielnego Batalionu wspominali, 
jak ich dowódcy cynicznie czeka-
li z wyruszeniem z odsieczą za-
atakowanym polskim osiedlom.” 
(Maciej Dancewicz: Zagłada 
Puźnik; w: http://archiwum.rp.pl/
artykul/792151-Zaglada-Puznik.
html; 10-07-2008 ). Jednym ze 
świadków była pani Stefania Pa-
sieka z domu Haniszewskich (ur. 
30.09.1930). W rzezi wołyńskiej 
zamordowano jej brata oraz mat-
kę, a trzy dni po utracie najbliż-
szych na zawał zmarł jej ukocha-
ny ojciec. W jednym momencie, 
będąc w żałobie, a przed oczami 
mając rozszarpane ludzkie ciała, 
spalone zwłoki i zrujnowaną wio-
skę, mając niecałe 15 lat przeję-
ła obowiązki matki i pani domu. 
„Jankowi (16-letniemu bratu) 
powybijali zęby, połamali ręce i 
żywcem wrzucili w ogień. Mamę 
z ciocią zamordowano w rowie 
Borkowskiego. A mój brat Julek, 
który miał wtedy rok i trzy mie-
siące był razem z nimi. Zamor-
dowane mama z ciocią upadły 
na niego. Julek przeżył, leżał pod 
ciałami, ssał mleko z piersi mamy 
razem z krwią. Gdy mnie zoba-
czył przytulił się do mnie i powie-
dział „mama”. Od tego dnia, bę-
dąc nastolatką, stałam się matką 
dla swojego brata - w rozmowie 
ze mną wspomina pani Stefania i 
ze łzami opowiada jak przez całe 
życie, zwłaszcza w Święta Boże-
go Narodzenia tęskniła za najbliż-
szymi, oraz jak za komuny wyty-
kano ją palcami, insynuując, że 
w bardzo młodym wieku została 
mamą. Jeszcze niedawno żyliśmy 
ze sobą po sąsiedzku, w przyjaź-
ni. Wspólnie śpiewaliśmy, mo-
dliliśmy… I nagle jakby Diabeł 
w nich wstąpił! - opowiada pani 
Stefania. Podpalili wkoło całą 
wioskę. Dziś w jej miejscu rośnie 
las. - Nie wierzę w to - może je-
stem na mylnej drodze - ale nie 
wierzę w to, że oni są przyjaźnie 
nastawieni do Polaków. Tylko, że 
potrzebują teraz pomocy, pracy i 
świecą dobrymi oczami. Nigdy w 
życiu nie przyznają się do winy i 
nie uderzą się w pierś, bo to jest 
naród - jak kiedyś mówili czer-
wonoarmijcy - który nie przyzna 
się do winy i nie wystawi do nas 
ręki. Nie wierzę im, że oni kiedy-
kolwiek będą przyjaźni do Polski 
i polskich ludzi -  mówi świadek 
ludobójstwa na Wołyniu i apelu, 
by państwo polskie opamiętało 
się w kwestii sprowadzania do 
kraju Ukraińców, bo w pewnym 
momencie będzie już za późno. 
- Dlaczego to robili, co Polacy 
byli winni, co moi krewni byli 
winni? - retorycznie pyta pani 
Pasieka i podkreśla: Ja nie mam 
nienawiści, ponieważ jestem 
głęboko wierząca i wierzę, że 

każdy człowiek będzie odpoku-
towywał sam za siebie.” (https://
wprawo.pl/wideo-moj-braciszek-
ssal-piers-zamordowanej-mamy-
wzruszajace-wspomnienia-i-
apel-swiadka-rzezi-wolynskiej-
stefania-pasieka/ ) 
14 lutego we wsi Byczkowce 
pow. Czortków około 600 oso-
bowa grupa banderowców wy-
mordowała ponad  100 Polaków i 
spaliła większość ich zabudowań. 
Według sprawozdania Komitetu 
Ziem Wschodnich w napadzie 
brały udział ukraińskie dziewczę-
ta, „które sierpami męczyły mor-
dowanych, wybierając im oczy, 
obcinając uszy i nosy”. We wsi 
Ostapie pow. Skałat banderowcy 
przebrani w mundury NKWD za-
trzymali 26 Polaków, mężczyzn, 
wszystkich powiązali a następnie 
żywcem wrzucili do głębokiej 
studni, nikt nie ocalał.  
16 lutego we wsi Weleśniów pow. 
Buczacz  upowcy przebrani w 
mundury NKWD, pod pretek-
stem rejestracji do wojska zebrali 
46 Polaków, zamknęli w drewnia-
nej szopie, oblali naftą i podpalili, 
wszyscy spłonęli żywcem a ze-
brana obok kilkudziesięcioosobo-
wa grupa młodzieży ukraińskiej 
tańczyła z radości, gdy z szopy 
docierał rozpaczliwy krzyk i jęk, 
wołali po ukraińsku: „Módlcie się 
gorąco do swego Boga, to może 
stanie się cud i będziecie żywi”. 
W nocy z 19 na 20 lutego we wsi 
Werbka pow. Buczacz upowcy 
zaprowadzili ujętych Polaków do 
stodoły, powiązali ich i  stodołę 
podpalili; żywcem spłonęło 20 
Polaków. 
22 lutego we wsi Lipnik koło 
Ottyni  pow. Tłumacz: upowcy 
zamordowali 16 Polaków „Na 
Rubieży” Nr 98 podaje jeszcze 
3 osoby, które zginęły w czasie 
tego pogromu: Sip Mieczysław ; 
Borowiec Michał; Borowiec Jan. 
(Ci dwaj ostatni wkrótce przed-
tem wrócili potajemnie pieszo z 
Sybiru!). „W jednym z domów 
banderowcy urządzili zabawę, 
strzelając do dziecka w kołysce, 
w innym zabito matkę dwójki 
ocalałych dzieci leżącą w łóż-
ku”. (Otynia małe, sentymentalne 
kresowe miasteczko .. ; w: http://
www.namyslow-kresy.pl/doku-
menty/broszura23.pdf ).  
23 lutego we wsi Cygany pow. 
Borszczów nocą duży oddział 
upowców zamordował 28 Pola-
ków, chociaż wcześniej dowódz-
two UPA dało Polakom termin do 
końca lutego na opuszczenie wsi. 
Tylko 3 osoby zastrzelone zostały 
podczas ucieczki, reszta zginęła 
od siekier, noży, bagnetów lub 
została spalona żywcem w bu-
dynkach; w większości były to 
kobiety i dzieci; 16-miesięcznej 
Helenie Żołyńskiej roztrzaskali 
główkę o framugę drzwi. Ponadto 
w maju znaleziono mogiłę 16 Po-
laków w piasku pod lasem - byli 
to ci, którym udało się uciec tej 
nocy, zostali wyłapani później i 
zamordowani. „Nocą z 26 II 45 
na 27 II 45 r. banda powróciła z 
lasu do wsi Cygany i bestialsko 
rozprawiła się z ludnością polską, 
mieszkającą w tejże w[si]. Roz-
strzelano i wyrżnięto 8 polskich 
rodzin..” (Meldunek specjalny 
naczelnika RO NKGB w Skale 
dla naczelnika UNKGB obwodu 
tarnopolskiego z 28 lutego 1945 r. 
W: PA SBU, F. 73, op. 1, spr. 82, 
k. 57–57 a.). 
25 lutego we wsi Zaleszczyki 
Małe pow. Buczacz upowcy za-

mordowali 39 Polaków, w tym 
rodziców z 7 dzieci w wieku od 
8 miesięcy do 17 lat; morderstw 
dokonywali przy użyciu siekier, 
noży i bagnetów, tylko jedną 
80-letnią kobietę zastrzelili. Re-
lacjonuje Apolinary Kuliczkow-
ski z Jazłowca: „ Nad ranem 
goniec na koniu przyniósł hio-
bową wieść. Wszyscy Polacy w 
Małych Zaleszczykach pomordo-
wani. Około południa przywieźli 
zmasakrowane zwłoki, leżące 
rzędem na kilku furmankach. 
Widok był przerażający. To nie 
były trupy. To były szczątki roz-
szarpanych, niewiadomo jakich 
istnień ludzkich. Odbył się uro-
czysty, ale w grobowym nastroju 
pogrzeb na jazłowieckim cmen-
tarzu. Wszystkich pochowali w 
zbiorowej mogile.” (Apolinary 
Kuliczkowski z Jazłowca; w: 
https://plus.gazetalubuska.pl/obr-
oncy-jazlowca-wartownicy-byli-
uzbrojeni-w-karabiny-automaty-
i-granaty-reczne/ar/11782397 ).
28 lutego we wsi Nowosiółki-Be-
kerów pow. Podhajce napadli na 
plebanię i zamordowali ks. pro-
boszcza Mariana Dziamarskiego, 
jego siostrę, gosposię i kobietę ze 
Lwowa, która korzystała z noc-
legu na plebanii. Ciało księdza 
wrzucono do pobliskiego stawu, 
w którym po pewnym czasie 
wypłynął na powierzchnię. Był 
związany drutem  kolczastym. 
Przed śmiercią na piersiach wy-
palono mu krzyż, wyrwano pa-
znokcie i język, wydłubano oczy. 
„We wsi Nowosiółka-Bekerów 
oprócz ks. M. Dziamarskiego zgi-
nęło 8 osób (nazwiska wszystkich 
są ustalone), wypędzono ze wsi 
1020 osoby, spalono 302 zagro-
dy”. (Dorota Stefańska: Marian 
Dziamarski (1900-1945) - kapłan, 
męczennik; w: Biuletyn Szatkow-
ski, Tom 11, 2011 r.). 
Ponadto w lutym 1945 roku:   
We wsi Jezierzany pow. Borsz-
czów zamordowali 4 Polaków i 
2 Ukraińców, oraz bojówka UPA 
dowodzona przez Olgę Wadow-
ską zamordowała 10 Polaków pra-
cujących przy wyrębie lasu. We 
wsi Kurniki Szlachcinieckie pow. 
Tarnopol zamordowali 3 Polki: 
15-letnią Genowefę Łagisz, jej 
17-letnią siostrę Stefanię Łagisz 
oraz 60-letnią nauczycielkę Wan-
dę Lwowską. A także 4-osobową 
rodzinę ukraińską Chomickich 
z córkami lat 4 i 6. We wsi Ku-
tyska pow. Tłumacz banderowcy 
zamordowali 20 Polaków, w tym 
Rozalię Fas z 5 dzieci: córkami 
lat 8, 16 i 18, synem lat 6 i 3-mie-
sięcznym niemowlęciem, troje 
najmłodszych dzieci wrzucili do 
studni, dwie najstarsze córki wy-
wieźli i wrzucili do rzeki Dniestr. 
We wsi Litowiska pow. Brody w 
lutym 1945 r. dowódca miejsco-
wej bandy UPA Iwan Jarosz kazał 
powiesić swoją bratową, Jadwigę 
Ludwikę Jarosz z d. Cieśla, ur. 
w 1915 r.,  ponieważ była Polką. 
We wsi Nakwasza pow. Brody 
„ukraińscy partyzanci” przecięli 
piłą stolarską 60-letnią Rozalię 
Wróblewską. Mordując ją śmie-
li się: „Pomału riż, bo hołośno 
kryczyt”. We wsi Paszowa pow. 
Lesko zamordowali 5-osobową 
rodzinę sołtysa Dymitra Mazura: 
ojca z 3 dzieci powiesili, matkę 
zakłuli bagnetami. We wsi Rze-
pińce pow. Buczacz zamordowali 
25 Polaków, w tym 6-osobową 
rodzinę Zagajczuków z 4 dzieci, 
4-osobową rodzinę Kryckich z 2 
dzieci, rodzinę nauczycieli Na-

bowczuków z 2 córkami. 
W marcu 1945 roku odnotowano 
208 napadów. Przykłady: 
2 marca we wsi Zamch pow. Bił-
goraj upowcy z sotni „Zaliźnia-
ka” zamordowali 15 Polaków.  
W nocy z 2 na 3 marca we wsi 
Sielec Bełzki pow. Sokal upowcy 
zamordowali 27 Polaków 
3 marca we wsi Kurzany pow. 
Brzeżany zamordowali 35 Pola-
ków. We wsi Skorodyńce pow. 
Czortków zamordowali 25 Pola-
ków. Świadek Tomasz Bandura 
twierdzi, że napad miał miej-
sce w nocy z 8 na 9 marca 1945 
roku. „Nie skończyliśmy jeszcze 
przygotowań do wyjścia, jak 
przyszły do nas znajome Ukra-
inki: Katarzyna z „ Kamińciw” z 
11-letnim synem / jej starszy syn 
był w UPA/ i ze swoja siostrą, 
by je przenocować, gdyż Sowie-
ci mogą powrócić i wywieźć ich 
na Sybir. Nie odmówiliśmy im. 
Moja siostra przygotowała dla 
nich posłanie w drugim pokoju. 
Około północy ktoś zaczął stukać 
do naszego mieszkania i krzyknął 
po rosyjsku: „ Adkroj”. Pomyśle-
liśmy, że to żołnierze sowieccy. 
Siostra zapaliła lampę i poszła 
otworzyć drzwi. Do mieszka-
nia wszedł wysoki mężczyzna w 
sowieckim mundurze, ale z try-
zubem na czapce. Popatrzył na 
nas i wyszedł. Po chwili weszło 
trzech uzbrojonych banderow-
ców i jeden z nich powiedział: 
„Kto tu jest obcy niech się ubiera 
i wychodzi”, a drugi skierował w 
kierunku nas automat. Jedna z no-
cujących u nas Ukrainek podeszła 
do mnie i powiedziała „Iwasiu” 
/mam na imię Tomasz/ ubieraj 
się. Idziemy do domu”. Byłem 
cały zdrętwiały ze strachu. Nie 
pamiętam jak szybko się ubra-
łem i wyszedłem z nią. Pamiętam 
tylko wzrok mojej siostry, który, 
jak dziś wspominam, mówił, że 
więcej już się nie spotkamy. Ka-
tarzyna zaprowadziła mnie do 
swojego mieszkania, kazała ścią-
gnąć buty i ukryć się za piecem. 
Sama siadła na skraju tego pieca, 
zasłaniając mnie swoim ciałem. 
W drugim pokoju jej mieszka-
nia banderowcy urządzili w tym 
czasie pijacka ucztę, bawili się i 
śpiewali do samego rana. W nocy 
przyszedł Wołodymyr, syn Kata-
rzyny i świecąc latarką zapytał 
swoja matkę „ De je Tomko” /
gdzie jest Tomek/. Jego matka 
odpowiedziała, że tu go nie ma, 
że jak z nim wyszła na podwórze, 
to uciekł gdzieś na wieś. Widać 
było, że jej uwierzył, bo wyszedł 
z domu. Na drugi dzień wcze-
snym rankiem pobiegłem do swe-
go domu. Było to 9 marca 1945 
r. Moja siostra Franciszka leżała 
w kałuży krwi na podłodze w po-
koju. Jej dziecko leżało z piąst-
ką pod główką, jak gdyby spało. 
Podniosłem je – krew polała się 
na moje ręce. Było martwe.  Tego 
dnia, przed południem, powróciła 
moja mama z tzw. podwody. Nie 
potrafię powiedzieć jak się czu-
łą, gdy zobaczyła martwą córkę 
i wnuczkę. Była jak skamieniałą. 
Tej nocy banderowcy zamordo-
wali znacznie więcej innych Po-
laków. Przypominam sobie takie 
nazwiska jak: Karola Domyka 
– inwalidę, pięcioosobową rodzi-
nę Franciszka Bandury, którego 
córka wyszła za Ukraińca, Anne 
Szatkowską w ciąży i jej synka ( 
lat 12). Wzięliśmy z mamą boche-
nek chleba, trochę mąki i innych 
rzeczy i z niewielkimi tłumocz-
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kami udaliśmy się do Czortkowa. 
Za drogę wybraliśmy brzeg Sere-
tu. Szliśmy z myślą, że jakby nas 
gonili banderowcy, to wskoczy-
my oboje do rzeki i utopimy się 
by nie dostać się żywcem w ich 
ręce. Dotarliśmy szczęśliwie do 
Czortkowa, skąd wyjechaliśmy 
na zachód 30 maja 1945 r.” (To-
masz Bandura: Byłem świadkiem 
– Tomasz Bandura lat 10; w: „Na 
Rubieży” nr 45/2000).  
We wsi Pawłokoma pow. Brzo-
zów nastąpiła akcja odwetowa 
partyzantów polskich na Ukraiń-
ców. IPN Rzeszów: „sygn. akt S 
52/01/Zi – śledztwo w sprawie: 
zabójstwa w dniach 3-5 mar-
ca 1945 r. w Pawłokomie, woj. 
podkarpackie co najmniej 109 
obywateli polskich narodowości 
ukraińskiej /.../. Śledztwo umo-
rzono 19 marca 2010 r. wobec 
śmierci sprawców Józefa B., Ka-
zimierza S. i Józefa K., wobec 
prawomocnego przeprowadzenia 
postępowania w tej sprawie w 
przeszłości przeciwko Tadeuszo-
wi O., wobec niewykrycia pozo-
stałych sprawców tego przestęp-
stwa.
W nocy z 3 na 4 marca we wsi 
Mielnów pow. Przemyśl Ukra-
ińcy z sąsiedniej wsi siekierami, 
nożami, widłami itp., zamordo-
wali 6-osobową rodzinę polską 
Szubanów oraz spalili ich ciała 
razem z zabudowaniami i zwie-
rzętami, w tym z psem przywią-
zanym do budy. 
5 marca we wsi Dobraczyn pow. 
Sokal upowcy zamordowali 3 Po-
laków, w tym o. Stanisława Mu-
chę. 
7 marca w miasteczku Niżniów 
pow. Tłumacz zamordowali nie-
znaną liczbę ludności polskiej, 
w tym 3 siostry zakonne: s. Fran-
ciszkę Kosiorowską oraz s. Le-
okadię – Józefitkę, które oblali 
benzyną  i podpalili -  zakonnice 
spłonęły jako żywe pochodnie 
- oraz zastrzelili s. Annę Teresę 
Skałecką. „S. Beniamina Ślepkie-
wicz na podstawie opowieści s. 
Celiny pisała: „Ukraińcy wdarli 
się do klasztoru i wymordowali 
Polaków. S. Celina była w łóżku. 
Ukrainiec przestrzelił jej szyję, a 
upewniwszy się, że zabił, nie do-
bijał. Siostra Celina, po odzyska-
niu przytomności, wyczołgała się 
do pokoju sióstr. S. Leokadia była 
zwęglona, najprawdopodobniej 
oblana benzyną i podpalona, a s. 
Teresa leżała z rozpłataną głową 
na podłodze. Siostra Celina miała 
wrażenie, jakby s. Teresa z szafy 
wypadła.”  Klasztor sióstr nie-
pokalanek, jak również kościół 
parafialny, został zburzony. Dziś 
po nim nie ma prawie śladu, za-
chował się jedynie zdewastowany 
grobowiec sióstr.  (S. Agnieszka 
Michna: Siostry zakonne – ofia-
ry zbrodni nacjonalistów ukraiń-
skich; IPN. Warszawa 2010)   
8 marca we wsi Jezierzany pow. 
Borszczów kilkuosobowa grupa 
UPA wdarła się nocą do polskie-
go domu i wymordowała 6-oso-
bową rodzinę Sorokowskich oraz 
sąsiadkę, Janinę Tomaszewską, 
koleżankę córki. Zarówno 18-let-
nią sąsiadkę jak i 19-letnią córkę 
Bronisławę  przed zamordowa-
niem ukraińscy „powstańcy” 
zbiorowo zgwałcili. „Po latach 
jego Wuj Adam Pruski rozpoznał 
w pociągu jednego z banderow-
ców biorących udział w mordzie. 
Miał zmienione nazwisko,był 
kierownikiem szkoły w Łodzi. 
Wypierał się, ale po jakimś cza-

sie przyjechała do Rodziny jego 
siostra. Leon odmówił jakichkol-
wiek rozliczeń. Znam tę historię 
bo wychowałam się po sąsiedzku 
i Lonka dobrze znałam.” (Maria 
Krawczyk, 15.06.2010; w: http://
www.stankiewicze.com/ludoboj-
stwo/tarnopolskie_r.html ).  
W nocy z 15 na 16 marca we 
wsi Zatwarnica pow. Lesko UPA 
ograbiła polskie domy i zamor-
dowała co najmniej 41 Polaków z 
14 rodzin oraz 7 milicjantów. Inni 
podają liczby około 80 a nawet 
100 zamordowanych Polaków. 
18 marca we wsi Dragonówka 
pow. Tarnopol banderowcy w 
mundurach NKWD wymordowa-
li 7 Polaków z 2 rodzin Domarac-
kich (2 matki i 5 dzieci), w tym: 
małe dziecko utopili w cebrzyku 
z pomyjami oraz uprowadzili 
14-letnią córkę, która zaginęła 
bez wieści. We wsi Olijewo-Ko-
rolówka woj. stanisławowskie: 
„18.03.1945 r. została zam. Biła 
Franciszka (1925) żona Ukraiń-
ca. Powiesili także jej męża za to, 
że miał żonę Polkę (!).” (Prof. dr 
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw.;  Seria – tom 8). 
19 marca we wsi Werbka pow Bu-
czacz: „Podaję do wiadomości, że 
19 marca 1945 roku na wieś Wer-
bka rejonu koropieckiego napa-
dła banda licząca około 30 ludzi, 
którzy z wielkim okrucieństwem 
zamordowali 10 cywilnych osób, 
w tym Polaków – 6 osób i Ukra-
ińców – 4. /.../ W czasie pobytu 
we wsi bandyci zamordowali w 
bestialski sposób 10 cywilnych 
mieszkańców wsi Werbka: 1. Do-
macki Józef s. Wiktora lat 42–43, 
narodowości polskiej. 2. Domac-
ka Justyna lat 38,  narodowości 
ukraińskiej. 3. Domacki Michał s. 
Józefa lat 15, narodowości  pol-
skiej. 4. Domacki Wiktor lat 75, 
narodowości polskiej. 5. Domac-
ka Anna lat 70, narodowości ukra-
ińskiej 6. Bandiak Ludwik lat 3, 
narodowości  polskiej. 7. Bandiak 
Anna c. Pawła lat 2, narodowości 
ukraińskiej. 8. Bandiak Maria 
c. Dmytra lat 65, narodowości 
ukraińskiej 9. Bandiak Maria c. 
Pawła lat 6, narodowości polskiej 
10. Zamlińska Janka c. Jana lat 
3, narodowości polskiej.” (Mel-
dunek specjalny naczelnika RO 
NKGB w Koropcu dla naczelnika 
UNKGB obwodu tarnopolskie-
go z 21 marca 1945 r,; za:.http://
www.zbrodnia - wolynska.pl/__
data/assets/ pdf_file/0004/3946/
Po l ska i -Ukra ina -w- l a t ach -
trzydziestychczterdziestych-XX-
wieku-t4- cz1.pdf).  Komański..., 
s. 177 dokumentuje mord 20 Po-
laków w nocy z 19 na 20 lutego 
1945 roku, ale nie ma wśród ofiar 
w/w osób. 
20 marca we wsi Zazdrość pow. 
Trembowla upowcy zamordo-
wali 30 Polaków.  IPN Wrocław 
S 6/02/Zi – śledztwo w sprawie 
zbrodni popełnionych przez na-
cjonalistów ukraińskich na tere-
nie pow. Trembowla, woj. tarno-
polskie, w latach 1939–1945. w 
tym w Starej i Nowej Zazdrości w 
dniu 20 marca 1945 r. − 30 osób 
powiązanych kolczastym drutem 
i spalonych w niezamieszkanym 
domu. 
21 marca we wsi Buk pow. Lesko 
upowcy zamordowali 7-osobową 
rodzinę polską Podwalskich. 
W przysiółku Szpickiery koło 
Smreka pow. Lesko upowcy z 
sotni „Wesełego” zamordowali 7 
Polaków: dziadków oraz 5 wnu-
cząt,  które nadziali na kołki  w 

płocie. „Gdy wypadliśmy na skraj 
polanki, ujrzeliśmy jak jeden z 
bandytów dosłownie nabijał na 
jeden z kołków, na  których nor-
malnie na wsi wiesza się gliniane 
garnki, maleńką dziewczynkę. 
Czworo innych dzieci konało już 
w podobny sposób, a dwoje star-
ców opiekujących się dziećmi le-
żało z roztrzaskanymi głowami. 
Dwoje dzieci nie miało jeszcze 
ukończonych dwóch lat. Dziew-
czynka, ostatnia wbita na kołek, 
była jeszcze przytomna i otwie-
rała wykrzywioną bólem buźkę, 
jakby chciała o coś prosić, lecz 
tylko wielkie łzy strumykiem to-
czyły się po policzkach. W chwilę 
potem i ona straciła przytomność, 
główka opadła, a włoski zasło-
niły umęczoną twarzyczkę.” W 
Szpickierach stały dwa budynki 
mieszkalne, w tym leśniczówka 
nad potokiem Bystrym, zamiesz-
kała przez leśniczego Ludwika 
Masłyka.  
22 marca we wsi Kurniki Szla-
checkie pow. Zbaraż: „zwabiono 
czekających już w Zbarażu na 
ekspatriację 10 Polaków i be-
stialsko zamordowano” (Antoni 
Iżycki; w: Jan Białowąs: „Krwa-
wa Podolska Wigilia w Ihrowicy 
1944 r.”, Lublin 2003, s. 103).  
23 marca we wsi Wola Obszańska 
pow. Biłgoraj upowcy zamordo-
wali 15 Polaków. 
25 marca we wsiach Huta Szkla-
na oraz  Rohaczyn  pow. Brze-
żany upowcy obrabowali i spa-
lili gospodarstwa polskie oraz 
zamordowali 30 Polaków, w tym  
Franciszka Hoffmana  mającego 
100 lat -  tutaj Ukraińcy wyjątko-
wo mordowali tylko mężczyzn, 
kobietom i dzieciom pozwolili 
uciekać. 
We wsi Kryłów pow. Hrubieszów 
zamordowali 57 Polaków, w tym 
49 osób ludności cywilnej i 8 
milicjantów -  uprowadzili i za-
mordowali w okrutny sposób Sta-
nisława Basaja „Rysia”, byłego 
dowódcę oddziału BCH.  
26 marca we wsi Bereska koło 
Ustrzyk Górnych pow. Lesko 
banderowcy uprowadzili syna 
właściciela majątku, który za-
ginał bez wieści oraz SB OUN 
powiesiła Ukraińca Iwana Hryc-
kowiana, który interweniował w 
jego sprawie.     
We wsi Gaje Wielkie pow. Tarno-
pol: „27 marca 1945 roku, oddział 
UPA wspierany przez Ukraińców 
z Gajów i okolic zabił 69 osób. 
Sześć należało do mojej bliskiej 
rodziny. Jeszcze poprzedniego 
dnia ukraińscy sąsiedzi zapew-
niali mojego wuja, Józefa Baru-
towicza, który był miejscowym 
nauczycielem, że jemu i jego ro-
dzinie nic się nie stanie. Prosili, 
aby nie wyjeżdżał. A o północy 
zastukali do jego domu. Potem 
zaczęli zabijać.”.  (Maciej Nowic-
ki: Jaka pamięć? Jaki wstyd?; w: 
https://www.newsweek.pl/swiat/
jaka-pamiec-jaki-wstyd/0ycz73f ; 
data publikacji: 20.09.2018).   
W nocy z 27 na 28 marca w po-
wiecie Lubaczów kureń „Zali-
zniaka” zlikwidował 18 poste-
runków Milicji Obywatelskiej,  
poległo 30 milicjantów a 10 zo-
stało uprowadzonych i zamordo-
wanych. Zamordowanych zostało 
od 43 do 72 osób polskiej ludno-
ści cywilnej. Były to posterunki 
w miejscowościach:  Dzików 
Stary, Podemszczyzna, Horyniec, 
Zalesie, Basznia Dolna, Łówcza, 
Futory, Nowa Grobla, Brusno 
Nowe, Krowica, Puchacze, Cho-

tylub, Wólka Horyniecka, Za-
pałów, Bichale, Łaszki, Płazów, 
Cewków.  We wsi Brusno Nowe 
podczas napadu na posterunek 
MO spalili żywcem 14 Polaków, 
w tym 25-letnią kobietę i mili-
cjanta. We wsi Łówcza podczas 
napadu na posterunek MO spalili 
15 gospodarstw polskich i poste-
runek MO oraz zamordowali 18 
Polaków, w tym 6 milicjantów . 
We wsi Stare Sioło zamordowali 
17 Polaków. W przysiółku Stare-
go Sioła – Zalesiu zamordowa-
li 6 Polaków, natomiast 2 Polki 
zmarły z pomieszania zmysłów 
widząc okrucieństwo oprawców.  
Od 20 do 28 marca we wsi Wo-
łodź pow. Brzozów w ciągu tych 
dni bojówki upowskie wymordo-
wały 8 rodzin polskich  liczące co 
najmniej 24 Polaków. 
W nocy z 28 na 29 marca we wsi 
Stare Sioło – Lipina pow. Luba-
czów upowcy zamordowali 28 
Polaków w wieku od 2 do 77 lat, 
całe rodziny, w tym po torturach i 
paląc żywcem. 
W miesiącu lutym lub marcu w 
kol. Stadnica -Zofiówka (Stadnia) 
pow. Kopyczyńce banderowcy 
wymordowali Polaków i spalili 
wieś. „Kolonia była polska i nie-
duża, liczyła tylko 20 numerów. 
Podczas parcelacji gruntów rów-
nież mój wujek Piotr Wójtaszyn, 
który był Ukraińcem, rodzonym 
bratem mojej mamy Tekli Nowak 
z d. Wójtaszyn, kupił sobie plac i 
3 ha ziemi. Zatem ziemię mogli 
swobodnie nabywać także Ukra-
ińcy. Wujek Piotr wybudował tam 
sobie dom i miał dużo pszczelich 
uli dlatego często sprzedawał 
miód. Była zima 1945 r., to była 
bardzo ciężka zima, duże śnie-
gi. Gdzieś w lutym albo marcu 
1945 r. raniutko, dopiero robiło 
się jasno na dworze przyszedł do 
naszego domu w Chłopówce mój 
wujko Piotr Wójtaszyn i przyniósł 
ze sobą zmarznięte, ledwo żywe 
niemowlę, które miało zaledwie 
1,5 roczku. To było dziecko jego 
zięcia Polaka Jana Dobrowol-
skiego oraz jego najstarszej córki 
Józefy z d. Wójtaszyn. Zrozumie-
liśmy, że coś musiało się stać nie-
dobrego, a on usiadł w kuchni i 
powiedział tak: „Teklusia popatrz 
(tu otworzył walizkę) to cały mój 
majątek, tyle mi pozostało!”. Po-
tem zaczął płakać i opowiadać, co 
się właśnie stało w ich wsi, mó-
wił tak: „Teklusiu stało się wiel-
kie nieszczęście, dziś wczesnym 
rankiem, około 3.00 rano, jeszcze 
było ciemno na dworze, do naszej 
kolonii na saniach przyjechali 
Ukraińcy, to byli banderowcy i 
ogłosili, że zabierają wszystkich 
do Sielrady na spis ludności. Na 
sanie powsiadali wszyscy miesz-
kańcy naszej koloni: dzieci, ko-
biety, mężczyźni i starcy, a potem 
wszyscy odjechali razem. Rów-
nież i przed mój dom zajechały 
sanie oraz około ośmiu ludzi i na 
początek zabili nasze dwa duże 
psy wilczury, a potem nakazali 
wszystkim zbierać się do Sielra-
dy. Wszystko słyszałem dokład-
nie bowiem w tym czasie siedzia-
łem pod podłogą wraz z Janem 
Dobrowolskim swoim zięciem i 
małym wnuczkiem Kazimierzem. 
/.../ Po pewnym czasie, gdy wszy-
scy już odjechali poczuliśmy z 
zięciem dym i domyśliliśmy się, 
że ktoś podpalił naszą kolonię. 
Dym stawał się coraz trudniejszy 
do zniesienia, a my dosłownie za-
częliśmy się dusić. W tej sytuacji 
postanowiliśmy, że nie ma czasu 

do stracenia i zaraz wyszliśmy na 
zewnątrz. Nasz dom i nasza obo-
ra, już stały w ogniu, właściwie 
cała miejscowość, to był jeden 
wielki ogień, paliło się dosłownie 
wszystko. Banderowcy nic pra-
wie nie brali z domów, może po 
temu, że to była wioska dość ubo-
ga, zaś zwierzęta gospodarskie 
powypuszczali, tak że chodziły 
luźno. Wziąłem konia oraz sanie 
i jak mogłem najszybciej przyje-
chałem do was!”. W tym czasie w 
naszych stronach, stały już woj-
ska sowieckie. Zaprzyjaźniony 
sowiecki oficer na moją prośbę, 
załatwił dla wujka Piotra prze-
branie i pistolet. Po całym dniu, 
w którym to się stało, na pierwszą 
noc mój wujek Piotr oraz kilku 
innych mężczyzn, pojechało do 
tej kolonii, aby szukać śladów 
swoich najbliższych. Wujko tak 
nam potem opowiadał dalsze 
losy, jego rodziny: „Na szczęście 
dla nas, przez cały dzień i w nocy 
nie padał śnieg, doskonale więc 
zachowały się ślady po saniach. 
Właśnie tym tropem doszliśmy, 
aż do miejsca, gdzie na polach 
znajdowała się dość dobrze znana 
i głęboka studnia. To była bardzo 
głęboka studnia z bardzo zdrową 
wodą, dlatego często osobiście jej 
używałem, to tam zwykle poiłem 
swoje bydło w czasie pokoju. Ze 
zgrozą w sercach zauważyliśmy, 
że ślady prowadzą wprost do tej 
znanej studni, około której było 
bardzo dużo krwi! Natychmiast 
przybliżyliśmy się do niej i za-
częliśmy głośno wołać, czy aby 
nie ma tam żywych ludzi, ku na-
szemu zaskoczeniu i radości ode-
zwał się głos młodego chłopca. 
To był Włodzimierz, albo Józef 
Wójtaszyn bowiem kiedy zawo-
łał mój wujko, to chłopiec za-
czął wołać w ten sposób: „Tato 
ratujcie nas, my mamy ręce po-
wiązane drutami i nie możemy 
sami wyjść. Mama już nie żyje, 
bo woda już podchodzi do góry. 
Na nas narzucane są brony, pługi 
i płyty z cmentarza żydowskiego. 
Ja jeszcze żyję bowiem próbowa-
łem przy studni uciekać ale mnie 
złapali oprawcy i wrzucili do 
studni, jako jednego z ostatnich, 
na sam wierzch!’. Na początku 
ze studni słychać było kilka gło-
sów, krzyczeli: „Pomocy! Ratuj-
cie nas!’, słychać było rozmowy 
żywych, jeszcze ludzi. Całą noc 
próbowaliśmy na różne sposoby 
przyjść im z pomocą i wyciągnąć 
ich stamtąd, ale nie mogliśmy 
dać sobie rady z płytami żydow-
skimi, które były dość ciężkie.”. 
Niedaleko znajdował cmentarz 
żydowski, na polu k. miasteczka 
Grzymałów (w rejonie Husia-
tyńskim), właśnie stamtąd praw-
dopodobnie pochodziły te płyty. 
Osobiście znałam to miasteczko 
bowiem mieszkałam w nim przed 
wojną, blisko 6 lat, gdy nasz tatuś 
Michał Nowak pracował ciężko 
w tamtejszym majątku. Tam też 
chodziłam do pierwszej, drugiej 
i trzeciej klasy szkolnej. Tymcza-
sem sytuacja tych ludzi na dole z 
każdą godziną stawała się coraz 
bardziej dramatyczna. Ponieważ 
mężczyźni nie byli w stanie po-
móc o własnych siłach, tym na 
dole w studni, wrócili spiesznie 
do domu, po cięższy i właściwy 
sprzęt. Przez dzień zmuszeni byli 
jednak czekać, obawiali się bo-
wiem ataku ze strony rezunów 
w biały dzień. Gdy tylko zapadły 
ciemności ponownie pojechali 
na miejsce tragedii, kiedy jednak 
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tam przyjechali woda przelała się, 
już ze studni na pole niosąc ze 
sobą mnóstwo krwi potopionych 
w studni ofiar. Wszyscy którzy 
byli jeszcze na dole żywi utonęli, 
mój wujko Piotr i inni z płaczem 
wrócili do swoich domów. Histo-
rię tę znam b. dobrze bowiem ile 
razy wujek o tym opowiadał, to 
zawsze b. rzewnie płakał i może 
dlatego, tak dobrze to zapamię-
tałam. Poza tym przeżywałam to 
z nimi na gorąco bowiem w tych 
dniach, byłem w domu i widzia-
łam i słyszałam wszystkie rozmo-
wy osobiście, a miałam już wtedy 
22 lata. Z naszej rodziny podczas 
tej masakry, zginęły następujące 
osoby: Hanna Wójtaszyn, żona 
wujka Piotra, Józefa Dobrowol-
ska z d. Wójtaszyn, żona Jana lat 
ok. 20, Eugenia Wójtaszyn lat ok. 
16, Józef Wójtaszyn lat ok. 14, 
Władysław Wójtaszyn lat ok 12 
oraz najmłodsze z dzieci wójka 
Piotra i Hanny lat ok. 3.  Wujek 
Piotr Wójtaszyn po wojnie wy-
jechał na Dolny Śląsk z innymi 
repatriantami z naszych stron. 
Raz jeszcze się ożenił z drugą 
żoną Hanną, ale już swoich dzieci 
więcej nie miał. Oboje już odeszli 
do wieczności nie pozostawiając 
potomstwa, a pochowani są naj-
prawdopodobniej w miejscowo-
ści Ujazd Górny na Dolnym Ślą-
sku. [fragment wspomnień Julii 
Marut z d. Nowak ze wsi Chło-
pówka k. Chorostkowa na Ziemi 
Tarnopolskiej, wysłuchał, spisał i 
opracował S. T. Roch]   P.S. Po 
dziś dzień w tym miejscu, gdzie 
w głębokiej studni spoczywa-
ją niewinni mieszkańcy kolonii 
Stadnia (ok. a może nawet po-
nad 100 osób), ofiary ludobój-
stwa, nie stanął zapewne nawet 
najprostszy krzyż, w każdym ra-
zie nic mi o tym nie wiadomo.” 
(Sławomir T. Roch: My mamy 
ręce powiązane drutami i nie mo-
żemy wyjść. Mama już nie żyje, 
bo woda już podchodzi do góry.  
W: http://wolyn.org/index.php/
wolyn-wola-o-prawde/908-my-
mamy-rce-powizane-drutami-i-
nie-moemy-wyj-mama-ju-nie-
yje-bo-woda-ju-podchodzi-do-
gory.html ). 
Ponadto w marcu  1945 roku 
(świadkowie nie podali dnia): 
We wsi Byczkowce pow Czort-
ków: „W masowym mordzie w 
Byczkowcach zginęło 106 Po-
laków. (Kubów..., jw.).  We wsi 
Hlibów pow. Skałat zamordowa-
li 43 Polaków oraz  2 Rosjanki, 
nauczycielki. We wsi Ihrowica 
pow. Tarnopol upowcy zamordo-
wali Katarzynę Biskupską, lat 38 
(jej mąż poległ na wojnie w 1939 
roku), jej syna Józefa lat 13 i cór-
kę Stanisławę, lat 7. „Katarzynę 
z dwojgiem dzieci znaleziono w 
leju po bombie na górze za jej 
domem. Cała trójka była powią-
zana sznurami. Z całej rodziny 
ocalała tylko 16 letnia Hanka, 
która w tym czasie była na służ-
bie w Tarnopolu. Do Ihrowicy po 
śmierci matki, siostry i brata nie 
mogła już wrócić. Śmierć Kata-
rzyny z dziećmi odbiła się gło-
śnym echem po okolicy. Znana 
stała się także awantura między 
dwoma Ukrainkami o łupy po śp. 
Katarzynie. W pewną niedzielę 
po wyjściu z cerkwi w obecności 
wielu ludzi o mało nie doszło do 
rękoczynów. Poszło o szal śp. Ka-
tarzyny zrabowany po jej śmierci. 
Obie kobiety uważały, że mają 
prawo do tej zdobyczy i usiło-
wały sobie szal na siłę wydrzeć. 

Padały wyzwiska, złorzeczenia 
i przekleństwa. Awantura o szal 
spowodowała wśród Ukraińców 
dyskusję o rabunku polskich 
dóbr. Zdania były podzielone. 
Jedni twierdzili, że to grzech, inni 
go usprawiedliwiali.” (Jan Bia-
łowąs: „Wspomnienia wigilijne 
1944 r.”; w: http://www.craco-
via-leopolis.pl/index.php?poka-
z=art&id=2254 ; Jan Białowąs: 
Wspomnienie z Ihrowicy na Po-
dolu, 1997; Komański:... , s. 827). 
We wsi Kruhów pow. Złoczów 
zamordowali 23 Polaków, głow-
nie kobiety i dzieci. We wsi Ku-
tyska pow. Tłumacz zamordowali 
28 Polaków, którzy przyjeżdżali 
do swoich gospodarstw po żyw-
ność. We wsi Lelechowka pow. 
Gródek Jagielloński podczas noc-
nego napadu banderowcy zamor-
dowali po torturach 24 Polaków, 
w tym dwie rodziny Holiczków, z 
których Tomasza z córką Emilią 
uprowadzili do lasu i ślad po nich 
zaginął. Innego dnia uprowadzili 
z drogi z wozem i końmi żonę 
Tomasza Holiczka, która także 
zaginęła bez wieści. We wsi Lesz-
czańce pow. Buczacz upowcy za-
mordowali 22 Polaków, głownie 
kobiety i dzieci. Zwłoki 15-letniej 
Genowefy Gil znaleziono dopiero 
3 maja nad brzegiem rzeki Strypa, 
natomiast uprowadzonej 17-let-
niej jej siostry Heleny Gil nie od-
naleziono. We wsi Mysłowa pow. 
Skałat 17-letni Polak Aleksander 
Chwaliński zaproszony został 
przez swego ukraińskiego kole-
gę Jurka Kohuta do jego domu 
na grę w karty, skąd uprowadzili 
go banderowcy. Po sześciu tygo-
dniach jego zwłoki odnaleziono 
w gliniance około 20 km od wsi. 
Chłopiec miał odcięte ręce, nos i 
wydłubane oczy. We wsi Okopy 
Świętej Trójcy pow. Borszczów: 
„ Pod koniec II wojny świato-
wej tę zamieszkaną w większości 
przez Polaków miejscowość za-
atakował oddział UPA, dokonu-
jąc rzezi jej mieszkańców. Także 
wtedy część ludzi uratowała się, 
uciekając do rzeki, a pewna ich 
ilość schroniła się w kościele. 
Powtórzyła się wówczas tragedia 
z 1769 roku, gdyż znów w ko-
ścielnych murach wymordowano 
wszystkich, którzy się tam znaj-
dowali.” (Zbigniew Szczepanek: 
ZAMKI NA KRESACH, Okopy 
Św. Trójcy; w: „Nad Odrą”, NR 
1-2/2012). We wsi Olesza pow. 
Tłumacz zamordowali 9 Pola-
ków, w tym nauczycielkę i jej 
matkę, które powiesili w pobliżu 
szkoły na drzewie przy użyciu 
drutu kolczastego zaciśniętego 
na szyjach ofiar. We wsi Poręby 
pow. Brzozów upowcy zamordo-
wali 7 Polaków; relacja świadka 
z Huty-Poręby: „Krowy strasznie 
ryczały u gospodarzy pod lasem. 
Ktoś zwrócił na to uwagę. Ta 
chata była oddalona od wsi. Tuż 
za nią rosły drzewa i krzaki i za-
czynał się las. Kilku gospodarzy 
poszło sprawdzić, co się dzieje. 
Gdy weszli do zabudowań gospo-
darskich, nic nie wskazywało na 
tragedię. Kury spokojnie space-
rowały po podwórku, garnki wi-
siały na płocie, tylko te krowy… 
Ryczały i ryczały. Pewnie nikt im 
nie dał pić, więc spragnione zwie-
rzęta rycząc, domagały się wody. 
Gdy mężczyźni zajrzeli do izby, 
struchleli. Za stołem siedziała 
cała rodzina. Wszyscy zamordo-
wani. Ukraińcy, słynący z bestial-
stwa, wszystkim członkom rodzi-
ny przybili języki gwoździami do 

stołu. - Wie pan co? Niemcy to 
chociaż mordowali „po ludzku”: 
zastrzelili człowieka, zadźgali 
bagnetem, a Ukraińcy zachowy-
wali się jak zwierzęta. Zanim 
człowieka zabili, to wcześniej 
jeszcze go musieli zmasakrować, 
zedrzeć skórę, wypruć wnętrzno-
ści. Wrzucali ludzi do studni albo 
zawijali w drut kolczasty. Żeby 
matka przed śmiercią oszalała, 
to na jej oczach dziecko nabijali 
na sztachetę od płotu. Potwory 
- mówi pani Zofia Konieczna”. 
(http://www.niedziela.pl/arty-
kul/58908/nd/Kobieta-ze-Wscho-
du).  
W mieście Przemyśl woj. rze-
szowskie podczas nocnego napa-
du na szpital upowcy zamordo-
wali 21 Polaków: 15 cywilnych, 
chorych i leżących w łóżkach 
oraz 6 rannych żołnierzy WP.  
We wsi Romanówka pow. Tar-
nopol zamordowali 6 Polaków, 
w tym nauczyciela Michała Te-
tiuka  „Zaprowadzono go do 
Ukraińca nazwiskiem Kawalok, i 
zamknięto w dużej piwnicy z ka-
mienia. Tam Polaka torturowano, 
wyrywając mu palce u rąk i nóg, 
a ponieważ przy tym krzyczał, 
ucięli mu język. Nie wiadomo jak 
długo pastwili się nad ofiarą i co 
zrobili z ciałem” (Wanda Jarzy-
na z d. Tetiuk; w: Komański..., s. 
836). We wsi Skomorochy pow. 
Tarnopol Ukraińcy zarąbali sie-
kierą Emilię Kwaśnicką lat 48 
oraz uprowadzili jej córkę Adelę 
lat 17, po której ślad zaginął. We 
wsi Stawki Chartanowieckie pow. 
Zaleszczyki Skóra i jego 17-letni 
syn zostali zakatowani przez ban-
derowców na śmierć. Ojcu kazali 
tańczyć w rytm melodii ukraiń-
skiej puszczanej z gramofonu, w 
trakcie czego bili go nahajkami, 
kolbami karabinów, kijami i rę-
kojeściami rewolwerów, kopali 
go, połamali ręce i nogi, rozbili 
głowę, zmasakrowali twarz. Wy-
wlekli go martwego na podwó-
rze. „W tym samym czasie, inna 
grupa banderowców, znęcała się 
nad jego synem. Bili go pałka-
mi, widłami, orczykami, a jeden 
z oprawców szpadlem. Trwało to 
dość długo. Chłopiec ciągle da-
wał znaki życia. Zmęczeni tym 
biciem oprawcy przestali. Wte-
dy ten ze szpadlem zadał ofierze 
kilka ciosów szpadlem po głowie 
i karku aż chłopiec znierucho-
miał. Chwilę po rozprawieniu 
się z ofiarami, kilku banderow-
ców przyprowadziło na podwó-
rze rozebraną do naga kobietę. 
Widziałam ją przez okno. Stała z 
ułożonymi wokół piersi dłońmi, 
trzymając swoją odzież i próbo-
wała się nią zasłonić. Jeden z ban-
dytów podszedł do niej i zaczął ją 
bić pięściami, drugi uderzył ją 
parę razy orczykiem. Po pobiciu, 
oprawcy wyprowadzili ją w pole 
i tam zamordowali. Któryś z nich 
ściął jej głowę szablą i po wejściu 
do izby meldował „Chmielowi”, 
że po ścięciu głowy kobieta zro-
biła jeszcze parę kroków i upadła. 
Zwłoki kobiety obłożono słomą i 
spalono”. (Aniela Lorencik z d. 
Grabowiecka; w: Komański..., s. 
903). We wsi Strzałkowce pow. 
Borszczów  upowcy zamordowa-
li 3-osobową rodzinę Jaworskich 
(rodziców z córką) oraz Zofię 
Malik, krawcową, namówioną do 
powrotu z Borszczowa przez są-
siadkę Ukrainkę, która gwaranto-
wała jej bezpieczeństwo. Zwłoki 
Polki znaleziono w jeziorze - była 
naga, związana drutem kolcza-

stym, ze śladami tortur.  
Powyższy, znacznie skrócony 
wybór ukraińskich zbrodni zu-
pełnie neguje tezę Huka, że „od 
połowy 1944 r. do marca 1945 r.” 
społeczność polską „w zasadzie 
nie dotknęło istotne uszczuplenie 
ilościowego i materialnego stanu 
posiadania spowodowane działa-
niami UPA.” Oczywistym kłam-
stwem jest także twierdzenie, że 
„w latach 1944–1947 w Bieszcza-
dach, na Łemkowszczyźnie, Nad-
saniu i na Chełmszczyźnie UPA 
nie dokonała na Polakach ani lu-
dobójstwa, ani czystki etnicznej, 
ani tzw. akcji antypolskiej.” Czy 
jednak jest to wynik braku pod-
stawowej wiedzy? 

„W Rzeczypospolitej na terenach 
aktywności UPA Polacy stanowili 
odrębne zagadnienie taktyczne i 
strategiczne, którego pozytywne-
mu rozwiązaniu UHWR poświę-
cała maksymalnie wiele uwagi. 
Nigdy nie doszło tu do zabijania 
Polaków, jak głosi esencjalistycz-
no-nacjonalistyczna formuła hi-
storyków polskich, „tylko za to, 
że byli Polakami”. Być Polakiem 
– nie stanowiło powodu, aby zo-
stać zabitym przez UPA. OUN-
-NP nigdy i nigdzie nie zakładała 
ani nie przeprowadzała etnocydu 
lub czystki etnicznej na Pola-
kach. Gdyby tak było, to od lata 
1944 r. do lata 1947 r. UPA miała 
dość czasu, aby na Wołyniu czy 
w Bieszczadach nie pozostał po 
nich ślad.” (s. 266 – 267) 
I rzeczywiście, na Wołyniu w 
wyniku ludobójstwa praktycznie 
po Polakach „nie pozostał ślad”, 
poza kilkoma pomnikami i cmen-
tarzami. To ludobójstwo w samo-
stijnej Ukrainie kontynuowane 
jest zarówno poprzez negowanie 
ludobójstwa, jak też poprzez za-
kaz ekshumacji i postawienia 
krzyży na mogiłach pomordowa-
nych Polaków. W Bieszczadach, 
aby „nie pozostał po nich ślad” 
nie pozwoliła dopiero operacja 
„Wisła”.   

„Do utworzonego w 1945 r. Kra-
ju Zakerzońskiego kierownictwo 
OUN-NP skierowało swe naj-
lepsze kadry w celu osiągnięcia 
trwałego porozumienia z polskim 
podziemiem i społeczeństwem.” 
(s. 267 – 268) 
 6 kwietnia 1944 roku Myrosław 
Onyszkewycz „Orest”: „Rozka-
zuję Wam niezwłoczne przepro-
wadzenie czystki swojego rejonu 
z elementu polskiego oraz agen-
tów ukraińsko-bolszewickich. 
Czystkę należy przeprowadzić 
w stanicach słabo zaludnionych 
przez Polaków. W tym celu stwo-
rzyć przy rejonie bojówkę, złożo-
ną z naszych członków, której za-
daniem byłaby likwidacja wyżej 
wymienionych. Większe nasze 
stanice będą oczyszczone z tego 
elementu przez nasze oddziały 
wojackie nawet w biały dzień. /.../ 
Oczyszczenie terenu musi być 
zakończone jeszcze przed naszą 
Wielkanocą, żebyśmy świętowali 
ją już bez Polaków. /.../ Wydobyć 
broń. Śmierć Polakom. Postój, 6 
kwietnia 1944 roku. Sława hero-
jom! Orest, Karat (-)” Rozkaz ten 
znajduje się w aktach śledztwa 
przeciwko Myrosławowi Onysz-
kewyczowi.   „10 lipca 1944 r. 
dowódca UPA w Galicji Wschod-
niej Wasyl Sydor „Szelest”, wy-
dał rozkaz, w którym zalecił 
„ciągle uderzać w Polaków aż do 
wyniszczenia ich do ostatniego 

z tych ziem” /.../  Kierownictwo 
ruchu banderowskiego uznało, iż 
jest możliwe zarówno dokona-
nie czystki, jak i wygranie całej 
sprawy propagandowo. Dlatego z 
jednej strony bezwzględnie dalej 
realizowano politykę faktów do-
konanych, a z drugiej zawczasu 
przygotowywano strategie propa-
gandowe, mające nie tylko uspra-
wiedliwić ukraińskie poczynania, 
ale wręcz odpowiedzialność za 
nie przerzucić na stronę polską.” 
( Motyka Grzegorz: Ukraińska 
partyzantka 1942 – 1960; War-
szawa 2006, s. 378, 380). Sowieci 
i Niemcy realizowali plany wy-
mordowania polskich elit, Ukra-
ińcy plan „całkowitej fizycznej 
likwidacji ludności polskiej”.  W 
kwietniu 1945 roku w „Zakie-
rzońskim Kraju” zorganizowano 
Krajowy Prowid OUN. Funkcję 
prowidnyka powierzono Jaro-
sławowi Staruchowi ps. „Stiah”, 
zaś jego zastępcą, a jednocześnie 
szefem propagandy, został Wasyl 
Halasa, ps. „Orłan”. Referentem 
służby bezpieczeństwa został 
Petro Fedoriwa, ps. „Dalnycz”, 
natomiast stanowisko referenta 
wojskowego i naczelnego do-
wódcy UPA w Polsce objął Miro-
sław Onyszkiewicz, ps. „Orest”. 
Wiadomo, jak zadanie to reali-
zowały „najlepsze kadry OUN” 
przy pomocy takich „negocjato-
rów” jak:  Zalizniak , „Szum”, 
„Kałynowycz” , „Ren”, „Bir”, 
„Chrin”, „Stach”, „Brodycz”, 
„Bajda”, „Burłaka”, „Łastiwka”, 
„Hromenka”, „Kryłacz”, „Lis”, 
„Smyrny”,   „Myron” , „Karme-
luk”. W efekcie „osiągania przez 
nich trwałego porozumienia” w 
„Kraju Zakerzońskim”,czyli na  
ziemiach dzisiejszej Polski zgi-
nęło około 25 tysięcy Polaków 
(w tym około 20 tysięcy osób cy-
wilnych, głownie kobiet i dzieci) 
oraz około 5 tysięcy Ukraińców 
(tym około 3 tysiące członków 
OUN-UPA podczas toczonych 
walk). „W akcjach odwetowych” 
(w tym dokonanych przez WP) 
rozstrzelanych zostało nie wię-
cej niż 1,5 tysiąca Ukraińców, i 
to prawie wyłącznie mężczyzn, 
o których „niewinności” można 
mieć co najmniej wątpliwość.
„Partnerzy polscy z podziemia 
antykomunistycznego rozumie-
li strategię akcji UPA jako nie-
skierowanych przeciw polskiej 
ludności cywilnej i wiosną 1945 
r. zawarli serię porozumień lo-
kalnych z partyzantką ukraińską. 
Miały one twardą podstawę w 
linii politycznej ukraińskiego ru-
chu oporu.”  (s. 268) 
Którzy to polscy partnerzy „ro-
zumieli strategię akcji UPA jako 
nieskierowanych przeciw pol-
skiej ludności cywilnej”? Nie 
pada ani jedno nazwisko – więc 
może wszyscy? Ale nigdzie tego 
nie wyjawili – czyżby w głębo-
kiej tajemnicy tylko B. Hukowi? 
A może nie twierdzili, ale Huk 
wie, że tak „rozumieli”. Bo na ta-
kich tezach bazuje jego „historio-
grafia rozumiejąca”, o której pisał 
już wcześniej.     

„Zatem w powojennej Rzeczypo-
spolitej Polskiej UPA miała nie 
powstać właśnie ze względu na 
pragnienie UHWR, aby uniknąć 
konfliktu z państwem i narodem 
polskim. Wysoką cenę za tę stra-
tegię zapłacili Ukraińcy z Paw-
łokomy, Piskorowic i dziesiątek 
innych wsi. Dopiero po serii mor-
dów, dokonanych przez oddziały 
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polskie na ukraińskiej ludności 
cywilnej wiosną i latem 1945 r., 
zaczęło się powolne organizo-
wanie UPA w państwie polskim. 
Najprawdopodobniej, gdyby nie 
prowokacja polskich komuni-
stów, którą były wojskowe meto-
dy deportacyjnej eliminacji Ukra-
ińców, UPA w państwie polskim 
nigdy by nie powstała, a OUN-
-NP byłaby raczej misją zagra-
niczną UHWR, niż politycznym 
przywództwem walczącej forma-
cji zbrojnej.”  (s. 269) 
Zgodnie z cytowanymi wyżej 
rozkazami „Oresta” i „Szelesta” 
UPA conajmniej do lata 1945 
roku była w Polsce „misją zagra-
nicznej UHWR”, czyli faktycznie 
OUN. Jam można nazwać arty-
kułowanie wniosków całkowicie 
odmiennych od faktów i rzeczy-
wistości?  

„Natomiast UHWR i UPA od 
razu jednoznacznie zdiagnozo-
wały, przeciw komu walczą: nie 
przeciw Polakom i niepodległej 
Polsce, a przeciw rządowi pol-
skich komunistów. Dzięki temu 
określiły się zarazem jako sojusz-
nicy Polaków w walce z komuni-
zmem.” (s. 269 – 270) 
UPA przybyła więc do Polski z 
misją pokojową, a polscy „kolo-
niści” z Chełmszczyzny i Biesz-
czad zaczęli mordować im żony 
i dzieci w Galicji, musieli więc 
bronić ich na Zakerzonii.  A UPA 
walczyła z rządem polskich ko-
munistów poprzez liczne wstępo-
wanie do PPR, MO i UB! O czym 
Huk pisał wcześniej. 

„W 1945 r. w Rzeczypospolitej 
Polskiej w sytuacji beznadziei i 
odczłowieczania przez państwo 
polskie wybuchło ukraińskie 
powstanie, a nie rewolta anty-
państwowa. Ukraińska „armia”, 
nieposiadająca ani jednego czoł-
gu i samolotu, nie była zdolna 
zagrozić winowajcy – państwu. 
W ograniczonej skali i w ściśle 
określonych miejscowościach 
mogła jedynie na pewien czas de-
stabilizować sytuację jego admi-
nistracji. UPA nie miała też sił, by 
obronić ukraińską ludność cywil-
ną. Ruch oporu częściowo zmo-
bilizował Ukraińców do przeciw-
stawienia się komunistom, ale nie 
miał środków do efektywnej wal-
ki z państwem polskim i stojącym 
za nim ZSRR. (s. 270) 
Rzeczywiście, była to głupota 
przywódców OUN i UPA. Ale 
wynikała ona ze ślepej realizacji 
założeń doktryny nacjonalizmu 
ukraińskiego przesączonej niena-
wiścią do Polski i Polaków, której 
ofiary w realiach lat 1944 – 1947 
były także po stronie ukraińskiej. 
Nic nie da pokrętne usprawiedli-
wianie banderyzmu. 

„Wyjściem” z sytuacji bez wyj-
ścia było – propagandowe i 
usprawiedliwiające krach strate-
gii UHWR – oczekiwanie na III 
wojnę światową.” (s. 270) 
Polskie podziemie też na nią li-
czyło i oczekiwało, że przywróci 
ona do Polski Kresy z jej histo-
rycznym miastem Lwowem. USA 
i Anglia oddaliby Ukrainie, czyli 
sojusznikowi faszystowskiej III 
Rzeszy, Przemyśl i Chełm? Takie 
kalkulacje są szczytem nawet nie 
naiwności, ale zwykłej głupoty. 

„Ukraiński ruch oporu – jako 
praktyka społeczna, zespół norm, 
postaw oraz zachowań – obej-

mował w latach 1944–1947 
wszystkich Ukraińców, którzy 
nie chcieli podporządkować się 
zagrażającym ich życiu decyzjom 
rządu polskiego. To nie były tylko 
OUN-NP czy UPA.” (s. 270) 
Byli to także „zwykli ukraińscy 
chłopi” z SKW biorący udział 
w mordowaniu swoich sąsiadów 
Polaków.  

„Jednak jedyną ukraińską prak-
tyką publiczną, na którą wyrażał 
zgodę rząd RP, była ucieczka 
do ZSRR przed terrorem Woj-
ska Polskiego i bandyckich od-
działów polskich. W tej sytuacji 
wiosną 1945 r. UHWR została 
zmuszona do zapoczątkowania 
procesów legitymizujących ist-
nienie i działalność podziemnej 
administracji ounowskiej na te-
renie od Podlasia po zachodnie 
krańce Łemkowszczyzny.” (s. 
270) 
Jakie to były „bandyckie oddzia-
ły polskie”? Przecież Ukraińcy 
nie chcieli uciekać do ZSRR, nie-
wielu dobrowolnie wyjechało w 
ramach wzajemnych przesiedleń 
ludności polskiej i ukraińskiej. 
Zostało też ich Polsce ponad sto 
tysięcy. 

„Ukraińcy w Polsce w 1945 r. 
najpierw postawili na opór oby-
watelski. Nie zgłosili akcesu do 
wyjazdu ze swojej Ukrainy i z 
państwa polskiego. Ich postawa 
nie miała najmniejszych znamion 
oporu zbrojnego”. (s. 272) 
Do 1945 roku żyli przyjaźnie i 
pokojowo w  w tej „zbrodniczej 
katolicko-szlacheckiej”Polsce?  

„Ostateczna decyzja musiała 
przyjść w postaci rozkazu z je-
sieni 1945 r., wydanego przez ge-
nerała Dmytra Hrycaja i Dmytra 
Majiwskiego, przebywających 
wtedy na inspekcji organizują-
cego się już prawie od roku (!) 
Kraju Zakerzońskiego. Rozkaz 
Hrycaja-Majiwskiego, czyli mo-
bilizacja zamiast demobilizacji 
– to szczytowy okres organizo-
wania społeczności ukraińskiej 
do samoobrony. Ta strategia nie 
miała solidnych podstaw mię-
dzynarodowych: przewidywała 
wybuch następnej wojny, ale nie 
chciała dostrzec rozmiarów wpły-
wu ZSRR na losy świata. Skut-
kowało to nieprecyzyjną oceną 
możliwości trwania UPA w Rze-
czypospolitej w realiach elimi-
nacji ludności ukraińskiej przez 
tę ostatnią, a także oporem obli-
czonym na aspekt propagandowy 
i legitymizacyjny.” (s. 272) 
Wcześniejszych rozkazów „Ore-
sta” i „Szelesta” Huk nie zna? 
Czy jest to objaw amnezji? 

„W decydującym 1946 r., kie-
dy ważyły się losy deportacji na 
Ukrainę, kierownictwo podzie-
mia rozważało rezygnację z opo-
ru, jednak nie mogło konstatować 
braku jego potrzeby w chwili bie-
żącej. Działania Wojska Polskie-
go nie dawały bowiem możliwo-
ści zastanawiania się nad sensem 
lub brakiem sensu oporu.” (s. 272 
– 273) 
Nie są znane decyzje o rezygnacji 
z oporu, a rozważać „kierownic-
two podziemia” ukraińskiego to 
mogło także  zaniechanie marszu 
na Moskwę. Znane są natomiast 
rozkazy dowództwa OUN i UPA 
nakazujące kontynuowanie ludo-
bójstwa na ludności polskiej. 

