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100 lat temu, 18 marca 1921 r., podpisano Traktat Ryski. Układ kończył trwającą od 1919 r. wojnę polsko-
-sowiecką, ustanawiał granicę obu państw.  Zarówno wtedy jak i dziś oceny tego traktatu są bardzo rozbież-
ne. Dla jednych była ( jest) to porażka, dla innych sukces. Jak jest ( było) na prawdę? Długo zapewne nie 
poznamy ostatecznej odpowiedzi na to pytanie. W roku 1918 po 123 latach zaborów i braku suwerenności 
nareszcie nastąpiło odzyskanie niepodległości przez Polskę. Niestety ta niepodległość dość szybko znalazła 
się w niebezpieczeństwie powodu napaści sowieckiej Rosji. Dzięki serii zwycięskich bitew  na jesieni 1920 r. 
wojna polsko-bolszewicka się zakończyła, dlatego też od razu przystąpiono do prac nad przyszłym traktatem 
pokojowym. Ciąg dalszy artykułu na stronie 10

     ORGAN MEDIALNY  POROZUMIENIA  POKOLEŃ  KRESOWYCH

30 marca 1892 r. urodził się Stefan Banach 
Stefan Banach (ur. 30 marca 1892 
w Krakowie, zm. 31 sierpnia 1945 
we Lwowie) – polski matematyk, 
jeden z przedstawicieli lwowskiej 
szkoły matematycznej, członek 
PAU (1924).Był wykładowcą, au-
torem wielu podręczników, także 
podręczników matematycznych 
dla szkół średnich.

Pierwsze jego prace dotyczyły 
szeregów Fouriera (w pierw-
szej opublikowanej wspólnie ze 

Steinhausem pracy rozstrzygnął 
negatywnie problem zbieżności 
średniej sum częściowych szere-
gu Fouriera, funkcji i szeregów 
ortogonalnych, równań Maxwel-
la, funkcji pochodnych, funkcji 
mierzalnych, teorii miary. W pra-
cy doktorskiej (opublikowanej w 
1922) i w monografii Théorie des 
opérations linéaires podał pierw-
szą aksjomatyczną definicję prze-
strzeni nazwanych później jego 
imieniem „przestrzeń Banacha. redakcjaksi@btx.pl

mailto:redakcjaksi%40btx.pl?subject=Dotyczy%20wolontariatu
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Rozbito kolejną międzynarodową 
grupę przestępczą zajmującą 
się organizowaniem nielegalnej 
migracji
Redakcja za Prokuraturą Krajową

„Łączy nas Kazimierz 
Górski”

Redakcja za mokotow.btx.pl

28.02.1944 Zbrodnia w Hucie 
Pieniackiej
Redakcja

W piątek 18 lutego Rozbito kolej-
ną międzynarodową grupę prze-
stępczą zajmującą się organizo-
waniem nielegalnej migracji
W toku prowadzonego przez Pro-
kuraturę Regionalną w Lublinie 
wspólnie z Placówką Straży Gra-
nicznej w Hrebennem śledztwa 
w sprawie działalności między-
narodowej zorganizowanej grupy 
przestępczej trudniącej się organi-
zowaniem przekraczania granicy 
Rzeczypospolitej Polskiej wbrew 
przepisom oraz ułatwianiem i 
umożliwianiem pobytu wbrew 
przepisom na terenie Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Unii Europej-
skiej obywatelom państw trzecich 
zarzuty przedstawiono kolejnym 
7 osobom. Łącznie w sprawie za-
rzuty usłyszało już 134 podejrza-
nych.

Ustalenia śledztwa
W skład grupy przestępczej wcho-
dzili obywatele Polski i Ukrainy, a 
ich działalność prowadzona była 
w latach 2012-2020 na terenie 
Polski, Ukrainy, Czech, Szwecji, 
Federacji Rosyjskiej, Gruzji, Bia-
łorusi, Kazachstanu, Mołdawii 
oraz innych krajów europejskich.
Proceder przestępczy prowadzo-
ny był w oparciu o zakładane i 
fikcyjnie działające spółki, za 
pomocą których rejestrowano 
w urzędach pracy w Lublinie, 
Bychawie i Lubartowie znacz-
ne ilości oświadczeń o zamiarze 
powierzenia wykonywania pra-
cy cudzoziemcom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, a na-
stępnie wnioskowano w  Lubel-
skim Urzędzie Wojewódzkim w 
Lublinie o wydanie zezwoleń na 
pracę dla cudzoziemca na teryto-

rium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Ustalono, iż cudzoziemcy bezpo-
średnio po uzyskaniu polskiego 
tytułu pobytowego udawali się do 
dalszej pracy na terenie krajów 
europejskich i nie mieli zamiaru 
ani możliwości świadczenia pra-
cy w Polsce zgodnie ze swoimi 
deklaracjami. W ten sposób opi-
sywana grupa przestępcza zorga-
nizowała przekroczenie granicy 
Rzeczypospolitej Polskiej nie 
mniej niż 8337 ustalonym cudzo-
ziemcom.

Usłyszeli szereg zarzutów.
Zarzuty przedstawione podejrza-
nym dotyczą udziału w zorganizo-
wanej grupie przestępczej i orga-
nizowania przekroczenia wbrew 
przepisom granicy Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz ułatwiania lub 
umożliwiania pobytu na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej obywa-
telom państw trzecich w zamian 
za osiągane z tego tytułu korzyści 
majątkowe, a także popełnienie 
szeregu przestępstw przeciwko 
dokumentom oraz określonych w 
ustawie o rachunkowości, tj. prze-

stępstw z art. 258 § 1 i 3 kk, art. 
271 § 1 i 3 kk, art. 272 kk, art. 273 
kk, art. 264 § 3 kk, art. 264a § 1 
kk. Wobec 49-letniego obywatela 
Ukrainy i jego żony sformułowa-
no zarzuty kierowania zorganizo-
waną grupą przestępczą.
Środki zapobiegawcze
Po przesłuchaniu podejrzanych 
prokurator zastosował wobec 6 z 
nich wolnościowe środki zapobie-
gawcze. Wobec kierownika grupy 
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w 
Lublinie na wniosek prokuratora 
zastosował tymczasowe areszto-
wanie na okres trzech miesięcy.
Zabezpieczenia majątkowe
W trakcie czynności zabezpieczo-
no mienie podejrzanych w postaci 
samochodu osobowego, pienię-
dzy, dwóch luksusowych zegar-
ków i biżuterii o łącznej wartości 
ok. 270 tyś zł. Zagrożenie karami
Za wskazane przestępstwa, popeł-
nione w ramach zorganizowanej 
grupy przestępczej, kodeks karny 
przewiduje zagrożenie do 12 lat 
pozbawienia wolności.
Dział Prasowy - Prokuratura Kra-
jowa

Pod takim tytułem, w dniach 2 
marca -10 września 2021 r odbę-
dzie się wystawa poświęcona Ka-
zimierzowi Górskiemu. 
Urodził się i wychował we lwow-
skiej dzielnicy Bogdanówka w 
rodzinie robotniczej.
Po zajęciu Lwowa przez Armię 
Radziecką pracował jako mecha-
nik w spółdzielni pracy. W czasie 
okupacji niemieckiej pracował 
w warsztatach kolejowych. Po 
ponownym zajęciu przez Rosjan 
zgłosił się na ochotnika do wojska 
polskiego, zaś rodzina wyjechała 
do Szczecina. W 1944 służył w 
8 Zapasowym Pułku Piechoty 
stacjonującym w Majdanku, a 
następnie w 1 Zapasowym Pułku 
Piechoty, z którym dotarł do War-
szawy.

Wystawa zorganizowana z okazji 
setnej rocznicy urodzin Kazimie-
rza Górskiego - utalentowanego 
piłkarza urodzonego we Lwowie, 
później wybitnego selekcjonera. 
Trenera, który doprowadził repre-
zentację Polski do złotego i srebr-
nego medalu igrzysk olimpijskich 
oraz wywalczenia trzeciego miej-
sca wśród najlepszych drużyn na 
świecie.
Niewątpliwą atrakcją będzie pre-
zentacja medali, które zdobyli 
polscy piłkarze pod wodzą Gór-
skiego oraz koszulki meczowe 
polskich zawodników, a także ich 
rywali.
Klimat tamtych lat próbujemy od-
dać poprzez odtworzenie gabinetu 
trenera Górskiego oraz szatni, w 
której jego zawodnicy przygoto-
wywali się do najważniejszych 
spotkań. Punktem kulminacyj-
nym wystawy będzie odsłonięcie 
obrazu Bogdana Kuca, prezentu-
jącego Kazimierza Górskiego i 
jego „Orły „.
W ten sposób Muzeum Sportu i 
Turystyki w Warszawie - dokład-
nie w dniu setnych urodzin Kazi-
mierza  Górskiego (2 marca 2021 

r.) - pragnie w tak wyjątkowej 
scenerii upamiętnić dorobek tre-
nera wszech czasów. 
Poza zrealizowaniem wystawy, 
wydarzenie obejmuje publikację 
dwujęzycznego katalogu, pro-
gram edukacyjny, promocję w 
postaci emisji kolekcjonerskich 
banknotów o wartości 0 euro oraz 
organizację cyklu spotkań (rów-
nież on-line).  
Ogół działań ma na celu przy-
pomnienie sylwetki Kazimie-
rza Górskiego nie tylko grupom 
szkolnym, dla których przygotu-
jemy również materiał on-line, 
ale także jak najszerszej liczbie 
widzów indywidualnych - do-
rosłych. Sama postać głównego 
bohatera ma najistotniejsze zna-
czenie dla planowanego wyda-
rzenia - jego dokonania w historii 
polskiego sportu nie mają sobie 
równych. 

Program Edukacyjny
Muzeum Sportu i Turystyki w 
Warszawie zaprasza do udziału w 
zajęciach „Łączy nas Kazimierz 
Górski”. Lekcje prowadzone są w 
wersji online z wykorzystaniem 
platformy MS Teams. W trak-
cie zajęć, młodzież poznaje syl-
wetkę najwybitniejszego trenera 
w historii polskiej piłki nożnej. 
Przypomnimy sukcesy „Złotej 
Jedenastki”, przeniesiemy się na 
stadion w Wembley oraz przypo-
mnimy jak ważną rolę pełnił sport 
lwowski w historii polski. Pozna-
my tradycje lwowskiego Sokoła 
i kontekst historyczny oderwania 
Lwowa od Polski.  Odwiedzimy 
miejsca w których Kazimierz 
Górski rozpoczynał swoją przy-
godę z piłka nożną. Czas trwania 
zajęć – 30 min.

http://mokotow.btx.pl/index.php/
sport/obiekty-sportowe/1352-
laczy-nas-kazimierz-gorski-
wystawa

/ Autorstwa Hans Peters / Anefo - Nationaal Archief Fotocollectie Anefo (cropped), CC 
BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46103145

Zbrodnia w Hucie Pieniackiej – 
dokonana 28 lutego 1944. Była to 
akcja pacyfikacyjna polskiej lud-
ności cywilnej w Hucie Pieniac-
kiej, w wyniku której śmierć po-
niosło około 1000 osób. Według 
śledztwa IPN, pacyfikacji doko-
nali, ukraińscy policjanci z jedne-
go batalionów 4 Pułku Policji SS 
(niem. Galizisches SS Freiwilli-
gen Regiment 4) pod niemieckim 
dowództwem, wraz z okolicznym 
oddziałem Ukraińskiej Powstań-
czej Armii (najprawdopodobniej 
sotnia Dmytra Karpenki, ps. „Ja-
strub” z kurenia „Siromanci”, 
podległego III Okręgowi Woj-
skowemu Łysonia) i oddziałem 
paramilitarnym składającym się 
z nacjonalistów ukraińskich, 
pod dowództwem Włodzimierza 

Czerniawskiego. 
Huta Pieniacka li-
czyła wówczas 172 
gospodarstwa i 
około 1000 miesz-
kańców, we wsi 
znajdowało się rów-
nież spora liczba 
uciekinierów (m.in. 
z Wołynia), którzy 
opuszczali miej-
sca zamieszkania 
obawiając się fali 
morderstw dokony-
wanych przez nacjo-
nalistów ukraińskich 
i wspomagających 
ich miejscowych 
ukraińskich chło-
pów. Ocalało około 
160 osób.

/ Autorstwa Stako - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://com-
mons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6053839



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

Saga Rodu Mireckich 
Bożenia Ratter
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Nie żyje prof. Zbigniew 
Siemaszko
Redakcja

156 lat temu urodził się 
Gabriel Narutowicz

Redakcja

Prezes Stowarzyszenia Pamięci 
Polskich Termopil i Kresów im. 
Ks. Bronisława Mireckiego w 
Przemyślu, pan Stanisław Sza-
rzyński jest autorem poniższego 
wpisu:
Niedziela 7 luty 2021r. Pani ma-
jor Maria Mirecka- Loryś ukoń-
czyła 105 lat błogosławionego ży-
cia ciesząc się dobrym zdrowiem. 
W imieniu uczestników urodzi-
nowego spotkania w 2008r. życzę 
Pani błogosławieństwa Bożego 
na dalsze lata życia, radości i na-
dziei, że pandemia niedługo minie 
i pojedziemy z pielgrzymką do 
Lwowa i Zadwórza, a także bę-
dziemy mogli wspólnie uroczyście 
uczestniczyć w Pani Kolejnym 
Urodzinowym Jubileuszu. Daj 
Boży Zdrowi!!! -życzą również 
członkowie Stowarzyszenia Pa-
mięci Polskich Termopil i Kresów 
im. Ks. Bronisława Mireckiego w 
Przemyślu.
W wywiadzie udzielonym w 2017 
roku Szacowna Jubilatka mjr 
Maria Marecka –Loryś wspomi-
nała:
Przed II wojną studiowałam pra-
wo na Uniwersytecie Jana Kazi-
mierza we Lwowie, które potem 
wznowiłam na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. 1 sierpnia 1945 r. 
zostałam aresztowana w Nisku, na 
mocy amnestii wyszłam na wol-
ność 1 września 1945 r., ale zagro-
żona ponownym aresztowaniem, 
w grudniu 1945 roku opuściłam 
Polskę. Do dziś pamiętam byłego 
szefa Urzędu Bezpieczeństwa w 
Nisku, Stanisława Supruniuka, jak 
był brutalny w trakcie przesłu-
chań, tamte krzyki  dobiegające z 
pokoju przesłuchań, ciągle mam 
w głowie. I może to było skrajnie 
naiwne, ale gdy wyszłam z aresz-
tu, poszłam do niego mówiąc: „Jak 
można być tak okrutnym, przecież 
jest Pan zdolny, inteligentny, nie-
możliwe, by nie dostrzegał Pan 
tego ogromu zła i lepiej, jakby 
zdecydowała się na studia dyplo-
matyczne, bo świetnie by się Pan 
do tego nadawał”. To cud, że mnie 
wtedy w tym UB nikt nie zatrzy-
mał. I  choć zabrzmi to niepraw-
dopodobnie, w krótkim czasie od 
tamtego zdarzenia on spotkał moją 

siostrę na ulicy w Nisku, której po-
chwalił się, że myśli o dyplomacji. 
I rzeczywiście w latach 1953-1954 
kształcił się w szkole dyplomacji 
im. J. Marchlewskiego w Warsza-
wie, a w latach 1958-1961 stu-
diował w Szkole Głównej Służby 
Zagranicznej w Warszawie, gdzie 
zdobył tytuł magistra. Przez 32 
lata pracował w służbie konsular-
nej MSZ jako kierownik wydziału 
konsularnego w ambasadzie w 
Berlinie a następnie w Pradze oraz 
jako konsul w konsulacie general-
nym w Sztokholmie. Dzięki mnie 
zrobił karierę. (śmiech)
Zawsze czuła się Polką i z Polską 
związana. Od lat 70. wraz z siostrą 
Heleną wielokrotnie wyjeżdżała 
do Związku Sowieckiego w od-
wiedziny do pracującego na Ukra-
inie brata
ks. Bronisława, przemycając dary 
dla jego parafian - Tam był mój 
brat- ksiądz, który mieszkał w 
strasznych warunkach, ale nigdy 
nie opuścił tamtych ziem. Legen-
darny ksiądz kanonik Bronisław 
Mirecki, uczestnik bitwy pod Za-
dwórzem w 1920 r., niezłomny 
kapłan z Podola, dzięki któremu 
katolicyzm i polskość przetrwały 
tam do dzisiaj. Służył w Podwo-
łoczyskach nad Zbruczem, gdzie 
kościół wysadzili w powietrze, 
a jemu do zamieszkania dali ma-
gazyn po soli przy dworcu ko-
lejowym. Straszne miejsce, bez 
okien, wilgoć, a łóżko postawione 
na cegłach. Zamiast kielicha miał 
szklankę i tak odprawiał msze po 
domach. Zawsze spotykałam się z 
nim potajemnie w Kijowie.
W domu najważniejsza była wier-
ność Bogu i Polsce. Moja matka 
Paulina ze Ścisłowskich pochodzi-
ła ze szlachty podolskiej, jej ojciec 
był sybirakiem. Rodzina posiadała 
majątki ziemskie na ziemi tarno-
polskiej i Podolu. Ojciec - Domi-
nik, syn powstańca styczniowego, 
był urzędnikiem. Mireccy herbu 
Szeliga byli drobną szlachtą. Ich 
gniazdem rodowym była przed 
wiekami wieś Mircze – w okresie 
staropolskim leżąca w powiecie 
bełskim – od której w XVI wzięli 
nazwisko. 
Bezbożny bolszewizm i dzisiaj 

planuje wysadzić kościoły kato-
lickie w powietrze pozostawia-
jąc synagogi , meczety i cerkwie. 
Bezbożny bolszewizm  nie zasta-
nawia się  jak duży  jest majątek 
rabinów i imamów, również ten 
na kontach bankowych i kto jest 
sponsorem. Bezbożny bolsze-
wizm nie okazuje miłosierdzia i 
nie oddaje zagrabionych mająt-
ków, ziemi, zabudowań, oszczęd-
ności. 
Historja ubiegłych trzech lat do-
wiodła, że społeczeństwo polskie 
posiada o wiele wyższą odporność 
na rewolucyjne fermenty, niż ro-
syjskie, węgierskie i niemieckie, a 
także niż angielskie i włoskie – pi-
sał prof. Stanisław Grabski, poli-
tyk, ekonomista w 1922 roku. 
Dlatego spośród ośmiorga dzieci 
Pauliny ze Ścisłowskich i Domini-
ka Mireckich trzej synowie
i dwie córki związali się z ruchem 
narodowym na studiach i aktywnie 
działali na rzecz państwa i narodu 
polskiego po agresji Niemców i 
Rosji na Polskę w 1939 r. 
Beneficjenci kolonizacji Rzeczy-
pospolitej po II wojnie światowej, 
działający  pod sztandarem sierpa 
i młota zemścili się okrutnymi tor-
turami, morderstwami i skazaniem 
na życie na marginesie lub banicję 
tych, co wyznawali wierność Bogu 
o Polsce a 40% stanowisk w rzą-
dzie represji stanowili przedstawi-
ciele mniejszości żydowskiej. 
Adam był pięciokrotnie areszto-
wany przez gestapo, cztery razy 
szczęśliwie uciekał, za
piątym trafił do niemieckiego obo-
zu koncentracyjnego. Po wojnie 
dwukrotnie aresztowany
przez UB, został skazany na karę 
śmierci i zamordowany w więzie-
niu mokotowskim. 
Leon czterokrotnie aresztowany 
przez UB i SB, prawie 10 lat prze-
siedział w komunistycznych wię-
zieniach. Janina w więzieniu spę-
dziła dwa i pół roku. Kazimierz, 
Maria i Helena szczęśliwie uciekły 
z zajętej przez Sowietów Polski, 
po latach dołączyła do nich Jani-
na. Ksiądz Bronisław po wojnie 
pozostał wśród swoich parafian na 
Wschodzie, w Polsce Ludowej po-
zostali Waleria i Leon.

Telewizja Polska (?) 
nie pokazuje sagi rodu 
Mareckich i wielu in-
nych polskich światłych, 
rodów skazanych przez 
bolszewicką potęgę zła 
na wyginięcie lub bani-
cję , pokazuje sagi ro-
dów tych państw, które 
w tej neopogańskiej 
akcji uczestniczyły.  
Dzięki Stowarzyszeniu 
Pamięci Polskich Ter-
mopil i Kresów im. Ks. 
Bronisława Mireckiego 
pamięć o Pani Marii jak 
i o wysyłanych 10 lutego 
1940 roku z peronu w 
Przemyślu na zagładę na 
Nieludzką Ziemię trwa. 
Mieszkańcy Przemyśla 
zanosili im do bydlęcych 
wagonów chleb z Piekar-
ni Piątka, której obecny 
właściciel jest przedsta-
wicielem mniejszości 
ukraińskiej.

Nie żyje Zbigniew Siemaszko. O 
śmierci wybitnego historyka, pi-
sarza i publicysty emigracyjnego 
poinformował na Twitterze am-
basador RP w Londynie Arkady 
Rzegocki. Siemaszko miał 97 lat.
Zbigniew Sebastian Siemaszko 
urodził się 28 października 1923 
roku w Lachowszczyźnie, wsi 
w powiecie święciańskim wo-
jewództwa wileńskiego II Rze-
czypospolitej, w zubożałej rodzi-
nie ziemiańskiej. Uczęszczał do 
Gimnazjum Jezuitów w Wilnie. 
W 1940 został deportowany do 
Kazachstanu. Po zawarciu układu 
Sikorski-Majski wstąpił do Armii 
Polskiej w ZSRS gen. Władysła-
wa Andersa.
Został przydzielony do 10 Dy-
wizji Piechoty, wraz z wojskiem 
został ewakuowany do Persji. 
Przebywał w Iraku, Palestynie 
i Południowej Afryce, po czym 
drogą wokół Afryki dotarł do 
Wielkiej Brytanii w kwietniu 
1943 roku. Tam został przenie-
siony do ośrodka szkoleniowego 
„cichociemnych” łącznościow-
ców w Szkocji, gdzie został pod-
chorążym.
Ostatecznie nie został wysłany 

do kraju i od lipca 1944 roku do 
zakończenia wojny pełnił funk-
cję radiotelegrafisty w Batalionie 
Łączności Sztabu Naczelnego 
Wodza, Kompanii Radiotelegra-
ficznej pod Londynem. Po wojnie 
wstąpił do Polskiego Korpusu 
Przysposobienia i Rozmieszcze-
nia. W marcu 1947 roku zdał ma-
turę w polskim gimnazjum im. 
Juliusza Słowackiego w Glasgow. 
Został zdemobilizowany w stycz-
niu 1948 roku.
Studiował elektronikę w Polish 
University College i na Uni-
wersytecie Londyńskim. Praco-
wał w przemyśle brytyjskim, w 
przedsiębiorstwach zajmujących 
się elektroniką, m.in. w British 
Communication Corporation. 
Specjalizował się w dziedzinie 
niezawodności działania sprzętu 
elektronicznego w zastosowaniu 
wojskowym, na ten temat ogłosił 
kilka artykułów.
Za TVO INFO  https://www.tvp.
info/52097134/zmarl-zbigniew-
siemaszko-wybitny-historyk-i-
publicysta-emigracyjny-mial-97-
lat?fbclid=IwAR3B14QpbBzpcq
VZbGjz55kqHqSzgKf9UFVrSgif
OQpY2SrVlnhLwZsyFRU 

/ Prof. Zbigniew Siemaszko /Jan Rolke /Agencja FORUM

Gabriel Narutowicz herbu wła-
snego (ur. 17 marca1865 w Tel-
szach (dzisiaj Litwa). zm. 16 
grudnia 1922 w Warszawie) – 
polski inżynier hydrotechnik, 
elektryk, wolnomularz, profesor 
Politechniki w Zurychu, minister 
robót publicznych, minister spraw 
zagranicznych, pierwszy prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej. 
Został zastrzelony przez zama-
chowca w czasie wizyty w galerii 
„Zachęta”.
W czasie studiów pomagał Po-
lakom, ściganym przez carat; 
związany był też z emigracyjną 
partią „Proletariat”. Uniemożli-
wiło mu to powrót do kraju, gdyż 
władze rosyjskie wydały nakaz 
jego aresztowania. Przyjął oby-
watelstwo szwajcarskie (1895), a 
po ukończeniu studiów pierwszą 
posadę otrzymał w biurze budo-
wy kolei żelaznej w Sankt Gallen. 

Był konstruktorem oraz inżynie-
rem. W 1895 objął stanowisko 
szefa sekcji regulacji Renu, na-
stępnie był zatrudniony w biurze 
technicznym Kürsteinera. Jego 
prace zostały nagrodzone na Wy-
stawie Międzynarodowej w Pary-
żu (1896), zyskał też sławę jako 
pionier elektryfikacji Szwajcarii. 
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Specjaliści z Centrum Naukowo-
-Badawczego «Ochronna Służba 
Archeologiczna Ukrainy» In-
stytutu Archeologii Narodowej 
Akademii Nauk Ukrainy prze-
prowadzą w Łucku wykopaliska 
podczas prac konserwatorskich 
i restauratorskich przy zabytku 
architektury o znaczeniu narodo-
wym – wieży obronnej z murem.
Poinformował o tym Komitet 
Wykonawczy Łuckiej Rady Miej-
skiej, który przeprowadził w sys-
temie elektronicznym Prozorro 
przetarg na wykonanie badań ar-
cheologicznych. Całkowity koszt 
prac wyniesie 437 642 UAH.

Wykopaliska prowadzone będą w 
ramach projektu «Prace konser-
watorskie i restauratorskie przy 
zabytkach architektury o znacze-
niu narodowym – klasztorze jezu-
itów (nr rejestrowy zabytku 77/3) 
oraz wieży obronnej z murem (nr 
rejestrowy zabytku 1010)» na 
działce położonej w Łucku przy 
ulicy Katedralnej 6. Działania te 
będą możliwe dzięki projektowi 
«Nowe życie starego miasta: re-

witalizacja zabytków dziedzic-
twa historycznego i kulturalnego 
w Łucku i Lublinie» będącego 
częścią Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska–Biało-
ruś–Ukraina 2014–2020. W Łuc-
ku w ramach projektu odnowiona 
zostanie Wieża Czartoryskich, 
mur obronny i część klasztoru je-
zuitów.

Badania archeologiczne wieży 
obronnej z murem będą obej-
mowały eksplorację zasypanej 
ziemią galerii podziemnej mię-
dzy odkrytym podczas prac re-
stauratorskich nieznanym dotąd 
fragmentem podziemi Wieży 
Czartoryskich a częścią połu-
dniowo-zachodniego skrzydła 
klasztoru jezuitów z piwnicami o 
ogólnej powierzchni 55 m kw. na 
głębokości 4 m:

1. Poszukiwania archeologicz-
ne oraz (w przypadku odkrycia) 
czyszczenie, badanie obiektów 
archeologicznych i architekto-
nicznych oraz towarzyszących im 
historycznych nawarstwień kultu-

rowych;
2. Wykonanie dokumentacji foto-
graficznej poszukiwań archeolo-
gicznych;
3. Wykonanie dokumentacji ry-
sunkowej poszukiwań archeolo-
gicznych;
4. Opracowanie zebranych mate-
riałów;
5. Badanie fundamentów, ścian 
oporowych oraz (jeżeli istnieje) 
sklepienia podziemnej galerii w 
miejscach stanowisk archeolo-
gicznych.

Specjaliści z Centrum Naukowo-
-Badawczego «Ochronna Służba 
Archeologiczna Ukrainy» powin-
ni zakończyć prace do 15 lipca 
2021 r.

Udział w konkursie najpiękniejszą 
kartkę wielkanocną mogą wziąć 
dzieci i młodzież pochodzenia pol-
skiego mieszkające na Ukrainie.

Kartka skoncentrowana na Zmar-
twychwstaniu Jezusa Chrystusa 
powinna być wykonana własno-
ręcznie, dowolną techniką – far-
bami, kredkami, ołówkiem, wy-
cinanką itp. Szczegóły można 
znaleźć w regulaminie.

Prace uczestników oceniane 
będą przez Komisję, która będzie 
uwzględniać: elementy religijne 
związane z polskimi zwyczajami 
i tradycjami wielkanocnymi, po-
ziom artystyczny wykonanej pra-
cy, oryginalność, pomysłowość 
oraz estetykę wykonania.

Ambasada RP w Kijowie, która 
jest organizatorem Konkursu, pro-
si o nadesłanie wyraźnego zdjęcia 
kartki w formacie jpg wraz z in-
formacją o autorze/autorce pracy 
(imię, nazwisko, wiek, miejsce 
zamieszkania) na adres e-mail: ki-
jow.wk.kartka@msz.gov.pl.

Termin nadsyłania prac do 19 mar-
ca.

Masowa migracja Czechów na 
Wołyń, ulgi dla nich, szkoły, me-
cenasi oraz rodzina Zemanów to 
tylko część tematów poruszonych 
w nowym filmie wyprodukowa-
nym przez zespół Międzynaro-
dowego Festiwalu Literackiego 
«Frontera».
Dr hab. Switłana Szulha, histo-
ryk, docent Katedry Historii Po-
wszechnej na Wołyńskim Uni-
wersytecie Narodowym im. Łesi 
Ukrainki, autorka monografii 
«Czesi na Zachodnim Wołyniu: 
od osiedlenia do reemigracji», od 
wielu lat zgłębia historię wołyń-
skich Czechów. W rozmowie z 
dyrektorką Festiwalu «Frontera» 
Ełłą Jacutą podzieliła się cieka-
wostkami z tego zakresu.

Migracja Czechów na Wołyń roz-
poczęła się w połowie XIX w. W 
odróżnieniu od innych wspólnot 
etnicznych otrzymali liczne ulgi, 
dzięki czemu np. nie musieli 
dzierżawić ziemi, gdyż pozwolo-
no im ją kupować. Wkrótce ak-
tywnie rozwijali tu chmielarstwo, 
zakładali chmielarnie, suszarnie 
oraz browary.

Jednym z najbardziej znanych 
wołyńskich Czechów był Vaclav 
Zeman. To jego rodzina wybudo-
wała w Łucku browar, który do 
dziś działa pod nazwą «Zeman».
Wołyńscy Czesi pielęgnowali 
pamięć o swojej historii, rozwi-
jali edukację i kulturę. Jednym z 
najważniejszych wydarzeń w ży-
ciu czeskiej wspólnoty na Woły-
niu było wybudowanie w Łucku 
czeskiej szkoły w latach 20. XX 

wieku. Placówka znajdowała się 
przy ulicy Piłsudskiego 19 (dziś 
ul. Wynnyczenki 31). Obecnie w 
tym budynku znajduje się Wołyń-
ski Pedagogiczny Instytut Kształ-
cenia Podyplomowego oraz sie-
dziba Towarzystwa Czechów 
«Matice Volyňská». Mecenasem, 
który wspierał budowę szkoły, 
był wspomniany wyżej Vaclav 
Zeman, aktywnie uczestniczący 
w życiu czeskiej wspólnoty.

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

Ambasada RP w Kijo-
wie ogłosiła konkurs na 
kartkę wielkanocną 
MONITOR WOŁYŃSKI

Z prasy polonijnej 
W Łucku zostaną przeprowadzo-
ne wykopaliska archeologiczne 
pod Wieżą Czartoryskich і klasz-
torem jezuitów 
MONITOR WOŁYŃSKI

Historia wołyńskich Czechów w 
nowym filmie „Frontery” 
MONITOR WOŁYŃSKI

W Łucku odbył się okrę-
gowy etap 51. Olimpiady 
Literatury i Języka Pol-
skiego    
MONITOR WOŁYŃSKI

Olimpiada Literatury i Języka 
Polskiego miała miejsce w go-
ścinnych progach Wołyńskiego 
Uniwersytetu Narodowego im. 
Łesi Ukrainki.

Uczestnicy zmagań mieli napi-
sać dyktando, odpowiedzieć na 
pytania na podstawie tekstu słu-
chanego, rozwiązać test z pol-
skiej gramatyki oraz zmierzyć 
się z rozprawką lub interpretacją 
wiersza. Tegoroczne tematy roz-
prawek dotyczyły marzycieli w 
literaturze polskiej, rozważań, 
czy pisarz to zawód czy powo-
łanie, a także człowieka pracy 
z epoki pozytywizmu. Można 

było zinterpretować dwa wier-
sze: «Kos» Wiktora Gomulic-
kiego i «Szklane domy» Toma-
sza Różyckiego.

Prace oceniało jury w składzie 
dr Julia Wasejko oraz dr Na-
talia Ciołyk z Katedry Poloni-
styki i Przekładu Wołyńskiego 
Uniwersytetu Narodowego im. 
Łesi Ukrainki, a także Wiesław 
Pisarski, nauczyciel języka pol-
skiego skierowany do Kowla 
przez ORPEG. Nad wszystkim 
czuwała konsul Teresa Chruszcz 
z Konsulatu Generalnego RP w 
Łucku..

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

mailto:redakcjaksi%40btx.pl?subject=
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Urodził się 31 stycznia 1867 r. W 
Dumanowie na Podolu, pod zabo-
rem rosyjskim, w rodzinie o głę-
bokich  tradycjach patriotycznych. 
Jego dziadek i ojciec brali udział 
w powstaniach listopadowym i 
styczniowym. Już jako dziecko 
wyróżniał się wybitnymi umiejęt-
nościami plastycznymi, literacki-
mi i zdolnościami przywódczymi. 
Edukację rozpoczął w prywatnej 
szkole powszechnej w Mohyle-
wie, gimnazjum rosyjskie ukoń-
czył w Kamieńcu Podolskim. W 
1885 roku zdał maturę i wyjechał 
na studia matematyczno-fizyczne 
do Odessy. Tam po raz pierwszy 
zobaczył morze, w którym do-
zgonnie się zakochał. Jedną z jego 
ulubionych lektur było „20 000 
mil podmorskiej żeglugi” Juliusza 
Verne’a. Zainteresowaniom mor-
skim Zaruskiego sprzyjała Odessa, 
miasto do którego na stałe wraz z 
rodziną przeniósł się po śmierci 
ojca. Podczas studiów zaciągnął 
się jako marynarz i pływał na ro-
syjskich statkach handlowych do 
Afryki, Indii, Chin i Japonii. W 
latach 1891-92 odbył obowiązko-
wą służbę wojskową w armii car-
skiej. W Odessie należał do Ligii 
Narodowej i koła polskich studen-
tów. Był jednym z organizatorów 
odeskiego oddziału Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”. W me-
andry działalności konspiracyjnej  
został wprowadzony przez stryja. 
Niestety nie uszło to uwadze po-
licji carskiej. Za działalność nie-
podległościową w 1894 r. został 
aresztowany i uwięziony w Twier-
dzy Pietropawłowskiej. Otrzymał 
wyrok półtora roku więzienia i 
pięciu lat zesłania do guberni ar-
changielskiej. Tam pracował jako 
robotnik portowy. Urzeczony 
Oceanem Lodowatym wyjednał u 
Gubernatora nieosiągalne pozwo-
lenie na pływanie i zaokrętował 
się na szkuner „Dierżawa”. Słu-

żąc, zasłynął z odwagi i zdolności 
żeglarskich.  Zaruskiemu pozwo-
lono ukończyć szkołę morską w 
Archangielsku, po której otrzy-
mał patent kapitana żaglowców. 
Wiosną 1899 r. został dowódcą 
żaglowca „Nadzieja”, pływając w 
obszarze Arktyki. Swoje przygody 
z tego okresu opisał w sonetach, 
publikowanych m.in. w „Tygodni-
ku Ilustrowanym”, albowiem  na 
zesłaniu  rozpoczął swą pracę li-
teracką, tłumacząc między innymi 
wiersze rosyjskiego poety Nadso-
na. Podczas licznych podróży do 
Skandynawii zaraził się  również 
nową pasją – wspinaczką górską 
– wszedł na kilka norweskich (po-
krytych lodowcem) szczytów. Je-
sienią 1899 r. powrócił do Odessy, 
gdzie poznał córkę miejscowego 
lekarza Izabelę Kietlińską, z któ-
rą niebawem się ożenił.  W 1901 
r. małżonkowie przenieśli się do 
Krakowa, gdzie Zaruski podjął  
studia w Akademii Sztuk Pięk-
nych. Studiując pod okiem takich 
profesorów jak Józef Mehoffer, 
Stanisław Wyspiański i Leon Wy-
czółkowski ukończył je w 1906 
roku z bardzo dobrymi ocenami. 
Wraz z żoną zaangażował się rów-
nież w działalność Towarzystwa 
Uniwersytetów Ludowych. W 
1907 r. z powodu choroby żony, 
wyjechali do Zakopanego, gdzie 
w kupionej wilii „Krywań” pro-
wadzili pensjonat. W pierwszych 
latach XX wieku do niedawna 
nieznana miejscowość stawała się 
kurortem elit literackich i bohemy 
artystycznej. W prowadzonym 
przez Izabelę pensjonacie „Kry-
wań” bywali również działacze 
niepodległościowi, jak Ignacy 
Daszyński, a także Bronisław i 
Józef Piłsudski. 10 lat pobytu w 
Zakopanem uczyniły z M. Za-
ruskiego jednego z najbardziej 
zasłużonych ludzi dla Tatr. Jego 
działalność górska była pełna 

rozmachu. Zaruski z niesamowitą 
pewnością swoich działań, która 
charakteryzowała go w życiu co-
dziennym, zajął się narciarstwem, 
taternictwem letnim i zimowym, 
działalnością jaskiniową, pracą 
w Towarzystwie Tatrzańskim i 
działaniami na rzecz ochrony śro-
dowiska.  Ożywił on taternictwo 
zimowe poprzez rozpowszechnie-
nie użycia nart (zimowe wejścia 
na liczne tatrzańskie szczyty). W 
roku 1909 założył Tatrzańskie 
Ochotnicze Pogotowie Ratunko-
we, w którym pracował społecz-
nie. Szybko stał się autorytetem, 
ponieważ jego odwaga i umiejęt-
ności nie ograniczały się jedynie 
do dobrych warunków – wyruszał 
na pomoc nawet w najgorszej za-
wiei. Zapisał się w historii Tatr 
jako pierwszy zdobywca na nar-
tach takich szczytów jak Giewont 
i Kozi Wierch. Za swoje zasługi 
dla Zakopanego nazywany był 
nawet „Hetmanem Tatr”. Udzie-
lał się w co najmniej trzydziestu 
zakopiańskich instytucjach i orga-
nizacjach.  W międzyczasie pisał 
do wielu gazet, jak też zaczął pi-
sać książki: „Współczesna żeglu-
ga morska” (pierwszy w dziejach 
piśmiennictwa polskiego fachowy 
podręcznik żeglarski), „Podręcz-
nik narciarstwa”, „Przewodnik po 
terenach narciarskich Zakopanego 
i Tatr Polskich”. W chwili wybu-
chu I wojny światowej miał 47 lat 
i stopień szeregowca. Po wybuchu 
I wojny światowej włożył mundur 
ale  jego liczne zdolności i talent 
organizacyjny sprawiły, że szybko 
awansował. Znajomość Zaruskie-
go z Józefem Piłsudskim rozwi-
nęła się po 1912 r., gdy w Galicji 
zalegalizowany został Związek 
Strzelecki „Strzelec”. Zaruski zo-
stał szefem zakopiańskiej Kompa-
nii Strzeleckiej, przyjmując pseu-
donim „Aleksander Iwanicki”. 5 
sierpnia 1914 r. na wieść o tworze-
niu się I Kompanii Kadrowej z Za-
kopanego do Krakowa wymasze-
rował dowodzony przez Zaruskie-
go oddział strzelców. Dwa tygo-
dnie później w Kielcach przeszedł 
do tworzonego przez Władysława 

Belinę-Prażmowskiego 1. pułku 
ułanów Legionów Polskich. W 
grudniu tego samego roku został 
komendantem Szkoły Narciar-
skiej Legionów Polskich. Wio-
sną 1915 r. wrócił do kawalerii, 
awansowany następnie do stopnia 
rotmistrza. Brał udział w walkach 
z wojskami rosyjskimi na Kielec-
czyźnie, Podhalu, Lubelszczyź-
nie i Wołyniu. Podczas kryzysu 
przysięgowego odmówił złożenia 
przysięgi wierności cesarzom Nie-
miec i Austrii. Oskarżony o bunt 
został aresztowany. W grudniu 
1917 roku zwolniono go z więzie-
nia i austriackiej armii. Po powro-
cie do Zakopanego stanął na czele 
Polskiej Organizacji Wojskowej 
na Podhalu. W październiku 1918 
r. był jednym z twórców „Rzecz-
pospolitej Zakopiańskiej”. Kilka 
tygodni później dowodził oddzia-
łami zajmującymi polskie wsie na 
Orawie i Spiszu. Za swoją służbę 
w grudniu 1918 r. otrzymał awans 
do stopnia majora. W lutym 1919 
r. rozkazem Wodza Naczelnego 
został dowódcą tworzącego się 11. 
pułku ułanów, który wziął udział 
w operacji wyzwolenia Wilna. 
W Wielkanoc, 16 kwietnia 1919 
r., jego żołnierze w brawurowym 
ataku zajęli wileński dworzec, 
uczestnicząc w ciężkich walkach 
na ulicach miasta. Dla upamiętnie-
nia zasług pułku mieszkańcy Wil-
na ufundowali sztandar z napisem 
„Obrońcom swoim – wdzięczne 
Wilno”. Jego dowódca otrzymał 
pierścień „Obrońcy Wilna”. W 
kolejnych miesiącach walk z bol-
szewikami pięciokrotnie otrzymał 
Krzyż Walecznych. Latem 1920 r. 
był już pułkownikiem. Od marca 
1923 r. do końca kwietnia 1926 r. 
pełnił funkcję adiutanta general-
nego Prezydenta Rzeczypospolitej 
Stanisława Wojciechowskiego. W 
1924 r. otrzymał nominację na sto-
pień generała brygady, pozostając 
na funkcji adiutanta do 1925 roku. 
Tuż przed zamachem majowym, 
30 kwietnia 1926 r., przeszedł w 
stan spoczynku.

Pozwoliło to Zaruskiemu unik-

nąć zaangażowania w dramat 
walk na ulicach Warszawy. W 
„wojskowym” okresie życia nie 
zaniedbywał działalności literac-
kiej. Napisał w tym czasie mię-
dzy innymi zbiór opowiadań „Na 
morzach dalekich”, opowiadanie 
„Tatrzańskie Ochotnicze Pogoto-
wie Ratunkowe”, „Na bezdrożach 
tatrzańskich”. Napisał również 
podręczniki z dziedziny jeździec-
twa „Rząd koński” i „Nauka jazdy 
konnej”. Po zakończeniu kariery 
wojskowej M. Zaruski miał pra-
wie 60 lat, nie myślał jednak o 
emeryturze. Za misję życia uznał 
teraz wprowadzenie Polski na mo-
rze. Już w trakcie służby u boku 
prezydenta zaangażował się w 
propagowanie idei morskiej. W 
tym czasie opublikował wspo-
mnienia „Na morzach dalekich 
– kartki z pamiętnika maryna-
rza-Polaka”. W 1924 r. Założył 
Yacht Klub Polski. W okresie 
1926-1930 był przewodniczącym 
komisji regulaminów morskich 
kierownictwa Marynarki Wojen-
nej. W 1927 roku objął funkcję 
sekretarza generalnego Komitetu 
Floty Narodowej, którą pełnił do 
1932 r. „Polska współczesna bez 
morza istnieć nie może” – pisał w 
pierwszym numerze wydawanego 
przez Komitet czasopisma. Aby 
zostać członkiem KFN wystarczy-
ła roczna wpłata na jej fundusz da-
rowizny w wysokości co najmniej 
1 zł. Społeczna zbiórka szybko 
przyniosła pierwsze efekty. Po za-
kupie kilku mniejszych jednostek 
szkoleniowych przyszedł czas na 
wielki żaglowiec. W 1929 r. Ko-
mitet zakupił niemiecką fregatę 
zwodowaną w 1909 r. 13 lipca 
1930 r. w Gdyni nadano jej imię 
„Dar Pomorza”. W początkach lat 
30. Zaruski cieszył się ogromnym 
autorytetem wśród środowisk że-
glarskich. Szczególnym szacun-
kiem obdarzali go harcerze. W 
1935 r. kierownictwo Harcerskich 
Drużyn Żeglarskich poprosiło Za-
ruskiego o objęcie funkcji kapita-
na na niedawno zakupionym ża-
glowcu „Zawisza Czarny”. Gene-
rał natychmiast przyjął oferowaną 
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Niezwykły  człowiek  rodem  z Podola
Bogusław Szarwiło

/Prezydent RP Stanisław Wojciechowski w towarzystwie gen. Mariusza Zaruskiego (pierwszy z prawej) przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza w Warszawie. Fot. wikipedia/domena publiczna
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funkcję. Niemal siedemdziesięcio-
letni weteran nie traktował jej jako 
wyłącznie honorowy zaszczyt. 
Jak pół wieku później wspominał 
jeden z uczestników rejsów Za-
wiszy „na służbie w czasie rejsu 
Generał-Kapitan był wymagający, 
w wolnych chwilach siadał wśród 
grupy żeglarzy na pokładzie i 
wspólnie obierał ziemniaki. Zaru-
ski dowodził siedemnastoma rej-
sami „Zawiszy”, które dotarły do 
26 portów w 10 krajach. Niestety 
ostatni wpis do dziennika pokła-
dowego „Zawiszy” datowany jest 
na 7 sierpnia 1939 r.  Planowany 
na koniec sierpnia 1939 roku rejs 
został odwołany. Zaruski wyje-
chał z Gdyni, kończąc tym samym 
ostatni morski rozdział swojego 
życia. Okres ten obfitował w pra-
cę pisarską. Do najważniejszych 
pozycji należą: „Wśród wichrów 
i fal”, „Z harcerzami na Zawiszy 

Czarnym”. 1 września 1939 r. M. 
Zaruski zgłosił się do wojska, lecz 
nie przyjęto go z powodu pode-
szłego wieku. Nieprzyjęty, udał 
się do majątku przyjaciół na Wo-
łyniu i stamtąd do Lwowa.   W 
końcu marca 1940 r. wydał go 
władzom NKWD były porucz-
nik WP Józef Pasek.  W wyniku 
śledztwa M. Zaruski i jego żona, 
podejrzani o udział w organizacji 
konspiracyjnej, skazani zostali na 
5 lat zsyłki. Przez kilka miesięcy 
był przetrzymywany w więzieniu 
Brygidki we Lwowie. Stamtąd 
trafił do sowieckiego więzienia 
w Chersoniu, koło Odessy, gdzie 
pół wieku wcześniej zaczynał 
przygodę z morzem. Wyniszczony 
warunkami panującymi w więzie-
niach zmarł na cholerę 8 kwietnia 
1941 r. Żona przeszedłszy 11 so-
wieckich więzień po wojnie po-
wróciła do kraju i zamieszkała w 

Warszawie. Przeżyła męża o 31 
lat. Zmarła w 1971 r. w wieku 91 
lat. Małżeństwo nie pozostawi-
ło potomków. Imię generała nosi 
jeden z najstarszych polskich ża-
glowców zamówiony w Szwecji 
w 1938 r., jako zalążek harcerskiej 
floty. W 60. rocznicę śmierci ge-
nerała, na jego pokładzie odbył się 
jego symboliczny morski pogrzeb. 
Ziemia z cmentarza w Chersoniu 
(dokładne miejsce pochówku nie 
jest znane) została wysypana z 
pokładu STS Generał Zaruski do 
wód Zatoki Gdańskiej, na podej-
ściu do Gdyni - macierzystego 
portu „Zawiszy Czarnego”. Sym-
boliczne groby generała znajdują 
się w Chersoniu i na cmentarzu 
na Pęksowym Brzyzku w Zako-
panem.

Źródła:
 1) https://pya.org.pl/polski-zwia-

zek-zeglarski/page/gen-mariusz-
-zaruski/
2) „ Mariusz Zaruski - generał 
gór i mórz” - Michał Szukała PAP 
(PAP) https://dzieje.pl/aktualno-
sci/mariusz-zaruski-general-gor-i-
-morz
3)” Mariusz Zaruski - pionier nie 
tylko polskiego żeglarstwa „ https://
www.polskieradio.pl/39/156/
Artykul/818461,Mariusz-Zaruski-
pionier-nie-tylko-polskiego-
zeglarstwa
4) z jego inicjatywy powstała 
też Liga Morska i Kolonialna. 
Dzięki niemu powołano też Ko-
mitet Floty Narodowej, z którego 
składek kupiono szkolny żaglo-
wiec “Dar Pomorza”. 

Emerytowany generał napisał też 
pierwszy polski podręcznik żeglu-
gi morskiej. Z jego inicjatywy w 
Szwecji zamówiono drewniany 

kecz gaflowy, który po wielu pery-
petiach pływa do dzisiaj i swoim 
imieniem upamiętnia opisywaną 
postać.
Mariusz Zaruski zmarł w 1941 
roku w sowieckim więzieniu. O 
postaci tego niezwykłego wizjo-
nera przypominają nazwy szkół i 
ulic, ponadto pomniki i obeliski.
Opisywane upamiętnienie wyko-
nano na zlecenie puckiego Urzę-
du Miasta, ławeczkę z posągiem 
generała odsłonięto 16 kwietnia 
2014 roku. Pomnik powstał w 
pracowni gdańskiego rzeźbia-
rza Stanisława Szwechowicza i 
został ustawiony przy wejściu na 
puckie molo. W pobliżu przystań 
z jachtami i żaglówkami – zatem 
otoczenie dobrze pasujące do za-
interesowań i dokonań tej niezwy-
kłej postaci. https://infogdansk.pl/
laweczka-mariusza-zaruskiego-
-w-pucku/
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Opera – Dziennik Anne Frank 
– oparta na kanwie jednego z 
najbardziej poruszających lite-
rackich świadectw Holocaustu 
w wykonaniu Orkiestry Stołecz-
nego Królewskiego Miasta Kra-
kowa dostępna na platformie od 
5.02.2021.
Dlaczego nie Opera– W domu 
niewoli – oparta na kanwie jed-
nego z najbardziej poruszających 
literackich świadectw Holocaustu 
Polaków czyli wspomnień z so-
wieckich więzień i łagrów Beaty 
Obertyńskiej, córki młodopol-
skiej poetki Maryli Wolskiej ?  
 
Tak amoralnego, stojącego poza 
wszelkim rozróżnieniem dobra i 
zła, sposobu wojowania, jak za-
inicjowany w wojnie światowej 
przez Niemcy i z konieczności 
przez wszystkich innych przyjęty 
- nie było w Europie od przeszło 
tysiąca lat. I te wyzwolone w 
czasie ostatniej wojny potęgi zła 
nie słabną, jednym tylko z przeja-
wów była rewolucja bolszewic-
ka. Obecnie nie zagraża światu 
chrześcijańskiemu żaden zbrojny 
najazd - ale bodaj czy nie niebez-
pieczniejszy jeszcze najazd dok-
tryny nacjonalizmu pogańskie-
go… nacjonalizm bolszewicki a 
od tejże materialistycznej filozofii 
pochodzi antychrześcijanizm Nit-
schego, a od jego doktryny mo-
ralności pańskiej, stojącej ponad 
złem i dobrem, wywodzi się i ra-
sizm i neopoganizm narodowo-
-socjalistyczny – pisał w Gońcu 
Warszawskim w 1936 roku prof. 
Stanisław Grabski, polityk i eko-
nomista.
2 lata później, 1 września 1939 
roku i 17 września 1939 roku Pol-
ska stała się ofiarą  zbrojnego na-
jazdu obu potęg zła.  Niemcy przy 
pomocy niemieckich bankierów i 

naukowców żydowskiej narodo-
wości udoskonaliły sposób wo-
jowania gazując Polaków jako 
jedną z 20 nieodpowiednich ras 
(Szymon Wiesenthal) w obozach 
koncentracyjnych,  a bolszewicka 
Rosja eksterminowała Polaków 
strzałem w tył głowy i uśmierca-
jącą pracą w sowieckich łagrach i 
na bezkresnych stepach.  Polaków 
eksterminowano  na podstawie 
donosów mniejszości żydowskiej 
i ukraińskiej witających kwiatami 
agresorów Państwa, którego byli 
obywatelami.   
17 września o świcie Armia Czer-
wona rozpoczęła inwazję na całej 
ponad tysiąckilometrowej długo-
ści wschodniej granicy Rzeczy-
pospolitej. Prezydenci Stanisła-
wowa, Lwowa, Wilna, Tarnopola, 
Łucka i wielu innych kresowych 
miast nie opuścili, tak jak i prezy-
dent Warszawy, swoich urzędów. 
Większość z nich została natych-
miast aresztowana i wywieziona 
na Sybir. „Rozpoczęto zniewo-
lenie od rozbrajania oficerów i 
żołnierzy, bo walczyli z napaścią 
Hitlera na Polskę i cała Europę. 
Zaraz potem ruszyły transporty 
ludności z kresów do Workuty, 
Kołymy, Magadanu. To miejsca 
kaźni, gdzie deportowani, skazani 
na zagładę tracili życie, zdrowie, 
nabywali inwalidztwa. A w ślad 
za nimi rodziny, które uznano za 
godne zesłania, to były tysiące, 
setki tysięcy rodzin polskich wy-
wożonych w czterech masowych 
deportacjach. A wzdłuż torów, na 
nasypie kolejowym leżały wy-
rzucone zwłoki zamarzniętych 
na śmierć, z głodu, chorób, pra-
gnienia, niemowląt, dzieci i star-
ców.”(Ryszard Reiff). 
10 lutego 1940 roku to data 
pierwszej, zatwierdzonej przez 
komisarza Iwana Sierowa zsył-

ki polskiej inteligencji. W czasie 
pierwszej deportacji wywieziono 
osadników wojskowych, służbę 
leśną, urzędników państwowych, 
nauczycieli, harcerzy, kolejarzy, 
rodziny oficerów  i innych. De-
portacja odbywała się przy 25-40 
stopniowym mrozie. Wielu zmar-
ło z zimna, głodu w drodze , inni 
po wyładowaniu ich na mroźnym 
i śnieżnym pustkowiu. Żona Pre-
zydenta Kaczorowskiego, Pani 
Karolina z domu Mariampolska 
jako dziewiętnastoletnia dziew-
czynka wraz z rodzicami i bratem 
Józefem została wywieziona za 
Ural, do okręgu Komi w pobliżu 
koła podbiegunowego.
Z pięcioosobowej rodziny profe-
sora Stanisława Alexandrowi-
cza  przeżyły tylko 2 osoby. Oj-
ciec, kierownik oddziału w Urzę-
dzie Wojewódzkim Łucka  został 
zamordowany przez NKWD, 
siedmioletnia siostra zmarła w 
osadzie górniczej Majkain-Zołoto 
8 maja 1940 roku na epidemicz-
ne zapalenie opon mózgowych 
(tydzień po przyjeździe), trzyna-
stoletnia siostra zmarła 27 lipca 
1940  na tyfus brzuszny. W tym 
samym Majkainie, do którego 
przywieziono 1500 osób, tylko w 
pierwszym roku zmarło 10 pro-
cent. W następnych latach nie-
które rodziny wymarły całkowi-
cie, powrotu do Polski doczekała 
mniej niż połowa.
Swoje przeżycia w sowieckich 
więzieniach i łagrach opisał w 
wieku 90 lat Wiesław Krawczyń-
ski -  Z rodzinnego dobrobytu 
dostałem się do więziennego dna, 
gdzie wszystko co polskie było 
wyśmiewane i poniżane. A po-
tem na Sybir, którego zesłańcza 
tradycja przewijała się w mojej a 
także w wielu polskich rodzinach 
i wyraźnie rezonowała wśród 

moich szkolnych rówieśników, 
zwłaszcza za przyczyną woj-
ny polsko-bolszewickiej w roku 
1920. Znajomość tych faktów 
miała charakter słów przestrogi, 
zapowiadających najgorsze, a w 
tym tragedię ludzi wywożonych 
do sowieckich łagrów. Tak więc 
jadąc więziennym transportem na 
zesłanie pozbyłem się wielu złu-
dzeń, nie straciłem jednak nadziei, 
ze dobry los zwróci mnie rodzinie. 
Przetrwałem. Dzięki modlitwom 
kochanej Matki, która przez 10 lat 
codziennie leżąc krzyżem, modli-
ła się o ocalenie syna. Wróciłem 
z Sybiru w 1956 roku po prawie 
jedenastu latach , lecz nie do uko-
chanego Lwowa .
Ktoś kto nie przeżył fizycznych 
tortur, głodu, spotkań z najnie-
godziwszymi postaciami, gdzie 
mord był sprawą niemal codzien-
ną, nie zrozumie poniżenia jakie 
przeżywali ludzie osadzeni w so-
wieckich łagrach. Ponad dziesięć 
lat wytrącenia z normalnych wa-
runków życia, jakie przeżyłem w 
obozach za Kręgiem Polarnym i w 
innych rejonach syberyjskiej zie-
mi pozostawia w człowieku stałą 
traumę. Trwa ona i trwać będzie 
do końca mojej życiowej drogi. 
Nie ma na to rady! (Przez tundrę i 
tajgę po sowieckich łagrach).
Neopogańska ideologia mordo-
wała nieprzydatnych bolszewic-
kiej wizji świata, uwłaszczyła gro-
madzony przez nich przez wieki 
dorobek dając go innym „panom” 
życia i śmierci, wówczas wyko-
nującym wyroki śmierci a dzisiaj 
uwłaszczonym na dziedzictwie 
narodowym organizatorom kolej-
nej odsłony rewolucji i sprzedaży 
majątku państwa polskiego wy-
walczonego i chronionego przez 
skazanych na holocaust. Ale jakim 
„panom”? Czy „panowie” dają 

rolnikom uwłaszczoną ziemię i ją 
zagospodarowuję jak przedwojen-
ni właściciele, czy wspierają fun-
dusz narodowy zabezpieczający 
dziedzictwo narodowe,  a może 
organizują debaty z udziałem na-
ukowców jak kanonik Brzostow-
ski? Może rozwijają szkolnictwo 
(nie antykulturę) i dbają o jego po-
ziom jak jezuici, świadczą opiekę 
społeczną jak zakony, pomnażają 
dobro wspólne a nie prywatne jak 
prezydent Wacław Chowaniec? A 
może „panowie” budują przedsię-
biorstwa jak rodzina Jaworskich? 
Proszę panów, niech panowie zaj-
rzą do historii Polski i uczą się na 
przykładach znakomitych Roda-
ków jak rządzić państwem a nie 
oddawać pozostałe resztki nasze-
go wspólnego dobra mniejszości 
żydowskiej i ukraińskiej oraz ob-
cemu kapitałowi.
Potrzebny rozum, miłość i 
życzliwość do bliźniego a nie 
mowa  nienawiści i prywata a 
przykładów z przeszłości polskiej 
inteligencji  mamy wiele. 10 lu-
tego 1940 roku pani Zofia Mar-
tens z mamą i ojcem, osadnikiem 
wojskowym z Woli Rycerskiej, 
została wywieziona z Krzemieńca 
przepełnionym wagonem w góry 
Kara Tan. Miała to szczęście, że 
wróciła. 
„Z końcem 1998 roku udało mi się 
„wyrwać” ojczyźnie ( która obfi-
cie zaspakaja potrzeby złodziei i 
wandali, nigdy nie byli tak bezkar-
ni jak teraz) częściową rekompen-
satę za mienie pozostawione na 
Kresach wschodnich w postaci 3 
budynków wielorodzinnych usy-
tuowanych na 0,7 ha piaszczystej 
ziemi w po wojskowym osiedlu 
(znacznie ale nie do końca zde-
wastowanym). Postanowiłyśmy 
z mamą zorganizować tam życie 
40 polskim rodzinom ze wschodu 
(głównie z Kazachstanu), które od 
kilkudziesięciu lat czekają, żeby 
ktoś się o nich upomniał, wycią-
gnął z zesłania. Kazachowie na-
wet uważają, że Polacy to naród 
bez ojczyzny, bowiem wszystkie 
państwa, nawet biedna Białoruś 
swoich ludzi zabrały, tylko Pola-
cy wyjeżdżają pojedynczo, zresz-
tą, dokąd się da.”(Zofia Martens, 
Kresowe Stanice).