W podrozdziale: Cud nad Wisłą: 
katolicka armia komunistów, Huk 
pisze: „Konflikt polsko-ukraiń-
ski w Rzeczypospolitej Polskiej 
w latach 1944-1947 stanowił akt 
agresji państwa polskiego prze-
ciwko własnym obywatelom do-
konany przy pomocy regularnych 
sił zbrojnych – Wojska Polskiego. 
Celem tej agresji było włączenie 
w obręb etnicznej Polski nie-
polskich kulturowo terytoriów 
Rzeczypospolitej Polskiej po-
przez złamanie praw obywateli 
polskich narodowości ukraińskiej 
i zdobycie na własność ich zie-
mi i majątku. Działania Wojska 
Polskiego napotkały na opór ze 
strony ofiar, które w efekcie skla-
syfikowano jako wroga.” (s. 273) 
Sam tytuł podrozdziału potwier-
dza paranoidalny sposób rozu-
mowania Huka wynikający z 
głębokiej nienawiści do Polski. 
W umyśle Huka pojawiła się wi-
zja „Cudu na Wisłą” w postaci 
„katolickiej armii komunistów”. 
Zaatakowała ona „własnych oby-
wateli”. W walkach z polskim 
podziemiem niepodległościowym 
brały udział głównie oddziały 
NKWD, KBW i UB. Ale poza 
Hukiem nikt nie ujrzy w nich 
„katolickiej armii”, gdyż były to 
odziały antykatolickie komuni-
stów. Z „obywatelami polskimi 
narodowości ukraińskiej” Wojsko 
Polskie (bo chyba w nim objawiła 
się Hukowi „katolicka armia ko-
munistów”) nie walczyło. Toczy-
ło walki, początkowo nawet bez 
powodzenia, z faszystowskimi 
oddziałami banderowskimi SB 
OUN i UPA, wspieranymi przez 
wiejskie oddziały SKW. „Polski 
kulturowo” to był także Lwów, 
Krzemieniec i całe Podole. A 
może np. Poryck, Podkamień, 
Tarnopol były „kulturowo ukra-
ińskie”? Jak obecnie „kulturowo” 
wygląda chociażby Poryck i ty-
siące innych takich miejscowo-
ści? A te zdobycze „ziemi i mająt-
ku” przez Rzeczpospolitą Polską 
należałoby wreszcie zbilansować 
ze stratami „ziemi i majątku”, ja-
kie poniosła w latach 1939 – 1947 
Rzeczpospolita Polska, w tym 
także na Kresach.  

„Wkroczenie Wojska Polskie-
go na tereny zamieszkane przez 
ludność ukraińską nosiło cechy 
ludobójczej inwazji zbrojnej na 
terytorium obce kulturowo. Ro-
dowód polskiej idei bezkarnego 
rugowania i mordowania Rusi-
nów i Ukraińców nie był dotąd 
badany. (s. 274) 
To „terytorium obce kulturowo” 
miało tysiącletnią tradycję kultu-
ry polskiej. „Kultura ukraińska” 
miała kilkuletnią „tradycję” funk-
cjonowania kilkunastu działaczy 
ukraińskich, a następnie kilkulet-
nią działalność OUN i UPA, ale 
czy można zaliczać to do ‚kultu-
ry”?  

„Realne korzyści państwowe do-
wodzą, że w obu przypadkach 
stroną inicjującą był rząd polski, 
a nie sowiecki. Według mnie, 
najważniejsza była deportacja na 
Ukrainę w latach 1944–1946. Ak-
cja „Wisła” pozostaje z nią w bez-
pośrednim związku jako następ-
stwo. Nie byłaby możliwa, gdyby 
wcześniej nie zrealizowano de-
portacji na wschód – największej 
zbrodni państwowej dokonanej 
przez rząd Rzeczpospolitej Pol-
skiej na obywatelach polskich 
narodowości ukraińskiej. Do dziś 

w propaństwowej i pronarodowej 
publicystyce polskiej i pracach 
naukowych wykorzystywany jest 
aspekt etniczny pierwszej depor-
tacji, traktowanej jako wyjazd do 
własnej ojczyzny. Jednak kwestia 
otwartą pozostaje pytanie: gdzie 
była ojczyzna Ukraińców, jeśli 
do zamieszkania w „prawdziwej” 
potrzebne były dywizje Wojska 
Polskiego, trupy i spalone wsie?” 
(s. 276 – 277) 
Umowę o przesiedleniach z 9 
września 1944 roku zainicjował 
PKWN, a nie rząd sowiecki, bo 
on był spolegliwy? Trupy pol-
skich ofiar do tej pory leżą w 
porośniętych chwastami i drze-
wami „dołach śmierci”, ale wiele 
z nich nawet zostało bez pochów-
ku. I muszą tak leżeć aktualnie, 
bo przyjacielski, pełen empatii 
i humanizmu rząd wolnej Ukra-
iny zabronił Polsce dokonywać 
ekshumacji. Wsi polskich zo-
stało spalonych około 5 tysięcy. 
Wsie ukraińskie po wysiedleniu 
ludności spaliła UPA, aby nie 
mogli w nich zamieszkać przesie-
dlani Polacy z Kresów. A  reali-
zacja „największej zbrodni pań-
stwowej dokonanej przez rząd 
Rzeczpospolitej Polskiej na oby-
watelach polskich narodowości 
ukraińskiej” polegała na wzajem-
nej wymianie ludności nazwanej 
„przesiedleniami”, co dotknęło 
większą ilość ludności polskiej na 
Kresach, niż ludności ukraińskiej 
na „Zakurzonii”.  

„Nie da się także utrzymać opinii, 
iż eliminacyjne działania państwa 
polskiego zostały podjęte w celu 
obrony ludności polskiej przed 
zagrożeniem ze strony UPA. Ono 
nie istniało. Sprowokował je rząd 
polski, kreujący się na obrońcę 
polskiej ludności. Zagrożeniem 
dla Polaków był rząd Rzeczypo-
spolitej Polskiej, a nie UPA.” (s. 
277)  
To „nieistniejące zagrożenie ze 
strony UPA” kosztowało na „Za-
kurzoni” życie około 25 tysięcy 
Polaków. Ono by przestało ist-
nieć, ale po „wyniszczeniu ich 
do ostatniego” jak brzmiał roz-
kaz  „Szelesta”, tłumaczony na 
niższym szczeblu UPA jako „wy-
rżnięcie Polaków co do łapy”. 

„Uśmiercanie Ukraińców było 
celem politycznym, dalekim od 
celów wojskowych. Celem WP 
nie było odróżnianie, czy zabi-
jany jest uzbrojonym członkiem 
UPA, czy bezbronnym ukraiń-
skim wieśniakiem, podobnie jak 
podczas wojny„. (s. 281)  
Huk kontynuuje przypisywanie 
zbrodni ukraińskich Polakom.. 
„Uśmiercanie Polaków było ce-
lem politycznym, dalekim od 
celów wojskowych”. Aleksan-
der Korman zestawił 382 meto-
dy tortur stosowanie przez SB 
OUN i UPA na Polakach. I to już 
od września 1939 roku. Spraw-
cy tortur i okrucieństw urządzali 
niekiedy makabryczne sceny, aby 
drwić i szydzić z ofiar. Na przy-
kład: tułów z obciętymi rękami i 
nogami oraz obciętą głową ofiary, 
układali na „siedząco” pod ścianą 
zewnętrzną domu mieszkalne-
go, wystawiając je na publiczne 
„pośmiewisko”. Czasami, roz-
wieszali jelita ofiary na ścianie 
wewnątrz izby z ukraińskim na-
pisem: „Polska od morza do mo-
rza”. Częstokroć, po dokonanej 
rzezi Polaków jeździli banderow-
cy powozem po wsi śpiewając i 

wiwatując przy akompaniamen-
cie harmonii. Znany jest rów-
nież przypadek zamordowania 
furtiana w kościele i obcięcia mu 
głowy oraz naigrywania się w 
ten sposób, że tułów banderowcy 
podparli z przodu i z tyłu ławką, a 
do rąk złożonych jak do modlitwy 
włożyli jego własną głowę. W in-
nym przypadku, odrąbaną głowę 
ofiary dawali ukraińscy terroryści 
dzieciom do zabawy – kopania 
jej jak piłkę. Tortury psychiczne 
zadawane były na przykład ro-
dzicom zmuszonym do oglądania 
szczególnie wymyślnych tortur 
zadawanych ich dzieciom lub 
dziecku. Psycholog William Ryan 
ukuł frazę „obwiniania ofiary” 
jako ideologię wykorzystywaną 
do uzasadnienia rasizmu. W tym 
zakresie Huk poszedł znacznie 
dalej: zbrodnie ukraińskie zamie-
nił na zbrodnie polskie, a to już 
przekracza zwykły „dysonans po-
znawczy”.  

„Trudno ustalić straty wśród lud-
ności ukraińskiej, żołnierzy UPA 
i w ogóle członków ruchu oporu 
poniesione w wyniku działań sa-
mego WP i WOP.” (s. 282) 
Są ustalane przez historyków 
ukraińskich i oscylują zwykle 
około liczby trzykrotnie większej, 
niż potwierdzają to dokumenty i 
prowadzone śledztwa. 

W podrozdziale: Ukraińskie Po-
wstanie Antykolonialne (UPA), 
Huk pisze: „Podpisanie i realiza-
cja umowy z 9 września 1944 r. o 
wymianie ludności pomiędzy rzą-
dami Rzeczypospolitej Polskiej a 
USRR stanowiło pogwałcenie 
praw objętych nią obywateli RP i 
USRR. Obowiązkiem moralnym 
Ukraińców było przeciwstawie-
nie się przemocy ze strony rządu i 
państwa działających lub przypi-
sujących sobie działanie w imie-
niu narodu polskiego, a nie na-
rodu obywatelskiego. Dochowali 
oni wierności jednej z naczelnych 
zasad nowożytnej demokracji 
europejskiej – umowie społecz-
nej zakładającej, że obywatele są 
prawowitą wspólnotą polityczną, 
która posiada prawo do wszelkich 
działań, aby nie stać się ofiarą 
agresji.” (s 282) 
Czy na Kresach Polacy mieli ta-
kie samo prawo? 

„W celu obrony obywateli pol-
skich narodowości ukraińskiej 
UHWR opierając się na dotych-
czasowej siatce OUN-NP utwo-
rzyła podziemną administrację 
cywilną oraz wprowadziła na 
teren państwa polskiego UPA 
jako formację działającą na rzecz 
obrony praw człowieka i obywa-
tela.” (s. 282 – 283) 
OUN formacją działającą na rzecz 
obrony praw człowieka i obywa-
tela”? To „kalka” tez politruków 
sowieckich o roli NKWD, tyle, że 
ono broniło tych praw nie tylko w 
Polsce, ale także na Ukrainie. 

„Względy militarne nie dyktowa-
ły UPA ataków na kolonialne gar-
nizony WOP w Wołkowyi, WP 
w Birczy czy na MO w Cisnej, 
lecz bez tych ataków podziemna 
administracja szybko utraciła-
by legitymację w oczach ludno-
ści ukraińskiej i miałaby bardzo 
utrudnione warunki działania. 
Rząd i Wojsko Polskie w działa-
niach propagandowych określa-
ły siebie jako obrońców narodu 
polskiego przed „faszystowskimi 
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bandami UPA”. Nie miało to nic 
wspólnego ze stanem faktycz-
nym: rząd i wojsko nie zawarły 
umowy społecznej z narodem 
polskim i swą przemoc wobec 
niego legitymizowały między in-
nymi poprzez eliminację Obcych. 
Jednak naród polski wyraził na to 
zgodę.” (s. 284) 
Ciekawe, jak historiograf Huk ba-
dał to „legitymizowanie w oczach 
ludności ukraińskiej” ataków 
UPA na „kolonialne garnizony 
WOP w Wołkowyi, WP w Bir-
czy, czy MO w Cisnej”, podczas 
których bestialsko mordowana 
była polska ludność cywilna, 
„kolonizatorzy” od setek lat w 
swoim tysiącletnim państwie – 
bo żołnierze i milicjanci przy 
niezbyt wielkich stratach zdołali 
obronić „kolonialne garnizony”? 
Jakie metody badawcze stosował 
do tych „oczu” ludności ukraiń-
skiej? I w ogóle czy z „bielmem 
na oczach” można coś zobaczyć? 
Ważne, że walka z faszystowski-
mi bandami UPA została wygra-
na, i nic na to nie poradzą żadne 
pisane historiografie a la Huk.  

W rozdziale „Powtarzanie ży-
dowskiego losu”, w podrozdziale  
„Sami chcieli nam pomagać”…, 
czyli tzw. banderowcy o Pola-
kach, Huk pisze: „Dokumenty 
świadczą jednoznacznie, że pod-
ziemie ukraińskie w Bieszcza-
dach nie dokonywało systema-
tycznych mordów na Polakach. 
Zabójstwa zdarzały się, ale były 
rzadkie. Zgodnie z twierdzeniem 
historyków i publicystów pol-
skich o powszechności i masowo-
ści zabójczych praktyk podziemia 
ukraińskiego, większość Polaków 
w Bieszczadach nie powinna 
przeżyć. W okolicy Terki straty 
polskie powinny stanowić bez 
mała 300 osób.” (s. 297 – 298) 
I rzeczywiście, większość Po-
laków na wsiach nie przeżyła, 
natomiast w miastach przeżyła 
większość. Każdy historyk ro-
zumie, dlaczego. W Bieszcza-
dach (wówczas część powiatów 
Lesko, Sanok i Turka) Ukraińcy 
zamordowali co najmniej 1808 
Polaków. W „okolicy Terki” nie 
wiadomo, ilu Polaków zostało 
zamordowanych przez Ukraiń-
ców, gdyż żaden historyk polski 
nie chce podjąć się takich badań. 
Zresztą dotyczy to nie tylko „oko-
lic Terki”.  Być może „w okolicy 
Terki straty polskie powinny sta-
nowić bez mała 300 osób”, ale nie 
wiadomo czy „powstańcom ukra-
ińskim” udało się zrealizować 
kalkulacje Huka. 

W części drugiej książki, rozdział 
pierwszy „Daleko od metropolii”, 
w podrozdziale: „Kolonia stanu 
wyjątkowego”,  Huk pisze: „Spo-
sób wypędzenia Ukraińców z 
Rzeczpospolitej Polskiej stanowił 
bez mała analogię hitlerowskiego 
postępowania wobec Żydów na 
ziemiach polskich w latach 1941-
1943. W obu przypadkach wyko-
nywały je państwowe - używają-
ce przemocy i terroru -  formacje 
zbrojne przy biernej postawie 
społeczeństwa polskiego. Róż-
nica polegała na tym, że żołnie-
rze niemieccy, działający w imię 
nazizmu Hitlera, transportowali 
Żydów wagonami do koncentra-
cyjnych obozów zagłady, nato-
miast żołnierze polscy złapanych 
w imieniu swego Kościoła Ukra-
ińców przewozili do wielkiego 
obozu –-Związku Radzieckiego.” 

(s. 308) 
Po pierwsze: nie były to „wypę-
dzenia Ukraińców”, ale wzajem-
ne wymiana ludności polskiej i 
ukraińskiej w oparciu o podpi-
saną umowę międzynarodową 9 
września 1944 roku. Po drugie: 
przesiedlono znacznie większą 
ilość ludności polskiej. Po trze-
cie: przesiedlenia ludności pol-
skiej odbywało się w tragiczniej-
szych warunkach, były to resztki 
ocalałe z rzezi dokonanej przez 
bojówki OUN i oddziały UPA, 
wciąż atakowane i mordowane. 
Po czwarte: Polacy tygodniami 
oczekiwali na dworcach kolejo-
wych na transport, atakowani, 
zabijani i rabowani – czego nie 
doświadczała przesiedlana lud-
ność ukraińska ochraniana przez 
Wojsko Polskie.  Po piąte: polscy 
przesiedleńcy, a właściwie ucie-
kinierzy, za cały dobytek często 
mieli tylko strzępki swoich ubrań, 
podczas gdy ludność ukraińska 
mogła wywieźć cały swój doby-
tek. Po szóste: polski transport na 
odkrytych wagonach trwał często 
ponad miesiąc, z „awariami” po 
drodze, które usuwała łapówka 
dla maszynisty w postaci „złotych 
precjozów” i bimbru. Po siódme: 
polskie transporty po drodze były 
ostrzeliwane przez „powstańców 
ukraińskich”. Po ósme: polscy 
przesiedleńcy jechali do państwa 
komunistycznego, tak samo jak 
przesiedleńcy ukraińscy. A już 
zupełną schizofrenią historio-
graficzną jest analogia do „hitle-
rowskiego postępowania wobec 
Żydów na ziemiach polskich w 
latach 1941–1943”. Ale przecież 
Huk mógł snuć analogie do trans-
portu afrykańskich niewolników 
do Ameryki – i trochę dziwi, że 
nie skorzystał z tego naukowego 
wizjonerstwa. Może dlatego, że 
nie robili tego żołnierze polscy 
„w imieniu swojego Kościoła”?   

„18.5.[19]46: WOP z Wołkowyi 
w sile 50 żołnierzy przeprowadzał 
po raz drugi akcję wysiedleńczą 
we wsi Bukowiec. Ludzie, któ-
rzy nie wyjechali, ukrywali się 
w lesie. WP, gdy zobaczyła, że 
ludzi nie ma, spaliło 40 domów 
od strony lasu. W czasie akcji za-
bili 5 mężczyzn: Iwana Bryndzę i 
Osypa Bryndzę za to, że koło ich 
domów znaleźli amunicję, My-
chajłę Jankę i Mychajłę Stańkę 
za to, że nie mieli dokumentów, 
zarzucając im, że są banderowca-
mi, i Romana Dmytrę zabili za to, 
że uciekał. Przed rozstrzelaniem 
mocno pobili ich kolbami karabi-
nów.” (s, 311) 
A jak Ukraińcy wysiedlali Pola-
ków? Poniżej kilka przykładów 
spośród kilkuset relacji. 
5 listopada 1944 roku we wsi 
Nowosielica pow. Śniatyn ban-
derowcy zgromadzili 50 Polaków 
w jednym budynku, rzekomo na 
polecenie władz gminnych w celu 
rejestracji na wyjazd „do Polski”, 
następnie zamknęli drzwi i spali-
li żywcem podpalając budynek; 
10 osób zamordowali na terenie 
wsi; spalili także kościół i budy-
nek szkolny. Brak jest tablicy ku 
czci pomordowanych, a nazwiska 
morderców można znaleźć na 
cmentarzu w Nowosielicy; cmen-
tarz katolicki w Nowosielicy zde-
wastowany przez element wiejski 
pod wodzą ukraińskiego sołtysa. 
W listopadzie 1944 roku we wsi 
Dołhe pow. Stryj podczas ewa-
kuacji Polaków na konwój fur-
manek z uciekinierami na drodze 

w pobliżu wsi zorganizowała za-
sadzkę banda UPA, część ludzi 
zamordowała na miejscu, część 
uprowadziła i utopiła w rzece 
Dniestr. Zginęło wtedy 150 osób. 
1 grudnia 1944 roku we wsi Hiń-
kowce pow. Zaleszczyki bande-
rowcy zamordowali 30 Polaków. 
Czesława Kierzyk z domu Lewic-
ka: „W moją pamięć, 11-letniego 
wówczas dziecka, mocno wryły 
się wydarzenia 1 grudnia 1944 
roku. W tym dniu na każdym 
domu polskiej rodziny w Hiń-
kowcach (powiat Zaleszczyki) 
wywieszono ogłoszenia bandy 
UPA, w których nawoływano do 
natychmiastowego opuszczenia 
wsi. Jednocześnie grożono, że 
w przeciwnym razie stanie się z 
nami to, co z Żydami. Jeszcze tej 
samej nocy dokonano okrutnego 
mordu na Polakach. Noc była 
jasna. Śnieg, który przyprószył 
ziemię, odbijał blask księżyca. 
Bandyci zbliżali się do wsi od 
strony Zaleszczyk z Hartanowic 
w kierunku Tłustego. Szli pie-
szo, niektórzy jechali wozami. 
Ostatni podpalali polskie domy. 
Oszczędzali tylko te, które sąsia-
dowały z domami ukraińskimi 
z obawy, że ogień się rozniesie. 
Widać, że mieli dobre rozeznanie 
w terenie. Był to najtragiczniej-
szy dzień w historii Hińkowiec. 
Spalono bardzo dużo domów. 
Cała wieś stała w ogniu. Widzie-
liśmy, jak strzelano do uciekają-
cych ludzi. /.../ Następnego dnia 
rano właścicielka młyna, Maria 
Komunicka zabrała moją rodzinę 
oraz innych na wóz i zawiozła do 
Zaleszczyk. Wieś opuściło wiele 
polskich rodzin. Te wydarzenia 
wpłynęły ostatecznie na decy-
zję o wyjeździe z Zaleszczyk na 
Ziemie Odzyskane. Trzeba było 
jednak jeszcze czekać na odpo-
wiednie dokumenty i wagony do 
transportu. Trwało to dość długo. 
Mieszkaliśmy w domach po wy-
mordowanych wcześniej Żydach. 
Widzieliśmy, jak Dniestrem pły-
nęły drzwi z przybitymi do nich 
zwłokami ludzkimi. Zabraliśmy 
ze sobą niewiele dobytku. Kiedy 
w następnych dniach co odważ-
niejsi wrócili do domów, aby 
zabrać jeszcze potrzebne rzeczy, 
okazało się, że w mieszkaniach 
niczego już nie było. Zostały 
rozszabrowane. Nawet obrazy 
zdjęto ze ścian. Z Zaleszczyk 
wyjechaliśmy dopiero wiosną 
1945 roku.” (Czesława Kierzyk 
z domu Lewicka; w: kotlactive.
pl/.../relacje-i-wspomnienia-
osadnikow-rejonu-gminy-kotla-
2012-czesc-2-2...  ). 
W styczniu 1945 roku we wsi 
Obarzańce pow. Tarnopol obra-
bowali i spalili gospodarstwa pol-
skie oraz zamordowali 24 Pola-
ków. „W styczniu 45 roku został 
zamordowany mój dziadek Mi-
chał Jasiński, którego zastrzelono 
na podwórku jego gospodarstwa. 
Dziadek wrócił do domu w celu 
zabrania rodziny (był żołnierzem 
WP) – żony Katarzyny z domu 
Żurak oraz dzieci: Jana ur.1935 i 
Antoniego ur.1938 (mojego ojca). 
Miał już dokumenty przesiedleń-
cze, ale nie zdążył zabrać ich 
osobiście. Babcia - żona dziadka, 
po tej tragedii zabrała Jana i An-
toniego i na podstawie dokumen-
tów przesiedleńczych wyjechała 
z Obarzaniec, razem ze swoimi 
braćmi Antonim Żurak i Józe-
fem Żurak”. (Krzysztof Jasiński, 
12.07.2012; w:  http://www.stan-
kiewicze.com/ludobojstwo/czy-

telnicy_2.html ). 

„W okresie deportacji obywateli 
polskich narodowości ukraińskiej 
do USRR Terka nie wyróżniała 
się szczególnie spośród innych 
wsi. Objęta była ukraińską admi-
nistracją podziemną jako jedna z 
wsi w II rejonie nadrejonu „Be-
skid” na terenie I okręgu Kra-
ju Zakerzońskiego. Wchodziła 
w skład podstawowej jednostki 
administracyjnej, tak zwanego 
„kuszcza”, o kryptonimie „Da-
raba”, wraz z Radziejową,Wolą 
Górzańską, Tyskową, Bystrem, 
Łopienką, Bukowcem. /.../ W 
całej dotychczasowej literaturze 
polskiej bieszczadzkie piekło na 
ziemi w latach 1944–1947 – w 
tym w Terce – przypisywane jest 
działalności UPA, lecz w rzeczy-
wistości sprawców zła należy 
szukać po stronie polskiego kolo-
nizatora”. (s. 314 – 315) 
Jaka to była „ukraińska admini-
stracja podziemna”? Huk stwier-
dza więc, że było to terytorium 
Ukrainy (nie socjalistycznej, bo 
ona miała już ustalone przez Sta-
lina granice przy akceptacji alian-
tów), aprobuje więc  koncepcję 
faszystów z OUN. „Piekła na zie-
mi” Huk szuka wszędzie, na Wo-
łyniu, w Małopolsce Wschodniej 
i na terytorium pojałtańskiej „Za-
kurzonii”, oczywiście przypisując 
sprawstwo „polskiemu koloniza-
torowi”,  gdyż ta teza jest „kręgo-
słupem ideowym”  historiografii 
Huka. Bo jeśli jako tezę założy 
się, że „dwa plus dwa to się rów-
na rower”, to wszystkie dowody 
są tak samo logicznie uzasadnio-
ne. Co prawda dla szowinistycz-
nych oszołomów i grupy „uży-
tecznych idiotów” , ale dla nich 
jedynie ważny jest „biznes”. Dla 
większości jest nim „kasa – czyli 
pieniądz”, ale są też liczne grupy 
zatrute „ideologią” z całkowi-
cie zabetonowanym polem innej 
percepcji rzeczywistości. To są 
osoby, które dotknęła deprywa-
cja emocjonalna, sensoryczna i 
społeczna. Deprywacje prowadzą 
często do zmian organicznych w 
mózgu. Dlatego toczenie debat 
„na argumenty” nie przynosi żad-
nych efektów w przypadku takich 
osób, jest więc niepotrzebną, nie-
skuteczną formą. Nieskuteczne 
jest także powoływanie się na 
wszelkiego rodzaju normy mo-
ralne oraz akty prawne. Taką po-
litykę prowadzą Rosjanie, którzy 
rzekomo prowadzili tylko „wojny 
pokojowe, wyzwoleńcze” . Pro-
wadzą ją Niemcy, którzy twier-
dzą, że w holokauście nie uczest-
niczyli, albowiem było to dzieło 
„nazistów”. Taką politykę prowa-
dzą władze Ukrainy, dla których 
okrutne wyrżnięcie ponad dwu-
stu tysięcy bezbronnej polskiej 
ludności cywilnej było „konflik-
tem”, „walką polsko-ukraińską”, 
a nawet ostatnio wykoncypowali, 
że była to „heroiczna walka bo-
haterskich formacji OUN-UPA o 
niepodległość Ukrainy”. Musimy 
więc pamiętać, że Jan Paweł II 
przekazał nam prawdę dziejową: 
zło ma swój czas ograniczony, 
zawsze nadchodzi jego kres. Nie-
stety, niesie ono za sobą ogrom 
krzywd i bólu. 

Podrozdział: „Mord Rzeczypo-
spolitej Polskiej na Ukraińcach”. 
Huk pisze: „Meldunek o nadzwy-
czajnym wypadku z 16 lipca 1946 
r. poświęcony został wyłącznie 
opisowi przebiegu i wyników 

ataku UPA na WOP w Wołkowyi 
w nocy z 14 na 15 lipca 1946 r. 
Skutkiem niepowodzenia akcji 
powstańców ukraińskich był po-
ścig żołnierzy polskich, który 
„ustalił, że banderowcy uprowa-
dzili Polaków cywilów, około 
30 osób, w tem kobiety i dzieci z 
przeciętym tętnem u rąk zostało 
wrzuconych do palących się do-
mów.”. (s. 316) 
„Nocą z 14 na 15 lipca 1946 
kureń UPA „Rena” skoncentro-
wał swoje siły wokół Wołkowyi 
w celu likwidacji zgrupowania 
WOP. O godz. 0.30 w nocy do-
konano napadu na wieś połą-
czonego z atakiem na strażnicę 
WOP równocześnie z kilku stron, 
od Terki, Zawozu, Polańczyka i 
Górzanki. Po pierwszym nieuda-
nym szturmie UPA nastąpiły na-
stępne prowadzone z niezwykłą 
zaciętością. Atakujący starali się 
rozdzielić załogę na dwie czę-
ści. Równocześnie specjalna bo-
jówka SB UPA podpaliła wieś i 
rozpoczęła mordowanie polskiej 
ludności. Wybranych Polaków 
wiązano i wrzucano żywcem do 
płonących budynków, a niektó-
rym – przed wrzuceniem w ogień 
– humanitarnie podcinano gardła. 
W tak okrutny sposób zamordo-
wano wówczas 32 osoby. Ok. 
godz. 4.30 broniąca się strażnica 
odparła ostatni atak. W strażnicy 
zginęło wówczas dwóch żołnie-
rzy (oficer Rosjanin i milicjant), 
a 6 było rannych. Wycofując 
się, upowcy uprowadzili do lasu 
15 osób cywilnych, po których 
ślad zaginął. Nie wiadomo do 
dziś, gdzie i jak zginęli. Napast-
nicy spalili wówczas we wsi 27 
polskich domów. Po nieudanym 
ataku sotnie zaczaiły się w po-
bliżu, przygotowując zasadzkę 
na ewentualny pościg. Istotnie 
wysłano ze strażnicy grupę bojo-
wą w celu ścigania napastników. 
Przed wejściem w zasadzkę ura-
tował żołnierzy towarzyszący im 
pies, który wyczuł bandę w lesie 
i ostrzegł. Wopiści w pośpiechu 
wycofali się z powrotem do gar-
nizonu.” (https://pl.wikipedia.
org/wiki/Wo%C5%82kowyja ) 
„Nocą z 27/28 VIII 1946 r. kureń 
UPA „Rena” dokonał kolejnego 
napadu na wieś i komendę WOP. 
Strażnica obroniła się (rannych 
zostało 2 żołnierzy), a we wsi 
zamordowano kolejnych 30 Pola-
ków i spalono 1 polskie gospodar-
stwo.”  (http://wolkowyja.info/
home/56-wolkowyja/historia-
miejscowosci-wolkowyja/124-
historia-miejscowosci.html )  

Podrozdział: „Ukraińskie Lidice 
w Polsce tuż po wojnie…  (cho-
dzi o Terkę)”  

„Rano 10 czerwca 1942 do Lidic 
przyjechał Karl Hermann Frank, 
żeby nadzorować likwidację wsi. 
Kobiety z dziećmi zamknięto 
w miejscowej szkole, a później 
przewieziono do sali gimna-
stycznej gimnazjum w Kladnie. 
W międzyczasie ściany stodoły 
koło gospodarstwa Horáka ob-
łożono materacami i siennikami 
oraz przygotowano pluton eg-
zekucyjny. Lidickich mężczyzn 
podprowadzano grupkami (z po-
czątku pięcioosobowymi, później 
dziesięcioosobowymi) do ogrodu 
i rozstrzeliwano. W sumie zamor-
dowano 173 mężczyzn. Najstar-
szy miał 84 lata, najmłodszy – 14 
lat. Wszystkie budynki – łącznie 
ze szkołą, kościołem i plebanią – 
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oblano benzyną i spalono. W na-
stępnych tygodniach i miesiącach 
resztki budynków wysadzano w 
powietrze, cmentarz zniszczono, 
drzewa zrąbano, staw zasypano 
gruzami. W niektórych miejscach 
nawet przesunięto koryto potoku, 
żeby nic nie zostało na swoim 
miejscu. Miejsce, gdzie stały Li-
dice, miało zostać gołym polem i 
nazwa wsi miała zniknąć z map”. 
( https://pl.wikipedia.org/wiki/Li-
dice ). 
Co miała wspólnego czeska 
wieś Lidice z polską wsią Terka? 
Tam  Niemcy w ramach represji 
za zamach na protektora Czech 
i Moraw Reinharda Heydricha 
rozstrzelali 173 mężczyzn i ciała 
ich spalili w stodole. Odnośnie 
Terki  opublikowany jest doku-
ment banderowski, raport nad-
rejonowego prowidnyka nadre-
jonu „Beskyd” Stepana Goliasza 
„Mara”. Pisze on: „Nocą z 4 na 
5 lipca VII 1946 r. bojówka Służ-
by Bezpieczeństwa aresztowała 
4 donosicieli we wsi Terka. Pią-
ty uciekał i został zastrzelony. 
Wśród aresztowanych był jeden 
Polak, dwaj renegaci (ojciec i 
syn) i jeden Ukrainiec. Miejsco-
wi Polacy dali znać o tym wyda-
rzeniu do Wołkowyi. WOP, który 
tam kwaterował, zrobił siłami ok. 
30 osób akcję na Terkę powiat 
Lesko nocą z 6 na 7 VII 1946. We 
wsi zastali tylko starców, kobiety 
i dzieci. WOP wkroczył na gór-
ny kraniec wsi i zaczął wyrzucać 
prawie śpiących ludzi z domów. 
/.../  Nad ranem zegnali złapanych 
ludzi na środek wsi i popędzili do 
Wołkowyi. Zabrali wtedy 43 oso-
by. Po drodze i z samej Wołkowyi 
część ludzi uciekła. W Wołkowyi 
trzymali złapane osoby pod stra-
żą do 8 VII 1946 r., spisywali 
protokoły, przy czym znęcali się 
nad ludźmi. [Nasza] Służba Bez-
pieczeństwa przesłuchała wzię-
tych donosicieli. Oprócz jednego 
wszyscy przyznali się do winy i 
wyjawili wszystko, co donosili 
do WOP, MO i WP. Niewinnego 
(Ukrainiec) zwolniono, a dwóch, 
Mychajłę Łoszycę lat 49 i Jana 
Gankiewicza lat 55 powieszo-
no we wsi w nocy 7 VII 1946 r. 
Przyczepiono im kartki, gdzie 
stwierdzone zostało, że zostali 
ukarani za współpracę z WOP, 
MO i UBP jako agenci bolsze-
wizmu, wrogowie narodu ukra-
ińskiego i polskiego. 8 VII 1946 
r. WOP z Wołkowyi przybył wraz 
z aresztowanymi, których zosta-
ło jeszcze 26 osób. Ludzi tych 
zaprowadzili na górny koniec 
wsi Terka. /.../ Cywilni Polacy 
rozeszli się do swoich domów i 
przygotowywali się do wyjazdu 
z majątkiem do Wołkowyi. Tym-
czasem banda polskiego czer-
wonego wojska przyprowadziła 
aresztantów do ostatniego domu 
na końcu wsi, tam wszystkich 
przeliczyli i odstawili na bok 
trzech starców (Matij Diak lat 60, 
Chomyj Mykoła Chomyj lat 55 
i Ostasz Mychajło lat 79) i dwie 
kobiety: Ławer Kateryna lat 41 
i Ławer Marija lat 25 (obydwie 
miały amerykańskie dokumen-
ty). Pośród pozostałych 21 osób 
były jedynie kobiety (14) i 7 
dzieci (chłopcy i dziewczęta). Ich 
wszystkich zagnali do chałupy, 
tam posadzili na ziemi i zastrze-
lili z automatu oraz porozrywali 
granatami. Dom podpalili, paląc 
w nich jeszcze żywych ludzi.” 
Nieco inne są relacje świadków 
polskich. „Pamiętam dokładnie. 

Wcześniej do Terki przyszła sot-
nia Hrynia i wzięli do sotni 3 lu-
dzi. Był to Gankiewicz, Michał 
Łoszycia i jego syn Jurek. Ktoś 
powiedział o tym żołnierzom w 
Wołkowyi. Wtedy wojsko na-
pisało list do banderowców, że 
mają oddać tych ludzi, bo inaczej 
ucierpią Ukraińcy z Terki. Wzięli 
też do Wołkowyi 30 osób jako za-
kładników. W nocy banderowcy 
przyszli do wsi ale tylko z Gan-
kiewiczem i Michałem Łoszy-
cią. Jurka zamordowali w lesie. 
Powiesili ich na środku wsi na 
gruszach. Ja to widziałem. Mieli 
poobcinane języki i porozbijane 
głowy. Na szyjach mieli tabliczki 
z napisem „za samostijną Ukra-
inę”. Banderwcy odeszli w kie-
runku na Polanki. Kiedy wojsko 
przyszło do wsi i żołnierze zoba-
czyli co stało się zaczęła się tra-
gedia. Jednym z oficerów wojska 
był syn powieszonego Michała 
Łoszyci. Jemu wtedy wojsko po-
wiedziało „rób co chcesz”. Wtedy 
pogonili zakładników drogą na 
Studenne do ostatniej chałupy po 
lewej stronie drogi. Nie pamię-
tam już jak nazywał się właści-
ciel. Zamknęli ich tam i obrzucili 
dom granatami. Zaczęło się palić. 
Wiem, że z tego domu uratował 
się jeden chłopak w moim wieku 
bo chodziliśmy razem do szko-
ły. Nazywał się Wasyl Soniak. 
Podobno schował się do jamy 
przy piecu, gdzie przechowywa-
no ziemniaki i potem wyskoczył 
przez okno do strumienia i uciekł 
do Tworylnego. Potem razem z 
sotnią dostał się do Czech i osiadł 
w Kanadzie. Mówili ludzie z Ter-
ki, którzy byli w Kanadzie i wró-
cili, że go tam widzieli. Czy żyje? 
nie wiem. Ja wtedy uratowałem 
jedną znajoma Rusinkę. Kie-
dy prowadzili ich pod Berdycię 
wziąłem za rękę jedną z dziew-
czynek i prosiłem żołnierza, aby 
ją puścił, bo to moja dobra zna-
joma i dobra kobieta. Żołnierzy 
wypchnął ją z kolumny w moja 
stronę i razem z nią pobiegłem do 
domu. Ona żyje i mieszka w Star-
gardzie. Piszemy do siebie. „ ( 
Henryk Wądołowski: „...przecież 
pacierz był taki sam” ; w: „Wę-
drowiec Podkarpacki” wydany 
Przez Oddział PTTK Rzeszów. 
Za: http://www.grupabieszczady.
pl/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=193:terka-
atid=3:miejscowoci&Itemid=200 
)  Inny świadek: 
„Było tak. Jeden ze wsi, wyrobił 
sobie polski dowód osobisty. Pi-
sał się Mastylak chciał być Pola-
kiem, żeby go nie wywieźli. Jak 
przyszli bandery do wsi to od 
razu go wyprowadzili pięć me-
trów za dom i strzelili mu w gło-
wę. Ludzie mówili, że chcieli go 
zabrać do lasu, ale jak on Polak 
to woleli go zastrzelić. Zabrali 
za to trzech innych. Jeden, to był 
Gankiewicz, a dwaj to Łoszycie, 
ojciec i syn. Jak się wojsko do-
wiedziało, to zabrali ludzi z Terki 
i zagonili do Wołkowyi. Wtedy 
poszedł do nich jeden chłopak , 
pisał się Romancio. Jemu zabrali 
ojca i matkę. Oficer powiedział, 
że ich puści, al on ma zanieść list 
do banderowców. Tam było napi-
sane, żeby bandery puściły tych 
trzech, to on wypuści Ukraińców 
i będzie spokój raz na zawsze. A 
bandery na drugi dzień przypro-
wadzili do wsi dwóch zabranych. 
To był Gankiewicz i stary Ło-
szycia. Co zrobili z młodym Ło-
szycią tego nie wiadomo. Może 

go gdzieś porąbali. Panie, jak ci 
dwaj wyglądali. Tak byli zbite, że 
czarne. W środku wsi na gruszach 
ich wieszali, a i tak jeszcze potem 
mordowali. Wisieli na drzewach 
zbite, nieżywe, a jeszcze ich rżnę-
li. Widać było serce na wierzchu. 
Wtedy wojsko przyjechało z Woł-
kowyi z tymi ludźmi i powiedzie-
li: „Patrzcie co zrobili i to będzie 
z wami. Za jednego Polaka idzie 
dziesięciu Ukraińców. Napisali 
my list, nie uspokoili się, to bę-
dzie tak i tak.” Wojsko prowa-
dziło ich drogą na Studenne do 
chałupy na końcu wsi. […] Wi-
działam tego oficera Łoszycię, co 
mu ojca i brata zamordowali. On 
szedł i nic nie mówił. Głowę miał 
spuszczoną i patrzył pod nogi. 
/.../  Nagnali ich do tej chałupy, 
obrzucili granatami i podpalili. Ja 
uciekłam do domu.” (http://www.
grupabieszczady.pl/index.php 
option=com_content&view=artic
le&id=193:terka&catid=3:miejsc
owoci&Itemid=200 ). 
Z uprowadzonych 43 osób osta-
tecznie zamordowanych zosta-
ło 20 osób, Kilkanaście osób 
spośród zakładników uratowali 
Polacy z Terki wstawiając się 
za nimi, co skutkowało uwolnie-
niem ich przez żołnierzy. „Jak już 
wiemy, banderowcom zapropo-
nowano rezygnację z egzekucji i 
uwolnienie ofiar za zakładników. 
Dlaczego banderowcy byli tak 
bezwzględni i nie postąpili jak na 
szlachetnych bojowników, obroń-
ców ukraińskich kobiet i dzieci 
przystało? Wrogość między-et-
niczna była dla wodzów OUN 
czynnikiem pozytywnym, mo-
bilizującym w interesach OUN-
-UPA. Czyż dla liderów i propa-
gandystów OUN uświadomienie 
mas nie polegało na rozbudzaniu 
w nich nienawiści i żądzy krwi? 
Gdy spokojni ludzie zamieniają 
się w bestie gotowe do zabija-
nia wskazanych im „wrogów”? 
Naturalny ludzki odruch zemsty 
można przecież stymulować przy 
pomocy propagandy, nieustannie 
jątrząc faktyczną bolesną ranę.”  
(http://suozun.org/warto-obej-
rzec-i-przeczytac/i_dlaczego-
bojowka-sb-oun-bukowego-z-
premedytacja-doprowadzila-do-
tragedii-w-terce/ )  
„Polskich Lidic”, gdzie Ukraińcy 
zamordowali co najmniej 20 Po-
laków było około 4 tysięcy. Gdy-
by polscy historiografowie na 
wzór B. Huka opisali każe z nich 
przeznaczając na każde książkę 
liczącą 520 stron, musieliby za-
pisać ponad 2 miliony stron. Huk 
nie wie, że inny „historiograf” 
ukraiński Lidicami nazwał wcze-
śniej Zawadkę Morochowską?   

W podrozdziale: „Wymyślanie 
zakładników” Huk oczywiście 
neguje fakt, że uprowadzone oso-
by były zakładnikami i żołnierze 
czekali na ich „wymianę”. Dla-
czego więc z egzekucją czekali 
ponad dobę i dokonali jej dopiero 
po stwierdzeniu faktu okrutnego 
i prowokacyjnego mordu doko-
nanego przez banderowców na 
osobach uprowadzonych? Dla-
czego uwalniali wszystkich tych, 
za którymi wstawili się Polacy 
twierdzący, że mężczyźni z tych 
rodzin (aczkolwiek też pouciekali 
ze wsi) nie mają związku z ban-
derowcami? Rozkaz obowiązy-
wał, ale widoczna była niechęć w 
jego wykonaniu. 

W rozdziale drugim „Gra w kre-

sy”, w podrozdziale „Bliskie spo-
tkania z kresowością”, Huk pisze: 
„Żołnierze 36 Komendy Odcinka 
8 Oddziału WOP stanowili kilku-
setosobową grupę ludzi ukształ-
towanych przez rzymskokatolic-
ką kulturę polską. Pełnili służbę 
na terenie zamieszkanym w 90% 
przez ludność ukraińską i ukształ-
towanym przez prawosławną cy-
wilizację bizantyjsko-ukraińską. 
Ich rozumienie otrzymywanych 
rozkazów wynikało z kultury 
ukształtowanej przez Kościół i 
szkołę, lektur, rozmów, pamięci i 
wiedzy o polskich kresach, które 
stanowiły ekskluzywne miejsce 
polskości zamieszkane wyłącznie 
przez Polaków.” (s. 337)  
Huk raczej zbyt pozytywnie oce-
nia około trzystu-osobową grupę 
tych żołnierzy twierdząc, że była 
„ukształtowana przez rzymsko-
katolicką kulturę polską”. Jaką 
zastosował tutaj metodologię ba-
dawczą? A już zupełnie myli się 
twierdząc, że oni „pełnili służbę 
na terenie zamieszkanym w 90% 
przez ludność ukraińską i ukształ-
towanym przez prawosławną cy-
wilizację bizantyjsko-ukraińską.” 
Nieco dalej sam ujawnia swoją 
„pomyłkę”. 

„Około roku 1785 r. w Wołkowyi 
mieszkało 50 rzymskich katoli-
ków, w 1921 r. było ich 161, a w 
1939 r. – już 235. W ciągu 18 lat 
istnienia II Rzeczpospolitej na-
stąpił przyrost aż o 74 rzymskich 
katolików. Trudno wytłumaczyć 
to nagłym wzrostem rozrodczości 
wśród społeczności rzymskoka-
tolickiej, dlatego należy mówić 
o przyśpieszonym polonizowa-
niu ludności ukraińskiej, wymu-
szanym przez przedstawicieli 
polskiego kolonialnego układu 
społeczno-ekonomicznego, pań-
stwa i kultury. Gdy w latach 30. 
XX w. rząd Rzeczypospolitej 
Polskiej inspirował zawiązanie w 
Wołkowyi Związku Szlachty Za-
grodowej, stopień podporządko-
wania nowej społeczności kreso-
wej, kresowian wygenerowanych 
przez dwór/parafię, był już na tyle 
wysoki, że na 81 rodzin 23 skla-
syfikowano jako polską szlachtę 
zagrodową”. (s. 340 – 341) 
Widocznie kultura „dworu/para-
fii” bardziej trafiała do Rusinów/
Ukraińców, niż „prawosławna cy-
wilizacja bizantyjsko-ukraińska”, 
o której nie ma żadnych zapisa-
nych świadectw i która mieściła 
się w cerkwi i pieśniach ludo-
wych. Swoją specyficzną apara-
turę pojęciową typu dwór/para-
fia Bogdan Huk „zapożyczył” 
od Grigorija J. Hrabana (1902 
- 1990), historyka zajmującego 
się koliszczyzną i od 1925 roku 
działacza Komunistycznej Partii 
(b) Ukrainy. Hraban z bolszewic-
kim zapałem używał zwrotów: 
„polsko-szlachecka historiogra-
fia”. „terror unicko-szlachecki”, 
itp. Tę „nowomowę” znacznie 
jednak poszerzył o własne zbitki 
pojęciowe, czerpiąc już z innego 
zapału.  

„Uważam, że w latach 1795–
1918 społeczność polska w Ga-
licji Wschodniej ciągle domino-
wała nad elementem ruskim. Nie 
mogąc wyrazić swej władzy po-
przez własne państwo narodowe, 
koncentrowała się na powstrzy-
mywaniu rozwoju Rusinów uzna-
nych za wroga wewnętrznego, 
co prowadziło do konsolidacji 
projektowanego państwa polskie-

go. W następstwie takiej „pracy 
organicznej” przyrost naturalny 
ludności ruskiej uległ zmniejsze-
niu, została ona także uprzed-
miotowiona i odczłowieczona. W 
ten sposób kulturobójstwo stało 
się przygotowaniem do aktów 
ludobójstwa na Ukraińcach w 
państwie polskim w latach 1944–
1947.” (s. 350) 
Pod zaborami (w latach 1795 – 
1918) w Galicji Wschodniej do-
minowała społeczność polska, 
aczkolwiek tylko nad „elemen-
tem ruskim” (czyli, nie ukraiń-
skim?) powstrzymując  rozwój 
Rusinów (czyli też nie Ukraiń-
ców!), co ich uprzedmiotowiło i 
odczłowieczyło (zezwierzęciło?). 
W ten sposób kultura społeczeń-
stwa polskiego stała się „kultu-
robójcza” i przygotowała „akty 
ludobójstwa na Ukraińcach w 
państwie polskim w latach 1944-
1947”. Huk wzniósł się na szczy-
ty absurdu. Nie zauważył istnie-
jącej wówczas kultury rusińskiej, 
która przy wsparciu administracji 
austriackiej zamieniła się w kul-
turę ukraińską, która faktycznie 
przygotowywała ludobójstwo 
okrutne na Polakach. Jednym z 
pierwszych jego sygnałów było 
zabójstwo namiestnika Galicji 
hrabiego Potockiego przez ukra-
ińskiego nacjonalistę Siczyńskie-
go. Był to pierwszy mord nacjo-
nalistów ukraińskich dokonany 
na Polaku z przyczyn narodo-
wościowych. „12 kwietnia 1908 
roku, jak w każdą niedzielę, na-
miestnik Galicji Andrzej Hrabia 
Potocki udzielał audiencji peten-
tom z całego kraju. O godz. 13.30 
przyjął na rozmowę 21-letniego 
studenta Uniwersytetu Lwow-
skiego, Mirosława Siczyńskiego. 
Ten po wejściu do sali przyjęć 
oddał w kierunku namiestnika 
cztery strzały. Pierwsza kula dra-
snęła czoło, druga przeszła przez 
ucho i mózg, utkwiła w potyli-
cy. Na odgłos strzałów do sali 
wbiegło dwóch woźnych, którzy 
obezwładnili zamachowca. Kiedy 
odprowadzano go do więzienia, 
czekający już pod bramą studen-
ci ukraińscy urządzili mu owację. 
Hrabia Potocki, po wyspowiada-
niu się i pożegnaniu z rodziną, 
zmarł o godz. 15.15”  (Paweł 
Sergiejczyk: „Pojednanie” z Si-
czyńskim?; w: „Nasza Polska” z 
15 kwietnia 2008). Dzięki proś-
bom żony namiestnika nie zo-
stał skazany na karę śmierci, ale 
dostał wyrok 20 lat więzienia. 
Szowiniści ukraińscy, korzysta-
jący ze wsparcia administracji 
zaborców, nie chcieli pogodzić 
się z faktem, że namiestnikiem 
został Polak. Siczyński w 1911 
roku uciekł z więzienia w Stani-
sławowie do USA. Po II wojnie 
światowej popierał reżim sowiec-
ki i w 1966 roku na zaproszenie 
władz ZSRR odwiedził Lwów, w 
tym były budynek namiestnictwa, 
gdzie dokonał zamachu. Zmarł 
w 1979 roku. Historiograf powi-
nien być humanistą, który zauwa-
ży różnice kulturowe pomiędzy 
zbrodniarzem Siczyńskm i biją-
cymi mu brawo studentami ukra-
ińskimi a żoną zamordowanego 
namiestnika. Te różnice kulturo-
we widoczne są także aktualnie, 
gdy władze Ukrainy zabroniły 
dokonywać ekshumacji ofiar przy 
jednoczesnym gloryfikowaniu 
ich oprawców na Ukrainie i żą-
daniu stawiania im pomników w 
ojczyźnie tych ofiar, w Polsce. „ 
Instytut Pamięci Narodowej od-
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powiedział na żądanie przywró-
cenia nazwisk członków UPA na 
tablicy pomnika na górze Mona-
styrz na Podkarpaciu wysuwane 
przez stronę ukraińską. Według 
IPN umieszczenie nazwisk jest 
możliwe po weryfikacji listy osób 
pochowanych w tym miejscu, 
w tym w wyniku prac archeolo-
gicznych. „Obowiązek przepro-
wadzenia ekshumacji i pomoc w 
przeniesieniu szczątków niewin-
nie pomordowanych mężczyzn, 
kobiet i dzieci z dołów śmierci 
do grobów, będących wyrazem 
pamięci i szacunku dla nich, rów-
nież powinien łączyć oba naro-
dy. Jednak zarówno w interesie 
Ukrainy, jak i Polski oraz innych 
narodów, leży bezwzględne potę-
pienie wszelkich form ludobój-
stwa” – czytamy w stanowisku 
IPN. W dalszej części komuni-
katu podkreślono, że „antypolska 
akcja UPA była ludobójstwem”, 
a pamięć ofiarach podobnych 
zbrodni jest formą zapobiegania 
powtórzeniu się ich w przyszło-
ści. IPN zaznaczył, że charakter 
zbrodni UPA, bez względu na 
„skomplikowanie historii, wielo-
wątkowość różnych okoliczności 
napięć i sporów oraz skutki roz-
pętanej w czasie wojny spirali 
nienawiści”, nie pozwala mu na 
zgodę na „jakiekolwiek formy 
gloryfikacji tej organizacji w 
przestrzeni publicznej”, podobnie 
jak ma to miejsce w przypadku 
formacji i jednostek policyjnych 
będących na służbie III Rzeszy. 
W komunikacie podkreślono, że 
Polska nie wprowadza żadnych 
utrudnień dla strony ukraińskiej 
w przypadku ewentualnych eks-
humacji szczątków członków 
ukraińskiej społeczności naro-
dowej na swoim terytorium.” 
(https://kresy.pl/wydarzenia/pol-
ska/stanowisko-ipn-ws-pomnika-
na-gorze-monastyrz-nie-ma-
zgody-na-gloryfikacje-upa/; 27 
października 2020 ) „Polska od 
kilku lat czeka, aby strona ukra-
ińska zezwoliła na prowadzenie 
na terenie Ukrainy prac poszuki-
wawczych w celu ekshumacji i 
godnego pochowania szczątków 
ofiar Rzezi Wołyńskiej. Nie zano-
si się jednak, aby obecne władze 
Ukrainy wyraziły zgodę. Tym-
czasem, jak alarmują środowiska 
kresowe, z mogił ofiar ukraińskie-
go, banderowskiego ludobójstwa 
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy 
usuwa krzyże postawione tam 
z potrzeby serca przez Polaków 
i Ukraińców.” (Anna Wiejak: 
Usuwanie krzyży z grobów ofiar 
Rzezi Wołyńskiej to przejaw 
banderyzacji. Tylko szatańska 
ideologia walczy z symbolami 
chrześcijaństwa; w: https://wpo-
lityce.pl/swiat/517307-zdjecie-
krzyzy-z-grobow-ofiar-wolynia-
przejawem-banderyzacji? )  

W podrozdziale „Kościół polski 
kresów pełen” Huk pisze: „Na 
przykład, jeśli w latach 1943–
1944 r. Polacy współpracowali na 
Wołyniu i z hitlerowcami, i z bol-
szewikami przeciw miejscowym 
chłopom, to czynili to po to, aby 
przy pomocy hegemona zastęp-
czego utrzymać Wołyń wraz z au-
tochtonami w przeświadczeniu o 
polskiej dominacji.” (s. 358) 
Jedynym batalionem określanym 
przez Niemców jako polski był 
202 Batalion Schutzmannschaft 
zmotoryzowanej policji z Gene-
ralnej Guberni (GG).3 maja 1943 
roku  został skierowany do Łuc-

ka, a następnie do Kostopola. 21 
sierpnia wyznaczono mu nowy 
obszar działania: Kostopol- Ja-
nowa Dolina- Horochów. Bata-
lion liczył wówczas, po otrzyma-
niu uzupełnień, 13 oficerów, 20 
podoficerów i 550 szeregowych. 
W przydzielonym sobie rejonie 
członkowie batalionu napotkali 
na działania ukraińskie skiero-
wane przeciwko Polakom. Bata-
lion obsadzał m.in. posterunki w 
Bystryczach, Bereźnie, Janowej 
Dolinie, Kostopolu, Stepaniu, 
Dzierżanówce. Policjanci wstrzą-
śnięci obrazem mordowanych 
współrodaków, stawali w ich 
obronie – często wbrew woli ich 
niemieckich dowódców. W listo-
padzie 1943 ponad połowa bata-
lionu zdezerterowała i przyłączy-
ła się do polskiej samoobrony na 
terenie Wołynia. Kilku z policjan-
tów zdołało nawet powrócić w ro-
dzinne strony, choć zdawali sobie 
sprawę, że za dezercję niemieckie 
prawo wojenne karało śmiercią. 
Pod koniec stycznia 1944 roku 
batalion został wycofany z Wo-
łynia i przeniesiony do Lwowa. 
Liczył wówczas dwu oficerów, 
czterech podoficerów i 200 sze-
regowych. Stamtąd wyruszył 4 
lutego do Drusenheim koło Stut-
tgartu, gdzie 8 maja 1944 roku 
został rozformowany. Powojenne 
sądy Polski Ludowej, przed któ-
rymi stawali, jako okoliczność 
łagodzącą potraktowały fakt, iż 
zostali oszukani przez Niemców, 
większość z ochotników w chwi-
li werbunku sądziła bowiem, iż 
wstępuje w szeregi Policji Pań-
stwowej. Jako okoliczność łago-
dzącą potraktowano także fakt, 
iż większość z nich zachowywała 
się „przyzwoicie” i ostatecznie 
zdezerterowała z podporządko-
wanej Niemcom formacji. W tej 
sytuacji wyroki, jak na ówczesne 
czasy, nie były zbyt wysokie – 
wynosiły od 2 do 3 lat więzienia. 
Jaki był zakres współpracy Pola-
ków z partyzantką sowiecką na 
Wołyniu w 1943 roku? Według 
najnowszych ustaleń na 142 pol-
skie samoobrony 7 współpra-
cowało z partyzantką sowiecką. 
Były to: w powiecie Kostopol: 
Huta Stara (współpraca ze zgru-
powaniem kpt. Iwana Szytowa), 
Peresieki, Rudnia Potasznia, 
Rudnia Stryj, Huta Stepańska. 
W powiecie Łuck: Przebraże 
(współpraca z oddziałami Niko-
łaja Prokopiuka, Dmitrija Mie-
dwiediewa i Kowalenki). W po-
wiecie Sarny: Staryk. Większość 
samoobron liczyła 20–30 obroń-
ców, a tylko dwie samoobrony, 
czyli Huta Stepańska i Przebraże, 
miały razem ok. 1 000 obrońców. 
Wszystkie samoobrony współ-
pracujące z partyzantami sowiec-
kimi, prócz Huty Stepańskiej, 
przetrwały, w tym największa w 
Przebrażu. Współpraca odbywa-
ła się wbrew oficjalnym dyrek-
tywom Delegatury Rządu RP i 
dowództwa Armii Krajowej. W 
ramach partyzantki sowieckiej na 
Wołyniu działały trzy oddziały 
polskie, którymi dowodzili Józef 
Sobiesiak, Robert Satanowski i 
Mikołaj Kunicki.  

W sowieckich oddziałach, które 
pojawiły się na Wołyniu na wio-
snę i w lecie 1943 roku, Ukra-
ińcy stanowili zdecydowaną 
większość. Rosyjscy i ukraińscy 
historycy podają, że skład naro-
dowościowy wszystkich zgrupo-
wań i oddziałów był taki: Ukraiń-

cy 59 proc., Rosjanie 22,2 proc., 
Białorusini 6,6 proc. (Partizant-
skaja wajna na Ukrainie. Dnie-
vniki kamandirov partizantskich 
atrjadow i sojedinienij (1941–
1944), wstęp, s. 2.) Oznacza to, 
że na Wołyniu, obok walki mię-
dzy Polakami i banderowcami, 
między partyzantami sowieckimi 
a Niemcami i banderowcami to-
czyła się też krwawa wojna do-
mowa ukraińsko-ukraińska. Zbyt 
często w polskiej historiografii 
utożsamia się Ukraińców z OUN 
i UPA. Jest to na rękę spadkobier-
com tradycji UPA, którzy lansują 
tezę, że to właśnie ta organizacja 
reprezentowała interesy narodu 
ukraińskiego. Próbują oni zamy-
kać usta swoim adwersarzom an-
tykomunistycznymi hasłami. 
Współpracę Polaków z bolszewi-
kami charakteryzują chyba nie-
znane Hukowi fakty. 7 lipca 1943 
roku we wsi Huta Stara pow. 
Kostopol porwany został przez 
partyzantów sowieckich ze zgru-
powania płk Dmitrija Miedwie-
diewa i zamordowany dowódca 
oddziału AK por. Leon Osiecki 
„Razem z nim został zastrzelony 
por. rez. Leon Sielecki – zawia-
dowca stacji kolejowej (wąsko-
torówki) w Moczulance, który 
udał się z Osieckim, jako tłumacz 
oraz Bagiński, który ich odwoził. 
W podobny sposób zginął rów-
nież Bronisław Chodorowski, 
były właściciel kamieniołomu 
w Moczulance. Zaistniała sytu-
acja dla Polaków w tym rejonie 
zarysowała się wówczas kata-
strofalnie” (Czesław Piotrowski: 
Przez Wołyń i Polesie na Podla-
sie). Uchwały podjęte 22 czerwca 
1943 roku w Moskwie przez KC 
Komunistycznej Partii Ukrainy 
nakazywały, aby „wszystkimi 
sposobami zwalczać oddziały i 
grupy nacjonalistyczne”, w tym 
kierowane przez „polskie burżu-
azyjne ośrodki”, gdyż tereny te 
zostały uznane za sowieckie. 6 
listopada 1943 roku koło Prze-
braża partyzanci sowieccy płk 
Nikołaja Prokopiuka zamordo-
wali 3 partyzantów AK, w tym 
ppor. Jana Rerutkę „Drzazgę”. 
„Prokopiuk chciał przejąć kon-
trolę nad naszym oddziałem i 
namówić „Drzazgę” do przejścia 
na stronę Sowietów. „Drzazga” 
tę propozycję odrzucił. Poinfor-
mował natychmiast o propozycji 
Sowietów Inspektorat AK w Łuc-
ku i otrzymał rozkaz natychmia-
stowego wymarszu do Zasmyk k. 
Kowla, gdzie miała formować się 
27 Wołyńska Dywizja Piechoty 
AK. Gdy oddział szykował się 
do wymarszu, „Drzazga” został 
zaproszony do wzięcia udziału 
w uroczystości z okazji rocznicy 
rewolucji październikowej, która 
miała się odbyć w Hermanówce. 
„Drzazga” udał się na nią wraz 
z „Piątym”, czyli Stanisławem 
Steciukiem, lekarzem oddziału, 
który miał mu służyć jako tłu-
macz, bo znał on dobrze język ro-
syjski. Pojechali furmanką, którą 
powoził „Słoń”. Zabrali ze sobą 
trochę rosyjskich karabinów, któ-
re chcieli wymienić na mauzery, 
bo mieli do nich pod dostatkiem 
amunicji. Więcej „Drzazgi”, 
„Piątego” i „Słonia” nie zobaczy-
liśmy. Mieli wrócić zaraz po uro-
czystości, ale nie wrócili. Na dru-
gi dzień zaczęliśmy ich szukać. 
„Gabriel” i „Nałęcz” wysłali naj-
pierw konnych gońców do Rafa-
łówki i Przebraża, by sprawdzić, 
czy czasem tam nie pojechali. Są-

dzili, że mogli się w nich po uro-
czystościach zatrzymać się u Pro-
kopiuka. Szybko się okazało, że 
tam ich nie ma. Wtedy „Nałęcz” 
ze swoim plutonem postanowił 
wyruszyć do obozu Prokopiuka. 
Szli drogą, jaką na furmance z 
dwoma towarzyszami wyruszył 
„Drzazga”. Po kilkuset metrach 
natrafili na zwłoki „Drzazgi”, 
„Piątego” i „Słonia”. Wszyscy 
otrzymali postrzały w tył głowy. 
Ich trupy były też obrabowane. 
Ściągnięto im buty. Zabrano też 
rzeczy osobiste i broń.” 
21 grudnia 1943 roku w Starej 
Hucie pow. Kostopol dowód-
ca oddziału partyzanckiego AK 
„Bomba” por. Władysław Ko-
chański zaproszony został wraz 
ze swoim sztabem na kolejną 
popijawę (na „czaj”) do sowiec-
kiego zgrupowania partyzanc-
kiego gen. Michaiła Naumowa w 
sąsiedniej kol. Zawołocze, gdzie 
sowieci kwaterowali. Pojecha-
ło 5 oficerów, 13 podoficerów i 
2 szeregowych. Przed północą 
do Peresiek (obok Starej Huty), 
gdzie stacjonował sztab polskich 
partyzantów, wdarło się około 
30 partyzantów sowieckich ze 
zgrupowania „Naumowa” pod 
dowództwem „Bohuna”. Powo-
łując się na rozkaz Kochańskiego 
„Bomby – Wujka” chcieli zabrać 
ze sobą pozostałych oficerów i 
podoficerów. Dowiedziawszy się, 
że wyruszyli oni w teren, sowieci 
odjechali, próbując jeszcze za-
mordować polskiego wartownika. 
Dopiero po 1989 roku prawda o 
zbrodni sowieckich partyzantów 
została ujawniona. W Zawołoczu 
zabili oni 5 polskich partyzan-
tów. Pozostałych powiązanych 
sznurami i szczelnie przykrytych 
wieźli saniami cały dzień i noc 
w nieznanym kierunku. Lucjan 
Paczewski „Staszek” pozostawił 
spisaną w rękopisie relację z tego 
porwania. 23 grudnia nad ranem 
zrobiono im postój. „Po jakimś 
czasie zaczęto nas brać po dwóch 
i pod automatami prowadzić na 
łąkę w kierunku lasu w odstę-
pach co 20 minut. /.../ Modliłem 
się żarliwie do Matki Boskiej, 
słysząc pojedyncze strzały odda-
wane w lesie. Widziałem, jak kil-
ku Rosjan szło w tym kierunku z 
łopatami”.  Po przesłuchaniu Pa-
czewski nie został zamordowany, 
jak i jego kolega Witkowski. „Do 
dziś dnia nie wiem, co nas urato-
wało od śmierci” - wyznał w swo-
jej relacji. Na skraju lasu zamor-
dowanych zostało 6-ciu polskich 
partyzantów, natomiast 7-miu z 
„Bombą – Wujkiem” oraz księ-
dzem Leonem Śpiewakiem so-
wieci powieźli dalej. „Wieczorek 
kolację jedliśmy na podłodze. 
Ksiądz Śpiewak przypomniał 
nam, że dziś jest wigilia Bożego 
Narodzenia i zaproponował po-
dzielenie się opłatkiem. „Wujek” 
ze skórki chleba zrobił opłatek, a 
ksiądz pobłogosławił tę skórkę i 
tak dzieliliśmy się jak opłatkiem. 
W tej wsi staliśmy przez kilka 
dni”. Po pobycie w więzieniu w 
Kijowie trafili potem na Łubian-
kę, gdzie odbył się ich proces. 
„Wujek” skazany został na 25 lat, 
do Polski powrócił z kopalni mie-
dzi na Kołymie w 1956 roku. Do-
wództwo nad oddziałem party-
zanckim AK „Bomby” objął ppor. 
Feliks Szczepaniak „Słucki”. Bo-
jąc się, że sowieci dążyć będą do 
ostatecznej likwidacji polskiego 
oddziału, opuścił on rejon Starej 
Huty. „Nad ranem przyszliśmy do 

opuszczonych zabudowań kolonii 
polskiej Folwark – Osty. W ten 
sposób w wigilię Bożego Naro-
dzenia znaleźliśmy się ponownie 
w odległości 10 km od Sarn. By-
liśmy wszyscy bardzo zmęczeni. 
/.../ Po względnym uporządkowa-
niu zajmowanych chałup i krót-
kiej drzemce, zaczęliśmy się szy-
kować do obchodu Wigilii. Nie 
mieliśmy opłatków, ale pozostało 
jeszcze trochę suchego chleba. 
Podporucznik „Słucki” wziąwszy 
kromkę chleba, chodził po cha-
łupach od plutonu do plutonu i 
dzielił się z nami jak opłatkiem. 
Składając sobie wzajemne życze-
nia, niektórzy płakali. Tyle prze-
cież tragedii w ciągu minionego 
roku przeżyliśmy. /.../ Zasiedli-
śmy potem przy rozpalonym pie-
cu i zaczęliśmy śpiewać kolędy, 
których znaliśmy wszyscy wiele. 
Zrobiło nam się wtedy jakoś lżej. 
Po północy poszedłem z kolegą 
szkolnym Stefanem Zielińskim 
na wartę i tak rozpoczęły się dla 
nas Święta Bożego Narodzenia” 
(Czesław Piotrowski: Przez Wo-
łyń i Polesie na Podole; Warsza-
wa 1998, s. 86 - 87). 