10. lutego dzień pamięci 
holocaustu Polaków 
sowieckich łagrów
Bożena Ratter
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14 Dywizja Waffen SS-Galizien 
– jednostka wojskowa utworzo-
na wiosną 1943 przez 
III Rzeszę Niemiecką z ukraiń-
skich ochotników z Galicji. Or-
ganizacji dywizji ze strony nie-
mieckiej patronował gubernator 
Dystryktu Galicja Generalnego 
Gu bernatorstwa – Otto von 
Wächter, zaś ze strony ukraiń-
skiej polityczne zaplecze stano-
wił Ukraiński Komitet Central-
ny w Krakowie pod przewodnic-
twem prof. Wołodymyra Kubi-
jowycza i działacze OUN-M.
Dywizja jako symboliki wpro-
wadziła żółtego galicyjskiego 
lwa z trzema złotymi koronami 
w niebie skim polu. Pomimo póź-
niejszej możliwości utworzenia 
jednostki stricte ukraińskiej, 
władze niemieckie nie zgodziły 
się na takie działania, gdyż od 
samego początku wojny nie za-
akceptowały dążeń ukraińskich 
do utworzenia niepodległej 
Ukrainy. Dał temu wyraz już 
12 września 1940 r. w Krako-
wie Hans Frank na posiedzeniu 
rządu Generalnego Gubernator-

stwa: „Wszystkich nas zajmuje 
sprawa ukraińska. Doszliśmy 
do przekonania, że według wielu 
Ukraińców Generalne Guberna-
torstwo jest tylko jednym z wie-
lu czynników, które los wybrał, 
aby przywrócić narodowi ukra-
ińskiemu wielką Ukrainę. Na to 
pójść nie możemy. Ukraińcy są 
obywatelami Wielkiej Rzeszy 
Niemieckiej, skoro zamieszkują 
obszar niemiecki…”
W marcu 1943 r. Heinrich Himm-
ler zaaprobował pierwotną propo-
zycję Wächtera utworzenia złożo-
nego z 3,5 tys. ludzi pułku policji 
SS. Kwestia rozmiarów i statusu 
jednostki nie była sprecyzowana w 
chwili oficjalnego zaciągu ochot-
ników, których duża liczba umoż-
liwiła sformowanie pełnej dywi-
zji. Stało się to w wyniku ustaleń 
między SS-Obergruppenführerem 
Gottlobem Bergerem, szefem SS-
-Hauptamt a gubernatorem Wäch-
terem. Zwolennikiem utworzenia 
dywizji na warunkach niemieckich 
był Andrij Melnyk.
Informację o formowaniu dywizji 
i zaciągu ogłoszono publicznie 

28 kwietnia 1943 r. Do polskiego 
Lwowa przyjechał generalny gu-
bernator Hans Frank.
W siedzibie starostwa gubernator 
dystryktu Galizien SS-Brigade-
führer dr Wächter ogłosił (…) w 
obecności członków rządu Gene-
ralnego Gubernatorstwa i dystryk-
tu Galizien, a także członków Cen-
tralnego Komitetu Ukraińskiego, 
że Führer pozwolił na utworzenie 
Dywizji. Ogłoszenie nastąpiło w 
obecności gen. Wiktora Kurma-
nowycza, szefa urzędu dystryktu 
dr Otto Bauera, ministra spraw 
wewnętrznych GG i wiceguber-
natora dystryktu krakowskiego 
dr Ludwiga Losackera, dowódcy 
SS i Policji w dystrykcie Fritza 
Katzmanna, przewodniczącego 
UCK prof. Włodzimierza Kubi-
jowycza, b. dowódcy 3 korpusu 
Ukraińskiej Armii Galicyjskiej 
gen. Antina Kraussa. Po zebraniu 
w starostwie, w katedrze św. Jura 
zostało odprawione nabożeństwo, 
celebrowane przez biskupa Josyfa 
Slipego w asyście członków kapi-
tuły katedry: Hawryła Kostelnyka, 
Romana Łobodycza oraz ks. Wa-

syla Łaby, kazanie wygłosił ks. 
Wasyl Łaba. W szeregach dywizji 

posługę duszpasterską prowadziło 
następnie łącznie 12 kapelanów 

/ Ukraińcy z niemieckich mundurach celebrują kolejne rocznice tej zbrodniczej dywizji. Łatwo zauważyć oznaczenia 14 Dywizji Grena-
dierów SS na rękawach, czyli SS-Galizien / AP / Efrem Lukatsky

ORGANIZACJE ZBRODNICZE
14 DYWIZJA GRENADIERÓW 
WAFFEN SS
Aleksander Szumański

/ II wojna światowa. Byli jedną z najbardziej zbrodniczych formacji militarnych w dzie-
jach. Dziś hasła głoszone przez zbrodniarzy z SS-Galizien znów stają się mottem prze-

wodnim współczesnych ukraińskich nacjonalistów. Fot. archiwum KSI
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/ I14th Waffen Grenadier Division of the SS.  By Alex Tora - Own work by uploader 
(based on [1] and [2]), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu-

rid=4301281
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obrządku greckokatolickiego, za-
twierdzonych przez metropolitę 
Andrzeja Szeptyckiego.
Główne uroczystości odbyły się 
w polskim Sanoku, gdzie 9 maja 
1943 r. odbył się nabór i pochód 
ok. 1500 ochotników, uroczyste 
odczytanie proklamacji o powsta-
niu dywizji w budynku Stadthalle 
przy ulicy Mickiewicza oraz nabo-
żeństwo w katedrze greckokatolic-
kiej.
Jednostki dywizji szkolono w róż-
nych krajach: terenach okupowa-
nych państwa polskiego np. w Dę-
bicy, Niemczech, Austrii, Francji i 
Holandii.
Jednak inspekcja dokonana w 
maju 1944 r. przez Himmlera w 
obozie szkoleniowym w Neuham-
mer (Świętoszów) koło Żagania 
utwierdziła go w przeko naniu, że 
jednostka gotowa jest do podję-
cia działań na większą skalę. By 
wzmocnić morale i zapobiec de-
zercjom Himmler w przemówieniu 
do oficerów dywizji 17 maja 1944 
wprowadził wątki antypolskie, co 
było zgodne z polityką niemiecką 
zmierzającą do wzmożenia kon-
fliktu polsko-ukraińskiego.
W lutym i marcu 1944 r. wydzielo-
ne z dywizji oddziały – SS-Kamp-
fgruppe Beyersdorf, brały udział 
w akcjach przeciwpartyzanckich 
na Lubelszczyźnie. Również część 
pułków policyjnych, uformowa-
nych z ochotników 14 Dywizji 
Grenadierów Waffen SS brała 
udział w niemieckich operacjach 
antypartyzanckich – 5 pułk policji 
SS na Lubelszczyźnie (Zamojsz-
czyzna, Chełmszczyzna, południo-
we Podlasie, Polesie Lubelskie), 4 
pułk policji SS na Podolu, gdzie 
dopuściły się zbrodni wojennych. 
4 pułk policji SS obarczony odpo-
wiedzialnością za masakry Pola-
ków w Hucie Pieniackiej, Podka-
mieniu i Chodaczkowie Wielkim.
Pierwotny plan niemiecki zakładał 
użycie dywizji na wschód od Sta-
nisławowa, na przedpolu Karpat, 
jednak w połowie czerwca plan 
zmieniono, i nakazano dywizji za-
jąć pozycje na zachód od Brodów.
28 czerwca 1944 r. rozpoczął się 
transport skoncentrowanej dywizji 
koleją ze Świętoszowa. Jednostkę 
(wówczas w sile trzech pułków 
piechoty) przerzucono z terenu 
Rzeszy Niemieckiej w okolice 
Brodów. Dywizja zajęła pozycje 

w drugiej linii, bez wsparcia lot-
niczego. Pierwszej linii obrony 
bronił XIII Korpus Armijny oraz 
jednostki 4 Armii Pancernej w sile 
około 50 czołgów.
Dowództwo Armii Czerwonej, 
planując operację lwowsko-san-
domierską, zdecydowało się na 
utworzenie w okolicy Brodów 
kotła, i zniszczenie dużych sił nie-
mieckich.
Armia Czerwona wykonała dwa 
uderzenia: jedno znad Styru w re-
jonie na północny zachód od Krze-
mieńca i Beresteczka, natomiast 
drugie z rejonu Zbaraża. Kleszcze 
okrążenia zamknęły się w okolicy 
Buska. W okrążeniu znalazło się 7 
niemieckich dywizji, oraz około 7 
tysięcy żołnierzy 14 dywizji Gre-
nadierów Waffen SS. Jednostki te 
zostały rozbite ostatecznie 22 lipca 
1944 r.
Części żołnierzy dywizji (około 
800) wraz z dowódcą SS-Briga-
deführerem Fritzem Freitagiem 
udało się przebić w rejonie Zło-
czowa. Grupa ta, oraz przebijają-
cy się samodzielnie lub w małych 
grupach żołnierze skierowali się w 
kierunku Podkamień-Żydaczów-
Stryj-Drohobycz-Sambor-Turka-
Przełęcz Użocka do Serednego na 
Zakarpaciu, pomiędzy Użhorodem 
a Mukaczewem. W sumie dotarło 
tam około 1500 żołnierzy urato-
wanych z kotła, oraz 1500 żołnie-
rzy ze służb tyłowych, które nie 
znalazły się w okrążeniu (batalion 
zapasowy, służba weterynaryjna, 
techniczna).
7300 bojówkarzy ukraińskich 
okrążonych w kotle brodzkim zo-
stało uznanych za zaginionych w 
akcji – zginęło lub zostało rozstrze-
lanych przez Sowietów po wzięciu 
do niewoli. Kilkuset spośród oca-
lałych przeszło w szeregi UPA. Z 
Serednego ocalałych przewiezio-
no do Świętoszowa, gdzie czekało 
już 7 tysięcy przeszkolonych żoł-
nierzy. Powtórne formowanie 14 
Dywizji Grenadierów Waffen SS 
rozpoczęło się 15 września 1944 r.
Po odtworzeniu (do stanu około 11 
500 ludzi), pododdziały dywizji, 
zorganizowane w dwie grupy bo-
jowe (SS-Kampfgruppe Wildner 
i SS-Kampfgruppe Wittenmeyer) 
walczyły z partyzantką na Słowa-
cji w okolicach Żyliny. Dywizja 
zepchnęła partyzantów na pół-
noc, w kierunku Tatr, i ochraniała 

niemieckie linie komunikacyjne. 
Następnie skierowano dywizję do 
Austrii, gdzie 28 lutego 1945 r. za-
jęła pozycje w pobliżu granicy ju-
gosławiańskiej, skąd przerzucono 
ja w okolice Mariboru z zadaniem 
zwalczania komunistycznej party-
zantki Tity, oraz obrony Gleichen-
bergu. 
Od 1 kwietnia 1945 r. dywizja wal-
czyła w rejonie Grazu w Austrii, 
gdzie w ciężkich walkach z Armią 
Czerwoną straciła około tysiąca 
zabitych i rannych.
19 kwietnia 1945 r. do szta-
bu dywizji przybył gen. Pawło 
Szandruk, od 15 marca 1945 r. 
przewodniczący Ukraińskiego 
Komitetu Narodowego i główno-
dowodzący Ukraińskiej Armii Na-
rodowej, podporządkowując sobie 
SS-Brigadefuhrera Fritza Freitaga 
i przejmując bezpośrednio dowo-
dzenie dywizją.
Po opuszczeniu na rozkaz gene-
rała Pawło Szandruka linii frontu 
7 maja 1945 r., oddziały dywizji 
przeszły rzekę Mur, przechodząc 
do brytyjskiej strefy okupacyjnej 
Austrii. 10 maja 1945 r. SS-Bri-
gadeführer Fritz Freitag popełnił 
samobójstwo. Bezpośrednią ko-
mendę nad dywizją przejął gen. 
Mychajło Krat. 
Oddziały dywizji skapitulowały 
przed Brytyjczykami i Ameryka-

nami w rejonie Tamsweg. Po ka-
pitulacji jeńcy zostali przez Bry-
tyjczyków poprzez obóz w Spittal 
przewiezieni do obozu w Bellaria, 
a następnie Rimini (w Romanii), 
na terenie operacyjnym II Korpusu 
Polskiego we Włoszech.
Generał Pawło Szandruk bezpo-
średnio po kapitulacji jednostki 
zażądał od Brytyjczyków spo-
tkania w cztery oczy z genera-
łem Władysławem Andersem, 
swym dowódcą z września 1939 
r. (ówcześnie dowódcą II Kor-
pusu Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie na froncie włoskim), 
które mu umożliwiono. W kon-
sekwencji osobistej interwencji 
gen. Władysława Andersa w 
Londynie, a także stanowiska 
Stolicy Apostolskiej, Brytyjczy-
cy pomimo sowieckich żądań nie 
wydali żołnierzy ukraińskich Jó-
zefowi Stalinowi, gdyż uznali ich 
za obywateli polskich (byli nimi 
bezsprzecznie do 1939 – agresja i 
okupacja sowiecka z 17 września 
1939 nie zmieniała ich statusu 
prawnego) i umożliwili im osie-
dlenie się w roku 1947 w Wiel-
kiej Brytanii i krajach Wspólno-
ty Brytyjskiej.
Generał Pawło Szandruk wyzbył 
się wówczas swojej ukraińskości 
i uważał się za Polaka aby ra-
tować swoja skórę przed ode-
słaniem go Józefowi Stalinowi 
przez Brytyjczyków !!!
W Polsce obecnie toczy się śledz-
two pionu śledczego Instytutu 
Pamięci Narodowej w sprawie 
zbrodni wojennej popełnionej 
w Hucie Pieniackiej przez funk-
cjonariuszy Grenadierów Waf-
fen SS-Galizien i nacjonalistów 
ukraińskich, gdzie 
28 lutego 1944 r. zamordowano 
868 Polaków. 16 kwietnia 1944 
r. policjanci 4 pułku policji za-
mordowali Polaków w Chodacz-
kowie Wielkim, gdzie zginęło 
według różnych źródeł od 250 do 
854 mieszkańców wsi.
Główna Komisja Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu prowadzi również 
śledztwa w sprawie okoliczności 
pacyfikacji wsi Prehoryłe i Smo-
ligów. Dnia 2 lutego 1944 r. jed-
nostka ukraińska brała udział w 
pacyfikacji wsi Borów oraz oko-
licznych wsi. Oddziały żandar-
merii i SS w sile około 3 tysięcy 

żołnierzy wkroczyły w nocy do 
wsi całkowicie niszcząc całość 
280 gospodarstw przy użyciu 
broni pancernej.
Sprawcami zbrodni na ludności 
polskiej w wymienionych miej-
scach były, według dotychczas 
poczynionych ustaleń śledczych, 
4 i 5 galicyjskie pułki policyjne 
SS (w niemieckiej nomenklatu-
rze określane jako Galizische SS 
Freiwillige Regimenten), skie-
rowane do walk przeciw party-
zanckich na bezpośrednim za-
pleczu frontu wschodniego. Były 
one złożone z pierwszego naboru 
ukraińskich ochotników do 
14 Dywizji, dokonanego przed 
jej formalnym powołaniem w 
lipcu 1943 r. odkomenderowa-
nego przez Niemców do służby 
policyjnej. W śledztwie IPN w 
sprawie ustalenia sprawców 
zbrodni w Hucie Pieniackiej 
określa się 4 pułk policji SS jako 
14 Pułk Dywizji „SS-Galizien”.
Po rozbiciu 14 Dywizji w bitwie 
pod Brodami policjanci ukraiń-
scy z pułków policyjnych (rozbi-
tych również w tym samym cza-
sie na froncie wschodnim) zostali 
wcieleni do 
14 Dywizji Grenadierów SS w 
ramach jej odtwarzania w obo-
zie ćwiczebnym w Świętoszowie.
W październiku 1947 roku, po 
zgodzie rządu Wielkiej Brytanii 
na imigrację żołnierzy Ukraiń-
skiej Armii Narodowej do Wiel-
kiej Brytanii i odmowę ich wy-
dania ZSRR, ówczesny rząd pol-
ski wniósł skargę do Organizacji 
Narodów Zjednoczonych prze-
ciwko „SS-Galizien”, stwierdza-
jąc, że jej jednostki spacyfikowa-
ły Hutę Pieniacką, mordując 800 
cywilów.
Również podczas pobytu na Sło-
wacji pojawiają się zarzuty o po-
pełnienie przez 
14 Dywizję SS zbrodni wojen-
nych. Ukraińcom udowodniono 
również rozstrzelanie kilku osób 
w Niżnej Boćy.

Formacje SS, zostały uznane 
przez Międzynarodowy Trybu-
nał Wojskowy w Norymberdze 
za organizację zbrodniczą.

 Aleksander Szumański „Radio 
Pomost „Arizona
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/ Odtworzono nawet pogrzeb zabitych w walce żołnierzy. Symboliczny „pochówek” na cmentarzu wojennym obok wsi Czerwone.
AP / Efrem Lukatsky

/ Reichsfuhrer Heinrich Himmler przed oddziałem 14. Dywizji Grenadierów Waffen SS “Galizien”. Fot. NAC 
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Tadeusz Chrzanowski w książ-
ce „Kresy czyli obszary tęsk-
not”  wydanej w 2009 roku 
(Wydawnictwo Literackie) w 
rozdziale Województwo ruskie, 
Podole i Wołyń wspomniał  o 
księgarni i drukarni Zukerkan-
dlów w Złoczowie (też uważam, 
że byli to wspaniali polscy żydzi,  
piszą o ich wydaniach uczniowie 
Rzeczypospolitej!!!) i niby już 
nic więcej o Złoczowie autor nie 
pisze, a jednak dostarcza czytel-
nikowi pewną myśl:
“potrafili oni wydać przez czas 
istnienia firmy ponad dwa ty-
siące pozycji. I choć nie były to 
arcydzieła z punktu widzenia 
edytorskiego, ich znaczenie dla 
rozszerzenia oświaty w naszym 
kraju było ogromne, a przecież 
Złoczów to nie żadna metropo-
lią, lecz zwyczajny, no, może tro-
chę większy od innych „sztetl”.
Z wikipedii: Sztetl, sztetł 
(jid. לטעטש  sztetl, lm. ךעלטעטש 
sztetlech „miasteczko”, zdrob-
nienie od jid. טָאטש sztot „mia-
sto”) – w literaturze popularno-
naukowej, genealogicznej, etno-
graficznej jest to małe skupisko 
miejskie zachowujące tradycyjną 

obyczajowość żydowską.

Nie było to żydowskie miastecz-
ko „sztetl” lecz polskie, królew-
skie miasto, w którym tak jak 
w innych miastach Rzeczypo-
spolitej, zwłaszcza na Kresach 
Wschodnich był tygiel narodow-
ści. 

W popularnym przewodniku dla 
turystów (nomen omen wyda-
nym przez Zukerkandlów) jest 
informacja: 
Miasto Złoczów — to dziedzic-
two Strumiłłów, Rzeszowskich, 
Buczackich,Sienieńskich, Gór-
ków, Czarnkowskich, Sobieskich 
(Marka, Jakóba, kr.Jana III i kró-
lewiczów Aleksandra i Jakóba), 
oraz Radziwiłłów. Początkowo 
wieś Złoczów, z końcem XV. 
wieku została przemienioną w 
miasto obronne z zamkiem i wa-
łami od strony południowej, a 
palisadami od strony Złoczówki.
Wielkie też są zasługi tych ro-
dów polskich, które serdeczną 
opieką otaczały tę ziemię. Szcze-
gólnie i najwięcej zawdzięcza 
Złoczów Jakubowi Sobieskiemi i 
jego synowi królowi Janowi III. 

Już za Sobieskich a nawet jesz-
cze wcześniej za Siemieńskich i 
Górków istniały w Złoczowie i 
okolicy: młyny, tartaki, browary, 
gorzelnie, warzelnie miodu, ce-
gielnie, huty szklane itp.. Znane 
były ogólnie targi i jarmarki zło-
czowskie. Dzisiaj z pozostałych 
zabytków, wzniesionych niegdyś 
hojną ręką Sobieskich, zasługują 
na uwagę: zamek, dom ubogich, 
cerkiew św. Mikołaja, kościół 
parafjalny i cerkiew parafialna… 
Wspomnieć jeszcze należy o 
złoczowskim klasztorze 00. Ba-
zyljanów, założonym tu wedle 
tradycji około r. 1665, (dzisiejsza 
ich cerkiew leży za miastem przy 
trakcie lwowskim i pochodzi z 
r. 1862), oraz o synagodze, wy-
budowanej przez Jakóba Sobie-
skiego królewicza (1724). Liczni 
Ormianie
przybyli do Złoczowa za króla 
Jana III. i znacznie ożywili han-
del.

Dom ubogich dla starców i kalek, 
zbudowany około r. 1627. pod 
wezwaniem św. Łazarza, uzyskał 
w 1630 uposażenie od Jakóba 
Sobieskiego, pomnożone przez 
Jana Sobieskiego w 1663. Za-
kład przeznaczony zrazu dla 12, 
potem dla 18 nieszczęśliwych i 
bezdomnych starców był pod do-
zorem każdorazowego probosz-
cza złoczowskiego, lecz miał do 
zarządu osobnego kapłana, zwa-
nego prowizorem lub prebendar-
juszem..

W Złoczowie miała miejsce  
zbrodnia ukraińska na Polakach. 
Uroczyście ich pochowano a 
rząd powołał specjalną komisję 
do zbadania zbrodni.
Kiedy zmienimy podręczniki 
szkolne i dokonamy erraty pisa-
nych i wydawanych za pienią-
dze polskiego podatnika „dzieł” 
promujących mniejszości a nie 
naród polski?

Polską historię fałszują mniejszości 
narodowe za polskie pieniądze 
Bożena Ratter

/ Złoczów autorstwa Rbrechko - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42878873

/ Złoczów. Pogrzeb Ofiar1919 - MszaPolowa

/ Złoczów Zamek Króla Sobieskiego

/ Złoczów Akademik
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...dokończenie ze strony 1
W roku 1918 po 123 latach za-
borów i braku suwerenności na-
reszcie nastąpiło odzyskanie 
niepodległości przez Polskę. 
Niestety ta niepodległość dość 
szybko znalazła się w niebezpie-
czeństwie powodu napaści so-
wieckiej Rosji. Dzięki serii zwy-
cięskich bitew  na jesieni 1920 r. 
wojna polsko-bolszewicka się za-
kończyła, dlatego też od razu 
przystąpiono do prac nad przy-
szłym traktatem pokojowym. Pre-
liminaria podpisano już 12 paź-
dziernika, a zawieszenie broni 
weszło w życie kilka dni później 
- 18. Jako miejsce prac nad poko-
jem wybrano Rygę, na neutral-
nym terytorium Łotwy. Na czele 
polskiej delegacji, wyłonionej 
przez sejm oraz Naczelnika Pań-
stwa Józefa Piłsudskiego, stanął 
Jan Dąbski, a wyraźną większość 
wśród członków stanowili  polity-
cy prawicy. Stronie sowieckiej 
przewodniczył dyplomata Adolf 
Joffe. Należy zauważyć, że w 
składzie delegacji polskiej funk-
cjonowały dwa nurty: endecki, 
mający na celu inkorporację et-
nicznie obcych, ale możliwych do 
spolonizowania ziem kresowych i  
piłsudczycy, opowiadające się za 
ideą federacji. Pierwszy nurt oka-
zał się silniejszy. Większość dele-

gacji polskiej stanowili przedsta-
wiciele prawicy, którzy zakładali, 
że Polska zamiast realizować 
koncepcję federalizmu powinna 
włączyć część ziem wschodnich 
zamieszkałych przez Polaków do 
swojego terytorium.  Między in-
nymi dlatego ustalono, że trzecia 
stroną w rokowaniach została 
Ukraińska Socjalistyczna Repu-
blika Sowiecka, a nie antysowiec-
ka Ukraińska Republika Ludowa. 
W wyniku kilkumiesięcznych ne-
gocjacji w Rydze postanowiono, 
że Rzeczpospolita Polska uzyska 
ziemie utracone w wyniku trze-
ciego i częściowo drugiego zabo-
ru: zachodni Wołyń, Polesie, gu-
bernię grodzieńską i wileńską 
wraz z Mińszczyzną. Ostatecznie 
wschodnia granica zbliżona była 
do linii II rozbioru z 1793 r. Posta-
nowienia traktatu nie dotyczyły 
tzw. Litwy Środkowej (Wileńsz-
czyzny). Została ona na podsta-
wie przeprowadzonego plebiscy-
tu włączona do Polski w 1922 r. 
Oprócz traktatu o granicach, w 
Rydze ustalono również, że Pol-
ska otrzyma rekompensatę za 
wkład ziem polskich w budowa-
nie gospodarki rosyjskiej w okre-
sie rozbiorów, w wysokości 30 
milionów rubli w złocie, oraz 
uzyska zwrot zrabowanych dóbr 
kultury, m.in. arrasów wawel-

skich, pomnika księcia Józefa Po-
niatowskiego autorstwa Bertela 
Thorvaldsena, widoków Warsza-
wy Canaletta. Mimo, że od tej 
pory stosunki między oboma pań-
stwami się unormowały,  postano-
wienia traktatowe  (zwłaszcza do-
tyczące zobowiązań finansowych) 
nigdy nie zostały zrealizowane. 
Natomiast stan granic uznany w 
Rydze przetrwał jedynie  do 17 
września 1939 r.  Szczegółowo 
opisał ten traktat Tadeusz Kmie-
cik w swoim opracowaniu (1), 
który ostatecznie podsumował:   „ 
Pokój zawarty w Rydze był poko-
jem kompromisowym. Ani Polska, 
ani bolszewicka Rosja nie posia-
dały dostatecznej siły, by narzucić 
przeciwnikowi własne warunki. 
Dla obu państw pokój był ko-
niecznością życiową. Od stabili-
zacji stosunków politycznych i 
gospodarczych zależał dalszy byt 
obu organizujących się państwo-
wości. Rosja sowiecka podpisała 
traktat ryski wskutek przegranej 
wojny. Nie oznaczało to jednak 
wyrzeczenia się przez nią podsta-
wowej strategii bolszewickiej – 
czasowo odłożonej eksportu re-
wolucji na zachód Europy. Pomi-
mo podpisania tego dokumentu, 
sowieci nieustannie zgłaszali nie-
formalne pretensje, dotyczące 
prawa przyłączenia ziem Zachod-
niej Ukrainy i Zachodniej Biało-
rusi do Rzeczypospolitej. I choć 
prawa mniejszości narodowych 
miały być wzajemnie przestrzega-
ne, to wśród ludności prowadzona 
była odpowiednia propaganda 
bolszewicka. Ogólnie po podpisa-
niu traktatu ryskiego Rosja so-
wiecka uznała państwowość pol-
ską pod każdym względem. Sto-
sunki między Rzeczpospolitą Pol-
ską a Rosyjską Federacyjną So-
cjalistyczną Republiką Rad pozo-
stały jednak pełne nieufności i 

wzajemnych podejrzeń. Obydwa 
państwa zobowiązały się do niein-
gerowania w wewnętrzne sprawy 
drugiej strony. Zobowiązana te 
były systematycznie łamane przez 
stronę sowiecką. Traktat ryski za-
kończył etap walk o wschodnie 
granice, nie oznaczało to jednak 
trwałego pokoju i usunięcia nie-
bezpieczeństwa nowych konflik-
tów”. (...) „Traktat ryski stanowić 
miał – obok traktatu wersalskiego 
– podstawę bezpieczeństwa Polski 
w okresie międzywojennym. Sys-
tem wersalsko-ryski miał zabez-
pieczyć Europę przed powrotem 
do agresywnej polityki Niemiec i 
Rosji. Było jednak kwestią czasu, 
kiedy oba te państwa odzyskają 
dawną potęgę, gdyż obydwa poli-
tykę swą podporządkowały po-
trzebom ekspansji. Doprowadziło 
to do kolejnej wojny światowej”. 
Nim jednak do niej doszło szcze-
gólnym represjom w ZSRS podle-
gała ludność polska, która po po-
koju ryskim pozostała na Kre-
sach Dalszych – terenach sowiec-
kiej Ukrainy i Białorusi. Oblicza 
się, że w ZSRS mieszkało do 1,5 
mln Polaków. Po przegranej woj-
nie z Polską władze bolszewickie 
postrzegały ich jako wrogów. 
Wielki Terror, rozpętany w 
Związku Sowieckim w latach 
trzydziestych ubiegłego wieku, 
pochłonął miliony ofiar na długo 
przed wybuchem II wojny świato-
wej. Szczególnie bezwzględne 
represje dotknęły naszych roda-
ków.  W latach 1936–1938 doko-
nano dwóch wielkich operacji 
przeciwko ludności polskiej. Naj-
pierw, w roku 1936, deportowa-
no ponad 100 tys. Polaków z 
Wołynia, głównie do Kazachsta-
nu. Wielu z nich nie dotarło na 
kazachskie stepy albo zmarło tam 
na skutek ciężkich warunków lub 
chorób. W latach 1937–1938 
przeprowadzono tzw. operację 
polską o charakterze już ludo-
bójstwa, w której za samo po-
chodzenie, bycie Polakiem, roz-
strzelano ponad 111 tys. ludzi. 
W sposób metodyczny wyłapy-
wano i mordowano ludzi za samo 
polskie brzmienie nazwiska. Wła-
dze sowieckie uznały, że wszyscy 
Polacy są niebezpieczni dla Kraju 
Rad, że z racji samego pochodze-
nia zaliczają się do stronników 
wrogiej Polski, a przez to są lub 
mogą być szpiegami, dywersanta-
mi, sabotażystami politycznymi. 
W ciągu półtora roku – w czasie 
pokoju – wymordowano prawie 
dziesięć razy więcej Polaków niż 
później w trakcie wojny w Zbrod-
ni Katyńskiej. „Operacja polska” 
była więc jedną z pierwszych 
zbrodni ludobójstwa dokonanych 
przez sowiecki komunizm. Zosta-
ła ujawniona dopiero na początku 
lat dziewięćdziesiątych przez ro-
syjskiego historyka Mikołaja Iwa-
nowa i Stowarzyszenie „Memo-
riał”, ale nie doczekała się wtedy 
należytego rozpoznania i upo-
wszechnienia przez polskich poli-
tyków i historyków. Dopiero w 

ostatnich latach została bliżej zba-
dana i opisana. Instytut Pamięci 
Narodowej prezentuje obecnie 
tekę edukacyjną „Operacja pol-
ska” NKWD 1937–1938 – zbiór 
poglądowych materiałów eduka-
cyjnych i dokumentów, przezna-
czonych głównie dla szkół. W 
tym samym czasie Stalin nakazał 
likwidację Komunistycznej Partii 
Polski i eksterminację jej kadr 
jako – jak to ujmowano – elemen-
tu niepewnego, podatnego na 
szpiegostwo, co było wtedy jed-
nym z najbardziej śmierciono-
śnych podejrzeń. Jeśli doliczyć 
do tego inne represje w ramach 
Wielkiego Terroru, liczba pol-
skich ofiar sięga ok. 200 tys. W 
świetle tego trudno powiedzieć, 
że warunki pokoju ryskiego były 
znaczącym osiągnięciem strony 
polskiej. Warto też zauważyć, że  
Alianci z okresu II wojny świa-
towej przestali liczyć się ze sta-
nowiskiem rządu polskiego w 
sprawach Traktatu Ryskiego 
już w 1943 roku, po rozmowach 
w Teheranie przypieczętowa-
nych Konferencją Jałtańską w 
1945 roku. Komuniści w powo-
jennej Polsce, zawierając ze Stali-
nem umowę o granicy z ZSRR, o 
Traktacie Ryskim nawet nie 
wspomnieli. Przystali na sowiecki 
dyktat odnośnie tzw. Linii Curzo-
na, która i tak nie odpowiadała ani 
swemu pierwowzorowi, ani – co 
charakterystyczne – linii uzgod-
nionej przez tzw. PKWN z rzą-
dem sowieckim. Jest to najbar-
dziej widoczne na odcinku gro-
dzieńskim, gdzie ową „Linię” od-
sunięto kilkanaście kilometrów 
od wydawałoby się niekwestiono-
wanego jej biegu wzdłuż lewego 
brzegu Niemna. Na podsumowa-
nie  tego szkicu należy powie-
dzieć, że traktat ryski pomimo 
licznych niedoskonałości otwo-
rzył nowy etap w stosunkach pol-
sko-sowieckich i przede wszyst-
kim dał czas Polsce na odbudowę  
zniszczonego państwa. A i wojsko 
polskie było już również zbyt 
zmęczone, by kontynuować wal-
kę z Sowietami, a większość spo-
łeczeństwa była przeciwna konty-
nuowaniu wojny. 

Pisząc p/w szkic  korzystałem z 
materiałów :

1) Traktat Ryski-  https://mu-
zhp.pl/pl/e/1654/traktat-ryski

2) Tadeusz Kmiecik (Toruń) 
TRAKTAT RYSKI I JEGO KON-
SEKWENCJE 1919-1923 (  Stu-
dia z dziejów wojskowości t. III, 
2014 PL ISSN 2299-3916 )

3) Polacy i Wielki Terror we 
wspomnieniach i dokumen-
tach - https://przystanekhistoria.
pl/pa2/tematy/zbrodnie-sowie-
ckie/72309,Polacy-i-Wielki-
Terror-we-wspomnieniach-i-
dokumentach.html

4) Czym był Traktat Ryski? - 
https://kresy24.pl/czym-byl-trak-
tat-ryski/

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

100.rocznica podpisania 
Traktatu Ryskiego
Bogusław Szarwiło 

/ Sztandary sowieckie zdobyte przez Wojsko Polskie w wojnie z bolszewikami

/ Podpisanie Traktatu Ryskiego 18 marca 1921 r.
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Jądro ciemności B. Huka cz. VI
Stanisław Żurek
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„Jeśli przyjąć rozumowanie zgod-
ne z ujęciem Lucasa (C. Lucas, 
Znaczenie przemocy rewolucyj-
nej we Francji 1789–1799, tłum. 
M. Seńkowska-Gluck, „Kultura 
i Społeczeństwo” 1992, nr 1, s. 
45.), to przedmiot przemocy, czyli 
Ukraińcy z Terki, rozstrzygnęli w 
myślach wołkowyjskich przywód-
ców o „prawowitości przemocy” 
podczas tej  nieznanej z żadnych 
dokumentów narady (w mikro-
skali odpowiada ona konferencji 
nazistów w Wannsee 22 stycznia 
1942 r. dotyczącej Endlosung 
Żydów europejskich). Swoje zda-
nie zapewne wypowiedział wójt 
Franciszek Gankiewicz. To jemu 
przypisuję autorstwo pomysłu 
przedstawienia ukraińskich nie-
wolników wziętych w Terce jako 
tak zwanych zakładników. Przy-
jęty podczas zrekonstruowanej 
narady scenariusz przyszłych wy-
darzeń od początku zakładał mord 
na cywilnych Ukraińcach z Terki, 
a idea zakładników – możliwość 
ukazania go w innym świetle. Na 
naradzie mogło dominować my-
ślenie w kategoriach kultury, a nie 
reakcji na zagrożenie życia wła-
snego lub osób uprowadzonych 
przez SB OUN. O śmierci Ukraiń-
ców przesądziła rzymskokatolicka 
kultura polska jako podstawa ta-
kiego, a nie innego ich postrzega-
nia.”  (s. 363 – 364) 
„Ujęcie Lucasa” bardzo pasu-
je do „przemocy rewolucyjnej” 
nacjonalizmu ukraińskiego  i ma 
tyle wspólnego z Terką co z inwa-
zją kosmitów. Żadne dokumenty 
nie potwierdzają narady, ale Huk 
wie, co mówił na niej Franciszek 
Gankiewicz.  „Rzymskokatolicka 
kultura” jakobinów z WOP – to 
klasyczne „tezy historiograficz-
ne” Huka.   
„Żądza kresowa w świadomości 
Polaków konstytuowała się jako 
nieodwracalny mord na Ukraiń-
cach. Dawne obrazy i schematy 
przyzwalające na akty krwawej 
wyobraźni stanęły przed możliwo-
ścią materializacji, skojarzenia, 
oceny i w końcu decyzje zetknęły 
się ze światem realnym. Wyobraź-
nia przestała karmić się wnę-
trzem morderców - ofiary zostały 
spostrzeżone, zlokalizowane.” (s. 
364) 
Głębia psychoanalizy Huka nie 
jest w stanie objąć świadomości 
Ukraińców na dokonane przez 
nich ludobójstwo. On sam nie jest 
w stanie spostrzec tych ofiar i je 
zlokalizować, a jego wyobraźnia 
nawet nie zaczęła „karmić się 
wnętrzem morderców”. 
„To straszne dzieło psychologii 
kulturowej na zawsze tkwiło w 
pamięci sprawców, lecz żaden z 
nich potem nigdy się nie przyznał, 
że ma złą przeszłość, że ktoś może 
zapytać o płonący dom i krzyk pa-
lonych ludzi. Polskie krematorium 
w Terce dymi latami, i do dziś nikt 
o nic nie pyta…”  (s. 364) 
A jak to jest z „psychologią kul-
turową” sprawców ludobójstwa? 
Przyznali się, że mają „złą prze-
szłość” i „że ktoś może zapytać 
o płonący dom i krzyk palonych 
ludzi”? I dotyczy to kilku tysięcy 
ukraińskich krematoriów z tysią-
cami polskich ofiar. I dziś Huk o 
nic nie pyta. Czy kiedykolwiek 
jakiś polski historiograf napisze 
książkę poświęconą tragedii Po-
laków we wsi Huta Stara pow. 

Krzemieniec, gdzie w kwietniu 
1943 roku (jeszcze przed „krwa-
wą niedzielą” 11 lipca)  „ukraiń-
scy partyzanci” zwołali zebranie 
Polaków w domu Jana Jastrzęb-
skiego, a następnie spalili żyw-
cem zgromadzonych 52 Polaków. 
Na terenie wsi zamordowali jesz-
cze kilka osób, w tym przerznęli 
piłą jedną z kobiet o nazwisku 
panieńskim Michałowska. “Nie-
którzy Polacy traktowali rzezie 
jako prześladowania religijne, a 
swą śmierć jako śmierć w obro-
nie wiary. Zamordowany Jakub 
Łoziński powiedział: „Przyszedł 
czas i możność zostania męczen-
nikiem i świętym” (Siemaszko..., 
s. 448). Ginęli więc wyznawcy 
„rzymskokatolickiego Boga”, a 
ich mordercami byli wyznawcy 
„prawosławnego Boga”. Intrygu-
jący temat z zakresu „psychologii 
kulturowej”.    
„Drugi mord miał miejsce w 
Terce. Został tam przeniesiony z 
Wołkowyi w świadomości i wy-
obraźni dowodzących akcją oraz 
żołnierzy. To tylko krótka chwila 
gestu, to dłoń kresowca pchająca 
kobietę za próg domu kaźni, ręka 
kresowca ze zwojem drutu kolcza-
stego, kresowe oko czuwające nad 
zamkniętymi drzwiami domu, pa-
lec kresowca na zawleczce grana-
tu i spuście automatu. Dokonanie 
drugiego mordu, powtórzenie, wy-
konanie kopii mózgu i przyłożenie 
jej do ukraińskich mieszkańców 
wioski – kto wie czy to nie było 
bardziej skomplikowane od etycz-
nie bezkolizyjnej drogi myślowej 
przebytej wcześniej przez adep-
tów miłości do kresów. Jednak siłą 
przewodnią żołnierzy polskich 
idących do Terki po to, by zabijać 
ludzi, nie była NSDAP, KPZR czy 
PPR, a znany im od dziecka po-
wszedni katolicyzm polski. Jego 
szafarz, Kościół, stworzył kultu-
rowe podstawy polskiej dominacji 
na Ukrainie i ponosi odpowie-
dzialność za zbrodnie popełnione 
na Ukraińcach.” (s. 365) 
W Wołkowyi „pierwszy mord” 
zaistniał tylko „w świadomości 
i wyobraźni” Huka. Dowódca 
WOP czekał na powrót grupy 
5 mężczyzn uprowadzonych z 
Terki, aby w zamian wypuścić 
grupę pojmanej jako zakładnicy 
grupę ludności ukraińskiej. Na 
drugi dzień okazało się, że SB 
OUN demonstracyjnie odrzuciło 
tę propozycję. Niestety, dowódca 
oddziału WOP nie zrezygnował z 
postawionego warunku i dopro-
wadził do mordu. I zwykłym szal-
bierstwem jest tutaj dokonywanie 
pseudo-psychoanalizy o „dło-
ni kresowca”, „ręki kresowca” 
(czym różniła się od dłoni?). „kre-
sowym oku”, „palcu kresowca” , 
„kopi mózgu” , co było „bardziej 
skomplikowane od etycznie bez-
kolizyjnej drogi myślowej prze-
bytej wcześniej przez adeptów 
miłości do kresów” oraz „znany 
od dziecka katolicyzm polski”. 
Tak ubarwiony język tylko ośmie-
sza tę zbrodnię. Dlatego już tylko 
ze zwykłym obrzydzeniem można 
przyjąć typową dla Huka konklu-
zję, że tak naprawdę sprawcą był 
„szafarz. Kościół”, który „stwo-
rzył kulturowe podstawy polskiej 
dominacji na Ukrainie i ponosi 
odpowiedzialność za zbrodnie po-
pełnione na Ukraińcach.” 
Czy za takie „kulturowe pod-
stawy” historiografii odpowiada 

prawosławna lub grekokatolicka 
Cerkiew? Znana już od dziecka.   
„Bez Terki nie ma szans zrozumie-
nia, że elitom polskim naprawdę 
chodziło o ostateczne rozwiązanie 
„kwestii” ukraińskiej. Jedwab-
ne także wzięło się ze wskazań 
Kościoła, a Żydzi musieli prze-
być drogę z rynku do stodoły tak 
samo jak Ukraińcy musieli pójść 
do Terki. Żołnierzy uspokajało 
wyznaniowe zawieszenie etyki na 
kresach. Bądźcie twardzi! – to nie 
tylko nazistowski, ale także rzym-
skokatolicki slogan, bez którego 
utrzymanie kresów nigdy nie było-
by możliwe.” (s. 369) 
Bez Terki opisanej przez Huka 
nie ma szans zrozumienia obecnej 
polityki historycznej środowisk 
probanderowskich w Polsce i na 
Ukrainie. Dla nich nie istnieje 
kilka tysięcy wsi takich jak Ter-
ka, gdzie wymordowana zosta-
ła ludność polska. Istnieje tylko 
Terka. Dla nich nie istnieje 450 
tysięcy Żydów wymordowanych 
głównie rękami Ukraińskiej Po-
licji Pomocnicze, istnieje tylko 
Jedwabne, chociaż z relacjami 
polsko-ukraińskimi nie ma nic 
wspólnego. Ostateczne rozwiąza-
nie „kwestii” ukraińskiej w Pol-
sce nie nastąpiło nawet w wyniku 
przesiedlenia tej ludności i lepiej 
jej się powodzi tutaj niż Ukra-
ińcom na Ukrainie. Ostateczne 
rozwiązanie „kwestii” polskiej 
na Kresach nastąpił w wyniku lu-
dobójstwa okrutnego i wysiedleń 
resztki ludności do Polski. Obec-
nie Ukraina likwiduje jakiekol-
wiek ślady jej sześćsetnego tam 
pobytu. To nie tylko nazistowski 
ale także grekokatolicki dogma-
tyzm. Czy bez niego utrzymanie 
Ukrainy nie byłoby możliwe?    
„Przepraszacie ciągle za stodołę 
w Jedwabnem, gdzie zginęli Ży-
dzi. A przecież na Ukrainie pło-
nęły dziesiątki stodół, w których 
sąsiedzi zamknęli Polaków. Dla-
czego o tym milczycie? – mówiła 
mi Dora Kacnelson, córka rabina 
z Białegostoku, którą poznałam 
w Drohobyczu. – Kto się ma o te 
ofiary upomnieć?” (Maja Narbutt: 
„Warkoczyk zbryzgany krwią”; 
w: „Historia Uważam Rze” nr 
4/2012) 
W podrozdziale „Samobójstwo 
polskiej misji cywilizacyjnej na 
Wschodzie” Huk pisze: „Obecne 
przy zabójstwie osoby cywilne to 
przeważnie byli miejscowi Pola-
cy. Z nazwiska wymieniany jest 
terczanin Bogacki. Polacy z Ter-
ki byli obecni koło domu Zubala, 
ale nie więcej niż kilka osób i nie 
wiadomo, jak długo tam się znaj-
dowali. Raport „Mara” informu-
je, że polscy cywile rozeszli się po 
domach, by przygotowywać się do 
wyjazdu, z nazwiska wymienia tyl-
ko Kazimierza Czarneckiego. Po-
twierdzają to materiały ze śledz-
twa IPN, wśród których nie można 
odnaleźć zeznań świadków mor-
du. Brak takich informacji mógł 
wynikać z solidarności narodowej 
niechętnej ujawnieniu polskiego 
sprawstwa.” (s. 379)  
Prowidnyk nadrejonu „Beskyd” 
Stepan Goliasz „Mar” „informu-
je, że polscy cywile rozeszli się po 
domach, by przygotowywać się 
do wyjazdu”, i na podstawie tej 
informacji Huk wyciąga wniosek, 
że „brak takich informacji mógł 
wynikać z solidarności narodowej 

niechętnej ujawnieniu polskiego 
sprawstwa.”. Byli więc przy za-
bójstwie, chociaż wcześniej roze-
szli się do domów? Gdzie tu sens, 
gdzie logika? - można by zapytać. 
Ale na takiej „logice” oparta jest 
cała historiografia wg Huka.  
„Żołnierze polscy – nie z własnej 
woli spadkobiercy, ale z własnej 
woli wykonawcy kolonialnego 
mordu rzymskokatolickiego jako 
części polskiej misji cywilizacyj-
nej na Wschodzie – zabijali Ukra-
ińców po nazistowsku: zmuszali 
cywilów, by kopali doły, potem ich 
zabijali, ciała wrzucani do dołów 
lub żywcem palili w podpalanych 
przez siebie domach.” (s. 382) 
Prowidnyk nadrejonu „Beskyd” 
Stepan Goliasz „Mar” w rapor-
cie pisał: „Potem rozkazali im 
kopać grób dla siebie. Starcy byli 
bici, wykopali dół, a kaci rozka-
zali dwóm starcom położyć się w 
nim i tam ich zastrzelili. Trzeci, 
najstarszy, musiał ich zasypać zie-
mią. Po wypełnieniu grobu jeden 
z bandytów serią z automatu za-
bił trzeciego starca, a ciało pozo-
stawił na zbiorowym grobie. Na 
cmentarzu zabici zostali: 1. Djak 
Matij, lat 60; 2. Chomy Mikołaj, 
lat 55: 3. Ostasz Michał, lat 79”. 
A jak to było z „zabijaniem po na-
zistowsku” Polaków przez ukraiń-
ską prawosławną i grekokatolicką 
„misję cywilizacyjną”? Kilka 
przykładów wybranych spośród 
kilku tysięcy dowodów tejże dzia-
łalności „ukraińskich powstań-
ców”:  
„Potworność zbrodni, którą cha-
rakteryzuje tak wysoka liczba 
zamordowanych dzieci, jest po-
większona okrucieństwem w 
sposobach zadawania śmierci 
niewinnym i bezbronnym, dopie-
ro zaczynającym życie, istotom 
ludzkim. Oto kilka przykładów 
z Wołynia: we wsi Sytnica (pow. 
Łuck) dwoje dzieci Władysława 
i Janiny Hulkiewiczów, jedno 
sześcioletnie, drugie sześciomie-
sięczne, banderowcy żywcem 
zakopali; w osadzie leśnej Ma-
łuszka (pow. Kostopol) 13-letnie-
mu Stasiowi Wojciechowskiemu 
zadano 19 ran kłutych i duszono 
go sznurkiem; we wsi Zamlicze 
(pow. Horochów) pięcioro dzieci 
Usarskich porąbano siekierami, 
niemowlęciu połamano wszyst-
kie kosteczki i gnojem zatkano 
usta; w Wiśniowcu Nowym (pow. 
Krzemieniec) dziecko-noworodek 
Antoniego i Feli Kozakowskich 
zostało rozbite o ścianę domu (ten 
sposób zabijania małych dzieci 
był bardzo częsty); we wsi Swina-
rzyn (pow. Kowel) paroletni synek 
Lipskich został przybity do stołu 
za język, a pozostałe rodzeństwo 
zostało wrzucone do studni; w 
kolonii Czmykos Janince Kotas, 
lat 12, znajomy Ukrainiec ze wsi 
Czmykos odrąbał nogi w połowie 
łydek, zmarła z wykrwawienia w 
rowie przysypana cienką warstwą 
ziemi.” (Ewa Siemaszko: Pie-
kło polskich dzieci; w: „Historia 
Uważam Rze”, nr 1/2012 )  
„Około 12 V 1943 r. sotnia bul-
bowców otoczyła zamieszkaną 
przez Polaków kolonię Wielka 
Hłusza, leżącą około 25 km na 
północ od Kamienia Koszyrskie-
go. Mieszkańców, w liczbie 15 
osób dorosłych i kilkoro dzieci, 
zgromadzono w zabudowaniach 
Pileckiego i Łukaszewicza, po 

czym w obecności sterroryzo-
wanych mężczyzn zgwałcono 
wszystkie niewiasty, a następnie 
wszystkim nie wyłączając dzieci, 
wyłupano oczy, obcięto języki, 
kobietom piersi, a mężczyznom 
genitalia, po czym zabudowania 
wraz ze znajdującymi się w środku 
okaleczonymi spalono” (Janusz 
Niewolański: „W poszukiwaniu 
zagubionych „Żurawi Ibykusa”; 
w: Kresowy Serwis Informacyjny 
nr 7/2013). 
„Tego ranka kiedy był pogrom 
ludności polskiej na Teresinie, 
wstałam raniutko i wyszłam pogo-
nić krowy na pastwisko pod nie-
dalekim lasem, przez drogę tylko 
około 50 m. Gdy znalazłam się już 
w lesie, nagle usłyszałam straszny 
pisk małych dzieci, dochodzący z 
naszego domu. Przestraszyłam się 
bardzo, od razu chciałam gonić 
na pomoc, ale nie miałam odwa-
gi tam iść, dlatego przykucnę-
łam na brzegu lasu i ukryta pod 
krzakiem obserwowałam, co się 
takiego dzieje, wkoło naszego 
domu. A ponieważ odległość, była 
bardzo mała, wszystko widziałam 
bardzo dokładnie, niemal jak na 
dłoni, słyszałam także wyraźnie 
rozmowy i padające słowa. Tak 
więc na sampierw zobaczyłam, 
że Ukraińcy uzbrojeni w siekiery, 
widły i szpadle, wypędzają z na-
szego domu mojego męża i dzie-
ci. Następnie Staszka wrzucili na 
wóz dosłownie jak psa, natomiast 
moje troje dzieci brutalnie wrzu-
cili do jamy po kartoflach, która 
znajdowała się w obrębie po-
dwórka, niedaleko naszego domu. 
Moje kochane dzieci były żywe i 
przytomne, kiedy ci barbarzyńcy 
zaczęli zasypywać je ziemią. Sły-
szałam ich dramatyczne krzyki 
i piski oraz głośne, dotykające 
najgłębiej, jak można sobie chy-
ba, po ludzki wyobrazić wołanie: 
„Mamo ratuj! Mamo ratuj!” . O 
Boże! Ich głosy słyszałam jesz-
cze przez chwilę, nawet wtedy, 
gdy były już całkowicie zasypane 
ziemią. Nie da się opisać w naj-
mniejszym stopniu, co ja w tym 
momencie przeżywałam, a sama 
do końca, nigdy chyba nie po-
znam wielkości tego miecza, który 
w tym momencie przebił mi serce. 
Nikomu, naprawdę nikomu nie 
życzę, doznawać w swoim życiu, 
podobnego doświadczenia”. (Sta-
nisława Gdyra; w: http://niepo-
prawni.pl/). 
„Lokalny komendant UPA Jurij 
Stelmaszczuk tak później opisywał 
przebieg przeprowadzonej przez 
siebie operacji: Robiliśmy to w 
następujący sposób: po spędzeniu 
całej ludności polskiej w jedno 
miejsce okrążaliśmy ją i rozpo-
czynaliśmy rzeź. Kiedy już nie 
pozostał ani jeden żywy człowiek, 
kopaliśmy wielkie doły, wrzucali-
śmy tam wszystkie trupy, zasypy-
waliśmy ziemią oaz, żeby ukryć 
ślady tego straszliwego grobu, 
paliliśmy na nim wielkie ogniska 
i szliśmy dalej. Tak przechodzili-
śmy od wsi do wsi [...]. Całe by-
dło, wartościowe rzeczy, mienie i 
żywność zbieraliśmy, a budynki i 
inne mienie paliliśmy.” (Wyciąg 
z protokołu przesłuchania Jurija 
Stelmaszczuka z 28 lutego 1945 ; 
w „Polacy i Ukraińcy...” str. 443).   
Tak te zdarzenia przedstawiał 
natomiast jeden z partyzantów 
Stepan Redesza: „Okrążyliśmy 5 
polskich wsi i w ciągu nocy i na-
stępnego dnia spaliliśmy te wsie, 

http://niepoprawni.pl/
http://niepoprawni.pl/


1 marca 2021 - strona 12                                                                                                                                                                                                                            www.ksi.btx.pl                                                                                                                                   PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
a wszystkich mieszkańców starych 
i młodych wyrżnęliśmy - w sumie 
ponad dwa tysiące osób. [...] Wie-
lu Polaków -wrzucaliśmy żywcem 
do studni, a następnie dobijaliśmy 
ich, strzelając z broni palnej. Po-
zostałych kłuliśmy bagnetami, za-
bijaliśmy siekierami i rozstrzeli-
waliśmy. To wszytko robiliśmy pod 
hasłem „morduj polską szlachtę, 
która napływa na ukraińskie zie-
mie.” („Polacy i Ukraińcy...” str. 
414-415).  
9 listopada 1943 roku w miastecz-
ku Lubieszów pow. Kamień Ko-
szyrski upowcy: „Wkroczywszy 
do Lubieszowa pod wieczór, spę-
dzili mieszkańców polskiej naro-
dowości (183 ludzi) do chaty But-
tmana, która stała naprzeciwko 
obecnego wojskowego komisaria-
tu, jakoby na zebranie. Następnie 
rozpoczęli swoje kainowe dzieło: 
ze wszystkich stron podpalili dom 
i czekali na tego, kto żywy wyrwie 
się z tej trąby powietrznej, aby do-
bić ofiarę i wrzucić ją z powrotem 
w ogień. Mieszkańcy Lubieszowa 
wspominają, jak pewna pięknisia 
z długimi włosami błagała o ratu-
nek swego narzeczonego, członka 
bandy, a ten wyciągnął z pochwy 
szablę i pod ogólny rechot zabój-
ców jednym ciosem oddzielił gło-
wę dziewczyny od ciała” („Lube-
szywszczyna”, ukraińska książka 
wydana w 1996 roku, s. 93 - 94; 
za: Zbigniew Małyszycki: „Po-
tknięcia prof. Pawła Wieczorkie-
wicza”; w: „Myśl Polska” z 26 
października 2008).
W rozdziale trzecim: „Wojna tek-
stów”, w podrozdziale  „Terka 
incognita” Huk wymieniając pu-
blikacje dotyczące Terki do 2010 
roku stwierdza: „Żaden z tych 
tekstów nie uznał wydarzeń w Ter-
ce za ludobójstwo. We wszystkich 
zastosowano zabieg neutralizacji 
narodowej i poznawczej, interpre-
tując mord wyłącznie jako polską 
obronę przed groźnym obcym ży-
wiołem” (s.391) 
Czyli według Huka na Wołyniu 
w 1943 roku był „bunt chłop-
ski” przeciwko „polskim panom” 
(dwór/kościół), natomiast mord 
w Terce należy uznać za ludobój-
stwo. Bazując na tej logice mor-
dy dokonane przez terrorystów z 
OUN na kilkunastu Polakach w 
okresie międzywojennym należy 
uznać za większą zbrodnię od Ho-
łodomoru. 
W podrozdziale „Kultura przy-
zwolenia na zabijanie” Huk by-
najmniej nie pisze o integralnym 
nacjonalizmie ukraińskim i „de-
kalogu ukraińskiego nacjonali-
sty”. Nie pisze o „kulturze pra-
wosławno-grekokatolickiej” z 
obrzędami „religijnymi” sypania 
kopców symbolizujących pogrzeb 
Polski, święcenia noży, kos i ba-
gnetów w cerkwiach, ani o kaza-
niach popów z przypowieścią o 
kąkolu. Pisze: „Żaden z przesłu-
chanych 41 byłych żołnierzy pol-
skich nie bał się zeznawać. Nie 
przypuszczali, aby za cokolwiek, 
czego się dopuścili nie w ramach 
eliminacji, a tak zwanych „walk 
z UPA”, mogła ich spotkać kara 
w państwie i społeczeństwie pol-
skim. Zresztą Kościół nie potępił 
żadnego mordu na Ukraińcach 
(transakcja w postaci przyzwole-
nia Kościoła dla swych członków 
na zbrodnie na Obcych w zamian 
za sankcjonowanie ich bycia Po-
lakami potrzebuje odrębnej ana-
lizy). Prawdopodobnie żaden z 
zabójców nie poszedł w 1946 r. 
ani później do spowiedzi. W grun-
cie rzeczy nie mógł tego uczynić, 
ponieważ spowiedź negowałaby 
misję Kościoła na kresach uka-
zywaną jako działanie dobre dla 

narodu polskiego.” (s. 393) 
Zastanawiają te perseweracje my-
ślowe ujawniające nienawiść do 
Kościoła katolickiego, jakby były 
zaczerpnięte z bolszewickiego 
pisemka Bezbożnik. Żołnierz wy-
konywał rozkazy i poza nimi nikt 
nie wie o ich wewnętrznych roz-
terkach i czy wpływ na nie miało 
wcześniejsze bestialskie wymor-
dowanie przez banderowców ich 
rodzin (część z nich pochodzą-
cych z Kresów przeżyło tę trage-
dię) oraz prawie codzienny widok 
pomordowanych Polaków. A tak-
że bezpośrednie ciągłe zagrożenie 
własnego życia. Prawdopodobnie 
część żołnierzy poszła do spowie-
dzi. A analizę „transakcji w posta-
ci przyzwolenia Kościoła” Huk 
prowadzi od pierwszych stron 
swojej książki, tyle, że nie ona nic 
wspólnego z nauką.   
„Co doprowadzało byłych żołnie-
rzy polskich do takiego otępienia, 
że pół wieku później nie odróż-
niali ukraińskich cywili, zwykłych 
chłopów z wiosek, od uzbrojonych 
żołnierzy UPA, nawet jeśli tych 
ostatnich uznawali za bandytów? 
W ich zeznaniach nie padło ani 
jedno imię Ukraińca. Dlaczego z 
żadnym nie nawiązali znajomo-
ści? Jaka niewidoczna bariera 
oddzielała ich od Ukraińców z 
Terki? Dlaczego zachowali wobec 
nich sterylną odległość?” (s. 394) 
Do ofiar przyznawali się nato-
miast banderowcy. 
7 lipca 1941 roku we wsi Skoro-
dyńce pow. Czortków zamordo-
wali 8 Polaków. “Do Stefana do-
skoczyło z dziesięciu banderow-
ców i pociągnęło za sobą Stefana, 
a Bojczuk, jak się później okazało 
– zabił Stefana. Wcześniej zabra-
no go do stodoły Dobrusznoho 
i tam torturowano. Odcięto mu 
koniec nosa, górną wargę, uszy 
i przyrodzenie. Tego zbrodnicze-
go czynu dokonali byli koledzy 
szkolni Stefana, z którymi żył w 
zgodzie, razem bawili się i uczyli. 
Miał szansę na ucieczkę, ale z niej 
nie skorzystał, bo czuł się niewin-
ny i nie spodziewał się, że to mogą 
uczynić jego koledzy. Zabitego 
Stefana zaniesiono na drabinie i 
wrzucono do Seretu. Po dwu ty-
godniach ciało wypłynęło, akurat 
na wprost naszego pola. /.../ An-
toni Suchorolski, ten który zabrał 
Stefana Sitko z domu, prawdopo-
dobnie przedostał się do Kanady i 
tam mieszka. Nasz sąsiad Hryńko 
Harbuz, który był również bande-
rowcem, tez przedostał się do Ka-
nady. Inny banderowiec z Kosowa 
o nazwisku Jakiw, również bande-
rowiec, uciekł do USA” (Antonina 
Sitko; w: Komański..., s. 706).
Janina Kalinowska opowiada: 
„Wtedy też od pewnej Ukrainki 
dowiedziałam się, w jaki sposób 
zginęli moi rodzice. Z jej rela-
cji wynikało, iż ponieważ padał 
deszcz, rodzice wstąpili do ich 
domu, żeby się ogrzać i osuszyć. 
Była to duża wieś ukraińska 
Ośmigowicze, w której stacjono-
wało banderowskie zgrupowanie. 
Potem do ich mieszkania przy-
szedł Ukrainiec o przezwisku Ma-
nin Hnat, który znał moich rodzi-
ców. Był z bronią i kazał mojemu 
ojcu zaprząc konia. Wywiózł ich 
niedaleko na bagna. Kiedy wyko-
pali dół, mama prosiła, żeby ich 
nie zabijał, a jeśli już, to ją naj-
pierw, żeby nie widziała śmierci 
dzieci. Potem uklękli, modlili się, 
a on ich zastrzelił.” 
„Ojciec w pamięci przechowuje 
słowa głównego dowodzącego 
mordem Ukraińca skierowane na 
wstępie: ”Panie Biernacki „wy 

były dobryj czołowik – bude-
mo was pomału rizaty” słowa i 
opis tej zbrodni powtarzał wokół 
wszystkim do końca swoich dni, a 
towarzyszące mu emocje zawsze 
kończyły się rozstrojem nerwo-
wym. Jeszcze tego popołudnia 
Ukraińcy wywieźli potwornie 
zmasakrowane szczątki pomordo-
wanych i w niewiadomym dotąd 
miejscu zakopali 14 osób w zbio-
rowej mogile.” (Franciszek Koła-
kowski) 
W II połowie lutego 1943 roku 
w majątku Netreba pow. Sarny 
właściciel majątku Czeszejko-
-Sochacki grał w karty z dwoma 
znajomymi Ukraińcami. Po skoń-
czonej grze Ukraińcy wstali i po-
wiedzieli, że przyszły takie czasy, 
że będą musieli go zamordować. 
Czeszejko-Sochacki uznał to za 
żart i roześmiał się, zaś goście 
przystąpili do „dzieła”. Zamor-
dowali Czeszejkę-Sochackiego, 
jego żonę (oboje lat 50 – 60), oraz 
ich 15-letniego syna. Uratował się 
12-letni syn, który schował się 
pod piecem i potem uciekł do ko-
lonii Sunia. 
„Otóż naszych dziadków: Józefa 
i Jadwigę Jezierskich, prababkę 
Ulanowską oraz stryja Gienka, 
jego żonę i dwoje nieletnich dzie-
ci zamordowali sąsiedzi Ukraiń-
cy. Przewodził im Ukrainiec Klim 
Matwiejczuk, sąsiad ze Starego 
Porycka. W domu dziadków była 
jeszcze rodzina żony stryja. Był 
tam dziadek i babka Zembrzyscy 
oraz ich starsza córka z dwojgiem 
dzieci w wieku 12-14 lat, i była 
tam jeszcze młodsza siostra stry-
jenki. Czyli razem w domu było 
13 osób. Wszyscy zostali zamor-
dowani na podwórku, a dzieci 
utopiono w studni. Stryj Gienek, 
ranny, z żoną próbował uciekać, 
upowcy dogonili ich na wale po-
między jeziorem a stawami i tam 
dobili. Dom został spalony, a ich 
cały dobytek zabrał główny mor-
derca Matwiejczuk.” (Ryszard 
Jezierski: HISTORIA RODZINY 
JEZIERSKICH Z PORYCKA ‚ 
w: „Nad Odrą” , nr 6 – 8/ 2012).  
Z jego relacji, a także jego syna 
wiem, że w mordzie na rodzinie 
dziadków uczestniczyli: Włady-
sław Prociuk, Matwiej Romaniuk 
i Petro Horbaczewski. Romaniuk 
był sąsiadem dziadków, znającym 
ich bardzo dobrze. Przyjechali oni 
furmanką rano. Podwiózł ich Gri-
gorka Kuzibroda. Dziadek wła-
śnie zaprzągł konie. Zaprowadzili 
go do pokoju i kazali się położyć 
na podłodze. Babci, która wstała 
w koszuli też kazali to uczynić, 
tyle, że po drugiej stronie łóżka. 
Weronika, widząc co się święci, 
usiłowała uciec, ale jak już mó-
wiłem została przez jednego z 
oprawców przyciągnięta. Dziadka 
zbrodniarze najpierw zastrzelili. 
Babcię zabili siekierą, podobnie 
Weronikę. Mordowali ich uderze-
niami w plecy, rąbiąc na kawałki. 
Dziadka po zastrzeleniu oprawca 
nie porąbał, ale obuchem siekiery 
wbił mu dosłownie głowę do płuc. 
Kiedy obróciliśmy dziadka na 
plecy, by wynieść na podwórko, 
żeby pochować i wziąłem go pod 
pachy, a Tadziu Nowicki za nogi, 
to mózg dziadka z krwią chlusnął 
mi na pierś. Było gorąco i krew 
nie zastygła. Coś jej jeszcze w 
dziadku zostało mimo, iż niemal 
cała podłoga pokoju była nią za-
lana, a do jego ścian były przy-
lepione kawałki kości i mózgu, 
które rozprysły się we wszystkie 
strony, gdy bandyta walił w głowę 
siekierą.
http://www.fronda.pl/blogi/praw-
da-o-nobliscie/zbrodnia-w-chry-
nowie,37652.html 

W miasteczku Barysz pow. Bu-
czacz,1 stycznia 1944 r. „W noc-
nym napadzie na dom Józefa 
Warchala, zamordowano jego 
szwagra Michała Wiśniewskiego, 
dokonując potwornych okaleczeń. 
Zwłoki zabrali ze sobą, jadąc w 
kierunku zagrody Czernieckich 
(albo Czerniawskich). Tu, pierw-
szą ofiarą była córka Anna – na-
rzeczona partyzanta AK Pawła 
Majkowskiego. Jej rodziców i 
brata zastrzelono, a twarze pocię-
to siekierą. Jeszcze tej samej nocy 
dokonali napadu na dom Macieja 
Warchała, któremu, jak Michało-
wi Wiśniewskiemu, wycięto język, 
genitalia i wykłuto oczy. Na szyję 
założyli sznur, przywiązali do sań 
i wlekli ciało po śniegu. Z rodzi-
ny Czernieckich (Czerniawskich) 
ocalały 4 osoby: 12-letnia córka 
Frania, zamężna córka z maleń-
kim dzieckiem i jej mąż Fryderyk, 
któremu udało się uciec przez 
okno. Zwłoki wymienionych ofiar 
znaleziono na polu przed wsią 
Wierzbiatyn przykryte oborni-
kiem. W morderstwie tych osób 
brali udział banderowcy: Stepan 
Duhlej, Wasyl Czeremszynśkij, 
Michajło Kałyniuk, Michajło 
Krywinśkij, Mykoła Klocko, Izy-
dor Łachowśkij i kilku innych. 
Rozpoznała ich ocalała córka.” 
(Irena Kotowicz: Krwawe kalen-
darium wydarzeń w BARYSZU, 
pow. Buczacz, woj. tarnopolskie; 
w: www.wbc.poznan.pl/Con-
tent/8333/Biuletyn%20nr63%20
2004.03.pdf ). 
„W przypadku Ukraińców doszedł 
do głosu pielęgnowany przez Ko-
ściół polski fantazmat prawosław-
ny. Wopiści w czasie wypędzania 
i całopalenia w Terce usuwali ze 
świętego ciała narodu polskiego 
groźne obce członki, gdyż ćwi-
czona przez stulecia „obcość i 
obojętność zawęziła horyzont po-
strzegania. To, co powinno być 
przedmiotem krytyki, oburzenia, 
odrazy, smutku, a nawet traumy, 
zostało wyłączone i wyrzucone ze 
świadomości. W zamian, najpierw 
za zgodę na zabijanie Ukraińców, 
a potem za zapomnienie, Kościół 
polski oferował mordercom swój 
sterylnie biały opłatek.” (s. 396) 
Zastanawiają te perseweracje 
myślowe ujawniające nienawiść 
do Kościoła katolickiego, jakby 
były zaczerpnięte z bolszewickie-
go pisemka ateistów Bezbożnik. 
Niestety, Cerkiew prawosławna 
i grekokatolicka oferowały ukra-
ińskim ludobójcom swój brudny 
czarny opłatek. „To, co powinno 
być przedmiotem krytyki, oburze-
nia, odrazy, smutku, a nawet trau-
my, zostało wyłączone i wyrzuco-
ne ze świadomości.”
„Rzymski katolicyzm był kultu-
rowo najważniejszą wspólną ce-
chą żołnierzy polskich biorących 
udział w eliminowaniu Ukraiń-
ców w Rzeczypospolitej Polskiej 
w latach 1944–1947. Wpływ tego 
wyznania narodowego był więk-
szy niż wpływ religii na żołnierzy 
armii innych ówczesnych państw 
programowo ateistycznych. Moż-
na skorelować go z postawą hie-
rarchii Kościoła rzymskokatolic-
kiego w Polsce w latach 1944–
1947 wobec Ukraińców – jest ona 
znana z milczącego zobowiązania 
żołnierzy i innych wiernych do 
odpowiednich poczynań. Sytu-
acja ukraińska, widziana przez 
pryzmat stanowiska hierarchii i 
duchowieństwa rzymskokatolic-
kiego, jest powieleniem sytuacji 
już raz wśród nich zaistniałej – 
żydowskiej”. (s. 396 – 397) 
Zastanawiają te perseweracje 
myślowe ujawniające nienawiść 
do Kościoła katolickiego, jakby 

były zaczerpnięte z bolszewickie-
go pisemka ateistów Bezbożnik. 
Wpływ Cerkwi był większy niż 
wpływ religii na żołnierzy armii 
innych ówczesnych państw pro-
gramowo ateistycznych. Można 
skorelować go z postawą hie-
rarchii Cerkwi prawosławnej 
i grekokatolickiej na Kresach, 
Chełmszczyźnie  i Podkarpaciu 
w latach 1939–1947 wobec Po-
laków – jest ona znana z milczą-
cego zobowiązania banderowców 
i innych wiernych do odpowied-
nich poczynań. Sytuacja polska, 
widziana przez pryzmat stanowi-
ska hierarchii i duchowieństwa 
Cerkwi, jest powieleniem sytuacji 
już raz wśród nich zaistniałej – 
żydowskiej. 
„Służba żołnierzy polskich na 
kresach przebiegała pod znakiem 
spełniania się rzymskokatolickie-
go projektu Polski. W obliczu tego 
potężnego przekazu trudno było 
im zadawać sobie pytania o etykę 
swych czynów – byli raczej prze-
konani, że właśnie docierają do 
krańca jednej i początku następ-
nej epoki w dziejach swojej świę-
tej katolickiej ojczyzny. Na ich 
oczach okolica Wołkowyi zmie-
niała swój wygląd z niepotrzebnie 
wielonarodowej na jednonarodo-
wą, polską/ czysto rzymskokato-
licką. Niektórzy mogli uważać się 
za świadków wypełnienia się pol-
skiego telosu wykreowanego przez 
rzymski katolicyzm.” (s. 397) 
Zastanawiają te perseweracje my-
ślowe ujawniające nienawiść do 
Kościoła katolickiego, jakby były 
zaczerpnięte z bolszewickiego pi-
semka ateistów Bezbożnik. Służ-
ba ludobójców z OUN i UPA  na 
kresach przebiegała pod znakiem 
spełniania się ukraińskiego na-
cjonalizmu integralnego projektu 
Sobornej Ukrainy. W obliczu tego 
potężnego przekazu trudno było 
im zadawać sobie pytania o etykę 
swych czynów – byli raczej prze-
konani, że właśnie docierają do 
krańca jednej i początku następ-
nej epoki w dziejach swojej świę-
tej faszystowsko-banderowskiej 
ojczyzny. Na ich oczach Ukraina 
zmieniała swój wygląd z niepo-
trzebnie wielonarodowej na jed-
nonarodową, „czystą jak szklanka 
wody”.  Niektórzy mogli uważać 
się za świadków wypełnienia się 
ukraińskiego telosu wykreowane-
go przez Cerkiew i OUN – UPA.  
„Przemoc dokonywana w imię 
pokoju, zarówno w wersji rzym-
skokatolickiej, jak i komunistycz-
nej, wypływała z emocji rzymskie-
go katolicyzmu i znajdowała w 
nich ujście. Ofiara z Ukraińców 
nie obciążała sumienia żołnierzy, 
ukształtowanego przez Kościół, 
będący na Ukrainie zachętą do 
zabijania i gwarancją zapomnie-
nia o zbrodni w ramach kontroli 
nad społeczeństwem i kulturą pol-
ską.” (s. 397 - 398) 
Zastanawiają te perseweracje my-
ślowe ujawniające nienawiść do 
Kościoła katolickiego, jakby były 
zaczerpnięte z bolszewickiego pi-
semka ateistów Bezbożnik. Prze-
moc dokonywana w imię pokoju, 
zarówno w wersji Cerkwi, jak 
i komunistycznej, wypływała z 
emocji prawosławia i grekokatoli-
cyzmu i znajdowała w nich ujście. 
Ofiara z Polaków nie obciążała 
sumienia ukraińskich nacjonali-
stów, ukształtowanego przez Cer-
kiew, będący na Kresach zachętą 
do zabijania i gwarancją zapo-
mnienia o zbrodni w ramach kon-
troli nad społeczeństwem i kulturą 
ukraińską.
„Dowódcy także byli rzymskimi 
katolikami z katolickiej Polski wy-

http://www.fronda.pl/blogi/prawda-o-nobliscie/zbrodnia-w-chrynowie,37652.html
http://www.fronda.pl/blogi/prawda-o-nobliscie/zbrodnia-w-chrynowie,37652.html
http://www.fronda.pl/blogi/prawda-o-nobliscie/zbrodnia-w-chrynowie,37652.html
http://www.wbc.poznan.pl/Content/8333/Biuletyn nr63 2004.03.pdf
http://www.wbc.poznan.pl/Content/8333/Biuletyn nr63 2004.03.pdf
http://www.wbc.poznan.pl/Content/8333/Biuletyn nr63 2004.03.pdf


www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                           1 marca 2021  - strona 13PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
obrażonej. Żołnierze brali udział 
w nabożeństwach odprawianych 
przez ks. Gołdasza. Religijny 
rzymskokatolicki fragment rzeczy-
wistości był tym, który kulturowo 
decydująco wpłynął na ich rozu-
mienie świata, w tym na rozkazy 
wykonywane po każdej mszy świę-
tej, która na kresach była pieśnią 
o przyzwoleniu na zabijanie inne-
go człowieka. Element religijny, 
ukazywany przez wieki jako pol-
skość sama w sobie, wzmacniał 
żołnierskie morale, a na pewno 
nie osłabiał motywacji. Nie ma 
najmniejszego dowodu na to, aby 
czynnik religijny wpłynął na po-
wstrzymanie się chociażby jedne-
go żołnierza od udziału w akcji w 
Terce.” (s. 398) 
Zastanawiają te perseweracje 
myślowe ujawniające nienawiść 
do Kościoła katolickiego, jakby 
były zaczerpnięte z bolszewic-
kiego pisemka ateistów Bezboż-
nik. Dowódcy OUN-UPA byli 
głównie grekokatolikami z gre-
kokatolickiej Ukrainy wyobra-
żonej. Banderowcy brali udział 
w nabożeństwach odprawianych 
przez popów. Religijny prawo-
sławny i grekokatolicki fragment 
rzeczywistości był tym, który 
kulturowo decydująco wpłynął na 
ich rozumienie świata, w tym na 
rozkazy wykonywane po każdej 
mszy świętej, która na kresach 
była pieśnią o zachęcie i przy-
zwoleniu na zabijanie innego 
człowieka. Element religijny, uka-
zywany przez wieki jako ukraiń-
skość sama w sobie, wzmacniał 
rusińskie/ukraińskie morale, a na 
pewno nie osłabiał motywacji. 
Nie ma najmniejszego dowodu na 
to, aby czynnik religijny wpłynął 
na powstrzymanie się chociażby 
jednego banderowca żołnierza od 
udziału w akcji ludobójstwa. 
W podrozdziale „IPN jako produ-
cent prawdy” Huk pisze: „Dziś w 
Rzeczpospolitej Polskiej nikt nie 
strzela do Ukraińców z karabinów 
– podstawową bronią jest katolic-
ka kultura narodowa”. (s. 402) 
Dziś na Ukrainie nikt nie używa 
siekier i noży do zabijania Po-
laków, podstawową bronią jest 
grekokatolicka kultura narodowa, 
w tym negowanie ludobójstwa i 
święcenie pomników okrutnych 
zbrodniarzy z Banderą, Szuche-
wyczem i „Kłymem Sawurem” na 
czele.    
„Spod Wołkowyi mord wrócił i 
drzemie tam, gdzie został skon-
struowany: w piśmie duchowień-
stwa i elit polskich. Ogniwem łą-
czącym Kościół, naród i państwo 
w sferze historii i pamięci jest 
powołany uchwałą parlamentu 
RP z 18 grudnia 1998 r. Instytut 
Pamięci Narodowej. Instytucja ta 
praktykuje zawłaszczenie historii 
przez państwo. IPN to producent 
i dostawca prawdy, producent i 
kontroler pamięci, którego dzia-
łalność jest ubezpieczana przez 
fakt istnienia Rzeczypospolitej 
Polskiej. Rzymskokatolickie za-
pośredniczenie umocowania IPN 
w państwie, kulturze i społeczeń-
stwie automatycznie wpływa na 
jego zadania w sferze preparo-
wania pokojowego sensu polskiej 
obecności na Ukrainie i wobec 
Ukraińców. Jednak ukraińska 
historia IPN daje podstawy do 
wniosku odwrotnego: ta instytu-
cja kształtuje napięcie kulturowe 
pomiędzy Polakami a Ukraiń-
cami. Źródłowo IPN apeluje do 
rzymskokatolickiej i narodowode-
mokratycznej spuścizny współcze-
snego państwa polskiego. (s. 402 
– 403) 
Ludobójstwo wróciło i drzemie 

tam, gdzie zostało skonstruowa-
ne, w piśmie duchowieństwa i elit 
ukraińskich. Ogniwem łączącym 
Cerkiew, naród i państwo w sfe-
rze historii i pamięci jest powo-
łany przez rząd Ukrainy 31 maja 
2006 roku. 17 grudnia 2019 roku 
nowym szefem U-ukraińskiego 
IPN został Anton Drobowycz. 
Drobowycz szefem ukraińskiego 
IPN został 17 grudnia 2019 roku. 
Na stanowisku zastąpił Wołody-
mira Wiatrowycza, który wyda-
rzenia nazwane przez polski Sejm 
ludobójstwem na ludność II RP 
dokonanym przez ukraińskich 
nacjonalistów, nazywał „woj-
ną polsko-ukraińską”. Z kolei 
Drobowycz nie chce mówić ani 
o ludobójstwie ani o wojnie pol-
sko-ukraińskiej, lecz o poszcze-
gólnych przypadkach zbrodni na 
ludności cywilnych popełnianych 
przez Polaków i Ukraińców, do-
dając, że „nie należy dążyć do 
konkurowania o liczbę ofiar”. Po-
wiedział: „Mowa o ludobójstwie 
dokonanym przez Ukraińców na 
Polakach to nieporozumienie. 
[…] Należy ocenić poszczegól-
ne akty przemocy, jeśli uznamy, 
że jest tendencja sumaryczna, to 
można będzie je wspólnie oce-
niać. Jeśli dojdziemy do wniosku, 
że ukraińskie oddziały dokonywa-
ły ataków na Polaków, a potem 
miały miejsce działania realizo-
wane przez stronę polską wobec 
ludności ukraińskiej – i w obu 
wypadkach miały miejsce ataki 
na ludność cywilną, to należy zi-
dentyfikować winnych i ofiary po 
obu stronach. Nie może być tak, że 
zbrodnie popełniały obie strony, a 
winna jest tylko jedna. Powinna 
istnieć równowaga, bazująca na 
naukowych faktach i powadze do 
ludzkiej godności”. Instytucja ta 
praktykuje zawłaszczenie historii 
przez państwo. UIPN to produ-
cent i dostawca prawdy, produ-
cent i kontroler pamięci, którego 
działalność jest ubezpieczana 
przez fakt istnienia Ukrainy. Gre-
kokatolickie zapośredniczenie 
umocowania UIPN w państwie, 
kulturze i społeczeństwie automa-
tycznie wpływa na jego zadania w 
sferze preparowania pokojowego 
sensu ukraińskiej obecności na 
Ukrainie i wobec Polaków. Jed-
nak ukraińska historia UIPN daje 
podstawy do wniosku odwrotne-
go: ta instytucja kształtuje napię-
cie kulturowe pomiędzy Polakami 
a Ukraińcami. Źródłowo UIPN 
apeluje grekokatolickiej i bande-
rowskiej spuścizny współczesne-
go państwa ukraińskiego. 
„Po siedmiu latach od złożenia 26 
marca 1998 r. przez Zarząd Głów-
ny Związku Ukraińców w Polsce 
wniosku o wszczęcie dochodze-
nia w sprawie okoliczności oraz 
sprawców mordu zbiorowego w 
Terce Marian Papiernik, prokura-
tor Oddziałowej Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu IPN w Rzeszowie, zakoń-
czył pracę. Zwieńczyło ją posta-
nowienie z 25 października 2005 r. 
o umorzeniu śledztwa. Nikt z prze-
łożonych nie zwrócił uwagi na to, 
że prokurator wykazał się rażącą 
stronniczością narodową, a także 
przymusem ustąpienia kompeten-
cji zawodowych wobec wyższych 
racji. Funkcjonowanie w systemie 
instytucji państwowej zajmującej 
się nadzorem nad historią, a także 
ujęte w narodowe karby myślenie 
indywidualne spowodowały to, że 
prokurator Papiernik nie mógł 
stworzyć krytycznego i narodowo 
niezaangażowanego obrazu wy-
darzeń terczańskich. Gdyby po-
stąpił inaczej i przeprowadził rze-
telne śledztwo, musiałby wycią-
gać inne wnioski i konsekwencje 

niż te, które przedstawił w posta-
nowieniu. Jednak takie podejście 
postawiłoby prokuratora poza 
Kościołem, państwem narodowym 
i narodem.” (s. 404) 
Jakie miał oczekiwania Zarząd 
Główny Związku Ukraińców w 
Polsce? Jakie powinien „wyciągać 
inne wnioski i konsekwencje”? 
IPN Rzeszów (S 99/07/Zk) pro-
wadziło m.in. śledztwa w spra-
wie: zbrodni komunistycznej po-
legającej na stosowaniu represji w 
postaci przemocy przez żołnierzy 
Wojska Polskiego w maju 1947 r. 
w Wisłoku Wielkim woj. podkar-
packiego wobec Pawła K. poprzez 
zadanie uderzeń korbą samocho-
du w plecy; zbrodni komunistycz-
nej polegającej na stosowaniu re-
presji w postaci przemocy przez 
żołnierzy Wojska Polskiego w 
maju 1947 r. w Wisłoku Wielkim 
woj. podkarpackiego wobec An-
drzeja K. poprzez bicie i szarpanie 
w brodę; zbrodni komunistycznej 
polegającej na stosowaniu repre-
sji w postaci przemocy przez żoł-
nierzy Wojska Polskiego w maju 
1947 r. w Wisłoku Wielkim woj. 
podkarpackiego wobec Jana M. 
poprzez ukłucie bagnetem w pa-
lec; zbrodni komunistycznej po-
legającej na stosowaniu represji w 
postaci przemocy przez żołnierzy 
Wojska Polskiego w maju 1947 
r. w Wisłoku Wielkim woj. pod-
karpackiego wobec Katarzyny M. 
poprzez zagrożenie użycia bro-
ni. Prokurator stwierdził, że brak 
jest dowodów na przyjęcie tezy, 
iż czyny te były formą represji 
lub innych form naruszania praw 
człowieka wobec ludności ukraiń-
skiej, a tym samym aby wyczer-
pywały znamiona zbrodni komu-
nistycznej. Prokurator stwierdził 
także, że zgromadzony materiał 
dowodowy nie daje podstaw do 
przyjęcia, aby zdarzenia te nosi-
ły znamiona zbrodni przeciwko 
ludzkości. 
Co o takich śledztwach „zbrodni” 
mogą myśleć rodziny polskich 
ofiar? 
„Prok. Lilianna Ciepłoch z wro-
cławskiego pionu śledczego IPN 
wskazuje jeszcze na jedną istot-
ną przyczynę umorzenia. Chodzi 
o brak umów z Ukrainą, które 
by umożliwiły ściganie spraw-
ców. - Brak stosownych umów w 
obrocie prawnym z Ukrainą po-
zwalających na ściganie i uka-
ranie sprawców tych zbrodni w 
przypadku ich ustalenia.  /.../  W 
przypadku archiwów znajdują-
cych się na terenie Ukrainy pro-
kuratorzy napotykają trudności, 
ponieważ udostępnia się im mało 
wartościowe dokumenty. W śledz-
twie w sprawie zbrodni na terenie 
powiatu Buczacz (Tarnopolskie) 
co prawda „Dyrekcja Archiwum 
Służby Bezpieczeństwa we Lwo-
wie wyraziła zgodę na zapoznanie 
się z dostępnym materiałem doty-
czącym spraw karnych przeciw-
ko członkom i dowódcom UPA”, 
jednak po kwerendzie okazało 
się, że „strona ukraińska udo-
stępniła wyselekcjonowaną część 
dokumentów archiwalnych, które 
są jednakże mało przydatne dla 
śledztw”. Podobnie jak w przy-
padku śledztwa w sprawie mor-
dów na terenie dawnego powiatu 
Podhajce (Tarnopolskie).”  (Ze-
non Baranowski Nie ma umowy, 
są umorzenia, 29 czerwca 2013; 
w: http://www.naszdziennik.pl/
polskakraj/42258,niemaumowy-
saumorzenia.html ). 
W 2015 roku pojawił się komuni-
kat: “Oddziałowa Komisja Ściga-
nia Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu we Wrocławiu podjęła 

próby pozyskania materiałów ar-
chiwalnych, zarówno z archiwów 
na Ukrainie jak i w Rosji, mię-
dzy innymi poprzez skierowanie 
wniosków o zagraniczną pomoc 
prawną do organów prokuratury 
tych państw. Prokuratura Gene-
ralna Ukrainy odmówiła realiza-
cji wniosku. Również uprzednie 
zapytanie kierowane do Minister-
stwa Sprawiedliwości Ukrainy 
o ustalenie pełnych danych per-
sonalnych osób podejrzewanych 
o udział w zbrodniach nie dały 
pozytywnego rezultatu. Z udzie-
lonej przez stronę ukraińską od-
powiedzi wynikało, że z uwagi 
na brak podania bliższych danych 
osobowych, realizacja wniosków 
nie jest możliwa. Zaznaczyć także 
należy, że prokuratorzy zwracali 
się do Krajowego Biura Interpo-
lu KGP w Warszawie o dokona-
nie ustaleń na terenie Ukrainy w 
zakresie wskazywanych przez 
świadków osób podejrzewanych 
o dokonanie zbrodni. Pomimo 
ponagleń i monitów, brak było 
jakiejkolwiek reakcji strony ukra-
ińskiej.” (Opracowanie: proku-
ratorzy OKŚZpNP IPN we Wro-
cławiu; w: http://www.zbrodnia-
wolynska.pl/sledztwa/sledztwa-
-wroclaw ) 
Wszystkie śledztwa IPN doty-
czące ludobójstwa dokonanego 
przez nacjonalistów ukraińskich 
na ludności polskiej zakończy-
ły się umorzeniami. Jako powód 
podawano śmierć sprawców lub 
ich nie wykrycie, chociaż świad-
kowie często podawali ich imio-
na i nazwiska. W IPN pracowało 
i pracuje nadal wielu historyków 
pochodzenia ukraińskiego. 
„Pisałem do Głównej Komisji 
Badania Zbrodni Przeciwko Na-
rodowi Polskiemu, opisałem, kto 
i gdzie zginął. Opowiedzieli w 
ten sposób, że nie wiedzą, o co mi 
się rozchodzi. Jeszcze w dodatku 
podpis z nazwiskiem czysto ukra-
ińskim. To mnie jeszcze gorzej do-
biło. Później dostałem pismo, że 
moją sprawę przekazano do pro-
kuratury. To było po 1992 roku. 
I na tym koniec. Pyta pan, czego 
oczekiwałem? Chciałem pojechać 
i wskazać ten dół, gdzie praw-
dopodobnie leży pomordowana 
rodzina. Znaleźć grób. Przez te 
pięćdziesiąt lat nie miałem nawet 
gdzie zapalić świeczki. W Zadusz-
ki, we Wszystkich Świętych wszy-
scy idą na groby i zapalają znicze. 
Ja idę do lasu, zapalam świeczkę 
i płaczę. Żona to rozumie. Wciąż 
słyszę te krzyki, gdy ich mordo-
wano. Boję się ludzi, uciekam od 
nich”. (Kazimierz Rynkiewicz : 
”Wołyń woła o pamięć”; w: „Ty-
godnik Świdwiński”, nr 32 z dn. 
07.08.2003 roku; za:  http://wo-
lyn.org/index.php/wolyn-wola-o-
-prawde/16-wolyn-nadal-wola-o-
-pamiec.html#comment-1).  
W podrozdziale „Powtarzać 
mord...” Huk pisze: „Zagadnieniu 
zbrodni terczańskiej poświęcony 
został artykuł Artura Brożyniaka 
i Małgorzaty Gliwy Terka – Woł-
kowyja 1939–1947. Mikrohistoria 
krwawego konfliktu ukraińsko-
-polskiego z 2009 r. Autorzy już w 
pierwszym akapicie jasno przed-
stawili zadania, stojące przed ich 
tekstem, gdyż wcześniej zbrodnia 
w Terce „stała się koronnym argu-
mentem dla nieuprawnionych tez 
dotyczących całości polsko-ukra-
ińskich relacji w tym okresie”. 
Samych tez Brożyniak i Gliwa 
nie przedstawili, chodzi jednak o 
twierdzenia Ukraińców, iż w la-
tach 1944–1947 państwo polskie 
przeprowadzało systematycz-
ne akcje ludobójcze skierowane 
przeciwko ludności ukraińskiej.” 

(s. 412) 
Nie odnieśli się do kłamliwych fa-
szystowsko-banderowskich dzia-
łań propagandowych, a powinni 
je potwierdzić? Leszek Jazownik: 
„Na Ukrainie trwa – jak wykaza-
li to zachodni badacze – masowe 
fabrykowanie dokumentów, słu-
żących „wybielaniu” i heroizacji 
banderowców. Polscy history-
cy biernie się temu przyglądają. 
Przyzwyczajeni do tego, że szyb-
kie awanse i uznanie uzyskuje się 
za posłuszeństwo władzy, wolą 
nie podejmować badań, które mo-
głyby wzbudzić podejrzenia, iż 
nie zachowują poprawności po-
litycznej. Problematykę kresową 
penetrują u nas przede wszystkim 
– jak to ujmuje Czesław Partacz – 
„zdeklarowani i utajnieni Ukraiń-
cy […] (do grupy tej należy m.in. 
prawie 30 członków Ukraińskiego 
Towarzystwa Historycznego,  w 
tym rektor Akademii Pomorskiej 
w Słupsku Roman Drozd)”. Z 
polskiej perspektywy problematy-
ką Kresów zajmuje się wyłącznie 
garstka historyków i politologów. 
Pracują oni w aurze nagonki i po-
dejrzliwości. Traktowani są jako 
ci, którzy swoją dociekliwością 
i rozpamiętywaniem przeszłości 
psują tak pięknie rozwijającą się 
przyjaźń między Polską a Ukra-
iną. Częstokroć spotykają się z 
jednej strony z lekceważeniem 
jako osoby zajmujące się spra-
wami nieistotnymi (bo kogoż w 
„okrągłostołowej” Polsce może 
interesować śmierć blisko 200 
tys. Polaków!), a z drugiej stro-
ny – z zastraszaniem i daleko 
idącym ostracyzmem. Wartość 
ich dorobku naukowego jest ten-
dencyjnie deprecjonowana przez 
krypto-Ukraińców zaludniających 
polskie uczelnie.” (KRESY wczo-
raj, dzisiaj, jutro Materiały z kon-
ferencji zorganizowanej 10 lipca 
2015 roku. Warszawa 2016).
„Narrację skonstruowali trady-
cyjnie. Zaczęli obrazem zgodnego 
współżycia Polaków i Rusinów w 
Terce, przypadającego na okres 
polskiej dominacji kolonialnej, 
której burzycielami stali się – 
dzięki zaborcy – księża grecko-
katoliccy. Pod ich wpływem już 
nie Rusini, a Ukraińcy w 1939 r. 
„powitali wkraczających Niem-
ców jako wyzwolicieli”, grecko-
katolicki ksiądz Salwycki „w dal-
szym ciągu prowadzi antypolską 
działalność”, więc jesienią poja-
wiły się we wsi ulotki wzywające 
Polaków i Żydów do przeniesie-
nia się za San. Wzmianka o losie 
miejscowych Żydów zredagowana 
została tak, jakby przyczyną ich 
wymordowania byli potem Ukra-
ińcy – nie wskazano, że zrobił to 
okupant”. (s. 413) 
Dla Ukraińców nie był to oku-
pant, przecież w 1939 r. „powi-
tali wkraczających Niemców jako 
wyzwolicieli”.    „Manifestacyjne 
powitanie wojskom niemieckim 
zgotowali  Ukraińcy  m. in. w Ter-
ce, oraz 18 września w Sanoku, na 
tle płonących trzech synagog pod-
palonych przez Niemców nocą z 
16 na 17 września. Dziewczęta i 
chłopcy z okolicznych wiosek po-
przypinali sobie niebiesko-żółte 
kokardy i w pochodzie z chorą-
giewkami i śpiewem parado-wali 
ulicami Sanoka. U wylotu ulicz-
ki wiodącej do cerkwi barwną 
procesję dzieci pro-wadził ruski 
ksiądz. Powiewały żółto-niebie-
skie chorągwie, dziewczyna z ko-
lorowymi wstążkami we włosach 
niosła na tacy chleb i sól na po-
witanie nowych władców świata”. 
(Edward Zając: Niemcy wywiesi-
li afisze. Gazeta Bieszczadzka nr 
21/2003). 
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„Nadszedł nieszczęsny wrzesień 
‚39 roku. Do Terki szybko dotar-
ła wiadomość, że Niemcy już są 
w Lesku. We wtorek 5 września, 
a był to tradycyjnie dzień targo-
wy, z cerkwi w Terce wyjechało 
do Leska na powitanie Niemców 
ok. trzydziestu furmanek. Każdy 
wóz był udekorowany sinożół-
tą kokardą. Wszyscy, którzy nie 
byli Polakami, liczyli po prostu 
na zmianę, na polepszenie wła-
snego statusu. W pierwszym, tzn. 
stojącym jako pierwszy, jeśli idzie 
się do wsi od dołu, czyli od stro-
ny rzeki, domu mieszkał sołtys 
Wasyl. To tam, jak twierdzi pan 
Stanisław, załatwiano wszystkie 
sprawy. Szczególnie te wymie-
rzone w Polaków. Chciano pozba-
wić Polaków własności, a ziemie 
przyłączyć do mającej powstać w 
niedalekiej przyszłości Ukrainy. 
Ustalono nawet – jak zapewnia 
– kolejność wyroków śmierci na 
miejscowych Polakach! Na liście 
byli m.in. Franciszek Bugacki i 
Franciszek Gankiewicz. Mieli być 
powieszeni od razu. Ale uciekli. 
Tajemnicę zdradziła Katarzyna 
Nybora, która wszystko ujaw-
niła polskiej przyjaciółce Annie 
Ortat. Od tego momentu dawny 
względny spokój we wsi zastąpiła 
już wzajemna niechęć i podejrzli-
wość, której przed wojną niemal 
nie było! Wcześniej rodziny się 
szanowały i wzajemnie pomagały 
czy gościły.” (Krzysztof Ziemiec:  
Bano się nawet najbliższych są-
siadów; w: https://www.rp.pl/
Plus-Minus/311029947-Bano-sie-
-nawet-najblizszych-sasiadow.
html ; 03.11.2017)  
„Wiosną 1944 r. „podziemie ukra-
ińskie” rozpoczęło czystkę etnicz-
ną w Bieszczadach, na co Broży-
niak i Gliwa podali jeden dowód: 
mord w Baligrodzie. W drugiej 
połowie sierpnia 1944 r. ta „czyst-
ka” została zakończona, ponie-
waż oddział partyzantki radziec-
kiej pod dowództwem Mikołaja 
Kunickiego tak skutecznie „stra-
szył odwetem za mordy”, że OUN 
czynności tych zaprzestała. Mimo 
to „dowództwo OUN planowało 
również wymordowanie polskich 
mieszkańców Terki”, ale uratował 
ich znany z… antypolskiej posta-
wy greckokatolicki ksiądz z Terki 
– Łew Salwycki. (s. 413) 
W Bieszczadach w okresie ma-
rzec – czerwiec 1944 roku z rąk 
ukraińskich zginęło 129 Polaków. 
M.in: Nocą z 29/30 marca w Se-
redniem Małym 9 osób; w marcu 
w Lutowiskach 15 osób oraz w 
maju 6 osób; w kwietniu w Polanie 
powiesili 3 Polaków; w kwietniu 
w Podkaliszczu 30 osób; w Lesz-
czowatem = 29 osób; 7 czerwca 
w przysiołku Połanki koło Kro-
ścienka 2 rodziny liczące 10 osób; 
w czerwcu w Hoczwi 10 osób. W 
lipcu 1944 roku z rąk OUN-UPA 
poniosło śmierć 200 Polaków. 
M. in.: W Żernicy 30 Polaków 
oraz latem uprowadzeni z Leska 
i zakopani żywcem 23 osoby; 20 
– 22 lipca w Lutowiskach „kilka 
rodzin” - około 30 osób; 30 lipca 
w Leszczowatem 20 osób, w Ro-
pience mieszkańcy Brelikowa 8 
osób, w Wańkowej 8 osób; upro-
wadzeni ze Średniej Wsi i zarąba-
ni siekierami 11 osób;  powieszeni 
w lesie pod Baligrodem 10 osób, 
w Jasynowie koło Tarnawy Niżnej 
18 osób; latem w Lesku 10 osób; 
w pacyfikacji przysiołka pod Ho-
czwią około 15 osób. W sierpniu 
1944 roku w Bieszczadach Ukra-
ińcy zamordowali 290 Polaków, 
m.in.: 6 sierpnia w Baligrodzie 42 
osoby; 16 sierpnia w Mucznem 74 
osoby; w Czarnej 20 osób; w Be-
niowej 10 osób; w Dydiowej 20 
osób; w Moczarach 10 osób;  w 

Ustianowej 10 osób; w Majdanie 
koło Cisnej 20 osób; w Tarnawie 
Wyżnej 10 osób; w Tarnawie Niż-
nej 10 osób (w tym rodzina Hry-
niaków); w Dźwiniaczu Górnym 
15 osób; w Smolniku nad Sanem 
= 10 osób;  w Myczkowie 14 
osób; w Krywem 10 osób (w tym 
trzy siostry Podolińskie); w Brze-
gach Dolnych rodzina Kijowskich 
8 osób.  
„17 września 1944 roku do wsi 
Terka przybyły 3 sotnie UPA, któ-
re zajęły w niej kwatery. Przybyli 
upowcy rozwiesili na wielu do-
mach i płotach, głównie polskich, 
ogłoszenia nakazujące wszystkim 
Polakom, od 14 lat stawienie się 
na zebranie do szkoły. Zagrozili 
jednocześnie, że kto nie wyko-
na ich rozkazu, będzie osądzony 
przez sąd wojenny i rozstrzelany. 
Po pewnym czasie ze szkoły wy-
szedł banderowski sotnik i nakazał 
wszystkim wejść do budynku. Po 
tym nagle budynek został otoczo-
ny przez uzbrojonych banderow-
ców. Wielu było przekonanych, 
że to ich ostatnia chwila w życiu. 
W tym czasie do sali wszedł miej-
scowy pop ukraiński i rozpoczął 
cichą rozmowę z sotnikiem. O 
czym obaj mówili nikt nie wie. Po 
dłuższej rozmowie pop wyszedł 
z sali. Natomiast sotnik wstał i 
rozkazał wszystkim iść do domu, 
z wyjątkiem trzech osób, którym 
polecił pozostać na sali. Byli to: 1. 
Bogacki Franciszek, s. Michała; 
2. Bogacki Franciszek, s. Józefa; 
3. Gankiewicz Maria, żona Fran-
ciszka, który był w partyzantce 
polskiej, działającej w pobliskim 
rejonie. Sotnik zaczął przesłu-
chanie od pytań: jakie rozkazy 
i instrukcje z lasu przekazywał 
partyzant Franciszek Gankiewicz. 
Przesłuchania trwały długi czas, a 
że przesłuchani nie odpowiedzieli 
zadowalająco na pytania sotnika, 
całą trójkę zamknięto w piwni-
cy. Potem kolejno wzywano na 
przesłuchania. Tym razem bande-
rowcy uzbrojeni w kije, bili całą 
trójkę do nieprzytomności. Pół-
martwych pozostawiono w piwni-
cy. Wszyscy ocaleli, ale zdrowie 
stracili na zawsze.
Być może oprawcy sądzili, że po 
takim biciu nikt z tej trójki nie 
przeżyje. (...) Pop został uprze-
dzony przez Mikołaja Kunic-
kiego, dowódcę partyzanckiego 
oddziału stacjonującego w tym 
rejonie, że w wypadku wymordo-
wania
Polaków we wsi Terka, jego od-
dział dokona odwetu i wykona to 
samo we wsi Terka lub innej wsi, 
z ludnością ukraińską. Tym nale-
ży tłumaczyć interwencję popa 
u sotnika UPA i to z pewnością 
uratowało życie wielu Polakom.” 
(Siekierka..., s. 410).  
„Dalej autorzy stwierdzili, że po 
przejściu frontu OUN zarzuciła 
pomysł oczyszczenia Bieszcza-
dów z ludności polskiej, zatem 
należy się domyślać, że nacjona-
liści ukraińscy dokonywali go we 
współpracy z nazistami. Gdy ci 
się wycofali, morderstwa musiały 
ustać.” (s. 413) 
Niestety, nie ustały, z oczywistych 
powodów tylko spowolniły tempo. 
We wrześniu 1944 roku UPA za-
mordowała w Bieszczadach około 
101 Polaków, m. in: 18 września 
we wsi Maniów 8 Polaków: Annę 
Olszańską lat 30, jej 4 dzieci (cór-
ki: 9 miesięczną i 10-letnią, oraz 
synów lat 6 i 8), Agnieszkę We-
sołkin lat 40 i jej 14-letnią cór-
kę oraz Magdalenę Stachurę lat 
63; w okolicach Wetliny kilka 
polskich rodzin - ok. 20 osób; w 
Seredniem Małym i Dwerniku 8 

osób; w Tarnawie Niżnej 30 osób; 
koło Łobozwi 27 osób. W okresie 
październik – grudzień 1944 roku 
w Bieszczadach zamordowanych 
zostało 52 osoby polskiej ludno-
ści cywilnej oraz 7 milicjantów, 
łącznie 59 Polaków. W okresie 
styczeń – czerwiec 1945 roku w 
Bieszczadach z rąk UPA śmierć 
poniosło 148 osób polskiej ludno-
ści cywilnej oraz zamordowanych 
zostało bądź zginęło w walce z 
UPA 13 milicjantów. W okresie 
lipiec – grudzień 1945 roku 151 
osób polskiej cywilnej ludności, 
19 milicjantów oraz 14 żołnierzy 
WP. Łącznie w 1945 roku zgi-
nęło 299 osób polskiej ludności 
cywilnej oraz 32 milicjantów i 14 
żołnierzy WP,  czyli 345 Polaków. 
„Za zdradę narodu ukraińskiego” 
UPA w 1945 roku zamordowała 
66 swoich rodaków z ludności cy-
wilnej. 
Sprawozdania Komendy Powia-
towej Milicji w Lesku, fragmen-
ty dotyczące okresu od 24 lutego 
do 14 maja 1945 roku: 24 lutego 
w nocy banderowcy, w sile 6 lu-
dzi uzbrojonych, napadli na dom 
wójta gminy Wołkowyja Gan-
kiewicza, Polaka zamieszkałego 
w Terce i zrabowali mu 250 kg 
pszenicy, 150 kg mąki, 2 owce, 
90 m płótna domowego wyrobu 
oraz inną żywność i ubranie. Tejże 
nocy w Terce obrabowali jeszcze 
dwóch gospodarzy Polaków przy 
czym zapowiedzieli, by żaden nie 
odważył się zawiadamiać władz, 
w przeciwnym razie go powieszą. 
Z 14 na 15 marca do wsi Terka 
przybyła banda UPA, w sile ponad 
100 dobrze uzbrojonych ludzi na 
30 furmankach i obrabowali do-
szczętnie wszystkich Polaków tej-
że gromady z inwentarza żywego 
i martwego, grożąc spaleniem do-
mów w razie zameldowania wła-
dzom. 23 marca Polacy z wiosek 
Bukowiec, Terka, Polanki, Raj-
skie, Zawóz i Wola Matiaszowa 
zwrócili się z prośbą o ewakuację 
ich przed grożącymi banderowca-
mi. 14 maja w gromadzie Terka 
kwaterowało około 120 bande-
rowców.”  
„Dnia 1 maja 1946 r. w Wołkowyi 
dyslokowano 36 Komendę Odcin-
ka 8 Oddziału WOP. Brożyniak i 
Gliwa bezpodstawnie scharak-
teryzowali jej skład osobowy w 
ten sposób: „znaczny odsetek 
żołnierzy tej jednostki pochodził 
z Kresów Wschodnich. Część z 
nich utraciła swoich bliskich w 
rzeziach dokonanych tam przez 
nacjonalistów ukraińskich”. Jed-
nostka miała też ponosić dotkliwe 
straty w starciach z UPA. Autorzy 
nie zdołali udokumentować zgo-
nu chociażby jednego żołnierza 
polskiego – mimo to orzekli, że 
uprowadzenie przez UPA dwóch 
żołnierzy „z pewnością wzmogło 
chęć odwetu ze strony wojska”. 
(s. 414) 
W 1946 roku w Bieszczadach z 
rąk UPA zginęło 321 Polaków: 
230 cywilów, 23 milicjantów, 
oraz 68 żołnierzy. Znacznie więk-
sze straty WP i WOP poniosły w 
Beskidzie Niskim i na Lubelsz-
czyźnie. Kilka przykładów:  21 
marca we wsi Jasiel pow. Sanok 
w wyniku ataku UPA zginęło bądź 
zostało zamordowanych po pod-
daniu się 89 żołnierzy WOP i 5 
milicjantów z Komańczy oraz we 
wsi upowcy wymordowali 2 pol-
skie rodziny liczące 8 osób (łącz-
nie 102 Polaków). Podczas ewa-
kuacji zagrożonej placówki WOP 
w Jasielu (Beskid Niski) nastąpił 
atak sotni: „Chrina”,  „Didyka” i 
„Myrona” (wg G. Motyki), inni 
podają także sotnię „Bira”. We-
dług archiwum WOP w Jasielu 

broniło się 108 żołnierzy WOP i 
5 milicjantów z Komańczy, ban-
derowców było ponad 500-set. Do 
niewoli dostało się 104 żołnierzy 
WOP (w tym 11 rannych) i 5 mi-
licjantów. Już 21 marca zamordo-
wany został dowódca strażnicy 
chor. Władysław Papierzyński.  
„Ukraińcy przywiązali łańcuchem 
jedną jego nogę do gałęzi jodły, 
a drugą do uprzęży konia. Ciało 
zostało rozerwane w powietrzu” 
(Jan Rajchel: „Trudne dni Jasie-
la”; w: Gazeta Bieszczadzka  nr 
25 z 10.12.2015 r.). Następnie 
jeńców poprowadzono do Wi-
słoka Wielkiego, pozostawiając 
w Jasielu rannych 11 żołnierzy, 
po zabraniu im umundurowania. 
W nocy z 20 na 21 marca 5 ofi-
cerów i 5 milicjantów było prze-
słuchiwanych z zastosowaniem 
brutalnych tortur połączonych z 
okaleczaniem. Rano zostali oni  
zaprowadzeni na wzgórze Berdo 
i zabici strzałami w tył głowy. 
Tego i  następnego dnia według 
sporządzonej listy rozstrzelanych 
zostało dalszych 31 podoficerów i 
żołnierzy, których zwłoki zostały 
później (tj. 18 czerwca 1946 r.) 
odnalezione dzięki szeregowemu 
Pawłowi Sudnikowi, który jako 
jedyny zdołał zbiec z miejsca 
kaźni i potem go odnaleźć. 22 
marca odprowadzono do Karli-
kowa 5 jeńców i zwolniono ich. 
Pozostałych rozstrzelano praw-
dopodobnie w lesie koło Wisłoka 
Górnego, grobu ich nie odnalezio-
no. Ze 113 osobowej załogi (108 
żołnierzy i 5 milicjantów) ocalało 
łącznie 19 żołnierzy. W  książce 
A. Baty „Bieszczady. Szlakiem 
walk z bandami UPA” znajduje 
się kserokopia dokumentu „Opis 
wypadku” z dnia 28.11.1946 
roku. Komendant Wojewódzki 
MO w Rzeszowie, ppłk Orłowski 
pisze m. in.: „W dniu 18.6.1946 
r. odnaleziono grób 60-ciu po-
mordowanych żołnierzy między 
którymi znajdowały się zwłoki 
zaginionych w dniu 26.III. 46 r. 
milicjantów Posterunku M.O. Ko-
mańcza.”  O zniszczeniach doko-
nanych przez UPA w nocy z 21 na 
22 marca 1946 roku przez UPA, 
„Rocznik Sanocki” tom IV poda-
je: „Na przestrzeni od Komańczy 
do Czaszyna cała linia kolejowa 
zdemolowana. Wszystkie mosty 
spalone, słupy telegraficzne ścię-
te i spalone na stosie. Miejscami 
całe odcinki toru kolejowego wraz 
z podkładami wrzucone do rzeki. 
Między m. Mokre a m. Czaszyn 
strącono z nasypu kolejowego cy-
sternę z ropą i wagon pancerny 
oraz lokomotywę, które następnie 
spalono. Mosty drogowe, począw-
szy od Komańczy aż po Tarnawę, 
wszystkie spalone.”  
23  marca we wsi Smerek pow. 
Lesko podczas walki plutonu WP 
z UPA poległo 2 lub 3 żołnierzy 
oraz 2 lub 3 zostało uprowadzo-
nych i zamordowanych, natomiast 
3 zostało rannych. Żołnierze wy-
cofali się do Wetliny okrążonej 
przez UPA. 25 marca we wsi Ko-
żuszne pow. Sanok w zasadzce 
UPA poległo około 60 żołnierzy 
WP, w tym część po poddaniu 
się została zarąbana siekierami. 
Atakował kureń „Rena” liczący 
około 500 upowców. Przed całko-
witą zagładą uratowała Polaków 
rozszalała burza śnieżna, osłania-
jąca ucieczkę małymi grupami. 
Gdy następnego dnia, z dwoma 
batalionami, na miejsce walki 
przybył dowódca 34 pp ppłk Plu-
ta – oczom jego ukazał się prze-
rażający widok: wieś Kożuszne 
w zgliszczach, na ziemi popiół, 
krew i ciała poległych. Niektórzy 
z nich mieli rozbite siekierami 
głowy, odrąbane ręce i nogi, a na-