Czy Ukraińcy współpracowali 
z hitlerowcami i bolszewikami? 
Zaczęli ją zanim do władzy do-
szedł Hitler. „Jewgenij Kono-
walec został agentem wywiadu 
niemieckiego na długo przed 
dojściem Hitlera do władzy, jesz-
cze w 1922 roku. Dziewięć lat po 
utworzeniu UWO dołączyła do 
nowo założonej, ponownie przez 
Konowalca, OUN (Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów), jako 
jej zbrojne ramię. W związku z 
tym wzrosły wpływy pieniężne: 
w latach 1936-1937 łączny bu-
dżet OUN wynosił 126 tysięcy 
dolarów, z czego 50 tysięcy wpła-
ciły Niemcy hitlerowskie, a 30 
tysięcy - Litwa, gdzie Konowalec 
był uważany za „swego” człowie-
ka. Z litewskim paszportem on 
swobodnie poruszał się po całej 
Europie, mieszkał w stolicach, 
gdzie prowadził negocjacje i zdo-
bywał pieniądze „na rozwój”. W 
styczniu 1934 roku sztab OUN z 
siedzibą w Berlinie na prawach 
samodzielnego wydziału włączo-
no do Gestapo, za środki finanso-
we Niemiec zbudowano baraki, 
w których szkolono bojowników 
OUN i ich oficerów. Zwerbowany 
do Abwehry Konowalec wprowa-
dził tam Melnyka, który otrzymał 
pseudonim Konsul-1.- Bande-
ra został wymieniony w aktach 
Abwehry pod pseudonimem Sza-
ry. Jego zwolennik Rico Jaryj 
był oficerem Gestapo i agentem 
o pseudonimie Konsul-2. Jaro-
sław Stećko miał abwehrowski 
pseudonim Basmacz i pseudo-
nim. Roman Szuchewycz - Taras 
Chuprynka, ukończył niemiec-
ką szkołę oficerską a następnie 
wyższe kursy i otrzymał stopień 
Hauptsturmfuhrer (kapitan) SS. 
Banderę poparł Rico Jaryj, naj-
bliższy towarzysz Konowalca 
miał u Niemców pseudonim 
Konsul-2 a Melnik - Konsul-1, to 
znaczy dla Abwehry byli prawie 
równi. (Profesor, Doktor Nauk 
Historycznych Anatolij Czaj-
kowski: http://forum.ioh.pl/view-
topic.php?p=224078 ). Dalsza 
współpraca Ukraińców z III Rze-
szą oraz Sowietami od 1939 roku 
jest historykom dobrze znana, nic 
o niej nie wie Huk? 

C.d.n.

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI



1 lutego 2021 - strona 20                                                                                                                                                                                                                            www.ksi.btx.pl                                                                                                                                   PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Pod takim tytułem jak p/w 29 
grudnia 2020 roku. ukazał się w 
Łuckiej gazecie „Dzień” ( Deń), 
na Ukrainie  artykuł/wywiad  Na-
talii Malimon (Наталія Малімон 
) z Oksaną Kaliszczuk (Оксана 
КАЛІЩУК ) autorką książki 
„Wołyń 43”. (https://day.kyiv.ua/
uk/article/cuspilstvo/pro-potrebu-
-sformovanoyi-istorychnoyi-poli-
tyky  )
Już na samym wstępie autor-
ka stwierdziła: „„Zarówno dla 
Ukraińców, jak i Polaków te-
mat Wołynia 43 roku związany 
jest z przezwyciężaniem stereo-
typów i rezygnacją z wygod-
nego wizerunku ofiary.”  ( «І 
для українців, і для поляків 
тема Волині’43 пов’язана 
з подоланням стереотипів 
та виходом із комфортного 
образу жертви» ) . Na moja 
prośbę  Wiesław Tokarczuk doko-
nał tłumaczenia w/w tekstu który 
prezentuję poniżej: 
Dlaczego na Ukrainie dotych-
czas nie mamy ukształtowanej 
stabilnej polityki historycznej w 
odniesieniu do wydarzeń w Ga-
licji Wschodniej, na Wołyniu, 
Chełmszczyźnie i Podlasiu w 
latach II wojny światowej? Roz-
mawiamy na ten temat z Oksaną 
KALISZCZUK, doktorem nauk 
historycznych, profesorem Wo-
łyńskiego Uniwersytetu Naro-
dowego im. Łesi Ukrainki. Jej 
książka „Wołyń ‚43: wiedza histo-
riograficzna i krzywe zwierciadło 
pamięci” została niedawno za-
prezentowana w Instytucie Arche-
ografii i Studiów Źródłowych im. 
Hruszewskiego we Lwowie. 

 „POLSCY HISTORYCY CO-
RAZ BARDZIEJ  MONOLI-
TYCZNI W SWOIM POSTRZE-
GANIU WYDARZEŃ WOŁYŃ-
SKICH” 
—/ W 2013 roku ukazała się Pani 
książka „Konfrontacja polsko-
-ukraińska na Wołyniu i w Gali-
cji w czasie II wojny światowej: 
dyskursy naukowe i społeczne”. 
Okazało się, że były to jedyne 
badania naukowe na ten temat 
na Ukrainie w 70. rocznicę wy-
darzeń... Co się zmieniło od tego 
czasu? Czy Ukraina jest zaintere-
sowana tym tematem? 

—/ Nie jest tajemnicą, że właśnie 
dyskusje o tragedii wołyńskiej są 
najostrzejsze i przekształciły się w 
kamień niezgody na drodze poro-
zumienia pomiędzy Ukraińcami i 
Polakami. Moim zdaniem, jestem 
o tym przekonana — profesjonal-
ne, obiektywne jej zbadanie jest 
gwarancją zbudowania historycz-
nego pojednania obu narodów. 
Bez tego nie ma szans na suk-
ces. Tak się złożyło, że w okresie 
ostatnich dziesięciu lat to właśnie 
konfrontacja ukraińsko-polska 
podczas II wojny światowej w 
Galicji Wschodniej, na Wołyniu, 
Chełmszczyźnie i Podlasiu sta-
ła się wiodącym tematem moich 
badań. I choć tej kwestii poświę-
cone są dwie moje monografie 
(„Konfrontacja polsko-ukraińska 
na Wołyniu i w Galicji w cza-
sie II wojny światowej: dyskursy 
naukowe i społeczne”, (2013), 
i „W cieniu Wołynia? Historia 
przeciwko pamięci”, (2016), oraz 
szereg artykułów, to jednak trzeba 
było powrócić jeszcze raz do już 
omawianych kwestii.
 Przyczyn tej paradoksalnej sy-
tuacji jest kilka. Książka „Wołyń 
‚43: wiedza historiograficzna i 
krzywe zwierciadło pamięci” po-
święcona jest problematyce od 
dawno nie mieszczącej się w ra-
mach specjalistycznych zamknię-
tych debat naukowych. Wielu 
dziennikarzy, aktywistów społecz-
nych i historyków amatorów po 
obu stronach granicy wyartyku-
łowało (i prawdopodobnie będzie 
nadal) swój pogląd na temat tej 
drażliwej stronicy wspólnej ukra-
ińsko-polskiej historii. Wszystko 

to wymaga analizy i uogólnień. 
Oraz, co najważniejsze — tego te-
matu nie pozostawiają w spokoju 
politycy z różnych państw, pra-
gnący wykorzystać nieporozumie-
nia z przeszłości do osiągnięcia 
swoich celów. Liczba publikacji 
zróżnicowanych pod względem 
poziomu, jakości i intencji ro-
śnie z każdym rokiem, a zawodo-
wi historycy muszą (nie zawsze 
skutecznie) przeciwstawiać się 
presji opinii publicznej. Niestety, 
trzeba przyznać, że dialog mię-
dzy profesjonalistami jest obecnie 
utrudniony ze względu na wpływ 

ograniczeń stawianych przez po-
lityków. To właśnie skłoniło mnie 
do powrotu do już opracowanego 
tematu.
Badanie wykazało, że polscy hi-
storycy stają się coraz bardziej 
monolityczni w swoim postrzega-
niu wydarzeń wołyńskich. Mimo 
braku wsparcia ze strony państwa 
[Ukrainy], zauważalny jest po-
stęp ukraińskich naukowców w 
gromadzeniu faktów, badaniu i in-
terpretowaniu wydarzeń II wojny 
światowej. Warto choćby wspo-
mnieć książkę Bohdana Hud’a „Z 
historii konfliktów etniczno-spo-
łecznych. Ukraińcy i Polacy na 
Naddnieprzu, Wołyniu i w Galicji 
Wschodniej w XIX - pierwszej po-
łowie XX wieku.” (2018), w której 
autor szuka odpowiedzi na pyta-
nia o ich przyczyny. Mimo wszyst-
ko należy przyznać, że wydarze-
nia na Wołyniu nie były, nie są, i 
ośmielę się stwierdzić, nadal nie 
będą wśród najważniejszych te-
matów badawczych na Ukrainie. 
„NIEŁATWO PRZEZWYCIĘ-
ŻYĆ STEREOTYPY” 
—/ Dlaczego ukształtował się 
wizerunek mieszkańca Wołynia 
- rezuna i, jak się wydaje, nie 
można sobie z nim poradzić? W 
żaden sposób nie udaje się wy-
perswadować, że ofiarami tej 
konfrontacji byli także Ukraińcy. 
Znana jest tragedia zniszczonej 
przez Polaków wsi Krasny Sad, 
która wydarzyła się w kwietniu 
1943 roku, znacznie wcześniej 
niż 11 lipca, dniem uznanym 
przez nich za początek tak zwanej 
rzezi wołyńskiej. 
—/ Warto zacząć od dobrze zna-
nego aksjomatu - stereotypy są 
trwałe i trudne do przezwycięże-
nia. Powodem tego jest sponta-
niczność ich tworzenia, subiek-
tywność, przy jednoczesnym bra-
ku argumentacji, ich dwoistość. 
Stąd stereotypowy wizerunek 
kozaka-rozbójnika, hajdamaka-
-rezuna z czasów nowożytnych, 
tak łatwo przekształcił się w ob-
raz Ukraińca-rezuna z lat II woj-
ny światowej. Właśnie dlatego 
w opowieściach o „rzezi wołyń-
skiej” pojawiają się historie o 
święceniu w cerkwiach noży prze-
znaczonych do „zabijania Pola-
ków”. 
Zarówno dla Ukraińców, jak i Po-
laków temat Wołynia ‚43 związa-
ny jest z przezwyciężaniem stereo-
typów i rezygnacją z wygodnego 
wizerunku ofiary. Zwłaszcza, że 
obecnie w świadomości społecz-
nej jest on utrwalany tylko przez 
film taki jak „Wołyń” Wojtka 
Smarzowskiego. Społeczeństwu 
polskiemu trudno jest uznać fakt, 
że podczas konfrontacji w cza-
sie II wojny światowej ucierpieli 
również Ukraińcy, tym trudniej 
jest Polakom uświadomić sobie, 
że te niewinne ukraińskie ofia-
ry zginęły znacznie wcześniej, 
przed symboliczną datą 11 lipca, 

oficjalnie obowiązującą w Rze-
czypospolitej. Analiza danych so-
cjologicznych przeprowadzona w 
książce dowodzi tego bardziej niż 
przekonująco. 
Przyznaję, że Ukraina jako pań-
stwo nie podjęła ostatnio żadnych 
wysiłków, aby to zmienić. 
„TO KWESTIA BEZPIECZEŃ-
STWA NARODOWEGO” 
—/ Czy możliwe jest zilustrowa-
nie przykładami tego zjawiska, 
będącego również motywem prze-
wodnim w Pani książce: jak te-
mat Wołynia ‚43 jest wykorzysty-
wany do kreowania negatywnego 
wizerunku Ukrainy i Ukraińców 
w tekstach naukowych i pseu-
donaukowych, bez oszczędzania 
epitetów i kolorów? Odrębną 
wykazaną przez Panią kwestią są 
metody przekształcania tematu 
wołyńskiego w element wojny hy-
brydowej rozpętanej przez Rosję 
przeciwko naszemu krajowi. 
—/ Analiza tekstów traktujących 
o tragedii wołyńskiej wykazała, że 
jest ona częścią wojny hybrydowej 
rozpętanej przez Rosję przeciwko 
naszemu krajowi i całej Europie. 
Nie zamierzam poświęcać czasu 
i uwagi tekstom dziennikarskim i 
„akademickim”, których autorzy 
dostarczają odpowiednich infor-
macji z odpowiednią oceną (a tym 
bardziej materiałom oferowanym 
przez strony internetowe sepa-
ratystów). Przypomnę dwa inne 
aspekty. Pierwszy – to nieustanne 
niepokojenie społeczeństw Ukra-
iny i Polski aktami wandalizmu w 
miejscach pamięci. Hruszowice, 
Huta Pieniacka, Werchrata i inne. 
Przedstawicielom ukraińskiego 
Cyber   Alliance [Ukrainian Cyber 
Alliance] udało się udowodnić fi-
nansowanie aktów wandalizmu (i 
to nie tylko w Polsce) przez stronę 
rosyjską. 
Aspekt drugi — to poruszanie tego 
tematu przez oficjalnych przed-
stawicieli Federacji Rosyjskiej. 
W tym miejscu warto chociaż-
by wspomnieć o wystąpieniach 
ministra spraw zagranicznych 
Siergieja Ławrowa i obecności te-
matu wołyńskiego, obok Babiego 
Jaru, Chatynia, w artykule napi-
sanym przez samego Władimira 
Putina dla amerykańskiego The 
National Interest. Te fakty czynią 
obiektywne zbadanie konfronta-
cji polsko-ukraińskiej podczas II 
wojny światowej kwestią bezpie-
czeństwa narodowego. Należy 
to sobie uświadomić zarówno w 
Kijowie, jak i w Warszawie. Nie-
stety, po trzykroć niestety, pomi-
mo zrozumienia tego faktu przez 
poszczególnych analityków, nie 
ma dla niego zrozumienia na po-
ziomie wyższych urzędników. Dla-
tego należy przyznać z pokorą, że 
pilne zadanie domowe nie zostało 
odrobione ani na Ukrainie, ani w 
Polsce.
„TRUDNOŚCI W ZNAJDOWA-

NIU I POKAZYWANIU POZY-
TYWÓW WSPÓLNEJ HISTO-
RII” 
9 lat temu, 13 grudnia 2011 roku, 
ukazał się mój wywiad z Oksaną 
Kaliszczuk zatytułowany „O (nie) 
zapomnianych lekcjach miłosier-
dzia”. Chodziło o fakty dotyczące 
ratowania Ukraińców przez Pola-
ków i Polaków przez Ukraińców 
w czasie II wojny światowej, które 
miały być przedmiotem zaintere-
sowania i badań obu krajów. Ale 
tak się nie stało. Dlaczego, poroz-
mawiamy o tym ponownie z panią 
Oksaną. 
—/ W 2013 roku rozmawiałam z 
Panią, w szczególności, o takim 
sposobie studiowania wydarzeń, 
jak wspólne wyprawy polskich 
studentów i studentów naszej 
uczelni po terenie Wołynia. Stu-
denci zarejestrowali 145 relacji 
z tamtych wydarzeń. Wśród nich 
było wiele przykładów Polaków 
ratujących Ukraińców i Ukraiń-
ców ratujących Polaków. Jednak 
wyprawę tę zorganizowali Pola-
cy. Dlaczego o tym nie mówimy, 
nie podajemy przykładów takiego 
chrześcijańskiego miłosierdzia? 
—/ Na samym początku ukra-
ińsko-polskiego dialogu histo-
rycznego, w intencji wyrwania 
się z pułapki przeszłości, zapro-
ponowano chrześcijański model 
„Przebaczamy i prosimy o prze-
baczenie”, który wydawał się 
najskuteczniejszy i najwłaściwszy. 
Dużo wcześniej, już w 2003 roku 
wydawało się, że apele Papieża 
Jana Pawła II zostaną wysłucha-
ne. Jednak czas pokazał, że nie 
wszystko jest takie proste. Znajdo-
wanie i pokazywanie pozytywów 
we wspólnej historii Ukraińców 
i Polaków okazało się trudniejsze 
od wyliczania krzywd. Być może 
wyrażę obrazoburczą opinię, ale 
powiem, że w dzisiejszych spo-
łeczeństwach nie ma popytu na 
przykłady chrześcijańskiego mi-
łosierdzia w strasznych czasach 
wojny. 
 Na Ukrainie nie mamy jednak 
ugruntowanej polityki historycz-
nej dotyczącej wydarzeń w Ga-
licji Wschodniej, na Wołyniu, 
Chełmszczyźnie i Podlasiu w cza-
sie II wojny światowej. Dlatego 
nie mówimy o tych przykładach, 
które mogą zmienić negatywny 
wizerunek Ukraińca. Nie wspomi-
nam już o banalnym fakcie braku 
finansowania tego typu projektów. 
Jakkolwiek przykro by to nie za-
brzmiało, pomimo zmian i postę-
pu w postrzeganiu wydarzeń wo-
łyńskich w środowisku akademic-
kim oraz społeczeństwach Ukra-
iny i Polski, musimy powtórzyć 
wniosek sprzed wielu lat. Dopóki 
kwestia konfrontacji ukraińsko-
-polskiej w Galicji Wschodniej, 
na Wołyniu, Chełmszczyźnie i 
Podlasiu w czasie II wojny świa-
towej będzie marginalizowana do 
poziomu regionów, a jej rozwiąza-

O potrzebie kształtowania stabilnej 
polityki historycznej. 
(Про потребу сформованої історичної політики)
Bogdan Lwow
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nie będzie zależało od Lwowa lub 
Łucka, nie wyjdziemy z impasu. 
Tylko rozmowa na linii Kijów-
-Warszawa, tylko uznanie, że to 
problem państwowy, może być 
kluczem do efektywnego dialogu. 
Tylko to [docenienie wagi pro-
blemu i przeniesienie go na naj-
wyższy poziom] zagwarantuje, że 
trudna przeszłość, która dogoniła 
naszą teraźniejszość, nie przesą-
dzi o przyszłości stosunków mię-
dzy Ukraińcami i Polakami. 
P.S.
Wydanie książki zostało sfinanso-
wane w ramach projektu nauko-
wego „Konflikty etnopolityczne 
i symbole rozpoznawcze ziem 
ukraińskich w dobie nowożytnej” 
Lwowskiego Oddziału Ukraiń-
skiego Instytutu Archeografii i 
Studiów Źródłowych im. Hru-
szewskiego Narodowej Akademii 
Nauk Ukrainy oraz przy wsparciu 
Mykoły Martynowa. Oczywiście 
nie zabrakło wsparcia instytucji, 
w której pracuje autorka — Wo-
łyńskiego Uniwersytetu Narodo-
wego im. Łesi Ukrainki. 
Natalia MALIMON, „Deń”, Łuck
Każdy z czytelników który prze-
czytał p/w tekst zapewne zauwa-
żył specyficzną metodę przekrę-
cania faktów. Tak dla przykładu 
przypomnę : . „ Znana jest tra-
gedia zniszczonej przez Polaków 
wsi Krasny Sad, która wydarzyła 
się w kwietniu 1943 roku, znacz-
nie wcześniej niż 11 lipca, dniem 
uznanym przez nich za początek 
tak zwanej rzezi wołyńskiej. (...)  
Społeczeństwu polskiemu trudno 
jest uznać fakt, że podczas kon-
frontacji w czasie II wojny świa-
towej ucierpieli również Ukra-
ińcy, tym trudniej jest Polakom 
uświadomić sobie, że te niewinne 
ukraińskie ofiary zginęły znacz-
nie wcześniej, przed symboliczną 
datą 11 lipca, oficjalnie obowią-
zującą w Rzeczypospolitej. Anali-
za danych socjologicznych prze-
prowadzona w książce dowodzi 
tego bardziej niż przekonująco. 
„ Argumentacja pani „profesor” 
jest dziurawa jak przysłowiowy  
durszlak w kuchni. Autorka nie 
zwróciła uwagi na fakt, że  dzień 
11 lipca 1943 roku, przez Pola-
ków uznany został za apogeum 
„Rzezi Wołyńskiej”  ( na raz za-
atakowano 99 polskich miejsco-
wości) a nie początek.  Sprytnie 
pominęła zbrodnie rezunów które 
rozpoczęły się 9 lutego 1943 r, od 
Parośli gdzie na początek  zamor-
dowano 155 polskich mieszkań-
ców . Uszły jej uwadze  napady na 
dziesiątki polskich wsi w lutym, 
marcu , kwietniu, maju i czerwcu. 
Przytaczając przykład „Krasnego 
Sadu”  zapomniała wspomnieć o 
mordzie jakiego rezuni dokonali 
właśnie tego samego miesiąca ( 
kwiecień 1943) w Janowej Doli-
nie pozbawiając życia  co najmniej 
600 Polaków. Oczywiście oparła 
się na propagandzie antypolskiej 
ukraińskich mediów. Portal Zik.
ua napisał: „Na Wołyniu odsło-
nięto pomnik w miejscu, gdzie 
Polacy rozstrzelali całą wio-
skę.  W dniu 19 kwietnia 1943 w 
miejscowości Krasny Sad zginę-
ło 103 mieszkańców, i jeszcze je-
den - ze  wsi Bereżanka, którzy 
zostali rozstrzelani przez pol-
skie wojsko.” Ukraińska władza 
w 2013 r. odsłoniła pomnik „ofiar 
polaków” „w miejscu, gdzie Po-

lacy rozstrzelali całą wioskę. Wy-
korzystano  fakt pacyfikacji doko-
nanej przez Niemców z udziałem 
policji złożonej z Polaków. A było 
to po ucieczce Ukraińców z sze-
regów policji współpracującej z 
Niemcami. Dużo by można jesz-
cze pisać o  bzdurach wypowiada-
nych przez autorkę wspomnianej 
książki ale szkoda na to czasu lu-
dzi myślących logicznie. Na pod-
sumowanie zacytuję jeszcze raz 
autorkę książki:   „ Społeczeństwu 
polskiemu trudno jest uznać fakt, 
że podczas konfrontacji w cza-
sie II wojny światowej ucierpieli 
również Ukraińcy, tym trudniej 
jest Polakom uświadomić sobie, 
że te niewinne ukraińskie ofiary 
zginęły znacznie wcześniej, przed 
symboliczną datą 11 lipca, oficjal-
nie obowiązującą w Rzeczypospo-
litej.”  Skomentuję to liczbami 60 
tys. polskich ofiar na Wołyniu  i 
3 tys. ukraińskich. Warto również 
wspomnieć, że w 2016 r. w Polsce 
ukazała się książka o tym samym 
tytule napisana przez Grzegorza 
Motykę.

Wydawca powołując się na oce-
nę prof. Andrzeja Paczkowskie-
go informuje:  “ Czytelnik nieza-
znajomiony z historią rzezi wo-
łyńskiej znajdzie tutaj wszystkie 
najważniejsze fakty, a odbiorcy 
bardziej zorientowani w tej te-
matyce — poznają najnowsze 
badania i ustalenia historyków. 
 
Autor, uznawany za jednego z 
najlepszych znawców stosunków 
polsko-ukraińskich, jednoznacz-
nie dowodzi, że rzeź wołyńska 
była zaplanowanym ludobój-
stwem, a nie spontaniczną akcją 
odwetową. W tej książce Grzegorz 
Motyka nie ogranicza się jednak 
do samej historii — podsumowuje 
też, jak wyglądają dzisiaj pamięć 
historyczna i polityka historyczna 
w Polsce i na Ukrainie.

Jagienka Wilczak w swojej re-
cenzji  (https://www.polityka.pl/

tygodnikpolityka/kultura/ksiaz-
ki/1679396,1,recenzja-ksiazki-
-grzegorz-motyka-wolyn-43.read 
)  tej książki napisała . Spór o 
Wołyń wciąż się toczy, a książka 
Motyki jest w tej debacie waż-
nym głosem, bo stara się dociec, 
dlaczego tyle w nim emocji i skąd 
wzajemne niezrozumienie. Pięć 
lat po monografii konfliktu pol-
sko-ukraińskiego 1943–47 Grze-
gorz Motyka powraca do tematu 
rzezi wołyńskiej. „Wołyń ’43” to 
rodzaj dalszego ciągu, bo wciąż 
odnajdywane są nowe dokumen-
ty pozwalające zgłębiać przyczy-
ny zbrodni. A Motyka uważa, że 
ich przedstawienie jest winien 
czytelnikowi. Teraz dotarł do 
pism Mychajły Kołodzińskiego, 
członka Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów, odpowiedzialne-
go za przygotowanie planów po-
wstańczych OUN. Kołodziński 
jest autorem traktatu, w którym 
już w połowie lat 30. przewiduje 
dokonanie czystki etnicznej na 
ludności polskiej i żydowskiej z 
terenów zachodniej Ukrainy. To 

dowód, że idea wymordowania 
Polaków istniała w radykalnej 
frakcji OUN jeszcze przed woj-
ną.
Tropiąc Kołodzińskiego, Motyka 
odkrywa jego związki z organiza-
cją chorwackich ustaszy Ante Pa-
velicia i pokazuje, jak wykorzy-
stali oni etniczną czystkę wobec 
Serbów podczas drugiej wojny 
światowej. Analizując przebieg 
tego ludobójstwa, dowodzi ana-
logii z późniejszymi wydarzenia-
mi na Wołyniu. Te fakty są u nas 
nieznane, choć bez nich trudno 
zrozumieć to, co wydarzyło się 
po rozpadzie Jugosławii. Walo-
rem książki jest pokazanie, jak 
wzbierała i żywiła się wzajemnie 
fala nacjonalizmu, choć Zagrzeb i 
Wołyń pozornie są odległe. Spór 
o Wołyń wciąż się toczy, a książ-
ka Motyki jest w tej debacie waż-
nym głosem, bo stara się dociec, 
dlaczego tyle w nim emocji i skąd 
wzajemne niezrozumienie.

 

W 2020 roku na półkach 
księgarskich znalazła się nowa po-
zycja  zwiazana z Wołyniem.  Jak 
informuje autorka: „Alfabet wo-
łyński” to historia Wołynia uję-
ta w formie słownika, ukazuje 
zatem w formie skróconej dzie-
je tego regionu dawnej Rzeczy-
pospolitej w latach 1205-1945. 
Przyjmując rok 1945 jako końco-
wy, chciałam ukazać w ogólnych 
zarysach ogrom rzezi wołyńskiej 
w 1943 roku, bo nie można ina-
czej nazwać tego, co przeżyła 
ludność polska 
zamieszkująca 
tamte tereny. 
Nieco wcze-
śniej – w roku 
1942 nastąpiła 
zagłada ludno-
ści żydowskiej, 
w ekstermi-
nacji której 
czynnie po-
magali Niem-
com Ukraińcy. 
Dzieje Żydów 
na Wołyniu, 
p o c z y n a j ą c 
od początków 
osadnictwa, po 
zagładę w 1942 
roku zostały 

przedstawione pod hasłem „Żydzi 
na Wołyniu”.

Regina Smoter-Grzeszkiewicz 
– poetka, regionalistka. Opubli-
kowała kilkadziesiąt prac (wer-
sje elektroniczne i papierowe) z 
zakresu historii Zamojszczyzny, 
judaiki i kultury prawosławnej. 
Jest autorką kilkunastu tomików 
poezji oraz laureatką konkursów 
literackich. Próbuje też sił w dzie-
dzinie prozy.

Alfabet 
wołyński 
- Regina Smoter-
Grzeszkiewicz 
Redakcja
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W wykazie okolicznościowych 
rozkazów Józefa Piłsudskiego Jó-
zef Piłsudski do swoich żołnie-
rzy (Lwów 1920 r) pod numerem 
XVIII znajduje się rozkaz skie-
rowany do Generała, Porucznika 
Iwaszkiewicza:

Wyrażam uznanie wojskom, 
które w zwycięskich i ciężkich 
bojach przerwały pierścień ukra-
iński, zaciśnięty koło Lwowa i 
Gródka Jagiellońskiego, oraz na-
wiązały łączność z odciętemi tam, 
mężny opór stawiającymi oddzia-
łami. 

Żołnierze! Wasz wspólny wysi-
łek unicestwił zamiary nieprzyja-
ciela zawładnięcia Lwowem. 

Dziękuję gen. por. Iwaszkie-
wiczowi za umiejętne i planowe 
przeprowadzenie odsieczy Lwo-
wa, Gen. per. Rozwadowskie-
mu za obronę Lwowa i Gródka 
Jagiellońskiego, Gen. ppor. Ro-
merowi za celowe i energiczne 
współdziałanie, Gen. por. Alek-
sandrowiczowi za pobicie wroga 
w pieciodniowych walkach pod 
Siedliskami, Sądową Misznią i 
Gródkiem Jagiellońskim, puł-
kownikowi Konarzewskiemu, do-
wódcy wojsk z Księstwa Poznań-
skiego za rozstrzygający, brawu-
rowy atak na Bar i Wołczuchy. 

Dziękuję również Pułkowni-
kom: Minkiewiczowi, Kulińskie-
mu, Berbeckiemu, Sikorskiemu i 
Podpułkownikom: Mączyńskie-
mu i Palle za sprawne prowadze-
nie Grup.

Dziękuję wszystkim niższym 
dowódcom i oficerom, którzy 
sumiennie i mężnie pełnili swe 
obowiązki i dali przykład żołnie-
rzowi, jak trzeba walczyć za Oj-
czyznę.

Dziękuję Wam, żołnierze, ze-
brani ze wszystkich części Polski, 
za to, żeście radośnie i śmiało po-
szli w bój za Polski Gród - Lwów, 
za całość ziemi polskiej. 

Wam, bezimienni bohaterowie, 
najwięcej zawdzięcza Polska. 

Warszawa, dnia 19 marca 
1919 r.

J. Piłsudski.
 
Pułkownik Haller w komu-

nikacie sztabu „wojsk polskich” 
opisał działania, za które żołnie-
rze otrzymali podziękowanie od 
Piłsudskiego w rozkazie XVIII:

Ukraińcy przez długi czas przy-
gotowywali się do akcji zaczepnej 

na Lwów. Wykorzystali zawie-
szenie brom, zgromadzili rezer-
wy i ugrupowali wojska. Pewni 
zwycięstwa przerwali rokowania 
pokojowe i wznowili walkę. Ko-
rzystając z licznej przewagi wy-
parli nasze oddziały z pozycyi 
między Gródkiem Jagiellońskim 
a Sądową Wisznią, odcinając w 
ten sposób Lwów od reszty wojsk 
broniących Galicyi wschodniej. 
Jednocześnie rozpoczęli atak na 
Lwów połączony z bombardowa-
nie miasta, licząc na to, że złamie 
się duch żołnierzy i mieszkańców 
bohaterskiego miasta. Nie docze-
kali się tego.

Dowództwo nad wszystkimi 
wojskami nie odciętymi w Ga-
licyi wschodniej i nad odsieczą 
Lwowa objął dnia 11 bm. generał 
porucznik Iwaszkiewicz. Dnia 12 
bm oczyszczono z nieprzyjaciela 
Siedliska i nawiązano połączenie 
kolejowe z Sądową Wisznią. Dnia 
14 bm. przystąpiono do roze-
rwania pierścienia ukraińskiego, 
otaczającego nasze pozycje pod 
Lwowem i Gródkiem Jagielloń-
skim. W szeregach oddziałów do 
tego przeznaczonych znaleźli się 
żołnierze wszystkich ziem pol-
skich. Akcję tę rozpoczął generał 
Aleksandrowicz, wypierając po 
ciężkich walkach Ukraińców z 
pozycyi na północny wschód od 
Sądowej Wiszni. Dnia 17 bm. 
nadeszły posiłki z Księstwa Po-
znańskiego pod wodzą pułkow-
nika Konarzewskiego. Grupa 
poznańska uderzyła na południo-
wy wschód od Sądowej Wiszni i 
zajęła w ciężkich warunkach Bar 
i wsie Milatyn, Kołów i Wołczu-
chy. Pobity nieprzyjaciel cofnął 
się w nieładzie. W ten sposób 
uzyskano połączenie z wojska-
mi, broniącymi Lwowa i Gródka 
Jagiellońskiego i unicestwiono 
zamiar Ukraińców opanowania 
Lwowa. Na nic się nie zdały obiet-
nice ukraińskiego naczelnego do-
wództwa wypłacenia po 4000 ko-
ron i nadania po 5 morgów gruntu 
żołnierzom, którzy wkroczą do 
Lwowa. Przez cały czas dzielnie 
wspomagała atak prowadzony z 
Sądowej Wiszni grupa generała 
Romera, oddziały jej i zajęły Ma-
gierów, Sczerzec, Niemirów, Hru-
szów i rozbiły ukraińskie siły na 
północ od Jarowa.

Zastępca szefa sztabu gene-
ralnego: pułkownik Haller.

We wsi Wołczuchy zniknął  po-
mnik upamiętniający „bezimien-

nych bohaterów , którym najwię-
cej zawdzięcza Polska”.  

W jego miejscu sąsiedzi Ukra-
ińcy postawili pomnik swoich bo-
haterów. Przy obecnym pomniku 
postawionym w 100. odrodzonej 
rzeczypospolitej Polski powiewa-
ją czerwono czarne banderowskie 
flagi.

W polskojęzycznym piśmie dla 
Ukraińców Kurier Galicyjski hi-
storia wsi Wołczuchy nie sięga do 
roku 1919. 

Pomnik poświęcony pamięci 
obrońców ojczyzny z lat 1918-20 
zbudowany został w roku 1938 a 
w roku następnym został całkowi-
cie zburzony przez Ukraińców. 

Redakcja KSI ma nadzieję, że 
do dzisiaj żyją jeszcze świadko-
wie pamiętający ten pomnik i 
skontaktują się z naszą redakcją.

 
Być może ktoś jest w posiada-

niu dokumentów świeckich/ko-
ścielnych oraz innych dokumen-
tów na które czekamy. 

Wołczuchy
Redakcja 

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

/ 26 lutego 2020r., we wsi Vovchukhy Wołczuchy (obwód grodzieński) odsłonięto i oficjalnie poświęcono pomnik „Bohaterowie ofen-
sywy wołczukowej”. Źródło obrazów: https://aaoqdrgl2b56gp523ygkkxfrbe-crygvbawpgmxy-dilo-net-ua.translate.goog/wp-content/
uploads/2020/02/mem2.jpg oraz  https://aaoqdrgl2b56gp523ygkkxfrbe-crygvbawpgmxy-dilo-net-ua.translate.goog/wp-content/uplo-

ads/2020/02/mem3.jpg

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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Truizmem trąci powiedzenie, iż 
Kraków posiada bogatą prze-
szłość. Bo przecież na doniosłą 
rolę Krakowa w historii Pol-
ski wpływały nie tylko wypad-
ki rozgrywające się na Wawe-
lu, bogate koronacje, barwne 
śluby, czy też szumne wjazdy 
monarchów. Przez jego dzieje 
przesunęły się rozmaite klasy 
społeczne, obce panowania, wy-
ciskając piętno widoczne i dziś. 
 Wszystko to jest spięte klamrą 
niewielkiego terytorium, w któ-
rego granicach przebiegały te, tak 
różne formy ludzkiego działania. 
Jeżeli zaś to wszystko rozgrywało 
się na terenie miasta, to nie znaczy 
by tylko miasto z tego korzystało. 
Fakt, że z Krakowem wiąże się 
zjednoczenie Polski w XIV wie-
ku, że tu powstał pierwszy polski 
uniwersytet, że tu zaczęto druko-
wać po raz pierwszy w Polsce i 
po polsku, że stąd rozprzestrze-
niały się po kraju idee odrodzenia 
i reformacji, że tu rozpoczął się 
pierwszy zryw narodowowyzwo-
leńczy - insurekcja kościuszkow-
ska i tu siły rewolucyjne w roku 
1846 proklamowały swój demo-
kratyczny manifest - wszystko to 
nadaje wydarzeniom terytorialnie 
umiejscowionym w Krakowie 
rangę ogólnopolską. Tę „ciągłość 
znaczenia” można i należy kon-
tynuować po dzień dzisiejszy. 
Reprezentację owego znaczenia 
sensu stricto stanowią i stanowiły 
również krakowskie pomniki. Nie 
zawsze przekazywały one społe-
czeństwu te wartości oczekiwa-
ne. Niejednokrotnie też były one 
symbolem gwałtu i zniewolenia, a 
te które dawały pełną rekompen-
satę patriotyczną, czy też religij-
ną, przechodziły „drogę krzyżo-
wą”. Zniknęły z pejzażu Krakowa 
różne pomniki braterstwa, czy 
„wyzwolicieli”. Niektóre z nich 
warto jednak przypomnieć: 

POMNIK LENINA 

Pomnik Lenina stanął w 1973 
roku w centrum krakowskiej 
dzielnicy Nowa Huta pośrod-
ku Alei Róż, nieopodal Placu 
Centralnego. Wybrano i zre-
alizowano projekt autorstwa 
prof. Mariana Koniecznego.  
Była to gigantyczna bryła w stylu 
„gigantomanii socrealistycznej”.  
Dla chichotu historii fundatorami 
pomnika byli ci, którzy mu się 
przeciwstawiali, nowohuccy ro-
botnicy - hutnicy, którym na ten 
cel zabrano trzynaste pensje (trzy-
nastki), w tak zwanym „czynie 
społecznym”, jak również trzy-
miesięczne premie. 
A jaką postawę w odzewie przyjął 
prof. Marian Konieczny? 
Za darmo zapewne nie wykony-
wał projektu i pomnika. Oczy-
wiście pod pomnikiem odbywały 
się t.zw. „zbiegowiska” z „gadką 
szmatką” o „wodzu rewolucji” i 
muzyką bolszewicką w tle, z od-
powiednimi sztandarami i trans-
parentami. 
Nazajutrz po „zbiegowisku” 
wszystkie wydarzenia spod po-
mnika można było przeczytać 
„ku chwale” w ogólnokrajowych 

szmatławcach. 
Pomnik Lenina był znienawidzo-
ny, a tuż obok niego stała również 
znienawidzona budka milicyjna, a 
nieopodal „suka milicyjna”. 
Mieszkańcy Nowej Huty z nie-
cierpliwością czekali na możli-
wość zniszczenia pomnika, jak i 
budki. 
I tak 18 kwietnia 1979 r. doszło do 
próby wysadzenia pomnika przez 
podłożenie ładunku wybuchowe-
go.

 Próba się nie powiodła. 
Sprawcą był Andrzej Szewczu-
waniec, późniejszy lider strajku w 
Hucie im. Lenina. Wprawdzie do 
wysadzenia pomnika nie doszło, z 
powodu zawilgnięcia lontów, ale 
jednak p. Andrzej urwał Leninowi 
nogę, ponieważ jeden lont odpa-
lił. 
Ale najbardziej ucierpiały okna w 
sąsiednich domach przy Alei Róż. 
A Lenin stał sobie nadal. 
Po 1989 roku nastąpiła próba po-
malowania i zdemontowania po-
mnika Lenina. Próba powiodła się 
częściowo. Zdołano pomnik po-
malować na wiele kolorów i pod-
palić, do demontażu nie doszło. 
Natomiast znienawidzona budka 
milicyjna spłonęła. Próbę demon-
tażu pomnika powtórzono i tu 
zaskoczenie, rząd „niekomuni-
styczny” Tadeusza Mazowieckie-
go wysłał na odsiecz pomnikowi 
oddziały ZOMO, co zakończyło 
się awanturą uliczną. 
W grudniu 1989 roku pomnik 
skręcony 1600 śrubami w 74 
elementach, ważący 7 ton został 
zdemontowany. Pomnik zaku-
pił szwedzki multimilioner Big 
Bengt Erlandsson za 100 tys. ko-
ron szwedzkich i został umiesz-
czony w miasteczku osobliwości 
High Chaparral pod Sztokhol-
mem. 
Przebito Leninowi ucho, do ust 
wetknięto papierosa i eksponu-
je się Lenina w pozycji leżącej.  
Chociaż tyle. 

POMNIK IWANA KONIEWA

Zniknął z Krakowa gigantyczny 
pomnik Iwana Koniewa, jak i po-
mnik braterstwa z placu Inwali-
dów (dawniej Wolności). 
Wspomniałem o innych pomni-
kach krakowskich. Oto dzieje kil-
ku z nich: 

POMNIK STANISŁAWA WY-
SPIAŃSKIEGO

Pomnik Stanisława Wyspiańskie-
go, idea budowy pomnika po-
wstała w grudniu 
1907 roku, aby doczekać się od-
słonięcia 28 listopada 1982 roku. 
Zatem 75 lat trwały różne kontro-
wersje wokół pomnika. 

POMNIK ADAMA MICKIIE-
WICZA
Pomnik Adama Mickiewicza, 
zniszczony przez hitlerowców w 
1940 r. odbudowany w 1953 r.

POMNIK GRUNWALDZKI

Pomnik Grunwaldzki , hitlerowcy 

zburzyli pomnik w 1939 r. Został 
odbudowany 
w 1976 r. 

POMNIK KS. PIOTRA SKAR-
GI

Całkowicie inna historia doty-
czy pomników ks. Piotra Skargi 
i pomnika upamiętniającego lu-
dobójstwo na Wołyniu projektu 
i wykonawstwa prof . Czesława 
Dźwigaja. 
Pomnik ks. Piotra Skargi, został 
odsłonięty 12 maja 2001 r. na pl. 
Marii Magdaleny w Krakowie. 
Jest to pierwszy pomnik królew-
skiego Kaznodziei w Krakowie i 
drugi w Polsce. 
Stanął on naprzeciw kościoła Pio-
tra i Pawła przy ul. Grodzkiej, w 
którym znajduje się grób - krypta 
ks. Piotra Skargi. Pomnikowa po-
stać ks. Piotra Skargi, wysoka na 
blisko 3 m. jest bardzo wyrazista i 
ekspresyjna. Postać została posa-
dowiona na kolumnie o wysoko-
ści 3,6 m. 
Fundatorem pomnika jest Arcy-
bractwo Miłosierdzia założone 
przez ks. Piotra Skargę przy ko-
ściele św. Barbary w Krakowie w 
1584 r. i w 1591 r. zatwierdzone 
przez papieża Grzegorza XIV. 
Jego celem było wspomaganie 
ubogich, którzy wstydzili się że-
brać i szerzenie idei dobroczyn-
ności. Członkiem arcybractwa był 
m. in. kard. Karol Wojtyła. 

POMNIK OFIAR LUDOBÓJ-
STWA NA WOŁYNIU

Ofiarom ludobójstwa - Pomnik 
na Cmentarzu Rakowickim w 
Krakowie, pośród licznych re-
alizacji rzeźbiarskich prof. Cze-
sława Dźwigaja wyjątkowe zna-
czenie ma pomnik, odsłonięty 17 
września  2001 roku na Cmen-
tarzu Rakowickim w Krakowie, 
w rocznicę najazdu Sowietów 
na Polskę - poświęcony pamięci 
poległych na Kresach i w Ma-
łopolsce Wschodniej przypomi-

nający po wielokroć powtarza-
ne w naszym kraju słowa: 

Ojczyzna to ziemia i groby.  
Narody tracąc pamięć, tracą ży-
cie. 

Jest w tej rzeźbie krzyk i ból, 
bo śmierć niezwykła, i jest pło-
mień, pośród płyt, co niby na-
grobne, z napisami tworzącymi 
epitafium. Jest honorowa salwa 
i znak krzyża, kreślony w ciszy 
modlitwy. Jest sąsiedztwo gro-
bów. Inskrypcja na pomniku: 
„Nie o zemstę, lecz o pamięć wo-
łają ofiary. Ojczyzna to ziemia i 
groby. Narody tracąc pamięć tra-
cą życie. Dla narodowej pamięci 
oraz w hołdzie ofiarom ludobój-
stwa, którego dopuściły sie w la-
tach II Wojny Światowej na Po-
lakach mieszkańcach południo-
wo - wschodnich województw 
Rzeczypospolitej Polskiej Orga-
nizacja Ukraińskich Nacjonali-
stów i Ukraińskiej Powstańczej 
Armii. W 61 rocznicę tej tragedii 
- Kraków 2004 rok”.
 Pomnik ufundowało Towarzy-
stwo Pamięci Narodowej im. 
Pierwszego Marszalka Polski 
Józefa Piłsudskiego - prezes mgr 
Jerzy Korzeń.
I wokół znicze, nie tylko w listo-
padowy wieczór - radość i na-
dzieja na życie nowe. Spojrzenie 
wstecz i w przyszłość. Rzeźba 
nagrobna, której przeznaczeniem 
jest nekropolia, a naturalną sferą 
prywatność odwiedzających to 
miejsce bliskich, kiedy odnosi się 
do osób znanych i zasłużonych 
„wychodzi poza obręb tej tylko 
prywatnej sfery pamięci”, stając 
się pomnikiem utrwalającym los 
bohaterów naszej historii, pomni-
kiem pamięci zbiorowej. 
Dla zobrazowania historii zwią-
zanej z powstaniem tych pomni-
ków należy przypomnieć syl-
wetkę artystyczną ich twórcy:  
Czesław Dźwigaj , ur. w 1950 r. 
w Nowym Wiśniczu, rzeźbiarz. 
Studia na Wydziale Rzeźby w 

Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie. Profesor Akademii Sztuk 
Pięknych. Od 1990 r. prowadzi 
pracownię rzeźby w ceramice na 
Wydziale Rzeźby. Jego twórczość 
obejmuje rzeźbę, medalierstwo, 
rysunek. Twórca wielu medali, 
kilkudziesięciu pomników. Spe-
cjalizuje się w sztuce sakralnej, 
jest autorem kilku wnętrz ko-
ścielnych i kilkudziesięciu rzeźb, 
laureatem międzynarodowych 
konkursów rzeźbiarskich i me-
dalierskich, m.in.: II nagroda na 
V i złoty medal na VI Biennale 
Dantego w Rawennie. Twórca 
oficjalnego medalu na 18 roczni-
cę pontyfikatu papieża Jana Pawła 
II. (wypis z katalogu „Akademia 
Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
w Krakowie 180 lat tradycji”). 
Tworzenie pomnika jest dla tego 
autora czymś wyjątkowym - de-
cyduje o tym nie tylko rozmiar 
dzieła, trwałość materiału, ale 
także szczególna jego funkcja, 
decydująca o kształcie kreacji. 
Profesor Czesław Dźwigaj, jak 
wspomniałem, jest twórcą kil-
kudziesięciu pomników, w tym 
licznych Ojca Świętego Jana 
Pawła II. Najważniejsze to:  
Pierwszy pomnik Jana Pawła II 
po Jego śmierci na Cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie, oraz 
w Hanowerze, Studzienicznej k/
Augustowa, w Parku Strzelec-
kim w Krakowie, w Szczecinie 
na Jasnych Błoniach, w rodzin-
nym autora Nowym Wiśniczu, w 
Rzymie - Via Cassia, w Posadas 
(Argentyna), w Chicago (Jacko-
wo), w Kalwarii Zebrzydowskiej, 
w Zakopanem na Krzeptówkach, 
w Nowym Sączu, w Ozorkowie, 
w Lubaczowie, w Limanowej, w 
Warszawie - Rembertów, w Dux 
(Lichtenstein), Wyandotte (USA). 
Z ważniejszych pomników należy 
jeszcze wymienić w rodzinnym 
Nowym Wiśniczu - Jana Matejkę, 
Stanisława Lubomirskiego, Stani-
sława Fischera, Juliusza Kossaka, 
„Tęczę Wolności”, generała bry-
gady Stanisława Skalskiego, pol-

/ Pomnik upamiętniający ofiary rzezi wołyńskiej, Cmentarz Rakowicki, ul. Rakowicka 26, Kraków.By Zygmunt Put Zetpe0202 - Praca 
własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27217220

POMNIKI NIE TYLKO KRAKOWSKIE
Aleksander Szumański
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skiego asa lotnictwa z II Wojny 
Światowej, bohatera bitwy o An-
glię (zmarłego w zapomnieniu)  
na warszawskich Powązkach, 
Leopolda Okulickiego, Władysła-
wa Łokietka, ks. Jerzego Popie-
łuszkę, Wincentego Witosa, Pio-
tra Skargi w Stalowej Woli, oraz 
„Anioła Wolności” w Szczecinie 
poświęconego Ofiarom Grudnia 
70. 
Pomnik jest wyrazem hołdu oso-
bie stawianej na piedestał. I jest 
pomnik portretem osoby przed-
stawianej. Najnowszy projekt 
- pomnik Henryka Sienkiewi-
cza w Villa Borghese w Rzymie, 
miejscu w Wiecznym Mieście 
nadzwyczajnym, ze słynną ko-
lekcją rzeźb znanych postaci - 
tezę tę unaocznia i uzmysławia.  
Pomnik „pokrzepiciela serc” jest 
w życiorysie twórczym profeso-
ra Czesława Dźwigaja kolejnym 
z serii rzeźbiarskich portretów 
artystów. Ten szczególny poczet 
otwiera pomnik Jana Matejki w 
Nowym Wiśniczu, wzniesiony na 
rynku nieopodal ratusza. 
Równie jak mistrzowie pędzla, 
poczytne miejsce znaleźli w twór-
czości artysty artyści słowa. 
Poza autorem trylogii uwiecznio-
ny został Cyprian Kamil Norwid 
- na ponad dwumetrowym reliefie 
w w Krypcie Wieszczów Katedry 
Wawelskiej, oraz na replice tego 
Epitafium, w postaci tablicy w 
Paryżu. 
Nowy Wiśnicz, urokliwe miasto 
rodzinne Czesława Dźwigaja, 
m.in. uhonorowało go w tamtej-
szym Muzeum Ziemi Wiśnic-
kiej ekspozycją poświęconą jego 
twórczości, zważywszy zaś, iż z 
miastem tym związanych było 
wielu artystów, jak Jan Matejko, 
czy Juliusz Kossak jest to tym 
cenniejsze. 
Przedstawiając czytelnikom 
(„Kurier Codzienny” z dnia 19 - 
21 stycznia 2007 r.) kolejną książ-
kę Tadeusza Zygmunta Bednar-
skiego z jego słynnego już cyklu 
„Krakowskim szlakiem.”, prze-
prowadziłem z autorem rozmowę 
związaną z twórczością Józefa 
Mehoffera. 

Przypomnę tylko, iż jest to już 
szósta książka T. Z. Bednarskiego 
z owego cyklu. Cykl rozpoczęła 
książka „Krakowskim szlakiem 
Jacka Malczewskiego”, a potem 
w kolejności autor wpisał w kra-
kowski szlak - Jana Stanisław-
skiego, Juliusza Fałata, Teodora 
Axentowicza, Leona Wyczółkow-

skiego i wspomnianego już Józefa 
Mehoffera. 
Oto dalszy ciąg owej rozmowy: 
Tadeusz Zygmunt Bednarski za-
licza profesora Czesława Dżwi-
gaja do twórców wybitnych. 
Podkreśla on przekrój jego arty-
stycznych dokonań jako religijno 
- patriotyczny. Ze szczególnym 
pietyzmem wymienia dokonania 
artysty w medalierstwie, mó-
wiąc wręcz o fenomenie medalu.  
Zapytałem wprost, czy uwa-
ża artystę jako wpisane-
go w krakowski szlak.  
Odpowiedź brzmiała - wpisanego 
w polski szlak. 

AD MAXIMAM POLONIAE 
GLORIAM - DLA NAJWYŻ-
SZEJ CHWAŁY POLSKI - tak 
tłumaczy się łacińska maksyma 
na drzwiach głównych, znajdu-
jących się na elewacji frontowej 
Kościoła pod wezwaniem św. 
Jacka w Chicago. Świątynia 
na Jackowie ma dla Polaków 
mieszkających w tym mieście, 
a i pewnie w całych Stanach 
Zjednoczonych, wymiar wyjąt-
kowy urasta wręcz do symbolu: 
jednoznacznie kojarzona jest z 
Polonią. 
Profesor Czesław Dżwigaj 12 
maja 2007 roku został nowym 
królem Bractwa Kurkowego w 
Krakowie, jednego z najstar-
szych stowarzyszeń na świecie, 
utworzonego w XIII wieku. 
Przed odsłonięciem pomnika 
ks. Piotra Skargi w Krakowie 
wyznaczonym na dzień 12 maja 
2001 r. toczyła się kampania 
skierowana przeciwko pomni-
kowi i jego twórcy prof. Cze-
sławowi Dźwigajowi. Rozpęta-
no bowiem swoistą polityczną 
nagonkę wobec narodowych i 
chrześcijańskich wartości. Się-
gnięto po sprawdzone metody, 
znane z okresu niedawnego 
zniewolenia narodu. Z uporem, 
systematycznie i bezwzględnie 
urabiano opinię społeczną, czy-
niąc zamęt w umysłach. 
Działania owe podjęła ogólno-
polska „Gazeta Wyborcza” i jej 
krakowski dodatek pod redak-
cją Adama Michnika i Sewery-
na Blumsteina. Wymyślano pod 
patronatem „Wyborczej” jakieś 
plebiscyty „Archi-Szopa”, aby 
ludziom archiszopowo mącić w 
głowach, przeciwko Kościołowi, 
świętym i Narodowi. 
Gdy pomnik odsłonięto i po-
święcono, nastąpił drugi akt 
dramatu. Żądano przeniesienia 

pomnika. 
Przebieg wydarzeń z 2001 roku, 
powtórzony przy wypadkach 
Na Skałce w sierpniu 2004 roku 
przed, i w czasie pochówku 
Czesława Miłosza, oraz walką 
radnych o inskrypcję pomnika 
na Cmentarzu Rakowickim po-
twierdzają moją tezę z „Ciosu 
w Polskę” („Kurier Codzien-
ny” 10-12 września 2004 roku): 
„stwarza się nową formę oku-
pacji Polski, obce narodowi siły 
wewnętrzne dążą, aby stracił 
on źródło swojej spoistości i 
przestał być wrażliwy na wła-
sną tożsamość, ukształtowa-
ną przez wiekowe dziedzictwo 
kulturowe. Te same siły czynią 
przygotowania do zawładnięcia 
Kościołem od wewnątrz”. 

POMNIK LUDOBÓJSTWA 
NA KRESACH 

Przeciwko budowie tego pomni-
ka na Cmentarzu Rakowickim w 
Krakowie w 2004 roku „ Gazeta 
Wyborcza” rozpętała następną 
nagonkę. W napastliwym tonie 
apelowano do radnych Krako-
wa o głosowanie przeciwko idei 
budowy pomnika. Następną 
burzę rozpoczęła „Gazeta Wy-
borcza” przeciwko transkrypcji 

tablicy pomnika. Brzmiała ona:  
„Nie o zemstę, lecz o pamięć 
wołają ofiary; Ojczyzna to zie-
mia i groby - narody tracąc 
pamięć tracą życie; Dla naro-
dowej pamięci oraz w hołdzie 
ofiarom ludobójstwa, którego 
dopuściły się w  latach II Wojny 
Światowej na Polakach - miesz-
kańcach południowo - wschod-
nich województw Rzeczypo-
spolitej Polskiej - Organizacja 
Ukraińskich Nacjonalistów i 
Ukraińska Powstańcza Armia.  
W 61 rocznicę tej tragedii - Kra-
ków 2004”. Napis ów przegłoso-
wano - 19 za - 18 przeciw. 

Po głosowaniu radnych przed-
stawiciel mniejszości ukraiń-
skiej Włodzimierz Mokry po-
wiedział: „.słyszę, że Ukraińcy 
byli gorsi od Niemców, .można 
postawić ten pomnik, pytanie 
tylko, jak to zostanie wykorzy-
stane przez tę trzecią siłę, która 
trzyma w garści kurek. („Gaze-
ta Krakowska” - 12.III.2004 r.). 
Ataki „Gazety Wyborczej” na 
profesora Czesława Dźwiga-
ja nie ustają. W miarę upły-
wu czasu stają się tylko co-
raz bardziej prymitywne, 
zwłaszcza po „ich” wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego.  

Niejaki Stanisław Mancewicz 
proletariackimi wołaczami „o 
kurcze !” naigrywa się z haseł 
patriotycznych, nazywając je 
„ideowym i historycznym rizi 
bizi”, po czym przechodzi do 
„frontalnego ataku” na profeso-
ra, życząc mu, aby w konkursie 
„Na Dużej Krokwi” powinęła 
mu się narta. Wykorzystując 
powołanie profesora na Króla 
Kurkowego ten sam pan wyszy-
dza Bractwo Kurkowe pisząc 
jak zwykle ordynarnie, nie do 
zacytowania. 

Najskuteczniej chamom odpo-
wiadać po chamsku. 

Ja jednak odpowiem jego moco-
dawcom literacko: 

Krytyk i eunuch z jednej są parafii  
Każdy by chciał żaden nie potrafi 

A panu M. nic nie odpo-
wiem, jeszcze przyczepi się g. 
do okrętu i powie płyniemy.  
  