wet wydłubane bagnetami oczy. 2 
kwietnia we wsi Krzywcza pow. 
Przemyśl w zasadzce UPA zabiła 
18 żołnierzy WP, w tym 4 ofice-
rów. 2 maja w okolicy wsi Hucz-
wice pow. Lesko: „2 maja 1946 
r. sotnia „Chrina” zaatakowała 
pododdział 18 pp, zdobywając 
działo kalibru 76 mm i rozprasza-
jąc siły polskie. W meldunku ukra-
ińskim straty polskie oceniono na 
37 zabitych”. Strona polska po-
dała, że upowcy dobili 2 rannych 
żołnierzy. 
18 maja we wsi Jabłonki pow. 
Lesko sotnia „Chrina” zaata-
kował pluton WP  ochraniający 
kolumnę przesiedlanej ludności 
ukraińskiej, zginęło 4 żołnierzy, 2 
zostało ciężko rannych a 4 dosta-
ło się do niewoli i zostali oni za-
mordowani w pobliskim lesie. 27 
czerwca koło wsi Kniażyce pow. 
Przemyśl w lasach Brylińce – Ko-
niusza w zasadzce UPA zginęło 
ponad 30 żołnierzy WP, a ci co 
dostali się do niewoli zostali bądź 
spaleni żywcem, bądź zamordo-
wani w inny okrutny sposób.  
„W całym artykule nie ma 
wzmianki o tym, że żołnierze pol-
scy zabijali Ukraińców także w 
innych wsiach oprócz Terki. Ich 
służba, zasugerowali, przebiegała 
w zasadzie nienagannie. Deporta-
cja, terror, przemoc, morderstwa, 
palenie, grabież Ukraińców – te 
elementy obecności wojska pol-
skiego umknęły uwadze history-
ków z IPN. (s. 414) 
Faktycznie ginęła ludność polska. 
Zarówno na Kresach (w tym w 
trakcie deportacji), na Lubelsz-
czyźnie jak i na Podkarpaciu, za-
bijana, terroryzowana, ograbiana,  
ich domy były palone i dotykało 
całych wsi – co uszło uwadze 
Huka.  W latach 1939 – 1947 stra-
ty ukraińskiej ludności cywilnej 
poniesione w Bieszczadach z rąk 
polskich nie przekroczyły 100 
osób. T.A. Olszański twierdzi, że 
połowa wszystkich strat ukraiń-
skiej ludności cywilnej dotyczy 
mordów dokonanych przez nacjo-
nalistów ukraińskich (przewodnik 
„Bieszczady” wydawnictw „Re-
wasz” i „Bosz”, Pruszków 1994 
– oraz wydania następne). „W 
Bieszczadach proporcje te są po-
dobne – na około 250 ofiar ukraiń-
skiej ludności cywilnej około 150 
osób zginęło z rąk swoich roda-
ków (SB-OUN i UPA).” 
„Z materiału dowodowego wyni-
ka, że większość żołnierzy nie ak-
ceptowała rozkazów dowództwa, 
leczy wykonywała je ze względu 
na wojskową podległość”. Bro-
żyniak z Gliwą nie dostrzegli, że 
powielają znaną z rozpraw sądo-
wych w RFN próbę usprawiedli-
wiania zbrodniarzy nazistowskich 
argumentem o wykonywaniu roz-
kazów dowódców.” (s. 415) 
Banderowcy natomiast masowo 
odmawiali dowódcom uczestni-
czenia w ludobójczych rzeziach? 
A naziści wcześniej padli ofiarą 
agresji i ludobójstwa? 
„W odróżnieniu od autorów, mnie 
interesuje ustalenie motywów 
mordu. Te zostały bowiem przez 
nich pominięte. W kontekście UPA 
i OUN wydają się jednak oczywi-
ste. Zagadnieniu motywacji mor-
derców do działania poświęcili 
jedno zdanie: „Mordu dokonało 
dwóch wopistów, pochodzących 
z Kresów Wschodnich”, nie po-
twierdzając go przypisem ani in-
nym weryfikowalnym dowodem.” 
(s. 414) 
Rzeczywiście na Kresach 
Wschodnich nic istotnego nie 
miało miejsca, co by pomogło 
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Hukowi w „ustaleniu motywów 
mordu”? Tych dwóch wopistów 
wymienione jest imiennie w 
śledztwie prowadzonym przez 
IPN. 
„Czy żołnierze polscy rzeczywi-
ście mogli mordować Ukraińców 
w Terce dlatego, że „odreago-
wywali” morderstwa wołyńskie? 
Wydaje się to wątpliwe. Czy au-
torzy przypuścili, że ci działali 
spontanicznie po zamordowaniu 
przez ukraiński ruch oporu Jana 
Gankiewicza i innych? Z drugiej 
strony dziwne jest to, że żyjąc na 
kresach w ramach „harmonijnego 
współżycia kultur”, „wielonaro-
dowości”, „polskiej tolerancji”, 
będąc świadkami hekatomby zło-
żonej przez Ukraińców w okresie 
panowania nazizmu, wiedząc o 
sowieckim Hołodomorze – Pola-
cy nie dostrzegli w Ukraińcach 
cząstki swego losu.” (s. 414) 
Przecież Huk pisał, że „Wołyń 
1943” był „odreagowaniem” 
krzywd, czyli zemstą za „polską 
kolonizację” sprzed co najmniej 
dwustu lat. A Terka nie mogła być 
zemstą za Wołyń sprzed trzech 
lat, za Małopolskę sprzed dwóch 
lat? Ani za aktualne morderstwa? 
A zsyłkę na Sybir Ukraińcy do-
strzegli w Polakach? Tak, przygo-
towywali ich listy i  eskortowali 
do pociągów. Potem zagrabili ich 
gospodarstwa. 
„Artur Brożyniak i Małgorzata 
Gliwa wystawili Polakom z kre-
sów bardzo złe świadectwo moral-
ności i uświęcili prawo narodowej 
zemsty pisząc: „Mordu dokonało 
dwóch wopistów pochodzących z 
Kresów Wschodnich (…). Spraw-
cy mieli zgłosić się do wykonania 
tego zadania na ochotnika, ponie-
waż ich bliscy zostali zamordowa-
ni przez podziemie ukraińskie”. 
Linia rozumowania autorów dys-
kwalifikuje ich jako historyków. 
Nie dysponując danymi, powołali 
do życia dwa „gadżety kresowe”, 
postacie, które według ich kom-
petencji miały historiozoficzne 
prawo zaistnieć, ponieważ święte 
polskie ofiary na kresach musia-
ły wyłaniać niewinnych mścicieli 
polskiej krzywdy.” (s. 416)
Dysponowali danymi z zeznań 
złożonych przez żołnierzy przed 
prokuratorem podczas prowadzo-
nego śledztwa. W dokumentacji 
są też ankiety osobowe tych żoł-
nierzy i wiadomo ilu z nich po-
chodziło z Kresów Wschodnich. 
A manipulacje i tendencyjne in-
terpretacje własne dyskwalifikują 
Huka, i to nie tylko jako history-
ka. O „moralności” banderowców 
i ich gloryfikatorów nie ma co 
wspominać, bo jak pisać o czymś, 
czego nie było i nie ma. 
„Autorzy dopuścili możliwość za-
bicia Ukraińca przez każdego Po-
laka z kresów i obciążyli ewentu-
alną odpowiedzialnością wszyst-
kich zamieszkujących je Polaków. 
Ponieważ to zabójstwo było moż-
liwe tylko w obronie przed Ukra-
ińcem, w istocie obwinieni zostali 
Ukraińcy, a nie Polacy. Według 
Brożyniaka i Gliwy, każdy Po-
lak po stracie najbliższych miał 
moralne prawo przeistoczyć się 
w mordercę ukraińskich kobiet i 
dzieci w zupełnie innym miejscu i 
innych okolicznościach. I stać się 
bezimiennym, jednym z milionów 
niewinnych mścicieli.” (s. 416) 
A może Polacy mogli także mieć 
w pamięci rzezie z czasów Gon-
ty i Żeleźniaka, (tak jak Rusini/
Ukraińcy 600-letnią „koloniza-
cję”, którą, jak twierdzi Huk, 
„odreagowali na Wołyniu w 1943 
roku”); mogli pamiętać okrutne 
zbrodnie Ukraińców z lat 1918- 

1919 (np. obozy jenieckie dla 
Polaków w Żółkwi, Złoczowie, 
Mikulińcach, Strusowie, Jazłow-
cu, Kołomyi i na Kosaczu). Gdy 
Ukraińcy zaczęli się cofać spod 
Lwowa, akcja eksterminacyjna 
zwiększyła zasięg. Polaków pa-
lono żywcem w domach i stodo-
łach, budynki podpalano, zaś do 
uciekających strzelano. Ofiarami 
eksterminacyjnej polityki Ukra-
ińców stawały się także polskie 
kobiety – dochodziło do przypad-
ków gwałtów i następujących po 
nich mordów. We wsi Chodaczów 
Wielki pod Tarnopolem zginęły w 
ten sposób cztery kobiety. W Żół-
kwi ataman Klee zorganizował 
dom publiczny, w którym gwał-
cono polskie dziewczęta. Obcięto 
im piersi i grano nimi jak piłkami. 
Podobnych zbrodni dopuszczano 
się także wobec polskich zakon-
nic rzymskokatolickich. Roz-
strzeliwano jeńców polskich: Np. 
w Szkle i w lesie Grabnik k/Szkła, 
gdzie rozstrzelano 17 żołnierzy, 
rannych Polaków. Jednemu uda-
ło się uciec. Zwłoki były odarte z 
odzieży i nosiły ślady licznych ran 
postrzałowych, co stwierdzono w 
protokole z dn. 27 kwietnia 1919 
r. z ekshumacji zwłok. Podobnie 
stało się z 26 jeńcami polskimi 
w Janowie. Księdza Rysia z Wi-
śniewa zakopano żywcem do góry 
nogami. Drugiego księdza zamor-
dowano i wrzucono do jamy po-
przednio przez niego wykopanej. 
Grzebanie żywcem powtarzało się 
bardzo często, co stwierdzają pro-
tokoły sądowe. Wszystkie gminy 
podmiejskie lwowskie: Brzucho-
wice, Biłki, Winniki, Dawidów, 
Sokolniki, Dublany i Basiówka 
mogą wykazać podane wyżej 
przykłady bestialstwa ukraińskie-
go. W Basiówce mordowali też 
niemowlęta. Bo przecież wopi-
stom nie wolno było kierować się 
„prywatą”, np. emocjami związa-
nymi ze zgwałconą córką i żoną, 
którym „wyjęto” oczy, obcięto 
piersi i rozcięto brzuch. To prze-
cież takie niehumanitarne, wręcz 
nieludzkie. 
„Do rzeszy niewinnych po proku-
ratorze Marianie Papierniku za 
sprawą swego artykułu dołączyli 
Artur Brożyniak i Małgorzata Gli-
wa – jako autorzy. Taka postawa 
jest znana. Przypomina postawę 
nazistowskich urzędników, o któ-
rych pisali filozofowie analizujący 
zbrodnicze możliwości aparatu 
państwowego III Rzeszy i społe-
czeństwa
niemieckiego.” (s. 416) 
Nazistowskich urzędników przy-
pominają gloryfikatorzy i „uspra-
wiedliwiacze” banderyzmu. O 
czym, niestety, nie piszą żadni 
filozofowie. 
„Po skończeniu pracy nad rzym-
skokatolicką prawdą o polskości 
i jej ukraińskich wrogach wycho-
dzą z bram swych instytucji i na 
ulicy spokojnie mieszają się z tłu-
mem…” (s. 417) 
Po skończeniu pracy nad rasi-
stowsko-banderowską prawdą o 
ukraińskości i jej polskich wro-
gach wychodzą z bram swych in-
stytucji i na ulicy spokojnie mie-
szają się z tłumem. Niestety, także 
w znienawidzonej przez nich i 
opluwanej  Polsce. Nie tylko bez-
karnie, ale jeszcze suto opłacani 
przez rodziny i potomków ocala-
łych ofiar. 
Rozdział czwarty: „Grzegorza 
Łoszycy w III RP żywot kolonial-
ny”; w podrozdziale „Sługus” i 
„wyrodek”, Huk pisze:  „Jeszcze 
będąc Rusinem, Mychajło Ło-
szycia miał podstawy ku temu, 
aby rozumieć znaki czasu. Wzrok 

księdza rzymskokatolickiego przy-
jeżdżającego do Terki z Wołkowyi 
uświadamiał mu, że odziedziczył 
po przodkach chorobę zakaź-
ną, wschodnią „dżumę”, że stał 
się osobą „objętą drobiazgową 
taktyczną parcelacją, gdzie in-
dywidualne zróżnicowania są 
koniecznymi skutkami mnożącej 
się, łączącej i rozdzielającej wła-
dzy”. Ten właściciel 2 morgów 
pola, biednego domu i ojciec kil-
korga dzieci  potraktował kościół 
zgodnie z wymaganiami kresowej 
normy kolonialnej: jako trudną 
do odrzucenia propozycję awansu 
poprzez zmianę swego wyznania z 
greckiego katolicyzmu na rzymski, 
a narodowości – z ruskiej na pol-
ską.” (s. 421) 
To dobrze, że Mychajło Łoszy-
cia, ojciec Grzegorza,  odrzucił 
„zakaźną wschodnią „dżumę” i z 
biednego Rusina stał się bogatym 
polskim „kolonialistą” Michałem 
Łoszycą , chociaż co on właściwie 
„kolonizował”?  
„Autochtoni z Terki pozostawi-
li wyraźne ślady swej reakcji na 
zmiany w życiu i tożsamości My-
chajły Łoszyci, który stał się Mi-
chałem Łoszycą, a więc zmiany 
także w obrębie własnej społecz-
ności. We wspomnieniach Tymo-
teja Skonceja Michał Łoszyca 
wraz z sołtysem Michałem Ma-
stylakiem przedstawiony został 
negatywnie jako „prychwosteń i 
perekynczyk”, czyli „sługus i wy-
rodek”. Z relacji Wasyla Roman-
cia można się dowiedzieć: „Jurko 
Łoszycia przeszedł przed wojną 
na polskość”. Nadrejonowy refe-
rent OUN-NP, Stepan Golasz, ps. 
„Mar”, uważał męską część Ło-
szyców za renegatów, czyli w jego 
optyce zmiana opcji narodowej 
została dokonana. „Pamiętam, 
że z sąsiadami Polakami żyliśmy 
dobrze (…). To byli Polacy. Na-
zywali się Łoszyca, mieli syna o 
imieniu Grzegorz, który służył 
w polskim wojsku”. Franciszek 
Gankiewicz także uważał Łoszy-
ców za Polaków, a ich losy – za 
część tragedii ludności polskiej w 
Bieszczadach.” (s. 424) 
Ciekawa jest ta różnica w toleran-
cji ukraińskiej i polskiej. Ukraińcy 
nie tworzyli wspólnej z Polakami 
społeczności „terczańskiej”, ale 
żyli „w obrębie własnej społecz-
ności”. A kto z niej się wyłamał i 
polonizował poddawany był szy-
kanom, pogardzie („prychwosteń” 
czyli „sługus”  i perekinczyk czyli 
„wyrodek”, odstępca i zdrajca) 
oraz najczęściej mordowany, jak 
ojciec i brat Grzegorza.  Tysiące 
Polaków zostało zrusinowanych, 
zwłaszcza podczas zaborów, po-
tem stało się Ukraińcami i często 
brało udział w ludobójstwie, nie 
byli jednak napiętnowani, pogar-
dzani i traktowani jako zdrajcy, 
ani tym bardziej mordowani.    
W podrozdziale „Kulturalny Po-
lak w Małopolsce Wschodniej” 
Huk pisze: „Częścią biografii 
młodego Łoszycy były tragicz-
ne wydarzenia w jego rodzinnej 
wsi w dniach 4/5–8 lipca 1946 
r. Wziął w nich udział nie tylko 
z tego powodu, że, jak napisał w 
życiorysie, „Ojciec mój Michał od 
roku 1945 do 1946 r. brał czynny 
udział w życiu społecznym i poli-
tycznym, za co został dnia 9 lipca 
1946 r. przez bandy faszystowskie 
UPA śmiertelnie zamordowany 
przez powieszenie wraz z innymi 
Polakami mej miejscowości” (s. 
429) 
Tak, nie tylko z tego powodu. 
Głównym powodem było to, że 
przez nacjonalistów ukraińskich 
ze względów rasowych został 

zakwalifikowany jako „prychwo-
steń i perekynczyk”, co wiązało 
się z wyrokiem śmierci. 
W podrozdziale „IPN – drugi oj-
ciec Grzegorza Łoszycy” Huk 
dokonuje tak groteskowego sko-
jarzenia, że na tej naukowej tezie 
historiograficznej można stwier-
dzić analogicznie, iż Ukraiński 
IPN jest drugim ojcem Bogdana 
Huka. 
 W podrozdziale „Zukrainizować, 
czyli skazać na śmierć” także 
przez analogię można zapytać, 
czy Huk został „zukrainizowany”, 
czyli skazany na śmierć? Tak jak 
kilkadziesiąt tysięcy Ukraińców 
mieszkających w Polsce? Czy 
Huk ma świadomość groteski ta-
kich tez? 
W rozdziale piątym: „Wielki ko-
lonizator” Huk powtarza po raz 
kolejny swoje tezy historiogra-
ficzne o majątku wydzieranym 
Rusinom (Ukraińcom) stwier-
dzając, że w latach 1944 – 1947: 
„Wieńczyła ona wielusetletni pro-
ces kolonizacyjny: pozostałość 
po kolonii Ruś/Ukraina ulegała 
likwidacji, ziemia przechodziła 
na własność Polaków/państwa 
polskiego, których zarządcą kul-
turowym pozostawał Kościół.” 
W wyniku upaństwowienia firm 
i majątków przez komunistów ich 
„zarządcą kulturowym pozosta-
wał Kościół”. Takiej „historiogra-
fii” nie ma sensu komentować. Bo 
czy w wyniku grabieży polskich 
Kresów Wschodnich przez Stali-
na na socjalistycznej Ukrainie ich 
„zarządcą kulturowym” została 
Cerkiew prawosławna a obecnie 
pozostaje Cerkiew greckokatolic-
ka?  
W podrozdziale „Ruska nauka 
pisania” Huk cytuje ukraińskiego 
nacjonalistę Tymoteusza (Tymo-
teja) Skonceja: „Począwszy od 
lat 1900. – pisał Skoncej o gene-
alogii jednego z Nowych w Terce 
– gdy Ameryka zaczęła przyjmo-
wać robotników, z naszej wsi i 
okolicy wiele osób pojechało na 
zarobek. Zarobione dolary przy-
wieźli z sobą i kupowali za nie od 
pana ziemię i lasy, budowali lep-
sze domy, dzięki czemu życie się 
polepszyło. Właśnie w tym czasie 
przyszło do wsi kilka polskich ro-
dzin, które także zakupiły ziemię 
i lasy, założyły gospodarstwa i 
w ten sposób zagnieździły się w 
naszej wsi Terka. Zabudowania, 
tak zwany «dwór», nabył wraz z 
resztą ziemi polski przybłęda, do-
syć wykształcony, umiejący pisać i 
czytać, stał się panem wśród resz-
ty gospodarzy, którzy byli analfa-
betami. Nazywał się Gankiewicz 
Franko (Franciszek).” (s. 452) 
Jest to o tyle ciekawe, że wśród 
wielu osób kupujących ziemię 
za zarobione w Ameryce dolary 
wymieniony jest jeden  „polski 
przybłęda”, który był grekokato-
likiem i po śmierci w 1966 roku 
pochowany został na miejscowym 
cmentarzu grekokatolickim.  Jaką 
więc „zbrodnię” popełnił Franci-
szek Gankiewicz? „Jako świadek 
historii Terki Skoncej rozpoznał 
związek pomiędzy kolonialnym pi-
smem i imperialną kulturą repre-
zentowaną przez Gankiewicza. Z 
tego względu nie jego bogactwu, a 
umiejętności pisania przypisał to, 
że mógł on wywierać decydujący 
wpływ na
losy ukraińskich mieszkańców 
Terki. Dwór w Terce – wprawdzie 
bez szlacheckiego mieszkańca, ale 
z wpisaną weń władzą – jak każdy 
dwór kresowy, był miejscem gene-
rującym polskie logocentryczne 
pismo kolonialne.” (s. 452). 

To nie jest żaden żart. To jest po-
ważna teza naukowa B. Huka! 
Czy on sam posiada umiejętność 
pisania „kolonialnym pismem”, 
czyli po polsku? Jest kopią Fran-
ko Gankiewicza? Może więc po-
winien zrezygnować z tego „kolo-
nialnego pisma” i posługiwać się 
wyłącznie antykolonialnym języ-
kiem rusińskim/ukraińskim? Ale 
pisze poniżej, że nauka cyrylicy 
już była działaniem szlachetnym 
(tylko, czy słowo „szlachetnym” 
nie pochodzi od „szlachty”, co ma 
wydźwięk „kolonialny”?) 
W podrozdziale „Kresowy testa-
ment” Huk swoją prymitywną 
próbę zanegowania Gankiewicza 
jako człowieka kończy taką samą 
„naukową” analizą psycholo-
giczną jego osobowości: „ Jego 
myślenie stało się kłębowiskiem 
negatywnych emocji i resenty-
mentu.” Czyżby pisał z autopsji? 
 W podrozdziale „Państwo z ludź-
mi na zbyciu” Huk pisze: „Od 1 
kwietnia 1926 r. motorem zmian 
stał się greckokatolicki paroch 
Osyp Kecun. Przyniósł on do wsi 
nowoczesną cyrylicę, skuteczne 
medium antykolonialne nie ogra-
niczone do funkcjonowania, jak 
wcześniej, w księgach liturgicz-
nych i mszy świętej, ale w całej 
lokalnej przestrzeni publicznej.” 
(s. 461) 
Jeżeli więc Polak pisał po polsku, 
jego pismo było „kolonialne”, gdy 
greckokatolicki paroch Osyp Ke-
cun „przyniósł do wsi nowocze-
sną cyrylicę” była ona „skutecz-
nym medium antykolonialnym”. 
Czy nie jest to teza zwykłego ra-
sizmu?    
Nie zastanawia Huka, że pozwoli-
li na takie „skuteczne medium an-
tykolonialne” panujący wówczas 
„polscy kolonizatorzy”? Do tego 
jeszcze „pozycja parocha Kecuna 
została wzmocniona przez akces 
17 terczan do utworzonej 1 stycz-
nia 1928 r. spółdzielni „Zhoda”. 
Sukces jego inicjatywy oznaczał 
zaistnienie pierwszej w historii 
wsi świeckiej
antykolonialnej formy samoorga-
nizacji Ukraińców na płaszczyź-
nie gospodarczej. Uniezależniała 
ona mieszkańców wsi w ważnej 
dziedzinie życia, symbolizowała 
wspólnotę, solidarność, a także 
opór przeciw kresowcom. „Od 
tej pory we wsi zaczęła się wiel-
ka konkurencja pomiędzy ruchem 
ukraińskim a polskim” – zanoto-
wał paroch.”. (s. 462) Czy jest to 
krytyka polityki II Rzeczpospo-
litej wobec mniejszości ukraiń-
skiej? To może dalej: „W ramach 
walki politycznej podczas wybo-
rów w 1928 r. ks. Kecun zdołał 
na tyle zmobilizować Terkę, że 
w orbicie jej wpływów znala-
zły się sąsiednie wsie: Polanki 
i Bukowiec oraz niektórzy miej-
scowi Mazurzy. Pomimo tego, że 
„pisarz [gromadzki] Franciszek 
Gankiewicz, mianowany prze-
wodniczącym komisji wyborczej, 
wraz z wójtem Mykołą Mastyla-
kiem, zaprzańcem i najbardziej 
ograniczonym mieszkańcem wsi, 
zaczęli agitować na rzecz listy sa-
nacyjnej nr 1, wykorzystywali róż-
ne publikacje w prasie, fundusze 
i miejscowych Polaków” – wyniki 
walki o elektorat były następują-
ce: mniejszościowa lista wybor-
cza nr 18 zdobyła 310 głosów na 
kandydata do sejmu i 205 do se-
natu; prorządowa lista wyborcza 
nr 1 poniosła klęskę, zdobywając 
72 głosy na kandydata do sejmu i 
41 na kandydata do senatu.” 
Czytając poprzednie tezy, np.: 
„Po I wojnie światowej powstała 
II Rzeczpospolita Polska, po Ko-
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ronie Królestwa Polskiego drugie 
kolonialne państwo polskie. Po-
wstanie II RP oznaczało wyrok na 
Innych. Polskie elity polityczne 
odwoływały się bowiem do skon-
struowanego przez XIX-wieczną 
historiografię polską obrazu pań-
stwa sprzed 1795 r. Przemoc na-
zewnicza tak odpowiadała polity-
kom, że nie tylko Koronę, ale całą 
tak zwaną I Rzeczpospolitą uzna-
no za rzymskokatolicką i polską. 
Wynikiem była homogenizacja 
obrazu przeszłości i praktyka eli-
minacji z teraźniejszości elementu 
heterogenicznego.” (s. 184) moż-
na zweryfikować ich zgodność  
z obecnie podanymi faktami. 
Gdzie jest ten „wyrok na Innych” 
związany z powstaniem IIRP? 
W swobodnym rozwijaniu „form 
samoorganizacji  Ukraińców na 
płaszczyźnie gospodarczej”, czy 
w pełnoprawnym demokratycz-
nym udziale w wyborach, włącz-
nie ze swobodą prowadzenia agi-
tacji? Przecież Huk pisał: „Polska 
demokracja II Rzeczypospolitej w 
stosunku do Ukraińców, Żydów i 
innych narodowości „wprowa-
dzała przerażające ekscesy do 
normalnej codzienności”, trans-
formujące państwo w „gigan-
tyczną, wewnętrznie niewolniczą, 
poddańczą i brutalną bestial-
skość” (Analogia z „demokracją 
germańską” okresu III Rzeszy, 
por. G. Lukacs, Odmiana losu…, 
op. cit., s. 109.)”  (s. 187)  Tak 
w rzeczywistości wyglądała w II 
RP ta „gigantyczna. wewnętrznie 
niewolnicza, poddańcza i brutalna 
bestialskość” (Analogia z „demo-
kracją germańską” okresu III Rze-
szy)”. I śmieszne to i straszne. 
„Gankiewicz cierpiał z powo-
du istnienia i utrzymywania się 
różnicy pomiędzy polskością 
a ukraińskością, chociaż pew-
ną nadzieję i radość mogła mu 
sprawić spolonizowana pod jego 
wpływem męska część rodziny 
Łoszyców/Łoszyciów. Natomiast 
Tymotej Skoncej, podsumowu-
jąc okres międzywojenny, pisał z 
nutą wymuszonego optymizmu: 
„Mieszkańcy wsi dosyć spokojnie 
i przyjaźnie żyli z Polakami, nikt z 
Ukraińców nie zwracał uwagi na 
niektóre donosy, wszystko można 
było przeżyć” (s. 467) 
Po kilku stronach dywagacji pseu-
dopsychologiczno-socjologicz-
nych na temat Franciszka Gan-
kiewicza Huk kończy:  „Ukraińcy 
stawiali opór dominacji, ale do-
piero w okresie II wojny świato-
wej mogli odrzucić część polskiej 
kontroli.
Polacy odczuli wtedy utratę swej 
wcześniejszej pozycji kolonialnej 
jako skrajne poniżenie i upośle-
dzenie. Na skutek tego powstał mit 
podwójnej okupacji: nazistow-
skiej i ukraińskiej. Tę pierwszą 
Polacy rozumieli, ale druga w ich 
wyobraźni kulturowej to był hor-
ror metaphysicus.” (s. 468) 
„Horror Metaphysicus” to tytuł 
książki Leszka Kołakowskiego. 
Pisze on: „Cóż, nawet ci, którzy 
słyszą i potrafią rozszyfrować Bo-
skie wezwanie przyznać muszą, 
że postrzega się je inaczej, niż, 
powiedzmy, słoneczne światło; 
różnica na tym polega, że real-
ność światła słonecznego nie jest 
wśród ludzi przedmiotem sporu. 
Ci, którzy rozpoznają w świe-
cie znaki Boże nie różnią się od 
tych, którzy dostrzec ich nie po-
trafią w kwestiach empirycznych, 
lecz różnią się w interpretacji do-
świadczenia. Interpretacja pierw-
szych jest przez drugich uznawa-
na za bezprawną i pozbawioną 
znaczenia na mocy reguł języka, 
które przyjąć postanowili. Pytanie 

brzmi zatem: czy są jakieś reguły 
wyższego rzędu, z których mo-
glibyśmy skorzystać dokonując 
wyboru języka spośród wszelkich 
możliwych?” (L. Kołakowski, 
„Horror Metaphysicus”, Res Pu-
blica, Warszawa 1990, s. 95) W 
kolejnym akapicie Kołakowski 
jednak dodaje: „Wygląda na to, że 
żadne takie reguły nie są dostęp-
ne”. „Całość rozważań nad książ-
ką L. Kołakowskiego zakończyli-
byśmy następującym wnioskiem: 
horror metaphysicus polega na 
tym, że jeśli cokolwiek ma sens 
i znaczenie, to jedynie w świetle 
Nicości, w świetle śmierci, w któ-
rej z kolei świetle wszystko - jak 
się zdaje - wszelki sens i znacze-
nie traci.” (Janusz Dobieszewski: 
O pocieszeniu, jakie niesie „Hor-
ror metaphysicus” Leszka Koła-
kowskiego; Sztuka i Filozofia 14, 
60-91; 1997).  
Jaki związek z poczuciem o jed-
noczesnej z nazistowską okupa-
cji ukraińskiej mają filozoficzne 
rozważania  L. Kołakowskiego, 
„bezwyznaniowca” (jak sam 
określał siebie), marksisty, dzia-
łacza komunistycznego a potem 
opozycjonisty, tego Huk nie napi-
sał; może sam nie wie. 
W podrozdziale „Misja cywiliza-
cyjna Franciszka Gankiewicza”, 
Huk pisze: „Z historiozofii utrwa-
lonej w Przeżyłem kawał historii 
wynika, że już przed wojną Ukra-
ińcy z Terki zrobili wszystko, by 
wykreować się podczas wojny na 
zdrajców Polski, których potem 
spotka zasłużona kara. Symbolem 
winowajcy uczynił Gankiewicz 
Wołodymyra Hładyszewskiego, 
ponieważ ten po upadku Rzeczy-
pospolitej zgodził się stanąć na 
czele starostwa leskiego, przez 
co „robił wszystko, co później 
zemściło się na całej ludności 
polskiej i ukraińskiej w Bieszcza-
dach”. Wojna wniosła więc jeden, 
ale za to podstawowy element – 
zaistnienie Ukraińców w sferze 
publicznej zarezerwowanej przez 
stulecia dla Polaków. Ukraińcy z 
Terki we wrześniu 1939 r. złamali 
kolonialne tabu i, „udekorowani 
kokardkami sino-żółtymi”, mieli 
wyjechać do Leska na spotkanie 
niemieckich żołnierzy.” (s. 468 – 
469) 
„Zaistnienie Ukraińców w serze 
publicznej” zostało więc zreali-
zowane w wyniku kolaboracji 
z nazistowskim okupantem nie-
mieckim. W ten sposób „złamali 
kolonialne tabu”, gdyż III Rzesza 
Niemiecka była wyzwoliciela-
mi „etnicznej ziemi ukraińskiej” 
także w Terce, ale bynajmniej 
nie jej „kolonizatorem”. Była to 
jawna zdrada Polski, w ten spo-
sób kolaboranci niejako „wypisali 
się” z bycia obywatelami Polski, 
ale po wypędzeniu niemieckiego 
okupanta, ich sojusznika, nagle 
zapragnęli znów zostać tymi oby-
watelami.  
Rzecz intrygująca, ale prezesem  
Związku Polaków na Ukrainie od-
działu w Podwołoczyskach w ob-
wodzie tarnopolskim jest Woło-
dymyr Hładzyszewski, jak podaje 
Towarzystwo Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschod-
nich Oddział w Poznaniu (http://
www.lwowiacy.pl/dzialalnosc-
towarzystwa-milosnikow-lwowa-
i-kresow-w-poznaniu/887-2). Ale 
chyba nie jest to nazistowski ko-
laborant z Leska. 
„Gankiewicz głęboko przeżył 
otrząsanie się Ukraińców z brudu 
niższości narzuconego im przez 
polską kulturę. Okupacja koja-
rzyła mu się z koniecznością do-
strzegania koszmarnego przeisto-

czenia się jego przedwojennych 
Rusinów w Ukraińców. „Polacy 
nie mieli tyle obawy przed ge-
stapowcami, ile przed miejsco-
wymi konfidentami niemieckimi 
– Ukraińcami”, „w Bieszczadach 
naród polski przeżywał koszmar 
okupacyjnej niewoli, gorszej jak 
w okolicach czysto polskich. Tam 
był jeden wróg umundurowany, a 
tu więcej, bo nie umundurowani” 
– stwierdzał. Na każdej stronie 
wspomnień Gankiewicz dawał do 
zrozumienia, że ukraińskość nie 
mogła czerpać konstytutywnych 
sił sama z siebie.” (s. 469) 
Przeistoczenie się przedwojen-
nych Rusinów w Ukraińców pod-
czas okupacji niemieckiej było 
koszmarne dla ludności polskiej. 
Były to nie tylko obawy przed 
gestapowcami oraz sowieckim 
NKWD, ile przed miejscowymi 
konfidentami sowieckimi i nie-
mieckimi – Ukraińcami. Potwier-
dzają to tysiące relacji, które Huk 
ignoruje, bo niemożliwe, aby ich 
nie znał. To Ukraińcy, jako sąsie-
dzi,  mieli dobre rozpoznanie w 
środowisku polskim i służyli tymi 
informacjami zarówno Niemcom 
i Sowietom  w celu ekstermina-
cji Polaków. W tej eksterminacji 
brali także aktywny udział, np. 
podczas deportacji Polaków na 
Sybir i aresztowań dokonywa-
nych zarówno przez Sowietów  
jak i Niemców. Ale „ukraińskość” 
czerpała także „sama z siebie”, 
czyli z Doncowa, Konowalca, 
Bandery, Szuchewycza, i in-
nych „konstruktywnych sił”.  W 
kwietniu 1944 roku „Franciszek 
Gankiewicz dowiedział się, że na 
posiedzeniu sztabu ukraińskie-
go ustalono, że Terka  pójdzie na 
pierwszy ogień. Jego samego po-
wieszą w Wielki Piątek. Katarzyna 
Nebora powiedziała to w wielkiej 
tajemnicy swej serdecznej przy-
jaciółce - Polce, Annie Ostasz, a 
ta doniosła synowi Gankiewicza. 
- Władkowi. Franciszek Gankie-
wicz co noc uciekał do lasu. Dwa 
tygodnie siedział na starej czere-
śni. Przyłączyli się do niego sąsie-
dzi: Franciszek Bogacki, syn Mi-
chała i Franciszek Bogacki, syn 
Józefa. Gankiewicz zaczął szukać 
ratunku na własną rękę. Skon-
taktował się z Pola-kami miesz-
kającymi w Wołkowyi. A potem z 
porucznikiem wojska polskiego, 
Józefem Pawłusiewiczem, ukry-
wającym się w masywach leśnych 
między Teleśnicą Sanną a Horod-
kiem. Utworzyli kilkunastoosobo-
wy oddział”. (Stanisław Siwak: 
Bieszczackie Ballady – Tajemni-
ca Terki /1946r./;w: Siekierka, s. 
447)
„Ukraińskie zagrożenie nadaje 
wiarygodność fikcyjnemu oddzia-
łowi Pawłusiewicza, a przede 
wszystkim daje możliwość udzie-
lenia odpowiedzi na pytanie, 
dlaczego w Wołkowyi polskość 
była reprezentowana przez grupę 
zwolenników reżimu komunistycz-
nego, zamiast przez komórkę Ar-
mii Krajowej. Warto zauważyć, że 
wysoko ceniony przez „dowódcę” 
Franciszek Gankiewicz – jakkol-
wiek ewentualne walki polskiego 
oddziału przeciw hitlerowcom i 
banderowcom znakomicie nada-
wały się do uwiecznienia – w 
swych wspomnieniach nie pozo-
stawił wątpliwości: oddział party-
zancki Pawłusiewicza nie walczył. 
„Istniał” bowiem w postaci grupy 
osób uzbrojonych w kilka sztuk 
broni myśliwskiej. Gankiewicz 
zapamiętał tylko, że jej dowódca 
„ukrywał się w masywach leśnych 
między Teleśnicą Sanną a Horod-
kiem, gdzie zorganizował wokół 
siebie kilku ludzi ze strzelbami”. 
Pod względem taktyki tworzenie 

prawdziwego oddziału partyzanc-
kiego zimą z 1943 na 1944 r. nie 
byłoby krokiem przemyślanym nie 
tylko ze względu na porę roku – 
jeśli w okolicy rzeczywiście dzia-
łała ukraińska partyzantka, to 
stoczyłaby bitwę o las i mogłaby 
zniszczyć obrońców kresów przed 
nadejściem frontu.” (s. 472) 
J. Pawłusiewicz w książce Na 
dnie jeziora (Warszawa 1981) po-
daje 7 przypadków morderstw do-
konanych przez UPA na Polakach, 
co  stało się przyczyną zorganizo-
wania 25 listopada 1943 roku od-
działu samoobrony, który liczył 30 
– 60 osób i miał bazę na górze Ja-
wor. Pawłusiewicz związany był 
ze strukturami SZP-ZWZ-AK, a 
następnie z oddziałem partyzantki 
polsko-sowieckiej M. Kunickie-
go. W połowie lipca 1944 roku do 
oddziału J. Pawłusiewicza mają-
cego swój obóz w lasach Otrytu 
dołączył proboszcz z Wołkowyi, 
ks. Stanisław Głodasz, z kilkoma 
rodzinami. Przebywało wówczas 
w nim około 120 ludzi. Kilkakrot-
nie banderowcy próbowali obóz 
zniszczyć, ale ataki ich zostały 
odparte. 
„Tymczasem we wspomnieniach 
Tymoteja Skonceja jedyną nicią 
wiążącą dawnego pisarza wiej-
skiego z partyzantami była gra-
bież: „na początku 1944 r. zaczęła 
działać rosyjsko-polska party-
zantka. Ci «wyzwoliciele» napa-
dali na ukraińskie domy wskazane 
przez polskich informatorów z na-
szej wsi, przeważnie przez Franka 
Gankiewicza. Jak widzicie, ten 
gad nie zmienił się, to samo cały 
czas, jak niegdyś, tak i teraz do-
nosi znowu na Ukraińców, a par-
tyzantka zabierała to, co się jej 
podobało. Tak było aż do września 
[1944 r.]”. (s. 472 – 473) 
A cóż innego mógł napisać „ten 
gad”, ukraiński nacjonalista Ty-
motej Skoncej? Sprawozdania 
Komendy Powiatowej Milicji w 
Lesku, fragmenty dotyczące okre-
su od 24 lutego do 14 maja 1945 
roku: 24 lutego w nocy bande-
rowcy, w sile 6 ludzi uzbrojonych, 
napadli na dom wójta gminy Woł-
kowyja Gankiewicza, Polaka za-
mieszkałego w Terce i zrabowali 
mu 250 kg pszenicy, 150 kg mąki, 
2 owce, 90 m płótna domowego 
wyrobu oraz inną żywność i ubra-
nie. Tejże nocy w Terce obrabo-
wali jeszcze dwóch gospodarzy 
Polaków przy czym zapowiedzie-
li, by żaden nie odważył się za-
wiadamiać władz, w przeciwnym 
razie go powieszą. Z 14 na 15 
marca do wsi Terka przybyła ban-
da UPA, w sile ponad 100 dobrze 
uzbrojonych ludzi na 30 furman-
kach i obrabowali doszczętnie 
wszystkich Polaków tejże groma-
dy z inwentarza żywego i martwe-
go, grożąc spaleniem domów w 
razie zameldowania władzom. 23 
marca Polacy z wiosek Bukowiec, 
Terka, Polanki, Rajskie, Zawóz i 
Wola Matiaszowa zwrócili się z 
prośbą o ewakuację ich przed gro-
żącymi banderowcami. 14 maja 
w gromadzie Terka kwaterowało 
około 120 banderowców.” „Par-
tyzantka zabierała to, co się jej 
podobało”, tyle, że były to bandy 
UPA rabujące polskich gospoda-
rzy. Tak wnikliwy Huk do tych 
dokumentów nie dotarł? 
W podrozdziale „Unia państwo-
wo-personalna na kresach” Huk 
pisze: „Nowy rząd, wywodzący 
się z katolickiej kultury szlachec-
kiej i – jako komuniści – utrzymu-
jący się na czele społeczeństwa, 
przygotował dla chłopów w Terce 
scenariusz, który nie pozostawał 
w sprzeczności z dotychczasową 
praktyką szlacheckiego rabowa-

nia ziemi na kresach i bogacenia 
się bez względu na ofiarę z ludzi. 
Konflikt nie miał w tej wsi podło-
ża społecznego, za to można było 
go wzniecić w zamian za poparcie 
dla grabieży majątku Obcych, od-
człowieczonej biomasy wyprodu-
kowanej przez katolicką forma-
cję narodu polskiego. Komuniści 
ubrali szlachecki rabunek w nowy 
ideologiczny strój, który krył pod 
sobą rubaszny mózg Sarmaty o 
ograniczonej możliwości rozumie-
nia i nieograniczonej chęci posia-
dania. Dał o sobie znać mord za-
łożycielski. Dzięki niemu w Terce 
bodajże nie było Mazura, który po 
wyeliminowaniu Ukraińców nie 
zwiększyłby stanu swego posiada-
nia. Żaden nie stał się bogaczem, 
ale niejeden odczuł zmianę na lep-
sze.” (s. 476) 
Huk kontynuuje sophisma goebel-
sianis o rządzie komunistycznym 
„wywodzącym się z katolickiej 
kultury szlacheckiej”. Każda ro-
dzina ukraińska, jako „odczłowie-
czona biomasa wyprodukowana 
przez katolicką formację narodu 
polskiego”, przesiedlona na Zie-
mie Zachodnie „odczuła zmianę 
na lepsze”. Zapewne „odczłowie-
czona biomasa”  rodziny Huka 
też.  Czyżby on sam nadal był jej 
przykładowym reprezentantem? 
Czy deportowani Kresowianie 
też byli ową „odczłowieczoną 
biomasą” wyprodukowaną przez 
grekokatolicką władzę ukraińską 
reprezentowaną przez OUN i UPA 
i wspartą potem przez prawosław-
ną władzę sowiecką? Zagarniając 
domy i gospodarstwa polskie być 
może żaden Ukrainiec „nie stał 
się bogaczem, ale niejeden odczuł 
zmianę na lepsze”. 
 „Uwłaszczenie się przez państwo 
polskie na ukraińskiej własności 
od Białej Podlaskiej po Kryni-
cę uprawomocniło w światopo-
glądzie grabieżców wrogość i 
pogardę wobec wszystkiego, co 
groziłoby utratą zysków lub przy-
pominałoby współuczestnictwo w 
przemocy na drodze do ich osią-
gnięcia. Do złudzenia przypomi-
na to sytuację Rzeczypospolitej 
Polskiej i Polaków w roli nowych 
właścicieli mienia żydowskiego.” 
(s. 477) 
W sierpniu 1943 r. „Kłym Sa-
wur” wydał dekret nakazujący 
przeprowadzenie reformy rolnej. 
Towarzyszyło temu publiczne 
zarządzenie zalecające podzielić 
majątki zamordowanych lub wy-
gnanych Polaków. W chwili jego 
ogłoszenia upowcy wymordowali 
już większość polskich wiosek, z 
pewnością więc intencją Klacz-
kiwskiego nie było zainicjowa-
nie fali mordów. Chodziło raczej 
o zrobienie kolejnego kroku w 
depolonizacji Wołynia — po re-
formie jeszcze trudniej ocalałym 
Polakom byłoby wrócić do opusz-
czonych gospodarstw. Reforma 
miała też zwiększyć poparcie dla 
UPA, pokazać ją jako formację 
troszczącą się o lokalną ludność i 
sprawić, by prawosławni rolnicy 
z jej zwycięstwem wiązali także 
swój materialny interes. 
Co stało się z mieniem żydow-
skim na Ukrainie? 
„W odpowiedzi na eliminację 
terczańscy autochtoni w połowie 
1946 r. zaczęli zmieniać naro-
dowość z ukraińskiej na polską. 
Dokonywało się to jako zmiana 
wyznania z greckokatolickiego 
na rzymskokatolickie i stanowiło 
ukraiński odpowiednik żydow-
skiego szukania ratunku po aryj-
skiej stronie życia. Pośrednikiem 
transformacji znowu stał się pol-

http://www.lwowiacy.pl/dzialalnosc-towarzystwa-milosnikow-lwowa-i-kresow-w-poznaniu/887-2
http://www.lwowiacy.pl/dzialalnosc-towarzystwa-milosnikow-lwowa-i-kresow-w-poznaniu/887-2
http://www.lwowiacy.pl/dzialalnosc-towarzystwa-milosnikow-lwowa-i-kresow-w-poznaniu/887-2
http://www.lwowiacy.pl/dzialalnosc-towarzystwa-milosnikow-lwowa-i-kresow-w-poznaniu/887-2


www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                           1 marca 2021  - strona 17PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
ski Kościół rzymskokatolicki, in-
stytucja od wieków zainteresowa-
na wyłącznością swego istnienia i 
władzy. Zmiana narodowości jest 
mało czytelna w dokumentach. 
Państwo polskie nie musiało też 
szczególnie dbać o tę stronę swe-
go funkcjonowania: sytuację przy-
musu stwarzał i procesem zmiany 
wyznania i tożsamości od wieków 
zarządzał nie mniej polski od pań-
stwa Kościół.” (s. 477 – 478) 
Ukraińcom groził holokaust, a nie 
przesiedlenie, dlatego „zaczęli 
zmieniać narodowość ukraińską 
na polską” co „stanowiło ukra-
iński odpowiednik żydowskiego 
szukania ratunku”? To kolejna 
rewelacja tez historiografii Huka. 
Sugeruje też, że Kościół katolicki 
powinien odmówić prośbom ro-
dzin ukraińskich na „zmianę wy-
znania i tożsamości”. Ale wów-
czas spotkałby się z zarzutem, że 
doprowadził do „zbrodni” odma-
wiając Ukraińcom ocalenia przed 
przesiedleniami. Cokolwiek więc 
by zrobił, lub nie zrobił, było złe 
albo jeszcze gorsze. 
„Oto dane dla niektórych wsi gmi-
ny Wołkowyja z lat 1944–1946: w 
Terce jesienią 1944 r. zamieszki-
wało 465 Ukraińców i 138 Pola-
ków, a w listopadzie 1946 r. odpo-
wiednio pierwszych tylko 245, a 
drugich 160. W Wołkowyi stosu-
nek liczby Polaków do Ukraińców 
wynosił 364 do 234 w pierwszym 
okresie i 15 do 285 w drugim; w 
Polańczyku 411 do 95, a potem 
5 do 200; w Horodku 747 do 36, 
potem 10 do 166; w Rybnem 278 
do 30, potem 95 do 120.” (s. 479) 
A jak takie dane wynoszą w gmi-
nach na Wołyniu, czy w woj. tar-
nopolskim? 
„Jako pierwszy, podanie do urzę-
du gminy o wydanie nowej me-
tryki złożył dnia 2 lipca 1946 r. 
Grzegorz D. Do 17 grudnia 1946 
r. złożyło je następnych trzynaście 
głów rodzin. Wójt Gankiewicz na 
każdym podaniu składał adno-
tację: „Powyższa prośba polega 
na prawdzie. Nie zachodzą żadne 
przeszkody ze strony zarządu gmi-
ny o wydanie rzymskokatolickiej 
metryki”. Wszystkie znane mi po-
dania opiniowane były pozytyw-
nie, a więc składające je osoby
wcześniej uzgadniały wynik z 
wójtem i były pewne pozytyw-
nego werdyktu. Pod koniec roku 
Gankiewicz mógł podsumowywać 
zdobycze dla polskości na tere-
nie swojej gminy i, nie zwracając 
uwagi na przyczyny, odnotowywać 
nie tylko w stosunku do rodzinnej 
Terki: „stan Polaków zwiększony 
tym, że mieszane rodziny zmienia-
ją obrządek”. (s. 478) 
I dalej Huk pisze: „W sumie 
osiemnaście miejscowości gminy 
jesienią 1944 r. zamieszkiwało 
8093 Ukraińców i 1746 Polaków, 
a w listopadzie 1946 r. już tylko 
1805 Ukraińców i 2306 Polaków. 
Pod wpływem eliminacyjnej pol-
skiej polityki kresowej Polakami 
z przymusu stało się więc około 
540 Ukraińców. Segregacja za-
stosowana przez Gankiewicza 
była ostra. Za niezdolnych i nie-
przydatnych dla polskości uznał 
kilka tysięcy Ukraińców. Nie był 
on uczestnikiem polskiej konfe-
rencji podobnej do nazistowskiej 
z Wannsee w 1942 r. dotyczącej 
eksterminacji Żydów, ale jako wy-
chowanek kresowości tkwiącej w 
kulturze polskiej wiedział, jak na-
leży postępować wobec Rusinów/
Ukraińców”. (s. 479) 
Uwzględniał pozytywnie prośby 
rodzin mieszanych „nie uwzględ-
niając przyczyn” - był więc pol-

skim szowinistą? Czy byłby nim, 
gdyby prośby odrzucił? Te prośby 
pisane były „z  przymusu”? Ale 
jednocześnie „za niezdatnych 
dla polskości uznał kilka tysięcy 
Ukraińców”, którzy nie chcie-
li zmienić wyznania i próśb nie 
składali, czyli nie czuli „przymu-
su”. Powinien więc dokonać tego 
wbrew ich woli – czyli „bez przy-
musu”? Dualizm myślenia jest 
typowy dla B. Huka. Obrzydliwą 
hucpą jest natomiast porówna-
nie nie mające jakiegokolwiek 
związku decyzji wójta do „pol-
skiej konferencji podobnej do na-
zistowskiej w Wannesee w 1942 
roku dotyczącej eksterminacji 
Żydów”. Takie tezy przypominają 
politgramoty politruka bolszewic-
kiego oraz agitki nazistowsko-
-banderowskie skierowane do 
ukraińskiego chłopstwa podczas 
ludobójstwa. Jeżeli już można ko-
jarzyć coś z naradą w Wannesee, 
to idealnie pasowałyby posiedze-
nia kierownictwa OUN.     
„W krajobrazie powiatu leskie-
go urząd gminy Wołkowyja aż do 
wiosny 1946 r. był polską faktorią 
kolonialną, sięgającą najdalej w 
głąb ukraińskiego interioru. (s. 
479) 
Od wiosny 1946 roku ów „inte-
rior”, czyli  „terytorium położone 
w głębi kraju, daleko od wybrzeża 
morskiego i od ośrodków prze-
mysłowych; słabo zagospodaro-
wane i trudno dostępne wnętrze 
lądu, co tradycyjnie odnosi się 
zwłaszcza do tego typu obszarów 
w Ameryce Południowej, Rosji, 
na Islandii i w Australii”  (https://
pl.wikipedia.org/wiki/Interior ), 
faktorią kolonialną już nie jest? 
„Sięgającą najbardziej w głąb 
ukraińskiego interioru”? - a pisał, 
że polski kolonializm zaczynał się 
od Krynicy – zmienił zdanie, czy 
w polemicznym obłędzie zaplątał 
się po raz kolejny? 
„Biografia wójta, Franciszka 
Gankiewicza, nie pozostawiała 
wątpliwości, że wobec ukraiń-
skich członków ruchu oporu zaj-
mie on bardzo konkretną postawę. 
I rzeczywiście, działał w imieniu 
metropolii przy pomocy łączności 
z Leskiem i tamtejszymi agendami 
narodowo homogenicznego kato-
licko-komunistycznego państwa 
polskiego: starostwem, powiato-
wymi UB i MO. Wójt Wołkowyi, 
stuprocentowy kresowiec-koloni-
zator, posiadający doświadczenie 
kulturowe i administracyjne w 
sprowadzaniu Ukraińców do roli 
przedmiotu, działał jednoznacznie 
przeciw ukraińskiej partyzantce. 
(s. 479 - 480) 
Huka wciąż prześladuje mania 
sophisma goebelsianis „katolic-
ko-komunistycznego państwa 
polskiego. Kresowcem-koloniza-
torem Gankiewicz może być tylko 
w przeżartej prymitywną nienawi-
ścią wyobraźni nacjonalisty ukra-
ińskiego. „Ukraiński ruch oporu” 
to taki odpowiednik oddziałów 
NKWD „zapewniających bezpie-
czeństwo i spokój” narodowi pol-
skiemu i ukraińskiemu?    
  „Trwała natomiast sarmacka, 
acz prowadzona pod marką ko-
munistów, kolonialna operacja 
narodowo-demograficzna doko-
nywana na chłopstwie ukraiń-
skim. Realizował ją rząd polski 
przy pomocy oddziałów WP oraz 
WOP. Polakom ukazywał to jako 
walkę na śmierć i życie z ukraiń-
skim wrogiem, w wizerunku które-
go nie sposób było odróżnić chło-
pa „uzbrojonego” w prawo wła-
sności do ziemi od „banderowca” 
uzbrojonego w karabin (chłop 
„uzbrojony” w ziemię to uzbrojo-

ny „banderowiec”)”. (s. 480) 
Chłop ukraiński uzbrojony był 
tylko w ziemię? Niestety, uzbro-
jony był w siekiery, stąd nazy-
wano ich „sekernykami” czyli 
„siekiernikami”. Najczęściej te 
siekiery miały wydłużone trzonki, 
aby siła uderzenia była większa i 
mogła rozłupać nie tylko głowę 
polskiego dziecka, ale i dorosłe-
go mężczyzny. Relacja Ukraińca 
Pawluka ze wsi Władysławówka 
na Wołyniu: „/.../ sam widziałem 
koniec tego mordu - najgorzej 
znęcali się nad ostatnimi Polaka-
mi - rozszarpywali ludzi, ciągnęli 
za ręce i nogi, a inni ręce te od-
żynali nożami, przebijali widłami, 
ćwiartowali siekierami, wieszali 
żywych i już zabitych, rozcinali 
kosami, wydłubywali oczy, obci-
nali uszy, nos, języki, piersi kobiet 
i tak ofiary puszczali. Inni łapali 
je i dalej męczyli, aż do zabicia. 
Przy końcu ofiara była otoczona 
grupą ryzunów - widziałem, jak 
jeszcze żyjącym ludziom rozpru-
wano brzuchy, wyciągano rękami 
wnętrzności - ciągnęli kiszki, a 
inni ofiarę trzymali; jak gwałci-
li kobiety, a później je zabijali, 
wbijali na kołki, stawiali żywe 
kobiety do góry nogami i siekierą 
rozcinali na dwie połowy, topili 
w studniach.” (Siemaszko..., s. 
1236 - 1237). Tak „uzbrojony” w 
prawo własności do ziemi” ukra-
iński chłop „wyrąbał” kilkanaście 
tysięcy rodzin chłopów polskich 
„od niemowlęcia w kołysce po 
starca nad grobem”. Chłop polski, 
niestety, nie był „uzbrojony” w 
prawo własności do ziemi”, dlate-
go stała się ona własnością chłopa 
ukraińskiego, który w takie prawo 
był „uzbrojony”. Ale chłopi ukra-
ińscy uzbrojeni byli także w kosy 
(w tym umocowane na sztorc) i 
nawet zakładali się między sobą, 
który z nich jednym cięciem po-
trafi więcej ściąć głów polskich 
dzieci. Uzbrojeni był także w 
widły (służyły np. do obnoszenia 
nabitych na nie polskich dzieci  
jako „polskie orły” chociażby we 
wsi Pustomty) , w sierpy, kłoni-
ce, cepy, szpadle, motyki, kołki, 
noże, itp. 
Ten ukraiński chłop zorganizo-
wany był w tzw. „Samooboronne 
Kuszczewe Widdiły”. Prof. Wła-
dysław Filar w książce „Przed Ak-
cją Wisła był Wołyń” pisze: „Po II 
Konferencji OUN Bandery krajo-
wy prowidnyk na tzw. Północno-
-Zachodnie Ziemie Ukrainy wy-
dał polecenie tworzenia w każdej 
wsi „Samooboronnych Kuszcze-
wych Widiliw” w składzie druży-
ny (plutonu) z miejscowej ludno-
ści ukraińskiej. Latem i jesienią 
1942 roku na Wołyniu powstały 
pierwsze SKW, a wiosną 1943 r. 
pokryły już cały teren gęstą siat-
ką. Zasadniczą cechą SKW odróż-
niającą je od oddziałów UPA było 
to, że członkowie tych organizacji 
mieszkali i pracowali w wioskach 
jak „zwykli cywile”, ale na we-
zwanie swojego dowództwa brali 
do ręki ukrytą broń, aby wykonać 
wyznaczone zadanie bojowe, po 
czym rozchodzili się do domów. 
SKW powstawały na bazie miej-
scowych komórek OUN wzmac-
nianych ludźmi z oddziałów UPA. 
Stanowiły one administracyjną 
jednostkę zbrojnego podziemia 
nacjonalistów ukraińskich zdol-
ną do samodzielnego działania, o 
przeciętnym stanie 30 – 40 ludzi 
(3 – 4 drużyny) każdy. Na czele 
SKW stał prowid w składzie” 
„kuszczewyj” kierujący całością 
działań działań na danym tere-
nie; dowódca SKW będący za-
stępcą „kuszczewoho”, kierujący 
sprawami wojskowymi, referent 
gospodarczy, referent SB („Służ-

by Bezpeky”); propagandysta’ 
referentka UCzK („Ukraińśkoho 
Czeronoho Chresta”). „Kuszcze-
wyj”, jako członek OUN, pod-
legał prowidnykowi OUN wyż-
szego szczebla. Dowódca SKW 
podlegał natomiast odpowied-
niej komórce oddziału org-mob. 
Głównego Sztabu Wojskowego 
UPA. Akcje zbrojne SKW podej-
mował i prowadził samodzielnie, 
wspólnie z innymi SKW lub z od-
działem (pododdziałem) UPA. W 
tym ostatnim przypadku dowódcą 
całości był był dowódca danego 
oddziału UPA. SKW umożliwiały 
przygotowanie i przeprowadzenie 
niespodziewanych akcji zbroj-
nych w krótkim czasie. Niewielki 
bowiem oddział UPA, który zja-
wiał się w danej wsi, w oparciu o 
SKW rozrastał się w ciągu jednej 
nocy w silną jednostkę bojową, a 
po akcji członkowie SKW wra-
cali do swoich zajęć domowych, 
zaś pododdział UPA w swoim 
pierwotnym składzie mógł łatwo 
i niezauważenie odskoczyć w 
bezpieczne miejsce. SKW dostar-
czały żywność i odzież oddziałom 
UPA, gromadziły dla nich zapasy 
w kryjówkach leśnych, przejmo-
wały opiekę nad rannymi i cho-
rymi żołnierzami UPA, a także 
organizowały sprawny system 
rozpoznania i powiadamiania sta-
nowiący dużą pomoc dla oddzia-
łów UPA.”  
„Franciszek Gankiewicz wkroczył 
na szlak bezpośrednio prowadzą-
cy do zbrodni z 8 lipca 1946 r. 
wtedy, gdy utworzył antyukraiń-
ską siatkę szpiegowską w Terce. 
Powstańcy ukraińscy, analizując 
dokumenty wziętych do niewoli 
polskich oficerów, dowiedzieli się, 
że dostarcza on dla WOP w Woł-
kowyi informacje o Ukraińcach 
przy pomocy zwerbowanych przez 
siebie agentów. Według Skonceja 
zwerbował „czterech Ukraińców 
i jednego Polaka. Byli to Ukraiń-
cy: 1. Mychajło Łoszycia, 2. Jurko 
Łoszycia, 3. Dmytro Mastylak, 4. 
Mychajło Ławer, 5. Iwan Gan-
kiewicz, Polak. Wszystkie te oso-
by były niepiśmienne. Ich donosy 
były ustne. Procedura polegała na 
tym, że oni mówili, co dzieje się 
we wsi Frankowi Gankiewiczowi, 
a ten pisał jeszcze więcej, co mu 
się podobało”. Donosiciele mogli 
przypuszczać, że grozi im śmierć 
z rąk powstańców. Wiedział o tym 
również Gankiewicz, jednak nie 
wahał się narazić ich życia.” (s. 
480) 
Byli to ludzie, którzy zapewne 
informowali Franciszka Gankie-
wicza o zagrożeniach ze strony 
faszystowskich band SB OUN i 
UPA terroryzujących i mordują-
cych ludność polską oraz ukraiń-
ską.  Nie była to żadna „antyukra-
ińska siatka”, w której uczestni-
czyło czterech Ukraińców i jeden 
Polak. W tym czasie ukraińskie 
bandy miały w Terce co najmniej 
kilkunastu swoich informatorów 
tworząc antypolską siatkę szpie-
gowską. Kilkunastu Ukraińców z 
Terki służyło w tych bandach ra-
bując i mordując ludność polską 
raz podejrzewanych o negatywny 
stosunek do nich Ukraińców. A 
przecież wiedzieli, czym to grozi 
im i ich rodzinom, ale nie wahali 
się narażać ich życia.   
„7 lipca 1946 r. Jan Gankiewicz 
i Michał Łoszyca zostali powie-
szeni przez powstańców ukraiń-
skich. /.../ To zabójstwo – jedyny 
tego typu akt w Terce oraz w całej 
okolicy – trudno zrozumieć bez 
roli, którą odgrywał Franciszek 
Gankiewicz i jego katolicka for-
macja polskości. Pomimo podjętej 
już próby zbudowania portretu 

kulturowego, niełatwo wniknąć 
w jego psychologię indywidual-
ną. Poprzestanę zatem na uogól-
nieniu Haydena White’a, który 
zwrócił uwagę na to, że jednostka 
może być przekonana do takiego 
rozumienia swego państwa, aby 
„służyło ono jako symulakrum su-
mienia (lub głosu wewnętrznego), 
które dyscyplinuje «ja» podejmu-
jące wysiłki w celu zaspokojenia 
własnych instynktów”. Franciszek 
Gankiewicz posiadł w niepodziel-
ne władanie instynkt bezwzględ-
nego kresowego kolonizatora”. 
(s. 481) 
Wiosną 1944 roku we wsi Lipie 
UPA zamordowała 5-osobową ro-
dzinę „za zdradę sprawy ukraiń-
skiej”, czyli swoich rodaków (Z. 
Konieczny: Stosunki polsko-ukra-
ińskie.... s. 248). „Za zdradę naro-
du ukraińskiego” UPA w okresie 
lipiec – grudzień 1945 roku za-
mordowała 46 swoich rodaków z 
ludności cywilnej, w tym 14 we 
wsi  Szczawne oraz 20 w Rabem 
i Huczwicach, natomiast w całym 
1945 roku  66 Ukraińców. Na po-
czątku 1946 roku we wsi Solinka 
SB-OUN zamordowała 14 Łem-
ków i spaliła ich zabudowania, 
za to, że odmówili zgłoszenia się 
jako poborowi do UPA. W Żubra-
czem za nie zgłoszenie się męż-
czyzn do UPA wymordowała 3 
rodziny ukraińskie (10 osób). W 
Wołkowyi 4 Ukraińców przecięła 
piłami na pół a w Rajskiem wy-
mordowała 2 rodziny ukraińskie 
(8 osób) pod zarzutem współpra-
cy z Wojskiem Polskim. 
Nie jest natomiast trudno „wnik-
nąć w psychologię indywidualną” 
Bogdana Huka „ jako symulakrum 
sumienia (lub głosu wewnętrzne-
go), które dyscyplinuje «ja» po-
dejmujące wysiłki w celu zaspo-
kojenia własnych instynktów”. 
„W tym czasie Franciszek Gan-
kiewicz prawdopodobnie ułożył 
własny scenariusz rozgrywki z 
chłopskimi powstańcami i użył 
swych wpływów na WOP do jego 
realizacji.” (s. 481) 
Teorię „prawdopodobieństwa” 
dotycząca Franciszka Gankiewi-
cza można zastąpić teorią „pew-
ności” odnośnie celów B. Huka.  
„Znaczące jest także to, iż wołko-
wyjscy kresowcy zdecydowali się 
na krok wyjątkowy jeśli chodzi o 
technikę zabijania Ukraińców. 
Pomysł zabicia przez spalenie 
żywcem wskazuje na pojawienie 
się nowego rozwiązania, na wtar-
gnięcie w dotychczasowy scena-
riusz nosiciela światopoglądu 
motywowanego tradycyjnymi kul-
turowymi relacjami jakościowo-
-ilościowymi pomiędzy Polakami 
a Ukraińcami.” (s. 481) 
Ten „krok wyjątkowy” WOP-
-istów (tacy z nich byli „woł-
kowyjscy kresowcy” jak Huk 
„polskim historiografem”), był 
niestety powszechną praktyką 
„ukraińskich powstańców”. Nie 
wiadomo, czy w Terce ktokol-
wiek został spalony żywcem, a 
na pewno większość już nie żyła 
w momencie podłożenia ognia 
pod dom. Za to wiadomo, że 
wśród 362 „sposobów walki po-
wstańców ukraińskich z polskimi 
katolicko-szlacheckimi koloniza-
torami” palenie ich żywcem było 
powszechne, począwszy od wrze-
śnia 1939 roku.    
19 września 1939 roku we wsi 
Schodnica pow. Drohobycz bo-
jówkarze OUN rozbrajali grupki 
żołnierzy WP idących do Rumunii 
i zamykali w drewnianym baraku, 
który potem oblali benzyną i pod-
palili – żywcem spłonęło 50 żoł-
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nierzy.  „Dopiero 19 września 
1939 roku zaczęła się dla nas woj-
na. Tego dnia miejscowi Ukraińcy 
wypędzili nas Polaków, mieszkań-
ców tej wsi w pobliże dużego 
drewnianego baraku. Okazało się, 
że w tym baraku zostało zamknię-
tych 50 polskich żołnierzy. Wokół 
baraku stało wielu Ukraińców, 
niektórzy mieli karabiny, więk-
szość jednak uzbrojona była w wi-
dły, siekiery, kosy, łopaty itp. Na 
naszych oczach barak został obla-
ny naftą lub benzyną i podpalony. 
Ucieczka z niego nie była możli-
wa, gdyż był gęsto obstawiony 
przez uzbrojonych Ukraińców. 
Kto się nie spalił, a próbował wy-
dostać się przez wyłamane deski 
ze ścian, był dobijany strzałem z 
karabinu lub jakimś narzędziem, 
widłami lub łopatą. Po dokonaniu 
tego morderstwa nam Polakom 
oraz ukraińskim gapiom kazano 
rozejść się do domów, a przy tym 
wykrzykiwano do nas różne obe-
lgi, jak np. polskie świnie itp.”. 
(Kazimierz Kaniewski; w: Sie-
kierka..., s. 195). Także we wrze-
śniu 1939 roku we wsi Jaśniska 
pow. Gródek Jagielloński miej-
scowi Ukraińcy spalili żywcem w 
stodole 32 żołnierzy WP.  W lipcu 
lub sierpniu 1941 roku we wsi Ka-
rasin pow. Kowel Ukraińcy spalili 
kościół z dziećmi pierwszokomu-
nijnymi i zamordowali księdza. 
„Ks. Andrzej Kwiczała, pro-
boszcz parafii w Maniewiczach, 
opowiadał o parafianach, którzy 
oprowadzali go po okolicznych 
lasach i pokazywali miejsca, w 
których zamordowana została 
cała rodzina polska. „Kiedyś wzię-
li mnie na Załazie, to , to taka wio-
ska blisko granicy z Białorusią, i 
pokazują: tu leży nasza rodzina, tu 
zamordowani chłopcy z sąsiedz-
twa, tam inni. Idą i po kolei sta-
wiają znicze – wspomina ksiądz, 
Nie ma rady, do każdej z tych mo-
gił trzeba podejść i się pomodlić. 
Jak tu ominąć miejsce w Karasi-
nie, gdzie został spalony kościół z 
dziećmi  pierwszokomunijnymi, a 
księdza wywleczono i zamordo-
wano gdzie indziej. Nocą, po kry-
jomu postawiłem tam krzyż. Stoi 
do dziś, a miejscowi jeszcze kwiat-
ki przy nim położą.” („Żal kreso-
wych stanic”, w: „Nasz Dziennik”  
z 23 – 24 października 2010 r.).  
W nocy z 22 na 23 kwietnia (z 
Wielkiego Czwartku na Wielki 
Piątek) w osadzie Janowa Dolina 
pow. Kostopol upowcy oraz oko-
liczni Ukraińcy (w tym dzieci i 
kobiety) dokonali rzezi około 600 
Polaków (prawdopodobnie dwu-
krotnie więcej), spalili około 100 
domów i kaplicę pw. Chrystusa 
Zbawiciela. Świadek zbrodni Ja-
nina Orłowska-Łasek pisze we 
wspomnieniach „Krótka historia i 
zagłada Janowej Doliny”, za-
mieszczonych „Biuletynie Infor-
macyjnym 27 DWAK”, nr 3/1996 
r.: „Ukraińcy otoczyli całe osiedle 
i posuwając się systematycznie, 
podlewali każdy budynek naftą 
czy benzyną, podpalając go na-
stępnie smolnymi łuczywami od 
strony wejścia. Oknami wrzucali 
granaty, do uciekających strzelali, 
kogo złapali, tego zabijali siekie-
rami lub widłami. Napastników 
było bardzo wielu – obliczono 
później, że na każdy dom przypa-
dało 8 – 10, w tym i dziewcząt 
ukraińskich. Zapanowała niesły-
chana groza, krzyki i tumult. /.../ Z 
tych ludzi nie ocalał prawie nikt. 
Żar i dym były tak wielkie, że zo-
stali oni uduszeni, spaleni na wę-
giel, bądź upieczeni. Rozpoczęły 
się wręcz dantejskie sceny. Gdy 
ogień rozgorzał, nie tyle widziało 
się, co słyszało krzyki i jęki ludzi, 
wycie palącego się bydła, huk pło-
mieni i strzelaninę – wszystko 

wprost nie do opisania.” „Zginęło 
tu przeszło półtora tysiąca Pola-
ków.” („Relacja policjanta” w 
„Karta” nr 24/1998. Podali do 
druku Grzegorz Motyka i Marek 
Wierzbicki). Napadem na Janową 
Dolinę kierował Iwan Łytwyn-
czuk „Dubowyj”, który po rzezi 
złożył raport o „wykonaniu zada-
nia”, zrealizował więc rozkaz kie-
rownictwa OUN. W 1943 roku 
koło wsi Kąty pow. Krzemieniec: 
„W dniu 29 kwietnia kilku nacjo-
nalistów, omijając od południo-
wej strony Kąty, osaczyło Pola-
ków przy wiosennych pracach 
polowych. Spędzono ich do znaj-
dujących się w pobliżu zabudo-
wań gospodarskich, powiązano 
wraz z ich dziećmi w „snopki”, 
wrzucono do jednego z domów i 
podpalono. Ponieważ działo się to 
dość blisko Szumska, po kilku go-
dzinach na miejsce zbrodni przy-
byli Niemcy. Ustalono, że wśród 
oprawców byli bracia Mińkowscy 
z Kątów.” (Jerzy Jeleńkowski: 
ZAGŁADA PARAFII KĄTY, 
MAJ 1943; w:  Wołanie z Wołynia 
nr 3 (88) Maj-Czerwiec 2009 r.). 
W kwietniu 1943 roku we wsi 
Huta Stara pow. Krzemieniec 
„ukraińscy partyzanci” zwołali 
zebranie Polaków w domu Jana 
Jastrzębskiego, a następnie spalili 
żywcem zgromadzonych 52 Pola-
ków. 1 maja 1943 roku w futorze 
Dąbrowa  koło wsi Kąty /Kuty/ 
pow. Krzemieniec upowcy wyła-
pywali Polaków, gromadzili w 
jednym domu, który potem pod-
palili -  żywcem spalili co naj-
mniej 28 Polaków, w tym rodziny 
6 i 4-osobowe. „Na drugi dzień, 2 
maja 1943 r. z Kątów wyjechało 
na pogorzelisko kilku uzbrojonych 
mężczyzn na 3 furmankach. Na 
miejscu zobaczyli szczątki pomor-
dowanych dorosłych i żywcem 
spalonych dzieci. Tworzyły one 
czworobok, do którego wrzucano 
dzieci. Spalone szczątki zebrano 
do jednej skrzyni i pochowano we 
wspólnym grobie na cmentarzu w 
Kątach..” (Leokadia Wawrzy-
kowska: Relacja z ostatnich dni 
pobytu na Wołyniu ludności pol-
skiej wsi Kąty /Kuty/ gm. Szumsk, 
pow. Krzemieniecki, w: Biuletyn 
Informacyjny 27 Dywizji Wołyń-
skiej AK, nr 4 z 1997 r.). 18 maja 
1943 roku we wsi Szarajówka 
pow. Biłgoraj żandarmi niemiec-
cy oraz policjanci ukraińscy z Bił-
goraja i Tarnogrodu po zrabowa-
niu dobytku spędzili ludność pol-
ską do kilku domów, zaryglowali 
drzwi i spalili żywcem  67 Pola-
ków, Ukraińcami dowodził Wło-
dzimierz Darmochwał, komen-
dant policji ukraińskiej w Tarno-
grodzie, sami policjanci nazywali 
siebie „Siczowyje striłki”. W nocy 
z 25 na 26 maja 1943 roku w kol. 
Borowa pow. Łuck  Ukraińcy z 
sąsiedniej wsi Harajmówka złapa-
nych 22 Polaków spędzili do sto-
doły Stachurskiego i spalili żyw-
cem (m.in. 6-osobową rodzinę i 
matkę z niemowlęciem na ręku). 
W maju 1943 roku we wsi Boro-
we duchowny prawosławny My-
chajło Symonowycz błogosławił 
na dziedzińcu cerkiewnym upo-
wców i poświęcił narzędzia ich 
zbrodni przed wyprawą na wsie 
polskie. 26 maja 1943 roku we 
wsi Niemilia pow. Kostopol: 
„Okazało się, że banderowcy nocą 
otoczyli wieś Niemili, następnie 
wszystkich spędzili do dużej sto-
doły i żywcem palili. Palili też by-
dło. Ktokolwiek uciekał był mor-
dowany siekierą, piką, nożem…” 
(Józefa Felińska Marciniak: „Wo-
łyńska ziemio moja”; za: http://
wolyn.org/index.php/component/
content/article/1-historia/851-
maj-1943r-byem-wiadkiem-napa-
ci-bandy-upa-na-.html ). W okoli-

cy miasteczka Ostróg pow. Zdoł-
bunów „Wiosną 1943 roku w oko-
licy Ostroga na Wołyniu zaczęły 
się pierwsze napady na Polaków, 
mieszkających w pobliskich 
wsiach. Brat mamy Tadeusz Gło-
wiński, z całą swoją rodziną zo-
stał żywcem spalony we własnym 
domu na Wołyniu. Najpierw ban-
da UPA zgoniła kilka rodzin pol-
skich do domu, pozabijano drzwi i 
okna deskami. Upowcy okrążyli 
dom,, aby nikt się nie wydostał i 
podpalili. Wszyscy zginęli w pło-
mieniach.” (Henryk Wasilewski: 
Czar mojego Polesia, Wrocław 
2007, s. 35) 16 czerwca 1943 roku 
w miasteczku Kołki pow. Łuck: 
„Po opuszczeniu Kołek przez 
Niemców, wyłapano pozostałych 
Polaków, zamknięto Ich w koście-
le, a potem podpalono razem z 
kościołem. Działo się to 16 VI 
1943 r., spalono ponad 40 osób, 
lub więcej. Co zrobiono ze zwę-
glonymi ciałami, nie udało mi się 
dowiedzieć, ale jeszcze będę py-
tał. Zatelefonowałem pisząc o 
Kołkach do P. Stefana Żołędziew-
skiego ur. 1929 r. w Koszyszczach. 
Pan Stefan powiedział jak było: 
Dziadek Stefana, Jan Twardowski 
z Milaszewa k. Kołek, miał cztery 
córki i syna. Marianna wyszła za 
Ukraińca NN ( P. Stefan zapo-
mniał) z Kołek, o imieniu Roman, 
mieli troje dzieci IN. Kiedy Polacy 
uciekali z Kołek do Przebraża, 
Ona powiedziała że nie będą ucie-
kać. Bohaterscy banderowcy, za-
mknęli Ich razem z innymi w ko-
ściele i spalili. Kiedy przyszli So-
wieci, mama Stefana, Antonina 
pojechała do Kołek pytać się o 
rodzinę siostry, miejscowi opo-
wiedzieli Jej, że Roman był nakła-
niany do zabicia żony i córki, a 
sam z synami byłby wypuszczony. 
Ten szlachetny człowiek nie uczy-
nił tego, wszystkich spalili w ko-
ściele”. (Janusz Horoszkiewicz; 
w: http://isakowicz.pl/szlakiem-
-wolynskich-krzyzy-kolki-nad-
-styrem/ ). Potem była już :krwa-
wa niedziela” 11 lipca 1943 roku , 
gdy m. in. w kol. Gucin pow. Wło-
dzimierz Wołyński upowcy i chło-
pi ukraińscy otoczoną w nocy ko-
lonię napadli o świcie i dokonali 
rzezi 146 Polaków, w tym 40 osób 
spalili żywcem w kuźni oraz oko-
ło 15 rodzin w stodole. W osadzie 
Holendernia pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy zgromadzili ro-
dziny polskie w stodole, zaryglo-
wali drzwi, oblali benzyną i pod-
palili; żywcem spalili około 50 
Polaków. 30 sierpnia 1943 roku 
we wsi Wola Ostrowiecka pow. 
Luboml upowcy oraz chłopi ukra-
ińscy z okolicznych wsi dokonali 
rzezi około 620 Polaków. Pola-
ków spędzili na plac szkolny, 
opornych mordowali i wrzucali 
do studni. Około 40 kobiet i dzieci 
zaprowadzili do stodoły Jasion-
ków, resztę zamknęli w szkole. W 
stodole Antoniego Strażyca chło-
pi ukraińscy wykopali rów długo-
ści 12 metrów i szerokości 2,5 
metra. Następnie, co pewien czas 
wyprowadzali z placu szkolnego 
po 5 – 10 mężczyzn do stodoły, 
rzekomo na badania lekarskie, 
aby utworzyć wspólny oddział do 
walki z Niemcami. Ofiarom kaza-
li rozbierać się z ubrań i butów, 
oddać zegarki i złoto, a następnie 
podprowadzali nad wykopany w 
stodole rów, nad którym mordo-
wali siekierami i toporami uderza-
jąc w tył głowy oraz przebijali 
widłami. Po wymordowaniu męż-
czyzn oprawcy zaczęli wyprowa-
dzać po kilka kobiet z dziećmi. 
Usłyszawszy samochody przejeż-
dżających Niemców zamknęli 
szkołę, w której znajdowało się 
około 200 kobiet, dzieci i starców, 
obłożyli ją słomą, oblali benzyną i 

podpalili. Wrzucili też przez okno 
do wnętrza kilka granatów. W 
upalny dzień szkoła spłonęła bar-
dzo szybko. Taki sam los spotkał 
kobiety z dziećmi zamknięte w 
sąsiadującej ze szkołą stodole Ja-
sionków. 
9 listopada 1943 roku w miastecz-
ku Lubieszów pow. Kamień Ko-
szyrski upowcy „na chybił trafił 
wybrali około 200 Polaków i za-
mknęli ich w dwurodzinnym drew-
nianym domu należącym do ro-
dziny Buttmanów i Piaskowskich, 
budynek obłożono słomą i podpa-
lono”. („Skazani na niepamięć”, 
w: Nasza Polska z 8.XI.2005 r.). 
„Liczbę około 200 ofiar w Lubie-
szowie potwierdza świadectwo 
Ukraińca Myny Saszczuka, który 
10 listopada 1943 roku wraz z in-
nymi sąsiadami przewoził nadpa-
lone zwłoki do wspólnego grobu 
na cmentarzu katolickim”. Oraz:  
„Wkroczywszy do Lubieszowa 
pod wieczór, spędzili mieszkań-
ców polskiej narodowości (183 
ludzi) do chaty Buttmana, jakoby 
na zebranie. Następnie rozpoczęli 
swoje kainowe dzieło: ze wszyst-
kich stron podpalili dom i czeka-
li na tego, kto żywy wyrwie się z 
tej trąby powietrznej, aby dobić 
ofiarę i wrzucić ją z powrotem w 
ogień. Mieszkańcy Lubieszowa 
wspominają, jak pewna pięknisia 
z długimi włosami błagała o ratu-
nek swego narzeczonego, członka 
bandy, a ten wyciągnął z pochwy 
szablę i pod ogólny rechot zabój-
ców jednym ciosem oddzielił gło-
wę dziewczyny od ciała” („Lube-
szywszczyna”, ukraińska książka 
wydana w 1996 roku, s. 93 - 94; 
za: Zbigniew Małyszycki: „Po-
tknięcia prof. Pawła Wieczorkie-
wicza”; w: „Myśl Polska” z 26 
października 2008). Wśród nich 
były: siostra Jadwiga Alojza Gano 
sercanka, przełożona klasztoru w 
Lubieszowie oraz siostra  Andrze-
ja Maria Ossakowska sercanka z 
klasztoru w Lubieszowie, spalona 
żywcem wraz z siostrą Gano. 
28 lutego 1944 roku we wsi Huta 
Pieniacka pow. Brody esesmani 
ukraińscy z SS „Galizien – Hały-
czyna”, upowcy oraz chłopi ukra-
ińscy z okolicznych wsi w sile 
kilku tysięcy napastników doko-
nali rzezi ludności polskiej 1100 
– 1300 Polaków, paląc żywcem w 
stodołach i szopach. 
20 marca 1945 roku we wsi Za-
zdrość pow. Trembowla upowcy 
zamordowali 30 Polaków, w tym 
kierownika szkoły powszechnej.  
(IPN Wrocław S 6/02/Zi – śledz-
two w sprawie zbrodni popełnio-
nych przez nacjonalistów ukraiń-
skich na terenie pow. Trembowla, 
w tym w Starej i Nowej Zazdrości 
w dniu 20 marca 1945 r. − 30 
osób powiązanych kolczastym 
drutem i spalonych w niezamiesz-
kanym domu.”  
To tylko kilka przykładów pale-
nia żywcem Polaków w liczbie 
przekraczającej ilość Ukraińców 
spalonych w Terce. Kilka tysięcy 
rodzin polskich zginęło w podpa-
lonych ich domach rodzinnych, 
zwykle podczas napadów noc-
nych.  
„Kto mógł wpaść na pomysł wzię-
cia zakładników, bezpośrednio 
związany z przyzwoleniem na 
mord zbiorowy? Według mnie, do 
roli pomysłodawcy najlepiej pa-
suje Franciszek Gankiewicz, jed-
nak zebranie niewątpliwych do-
wodów i oskarżenie go o mord nie 
jest możliwe. Z tego względu moje 
rozważania na ten temat mają sta-
tus hipotezy.”  (s. 482) 
Ale niewątpliwe jest, że na pomysł 

tego oskarżenia wpadł B. Huk. 
Cytuje też zeznania świadków, ale 
wszyscy występują anonimowo, 
którzy stwierdzają np.: „Wydaje 
mi się”, „Właściwie to słyszałem 
o udziale”, kolejne „Wydaje mi 
się”, „miały tego dokonać”, „sły-
szałem, że”. Żaden z nich nie był 
świadkiem bezpośrednim , nie 
wiedział od kogo „słyszał” i na 
jakiej podstawie „wydaje mu się”. 
Nawet dla sowieckich sądów by-
łoby to za mało na stawianie hi-
potez. 
Na s. 484 Huk cytuje Conrada 
„Weszli do domu, gdzie, jeśli od 
Josepha Conrada można znowu 
pożyczyć wyobraźni kolonialnej, 
„kucały, leżały czarne kształty, 
opierając się o pnie, trzymając 
się ziemi, na poły przysłonięte, na 
poły wynurzające się z półmroku, 
we wszystkich stadiach cierpienia, 
porzucenia i rozpaczy (…) Konali 
powoli – rzecz to oczywista. Nie 
byli wrogami, nie byli przestęp-
cami, w tamtej chwili nie mieli 
żadnej ziemskiej powłoki (…). Te 
dogorywające kształty były wolne 
jak powietrze – i niemal tak samo 
przejrzyste”. 
Jest to opis idealnie pasujący do 
widoku tysięcy polskich wsi, w 
których rzezi dokonały oddziały 
UPA z udziałem tzw. czerni chłop-
stwa ukraińskiego, począwszy od 
wsi Parośla 9 lutego 1943 roku po 
Wołkowyję pow. Lesko gdzie w 
nocy z 14 na 15 lipca 1946 roku 
upowcy zamordowali 32 Polaków 
a  4 uprowadzonych zaginęło bez 
wieści. „Wybrane osoby wiązano 
i żywcem wrzucano w ogień, nie-
którym „humanitarnie” podcina-
no wpierw żyły.” (G.  Motyka..., 
s. 376; Tak było w Bieszczadach). 
W podrozdziale „W oczach mar-
twych Ukraińców”, Huk pisze: 
„Według dowództwa powstańców, 
Franciszek Gankiewicz ponosił 
część odpowiedzialności za wy-
padki w dniach 4/5–8 lipca 1946 
r., zatem jeśli byłby wtedy obecny 
w swoim domu, poniósłby śmierć. 
Skończyło się na symbolicznej 
zemście – podpaleniu domu.”  
Umieszcza też przypis: „Niestety, 
została uprowadzona i najpraw-
dopodobniej zamordowana jego 
córka Anna.” (s. 488) 
Przez jakiś czas upowcy trzyma-
li ją w chlewiku w Rybne potem 
ślad po niej zaginął. Huk tezę do-
wództwa faszystowskich  bojó-
wek przyjął jako pewnik.  
 „Pożar dworku Gankiewicza 
miał inną wartość symboliczną 
niż pożar domu Zubala. Ukraiń-
ski dom spłonął w imię „dobrej” 
przyszłości Polski – polski dwo-
rek Gankiewicza spłonął w wy-
niku odreagowania Ukraińców 
na kolonialne uprzedmiotowienie 
Ukrainy.” (s. 488) 
Nawet pożar domu można wyko-
rzystać do głoszenia tez rasistow-
skich. 
W podrozdziale „Zakończenie” 
Huk podsumowuje swoje nauko-
we dywagacje. Pisze: Po trage-
dii II wojny światowej zmieniło 
się europejskie myślenie o kultu-
rze i dziejach. Elity intelektualne 
wielu krajów potrafiły krytycznie 
odnieść się do własnej przeszło-
ści narodowej, wskazać treści 
kultury i mechanizmy społeczne, 
które leżały u podstaw popełnie-
nia zbrodni, współudziału w niej, 
a także przyzwolenia na zło lub 
milczenia wobec zła.”/.../ Kultury 
większości społeczeństw europej-
skich wypracowały nowe ujęcia 
swej tożsamości, wynegocjowały 
otwarte wobec Innych manife-
stacje własnego istnienia, zasady 
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komunikacji wewnętrznej oraz 
stosunek do Innych. Towarzyszyło 
temu procesowi dojście do głosu 
tych przestrzeni kultury, których 
narracje dominujące wcześniej 
nie brały pod uwagę, pomijając je 
milczeniem lub umieszczając na 
marginesie.” ( s. 489) 
W kulturze ukraińskiej podobna 
refleksja dotychczas nie nastąpiła. 
„Trudno zbudować trwały i głę-
boki sojusz polsko-ukraiński w 
cieniu polonocentryzmu, będą-
cego w istocie mniej czy bar-
dziej jawną krytyką ukraińskiego 
„partnera”. Moim rozważaniom 
przyświecała nie chęć oskarżania, 
a troska o usunięcie barier komu-
nikacyjnych tkwiących po stronie 
polskiej.” (s. 490) 
Po ukraińskiej stronie natomiast 
istnieje pełna zgodność do po-
tępienia ludobójczych formacji 
OUN i UPA, wobec czego nie 
ma z jej strony żadnych barier 
komunikacyjnych? Dlatego Huk 
nie musi troszczyć się o ich usu-
wanie?   
„Polski Kościół stosował wobec 
Ukraińców przemoc we wszyst-
kich podporządkowanych sobie 
sferach, uznając ich za ludzi, któ-
rych dalsze istnienie nie jest dla 
Polaków istotne lub pożądane”. 
(s. 490) 
Polski kościół sypał kopce grze-
biąc symbolicznie Ukrainę, w 
przypowieści o kąkolu w pszenicy 
głosił z ambony, że kąkol to Ukra-
ińcy i dlatego trzeba ich wyrżnąć 
– i do tego celu święcił sierpy, 
kosy i siekiery, a księża uczestni-
czyli w rzeziach wsi ukraińskich...   
„Ustanowione i kultywowane 
przez Kościół poniżenie antro-
pologiczne Ukraińców pozwoliło 
Polakom będącym wyznawcami 
katolicyzmu na zerwanie więzi 
międzyludzkiej z prawosławny-
mi Ukraińcami. Odmawiali oni 
rdzennej ludności Ukrainy pełni 
człowieczeństwa i nie dostrzegali 
wartości ich życia w dotychcza-
sowym kształcie kulturowym” (s. 
490 – 491) 
Takie działania wobec prawo-
sławnych Ukraińców prowadzi 
obecnie Kościół greckokatolicki 
na Ukrainie. A co było wówczas z 
grekokatolikami, nie istnieli, czy 
nie byli „poniżani antropologicz-
nie”? 
„W XX w., kiedy Ukraińcy wy-
powiedzieli podporządkowanie 
kulturowe formacjom uznanym za 
obce, wcześniejsza dominacja ka-
tolicyzmu uległa podważeniu, co 
spotkało się z reakcją w postaci 
kościelnego przyzwolenia na zabi-
janie. Stąd dla wielu Polaków-ka-
tolików poniżanie, prześladowa-
nie i wreszcie zabicie Ukraińca – 
innowiercy lub schizmatyka – nie 
powodowało obniżenia samooce-
ny kulturowej: Kościół gwaranto-
wał etycznie bezpieczne przejście 
od zbrodni na Ukraińcu do wyci-
szenia jej następstw oraz możli-
wość spokojnego funkcjonowania 
w społeczności wiernych zorgani-
zowanych w naród.” (s.491) 
„Formacje” żydowskie też Ukra-
ińcy uznali za obce, co spotkało 
się z reakcją w postaci cerkiewnej 
zachęty na zabijanie. Stąd wielu 
Ukraińców – prawosławnych i 
grekokatolików poniżanie, prze-
śladowanie i wreszcie zabicie 
Żyda i Polaka nie powodowało (i 
nie powoduje nadal) obniżenia sa-
mooceny kulturowej, co gwaran-
towała i gwarantuje Cerkiew.    
„Kościół polski, antropologiczny i 
polityczny winowajca złej obecno-

ści Polaków na wschodzie Europy, 
nie dopuszcza myśli o rzymskoka-
tolickim zadośćuczynieniu wobec 
Ukrainy. Pozostaje zakładnikiem 
swej kresowej przeszłości, ponie-
waż nie jest zdolny do odrzucenia 
przemocy jako swej społeczno-
-kulturowej podstawy ontycznej. 
Utwierdza pogląd, iż przeznacze-
nie dziejowe katolicyzmu polskie-
go usprawiedliwia doprowadze-
nie do tragedii innych narodów i 
zrzucenie z siebie odpowiedzial-
ności.” (s. 491) 
Cerkiew, „antropologiczny i poli-
tyczny winowajca złej obecności” 
Ukraińców na Kresach, nie do-
puszcza myśli o prawosławnym i 
grekokatolickim zadośćuczynie-
niu wobec Polski. Pozostaje za-
kładnikiem swej banderowskiej 
przeszłości... 
 „Duchowieństwo polskie nie mo-
dli się za swe ukraińskie, żydow-
skie czy jakiekolwiek inne ofiary. 
W jego konsekwentnej negacji 
istnienia Innych tkwi źródło złych 
emocji i niebezpieczeństwo na 
przyszłość, gdyż nie wyrzekło się 
dziedzictwa, które niegdyś umoż-
liwiło ekspansję.” (s. 492) 
Natomiast duchowieństwo ukra-
ińskie systematyczne odprawia 
panachidy za swe polskie ofiary 
ludobójstwa, za ofiary  żydow-
skie, ormiańskie i jakiekolwiek 
inne. 
„Rozliczyć Kościół polski z jego 
przeszłości na Ukrainie jest nie-
zmiernie trudno: wyrządzał zło 
wykorzystując olbrzymią instytu-
cję, która sama w sobie stanowi 
o cywilizacji europejskiej, tworzy 
narzędzia rozumienia stanowiska 
katolika wobec innego człowie-
ka.” (s. 492) 
Rozliczyć Cerkiew z jej przeszło-
ści na Kresach jest niezmiernie 
trudno: wyrządziła zło wykorzy-
stując olbrzymią instytucję, która 
sama w sobie stanowi o cywiliza-
cji turańskiej, twory narzędzia ro-
zumienia prawosławnego i greko-
katolika wobec innego człowieka.   
 „Traumatyczne doświadczenie 
Ukraińców płynące z pańszczy-
zny jest równorzędne z traumą 
niewolnictwa i Holokaustu jako 
najgłębszej tragedii Afrykanów i 
Żydów. Jej „długie trwanie” za-
pewniał Kościół i państwo polskie 
zamieniając człowieka na drodze 
przemocy antropologicznej i in-
stytucjonalnej w jednostkę siły 
roboczej niezbędnej dla istnienia 
tych instytucji – tubylca, półczło-
wieka, istotę niedomagającą się 
etyki i jej pozbawioną (czytaj: Ru-
sina).” (s. 492) 
Pańszczyzna była równorzędna z 
niewolnictwem i Holokaustem! 
Istniała przez wieki na całym 
świecie nieświadoma, że na Ukra-
inie jest niedemokratyczna i nie 
przestrzega praw człowieka, co 
odkrył B. Huk. I na całym świecie  
jej „długie trwanie” zapewniał 
Kościół i państwo polskie”, cho-
ciaż dotyczyło to tylko Rusina.  
„Aż do połowy XX w. trauma 
pańszczyzny stanowiła najgłęb-
szą warstwę ukraińskiej pamięci 
i negatywnych emocji. Przeżycia 
te funkcjonowały jako przekaz 
rodzinny i społeczny, wielopo-
koleniowe nagromadzenie zła, 
przejmujący do głębi kompleks 
niższości oraz nieznośne poczucie 
skazania na unicestwienie. Ukra-
ińcy i Polacy – walcząc z jednej 
strony o zniesienie pozycji pod-
człowieka, a z drugiej o utrzyma-
nie statusu katolicko-sarmackiego 
nadczłowieka – sięgali po wszyst-
kie dostępne środki przemocy.”  

(s. 492 – 493) 
W Ukraińcach ta trauma aż do po-
łowy XX wieku  „stanowiła naj-
głębszą warstwę ukraińskiej pa-
mięci i negatywnych emocji. Prze-
życia te funkcjonowały jako prze-
kaz rodzinny i społeczny, wielo-
pokoleniowe nagromadzenie zła, 
przejmujący do głębi kompleks 
niższości oraz nieznośne poczucie 
skazania na unicestwienie”. A od 
połowy XX wieku zniknęła tra-
cąc „status katolicko-samackiego 
nadczłowieka”, który istniał także 
w czasie 123.letniego okresu nie-
woli?  
„W stosunku do Ukraińców, Ży-
dów i członków innych narodów 
uznanych za Obcych katolicka 
kultura Polaków zaowocowała 
ideologią narodowej demokracji 
– polskim odpowiednikiem nazi-
zmu.” (s. 493) 
Dlatego „katolicka kultura Po-
laków zaowocowała ideologią 
narodowej demokracji – polskim 
odpowiednikiem nazizmu”, posta-
wiła „polskie obozy koncentracyj-
ne” (w tym także dla Polaków), 
nakazywała wyrżnąć wszystkich 
„czużyńców”, w tym własnego 
małżonka „czużyńca” i jego dzie-
ci (po „linii” tegoż „czużyńca”). 
To jest już nie tylko „jądro ciem-
ności”, jest to istna „czarna dziu-
ra” we wszechświecie!  
„Wprowadzanie w życie koncep-
cji „nowego” – ukraińskiego – 
narodu ruskiego, napotkało polski 
sprzeciw. Ukraiński koncept nego-
wał polski scenariusz przyszłości 
Europy Wschodniej, narodowy 
projekt modernizacyjny i dekon-
struował rozumienie przeszłości, 
przez co nie dawał rękojmi eksklu-
zywnie „bezpiecznej” przyszłości 
Polakom przełomu XIX/XX w” (s. 
493 – 494) 
„Nowy” - ukraiński – naród ruski? 
Czy Ukraińcy wiedzą o tym, że 
tak naprawdę są „nowym ukraiń-
skim narodem ruskim”? Może w 
XXI wieku już są „starym ukraiń-
skim narodem ruskim”? 
 „W 1919 r. II RP zlikwidowała 
Zachodnioukraińską Republikę 
Ludową, której utrzymanie się 
jako niepodległego państwa mo-
gło stanowić gwarancję niedo-
puszczenia do Wielkiego Głodu w 
Ukraińskiej SRR. Pomimo tego, że 
miliony Ukraińców były obywate-
lami państwa polskiego, nie spro-
stało ono obowiązkowi moralnej i 
politycznej reakcji na Hołodomor 
z lat 1932–1933 na Ukrainie ra-
dzieckiej. Powodem było to, że 
Zagłada Ukraińców skutkowała 
umocnieniem wewnętrznej i mię-
dzynarodowej pozycji państwa 
polskiego, bowiem ewentualne za-
łamanie się ZSRR postawiłoby na 
porządku dziennym ideę włącze-
nia polskiej Ukrainy do przyszłe-
go państwa ukraińskiego. Z tego 
względu II RP ponosi część odpo-
wiedzialności za to, że w latach 
30. XX w. doszło do ukraińskiej 
Zagłady. Brak polskiej reakcji 
na Hołodomor zerwał też wszel-
kie więzy moralne zdolne łączyć 
Ukraińców z państwem polskim.” 
(s. 494 – 495) 
Korzystając z logiki powyższego 
rozumowania można stwierdzić, 
że Ukraina ponosi część odpo-
wiedzialności za ludobójstwo w 
Rwandzie. Hutu wzorowało się na 
doktrynie integralnego nacjonali-
zmu ukraińskiego oraz praktyce 
OUN i UPA  „usuwając” ze swo-
jego etnicznego terytorium „czu-
żyńców”, czyli Tutsi. 
ZRL miała być państwem w ra-
mach federacyjnego państwa au-

striackiego 
„Moralne więzy” zerwało ludo-
bójstwo okrutne. I zrywa je glory-
fikowanie jego ideologów i wyko-
nawców. 
„Wielki Głód, podobnie jak Ho-
lokaust, nie stał się wydarzeniem 
istotnym dla pamięci historycznej 
i tożsamości Polaków. Nie wywo-
łał zrozumienia dla losów narodu 
ukraińskiego i Ukrainy. Nie zaist-
niał (podobnie jak ukraińska he-
katomba w II wojnie światowej) 
w polskim przekazie, ponieważ 
traktowany jest za niepożądany 
kontrdyskurs wobec jakoby wy-
jątkowego męczeństwa Polaków.” 
(s. 495) 
Ludobójstwo okrutne, podobnie 
jak Holokaust, nie stało się wy-
darzeniem istotnym dla pamięci 
historycznej i tożsamości Ukra-
iny. Nie wywołało zrozumienia 
dla losów narodu polskiego i Pol-
ski. Nie zaistniało (podobnie jak 
polska hekatomba w II wojnie 
światowej) w ukraińskim przeka-
zie, ponieważ traktowany jest za 
niepożądany kontrdyskurs wobec 
jakoby wyjątkowego męczeństwa 
Ukraińców.   
„Próba zwrócenia uwagi na ukra-
iński Wołyń w Polsce w latach 
1944–1947 nie ma zatem szans 
powodzenia – polski katolicyzm 
nie wypracował wrażliwości wo-
bec ofiar innych, niż własne.” (s. 
495) 
Próba zwrócenia uwagi na polski 
Wołyń z roku 1943 nie ma zatem 
szans powodzenia – ukraiński 
prawosławizm i grekokatolicyzm 
nie wypracował wrażliwości wo-
bec ofiar ukraińskich zbrodniarzy. 
„Po wojnie swe rządy narzucili 
komuniści, jednak katolicki naro-
dowodemokratyczny determinant 
kulturowy w kwestii ukraińskiej 
doprowadził Polaków do wyraże-
nia zgody na komunizm (pod tym 
samym wpływem w latach okupa-
cji zaakceptowali nazizm dokonu-
jący Zagłady Żydów).” (s. 495)  
A na Ukrainie po wojnie nie rzą-
dzili komuniści, tylko Cerkiew? 
Natomiast w latach okupacji 
Ukraińcy powołali „Żegotę”, w 
której najaktywniej działała Poli-
cja Ukraińska? 
„Przyzwolenie na unicestwienie 
Ukraińców niezaistniało za spra-
wą samych komunistów – wobec 
siły opcji katolickiej przyjęli oni 
za swoje mechanizmy sprawcze 
wyobraźni społeczno-kulturowej 
Kościoła i uzyskali zgodę Pola-
ków na „własne” rozwiązania 
wobec Ukraińców. Wynegocjo-
wali ze społeczeństwem przy-
zwolenie na eliminację, ponie-
waż Kościół przygotował je na 
zawarcie tej umowy. Negocjacje 
społeczno-kulturowe powiodły 
się dlatego, że komuniści polscy 
reprodukowali kościelną niechęć 
do Ukraińców. Instytucja Kościo-
ła polskiego była zatem głębokim 
czynnikiem sprawczym Zagłady 
Ukraińców dokonanej przez ko-
munistów działających bezpiecz-
nie w ramach jego zachęty i przy-
zwolenia.” (s. 495 – 496) 
Ukraiński historyk działający 
w Kanadzie Wiktor Poliszczuk 
twierdzi, że ofiarą nacjonalistów 
ukraińskich padło także około 
80 tysięcy Ukraińców zamordo-
wanych „za zdradę narodu ukra-
ińskiego”. Szef wywiadu AK na 
Ukrainę, w latach 1941-44, Alek-
sander Klotz tak pisał: „Mogę zro-
zumieć wychowanych w szkole 
OUN banderowców, jako katow-
skie narzędzie Niemców (Hitlera) 
w stosunku do mojego narodu, ale 

nijak nie mogę pojąć ich roli na 
terenach Wielkiej Ukrainy. Przy-
byli tam z Galicji wraz z Niemca-
mi, aby znęcać się nad własnymi 
braćmi, przerastając w okrucień-
stwie (o głowę) gestapowców i 
esesmanów. Własnymi oczami 
patrzyłem na masowe egzekucje 
w Kijowie w ostatnim kwartale 
1941r, na rozstrzeliwanie tysię-
cy Ukraińców w Kremieńczugu 
w styczniu 1942r., na publiczne 
wieszanie młodzieży ukraińskiej 
w Żytomierzu w lutym 1942r. 
Otrzymywałem relacje wszyst-
kich placówek o setkach egzeku-
cji wykonywanych bez najmniej-
szego powodu. Widziałem rzesze 
ludu ukraińskiego pędzonego 
wiosną 1942r. ze wszystkich za-
kątków Ukrainy na Zaporoże, 
przez stepy, o głodzie i chłodzie. 
Ślad wędrówki znaczyły szere-
gi trupów (powieszonych przez 
policję ukraińską), kołyszących 
się na słupach telegraficznych. 
Wszystkie egzekucje wykony-
wane były przez banderowców, 
pod kierownictwem gestapo i 
SS. Robotą techniczną kierował 
Dmytro Myron Orłyk, sławna lu-
dyna.” Na Wołyniu czystka „nie-
pewnych elementów” przerodziła 
się w prawdziwą rzeź. Tamtejszy 
referent SB w grupie „Południe” 
M. Kozak „Smok” przeprowadził 
totalne śledztwo likwidując szefa 
sztabu grupy i referenta propagan-
dy, kierowników szkół saperów i 
pielęgniarek, około 60 dowódców 
i setki partyzantów. W sumie zli-
kwidowano do tysiąca upowców. 
Podobne metody śledcze zasto-
sował do członków OUN. Od 1 
stycznia do 1 października 1945 r. 
„Smok” wszczął 938 spraw prze-
ciwko członkom OUN – spośród 
nich zlikwidowano 889. Nierzad-
ko represje rozciągano na całą ro-
dzinę rzeczywistego czy domnie-
manego agenta. (Grzegorz Moty-
ka: Ukraińskie podziemie naro-
dowe na południowo-wschodnich 
ziemiach II RP 1939-1945)   
„Ważne jest także w obecnej chwi-
li postawienie na porządku dzien-
nym tzw. akcji „Wisła”. Dążyć, 
aby stanęła ona na forum polskie-
go parlamentu i żeby sami Polacy 
ją potępili jako ludobójczą. Inicja-
torem sprawy nie może być Mokry, 
lecz ktoś z Polaków. Przeznaczyć 
na to 15-20 tys. USD. Gdy to już 
się stanie, to wieść o tym z odpo-
wiednim naszym komentarzem w 
jęz. obcych powinna obejść cały 
świat. Zainicjować wiece potępia-
jące polskie zbrodnie popełnio-
ne na narodzie ukraińskim przez 
różne cudzoziemskie organizacje. 
Nasz komentarz do tego powinien 
nawiązywać do ucisku polskiego 
przed wojną na obszarze polskiej 
okupacji ziem ukraińskich (Za-
mojszczyzna, pacyfikacje, likwi-
dacja szkolnictwa i kultury, ucisk 
narodowy), sławne działania UPA 
w walce z Niemcami i komuną w 
Bolszewii i w Polsce. Podnieść, 
że sami Polacy oddają hołd boha-
terskiej UPA, prekursorki Solidar-
ności, potępiają komunistyczną 
akcję „Wisła”, znęcania się nad 
ukraińską ludnością. Wykazywać 
ukraińskość Zacurzonii zgod-
nie z granicą nakreśloną przez 
OUN-UPA.” (Fragment Uchwały 
Krajowego Prowodu Organiza-
cji Ukraińskich Nacjonalistów 
(OUN) podjętej 22.VI.1990 r.) 
Wszystkie ofiary po stronie ukra-
ińskiej poniesione z rąk polskich 
(samoobrona, AK, WP, WOP, UB, 
MO) wyniosły około 7 tysięcy 
osób (OUN-UPA i ludności cywil-
nej), w tym było około 2,5 tysiąca 
ludności cywilnej, ofiar zarówno 
akcji odwetowych jak i przypad-
kowych, podczas walk z UPA. 
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Tak wygląda fakt „unicestwiania 
Ukraińców” przez komunistów, 
którzy „przyjęli za swoje mecha-
nizmy sprawcze wyobraźni spo-
łeczno-kulturowej Kościoła”. A 
Cerkiew prawosławna i grekoka-
tolicka potępiła (wyklęła) swoje 
„owieczki” mordujące swoich 
rodaków? Czy była „głębokim 
czynnikiem sprawczym Zagłady 
Ukraińców (czyli ukraińskiego 
Holokaustu!) dokonanej przez 
banderowców działających bez-
piecznie w ramach jego zachęty i 
przyzwolenia”?   
Jest to zwłaszcza bardzo gorzka 
prawda dla  wypędzonych Pola-
ków z Kresów. Oglądały kiedyś 
reportaż w telewizji. O podróży 
sentymentalnej pewnego Ukra-
ińca w Bieszczady. Z nostalgią 
wspominał rodzinną wieś, z któ-
rej go wysiedlono w ramach akcji 
„Wisła”. Tu stała chata, tam stała 
cerkiew. Ale one nie potrafiły mu 
współczuć. Nie tylko dlatego, że 
ich znajomi rozpoznali, że był w 
UPA.  – Czemu nas nie wypę-
dzono z Wołynia? Dlaczego nie 
pognano nas, nawet w jednej ko-
szuli, za Bug? Czemu zabijano 
Polaków, gdy uciekali?”  (Maja 
Narbutt: „Nie czekaj, nie wypa-
truj”. W: dodatku do „Rzeczpo-
spolitej” -  „Plus Minus” nr 28 z  
12-13 lipca 2003r.). 
Ze wspomnień przesiedlonych 
Ukraińców zamieszczonych  w 
książce B Huka  „Zakerzonia- 
spomyny wojakiw UPA” (War-
szawa 1996) wynika wyraźnie, 
że w każdej wsi istniały zakon-
spirowane struktury OUN i UPA. 
Jednocześnie w wychodzącym 
w Polsce za pieniądze z budżetu 
państwa ukraińskim piśmie „Na-
sze Słowo” (nr 34 z 1996 r.) napi-
sał on w artykule „Akcja „Wisła” 
i swoboda ludyny”, że akcja „Wi-
sła” trwa nadal, a wszyscy Ukraiń-
cy w Polsce są do dziś więźniami 
politycznymi. Czyli wszyscy Po-
lacy są nadzorcami więziennymi. 
Stosując analogię do jego myśle-
nia można by stwierdzić, że bez-
czeszczone do dzisiaj mogiły wy-
rżniętej cywilnej ludności polskiej 
na Wołyniu i Małopolski (Galicji) 
Wschodniej (większość mogił 
porasta chwastami, pasie się na 
nich bydło, natomiast władze  sa-
mostijnej Ukrainy nie pozwalają 
na ich odszukanie i postawienie 
chociażby krzyża) są dowodem 
banderowskiego ludobójczego 
barbarzyństwa narodu ukraiń-
skiego istniejącego w nim do dnia 
dzisiejszego. Cała ta wrzawa po-
tępieńcza wokół Operacji „Wisła” 
niesie w sobie przerażający kon-
tekst, że w przypadku konfliktów 
narodowościowych najpierw na-
leży mniejszość etniczną wyrżnąć 
(Wołyń), a potem „równoważyć” 
krzywdy „okropnościami” czaso-
wego odosobnienia zbrodniarzy i 
ich pomocników (Jaworzno) oraz 
„ludobójstwem” przesiedleń ich 
rodzin (Operacja „Wisła”). Rozu-
miem, że taka jest „filozofia” rizu-
nów – ale żeby jej wyznawcami 
były obecne „elity ukraińskie”? 
Jaki jest cel tych  - używając 
określenia Zbigniewa Herberta - 
„oszustów intelektualnych”? 
„Skierowanie uwagi wyłącznie 
na ukraińskie zbrodnie pozwala 
nie dostrzegać problemu o wiele 
ważniejszego: Kościół i Polacy 
przez kilka stuleci mieli w swych 
rękach nie tylko ziemię, majątek 
i pracę, ale przyszłość narodu 
ukraińskiego. Gdyby nie upadek 
Korony Królestwa Polskiego pod 
koniec XVIII w., nie wiadomo, czy 
Ukraińcy i inne narody zdołałyby 
ocalić swe istnienie.”  (s. 496) 
„Ukraińcy i inne narody” prze-

trwały kilka stuleci „Kościoła i 
Polaków”, ale dopiero rozbiory 
zagwarantowały im ocalenie! To 
taka „mniemanologia stosowana”, 
a tą definicją posługiwał się saty-
ryk Jan S. Stanisławski odnośnie 
tak groteskowych tez.  
„Potępienie dla UPA to ostatnia 
możliwość wykazania, że jeśli już 
Ruś wydostała się z katolicko-
-sarmackiej dominacji, by stać 
się Ukrainą, to mogła to uczynić 
jedynie w esencjalnej postaci Ne-
mezis stepów – krwawej zemsty 
czynnika irracjonalnego. Prze-
kleństwo, którym kultura polska 
na rozstanie obdarzyła niepodle-
głą Ukrainę, posiada katolicką, 
kościelną genealogię. Dzięki temu 
żyje do dziś, dokonując spustosze-
nia w wyobraźni Polaków zgod-
nie z wzorcem „poznawczym”: 
Ukraińcy zabijali Polaków, więc 
Polacy nie zabijali Ukraińców.” 
(s. 497) 
Z goryczą pisał Roman Kucharski 
„Wrzos” w polemice „Bandyci 
czy partyzanci” („Biuletyn infor-
macyjny 27 DWAK „ nr 3 z 1995 
r.): „Nas, ludzi zza Buga wywo-
żono najpierw na wschód, potem 
na zachód i nikt z nas nie upomi-
na się o przeproszenie i naprawę 
krzywd. Uznaliśmy to jako skutek 
wojny w przeciwieństwie do tych, 
którzy najpierw trzymali z bolsze-
wikami, później z hitlerowcami, a 
niejako „po drodze” mordowali 
nas Polaków.”   
„Kresy jako kulturowe terytorium 
sadyzmu przetrwały do dziś w pol-
skich obrazach i dyskusjach na te-
mat Ukraińców. Negacja Innego, 
manifestująca wolność własną, 
utrwaliła się w pamięci kulturo-
wej Polaków, którym trudno jest, 
nie narażając się na konflikt w 
ramach własnej kultury, zerwać 
z tradycją wątpienia w wysoką 
jakość kondycji ludzkiej Ukraiń-
ca bądź Żyda. Polacy nie są na-
tomiast czuli na własne zbrodnie 
na kresach, ich zgoda na milcze-
nie o poniżaniu, prześladowaniu 
i zabijaniu Ukraińców odpowia-
da zgodzie Niemców na nazizm i 
jego dzieło. Polacy myślą dziś o 
Ukraińcach w większości zgodnie 
z zasadami wypracowanymi przez 
duchowieństwo i szlachtę – nie ma 
sterylnie białych dworków, ale po-
została sterylna myśl. Podstawą 
niedowartościowania Ukraińców 
jest kulturowy syndrom pańszczy-
zny, przechowany wśród Polaków 
przez Kościół aż do dnia dzisiej-
szego.” (s. 497) 
Jak w całej historiografii Huka, 
gdy zamienić Ukraińca na Polaka, 
a Polaka na Ukraińca, wszystko 
zgadza się z faktami.  
Kresy jako kulturowe terytorium 
sadyzmu przetrwały do dziś w 
ukraińskich obrazach i dyskusjach 
na temat Polaków. Itd...  
„Polską wyobraźnią o Ukrainie 
włada odwołujący się do pańsz-
czyzny prymitywnie banalny 
kresowizm – zobowiązanie do 
nieprzyznawania także współcze-
snym Ukraińcom pełni praw kul-
turowych. Ta postawa wywołuje 
niepokój, lecz jest zrozumiała: 
ukrywa konieczność uznania, że 
antypolskie powstanie na Wołyniu 
w 1943 r. było normalną w kultu-
rze europejskiej walką Ukraińców 
o wolność, która nie może być re-
glamentowana zgodnie z normami 
kolonizatora.” (s. 497 – 498) 
Jeżeli „antypolskie powstanie na 
Wołyniu w 1943 r. było normal-
ną w kulturze europejskiej walką 
Ukraińców o wolność” , to jakie 
narody europejskie poza ukra-
ińskim dokonały ludobójstwa 

okrutnego walcząc o wolność? To 
jest właśnie prymitywny banalnie 
ukraiński banderyzm. Współcze-
sne ukraińskie prawo kulturowe 
to zakaz ekshumacji pomordowa-
nych Polaków. Jedyne jakie obo-
wiązuje w Europie. „Normalne w 
kulturze europejskiej” nie może 
być ludobójstwo genocidum atrox 
(przez neobanderowców nazywa-
ne „walką” albo „powstaniem”) 
ani holokaust („naukowo” nazwa-
ne przez nazistów jako „leben-
sumwertes Leben”). 
„Ogólnonarodowe odreagowy-
wanie utraty kresów jako integral-
nej części Polski/Rzeczypospolitej 
jest źródłem frustracji oraz skraj-
nie emocjonalnej reakcji na ukra-
iński antykolonialny ruchu oporu 
w XX w. W odróżnieniu od tak 
zwanego „nacjonalizmu ukraiń-
skiego”, światopogląd i działania 
kresowizmu, odrębnej polskiej 
formacji światopoglądowo-ide-
ologicznej, powinny być badane 
w ramach porównań z nazizmem. 
Pozytywne następstwa denazy-
fikacji w Niemczech świadczą o 
tym, że podejmując dekresowiza-
cję Polacy mogliby dokonać naj-
korzystniejszej z możliwych zmian 
w postrzeganiu historii własnego 
narodu i zrozumieniu jego miejsca 
w dzisiejszej Europie Środkowo-
-Wschodniej.” (s. 498) 