Aleksander Szumański „Ku-
rier Codzienny” Chicago, „Głos 
Polski” Toronto, „Radio Po-
most” Arizona, „:Lwowskie 
Spotkania”, „Kurier Galicyj-
ski” Lwów - Stanislawów.
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Wspomnienie o przyjacielu 
ze Szczecina

Bogusław Szarwiło
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 Jerzego  Mużyło poznałem ponad 
20 lat  temu,  już od pierwszych 
chwil wydawało mi się jednak, 
że znamy się od zawsze. Pozna-
łem go jako prezesa koła byłych 
żołnierzy 27 WDPAK w Szcze-
cinie. Było to w czasie kiedy po 
latach  zakłamania i cenzury lu-
dzie posiadający wpis w dowo-
dzie osobistym; “urodzony w 
ZSRR”, ruszyli różnymi drogami 
ku prawdzie historycznej Kresów 
Wschodnich Rzeczypospolitej. 
Właśnie na tej drodze spotkałem 
Jurka, później razem z nim spo-
tykaliśmy innych. Obaj byliśmy 
z drugiej zmiany (potomkami) w 
sztafecie pokoleń. Członkowie 
koła byłych żołnierzy 27 WDP 
AK w Szczecinie doceniając za-
angażowanie Jurka w sprawy 
kresowe, w odpowiednim czasie 
przekazali ster kierownictwa w 
jego ręce, wierząc, że realizację 
„testamentu wołyńskiego”  po-
wierzyli we właściwe ręce. Jego 
ojciec Antoni Mużyło przedwo-
jenny rezerwista WP, był w czasie 
wojny w konspiracji (ps. „Zając”) 
i samoobronie ( zastępca komen-
danta) znanej placówki Pańska 
Dolina na Wołyniu, podobnie jak 
i inni członkowie rodziny. Stryj 
Wiktor Mużyło ( ps. „ Sokół”) był 
ponadto  żołnierzem 27 WDP AK, 
a po jej rozbrojeniu przez sowie-
tów walczył w szeregach WIN. 
Stąd tak wielkie zaangażowanie 
Jurka w przemilczaną  historię 
Wołynia, na którym pozosta-
ły  groby pomordowanych przez 
OUN-UPA Polaków ( wśród  tych 
ofiar była babcia Jurka i jeszcze 
inny członek rodziny). Powstały 
Okręg Wołyński ŚZŻ AK w War-
szawie jako pierwszy podjął wal-
kę o prawdę, co wydarzyło się na 
Wołyniu w 1943 roku i później. 
Dlatego Jurek jeździł na corocz-
ne zjazdy żołnierzy 27 WDP AK 

angażując się w działania zarzą-
du OW. Jednak po śmierci pre-
zesa  Kazimierza Danielewicza ( 
ostatni z żołnierzy 27 WDP AK 
na stanowisku prezesa) nastąpił 
okres marazmu w działaniach i 
koło szczecińskie podjęło decy-
zję o wyjściu z OW w Warszawie 
i przejście do Okręgu Szczecin 
ŚZŻ AK do Koła Żołnierzy Kre-
sowych. W 2011 r. razem z kolegą 
Andrzejem Łukawskim powołali-
śmy do życia periodyk „Kresowy 
Serwis Informacyjny” niejako 
w odpowiedzi na całkowity brak 
zainteresowania mediów opinio-
twórczych sprawami Kresów RP. 
Jurek był nie tylko jednym z na-
szych pierwszych czytelników ale 
również korespondentem i propa-
gatorem KSI w środowiskach kre-
sowych i patriotycznych. W tym 
też czasie często rozmawialiśmy 
zastanawiając się nad sposobem 
upamiętnienia zapomnianego 
(wykluczonego) działu naszej na-
rodowej historii Kresów Wschod-
nich na Kresach Zachodnich. Dziś 
już wszyscy wiedzą, że w latach 
1944–1946, miała miejsce fala 
przymusowych przesiedleń lud-
ności polskiej ze wschodnich tere-
nów II Rzeczypospolitej w nowe 
granice „Polski Ludowej”, w tym 
na Pomorze Zachodnie ze Szcze-
cinem. Jurek urodzony na tej zie-
mi, wiedział doskonale kto odbu-
dowywał  zniszczony Szczecin i 
kim byli pierwsi jego mieszkańcy. 
Byli to Kresowianie z e ściany 
wschodnie dawnej RP, od Wilna 
po Lwów. To dlatego zrodziła się 
w jego głowie myśl powołania do 
życia w Szczecinie; „ Stowarzy-
szenia Kresy Wschodnie  - Dzie-
dzictwo i Pamięć „, skupiającego 
wszystkich Kresowian (powstało 
w Szczecinie, w październiku 
2014 roku). Za cel główny Stowa-
rzyszenia przyjęto działalność na 

rzecz zachowania pamięci o Kre-
sach Wschodnich Rzeczpospolitej 
oraz upamiętnienie wkładu Kre-
sowian w historię Polski. W tym 
miejscu muszę wspomnieć, że 
Jurek nie należał do ludzi którzy 
bezmyślnie walili głową w mur, 
który de facto w sprawach kreso-
wych istniał i nadal istnieje. Był 
dyplomatą który potrafił rozma-
wiać ze wszystkimi i wiedział do 
których drzwi stukać, by osiągnąć 
zamierzony cel. Jednym z jego 
celów było upamiętnienie ofiar 
ludobójstwa OUN-UPA  na Wo-
łyniu i Małopolsce Wschodniej.  
Nie jestem w stanie wymienić w 
tym miejscu wszystkich których 
pozyskał dla sprawy, zresztą jest 
to głownie wspomnienie o nim. 
Dla przykładu przypomnę jednak, 
że  na jego zaproszenie , w 2015 
r.,  przybył do Szczecina kosmo-

nauta gen. Mirosław Hermaszew-
ski,  pierwszy i jedyny polski ko-
smonauta, który cudem uniknął 
śmierci w trakcie pogromu jego 
rodzinnej wsi Lipniki na Wołyniu 
( z rąk OUN- UPA zginęło w jego 
rodzinie 19 osób). Poparł on sta-
rania związane upamiętnieniem 
„ludobójstwa” również na ziemi 
szczecińskiej.

Jerzy Mużyło wiele razy gościł w  
studiu Radia Szczecin, opowiada-
jąc historie z Wołynia i o swojej 
misji związanej z upamiętnieniem 
„Rzezi Wołyńskiej”. „ Nie można 
zrozumieć Polski nie pamiętając 
o zbrodni ludobójstwa, do jakiej 
doszło na Wołyniu i w Małopol-
sce Wschodniej” – przekonywał  
podczas spotkania online poświę-
conego tragedii z 1943 i 1944 
roku.  (Wydarzenie zorganizowa-

ło szczecińskie stowarzyszenie 
Fidei Defensor ). Wśród rozlicz-
nych działań podjął rozmowy i 
współpracę z IPN Oddział Szcze-
cin. Szczególnie dobrze wspomi-
nał okres kiedy dyrektorem był 
dr Marcin Stefaniak ( odwołany 
19 czerwca 2015 r.). W 2017 r.  
gdy przy IPN  Oddział Szczecin 
powołano „Komitet Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa „ 
oczywiście Jerzy Mużyło znalazł 
się w jego składzie.

Natomiast latem 2017 r. Jerzy  
zorganizował wyjazd na Wołyń, 
podczas którego zebrano ziemię 
z  miejsc  zagłady ludności pol-
skiej. 27 października 2017 r. 
na Cmentarzu Centralnym w 
Szczecinie, odbyła się uroczy-
stość złożenia Urny z ziemią  
jako swoisty kamień węgielny 

/ Foto Janusz Wilczyński ( Radio Szczecin)

/ Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Szczecinie – Szczecin, 25 kwietnia 2017
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pod budowę pomnika ofiar na-
cjonalistów ukraińskich z lat 
1939-1947. Uczestnicy tej uro-
czystości zapamiętali słowa jakie 
powiedział Jerzy Mużyło, Prezes 
Stowarzyszenia Kresy Wschodnie 
- Dziedzictwo i Pamięć w Szcze-
cinie :   „Wiele lat trwały zabiegi 
o upamiętnienie ofiar zbrodni lu-
dobójstwa na Kresach Wschod-
nich Rzeczypospolitej. Ten ele-
ment urny jest kolejnym krokiem 
ku budowie pomnika”. Uczest-
nicy wzięli udział we mszy św. 
sprawowanej przez Metropolitę 
Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę, a 
następnie byli świadkami podpi-
sania aktu erekcyjnego i złożenia 
go w specjalnej urnie przy Krzyżu 
posadowionym kilka lat temu na 
pamiątkę wydarzeń na Wołyniu. 
W tym miejscu muszę wspo-
mnieć, że Jurek bardzo cenił 
wsparcie jakiego całemu przed-
sięwzięciu udzielał  Arcybiskup 
Andrzej Dzięgę. 

Wreszcie;  9 lutego 2019 roku 
na Cmentarzu Centralnym w 
Szczecinie odsłonięto pomnik 
Pamięci Ofiar Nacjonalistów 
Ukraińskich w latach 1939–
1947.  Pomnik powstał staraniem 
„Stowarzyszenia Kresy Wschod-
nie Dziedzictwo i Pamięć” przy 
finansowym i organizacyjnym 
wsparciu IPN . Upamiętnia tysią-
ce Polaków, mieszkańców Wo-
łynia i Małopolski Wschodniej, 
ofiar ludobójstwa dokonanego w 
latach 1939-1947 przez członków 
ukraińskich organizacji nacjona-
listycznych OUN-UPA. Autorką 
pomnika jest prof. Katarzyna 

Radecka, która wygrała kon-
kurs na najlepszy projekt. A 
pomnik jest nietypowy, ale jakże 
wymowny, samotny komin po 
spalonym domu i resztki dachu 
zapadające się w ziemię to wyraź-
nie pokazuje co pozostało po pol-
skich mieszkańcach tamtej ziemi. 
Uroczystość na Cmentarzu Cen-
tralnym zgromadziła Kresowian 
i rodziny, których bliscy zostali 
zamordowani nie tylko na Woły-
niu. Odczytano także apel pamię-
ci, który zakończyła salwa hono-
rowa. Uczestnicy uroczystości 
zapewne zapamiętali słowa jakie 
wypowiedział  prezes Stowarzy-
szenia „Kresy Wschodnie - Dzie-
dzictwo i Pamięć Jerzy Mużyło : „ 
Niech to miejsce, to upamiętnie-
nie złagodzi skutki traumy wśród 
bliskich ofiar tamtych czasów”.  
Faktem jest, że wreszcie w dniu 
zmarłych można tu przyjść i za-
palić znicz za tych co pozostali na 
zawsze na Kresach RP, nie zawsze 
pochowani w poświeconej ziemi 
( często w niewykrytych jeszcze 
dołach śmierci). Długo potom-
kowie kresowian czekali na takie 
miejsce i upamiętnienie, ale do-
czekali się właśnie dzięki uporo-
wi takich ludzi jak Jerzy Mużyło. 
Nikt chyba nie może zaprzeczyć, 
że był  konsekwentnym „Strażni-
kiem Pamięci” i dotrzymał obiet-
nicy realizując jeden z punktów 
„testamentu  wołyńskiego”.

To co tu napisałem to właściwie 
tylko szkic wspomnienia. Aby 
opisać wszystkie jego działania 
trzeba by napisać książkę. Po-
czątkowo Jurek uczestniczył w 

„Marszach Pamięci 11 Lipca” 
(upamiętnienie krwawej niedzie-
li na Wołyniu- 11 lipca 1943 r.) 
jakie obywały się w Warszawie. 
Aktywnie również działał w ogól-
nopolskiej  akcji zbierania podpi-
sów  dotyczącej ustanowienia 11 
lipca „Narodowym Dniem Pa-
mięci Męczeństwa Kresowian”.  
Z czasem postanowił współorga-
nizować podobne uroczystości w 
Szczecinie z udziałem środowisk 
kresowych i patriotycznych. Gdy  
11 lipca ustanowiony został Na-
rodowym Dniem Pamięci Ofiar 
Ludobójstwa, którego na oby-
watelach II RP dopuścili się 
członkowie Organizacji Ukra-
ińskich Nacjonalistów i Ukraiń-
skiej Powstańczej Armii, podjął 
działania edukacyjne.
 Doskonale zdawał sobie sprawę, 
że wiedza o Kresach RP wśród na-

szego społeczeństwa jest bardzo 
nikła, dlatego starał się działać, 
jak mawiał, we wszystkich moż-
liwych kierunkach. Przykładem 
może być  np. Klub Historyczny 
im. gen. Stefana Roweckiego 
„Grota” w Szczecinie, który mię-
dzy innymi dzięki niemu wznowił 
działalność w nowej formule. 23 
listopada 2016 r. w siedzibie Od-
działu IPN w Szczecinie odbyło 
się zebranie członków Klubu i 
w trakcie spotkania został jedno-
myślnie wybrany nowy Zarząd ( 
cztero osobowy) w składzie któ-
rego znalazł się:
Jerzy Mużyło.  Zarząd ten posta-
nowił wypracować nową formu-
łę spotkań Klubu, chcąc szerzej 
otworzyć się na młodzież zda-
jąc sobie sprawę, że maleje gro-
no świadków historii, z którymi 
młodzi ludzie mogą się spotykać 
i od których czerpać wzorce. Dla 
przykładu przypomnę:  27 listo-
pada  2019 roku,  młodzież Ze-
społu  Szkół Nr.4  im. Armii Kra-
jowej w Szczecinie  uczestniczyła 
w kolejnym spotkaniu Klubu 
Historycznego im. Gen. Stefana 
Roweckiego „Grota”. .Tematem 
tej lekcji historii było: „Polskie 
podziemie niepodległościowe 
na Kresach Wschodnich II RP” 
wzbogacone krótkim filmem pt.  
Żołnierze Niezłomni, poświęco-
nemu ppłk Czesławowi Zającz-
kowskiemu ps. Ragner”, jednemu 
z dowódców nowogródzkiej Ar-
mii Krajowej. Podobne spotkania 
w ramach Klubu organizowano  
również dla studentów. W ra-
mach IPN  wziął udział w : Cyklu 
dyskusyjnym „Kresy”: Polska 
samoobrona na Wołyniu, pro-
wadzonym przez  Annę Zarzycką. 
26 listopada 2020 r. razem z prof. 
Czesławem Partaczem. Jerzy Mu-

żyło zaprezentował: wołyńskie 
reduty:  Przebraże, „Rzeczpospo-
litą Zasmycką”,  Hutę Stepańską 
i  Pańską Dolinę… Jak przetrwa-
ły? Jaką rolę odegrały w ocaleniu 
ludności polskiej przed zbrodnia-
rzami z UPA? (Można to oglądać 
na  fanpage’u @IPN.Szczecin na 
Facebooku oraz YouTube IPN-
tvPL, oraz wysłuchać dyskusji .) 

O takich ludziach jak Jerzy Mu-
żyło mawia się „człowiek orkie-
stra”. 
Występował nie tylko ze słowem 
mówionym, ale od dawna przy-
gotowywał i prezentował przy 
różnych okazjach, nie tylko w 
Szczecinie tablice prezentujące 
historię : 27 WDP AK, oddziały 
partyzanckie AK i ośrodki samo-
obrony nie tylko z Wołynia. Nie 
zdążył a miał w planach opraco-
wanie samoobrony Pańskiej Do-
liny i Przebraża. Podzielił się ze 
mną jeszcze innymi planami ale 
niestety tych już nie zrealizuje. 
Między innymi umówiony był 
z panią  Katarzyną Underwood 
z Oddziałowego Biura Edukacji 
Narodowej IPN w Gdańsku, w 
celu nakręcenia  relacji jeszcze 
żyjących świadków na Pomorzu 
Zachodnim. Nie przypuszczałem, 
że wirus okaże się tak zabójczy  
właśnie dla niego. Trudno roz-
stać się z przyjacielem przy nie-
dokończonej rozmowie ( miał 
zadzwonić jak lepiej się poczuje) 
dlatego zakończę to wspomnienie 
fragmentem  wiersza nieznanego 
mi atora.

Usiądę przy stole z mą czarą goryczy,
tą od której ma dusza wciąż łka.
Bądź tu obok mnie, czy to usłyszysz?
Niech Twa obecność odwagi mi da. 

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

/ Po wyborze nowego zarządu Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Gro-
ta” w Szczecinie
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 Antoni Kij (ur. 13 czerwca 
1916 w Stryju, zm. 12 sierpnia 
1984 w Gdyni) - ksiądz katolic-
ki, męczennik, nauczyciel, ka-
pelan i oficer Wojska Polskiego, 
długoletni proboszcz w Środzie 
Śląskiej, Malczycach, Legnic-
kim Polu, Gryfowie Śląskim 
w Międzylesiu. W roku 1984 
został w Gdyni uprowadzony 
torturowany przez nieznanych 
sprawców i porzucony w miej-
scowym parku. Podobnie jak w 
przypadku księży: Popiełuszki, 
Niedzielaka, Zycha, Suchowol-
ca, Palimąki, Kowalczyka za 
zbrodnią stały służby bezpie-
czeństwa PRL.

Ukończył gimnazjum w Stry-
ju, następnie studia teologiczne 
na Uniwersytecie Jana Kazi-
mierza we Lwowie. Od roku 
1940 pracował jako duszpasterz 
w diecezji lwowskiej k. Tarno-
pola w Jeziernej i w Czernie-
lowie Mazowieckim. Działał 
w konspiracji Armii Krajowej 
przyjmując przysięgi żołnierzy. 
Ostrzeżony przed próbą mordu 
ze strony banderowców OUN 
UPA w lipcu 1944 roku wstąpił 
do wojska, gdzie był kapelanem 
I Armii Wojska Polskiego. Prze-
szedł cały szlak bojowy, docie-
rając aż do Berlina. We wrze-
śniu 1945 roku został zdemobi-
lizowany w stopniu majora WP. 

POLSKA JEST TUTAJ
 W sierpniowy pogodny dzień 

1936 roku przyjechałem  pocią-
giem na stację  Lwów Główny. 
Pokochałem te najbardziej polskie 

ze wszystkich miast od pierwsze-
go spojrzenia. 

Utkwiły mi na zawsze słowa 
wypowiedziane w 1923 przez 
Marszałka Francji Ferdynanda 

Focha podczas ustalania przez 
państwa zachodnie granic Euro-
py „biedząc się na pytaniem jakie 
są  granice Polski Lwów jednym 
zdaniem powiedział Polska jest 
tutaj”.

 We Lwowie  walczył  1 listo-
pada wśród młodych „orląt” brat 
Józek. Bywałem we Lwowie,  od-
wiedzałem stryjenkę Anastazję 
i Stryja Eustachego Bema, który 
był krawcem w operze. 

 Przystanąłem obok pomnika 
Adama Mickiewicza i  wstąpiłem 
do katedry. Rozmyślałem o mojej 
decyzji pójścia do seminarium. 
Byłem zdecydowany, ale bałem 
się czy podołam. 

W Seminarium Duchowym na 
studia teologiczne Uniwersyte-
tu Jana Kaziemierza we Lwowie 
przyjął mnie ks. prof. Jan No-
wicki, (1894-1973) wicerektor 
Seminarium. Rozmawialiśmy 
długo. Ksiądz rektor spokojny, 
opanowany,  a mi serce biło jak 
dzwon. Uff. zostałem przyjęty,  
radość napełniła mnie od stóp do 
głowy.  Ks. Jan Nowicki doktorat 
uzyskał na Uniwersytecie Grego-
riańskim w Rzymie. W semina-
rium wykładał prawo kanoniczne. 
Kiedy Lwowskie Seminarium 
Duchowne po zamknięciu w 1945 
roku przez Sowietów  zostało 
przeniesione do Kalwarii Zebrzy-
dowskiej pozostał wicerektorem. 
W 1964 roku mianowany  wika-
riuszem kapitulnym, a cztery lata 
później biskupem tytularnym i 
administratorem  archidiecezji 
lubaczowskiej. Zmarł na zawał 
serca w Lubaczowie, gdzie też 

został pochowany. To czego ks. 
Nowicki nauczył mnie, to by-
cia konkretnym, bronić wartości 
kościoła i hartu ducha, który to 
cechy przez lata komuny potra-
fiły mi przetrwać i być wiernym 
Chrystusowi. Przed śmiercią spo-
tkałem się z biskupem i zdążyłem 
mu podziękować.  

W MURACH SEMINARIUM 
 Seminarium  mieściło się przy 

ulicy Czarneckiego 30 w  zabudo-
waniach dawnego klasztoru kar-
melitanek bosych,  zintegrowa-
nego z  kościołem  Matki Boskiej 
Gromnicznej w górnej części 
dawnych Wałów Gubernatorskich 
na stokach Wysokiego Zamku. 
Duża kaplica na 15 metrów długa, 
stanowiła integralna część połą-
czoną  z zabudowaniami semina-
ryjnymi, była miejscem modlitwy 
i rozmyślań.  Lubiłem tu prze-
siadywać zastanawiając się nad 
moją przyszłością. Wpatrywałem 
się w freski ścienne mistrza Jana 
Henryka Rosena. Nad niedużym 
ołtarzem zbudowanym  z białego 
alabastru wkomponowano  mensę  
z czarnego alabastru. Pośrodku 
mensy znajdowało się  wysokie 
tabernakulum w kształcie ka-
pliczki. Tabernakulum adorowały 
dwa białe alabastrowe anioły nad 
którymi znajdowała się półkolista 
polichromia przedstawiająca „Ze-
słanie Ducha Świętego na Apo-
stołów”. Na pozostałych ścianach  

zatrzymywałem się na scenach 
siedmiu sakramentów świętych, 
mianowicie „Chrzest”, „Bierz-
mowanie”, „Pokuta”, „Kapłań-
stwo”, „Małżeństwo”, „Namasz-
czenie chorych”, „Eucharystia”. 
Szczególnie dotknął mnie fresk 
z „kapłaństwem” przedstawiają-
cym św. Jana Vianeja, dziesięć 
lat temu wyniesionego na ołtarze. 
Wielki kapłan, skromny, który 
sakramentem pokuty zmieniał 
ludzi. Pod każdą sceną znajdowa-
ły się łacińskie inskrypcje. Cała 
przestrzeń ścian kaplicy wypeł-
niona była ornamentami rajskich 
ptaków, motyli i kwiatów. 

 Egzaminy na studia zdawałem 
z wynikiem pozytywnym i w tym  
pewnie byłem podobny do Jana 
Vianeja.  Tak samo wychowanie 
seminaryjne formowały duszę ka-
płańską.

DOM WYPOCZNOWY W 
RZEPIŃCACH

 Wakacje spędzałem u mamy w 
Stryju, albo u brata w Kołomyi 
lub w domu diecezjalnym dla kle-
ryków w Rzepińcach położonych 
9 km na północ na drodze z Bu-
czacza do Jazłowca. Cztery lata 
po śmierci  w 1932 r. hrabiego  
Maurycego Wolańskiego, wdowa 
hrabina Eugenia Natalia Wolań-
ska i matka Maurycego Anna wy-
jechały do Lwowa  ofiarowując  
majątek z pałacem i parkiem kurii 
metropolitalnej we Lwowie.  Pa-
łac Wolańskich wybudowano w 

PAMIĘTNIKI KSIĘDZA MAJORA ANTONIEGO 
KIJA. CZEŚĆ II - LWÓW 1936-1939
Opracował brat cioteczny ks. Antoniego Kija  Ryszard Frączek

/ Ks. Antoni Kij

/ Kościół Matki Bożej Gromnicznej - NAC
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/ Jan Henryk Rosen Spowiedź -dawna kaplica seminaryjna, Lwów
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stylu klasycystycznym w 1818 r. 
na miejscu wcześniejszego, roz-
grabionego i zburzonego przez 
armię rosyjską. 

Po przeprowadzonych re-
montach już w lipcu 1937 roku 
gmach poświęcił  arcybiskup 
metropolita lwowski Bolesław 
Twardowski, przy udziale na-
szego rektora, a zarazem bi-
skupa Eugeniusza Baziaka.  W 
pierwszym turnusie wzięło 
udział 75 kleryków.  Dyżury 
pełnili na zmianę  nasi prefek-
ci księża Władysław Poplatek, 
Marian Rechowicz , Władysław 
Mazur, Stanisław Bizun od 1939 
wicerektor, od aresztowania 
przez Niemców w 1942 rektora 
Frankla r. rektor administrator. 
Wakacje wakacjami, ale porzą-
dek musi być jak mawiał  nasz 
opiekun ks. Bizuń. Codziennie 
zaczynaliśmy modlitwą i roz-
myślaniem  w kaplicy. Potem  
Msza Św., śniadanie. Później 
praca w ogrodzie, obiad i czas 
rekreacji.  Posiłki przygotowy-
wały siostry starowiejskie, które 
mieszkały we wsi i prowadziły 
ochronkę. Rekreacje spędzali-
śmy najczęściej w przepięknym 
blisko 30-hektarowym parku, 
porośniętego trawnikami pełny-
mi kwiatów i krzewów. Wśród 
nich rozłożyste  dęby, lipy, gra-
by, klony, jesiony.  W parku były 
dwie aleje jedna  wysadzona sta-
rymi dębami, druga lipami. 

SZARŻA POD JAZŁOW-
CEM

 Podczas wakacji w  lipcu 1939 
roku w naszym domu  w Rze-
pieńcach  bardzo przeżyłem wy-
darzenie kiedy do pobliskiego 
Jazłowca przyjechał kardynał, 
prymas Polski August Hlond. W 
dniu 9 lipca miała być koronacja 
figury Matki Boskiej Jazłowiec-
kiej, nazywaną powszechnie Pa-
nią Jazłowiecką. Był to marmu-
rowy neoklasycystyczny posąg 
Najświętszej Maryi Panny o wy-
sokości z podstawą blisko 2 m. 

 W dniach 11 do 13 lipca 1919 
r. podczas wojny polsko-ukra-
ińskiej pułk odparł przeważają-
ce siły wroga pod Jazłowcem. 
Ukraińcy już dochodzili do  
klasztoru Sióstr Niepokalanek. 
Jak opowiadał prefekt, co też w 

księgach klasztornych jest zapi-
sane kiedy strona polska zaczęła 
przegrywać nad klasztorem w 
Jazłowcu, w białych obłokach 
pojawiła się postać Najświętszej 
Marii Panny, okrywającej płasz-
czem klasztor. Z dłoni Matki  
spływały obejmujące  ułanów 
jasno złociste  promienie. Ka-
walerzyści rzucili się do szar-
ży i zwyciężyli. Wkrótce pułk 
zmienił nazwę na 14 Pułk Uła-
nów Jazłowieckich, a za  swoja 
patronkę przybrał sobie Matkę 
Jazłowiecką. 

 I kiedy stałem przy ołtarzu w 
asyście kardynała, biskupów, 
władz państwowych, i żołnierzy 
14 Pułku Ułanów Jazłowieckich 
czułem się dumny i szczęśliwy.

 Niestety siostry Nazaretan-
ki musiały opuścić Jazłowiec i 
wraz z cudowną figurą przyje-
chały do domu sióstr w Szyma-
nowie k. Warszawy. 

NIEZŁOMNY BISKUP
 W seminarium wewnętrznie 

czułem się dobrze, gdyż o tym 
zawsze myślałem, aby tu się 
kiedyś dostać. Na uniwersytecie 
spotykałem się z świecką mło-
dzieżą akademicką, która orga-
nizowała różne imprezy, stąd 
czasami były zawieszane wykła-
dy na uniwersytecie. 

Bardzo często uczyłem się na 
cmentarzu łyczakowskim obok 
pomnika M. Konopnickiej albo 
na cmentarzu Orląt Lwowskich 
rozmyślając narodowe sprawy.

 Rektorem seminarium był aż 
do wybuchu wojny w 1939 r. ks. 
bp. Eugeniusz Baziak. To był 
wielki kapłan, który przeszedł  
wojenna droga krzyżową. Przy 
czym bardzo dobroduszny, bu-
dzący zaufanie kleryków. Był 
dla nas ojcem.  

 Biskup Eugeniusz Baziak uro-
dził się 8 marca 1890 r. w Tar-
nopolu. Po ukończeniu Semina-
rium Duchownego we Lwowie 
w 1912 r. przyjął święcenia ka-

płańskie. Najpierw  pracował 
jako wikary w Żółkwi i Tarno-
polu. Podczas I wojny  został 
powołany do armii austriackiej 
jako kapelan. Posługując wśród 
chorych  żołnierzy zaraził się ty-
fusem plamistym. Zwolniony z 
wojska został   administratorem 
w Tarnopolu.  Po kilkunastolet-
niej pracy w seminarium  objął 

probostwo w kolegiacie w Stani-
sławowie.  5 listopada 1933  zo-
stał biskupem pomocniczym, a 
od 1 marca 1944 arcybiskupem 
koadiutorem. Po śmierci arcy-
biskupa Twardowskiego w 1944 
objął funkcje metropolity 

 Wielokrotnie nękany i prze-
słuchiwany przez Sowietów zo-

/ Stanisław Batowski Kaczor bitwa pod Jazłowcem.

/ Hlond August kardynał i prymas Polski - wikipedia
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/ Biskup Eugeniusz Baziak - wikipedia
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stał zmuszony do opuszczenia 
Lwowa 27 kwietnia 1946 r., pod 
eskortą  NKWD. 

 Po śmierci kardynała kra-
kowskiego Adama Sapiechy 
został Jego następcą. Podejrze-
wany o szpiegostwo, osadzony 
w areszcie domowym.  Biskup 
Eugeniusz  Baziak w  1958 r 
konsekrował 38-letniego ks. Ka-
rola Wojtyłę, którego mianował  
sufraganem.  Zmarł 15 czerwca 
1962 r. Biskup Eugeniusz Ba-
ziak został pochowany w wa-
welskiej katedrze. 

OBRONA LWOWA

 Rano 1 września, a był to pią-
tek, kiedy szczególnie oddajemy 
cześć Sercu Jezusowemu,  po 
porannej modlitwie przed Mszą 
Św. przyszedł nasz rektor  Stani-
sław Frankl. Czuliśmy, że stało 
się coś ważnego. Módlcie się, 
wybuchła wojna, Niemcy napa-
dły na Polskę. Chyba nikt tego 
ranka nie potrafił się skupić.  
Było to wielkie nieszczęście dla 
kraju i całego narodu, a także 
dotknęło ono i naszą rodzinę. 
Było już dobrze po śniadaniu, 
kiedy usłyszałem  ryk silników, 
a po chwili potężny huk. Wszę-
dzie panował rozgardiasz. Ktoś 
powiedział, że to będzie krótko 
trwało, że w mieście jest polskie 

wojsko, a obroną kieruje znany 
nam ze słyszenia generał bryga-
dy Władysław Langer. 

 Nasi przełożeni, dbali o na-
sze bezpieczeństwo.  Zawie-
szono wykłady na Uniwersyte-
cie Jana Kazimierza. Wspólnie 
przygotowaliśmy piwnice na 
prowizoryczne schrony, do któ-
rych zbiegaliśmy podczas alar-
mu.  Problem wkrótce zaczął 
się inny. Do Lwowa nadciągały 
setki uchodźców z Polski cen-
tralnej i zachodniej, a to wiązało 
się z kłopotami w przechowaniu 
i wyżywieniu ludzi. Nasze se-
minarium zapełniło się wkrótce 
przybywającymi osobami głów-

nie duchownymi. Dużej kilku-
setosobowej grupie uciekinie-
rów ze Śląska nasz rektor oddał 
gmach Małego Seminarium z 
wejściem od ulicy Teatyńskiej. 
Władze powołały Obywatelską 
Straż Miejską, która miała pil-
nować porządku. Powstał też 
Obywatelski Komitet Obrony 
Lwowa na czele którego stanął 
sam rektor naszego Uniwersy-
tetu, prawnik profesor Roman 
Longchamps de Bérier. Zaczęły 
powstawać barykady do budo-
wania których spontanicznie 
zabrali się mieszkańcy Lwowa. 
Miasto podzielono na sektory. 
Z uwagi na tę spontaniczność 
radio nadało informacje, aby 
mieszkańcy podporządkowa-
li się nowemu szefowi sztabu 
Ppłk Kazimierzowi Ryzińskie-
mu, i wyznaczonym dowódcom.  
Znaczne barykady powstawały 
od strony zachodniej skąd spo-
dziewano się ataku Niemców 
tj. ulic  Janowskiej i Gródec-
kiej. Klerycy wymykali się cza-
sem z seminarium pomagając 
w budowie. Opiekunowie byli 
wyrozumiali, nie gasili ducha 
patriotyzmu, ale kiedy Niemcy 
byli już we Lwowie, przełożeni 
wytłumaczyli nam, że jesteśmy 
żołnierzami Chrystusa i będzie-
my potrzebni na trudne czasy. Ja 
wraz z kolegą kursowym Kazi-
kiem Bochenkiem budowałem 
barykadę na Janowskiej.

 11 września przekazano nam, 
że Niemcy zdobyli Sambor i 
idą na Lwów. Po południu pod-
niesiono alarm lotniczy. Zanim 
zbiegłem do schronu zobaczy-
łem samoloty. Już w schronie 
pod kaplicą usłyszałem  potężne 
wybuchy. Po nalocie ujrzałem  z 
okna  straszne obrazy. Kilkaset 
metrów dalej bomby zburzyły 

domy na ulicy Teatyńskiej. Bie-
głem co sił w nogach  z klery-
kami, aby pomóc. Zbieraliśmy 
rannych, odkopywaliśmy zasy-
panych. Znosiliśmy zabitych. To 
było moje pierwsze spotkanie z 
grozą i śmiercią. 

 12 września Niemcy już byli 
na rogatkach Lwowa od strony 
Zimnej Wody. Rozpoczęło się 
oblężenie miasta. Pociski spa-
dały na centrum. Nasz rektor 
Frankl poprosił stanowczo, aby 
nie opuszczać budynku i przy 
każdym alarmie zbiegać do piw-
nicy. Ale sam tego nie robił. Ar-
maty grzmiały od Gródeckiej. 
Pociski padły na kościół św. 
Elżbiety zwalając obie wieże. 

 Ostrzał nie ustawał. Lwowia-
cy wciąż stawiali barykady. Gi-
nęli żołnierze i mieszkańcy. 13 
września Niemcy po zaciętych 
walkach zdobyli Kortumową 
Górę. Generał Franciszek Sikor-
ski jeden z  dowódców obrony 
Lwowa, zarządził stawianie  
zapór  przeciwczołgowych. 15 
września na odsiecz przybył płk 
Maczek, późniejszy generał. 
Lwów płonął. Pociski uszko-
dziły wodociągi i elektrownie.  
Powstawały ochotnicze bata-
liony miedzy innymi batalion 
harcerzy. Miasto walczyło, aż 
przyszedł nieoczekiwany cios w 
plecy. 

 17 IX 1939 r. wschodnie zie-
mie Polski zajęli zdradziecko 
bolszewicy. Znaleźliśmy się w 
rękach obcego Państwa, które 
zaczęło tępić bezwzględnie pol-
skość, Polaków i polską kulturę. 

 To chwilowe załamanie nie 
zniechęciło obrońców. Kopano 
rowy przeciwczołgowe, stawia-
no nowe barykady. Przygotowy-
wano butelki z benzyna i naftą. 
Dowódca obrony generał Lan-
ger nie przystał na proponowaną 
przez Niemców kapitulację. Ko-
lejny szturm Hitlerowców  18 
września został odparty. Niemcy 
zrzucili ulotki wzywające do ka-
pitulacji. Lwowianie odpowie-
dzieli nie.

 Tymczasem 19-go września 
na rogatkach Łyczkowa stanęła 
Armia Czerwona. Odziały nie-
mieckie zaczęły się wycofywać. 
Wg porozumień najeźdźców 
Lwów miał przypaść Sowietom. 

 Generał Langer postawił So-
wietom warunki kapitulacji, 
których Rosjanie nie dotrzyma-
li. Wkrótce polskich żołnierzy 
pieszo poprowadzono do Tar-
nopola, stamtąd wagonami do 
Rosji. Po wojnie poznaliśmy ich 
ostatni przystanek las charkow-
ski, gdzie enkawudziści strza-
łem w tył głowy zakończyli ich 
ziemską wędrówkę. 

c.d.n.

Na podstawie pamiętnika ks. 
Antoniego Kija 
Opracował Ryszard Fraczek 
- mail: kontakt@naszekresy.pl

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

/ Lwów wrzesień 1939 - wikipedia

/ Wojska Armii Czerwonej na ulicach Lwowa we wrzesniu 1939. Fot.AIPN



1 lutego 2021 - strona 30                                                                                                                                                                                                                            www.ksi.btx.pl                                                                                                                                   

Banderowcy poskładali, a po-
tem zdetonowali w podziemiach 
kościoła pociski artyleryjskie. 
Próbowali wysadzić kościół w 
powietrze, ściany popękały, jed-
nak wytrzymały wybuch, był 
21 kwietnia 1943 r. Ks. Faustyn 
Lisicki wcześniej zdołał uciec do 
Huty Stepańskiej. Kościół zo-
stał rozebrany po wojnie, a na 
jego miejscu postawiono szpital. 
Tak zakończyła się ponad trzy-
stuletnia historia parafii.

KOŚCIÓŁ ŚW. MICHAŁA 
ARCHANIOŁA

Kościół pw. Św. Michała Archa-
nioła w Stepaniu nad Horyniem 
został wybudowany w latach 
1803-1806 przez hrabiego Stani-
sława Grzegorza Worcella, mar-
szałka szlachty guberni wołyń-
skiej. Wcześniej w tym miejscu 
stała kaplica kalwinów, ówcze-
snych miejscowych panów. Ka-
plicę zniesiono początkiem XVII 
wieku i w 1614 r. Książe Janusz 
Ostrogski wybudował kościół, 
który spłoną. Doroczne odpusty 
gromadzące wielkie rzesze wier-
nych odbywały się 8 maja w dniu 

Św. Stanisława i na Św. Michała 
29 września. Obszarowo ogrom-
na parafia była ostoją polskości 
w czasie zaborów. Sam Stepań 
liczący 2500 dusz, zamieszkany 
był jednak w połowie przez Ukra-
ińców i Żydów, rodzin polskich 
było bardzo mało. Prawosławni 
posiadali cztery cerkwie, Uspien-
ską z 1562 roku, Troicką z 1592 
roku, Spaską z 1749 roku i Mi-
kołajewską z 1775 roku. Żydzi 
mieli synagogę wybudowaną w 
stylu gotyckim. Różnowiercy żyli 
osobno, ale w zgodzie szanując 
wyznanie innych. W okolicy były 
i mieszane rodziny, małżonkowie 
zostawali przy swojej wierze, a 
dzieci chrzczono według zasady, 
ojciec przekazuje wiarę synowi, a 
wiara matki przechodzi na córkę.

„POWSTANIE UKRIŃSKIE”

Przed samym wybuchem wojny 
w 1939 r. dało się odczuć gwał-
towny wzrost nastrojów nacjona-
listycznych ze strony Ukraińców. 
Wybuch wojny wywołał ich  za-
dowolenie i radość wśród Ży-
dów. Służąca u Jana Sawickiego, 
Ukrainka Nadzieja ze Stepania, 
radośnie wymachiwała chustką 

do nadlatujących nisko sowiec-
kich samolotów. Jej narzeczony 
z grupą „dywersantów” rozbroił 
policjantów i zajął miasto. Mimo 
że była w zaawansowanej ciąży 
pobiegła tam z Huty Stepańskiej, 
na odchodnym powiedziała do-
tychczasowym chlebodawcą, że 
nastanie sprawiedliwość i nie 
będzie więcej wyzysku. Po kilku 
tygodniach, przyszła jednak po 
prośbie, zapłakana, była już po 
porodzie. Prosiła dla dziecka o 
ubrania, których nie miała skąd 
wziąć, a szła jesień.  Powiedziała, 
że jej narzeczonego rozstrzelali 
i zaniosła się płaczem. Nie po-
wiedziała jednak, kto zastrzelił, 
Sawiccy nie zapytali, wszystkim 
było to wiadome. Odeszła szyb-
ko, bo zostawiła dziecko samo, 
więcej się nie pokazała. Mówili 
ludzie, że jakaś obca kobieta z 
niemowlakiem przed zimą rzuciła 
się do Horynia, ale kim była nikt 
nie wiedział.

Wypadki w Stepaniu nazwane 
„powstaniem ukraińskim” były 
bardzo głośne. Nikt wprawdzie 

nie chodził tego oglądać, ale 
uwolnieni z zamknięcia Polacy 
zdali dokładną relację z wydarzeń, 
jakie się tam rozegrały. Na wieść 
o wkroczeniu sowietów 17 wrze-
śnia, nagle w miasteczku zjawili 
się jacyś „dywersanci”. Z „pod-
ziemia” wyszli uzbrojeni Ukra-
ińcy, wsparci przez kilku Żydów, 
rozpoczęli aresztowania Polaków. 
Do aresztu na posterunku policji, 
który znajdował się w budynku 
Urzędu Gminy, po dawnych ko-
szarach, zamknięto kilkadziesiąt 
osób. Wśród nich byli min. Wójt 
Edmund Mąkiewicz, policjanci, 
urzędnicy, pracownicy poczty, na-
uczyciele, sklepikarze, aptekarz, 
oraz uciekinierzy z „centrali”. W 
miasteczku rozpoczął się terror i 
panika. Jak przystało na rewolu-
cjonistów „dywersanci” zażądali 
od Żydów złota i innych towarów. 
Z posterunku policji zabrali duże 
ilości broni i amunicji, dozbroili 
pozostałych „powstańców”. Po 
zajęciu Poczty, poprzez łącznicę 
telefoniczną nadawali informacje 
wzywające do podporządkowania 
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STEPAŃ
I KOŚCIELNE DZWONY

Gromada Stepań, gmina Stepań,
powiat Kostopol, 

woj. wołyńskie, parafia Stepań

/ Horyń w Stepaniu

/ Kościół w Stepaniu pw. Św. M. Archanioła

/ Ojciec Stepan Szomonko oprowadza po starym cmentarzu w Stepaniu

/ Sieleszna rada Stepania wydaje zgodę na upamietnienie miejsca koscioła w Stepaniu
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się „władzy ukraińskiej”. Wysta-
wili warty wokół Stepania nikogo 
nie wpuszczając i nie wypuszcza-
jąc, oczekiwali przyjścia Sowie-
tów. 

SZWADRON

Trwało to dwa dni, 20 września 
o świcie pod miasteczko podeszły 

wycofujące się oddziały pułku 
KOP „Sarny”. Ukraińcy zajęli 
stanowiska na wysokim zachod-
nim brzegu Horynia, rozpoczęła 
się wymiana ognia. W tym cza-
sie kawalerzyści, pośród których 
byli Polacy z okolicy, poprowa-
dzili szwadron KOP „Bystrzyca” 
na bród w Pohulance. Szwadron 
całkowicie zaskoczył „dywer-
santów” kilku zabito, a ponad 60 
schwytano.  Wszystkich, którzy 
mieli broń po wyroku sądu polo-
wego rozstrzelali. Zginęło też kil-
ku żołnierzy, których pochowano 
na Nowym cmentarzu. Na drugi 
dzień tj. 21 września do Stepania 
weszły oddziały Sowieckie. Ukra-
ińcy urządzili demonstracyjny po-
grzeb zabitych. Próba wzniecenia 
antypolskiej manifestacji została 
natychmiast stłumiona. Sowieci 
szybko zwerbowali „pomocni-
ków”, przy ich pomocy skutecz-
nie odebrali wszelką broń i rozpo-
częli swoje urzędowanie.

Wcześniej po opanowaniu mia-
steczka przez Stepań przeszły 
główne siły wycofujących się 
wojsk KOP, około 5500 żołnie-
rzy, dowodzonych przez ppłk. 
Nikodema Sulika. Pod Rafałówką 
połączyły się z wojskami genera-
ła Wilhelma Orlika – Ruckemana 
i razem zamierzały w kierunku 
wojsk Samodzielnej Grupy Ope-
racyjnej „Polesie” generała Fran-
ciszka Kleberga. Na drodze do 
połączenia znalazły się sowieckie 
wojska pancerne z 45 Dywizji 
Strzeleckiej, wojska KOP podjęły 
nierówną walkę. W obliczu bez-
nadziejnej sytuacji 2 października 
dowódca podjął decyzję o rozfor-
mowaniu i rozpuścił żołnierzy do 
domów. Sowieci z jeńcami obeszli 
się bardzo okrutnie, rozstrzeliwali 
nawet rannych, 300 wziętych do 
niewoli żołnierzy prawdopodob-
nie też zostało rozstrzelanych, bo 
ślad po nich zaginą. Po długiej i 
trudnej drodze do domu wróciło 
kilkudziesięciu żołnierzy pocho-
dzących z okolicznych polskich 
parafii. Niektórzy,  jak Bronisław 
Wawrzynowicz w pełnym ekwi-
punku z bronią, niektórzy roze-
brani i pobici przez Ukraińców, 

jak Józef Rogowski, a obaj z Wy-
rki. Nie wróciło też kilkunastu, o 
ich losie nic nie wiadomo.

ROZKAZ ZABIĆ MATKĘ

Ukrainiec, Wołoszyn ożenił się 
z Heleną Kalus z Dworca, mieli 
syna Żenię. Żyli zgodnie i spo-
kojnie, ich nieszczęście rozpo-
częło się z nastaniem banderow-
skich czasów, syn zaczął z nimi 
chodzić. Stał się agresywny i 
zły. Wiosną 1943 r. przyszedł do 
domu z karabinem, powiedział, 
że zabije matkę, taki ma rozkaz. 
Ojciec nie był zaskoczony, prze-
czuwał najgorsze, od jesieni 1942 
roku syn wrogo odnosił się do 
zrozpaczonej matki. Słuchając 
zdesperowanego syna, aby rato-
wać żonę na poczekaniu wymy-
ślił kłamstwo. Powiedział „ludzie 
będą o nas źle mówić, zostaw, a ja 
Ją w nocy uduszę jak psa i powie-
my, że umarła”. Syn słysząc nie-
nawiść w mowie ojca uwierzył. 
Nie upierał się, kiedy ojciec ka-
zał mu iść i wrócić dopiero rano, 
żeby nie słyszał jak Ją będzie du-
sił. Nocą dobry człowiek Woło-
szyn przeprawił żonę czółnem, na 
drugi brzeg, gdzie pożegnali się 
na zawsze. Helena poszła ukrad-
kiem kilkanaście kilometrów 
do Polaków w Małyńsku, gdzie 
wszystko opowiedziała. Kiedy 
Żenia rankiem zrozumiał, że zo-
stał oszukany, poszedł ze złością 
powiedzieć banderowcom. Jego 
szybki powrót obserwował przez 
okno ojciec, widząc zbliżającego 
się syna ukląkł i rozpoczął modli-
twę, tak zastała Go śmierć z rąk 
syna.

Kiedy Sowieci po wojnie sądzili 
za przynależność do UPA, Żenia 
dostał wyrok piętnastu lat zesłania 
do kolonii karnej na Syberii. Od-
siedział cały wyrok i wrócił pró-
bując ułożyć sobie życie. Wresz-
cie się ożenił. Nie był szanowany 
przez dzieci, ani z żoną nie żył 
dobrze, do tego jeszcze presja 
otoczenia, wszystko to sprawiło, 
że wyjechał do Równego, gdzie 
zmarł w samotności. 

Historię opowiedziała mi córka 
oficera carskiego Andrzeja Biel-
czenki (1923 – 2017), koleżanka 
szkolna Żeni. Kiedy przybyła w 
1997 roku na II Pielgrzymkę, za-
pytała się starego Ukraińca, o ko-
legę. Ten szepną, że tu się boi mó-
wić, prosił żeby przyszła pod źró-
dło koło cerkwi, jak będzie noc. 
Tam opowiedział jego historię.  
Stary Ukrainiec, kończąc opo-
wieść, spluną i odszedł bez słowa. 
Ten gest zastąpił wiele słów. 

Ostatnimi pamiątkami po unice-
stwionej parafii i kościele są za-
chowane dwa dzwony. Udało mi 
się je odszukać w cerkwi w Ko-
roście. Dzwony przywieźli, jako 
łup grabieżczy i zakopali. Wielki 
dzwon został im skradziony, po-

został mały im. Antoni, ofiaro-
wany przez policję ze Stepania. 
Średni, im. Św. Michała Archa-
nioła jest pęknięty ma 260 kg, od-
kupiłem go, bo miał iść na złom. 
Znajduje się w Kościele Garnizo-
nowym KOP w Sarnach 1).

--
1. Żródła informacji: 52, 80, 82, 
170, 310, 341

c.d.n.

Janusz Horoszkiewicz
--
Książka ukaże się w serii Epo-

peja Kresów jako tom IV na prze-
łomie  2021 / 2022 

nakładem Wydawnictwa Scriba,  
redakcja@scriba.com.pl 

/ Kopię dół pod krzyż na miejscu kościoław Stepaniu

/ Podnosimy krzyż na m. kościoła w Stepaniu

/ Krzyż na m. kościoła w Stepaniu

/ Poświęcenie krzyża w Stepaniu na m. kościoła

/ Tablica na krzyżu w Stepaniu
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W listopadzie Niemcy i Moska-
le zawarli coś w rodzaju układu, 
który umożliwił w ciągu paru dni 
legalne przejście przez San dużej 
ilości uchodźców. Wszyscy przed-
wojenni mieszkańcy naszych 
stron, poza starcami i dziećmi, 
podlegali przymusowi pracy. Je-
dynie karta pracy dawała prawo 
do egzystencji, do mieszkania, do 
jedzenia, nieomal do powietrza i 
wody. Kto nie pracował, był wro-
giem rewolucji. Wedle artykułu 
118 Konstytucji każdy obywatel 
ma prawo do pracy i do zapłaty 
wedle ilości i gatunku pracy. Na ta-
kie zasady istnienia społeczeństwa 
można się bezwzględnie zgodzić. 
Jedynym pracodawcą jednak jest 
Państwo. Jeśli ten, który nie pra-
cuje, ma zginąć, i jeśli tylko Pań-
stwo może dać pracę, to ten jedy-
nie otrzyma prawo do egzystencji, 
któremu Państwo, tj. Partia chce 
tę pracę dać. Innymi słowy - kto 
się Partii nie podoba, nie otrzyma 
pracy i musi zginąć. Odkrycie to 
było dla nas wstrząsem. Życie 
prywatne pozostawało więc wszę-
dzie i zawsze pod kontrolą władz, 
które docierały do każdej jego ko-
mórki. Każdy kontakt z władzą (a 
tych żadną miarą nie dało się unik-
nąć) miał jeszcze i konsekwencje 
inne. Obywatel był bez przerwy 
prowokowany i zmuszany do wy-
powiadania swego zdania co do 
reżimu, zmiany ustroju, nowych 
stosunków itd. Był ciągle pytany, 
czy uważa sowieckie rozwiązanie 
problemu społecznego za sprawie-
dliwe, czy mu się podobają zapro-
wadzone reformy, czy - to pytanie 
najczęściej wracało - czuje się do-
brze w Sowietach, czy się raduje z 
ich przybycia. Wymijające odpo-
wiedzi były bardzo źle widziane, 
a każde słowo było brane nieomal 
pod mikroskop- Zaostrzały się 
tymczasem też problemy szkolne. 
Szkoły zostały szybko po wkro-
czeniu ponownie otwarte, nowy 
plan zajęć równie szybko wpro-
wadzony w życie. Dużą ilość go-
dzin poświęcono na naukę języ-
ka ukraińskiego; tak samo jak na 
uniwersytecie, języka rosyjskiego 
nie uczono. Polski został zredu-
kowany do czytania i pisania, 
nauka religii skasowana. Na jej 
miejscu urządzano pogadanki o 
raju sowieckim, o dobroci bat’ki 
Stalina, najlepszego opiekuna, o 
okrucieństwach panów polskich 
i o prześladowaniu robotnika. Ta 
propaganda sprawiała rodzicom 
najwięcej kłopotu, bo dzieci re-
agowały na nią bardzo źle albo 
raczej tak doskonale, że liczba 
aresztowanych wzrastała z każ-
dym dniem. Jeśli chodzi o historię 
i literaturę polską oraz o naukę 
religii, to dzieci w latach wojen-
nych kształcone niewątpliwie o 
tych rzeczach wiedziały znacznie 
więcej niż ich poprzednicy. Uczo-
no się w domu przedmiotów za-
kazanych z namiętnością dawniej 
nie widzianą, Polsku i religia zlały 
się w młodzieńczych umysłach w 
jedną nierozerwalną całość, zgod-
nie z tradycją, a wylana za te ide-

ały ofiara krwi młodzieży szkolnej 
była również zgodna z tradycją... 
Przyznać trzeba, że poza skasowa-
niem nauki religii w szkole, prze-
śladowania religijnego w praw-
dziwym tego słowa znaczeniu, 
wbrew oczekiwaniom, nie było. 
Księża oczywiście znajdowali się 
pod bardzo ścisłą obserwacją, ale 
aresztowań wśród kleru, o ile nie 
wyszły konkretne polityczne po-
wody, nie było. Zabrano się w inny 
sposób do życia religijnego. Nało-
żono olbrzymie podatki na kościo-
ły. Miałam o rozwoju tych spraw 
regularne wiadomości z domu. W 
czysto polskiej wsi Chłopy pod 
Komarnem wystawiliśmy właśnie 
nowy, duży kościół, gdy wybuchła 
wojna. Władze sowieckie nałoży-
ły zań olbrzymi podatek na wieś, 
która w okresie wojennym dużo 
zarabiała i podatek natychmiast 
zapłaciła. Nie dość na tym. Chłopi 
na wyścigi pracowali nad wykoń-
czeniem kościoła i kupowali urzą-
dzenie wewnętrzne. Raz, idąc uli-
cą Sykstuską, usłyszałam za sobą 
ostentacyjnie głośne:  

„Niech będzie pochwalony!”
To jeden z gospodarzy chłopskich 
z ogromnym worem na plecach.
„A pani nic nie wiedzą, co ja tam 
mam!” - oświadczył, mrugając 
obiecująco.
„Nie mogę wiedzieć, ale jestem 
bardzo ciekawa”.
„A świętego Antoniego, właśnie 
go kupiłem” - brzmiała odpo-
wiedź triumfalna.
„Proszę pani, oni tacy głupi, jak 
przechodzą koło budowy, to na 
nas wołają, żeśmy wariaty, i nie 
wiedzą, że przecież ten jest wariat 
i dureń, który w Pana Boga nie 
wierzy”.

Tego samego zdania byli dość 
często niektórzy bolszewicy, któ-
rzy podobno wcześnie rano, gdy 
jeszcze było ciemno, wsuwali się 
cichutko do konfesjonałów, a po 
spowiedzi przystępowali do Stołu 
Pańskiego. Opowiadano sobie, że 
pewnego dnia ksiądz, gdy rozda-
wał Komunię św., przystanął nagle 
i zawahał się, widząc klęczącego 
przed sobą sowieckiego żołnierza. 
Ten zrozumiał, o co chodzi, pod-
niósł głowę i powiedział podobno 
półgłosem: „Dawajte mi Boha!”, 
na co kapłan miał uczynić zadość 
jego życzeniu.
Chłopi przyjeżdżali do mnie dość 
często, opowiadali, co się w domu 
dzieje, a uważali, że się dzieje bar-
dzo źle. Głównym celem tych wi-
zyt było zasięgnięcie informacji o 
sprawach publicznych. Miałam ja 
im powiedzieć, „jak długo to jesz-
cze trzeba będzie czekać, kiedy 
nareszcie będzie znowu Polska”. 
Ziemię folwarczną rozdano mię-
dzy nich, z podziału nie byli zado-
woleni, spostrzegli się przy tym, 
że tej ziemi jest mało, a fakt, że ją 
otrzymali za darmo, napełniał ich 
nieufnością w stosunku do tych, 
którzy im tę ziemię dali, nie bę-
dąc jej właścicielami. Wobec mnie 
przynajmniej akcentowali, że 

uważają ten stan za prowizorycz-
ny. Niepokoili się też wyraźnie, 
gdy spostrzegli, że się mnie oso-
biście wcale nie spieszy do ewen-
tualnego powrotu do dawnych 
stosunków, do wielkiej odpowie-
dzialności i do wielkiej niechęci, 
którą ostatnio w dużej części spo-
łeczeństwa tzw. wielka własność 
była otaczana. Wracając ode mnie, 
opowiadali w Komarnie, że „jej 
bez nas wcale nie jest źle, zarabia 
sobie na uniwersytecie i ma na-
reszcie spokój. Całkiem jej do nas 
niespieszno, a to niedobrze”. Do-
piero gdy zaczęto mówić otworze-
niu kołchozów, zapanował wśród 
tych ludzi popłoch. Sytuacja tych 
włościan była szczególnie trudna, 
ponieważ chodziło o wsie rdzen-
nie polskie, Chłopy, Buczały, Tuli-
głowy, o prastare kolonie kazimie-
rzowskie.
Już przed wojną tarcia zawsze 
były silne między tymi wsiami, 
pod względem narodowościo-
wym bardzo uświadomionymi i 
mówiącymi prześliczną, trochę ar-
chaiczną polszczyzną, a otaczają-
cym je morzem ukraińskim. Teraz 
trzymali się świetnie, ale było im 
ciężko bardzo. Raz przyszedł do 
mnie gospodarz z sąsiedniej wio-
ski Klicko-Kolonia, Była to osada 
nowa, powstała po pierwszej woj-
nie światowej, gdy mój ojciec roz-
parcelował dawny folwark Klicko. 
Nabywcami tej ziemi byli wyłącz-
nie chłopi polscy z wsi sąsiednich 
-elementu napływowego tam w 
ogóle nie było. Gość był wyraźnie 
stroskany i przygnębiony, po roz-
wlekłych rozmowach o rzeczach 
obojętnych powiedział nagle: 

„Ja dziś tu przyjechałem, bo u nas 
jest coś nowego, a ja jeszcze nie 
wiem co”.
„Co takiego? Powiedzcie!”
„A zapisują nas”.
„Kogo?”
„No nas, cośmy ziemię folwarcz-
ną kupili po tamtej wojnie, całe 
Klicko-Kolonię”.
„Kto zapisuje?”
„A Sowieci, co się zjechali. Co tu 
robić?”
„Starajcie się, aby nie robili do-
kładnych spisów”.
„A kiedy Ukraińcy nasi tak strasz-
nie pilnują, że każdą duszę liczą, 
każdego dziecka się doszukują. 
Żeby to tylko nie było na jaki wy-
jazd do Rosji, bo coś tak Ukraińcy 
gadają”.
„Chcą was straszyć, to przecież 
nie do pomyślenia”.

Poszedł. To było w styczniu, było 
wcześnie rano i bardzo ciemno. 
11 lutego w dzień równie ciem-
ny, równie wcześnie rano, wpadł 
do mojego mieszkania chłop z 
Buczał, który na Andzi i na mnie 
zrobił wrażenie obłąkanego. Beł-
kotał i płakał; krzyczał, że poje-
chali. Było 30 stopni mrozu, pró-
bowałam więc doprowadzić go do 
przytomności za pomocą ciepłego 
napoju. Wypił i usiadł. Wtedy się 
dowiedziałam, że w nocy przyszło 
wojsko i zabrało w bardzo krót-

kim czasie całe Klicko-Kolonię, 
tzn. wszystkie te rodziny, które, 
pochodząc z sąsiednich wsi pol-
skich, osiadły po pierwszej wojnie 
na byłych gruntach folwarcznych. 
Ukraińcy z pobliskich wsi w pół 
godziny po wypędzeniu naszych 
ludzi, jeszcze w nocy, zajęli za-
grody. Deportowanym pozwolono 
zabrać tylko to, co „w prędkości” 
zdołali wziąć ze sobą, trochę je-
dzenia i pierzyny. Sądząc z opo-
wiadania, mieli najwyżej godzinę 
czasu. 

„Dokąd ich zabrali?”
„Na pociąg”.
„A pociąg?”
„Jeszcze stoi u nas na stacji, ale 
sołdaty nikogo nie dopuszczają”-

Podczas całej tej sceny jedna myśl 
mnie prześladowała, mianowicie 
że Klicko-Kolonią nie może być 
odosobnione, że tu chyba chodzi o 
coś jeszcze gorszego. 
„Czy zabrali kogoś z Buczał?” - 
zapytałam.
„Nikogo, ani od nas, ani z Chłop”.

Po godzinie odszedł, obiecując 
wrócić, jak się tylko dowie czegoś 
nowego.
W południe już był drugi. Był to 
człowiek osobiście mi nieznany, 
równie nieprzytomny jak jego po-
przednik, ale u niego objawiało 
się to inaczej. Był to bowiem nie 
chłop tym razem, lecz inżynier 
spod Lwowa. Ten nie bełkotał ani 
nie płakał, tylko mówił tak strasz-
liwie prędko urywkami zdań, że 
zrozumieć go było bardzo trudno, 
przy tym jeszcze przerywał te opo-
wiadania ciągle powtarzającym 

się, kategorycznym żądaniem po-
mocy ode mnie. Po jakimś czasie 
zrozumiałam, że jest szwagrem le-
śniczego, którego tej nocy z żoną 
i dwumiesięcznym dzieckiem wy-
wieziono z lasów komarniańskich. 
Inżynier mówił, że pociąg jeszcze 
stoi w Komarnie, że leśniczemu 
udało się podać dziecko matce 
żony, która się zbliżyła do wago-
nu, ale żołnierz sowiecki zobaczył 
i zmusił babkę do oddania dziec-
ka matce. Od owego inżyniera 
też się dowiedziałam, że na kilku 
stacjach między Lwowem a Ko-
marnem stoją pociągi pilnowane 
przez wojsko, z których to pocią-
gów rozlegają się śpiewy. Po połu-
dniu przyszła wizyta trzecia. Tym 
razem był to starszy gospodarz ze 
wsi Chłopy. Ten znowu nie gadał 
prawie nic, siedział w kuchni, 
zaciskając pięści. Gdy po chwili 
trochę odtajał, powiedział, cedząc 
każde słowo, że on doskonale wie, 
którzy to Ukraińcy zrobili Sowie-
tom spisy tzw. kolonistów, i że ża-
den z nich żywcem nie wyjdzie z 
jego rąk, jak tylko będzie znowu 
Polska. Wydawszy to oświadcze-
nie, prawie bez pożegnania wy-
szedł znów z mieszkania. 
Zrozumiałam wtedy, jak olbrzy-
mią siłą jest nadzieja zemsty i jak 
naiwnymi marzycielami jesteśmy 
my, którym się nieraz zdaje, że 
po tej strasznej kuracji współży-
cie obu narodów będzie nareszcie 
możliwe, że znajdziemy wspólną 
platformę. 
Na drugi dzień, 12 lutego, popłoch 
padł na Lwów. Na wszystkich 
dworcach zjawiały się coraz to 
nowe pociągi, długie rzędy wago-
nów bydlęcych stawały na torach. 
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Rozlegały się śpiewy. Najczęściej 
śpiewano Gorzkie żale, gdyż był 
to przecież Wielki Post. Pociągów 
pilnowało wojsko. Ludność miej-
ska i podmiejska spontanicznie 
rzuciła się na dworce. Jeśli wa-
gonów pilnował Kirgiz czy Kał-
muk, to rady nie było; jeśli tam 
stał Moskal, udawał nieraz, że nic 
nie widzi, czasem nawet podawał 
sam wodę czy strawę, mleko czy 
lekarstwa przez malutkie zakrato-
wane górne okienko. Zimno było 
straszliwie. Tak rozpaczliwe były 
wówczas te nieprzerwane mrozy, 
jak rozpaczliwa była we wrześniu 
nieprzerwana pogoda. Pociągów 
na dworcach ciągle przybywało. 
Wagony były zamknięte, zezwa-
lano tylko i to nie zawsze - na 
wyrzucanie zwłok. Zbierano je 
wieczorem na torach. Dużo było 
wśród nich zamarzniętych dzie-
ci. Pokazało się, że nie wszędzie 
można było zabierać pierzyny jak 
w Klicku, z niektórych wsi kazano 
ludziom wyjść bez niczego, jeśli 
tego żądał miejscowy ukraiński 
sowiet. 
Pociągi przybywały z okolic na 
zachód i na północ od Lwowa, 
a wiadomości przychodziły ze-
wsząd, ze wszystkich województw 
i powiatów zaboru. Zewsząd wy-
wożono Polaków pochodzących 
z sąsiednich wsi, którzy nabyli 
ziemię po roku 1918, jako element 
„napływowy”, „sztucznie” tam 
przez Rząd Polski usadowiony. 
Poza tym zabierano wówczas tyl-
ko zawodowych leśników. Na to-
rach za dworcami lwowskimi stał 
cały park wagonów bydlęcych, 
przeciętnie po 80 osób w wagonie, 
Jedni umierali, drudzy się rodzili 
- a mróz trzymał. Wreszcie pierw-
sze pociągi ruszyły na wschód. 
Zawsze, bez wyjątku, w tej chwili 
najstraszniejszej godzinie roz-
brzmiewał śpiew zawsze ten sam, 
a raczej zawsze te same dwie pie-
śni: Rota lub Boże, coś Polskę... 
W tym czasie, nie pamiętam dnia, 
miałam wizytę jedną z najważ-
niejszych w moim życiu. Odwie-
dził mnie ksiądz Tadeusz Fedoro-
wicz, który czasami przychodził 
w różnych sprawach pomocy. Gdy 
mu otworzyłam drzwi, uderzył 
mnie wyraz jego twarzy, spokojny, 
prawie radosny, nawet promienny 
jakby jakimś wewnętrznym szczę-
ściem. Dziwny to był kontrast z 
otaczającym nas wówczas cierpie-
niem. 

„Przyszedłem się pożegnać”.
„A dokąd Ksiądz jedzie?”
„Nie wiem”.