Ruch oporu w XX w., obojętnie 
czy nazwie go się antykolonial-
nym, czy antyimperialnym, czy 
innym anty, gdy przybiera formę 
ludobójstwa okrutnego dokona-
nego na bezbronnej cywilnej lud-
ności (w większości na kobietach 
i dzieciach), wyklucza się z defi-
nicji „ruchu oporu”. Może być co 
najwyżej określany jako tłuszcza 
barbarzyńskich zbrodniarzy. Na-
tomiast „światopogląd i działania” 
banderyzmu, odrębnej ukraińskiej 
formacji światopoglądowo-ide-
ologicznej , powinny być badane 
w ramach porównań z nazizmem 
i rasizmem. Pozytywne następ-
stwa denazyfikacji w Niemczech 
świadczą o tym, że podejmując 
debanderyzację Ukraińcy mogli-
by dokonać najkorzystniejszej z 
możliwych zmian w postrzeganiu 
historii własnego narodu i zrozu-
mieniu jego miejsca w dzisiejszej 
Europie Środkowo-Wschodniej.
„Należałoby zwrócić uwagę, że 
pozostałością kresów jest dzisiej-
sza południowo-wschodnia Pol-
ska. Terytorium po wyeliminowa-
nych Ukraińcach jest najsłabiej 
rozwinięte i najmniej zaludnione 
w skali kraju, oznaczone ruinami 
cerkwi i cmentarzy, kapliczkami i 
krzyżami przy drogach, które dla 
Polaków są znakami ukraińskiej 
drogi donikąd, jednak Ukraińcy 
nie wybrali sobie tej drogi – ona 
została im narzucona w olbrzy-
mim akcie przemocy ze strony Po-
laków.” (s. 498) 
To w OUN i UPA nie było Ukra-
ińców i nie oni realizowali „w 
olbrzymim akcie przemocy” de-
polonizację tzw. Zakerzoni? Czyli 
jednak ufoludki!   
„Kresy istnieją nadal: południo-
wo-wschodnia część Polski/”Pol-
ski” to miejsce zbrodni, lecz dzi-
siejsi mieszkańcy nie obdarzają 
jej najmniejszą refleksją. Z tego 
względu ukraińskie cmentarze są 
tak podobne do żydowskich..” (s. 
498) 
Żydowskie są zadbane. Ukraiń-
cy nie dbają o swoje groby, poza 
grobami banderowskim zbrod-
niarzy. Te groby są jedynym ich 
celem jako zastępczą formą kon-
tynuowania walki z „polskimi 

kolonizatorami”, co jest objawem 
schizofrenicznej wyobraźni. Jest 
to klasyczne w psychologii kli-
nicznej „wyparcie” winy, które 
jednocześnie służy obłąkańczej 
wizji Wielkiej Ukrainy, zgodnie 
z programem OUN z 1929 roku, 
trwającej do dzisiaj.   
   „Wyjście z pułapki kresów w 
postaci konceptu wielonarodowej 
Rzeczypospolitej maskuje stan ho-
mogenizacji kulturowej i wywołu-
je ironiczny uśmiech obserwatora. 
Polacy po prostu powinni poznać 
nazwiska biskupów, polityków, 
ideologów, ziemian, właścicieli 
dworów i pisarzy odpowiedzial-
nych za stworzenie nadczłowieka 
unicestwiającego podczłowieka, 
za polski projekt i praktykę władzy 
nieokiełznanej.” (s. 498) 

Polacy znają owych biskupów (a 
nawet arcybiskupa), popów i ich 
synów, polityków, ideologów, 
chłopów, adwokatów, dzienni-
karzy ukraińskich – począwszy 
od Doncowa, Ściborskiego, Ko-
łodyńskiego itp. Może nie znają 
pisarzy, ale przecież nie można 
zachwycać się prymitywnym an-
tyhumanizmem piewcy Gonty 
zrzynającego nożem własnych 
synów, bo ich matką była Polka – 
przecież to on popełnił „zbrodnię” 
biorąc  ją za żonę – czy zrobił to 
z nienawiści? Nic dziwnego więc, 
że musi wywoływać ironiczny 
uśmiech obserwatora.   
„Polska miała istnieć jako wolna 
od Ukraińców, Żydów i innych 
Obcych, jednak stała się tą, która 
na trwałe wpisała dzieje „swych” 
Martwych Obcych w obecny 
kształt i przyszłość swej histo-
rii. Polacy nie musieli umierać i 
być zabijani za rzymskokatolicką 
wizję polskości, ale w wykładni 
Kościoła kresy nadal są terenem 
ofiary złożonej z Polaków, aby 
step Ukrainy uczynić płodnym. 
Sakralizacja tej części „Polski” 
czyni ją terenem niedostępnym 
dla postrzegania innego niż reli-
gijne, irracjonalne i bezkrytyczne, 
otwierającego nieskończone moż-
liwości, w tym dalszego odrzuca-
nia odpowiedzialności etycznej.” 
(s. 499) 
Polacy nie mieszkali na ziemi ży-
dowskiej ani ukraińskiej. Od za-
rania dziejów mieszkali na swojej 
ziemi lechickiej. To Rusini zaczę-
li podbój ich ziemi, co zanotował 
już mnich Nestor. I nic tutaj nie 
dadzą rasistowskie manipulacje 
dotyczące „etniczności”. Polacy 
nigdy zbrojnie nie napadli na pań-
stwo zwane Ukrainą. Były pra-
wa „dziedziczenia”, jakie i teraz 
obowiązują w cywilizowanych 
społeczeństwach i państwach. Nie 
przestrzegali tego i nie chcą nadal 
państwa imperialne, agresywne. 
Tak było z carską Rosją, z Prusa-
mi, Austrią, a potem z III Rzeszą 
i Rosją Sowiecką. Obecnie w tym 
szeregu ustawiają Ukrainę rządzą-
ce nią elity bredząc o kolonizacji 
jej ziem przez Rzeczpospolitą. 
Czy diaspora ukraińska koloni-
zuje ziemie Indian w Kanadzie i 
USA? Czekają, aż Indianie słusz-
nie „odreagowują” tę kolonizację 
na wzór Wołynia 1943 roku, choć-
by za dwieście lat? Czy ich dzieci 
są już dziedzicami czyli spadko-
biercami w sposób praworządny, 
czy ciągle są kolonizatorami? Czy 
o Krymie i Donbasie decydować 
ma „etniczność plemienna”? I czy 
byli to Rusini/Ukraińcy? Czy na 
Ziemiach Odzyskanych obecnie 
mieszkający tam Polacy i Ukra-
ińcy są kolonizatorami? Ukraina 
miała być wolna od „czużyńców”, 
Polaków, Żydów, Czechów, Or-

mian, Rosjan  i innych mniejszo-
ści etnicznych. Poprzez ludobój-
stwo stało się tak w zasadzie na 
Kresach Polskich, czyli obecnej 
Ukrainie Zachodniej. Międzywo-
jenna polonizacja Kresów była 
dużo łagodniejsza niż obecna ich 
ukrainizacja, w tym na Zakarpa-
ciu. A owym „Martwym Obcym” 
tak dobrze powodzi się w Polsce, 
że nie tylko nie chcą z niej wyjeż-
dżać do „Swoich Żywych”, ale od 
nich uciekają do Polski. 
„Niestety, kresy są przenoszone 
także poza Polskę. Próba zaist-
nienia Rzeczypospolitej Polskiej 
w Europie dzięki obrazowi XVI-
-wiecznej demokracji szlacheckiej 
czy polityki unijnej jako projektów 
pokojowych, a nie stanu perma-
nentnej przemocy – to zamykanie 
Europy przed Ukrainą. Jeśli unia 
lubelska rzeczywiście była unią, 
to od XVI w. do dziś nie ma w 
Europie miejsca na Ukrainę. Jest 
miejsce tylko dla Rzeczypospolitej 
Polskiej walczącej o demokrację 
permanentnie – od czasów Boh-
dan Chmielnickiego po UPA, gdyż 
to Ukraińcy mieli nie pasować do 
Europy.” (s. 499) 
Chmielnickiego z UPA mogą łą-
czyć tylko „metody i sposoby” 
dokonywania rzezi ludności, gra-
bież dobytku oraz palenie wsi i 
kościołów. Ani Bandera, ani Szu-
chewycz nie byli chyba zbunto-
wanymi polskimi szlachcicami, 
jak Chmielnicki. A z UPA Ukraina 
do Europy nie może wejść. Tak 
jak Niemcy nie weszliby z nazi-
zmem, gdyby nie „przepracowali” 
tego problemu z Żydami. Ukraina 
natomiast gloryfikuje „holokaust” 
dokonany na ludności polskiej na 
Kresach. Zaakceptowanie tego 
byłoby zgubne dla Europy.   
„Polski zwrot etyczno-kulturowy 
wobec Ukrainy powinien zaist-
nieć przede wszystkim po to, aby 
Rzeczpospolita Polska w końcu 
mogła odnaleźć swoje miejsce w 
Europie bezpiecznej dla wszyst-
kich.”. (s. 499) 
Ukraiński zwrot etyczno-kulturo-
wy wobec Polski powinien zaist-
nieć przede wszystkim po to, aby 
Ukraina w końcu mogła odnaleźć 
swoje miejsce w Europie, bez-
piecznej dla wszystkich. Nikt nie 
ma pewnego bezpiecznego miej-
sca w Europie, dlatego utworzone 
zostało NATO. To wystarcza na 
dzisiaj, nie wiadomo, czy wystar-
czy na jutro. Ale innej możliwości 
nie ma. Ukraina aktualnie funk-
cjonuje dzięki Żydom. Zagraża jej 
„pohukiwanie” części polityków 
o Wielkiej Ukrainie, rasistowskie 
idee polityków OUN jeszcze z 
1929 roku.. Zamiast sięgać po 
Kaukaz utraciła Krym. Być może 
całkowicie utraci Donbas. Bo na 
unię kijowsko-donbaską na razie 
nie zanosi się.  
„Jeśli państwo polskie pragnie 
posiadać niezachwiane gwaran-
cje swego niepodległego bytu, to 
elity polskie powinny przejść swe 
ukraińskie katharsis.” (s. 499) 
Jeśli państwo ukraińskie pragnie 
posiadać niezachwiane gwaran-
cje swego niepodległego bytu, to 
elity ukraińskie powinny przejść 
swe polskie katharsis. A także 
katharsis rosyjskie i węgierskie. 
Ukraina bezpieczeństwa Polsce 
nie zapewnia, wręcz odwrotnie, 
coraz bardziej kumuluje niepokój. 
Nie widzą tego jeszcze tylko po-
litycy i część tzw. „elit”.Zarówno 
w Polsce jak i na Ukrainie. Czego 
przykładem jest publicysta Bog-
dan Huk.  
Stanisław Żurek
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Flacourt i Martin, wybitni kro-
nikarze francuscy XVII wieku, a 
ze współczesnych wielki znawca 
Madagaskaru, Grandidier (1836-
1921), twierdzili, że po ludziach z 
Dalekiego Wschodu następnego 
najazdu na Madagaskar dokona-
li Żydzi, i to prawdopodobnie Ży-
dzi z Jemenu. Zlali się tam z lud-
nością tubylczą, tworząc jej wyż-
sze warstwy i dając jej wodzów. 
Potomkowie ich podkreślali wy-
raźnie i z dumą wobec pierwszych 
europejskich przybyszów swoje 
żydowskie pochodzenie i swą od-
rębność. Wszelako w XVIII wie-
ku właśnie tutaj grasowali i licz-
nie osiedlali się europejscy piraci, 
którzy tworząc małe despotyczne 
państewka, tępili wszystkie wy-
bitniejsze rodziny kraju. Zatarli 
ślady żydowskich wpływów tak 
doszczętnie, że dzisiaj nic po nich 
nie pozostało, z wyjątkiem chyba 
rysów twarzy u niektórych Mal-
gaszów. (Arkady Fiedler, Wyspa 
kochających lemurów)
A jak było na Huculszczyźnie, 
która była obiektem głębokich ( 
z ukochania tej ziemi) studiów 
pisarzy, eseistów Stanisława Vin-
cenza i F. Antoniego Ossendow-
skiego?
Można odróżnić śród Hucułów 
typy sarmackie, jak gdyby wyjęte 
z portretów staropolskich, woło-
skie, węgierskie, tureckie, tatar-
skie, cygańskie, ormiańskie, ba, 
nawet murzyńskie! Gdy się patrzy 
na tę dziwną mozaikę typów, w 
pamięci powstają dawne obrazy, z 
dziejami tego kraju ściśle i niero-
zerwalnie związane. Huculi prze-
cież pędzali swoje bydło i konie 
przez Węgry i Wołoszę do Turcji, 
więc łatwo mogli ,,umknąć” sobie 
stamtąd jakąś krasawicę turecką 
lub z rodziny poturczeńców, i ona 
to dała początek odmiennemu od 
ościennej Rusi typowi.. Nieraz, 
zapewne, zdarzało się, że w mło-
dej cygance, zwinnej jak wąż i 
jak wąż zakradającej się do serca 
i krwi, niby urzeczony lub miło-
snym „triłem” napojony, zadurzył 
się łegińwatah i z połoniny wyso-
kiej, gdzie w obliczu słońca, nie-
ba i milczących wierchów wyko-
chał ją sobie do śmierci, na jesieni 
do chaty ojcowskiej przywiódł ją. 
I żydowska też domieszała się 
tu krew. Z tej to domieszki krwi 
semickiej powstało zapewne, 
trudne inaczej do zrozumienia, 
bo na niczem nie oparte zaufanie 
Hucułów do Żydów, choć każdy 
góral na palcach przeliczyć może, 
ilu widział ich nędzarzami, gdy 
jeszcze jako „torbeje“ chadzali, a 
teraz na ufności i prostoduszno-
ści górali do kapitałów wielkich 
doszli i całą niemal wierchowinę 
zagarnęli. (Huculszczyzna Gorga-
ny i Czarnohora, F. Antoni Ossen-
dowski)
 
W zapowiedziach wydarzeń kul-
turalnych Polskiego Radia Dwój-
ka usłyszałam, iż 9 lutego 2021 po 
raz drugi obchodzony jest ogólno-
polski dzień etnografii, etnologii i 

antropologii kulturowej w roczni-
cę utworzenia  we Lwowie 9 lute-
go 1895 z inicjatywy Antoniego 
Kaliny Polskiego Towarzystwa 
ludoznawczego. 
Ze sprawozdania Towarzystwa 
ludoznawczego we Lwowie zło-
żonego na posiedzeniu Związku 
Polskich Towarzystw Naukowych 
we Lwowie 1 października 1920 
roku wynika:
Towarzystwo ludoznawcze po-
stawiło sobie za zadanie umiejęt-
ne badanie ludu polskiego oraz 
rozpowszechnianie drukiem 
zebranych o nim wiadomości. 
Od kwietnia r. 1895 Towarzystwo 
wydaje czasopismo kwartalne pt. 
Lud. Obok tego wydano też wie-
le innych prac etnograficznych, 
jak np.: Pieśni nabożne w zeszy-
tach, Wzory haftu białego ludu 
krakowskiego w opracowaniu 
Seweryna Udzieli, oraz podręcz-
nik Gomrae’a dla zajmujących się 
folklorem.
Po śmierci prof. Antoniego Kali-
ny, w r. 1910 utworzył się komitet 
redakcyjny, z polecenia którego 
objął redakcję czasopisma Lud 
dr. Adam Fischer, prowadząc ją 
odtąd aż do chwili obecnej. Ko-
mitet redakcyjny tworzą: Prof. W. 
Bruchnalski, prof. Jan Czeka-
nowski, Dr. Adam Fischer, prof. 
Kazimierz Nitsch. Prezesem To-
warzystwa został w r. 1910 prof. 
Adam Antoni Kryński, a od r. 
1917 godność tę piastuje prof. 
Wilhelm Bruchnalski. Wydanych 
dotąd 20 tomów Ludu, kilkuty-
sięczna bibljoteka etnologiczna, 
odbytych 66 posiedzeń nauko-
wych zaświadcza wyraźnie o 
działalności Towarzystwa. 
 
Przykłady tematów badań na-
ukowych twórcy polskiej etno-
grafii Antoniego Kaliny :
1. O liczebnikach w języku sta-
ropolskiem jako przyczynek do 
historyji języka polskiego 
2. Jakich zasad trzymać się należy 
w transkrypcyi rękopiśmiennych i 
drukowanych zabytków polskich 
od najdawniejszych czasów do 
XVII wieku?
3. Prostych ludzi w wierze nauka.
4. Dyjalog z rękopisu z początku 
wieku XVI.
5. Projekt jednolitego skrócenia 
tytułów zabytków staropolskiego 
języka.
6. Rozbiór krytyczny Pieśni Bo-
garodzica
 
Zajrzałam na stronę Instytutu 
Antropologii i Etnologii UAM 
w Poznaniu, o którym usłyszałam 
w Dwójce od pań Katarzyny Maj-
brody i Anny Brzezińskiej i znala-
złam współczesne zainteresowa-
nia kontynuatorów Towarzystwa 
ludoznawczego ze Lwowa, które 
przedstawiam poniżej:  
1. Instytutowe Seminaria Antro-
pologiczne: „Spacer po linie. Per-
formowanie ról genderowych, ro-
dzicielskich i opiekuńczych przez 
matki dzieci z rzadką wrodzoną 
wadą metabolizmu” mgr Anna 

Chowaniec
2. Warsztaty „O procesach cywi-
lizowania dzieci” Karolina Dziu-
bata
3. Rozmowy pandemiczne: Boni, 
Lis, Lorenz, Wadle
4. Uczniowie klasy antropolo-
gicznej z Konina wyróżnieni w 
projekcie Szkoła Dialogu
Szkoła Dialogu to program edu-
kacyjny, którego celem jest za-
poznanie uczniów ostatnich 
klas szkoły podstawowej i szkół 
ponadpodstawowych z historią 
Żydów w Polsce oraz ich wkła-
dem w społeczny, kulturalny i 
ekonomiczny rozwój kraju i ich 
własnych miejscowości. Uczest-
nicy najpierw odkrywają często 
zapomnianą historię i kulturę 
żydowską, a następnie poprzez 
różnorodne działania prezentują 
zdobytą wiedzę innym mieszkań-
com miejscowości.
5. Jewish Konin (strona uczniów) 
http://jewish.konin.pl
6. Stypendium im. dr. Jana Kul-
czyka dla Studentów – zachęca-
my!
 Na ufności i prostoduszności 
Hucułów doszli żydzi do kapita-
łów wielkich ale nie zawładnęli 
ich tożsamością narodową.  
Na ufności i prostoduszności ( 
i na czym jeszcze ? na sprzedaj-
ności? ) naszej doszli żydzi do 
wielkich kapitałów w Polsce ale 
i zawładnąć chcą naszą historią, 
tradycją i pragną zmienić naszą 
tożsamość narodową. Dziwię 
się, że Pan Minister Jarosław 
Gowin nie dopilnował, by przed 
nazwą Instytutu Antropologii i 
Etnologii pojawiła się przydawka 
Jewish a Pan Minister Piotr Gliń-
ski nie dopilnował by po nazwie 
Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego pojawiła się 
przydawka Jewish. 
 Rozumiem, iż trudno jest naśla-
dować założyciela Towarzystwa 
ludoznawczego  Antoniego Ka-
linę, gdyż należał do geniuszy 
polskiej nauki i kultury  o wiel-
kiej wiedzy, erudycji i znajomo-

ści wielu języków w tym łaciny, 
oddanych polskiej racji stanu  w 
czasie, gdy byliśmy z przynależ-
ności do Rzeczypospolitej dumni, 
ale może warto spróbować naśla-
dować. Etnograf, etnolog, an-
tropolog nie musi pisać na nowo 
historii (zwłaszcza pod dyktando 
innego narodu) do czego zapra-
sza nauczycieli i uczniów Forum 
Dialogu, wystarczy zapoznać się 
ze źródłami, dzięki cyfryzacji za-
sobów może to być nauka zdalna 
i bezpłatna. 
Poniżej źródła tylko do jednej 
pracy (Antoni Kalina O liczebni-
kach w języku staropolskiem jako 
przyczynek do historyji języka 
polskiego)
Czerpałem z następujących źró-
deł: 
1. Psałt. Flor. Psałterz królowej 
Małgorzaty wydany staraniem 
Stanisław a hr. Na Skrzynnie 
Dunina Borkowskiego. Wiedeń 
1834.
2. Biblia królowej Zofii żony Ja-
giełły z kodeku szarospatackiego 
wydał A. Małecki. Lwów 1871.
3. Roty przysiąg sądowych z ksiąg 
ziemskich Sieradzkich, ogłoszone 
przez Maciejowskiego w Pamięt-
nikach o dziejach, piśmiennictwie 
i prawodawstwie Słowian. War-
szawa 1839, tom I I , 
P . Przyborowski w rozprawie 
programu gimnazjum św. Maryi 
Magdal. w Poznaniu na r. 1860/1 
p.t. Yetustissim a adjectivorum 
linguae polonie declinatio, mo-
uumentis ineditis illustrata. 
Roty przysiąg krakowskich z koń-
ca wieku XIV . Wydał i objaśnił 
E . Hube. Biblioteka Warsz. 1874, 
IV , str. 184 — 211.
4.  a) Statuta w Wiślicy 1347 r. 
uchwalone. Z łacińskiego na ję-
zyk polski przełożone przez
Świętosław Swocieszyna magi-
stra i doktora, kustosza warszaw-
skiego kościoła Św. Jana w r. 
1449, w Księgach Ustaw Polskic i 
Mazowieckich wyd. J . L elew el. 
W ilno 1824, str. 9 —93-
NB. Tłomaczenie tychże statu-

tów pisane z tekstu r. 1503, które 
Lelewel w Polsce wieków śred-
nich  uważa za współczesne tło-
maczeniu z r. 1449
b) Statuta Jagiellońskie w Krako-
wie 1420 i w Warcie 1423 uchwa-
lone, z łacińskiego na język
polski przez Świętosława Swo-
cieszyna przełożone,
5. Kod. r. 1503. Statuta Kazimie-
rza Jagiellończyka w Nieszawie 
1454, w Nowym Korczynie 1465, 
Sądowe i w Opatowcu uchwalone 
z łacińskiego na język polski w r. 
1503 przełożone, 
6. Statuta Mazowieckie w latach 
1377 i następnych do roku 142G 
uchwalone z łacińskiego
na język polski przez księdza Ma-
cieja z Różana pisarza skarbnego, 
kanonika Warszawskiego
i plebana Czerskiego przełożone 
w r. 1450, 
7. Statuta Wiślickie podług ukła-
du Łaskiego, ogłoszonego w roku 
1506, z łacińskiego na język
polski przełożone przez bezi-
miennego tłomacza w pierwszej 
połowie szesnastego wieku, 
8. Ułamek starożytnego kazania o 
małżeństwie. Bibl. W arsz. 1873, 
I II , str. 51— 52.
9. Zabytek dawnej mowy pol-
skiej, wyd. lir Działyński. Po-
znań, 1857.
10. Pomniki sądowego i prawne-
go języka u ks. K. Małkowskiego: 
Przegląd najdawniejszych
pomników języka polskiego. 
Warszaw a 1872,
11. Książeczka do nabożeństwa 
Jadwigi księżniczki polskiej. We-
dług pierwotnego wydania
z r. 1823
12. Dawny Zabytek języka pol-
skiego w żywocie Ojca Amandu-
sa opisał ks. Ign. Polkowski.
Gniezno 1875.
13. Modlitwy Wacława. Zabytek 
języka polskiego z wieku X V od-
kryty i skopijowany
przez ś. p. A leksandra hr. Prze-
zdzieckiego. Wydał i objaśnił 
Lucyjan Malinowski Dr fil, w Pa-
miętniku Akademii Umiejętności 
w Krakowie,
14. Zwód statutów przez Waw-
rzyńca z Prażmow a za Zygmunta 
Starego r. 1531 zrobiony,
u Maciejowskiego 
Statuta nowe Najaśniejszego 
księcia Konrada
Prośby posłów Mazowieckich do 
Zygmunta Starego,
15. Wyroki sądów miejskich czyli 
ortyle, u Maciejowskiego

Na ufności i prostoduszności 
do kapitałów wielkich doszli
Bożena Ratter

/ Huculszczyzna 
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Ukraińscy nacjonaliści bestial-
sko spacyfikowali polską miej-
scowość. 
17 kwietnia 1945 r. uderzyli na 
wieś Wiązownica w powiecie 
jarosławskim w dawnym wo-
jewództwie lwowskim. W ma-
sakrze zginęło co najmniej 76 
osób, a około 150 gospodarstw 
spłonęło. Dzień później oddzia-
ły podziemia narodowego do-
konały odwetu w zamieszkanej 
w większości przez Ukraińców 
wiosce Piskorowice. Śmierć po-
niosło tam około 100 ludzi. Te 
dwa tragiczne i wciąż nieznane 
szeroko wydarzenia stanowi-
ły kulminację krwawych starć 
ukraińsko-polskich i rzezi w 
centralnej części ziemi lwow-
skiej w ostatnich dniach wojny.
27 lipca 1944 r. Armia Czerwo-
na zajęła Jarosław. Tego same-
go dnia dogasały ostatnie boje 
o Lwów, w których brały udział 
jednostki AK współdziałające 
z wojskami sowieckimi. Koniec 
okupacji niemieckiej i przyjście 
Sowietów nie spowodowały jed-
nak wygaszenia ukraińsko-pol-
skich walk i zahamowania rzezi. 
Co więcej, w odniesieniu do ob-
szaru powiatu jarosławskiego, 
a w szczególności terenów poło-
żonych na wschód od Sanu (tzw. 
Zasanie), można odnieść wraże-
nie, że konflikt ukraińsko-polski 
właśnie po zmianie okupanta 
przybrał na sile.
Wraz z nadejściem Sowietów 
lokalne struktury podziemia, 
przede wszystkim proweniencji 
AK-owskiej i Batalionów Chłop-
skich, ujawniły się wobec nowe-
go okupanta. Było to związane z 
wykonaniem akcji „Burza”. Ko-
muniści zaczęli tworzyć milicję, 
do której wstąpiło wielu ludzi 
podziemia. Jakkolwiek rychło 
funkcjonariusze NKWD przy-
stąpili do aresztowań byłych 
konspiratorów, wiele posterun-
ków MO pozostało obsadzonych 
przez byłych żołnierzy AK czy 
scalonej z nią Narodowej Orga-
nizacji Wojskowej (NOW).
Jednocześnie kierownictwo NOW 
na Rzeszowszczyźnie podjęło de-
cyzję o pozostaniu w konspiracji, 
reorganizacji struktur i rozbudowie 
oddziałów partyzanckich. Z tych 
ostatnich wymienić można między 
innymi grupy Józefa Zadzierskie-
go „Wołyniaka” czy Bronisława 
Gliniaka „Radwana”. Także lokal-
ne podziemie ukraińskie uległo re-
organizacji i rozbudowie. Oprócz 
konspiracyjnych struktur OUN na 
jego siły składały się sotnie UPA 
- na Zasaniu dowodził nimi Iwan 
Szpontak „Zalizniak” - i Kuszczo-
we Oddziały Samoobrony (SKW). 
Były to nadzorowane przez OUN 
oddziały utworzone do ochrony 
ukraińskich wiosek, wykonujące 
również zadania wywiadowcze, 
utrzymujące sieć łączności i orga-
nizujące zaopatrzenie w żywność, 
lekarstwa i odzież. Uzbrojeni 
członkowie bojówek samoobrony 
brali też udział w walkach u boku 

formacji partyzanckich UPA.
W połowie 1944 r. ludzie, często 
zupełnie niewinni, ginęli każde-
go dnia. Komunistyczny aparat 
represji wraz z NKWD zwalczał 
podziemie - zarówno polskie, jak i 
ukraińskie. MO dokonywała akcji 
aresztowań upowców i tych Ukra-
ińców, którzy wcześniej kolaboro-
wali z Niemcami. Nie brakowało 
też krwawych aktów przemocy 
zarówno ze strony oddziałów pol-
skiego podziemia wobec Ukraiń-
ców, jak i ze strony UPA wobec 
Polaków. Plagą był pospolity ban-
dytyzm. Zorganizowane grupy 
przestępcze podszywały się zresz-
tą często pod formacje podziemia i 
niejako na ich konto dokonywały 
rabunków, zabójstw i gwałtów.
Na mocy ustaleń pomiędzy 
PKWN a władzami sowieckimi 
od jesieni 1944 r. rozpoczęto akcję 
przesiedlania ludności. Z zabra-
nych ziem polskich wyjeżdżali Po-
lacy, a z terenów mających należeć 
do Polski jałtańskiej mieli zostać 
wysiedleni do ZSRS Ukraińcy. 
Na Zasaniu akcji przesiedleńczej 
przeciwdziałała UPA, która wła-
śnie tam w marcu 1945 r. przystą-
piła do zmasowanej akcji przeciw 
ludności polskiej.
„W nocy z 27 na 28 marca - pi-
sze w swojej wydanej niedawno 
książce „Wokół Piskorowic” hi-
storyk rzeszowskiego IPN Tomasz 
Bereza - UPA rozbiła większość 
placówek milicji w rejonie La-
sów Sieniawskich. Wydarzenie 
to zapoczątkowało zdecydowaną 
akcję UPA, której przeciwnikiem 
stała się już nie tylko polska ad-
ministracja, lecz Polacy w ogóle. 
Celem akcji UPA było całkowite 
usunięcie Polaków z obszaru La-
sów Sieniawskich. Działania obu 
stron konfliktu nakręcały spiralę 
przemocy”.
Tylko w okresie pomiędzy 28 
marca a 16 kwietnia 1945 r. „na 
obszarze ograniczonym przez 
miejscowości: Majdan Sieniawski 
- Dobcza - Cewków - Zapałów - 
Wiązownica - Sieniawa zginęło co 
najmniej 47 Polaków i 64 Ukra-
ińców”. 17 kwietnia 1945 r. UPA 
zaatakowała wieś Wiązownica.

 PACYFIKACJA
Atak na Wiązownicę przypu-
ścili upowcy z sotni o nazwie 
„Mściciele” pod dowództwem 
Iwana Szpontaka „Zalizniaka”, 
wspomagani przez oddziały sa-
moobrony ukraińskiej „Rama”, 
„Wowk” i „Chwyla”. Rozkaz 
zniszczenia wsi miał wydać pro-
widnyk Zakerzońskiego Kra-
ju Jarosław Staruch „Stiah”. 
Według zeznań, które w 1960 
r. złożył Szpontak, atak na wieś 
miał być odwetem za wcześniej-
sze napady żołnierzy polskiego 
podziemia na Ukraińców z Ada-
mówki. Tezę tę podważa jednak 
Tomasz Bereza.
„Żaden z polskich oddziałów 
operujących z rejonu Wiązow-
nicy - pisze historyk - nie brał 
udziału w mordowaniu ludności 

ukraińskiej w okolicach Ada-
mówki. Napad UPA na Wiązow-
nicę podyktowany był celami 
strategicznymi, wśród których 
była likwidacja jednej z ostat-
nich „polskich wysp” w prawo-
brzeżnej części powiatu jaro-
sławskiego”.
W pacyfikacji Wiązownicy wzię-
ło udział około 250 ludzi. Oprócz 
samej wsi upowcy zaatakowali 
również folwark, gdzie stacjono-
wał w tym czasie pluton Ludo-
wego Wojska Polskiego. Szturm 
na folwark się nie powiódł. Z 
odsieczą żołnierzom z LWP 
przyszli AK-owcy z placówki 
„Zasanie”. Jednocześnie atak 
na wieś, połączony z paleniem 
gospodarstw i zabijaniem cywili, 
również załamał się ostatecznie. 
Obrońcom wioski, którymi kie-
rował miejscowy proboszcz - ks. 
Józef Miś - przyszli na pomoc 
stacjonujący w pobliskiej wsi Pi-
woda żołnierze NOW por. „Ra-
dwana”. Po czterech godzinach 
boju Ukraińcy się wycofali.
W efekcie napaści UPA na Wią-
zownicę zginęło co najmniej 76 
osób, wiele osób było rannych. 
Warto dodać, że we wsi miesz-
kali również Ukraińcy. Przy-
najmniej niektórzy z nich brali 
udział w zabijaniu swoich sąsia-
dów. Należał do nich na przy-
kład Władysław Gałan, który 
próbował - na szczęście niesku-
tecznie - zgładzić mieszkającego 
obok Naspińskiego.
Według jednej z relacji Polaka 
cytowanych przez Tomasza Be-
rezę, Ukrainiec oddał serię w 
kierunku swojego znajomego. 
„Ranny Naspiński poznał Gała-
na, z którym niejeden wieczór 
spędzili przy kartach i czymś 
mocniejszym. I krzyknął: „Wła-
dek, tyś mnie nie poznał”. Od-
powiedzią była druga seria, ale 
i ta nie okazała się śmiertelna. 
Naspiński upadł na ziemię, uda-
jąc zabitego. Gałan na odchodne 
rzucił „przecież żem ci, skurwy-
synu, dogodził” i popędził dalej 
w kierunku przedszkola prowa-
dzonego przez zakonnice”.

Już po walce do wsi dotarło ko-
munistyczne wojsko oraz funk-
cjonariusze UB. Doszło wówczas 
do niecodziennej sytuacji. Tade-
usz Ochocki - zastępca kierow-
nika UB w Jarosławiu - wdał się 
w rozmowę z por. „Radwanem”. 
Tak relacjonował jej przebieg 
swoim przełożonym: „Szczegól-
nie zasługuje na uwagę wielce 
okazana pomoc ze strony NSZ. 
Dlatego, że gdyby nie oni, a było 
ich około 60 dobrze uzbrojonych 
ludzi, to byłaby wieś cała do-
szczętnie spalona.
Gdy poszedłem na folwark, 
gdzie byli zabici czterej polscy 
żołnierze, podszedł do mnie je-
den młody mężczyzna, lat około 
25, i zasalutowawszy mi, prze-
prosił mnie na bok. Przedstawił 
się on mi, że jest z podziemia 
komendantem NSZ, pseudo - 
„Radwan”, że gdyby nie oni, 
to byłoby ze wsi nie zostało nic. 
Rozmawialiśmy około 10 minut. 
Przy tym stała opodal cała jego 
grupa, uzbrojona w automaty. 
Do 25 ludzi, obserwując nas”.

ODWET
Piskorowice były ogromną, bo 
liczącą przed wojną około 3 
tys. mieszkańców wsią. Wśród 
nich przeważali Ukraińcy, któ-
rzy stanowili 80 proc. popula-
cji. Zarówno w okresie wojny, 
jak i w czasie poprzedzającym 
pacyfikację Piskorowic, część z 
zamieszkujących ją Ukraińców 
związana była z OUN-UPA. We 
wsi istniała także bojówka SKW.
Być może, na co wskazywałyby 
złożone trzy lata później w UB 
zeznania jednego z żołnierzy 
NOW-NZW, atak na wieś był 
przez polskie podziemie plano-
wany wcześniej w ramach odwe-
tu za inne pacyfikacje Polaków 
dokonane przez UPA. Trudno 
jednak nie oprzeć się wrażeniu, 
że to atak ludzi „Zalizniaka” na 
Wiązownicę spowodował na-
tychmiastową akcję odwetową.
Już pod wieczór 17 kwietnia 
1945 r. do Piskorowic przybył 
patrol rzekomo dowodzony 

przez komendanta MO z Le-
żajska, który wystąpił do urzę-
dującej we wsi komisji ds. prze-
siedlenia Ukraińców do ZSRS z 
żądaniem wyrażenia zgody na 
aresztowania kilku mieszkań-
ców wsi - członków OUN-UPA. 
Po jej uzyskaniu grupa opuściła 
wieś.
Prawdopodobnie osobą, która 
przedstawiła się jako komen-
dant MO, był kpt. Józef Za-
dzierski „Wołyniak”. W efekcie, 
po opuszczeniu wsi przez patrol 
„milicji”, część miejscowych 
Ukraińców (kilkadziesiąt osób), 
obawiając się aresztowań, uda-
ła się do komisji przesiedleń-
czej, mieszczącej się w budynku 
szkoły, gdzie ochraniający pracę 
tejże komisji oddział sowiecki 
miał zapewnić im bezpieczeń-
stwo. Wypadki, które rozegrały 
się następnego dnia, pokazały, że 
dla większości z tych osób krok 
ten okazał się zgubny.
18 kwietnia 1945 r. oddziały 
Zadzierskiego wkroczyły do Pi-
skorowic. Część żołnierzy oto-
czyła szkołę. „Wołyniak” zażą-
dał opuszczenia budynku przez 
członków komisji i Sowietów 
oraz wydania mieszkańców wsi. 
W przeciwnym razie groził wy-
sadzeniem szkoły w powietrze. 
Nacisk okazał się skuteczny. Za-
równo czerwonoarmiści, jak i 
pracownicy komisji przesiedleń-
czej opuścili budynek. Następnie 
podstawiono im podwody. Od-
jechali. Większość osób, która 
schroniła się w szkole, została 
zaś rozstrzelana (prawdopodob-
nie około 80 ludzi).
Do tej liczby należy dodać też za-
bitych członków wiejskiej straży 
nocnej. W dokumentach oraz 
historiografii ukraińskiej pisze 
się, że zginęło od 300 do nawet 2 
tys. ludzi. Tomasz Bereza ustalił 
jednak, że ofiar było około 100. 
A ogółem na sporządzonej przez 
niego imiennej liście Ukraińców 
z Piskorowic i okolicznych przy-
siółków, którzy zginęli w latach 
1944-1945, figurują 154 nazwi-
ska.

PACYFIKACJA  WSI  WIĄZOWNICA
Aleksander Szumański

/ Źródło: Członkowie sotni „Bira” ujęci przez LWP jesień 1946 r., Fot: Wikimedia Commons
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Tragiczne wydarzenia, jakie 
rozegrały się wiosną 1945 r. 
na Zasaniu, w tym śmierć bli-
sko 200 polskich i ukraińskich 
mieszkańców Wiązownicy oraz 
Piskorowic, były kolejnym 
krwawym epizodem konfliktu, 
który trwał na ziemiach połu-
dniowo-wschodnich II RP od 
lata 1943 r. Pochłonął on prze-
szło 100 tys. ofiar - głównie Po-
laków. Zapewne nie doszłoby 
do masakry wiosek na Zasaniu, 
gdyby nie zapoczątkowane i z 
żelazną konsekwencją realizo-
wane przez ukraińskich nacjo-
nalistów czystki etniczne, które 
wywoływały opór i częstokroć 
także brutalne akcje odwetowe.

DOWÓDCY
Kim były dwie główne posta-
cie dramatu - dowódcy, którzy 
przeprowadzili ataki na Wią-
zownicę i Piskorowice? Pierw-
szy z nich - Józef Zadzierski 
„Wołyniak” urodził się w 1923 
r. Był synem urzędnika z Woły-
nia (stąd pseudonim). W 1939 r., 
będąc nieletnim, uciekł z domu 
i jako zwiadowca walczył w Sa-
modzielnej Grupie Polesie gen. 
Franciszka Kleeberga. Z niewoli 
niemieckiej został zwolniony z 
uwagi na wiek.
W Warszawie został zaprzysię-
żony do NOW. Zdał maturę na 
tajnych kompletach i ukończył 
konspiracyjną podchorążówkę. 
Zagrożony aresztowaniem zo-
stał skierowany w Rzeszowskie, 
gdzie od 1943 r. walczył pod 
komendą Franciszka Przysięż-
niaka „Ojca Jana”, a następnie 
dowodził własnym oddziałem. 
Po wkroczeniu Sowietów został 
komendantem MO w Leżaj-
sku. Aresztowany przez NKWD 
zbiegł. Wrócił na Rzeszowszczy-
znę, gdzie w szeregach NOW-
-NZW walczył przeciw forma-
cjom Armii Czerwonej, NKWD, 
KBW i UB oraz UPA. 7 maja 
1945 r. stoczył zwycięską bitwę 
z NKWD pod Kuryłówką. W 
listopadzie 1946 r. został ranny 
w rękę podczas starcia z grupą 
operacyjną KBW i UB. Do rany 
wdała się gangrena. W nocy z 28 
na 29 grudnia 1946 r. kpt. Józef 
Zadzierski popełnił samobój-
stwo.

 Iwan Szpontak „Zalizniak” był 
o cztery lata starszy od „Woły-
niaka”. Pochodził z Ukrainy Za-
karpackiej należącej w okresie 
międzywojennym do Czechosło-
wacji. Do Małopolski Wschod-
niej trafił podczas wojny. Służył 
w utworzonej przez Niemców 
ukraińskiej policji. W UPA był 
od wiosny 1944 r. aż do roku 
1947. Następnie przedostał się 
do Czechosłowacji, gdzie miesz-
kał aż do 1958 r. Wówczas został 
aresztowany i przekazany PRL. 
W 1961 r. skazano go na karę 
śmierci, zamienioną następnie 
na dożywotnie więzienie. Po 20 
latach odsiadki został zwolnio-
ny. Powrócił do Czechosłowacji, 
gdzie zmarł w 1989 r.

Autor    Michał Wołłejko („Hi-
storia Do Rzeczy”, 25.09.2016)
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W dniu święta Polskiego Radia 
kilka nowinek technicznych, doty-
czących Polskiego Radia  Lwów 
z 1928 roku. Radia, o którym w 
1991 r. mówił Jerzy Janicki :
Szczepko i Tońko... Prawie sześć-
dziesiąt lat minie niebawem od 
dnia, kiedy pojawili się na an-
tenie radiowej po raz pierwszy. 
Przetrwali pamięć trzech pokoleń, 
przez fale eteru zdążyły w tym 
czasie przepłynąć armie całe Wa-
lerych Wątróbków, profesorów 
Pęduszków, Matysiaków i Jezio-
ran, a dziś jeszcze trwa pamięć o 
tych dwóch lwowskich batiarach. 
Były czasy, gdy żadna „Dynastia” 
i żadna „Santa Barbara” nie wy-
miatały tak ulic, jak udawało się 
to „Wesołej Lwowskiej Fali”. Co 
tydzień o dziewiątej wieczorem 
w niedzielę wszystkie ówczesne 
superheterodyny, wszystkie „Phi-
lipsy” i „Telefunkeny”, i wszyst-
kie grające jeszcze tu i ówdzie za 
pomocą akumulatorów i „anodó-
wek” „Daimon” aparaty radiowe 
nastawione były na falę średnią o 
długości 385,1 metra, którą aren-
dowało w eterze „Polskie Radio 
Lwów”.
Tradycję Radia Lwów kontynu-
uje redaktor Danuta Skalska w 
godzinnym programie „Lwowska 
Fala” nadawanym w niedzielę w 
Polskim Radio Katowice.
 
NIEDZIELA, dnia 6. maja 1928
ILUSTROWANY DZIENNIK 
LWOWSKI
TEATR – FILM –RADIO
Informacje radiowe.
Wobec braku sprecyzowanych 
ustaw, umożliwiających i ustala-
jących dokładnie warunki budo-
wy anten zewnętrznych, szcze-
gólniejszego znaczenia nabiera 
sprawa najpraktyczniejszych, naj-
wygodniejszych i najczulszych 
anten pokojowych - sufitowych 
lub innego rodzaju: zastępczych.   
Wśród anten pokojowych naj-
bardziej znane są: zygzakowate 
i to przez jedną lub dwie ubika-
cje, następnie w kształcie litery 
X wachlarzu watę i wiedeńskie 
potrójnie prostokątne. Jednak, 
chcąc uniknąć oszpecenia miesz-
kania, można stosować anteny 
zastępcze. Rolę takiej zastępczej 
anteny mogą spełniać rury ga-
zowe, żelazne poręcze schodów, 
balustrady balkonów, łóżka meta-
lowe, dachy blaszane, kandelabry 
większe, lecz najlepiej nadaje się 
sieć przewodów miejskiego prądu 
elektrycznego. 

W tych wypadkach aparat odbior-
czy można łączyć z dowolnem 
gniazdkiem kontaktu, jednak wte-
dy musimy jeszcze zastosować 
kondensator, który ma tę właści-
wość, że wstrzymuje miejski prąd 
zmienny czy stały o małej często-
tliwości, a przewodzi tylko prą-
dy szybko zmienne, wzbudzane 
przez elektro-ma- gnetyczne fale 
stacji nadawczej (ryc. 1). Jeżeli 
aparat łączymy wprost z prze-
wodnikiem (ryc. 2), wtedy rurka 
mosiężna i sam przewodnik grają 
rolę okładek kondensatora, a die-
lektrykiem jest gumowa izolacja. 

Oczywiście przy antenach zastęp-
czych potrzebne jest także uzie-
mienie.
 
NIEDZIELA, dnia 13. maja 1928
ILUSTROWANY DZIENNIK 
LWOWSKI
TEATR – FILM –RADIO
Informacje radiowe.
Bo jeśli można ulec sugestywne-
mu wpływowi książki i to do tego 
stopnia, że przy czytaniu tracimy 
poczucie czasu i miejsca, w takim 
razie i dźwięki, przejęte ze słucha-
wek odbiorników, mogą wywołać 
także rodzaj halucynacji półjaw-
nej, napół świadomego przeżywa-
nia. Oczywiście stacja nadawcza 
musiałaby przekazywaną pro-
dukcję tak zorganizować, by ta 
w duszy odbiorcy mogła wywo-
łać wrażenie niejako teatralnego 
przedstawienia Temu celowi mają 
służyć następujące wskazówki:
1. Słuchacz powinien wyobrazić 
sobie, że jest bohaterem sztuki, 
którą słyszy. Do opowieści objek-
tywnej można więc wprowadzić 
sugestję subjektywną, jak np. ; 

Jest zimno - Oto ci, których tak 

lubicie- Dom w oddali to ten, w 
którym urodziłeś się- Przejeżdża 
samochód, który zauważyłeś tam-
tego dnia.
2. Trzeba, żeby słuchacz poznał 
tekst, jak gdyby sam czytał go 
sobie w milczeniu.
3. Wątek recytacji stanowi tło, 
które rzadko przerywają części 
„mówione”. Będą one wyma-
wiane przez głosy inne, niż głos 
recytatora. Przykład: _Ręce do 
góry” wykrzykuje jakiś nosowy 
głos, podczas gdy głos recytatora 
w sposób niczem nie zamącony 
oświadcza; „...jakiś
człowiek pojawił się na lewo...“.
4. Muzyka — możliwie łatwa, a 
zatem muzyka starego melodra-
matu: przez tremola i przygryw-
ki zajmie uwagę słuchacza, za 
pomocą krótkich faz scharak-
teryzuje osobę, której powrót na 
scenę pędzie później anonsowany 
przez powtórzenie tego samego 
motywu. Pozwoli to akcję bar-
dziej skomplikować, nie szkodząc 
jej jasności i przejrzystości.
5. Przyjęcie porządku chronolo-

gicznego w opowiadaniu faktów, 
aby nie przerywać toku akcji.
6. Powtarzanie pewnych członów 
zdań celem uwypuklenia obra-
zu.
7. Huk, hałas, trzask itd. nie będą 
miały żadnego charakteru reali-
stycznego. Chcąc oddać strzał 
rewolwerowy recytator uderzy 
lekko w stół.
8. Zdarza się, że wyzwalamy się 
z niepokoju, jaki wywołuje w nas 
lektura jakiejś książki, przerzu-
cając spojrzenie o kilka wierszy 
niżej, lub kilka stron dalej. Tutaj 
jest to niemożliwe, należy więc 
grać na czasie w tych momen-
tach, gdy speaker zamilknie. 
Momenty te mogą być (albo nie) 
ilustrowane muzyką. Przykład: 
Detonacja- Głos speakera: „Jeden 
z dwu przeciwników pada ranio-
ny śmiertelnie...” -Cisza, później 
powolne odtwarzanie motywu 
muzycznego, związanego z osobą 
pozostałą przy życiu. 
9. Nie należy akcji naglić. Wia-
domo, że wyobraźnia, utrzymana 
w stanie marzeń sennych, zatraca 
pojęcie czasu.

Święto Polskiego 
Radia Lwów 
Bożena Ratter

/ Stukano w ściankę i spiker zaczynał. Lwów w 1930 rokuFoto: Wikipedia/domena publiczna

/  Tońcio (Henryk Vogelfänger) i Szczepcio (Kazimierz Wajda )
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Kierując się z Poghajec na po-
łudnie mijamy Zawałów gdzie 
na cmentarzu można zobaczyć 
ruiny kaplicy Raczyńskich. Ja-
dąc dalej drogą na Toustobaby 
(dzisiaj Wysokie)   po 20 km od 
Podhajec, dojeżdżamy do Mar-
kowej.  Wieś położona jest w 
dolinie Złotej Lipy. Wśród leni-
wie wijącej się rzeczki, usłanej 
wierzbami płaczącymi, wyłania 
się na wzgórzu murowany ko-
ściół p.w. św. Jana Nepomucena. 
Z wieży kościelnej rozciągają 
się przepiekane widoki. W stro-
nę południową na Zawadówkę i 
wspomniane Toustobaby (gdzie 
urodził się Szczepan Siekierka 
(+ 2021) działacz kresowy, pre-
zes Stowarzyszenia Upamiętnie-
nia Ofiar Zbrodni Ukraińskich 
Nacjonalistów), na zachód Pa-
nowice i Horożankę z ruinami 
kościoła, na wschód Szejków, na 
północ  Zaturzyn.

WIEŚ WŚRÓD PAGÓRKÓW
Wieś otoczona jest pagórkami 
od północy Chmielna Górą 348 
m.n.p.m., na płd. wsch Ptasia 
Góra 387 m.n.p.m.. W XV w. 
Markowa należała do braci Bie-
lickich. W 1487 roku Jan Bielec-
ki sprzedał dobra miecznikowi i 
podstarościemu halickiemu  Ma-
ciejowi Goldaczowi z Zaluniewa. 
Od 1578 Markowa była własno-
ścią arcybiskupów lwowskich. 
Około roku 1620 podczas najazdu 
tatarsko-tureckiego wieś spalono. 
Przed wojna Markowa należała 
do powiatu podhajeckiego. Lasy, 
łąki, pastwiska i pola pokrywały 
okolice. Mieszkańcy zajmowali 
się rolnictwem, głównie uprawa 
tytoniu zapewne, dlatego jedno 
z pobliskich wzgórze nazywano 
Chmielna Górą. Mieszkańcy żyli 
w zgodzie. Od 1925 r. działało 
tu polskie Towarzystwo „Sokół”. 
Polacy prowadzili kółko rolni-
cze. Ukraińcy działali w Towa-
rzystwie Oświeceniowym W obu 
towarzystwach istniały chóry. W 
wiosce były cztery  młyny, dwie 
kuźnie. Niedaleko w lesie ban-
derowcy UPA przechowywali w 
bunkrach broń i amunicję. Były tu 
dwie parafie. Katolicka p.w. Św. 
Jana Nepomucena i unicka p.w. 
Opieki Matki Bożej.

PIERWSZY DREWNIANY 
KOŚCIÓŁ
Pierwszy kościół drewniany po-
wstał w latach 1977-1978. Fun-
datorem był arcybiskup Wacław 
Hieronim Siearowski i proboszcz 
kąkolnicki Walenty Cwynarski. 
Kościół  przynależał jako kape-
lania lokalna do dekanatu brze-
żańskiego. W 1843 roku parafia 

została włączona do dekanatu 
kąkolnieckiego. W skład parafii 
oprócz Markowej wchodziły po-
bliskie miejscowości Zaturzyn 
i Zawadówka. Z zachowanego 
protokołu wizytacji z 1920 roku 
można dowiedzieć się o wypo-
sażeniu świątyni. Kościół był 
trzynawowy, czteroprzęsłowy 
wsparty na sześciu kolumnach, 
oświetlony sześcioma oknami. 
Kruchta dawniej nazywana ba-
bińcem usytuowana była od fron-
tu, nad którą znajdował się chór z 
pozytywem (niewielkimi przeno-
śnym organami). Z przodu było 
wejście do zakrystii. Trzy ołtarze, 
dwa boczne i główny nadawały 
świątyni świetności. W ołtarzu 
głównym znajdowały się dwa 
obrazy św. Jana Nepomucena 
w tym jeden był na zasuwie. W 
zwieńczeniu ołtarza znajdował 
się obraz św. Walentego, bardzo 
często spotykany w kresowych 
kościołach. W ołtarzach bocznych 
w pierwszym znajdował się obraz 
Matki Boskiej zasłaniany drugim 
obrazem św. Antoniego z Padwy. 
W zwieńczeniu znajdowało się 
koliste malowidło świętych Igna-
cego Loyoli i Wincentego a Pau-
lo. Podobną budowę miał drugi 
ołtarza przedstawiający Jezusa 
Ukrzyżowanego zasłaniany na za-
suwie malowidłem św. Mikołaja. 
W zwieńczeniu ołtarz kończyło 
malowidło świętych Jakuba i Se-
bastiana. Z mensy czyli blatu oł-
tarza wyłaniało się tabernakulum 
z sześcioma czerwonymi kolum-
nami i ośmioma  białymi  anioła-
mi. Ściany kościoła oklejone były 
płótnem i pokryte malowidłami. 
Podczas następnej wizytacji w 
1882 roku stwierdzono w proto-
kóle, że kościół uległ zniszcze-
niu, ściany mają szpary tak, że „ 
Pan Jezus co dnia w stajence się 
rodzi. Rozpoczęto prowizoryczne 
remonty. Niestety świątynia spło-
nęła podczas I wojny światowej. 