Usiadł i wyjął z jednej kieszeni 
mały kryształowy kieliszek.
„To z domu” - powiedział z uśmie-
chem. 
Z drugiej kieszeni wyjął malutką 
książeczkę, w której minimalny-
mi literkami były wypisane teksty 
stałych części mszy. 
Zrozumiałam. Wiedziałam, że 
księża starają się wcisnąć do 
wagonów w chwili odjazdu na 
wschód, że strażnicy pilnują, by to 
uniemożliwić, ale ze się czasami 
udaje. Mój gość mówił, że z wła-
dzą duchowną już swój wyjazd 
uzgodnił, że ma nadzieję, iż mu 
się uda wskoczyć do ruszającego 
już wagonu. Liczył, że to nastą-
pi w najbliższych dwóch dniach. 
Prosił o modlitwę, by mu się uda-
ło. Wyszedł, żegnając się z uśmie-
chem i blaskiem w oczach. Gdy 
zamknęłam za nim drzwi, miałam 
wrażenie, że smuga światła po 

nim pozostała. Wyjechał wkrótce 
potem. 
Po kilku godzinach był dzwonek 
do moich drzwi. Otworzyłam. Stal 
tam nieznany mi robotnik. Nie 
przywitał się, nic wszedł, tylko 
powiedział:  
„Ksiądz Fedorowicz pojechał. 
Udało się”.  
Odwrócił się i odszedł. Zdołałam 
tylko zawołać za nim jedno słowo: 
„Dziękuję” (K.L.). 
To się działo 11, 12 i 13 lutego 
1940 roku w całej wschodniej Pol-
sce. Mniej więcej w dziesięć dni 
potem miejscowe władze ZWZ 
były już w posiadaniu wiadomo-
ści, wedle których wywieziono 
wówczas około miliona chłopów 
polskich. Obliczenie to później 
okazało się dość ścisłe. Trzeba 
było wytrzymać, o co było coraz 
trudniej. Owa upragniona i ocze-
kiwana wiosna zbliżała się szyb-
ko, a na horyzoncie politycznym 
wszystko pozostawało bez zmian. 
Pocieszaliśmy się nawzajem, że 
oczywiście w radio nie mogą 
opowiadać o tym, co się w rze-
czywistości dzieje, w chwili gdy 
zapewne przygotowują generalny 
atak. Ciągle jeszcze było strasznie 
zimno, a aresztowań było coraz 
więcej. 
Coraz więcej też było wiadomo-
ści o torturach stosowanych przy 
wymuszaniu zeznań. Tortury te, 
poza biciem do krwi itd., były 
nieraz wzorowane na sposobach 
wschodnich, często stosowano 
wbijanie gwoździ za paznokcie. 
Katami byli nieraz Żydzi. Przy-
czyniła się do tego duża liczba Ży-
dów pracujących w NKWD oraz 
skomunizowanie proletariatu ży-
dowskiego, który w dużej części 
od początku okupacji stanął przy 
bolszewikach. Ale pocieszałam 
się tym, że byli też i inni. Pew-
nego dnia przyszedł do mnie nie-
znany mi człowiek, przeprosił, że 
nazwiska nie wyjawia, oświadczył 
tylko, że jest oficerem i że dlatego 
do mnie przychodzi. Prosił, abym 
wyniosła z mieszkania wszyst-
ko, co mam cennego, bo inaczej 
wszystko stracę -i zabiorą się do 
wszystkich Polaków, a ludzie o 
pochodzeniu „antyrewolucyjnym” 
są oczywiście bardziej jeszcze na-
rażeni. Na końcu dodał, że przy-
szedł jako Żyd, z obowiązku, choć 
mnie osobiście nie zna, ale przyjść 
musiał do osoby, która się na uni-
wersytecie sprzeciwiała się biciu 
Żydów - i poszedł. Tego rodzaj u 
wizyty nieraz z „ofertą” i z nędzy 
- powtórzyły się jeszcze dwa razy. 
Społeczeństwo polskie ciągle cze-
kało. Mieliśmy dużo czasu i to 
bardzo nam ciążyło. Na uniwersy-
tecie roboty nie mieliśmy żadnej, 
wykłady były na takim poziomie, 
że ich prawie nie trzeba było przy-
gotowywać, a o pracy naukowej 
ani marzyć nie było można. Ten 
i mnie męczący brak wysiłku cią-
żył na całym Lwowie, nie tylko i 
uniwersytecie. Wszyscy, nie tylko 
Polacy, ale i Ukraińcy, i bolsze-
wicy „importowani” byli zajęci 
przez wiele godzin dziennie, ale 
nie pracował nikt. Tępa ociężałość 
i bezgraniczna obojętność wobec 
idei, w którą nie wierzył nikt, cha-
rakteryzowały atmosferę. W tym 
czasie dawałam lekcje angielskie-
go jednemu z naszych profesorów, 
który okazał się zdolny, tak że po 
paru miesiącach można było pójść 
do lektury. Miałam przypadkiem 
książkę, która mi się wydała naj-
bardziej odpowiednia: Lord Ac-
ton, History of Freedom. Wątpię, 

czy prześliczna ta książka była 
kiedykolwiek czytana z większym 
przejęciem i zrozumieniem niż 
wówczas, gdyśmy ją czytali w ra-
cję tego najwyższego dobra, które 
jest jej wzniosłym tematem. Jej 
lektura była dla nas jakby jakimś 
protestem, jedynym dla niedostęp-
nym, ale bardzo silnym, bo ducho-
wym, wobec tego wszystkiego, co 
się wokoło nas działo. 
W tym samym czasie nadchodzi-
ły z Komarna wiadomości różne. 
Został tam zaaresztowany dyrek-
tor lasów, Karol Dudik, najwier-
niejszy przyjaciel naszej rodziny 
od lat trzydziestu paru. Przypłacił 
życiem przywiązanie do swojej 
pracy, bo Komarna nie opuścił, 
pomimo błagalnych mych próśb. 
Moskale go wkrótce wywieźli, 
wreszcie gdzieś umartw tej Rosji 
bezmiernej. Rodzina jego zosta-
ła wywieziona do Kazachstanu 
po jego aresztowaniu, Wtedy 
też dano mi znać, że przyszło z 
NKWD ze Lwowa zapytanie do 
lokalnych władz w Komarnie o 
mój stosunek do ludności przed 
wojną. Komitety gminne wysta-
wiły mi świadectwo pochlebne, 
a kopię przestały uniwersyteto-
wi. Miałam niemiłe przeczucie, 
gdy się o tym dowiedziałam, lecz 
wkrótce byliśmy wszyscy zajęci 
sprawami ważniejszymi. 

Minęła Wielkanoc i z nią chwila 
wielkiego płaczu w kościele pod-
czas intonowania pieśni Weso-
ły nam dzień dziś nastał. Święta 
wypadły na koniec marca, a 10 
kwietnia Europa zatrzęsła się w 
posadach. Hitler zajął Danię i za-
atakował Norwegię! Obudziliśmy 
się jakby z koszmarnego snu. Na-
reszcie! Zdawało się nam, że o 
tej samej porze, w której ruszają 
rzeki górskie wyswobodzone z 
pęt zimowych, potok wypadków 
i zacznie z nas zdzierać te więzy 
straszliwe. Nie odchodziliśmy od 
radia. Nic nas innego nie obcho-
dziło. Wszystkie nieprzyjemności 
czy niebezpieczeństwa osobiste 
zdawały się niczym, „a zresztą - 
to już teraz tak niedługo”. Toteż 
nie bardzo mnie wzruszyła wia-
domość Andzi, że od dwóch dni 
coraz to przychodzi jakiś wysoki 
major i pyta o mnie. Andzia też 
wspomniała, że jego czapka ma 
denko granatowe. Wreszcie mnie 
zastał. Był to Rosjanin nie mający 
w sobie nic wulgarnego, wprost 
wykwintny w swych manierach, 
wysoki blondyn. Przedstawił się 
jako major Bedjajew. Usiadł i 
oświadczył mi bardzo grzecznie 
i bardzo spokojnie, że u mnie za-
mieszka. Odpowiedziałam, że 
mam już sublokatorów i że zresz-
tą mieszkanie moje, jako członka 
uniwersytetu, jest zwolnione od 
rekwizycji, i wskazałam na buma-
gę wiszącą na drzwiach, jeszcze 
od chwili pokonania Pawłyszeńki. 
Major tego wszystkiego wysłu-
chał, po czym powiedział spo-
kojnie: „Wy już nie pracujecie na 
uniwersytecie”, i podał mi pismo, 
które wyjął z portfela - było bar-
dzo krótkie, skierowane do Bedja-
jewa z uniwersytetu, donoszące 
mu, że jestem zwolniona z pracy. 
Powiedziałam, póki nie otrzymam 
oficjalnego zawiadomienia, nie 
mogę uważać za zwolnioną, mu-
szę nawet zaraz iść na uniwersytet, 
bo mam wykład. Major odpowie-
dział tonem bardzo układnym, że 
dobrze i że zawiadomienie otrzy-
mam. 
Poszłam na uniwersytet. W zakła-

dzie nikt o niczym nie wiedział. 
Poszłam na wykład. Przed wej-
ściem do sali zastąpiła mi dro-
gę nieznajoma pani i poprosiła o 
chwilę rozmowy w cztery oczy. 
Weszłyśmy w boczny korytarz. 
Tam mi powiedziała, że jest wsy-
pa w ZWZ, prawdopodobnie cho-
dzi o zdradę, że parę osób z mojej 
paczki wzięto, że ją przysłał zna-
jomy inżynier, z którym mieszka 
w jej domu. 
Przypomniałam sobie w tej chwili 
nazwisko jej na tabliczce jednego 
z parterowych mieszkań tejże ka-
mienicy. Mówiła dalej, że mam 
uciec natychmiast, do mieszka-
nia nie wracać. Wierzyłam tej 
osobie, ale l nie było wolno bez 
rozkazu wdawać się w rozmowy 
z nią, zresztą wiedziałam, że ów 
inżynier jest człowiekiem bardzo 
szlachetnym i nerwowym, więc 
to, co mówiła, nie wydało mi się 
koniecznie prawdą. 
Powiedziałam, że nic nie rozu-
miem, o niczym nie wiem i że 
muszę iść na wykład. Weszłam na 
salę i mówiłam o wczesnych rzeź-
bie Donatella. Tego samego dnia 
otrzymałam drogą oficjalną pasz-
port kategorii I, tj. zamianowano 
mnie jako profesora uniwersytetu 
obywatelką sowiecką najwyższej 
użyteczności dla państwa. Wie-
działam że taki paszport, wyda-
wany rzadko, chroni „absolutnie” 
przed wywozem i że władze so-
wieckie zamanifestowały w ten 
sposób, że dla moich kwalifikacji 
naukowych przeszły do porządku 
dziennego nad hańbą mojego po-
chodzenia. 
Na drugi dzień, 11 kwietnia rano 
przyszło pismo, takie samo jako 
to, które pokazywał Bedjajew, 
zwalniające mnie z pracy na uni-
wersytecie, zaadresowane do za-
kładu. Profesor Podlacha, stojący 
na czele zakładu, poszedł w tej 
sprawie do „rektora” Marczenki, 
który mu oświadczył, że obowiąz-
kiem jego jest nie ujmować się za 
takimi jak ja profesorami, tylko 
szkolić profesorów spośród synów 
robotników. 
Tego dnia wieczorem poradzili mi 
przyjaciele, abym przez parę nocy 
w domu nie spala, skoro straciw-
szy pracę, jestem już tylko zwykłą 
„pomieszczycą”, w dodatku taką, 
o której mieszkanie stara się ma-
jor NKWD. Niechętnie się do tej 
rady odnosiłam, lecz ustąpiłam dla 
zasady, uważając wszelką brawu-
rę za niedopuszczalną. Spędziłam 
więc noc u Wisi Horodyskiej, któ-
ra miała wolną kanapę. Przegada-
łyśmy długie godziny, byłyśmy 
bowiem pod strasznym wrażeniem 
licznych aresztowań dni ostatnich. 
Wzięto w wielu wypadkach głowy 
rodzin, przede wszystkim lekarzy 
i ziemian. Wiedzieliśmy, że są oni 
jeszcze we Lwowie, wwiezieniu u 
Brygidek. 

Następny dzień, 12 kwietnia, 
przeszedł normalnie; po połu-
dniu odbyła się zwykła lekcja 
angielskiego w mojej bibliotece, 
po czym wyszłam z mieszkania. 
Po kolacji u przyjaciół odprowa-
dził mnie znajomy „do noclegu”, 
około dziesiątej przechodziliśmy 
pod moim domem. Położyłam się 
na gościnnej kanapie. Spałyśmy 
źle, całą noc jeździły samochody 
i dorożki, panował dziwny ruch. 
O świcie obudziła nas stróżowa z 
wiadomością, że w nocy zabrano 
pół Lwowa. Poszłyśmy do okien. 
Przy bardzo bladym świetle po-
ranka przejeżdżały samochody 

ciężarowe pełne ludzi. Jadący byli 
ubrani dobrze, pamiętam panie 
w welonach żałobnych, siedzące 
na wozach jak posągi. Żołnierze 
Armii Czerwonej i milicjanci pil-
nowali ich, stojąc na stopniach. 
Gdyśmy tak patrzyły, wszedł ów 
znajomy, który mnie odprowadzał 
wieczorem. Miał dziwny wyraz 
twarzy, gdy mi w milczeniu wrę-
czał paczkę. Rozwinęłam ją - były 
tam moje przybory toaletowe i tro-
chę bielizny. „
To Andzia pani posyła, pani nie 
może wracać. Są w pani mieszka-
niu i czekają”. 
Dowiedziałam się wtedy, że przy-
szli wieczorem, siedzieli już u 
mnie, gdy przechodziłam tamtędy, 
wracając z kolacji. W nocy przy-
szło ich więcej w pełnym uzbro-
jeniu, wreszcie było ich ośmiu. 
Od Andzi żądano z karabinami w 
ręku, by zdradziła, gdzie nocuję. 
Dziewczyna uporczywie twier-
dziła, że o niczym nie wie. Nad 
ranem wreszcie poszli, pilnowali 
jednak domu z ulicy. Wówczas 
Andzia się wymknęła, lecz nie 
przyszła do mnie, tylko odeszła w 
kierunku przeciwnym, by zmylić 
wartę. Pobiegła do moich przyja-
ciół i poprosiła o ostrzeżenie mnie. 
Tymczasem nadchodziły wia-
domości z różnych stron miasta. 
W południe już wiedzieliśmy, iż 
osoby zabrane znajdują się znów 
w wiadomych pociągach na dwor-
cach Lwowa. Tym razem byli to 
wyłącznie ludzie z miasta, rodziny 
oficerskie, emerytowani urzęd-
nicy, lekarze oraz ziemiaństwo. 
Te cztery grupy zostały wówczas 
straszliwie przetrzebione, przy 
czym zabrano między innymi i 
te wszystkie rodziny, których oj-
cowie byli aresztowani parę dni 
wcześniej. Z „bieżeńców”, to 
znaczy z uciekinierów z zachodu 
pochodzących nie wzięto wów-
czas nikogo. Spośród ziemiaństwa 
poszli w pierwszym rzędzie ci, 
którym sowiety z ich byłych ma-
jątków wystawiły świadectwo po-
chlebne. „Pomieszczyk” bowiem, 
który nie tylko nie jest krwiopijcą, 
ale jeszcze i zdradza zmysł spo-
łeczny, zadaje kłam propagandzie 
i jest tym samym niebezpiecznym 
wrogiem rewolucji. Znowu lud-
ność miejska i podmiejska rzuciła 
się na dworce, więc podawano do 
wagonów wszystko, co się podać 
dało, znowu przemycali się księ-
ża. Mienie zesłańców ulegało na-
tychmiastowej sprzedaży, z tym 
że uzyskane fundusze miały być 
im przesłane w gotówce. Wiem o 
wypadkach, w których to rzeczy-
wiście miało miejsce. 
Do mojego mieszkania sprowa-
dził się pierwszego dnia major 
Bedjajew. Część mebli spalił, 
„bo ich nikt nie chciał”, część 
ukradł stróż. Zginęły wówczas 
moje notatki oraz przede wszyst-
kim biblioteka naukowa, mówiąc 
o rzeczach innych, na przykład 
pamiątki po zmarłych. Wiem, że 
tysiące, a nawet miliony ludzi w 
Europie przeżyło to samo w ciągu 
tych ostatnich lat, lecz ta świado-
mość nie tylko nie jest pociechą, 
przeciwnie, sprawę pogarsza. Im 
więcej jest wśród nas ludzi wy-
zutych z własnej przeszłości, tym 
groźniejszy jest zanik tradycji, 
kontynuacji duchowej, po prostu 
- kultury. 
Ja tymczasem musiałam się ukry-
wać. Nie mogłam pozostać u osób 
o których wiadomo było, że się ze 
mną przyjaźniły, ponieważ wie-
działam, że jestem poszukiwana. 
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Ukryli mnie wówczas znajomi, 
nie mający żadnych obowiązków 
przyjaźni wobec mnie. Okres ten, 
trzytygodniowy był dla mnie nie-
słychanie przykry; świadomość, że 
nieustannie narażam swych opie-
kunów, ciążyła mi niewymownie. 
Spodziewałam się NKWD przy 
każdym dzwonku, drżałam o mo-
ich gospodarzy, a sama nie bardzo 
wiedziałam, co począć. Wydawało 
mi się, że przejście pod okupację 
niemiecką nie ma celu, że pod 
Hitlerem nie ma możliwości pra-
cy, że natomiast zadaniem moim 
jest-skoro już tu wytrwać, już się 
tutaj bliskiej „chwili zmartwych-
wstalnej” doczekać nie mogę -wy-
dostanie się za granicę, do Włoch, 
a stamtąd do Rządu do Francji i do 
krajów anglosaskich. Myślałam 
wówczas, że tam nie wiedzą, co 
się u nas dzieje, że im brak infor-
macji, skoro audycje radiowe mó-
wiły zawsze i wyłącznie o terrorze 
i okrucieństwie okupacji niemiec-
kiej! Jak na złość, przedostanie się 
w owej chwili przez Karpaty na 
Węgry czy do Rumunii było nie-
możliwe. Ostatnie grupy wpadły 
co do jednej, nikt z przewodników 
już nawet próbować nie chciał, tak 
pilnie była w owych dniach strze-
żona granica. 

Dziś, gdy piszę te słowa, mam 
serce pełne wdzięczności dla Woli 
Wyższej, która wówczas pokrzy-
żowała owe nierozumne plany i 
pozwoliła mi w ten sposób pozo-
stać i pracować w Kraju jeszcze 
dwa lata. Lecz wówczas trzeba 
było czekać, a to właśnie było 
najgorsze. Starałam się w mia-
rę możności wykorzystać czas i 
przygotować robotę za granicą. 
Na razie chodziło o pierwszy etap 
- o Rzym. Odzyskawszy łącz-
ność z księdzem Włodzimierzem 
Cieńskim, kazałam go zapytać, 
czybym się mogła z nim przed 
wyjazdem zobaczyć, gdyż jadąc 
do Rzymu, chciałabym mieć in-

formacje i dyrektywy, co powie-
dzieć w Watykanie. Pewnego dnia 
ks. Cieński dał znać, że będzie na 
Poczcie Głównej o piątej po połu-
dniu, że go Wisia Horodyska ma 
stamtąd zaprowadzić do mnie.
Przygotowałam więc szereg pytań 
i czekałam z niecierpliwością na 
człowieka, do którego czułam tyle 
zaufania. Byłam pewna, że ta roz-
mowa pożegnalna, na której mi tak 
zależało ze względów osobistych, 
da mi wskazówki decydujące co 
do pracy informacyjnej, do której 
się przygotowywałam. Minęła go-
dzina szósta - nie przyszedł nikt. 
Wreszcie około siódmej zjawiła 
się Wisia, była jednak sama. Po-
patrzyłam na nią i powiedziałam: 
„Cieński aresztowany?”. - 
„Tak”.
 Z jej wiadomości wynikało, że zo-
stał zabrany po południu z własnej 
kancelarii parafialnej, w sutannie, 
jak tego pragnął. Mawiał bowiem 
nieraz do mnie „Wezmą mnie kie-
dyś na pewno, byleby wzięli w su-
tannie. Teraz trzeba nieraz chodzić 
po cywilnemu, żeby ludzi nie na-
rażać, do których idę, a ja nie mam 
ochoty przejechać się w głąb Rosji 
w tym przebraniu”. 
Aresztowanie to wywołało we 
Lwowie ogromne przygnębienie, 
szczególnie że wówczas wstrząs 
wywołany przez wywóz maso-
wy jeszcze bynajmniej nie osłabł. 
Ludzie od tego czasu miesiącami 
spali z prowiantem i strojem nar-
ciarskim przy łóżku. Byli tacy, 
którzy po prostu pragnęli wywo-
zu, bo nie mogli dłużej wytrzymać 
czekania. Trzeba było jednak po-
mimo wszystko zdobyć dyrekty-
wy dotyczące audiencji u papieża. 
Kazałam więc zapytać arcybisku-
pa Twardowskiego, czy chce mnie 
widzieć, ponieważ się wybieram 
do Rzymu. W odpowiedzi wyzna-
czył mi dzień, w którym miałam 
być na mszy o siódmej w klasz-
torze, gdzie mieszkał od czasu 
eksmisji z pałacu. Po mszy, gdy 

będzie wracał z kaplicy do swo-
ich pokoi, pni iść za nim. Ubrałam 
się więc możliwie odmiennie niż 
dotychczas - chustka na głowę, 
okulary na nos, a koszyk z flaszką 
wódki pod pachę - i pomaszero-
wałam do owego klasztoru. Tam 
byłam na mszy odprawionej przez 
arcybiskupa, a gdy wychodził, 
poszłam za nim. Kazał mi czekać 
chwilę na siebie w małej rozmów-
nicy, miałam więc czas się wyzuć z 
owych cudacznych dodatków, nim 
wrócił. Gdy usiedliśmy, zaczęłam 
mówić, że się wybieram do Rzy-
mu, że będę zapewne na audiencji 
u papieża, że proszę o zlecenie, co 
mam powiedzieć. Starzec słuchał 
uważnie. Gdy skończyłam, powie-
dział z uśmiechem: „
Niech pani powie Ojcu św., że 
nam jest bardzo dobrze. Niech 
pani mu powie, że kler cały, do-
słownie cały, bo bardzo nieliczne 
słabe jednostki odpadły w pierw-
szej chwili-ich ucieczka była dla 
nas raczej pomocą - że kler cały 
trzyma się doskonale. Ze udało się 
dość licznym księżom pojechać w 
głąb Rosji z zesłańcami, że inni - 
może my wszyscy- czekamy na 
wywóz albo na cokolwiek co by 
nas spotkać miało, ale że propa-
ganda antyreligijna w szkołach 
nie chwyta, że ludność, a przede 
wszystkim inteligencja, która się 
dawniej trzymała z dala, garnie się 
do nas, że duża ilość ludzi przy-
stępuje do Komunii, widzimy to 
po nadzwyczajnie zwiększonym 
zapotrzebowaniu na hostie. Niech 
pani powie Ojcu św., że przesyłam 
mu wraz z całym klerem i wier-
nymi mojej archidiecezji wyrazy 
przywiązania bez granic, a dla Sto-
licy Apostolskiej zapewnienie od-
dania aż do ostatniej kropli krwi. 
Tylko niech pani nie zapomni mu 
mówić, jak bardzo wszystko jest 
dobrze”.  
Patrzyłam i słuchałam. Wiedzia-
łam, że ten starzec jest człowie-
kiem skromnym, bez silniejszej 
indywidualności. Zrozumiałam 
wówczas, jak potęga idei może 
wynieść jej reprezentanta wysoko 
ponad wszelkie ludzkie cierpie-
nia, niepokoje czy obawy - nawet 
ponad napięcie heroizmu, w sferę 
zupełnej pogody, w której istnieje 
jedynie już to, co jest istotne. Gdy 
skończył, pobłogosławił mnie na 
drogę. Widziałam wówczas, że go 
ogarnęło wzruszenie, gdy żegnał 
osobę, która tworzyła w tej chwi-
li ostatnią może łączność między 
nim a Rzymem. Potem powiedział 
zmienionym, prawie wesołym 
głosem: 
„A teraz proszę się tu przy mnie 
ubierać!” . 
Już chustka na mojej głowie bar-
dzo mu się podobała, ale gdy zo-
baczył flaszkę od wódki wystającą 
z mojego koszyka, ucieszył się jak 
dziecko i uśmiał serdecznie. Wy-
chodząc stamtąd, poczułam się 
bardzo mała. 
Tymczasem szła wiosna, ta wiosna 
tak upragniona, tak oczekiwana, a 
z nią zamiast wyzwolenia strasz-
na wiadomość - że alianci opuścili 
Norwegię! A więc to jeszcze nie 
koniec, jeszcze się to przeciąga!” 
Jakżeż to długo ma potrwać?! 
W owych dniach musiałam zmie-
nić kwaterę i przenieść się do in-
nych znajomych, nie mogłam zbyt 
długo pozostać w jednym miesz-
kaniu, szczególnie że jedyne okno 
mojego pokoju wychodziło na 
mały dziedziniec, a naprzeciwko 
mieszkał milicjant. Pomimo że 
wietrzyłam tylko przez drzwiczki 

od pieca, milicjant jednak począł 
się mną interesować. Okna moje-
go nowego, obszernego przybytku 
wychodziły na niezabudowaną 
parcelę, na której rosła duża stara 
brzoza. Gałęzie jej w owej chwi-
li właśnie pokrywały się zielenią 
maleńkich liści. Nie miałam żad-
nych wątpliwości i wszystkim 
to powtarzałam, że nim te liście 
opadną, wrócę do wolnego Lwo-
wa, Jednak myśl o wyjeździe była 
dla mnie niewymownie ciężka! 
Tymczasem trzeba było koniecz-
nie, a tu przedostanie się przez 
góry było ciągle niemożliwe!
Przyszły natomiast wiadomości, 
że przejście na Węgry przez Zako-
pane jest o wiele łatwiejsze. Mu-
siałam się więc zdecydować na 
rzecz, której dotychczas w rachubę 
nie brałam, postanowiłam „pójść 
pod Hitlera” i stamtąd dopiero 
przedostać się na Węgry. Właśnie 
wtedy przygotowywał się drugi 
transport legalny wracających na 
zachód „bieżeńców”, ludzi, któ-
rzy w czasie kampanii wrześnio-
wej uciekli na wschód, gdzie było 
„bezpiecznie”. Komisja niemiec-
ka urzędowała we Lwowie razem 
z sowiecką. Przyjaciele zajęli się 
mną, a jeden znajomy, który nie 
miał wobec mnie najmniejszych 
jakichkolwiek zobowiązań, za-
proponował mi rzecz, którą acz z 
ciężkim sercem, przyjąć musia-
łam. Nie było już po prostu innego 
wyjścia. Miał wszystkie papiery i 
jechał do Krakowa. Oświadczył 
gotowość zabrania mnie ze sobą. 
Początkowo sprawa wyglądała 
tak, jakbym mogła jechać tylko 
jako żona tego pana, i że trzeba 
będzie wziąć z nim ślub sowiecki, 
tzn. pięciorublowy, bo tyle wyno-
siła taksa urzędowa. Gdy się oka-
zało, że wystarczy, jeśli będę jego 
siostrą, odetchnęliśmy, przyznam, 
oboje. Sfabrykowano mi więc pa-
pierki na jego nazwisko. Profesor 
chemii naszego uniwersytetu w 
nocy, w swoim zakładzie wywa-
bił moje nazwisko z mej zielonej 
karty identyfikacyjnej, bez naru-
szenia w tym miejscu zielonego 
koloru karty, i wpisał nazwisko 
mego „brata”. 

Zbliżał się moment rozstania i wy-
jazdu. Choć wiedziałam, że jestem 
już tylko ciężarem dla wszystkich, 
miałam jednak wrażenie dezercji. 
Poza tym obarczałam obcego mi 
prawie człowieka swoją poszu-
kiwaną przez Sowietów osobą i 
narażałam go straszliwie. Roz-
stawałam się z przyjaciółmi naj-
bliższymi oraz z najwierniejszą 
Andzią. Nikt nie wiedział, kiedy 
ci ludzie pojadą wszyscy w głąb 
Azji gdziekolwiek ich ta dzicz za-
wlecze. A ja jechałam wprawdzie 
w nieznane, ale zawsze na zachód 
i- bądź co bądź - uciekałam. Może 
mniej ciężkie byłoby to przejście, 
gdybym wówczas była wiedziała, 
że nie dla pochodzenia jestem po-
szukiwana, tylko z powodu wsypy 
w ZWZ, bo nas zdradził „Kornel”, 
wysoki major, do którego czułam 
wstręt, i że dziś, gdy piszę, z całej 
tej naszej paczki lwowskiej żyje 
już tylko ksiądz Cieński, pan Jan 
Jaworski i ja!

Bolesna chwila wyjazdu przy-
padała akurat na wieczór dnia 3 
maja. Noc była jasna, wiosenna, 
ciepła. Dorożka nas wiozła przez 
miasto tak niezmiernie mi dro-
gie - pamiętam jak dziś strzelistą 
sylwetę kościoła Bernardynów w 
świetle księżyca - jechaliśmy do 

dużego garażu, skąd jeszcze przed 
świtem miał wyruszyć samochód 
ciężarowy, aby nas zawieźć do 
Przemyśla. Wyjechaliśmy ze spóź-
nieniem, tak że już dniało, gdyśmy 
opuszczali Lwów i patrzyli na ko-
puły św. Jura i na wieże św. Elż-
biety. Było nas osób dwadzieścia 
kilka, ale nikt się do nikogo nie 
odzywał. Tak minęliśmy Gródek 
Jagielloński i drogę, która stamtąd 
skręca na lewo. Stał tam drogo-
wskaz z napisem: DO KOMAR-
NA. Dopiero gdyśmy już i tamtę-
dy przejechali, poczułam nagle po 
raz pierwszy, że mnie teraz już nic 
z żadnym na świecie miejscem nie 
wiąże, że oderwana od wszystkie-
go, co osobiste, jadę w świat. W 
Przemyślu roiło się od znajomych. 
Ciągle się ktoś na ulicy rzucał na 
mnie z okrzykiem radości, ponie-
waż słyszał, że dawno nie żyję, ze 
uciekając z mieszkania spuściłam 
się po rynnie, że zostałam zabita 
na zielonej granicy. Kłopotliwe 
te gadania i okrzyki pochodziły 
oczywiście od różnych „niebłago-
nadiożnych” osób, które, się wów-
czas zjechały w Przemyślu, ale 
dla każdego z nas były wielce nie-
wygodne. Tego dnia odnalazłam, 
w jego ówczesnym mieszkaniu, 
biskupa sufragana, ks. Tomakę, 
którego dobrze znałam. Przyszło 
mi bowiem na myśl, że może 
mieć wiadomości do przekazania 
ordynariuszowi, który przebywał 
po stronie niemieckiej. Biskup 
Tomaka przyjął mnie z wyraźnym 
ojcowskim zaniepokojeniem:

„Co pani tu, jeszcze robi?”
„Staram się wydostać, Ekscelen-
cjo” -odpowiedziałam.
Biskupowi Bardzie przekazał 
przeze mnie sporo wiadomości. 
Wreszcie trzeciego dnia stanęli-
śmy do rewizji sowieckiej. Była 
nadzwyczaj dokładna. Zdobyli na 
nas sporo biżuterii i szczególnie; 
dużo złotych polskich, na które 
polowali z łapczywością wprost 
namiętną choć u nich już dawno 
- bo od grudnia - były nieważne. 
U mnie pomimo wszystko nie 
znaleźli większej sumy, która była 
ukryta pod podszewką skórzanej 
torby, oraz perełek zaszytych w 
kołnierzu mojego płaszcza. Po 
rewizji kontrolowali dokumenty. 
Mój papierek nie zwrócił zresztą 
tak bacznej ich uwagi, ze względu 
na wzorowy porządek w papierach 
mego „brata”. Następnie ustawili 
czwórkami i kazali iść na most. 
Przechodziliśmy między wartami 
rosyjskimi, które wołały na nas:
 „Do swidanija w Krakowie!”
 Byli oni, jak wszyscy żołnierze 
Armii Czerwonej, brudni, nieogo-
leni i źle umundurowani. Gdyśmy 
dochodzili do połowy mostu, uj-
rzeliśmy idącą na nasze spotkanie 
grupę wojskowych niemieckich, 
ludzi wspaniałego wzrostu, wy-
glądających świetnie, ubranych w 
lśniące mundury. Z nimi szły pie-
lęgniarki Czerwonego Krzyża w 
białych fartuchach. 
„To jednak jest Europa”, odezwały 
się glosy w naszych rzędach. [...]
 

h t t p s : / / w w w. t a n i a k s i a z k a .
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https://www.historiaposzukaj.pl/
wiedza,osoby,717,osoba_karoli-
na_lanckoronska.html
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Nazywam się Teresa Radziszew-
ska z d. Adamowicz. Urodziłam 
się w roku 1934 i mieszkałam 
na kolonii Aleksandrówka, gm. 
Kupiczów, powiat Kowel na 
Wołyniu. Mój tatuś miał na imię 
Teofil Adamowicz, jego rodzice 
to Michał Adamowicz i Tekla z 
d. Bondyra. Moja mamusia mia-
ła na imię Bronisława i była z d. 
Kupiec. Moi oboje rodzice wy-
wodzili się z Ziemi Zamojskiej 
ze wsi Białowola, tylko ok 6 km 
od Zamościa. Tam mieszkał mój 
dziadek Michał Adamowicz i tam 
też przyszedł na świat Teofil. Po 
I wojnie światowej dziadek Mi-
chał sprzedał gospodarstwo rol-
ne i wyjechał na Wołyń, kupując 
tam tańszą ziemię, by polepszyć 
byt swoim czworga dzieciom. 
Na tamten czas było to dość 
opłacalne, gdyż kupił jej cztery 
razy więcej za sprzedaną tutaj 
w Białowoli. Ziemia była żyzna, 
czarnoziem, piękne okolice, lecz 
zamiast gospodarstw pięknie 
widniejących na planie, zasta-
li tam okopy, bunkry i leje po 
bombach. Zatem początki były 
i takie, że przyszło im mieszkać 
w szałasach, a przy tym równali 
teren, budowali domy, urządza-
jąc wszystko od podstaw.
Kolonia Aleksandrówka składała 
się z 24 rodzin osadników pol-
skich oraz z trzech rodzin ukraiń-
skich. A byli to Kyc Paweł z żoną 
i dwojgiem dzieci: Michał i Olga, 
Korzeń Mikołaj z żoną, dwoma 
córkami i synem oraz Lewczuk 
z żoną i córką, oni wszyscy rów-
nież byli osadnikami, przywędro-
wali zaś tutaj, gdzieś z Biłgoraj-
skiego. Kolonia nasza położona 
była jakieś 500 m od rzeki Sto-
chód, płynącej wąskim kory-
tem wśród olchowych lasów, 
zielonych łąk i żyznych pól. Na 
początku naszej kolonii, była 
figura Matki Bożej, przy której 
w maju odprawiały się nabo-
żeństwa majowe, a którą z mo-
imi koleżankami Leokadią (Lo-
dzią) Nowakowicz oraz Ireną 
Dygodą, ubierałyśmy kwiatami 
i wieńcami. Figurę tę w pierw-
szym dniu napadu banda UPA 
rozbiła w kawałki. Do dzisiaj 
pozostały tylko fundamenty, a w 
nich wmurowany akt fundatora.
Zabudowania obsadzone były 
drzewami owocowymi różnych 
gatunków, które bogato owoco-
wały. Przed naszym domem na 
środku trawnika stał duży jasion, 
na który lubiłam wchodzić, gdyż 
z niego daleko dookoła widocz-
na była okolica cała z pięknym 
krajobrazem. Dodatkowo przy 
naszym ogródku stała duża i roz-
łożysta akacja, a pod tą akacją ła-

weczka. Siadywali tam wieczora-
mi, po ciężkiej pracy w polu moi 
rodzice, dziadkowie, nasi sąsiedzi 
i gaworzyli, tak sobie przyjaźnie 
o różnych sprawach. Po drugiej 
stronie ulicy, dosłownie na prze-
ciw, był murowany budynek, a w 
nim 1 – klasowa szkoła oraz mle-
czarnia. Zatem moje dzieciństwo 
nie mogło być nudne, miałam 
liczne rodzeństwo: Jan (ur. 1928), 
Stanisława (ur. 1940) i malutki 
Henryk (ur. 1942) oraz wiele ser-
decznych koleżanek. 
Niedaleko naszej kolonii były 
jeszcze inne polskie polskie 
osady, takie jak: Adamówka, 
Michałówka i Dunaj. Natural-
nie dzisiaj nie istnieją, zostały 
zrównane z ziemią i teraz są 
tam tylko szerokie pola koł-
chozowe. Zaraz po sąsiedzku 
były wsie ukraińskie: Sieniawka 
i Ośmigowicze. Zamieszkiwa-
ły tam jednak nieliczne rodziny 
polskie, czeskie, niemieckie i ży-
dowskie. Ośmigowicze to duża 
wieś ukraińska, późniejsza siedzi-
ba bandy UPA. Była tam szkoła 
7 – klasowa, do której uczęszcza-
ły dzieci różnych narodowości. 
Była też nieduża cerkiew, do 
której jako 9 – letnia wówczas 
dziewczynka, biegałam czasa-
mi z koleżankami Ukrainka-
mi: Olgą i Żenią. Pamiętam 
jak pięknie śpiewali w cerkwi, 
a nabożeństwo odprawiało się 
inaczej, niż w naszym kościele. 
Na obrazach pozawieszane były 
haftowane, lniane ręczniki, a ba-
tiuszka z długą brodą, odwracając 
się do wiernych, podnosił ręce w 
górę, mówiąc tubalnym głosem: 
„Hospodi pomiłuj”, a chór wtóro-
wał: „Hospodi, Hospodi, Hospodi 
pomiłuj”. 
W niedzielę jeździliśmy obo-
wiązkowo do kościoła, a nie 
było daleko, gdyż za Stochodem 
we wsi Worączyn, była kapli-
ca na wyspie, otoczona wodą i 
tam byłam u I Komunii Świętej 
w roku 1942. Natomiast nasz 
kościół parafialny pw. Matki 
Bożej Szkaplerznej, był już w 
małym lecz uroczym maistecz-
ku Kisielinie, oddalony od nas 
około 9 km. Pamiętam że często 
po niedzielnym nabożeństwie jeź-
dziliśmy na Trystak (dzisiaj nie 
istnieje także) do cioci Sidoro-
wicz, a mieli oni tam 100 ha go-
spodarstwo. Dość powiedzieć, że 
w tamtym czasie wszystkim po-
wodziło się dobrze, bo gdy ziemia 
urodzajna, to i chleba ludziom nie 
brakowało. Polacy i Ukraińcy żyli 
w zgodzie, a w wielu przypadkach 
w przyjaźni, żenili się wspólnie 
i zakładali razem mieszane ro-
dziny. Tak było do chwili, kiedy 

nadeszły dni mroczne i złe, dni 
prawdziwej gehenny Kresowian.

Ustawił wg wzrostu swoje sied-
mioro dzieci i wszystkie pozabi-
jał
Pamiętam wrzesień 1939 r. i 
wszechobecne, ogromne przera-
żenie, ludzie opętani strachem, 
uciekali z zachodu w popłochu. 
Okaleczeni, obdarci i głodni, a 
nogi pozawijane w szmaty, wi-
dok niezwykle przykry. W domu 
ciągle słuchali radia (było takie 
na słuchawki). Przez pewien czas 
kwaterowało u nas Wojsko Pol-
skie (WP), byli u nas również i 
cywile, nawet z Warszawy. Po 
odejściu naszego wojska przy-
szli Sowieci, początkowo woj-
sko, a potem napłyneli i cywile, 
wprowadzając z miejsca nowy, 
komunistyczny ład społeczny. 
Naturalnie zabrali nam ziemię, 
powbijali słupki koło samej sto-
doły i tak potworzyli u nas koł-
chozy. Potem wywozili na Sybir. 
Pamiętam jak rodzice posyłali 
paczki dla Karpików (to byli nasi 
kuzyni), ale i nas czekał ten sam 
los, gdyż już byliśmy podobno za-
pisani w kolejce, ale nie zdążyli.
Nadszedł rok 1943, gdy coraz czę-
ściej przychodziły straszne wieści 
o napadach na polskie wioski, ko-
lonie i osady. Mówiło się że spę-
dzają ludzi do stodół, czy domów, 
oblewają budynki benzyną i pod-
palają. Piłują piłami, przekłuwają 
widłami, rąbią siekierami, wyłu-
pują oczy, niemowlęta nadziewają 
na sztachety płotów, przybijają do 
drzwi domów (jako że te niwinne 
ofiary to niby polskie orły), wrzu-
cają do studni, obcinają języki, 
uszy, wyprówają wnętrzności itp, 
itp. Ukraińcy, którzy byli żonaci 
z Polkami zabijali swoje żony i 

własne dzieci, tak uczynił Kmin 
mieszkający niedaleko od nas. 
A w Kisielinie Ukrainiec usta-
wił wg wzrostu swoje siedmioro 
dzieci i wszystkie pozabijał, bo 
były urodzone z matki Polki, 
Laszki, a ich hasłem było: „ryzat 
lachiw” i rizali.
Dla mieszkańców naszej polskiej 
kolonii Aleksandrówka nasta-
ły dni grozy. Wydarzenia z dnia 
na dzień przybierały, coraz to b. 
dramatyczny, dynamiczny obraz. 
Przez pewien czas przebywał u 
nas, pomagając w gospodarce je-
niec sowiecki. Uciekł z obozu nie-
mieckiego Karolówka pod Zamo-
ściem, nie miał dokumentów, był 
Gruzinem, a ponieważ nie chciał 
wstąpić do bandy UPA, to dlatego 
został zamordowany. Któregoś 
dnia przybiegła do nas sąsiadka 
Sałachowa z wielkim płaczem. 
Okazało się że poszła odwiedzić 
swoją matkę na pobliską wioskę 
Dunaj i zastała całą rodzinę po-
mordowaną, już byli porąbani 
w kawałki. 
W krótkim też czasie lotem bły-
skawicy, obiegła nas wieść, że w 
naszym parafialnym kościele w 
Kisielinie, wymordowali ludzi, a 
działo się to w Krwawą Niedzielę 
11 lipca 1943 r.. Z naszej kolonii 
w tym dniu w kościele, były tylko 
dwie osoby: Bąk Franciszka oraz 
Kukiełka Maria. Obie przeżyły 
atak banderowców i rzeź wier-
nych w kościele bowiem zdołały 
ukryć się na ambonie. Do domów 
wróciły dopiero po dwóch dniach. 
Opowiadały potem wszystkim, 
jak oprawcy zgromadzili część 
dzieci, które w tym dniu przy-
stępowały do I Komunii Świę-
tej, tuż przy Ołtarzu i zmuszali 
dzieci, by te modliły się do Boga 
o darowanie życia, o wyratowa-

nie Ich z tej opresji. I dzieci mo-
dliły się, ale to nie wystarczyło 
bandytom, którzy je tam przy 
tym świętym Ołtarzu zarąbali 
siekierami. 
Pewna część ludzi zdołała się 
wyratować od rzeźnickiego noża, 
broniąc się zażarcie na przyle-
gającej do kościoła, murowanej 
plebani. Opisał to dokładnie i ze 
wszystkimi szczegółami Prof. 
Włodzimierz Sławosz Dębski w 
książce pt: „Czerwone noce”. 
Jego opis wiernie odpowiada tam-
tym szatańskim zapustom bande-
rowców. Pan Dębski jest naocz-
nym świadkiem tamtych wyda-
rzeń. Był jednym z tych, którzy 
mieli szczęście na czas schronić 
się przed ryzunami właśnie na 
plebani i tam przez długie godzi-
ny, bronili się dzielnie, odpierając 
wściekłe ataki ryzunów. Rzucali 
cegły w napastników, narażali ży-
cie odrzucając granaty. Podpalo-
ny kościół, ugasił dopiero ulewny 
deszcz. Podczas tego bandyckie-
go napadu, zginęło śmiercią mę-
czeńską wielu naszych parafian, 
także nasz wujek Sidorowicz z 
Trystak.

Lipcowa rzeź kolonii Aleksan-
drówka

W tydzień po napadzie na nasz 
kościół w Kisielinie, zrobił się 
ruch na naszej kolonii, w lesie 
bowiem pojawili się jacyś uzbro-
jeni ludzie. W krótkim czasie do 
naszego domu przyszedł Ukra-
iniec Kyc i dobrze radził, by nie 
nocować czasem w domu, bo 
nigdy nie wiadomo, co może się 
jeszcze wydarzyć. Mówił nam 
tak: „Najlepiej by było, gdybyś 
Bronia z dziećmi udała się dziś 
do nas na noc.”. Zbliżał się bo-

Banderowcy przelali czarę 
zła, nienawiści i krwi 
w kolonii Aleksandrówka
Sławomir Tomasz Roch
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/ Zdjęcie: Teresa Radziszewska (z lewej) i Janina Kalinowska 27 lipca 2011 r. w mieszkaniu Pani Tereski w Zamościu.
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wiem wieczór. Udaliśmy się więc 
z mamą do Ukraińca Kyca, tylko 
nasz tato został w domu. Ledwie 
zdołaliśmy dotrzeć do ich zabu-
dowań, jak w drugim końcu Alek-
sandrówki, rozległy się strzały. 
Kyc zaraz zaprowadził nas do 
Korzenia obok, tam nas ukryli 
w komorze, zamykając drzwi 
na klucz. Drugie drzwi komo-
ry wychodziły na ogródek przy 
drodze i były w nich dość duże 
szpary przez które widziałam 
biegających bulbowców, krzy-
czeli, strzelali. Ściskałam w dło-
niach różaniec, który dała mi 
mama przed wyjściem z domu, 
modliłam się i drżałam, jak liść. 
Zamarliśmy z przerażenia kiedy 
bandycu wpadli do domu, pytając 
o Polaków, lecz gdy padła odpo-
wiedź nie ma tu takich, wyszli. 
W tej komorze było nas czworo 
małych dzieci, ja miałam 9 lat, 
brat Januszek 5, Stasia 3 latka, a 
najmniejszy braciszek Heniuś 1,5 
roczku. Wszyscy siedzieliśmy w 
bezruchu, starając się nawet nie 
oddychać. Kiedy strzały ucichły, 
a banda odeszła Korzeń zapro-
wadził nas do stodoły, gdzie była 
zrobiona kryjówka. W zapolu 
było złożone siano, a przez środek 
było zrobione przejście do ścia-
ny, a tam dość duża luka, gdzie 
swobodnie można było siedzieć. 
Przez szpary w deskach wpadało 
światło, była noc, lecz teraz blask 
bijący od płonących, polskich za-
budowań, rozjaśniał całą okolicę.
Jak się w krótkim czasie dowie-
dzieliśmy bandyci, zgromadzili 
niedaleko Figury, koło domu 
rodziny Dzięsławów wszyst-
kich tych, którzy nie zdołali się 
ukryć. Ludzie ci wierzyli, że idą 
na zebranie. Byli to: 
Nowakowicz Maciej lat 42, No-
wakowicz Michalina lat 40, Hen-
ryk lat 13, Irena lat 9. 
Rytwiński Piotr lat 45, Zofia lat 
40.
Kmin Bronisława lat 45. 
Kukiełka Maria lat 50, Kukiełka 
Władysława lat 21, Kukiełka Jan 
lat 18, Floria lat 16, Stanisława lat 
15, Maria lat 25, Józefa lat 9, Jó-
zef lat 55. 
Kudyk Katarzyna lat 68, Antoni 
lat 65, Waleria lat 27.
Nagajko Waldemar lat 12, Henryk 
lat 10, Katarzyna lat 32, Wojciech 
lat 34.
Kijkowska Helena lat 28.
Zalewska Aniela lat 32, Witold lat 
13.
Kańska Józefa lat 60, Kański Mar-
celi lat 65.
Adamowicz Marcelina lat 38 – to 
moja stryjenka.
Bąk Franciszka lat 39.
Dzięsław Józefa lat 17, Jan lat 35, 
Maria lat 31.
Sachajko Roman lat 16, Anastazja 
lat 70.
Poliwka Michał lat 42, Wiktoria 
lat 40, Janusz lat 2, Poliwka Maria 
lat 0,4.
Sada Jan lat 70, Stanisław lat 50, 
Maria lat 32, Janina lat 17, Józef 
lat 20, Władysław lat 40, Weroni-
ka lat 50, Władysława lat 40.

Szczeniawski Kazimierz lat 42.
Dygod - cała rodzina 8 osób.
Suduł – cała rodzina 9 osób.
Nawrol – rodzina 4 osoby.
Sachajko – dwie osoby.
Konewko – dwie osoby.
Razem w tym dniu na naszej ko-
lonii Aleksandrówka zginęło 72 
osoby. Miejsce mordu znajdo-
wało się vis-a-vis domu mojego 
stryja Franciszka Adamowicza, 
który ukryty za płotem w gęstym 
żywopłocie, był naocznym świad-
kiem, tej nieludzkiej rzezi. Gdy 
opowiadał nam później o tej tra-
gedii, mówił przerażające rzeczy, 
mówił nam tak: „Zebranych tam 
ludzi zabijali w różny sposób. 
Jeden z bandytów wyrwał matce 
z rąk niemowlę i chwytając za 
nóżki, walił z całej siły w płot, aż 
mózg się rozbryzgiwał po płocie. 
A gdy zrozpaczona matka zaczęła 
krzyczeć: ‘Nie bij go’. To drugi 
bandzior natychmiast przebił ją 
widłami. Małe dzieci powrzucali 
do studni, te większe zapędzili do 
lochu po kartoflach i tam ziemią 
zawalili. Starszych bili kołkami, 
rąbali siekierami, widłami kłuli. 
Matka Suduł do swojego 17-let-
niego syna powiedziała: ‘To ja 
stara, ale czego ty synu taki mło-
dy masz tu umierać!’. Na te sło-
wa on rzucił się do gwałtownej 
ucieczki od pewnej już śmierci z 
rąk żądnych krwi rezunów. Za-
częli za nim strzelać, ale tam było 
zboże i zaraz las i tak zdołał się 
uratować. To była najprawdziw-
sza rzeź!”.
Po kilku dniach na miejsce doko-
nanej rzezi zaczęli schodzić się 
pochowani w różnych miejscach 
i ocaleni z rzezi Polacy, poszłam 
tam i ja sama. To było przerażają-
ce, pamiętam że na drodze wciąż 
leżały resztki ciała, na płocie ślady 
krwi, a dookoła zgliszcza. Widzia-
łam tę szeroką na 4 do 5 m mogiłę. 
Posadziliśmy na tej mogile kwia-
ty i modliliśmy się, a wielu ludzi 
rozpaczało nad ciężkim losem, 
który nas wszystkich dotknął tak 
mocno. Tymczasem Ukraińcy 
zaczęli rozpowiadać, że to była 
pomyłka, że ta rzeź tak napraw-
dę nie była potrzebna, gdyż tu 
w Aleksandrówce, to naprawdę 
dobrzy ludzie pomieszkiwali. 
Dalej w myśl tej banderowskiej 
propagandy Ukraińcy wprost za-
chęcali, gorąco namawiali, by 
wszyscy jeszcze żywi Polacy, bez 
obawy o swoje życie, powraca-
li do swoich domów i spokojnie 
zbierali zboże ze swoich obsia-
nych pól i zagonów. Wszyst-
kich solennie zapewniano, że 
nic nam ponownie nie zagraża, 
że ludzie i ich dobytek pod ich 
banderowską ochroną są teraz 
bezpieczne. Od tej pory na na-
szą kolonię przychodziły młode 
kobiety, których zadaniem było 
nas pilnować, jakby taka warta. 
Koło naszego domu stały dwie 
takie banderówki, jedna była w 
ciąży. CDN (fragment wspomnień 
Teresy Radziszewskiej z d. Ada-
mowicz z kolonii Aleksandrówka, 
pow. Kowel na Wołyniu, wysłu-
chał, spisał i opracował Sławomir 
Tomasz Roch)

„Oszmiańskie historie” 
- Bronisław Polionis
Tomasz Kiejdo
„Oszmiańskie historie” – Broni-
sław Polionis

Powiat oszmiański za czasów 
Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów był największym z powiatów 
w województwie wileńskim. To 
właśnie na jego terenie – w Kre-
wie – zawarto układ, który dał 
początek unii polsko-litewskiej. 
Stąd wywodzi się królewska dy-
nastia Jagiellonów. Tu urodziło 
się wielu wybitnych artystów, ka-
płanów i obrońców Ojczyzny.

W cyklu wspomnień przedsta-
wię osoby i rodziny związa-
ne z przedwojenną historyczną 
„Oszmiańszczyzną”. Niekiedy 
będą to wątki nieznane, innym ra-
zem odświeżone, ale wzbogacone 
o nowe materiały graficzne z ar-
chiwów lub zbiorów prywatnych. 

Znaczna ich część nigdy nie była 
publikowana. Kolejne artykuły 
pojawiać się będą w dwumie-
sięcznych odstępach.

Bronisław Polionis – lekarz, dy-
rektor szpitala, radny miejski 
w Oszmianie, a także więzień, 
łagiernik, lekarz wojskowy w 
Teheranie i Koja. Człowiek, 
którego służba, poświęcenie dla 
ludzi Oszmiańszczyzny budziły 
szacunek i wdzięczność nawet 
wiele lat po wojnie. 

Bronisław Polionis urodził się 22 
października 1887 roku w Gabria-
łowszczyźnie (Gmina Graużysz-
ki), na terenie powiatu oszmiań-
skiego. Jego rodzicami byli 
Antoni i Michalina z Bobrow-
skich Polionisowie. Miał czte-
rech braci: Edwarda, Kazimierza, 

Antoniego, Jana oraz siostry Ge-
nowefę i Wiktorię. Gimnazjum 
ukończył maturą 7 czerwca 1910 
roku w Wilnie. Jesienią rozpoczął 
studia medyczne na Uniwersy-
tecie Dorpackim. Uniwersytet w 
Dorpacie (obecnie Tartu) – wobec 
zamknięcia Uniwersytetów Wi-
leńskiego i Warszawskiego – był 
głównym miejscem studiów Pola-
ków z zaboru rosyjskiego.

26 lipca 1914 roku został wcie-
lony do wojska carskiego. Do 
marca 1917 roku przebywał w 
Wyborskim Wojskowym Szpi-
talu Twierdzy nr 2 jako młodszy 
ordynator. Po tym czasie służył 
najpierw jako młodszy, później 
jako starszy lekarz w 463 Kra-
snohomskim Pułku Piechoty. W 
lutym 1918 roku został zdemobi-
lizowany. 

/ Bronisław Polionis w okresie nauki gimnazjalnej, zdjęcie wykonane w zakładzie fotograficznym Stanisława Filiberta Fleury’ego w 
Wilnie, fot. zbiory Haliny i Witolda Bobrowskich
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Po powrocie do Dorpatu, 27 mar-
ca, zdał egzamin dyplomowy. 
Specjalizował się w chirurgii. 
Od kwietnia 1918 roku mieszkał 
i odbywał praktykę lekarską w 
Holszanach. W trakcie wojny pol-
sko--bolszewickiej był zaangażo-
wany w działalność konspiracyj-
ną w Holszanach i Graużyszkach 
oraz w tzw. oddziałach samo-
obrony. Wobec ofensywy bolsze-
wickiej wycofał się na zachód. 5 
września 1920 roku ochotniczo 
wstąpił w szeregi Wojska Polskie-
go. Od 27 września jako lekarz 
porucznik służył w 11 Pułku Arty-
lerii Ciężkiej. Z końcem maja lub 
początkiem czerwca 1921 roku 
wszedł w skład Nadzwyczajnego 
Komitetu do walki z epidemią na 
rejon Holszany. Z Holszan trafił 
do Oszmiany. 1 lutego 1922 roku 
został przeniesiony do rezerwy. 
Następnie rozpoczął pracę jako 
dyrektor Szpitala Epidemiczne-
go, przy ulicy Piłsudskiego 62. W 
placówce funkcjonował oddział 
chirurgiczny, wewnętrzny, zakaź-
ny i ginekologiczny. Mieściło się 
w niej 60 łóżek. 

Bronisław Polionis tworzył zręby 
tej instytucji. Miał wpływ na jej 
działalność i pracowników prak-
tycznie w całym okresie 20. mię-
dzywojennego. 

W 1926 roku ożenił się z Janiną 
Gryszan (ur. w 1905 roku), pielę-
gniarką tego szpitala. Mieli dwie 
córki: Krystynę (ur. w 1928) i 
Bronisławę (ur. 1930). Mieszka-
li w budynku szpitalnym. Wolne 
dni i urlopy Polionisowie spędzali 
w folwarku Góry, wydzielonym 
z majątku ojca Antoniego. I choć 
w 1932 roku oficjalnie doszło do 
podziału ojcowizny, to wiadomo, 
że Bronisław korzystał z mająt-
ku znacznie wcześniej. Gospo-
darował areałem blisko 53-hek-
tarowym. Po śmierci Antoniego 
otrzymał jeszcze 7 hektarów. Na 
terenie posiadłości znajdowały 
budynki gospodarcze i nabyty 
inwentarz, a Bronisław wybudo-
wał w folwarku nowy dom. Przed 
wojną rozpoczął także pracę nad 
stawami rybnymi, których jednak 
nie dokończył.

Ważnym aspektem życia Broni-
sława była praca społeczna. W 

latach 30. pełnił funkcje radnego 
rady miejskiej w Oszmianie. W 
pamięci społeczności oszmiań-
skiej zapisał się w gronie najbar-
dziej zasłużonych osób.

Był także porucznikiem rezerwy 
Wojska Polskiego w korpusie ofi-
cerów sanitarnych.

Zarządzeniem Prezydenta Rze-
czypospolitej z 29 października 
1930 roku został odznaczony 
Krzyżem Niepodległości z Mie-
czami za pracę w dziele odzy-
skania niepodległości, w szcze-
gólności za aktywną działalność 
antybolszewicką w latach 1918-
1920.

Wkroczenie Sowietów i areszt

19 września 1939 roku wojska so-
wieckie wkroczyły do Oszmiany. 
W nocy 4 października Bronisław 
został aresztowany i osadzony 

w oszmiańskim więzieniu. Jego 
żonę i córki Sowieci wyrzucili z 
mieszkania. Przez pewien czas 
mieszkały wówczas u Kononowi-
czów. W 1940 roku zostały wy-
wiezione do Kazachstanu.

Bronisław wspominał, że warun-
ki, w których przetrzymywano 
aresztantów, były niemożliwe: 
okropna ciasnota, zawszawienie, 
półmrok brak powietrza. W celi 
przeznaczonej na 20, najwyżej 
25 osób, siedziało po 100-125. 
Przesłuchiwany był czterokrot-
nie. Męczące badania odbywały 
się nocą, trwały po 4-5 godzin. W 
trakcie jego pobytu w areszcie ze 
współwięźniów z jego celi zmarł 
Jan Łokuciejewski, były wice-
prezydent Wilna, i ppor. rezerwy 
Zygmunt Kowalewski ze Smor-
goń. Obydwaj nie byli zabrani 
do szpitala więziennego. Kilku 
innych współtowarzyszy celi 

więziennej odeszło w szpitalu. 
Przeważnie przyczyną zgonu była 
czerwonka i gruźlica.

Połock i Orsza. Na nieludzką 
ziemię

13 stycznia 1941 roku więźniów 
załadowano do samochodu cię-
żarowego, przykryto kocami i 
wywieziono na stację kolejową 
Oszmiana, stąd do Połocka. Tam 
z końcem stycznia Bronisław i 4 
innych aresztantów usłyszeli wy-
rok wydany zaocznie 11 grudnia 
1940 roku w Moskwie. Na jego 
podstawie Bronisław Polionis 
otrzymał 8 lat przymusowych 
prac w obozach. Oskarżenie do-
tyczyło wiernej służby rządowi 
Polski. Zarzucano, iż był synem 
ziemianina, ochotnikiem i po-
rucznikiem Wojsk Polskich oraz 
prezesem „Sokoła”.

Kilka dni po odczytaniu wyroku 
więźniów przewieziono do Orszy. 
Trzy dni przebywali na dworcu 
zatłoczonym eszelonami pełny-
mi więźniów. Przerzucano ich 
z pociągu do pociągu, z wago-
nu do wagonu. Z 43 skazańców, 
którzy podróżowali z Polionisem 
wagonem towarowym do Orszy, 
pozostało w końcu tylko 3. Resz-
tę stanowili nowi zesłańcy. Po 
wszystkich pracach przeładunko-
wych w wagonie znalazło się 45 
Polaków z różnych miejscowości 
i więzień.

Dwanaście dni trwała podróż w 
nieznanym kierunku. W wago-
nach towarowych – dziurawych, z 
piecykami, ale prawie bez opału. 
By ratować się od zamarznięcia, 

łamali grube 2,5–3-calowe deski 
z prycz i nimi palili. W końcu nie 
było na czym spać. Jedli głównie 
śledzie. Do picia dostawali po 2-3 
wiadra surowej, czasem gotowa-
nej wody. Potrzeby naturalne za-
łatwiali także w wagonie.

Rano 16 lutego 1941 roku dostali 
nareszcie komendę opuszczenia 
wagonów. Przy 30-, 40-stopnio-
wym mrozie musieli siedzieć 
na śniegu i czekać na całkowity 
rozładunek transportu. Gdy w 
kolumnie szli do obozu, spotkali 
kobiety, od których dowiedzieli 
się, że przybyli do Niedźwiedziej 
Góry, około 600 kilometrów na 
północ od Leningradu, republika 
Karelo-Fińska. 

Najpierw więźniowie trafili do 
łaźni. Było tak ciasno, że spali 
tylko w pozycji siedzącej. Pierw-
szy opierał się o ścianę z rozsta-
wionymi nogami, między nogi 
siadał drugi. I tak całymi rzędami. 
Trwało to 5 dni i 5 nocy. Dopiero 
6 dnia zarządzono kąpiel w tej-
że łaźni oraz dezynsekcję ubrań. 
Wówczas przeprowadzili ich do 
odrutowanego w zonie baraku.

Już pierwszego dnia pobytu w 
obozie wśród przybyłych poszu-
kiwano lekarzy, felczerów i far-
maceutów. Jak sam wspominał, 
po 12 dniach podróży w zimnie, o 
głodzie, po 5 dobach spędzonych 
w opłakanych warunkach w łaź-
ni, wezwali go wraz z 4 kolegami 
(dwóch felczerów i dwóch far-
maceutów) na formalny egzamin 
z nauk lekarskich. Zagadnienia 
– od anatomii opisowej do psy-
chiatrii. Test wypadł dla Polionisa 
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/ Szpital Państwowy w Oszmianie, którym kierował Bronisław Polionis, fot. zbiory rodziny Hrynkiewiczów

/ Bronisław Polionis z ojcem Antonim, córką Krystyną oraz siostrą żony, Oszmiana 1930 
r., fot. zbiory Haliny i Witolda Bobrowskich

/ Bronisław Polionis (z lewej) w Krynicy. Zdjęcie wykonał zakład fotograficzny „Univer-
sal-Film” Krynica, lata 30., fot. zbiory Haliny i Witolda Bobrowskich
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pozytywnie. Pozostali koledzy, z 
powodu przemęczenia i awitami-
nozy, nie zdali egzaminu, przez 
co nie uznali ich za pracowników 
medycznych.

Bronisław twierdził, że przybył 
do Niedźwiedziej Góry w bardzo 
złym stanie zdrowia, z ogromny-
mi obrzękami głodowymi i pro-
blemami sercowymi. Komisja 
lekarska uznała go 24 lutego 1941 
roku za inwalidę, co uratowało 
oszmiańskiego skazańca od pracy 
fizycznej.

28 lutego 1941 roku Bronisław 
wraz 87 innymi inwalidami wy-
ruszyli w 20-kilometrową podróż 
na brzeg jeziora Chiz. Dostali 4 
furmanki do przewozu rzeczy i 
ludzi, którzy nie mogli samodziel-
nie się przemieszczać. Ten płacz-
liwy pochód po grubej warstwie 
śniegu trwał cały dzień. Późnym 
wieczorem dotarli do kolejnego 
obozu. Bronisława w nim zatrzy-
mano, pozostali musieli maszero-
wać dalej.

Nowy obóz liczył 1005 więźniów, 
w tym około 5-7 Polaków. Na-
stępnego dnia razem z młodym 
rosyjskim lekarzem w 4,5-godzi-
ny pokonali 9-kilometrową drogę 
do szpitala położonego na drugim 
brzegu jeziora. Od towarzysza 
wędrówki miał przejąć szpital.

Szpitalny barak mieścił do 60 
chorych. Był zapluskwiony. Skła-
dał się z dwóch izb i niedużego 
pokoju. W nim zamieszkał razem 
z dwoma felczerami i gospoda-
rzem. Najczęstszymi chorobami 
wśród więźniów były: pelagra, 
wyniszczenie, zapalenie płuc i 
gruźlica. Śmiertelność na pozio-
mie 6-7%. Zaopatrzenie w leki 
oceniał na dostateczne, natomiast 
wikt szpitalny na całkiem możli-
wy. Pracował tam do 4 lipca 1941 
roku. 

Archangielsk

Od 10 lipca do 30 sierpnia 1941 
roku przebywał w Archangielsku, 
gdzie znajdowało się około 4-5 
tysięcy skazańców.

Gdy dostali zwolnienie z obozu, 
nic nie wiedzieli o formującym 
się Wojsku Polskim. Namawiano 
ich do pozostania na miejscu i 
poszukiwania zatrudnienia. Mó-
wiono „wy teraz jesteście wolni, 
u nas pracy dużo, każdy znajdzie 
zatrudnienie”.

Bronisław pamiętał, że wyjścia 
innego nie było i musieli zostać. 
Otrzymał 15 rubli diety oraz 28 
rubli jako zarobek za pracę le-
karską. Dokumenty wydano na 3 
miesiące. Oznajmiono również, 
że można pisać do poselstwa pol-
skiego w Moskwie i tą drogą uzy-
skać polskie dokumenty. Więź-
niów późnym wieczorem Sowieci 
wyprowadzili za bramę obozu, 
gdzie usłyszeli: „Idźcie, wy jeste-
ście wolni”. 

Ponieważ był wieczór, padał 
deszcz, dookoła pustkowie, mia-
sto znajdowało się po drugiej 
stronie rzeki Dźwiny, zdecydo-

wali się wrócić do obozu i pro-
sić o nocleg Po długim dobijaniu 
się i awanturach, telefonach do 
władz, otrzymali jednak tylko 
namiot oraz kilka desek na roz-
mokłe podłoże. Ulokowali się za 
obszarem swojej niedawnej nie-
woli. Następnego dnia napisali do 
poselstwa polskiego w Moskwie 
prośbę o wskazanie miejsca, 
gdzie formuje się Wojsko Polskie. 
Jednocześnie Bronisław rozpo-
czął poszukiwania pracy. Żądano 
dowodów lekarskich, a tych nie 
posiadał. Jednak po kilku dniach 
razem z kolegą studentem otrzy-
mali zatrudnienie w szpitalu 12 
kilometrów od Archangielska.

Na początku października przy-
szła depesza z poselstwa w Mo-
skwie z informacją, że wszyscy 
zdolni do służby wojskowej mają 
zgłosić się do wojenkomatu, w 
którym otrzymają dokumenty 
podróży. 17 października 1941 
roku, razem z kolegą ze szpitala, 
Bronisław Polionis wyjechał w 
kierunku tworzącego się w ZSRR 
Wojska Polskiego. Pozostali to-
warzysze niedoli tułaczej wyje-
chali kilka dni wcześniej.

U Andersa

Wstąpił w szeregi Armii Andersa. 
Został zwerbowany jako lekarz 
wojskowy w randze kapitana. 
Stan zesłańców przybywających 
ze wszystkich stron ZSRR, woj-
skowych i cywilnych, był na ogół 
bardzo zły. 

Prawdopodobnie jeszcze przed 
ewakuacją do Iranu udało mu się 
połączyć z rodziną – żoną i córka-
mi. Także Szwagier Bronisława, 
Aleksander Santocki, został żoł-
nierzem Andersa. Jemu również 
udało się wyrwać z sowieckich 
łagrów z rodziną, którą w kwiet-
niu 1940 roku wywieziono z Sół 
do Kazachstanu.

W marcu 1942 roku rozpoczęła 
się ewakuacja polskich oddzia-

łów i ludności cywilnej z ZSRR 
do Iranu. Bronisław został ewa-
kuowany prawdopodobnie w 
drugiej turze, czyli w sierpniu 
1942 roku. Od 10 października 
1942 roku pełnił funkcję ordy-
natora oddziału chirurgicznego 
w Głównym Szpitalu Cywilnym 
w Teheranie. Ten szpital powstał 
w końcu marca 1942 roku. Jego 
komendantem został por. lekarz 
dr Zygmunt Grębecki. Był to par-
terowy budynek przy obozie cy-
wilnym nr 1, tzw. Irańska Szkoła 
Lotnicza. W maju szpital przenie-
siono z dotychczasowego miejsca 
do szpitala na 500 łóżek przy tzw. 
Drodze Kazwińskiej w Teheranie. 
Po drugiej turze ewakuacji doszło 
do jeszcze jednej przeprowadzki, 
tym razem na miejsce dotych-
czasowego szpitala PCK – do 
sierocińca Szachpur. W chwili 
największego obłożenia liczył po-

nad 1800 chorych. Właśnie w tym 
ostatnim miejscu pracował Broni-
sław Polionis.

Koja nad Jeziorem Wiktorii 

W połowie 1944 roku teherań-
ski szpital został zlikwidowany. 
Wówczas Polionisowie wyjechali 
do Afryki. Już od 1942 roku były 
tam polskie osiedla, na terenie 
brytyjskich posiadłości kolonial-
nych w Afryce. Zamieszkiwały je 
przeważnie rodziny wojskowych 
(uchodźców z ZSRR), głównie 
kobiety z dziećmi i mężczyźni 
niezdolni do służby wojskowej. 
Powstały dzięki współpracy 
rządu brytyjskiego i władz 

Rzeczypospolitej. Bronisław 
Polionis jako lekarz wojskowy 
został skierowany tam do obsłu-
gi medycznej. Trafili do osiedla 
Koja w Ugandzie położonego 
nad brzegiem Jeziora Wiktorii. Z 
Teheranu dotarli do portu w Ah-
wazie, stamtąd drogą morską do 
Mombasy. Dalsza podróż odby-
wała się koleją i biegła do Kam-
pali, stolicy Ugandy. Do Koji 
dojechali ciężarówkami. Razem z 
Polionisami podróżowała Wikto-
ria Santocka, siostra Bronisława, 
z trójką dzieci: Ireną, Januszem i 
Tadeuszem.

Artur Woźniakowski, który w 
Koji mieszkał z rodziną w latach 
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/ Trzecie miejsce postojowe Głównego Szpitala Cywilnego w Teheranie (gmach byłego 
szpitala PCK – sierociniec Szachpur), w którym pracował Bronisław Polionis od 10 paź-
dziernika 1942 r. do połowy 1944 r., fot. zbiory Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce

/ Osiedle Koja w Afryce, w którym przebywały między innymi oszmiańskie rodziny Polionisów i Santockich. 
fot. zbiory Haliny i Witolda Bobrowskich

/ Artur Woźniakowski (siedzi pierwszy na krokodylu) pobyt nad Jeziorem Wiktorii okre-
śla jako „najpiękniejszy w swoim życiu”. Autorowi artykułu opowiadał o życiu w Koji i 

rodzinie Polionisów,  fot. zbiory Artura Woźniakowskiego
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1942-1948, interesuje się histo-
rią osiedla od kilkudziesięciu lat. 
Zgromadził na jego temat obszer-
ną wiedzę i bogaty materiał foto-
graficzny. Wspominał, że na tere-
nie osiedla, przez cały okres jego 
pobytu, mieszkało pomiędzy 2600 
a 3000 Polaków. Pamięta rodzinę 
Polionisów. Niejednokrotnie by-
wał u nich w domu obok szpitala. 
Były lekarz oszmiański cieszył 
się tam dużym szacunkiem. 

Szpital w Koji w 1944 roku mie-
ścił się w 4 budynkach i posiadał 
około 130 łóżek. Po przyjeździe 
Bronisław razem z dr. Tadeuszem 
Wyspiańskim sprawował opie-
kę nad tzw. Ambulatorium I. W 
styczniu 1945 roku objął stanowi-
sko starszego lekarza, w grudniu 
1945 roku, zrezygnował jednak 
z niego. Prowadził także razem z 
dr. Melzakiem oddział chirurgicz-
ny. Przez kilka miesięcy sprawo-
wał opiekę lekarską nad młodzie-
żą szkolną. 26 lutego 1947 roku 
wszedł również do Rady Osiedla 
Koja.

W latach 1946-1948 zlikwido-
wano większość polskich osiedli 
w Afryce Wschodniej. Jednym z 
dwóch pozostałych była Koja w 
Ugandzie. Polionisowie opuścili 
Afrykę w 1948 roku. Wyemigro-
wali do Kanady.

Kanada – ostatni przystanek

Osiedlili się w mieście Brockvil-
le, w prowincji Ontario. Janina 
pracowała w szpitalu. Bronisław 
przypuszczalnie również znalazł 
zatrudnienie w zawodzie lekar-
skim, jednak z relacji rodzinnych 
wynika, że na początku pojawi-
ły się problemy z nostryfikacją 
dyplomu. Córki wyszły za mąż i 
zostały w Kanadzie. Niestety na 
skutek postępującej choroby oczu 
Bronisław Polionis stracił wzrok. 
Utrzymywał jednak kontakt z bli-
skimi w Polsce. Zmarł 3 września 
1966 roku. Pochowano go w Broc-
kville. Janina odeszła 10 listopada 
2002 roku w Toronto. Przeżyła 97 
lat. Spoczęła obok męża. 

Autor tekstu wyraża wdzięczność 
za pomoc przy powstawaniu ar-
tykułu rodzinie Bronisława Po-
lionisa – Halinie i Witoldowi Bo-
browskim oraz Elżbiecie Gowin, 
Michałowi Butkiewiczowi, admi-
nistratorowi portalu Oszmiansz-

czyzna.pl, Arturowi Woźniakow-
skiemu, mieszkańcowi osiedla 
Koja w Afryce w latach 1942-
1948, oraz Marianowi Pachola-
kowi, prezesowi wrocławskiego 
oddziału Towarzystwa Przyjaciół 
Grodna i Wilna, autorowi książki 
„Zabrali nam Polskę!”.
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Wraz z wejściem na Wołyń 
oddziałów niemieckich w 1941 
roku, antypolskie zachowania i 
zbrodnicze akty stały się domeną 
ukraińskich nacjonalistów, czego 
wyrazem były od początku 1943 
roku zabójstwa pojedynczych 
osób, niekiedy całych rodzin, 
rewizje i szykany. Jako kobieta nie 
jestem w stanie dzisiaj powiedzieć, 
czy konspiracja wojskowa w 
tym aktyw Armii Krajowej 
spodziewał się takiego obrotu 
sprawy ze strony ukraińskiej. 
Stwierdzić jednak należy masowe 
mordy w pierwszym kwartale 
1943 roku były dla wszystkich 
całkowitym zaskoczeniem. 
Nie będąc przygotowanym na 
taki rozwój wypadków, obrony 
ludności polskiej podjęli się 
ludzie, którzy spontanicznie pod 
wpływem zagrożenia napadami 
Ukraińców zaczęli samorzutnie 
tworzyć oddziały samoobrony. 

Ludzie nie będąc przygotowani 
psychicznie do przeciwstawienia 
się ukraińskim bandom 
początkowo byli bezradni, 
jednakże w wyniku zbrodni 
dokonywanych w najbliższej 
okolicy, wyciągali wnioski i 
nabierali tym sam doświadczenia. 
Ukrywali się, obserwowali 
otoczenie, wzajemnie 
ostrzegali się o nadchodzącym 
niebezpieczeństwie. Większość 
napadów miało miejsce w nocy lub 
nad ranem, wiele rodzin spędzało 
te noce poza domem, najczęściej 
ukrywając się u znajomych 
„dobrych” Ukraińców, w lesie, na 
polach, ogrodach, nierównościach 
terenu. Schodzono się na noc 
do wybranych gospodarstw i 
tam wystawiano warty sądząc, 
że banderowcy nie zaatakują 
większej grupy. Chroniono 
się także w majątkach i 
kościołach, przenoszono się do 

miasteczek i miast w których 
były garnizony niemieckie lub 
stacjonowały załogi węgierskie, 
co powstrzymywało UPA od 
napadów. Ukraińcy chcieli 
nas we Francuzach całkowicie 
unicestwić, gdyby nie samoobrona 
i pomoc sprzymierzeńców – 
węgierskich żołnierzy, u których 
Polacy zaopatrywali się w broń 
i amunicję. Posiadanie broni i 
amunicji było nielegalne i groziło 
niemieckimi represjami, łącznie 
z rozstrzelaniem. Niektórzy nasi 
obrońcy nosili atrapy karabinów 
wykonanych przez stolarza, by 
robić wrażenie na ukraińskim 
wywiadzie, że jesteśmy dobrze 
uzbrojeni,  miało to odstraszać 
od napadu. Poza tym ludzie we 
wsi sami wyposażyli się w broń 
do której niemieckie patrole nie 
mogły się przyczepić ani nikogo 
aresztować. Były to ustawione 
na sztorc kosy, widły, siekiery, 
gongi wykonane z kawałków 
kolejowych szyn do wszczynania 
alarmu. W czasie największych 
mordów udało się nam otrzymać 
pomoc ze strony Niemców, którzy 
rozbili część ukraińskiej bandy. 
Zanim do tego doszło kolonia 
Francuzy i wsie Krzemieniec 
Stary i Nowy stanowiły mocny 
bastion ochronny, chroniąc nie 
tylko naszych mieszkańców, 
także wielu przyjezdnych z 
pobliskich miejscowości w 
których nie było samoobrony. W 
naszej chałupie mieliśmy kuchnię 
i jeden duży pokój w którym spała 
większość chroniących się u nas 
ludzi z Baszowej, Michałówki i 
Marianówki. Z pola nanieśliśmy 
słomy i na tak przygotowanym 
legowisku wszyscy spali. Jedni 
spali, my ukryci w pobliskich 
zaroślach pilnowaliśmy, 
czy czasami nie skradają się 
banderowcy. W najgorętszym 
dla samoobrony okresie, w 
pamiętną noc 10/11 lipca 1943 
roku wspomogli nas uzbrojeni  
ludzie z Kopaczówki. Nikogo na 
naszym terenie nie zamordowano 
i nikt nie zginął podczas potyczki 
z banderowcami. Nieco wcześniej 
zdarzenia na naszym terenie 
były tragiczne. Wybrałam się 
na targowisko w Rożyszczu. Za 
Krzemieńcem, opodal lasu na 
własne oczy widziałam dopiero 
co zamordowaną młodą kobietę. 
Była przecięta w pół, rozpruty 
brzuch, we wnętrzu poruszało się 
nie narodzone jeszcze dziecko. 
Widok dla mnie był okrutny. 

Potem ludzie opowiadali, że 
banderowcy weszli do jakiegoś 
mieszkania w Rożyszczu. Wyjęli 
z kołyski niemowlę i przybili 
je gwoździami do podłogi. 
Dłużej w takim strachu i ciągłej 
niepewności jutra, spędzając 
wiele nocy poza domem, pilnując 
dwoje małych dzieci, nie szło 
żyć. Zapisałam się na wyjazd na 
Ziemie Zachodnie. Niebawem 
otrzymałam wiadomość, że 
nadchodzi chwila wyjazdu, to był 
maj 1945 roku. Krzemieniec Stary 
opuściliśmy któregoś dnia po 
południu i skierowaliśmy się na 
stację kolejową w Rożyszczach. 
Wiozłam ze sobą konia, krowę, 
dwie świnie i narzędzia do 
pracy. Gwizd parowozu i 140 
odkrytych wagonów z ludźmi i 
dobytkiem ruszyło w nieznane. 
Długość transportu sprawiła, że 
jedna lokomotywa to za mało, by 
pociągnąć taki ciężar. Stanęliśmy 
pod Lwowem. Skoro świt budzę 
się, otwieram oczy i widzę 
bezmiar wody nas otaczający. 
To jawa czy sen, nie koszmar, to 
poranna mgła i rosa sprawiła takie 
wrażenie jakbyśmy byli na środku 
dużej wody, jeziora. Nawet nie 
zauważyłam, nie czułam jak nas 
odczepili od głównego składu. 
Teściowa z moimi dziećmi i 
wieloma innymi rodzinami była 
z przodu transportu. Na końcu 
transportu jechały wagony ze 
zwierzętami. Tylne wagony 
odczepiono, pozostali pojechali 
dalej. Niebawem podstawili 
parowóz i dowieziono nas do 
Lwowa. We Lwowie w czasie 
postoju umiera jeden z naszych 
ludzi – pan Habrych. W tej 
części miasta w pobliżu dworca 
kolejowego we Lwowie nie ma 

cmentarza, najbliższy to Cmentarz 
Janowski lub Łyczakowski. 
Nie mając innego wyjścia, 
nieboszczyka pochowano obok 
torowiska. Na grobie ustawiono 
w naprędce zbity z drzewa 
krzyż. Wieczorem przyszedł czas 
odjazdu ze Lwowa. Jeden skład z 
ludźmi - w nim teściowa z dziećmi, 
w drugim ze mną zwierzęta. 
Nagle wszystko ucichło, 
cisza jak makiem zasiał. Ktoś 
zaintonował „Boże coś Polskę”. 
Jedni śpiewali, inni płakali, 
rozpacz niesamowita. Przez 
Przemyśl, Katowice przywieźli 
nas do Karłowic. Na bocznicy 
kolejowej staliśmy blisko 2 
tygodnie. Nie wiedzieliśmy co 
z nami będzie, co mamy robić, 
gdzie są nasze rodziny z drugiego 
transportu. Od Sowietów niczego 
konkretnego nie można było 
się dowiedzieć, każdy mówił 
co innego, zapewne oni tyle 
samo wiedzieli co my. Wkrótce 
okazało się, że nasz transport 
z ludźmi, także od 2 tygodni 
stoi na stacji w Katowicach. 
Dobrzy ludzie sprawili, że tamten 
transport wkrótce dotarł do nas 
na stację w Karłowicach koło 
Popielowa. W czasie długiej 
naszej podróży, wobec bardzo 
złych warunków sanitarnych, 
zimna w odkrytych wagonach – 
wielu ludzi chorowało, potężne 
wszy mnożyły się na potęgę. 
Wyładowany z wagonów 
konwój furmanek ruszył przez 
Nowe Kolnie, Kościerzyce 
aż do Brzeziny koło Brzegu. 
Mama z bratem zajęła jedno 
z opuszczonych gospodarstw. 
Wchodzę na posesję, odkrywam 
pościel w jednym z pomieszczeń, 
pod nią rozkładający się 

/   Czepielowice, ślub najstarszej córki Bogumiły - Walentyny

Moje Kresy – Bogumiła Tymorek cz.4
Eugeniusz Szewczuk

/ 1938, Kawalerka z kolonii Francuzy i Krzemieńca Starego w Rożyszczu
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trup, smród niesamowity. 
Postanowiliśmy wyjechać 
z Brzeziny jak najszybciej. 
Ruszyliśmy, przed Kościerzycami 
stoi dwóch chłopaków z bronią i 
pytają nas – gdzie wy się pchacie, 
do Karłowic, po co ? Tuż obok we 
wsi Czepielowice można przecież 
osiąść. Takim oto sposobem 
dotarliśmy do Czepielowic 
powiat Brzeg i pozostaliśmy do 
dnia dzisiejszego. Pomimo, że 
miałam na wychowaniu dwójkę 
małych dzieci, dalej musiałam 
sama pracować w polu. Orać, 
siać, przeprowadzać żniwa. 
Obok, po sąsiedzku mieszkał 
Michał Medyński, tak się 
poznaliśmy. Urodził się nam 
pierwszy syn Janek, ale zmarł 
niebawem po 2 tygodniach. 
Następnemu synowi, który 
urodził się w Czepielowicach, 
także dałam na imię Janek. Gdy 
stał się dorosły ożenił się z Teresą 
Jeruszko, wychowali troje dzieci. 
Kolejny syn Kazimierz ożeniony 
z Izą Kotlińską ma 2 synów. Syn 

Rysiek razem z cała rodziną – 
żoną, córką i synem mieszkają 
w Lublinie. Ojciec moich dzieci 
Michał Medyński zmarł w 1969 
roku. Siostra Jadwiga wyszła za 
mąż za Stanisława Zawadzkiego. 
Wychowali troje dzieci i mieszkają 
w Czepielowicach. Dwie moje 
najstarsze córki wyszły za mąż 
za braci Gotfryd. Walentyna za 
Emiliana (wychowali córkę i 
syna), Stefania za Kazimierza 
Gotfryda, wychowali czworo 
dzieci.

Koniec

Wspomnień wysłuchał:
 Eugeniusz Szewczuk 

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

/ 1-go Maja w Brzegu na ul. Chrobrego
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Jedziemy drogą zbudowaną przez 
władze sowieckie już po wojnie. 
Wytyczono ją przez lasy, pod li-
nijkę. Omija ona miejscowość 
Kiwerce i stację kolejową. W 
1943 roku w pobliżu Kiwerc zor-
ganizowana została w Przebrażu 
polska baza samoobrony, w której 
około 12 tysięcy Polaków znala-
zło schronienie przed zagładą z 
rąk nacjonalistów ukraińskich. 
Była to jedna z największych baz 
samoobrony na Wołyniu, która 
dzielnie broniła się przed zma-
sowanymi atakami UPA, i która 
przetrwała do przyjścia wojsk so-
wieckich. Teraz jadąc w niedużej 
odległości od miejsca heroicznej 
obrony Przebrażan, przypomniała 
mi się historia  tamtych wydarzeń.     
Przebraże to osiedle polskie na 
Wołyniu położone wśród lasów w 
odległości 25 km na płn.-wsch. od 
Łucka. Odległość do najbliższej 
stacji kolejowej Kiwerce wynosi-
ła 12 km. Do 1923 roku Przebraże 
nosiło nazwę kol. Przebrodź, któ-
ra powstała w okresie osadnictwa 
na Wołyniu po 1864 roku, w wy-
niku kasacji i parcelacji polskich 
majątków ziemskich przez carską 
Rosję. Osiedle nie miało zwartej 
zabudowy, a gospodarstwa roz-
rzucone były na przestrzeni kilku 
kilometrów w rozwidleniu głów-
nego traktu biegnącego z Łucka 
przez Kiwerce do Kołek i drogi 
prowadzącej przez Zofiówkę do 
Cumania. Według pierwszego 
spisu ludności II Rzeczypospoli-
tej z 1921 roku Przebraże liczyło 
54 zagrody zamieszkałe przez 329 
osób narodowości polskiej, a w 
1938 roku liczba zagród wzrosła 
już do 200 z 1150 mieszkańcami 
narodowości polskiej. Z sąsied-
nimi koloniami: Mosty, Chołopi-
ny, Wydranka, Zagajnik, Majdan 
Jezierski, Jaźwiny – tworzyło 

jedno duże sołectwo, zamiesz-
kałe przez ludność polską, które 
w 1939 roku liczyło około 2 ty-
siące mieszkańców. Sołtysem do 
1939 roku był Władysław Gala, 
mieszkaniec Przebraża, a w po-
zostałych koloniach sołectwa po-
woływani byli podsołtysi, zwani 
dziesiętnikami. Sołectwo należa-
ło do gminy Trościaniec, powiat 
Łuck. Trościaniec, była to duża 
wieś zamieszkała w około 85% 
przez Ukraińców. Mieściły się tu: 
urząd gminy; posterunek policji; 
średnia szkoła rolnicza (znana w 
całej okolicy), której dyrektorem 
był Polak Malinowski; 7-mio 
klasowa szkoła powszechna, któ-
rej kierownikiem był Władysław 
Lipski; Dom Ludowy; mleczarnia 
i apteka. Wieś posiadała własną 
elektrownię i młyn parowy wybu-
dowany w latach 1934-1936. 
 
Katolicka ludność Przebraża na-
leżała do parafii w Zofiówce odle-
głej około 10 km. W marcu 1939 
roku biskup łucki ustanowił dla 
Przebraża nową parafię w sąsied-
niej ukraińskiej wsi Jezioro leżą-
cej około 1,5 km od Przebraża, 
przeznaczając na kościół kaplicę 
wybudowaną w latach 1925-
1926. Przebraże było wysepką w 
morzu ukraińskich osiedli. Wo-
kół, w niewielkiej odległości le-
żały wsie ukraińskie: Chopniów, 
Jaromla, Czołnica, Domaszów, 
Łyczki, Ostrów, a wśród nich 
małe kolonie polskie: Chmielów-
ka, Zuszcze, Tworymer, Nowa 
Czołnica, Horodyczyn, Dobra, 
Hermanówka, Dermanka, Maria-
nówka, Józefin, Budy, Jeziorki, 
Majdan, Łąka, Wincentówka i 
inne. 
 
Mieszkańcy sołectwa Przebraże to 
w większości Polacy, wywodzący 

się z drobnej szlachty zagrodo-
wej, zamieszkujący te ziemie od 
XVII wieku. Była to najbardziej 
świadoma i zorganizowana war-
stwa drobnej szlachty, która kul-
tywowała polskie tradycje woj-
skowe i polityczne. W okresie 
porozbiorowym właśnie z pośród 
tych warstw ludności polskiej 
wywodził się element powstań-

czy walczący o przywrócenie nie-
podległości. Mimo wysiłku rządu 
carskiej Rosji zmierzającego do 
depolonizacji i asymilacji, wielu z 
nich zachowało  świadomość na-
rodową i wyznanie rzymsko-ka-
tolickie, a także swoje herby szla-
checkie, tworząc trzon ludności 
polskiej w sołectwie. Po odzyska-
niu niepodległości w 1918 roku 

nastąpiło odrodzenie polskiej 
kultury i oświaty w Przebrażu. 
Powstała siedmioklasowa szkoła 
powszechna, której kierownikiem 
był Stanisław Bochniewicz były 
legionista, a w Zagajniku czte-
roklasowa szkoła powszechna, 
w której kierowniczką i nauczy-
cielką była Wincentyna Jacewicz. 
Działalność wychowawczą wśród 

Przebraże - bastion 
polskiej samoobrony.
Władysław Filar

/ Szturm na Przebraże, 30 sierpnia 1943 r. https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:2_obrona_przebra%C5%BCa.jpg
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młodzieży rozwinęły takie orga-
nizacje jak Związek Strzelecki 
(którego aktywnymi członkami 
byli: Stanisław, Henryk, Józef i 
Władysław Cybulscy; Stanisław, 
Aleksander i Witold Olszew-
scy; Tadeusz Sinicki; Kazimierz 
Wierzbiński; Franciszek Gala) 
oraz Koło Obrony Narodowej, 
którego członkami byli m. in.: 
Władysław Cybulski, Stanisław 
Kowalski, Paweł Gala, Witold i 
Kazimierz Olszewski, Mikołaj 
Suchodolski i inni. Istniało także 
Koło Rezerwistów, do którego 
należeli m. in.: Ludwik Mali-
nowski i Dominik Konefał. Dom 
rodzinny, szkoła i organizacje 
wychowywały młodzież w duchu 
patriotycznym. Każdego roku w 
dniu Wojska Polskiego organizo-
wano marszobiegi szlakiem walk 
Legionów na Polską Górę oraz 
cmentarz w Kostiuchnówce.
 
W okresie okupacji niemiec-
kiej, już jesienią 1942 roku, do 
Przebraża dochodziły wieści, 
że w różnych rejonach Wołynia 
mordowani są przez nieznanych 
sprawców co znaczniejsi Pola-
cy. W lutym 1943 roku obiegła 
echem cały Wołyń wiadomość o 
wymordowaniu przez nacjonali-
stów ukraińskich Polaków miesz-
kańców wsi Parośle w powiecie 
sarneńskim. Ta ohydna zbrodnia 
była przestrogą i zapowiedzią 
nadchodzącej krwawej rozprawy 
z Polakami. Mieszkańcy Prze-
braża z niepokojem obserwowali 
wzrost nastrojów antypolskich 
wśród Ukraińców. Wprawdzie z 
okolicznymi wioskami ukraiń-
skimi od dawna łączyły miesz-
kańców Przebraża dobrosąsiedz-
kie poprawne stosunki, ale już 
w okresie okupacji sowieckiej, a 
zwłaszcza okupacji niemieckiej, 
stosunki te uległy pogorszeniu. 
W czasie organizowanych  oko-
licznościowych uroczystościach 
z udziałem policji ukraińskiej, bę-
dącej w służbie niemieckiej, coraz 
częściej w przemówieniach mów-
ców padały słowa: „Skończyli-
śmy z Żydami, teraz zaczniemy 
z Lachami”. Wiadomości pocho-
dzące z różnych rejonów Woły-
nia o mnożących się napadach na 
polskie wsie i bestialskich rze-
ziach ludności rozwiały złudzenia 
Przebrażan, że to co się dzieje jest 
tylko wybrykiem luźnych band, i 
że może nie spotka ich podobna 
tragedia. Zaczęto myśleć o orga-
nizowaniu obrony i jednoczeniu 
sił i środków.
 
 W obliczu nadchodzącego za-
grożenia, pod koniec lutego 1943 
roku w Przebrażu odbyła się na-
rada organizacyjna starszyzny, na 
której podjęto decyzję o utworze-
niu samoobrony. Postanowiono 
zorganizować w Przebrażu od-
dział zbrojny dla obrony miesz-
kańców przed napadami band. 
Była to inicjatywa oddolna, wy-
muszona zaistniałą sytuacją. Na 
początku marca 1943 roku po-
wołano dowództwo samoobrony 
w składzie: Albert Wasilewski, 
Władysław Cybulski, Stanisław 
Bochniewicz, Stanisław Olszew-
ski i Franciszek Żytkiewicz. Zor-
ganizowano także t. zw. „główną 
siłę” (oddział 25-30 ludzi skosza-
rowanych w szkole w centrum 
Przebraża), której zadaniem była 

obrona wsi w wypadku napadu 
band. Niezależnie od powyższych 
przedsięwzięć, w okolicznych 
polskich koloniach powstawały 
samorzutnie grupy obronno-alar-
mowe, czujki i posterunki  liczą-
ce od kilku do kilkunastu ludzi, 
organizowano nocne warty i ob-
serwację terenu. Brakowało broni 
palnej – ludzie zbroili się w kosy, 
widły, bagnety, szable, piki.
 
8 kwietnia 1943 roku w pobliżu 
polskiej kolonii Dobra, odległej 
zaledwie o 4 km od Przebraża ro-
zegrał się w biały dzień krwawy 
dramat. W lesie przy drodze pro-
wadzącej z Dobrej do Dermanki 
nacjonaliści ukraińscy zorgani-
zowali zasadzkę na jedenasto-
osobową grupę starszych ludzi i 
młodzieży, udającą się na Mszę 
świętą. Napadnięci bezbronni 
Polacy poddani zostali okrutnym 
torturom i męczarniom, zginęli 
wszyscy. Porzucone ciała ofiar 
były całe zbroczone krwią, pokry-
te licznymi ranami od bagnetów, 
noży oraz innych ostrych i tępych 
narzędzi zbrodni. Ten bestialski 
mord był ze strony ukraińskich 
nacjonalistów wstępem do krwa-
wej rozprawy z ludnością Prze-
braża, ale także ostatnim ostrze-
żeniem przed nadchodzącym 
śmiertelnym niebezpieczeństwie.
Nowa sytuacja wymagała do-
konania reorganizacji struktury 
samoobrony, jej wzmocnienia i 
włączenia placówek powstałych 
wokół Przebraża w jeden system 
obronny. Powołano dowództwo 
samoobrony Przebraże. Komen-
dantem został Henryk Cybulski, 
I zastępcą – Franciszek Żytkie-
wicz, II zastępcą – Albert Wasi-
lewski, funkcję szefa sztabu objął 
Stanisław Olszewski. Powołano 
także komendanta obrony cywil-
nej, którym został Ludwik Mali-
nowski. Do składu kierownictwa 
wojskowego wchodził również 
Apolinary Oliwa z Rafałówki. 
Właściwe dowództwo samo-
obrony było zakonspirowane. Na 
zewnątrz, wobec władz niemiec-
kich, komendantem był Ludwik 
Malinowski. Nowe kierownictwo 
samoobrony Przebraża przepro-
wadziło wiele istotnych zmian 
organizacyjnych. Do systemu 
samoobrony włączono polskie 
kolonie dawnego sołectwa, z któ-
rymi  system obejmował ponad 
330 zagród z około 2000 miesz-
kańców. Wzmocniono też więź 
i współdziałanie z ościennymi 
placówkami samoobrony w Ra-
fałówce, Hermanówce i Koma-
rówce. Powołano samorząd z 
Radą Starszych, na czele której 
stanął komendant obrony cywil-
nej Ludwik Malinowski. Dotych-
czasowy oddział tzw. „główną 
siłę” przekształcono w kompanię 
liczącą cztery plutony. Dowód-
cami plutonów zostali młodzi 
podoficerowie rezerwy: 1 plu-
tonu – Franciszek Malinowski, 
2 plutonu – Marceli Żytkiewicz, 
3 plutonu – Tadeusz Mielnik, 4 
plutonu – Władysław Cybulski. 
Zorganizowano szpital i przy-
chodnię lekarską, a służbą zdro-
wia kierowali: dr Henryk Kału-
żyński i felczer Piotr Błażejczyk. 
Powołano sąd ludowy w skła-
dzie: kierownik szkoły Stanisław 
Bochniewicz, proboszcz ks. Sta-
nisław Szczypta i Marian Sinicki. 

Pod kierownictwem Kazimierza 
Olszewskiego pracę rozpoczął 
obozowy warsztat rusznikarski, 
w którym naprawiano starą i wy-
dobytą broń, doprowadzając ją do 
pełnej sprawności użytkowej. Z 
wraków czołgów sowieckich po-
rzuconych w 1941 roku wymon-
towano dwa działka kal. 45 mm, i 
po dorobieniu do nich lawet przy-
stosowano do prowadzenia ognia. 
Ludzie, którzy objęli kierownicze 
stanowiska byli ludźmi młodymi, 
urodzonymi i wychowanymi w 
Przebrażu, pełnymi zapału i goto-
wości do czynu i walki. 
Zagrożenie ludności polskiej 
narastało z każdym dniem. We 
wsiach ukraińskich leżących wo-
kół Przebraża uaktywniła dzia-
łalność Organizacja Ukraińskich 
Nacjonalistów, głosząc antypol-
skie hasła i wzywając do likwi-
dacji Polaków. Gwałtownie rosła 
liczebność Ukraińskiej Powstań-
czej Armii, której szeregi zasiliła 
policja ukraińska zbiegła ze służ-
by niemieckiej. W lasach poja-
wiły się oddziały partyzantki so-
wieckiej, których zadaniem było 
nie tylko prowadzenie działań dy-
wersyjnych przeciwko Niemcom, 
ale także przygotowanie terenu 
dla powrotu władzy sowieckiej. 
W okolicy mnożyły się zabójstwa 
Polaków. 
Tragicznie zakończyła się wy-
prawa grupy mężczyzn i kobiet 
z Przebraża po zakup ziemnia-
ków w majątku czetwertyńskim. 
We wsi ukraińskiej Czetwertnia, 
położonej nad Styrem wśród la-
sów i bagien, był majątek rolny 
zarządzany przez Niemców. Do 
Czetwertni pojechała 22 osobo-
wa grupa Polaków z Przebraża 
na ośmiu furmankach po zakup 
ziemniaków, na co otrzymano ze-
zwolenie od władz niemieckich. 
W drodze powrotnej 6 maja 1943 
roku, 2 km od wsi Czetwertni, 
zatrzymała ich banda UPA. Naj-
pierw wprowadzili ich do samot-
nej chałupy stojącej pod lasem 
przy leśnej drodze, a następnie 
wyprowadzano po dwie osoby do 
stodoły i tam mordowano. W po-
twornych męczarniach zginęło 19 
osób, w tym również kobiety. Po 
kilku dniach do Czetwertni udał 
się oddział samoobrony z Prze-
braża liczący około 40 ludzi, po 
zwłoki pomordowanych Polaków. 
Droga była niebezpieczna, gdyż 
prowadziła przez wsie ukraińskie, 
w których były już zorganizowa-
ne oddziały UPA. Po drodze od-
dział był ostrzeliwany z zasadzki. 
W Czetwertni zastano tylko sta-
rych ludzi pracujących w polu i 
kobiet, młodzi Ukraińcy skryli się 
w lesie. Starzy mieszkańcy wska-
zali zbiorową mogiłę pomordo-
wanych Polaków i pomagali przy 
wykopywaniu zwłok i załadowa-
niu ich na wozy. Kilku starszych 
wiekiem Ukraińców wzięto z 
podwodami do przewiezienia ciał 
ofiar do Przebraża. W drodze po-
wrotnej oddział samoobrony był 
ostrzeliwany przez upowców. 
Kiedy kolumna przybyła do Prze-
braża i zwłoki ofiar ułożono w 
rzędzie obok szkoły, zgromadzeni 
mieszkańcy płakali i przysięgali 
zemstę bandytom. Płakali także 
Ukraińcy, którzy przywieźli po-
mordowanych. Byli przekonani, 
że za to co zrobili z Polakami 
upowcy, poniosą śmierć. Nie 

mogli wprost uwierzyć, kiedy 
komendant samoobrony Ludwik 
Malinowski powiedział do nich: 
„Możecie wrócić do domu i po-
wiedzieć swoim, że Polacy dzie-
ci, kobiet i starców nie mordują, 
ale nie będą mieli miłosierdzia 
dla bandytów”. Ukaińcy uklękli 
na ziemi i zawołali po ukraińsku: 
„Pane u Was Boh żywe”. 
Po tej tragedii, jeśli istnieli jesz-
cze tacy, którzy żyli złudzeniem 
„że nas może nie zaczepią” zro-
zumieli, że czeka ich ciężka 
walka o przetrwanie, do której 
trzeba zespolić wszystkie siły i 
środki. Nadciągała bowiem na-
wała szalonych nacjonalistów 
ukraińskich, stawiających sobie 
za cel na drodze do „samostijnej 
Ukrainy” całkowitą likwidację 
ludności polskiej bez względu na 
płeć i wiek. Bestialskie mordy ca-
łych polskich wsi i kolonii, jakby 
żywcem wyjęte z okresu powstań 
kozackich i buntów chłopskich w 
XVII i XVIII ww., objęły swoim 
zasięgiem Wołyń, począwszy od 
granicy z1939 roku ze Związkiem 
Sowieckim aż po Bug. Polskie 
wsie palono, niszczono zabytki 
kultury polskiej, zacierano ślady 
polskości. Ludzie zostawiali na 
pastwę losu rodzinne domy i do-
robek całego życia, uciekali do 
miast i większych skupisk lud-
ności polskiej, aby tylko zacho-
wać życie. Ci, którzy nie potrafili 
zdecydować się na to, i do końca 
trzymali się swojej ziemi, ziemi 
swych przodków, płacili krwią i 
zagładą. 
Krwawa rozprawa z ludnością 
polską zbliżyła się niebezpiecznie 
do Przebraża. Dookoła, w pro-
mieniu kilkudziesięciu kilome-
trów niebo jaśniało łuną pożarów, 
płonęły Polacy dzieci, kobiet i 
starców nie mordują, ale nie będą 
mieli miłosierdzia dla bandytów”. 
Ukaińcy uklękli na ziemi i zawo-
łali po ukraińsku: „Pane u Was 
Boh żywe”. 
Po tej tragedii, jeśli istnieli jesz-
cze tacy, którzy żyli złudzeniem 
„że nas może nie zaczepią” zro-
zumieli, że czeka ich ciężka 
walka o przetrwanie, do której 
trzeba zespolić wszystkie siły i 
środki. Nadciągała bowiem na-
wała szalonych nacjonalistów 
ukraińskich, stawiających sobie 
za cel na drodze do „samostijnej 
Ukrainy” całkowitą likwidację 
ludności polskiej bez względu na 
płeć i wiek. Bestialskie mordy ca-
łych polskich wsi i kolonii, jakby 
żywcem wyjęte z okresu powstań 
kozackich i buntów chłopskich w 
XVII i XVIII ww., objęły swoim 
zasięgiem Wołyń, począwszy od 
granicy z1939 roku ze Związkiem 
Sowieckim aż po Bug. Polskie 
wsie palono, niszczono zabytki 
kultury polskiej, zacierano ślady 
polskości. Ludzie zostawiali na 
pastwę losu rodzinne domy i do-
robek całego życia, uciekali do 
miast i większych skupisk lud-
ności polskiej, aby tylko zacho-
wać życie. Ci, którzy nie potrafili 
zdecydować się na to, i do końca 
trzymali się swojej ziemi, ziemi 
swych przodków, płacili krwią i 
zagładą. 
Krwawa rozprawa z ludnością 
polską zbliżyła się niebezpiecznie 
do Przebraża. Dookoła, w pro-
mieniu kilkudziesięciu kilome-
trów niebo jaśniało łuną pożarów, 

płonęły polskie wsie, osady i ko-
lonie. Utworzone oddziały UPA, 
niepowiązane z sobą samodziel-
ne grupy i watahy, a także luźne 
bandy, wykonujące dyrektywy 
Dmytra Klaczkiwśkiego (ps. 
„Kłym Sawur”) - dowódcy UPA, 
niszczyły na swej drodze w spo-
sób przerażająco okrutny wszyst-
ko co polskie, pozostawiając za 
sobą zgliszcza i lament mordo-
wanych. W krwawym pochodzie 
oddziały UPA, przy wsparciu 
części miejscowej ludności ukra-
ińskiej, mordując Polaków spaliły 
polskie miejscowości na północ 
od Przebraża: Gruszwice, Łysą 
Górę, Zacisze, Cegielnię, Kra-
kowszczyznę, Chmielówkę, Kru-
chlik, Horodyczyn, Łąkę, Wiel-
ki Las, Pniów, Ignatówkę. Od 
wschodu i południa od Przebraża 
spalono miejscowości: Józefin, 
Marianówkę, Budy, Dermankę, 
Balarkę, Wólkę Kotowską, Alek-
sandrię, Wertepy, Tworymyszy, 
Aleksandrówkę. Spalono szereg 
polskich wsi położonych wokół 
Kiwerc, a także polskie domy we 
wsiach i chutorach ukraińskich: 
Trościańcu, Jaromli, Starej Czoł-
nicy. Do zagrożonych wsi i ko-
lonii polskich dochodziły wieści 
o samoobronie w Przebrażu, o 
jego mieszkańcach, którzy chwy-
cili za broń i postanowili bronić 
się przed rozszalałym żywiołem 
nacjonalistów ukraińskich. Sa-
moobrona w Przebrażu stała się 
nadzieją na ocalenie i przetrwa-
nie dla Polaków z okolicznych 
polskich wsi i kolonii. Do Prze-
braża przybywało coraz większa 
fala uciekinierów z pobliskich i 
dalszych okolic ocalałych z po-
gromu. 
Pierwsi uciekinierzy zaczęli przy-
bywać do Przebraża już w końcu 
marca 1943 roku. Byli to ocaleni 
z pogromu mieszkańcy wsi Do-
bra. W kwietniu 1943 roku do 
Rafałówki, w której znajdowała 
się polska placówka działająca 
w systemie samoobrony Prze-
braża, przybyli ocaleni Polacy z 
Aleksandrówki i Balarki. W maju 
i czerwcu do Przebraża przyby-
wało coraz więcej uciekinierów, 
nawet z odległych okolic. Przy-
bywali z gmin: Kołki, Trościa-
niec, Silno, Kiwerce, Poddębce, 
Ołyka. Dowództwo samoobro-
ny w Przebrażu organizowało 
wyprawy po ludność polską. 
Pierwszą wielką wyprawę zorga-
nizowano 5 czerwca 1943 roku 
po ludność polską z rejonu Ko-
łek, której po opuszczeniu przez 
Niemców miasta groziła zagłada. 
Pod osłoną 200-osobowego od-
działu samoobrony pod dowódz-
twem Henryka Cybulskiego długi 
tabor z uciekinierami z Taraża, 
Hołodnicy, Marianówki, Rudnik 
i okolicznych kolonii i chutorów, 
ostrzeliwany przez upowców na 
25 kilometrowej trasie, szczęśli-
wie dotarł do Przebraża. 
W tej swoistej „republice prze-
brażskiej”, która miała swoje wła-
dze administracyjne i wojskowe 
oraz zorganizowaną samoobronę, 
znalazło schronienie około 12 ty-
sięcy ludzi z kilkudziesięciu osie-
dli m.in. z: Taraża, Hołodnicy, 
Marianówki, Tworymera, Czoł-
nicy, Wincentówki, Hołodomicz, 
Sokula, Kołek, Wiszenki, Huty, 
Trościańca, Pasieki, Chmielówki, 
Łyczek, Berezyny, Łysej Góry, 
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Popowin, Żeleźnicy, Kresówki, 
Dąbrowy, Majdanu, Ignatówki, 
Cegielni, Ołyki, Dobrej, Balarki, 
Kotowskiej Wólki, Dermanki, 
Stawgoroża i innych. Przybyła 
nawet mała grupa uciekinierów 
z okolic Omelanki, należącej do 
samoobrony w Hucie Stepań-
skiej, która ratowała się uciecz-
ką przed upowcami i miejscową 
czernią po upadku samoobrony w 
lipcu 1943 roku. W tamtych dra-
matycznych dniach, miejscowi 
mieszkańcy Przebraża wykazali 
się obywatelską i chrześcijańską 
postawą. Tragiczne wydarzenia 
wyzwoliły poczucie solidarności 
z przybyłą ludnością. Potrafili 
wytworzyć atmosferę, w której ci 
co utracili wszystko i przeżyli tra-
gedię swoich najbliższych, czu-
li się członkami jednej wielkiej 
społeczności. Mieszkańcy Prze-
braża zespolili się wewnętrznie 
z  ludnością napływową, tworząc 
zwartą i zgodną rodzinę. Wszyscy 
zrozumieli, że w obliczu śmiertel-
nego zagrożenia jedynym ratun-
kiem jest miłość bliźniego, zgo-
da, jedność działania, wzajemne 
zrozumienie i zdyscyplinowanie. 
W kształtowaniu takich postaw 
dużą rolę odegrał ks. Stanisław 
Szczypta, proboszcz i kapelan sa-
moobrony w Przebrażu. 
Od dłuższego już czasu UPA 
gromadziła siły i czyniła przygo-
towania do przeprowadzenia na 
szerszą skalę uderzenia na zgro-
madzoną ludność polską w bazie 
samoobrony Przebraże. Na po-
czątku lipca 1943 roku przystąpili 
do zrealizowania swego planu. 
Akcję rozpoczęli w nocy z 4 na 
5 lipca likwidacją polskich wsi i 
kolonii leżących wokół Przebra-
ża. Zaatakowane i spalone zostały 
rdzennie polskie miejscowości na 
północ od Przebraża: Gruszwice, 
Łysa Góra, Zacisze, Cegielnia, 
Krakowszczyzna, Chmielówka, 
Kruchlik, Horodyczyn, Łąka, 
Wielki Las, Pniów, Ignatów-
ka. W krwawym pochodzie od 

wschodu i południa od Przebraża 
banderowcy niszcząc i mordując 
ludność polską spalili: Józefin, 
Marianówkę, Budy, Dermankę, 
Bolarkę, Wólkę Kotowską, Alek-
sandrię, Wertepy, Tworymyszy, 
Aleksandrówkę. Spalono polskie 
domy w ukraińskich wsiach i 
chutorach w Trościańcu, Jarom-
li, Starej Czołnicy, a także szereg 
wsi położonych wokół Kiwerc. I 
o świcie ponad tysięczna horda 
ukraińskich nacjonalistów zbliży-
ła się do Przebraża. Tej nocy na 
horyzoncie wokół Przebraża nie-
bo jaśniało łuną pożarów. Ocale-
ni z pogromu Polacy uciekali do 
Przebraża, ale tylko nielicznym 
udało się zachować życie. O go-
dzinie 3-ciej rano oddziały UPA 
rozpoczęły atak na Przebraże 
uderzeniem na placówkę w Za-
gajniku, starając się wklinować 
w północne ugrupowanie obrony.  
Zaskoczenie i przewaga liczebna 
przeciwnika zmusiła obrońców do 
wycofania się z zajmowanych sta-
nowisk. Dopiero uderzenie pluto-
nu odwodowego wyparło bande-
rowców z Zagajnika i sytuacja na 
tym odcinku została opanowana. 
W podobny sposób odparte zosta-
ły inne grupy banderowców stara-
jących się przedostać do Przebra-
ża. Napotykając na opór, główne 
siły UPA nie zdecydowały się na 
bezpośredni atak na Przebraże. Po 
nieudanych próbach przedostania 
się do centrum bazy, ograniczono 
się do całkowitego spalenia oko-
licznych polskich wsi, po czym 
wycofano się w kierunku Kołek.
Po odparciu napadu zagrożenie 
nie minęło. Banderowcy wyco-
fali się do wsi ukraińskich, leżą-
cych wokół Przebraża i w każdej 
chwili mogli podjąć nową próbę 
zniszczenia ludności polskiej. W 
celu zapobieżenia napadom po-
stanowiono przeprowadzić kilka 
zaczepnych akcji prewencyjnych 
na garnizony UPA. Pierwszą taką 
akcją było uderzenie na Trościa-
niec, wieś odległą od Przebraża o 

7 km, do której zawsze wycofy-
wały się drobne grupy banderow-
ców po potyczkach z Polakami. 
Akcję przeprowadzono 12 lipca 
1943 roku, w której wziął udział 
batalion w składzie trzech kom-
panii z Przebraża pod ogólnym 
dowództwem Henryka Cybul-
skiego. Zaskoczony niespodzie-
wanym uderzeniem oddział UPA 
został rozbity. Banderowcy ra-
towali się ucieczką. Część zabu-
dowań we wsi została spalona, a 
mieszkańcom polecono przenieść 
się do innej wsi leżącej dalej od 
Przebraża. Upadek Trościańca 
był ostrzeżeniem dla nacjonali-
stów ukraińskich. Natomiast dla 
ludności polskiej w Przebrażu ak-
cja ta miała duże znaczenie psy-
chologiczne, wpłynęła na morale 
obrońców i ludności. 
Sytuacja aprowizacyjna ludności 
polskiej zgromadzonej w Przebra-
żu była niezwykle trudna i z każ-
dym dniem ulegała pogorszeniu.  
Brakowało żywności, nie było 
czym wykarmić bydła. Trudności 
aprowizacyjne tylko częściowo 
rozwiązała pomoc Inspektoratu 
AK w Łucku, który zorganizował 
przerzut mąki z młyna w Łucku 
dla Przebraża. Kiedy nadeszły 
żniwa dowództwo samoobrony 
postanowiło zorganizować zbiór 
zboża z pól należących do oko-
licznych spalonych przez bande-
rowców polskich wsi. Zadanie to 
nie było łatwe, bowiem ludność 
ukraińska pod osłoną UPA tak-
że miała zamiar zebrać zboże na 
tych polach. Konfrontacja zbrojna 
była zatem nieunikniona. Na pola 
swoich opuszczonych wiosek i 
kolonii ludzie z Przebraża mogli 
udawać się tylko pod ochroną 
uzbrojonej eskorty. Wyjazdy na 
akcję żniwną były bardzo niebez-
pieczne. Dochodziło do zaciętych 
walk z oddziałami UPA, w któ-
rych obie strony ponosiły straty. 
Ale była to niezwykle ważna ak-
cja dla dalszej sytuacji aprowiza-
cyjnej ludności. Skoszone zboże 

związane w snopy ładowano na 
wozy i niezwłocznie zwożono do 
Przebraża. Dopiero tutaj ustawia-
no w kopki, suszono i młócono. 
Zboże mielono na mąkę w młynie 
we wsi Jezioro, a także w kilkuna-
stu prowizorycznych „młynach”, 
poruszanych przy pomocy kiera-
tu i koni, jakie uruchomiono w 
Przebrażu i Rafałówce. Na akcje 
żniwne wyjeżdżano także na pola 
przylegające do tych wsi ukraiń-
skich, których mieszkańcy czując 
się zagrożonymi wyjechali do 
miejscowości zajętych przez sot-
nie UPA. Na takie pola udawali 
się uciekinierzy z rejonu Kołek, 
którzy nie mogli zbierać zboże 
w swoich opuszczonych miej-
scowościach, leżących na terenie 
opanowanym przez UPA. Zbierali 
zatem zboże tam, gdzie się tylko 
dało.
Prawdziwa bitwa o chleb roze-
grała się 31 lipca 1943 roku w 
okolicy Chmielówki i Jaromli. 
Polacy uciekinierzy z rejonu Ko-
łek, nie mogąc zebrać zboże ze 
swoich pól leżących na terenach 
zajętych przez UPA, pojecha-
li po zboże na pola Trościańca, 
Chopniowa, Ostrowia i Łyczek, 
z których Ukraincy wyjechali na 
tereny zajmowane przez UPA.    
Pracujących na polach żniwiarzy 
i eskortę zaatakował duży oddział 
UPA. Żniwiarze przerwali pracę i 
na wozach ze skoszonym zbożem  
skierowali się do Przebraża. Żoł-
nierze eskorty okopali się i odpie-
rali ataki banderowców, którym 
przybywały coraz to większe siły, 
tak że w sumie mogły liczyć na-
wet kilkaset ludzi. Ich czołowe 
oddziały rozwinęły się w tyralie-
rę i atakowały zaciekle pozycje 
Polaków. Walki nasiliły się na 
całej długości lasu oddzielające-
go Przebraże od nacierających 
banderowców. Z przebiegu wal-
ki i zaciekłości z jaką atakowane 
były polskie pozycje wynika, że 
banderowcy spędziwszy polskich 
żniwiarzy z pól, mając znaczną 

przewagę liczebną, chcieli jed-
nocześnie z marszu zdobyć także 
Przebraże. W ciągu kilku godzin 
odparto trzy kolejne ataki ban-
derowców. W godzinach popołu-
dniowych walka jeszcze bardziej 
się wzmogła. Przewaga liczebna 
nieprzyjaciela była widoczna. 
W tej sytuacji dowództwo sa-
moobrony nakazało wszystkim 
mieszkańcom posiadającym broń 
palną udania się na pole walki. 
Walki trwały do wieczora. Dopie-
ro kiedy przeciwko banderowcom 
użyto dwa działka kal. 45 mm, 
których celny ogień spowodował 
wybuch wozów z amunicją, ban-
derowcy rozpoczęli pośpieszny 
odwrót, pozostawiając na polu 
walki wiele sprzętu i zabitych. W 
ten sposób bitwę o chleb wygrała 
strona polska. Po tej zwycięskiej 
bitwie Polacy już bez większych 
przeszkód jeździli na opuszczone 
pola po zboże pod osłoną zbrojnej 
eskorty. 
Podstawową siłą zbrojną samo-
obrony w Przebrażu były zor-
ganizowane początkowo cztery 
plutony bojowe, które na począt-
ku lata 1943 roku znacznie po-
większono i przemianowano na 
cztery kompanie. Kompanie były 
stosunkowo dobrze uzbrojone i 
skoszarowane, utrzymywały stałą 
gotowość bojową i pełniły ciągłe 
dyżury. Działał aktywnie zorga-
nizowany zwiad pieszy, a także 
zwiad konny, będący jednocze-
śnie bojowym oddziałem kawale-
rii. W celu rozpoznania zamiarów 
nacjonalistów ukraińskich po-
wyższe grupy zwiadu zapuszcza-
ły się często głęboko do rejonów 
zajętych przez UPA. Dla potrzeb 
samoobrony działał też wywiad 
oparty na strukturach terenowych 
Armii Krajowej, który likwido-
wał szpicli i zdrajców oraz prze-
strzegał o niebezpieczeństwie 
dekonspiracji struktury i prawdzi-
wej siły samoobrony. Dzięki temu 
jesienią 1943 roku dowództwo sa-
moobrony zostało powiadomione 
o skierowaniu przez Niemców do 
Przebraża agentów gestapo. Pod-
jęta szybka kontrakcja doprowa-
dziła do ich identyfikacji i zlikwi-
dowania. Oprócz pododdziałów 
bojowych w Przebrażu istniało 
tzw. „pospolite ruszenie” sku-
piające mężczyzn uzbrojonych 
w różną broń białą, piki i kosy 
osadzone na drążkach, w małym 
stopniu uzbrojoną w broń palną.  
Wokół Przebraża zbudowano pas 
umocnień , którego długość wy-
nosiła około 20 km, a głębokość 
obrony – 10 km. W rozbudowie 
inżynieryjnej w pełni wykorzy-
stano ukształtowanie terenu. Zbu-
dowano bunkry i schrony, łącząc 
je rowami strzeleckimi, rozmiesz-
czono stanowiska ogniowe dla 
broni maszynowej oraz stanowi-
ska obserwacyjne. Przystosowy-
wano do obrony także zabudowa-
nia. System obronny obejmował 
oprócz samego Przebraża, także 
Rafałówkę i Komarówkę oraz 
przyległe miejscowości: Choło-
piny, Zagajnik, Wydrankę, Mo-
sty i Józefin, tworząc jednolity 
obóz warowny przygotowany do 
obrony okrężnej. Stosownie do 
potrzeb i zadań, linia obronna zo-
stała podzielona na odcinki przy-
dzielone poszczególnym placów-
kom. 
Od samego początku kierownic-/ Przebraże - polska obrona podczas rzezi wołyńskiej w 1943 r. (Domena publiczna)
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two samoobrony utrzymywało 
ścisły kontakt z Rejonowym In-
spektoratem AK w Łucku i Ob-
wodami AK łuckim i kiwerskim. 
W konspiracyjnej strukturze or-
ganizacyjnej Przebraże było 100, 
a Rafałówka 101 garnizonem AK, 
które tworzyły odcinek dowodzo-
ny przez Henryka Cybulskiego. 
W Przebrażu i Rafałówce zostali 
zaprzysiężeni na żołnierzy AK 
wszyscy członkowie dowództwa 
samoobrony, dowódcy kompanii, 
dowódcy plutonów i wielu żoł-
nierzy. Rejonowy Inspektorat AK 
udzielał samoobronie znaczną po-
moc materialną, a także pomoc w 
organizowaniu systemu obrony, 
planowaniu ważniejszych akcji, 
przekazywaniu danych wywia-
dowczych.
Kierownictwo samoobrony utrzy-
mywało także kontakty z party-
zantką sowiecką. Szczególnie po-
myślnie dla Przebraża rozwijała 
się współpraca z sowieckim od-
działem partyzanckim Prokopiu-
ka. Ustalono wspólne hasła i spo-
soby współdziałania, przy czym 
także udzielanie wzajemnej po-
mocy na wypadek zagrożenia ze 
strony oddziałów banderowskich 
i niemieckich. Warto tu dodać, 
że szczególną rolę w kontaktach 
z partyzantami sowieckimi od-
grywała wieś Hermanówka. Stali 
mieszkańcy Hermanówki prze-
nieśli się do Przebraża i Rafałów-
ki a opuszczona wieś, położona 
blisko dużego kompleksu leśne-
go, była doskonałym miejscem 
na spotkania i obrady dowódców 
a także przystanią dla oddziałów 
partyzanckich przygotowujących 
się do akcji lub z nich wracają-
cych. 
Miała miejsce także współpraca 
z Ukraińcami. Przez cały okres 
istnienia samoobrony z  Prze-
brażem współdziałała ukraińska 
wieś Jezioro. Na długości 3 km 
graniczyła ona z Przebrażem i 
była wyjątkiem spośród otacza-
jących Przebraże wiosek ukraiń-
skich. Przez wieś Jezioro prowa-
dziła droga do Kiwerc i Łucka, 
ważna dla Przebraża, ze względu 
na utrzymywanie kontaktów z 
konspiracją AK oraz załatwianie 
różnych spraw gospodarczych. W 
okresie organizowania samoobro-
ny, na prośbę delegacji mieszkań-
ców wsi Jezioro zawarta została 
ugoda z kierownictwem samo-
obrony w Przebrażu, na podsta-
wie której mieszkańcy zobowią-
zali się, że nie padnie ani jeden 
strzał ze wsi Jezioro w kierunku 
samoobrony, i że jej mieszkańcy 
będą ostrzegać o zbliżających się 
bandach. Trzeba podkreślić, że 
Ukraińcy wsi Jezioro dotrzymali 
w całości postanowienia ugody 
– nie napadali na polskie oddzia-
ły przejeżdżające przez ich wieś, 
nie było też ataków na Przebraże 
podczas napadów banderowców. 
Były także liczne wypadki udzie-
lania przez Ukraińców pomocy 
Polakom: ukrywano ich, ostrze-
gano przed napadem, pomagano 
w przedostaniu się do bazy samo-
obrony. 
Po kilkakrotnych nieudanych 
próbach zniszczenia Przebraża 
dowództwo UPA postanowiło 
zgromadzić odpowiednie siły, aby 
generalnym uderzeniem zlikwi-
dować w końcu bazę samoobro-
ny Polaków. W drugiej połowie 

sierpnia 1943 roku skoncentrowa-
no duże siły UPA w rejonie Kołek, 
Rudnik, Swoza, Czetwertni i Żu-
rawicz. Ściągnięto tutaj oddziały 
z dalszych rejonów, tworzono 
nowe sotnie i kurenie, a także or-
ganizowano żądne łupów grupy 
chłopów ukraińskich z Żurawicz, 
Mykowa, Silna, Domaszowa, Ja-
romli, Trościańca, Sitnicy, Sło-
watycz, Swoża, Starej Czołnicy, 
Dodowycz, Kołek oraz innych 
wsi i chutorów ukraińskich. Opo-
wiadano bowiem o bogactwie i 
wszelkiego rodzaju dobrach jakie 
Polacy zgromadzili w Przebra-
żu. W Rudnikach i okolicznych 
wioskach UPA przeprowadziła 
mobilizację mężczyzn w wieku 
od 16 do 50 lat. O dużej wadze, 
jaką dowództwo UPA przykładało 
do sprawy zniszczenia Przebraża 
świadczy fakt przysłania z Mało-
polski Wschodniej doborowych 
sotni doświadczonych w bojach 
(w sumie około 3 tysiące ludzi). 
Łącznie, siły UPA ześrodkowane 
w celu rozgromienia samoobro-
ny w Przebrażu liczyły około 6 
tysięcy uzbrojonych ludzi oraz 
drugie tyle tzw. „siekierników” i 
rabusiów. Na wsparcie ogniowe 
posiadano 66 ckm, 26 rkm, 17 
miotaczy min i 2 działa. 
Przed napadem siły UPA prze-
widziane do akcji na Przebraże 
zostały skoncentrowane w lasach 
Jaromelskich, Puczackich, Palec-
kich i Siekierzyckich skąd sotnie 
i kurenie miały już blisko do wy-
znaczonych im pozycji wyjścio-
wych. 
Uderzenie na Przebraże zaplano-
wano na 30 sierpnia 1943 roku. 
Przewodnią myślą opracowanego 
w szczegółach planu było wy-
konanie o świcie zaskakującego 
uderzenia od zachodu, wdarcie 
się w warowny obóz wiążąc w 
walce główne siły przebrażan, a 
następnie siłami zgromadzonymi 
w lasach na wschód od Przebraża 
wykonanie generalnego szturmu 
dla zupełnej likwidacji bazy sa-
moobrony i ludności tam zgroma-
dzonej.  Przed napadem siły UPA 
przewidziane do akcji na Prze-
braże zostały skoncentrowane w 
lasach Jaromelskich, Puczackich, 
Paleckich i Siekierzyckich skąd 
sotnie i kurenie miały już blisko 
do wyznaczonych im pozycji 
wyjściowych. W Zofiówce zgro-
madzono „siekierników” z tabo-
rami i wozami na zdobycz. 
Kierownictwo samoobrony w 
Przebrażu wiedziało o wzmożo-
nym ruchu oddziałów UPA. W 
tej sprawie do bazy napływały 
wiadomości wywiadowcze z róż-
nych źródeł. Bliskie przedpole 
Przebraża było stale patrolowa-
ne przez żołnierzy samoobrony, 
dalsze rejony kontrolowane były 
przez patrole zwiadu konnego. 
Zatem rachuby banderowców 
na zaskoczenie nie spełniły się. 
O wczesnym świcie 30 sierpnia 
1943 roku obóz warowny Prze-
braże tętnił wojennym życiem. 
Dzięki wysokiej dyscyplinie 
obrońców Przebraża, operatyw-
ności sztabu i komend placówek, 
jeszcze przed mającym nastąpić 
atakiem banderowców wszystkie 
odcinki obrony osiągnęły goto-
wość bojową. Kiedy 30 sierpnia 
1943 roku o świcie banderowcy 
otworzyli ogień z dział i moździe-
rzy rozmieszczonych w rejonie 

Wincentówki, nie zaskoczyło to 
obrońców. Przebraże było gotowe 
do walki. Od wystrzelonych na 
Przebraże i Wydrankę kilkunastu 
pocisków zapaliło się kilka bu-
dynków ale strat w ludziach nie 
było. Po tym krótkim przygoto-
waniu artyleryjskim banderowcy 
od zachodu zaatakowali na sze-
rokim froncie pozycje obronne 
Przebrażan. Ale było to z ich stro-
ny tylko działanie demonstracyj-
ne, mające na celu odciągnięcie 
uwagi obrońców od głównego 
kierunku uderzenia. Banderowcy 
podeszli do zasieków, okopali się 
i rzadkim ogniem nękali obroń-
ców. A tymczasem na wschodzie 
w rejonie Józefina poważne siły 
i środki ogniowe banderowców 
przygotowane były do rozstrzy-
gającego w odpowiednim mo-
mencie uderzenia. 
Po dokonaniu rozpoznania sił 
banderowców na poszczegól-
nych odcinkach stwierdzono, że 
Przebraże jest otoczone przez 
znaczne siły banderowców od 
zachodu, północy i wschodu, a 
od strony południowej działają 
patrole nieprzyjaciela. W tej sy-
tuacji, dowództwo samoobrony 
zdając sobie sprawę z ogromnej 
przewagi banderowców, posta-
nowiło zwrócić się o pomoc do 
dowódcy sowieckiego oddziału 
partyzanckiego płk. Prokopiuka. 
Płk Prokopiuk z oddziałem liczą-
cym około 150 piechurów i 60 
kawalerzystów przybył do rejonu 
leśniczówki Dobra i stąd wykonał 
uderzenie w kierunku na Józe-
fin wychodząc na skrzydło i tyły 
wschodniego zgrupowania ban-
derowców. Oddział samoobrony 
skompletowany z wybranych żoł-
nierzy ze wszystkich kompanii w 
sile około 120 ludzi i oddział kon-
ny, działając z podstawy wyjścio-
wej w rejonie Majdan Jezierski, 
uderzył także w kierunku na Jó-
zefin. Pozostałe siły samoobrony 
przeszły w tym czasie do ataku na 
swoich odcinkach. Banderowcy 
nie przewidzieli możliwości na-
dejścia odsieczy i nie spodziewali 
się uderzenia od tyłu, było ono dla 
nich całkowitym zaskoczeniem. 
W ich szeregach wystąpił chaos i 
zamieszanie. Dowództwo i sztab 
oraz oddziały wschodniego zgru-
powania banderowców znalazły 
się w okrążeniu. Wolną drogę 
ucieczki – pas łąk między okopa-
mi Przebraża a drogą na Jaromlę 
– zablokował oddział konny sa-
moobrony, a kawaleria Prokopiu-
ka odcięła możliwość ucieczki na 
wschód i północny zachód, prze-
cinając drogę Majdan Jezierski 
– Józefin. Klęska zatem bande-
rowców w tym rejonie była cał-
kowita. Również na pozostałych 
odcinkach obrony nastąpił szyb-
ki odwrót banderowców. Straty 
banderowców wyniosły około 
400 zabitych i wielu rannych. Do 
niewoli wzięto około 40 jeńców, 
zdobyto m.in. 17 ckm, 6 rkm i 6 
miotaczy min.