Z DARÓW TWOICH PANIE 
Wcześniej, bo już w 1895 roku 
zawiązał się komitet budowy ko-
ścioła murowanego. Zachował 
się projekt wykonawczy z 1906 
roku, w którego pracę włączyło 
się miedzy innymi dwóch zna-
komitych architektów lwowskich 
Teodor Talkowski i Władysław 
Godowski. Ten ostatni wykonał 
balustradę komunijną. Budowę 
finansował abp. Józef Bilczewski. 
Kościół postawiono obok drew-
nianego kościoła. Został zbudo-
wany na planie krzyża. Korpus 
świątyni stanowi trójprzęsłowa 
nawa przechodząca w stronę pół-
nocną w jednoprzęsłowe prezbi-
terium, z którego na lewo można 

przejść do zakrystii na prawo do 
skarbca. Od południa z frontu do 
nawy przylega kwadratowa wie-
ża kościelna, której kręconymi 
schodami dostaje się na chór na 
piętrze. Elewacja uszkodzona od-
padające tynki. Cokół wokół ko-
ścioła wyłożony jest kamiennymi 
płytami. Nad otworem wejścio-
wym okrągłe okno łączące formę 
krzyża. Poniżej nad portalem na-
pis wykonany z metalowych liter: 

Z DARÓW TWOICH PANIE 
NIESIEMY CI OFIARĘ 

W okresie międzywojennym 
przy kościele działały wspólno-
ty: Papieskie Dzieło Rozrzew-
niana Wiary i Stowarzyszenie 

Żywego Różańca. Po napadzie 
banderowców w styczniu 1944 
r. kościół zamknięto. Po wojnie 
służył jak magazyn kołchozowy. 
Od 1984 roku kościół jest opusz-
czony. Przytłaczają odrapane 
mury noszące ślady pocisków od 
kul. Dziurawy dach. W prezbite-
rium przy pozostałościach ołtarza 
krzyż, obraz ostatniej wieczerzy i 

piękne kwiaty. Ktoś tu się modli. 
Czasem słychać wydobywającą 
się z pod sklepienia żałobna mu-
zykę. To gruchot gołębi, wiernych 

mieszkańców świątyni. 

GINĘLI Z RĄK SĄSIADÓW
Mieszańców Markowej mordo-
wali miejscowi Ukraińcy ban-
derowcy. Z zachowanych świa-
dectw wynika, że zamordowano 
57 Polaków, w tym proboszcza 
Mikołaja Ferenca. Ks. Jan Kania 
proboszcz w niedalekiej Hucie 
Nowej w piśmie z 4.02.19444 
r. do kurii we Lwowie pisze, że 
księdza Ferensa zabito w łóżku. 
Ksiądz otrzymał 3 kule rewolwe-
rowe w piersi i jedno cięcie sie-
kierą w szyję na głębokość 8 cm. 
Ksiądz Kania wymienia w sumie 
z imion i nazwisk 32 osoby, opi-
sując przyczyny śmierci. Mordu 
dokonywano siekierami, nożami, 
bagnetami, kołem, strzałami z pi-
stoletów i karabinów. Jan Rafalski 
po otrzymaniu 
3 cięć siekierą i 16-tu ran nożem 
żył do 8 rano, umierał modląc 
się za swoich katów. Ks. Kania 
wspomina, że chciał pogrzebać 
wszystkich razem, ale miejsco-
wa ludność nie pozwoliła. Toteż 
ciała spoczęły w 4 mogiłach. W 
pogrzebie brało udział ośmiu są-
siednich kapłanów polskich i bli-
sko trzy tysiące ludzi. 
Janina Czubak mieszkanka po-
bliskiego Zawałowa wspomina 
„Miałam wtedy 12 lat. Mieszkali-
śmy z mamą i babcia w Zawało-
wie… . Pewnej mroźniej niedzieli 
idąc z mamą i babcią na mszę św. 
zobaczyłam grupę rozmawiają-
cych parafian. Kobiety płakały. 
Okazało się, że od nas w odle-
głości około 6 km wsi Markowa 
banderowcy zamordowali 32 męż-
czyzn i księdza proboszcza. Pola-
cy naradzali się czy pójść na po-
grzeb, który miał się odbyć za trzy 
dni, czy byłoby to zbyt ryzykowne. 
Moja mama z babcią postanowiły 
pójść, ale nie chciały mnie zabrać 
ze sobą. W końcu dały się jed-
nak przekonać i poszłyśmy wraz 
z niewielką grupą na pogrzeb do 
Markowej. Pogrzeb odbywał się 
w dniu, w którym kościół obrząd-
ku wschodniego obchodził święto 
Chrztu Pańskiego, zwane Jordan. 
Weszłyśmy do domu pomordowa-
nych. Pośrodku izby stał katafalk, 
na którym spoczywały trzy ofiary. 
Starszy mężczyzna leżał pośrod-
ku., a po obu stronach dwaj mło-
dzi. Był to ojciec i dwóch synów. 
Odrąbane siekierami głowy przy-
łożone były do tułowia. Na wap-
nem bielonych ścianach i na su-
ficie widniały ślady krwi. Osiero-
cone kobiety lamentowały. Z kolei 
na plebani w pokoju na katafalku 
spoczywały zwłoki proboszcza. 
Na czole miał wycięty krzyż, któ-
rego ramiona miały około 1 cm 
szerokości. W pokoju pełnym lu-

MARKOWA
kościół p.w. św. Jana 
Nepomucena.
Ryszard Frączek

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Gmina Markowa, powiat podhajecki, Woj. tarnopolskie 
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dzi słychać było szloch. „Jedna 
kobieta, może była to gospodyni 
księdza, mówiła do zebranych: 
Ksiądz mógł żyć, gdyż ukraiński 
ksiądz posyłał trzy razy swojego 
diaka, prosząc, żeby koniecznie 
przyszedł do niego, gdyż grozi mu 
niebezpieczeństwo. Niestety, proś-
ba ta nie odniosła skutku. Za trze-
cim razem przekazał przez diaka: 
Wieś cała jest otoczona. Proszę 
ratować swe życie. Przechowam 
księdza. U mnie będzie bezpiecz-
ny. Ale proboszcz z Markowej od-
powiedział: „Nie mogę opuścić 
moich parafian. Co ich czeka, to 
i mnie niech nie ominie”. I stało 
się tak, jak chciał. Podziękował 
ukraińskiemu księdzu o troskę o 
jego życie”. Może nawet cierpiał 
bardziej niż pozostałe ofiary”. 

Romualda Kuca z domu Rafal-
ska opowiada: „Byłam naocznym 
świadkiem mordu mojego ojca w 
nocy z 15 na 15 stycznia 1944 r. … 
Po wejściu do mieszkania bandy, 
zapytali po polsku ojca, kim jest, 
kto śpi w łóżku. Gdy odpowiadał, 

ze to żona i córka ( miałam wtedy 
12 lat) dwu bandytów przyłożyło 
nam do piersi lufy karabinów i ka-
zali być cicho. Zmasakrowali ojcu 
głowę drewnianą pałką, dwukrot-
nie przebito klatkę piersiową, sto-
jący obok bandyta powiedział, że 
dosyć i wyszli z mieszkania. Mat-
ka zapaliła lampę i obmywając 
rany powiedziała, że ojciec od-
dycha; biegnij do babci…, Rano 
młodszy brat przywiózł furmanka 
z Monastrerzysk lekarza Tadeusza 
Lesikowica, który stwierdził, ze 
cztery osoby jeszcze żyją. Odwie-
ziono ich do szpitala w Podhaj-
cach. Rano przyjechali niemieccy 
żołnierze, sfotografowali pomor-
dowanych i odjechali, 

SPRAWIEDLIWI WŚRÓD 
NARODÓW
Mikołaj Ferenc męczennik, kapu-
cyn, kaznodzieja urodził się 15-
go września 1894 roku w Łom-
życy - dziś przedmieście Łomży. 
W wieku 25 lat wstąpił do zakonu 
kapucynów w Warszawie przyj-

mując imię Ignacy. W stolicy 
kształcił się i przebywał do 1939 
roku, kiedy został mianowany 
administratorem parafii w Magie-
rowie. Następnie w latach 1939-
1942 posługiwał w Zimnej Wo-
dzie koło Lwowa. W latach 1942-
1944 był  administratorem parafii 
w Markowej. Miał siostrę Helenę 
i brata Stanisława. Zakonnik był 
bardzo gorliwym kapłanem. Ple-
bania była domem dla wszyst-
kich. Kapłana często ostrzegali 
Polacy jak i sami Ukraińcy o 
grożącym niebezpieczeństwie. 
Namawiała zakonnika listownie 
matka, aby prosił biskupa o prze-
niesienie. Ksiądz mawiał wte-
dy, że jego misją jest być wśród 
tych ludzi.  Latem 1943 roku ks. 
Mikołaj udzielił na sześć miesię-
cy schronienia Żydówce Ewie 
Trauenstein i jej synowi Lonko-
wi mając świadomość, że grozi 
to śmiercią. Parafian poinformo-
wał, że jest to żona przyjaciela 
porucznika, który zginął podczas 
wojny. Ewa Trauenstein siadała 
w kościele w pierwszej ławce z 
gospodynią Eugenią Stefańską. 
Syn Lonek nazywany Romkiem 
jako ministrant służył codziennie 
do Mszy Świętej. Jak po latach 
wspominała już Ewa Trauenstein-
-Turzyńska kapłan mówił ”Wiem, 
że grozi mi śmierć – ale jestem 
wysłannikiem Boga i nie zaznał-
bym spokoju, gdybym pani odmó-
wił u mnie schronienia. Żydówka 
i jej syn byli świadkami śmierci 
księdza, po której schronienia 
udzielił im. proboszcz pobliskiej 
parafii Nowa Huta - ks. Antoni 
Kania, członek Armii Krajowej, 
pseudonim „Ketlin”,. Po wojnie 
Ewa Trauenstein-Turzyńska do-
prowadziła do uhonorowania ka-
płanów przez żydowski Instytut 
Yad Vashem odznaczeniem Spra-
wiedliwy wśród Narodów Świata. 
Ich imiona zostały wyryte na ka-
miennych tabliczkach, ustawio-
nych w Ogrodzie Sprawiedliwych 
w Jerozolimie. 

NIE CHCĘ WŚRÓD BANDY-
TÓW UMIERAĆ
Ojciec Mychajło  Szczurowski 
był księdzem ukraińskim kościo-
ła  greko-katlolickiego Opieki 
Matki Boskiej.  Był wielolet-
nim proboszczem Markowej w 
parafii greko-katolickiej Opie-
ki Matki Bożej.  Urodził się w 

1867. Wyświęcony w 1892 roku. 
Został jednym z założycieli 
stowarzyszenia Prosvita we wsi 
Markova. 

Duchowny ukraiński zdecydo-
wanie sprzeciwiał się działaniom 
UPA. Nie tylko wielokrotnie pro-
ponował polskiemu księdza Mi-
kołajowi Ferencowi, że go ukryje 
na swojej plebani. Polski kapłan 
nie skorzystał z propozycji tłu-
macząc, że chce być do końca z 
swoimi wiernymi. Jakby przeczu-
wając nadchodzący koniec w dniu 
mordu wyspowiadał się u księdza 

ukraińskiego. Jak wspomina ks. 
Antoni Kania w dniu pogrzebu 
polskiego księdza nie odprawiał 
uroczystej mszy św. w święto 
Jordanu czyli uroczystość Chrztu 
Chrystusa. Nie było uroczystej 
procesji. Ks. Szczurowski odpra-
wił uroczystą mszę za duszę śp. 
ks. Ferensa, a potem za wszyst-
kich pomordowanych i zaprosił 
rodziny. Ostatniej niedzieli, tj. 30 
stycznia zapowiedział, że opusz-
cza wieś, albowiem „nie chcę 
wśród bandytów umierać. Szkoda 

mojej 30-letniej pracy” - mówił w 
czasie kazania.
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Mielnikowo leżało na grani-
cy powiatów kostopolskiego i 
łuckiego sąsiadowało z ukraiń-
skim Majdanem Lipieńskim i 
żydowską Osową. Po wschod-
niej stronie kolonii rozciągały 
się polskie wsie, które długim 
pasem poczynając od Halinów-
ki i dalej na północ przez Hutę 
Stepańską, ciągnęły się aż „za 
tory”, a kończyły na Prurwie. 
Miejscowość była częścią tygla 
wielonarodowościowego, jaki 
cechował Wołyń.  Mieszkańcy 
żyli w symbiozie z Ukraińcami 
i Żydami, mogli obserwować na 
własne oczy „ciekawe czasy” z 
przekleństwem, jakie one niosły.

OSOWA
Wielki wpływ na życie w okolicy 
wywierała żydowska Osowa. Zo-
stała założona w 1836 roku za pa-
nowania cara Mikołaja I. Przyby-
ło tam wtedy 137 Żydów, którzy 
na 289 ha, ofiarowanej im nieuro-
dzajnej ziemi piaskowej założyli 
osadę. Rolnictwo nie było w sta-
nie utrzymać wszystkich rodzin, 
dużo też ziemi zostało rozprzeda-
ne i w latach 30 XX w. Dlatego 

wielu Żydów ze 150 rodzin utrzy-
mywało się z rzemiosła i handlu. 
Było tam min. 3 stolarzy, 4 kowa-
li, 2 hutników szkła, 5 szewców, 6 
krawców, 18 sklepów, garbarnia, 
młyn i cegielnia.
Wyznanie Mojżeszowe zgłębiali 
Żydzi w trzech Domach Nauki 
(Beis Midrashes), różniły się te 
domy tym od synagogi, że oprócz 
modlitwy można było jeszcze stu-
diować w nich Torę. Nad wiarą 
czuwał rabin, a koszerne mięso 
przygotowywało dwóch rzeźni-
ków rytualnych (shochtim).
Działały w Osowej prężnie trzy 
organizacje syjonistyczne. Pierw-
sza to Ruch Młodzieżowy (He 

Halutz), który szkolił do przy-
szłego osadnictwa rolnego w Zie-
mi Izraela, druga to socjalistycz-
na Młoda Gwardia (Hashomer 
Hatzair) i Syjonistyczny Ruch 
Młodzieżowy (Beitaw). Organi-
zacje te zwalczane były za Polski, 
a w końcu zdelegalizowane, pod 
zarzutem szerzenia komunizmu. 
Co czwartek woźnica w Huty Ste-
pańskiej wiózł policjanta do Oso-
wej, aby nadzorował i sprawdzał 

czy przestrzegane jest tam pra-
wo. Pod wieczór woźnica wracał, 
wioząc za każdym razem upitego 
policjanta, który nic niezgodnego 
z prawem nie widział. Pod Ome-
lankę gdzie kończył się las, kilku 
rosłych Żydów eskortowało wóz, 
aby ktoś czasem nie ukradł no-
wiutkiego mauzera radomskiego, 
leżącego obok policjanta. Budził 
on zachwyt obeznanych z bronią, 
jak twierdzili, przeładowywany 
„nie klekota”.

SOWIECI 
Wkraczający Sowieci w 1939 r. 
przejeżdżali wozami przez środek 
kolonii Mielnikowo, obdarte woj-
sko wywołało wielkie zaintereso-
wanie. Już wcześniej rozeszła się 
wiadomość, przekazywana przez 
radosnych, konnych, ukraińskich 
posłańców że „powitanie wyzwo-
licieli odbędzie się w Osowej”. 
Ciekawscy mieszkańcy Mielniko-
wego udali się tam obserwować 
wydarzenia. Oszczędni dotych-
czas Żydzi nie pożałowali płótna, 
wywieszając w kilku miejscach 
czerwone flagi. Z Lipna, pro-
wadzona przez świaszczannika 
przybyła duża kolumna Ukraiń-
ców, ubranych odświętnie w lu-
dowe stroje. Za nimi biernie szli 
ciekawscy polscy chłopcy z Ha-
linówki, wysłani przez rodziców 
dla rozeznania sytuacji. Przyłą-
czyli się do grupy wiwatujących 
szkolnych kolegów, Ukraińców z 
Chołoniewicz. W Majdanie do-

łączyła dalsza grupa Ukraińców 
i tak wszyscy dotarli do Osowy, 
gdzie oczekiwali „wyzwolicieli” 
spod jarzma burżuazyjnej Polski.
Wozy przybyły szybko, na sze-
rokich nieznanych w okolicy 
platformach siedzieli czerwono-
armiści. Przy rozpostartych cho-
rągwiach cerkiewnych z wielkim 
chlebem pieczonym zawczasu 
na tą uroczystość i solą stanął 
świaszczenik, przejmując rolę go-
spodarza. Żydzi stanęli osobno, 
nieco dalej w centrum osady. Ku 
zaskoczeniu tłumu pierwsze wozy 
przejechały, a jadący nie zwracali 
uwagi na zebranych. Witani po-
dobnie w kolejnych ukraińskich 
wsiach, przywykli zapewne do 
tego widoku.
Wreszcie z któregoś, kolejnego 
wozu zeskoczył oficer, podszedł 
do świaszczennika zabrał mu 
chleb, podał jadącym żołnie-
rzom. Świaszczennika uderzył w 
twarz, a ten całkowicie zaskoczo-
ny przewrócił się na drogę. Kie-
dy zszokowany takim obrotem 
sprawy zaczął się podnosić, oficer 
kopniakiem w tyłek wepchną go 
do rowu. Co wywołało radość 
pośród żołnierzy, rozrywających 
międzyczasie dar. Sowiet wsiadł 
następnie na wóz i odjechał, a wi-
tający rozeszli się w swoje strony.

NOWE RZĄDY
Rozpoczęło się życie pod nowy-
mi rządami. Przed samą wojną, 
przeczuwając zagrożenie, do 

Ziemi Izraela wyjechało 7 ro-
dzin z Osowej. Rabin z rodziną 
też chciał pojechać, ale nie miał 
pieniędzy. Sowieci zlikwidowali 
żydowski handel, a ci ukryli prze-
zornie towar ze swoich sklepów 
i zapisali się jako „biedniacy”, 
co uchroniło ich przed wywózką 
na Sybir. Nie bez znaczenia była 
i duża ilość Żydów zgłaszają-
cych się na ochotnika do milicji. 
Kiedy nie potrzeba było tylu mi-
licjantów stawali się „tłumacza-
mi”. Robiąc dla Sowietów listy 
„kułaków”, które posłużyły do 
dalszych represji, nie podawali 
swoich współbraci. Zatracając 
wiarę, wiekowe obyczaje współ-
życia z innowiercami, mieli swój 
ulotny czas. Starzy Żydzi nie byli 
zachwyceni, ubolewali nad mło-
dzieżą, wspominali czasy polskie. 
Z nostalgią odnosili się do Piłsud-
skiego, pogromcy bolszewików, 
którzy teraz ich gnębią. 
Prawdziwi gnębiciele Żydów 
przyszli w lipcu 1941 r. od strony 
Harajmówki, przeszli przez Oso-
we i Mielnikowo, konie ciągną-
ce z trudem ciężkie działa przez 
piach, dobrnęły do jedynej w oko-
licy, bazaltowej drogi idącej w 
stronę Mydzka Wielkiego. Żydzi 
siedząc cicho w domach byli nie-
rozpoznani, Wermacht potrakto-
wał ich jak Ukraińców, a tych nie 
rozstrzeliwali dla rozrywki.  
Niemcy szybko zorganizowa-
li półotwarte Getto, zagrodzono 
przejścia pomiędzy domami dru-
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tem kolczastym, a całości pilno-
wali szucmani. Okna wychodzące 
poza Getto zabili deskami. Jednak 
Żydzi dając jakiś grosz wartowni-
kowi, lub kawałek „szmaty” mo-
gli z niego wyjść. Chodzili szukać 
jedzenia w okolicznych wsiach. 
Nikt ich nie liczył, byli dla wła-
dzy nikim, nie musieli wracać do 
Osowej, ale nie mieli też gdzie się 
udać, więc wracali do pozosta-
wionych rodzin.  
Młodzi zostali zabrani do Obozu 
Pracy w Kostopolu. Ludność da-

lej pracowała na swoich polach, 
ale pod nadzorem szucmanów. 
Rozpoczęło się głodzenie i plano-
we wyniszczanie Żydów zwane 
Holokaustem 1. Wszystko odby-
wało się na oczach mieszkańców 
Mielnikowego. W końcu zostali 
wyprowadzenie do stacji w Ja-
nowej Dolinie, skąd wywieziono 
ich do Getta w Kostopolu. Był 
to ich ostatni akt zagłady, prawie 
wszystkie Getta zostały zlikwido-
wane końcem sierpnia 1942 r. 
W okolicy błąkali się zbiegli Ży-

dzi, proszący schronienia i jedze-
nia, a za nimi szły inspirowane 
przez Niemców polowania. Okru-
cieństwo biorących udział w tych 
obławach Ukraińców, nie roko-
wał dobrze dla Polaków. W końcu 
szucmani wyznaczali ludność do 
wymłócenia zboża z żydowskich 
stodół. Ukraińcy rozpoczęli tez 
rozbiórkę domów, pilnując żeby 
Polacy nie próbowali szukać tam 
szczęścia. Kilka osób, które po-
szło do Osowy z nadzieją na ja-
kieś znaleźne, zostało zabitych 

przez szucmanów, pod zarzutem 
kradzieży. Tak było z biedną wdo-
wą Antoniną Żołędziewską z Wil-
czego, która nie mając nic poszła 
przynieść coś dla czworga bosych 
dzieci. Błagalne prośby na nic się 
zdały, grabieżcy nie pozwolili się 
okradać. 

SPRAWIEDLIWY
Po mroźnej i śnieżnej zimie, z 
wiosną 1943 r. przyszedł czas 
zagłady na Mielnikowo. Bande-
rowcy z całym okrucieństwem 
likwidowali kolejne wsie i kolo-
nie. Mielnikowo nie miało szans 
na jakąkolwiek obronę, skazane 
było na zagładę. Synowie Jerze-
go Nowaka zw. Hryc, z Mydzka 
Wielkiego, razem z banderowca-
mi przygotowywali się do ataku. 
Wielka izba pełna była obcych, 
pili samogon, palili tytoń, pluli na 
klepisko i rozważali sposób ata-
ku. Hryc demonstracyjnie ubrał 
koszulę nocną i poszedł spać do 
alkierza. Nie zwlekając, wyszedł 
przez okno i poszedł z ostrzeże-
niem do Polaków. Szedł dziewięć 
kilometrów, w jedną stronę i z po-
wrotem, musiał ominąć ukraiński 
Bereźniak i polską Hutę Mydzką, 
co wydłużało drogę. Zapukał w 
okno do Pawła Maszkowskie-
go, z którym się przyjaźnił, opo-
wiedział co się szykuje i szybko 
wracał z powrotem. Początek 
kwietnia 1943 był zimny, noce z 
przymrozkami, on był lekko ubra-
ny, przeziębił się, zachorował na 
zapalenie płuc i zmarł wkrótce. 
Jakże wielkim i szlachetnym był 
człowiekiem, w dniach zagłady – 
sprawiedliwym. 
Nad ranem banderowcy zaatako-
wali opustoszałą kolonię. Polacy 
z oddali ukryci w lesie przygląda-

li się jak rabowany jest ich doby-
tek i podpalane są niektóre domy. 
Oczekując w lesie mieli nadzieję, 
że alarm jest nieprawdziwy, jed-
nak się mylili. Część ludności z 
Mielnikowa schroniła się w Hucie 
Stepańskiej, pozostali koczowali 
koło domów, nocą siedzieli w le-
sie, a na dzień wracali do obejść. 
Los kilku ukrywających się ro-
dzin nie jest znany, nikt po wojnie 
o nich nie słyszał. 
W krwawą noc z 16 na 17 VII 
1943 r. banderowcy spalili po-
zostałe gospodarstwa. Dziś nie 
ma śladu po kolonii. Ukraińcy w 
miejscu starego polskiego krzyża 
postawili prawosławny, a ja przy-
biłem do niego tabliczkę z napi-
sem: Mielnikowo

1). O holokauście Osowy szukaj 
jeszcze przy Ożgowo i Wilcze

c.d.n.
Janusz Horoszkiewicz
--
Książka ukaże się w serii Epope-
ja Kresów jako tom IV  w  2022 
nakładem Wydawnictwa Scriba,  
redakcja@scriba.com.pl 
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 / Polska tabliczka na krzyżu w Mielnikowym na prawosławnym krzyżu

/ Ostatnia kryta słomą stodoła blisko Mielnikowego.
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Tadeusz Chrzanowski w książ-
ce „Kresy czyli obszary tęsk-
not”  wydanej w 2009 roku, 
wspomniał  o księgarni i drukar-
ni Zukerkandlów w Złoczowie 
(tak, to wspaniali polscy żydzi) 
i niby już nic więcej o Złoczo-
wie autor nie pisze, a jednak 
dostarcza czytelnikowi pewną 
myśl:  “potrafili oni wydać przez 
czas istnienia firmy ponad dwa 
tysiące pozycji. I choć nie były 
to arcydzieła z punktu widzenia 
edytorskiego, ich znaczenie dla 
rozszerzenia oświaty w naszym 
kraju było ogromne, a przecież 
Złoczów to nie żadna metropo-
lia, lecz zwyczajny, no, może tro-
chę większy od innych „sztetl”.

Dla Polaków Złoczów to nie  ży-
dowskie miasteczko „sztetl” 
lecz polskie, królewskie mia-
sto. L.Tatomir w książce wy-
danej w 1883 r. Śladami króla 
Jana III Sobieskiego w kraju na-
szym(106 miejscowości) z poniż-
szą dedykacją

W UPOMINKU

NA 200-LETNIĄ ROCZNICĘ 
ODSIECZY WIEDNIA PRZEZ 
KRÓLA JANA III PANOM  

NAUCZYCIELOM LUDO-
WYM

wymienia ZŁOCZÓW jako 
miasto powiatowe, niegdyś wła-
sność możnej rodziny Sienień-
skich, z których jeden, Stanisław 
nadał mu prawo magdeburskie 
za przywilejem Zygmunta I w 
r. 1523. Po Sienieńskich zostali 
właścicielami Złoczowa Górko-
wie, a w końcu Sobiescy, stara 
szlachta małopolska z Sobieskiej 
Woli w Lubelskiem, wywodzą-
ca się od wojewody sandomier-
skiego Janiny, protoplasty herbu 
i rodu Tarcza, który za Leszka 
Czarnego wojował z Jadźwin-
gami.

Pierwszym właścicielem Zło-
czowa z Sobieskich był Marek, 
dziad Jana, który słynął jako 
rycerz nieporównanej walecz-
ności i sam król Stefan mawiał 
o nim, „że gdyby mu przyszło 
stawić całe królestwo o jeden 
pojedynek, nie wybrałby na to, 
tylko jednego Marka Sobieskie-
go“. Syn tegoż, a ojciec Jana III, 
Jakób, dosłużył się najwyższej 
godności senatorskiej, kaszte-
lanii krakowskiej. W Złoczowie 
przyszedł na świat starszy brat 
Jana, Marek, i dwie młodsze sio-
stry jego, Zofia i Katarzyna. So-
bieski, jako marszałek i hetman 
i później jako król, przebywał 
często w Złoczowie, narażonym 
na najazdy tatarskie i tu zakładał 
obozy. W Złoczowie oczekiwała 
na jego powrót królowa gdy wy-

ruszył w obronie granic w 1674 
r. i wtedy też umocniono zamek 
powtórnie. Obecnie jest zamek 
złoczowski własnością rządu, 
który przerobił go na dom karny 
- kilka zdań z ksiązki wydanej 
staraniem Towarzystwa Peda-
gogicznego w 1883r..

Również z przewodnika wyda-
nego w 1931r. (w  drukarni Zu-
kerkandlów) turysta dowie się, 
iż szczególnie i najwięcej za-
wdzięcza Złoczów Jakóbowi So-
bieskiemu i jego synowi królowi 
Janowi III. Już za Sobieskich a 
nawet jeszcze wcześniej za Sie-
mieńskich i Górków istniały w 
Złoczowie i okolicy: młyny, tar-
taki, browary, gorzelnie, warzel-
nie miodu, cegielnie, huty szkla-
ne itp. Liczni Ormianie przybyli 
do Złoczowa za króla Jana III. i 
znacznie ożywili handel.

Dzisiaj z pozostałych zabytków, 
wzniesionych niegdyś hojną 
ręką Sobieskich, zasługują na 
uwagę: zamek, dom ubogich, 
cerkiew św. Mikołaja, kościół 
parafjalny i cerkiew parafial-
na. Wspomnieć jeszcze należy 
o złoczowskim klasztorze 00. 
Bazyljanów, założonym tu we-
dle tradycji około r. 1665, oraz o 
synagodze, wybudowanej przez 
Jakóba Sobieskiego królewicza 
(1724). Gimnazjum polskie im. 
Króla Jana Sobieskiego założo-
no w 1873 r. , we wrześniu 1899 
r. uroczyście odsłonięto pomnik 
Adama Mickiewicza ufundowa-
ny w drodze dobrowolnych skła-
dek.  Dom ubogich dla starców i 
kalek, zbudowany około r. 1627. 
pod wezwaniem św. Łazarza, 
uzyskał w 1630 uposażenie od 
Jakóba Sobieskiego, pomno-
żone przez Jana Sobieskiego w 
1663. Zakład przeznaczony zra-
zu dla 12, potem dla 18 nieszczę-
śliwych i bezdomnych starców 
był pod dozorem każdorazowe-
go proboszcza złoczowskiego, 
lecz miał do zarządu osobnego 
kapłana, zwanego prowizorem 
lub prebendarjuszem.

Czy potrafilibyśmy dzisiaj bro-
nić Polski, tak jak nasi przod-
kowie jej ziem  tratowanych nie-
gdyś rokrocznie kopytami tatar-
skich i tureckich najazdów skoro 
nie potrafimy obronić i zacho-
wać  historii Rzeczypospolitej?  

Czy potrafimy służyć Polsce 
tak jak choćby polskie Towa-
rzystwo Pedagogiczne w 1883 
roku , skoro nie zmienimy treści 
podręczników szkolnych, nie 
dokształcamy nauczycieli i pra-
cowników naukowych, urzędni-
ków, polityków, jak czyniono to 
w czasie zaborów i II RP, nie do-
konujemy erraty pisanych i wy-
dawanych za pieniądze polskie-

go podatnika niektórych  „dzieł” 
jak również  niektórych radio-
wych i internetowych „gawęd” 
historycznych, których treść nie 
jest zgodna z faktami historycz-
nymi, nie pokazuje tych faktów, 
które są ważne dla polskiej racji 
stanu właśnie teraz, gdy  nie zna-
jący naszej historii  występują 
przeciw Polsce , skoro zgadza-
my się na  faktografię tworzo-
ną pod nadzorem wrogich nam 
mniejszości, które zawsze Pol-
skę chciały zniszczyć? Nie my-
ślę o Ormianach.

W nocy z 23 na 24 listopada 
1918 o 9. wieczór rozpoczę-
ła się w Złoczowie obława na 
Polaków. Patrole ukraińskie 
wyciągniętych z łóżek (powo-
dem aresztowania było jawne 
przyznawanie się do polskości) 
właścicieli ziemskich, włościan, 
rzemieślników, urzędników, 
księży, uczniów gimnazjalnych, 
studentów, nauczycieli, profe-
sorów, legionistów umieściły 
w opróżnionych przez władze 
ukraińskie celach zamku (prze-
znaczonych przez austriaków dla 
zbrodniarzy). Więzienie na zam-
ku tak się przepełniło, że zajęto 
gimnazjum, budynek Sokoła i 
bursę im. Kościuszki. Polaków 
bestialsko zamordowanych  na 
podstawie wyroku ukraińskiego 
sądu polowego, po ekshumacji 
w czerwcu 1919 roku dokona-
nej przez powołaną przez Jó-
zefa Piłsudskiego komisję ds. 
zbrodni ( w skład weszli delega-
ci misji angielskiej i amerykań-
skiej) pochowano uroczyście 29 
września 1921 roku w specjalnie 
wybudowanym na złoczowskim 
cmentarzu Mauzoleum. Jedną z 

ofiar był Ludwik Wolski, syn 
poetki młodopolskiej Maryli 
Wolskiej.

Organizator „Pielgrzymki na 
Kresy w  100. rocznicę Odzy-
skania Niepodległości Polski  
i w 100. rocznicę urodzin śp.  
Księdza Arcybiskupa Ignace-
go Tokarczuka - „Niezłomnego 
Pasterza Kościoła” potrafił wie-
dzę zgodną z polską racją sta-
nu uczestnikom przekazać.  A co 
czynią inni organizatorzy wy-
cieczek na Kresy czyli polskie 
Ziemie Wschodnie? Fragment 
sprawozdania z pielgrzymki:

Kościół w Złoczowie  czynny 
był nawet  w okresie władzy 
radzieckiej, a  proboszczem od 
1938 do 1992 roku  był Ks. Jan 
Cieński potajemnie wyświęco-
ny na Biskupa w 1962r. przez 
Papieża na prośbę  Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. Tu w 
złoczowskim kościele uczestni-
czyliśmy w mszy św. koncele-
browanej przez naszych Księży 
w intencji  śp. Ks. Biskupa Jana 
Cieńskiego i śp. Ks. Arcybiskupa 
I. Tokarczuka. Po Mszy św. uda-
liśmy się na Zamek Sobieskich, 
a później na złoczowski cmen-
tarz, by pomodlić się i złożyć 
zapalone znicze pamięci na gro-
bie Ks. Biskupa Jana Cieńskie-
go, następnie przy Mauzoleum 
„ Orląt Złoczowskich” torturo-
wanych i zamordowanych przez 
Ukraińców. Modliliśmy się rów-
nież  w miejscu spoczynku Ofiar 
Ludobójstwa  NKWD dokona-
nego w złoczowskim więzieniu  
w czerwcu 1941r. Wśród zamor-
dowanych  611 osób,  Polaków, 
Ukraińców i Żydów był dziadek  

Ks. Arcybiskupa Mieczysława 
Mokrzyckiego.

Stanisław Szarzyński

organizator pielgrzymki, prezes 
KiK,  SPPTiK w Przemyślu

L. Tatomir pisał w 1883 roku:

Nauczywszy się w Sobieskim 
podziwiać największego owych 
czasów wodza, który garstką 
swoich rozbijał ćmy nieprzy-
jaciół, nauczywszy się w nim 
czcić pełnego poświęcenia oby-
watela, który dla sprawy pu-
blicznej zastawiał „ostatnie pę-
tlice dyamentowe“, zastępując 
swoją prywatną szkatułą skarb 
Rzeczypospolitej, nauczysz się 
kochać w nim człowieka najzac-
niejszego serca, a z nim razem i 
tę przeszłość, która go wydała. 
A jeżeli jeszcze przy dobrej woli 
nastręczy Ci się, Szanowny Na-
uczycielu, czas i sposobność do 
rozpatrzenia się w książkach, 
które dlatego powołuję, dowiesz 
się o wiele więcej, niż ja Ci tutaj 
podać mogłem: -rozmiłujesz się 
w wspomnieniach z przeszło-
ści i „kładąc głowę i serce pod 
księgę Historyi“, zadumasz się i 
zabolejesz głęboko; tem większą 
przejmiesz się czcią i miłością i 
tern większą też cześć i miłość 
dla grobów ojców i dla przeszło-
ści ojczyzny wszczepisz w ser-
ca dziatwy, powierzonej Twojej 
pieczy.

Tego też życzę Ci ze szczerej 
duszy, Szanowny Nauczycielu, 
na Nowy rok Pański 1883.

We Lwowie, 23. grudnia 1882.

Czy potrafimy służyć polskiej racji 
stanu jak Towarzystwo Pedagogiczne 
w 1883 roku? 
Bożena Ratter
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PAMIĘTNIKI KSIĘDZA MAJORA ANTONIEGO 
KIJA. CZEŚĆ III - LWÓW 1936-1939
Opracował brat cioteczny ks. Antoniego Kija  Ryszard Frączek

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. 

SOWIECI 
We wtorek 19 września wstałem 

o trzeciej  rano, pisząc wstałem to 
umowne słowo. Spać się nie dało 

trwał ostrzał, pociski wybuchały 
dosłownie za „rogiem”. O czwar-
tej w kościele seminaryjnym roz-
poczęły się święcenia kapłańskie 
16-u diakonów z piątego roku. W 
kaplicy panował półmrok. Tylko 
świece oświetlały twarze nowych 
kapłanów. Spoglądałem na mój 
freski Rosena  przedstawiający 
sakramenty pokuty,  kapłaństwa i 
małżeństwa.  Św. Jan Vianej  zda-
wał się czuwać nad uroczystością. 
Bp Baziak przy świeczce trzyma-
nej przez alumna udzielał sakra-
mentu. Wzruszyłem się, to była 
„Wielka Noc” przy huku armat. 

W następnych dniach zagląda-
łem do ogrodu seminaryjnego w 

którym  polscy żołnierze obsługi-
wali radiostację. Oficerowie krzą-
tali się  pośpiechu, pakując się, 
paląc dokumenty. Podszedłem do 
jednego z nich. 

- Pakujecie się – zapytałem ?
- Tak księże usłyszałem Sowieci 

są już na rogatkach Łyczakowa.
- Nie jestem księdzem, jestem 

klerykiem. Antoni Kij ze Stryja - 
przedstawiłem się.

- Porucznik Marian…  nie usły-
szałem nazwiska z Krakowa – 
dodał. Chłopaki palić te papiery 
– krzyknął do młodych żołnierzy. 

- Przeklęta wojna dodał – spoj-
rzawszy na mnie zamilkł.

- Nic się nie stało. Panie porucz-
niku co będzie?

- Jest ciężko. Mam rozkazy, bę-
dziemy przedzierać się do Rumu-
ni, ale wrócimy na pewno wróci-
my. Proszę o modlitwę, chciałbym 

wrócić do zony i córki – dodał.
 Jeszcze Lwów bronił się ostat-

nimi resztkami. Nasza  artyle-
ria przeciwlotnicza ostrzeliwała 
nadlatujące samoloty sowieckie. 
Zrzucano ulotki w języku ukra-
ińskim, że nadchodzi wolność i 
pokój.  Sowieci zajmowali mia-
sto, Niemcy je opuszczali. Ukra-
ińcy zbierali porzuconą broń. Tak 
wyglądała umowa najeźdźców. 
Kto był groźniejszy, trudno było 
stwierdzić.  22 września Czerwo-
noarmiści wchodzili do centrum 
Lwowa, wiwatując strzelając w 
powietrze. 

Po kilku dniach uspokoiło się. 
Pojawił się czarny handel, otwie-
rano sklepy. W obiegu zaczął 
obowiązywać rubel. Inflacja bie-
gła jak opętana. Ze  szkół znikły 
krzyże, a zawisły portrety Stalina, 
Marksa, Engelsa, Lenina. 

Pod koniec października otwo-
rzono nasz Uniwersytet Jana Ka-
zimierzą pod nową nazwą Iwana 
Franko. Niestety nasz wydział 
teologiczny został zlikwidowa-
ny. Na początku listopada 1939 
roku został przeniesiony do gma-
chu lwowskiego Seminarium 
Duchownego. Tu studiowaliśmy 
w warunkach konspiracyjnych. 
Tymczasem cześć tzw. Małego 
Seminarium z wejściem od ul. 
Teatyńskiej 4 zajęli lotnicy ra-

dzieccy. Z uwagi na bezpieczeń-
stwo przełożeni zadecydowali, że 
starsze roczniki będą palić akta 
seminaryjne. Część najbardziej 
ważnych dokumentów ukryto. 
Pozostałe szczególnie akta perso-
nalne księży nosiliśmy w koszach 
i paliliśmy w piecu piekarni pod 
kościołem seminaryjnym, oraz 
w piecu centralnego ogrzewania. 
Z bólem serca patrzyłem na zni-
kające w piecu setki  zdjęć, od-
znaczeń, zapisków, życiorysów. 
28 października w kościele se-
minaryjnym świecenia otrzymali 
Wacław Sztelnicki, późniejszy 
dr teologii po wojnie pracował 
w Bytomiu, Opolu i Wrocławiu, 
oraz  Zygmunt Barabasz. Bara-
basz nieraz cierpiał z uwagi na 
nazwisko. W przyszłości zmie-
nił je na Barmański. Po wojnie 
pracował w diecezji gdańskiej, 
potem wrocławskiej. Był m. inn. 
proboszczem w Polanicy Zdroju.  
Kilka dni później 4 listopada już 
w katedrze w „naszej” kaplicy 
św. Józefa odbyły się świecenia 
diakonatu, a już dzień później 
świecenia kapłańskie przyjęli: 
Józefa Aleksandr Dobrucki, Józef 
Lachowski, Wiktor Płonczyński, 
Tadeusz Niechaj, Mieczysław So-
urek,  Stefan Dygoniewicz. 

Na początku listopada przyszła 
decyzja Sowietów o zamienieniu  

budynku naszego seminarium na 
Dom Studentów Lwowskiego 
Państwowego Instytutu Medy-
cyny. Rektor przekazał nam, że 
studia zakończą sie do Wielkano-
cy. Poza tym życie seminaryjne 
toczyło się po staremu. W semi-
narium było blisko 200 kleryków. 
Nasz rektor Stanisław Frankl 
dwoił się i troił nie tyle jak nas  
wyżywić ile jak nie pozwolić, 
aby Rosjanie skonfiskowali zgro-
madzoną żywność. Toteż klerycy 
otrzymali dodatkowe zadanie wy-
nosić żywność pod ustalone adre-
sy. Przyszłość pokazała, że wiele  
z tej żywności już nie wróciło. 

Pod koniec listopada nakazem 
Rady Najwyższej ZSRR staliśmy 
się obywatelami Kraju Rad. W 
rocznicę rewolucji październiko-
wej wszyscy musieli się udać na 
demonstracje na część rocznicy 
rewolucji. Klerycy mieli wtedy 
wolne i każdy udał się na Lwów. 
Nie przypuszczam, aby ktoś po-
szedł na demonstrację. 

Nasi przełożeni zadecydowali 
o odesłaniu pierwszego rocznika 
do domów, zaś pozostałe roczniki 
sukcesywnie rozmieszczano we 
Lwowie w parafiach, klaszto rach, 
domach prywatnych. Ostatecznie 
9 grudnia 1939 r. wszyscy musieli  
opuścić gmach. Rozebrano i wy-
niesiono z naszej kaplicy ołtarz i 
obraz NMP Nieustającej Pomo-
cy. Trzy dni później wyrzucono 
z pałacu biskupiego arcybiskupa 
Bolesława Twardowskiego wraz 
z kurią.   Pałac zajęli czerwono-
armiści. 

Dnia 22 grudnia 1939 roku w 
kaplicy Św. Józefa w bazylice 
metropolitarnej  ks. biskup Eu-
geniusz Baziak udzielił egzor-
cystatu i akolitatu 10 alumnom, 
w tym mojej skromnej osobie, 
oraz dwóm zmartwychwstańcom 
Józefowi Kamienieckiemu i Lu-
dwikowi Ruczajowi. Wśród na-
szych alumnów byli: Kazimierz 
Bochenek, Franciszek Bosak, Je-
rzy Doleżal, Edward Koryl, Józef 
Pawłowicz, Władysław Porębski, 
Bolesław Szczur, Jan Szurlej, Ta-
deusz Wojciechowski. 

Na ferie udaliśmy się do domów. 

KAPELAN ANDERSA
Na początku  stycznia 1940 r. 

kontynuowano wykłady najpierw 
do końca lutego 1940 roku w 
domu Sióstr Boromeuszek,  póź-
niej w klasztorze Księży Zmar-
twychwstańców, w byłym siero-
cińcu Sióstr Franciszkanek Ro-
dziny Maryi oraz, w parafii św. 
Marii Magdaleny. 

Ja wraz z kilkoma klerykami za-
mieszkałem w parafii Marii Mag-
daleny, gdzie proboszczem był ks. 
Włodzimierz Cieński, człowiek 
prawy, zaangażowany. Tysiące 
ludzi było bez dachu nad głową. 
Jeszcze do tego w wigilię prze-

/ Lwów widok na katedrę i śródmieście czerwiec-lipiec 1941 rok. Widać dymy palących 
się gmachów. fot z wikipedii

/ Lwów widok na katedrę i śródmieście czerwiec-lipiec 1941 rok. Widać dymy palących 
się gmachów. fot z wikipedii

https://pl.wikipedia.org/wiki/13_czerwca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1916
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stryj_(miasto)
https://pl.wikipedia.org/wiki/12_sierpnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1984
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gdynia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1984
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Rzeczpospolita_Ludowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lw%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/1940
https://pl.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Major
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stał funkcjonować złoty polski i 
wymieniano na ruble po 250 zł 
na osobę. Wtedy ksiądz Cieński 
we współpracy z arcybiskupem 
Twardowskim zmobilizował do  
pomocy  lwowskie parafie, a dla 
głodnych powstały jadłodajnie. 

Proboszcz często do nas zaglą-
dał. Rozmowy były wsparciem. 
Przeżywaliśmy bardzo ciężkie 
chwile.  Dlatego ciosem było 
dla nas tydzień przed święcenia-
mi aresztowanie księdza przez 
NKWD. 17 kwietnia 1940 enka-
wudziści wpadli na   plebanię ko-
ścioła św. Marii Magdaleny. Wi-
działem z okna jak Sowieci  wy-
prowadzali księdza popychając 
karabinami. Wepchnęli na samo-
chód ciężarowy i odjechali. Po-
czątkowo został uwięziony na Za-
marstynowie, gdzie był torturo-
wany. W  czerwcu 1940  trafił  do 
Moskwy na Łubiankę skąd się nie 
wychodzi. Jeszcze w Czernielo-
wie Mazowickim pod Tarnoplem 
gdzie byłem na wikariacie dwa 
lata później dotarła wiadomość, 
że żyje i jest kapelanem w Armii 
Andersa. Na wolność wyszedł 
dzięki amnestii po podpisaniu 
traktatu Sikorski-Majski. Po woj-
nie dowiedziałem się od kolegów, 
że przeszedł z Andersem cały 
szlak przez Persję, Irak i Pale-
stynę. Awansował na naczelnego 
kapelana. Z II Korpusem Polskim 
we Włoszech zdobywał Monte 
Casino. Odznaczony Krzyżem 
Walecznych i Złotym Krzyżem 
Zasługi z Mieczami. Nie wrócił 
do Polski. Z Anglii trafił do Nor-
mandii, gdzie wstąpił do zakonu 
trapistów. Zmarł 20 stycznia 1983 

roku,  został pochowany na miej-
scowym cmentarzu.   

SYBIR 
W lutym 1940 r. otrzymałem 

kolejny cios. Wiadomość, zwaliła 
mnie z nóg. Starsi bracia Adam  i 
Marian z rodzinami zostali wy-
wiezieni na Sybir. Obaj ożenili się 
z siostrami Rębacz. Adam z Anną, 
Marian z Katarzyną. Adam miał 
trójkę dzieci: Kazimierza, Irenę i 
Zofię. Zwróciłem się do wicerek-
tora księdza Stanisława Bizunia o 
zgodę na wyjazd do domu. Jesz-
cze tego samego dnia przyjecha-
łem do Stryja. Po kilkunastu mi-
nutach byłem w Miertiukach. W 
domu zastałem wszystkich przy-
gnębionych. Matka opowiadała, 
że NKWD wpadła do domów 
braci w nocy  10 lutego. Mieli 
godzinę czasu na spakowanie się. 
Załadowano wszystkich do jed-
nych sań i przewieziono na stację. 
Słuch o braciach zaginał. Po woj-
nie przez lata pukałem do wszyst-
kich możliwych drzwi. Prawdę 
poznałem tylko częściową. Ro-
dzina trafiła w samo serce Syberii 
do Kraju Krasnojarskiego. Zosia 
zmarła jeszcze w pociągu. Sołdat 
złapał  dziecko za nogi i wyrzu-
cił z wagonu. Irena zmarła z gło-
du po przyjeździe. Adam i Anna 
zmarli przy wyrębie tajgi. Urato-
wał się podobno najstarszy syn 
Kazimierz, ale nie odnalazłem go. 

Na drugi dzień wróciłem do 
Lwowa. Ludzi ogarniał strach 
i przygnębienie. Dochodził lęk 
przed deportacją i aresztowania-
mi. Sowieci byli bezwzględni. 

Kolejna kwietniów zsyłka na  Sy-
bir przybiła ludzi. Nie znali dnia, 
ani godziny. Wiara w aliantów 
upadała. Panował głód, bieda za-
glądała w oczy. 

ŚWIĘCENIA
Arcybiskup Twardowski zda-

wał sobie sprawę z następujących 
wydarzeń. Chciał jak najszybciej 
doprowadzić do wyświęcenia no-
wych kapłanów. Dlatego wyda-
rzenia następowały bardzo szyb-
ko. 10 marca 1940 r. święcenia 
kapłańskie otrzymali moi starsi 
koledzy: Onufry Stankiewicz, 
Henryk Szymusik, oraz dwaj za-
konnicy Roman Pitołaj i Jukundyj 
Łaba. 

W czasie rekolekcji przed świę-
ceniami diakonatu i kapłańskimi 
w nocy przy wygaszonym świetle 
wpadli funkcjonariusze NKWD 
z latarkami i kontrolowali doku-
menty osobiste. Nie kursowały 
wtedy pociągi, a na dworcach 
kolejowych we Lwowie stały wa-
gony bydlęce przygotowane do 
wywozu Polaków i innych na Sy-
bir. Nie wiedzieliśmy, kogo będą 
wywozić, byliśmy przygotowani, 
że może i nas. Wywieźli wtedy 
Polaków, którzy uciekli w 1939 r. 
przed Niemcami.

Po rekolekcjach siedmiu z nas 
otrzymało świecenia diakonatu A 
dwa dni później nadszedł długo 
oczekiwany dzień święceń 23 IV 
1940 r. Piszę oczekiwany, a tak 
naprawdę przyspieszony o blisko 
dwa lata. Pamiętam był to wtorek. 
W Katedrze Lwowskiej w kaplicy 
św. Józefa, byliśmy my diakoni, 
księża i sporadycznie przedsta-
wiciele rodzin.  Rozpoczęła się 
Eucharystia. Było nas siedmiu. 
Kazimierz Bochenek, Tadeusz 
Demel, Edward Koryl, Józef Li-
stopad, Józef Pawłowicz, Włady-
sław Porębski. Każdy z nas był 
wezwany po imieniu i nazwisku. 
Antoni Kij usłyszałem, aż ciarki 
przeniknęły me ciało. Jestem i 
podszedłem do ks. bpa Eugeniu-
sza Baziaka. Biskup pouczył nas 
o wiernym sprawowaniu posługi 
kapłańskiej. Utkwiły mi słowa o 
nieustannej modlitwie za lud. I 
mimo, że każdy znał ten obrzęd, 
którego tyle razy byliśmy świad-
kami, to słowa te zabrzmiały na 
nowo, inaczej, skierowane do 
mnie. Na pytanie biskupa odpo-
wiedziałem chcę. Klęcząc biskup 
włożył ręce na głowę i powiedział 
cos czego tak naprawdę nie ro-
zumiem do dzisiaj, „ Czeka Cię 
Jego droga, przyjmij ja z poko-
rą”. Czułem na głowie olbrzymi 
ciężar, tego też nie rozumiałem, 
ale odpowiedziałem z całą sta-
nowczością. „Przyrzekam cześć 
i posłuszeństwo biskupowi i jego 
następcom”.  

Po uroczystościach  spotkałem 
się z mamą i bratem Józefem, 
którzy przyjechali samochodem 
złapanym na rogatce stryjskiej. 
Mama nagle złapała mi  rękę i po-
całowała otwarte dłonie. 

- Mamo nie trzeba odsunąłem 
się.

- Synu nie twoje dłonie całuje 
tylko Chrystusa, bądź dobrym 

kapłanem dodała i postawiła na 
mym czole krzyżyk.

Dwa miesiące później 29 czerw-
ca 1940 roku święcenia otrzyma-
li: Franciszek Bosak, Bolesław 
Szczur, Jan Szurlej.

Słowa biskupa wciąż mam na 
myśli. Pisząc dzisiaj wspomnienia 
myślę o krzyżu jaki powierzył mi 
Jezus. Wojna, sybir, liczne aresz-

towania czy to przepowiedział mi 
biskup Baziak?. 

c.d.n.
na podstawie pamiętnika ks. An-

toniego Kija 
opracował Ryszard Fraczek 
- mail: kontakt@naszekresy.pl

/ Kościół św. Marii Magdaleny. Tu  1940 r. mieszkało cześć kleryków i odbywały się 
wykłady  fot z wikipedia

/ Kościół i Klasztorze Księży Zmartwychwstańców Tu  1940 r. częściowo odbywały się 
wykłady  fot z wikipedia.