Tak zakończyła się wielka wy-
prawa nacjonalistów ukraińskich 
na Przebraże. Mimo posiadania 
zdecydowanej przewagi w siłach 
i środkach banderowcy nie osią-
gnęli zaplanowanego celu znisz-
czenia samoobrony w Przebrażu. 
Samoobrona walczyła o życie 
mieszkańców zgromadzonych w 

Przebrażu. Obrońcy zdawali sobie 
sprawę z tego, że nie ma dla nich 
odwrotu, ich morale było bardzo 
wysokie. Zdała egzamin także 
ludność cywilna, w bazie nie było 
żadnych oznak paniki. Dobrze 
funkcjonowała służba sanitarna i 
kwatermistrzostwo. Dowództwo 
samoobrony sprawnie kierowało 
walką. Dzięki zwycięstwu zni-
weczone zostały plany banderow-
ców łatwego zdobycia Przebraża. 
Na dłuższy czas oddalona została 
groźba bezpośredniego napadu. 
Po odparciu kolejnych napadów 
banderowców, a zwłaszcza tego 
ostatniego, Polacy zgromadzeni 
w bazie przekonali się, że Prze-
braże jest bezpiecznym miej-
scem, pozwalającym przeczekać 
najtrudniejsze czasy i uratować 
życie. Liczba Polaków przeby-
wających w bazie samoobrony w 
Przebrażu wciąż się powiększała. 
Zbliżała się zima. Na kierownic-
two samoobrony nakładało to 
obowiązek nie tylko obrony przed 
banderowcami ale także zabez-
pieczenie bytu materialnego na 
zimę. Chociaż czas żniw już mi-
nął, w dalszym ciągu organizo-
wano wyprawy pod eskortą w za-
grożony teren po resztki plonów 
rolnych, jakie zostały na polach. 
Organizowano także wyjazdy po 
materiały budowlane: drewno, ce-
gły, drzwi, okna, blachy kuchenne 
i inne materiały, jakie pozostały w 
spalonych i opuszczonych wsiach 
polskich. Zbierano wszystko co 
mogło przydać się do budowy 
nowych ziemianek i domów lub 
lepszego zabezpieczenia na zimę 
już istniejących. 

Wojska sowieckie w szybkim 
tempie zbliżały się do granic II 
Rzeczypospolitej. Do połowy lu-
tego 1944 roku wojska sowieckie 
opanowały teren od dawnej grani-
cy polsko-sowieckiej do rz. Styr 
i Stochód. Do rejonu Przebraża 
i Rafałówki już 2 lutego 1944 
roku weszły oddziały 6 Korpu-
su Kawalerii gen. mjr. Baranowa 
działające w składzie 13 Armii. 
Stosunek regularnych oddziałów 
sowieckich pierwszego rzutu do 
polskich oddziałów partyzanc-
kich i samoobrony był poprawny, 
do starć nie dochodziło. Sytuacja 
uległa zmianie, kiedy z kolejny-
mi rzutami przybyły jednostki 
NKWD. Rozpoczęto rozbrajanie 
polskich oddziałów partyzanc-
kich i placówek samoobrony, 
nastąpiły liczne aresztowania 
członków konspiracji. W Prze-
brażu, Rożyszczach, Antonówce, 
Torczynie, Zaturcach rozbrojono 
oddziały samoobrony. W dniu 
9 marca 1944 roku w Rożysz-
czach rozstrzelano komendanta i 
trzech członków placówki samo-
obrony, około 20 aresztowano i 
wywieziono do Łucka. Władze 
sowieckie ogłosiły mobilizację 
mężczyzn od 18 do 55 lat do Ar-
mii Czerwonej. Poborowych wy-
wożono transportami na wschód. 
Na terenie Równego i Łucka ofi-
cerowie armii gen. Berlinga prze-
prowadzali ochotniczy zaciąg do 
Wojska Polskiego, z czego wielu 
Polaków skorzystało, aby unik-
nąć wcielenia do armii sowiec-
kiej. Wszystko to uniemożliwiało 
mobilizację sił konspiracyjnych 
w łuckim Inspektoracie AK. W 
Obwodzie AK Kiwerce przepro-

wadzono wprawdzie mobiliza-
cję żołnierzy konspiracyjnych i 
utworzono z nich oddział liczący 
kilkudziesięciu uzbrojonych lu-
dzi, który stacjonował na uroczy-
sku „Berezowy Gród” w lasach 
między Rafałówką i Przebrażem, 
ale nie było żadnych  możliwo-
ści przejścia na koncentrację sił 
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
AK. W Przebrażu zaczęło się po-
lowanie na przywódców. Wśród 
kierownictwa samoobrony i tam-
tejszych działaczy konspiracyj-
nych AK nastąpiły aresztowania. 
Henryk Cybulski „Harry” oraz 
inni działacze jakiś czas ukrywa-
li się. Każdy starał się przetrwać 
jakoś ten trudny okres. W końcu, 
nie widząc innego wyjścia zde-
cydowali się wstąpić do armii 
gen. Berlinga. W szeregach 1 i 2 
armii WP walczyli nad Wisłą, na 
Wale Pomorskim, forsowali Nysę 
i Odrę, uczestniczyli w walkach 
pod Kołobrzegiem, Dreznem i 
Berlinem. 

Przebraże pozostało symbolem 
zwycięskiej walki o przetrwa-
nie ludności polskiej na Woły-
niu. Było największą i najdłużej 
broniącą się bazą polskiej sa-
moobrony. Dzięki olbrzymiemu 
wysiłkowi organizacyjnemu kie-
rownictwa, zgodnej współpracy 
zgromadzonej ludności i boha-
terstwu obrońców, uratowano od 
zagłady z rąk nacjonalistów ukra-
ińskich tysiące Polaków. W 1945 
roku ludność polska, która prze-
trwała tragedię wołyńską, została 
repatriowana na zachodnie ziemie 
Polski. Na Wołyniu nie ma już 
Przebraża, a na tym miejscu jest 
niewielkie osiedle pod nazwą Ha-
jewoje. Zatarte zostały ślady po 
dawnych polskich wsiach i kolo-
niach, w których ginęła bezbron-
na ludność polska. Tylko na pu-
stych polach gdzieniegdzie stoją 
krzyże postawione na miejscach 
zbiorowych mogił, przypomina-
jące o wielkiej tragedii Polaków, 
mieszkańców tej ziemi. Po ponad 
50. latach, z inicjatywy Zarządu 
Okręgu Wołyńskiego Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii Kra-
jowej, i przy pomocy finansowej 
Rady Ochrony Pamięci Walk i 
Męczeństwa, odbudowano zanie-
dbany i zdewastowany cmentarz 
w dawnym Przebrażu. Cmentarz 
powstał w kwietniu 1943 roku w 
zorganizowanej bazie samoobro-
ny, gdyż cmentarz parafialny w 
Zofiówce był wówczas niedostęp-
ny, znajdował się na terenie kon-
trolowanym przez UPA. Na cmen-
tarzu spoczywają ofiary mordów 
Polaków z okolicznych wsi i ko-
lonii, polegli obrońcy Przebraża, 
zmarli z wycieńczenia i trudnych 
warunków bytowych oraz ofiary 
niemieckiego nalotu na obozo-
wisko  uciekinierów. Pochowani 
są tutaj także: por. Jan Rerutko 
„Drzazga” dowódca oddziału par-
tyzanckiego AK, lekarz oddziału 
Sławomir Steciuk „Biały” i Jan 
Linik „Słoń”, którzy zginęli z 
rąk sowieckich partyzantów płk. 
Prokopiuka. Odbudowany cmen-
tarz wojenny na miejscu dawnego 
Przebraża jest hołdem oddanym 
tym wszystkim Polakom Ziemi 
Wołyńskiej, którzy zginęli wal-
cząc o swoje życie, przetrwanie, 
wiarę i godność ludzką



www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                           1 lutego 2021  - strona 45HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

KALENDARIUM 
LUDOBÓJSTWA. 
Luty 1946 rok.
Stanisław Żurek
   2 lutego:  
We wsi Łukowe pow. Lesko pod-
czas napadu UPA na posterunek 
MO poległ milicjant Szczepan Pod-
sobiański, natomiast 3 innych mili-
cjantów zostało uprowadzonych i 
zamordowanych. 
We wsi Ropienka pow. Lesko: 
„02.02.46 r. został zamordowany 
Karol Jun.” (Prof. dr hab. Leszek 
S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  
Seria – tom 8).  
   4 lutego:  
We wsi Darowice pow. Przemyśl 
upowcy spalili wieś i zamordowali 
2 Polaków.   
Na terenie pow. Jarosław poległ 
ppor. Stanisław Wisznicki (Winnic-
ki), ur. w 1923 r.  
We wsi Młodowice pow. Przemyśl 
upowcy spalili wieś i zamordowali 
8 Polaków a 6 zostało rannych i po-
parzonych. 
We wsi Rokszyce pow. Przemyśl 
zamordowali 3 Polaków. 
We wsi Szczutków pow. Lu-
baczów zamordowali Ukraińca 
Mikołaja Junika ur. 1915 r. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 
37.2013.Zi; Postanowienie o umo-
rzeniu śledztwa.). 
   6 lutego:   
We wsi Wielopole pow. Sanok 
upowcy zamordowali Karola Mi-
sio.   
   7 lutego:  
We wsi Krzywe pow. Brzozów 
upowcy zamordowali 21-letniego 
Antoniego Dobrzańskiego.    
We wsi Mrzygłody Lubyckie gm. 
Lubycza Królewska pow. Toma-
szów Lubelski: „07.02.1946 r. zo-
stali uprowadzeni i zamordowani 
przez bojówkarzy z sotni „Żeleźnia-
ka” Bzdel Ignacy l. 54, jego córka 
Emilia l. 22 i synowie: Jan l. 15 i 
Bazyli l. 12.” (Prof. dr hab. Leszek 
S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; 
Seria – tom 8).  
We wsi Tyrawa Wołoska pow. 
Sanok w walce z upowcami poległ 
Tadeusz Żołnierczyk z samoobro-
ny. 
   8 lutego:  
We wsi Wańkowa pow. Lesko 
UPA zamordowała robotnika nafto-
wego Jana Kaczmarka. 
   10 lutego:  
We wsi Dołżyca pow. Lesko upo-
wcy zamordowali 2 Polaków.  
   11 lutego: 
We wsi Wielkie Oczy pow. Ja-
worów zamordowali Bolesława 
Wilhelma lat 20. (IPN Opole, 21 
grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.
Zi; Postanowienie o umorzeniu 
śledztwa.). 
   12 lutego:  
We wsi Mokre pow. Sanok upo-
wcy uprowadzili 4 Polaków, którzy 
zaginęli. 
We wsi Pawłokoma pow. Brzo-

zów upowcy uprowadzili 13 Po-
laków, z których 8 po torturach 
zamordowali w rejonie wsi Wola 
Wołodzka.  „12 II 1946 r. w nocy 
banda UPA uprowadziła z Pawło-
komy 13 osób. Z grupy tej zwolniła 
czteroosobową rodzinę Fedzugów, 
a jednej osobie, Emilowi Micha-
likowi, udało się wytłumaczyć, że 
jego ojciec był Ukraińcem i dzięki 
temu ocalał. Pozostałych osiem 
osób: Jan Marszałek (37 lat), Józef 
Pantoł (25 lat), Władysław Ula-
nowski (24 lata), Andrzej Żańczak 
(lat 45) oraz cztery osoby o nieusta-
lonej tożsamości zostały zamordo-
wane w rejonie Woli Wołodzkiej. 
Po ucieczce banderowców Emil 
Michalik zeznał, że „powiązano 
ich sznurami i popędzono razem 
przez las dylągowski do przysiółka 
Huty w sołectwie Poręby, po drodze 
ich kopano butami i bito kolbami 
karabinów. Po przybyciu do przy-
siółka Huty czteroosobowa rodzina 
Fedzugów została zwolniona. Po-
zostałych dziewięciu mężczyzn po-
pędzono dalej aż do Wołodża i tam 
związanych trzymano pod strażą 
przez cały dzień. Wieczorem odpro-
wadzono do Woli Wołodzkiej, gdzie 
dokonano przesłuchań z zastosowa-
niem różnych tortur, jak np. nożami 
kaleczono ciało i posypywano solą. 
Po przesłuchaniu wszystkich ośmiu 
mężczyzn półżywych wyprowadzo-
no na pole i tam zamordowano. 
Jego przesłuchiwano jako ostat-
niego, a gdy powiedział, że jego 
ojciec był Ukraińcem, zwolniono 
go, mówiąc, by cały czas pozosta-
wał w domu, ponieważ gdy nadej-
dzie odpowiedni czas, to powołają 
go do służby w UPA”. Ten jednak 
po przesłuchaniu zbiegł i schronił 
się na Przedmieściu Dynowskim.” 
(Ks. Stanisław Nabywaniec, ks. Jan 
Rogula [Uniwersytet Rzeszowski] 
NAD BŁĘKITNYM SANEM I... 
NAD SYNYM SJANOM. I TAK 
TEŻ BYŁO W RELACJACH 
POLSKO-UKRAIŃSKICH DO 
1947 R. Za:  ref_15_XBS_Nad 
Błękitnym Sanem i ... Nad Synym 
Sjanom. I …; www.pogorzedy-
nowskie.pl › data › XBS › ref_15_
XBS  )  
   13 lutego:  
We wsi Borowa Góra pow. Luba-
czów 13 lutego 1946 r. zamordo-
wali Jana Buczkę ur. 1931 r.  (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 
37.2013.Zi; Postanowienie o umo-
rzeniu śledztwa.). 
We wsi Młodów pow. Lubaczów 
upowcy zamordowali 4 Polaków. 
Oraz: zamordowali Jana Antonika 
ur. 1901 r. (IPN Opole, 21 grud-
nia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; 
Postanowienie o umorzeniu śledz-
twa.). 
We wsi Siedliska pow. Brzozów 
miejscowi Ukraińcy oraz z SKW 
z Jawornika Ruskiego obrabowali 
gospodarstwa polskie oraz zamor-
dowali Jana Buczka. Oraz: 13 II 
1946 r. banderowcy zamordowa-

li w Siedliskach Józefa Dziwika. 
(Ks. Stanisław Nabywaniec, ks. Jan 
Rogula [Uniwersytet Rzeszowski] 
NAD BŁĘKITNYM SANEM I... 
NAD SYNYM SJANOM. I TAK 
TEŻ BYŁO W RELACJACH 
POLSKO-UKRAIŃSKICH DO 
1947 R.) 
   14 lutego:  
We wsi Dzików Nowy pow. Luba-
czów upowcy zamordowali Fran-
ciszka Strychacza. 
We wsi Łuczyce pow. Przemyśl 
został zamordowany przez UPA 
szer. Bolesław Mikołajczyk ur. 
1924 r. z oddziału WOP w Przemy-
ślu. 
   15 lutego:  
We wsi Dołżyca pow. Lesko upo-
wcy zamordowali 1 Polaka. 
We wsi Jawornik Ruski pow. 
Przemyśl upowcy zamordowali 
4-osobową rodzinę polską Cemgle-
rów z 2 małoletnich dzieci. 
We wsi Zaradawa pow. Jarosław 
UPA w zasadzce zamordowała 4 
żołnierzy WP z 26 pp 9 DP.  
Na przysiółku Zastawne koło 
Mołodycza pow. Jarosław WP w 
walce z częścią sotni M-l straciło 
około 20 żołnierzy. 
   16 lutego:
We wsi Smolnik ad Baligród pow. 
Lesko w walce z UPA poległ kpr. 
Jan Majewski, ur. 1924 r. 
   18 lutego:
We wsi Bartkówka pow. Brzo-
zów: IPN Rzeszów; sygn. S 59/09/
Zi - śledztwo w sprawie zbrodni 
przeciwko ludzkości polegającej 
na zabójstwie przez nieustalonych 
sprawców przy użyciu broni palnej 
w dniu 18 lutego 1946r. w Bartków-
ce woj. podkarpackiego Stanisława 
B. oraz kradzieży mienia w postaci 
4 krów, 3 koni, odzieży i żywności. 
„W dniu 18 lutego 1946r. wieczór 
do domu Stanisława B. w Bartków-
ce weszło trzech uzbrojonych męż-
czyzn. Wypili stojący w kuchni słój 
ze śliwowicą, a następnie wszyst-
kich zapędzili do piwnicy. Z domu 
zabrali odzież, pościel, sprzęty go-
spodarstwa domowego oraz zboże, 
które załadowali do sań. Z obory 
wyprowadzili 3 konie i 4 krowy. 
Następnie wywoływali po nazwisku 
uwięzionych w piwnicy. Wycho-
dzących uderzali kolbą karabinu. 
Stanisław B. rozpoznał jednego ze 
sprawców. Kiedy o tym powiedział, 
napastnicy związali mu ręce z tyłu 
i kazali uciekać. Otrzymał wówczas 
6 strzałów z broni palnej, powo-
dujących natychmiastową śmierć. 
Śledztwo w tej sprawie umorzo-
no 22 lipca 2009r. wobec braku 
cech zbrodni przeciwko ludzkości i 
przedawnienia karalności.”  Oraz: 
18 II w Bartkówce banderowcy za-
mordowali 40-letniego Stanisława 
Budnika. (Ks. Stanisław Nabywa-
niec, ks. Jan Rogula [Uniwersytet 
Rzeszowski] NAD BŁĘKITNYM 
SANEM I... NAD SYNYM SJA-

NOM. I TAK TEŻ BYŁO W RE-
LACJACH POLSKO-UKRAIŃ-
SKICH DO 1947 R.) 
   19 lutego:
We wsi  Chotyniec pow. Jarosław 
zginął milicjant z posterunku MO 
Młynach Władysław Łuszczyszyn. 
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s. 125). 
   20 lutego:  
We wsi Ryszkowa Wola pow. Ja-
rosław został zamordowany przez 
Ukraińców Stanisław Szczebliwilk 
(„Wiązownica pamięta”; w:http://
www.mieczyslawgolba.pl/biuletyn.
pdf) 
W miejscowości Werbkowice 
pow. Hrubieszów upowcy rozbro-
ili i zamordowali 8 żołnierzy WP.   
   22 lutego:   
We wsi Brusno Nowe pow. Luba-
czów upowcy uprowadzili 1 Pola-
ka, który zaginął. 
   23 lutego:  
We wsi Bartkówka pow. Brzozów 
zamordowali Stanisława Budnika. 
We wsi Stary Dzików pow. Lu-
baczów zamordowali w bestialski 
sposób 2 Polki, lat 21 i 29. Oraz: 
zamordowali Annę Hałęłę ur. 1924 
r. i Marię Martyniuk lat 29. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 
37.2013.Zi; Postanowienie o umo-
rzeniu śledztwa.). 
   W nocy z 27 na 28 lutego:  
We wsi Uherce Mineralne pow. 
Lesko upowcy zamordowali 5 Po-
laków i spalili 4 budynki. 
   28 lutego:  
We wsi Kamienne pow. Sanok 
upowcy zamordowali 2 Polaków, 
natomiast w walce poległo 20 żoł-
nierzy WP a 30 zostało rannych. 
We wsi Korzeniec koło Birczy 
pow. Przemyśl zamordowali 4 Po-
laków, w tym 3 kobiety. 
We wsi Leniuszki pow. Biała Pod-
laska z rąk UPA zginął Aleksander 
Antoniuk, rolnik z Leniuszek i 
członek samoobrony przy poste-
runku MO w Zabłociu. Został upro-
wadzony z domu i zamordowany w 
lesie niedaleko Bokinki Pańskiej. 
(Agnieszka Kolasa: Działalność 
OUN-UPA w regionie bialskopo-
dlaskim; w: Radzyński Rocznik 
Humanistyczny 7, 2009). 
We wsi Równiny pow. Włodawa 
uprowadzili Marcina Dobroszuka i 
po torturach zamordowali.
We wsi Zapałów pow. Jarosław 
zamordowali milicjanta Szczebli-
ka, ur. 14.05.1924 r.  Patrz wyżej: 
20 lutego...  

   Od kwietnia 1944 do lutego 
1946: 
W kolonii  Peresołowice pow. 
Hrubieszów: „Śledztwo w sprawie 
zbrodni ludobójstwa dokonanych w 
okresie od kwietnia 1944 r. do lute-
go 1946 r. w miejscowości Kolonia 
Peresołowice i innych miejscowo-
ściach województwa lubelskiego, 
polegającej na zabójstwie około 
40 osób, a następnie podpaleniu 
zabudowań mieszkalnych i gospo-
darczych w miejscowości Brodzica, 
przez nacjonalistów ukraińskich, 
którzy dopuszczając się tych czy-
nów działali w celu wyniszczenia 
polskiej grupy narodowościowej” ( 
S. 61/08/Zi ). 
   W lutym 1946 roku:  
We wsi Chotylub pow. Lubaczów 
upowcy zamordowali Katarzynę 
Bednarz. . 
We wsi Hołuczków pow. Sanok 
upowcy uprowadzili i zamordowali 
5 Polaków.  
Na początku 1946 roku: 
We wsi Ulucz pow. Brzozów ban-
derowcy zabili 18-letnią Marię Mil-
czanowską. (Z. Morajko, Z rzeźbą 
w życiorysie. O Adolfie Milcza-
nowskim opowieść, „Nasza Gmina 
Dydnia”, Nr 4(9):2006, s. 10.) 
 Stanisław Żurek 
Podstawowe źródła opracowania, 
które nie są wymieniane przy poda-
wanych przypadkach zbrodni:  
Jastrzębski Stanisław: Ludobój-
stwo nacjonalistów ukraińskich na 
Polakach na Lubelszczyźnie w la-
tach 1939 – 1947; Wrocław 2007.  
Komański Henryk, Siekierka 
Szczepan: Ludobójstwo dokonane 
przez nacjonalistów ukraińskich 
na Polakach w województwie tar-
nopolskim 1939 – 1946; Wrocław 
2004. 
Siekierka Szczepan, Komański 
Henryk, Bulzacki Krzysztof:: Lu-
dobójstwo dokonane przez nacjo-
nalistów ukraińskich na Polakach 
w województwie lwowskim 1939 
– 1947; Wrocław 2006. 
Siekierka Szczepan, Komański 
Henryk, Różański Eugeniusz: Lu-
dobójstwo dokonane przez nacjo-
nalistów ukraińskich na Polakach 
w województwie stanisławowskim 
1939 – 1946; Wrocław, bez daty 
wydania, 2007. 
Siemaszko Władysław, Siemasz-
ko Ewa: Ludobójstwo dokonane 
przez nacjonalistów ukraińskich na 
ludności polskiej Wołynia 1939 – 
1945; Warszawa 2000
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Jak podaje IPN, z około 2500 
miejscowości, w których w 1939 
roku mieszkali w województwie 
wołyńskim Polacy, w wyniku 
działań OUN-UPA ok. 1500 prze-
stało istnieć (zostało spalonych, 
zniszczonych). Nieco inne sza-
cunki podaje Władysław Filar w 
książce „Wydarzenia wołyńskie 
1939–1944”. Według niego na 
samym Wołyniu z ogólnej liczby 
1150 wiejskich osad polskich, w 
których znajdowało się 31 tysię-
cy zagród, oddziały ukraińskie 
zniszczyły 1048 osiedli i 26 167 
zagród.

Krzyże i pomniki, upamiętnia-
jące zamordowanych Polaków, 
stoją obecnie w niespełna 150 
miejscowościach. W około 1350 
miejscowościach po żyjących 
tam Polakach, zgodnie z planami 
OUN-UPA, nie został żaden ślad. 
Nie ma nawet grobów.

„Przed wojną żyliśmy tu jak w 
raju…”
Taki obraz wyłania się z wielu 
wspomnień. Obraz sielskiego 
współżycia w arkadyjskich wio-
seczkach, gdzie kwitną czere-
śniowe sady, pszczoły uwijają 

się w pasiekach, a sąsiedzi żyją 
pospołu we wzajemnej przyjaźni 
i szacunku. Na ile ten obraz był 
prawdziwy, na ile zaś wykreowa-
ny poprzez kontrast z późniejszy-
mi krwawymi wydarzeniami i 
potrzebę idealizacji krainy beztro-
skiego dzieciństwa? Tego nie spo-
sób dowieść, niemniej również 
we wspomnieniach Ukraińców 
przedwojenny Wołyń był miej-
scem przyjaznej koegzystencji. 
86-letnia Ukrainka Jewa Wazniuk 
z Kisielina w książce „Sprawie-
dliwi zdrajcy. Sąsiedzi z Woły-
nia” opowiadała:
Przed wojną żyliśmy tu jak w raju. 
[…] Polacy, Żydzi, Ukraińcy. 
Wszyscy się szanowali, mówili so-
bie „dzień dobry”, składali życze-
nia z okazji świąt. Byliśmy wtedy 
miasteczkiem. Było dużo sklepów, 
karczma, masarnia, apteka. 
Podczas krwawej niedzieli 11 
lipca 1943 roku oddział UPA za-
atakował modlących się w kisie-
lińskim kościele Polaków. Tego 
dnia była  kulminacja fali rzezi 
wołyńskiej, banderowcy napadli 
na 99 polskich miejscowości.
By nie przetrwał nawet ślad
Nacjonaliści zamierzali nie tyl-
ko pozbyć się z Wołynia samych 

Polaków. Chcieli sprawić, by nie 
przetrwał po nich żaden ślad. 
Dmytro Kłaczkiwśki, w tajnej dy-
rektywie z czerwca 1943 r., pisał: 
„Tej walki nie możemy przegrać i 
za każdą cenę trzeba osłabić pol-
skie siły. Leśne wsie oraz wioski 
położone obok leśnych masywów 
powinny zniknąć z powierzch-
ni ziemi”. O tym, że dyrektywa 
była pieczołowicie wykonywana, 
świadczyły nie tylko zgliszcza, 
ale i meldunki członków UPA. 
Jak ten z września 1943 roku, kie-
rowany przez dowódcę kurenia 
„Łysoho” do przywódców OUN:
[…] 29 sierpnia 1943 r. przepro-
wadziłem akcję we wsiach Wola 
Ostrowiecka i Ostrówki głow-
niańskiego rejonu. Zlikwidowa-
łem wszystkich Polaków od małe-

go do starego. Wszystkie budynki 
spaliłem, mienie i chudobę zabra-
łem dla potrzeb kurenia.
W październiku 1943 roku do-
wódcy Okręgu Wojskowego UPA 
Turiw nakazywali swoim oddzia-
łom m.in. rozbieranie i  spalenie 
polskich domów. A w lutym 1944 
roku OUN wydała rozkaz, w któ-
rym konkretnie wskazano sposo-
by zacierania materialnej obecno-
ści Polaków na Wołyniu:
a) Zniszczyć wszystkie ściany ko-
ściołów i innych domów modli-
tewnych; b) Zniszczyć drzewa ro-
snące przy domach tak, żeby nie 
pozostały znaki, że kiedyś mógł 
tam ktoś żyć (nie niszczyć drzew 
owocowych przy drogach); […] 
zniszczyć wszelkie polskie domy, 
w których wcześniej żyli Polacy 

(jeśli w tych budynkach mieszkają 
Ukraińcy – należy je koniecznie 
rozebrać i zrobić z nich ziemian-
ki); jeśli to nie będzie zrobione, 
to domy będą spalone i ludzie, 
którzy w nich żyją, nie będą mieć 
gdzie przezimować. Zwrócić uwa-
gę jeszcze raz na to, iż jeśli osta-
nie się cokolwiek polskiego, to 
Polacy będą zgłaszali pretensje 
do naszych ziem.
Ludzie żyjący na Wołyniu po 
zakończeniu II wojny światowej 
często nawet nie wiedzieli, że w 
miejscu pól, łąk i lasów, kilka lat 
wcześniej istniały tętniące życiem 
wsie. Przez wiele lat nie wiedziała 
tego nawet pani Hania – córka Po-
laków z Gaju, uratowana z rzezi 
i adoptowana przez ukraińskich 
rodziców, mieszkańców sąsied-

Co się stało z polskimi 
wsiami na Wołyniu?
Bogusław Szarwiło

/ Wołyńska wieś przed wojną (fot. materiały prasowe wydawnictwa Znak Horyzont)

/ Osada krechowiecka na Wołyniu, młockarnia (fot. materiały prasowe wydawnictwa Znak Horyzont)

/ Kolejny Krzyż Wołyński postawiony przez Janusza Horoszkiewicza, tym razem na miejscu zrównanej z ziemią polskiej wsi wsi Folwark.
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niej wsi Sokół. Jak opowiada po 
latach:
Po wsi Gaj nie ma dziś śladu, choć 
była to bardzo duża wioska. Wiem, 
bo nieraz tamtędy przez las jeździ-
łam i potrafię sobie wyobrazić, ile 
mniej więcej zajmowała. Ale długo 
nie wiedziałam, że tam przed woj-
ną była wieś – las jak wszędzie, 
tylko trochę młodszy. Dopiero jak 
byłam nastolatką, ktoś ze star-
szych zaczął mówić – a, tutaj do 
polskiej szkoły chodziłem. Tutaj 
kolegę Polaka miałem. […] Dziw-
ne, prawda? Że tyle czasu nikt nic 
nie mówił.
To były wioski odległe od siebie o 
dwa kilometry; […] A przez wiele 
lat tylko po zdziczałych wiśniach 
i jabłonkach można było poznać, 
że kiedyś tam były domy, szkoła, 
normalne życie. Jakby ludzie z ja-
kiegoś powodu chcieli ten Gaj za-
pomnieć, wyrzucić z głowy.
Napad na kolonię Gaj nastąpił 
30 sierpnia 1943 roku. Wymor-
dowano wówczas ok. 600 osób, 
część Polaków zagnano uprzednio 
do budynku szkoły, część zabito 
wprost na ulicach, domach i obej-
ściach. Wieś spalono.
Dobytek rozgrabiono, miejsca 
po domach zaorano
Domy i dobytek Polaków nie za-
wsze był niszczony. Pochodząca 
z Ihrowicy Helena Ciszak, jednak 

z bohaterek książki „Dziewczyny 
z Wołynia”, zauważa, że oprócz 
zbrodniczej nacjonalistycznej 
ideologii do udziału w rzezi ludzi 
popychało coś jeszcze. „To zwykła 
ludzka zawiść i chciwość. Pozby-
cie się Polaków dawało szansę na 
przejęcie ich mienia” – twierdzi. I 
opowiada, jak wyglądała grabież 
majątku pomordowanych: „Po za-
kończeniu pacyfikacji do polskich 
miejscowości wjeżdżały długie ko-
lumny wozów. Ukraińcy szabrowa-
li wszystko, co należało do wymor-
dowanych mieszkańców. Zabierali 
kołdry, ubrania, naczynia, garnki, 
wiadra i narzędzia. Ale również 
zwierzęta i same domy. W naszym 
przypadku po prostu wprowadzali 
się do polskich zagród, ponieważ 
były na ogół porządniejsze niż ich 
własne.”
„Potem mama mi pokazywała, kto 
ma siekierę po Polakach, kto ta-
lerze, a kto ubranie” – opowiada 
pani Szura, Ukrainka z Sokoło-
wa, miejscowości położonej obok 
Ostrówek i Woli Ostrowskiej, w 
których również doszło do rze-
zi. „Mama nie chciała z takimi 
ludźmi rozmawiać. Mówiła tylko, 
że Bóg Gospod wszystko widzi i że 
jeszcze trzeba się będzie przed Nim 
tłumaczyć z tych wszystkich sprzę-
tów” – mówi w książce „Sprawie-
dliwi zdrajcy. Sąsiedzi z Wołynia”.
Miejsca, w których istniały wsie 

Ostrówek i Wola Ostrowiecka, 
po wojnie zaorano i przyłączono 
do kołchozu. Ale pola są trudne 
w uprawie – maszyny rolnicze co 
chwila zawadzają o kości.
Tak w wielu miejscach wygląda 
wołyński krajobraz. Pamiętam, 
że stałam tam na tym pustkowiu, 
na którym jeszcze dwadzieścia 
pięć lat temu była tętniąca życiem 
wieś. Rozglądałam się wokół. Czy 
to na pewno to miejsce? Nie było 
już pachnących czereśniowych 
sadów, nie słychać było brzęcze-
nia pszczół. Tylko martwa, głucha 
cisza nad ciągnącymi się po hory-
zont kołchozowymi polami – mówi 
pani Zofia, jedna z bohaterek 
„Dziewczyn z Wołynia”, urodzona 
we wsi Orzeszyn.
Na miejscu kaźni Polaków z Orze-
szyna stoi dziś krzyż. „Pierwszy 
krzyż w lesie postawili sami Ukra-
ińcy. Nasz krzyż stanął […] dopie-
ro kilka lat później. Udało nam się 
ustalić, że ukraińscy nacjonaliści 
zamordowali w Orzeszynie około 
130 dzieci i 200 dorosłych” – opo-
wiada pani Zofia.
Rodzinny ślad
Wieś Janówka (koło Zasmyk) w 
pow.  kowelskim, rodzinna miej-
scowość moich rodziców uzna-
wano za jedną z ładniejszych  w 
regionie.  Leon Karłowicz w 
książce: „ Zasmyki były naszym 
domem” napisał o Janówce: „Nie 

widziałem takiej [ wsi]  nigdzie 
więcej. Domy blisko siebie spra-
wiały, ze wszyscy współżyli ze sobą 
jak w prawdziwej rodzinie, lubili 
się i szanowali.(...) Same domy 
nie różniły się niczym od domów 
w okolicznych wsiach, ale każdy 
otoczony był drzewami owoco-
wymi, czasem sporych rozmiarów 
sadem, ogródkiem kwiatowym, ja-
kimś niskim choćby parkanem. Nie 
wiem skąd w Janówce brało się 
zamiłowanie do sadownictwa?(...) 
Janówka natomiast była jednym 
wielkim sadem owocowym.” Nale-
ży wspomnieć, że , liczyła ponad  
czterdzieści  gospodarstw, w tym 
jedynie dwa ukraińskie oraz sześć 
niemieckich. Po wybuchu II woj-
ny światowej Niemcy w ramach 
umowy niemiecko- radzieckiej 
wyjechali do Rzeszy, prawdopo-
dobnie do  Wielkopolski. Ukraiń-
cy opuścili swoje gospodarstwa z 
chwilą zaostrzenia się stosunków 
polsko- ukraińskich, przenosząc 
się do wsi ukraińskich. Co pozo-
stało po tej pięknej miejscowości? 
Pół wsi spłonęło podczas ukraiń-
skiego ataku 25 grudnia 1943r. 
Resztę budynków zniszczono lub 
rozebrano przenosząc do ukraiń-
skich wsi. Taki los spotkał budyn-
ki wybudowane własnymi rekami 
przez mojego ojca w 1936 roku.  

Jak opowiadali mi znajomi którzy 
odwiedzili to miejsce, pozostały 
jedynie dwa ukraińskie gospodar-
stwa i resztki budynku po szkole 
która za władzy radzieckiej słu-
żyła za zlewnię mleka. Kolega 
Edmund Goś przysłał mi zdjęcia 
jakie wykonał kilka lat temu doku-
mentując pozostałości po polskiej 
Janówce. Na jednym zdjęciu w 
zaroślach widać postać, śp. Ana-
tola Sulika, który pokazuje jeden 
ze śladów polskiej obecności na 
tamtej ziemi. Jak wyjaśnił mi ko-
lega Edward to krzyż drewniany 
wrośnięty w stojącego obok dęba, 
który obejmując go nie dopuścił 
do upadku. Jak powszechnie wia-
domo Ukraińcy wyrąbywali pol-
skie krzyże stojące na początku i 
w końcu wioski. Ten  jednak stał 
pośrodku wioski w towarzystwie 
drzew które ukryły go przed ocza-
mi siekierników. 

P/w tekst powstał przy wyko-
rzystaniu art.:” Co się stało z 
polskimi wsiami na Woły-
niu po wymordowaniu ich 
mieszkańców? „ z (https://
twojahistoria.pl/2018/07/25/co-
sie-stalo-z-polskimi-wsiami-na-
wolyniu-po-wymordowaniu-ich-
mieszkancow/
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MÓJ LWÓW - JÓZEF WITTLIN. 
Aleksander Szumański

Józef Wittkin polski poeta, 
prozaik i tłumacz żydowskiego 
pochodzenia. Autor powieści, 
esejów i utworów poetyckich. 
Współpracownik Radia Wolna 
Europa. Jego najwyżej cenio-
nym utworem jest powieść „Sól 
ziemi” (1935 r.).Józef Wittlin 
urodził się 17 sierpnia 1896 r. 
w Dmytrowie, zmarł 28 lutego 
1976 roku.
Rodzicami przyszłego pisarza 
byli Karol Wittlin i Elżbieta 
z Rosenfeldów. Urodził się 17 
sierpnia 1896 roku w dzierża-
wionym przez nich majątku 
Dmytrów, leżącym niedaleko 
granicy Wołynia. Choroba mat-
ki spowodowała, że rodzina mu-
siała przeprowadzić się do Lwo-
wa, gdzie w latach 1906–1914 
Józef Wittlin uczęszczał do VII 
gimnazjum klasycznego. Zade-
biutował w tamtejszej gazetce 
młodzieżowej „Wici” wierszem 
pt. „Prolog”. W sierpniu 1914 
roku Wittlin wstąpił do ochot-
niczej formacji wojskowej Le-
gion Polski; oddział ten jednak 
został rozwiązany ze wzglę-
du na odmowę złożenia przy-
sięgi rządowi austriackiemu. 
W 1915 r. Wittlin udał się do 
Wiednia, gdzie uzyskał maturę 
i rozpoczął studia filozoficzne. 
Brał udział w bogatym życiu 
kulturalnym Wiednia, nawią-
zał znajomość m.in. z Rilkem 
i Karlem Krausem. W 1916 r., 
wraz z przyjacielem Josephem 
Rothem, wstąpił do armii au-
striackiej. Przeszkolenie Wittlin 
odbył w elitarnym wiedeńskim 
21 batalionie feldjegrów. Stam-
tąd został za rozmawianie po 
polsku oddelegowany karnie 
do Kraśnika. Został wcielony 
do piechoty, jednak niedługo 
przed wymarszem na front wło-
ski zachorował na szkarlaty-
nę. Choroba uniemożliwiła mu 
bezpośredni udział w walkach, 
służbę wojskową odbywał poza 
frontem, m.in. jako tłumacz w 

obozie włoskich jeńców. W tym 
czasie pracował nad rozpoczę-
tym już w szóstej klasie gimna-
zjum przekładem Odysei (wyd. 
w 1924).
Jako Żyd zmienił wyznanie stając 
się członkiem Kościoła katolic-
kiego. W 1918 roku, po zwolnie-
niu z wojska Wittlin udał się do 
Lwowa, gdzie kontynuował stu-
dia filozoficzne i polonistyczne, 
oraz podjął pracę nauczyciela w 
prywatnych gimnazjach. Tam też 
zastały go walki polsko-ukraiń-
skie o miasto, które rozpoczęły 
się 1 listopada 1918 r. Doświad-
czenie wojny i związanej z nią 
przemocy wstrząsnęło poetą. W 
czasie spacerów po obrzeżach ob-
lężonego miasta recytował i wy-
krzykiwał wiersze, które złożyły 
się na Hymny. W 1929 roku w 
eseju „Ze wspomnień byłego pa-
cyfisty” Wittlin napisał, iż twór-
czość ta pozwoliła mu zachować 
równowagę psychiczną w ogar-
niętym wojną mieście.

W latach 1920–1922 związany 
był z czasopismem ekspresjoni-
stów „Zdrój”, w którym ukazały 
się jego „Hymny” (1920). Nie 
był jednak silnie zaangażowany 
w działalność ekspresjonistyczną 
– nie pisał tekstów teoretycznych 
i programowych, a po latach kry-
tykował ruch za próby reformo-
wania rzeczywistości za pomocą 
abstrakcyjnych środków.
W 1922 roku Wittlin przeprowa-
dził się do Łodzi. Pracował tam 
jako kierownik Teatru Miejskiego. 
Założył także wraz z Henrykiem 
Barwińskim szkołę dramatyczną, 
w której sam wykładał, pisywał 
również recenzje teatralne dla 
„Głosu Polskiego”. Zajmował się 
ówcześnie także propagowaniem 
pacyfizmu, m.in. poprzez szki-
ce „Wojna, pokój i dusza poety i 
Inwentarz kultury narodowej”. W 
1924 r. ożenił się z Haliną Hen-
delsman, z którą miał później cór-
kę Elżbietę (ur. 1932 r.). Od 1925 

roku Wittlin odbył liczne podróże 
jako stypendysta rządowy. M.in. 
w latach 1925–1926 przebywał 
we Włoszech, gdzie zbierał mate-
riały do książki o św. Franciszku 
(nie została ona nigdy ukończona, 
w czasopismach ukazywały się 
jedynie jej fragmenty). W 1927 
r. przeprowadził się do Warsza-
wy, gdzie związał się ze środowi-
skiem skamandrytów. Pomiędzy 
1929 a 1932 roku mieszkał we 
Francji, gdzie zbierał materiały 
do powieści „Sól ziemi”. Rów-
nież we Francji przebywał pisarz 
w momencie wybuchu II Wojny 
Światowej. Udało mu się sprowa-
dzić tam żonę i córkę. Początko-
wo mieszkali w Paryżu, jednak po 
ataku III Rzeszy Niemieckiej na 
Francję przenieśli się na południe, 
do nieokupowanej części kraju. 
W 1940 r. po klęsce Francji prze-
dostali się do Portugalii, a następ-
nie  w 1941 roku wyemigrowali 
do Stanów Zjednoczonych.
Wittlinowie zamieszkali w No-
wym Jorku. Pisarz pracował tam 
jako redaktor w „Tygodniowym 
Przeglądzie Literackim Koła 
Pisarzy z Polski”, brał również 
udział w publikacji anglojęzycz-
nej antologii polskiej myśli de-
mokratycznej, wydanej w 1943 
r. Po wojnie, w latach 1946–1947 
utwory emigracyjne publikowa-
no w Polsce (m.in. w „Kuźnicy” 
i „Tygodniku Powszechnym”), 
jednak w 1952 roku Wittlin na-
wiązał współpracę z Radiem Wol-
na Europa, a następnie w 1956 r. 
podpisał apel o niepublikowanie 
w Polsce, skierowany do pisarzy 
na emigracji. Podpisał list pisarzy 
polskich na Obczyźnie, solidary-
zujących się z sygnatariuszami 
protestu przeciwko zmianom w 
Konstytucji Polskiej Rzeczypo-
spolitej Ludowej (List 59).
Oprócz poezji uprawiał też Wit-
tlin twórczość krytyczną, ese-
istyczną i wspomnieniową. 
Najważniejsze pozycje weszły 
w skład wielkiego tomu „Or-
feusz w piekle XX wieku”. 
Prezentujemy wybrane frag-
menty pierwszej części gawę-
dy „Mój Lwów”, o której tak 
pisał Kazimierz Wierzyński: 
»Dla mnie osobiście szczegól-
nie bliska jest książeczka Wit-
tlina pt. „Mój Lwów”. Mógł-
bym pretendować do praw 
ojcostwa chrzestnego tej prze-
pięknej i niepokojącej pieśni 
pisanej prozą. Wyszła nakła-
dem „Tygodnika Polskiego”, 
który w czasie wojny wyda-
waliśmy w Nowym Jorku.
Prezentujemy wybrane frag-
menty pierwszej części gawę-
dy „Mój Lwów”, o której tak 
pisał Kazimierz Wierzyński: 
„Dla mnie osobiście szczegól-
nie bliska jest książeczka Wit-
tlina pt. „Mój Lwów”. Mógł-
bym pretendować do praw 
ojcostwa chrzestnego tej prze-
pięknej i niepokojącej pieśni 
pisanej prozą. Wyszła nakła-
dem „Tygodnika Polskiego”, 
który w czasie wojny wyda-
waliśmy w Nowym Jorku”.
Mój Lwów! Mój, chociaż 
wcale się tam nie urodziłem. 
Z dokładnych obliczeń wyni-
ka, że wszystkiego spędziłem 
we Lwowie osiemnaście lat. 

Nie tak wiele, jak na człowieka, 
który słusznie czy niesłusznie 
uchodzi za lwowianina i sam się 
tym chlubi. Co prawda były to 
lata chłopięce i lata pierwszej 
młodości, a więc decydujące o ca-
łym późniejszym życiu. I zapew-
ne gdyby nie tzw. wielka wojna, 
jakże malutka w porównaniu z 
ostatnią, po dziś dzień siedział-
bym sobie na Wałach Hetmań-
skich lub na Wałach Gubernator-
skich jako jeszcze jeden centuś, 
jeszcze jeden emeryt któregoś 
c.k. gimnazjum z językiem wy-
kładowym — polskim. Grzecz-
nie by mi się kłaniali siwi i łysi 
panowie, których niegdyś za karę 
stawiałem do kąta; lecz dawnym 
moim uczennicom kłaniałbym się 
pierwszy, a nawet niekiedy cało-
wałbym ręce tych poważnych ma-
tron. Albo karmiłbym preclami (z 
solą zakrzepłą na chrupkiej glazu-
rze) nie istniejące już rybki w od 
dawna osuszonym malarycznym 
stawku na dole parku Kilińskie-
go. Nawet lwowscy szewcy nigdy 
tego parku tak nie nazywali, gdyż 
jest to po prostu — park Stryjski. 
Albo spacerowałbym sobie każ-
dego rana na czczo, z gołą -głową, 
w słotę i w skwar, zimą i latem — 
po alejach Wysokiego Zamku, 
nad fantastycznie zadrzewionymi 
przepaściami, jako rzeczywisty 
członek „Klubu Idiotów”. (...)
Od czasu do czasu chodziłbym 
sobie pokibicować młodszej ge-
neracji przy kwitnącej na bardziej 
zakazanych przedmieściach grze 
towarzysko-sportowej zwanej: 
kiczki lub krepcie.  Za moich 
młodych lat uprawiano tę grę ze 
szczególną pasją na stokach „Hyc-
la Góry”, zwanej od parady „Górą 
Stracenia Teofila Wiśniowskiego i 
Józefa Kapuścińskiego”. Już sam 
fakt, że zaszczytnie pamiątkowe 
miejsca inaczej, bardziej poufale 
nazywały się w życiu Lwowa, a 

inaczej w przewodnikach tury-
stycznych, świadczy o wspomnia-
nej powyżej niechęci do wszelkiej 
pompy. Uroczystym durniem na-
zywano u nas każdego, kto nazbyt 
serio traktował siebie i swoje za-
jęcia. A więc, gdyby nie pierwsza 
„światowa” oraz jej następstwa, 
siedziałbym sobie do końca tzw. 
ziemskiej wędrówki na jednej z 
magistrackich ławek król. stoł. 
miasta Lwowa. Bo niektórzy lwo-
wianie odbywają tę wędrówkę w 
pozycji siedzącej. Niekoniecznie 
zaraz — w Brygidkach. (...).
Opuściłem Lwów jesienią 1922 r. 
Czyli że „mój Lwów” był głów-
nie Lwowem z czasów zaboru 
austriackiego, stolicą „Królestwa 
Galicji i Lodomerii z Wielkim 
Księstwem Krakowskim, Księ-
stwem Zatorskim i Oświęcim-
skim”. Co? Tak jest — Oświęcim-
skim. (Czarno się robi dziś przed 
oczyma na dźwięk tego słowa.) 
Następnie „mój Lwów” — to 
wojna polsko-ukraińska w latach 
1918—1919 i pierwsze, krwawią-
ce jeszcze lata odzyskanej nie-
podległości.

Później, co najmniej raz w 
roku, przyjeżdżałem tam w 
radosną gościnę. A jechałem z 
bijącym sercem (o ile coś po-
dobnego w ogóle posiadam), jak 
staromodny oblubieniec do ślu-
bu. Niecierpliwie wyczekiwałem 
w oknie wagonu. aż ukażą się 
podmiejskie lasy, a potem z fa-
listej zieloności wyskoczą, jedna 
za drugą, tak bliskie sercu (o ile 
je posiadam) wieże św. Jura, św. 
Elżbiety, Ratuszowa, Katedral-
na, Korniaktowska, Bernar-
dyńska. I kopuła Dominikanów, 
i kopuła Teatru Miejskiego, i 
kopiec Unii Lubelskiej, i łysa 
Piaskowa Góra. (W latach oku-
pacji niemieckiej piaski tej góry 
wchłonęły krew tysięcy męczen-
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triumfalnie wjeżdżał do jednej z 
bliźniaczych, jak syjamskie sio-
stry, przywartych do siebie hal 
wjazdowych — do jednej z tych 
półkoliście i bardzo harmonij-
nie sklepionych, szklanych hal 
Dworca Głównego. Na wiele już 
stacji zajeżdżałem w tej męczą-
cej podróży zwanej życiem, lecz 
żadna, z wyjątkiem może Gard 
du Nord w Paryżu, nie budziła 
we mnie takiego podniecenia, 
takich „metafizycznych dresz-
czów”, jakby powiedział śp. 
Stanisław Ignacy Witkiewicz.
Dworzec Główny był chlubą 
każdego lwowianina. Doskonale 
pamiętam, jak się budował na 
początku naszego kochanego, 
dwudziestego stulecia. Pędra-
kiem chodziłem w towarzystwie 
tzw. bony doglądać robót przy 
wznoszeniu tego cudu techniki i 
architektury, który miał zaćmić 
samą nawet Panoramę Racła-
wicką. I zaćmił. Bo w całej ów-
czesnej Galicji i Lodomerii z 
Wielkim, itd. nie było równie 
bogato i rzęsiście oświetlonego 
gmachu. W późniejszych latach 
Dworzec Główny służył mi nie-
raz za refugium przed matema-
tyką i fizyką. Jesteśmy zaś refu-
gies przez całe życie: od kołyski 
do grobu zawsze przed czymś 
uciekamy. Podówczas wiałem 
tylko „poza szkołę” lub, wyra-
żając się bardziej po lwowsku, 
chodziłem na hinter.
Tramwajem ŁD jeździłem z Ły-
czakowa na Gródek i zamiast 
brać dwóje w którejś tam klasie 
c.k. VII gimnazjum przy ulicy 
Sokoła, spędzałem bardzo mile 
poranne godziny w wytwornej 
poczekalni II klasy kolejowej. 
Nie była to poczekalnia, lecz 
istny salon pełen kandelabrów, 
luster, złoceń oraz miękkich, 
pachnącą skórą obitych kanap 
i kozetek. Pachniała ponadto 
dalekością świata, czarem ob-
czyzny. Czekało się tu nie tylko 
na odejście pociągu, lecz jak 
gdyby na samo szczęście, do 
którego kasy dworcowe biletów 
w owym czasie nie sprzedawały. 
Poczekalnia pierwszej klasy w 
ogóle nie była dostępna śmier-
telnikom poniżej ekscelencji 
lub Baczewskiego. A zatem w 
poczekalni II klasy, pod opie-
kuńczym, naturalnej wielkości 
portretem arcyksięcia Karola 
Ludwika w paradnym mun-
durze oficera ułanów i z blond 
brodą, czytałem sobie tzw. 
szerloki, czyli zeszytowe edycje 
arcydzieł piśmiennictwa detek-
tywnego. Nabywało się tę, jak 
mawiali rodzice i wychowawcy, 
„niezdrową lekturę” bądź w ko-
leżeńskim handlu wymiennym, 
bądź u samych kastalskich źró-
deł wszelkich we Lwowie lektur, 
czyli w antykwariatach ojca Bo-
deka, syna Bodeka, ojca Men-
kesa, syna Menkesa, tudzież 
ojca, syna i wnuka Iglów. Ach, 
wy ojcowie, synowie i wnuki 
lwowskich antykwarzy, godnie 
rozsiadłych dynastiami wzdłuż 
całej parzystej strony ulicy Ba-
torego! 

Jakąż nieludzką śmiercią przy-
szło wam ginąć w haniebnych 
latach masakry Żydów pol-
skich. (...)

  Dziwna rzecz, ile miejsca w 
folklorze tego miasta zajmuje 
policja, sąd i kryminał. Bo też 
nigdzie chyba morderstwa, ka-

siarstwa, a nawet drobniejsze, 
bardziej kieszonkowe delikty 
nie były owiane takim roman-
tycznym czarem, jak w tej śpie-
wającej stolicy batiarów i nad-
radców, co żyli, choć nie naj-
lepiej, ze wsadzania batiarów 
do kozy. Istota lwowianizmu, 
którą usiłuję tu z grubsza na-
szkicować, to przedziwna mie-
szanina wzniosłości i łobuzerii, 
mądrości i kretynizmu, poezji i 
pospolitości. Cierpki jest smak 
lwowszczyzny i przypomina 
smak tego niezwykłego owocu, 
co dojrzewa jakoby jedynie na 
przedmieściu Kleparów i zowie 
się: czerecha. Ni to wiśnia, ni 
czereśnia. Czerecha. Nostalgia 
lubi fałszować także i smak, 
każąc nam dziś odczuwać samą 
tylko słodycz Lwowa. Znam 
jednak ludzi, którym Lwów był 
czarą goryczy. (...).
Obok batiara zasłynął także 
lwowski kołtun. Typ to, jak 
wszystko co lwowskie, złożony 
i trudny do zdefiniowania. Bo 
co to jest kołtun? Dosłownie: 
choroba uwłosienia spowodo-
wana brudem. Po łacinie: plica 
polonica. W przenośni — czło-
wiek nieoświecony, nieokrzesa-
ny, zacofany. Skrzywdzilibyśmy 
lwowską kołtunerię tą defini-
cją. Albowiem nasz kołtun — 
to przede wszystkim członek 
Bractwa Kurkowego „Strzelni-
ca”. Większość braci stanowili, 
co prawda, nie bardzo biegli w 
humaniorach majstrowie i star-
si różnych cechów, nie wyłącza-
jąc rzeźnickiego, lecz obok nich 
należeli do „Strzelnicy” także 
ludzie wykształceni, delikatni, a 
nawet — jak się przekonamy — 
uczeni. Na ogół lwowski kołtun 
— to poczciwy gbur, niewybred-
ny łyk, bohater sztuk Gabrieli 
Zapolskiej. Przy tym patriota, 
przeważnie lokalny, z odcie-
niem tromtadracji. W patetycz-
nych momentach bywał kołtun 
skłonny do wielkich ofiar — z 
cudzego życia i mienia. Niekiedy 
nawet z własnego. Dużą rolę za 
mojej pamięci odegrała kołtu-
neria strzelnicowa na lwowskim 
Ratuszu, dostarczając miastu 
kuliku wybitnych burmistrzów, 
jak: kowal Michał Michalski, 
blacharz Stanisław Ciuchciński 
i drukarz Józef Neumann. (...)
Z wszystkich specymenów kla-
nu kołtunów kurkowych najle-
piej utkwił mi w pamięci rad-
ny — Walery Włodzimierski. 
Z zawodu chemik, miał swoje 
laboratorium na piętrze starej 
kamienicy przy ul. Jagielloń-
skiej — naprzeciw „pawilonu 
szampańskiego”. Chodziłem 
tamtędy do szkoły i nieraz ule-
gałem pokusie zajrzenia przez 
niskie okna — do środka. To, 
com widział, po dziś dzień ko-
jarzy mi się raczej z alchemią 
niż z chemią. Była to bowiem 
pracownia Fausta. Olbrzymia, 
nie pamiętam już czy sklepiona 
sala, zapchana stołami, szafa-
mi, półkami, na których gęsto 
połyskuje szkło najfantastycz-
niejszych kształtów. Dziwacznie 
poskręcane rury, leje, naczynia 
połączone, brzuchate banie, bu-
tle, metalowe zbiorniki, retorty 
i probówki puste lub napełnione 
cieczą najrozmaitszych barw. A 
w tajemniczej głębi dymią piece, 
piecyki, sapią miechy, a wszyst-
ko — w nieziemskim, płowym 
świetle gazu. Czasem buchną 
jakieś niesamowite ognie i odbi-

ją się wielokrotnie w bateriach 
szkła. Kłęby pary na moment 
wszystko zakryją, aby następ-
nie odsłonić całe to czarno-księ-
stwo, wśród którego uwija się 
jedyna ludzka postać — niskie-
go wzrostu, w tużurku, o twarzy 
rumianej, ozdobionej dużymi, 
czarnymi, carskimi bokobro-
dami. (...) Tak, radny Walery 
Włodzimirski był niewątpliwie 
lwowskim Faustem. A to, że czę-
sto pokazywał się publicznie w 
czarnym kołpaku z piórkiem, w 
kontuszu z karabelą i z dużym, 
pozłacanym kogutem na piersi 
— przydawało mu podobień-
stwa do polskiego czarnoksięż-
nika Twardowskiego. Zwłasz-
cza ten kogut. Czar prysnął, 
kiedy pewnego dnia kazano mi 
zanieść do Włodzimirskiego za-
winiętą w papier butelczynę z 
nader osobistym płynem. Bo co 
tu dłużej ukrywać? Nasz Faust 
niemal wszystkim pacjentom 
tej dzielnicy miasta robił anali-
zy, zanim nie wzięli się do tego 
aptekarze, czyli — jak ich w 
dawnych nazywano wiekach — 
aromatariusze.
Skoro już mowa o aptekach, 
wspomnijmy przynajmniej te, 
co przyczyniły się zarówno do 
zdrowotności lwowian, jak i 
do malowniczości lwowskiego 
pejzażu. Prawie każda miała 
swojego patrona, pięknie uwi-
docznionego na szyldach i wy-
wieszkach. Dobór patronatu 
nad tymi arsenałami zdrowia 
świadczył niekiedy o dużej wy-
obraźni magistrów farmacji, 
których, nie wiedzieć czemu, 
pomawiano o brak wyobraź-
ni. Bo jeśli np. apteka u zbie-
gu ulic: Zielonej i Wincentego 
Pola polecała swe preparaty czy 
klientów opiece Matki Boskiej 
— wszystko w porządku. Nie 
tylko we Lwowie modlili się do 
Niej ludzie o uzdrowienie. Tak 
samo nie trzeba tłumaczyć na-
zwy apteki „Pod Duchem Świę-
tym” lub „Pod Opatrznością 
Boską” (wywieszka: olbrzymie 
oko w trójkącie). Dlaczego jed-
nak pan „aromatariusz”, Anto-
ni Ehrbar, wybrał na patrona 
swej apteki na dolnym Łycza-
kowie, vis-a-vis kościoła Klary-
sek, akurat rzymskiego cesarza 
Tytusa? Chyba nie na złość Ży-
dom, którym ten cezar zburzył 
Jerozolimę? Owal jego widniał 
z obu stron wejścia do apteki 
na kolorowych, na szkle malo-
wanych medalionach, ponadto 
samo wejście wieńczyło popier-
sie imperatora z jakiejś imitacji 
brązu czy z gipsu po farbowa-
nego na brąz. Żeby zaś żadnych 
nie było wątpliwości, czytali-
śmy aż w trzech językach, że 
to jest apteka „Pod rzymskim 
cesarzem Tytusem”; „Zum ro-
miischen Kaisej: Titus; Sous (!) 
l’Empereur Titus (!). (...)”

Apteka i kryminał — to na ogół 
dość odległe pojęcia, lecz nie na 
placu Bernardyńskim. Bo od 
apteki (Piepes) Poratyńskiego 
do Sądu Karnego, z przyległym 
doń więzieniem, jest tylko parę 
kroków. Wystarczy przejść plac 
i udać się tam, gdzie stoi stu-
dzienka z nagą i skrzydlatą nim-
fą. Więc podumajmy sobie chwil-
kę nad specjalnością Lwowa, jaką 
były tzw. sensacje, czyli zabój-
stwa, „względnie” morderstwa. 
Piękne to były czasy, gdy parę 
razy na rok ktoś kogoś w naszym 

mieście przenosił do wieczno-
ści. Dla wyznań chrześcijańskich 
wieczność mieściła się przeważ-
nie na Cmentarzu Łyczakowskim. 
Lubiano u nas mordować bądź 
członków własnej rodziny, bądź 
też cudzej. Zdarzały się jednak 
morderstwa niedoszłych człon-
ków rodziny własnej i to wca-
le nie z nienawiści do nich, lecz 
wprost przeciwnie. Krwią płaciły 
te ofiary za odmowę czy niemoż-
ność połączenia się węzłami krwi 
z osobą zabójcy. Taki właśnie wy-
padek przeszedł do potomności 
na skrzydłach pieśni o Lewickim. 
(Z tych prawdziwych, pacykow-
skich Lewickich.) Z miłości za-
mordował on jedną zamężną ak-
torkę. Całej pieśni już nie pamię-
tam, lecz strzępy jej, chodzące, a 
raczej tańczące mi po głowie, na 
nutę „Hajda trojka” też zasługują 
na przytoczenie. Np.:

Widzisz Lewicki, co miłość 
może: 
W mogile ciemnej kochanki trup, 
Tobie na szyję kat stryczek włoży 
I szubienicy wnet ujrzysz słup.

lub:

Nie trza ci było kochać mężatki, 
To byś ty teraz wolny był, 
Nie widziałbyś tej więziennej 
kratki 
— I cieszyłbyś się zdrowiem w 
pełni sił.

Kto się krzywi na moje zamiło-
wanie do lwowskiej pieśni ba-
tiarsko-kryminalnej, niech raczy 
pamiętać, że w pierwszych latach 
naszego kochanego wieku — w 
gimnazjum przy ulicy Sokoła — 
miałem zaszczyt być uczniem śp. 
Adama Zagórskiego, największe-
go w Polsce znawcy literatury i 
muzyki tego gatunku. Kto by mi 
zaś wyrzucał, że jeno w imponde-
rabiliach się lubuję, błahostki wy-
olbrzymiam, a lekce sobie ważę 
szacowną tradycję, historię, geo-
grafię, architekturę, słowem — 
kulturę Leopolis semper Fidelis, 
że nic nie mówię o Lwowie „po-
mnożycielu polskości”, o Lwowie 
„troistym” — jak go nazwał prze-
świetny burmistrz tego grodu w 
XVII w., a przy tym niezgorszy, 
choć od brata Szymona gorszy 
poeta Józef Bartłomiej Ozimek, 
zwany Zimorowiczem — kto 
by mi brał za złe, że jakoby mil-
czeniem pokrywam „Śluby Jana 
Kazimierza”, Ossolineum, Co-
losseum, Muzeum Dzieduszyc-
kich. Lubomirskich, Stauropigię, 
Panoramę Racławicką — ten, po 
pierwsze: nie ma racji, a po wtó-
re: zapewniam go, parafrazując 
Terencjusza, że: leopoliensis sum 
et nihil leopoliensis a me alienum 
puto. Lecz wyznaję, iż dla dzie-
cięcej mej wrażliwości przyjazd 
cyrku Buffalo Billa (w roku 1905, 
jeśli mnie pamięć nie myli) lub 
wieszanie mordercy Czabaka — 
to wydarzenia równie epokowe, 
jak przyjazd cesarza Franciszka 
Józefa, zabójstwo namiestnika, 
hrabiego Andrzeja Potockiego, 
lub obrzucenie jajami jego na-
stępcy. Michała Bobrzyńskiego. 
Stało się to w czasie promocji 
Juliusza Kleinera, promocji sub 
auspiciis Imperatoris. (...)

Ostatni wiersz sam wymyśliłem, 
bo zapomniałem, jak brzmi w 
oryginale i nawet znakomity lwo-
wiak i znakomity malarz. Zyg-
munt Menkes, nie mógł mi go 

przypomnieć.
Starsi ludzie oraz geografowie 
utrzymują, co prawda, że Lwów 
leży nad rzeczką Pełtwią. Ale kto 
ją widział? Ja i moje pokolenie 
już jej nie oglądało, co najwyżej 
wąchało. W paru bowiem miej-
scach północnej peryferii mia-
sta, za Wysokim Zamkiem i tam, 
gdzie ongi terkotał „Babi Młyn”, 
usiłuje Pełtew wydostać się spod 
ziemi, którą zasypał ją magistrat. 
Dawnymi czasy płynęła pono 
samym środkiem dzisiejszych 
Wałów Hetmańskich, lecz taka 
złowonna była, a przy tym płytka, 
iż nie tylko żadna królewna z po-
budek patriotycznych, ale nawet 
zwyczajna kuchta z prywatnych 
przyczyn nie ryzykowałaby skoku 
w jej podejrzane nurty. Zasypano 
więc biedną Pełtew za pamięci 
naszych ojców, zdegradowano ją 
do roli kanału.
W gimnazjum przy ulicy Sokoła 
uczono mnie, że na tzw. Kortu-
mówce, gdzie była strzelnica (nie 
ta od kołtunów, lecz od austriac-
kiej infanterii), dzieją się dziwne 
rzeczy. Stoi tam sobie domek ma-
leńki, ale bardzo, a bardzo waż-
neńki. Bo, gdy lunie deszcz, to 
para rynien na jednym rogu dom-
ku odprowadza wodę do strumy-
ka, co wpada do potoku, co wpada 
do rzeczułki, co wpada do Bugu, 
co wpada do Wisły, co wpada do 
Morza Bałtyckiego. Deszcz na-
tomiast spływający z rynien ma 
drugim końcu domku podobną 
kombinacją zasila rzekę Dniestr, 
co wpada do Morza Czarnego.
Tym sposobem Lwów leży jed-
nocześnie nad Morzem Czar-
nym i Bałtyckim. I po co mu 
rzeka? Nazwa Kortumówki nie-
wiele dziś mówi; niegdyś mówi-
ła więcej. Wzięła się od Ernesta 
Kortuma, pierwszego właścicie-
la tych zalesionych wzgórz oraz 
dworku, pod którym przecho-
dzi dział wód. Zjechał ów Kor-
tum do Lwowa zaraz po trzecim 
rozbiorze Polski jako gorliwy 
sługa cesarza Austrii, Francisz-
ka I, bywszy poprzednio gorli-
wym sługą na dworze króla Sta-
nisława Augusta. Takie rzeczy 
się zdarzają i nie warto o nich 
mówić. Mówimy o Kortumie, 
ponieważ upamiętnił się niena-
wiścią do Polaków i nienawiścią 
do Żydów. A jak to nieraz bywa 
z ludźmi, co nienawidzą ludzi — 
kochał on wzniosłe ideały ludz-
kości. Odegrał więc wybitną 
rolę w dziejach lwowskiej ma-
sonerii jako założyciel, wspól-
nie z drugim Niemcem, Fessle-
rem, loży „Zum Biedermann”. 
W ostatnich latach Rzeczypo-
spolitej i w następnych roił się 
Lwów od braci fartuszkowych, 
zgrupowanych w lożach ta-
kich, jak: „Trzy boginie”, „Pod 
prawdziwą przyjaźnią”, „Do-
skonała równość” i podobne.) 
Kto w Boga wierzył, mógł się e 
Lwowie modlić, a modlić. Boć 
obok czerechy kleparowskiej 
i działu wód na Kortumówce 
trzecią osobliwością naszego 
miasta są trzy katedry. Trzy ka-
tedry: łacińska, grecko-unicka, 
ormiańska, każda czym innym 
wspaniała, każda wzniesiona 
w innym stylu, innym wieku. 
Beniaminkiem jest tu niewąt-
pliwie najmłodsza, grecko-ka-
tolicka cerkiew metropolitalna 
św. Jura. Godna wyróżnienia i 
przez to, że w XVIII w. zbudo-
wał ją nie żaden Włoch, tylko 
Polak, w dodatku komendant 
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Kamieńca Podolskiego. Nazwi-
sko, co prawda, miał nie bardzo 
polskie: Jan de Witte. Jakim on 
tam był komendantem Kamień-
ca Podolskiego — trudno dziś 
dociekać, ale że architekta był 
nie byle jakim, przyzna każdy, 
kto widział obie jego lwowskie 
kreacje: kościół Dominikanów i 
katedrę św. Jura.
Umiał de Witte wybrać dla niej 
prześliczne wzgórze i umiał ze-
stroić rokokową architekturę z 
przyrodą i powietrzem. Kolo-
salny, zamczysty, forteczny, a 
jednocześnie lekki, pełen gracji, 
niemal polotny jest ten święty 
Jur. I płynie nad naszym mia-
stem, i płynie nad naszą mło-
dością jak nadobłoczny okręt 
weselny. Szczególnie zachwyca 
wiosną, gdy się unosi nad buj-
ną zielenią parków i kwieciem 
osypanych sadów, co łagodny-
mi stokami owijają się dokoła 
dolnych kondygnacyj katedry. 
Okadzona wszystkimi wonno-
ściami szczodrej lwowskiej pri-
mavery.
Starsi ludzie oraz geografowie 
utrzymują, co prawda, że Lwów 
leży nad rzeczką Pełtwią. Ale 
kto ją widział? Ja i moje poko-
lenie już jej nie oglądało, co naj-
wyżej wąchało. W paru bowiem 
miejscach północnej peryferii 
miasta, za Wysokim Zamkiem 
i tam, gdzie ongi terkotał „Babi 
Młyn”, usiłuje Pełtew wydostać 
się spod ziemi, którą zasypał ją 
magistrat. Dawnymi czasy pły-
nęła pono samym środkiem dzi-
siejszych Wałów Hetmańskich, 
lecz taka złowonna była, a przy 
tym płytka, iż nie tylko żadna 
królewna z pobudek patrio-
tycznych, ale nawet zwyczajna 
kuchta z prywatnych przyczyn 
nie ryzykowałaby skoku w jej 
podejrzane nurty. Zasypano 
więc biedną Pełtew za pamięci 
naszych ojców, zdegradowano 
ją do roli kanału.

 W gimnazjum przy ulicy Soko-
ła uczono mnie, że na tzw. Kor-
tumówce, gdzie była strzelnica 
(nie ta od kołtunów, lecz od au-
striackiej infanterii), dzieją się 
dziwne rzeczy. Stoi tam sobie 
domek maleńki, ale bardzo, a 
bardzo ważneńki. Bo, gdy lunie 
deszcz, to para rynien na jed-
nym rogu domku odprowadza 
wodę do strumyka, co wpada do 
potoku, co wpada do rzeczułki, 
co wpada do Bugu, co wpada 
do Wisły, co wpada do Morza 
Bałtyckiego. Deszcz natomiast 
spływający z rynien ma drugim 
końcu domku podobną kombi-
nacją zasila rzekę Dniestr, co 
wpada do Morza Czarnego.
Tym sposobem Lwów leży jed-
nocześnie nad Morzem Czar-
nym i Bałtyckim. I po co mu 
rzeka? Nazwa Kortumówki nie-
wiele dziś mówi; niegdyś mówi-
ła więcej. Wzięła się od Ernesta 
Kortuma, pierwszego właścicie-
la tych zalesionych wzgórz oraz 
dworku, pod którym przecho-
dzi dział wód. Zjechał ów Kor-
tum do Lwowa zaraz po trzecim 
rozbiorze Polski jako gorliwy 
sługa cesarza Austrii, Francisz-
ka I, bywszy poprzednio gorli-
wym sługą na dworze króla Sta-
nisława Augusta. Takie rzeczy 
się zdarzają i nie warto o nich 
mówić. Mówimy o Kortumie, 
ponieważ upamiętnił się niena-
wiścią do Polaków i nienawiścią 
do Żydów. A jak to nieraz bywa 

z ludźmi, co nienawidzą ludzi — 
kochał on wzniosłe ideały ludz-
kości. Odegrał więc wybitną 
rolę w dziejach lwowskiej ma-
sonerii jako założyciel, wspól-
nie z drugim Niemcem, Fessle-
rem, loży „Zum Biedermann”. 
W ostatnich latach Rzeczypo-
spolitej i w następnych roił się 
Lwów od braci fartuszkowych, 
zgrupowanych w lożach ta-
kich, jak: „Trzy boginie”, „Pod 
prawdziwą przyjaźnią”, „Do-
skonała równość” i podobne. 
Kto w Boga wierzył, mógł się e 
Lwowie modlić, a modlić. Boć 
obok czerechy kleparowskiej 
i działu wód na Kortumówce 
trzecią osobliwością naszego 
miasta są trzy katedry. Trzy ka-
tedry: łacińska, grecko-unicka, 
ormiańska, każda czym innym 
wspaniała, każda wzniesiona 
w innym stylu, innym wieku. 
Beniaminkiem jest tu niewąt-
pliwie najmłodsza, grecko-ka-
tolicka cerkiew metropolitalna 
św. Jura. Godna wyróżnienia i 
przez to, że w XVIII w. zbudo-
wał ją nie żaden Włoch, tylko 
Polak, w dodatku komendant 
Kamieńca Podolskiego. Nazwi-
sko, co prawda, miał nie bardzo 
polskie: Jan de Witte. Jakim on 
tam był komendantem Kamień-
ca Podolskiego — trudno dziś 
dociekać, ale że architekta był 
nie byle jakim, przyzna każdy, 
kto widział obie jego lwowskie 
kreacje: kościół Dominikanów i 
katedrę św. Jura.
Umiał de Witte wybrać dla niej 
prześliczne wzgórze i umiał ze-
stroić rokokową architekturę z 
przyrodą i powietrzem. Kolo-
salny, zamczysty, forteczny, a 
jednocześnie lekki, pełen gracji, 
niemal polotny jest ten święty 
Jur. I płynie nad naszym mia-
stem, i płynie nad naszą mło-
dością jak nadobłoczny okręt 
weselny. Szczególnie zachwyca 
wiosną, gdy się unosi nad buj-
ną zielenią parków i kwieciem 
osypanych sadów, co łagodny-
mi stokami owijają się dokoła 
dolnych kondygnacyj katedry. 
Okadzona wszystkimi won-
nościami szczodrej lwowskiej 
primavery (pierwszej wiosny) 
— podrywa się ta świątynia 
ku obłokom niby symbol nie-
biańskiego triumfu nad udrę-
kami ziemskiego bytowania. W 
mrocznym jej wnętrzu sław-
ne chóry ukraińskie śpiewają 
akafisty u złoconych „carskich 
wrót”. I nawet ludzkie głosy 
są tu jakieś pozłacane, bizan-
tyńskie. Głębokie, ciemne basy 
zdają się płynąć z samego dna 
owej przepastnej studni, gdzie 
każda ludzka dusza rozprawia 
się ze swymi grzechami. Z dna 
studni, skąd Jochanan wołał 
przed śmiercią, kim jest i czyje 
przyjście zwiastuje. A tuż obok, 
na murawie, na katedralnym 
wzgórzu, wesoło popasają ko-
nie. Myślałem, że to odwodowe 
rumaki samego świętego Jerze-
go, patrona katedry, posilają 
się runią miejskiej łączki, lecz 
omyliłem się. To były konie ze 
stajni arcybiskupiej i chodziły 
w ekwipażu J. E. Metropolity 
Szeptyckiego, wnuka Aleksan-
dra Fredry.

Kiedym pierwszy raz w życiu 
stał u wejścia do Watykanu, 
przypomniał mi się lwowski 
święty Jur. Nie chciałbym ura-
zić Stolicy Apostolskiej, ale czy-

telnik już się domyślił, co mi się 
lepiej podobało.
Nie piszemy bedekera, lecz trud-
no nie wspomnieć o katedrze 
Łacińskiej, tym dziwotworze 
pod względem stylu i kształtu. 
Zasadniczo gotycka, budowla 
ta uległa w XVIII w. barokowi. 
Prosperowała tu w owym czasie 
„fabryka metropolitańska” ar-
cybiskupa Wacława Hieronima 
Sierakowskiego, który przez 
długie lata zatrudniał rzesze 
miejscowych i zagranicznych 
architektów, rzeźbiarzy, mala-
rzy, „marmoryzatorów”, i „mo-
zaistów”, aż nadał katedrze wy-
gląd dzisiejszy. 
Umiarem i harmonią wyróżnia 
się w niej czysto renesansowa 
kaplica z grobami braci: Paw-
ła i Marcina Kampianów. Obaj 
byli lekarzami, a Marcin nawet 
poprzednikiem Ciuchcińskiego 
na ratuszu.
Pozazdrościli Kampianom po-
śmiertnych splendorów inni dwaj 
bracia-mieszczanie z XVII w.: 
znów doktor medycyny Dziur-
dzia (Jerzy) i Paweł Boimowie, 
jak świadczy imię Dziurdzi — 
gente Wołoszynowie. No, i wy-
stawili sobie na wieczne odpo-
czywanie jeszcze paradniejsze 
mauzoleum w najbliższym są-
siedztwie katedry. Trudno opi-
sać oszałamiające bogactwo tej 
„kaplicy ogrójcowej”, nazwanej 
tak od głównej, nad ołtarzem, 
płaskorzeźby, przedstawiającej 
Chrystusa w Ogrójcu. Kapią po 
prostu „boimy” od kamiennych 
ludzi, aniołów i świętych, od in-
krustacyj i sztukateryj, i to nie 
tylko wewnątrz, bo i cała fasada 
wygląda jak czarny kamienny tort 
lub szkatuła maharadży. To robota 
niemieckich artystów. Kto by jed-
nak chciał nadwerężyć szyję, nie 
pożałuje tego, bo przy oglądaniu 
wnętrza kopuły i latarni naprawdę 
przypomni mu się Florencja i ma-
joliki delia Robbiów.
Boimów trochę się lękałem w la-
tach, gdy formują się w nas lęki. 
Była tam wówczas bardzo ele-
gancka kostnica z wyfraczony-
mi nieboszczykami w otwartych 
trumnach. Raz wszakże wsze-
dłem umyślnie, aby zobaczyć 
zmarłego na gruźlicę Adama Do-
browolskiego. W antologiach z tej 
epoki znajdujemy jego płomienny 
wiersz pt. Evviva vita! Autor tej 
apoteozy życia dożył najwyżej 30 
lat.
Wypadałoby teraz powiedzieć coś 
niecoś o katedrze ormiańskiej, 
lecz wolę cicho siedzieć z obawy 
przed człowiekiem, który zna na 
pamięć każdy jej cal, a przebywa 
obecnie i naucza w Waszyngto-
nie. To twórca słynnych fresków 
w katedrze ormiańskiej — prof. 
Jan Henryk Rosen.
Więc niechaj nas rozmarzy wspo-
mnienie kościoła Bernardynów, 
wizja tej niezapomnianej sylwety 
na tle lwowskiego nieba, które 
nostalgia oczyściła z chmur. Ma-
sywną fasadę wieńczy architraw 
z tryglifami i metopami, dźwiga-
jący wydatne gzymsowanie, na 
którym wspiera się cudo wdzięku 
i rytmu: wysoki, barokowy fryz. 
Przy każdej esownicy po obu 
bokach trójkątnego fryzu stoi, 
jak gdyby na warcie, kamien-
ny mnich. Efekt tych mnichów, 
zwłaszcza na tle jasnego nieba 
przy księżycowej pełni — jest 
naprawdę niezrównany. Wysoko 
przed kościołem, na kolumnie, 
której podwójny cokół zdobią 

kamienne rokokowe latarnie, klę-
czy z podniesionymi rękami bło-
gosławiony Jan z Dukli. Kołyszą 
się pod nim rozkwitłe kasztany. 
Różowe i białe kwiaty sterczą jak 
pęki świec zapalonych do modli-
twy błogosławionego, modlitwy 
o wybawienie Lwowa, Obok, za 
klasztornym murem, pachnie sad. 
Znowuż sad w środku miasta. 
Ptaki świergolą na gałęziach, a z 
drugiej strony sadu, od ulicy Wa-
łowej, słyszę gwar setek głosów. 
To w filii naszego gimnazjum u 
Bernardynów jest właśnie duża 
pauza. Dzwonią, ale nie w koście-
le. To dzwoni w szkole stary ter-
cjan Bazyli, i pauza się skończyła, 
i młodość się skończyła, i spokój 
jest u Bernardynów i na ulicy Wa-
łowej. Tylko w nas go nie ma.
Mógłby kościół Bernardyński 
uchodzić za najpiękniejszy we 
Lwowie, gdyby nie miał z pół 
tuzina konkurentów. W niedale-
kim sąsiedztwie stoi klasycznie 
renesansowa cerkiew Uśpienia 
Bogurodzicy, czyli Wołoska. Wo-
łoska, bo swe czarujące istnienie 
zawdzięcza hojności hospodara 
wołoskiego, Mirona Mohyły, co 
schronił się we Lwowie przed 
Turkami. Z cerkwią styka się wy-
soka wieża, uchodząca za najuro-
dziwszą, jaką w stylu odrodzenia 
wzniesiono na polskich i ruskich 
ziemiach. Ufundował ją Grek kre-
teński — Korniak czy Korniakt. 
Z niej to rozbrzmiewa najpotęż-
niejszy lwowski dzwon, Kiryło. 
A w dziedzińcu Instytutu Stauro-
pigijskiego wstydliwie ukrywa się 
przybudówka cerkwi Wołoskiej 
— szlachetna w swej surowości 
kaplica Trzech Króli, z iście flo-
rentyńską loggią. Swoim zwycza-
jem woli Lwów tę kaplicę nazy-
wać Bałabanowską, od nazwiska 
fundatora Bałabana, też Greka.
Bałabany, Korniakty, Mohyły, 
Boimy, Kampiany - cóż to za 
pstrokata zbieranina? To jest wła-
śnie Lwów. Różnolity, wzorzysty, 
olśniewający, jak wschodni ko-
bierzec. Grecy, Ormianie, Włosi, 
Saraceni, Niemcy lwowieją przy 
tubylcach polskich, ruskich i ży-
dowskich, a lwowieją „na fest”. A 
cóż to za lew skrzydlaty tak wy-
zywająco spogląda znad bramy 
domu w Rynku nr 14? 
Usadowił się naprzeciw samego 
ratusza i drażni oba lwy strzegące 
wejścia do magistratu. Pewno dla-
tego taki dumny, że magistrackie 
lewki to analfabeci, to kołtuny, 
a on — lew uczony. Albowiem 
oparł się na otwartej, księdze, w 
której napisano: PAX TIBI MAR-
CE EVANGELISTA MEUS. (Po-
kój ci Marku, ewangelisto mój!) 
Co to jest? Od tego lwa i od tej 
łaciny powiało naraz zgniłą wodą, 
podróżą poślubną, rybami, mą-
twami, winem, oliwą i glicynia-
mi — i słyszymy na lwowskim 
Rynku coraz głośniejsze ude-
rzenia wioseł o ciche fale. Sły-
szymy przeciągły gwizd - to va-
poretti przybijają do kołychli-
wych pontonów-przystanków, 
chmary gołębi biją skrzydłami 
huczne brawa Ferdynandowi 
Feldmanowi w roli Shylocka i 
opadają na dach Prokuracyj. 
„Ach, zejdź do gondoli!”...
Skąd ta Wenecja nad zasypaną 
Pełtwią? Skąd się przypętał lew 
świętego Marka? Przysłała go tu 
ongi Republika wraz ze swoim 
przedstawicielem handlowym 
i posadziła nad bramą kamie-
nicy Massarich. Widocznie jej 
się to opłaciło, skoro w dawnych 

wiekach był Lwów ważniejszym 
ośrodkiem handlu zagraniczne-
go niż za naszych czasów kiedy 
to prof. Henryk Grosman wy-
myślił Targi Wschodnie na pla-
cu Powystawowym.
Mógłbym wymienić jeszcze 
wiele kamiennych osobliwości 
Lwowa, chociażby synagogę 
Złotej Róży przy ulicy Blachar-
skiej. Kiedyś nawet namawiano 
mnie, żebym napisał dramat o 
tej „Gildene Rojze” co w zgo-
ła Szekspirowskich okoliczno-
ściach ocaliła renesansową sy-
nagogę od zburzenia. A któryż 
miłośnik sztuki może przejść 
obojętnie ulicą Żółkiewską i nie 
wstąpić do starej cerkwi świa-
toji Piatnyci i nie obejrzeć tam 
wielkiego ikonostasu z XVII 
w. z siedemdziesięciu obraza-
mi w stylu bizantyńskim? Przy 
tzw. diakońskich drzwiach były 
„praznyczki”, czyli obrazy po-
dawane wiernym do całowania 
w dni odpustowe... O, Boże! 
Boże Polaków, Ukraińców, Or-
mian, Boże lwowskich Żydów, 
wytępionych do szczętu! Bez 
końca mógłbym wspominać 
przybytki, które Ci tak hojnie 
w tym mieście wznoszono, ale 
czas nagli do bardziej świeckich 
spraw. Świece się dopalają we 
wszystkich kościołach i bóżni-
cach, noc się przesila, i rychło 
na Strzelnicy zaczną piać duchy 
wszystkich kogutów, co zdobiły 
piersi lwowskich królów kurko-
wych.
Królów! Królowie! Królewsko-
-stołeczne miasto Lwów znało 
innych królów, nie tylko kurko-
wych, Kazimierz Wielki bardzo 
sobie ten gród ulubił, odbudo-
wał po zgorzeli, wielu przywi-
lejami obdarzył. Królowa Ja-
dwiga nadała miastu dyplom, w 
którym czytamy, że „żadnemu 
mieszkańcowi ani w mieście, 
ani za miastem żaden gwałt lub 
uszkodzenie stać się nie ma i 
wszyscy, tak Rusini, Ormianie, 
Saraceni jako też Żydzi przy 
swych prawach zachowani być 
mają”. Król Jan Kazimierz 1 
kwietnia 1656 r. złożył w Ka-
tedrze Łacińskiej swoje śluby i 
stała się Matka Boża Królową. 
Polski, Królową Lwaowa... A je-
śli się zastanawiamy nad skłon-
nością lwowian do całowania 
rączek lub przynajmniej do mó-
wienia: „cyje rączki” — to, kto 
wie, czy genezy tego obyczaju 
nie należy szukać w roku 1653, 
kiedy to Sejm uchwalił dla po-
słów mieszczaństwa lwowskiego 
nie tylko przywilej głosowania 
na sejmach, ale i całowania ręki 
królewskiej.
Podrywa się ta świątynia ku ob-
łokom niby symbol niebiańskie-
go triumfu nad udrękami ziem-
skiego bytowania. W mrocz-
nym jej wnętrzu sławne chóry  
śpiewają akafisty u złoconych 
„carskich wrót”. I nawet ludz-
kie głosy są tu jakieś pozłacane, 
bizantyńskie. Głębokie, ciemne 
basy zdają się płynąć z samego 
dna owej przepastnej studni, 
gdzie każda ludzka dusza roz-
prawia się ze swymi grzechami. 
Z dna studni, skąd Jochanan 
wołał przed śmiercią, kim jest i 
czyje przyjście zwiastuje. A tuż 
obok, na murawie, na katedral-
nym wzgórzu, wesoło popasają 
konie. Myślałem, że to odwodo-
we rumaki samego świętego Je-
rzego, patrona katedry, posilają 
się runią miejskiej łączki, lecz 
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omyliłem się. To były konie ze 
stajni arcybiskupiej i chodziły 
w ekwipażu J. E. Metropolity 
Szeptyckiego, wnuka Aleksan-
dra Fredry.

Kiedym pierwszy raz w życiu 
stał u wejścia do Watykanu, 
przypomniał mi się lwowski 
święty Jur. Nie chciałbym ura-
zić Stolicy Apostolskiej, ale czy-
telnik już się domyślił, co mi się 
lepiej podobało.
Nie piszemy bedekera, lecz 
trudno nie wspomnieć o ka-
tedrze Łacińskiej, tym dziwo-
tworze pod względem stylu i 
kształtu. Zasadniczo gotycka, 
budowla ta uległa w XVIII w. 
barokowi. Prosperowała tu w 
owym czasie „fabryka metropo-
litańska” arcybiskupa Wacła-
wa Hieronima Sierakowskiego, 
który przez długie lata zatrud-
niał rzesze miejscowych i zagra-
nicznych architektów, rzeźbia-
rzy, malarzy, „marmoryzato-
rów”, i „mozaistów”, aż nadał 
katedrze wygląd dzisiejszy. 
Umiarem i harmonią wyróżnia 
się w niej czysto renesansowa 
kaplica z grobami braci: Paw-
ła i Marcina Kampianów. Obaj 
byli lekarzami, a Marcin nawet 
poprzednikiem Ciuchcińskiego 
na ratuszu.
Pozazdrościli Kampianom po-
śmiertnych splendorów inni 
dwaj bracia-mieszczanie z 
XVII w.: znów doktor medy-
cyny Dziurdzia (Jerzy) i Paweł 
Boimowie, jak świadczy imię 
Dziurdzi — gente Wołoszyno-
wie. No, i wystawili sobie na 
wieczne odpoczywanie jeszcze 
paradniejsze mauzoleum w naj-
bliższym sąsiedztwie katedry. 
Trudno opisać oszałamiające 
bogactwo tej „kaplicy ogrójco-
wej”, nazwanej tak od głównej, 
nad ołtarzem, płaskorzeźby, 
przedstawiającej Chrystusa 
w Ogrójcu. Kapią po prostu 
„boimy” od kamiennych ludzi, 
aniołów i świętych, od inkru-
stacyj i sztukateryj i to nie tyl-
ko wewnątrz, bo i cała fasada 
wygląda jak czarny kamienny 
tort lub szkatuła maharadży. To 
robota niemieckich artystów. 
Kto by jednak chciał nadwerę-
żyć szyję, nie pożałuje tego, bo 
przy oglądaniu wnętrza kopuły 
i latarni naprawdę przypomni 
mu się Florencja i majoliki delia 
Robbiów.
Boimów trochę się lękałem w la-
tach, gdy formują się w nas lęki. 
Była tam wówczas bardzo ele-
gancka kostnica z wyfraczony-
mi nieboszczykami w otwartych 
trumnach. Raz wszakże wsze-
dłem umyślnie, aby zobaczyć 
zmarłego na gruźlicę Adama 
Dobrowolskiego. W antologiach 
z tej epoki znajdujemy jego 
płomienny wiersz pt. „Evviva 
vita!” Autor tej apoteozy życia 
dożył najwyżej 30 lat.
Wypadałoby teraz powiedzieć 
coś niecoś o katedrze ormiań-
skiej, lecz wolę cicho siedzieć z 
obawy przed człowiekiem, któ-
ry zna na pamięć każdy jej cal, 
a przebywa obecnie i naucza w 
Waszyngtonie. To twórca słyn-
nych fresków w katedrze or-
miańskiej — prof. Jan Henryk 
Rosen.
Więc niechaj nas rozmarzy wspo-
mnienie kościoła Bernardynów, 
wizja tej niezapomnianej sylwety 
na tle lwowskiego nieba, które 
nostalgia oczyściła z chmur. Ma-

sywną fasadę wieńczy architraw 
z tryglifami i metopami, dźwiga-
jący wydatne gzymsowanie, na 
którym wspiera się cudo wdzięku 
i rytmu: wysoki, barokowy fryz. 
Przy każdej esownicy po obu 
bokach trójkątnego fryzu stoi, 
jak gdyby na warcie, kamien-
ny mnich. Efekt tych mnichów, 
zwłaszcza na tle jasnego nieba 
przy księżycowej pełni — jest 
naprawdę niezrównany. Wysoko 
przed kościołem, na kolumnie, 
której podwójny cokół zdobią 
kamienne rokokowe latarnie, klę-
czy z podniesionymi rękami bło-
gosławiony Jan z Dukli. Kołyszą 
się pod nim rozkwitłe kasztany. 
Różowe i białe kwiaty sterczą jak 
pęki świec zapalonych do modli-
twy błogosławionego, modlitwy 
o wybawienie Lwowa, Obok, za 
klasztornym murem, pachnie sad. 
Znowuż sad w środku miasta. 
Ptaki świergolą na gałęziach, a z 
drugiej strony sadu, od ulicy Wa-
łowej, słyszę gwar setek głosów. 
To w filii naszego gimnazjum u 
Bernardynów jest właśnie duża 
pauza. Dzwonią, ale nie w koście-
le. To dzwoni w szkole stary ter-
cjan Bazyli, i pauza się skończyła, 
i młodość się skończyła, i spokój 
jest u Bernardynów i na ulicy Wa-
łowej. Tylko w nas go nie ma.
Mógłby kościół Bernardyński 
uchodzić za najpiękniejszy we 
Lwowie, gdyby nie miał z pół 
tuzina konkurentów. W niedale-
kim sąsiedztwie stoi klasycznie 
renesansowa cerkiew Uśpienia 
Bogurodzicy, czyli Wołoska. Wo-
łoska, bo swe czarujące istnienie 
zawdzięcza hojności hospoda-
ra wołoskiego, Mirona Mohy-
ły, co schronił się we Lwowie 
przed Turkami. Z cerkwią styka 
się wysoka wieża, uchodząca za 
najurodziwszą, jaką w stylu od-
rodzenia wzniesiono na polskich 
i ruskich ziemiach. Ufundował 
ją Grek kreteński — Korniak czy 
Korniakt. Z niej to rozbrzmiewa 
najpotężniejszy lwowski dzwon, 
Kiryło. A w dziedzińcu Instytu-
tu Stauropigijskiego wstydliwie 
ukrywa się przybudówka cerkwi 
Wołoskiej — szlachetna w swej 
surowości kaplica Trzech Króli, z 
iście florentyńską loggią. Swoim 
zwyczajem woli Lwów tę kaplicę 
nazywać Bałabanowską, od na-
zwiska fundatora Bałabana, też 
Greka.
Bałabany, Korniakty, Mohy-
ły, Boimy, Kampiany - cóż to 
za pstrokata zbieranina? To 
jest właśnie Lwów. Różnolity, 
wzorzysty, olśniewający, jak 
wschodni kobierzec. Grecy, Or-
mianie, Włosi, Saraceni, Niem-
cy lwowieją przy tubylcach pol-
skich, ruskich i żydowskich, a 
lwowieją „na fest”. A cóż to za 
lew skrzydlaty tak wyzywająco 
spogląda znad bramy domu w 
Rynku nr 14? Usadowił się na-
przeciw samego ratusza i draż-
ni oba lwy strzegące wejścia do 
magistratu. Pewno dlatego taki 
dumny, że magistrackie lewki to 
analfabeci, to kołtuny, a on — 
lew uczony. Albowiem oparł się 
na otwartej, księdze, w której 
napisano: PAX TIBI MARCE 
EVANGELISTA MEUS. (Pokój 
ci Marku, ewangelisto mój!) Co 
to jest? Od tego lwa i od tej ła-
ciny powiało naraz zgniłą wodą, 
podróżą poślubną, rybami, mą-
twami, winem, oliwą i glicynia-
mi — i słyszymy na lwowskim 
Rynku coraz głośniejsze ude-
rzenia wioseł o ciche fale. Sły-

szymy przeciągły gwizd - to va-
poretti przybijają do kołychli-
wych pontonów-przystanków, 
chmary gołębi biją skrzydłami 
huczne brawa Ferdynandowi 
Feldmanowi w roli Shylocka i 
opadają na dach Prokuracyj. 
„Ach, zejdź do gondoli!”...
Skąd ta Wenecja nad zasypaną 
Pełtwią? Skąd się przypętał lew 
świętego Marka? Przysłała go tu 
ongi Republika wraz ze swoim 
przedstawicielem handlowym 
i posadziła nad bramą kamie-
nicy Massarich. Widocznie jej 
się to opłaciło, skoro w dawnych 
wiekach był Lwów ważniejszym 
ośrodkiem handlu zagraniczne-
go niż za naszych czasów kiedy 
to prof. Henryk Grosman wy-
myślił Targi Wschodnie na pla-
cu Powystawowym.
Mógłbym wymienić jeszcze 
wiele kamiennych osobliwości 
Lwowa, chociażby synagogę 
Złotej Róży przy ulicy Blachar-
skiej. Kiedyś nawet namawiano 
mnie, żebym napisał dramat o 
tej „Gildene Rojze” co w zgo-
ła Szekspirowskich okoliczno-
ściach ocaliła renesansową sy-
nagogę od zburzenia. A któryż 
miłośnik sztuki może przejść 
obojętnie ulicą Żółkiewską i nie 
wstąpić do starej cerkwi świa-
toji Piatnyci i nie obejrzeć tam 
wielkiego ikonostasu z XVII 
w. z siedemdziesięciu obraza-
mi w stylu bizantyńskim? przy 
tzw. diakońskich drzwiach były 
„praznyczki”, czyli obrazy po-
dawane wiernym do całowania 
w dni odpustowe... O, Boże! 
Boże Polaków, Ukraińców, Or-
mian, Boże lwowskich Żydów, 
wytępionych do szczętu! Bez 
końca mógłbym wspominać 
przybytki, które Ci tak hojnie 
w tym mieście wznoszono, ale 
czas nagli do bardziej świeckich 
spraw. Świece się dopalają we 
wszystkich kościołach i bóżni-
cach, noc się przesila, i rychło 
na Strzelnicy zaczną piać duchy 
wszystkich kogutów, co zdobiły 
piersi lwowskich królów kurko-
wych.
Królów! Królowie! Królewsko-
-stołeczne miasto Lwów znało 
innych królów, nie tylko kurko-
wych, Kazimierz Wielki bardzo 
sobie ten gród ulubił, odbudo-
wał po zgorzeli, wielu przywi-
lejami obdarzył. Królowa Ja-
dwiga nadała miastu dyplom, w 
którym czytamy, że „żadnemu 
mieszkańcowi ani w mieście, 
ani za miastem żaden gwałt lub 
uszkodzenie stać się nie ma i 
wszyscy, tak Rusini, Ormianie, 
Saraceni jako też Żydzi przy 
swych prawach zachowani być 
mają”. Król Jan Kazimierz 1 
kwietnia 1656 r. złożył w Kate-
drze Łacińskiej swoje śluby... 
A jeśli się zastanawiamy nad 
skłonnością lwowian do całowa-
nia rączek lub przynajmniej do 
mówienia: „caję rączki” — to, 
kto wie, czy genezy tego oby-
czaju nie należy szukać w roku 
1653, kiedy to Sejm uchwalił dla 
posłów mieszczaństwa lwow-
skiego nie tylko przywilej głoso-
wania na sejmach, ale i całowa-
nia ręki królewskiej(...).
Pierwszego w życiu ruszającego 
się poetę poznałem w przepeł-
nionym pociągu, tzw. bummel-
cugu, odwożącym niedzielnych 
wycieczkowiczów z Brzuchowic 
do Lwowa. Nawet w korytarzu 
był taki tłok, iż o mało co nie 
pogniotłem dostojnego starusz-

ka z siwą, lecz pięknie przy-
strzyżoną brodą. Spojrzał na 
mnie dobrotliwie i łaskawie jął 
wypytywać, jak się nazywam, 
do jakiej szkoły chodzę, czym 
chciałbym zostać, co czytam, 
itd. (...) Nagle staruszek zapy-
tał wręcz: „A wiesz ty, kto ja 
jestem?” Nie miałem pojęcia. 
Lękliwie zaprzeczyłem głową. 
„A nie uczyłeś się na pamięć 
moich wierszy?” Ogarnął mnie 
paniczny strach: a nuż trzeba 
będzie coś zarecytować? Lecz w 
okamgnieniu strach ustąpił cie-
kawości, kto to może być. 
Myślę, myślę — Maria Konop-
nicka! — błysnęło mi w mó-
zgu, bo najwięcej wierszy i tzw. 
„ustępów” w naszych czytan-
kach zawdzięczaliśmy tej po-
etce. (...) Oprócz Konopnickiej 
nie żałowano nam w szkołach 
tasiemcowych poematów Syro-
komli.
— Pan Syrokomla? — wybełko-
tałem rozanielony. (...)
— Nie — rzekł surowo. — 
Zgadnij !
Czułem, że lecę w przepaść, że 
tonę. Naraz jak deski ratun-
ku uczepiłem się brody, siwej, 
przystrzyżonej brody i okula-
rów. Już je widziałem, widzia-
łem w pismach ilustrowanych, 
chociaż twarz była bardziej po-
ciągła. Ależ, to on! To na pewno 
on!
— Pan Sienkiewicz? — wyszep-
tałem zaświatowo.
Miły wujaszek przeobraził się 
teraz w strasznego dziadunia:
— Wstyd coś takiego mówić. 
Sienkiewicz nie pisze wierszy. 
A znasz ty wierszyk: „Kto ty je-
steś? — Polak mały!”
Znam, znam i jednym tchem 
dopowiadam drugą zwrotkę: 
„Jaki znak twój? — Orzeł bia-
ły”. Jestem uratowany, aczkol-
wiek w dalszym ciągu nie mam 
pojęcia, kim jest autor. Lecz on 
już się udobruchał. Jego próż-
ność, żywo reagująca nawet w 
tak podeszłym wieku, została 
już zaspokojona. Nie przypusz-
czał, iż mogę nie znać jego na-
zwiska, skoro umiem na pamięć 
jego sławny utwór.
— Przyjdź do mnie, synku, do 
Ossolineum — rzekł znów życz-
liwie — dostaniesz ode mnie 
książeczkę !
Po przyjeździe do domu na-
tychmiast zajrzałem do wypi-
sów polskich i stwierdziłem, że 
miałem zaszczyt jechać z Brzu-
chowic z Władysławem Bełzą. 
Nigdy go w Ossolineum nie od-
wiedziłem.

Takie było moje pierwsze ze-
tknięcie się z żywym poetą. 
Zawieranie znajomości z in-
nymi było już mniej ambara-
sujące. Przynajmniej dla nich. 
Stopniowo poznałem prawie 
wszystkich, którzy we Lwowie 
mieszkali, a więc: ociemniałego 
Stanisława Barącza, współpra-
cownika „Chimery”, tłumacza 
„Fausta” i wiecznego młodzień-
ca; Stanisława Maykowskiego, 
polonistę, który masowo produ-
kował wiersze i odczytywał je 
licznym wielbicielkom w gimna-
zjum Strzałkowskiej, po czym 
je wrzucał (wiersze, nie wiel-
bicielki) do olbrzymiego kufra 
czy wora, skąd tylko niektóre 
wędrowały do redakcji miejsco-
wych pism. Lubiłem dyskuto-
wać z poważnym góralem, Józe-
fem Jedliczem, tęgim lirykiem i 

recenzentem teatralnym. Prze-
tłumaczył on pięknie „Ptaki” 
Arystofanesa. Znałem, oczywi-
ście, Henryka Zbierzchowskie-
go i po dziś dzień żałuję wybry-
ku, jakiego dopuściłem się w 
młodzieńczym rozzuchwaleniu, 
pisząc za życia nekrolog, druko-
wany w poznańskim „Zdroju”. 
Starzejący się Zbierzchowski 
odpowiedział mi ciętym wier-
szykiem w piśmie satyrycznym 
„Szczutek”, co mi raczej po-
chlebiało. Okrutni jesteśmy w 
młodości. Nie pobłażamy zwich-
niętym karierom. Zawiedzione 
ambicje przedwcześnie walką 
o byt steranych kolegów są dla 
nas tematem do drwin. I zanim 
życie nas samych porządnie nie 
trzepnie po łbie — nie domyśla-
my się nawet, ile smutnej rezy-
gnacji jest w poecie, który dla 
tzw. chleba, a czasem — jak w 
tym przypadku — i wina, tu-
dzież pokrewnych napojów, 
musi codziennie pisać wierszy-
ki do „Gazety Codziennej” lub  
IKC-a. Rychło Zbierzchowski 
puścił w niepamięć mój sztu-
backi kawał i bardzo serdecznie 
pisał o mnie w tej samej gazecie, 
gdzie ogłaszał wierszyki, któ-
re wykpiłem w nekrologu. Te-
raz naprawdę nie żyje i już nie 
może czytać tych słów, którymi 
go żegnam i przepraszam jego 
bujną, cygańską, a tak lwowską 
duszę. Leopolda Staffa, tego ły-
czakowskiego florentyńczyka z 
epoki Wawrzyńca Wspaniałego, 
widziałem we Lwowie raz je-
den tylko. Było to, zdaje się, w 
roku 1912, gdy kłaniał się przed 
kurtyną Teatru Miejskiego, wy-
woływany na premierze swego 
dramatu pt. „Wawrzyny”. Ma-
rzenie, aby go osobiście poznać, 
spełniło się dopiero wiele lat 
później — w Warszawie. Tamże 
poznałem zwarszawiałych lwo-
wiaków — Karola Irzykowskie-
go, Kornela Makuszyńskiego i 
Feliksa Przysieckiego. (...)

Bożyszczem mej młodości był 
wszakże zamieszkały we Lwo-
wie Kujawianin, Jan Kaspro-
wicz. Kiedym w roku 1920 po 
raz pierwszy ściskał jego rękę, 
myślałem, że lwowska ziemia 
pode mną się zapadnie. I dziwi-
łem się, że ten krępy brzuchacz 
o pomarszczonej, jakby perga-
minowej twarzy smutnego sa-
tyra, z czołem sklepionym jak 
kopuła Dominikanów, którą 
przepoławia czarny jak sadza 
nos, że ten gruby Marchołt o 
gotyckich brwiach Mefistofe-
lesa, spod których spoglądają 
oczy pastuszka — nie grzmi i 
nie huczy jak dzwon Kiryło lub 
jak organy w katedrze. Dziwi-
łem się, że Kasprowicz w ogóle 
jest człowiekiem i ludzki wydaje 
głos. Czasem, gdy się doń zbli-
żałem, miałem wrażenie, że to 
chodząca góra, jakiś pomniej-
szy tatrzański szczyt, i zdawało 
mi się, że słyszę szum siklawy i 
sypiący się piarg. Żywiołem był 
Kasprowicz, lawiną na lwow-
skim bruku i mitem chodzącym 
na wino do handelków śnia-
dankowych. Gdzież są te czasy, 
gdzie te miejsca, w których na-
wet osoby poetów tak magicznie 
oddziaływały na młodzież? (...)

Józef Wittlin zmarł w Nowym 
Jorku 28 lutego 1976 roku.
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Kresowe rzeki –  żywioł i melancholia cz.I
Anna Małgorzata Budzińska
Lubię obserwować przyrodę. Często fotografuję to co mnie 
zachwyci. Niestety przyrody kresowej nie dane mi było 
jeszcze doświadczyć. Nic to, wszystko jeszcze przede mną.

Na razie skoncentruję się na opisach i fotografiach innych 
miłośników przyrody i Kresów- na przykład mojego kolegi 
Andrzeja, który przemierzył całe Kresy fotografując je. 

/ Andrzej nad Świną

Zafascynowały mnie rzeki Kresów Wschodnich- zarówno 
te małe, wijące się i znikające w buszu lasów, czy bagien, 
jak i te wielkie, szerokie, niełatwe do ogarnięcia zmysłami.

/ Czeremosz

/ Dniestr i Seret-u zbiegu
Wyostrzmy więc sobie zmysły i zanurzmy się w fale rzek 
kresowych, na razie w wyobraźni, a kiedyś- kto wie!…- 
oby nam się udało. 

Te wschodnie rzeki mają w sobie to coś, co przyciąga 
uwagę, co każe o nich pisać, malować je i fotografować. 
Uwieczniane one były w dziełach wielkich naszych twór-
ców, a także przez tych mniej znanych, a także wartościo-
wych i wartych poznania artystów pióra, pędzla i obiekty-
wu.

Zacznę od południa Kresów – dawne województwo Stani-
sławowskie, Tarnopolskie, Lwowskie- dzisiaj Ukraina. U 
dołu mapy jest górzysta kraina i płyną tam dwie urokliwe 
rzeki. 

/ mapa

Prut i Czeremosz- to górskie rzeki i przepiękne okolice, do 
których mam szczególny sentyment, bo przypominają mi 
okolice Zawoi i rzekę Skawicę, gdzie nieraz spędzałam wa-
kacje u wspaniałych górali- u pani Marysi i u pana Michała.  

/ W Zawoi z panią Marysią

/ Skawica w Zawoi

/ Prut

Czy znacie Państwo tę piosenkę: „Czerwony pas, za pasem 
broń” ?  Za moich czasów śpiewaliśmy ją nieraz wędrując 
po polskich górach, lub wieczorem przy ognisku. Szczerze 
mówiąc znałam tylko dwie pierwsze zwrotki, no i ten po-
rywający refren!

Czerwony pas, za pasem broń

I topór, co błyska z dala.

Wesoła myśl, swobodna dłoń,

To strój, to życie górala.

Tam szum Prutu, Czeremoszu Hucułom przygrywa,

A ochocza kołomyjka do tańca porywa.

Dla Hucuła nie ma życia jak na Połoninie,

Gdy go losy w doły rzucą, wnet z tęsknoty zginie.

Pękł rzeki grzbiet, popłynął lód,

Czeremosz szumi po skale,
Nuż w dobry czas, kędziory trzód
Weseli kąpcie, górale.
Tam szum Prutu, Czeremoszu Hucułom przygrywa...

Połonin step na szczytach gór,
Tam trawa w pas się podnosi.
Tam ciasnych miedz nie ciągnie sznur,
Tam żaden pan ich nie kosi.
Tam szum Prutu, Czeremoszu Hucułom przygrywa...

Dla waszych trzód tam paszy dość,
Tam niech się mnożą bogato,
Tam runom ich pozwólcie rość,
Tam idźcie na całe lato.
Tam szum Prutu, Czeremoszu Hucułom przygrywa...

A gdy już mróz posrebrzy las,
Ładujcie ostrożnie konie,
Wy z plonem swym witajcie nas,
My z czarką podamy dłonie.
Tam szum Prutu, Czeremoszu Hucułom przygrywa......

„Czerwony Pas” pochodzi z najbardziej znanego dzieła 
Korzeniowskiego, jakim byli „Karpaccy Górale” . Józef 
Korzeniowski (1797-1863) został zapomniany dla polskiej 
literatury gdzieś na początku XX wieku choć był pionierem 
i ważnym przedstawicielem polskiego Romantyzmu. Nato-
miast muzykę napisał Karol Kurpiński zapewne wzorując 
się na ludowych pieśniach i tańcach huculskich.
Refren pieśni, powstały później, nie pochodzi jednak od 
Korzeniowskiego. Został najprawdopodobniej napisany 
przez nieznanego autora i zaczerpnięty do utworu z twór-
czości ludowej. Tytuł piosenki i nazwa tańca to „Kołomyj-
ka”. Urodziła się ona na tych terenach i wzięła nazwę od 
Kołomyi- miasta tego regionu. 
Kołomyja to brama do Karpat Wschodnich i Huculszczy-
zny, stolicy Pokucia. Jest ona dziś 67-tysięcznym ukraiń-
skim miastem rejonowym leżącym nad Prutem w obwodzie 
Iwano-Frankiwskim (pol. woj. stanisławowskie) . Kołomy-
ja była zawsze miastem tętniącym wyjątkowym rytmem 
życia. Barwę nadawała jej różnorodność narodowościowa 
mieszkańców i przybyszów na słynne jarmarki, które we-
dług Stanisława Vincenza „były żywymi pokazami dla mu-
zeum etnograficznego, bo każda z przybywających na targ 
wsi prezentowała nie tylko różne typy ludzkie, różne stroje, 
różne  zaprzęgi, ale nawet niejednokrotnie różniące się od 
siebie narzecza pokuckie”.

/ Stara Hucułka z fajką 

/ Rodzina huculska
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Wróćmy jeszcze do „wesołej kołomyjki” z piosenki. To 
charakterystyczny dla kultury huculskiej dynamiczny ta-
niec z wesołymi przyśpiewkami. Szwajcarski socjolog 
Hans Zbinden tak charakteryzował kołomyjkę: „Taniec 
nakręca wirująca melodia, która raz wznosi się, to znów 
opada. Ma on w sobie coś niesłychanie porywającego, fa-
scynującego, jakby jakąś magiczną siłę (…). Wyśpiewywa-
ne na przemian w duecie zwrotki stają się coraz żywsze i 
ciągną się bez końca. Nie milkną ani na chwilę. Dzwonią 
cymbały, burczy kobza, dźwięczy fujarka, zawodzą skrzyp-
ce, a to wszystko odbywa się w zapierającym dech tempie. 
(…) Nad rozpalonymi czołami goreją chustki. W matowym 
świetle błyszczą naszyjniki ze szklanych paciorków, a mu-
zyka brzmi ogłuszająco, staje się coraz bardziej dzika, jak-
by sama siłą rozpędu wprawiała w bachiczne upojenie.

/  Axentowicz- zabawa

Nieraz rzeczywiście słuchałam szumu naszych rzek i mo-
gło się wydawać, że to cudowna muzyka- taka jaką przy-
grywał Prut i Czeremosz. No, a kąpiel w ich zimnych 
nurtach płynących żwawo między kamieniami to wielka 
radość, ale i odwaga. 

/ W pianach Skawicy i Prutu

Piękno Prutu i Czeremoszu przedstawiał na obrazach Leon 
Wyczółkowski, a także inni malarze.

/  Prut k/ Jaremcza -Leon Wyczółkowski

Inne spojrzenie na Czeremosz ma Wacław Żaboklicki- za-
fascynowały go kolory odmętów Czeremoszu:

/ Czeremosz- Wacław Żaboklicki

/ Czeremosz na starej fotografii

Nad Prutem leży miasto Jaremcze.

W okresie przedwojennym (w granicach Polski) Jaremcze 
było jednym z najpopularniejszych i najlepiej zagospoda-
rowanych kurortów zimowych (dwa hotele, pensjonaty, 
wille), nie ustępując popularnym w tym okresie Zakopane-
mu i Krynicy. Przylgnęła wówczas do miasta nazwa Perły 
Karpat.

16-Prut Jaremcze- L.Wyczółkowski

Nad przepływającą rzeką Prut wznosi się most kolejowy o 
wysokości 28 m. Pierwotny most kamienny z lat 1894-96, 
zniszczony podczas I wojny światowej, został zaprojekto-
wany przez polskiego inżyniera budownictwa Stanisława 
Kosińskiego i posiadał największą w ówczesnej Europie 

rozpiętość głównego łuku – 65 metrów. Z tego też względu 
okrzyknięto go mianem najszczytniejszego dzieła archi-
tektoniki drogowej na ziemiach polskich. Most zaprojek-
towany przez Kosińskiego był wzorem dla budowniczych 
alpejskich tras kolejowych.

/ Prut-most kolejowy

Kolejna rzeka kresowa na naszej mapie to Dniestr i jego 
dopływy.

/ Dniestr-mapa

Dniestr przepływa przez dawne województwa Stanisła-
wowskie, Tarnopolskie i Lwowskie. 
To potężna rzeka i ma wiele dopływów.
Nasz wieszcz Adam Mickiewicz wspomina o blasku Dnie-
stru w wierszu „Stepy akermańskie”:

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,
Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi,
Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,
Omijam koralowe ostrowy burzanu.
Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu;
Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi;
Rzeka, światło, tam z dala błyszczy obłok? tam jutrzenka wscho-
dzi?
To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu.
Cisza, Samotność Stójmy! — Jak cicho! — Słyszę ciągnące żu-
rawie,
Których by nie dościgły źrenice sokoła;
Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,
Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła.
W takiej ciszy — tak ucho natężam ciekawie,
Że słyszałbym głos z Litwy. — Jedźmy, nikt nie woła!

/ Dniestr Zaleszczyki

Leżące nad Dniestrem Zaleszczyki słynęły ze wspaniałych 
plaż nad rzeką. Ciepły klimat pozwalał tam nawet na upra-
wę winorośli.

Uroki Dniestru opisywał też młody Arkady Fiedler w swo-
jej debiutanckiej książce pt. ”Przez wiry i porohy Dnie-
stru”.



1 lutego 2021 - strona 54                                                                                                                                                                                                                            www.ksi.btx.pl                                                                                                                                   

/ Dniestr w książce Fiedlera

 Jest to reportaż z wycieczki- spływu rzeką Dniestr w roku 
1924. Autor ciekawie opisał przygody młodych wioślarzy 
oraz podał mnóstwo ciekawostek i anegdot o leżących nad 
Dniestrem wioskach, miasteczkach i ich mieszkańcach.

O jednej z tych miejscowości – o Koropcu pisze także Mi-
chał Sobków we wspomnieniach pt. „Koropiec nad Dnie-
strem” , natomiast o dalszych losach tego autora pisałam 
w artykule:

https://www.kresowianie.info/artykuly,n930,kresowa_tu-
laczka_i_co_dalej___muchobor_wielki_we_wroclawiu.
html 

/ Dniestr w książce Sobkowa

Elżbieta Dąbrowicz z Białegostoku ciekawie ujmuje rolę 
rzek w ludzkiej wyobraźni , a posiłkuje się również przy-
kładem Dniestru opisanego przez Niemcewicza:

Rzeka od wieków symbolizująca upływ czasu umożliwia 
wyobraźniowe podróże w czasie. Kajetan Jaksa Marcin-
kowski w poemacie Rzeki polskie, opublikowanym w 1826 
pisał: 

„Tak Polak, gdy pogląda na swe pyszne rzeki
na skrzydłach wyobraźni przelatuje wieki.
Księgę dziejów ojczystych sercu przypomina”
Dlatego, że są „starsze” od wszelkich ludzkich wytworów, 
rzekom przypisuje się pamięć ponadludzką i przedludzką. 
Skojarzenie z pamięcią pojawia się również w związku z 
ich szczególną zdolnością archiwizacyjną. W wierszu Do 
Józefa Szymanowskiego. Opis podróży na Podole 1782 r. 
Niemcewicza motyw krwawej rzeki zostaje skontamino-
wany z jej ujęciem jako składu pamiątek:

 Takiemi są okropne brzegów Dniestru ściany, 
Gdzie piękność i przepaści widać na przemiany;
 Gdzie głuchą cichość ptasząt pisk chyba przerywa,
 Gdy je drapieżny orzeł na pastwę rozrywa;
 Gdzie Dniestr krwią nieraz zlany, chociaż kres przymierzów,
 Wyrzuca dotąd reszty zbroj naszych rycerzów.
Dzięki temu, że zbroje zostały na jej dnie przechowane, a 
następnie wyrzucone na brzeg, podróżny zaznaje bliskiego 
kontaktu z odległą przeszłością.

/ Dniestr-zakole- Zaleszczyki

Ciekawy pomysł takiej interpretacji, ale i przerażający. Ja 
jednak wolę łagodniejsze spojrzenie na rzeki kresowe , na 
całą przyrodę, zaś historię wolę poznawać w inny sposób 
niż wyobrażać sobie szczątki ludzkie w rzece. Kontakt z 
przeszłością może być milszy i na wiele sposobów.
Spójrzmy jeszcze na rzeki tego regionu na starych zdję-
ciach i obrazach. 

/ Seret-Tarnopol

/ Strypa-Buczacz

/ Strypa-Buczacz-  Napoleon Orda

/ Nad Dniestrem Józef Brandt

/ Dniestr 1900r. huculscy flisacy

/ Dniestr w nocy Józef Chełmoński

/ Stryj-Korczyn

Kończę pierwszą część rzek kresowych i już zbieram ma-
teriały na kolejny region, na kolejne rzeki, bo porywa mnie 
ta praca i ciekawi.

Pisząc artykuł korzystałam z materiałów:

https://czuwajblog.com/2012/09/06/pawla-piosenki-2-
tam-szum-prutu-czeremoszu-huculom-przygrywa/

h t tps : / / r epozy to r ium.uwb.edu .p l / j spu i /b i t s t r e -
am/11320/7601/1/E_Dabrowicz_Rzeki_historyczne.pdf 

https://tyflomapy.pl/K2__Kresy_Wschodnie_-_czesc_
srodkowa.html

https://polska-org.pl/8021134,Rzeki_na_Kresach_
Wschodnich.html 

Zdjęcia z internetu i z zasobów własnych 
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https://www.kresowianie.info/artykuly,n930,kresowa_tulaczka_i_co_dalej___muchobor_wielki_we_wroclawiu.html
https://www.kresowianie.info/artykuly,n930,kresowa_tulaczka_i_co_dalej___muchobor_wielki_we_wroclawiu.html
https://www.kresowianie.info/artykuly,n930,kresowa_tulaczka_i_co_dalej___muchobor_wielki_we_wroclawiu.html
https://czuwajblog.com/2012/09/06/pawla-piosenki-2-tam-szum-prutu-czeremoszu-huculom-przygrywa/
https://czuwajblog.com/2012/09/06/pawla-piosenki-2-tam-szum-prutu-czeremoszu-huculom-przygrywa/
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/7601/1/E_Dabrowicz_Rzeki_historyczne.pdf
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/7601/1/E_Dabrowicz_Rzeki_historyczne.pdf
https://tyflomapy.pl/K2__Kresy_Wschodnie_-_czesc_srodkowa.html
https://tyflomapy.pl/K2__Kresy_Wschodnie_-_czesc_srodkowa.html
https://polska-org.pl/8021134,Rzeki_na_Kresach_Wschodnich.html
https://polska-org.pl/8021134,Rzeki_na_Kresach_Wschodnich.html
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Jesteś pasjonatem Kresów? 
Koniecznie skontaktuj się z  

Kresowym Serwisem 
Informacyjnym

kresyinfo@btx.pl
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Partnerzy medialni 
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Nie może Ciebie tutaj zabraknąć

Nasze serwisy 

www.kresy.info.pl

www.wolyn.org

www.27wdpak.btx.pl

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

- hosting, konta internetowe 
-domeny i skrzynki pocztowe 

- nagłośnienie
02-670 Warszawa ul. Puławska 

240/60
22 8534397 ; 501 153340

Ten numer gazety 
powstał dzięki 
Agencji Reklamowej 
BARTEXPO

My gazety tak mamy - uwielbiamy reklamy

Marsz Pamięci w 77. rocznicę ludobójstwa - 11 lipca 2020

Poszukujemy wolontariuszy do 
prowadzenia serwisów. 
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