/ Ks. Włodzimierz Cieński 1939-1940 proboszcz kościoła Marii Magdaleny w Lwowie, 
Późniejszy kapelan  II korpusu Armii Andersa. fot z Wikipedia

Jan Henryk Rosen –„ Małżeństwo” dawna kaplica seminaryjna, Lwówfot z wikipedia.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%99zienie_na_Zamarstynowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%99zienie_na_Zamarstynowie
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 „Nocą krótkofalowe radiostacje 
działają w górach gorzej niż w 
dzień. Łączność daje się należycie 
utrzymać tylko między szczytami. 
W dolinach jest kiepska.”  Tak za-
czyna się powieść Jana Geharda 
Łuny w Bieszczadach”. Ukazała 
się w 1959 roku i szybko stała 
się bestsellerem, miała następnie 
kilkanaście wydań i trafiła nawet 
na listę lektur szkolnych. Na jej 
kanwie Ewa i Czesław Petelscy 
zrealizowali film „Ogniomistrz 
Kaleń”, który także zdobył dużą 
popularność. Wówczas, w latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesią-
tych ubiegłego wieku tylko nie-
liczni wtajemniczeni wiedzieli, 
że  Jan Gerhard faktycznie na-
zywa się Wiktor Lew Bardach i 
jest Żydem. Urodził się we Lwo-
wie 17 stycznia 1921 roku, tutaj 
ukończył polskie gimnazjum i 
został członkiem organizacji sy-
jonistycznej Bejtar. We wrześniu 
1939 roku przedostał się do Fran-
cji i w 1941 roku został członkiem 
francuskiej partii komunistycznej. 
Po wojnie wrócił do Polski i tutaj 
robił karierę wojskową i politycz-
ną. Doszedł do rangi pułkownika 
Ludowego Wojska Polskiego, był 
posłem na Sejm PRL V kadencji.   
W Bieszczady został skierowany 
w maju 1946 roku i był uczest-
nikiem lub świadkiem wydarzeń 
opisanych w książce, która obec-
nie jest krytykowana. Historycy 
„poprawni politycznie” usiłują 
totalnie zdewaluować ją wytyka-
jąc pod  pretekstem występują-
cych niezgodności z faktami jej 
antyukraiński charakter. Tymcza-
sem sam Gerhard w „Posłowiu” 
stwierdził, że jest to powieść 
oparta o autentyczne fakty, nie 
jest to więc książka historyczna. 
Ma jednak tą przewagę, że wier-
nie oddaje atmosferę tych tragicz-
nych wydarzeń i emocje  zapląta-
nych w te wypadki ludzi. Obec-
nie nawet średnio zorientowany 
Polak potrafi „odcedzić” w tej 
książce komunistyczną propagan-
dę towarzysza Gerharda, członka 
PZPR, od relacji oficera Gerhar-
da, toczącego walki ze zbrodniczą 
formacją UPA, który w randze 
podpułkownika LWP od 27 maja 
1946 roku został dowódcą 34 
Budziszyńskiego Pułku Piechoty. 
Wcześniej przez jeden miesiąc 
pułkiem dowodził mjr Emil Ci-
mura, który z kolei zmienił na tym 
stanowisku dowódcę sowieckiego 
udającego Polaka, ppłk Stanisła-
wa  Plutę. Gerhard był też świad-
kiem zdarzeń nie wyjaśnionych 
do końca do dzisiaj, jak zagłada 
kompani porucznika Wierzbickie-
go oraz śmierć w zasadzce UPA 
gen. Karola  Świerczewskiego. 
Różne spekulacje i hipotezy do-
tyczyły także śmierci Gerharda. 
Został on zamordowany 20 sierp-
nia 1971 roku w swoim mieszka-
niu w Warszawie. Ustalono, że 
był  kilkakrotnie uderzony tępym 
narzędziem w głowę, otrzymał 
kilka ciosów sztyletem i został 
doduszony paskiem od spodni. 
Z mieszkania zginęły skoroszyty 
z opracowaniami historycznymi 
Gerharda,  parę przedmiotów, ale 
pozostały znaczne kwoty pienię-
dzy. Dlatego początkowo pomi-
nięty został  motyw rabunkowy. 
Wśród różnych hipotez brano 
pod uwagę zemstę banderowców 
oraz groźbę ujawnienia prawdzi-
wych okoliczności śmierci gen. 
Świerczewskiego. W 1970 roku 
Gerhard został członkiem komisji 

Mariana Naszkowskiego, która 
miała na celu sprawdzenie tych 
okoliczności. Raport komisji zo-
stał skradziony z sejfu przez nie-
znanych sprawców podczas wła-
mania do domu Naszkowskiego i 
nie ujrzał światła dziennego. Poza 
nim nic innego nie zginęło. W 
styczniu 1971 roku Gerhard nagle 
przerwał cykl spotkań autorskich 
w Świnoujściu, a organizatorom 
tłumaczył, że zobaczył na ulicy 
człowieka, który nie powinien 
żyć (informację podaję za http://
reportaze-sadowe.wprost.pl/hi-
storia-prl/459889/Z-polityka-w-
-tle-cz1.html ). Kim mógł być ten 
człowiek? Być może osobą, na 
której oficjalnie wykonany został 
wyrok śmierci, co wiązało się z 
wcześniejszą działalnością Ger-
harda w Bieszczadach. Zabójcami 
okazało się dwóch młodych zło-
dziejaszków, a organizator napadu 
Zygmunt Garbacki był narzeczo-
nym córki Gerharda i studiował 
na Politechnice Warszawskiej. 
Obydwaj otrzymali karę śmierci, 
która została wykonana. Wersja ta 
nadal budzi wątpliwości. W trak-
cie śledztwa ustalono 50 adresów 
byłych członków UPA, w tym 19 
członków sotni „Chrina”. Jaką 
karierę robią obecnie w Polsce ich 
dzieci i wnuki?  
Jedną z kontrowersyjnych do 
dzisiaj jest sprawa zagłady kom-
pani porucznika Wierzbickie-
go dokonanej przez sotnie UPA 
pod Smolnikiem. Gerhard pisał: 
„Kompania porucznika Wierzbic-
kiego wyruszała na akcję. Miała 
przeszukać okolice Smolnika. 
Lotnik – obserwator z Sanoka, 
dostrzegł tam wczoraj kilka grup 
ludzi, poruszających się na skraju 
jednego z lasów. Prawdopodobnie 
banda. Należało to zbadać. Może 
przecież natrafi się na jakieś śla-
dy przeciwnika. Wtedy porucz-
nik Wierzbicki dałby wiadomość 
przez radio. Zostałyby urucho-
mione większe siły. Żołnierze szli 
w słońcu po obu stronach szosy 
długimi łańcuchami. Śnieg trzesz-
czał. Był on dobrze ubity płozami 
sań. Tam dalej będą jednak z pew-
nością zaspy. Nie da się tak łatwo 
iść. Porucznik Wierzbicki zasalu-
tował z siodła na pożegnanie swe-
mu dowódcy, kapitanowi Ciszew-
skiemu, który stał wyprostowany 
przy kapliczce u wylotu z Bali-
grodu” („Łuny w Bieszczadach”, 
Lublin 1980, s. 243 – 244). „W 
pierwszych miesiącach 1946 roku 
śnieg był nadal sprzymierzeńcem 
„tych z lasu”. Mógł się o tym 
przekonać porucznik Wierzbic-
ki, który w połowie marca brnął 
wraz z podległą mu kompanią 
znanym szlakiem przez Kołonice 
w kierunku Smolnika”.(s. 258). 
Oddział śledzony był przez siatkę 
OUN już od Kołonic, gdzie noco-
wał. „Rozkazy szybko zostały wy-
dane. Sotnia Hrynia podeszła na 
Jaworne, oskrzydlając kompanię 
Wierzbickiego od północy. Sotnia 
Bira, znajdująca się na nieszczę-
ście dla tej kompani przypadkiem 
pod Cisną, skierowała się forsow-
nym marszem na Wołosań, to jest 
w kierunku południowym od osi, 
po której szli żołnierze. Konny 
goniec dotarł też do Stacha. Jego 
sotnia przyczaiła się na stokach 
Krąglicy. Kompania poruczni-
ka Wierzbickiego znalazła się w 
worku. Nieprzyjaciel, rozporzą-
dzający prawie pięciuset ludźmi, 
miał nad nią przeszło czterokrot-
ną przewagę.” (s. 259). Porucz-

nik Wierzbicki nie wykonał ściśle 
rozkazu pułkownika Tomaszew-
skiego (faktycznie dowódcą 34. 
pp do 25 kwietnia 1946 roku był 
ppłk Stanisław Pluto), zgodnie z 
którym kompania miała dojść do 
Cisnej i dalej marsz kontynuować 
z grupą manewrową WOP. Wierz-
bicki chciał skrócić drogę, a gru-
pa manewrowa WOP nic nie wie-
dząc wyruszyła pod Połoninę We-
tlińską, w przeciwną więc stronę. 
Gdy ucieszeni żołnierze wyszli z 
gąszczy leśnych na polanę przed 
Smolnikiem, zostali zaatakowa-
ni przez UPA. Prawie sześciuset 
upowców z kurenia „Rena” prze-
ciwko stu dziesięciu żołnierzom. 
Trudno ocenić, czy rzeczywiście 
część żołnierzy trafiła na pole 
minowe i zginęła na nim, wiado-
mo, że takie pole tam było. Część 
dostała się do niewoli. „Było ich 
razem czternastu: trzech oficerów 
: - porucznik Wierzbicki,  podpo-
rucznik Jasiński i sierżant-pod-
chorąży Wolski – oraz jedenastu 
szeregowych. Jedyni ocaleni z fa-
talnego starcia pod Smolnikiem” 
(s. 269). Wśród nich był strzelec 
Gąsiennica. Dowódca kurenia 
Wasyl Mizernyj „Ren” stwier-
dziwszy na podstawie dokumen-
tów, że Wierzbicki urodził się w 
Trembowli, oznajmił mu, iż znał 
tam rodzinę Wierzbickich i jego 
ojca Aleksandra, który był Ukra-
ińcem. Porucznik potwierdził, że 
jest Ukraińcem oraz komunistą. 
Nie skorzystał z szansy ocalenia. 
Gerhard opisuje scenę ścinania 
siekierą głów żołnierzom. Cytuje 
słowa „Rena”: „Do ścięcia głów 
tym oto Lachom wybrałem naj-
młodszych z was. Takich, którzy 
nie popisali się w boju”. Pisze: 
„System egzekucji nie był nowy. 
Dowództwo UPA uważało, że nic 
tak nie wiąże, jak bezpośrednio 
popełniona zbrodnia. Dlatego też 
im była krwawsza, tym lepiej” 
(s. 275). Gerhard nie mógł znać 
relacji Apolinarego Oliwy, któ-
ry potwierdza istnienie takiego 
banderowskiego „obrzędu”. Tego 
barbarzyńskiego aktu dokonano 
na dziesięciu żołnierzach (z czter-
nastu jeńców dwóch oficerów za-
strzelono, jednego zabito kolbami 
karabinów, jeden uciekł). 
Apolinary Oliwa w książce „Gdy 
poświęcano noże” (s. 83) pisał: 
„Ukraińcy mieli swoistą praktykę 
przyjmowania rekrutów. Każdy 
nowo przyjęty do bandy musiał 
przejść ‚chrzest’, polegający na 
zamordowaniu Polaka, Żyda lub 
Cygana, lub jeńca radzieckiego. 
Ponieważ nie zawsze była po temu 
okazja, zwyrodnialcy, aby zapew-
nić sobie stały „zapas” ofiar, zo-
stawiali wiele rodzin polskich po-
zornie w spokoju, do czasu, kiedy 
przyjęto większą ilość rekrutów, 
którzy dotychczas nie ‚odznaczyli 
się’ niczym ‚szczególnym’. Wrę-
czano im broń. Różnie bywało – 
czasem to były siekiery, niekiedy 
deski z przymocowanym na końcu 
obustronnie wyostrzonym nożem. 
Wywlekano wtedy z domostw po-
trzebną listę ofiar i dawano na 
pastwę „rekrutom”. 
„Ren” osobiście zastrzelił ciężko 
rannego i nieprzytomnego pod-
porucznika Jasińskiego oraz po-
bitego porucznika Wierzbickiego. 
W tym momencie na ucieczkę 
zdecydował się strzelec Gąsienni-
ca. Szperacze batalionu kapitana 
Ciszewskiego natknęli się na nie-
go wspinającego się na wzgórze 
„816”, nie reagował, był w szoku. 

Ten dwudziestoletni ciemny sza-
tyn był siwiuteńki. Do Baligrodu 
wróciło też ocalałych pięciu żoł-
nierzy, którzy podczas ataku UPA  
zagrzebali się w śniegu na dnie 
wąwozu. „Tak więc ze stu dzie-
sięciu żołnierzy kompani porucz-
nika Wierzbickiego ocalało wraz 
z Gąsiennicą sześciu. Oni właśnie 
opowiedzieli o całym przebiegu 
wypadków, które rozegrały się 
pod Smolnikiem. Była to jedna z 
najcięższych klęsk poniesionych 
przez wojsko w walkach z ban-
dami w Bieszczadach” (s. 280). 
Bardzo szybko ppłk Tomaszewski 
sformował  po nadejściu uzupeł-
nień nową kompanię na miejsce 
tej, która zginęła pod Smolnikiem 
i na jej dowódcę wyznaczył pod-
porucznika Stefana Daszewskie-
go. Gąsienica odzyskał zmysły za 
dwa dni. Pozostały mu siwe wło-
sy. Podobno potem zamieszkał w 
Zakopanem i był dorożkarzem.  
Podawane są różne daty zniszcze-
nia pod Smolnikiem kompanii z 
34 Budziszyńskiego Pułku Pie-
choty:
- J. Gerhard stwierdził, że było to 
w połowie marca 1946 roku,
- A.L. Sowa, że było to 26 kwiet-
nia 1946 roku, 
- A. Bata , że było to w połowie 
marca 1947 roku,
- S. Myśliński i  J. Jastrzębski, 
że było to na początku kwietnia 
1947 roku. 
H. Dominiczak wymienia ten fakt 
w kontekście słów żołnierza wzię-
tego do niewoli pod Jasieniem 20 
marca 1946 roku: „Przypomnij so-
bie żołnierzy trzydziestego czwar-
tego pułku piechoty wziętych do 
niewoli pod Smolnikiem. Wszyscy 
zostali ścięci toporem. – Podob-
no jeden się uratował. Uciekł.”  
Wydaje się jednak, że taki dia-
log między polskimi żołnierzami 
wziętymi do niewoli pod Jasielem 
i  czekającymi na egzekucję w le-
sie pod Wisłokiem Wielkim był 
niemożliwy. Chyba, że to jednak 
Gerhard miałby rację. 
„Wiosna  1946 r. ponownie  za-
znaczyła się pasmem sukcesów 
UPA w Bieszczadach. W tym okre-
sie sotnie UPA rozbiły wszystkie 
przygraniczne polskie placówki 
WOP. Zniszczono stację Łupków 
i zablokowano tunel kolejowy. 26 
kwietnia 1946 r. w rejonie Smolni-
ka, w walce z UPA poważne straty 
poniosły oddziały WP. Do niewoli 
dostało się 150 polskich żołnierzy. 
Część z nich zwolniono, resztę 
rozstrzelano w ramach represji za 
wyjątkowo okrutnie przeprowa-
dzoną przez siły WP pacyfikację 
Zawadki Morochowskiej” (A.L. 
Sowa: Stosunki polsko-ukraiń-
skie 1939 – 1947; Kraków 1998).  
„W połowie tego miesiąca (marca 
1947 roku – S.Ż.) wysłano z Bali-
grodu do Smolnika jedną kompa-
nię 34 pp. Miała dotrzeć szosą do 
Cisnej, tam połączyć się z Grupą 
Manewrową WOP i kontynuować 
marsz do Smolnika, wzdłuż trasy 
kolejki leśnej, przez Żubracze, 
Maniów i Wolę Michową. /.../ 
Do Smolnika można się było do-
stać także inną, o połowę krótszą 
drogą, tyle tylko, że wiodła przez 
Chryszczatą. Dowódca kompa-
nii, wbrew otrzymanym rozka-
zom, postanowił iść na skróty. /.../ 
„Ren” pojął, że nieprzyjaciel sam 
się pcha w zasadzkę. /.../ Sotnia 
„”Bira””, znajdująca się w tym 
czasie w rejonie Cisnej, rozpo-

częła forsowny marsz w kierunku 
Wołosania, sotnia „Stacha” zaję-
ła pozycje na stokach Krąglicy,  a 
„Hryń” oskrzydlił  kompanię  od 
północy. W ten sposób kocioł zo-
stał zamknięty, połączone siły ban-
derowców liczyły około 600 ludzi 
i posiadały nieomal pięciokrotną 
przewagę nad żołnierzami” /.../ 
„Nazajutrz rano wziętych do nie-
woli żołnierzy wyprowadzono na 
skraj polany. Byli boso, bez mun-
durów, w samej tylko bieliźnie, 
na ciałach widoczne były ślady 
tortur. Zamordowano wszystkich, 
z całej kompanii, okrążonej pod 
Smolnikiem, zdołało się uratować 
kilkunastu zaledwie żołnierzy”  
–  pisze A. Bata w książce Biesz-
czady w ogniu. Z kolei w książce 
Bieszczady. Szlakiem walk z ban-
dami UPA dodaje: „Ścinano ich 
toporem, na specjalnie przygoto-
wanym klocu. Egzekucji dokony-
wali młodzi upowcy, dla których 
był to swoisty „chrzest bojowy”.  
„W drugiej połowie marca 1947 
roku, w rejonie wsi Smolnik, do-
stała się w zasadzkę kompania 
piechoty 34 pp. 8 DP z Baligrodu. 
Otoczyły ją 3 sotnie: Bira, Hrynia 
(„Chrina” - przyp. S. Ż.) i Stiacha   
(„Stacha” – przyp. S. Ż.), około  
600  ludzi. Dysponowały  one  pię-
ciokrotną przewagą. W toku walki 
część zginęła od kul napastnika, 
część, głownie rannych, dostała 
się do niewoli banderowskiej, a 
po torturach została zamordowa-
na. Zginęło 98 żołnierzy, ocalało 
17, którym udało się wyrwać z 
okrążenia, wśród nich połowa 
była lekko ranna” (Sz. Siekierka, 
H. Komański, K. Bulzacki: Ludo-
bójstwo dokonane przez nacjona-
listów ukraińskich na Polakach w 
województwie lwowskim 1939 – 
1947, Wrocław 2006, s. 405). 
Większość autorów walkę pod 
Smolnikiem datuje na 1947 rok, 
gdy 34 pp dowodził Gerhard. 
Wojsko Polskie poniosło naj-
większą klęskę z wszystkich walk 
toczonych z UPA, i to biorąc pod 
uwagę nie tylko teren Bieszcza-
dów. Była ona tak kompromitują-
ca, że do tej pory wokół tego wy-
darzenia prowadzone są rożnego 
rodzaju „mataczenia”. Niektórzy 
autorzy wręcz twierdzą, że...  jej 
nie było – i nie wymieniają jej 
w swoich opracowaniach. Albo, 
ich zdaniem Gerhard opisał klę-
skę poniesioną pod Jasielem 21 
marca 1946 roku. Jednakże pod 
Jasielem klęskę ponieśli żołnie-
rze WOP, nie było tam 34 pp. Za-
pewne jednak Gerhard opisując 
ucieczkę Gąsiennicy wykorzystał 
fakt ucieczki szeregowca Sudnika 
znad dołu śmierci koło Wisłoka 
Wielkiego. Historycy do tej pory 
nie dotarli do dokumentacji do-
tyczącej wydarzeń pod Smolni-
kiem. Być może, że znajdowała 
się ona w Centralnym Archiwum 
Wojskowym w Rembertowie. Na 
początku lat dziewięćdziesiątych 
ówczesny minister obrony naro-
dowej Janusz Onyszkiewicz wpu-
ścił do niego m.in. historyka ukra-
ińskiego działającego w Polsce 
Eugeniusza Misiłę (Jewhena Mi-
syłę). Misiło pracując jako archi-
wista w Ośrodku „Karta” wynosił 
stamtąd dokumenty dotyczące 
zbrodni ukraińskich, za co został 
zwolniony z pracy. Ukraiński hi-
storyk Ihor Iliuszyn z Kijowa w 
artykule zamieszczonym w  pu-
blikacji IPN Akcja „Wisła” (War-
szawa 2003) ujawnia: „W 1992 r. 
w serii „Litopysy UPA” w Toronto 

75 lat temu w Bieszczadach    
Stanisław Żurek
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ukazał się pierwszy tom wydaw-
nictwa „UPA w świetle polskich 
dokumentów” pod tytułem „Woj-
skowy Sąd Grupy Operacyjnej 
„Wisła” opracowany i uporząd-
kowany przez tego polskiego hi-
storyka pochodzenia ukraińskie-
go. Dokumenty te, obejmujące 
okres od 22 kwietnia do 16 wrze-
śnia 1947 r., pochodziły z Central-
nego Archiwum Wojskowego w 
Rembertowie pod Warszawą, z ze-
społu wówczas nieuporządkowa-
nego i niedostępnego dla history-
ków” (podr.. S. Ż.).  Dlatego nie 
można będzie nawet stwierdzić, 
czy coś z tego archiwum zostało 
wyniesione. Andrzej L. Sowa w 
artykule Akcja „Wisła” w polskiej 
historiografii – aktualne proble-
my badawcze zamieszczonym w 
wymienionej wyżej publikacji 
IPN  pisze: „Jak dotąd dysponu-
jemy zapisem decyzji podjętych w 
tej sprawie na posiedzeniu Biura 
Politycznego KC PPR, w tym cza-
sie bez wątpienia najważniejszego 
rzeczywistego organu władzy w 
Polsce. Nie znamy jednak nawet 
przebiegu dyskusji, która musiała 
towarzyszyć przyjęciu postano-
wienia o przesiedleniu ludności 
ukraińskiej.” Nie znane są więc 
motywacje i argumenty, co umoż-
liwia manipulacyjne spekulacje. 
Jeżeli w archiwum były informa-
cje potwierdzające opisaną przez 
Gerharda egzekucję żołnierzy 34 
pp wziętych do niewoli poprzez 
ścinanie im głów siekierą, to jest 
oczywiste, że już tych dokumen-
tów tam nie ma.  
Wojsko Polskie w 1946 roku po-
niosło kilka dotkliwych strat w 
walkach z UPA. 19 stycznia we 
wsi Serednie Wielkie pow. Lesko 
w zasadzkę UPA dostał się 80-oso-
bowy oddział WOP, którym do-
wodził kpt. Pilwiński. Zdumiewa 
lekkomyślność, wręcz głupota 
dowódców i żołnierzy. „Uderzyła 
nas dziwna  cisza, brak jakichkol-
wiek oznak życia. Nie było widać 
nigdzie ludzi, kury, gęsi, kaczki 
znajdowały się w kojcach, wysta-
wionych daleko od domów, mimo 
mrozu z obór  wyprowadzono 
bydło i owce. Wyglądało to tak, 
jakby mieszkańcy spodziewali się 
rychłej walki. Ten spokój powi-
nien był wzmóc naszą czujność, 
tymczasem spowodował jej osła-
bienie. Żołnierze zaczęli schodzić 
z posterunków, pozostawiając na 
wzgórzach tylko nielicznych ko-
legów, zarekwirowano kilka sztuk 
bydła, przywiązano je do wozów” 
(A. Bata: Bieszczady. Szlakiem 
walk z bandami UPA). Wtedy na-
stąpił atak UPA. Polacy podają 
straty od  8-miu (A. Bata) do 18 
osób (M. Bilska: 16 żołnierzy, je-
den oficer i 1 milicjant z Cisnej, 
Jan Sikora – który do końca osła-
niał odwrót wojska i swoich ko-
legów). Źródła ukraińskie podają, 
że zabitych zostało 30 Polaków. 
Wziętych do niewoli 25 żołnierzy 
z por. Gąsiakiem banderowcy wy-
puścili, gdy ppłk Kamiński zagro-
ził, że w innym wypadku zniesie 
z powierzchni ziemi Choceń i Se-
rednie Wielkie (A. Bata; M. Bil-
ska). 28 lutego we wsi Kamienne 
pow. Sanok upowcy zamordowali 
2 Polaków, natomiast w walce po-
legło 20 żołnierzy WP a 30 zosta-
ło rannych. Nocą z 8 na 9 marca 
we wsiach Lubycza Królewska, 
Lubycza Kniazie i Teniatyska 
pow. Hrubieszów upowcy z sotni 
„Dudy” i „Hałajdy” przy udziale 
miejscowych Ukraińców z SKW 
zamordowali 48 Polaków – cywi-
li, 41 żołnierzy WP i 7 członków 
komisji przesiedleńczej oraz wsie 
te spalili. 14 marca we wsi Wulka 
Zapałowska pow. Jarosław po-
legło 17 żołnierzy WP a we wsi 

Miłków – Stare Sioło pow. Luba-
czów w zasadzce zginęło 16 żoł-
nierzy WP. 
20 i 21 marca we wsi Jasiel pow. 
Sanok w wyniku ataku UPA 
zginęło bądź zostało zamordo-
wanych po poddaniu się 89 żoł-
nierzy WOP i 5 milicjantów z 
Komańczy oraz we wsi upowcy 
wymordowali 2 polskie rodziny 
liczące 8 osób (łącznie 102 Pola-
ków). Podczas ewakuacji zagro-
żonej placówki WOP w Jasielu 
(Beskid Niski) nastąpił atak sotni: 
„Chrina”,  „Didyka” i „Myrona” 
(wg G. Motyki), inni dodają także 
sotnię „Bira”. Według archiwum 
WOP w Jasielu broniło się 108 
żołnierzy WOP i 5 milicjantów 
z Komańczy, banderowców było 
ponad pięciuset. Co najmniej 
dwóch żołnierzy zginęło (wg re-
lacji Pawła Sudnika), 2 uciekło, 
jeden do Czechosłowacji, drugi 
do Komańczy. Do niewoli dostało 
się więc 104 żołnierzy WOP (w 
tym 11 rannych) i 5 milicjantów. 
Już 21 marca zamordowany zo-
stał dowódca strażnicy chor. Wła-
dysław Papierzyński. „Ukraińcy 
przywiązali łańcuchem jedną jego 
nogę do gałęzi jodły, a drugą do 
uprzęży konia. Ciało zostało roze-
rwane w powietrzu” (Jan Rajchel: 
„Trudne dni Jasiela”; w: Gazeta 
Bieszczadzka  nr 25 z 10.12.2015 
r.). Jego żona bezskutecznie usi-
łowała dowiedzieć się od władz 
wojskowych o losie męża, praw-
dę poznała dopiero w 1975 roku 
z publikacji książkowej Teofila 
Bieleckiego i Jana Ławskiego 
„Gdy umilkły ostatnie strzały”, 
wydanej w 1969 roku. .Następnie 
jeńców poprowadzono do Wi-
słoka Wielkiego, pozostawiając 
w Jasielu rannych 11 żołnierzy, 
po zabraniu im umundurowania. 
W nocy z 20 na 21 marca 5 ofi-
cerów i 5 milicjantów było prze-
słuchiwanych z zastosowaniem 
brutalnych tortur połączonych z 
okaleczaniem. Rano zostali oni  
zaprowadzeni na wzgórze Berdo 
i zabici strzałami w tył głowy. 
Tego i  następnego dnia według 
sporządzonej listy rozstrzelanych 
zostało dalszych 31 podoficerów i 
żołnierzy, których zwłoki zostały 
później (tj. 18 czerwca 1946 r.) 
odnalezione dzięki szeregowemu 
Pawłowi Sudnikowi, który jako 
jedyny zdołał zbiec z miejsca kaź-
ni i potem go odnaleźć. 22 marca 
odprowadzono do Karlikowa 5 
jeńców i zwolniono ich. Pozosta-
łych rozstrzelano prawdopodob-
nie w lesie koło Wisłoka Górne-
go, grobu ich nie odnaleziono, 
ale też i nie szukano go. Ze 113 
osobowej załogi (108 żołnierzy 
i 5 milicjantów) ocalało łącznie 
19 żołnierzy (2 uciekło podczas 
walki, 11 pozostawiono rannych, 
5 uwolniono oraz Paweł Sudnik). 
Gdyby za źródłami ukraińskimi 
przyjąć, że w walce zginęło 24 
żołnierzy, to wynikałoby, że UPA 
zamordowała 70 polskich jeńców. 
W czerwcu 1946 roku specjalnie 
wyznaczona komisja udała się z 
szer. Sudnikiem w rejon Wisłoka, 
gdzie udało się odnaleźć zbioro-
wy grób, a w nim 36 zwłok tyl-
ko w bieliźnie, ze skrępowanymi 
rękami i nogami. A powinno być 
w nim 41 ciał (5 oficerów, 5 mi-
licjantów i 31 żołnierzy). Tym-
czasem w książce A. Baty „Biesz-
czady. Szlakiem walk z bandami 
UPA” znajduje się kserokopia 
dokumentu „Opis wypadku” z 
dnia 28.11.1946 roku. Komen-
dant Wojewódzki MO w Rzeszo-
wie, ppłk Orłowski pisze m. in.: 
„W dniu 18.6.1946 r. odnaleziono 
grób 60-ciu pomordowanych żoł-
nierzy między którymi znajdowa-
ły się zwłoki zaginionych w dniu 

26.III. 46 r. milicjantów Posterun-
ku M.O. Komańcza.”  Z imienia 
i nazwiska wymienia on 5-ciu 
milicjantów. Śledztwo w tej spra-
wie podjęła Okręgowa Komisja 
Ścigania Zbrodni  przeciwko Na-
rodowi Polskiemu w Rzeszowie 
dopiero 27 kwietnia 2015 roku.  
O zniszczeniach dokonanych 
przez UPA w nocy z 21 na 22 
marca 1946 roku przez UPA, 
„Rocznik Sanocki” tom IV poda-
je: „Na przestrzeni od Komańczy 
do Czaszyna cała linia kolejowa 
zdemolowana. Wszystkie mosty 
spalone, słupy telegraficzne ścię-
te i spalone na stosie. Miejsca-
mi całe odcinki toru kolejowego 
wraz z podkładami wrzucone 
do rzeki. Między m. Mokre a m. 
Czaszyn strącono z nasypu kole-
jowego cysternę z ropą i wagon 
pancerny oraz lokomotywę, które 
następnie spalono. Mosty drogo-
we, począwszy od Komańczy aż 
po Tarnawę, wszystkie spalone. 
Placówka WOP z Komańczy, uda-
ła się do miejscowości Jasiel i po 
ściągnięciu tamtejszej placówki 
WOP powracająca do Sanoka w 
sile około 140 ludzi, została oto-
czona i zlikwidowana. /.../ Atak 
na gromadę Komańcza z 21 na 
22 marca miał również tragiczne 
skutki. Banderowcy przebrani po 
części w polskie mundury spalili 
budynek sanatorium kolejowego 
(w Letnisku), budynek byłego sta-
rosty Klimowa, komisariat Straży 
Granicznej, budynek nauczycielki 
Drozdowej, w którym mieściła się 
prywatna polska szkoła oraz mle-
czarnia. Ponadto spalona została 
strażnica kolejowa, budynek mi-
licjanta Hirscha, budynek wójta 
Kasiewicza, budynek doktora Hel-
lera w którym mieścił się komisa-
riat MO, stację i dwa  magazyny 
kolejowe. Nauczycielka Drozdo-
wa została spalona wraz z budyn-
kiem szkoły, zginęła również jej 
siostra nazwiskiem Kułak. Upo-
wcy uprowadzili i zastrzelili także 
milicjantów Błaszczaka i Latuska, 
porucznika Gerasika oraz koleja-
rza Gońcę. UPA zamierzała spalić 
również klasztor Nazaretanek - na 
usilną prośbę przełożonej klaszto-
ru udało się upowców od tego za-
miaru odwieść” (http://www.two-
jebieszczady.net/komancza.php). 
W rzeczywistości klasztor nie 
został spalony, ponieważ często 
ukrywali się w nim ranni upowcy.  
25 marca o godzinie czwartej 
rano nastąpił atak UPA na Pola-
ków zgromadzonych w Łupko-
wie (wopiści, milicjanci, ludność 
cywilna). Atak został odparty, ale 
obrońcom kończyła się amunicja. 
Poproszeni o „pożyczkę” Czesi 
stwierdzili, że nie mają odpo-
wiednich zapasów, ale w zamian 
zaproponowali ewakuację Pola-
ków przez granicę na swoją stro-
nę. Wobec beznadziejnej sytuacji 
dowództwo polskie zgodziło się. 
26 marca z terenu Czechosłowacji 
wjechał pociąg pancerny oraz wa-
gony towarowe. Tym transportem 
Polacy ewakuowali się przez gra-
nicę do Czechosłowacji. 
Tymczasem na odsiecz placów-
kom WOP 25 marca z Sanoka ru-
szyło zgrupowanie liczące około 
160 żołnierzy pod dowództwem 
majora Frołowa. Całkowity brak 
rozpoznania lokalizacji i sił UPA 
doprowadziły do narzucenia Po-
lakom walki w odkrytym terenie 
pod wsią Kożuszne. Atakował 
kureń „Rena” liczący około 500 
upowców. Poległo 60 żołnierzy, 
100 wydostało się z okrążenia w 
małych, rozbitych grupkach (A. 
Bata). Przed całkowitą zagładą 
uratowała Polaków rozszalała bu-
rza śnieżna, osłaniająca ucieczkę 
małymi grypami. Major Frołow 

z kapitanem Kozyrą oraz około 
50 żołnierzami przebili się w kie-
runku Komańczy. Kpt. Kozyra 
relacjonował potem: „Kiedy we-
szliśmy na pasmo wzniesień oko-
ło 2 km od Łupkowa, ujrzeliśmy 
płonącą strażnicę. Wysłani zwia-
dowcy stwierdzili, że w dniach 25 
i 26 marca załoga strażnicy biła 
się z banderowcami i pod wieczór 
przeszła granicę czechosłowac-
ką”. Grupa Frołowa podążyła jej 
śladem także przechodząc na te-
ren Czechosłowacji.  
Gerhard od opisu likwidacji straż-
nic WOP zaczyna swoją powieść 
Łuny w Bieszczadach. Pisze on: 
„Dowódca kompanii kapitan Wie-
czorek dotarł do Komańczy. Z 
pięciu placówek, jakie minął po 
drodze, zostały tylko dopalające 
się zgliszcza. Wszędzie widział 
na wpół zwęglone trupy ludzi z 
obsady. Zabrał trzech żołnierzy z 
placówki w Mokrem. Ocaleli, bo 
w chwili natarcia bandytów znaj-
dowali się na patrolu. Znalazł też 
ciężko rannego strzelca Karasiń-
skiego z placówki w Komańczy. 
Bandyci wzięli go do niewoli, 
potwornie okaleczyli i pozosta-
wili na miejscu. Rannym zaopie-
kowała się rodzina Kuźminów z 
Komańczy”. Żołnierz został wy-
kastrowany przez „powstańców 
UPA”. Ukraińska rodzina Kuź-
minów za pomoc udzieloną pol-
skiemu żołnierzowi została potem 
przez tych „powstańców” zamor-
dowana. Gdy następnego dnia, z 
dwoma batalionami, na miejsce 
walki przybył dowódca 34 pp 
ppłk Pluta – oczom jego ukazał 
się przerażający widok: wieś Ko-
żuszne w zgliszczach, na ziemi 
popiół, krew i ciała poległych 
ponad 40 żołnierzy. Niektórzy z 
nich mieli rozbite siekierami gło-
wy, odrąbane ręce i nogi, a nawet 
wydłubane bagnetami oczy (S. 
Myśliwski, A. Bata). 
14 kwietnia 1946 roku  we wsi 
Uhnów pow. Tomaszów Lubelski 
upowcy z sotni „Zeleźniaka” pod-
czas napadu na stację kolejową 
zabili 30 żołnierzy WP i spalili 10 
wagonów kolejowych, w których 
zginęło 18 Ukraińców – przesie-
dleńców. Nocą z 14 na 15 lipca 
we wsi Wołkowyja pow. Lesko 
(Bieszczady) UPA zamordowała 
32 Polaków a 4 uprowadzonych 
zaginęło bez wieści. „Wybrane 
osoby wiązano i żywcem wrzuca-
no w ogień, niektórym „humani-
tarnie” podcinano wpierw żyły” 
(Motyka..., s. 376; Tak było...). 
„W nocy z 14 na 15 lipca 1946 r. 
około godz. 24oo oddziały UPA 
zaatakowały Wołkowyję. W wio-
sce stacjonował korpus Wojsk 
Ochrony Pogranicza oraz znajdo-
wał się Posterunek MO. Ponadto 
przebywało tu wielu mieszkańców 
sąsiednich wiosek, wcześniej za-
atakowanych przez nacjonalistów 
ukraińskich. Dwie grupy uderzyły 
na obiekty zajmowane przez woj-
sko i milicję, zaś trzecia zaczęła 
palić domy i zabijać mieszkań-
ców narodowości polskiej. Od kul 
zginęli Franciszek P., Franciszek 
W., Stanisław F., Józef S., Jan P., 
Józef M., Michał F., Aleksandra 
Sz., Franciszek Sz., oficer Wojska 
Polskiego o nazwisku I. i jeden 
żołnierz. Ze szczególnym okru-
cieństwem sprawcy pozbawili ży-
cia: Stefanię P. – poprzez zakłucie 
bagnetem, Aleksandra W. – wy-
krojone nożem serce, ściągnięta 
z nadgarstków skóra, Antoniego 
P. – przebicie twarzy bagnetem, 
Franciszka J.– cios w skroń i po-
derżnięcie nożem gardła. Trzech 
nieustalonych z imienia i nazwiska 
żołnierzy zostało ciężko rannych. 
Nacjonaliści ukraińscy usiłowali 
dokonać zabójstwa Ludwika W. i 

mężczyzny o nazwisku K., ale na 
skutek zacięcia broni udało im 
się zbiec. W czasie trwającej do 
godz. 15oo walki, sprawcy spalili 
ok. 80 budynków mieszkalnych i 
gospodarczych wraz z dobytkiem 
należących do ludności polskiej.” 
( IPN, sygn. akt S 69/07/Zi). 
28 marca 1947 roku w zasadzce 
sotni UPA „Chrina” we wsi Ja-
błonki koło Baligrodu pow. Lesko 
zginął gen. Karol Świerczew-
ski „Walter”. Okoliczności jego 
śmierci do dzisiaj nie zostały jed-
noznacznie wyjaśnione. 
Kolejne rozbieżności dotyczyły 
zasadzki UPA na grupę Manewro-
wą WOP jadącą z Cisnej do Ba-
ligrodu: czy miedzy 15 marcem 
a  2  kwietniem miały miejsce 
dwa napady UPA na żołnierzy, 
jeden między Jabłonkami a By-
strem oraz drugi w Kołonicach, 
czy tylko jeden. H. Dominiczak 
twierdzi, że był jeden napad, 
kilka dni przed zasadzką na gen 
Świerczewskiego. Do Baligrodu 
dwoma samochodami odjechała z 
Cisnej trzydziestoosobowa grupa 
demobilizowanych żołnierzy. Co 
istotne, w tym czasie wopiści z 
Cisnej przygotowywali operację 
przeciwko UPA. Miała ona od-
być się na drugi dzień, wopiści 
mieli iść trasą Żubracze - Maniów 
- Smolnik. „W rejonie Smolnika 
nastąpić miało spotkanie z grupą 
operacyjną strażnic z Komańczy, 
a potem miała być wspólna akcja 
w rejonie Maguryczne – Kicze-
ra – Krasna”. Mogło to być w 
połowie marca, a do Smolnika 
wysłana została także kompa-
nia 34 Budziszyńskiego Pułku 
Piechoty. Jednakże w półtorej 
godziny po wyjeździe samocho-
dów wopiści w Cisnej otrzymali 
przez radiotelegraf informację o 
zasadzce między Jabłonkami a 
Bystrem i śmierci demobilizo-
wanych żołnierzy. „Na miejscu 
tragedii, pośrodku szosy, stały 
spalone wraki samochodów. W 
promieniu kilkudziesięciu metrów 
leżeli żołnierze. Bez mundurów, 
w samej tylko bieliźnie, bez bro-
ni. Ich ciała były zmasakrowane. 
Poza licznymi ranami od kul mieli 
pokłute bagnetami twarze, ręce i 
nogi, niektórzy wyłupione oczy i 
rozszarpane zapalnikami twarze. 
/.../ Dwadzieścia metrów od nich 
leży grupa żołnierzy rozszarpa-
na granatami, woleli śmierć, niż 
oddać się w ręce upowców. /.../ Z 
kępy krzaków żołnierze wyciągają 
dwóch ciężko rannych wopistów. 
Jeden umiera na ich rękach. Dru-
gi, po opatrzeniu ran, opowiada 
o przebiegu wypadków”. Wśród 
zabitych był komendant posterun-
ku w Cisnej, sierżant Skoneczny 
(faktycznie nazywał się Jan Du-
plak). Dwóch poległych oficerów 
miało za sobą szlak bojowy od 
Lenino po Berlin. Łącznie zginęło 
trzydziestu żołnierzy i oficerów. 
Wopiści ruszyli w pościg. Do-
padli banderowców w Żernicy. 
„Tylko kilku udało się ujść...” (H. 
Dominiczak). Po kilku dniach w 
zasadzce zginął gen. Świerczew-
ski. 
Inni autorzy zasadzę na wopistów 
datują na „trzy dni później”, czy-
li 31 marca. Z relacji ich wynika 
jednak, że były dwie zasadzki. 
Pierwsza na grupę rekwirującą 
żywność w Kołonicach (gdy je-
chała ona załatwiać sprawy zwią-
zane z demobilizacją do Baligro-
du) oraz druga na grupę rannych i 
chorych żołnierzy odwożonych z 
Cisnej do Sanoka. 
UPA wracając z zasadzki zaata-
kowała kolumnę przesiedleńców. 
Podawane są daty tej zasadzki: 
23 marca oraz 23 kwietnia 1947 
roku. Bardziej prawdopodobna 
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jest data 23 marca. Wówczas w 
okolicach Cisnej UPA zaatako-
wała kolumnę przesiedleńców w 
wyniku czego zginęło 17 osób 
cywilnych oraz 5 milicjantów 
(Na Rubieży, nr 29). Z. Koniecz-
ny podaje, że było to 23 kwietnia, 
zginęło 5 milicjantów, 2 Polaków 
z komisji przesiedleńczej oraz 15 
Ukraińców – przesiedleńców.  
Z powyższego wynikałoby, że 23 
marca 1947 roku we wsi Bystre k. 
Baligrodu pow. Lesko w zasadzce 
UPA zginęło 32 żołnierzy WP, w 
tym 5 oficerów, oraz ranni i cho-
rzy z Grupy Manewrowej WOP 
z Cisnej, jadący do Baligrodu. 
Natomiast 1 kwietnia 1947 roku 
w Kołonicach k. Baligrodu pow. 
Lesko w zasadzce UPA zginęło 19 
żołnierzy WP, w tym 6 oficerów 
oraz komendant MO w Cisnej, 
natomiast 8 żołnierzy dostało się 
do niewoli, zostali oni uprowa-
dzeni i zaginęli bez śladu. Ofice-
rowie jechali z obstawą załatwiać 
sprawy związane z demobilizacją, 
ale postanowili zaopatrzyć się w 
żywność „na drogę” i we wsi 
wpadli w zasadzkę UPA. 
W książce A. Baty Bieszczady 
w ogniu znajduje się kseroko-
pia „Sprawozdania” Powiatowej 
Komendy MO w Lesku z dnia 2 
kwietnia 1947 r. o następującej 
treści: „W dniu 1.4.1947 r. w go-
dzinach południowych z grom. Ci-
sna jechało do Baligrodu samo-
chodem 31 żołnierzy, w tym 6-ciu 
oficerów i Kom. Post. M.O. Cisna 
kapr. Duplak Jan. Około 13-j w 
południe na 5-6-tym kilometrze 
przed Baligrodem samochód zo-
stał napadnięty i ostrzelany przez 
przeważającą siłę banderowców 
skutkiem czego został zabity szo-
fer tegoż samochodu. Ponieważ 
kierowca został zabity auto było 
nie opanowane i tym samym wpa-
dło do rowu. Żołnierze widząc że 
zostali napadnięci przez bande-
rowców z zasadzki zajęli stanowi-
ska obronne w rowach obok szosy 
i bronili się. Banderowcy w liczbie 
około 150-t ludzi silnym ogniem 
z broni maszynowej trwającym 
przez około 30-ci minut zabili 
20-tu żołnierzy w tym Kom. Post. 
M.O. Cisna kapr. Duplaka Jana, 
oraz raniła dwu żołnierzy. Z na-
padniętej grupy W.P. uratował się 
jedynie jeden żołnierz który uciekł 
do Baligrodu i dał znać o wy-
padku. Po przybyciu na miejsce 
wypadku stwierdzono, że zostało 
zabitych 19-tu żołnierzy i Kom. 
Post. M.O. Cisna oraz 8-miu żoł-
nierzy zaginęło bez wieści, praw-
dopodobnie uprowadzeni zostali 
przez napastników ponieważ do 
tej pory nie powrócili do swej jed-
nostki. Rannych odwieziono do 
szpitala w Sanoku. Banderowcy 
po zabiciu żołnierzy obrabowali 
ich z odzieży a następnie w be-
stialski sposób poprzebijali ba-
gnetami zwłoki i połamali ręce, 
oraz zabrali wszystką broń którą 
posiadali żołnierze. Spodziewając 
się nadejścia pomocy ze strony 
W.P. wycofali się w nieznanym 
kierunku. Po upływie krótkiego 
czasu nadjechało 70-ciu żołnierzy 
i zabrali zabitych i rannych do 
Baligrodu”. Sprawozdanie spo-
rządził: widnieje odręczny podpis 
– prawdopodobne nazwisko: Ko-
piczyński.
A. Bata pisze, że zasadzka ta mia-
ła miejsce zaledwie w trzy dni 
po zabójstwie gen. Świerczew-
skiego, czyli 31 marca. „Sotnie 
„Hrynia” („Chrina”) i „Stacha” 
w wąskim przesmyku doliny, na 
skraju miejscowości Bystre, za-
atakowały 34-osobowy oddział, 
składający się z rannych i chorych 
żołnierzy Grupy Manewrowej 
WOP z Cisnej, udających się do 

Baligrodu. Z okrążenia wycofało 
się jedynie dwóch żołnierzy, dwu-
dziestu jeden  zginęło  na  miejscu,  
pozostałych jedenastu banderow-
cy wzięli do niewoli. Czekał ich 
straszny los, zostali poddani naj-
wymyślniejszym torturom, przy-
kład szczególnego bestialstwa 
dawał sam „Hryń”. Jeńcom ob-
cinano uszy, wykłuwano oczy, wy-
rywano narządy płciowe, wiesza-
no na własnych wnętrznościach. 
Wszystkich zamordowano. /.../ 
Także na tej fatalnej trasie sotnia 
„Hrynia” napadła na jadących 
samochodem z Cisnej do Baligro-
du 30 oficerów i żołnierzy, którzy 
wracali do macierzystej jednostki 
w Słupsku. W samochodzie znaj-
dował się również nowy komen-
dant posterunku w Cisnej – sierż. 
Jan Duplak. Bandyci otworzyli 
ogień jednocześnie z obu stron 
szosy, z bardzo bliskiej odległo-
ści. /.../ Tylko czterech żołnierzy 
znalazło schronienie w lesie i oni 
ocaleli. Pozostali polegli w walce, 
bądź zostali zamordowani. Zginął 
też Jan Duplak, jego zmasakro-
wane ciało znaleziono na skraju 
zagajnika”.
S. Myśliński zasadzkę na chorych 
i rannych żołnierzy z 4 manewro-
wej grupy WOP, liczącej 34 ludzi, 
datuje „w trzy dni” po zabójstwie 
Świerczewskiego. „Na  pobojo-
wisku pozostało 21 poległych, w 
tym 5 oficerów. Tylko dwaj żoł-
nierze zdołali się uratować. Je-
denastu rannych żyło jeszcze, lecz 
tylko tak długo, jak długo mogli 
wytrzymać w torturach. Dowód-
ca sotni „Hryń” stwierdziwszy, iż 
straty własne wynoszą 5 zabitych 
i 3 rannych striłców – osobiście 
bagnetem wydłubywał żołnierzom 
oczy, obcinał im uszy, popisywał 
się swą siłą wyrywając rannym 
narządy płciowe. Zresztą „Hryń” 
kazał dowódcy żandarmerii „Ber-
kutowi” zamordować również 
trzech własnych rannych striłców, 
by nie opóźniali marszu. W dro-
dze powrotnej sotnie „Hrynia” 
i „Stacha” rozprawiły się też z 
kolumną ukraińskich przesiedleń-
ców i jej eskortą, złożoną z pięciu 
milicjantów. Zginęli wszyscy funk-
cjonariusze MO i 17 osób cywil-
nych, przeważnie kobiety i dzieci. 
W kilkanaście godzin później (1 
kwietnia? – przypis S.Ż.) te same 
sotnie UPA zniszczyły samochód 
ciężarowy, w którym jechało 30 
zdemobilizowanych oficerów i 
podoficerów WP. Samochód sta-
nął w płomieniach, a krzyżowy 
ogień kilku cekaemów wysiekł  
prawie wszystkich. Zginęli bez-
bronni, którzy przez tyle długich 
frontowych miesięcy patrzyli 
śmierci w oczy. Tylko czterech 
zdołało uratować się ucieczką w 
las. Ranni – w tej liczbie również 
nowy komendant posterunku MO 
w Cisnej,  sierżant Jan Duplak – 
dostawszy się w ręce bandytów, 
zostali przez nich storturowani i 
powieszeni. /.../ W niedługim też 
czasie (czyli na początku kwietnia 
1947 r. –  S.Ż.)  ataman kurenny 
major „Ren”, przy udziale sot-
ni „Hrynia”, „Bira”, „Stacha” 
i „Brodycza” – łącznie w sile 
ponad sześćset strilców – zadał 
jedną z najcięższych klęsk, jaką 
poniosło wojsko w walkach z UPA 
w Bieszczadach: rozbił frontową 
kompanię z 34 Budziszyńskiego 
Pułku Piechoty. Tylko nieliczni 
zdołali się uratować. Miało to 
miejsce wśród lasu Maguryczna, 
kilkaset metrów od wsi Smolnik, 
a około dwunastu kilometrów – w 
linii prostej na zachód – od Jabło-
nek”.
J. Jastrzębski pisze: „1 kwietnia 
siedmiu oficerów z grupy manew-
rowej WOP w Cisnej jechało do 

Baligrodu w sprawach służbo-
wych. Duplak, który już od dawna 
wybierał się do Komendy Powia-
towej w Lesku, zabrał się z nimi. 
Jechali z ochroną 24 żołnierzy 
uzbrojonych w erkaemy i auto-
maty. W Jabłonkach wysiedli z 
samochodów i dalej szli marszem 
ubezpieczonym. Tak doszli do By-
strego. Byli przekonani, że naj-
bardziej niebezpieczny etap mają 
już za sobą. Ledwo zdążyli wsiąść 
do samochodu i ujechać kilkaset 
metrów, zostali zasypani ogniem 
banderowców. Kilku żołnierzy 
zginęło od razu. Pozostali broni-
li się zaciekle, ale nie mieli szans 
wobec przeważającej siły liczeb-
nej i ogniowej banderowców. Gdy 
na miejsce tragedii dotarła – wy-
słana na odgłos strzałów – pomoc 
z Baligrodu, na szosie i w oko-
licznych rowach leżały rozebrane 
do naga i potwornie okaleczone 
zwłoki 16 żołnierzy i oficerów. 
Siedemnastym był zmasakrowany 
w stopniu przekraczającym ludz-
ką wyobraźnię Jan Duplak. 10 
żołnierzy banda prawdopodob-
nie uprowadziła i zamordowała, 
albowiem przepadli bez wieści. 
Przepadła też w leśnych ostępach 
banda, chociaż pościg ruszył nie-
zwłocznie jej śladem”. 
O tej zasadzce opowiada kolega 
milicjanta Jana Duplaka, a jego 
wspomnienia zatytułowane „Oca-
lał tylko jeden” zamieszcza Maja 
Bilska w książce Ognie nad So-
linką. „Opowiem wam teraz jak 
mój kolega Duplak zginął w Ja-
błonce. Uparł się jechać z grupą 
31 żołnierzy do Baligrodu. /..../ 
Ocalał wówczas tylko jeden żoł-
nierz, który wrócił po kilku dniach 
w dosłownie posiekanym kulami 
płaszczu, ledwo żywy z wycień-
czenia. Od niego dowiedzieliśmy 
się o losach reszty. Duplak dowo-
dził wówczas oddziałem milicjan-
tów, bardzo też wierzył w swoje 
bojowe doświadczenie frontowe. 
Lecz niewiele znał się na walce 
z bandami. Z ufnością wyruszył 
na czele oddziału na penetrację 
terenu i ściągnięcie kontyngen-
tu” (podkr. S.Ż.). Zatrzymany po 
drodze Ukrainiec poinformował 
oficera, że w Kołonicach, skąd 
rzekomo pochodził, od kilku dni 
nie ma ani jednego „partyzanta”. 
Faktycznie, gdy wjechali do Ko-
łonic, poza kilkoma kobietami nie 
zastali nawet dzieci. Wieś wyglą-
dała na prawie wymarłą. Żołnie-
rze nie widząc zagrożenia na roz-
kaz dowódcy porozchodzili się po 
zagrodach. „Stałem na posterun-
ku bliżej lasu i nagle zobaczyłem, 
że wśród chałup pojawili się jak-
by wyrośli spod ziemi uzbrojeni 
cywile. /.../ Całe starcie trwało 
zaledwie kilka minut i zakończyło 
się całkowitą klęską oddziału”. 
G. Motyka twierdzi, że upowcy od 
dawna „polowali” na wopistów z 
Cisnej, aby dokonać zemsty za 
zagładę szpitala, „wreszcie wysił-
ki upowców zostały uwieńczone 
powodzeniem. 1 kwietnia 1947 r., 
chcąc załatwić sprawy służbowe 
związane z przejazdem do Ko-
szalina, kilku oficerów (na czele 
z dowodzącym por. Dzięgielew-
skim) wybrało się w podróż z 
Cisnej do Baligrodu. Osłaniało 
ich 24 żołnierzy. Towarzyszył 
im także komendant posterunku 
MO z Cisnej – Duplak. Cała ta 
grupa (razem 32 osoby), uzbro-
jona m.in. w pięć erkaemów, 
wyjechała ciężarówką z Cisnej 
o godz. 10.20. Jechano w pełnej 
gotowości bojowej. Miejsce na-
padu na gen. „Waltera” żołnierze 
przeszli pieszo. Kilkaset metrów 
dalej, gdy już wopiści z powrotem 
wsiedli na ciężarówkę, zostali za-
atakowani. Gwałtowny szturm 

zmiótł polską obronę. Na odgłos 
strzałów natychmiast wyruszyła 
pomoc z Cisnej i Baligrodu. Na 
miejscu zasadzki znaleziono 16 
zabitych i 4 ciężko rannych żoł-
nierzy – dwóch z nich nie udało 
się już odratować. Zginął też ko-
mendant MO – Duplak. Jednemu 
z żołnierzy, szer. Michalakowi, 
powiodło się wyrwanie z okrą-
żenia, dotarł następnie lasami do 
Baligrodu. Dziesięciu wopistów 
uprowadzono i zamordowano. 
Motyka powołując się na „Akta w 
sprawie śmierci Świerczewskie-
go” znajdujące się w Centralnym 
Archiwum Wojskowym pisze: „W 
pościg wyruszyła grupa operacyj-
na 32 pp. Parę dni po opisanych 
wypadkach natrafiła ona w Żer-
nicy na grupę upowców. Dwóch 
z nich zginęło w walce, dowódca 
– „Jar” popełnił samobójstwo, a 
pięciu umknęło. Ciekawe, że Do-
miniczak straty UPA ocenił na 20 
zabitych. Może to wskazywać na 
ofiary wśród ludności cywilnej” 
. Motyka wniosków takich nie 
wysnuwa w przypadkach, gdy 
zawyżone ilości strat żołnierzy 
polskich podają banderowcy, np. 
pod Jamną Górą UPA straty WP 
oceniła na 58 żołnierzy, a pole-
gło ich czterech – upowcy zabili 
więc 54 osoby cywilne? Z notesu 
znalezionego przy „Jarze” dowie-
dziano się, że na wopistów napa-
dła sotnia „Bira”. 
Jest pewne, że napad był jeden 
i miał miejsce 1 kwietnia 1947 
roku, natomiast nie wiadomo, 
dlaczego wiązało się to z dezin-
formacją i co miała ona przykryć. 
Czy dotyczy to zagłady 34.pp WP 
pod Smolnikiem? W tym przy-
padku musiałoby to mieć miejsce 
w marcu 1947 roku (być może 23 
marca?).   
Były to ostatnie sukcesy UPA w 
walkach polsko-ukraińskich w 
Bieszczadach. Należy podkre-
ślić, że w tych walkach Wojskiem 
Polskim dowodzili sowieccy 
dowódcy, mający za sobą m.in. 
przeszkolenie w szkole NKWD 
w Kujbyszewie. 28 sierpnia 1944 
roku na stacji kolejowej w Siedl-
cach wyładowała się grupa 87 ro-
syjskich oficerów przydzielonych 
do formowanej  2 Armii WP,  w 
tym do utworzonej 8 Dywizji Pie-
choty. Wśród nich byli pułkownik 
Wasyl Gulida oraz majorowie: 
Feliks Kondracki, Stanisław Plu-
to i Mikołaj (Nikołaj) Kiryluk 
(wszyscy trzej w Bieszczadach 
byli już podpułkownikami). Jed-
nym z największych sadystów 
przesłuchujących  partyzantów 
AK wcielanych do wojska był 
szef śledczy kapitan Frołow, któ-
ry w Bieszczadach miał już sto-
pień majora. Wyroki śmierci za-
twierdzał Świerczewski. 
„Z listu starosty powiatowego w 
Lesku Tadeusza Pawłusiewicza  
do wojewody rzeszowskiego z 2 
stycznia 1946 r. dotyczącego do-
wódcy 36 pułku 8 dywizji Wojska 
Polskiego, płk. Nikołaja Kirylu-
ka – Ukraińca, wyłania się ob-
raz krwawego watażki, którego 
zapewne NKWD zainstalowało w 
polskim wojsku” – pisze Andrzej 
Potocki w książce Bieszczadzkie 
losy. Starosta zarzucał Kiryluko-
wi dokonywanie licznych areszto-
wań, wręcz łapanek, niewinnych 
ludzi w celu wymuszenia okupu, 
oraz liczne kradzieże i gwałcenie 
kobiet, które kazał sobie przypro-
wadzać na kwaterę. Oskarżył go 
też o prowokowanie upowców do 
ataków na żołnierzy i ludność pol-
ską. W Wojsku Polskim przysła-
nym w Bieszczady służyło dużo  
zmobilizowanych partyzantów z 
Armii Krajowej i z samoobron na 
Kresach, ale także narodowości 

ukraińskiej. W lipcu 1944 roku w 
WP służyło 1171 żołnierzy i 234 
oficerów narodowości ukraińskiej 
(E. Prus: Atamania UPA). W  po-
wiecie tomaszowskim jesienią 
czterdziestego czwartego roku 
do wojska polskiego zgłosiło się 
ponad tysiąc żołnierzy i około 
dwustu oficerów oraz podofice-
rów narodowości ukraińskiej (Z. 
Ziembolewski: Krwawe noce 
pogranicza.). Ukraińcy unikali 
poboru do Armii Czerwonej, je-
śli już nie szli do UPA, to woleli 
trafić do Wojska Polskiego. Wielu 
z nich miało na swoim sumieniu 
krew żydowską i polską służąc w 
policji ukraińskiej oraz w UPA i 
nadal było przesiąkniętych niena-
wiścią do Polaków. W Bieszcza-
dy trafili więc jakby ze „swoim” 
dowódcą. „Ostatnio w czasie spa-
lenia gromady Mchawa w gminie 
Baligród – za zabicie dwóch żoł-
nierzy polskich przez banderow-
ców – spalono 40 gospodarstw 
ukraińskich. Ale za co spalono 
przy tym 14 gospodarstw polskich 
i zabito pięciu Polaków, skoro Po-
lacy byli zupełnie niewinni i stale 
przez banderowców prześladowa-
ni?” - pisał starosta Pawłusiewicz 
(A. Potocki: Bieszczadzkie losy). 
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Wspomnienia Marii Dorociak 
z Podola
Maria Dorociak

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

Podole to piękna kraina mlekiem 
i miodem płynąca. Tam pod zabo-
rem austriackim żył mój dziadek 
Stanisław i babcia Maria z domu 
Walewicz. Tam się urodzili moi 
stryjowie i ciotki, moja mama i 
ojciec. Ojciec miał trzy siostry i 
dwóch braci. Ja również tam się 
urodziłam, trzy lata po odzyska-
niu niepodległości przez Polskę 
po 123 latach zaborów. Tam prze-
żyłam moje dzieciństwo i mło-
dzieńcze lata. Kiedy opuszczałam 
tę krainę, miałam 20 lat. Maria 
Dorociak (z domu Ratuszna).

Dzieciństwo

Urodziłam się 24 grudnia 1921 
roku w Prosowcach na Podolu, w 
powiecie Zbaraż, w wojewódz-
twie tarnopolskim. W przedwo-
jennej Polsce, dzisiejszej Ukra-
inie. Ojciec Kazimierz Ratuszny, 
mama Anna z domu Czerniecka. 
Miałam cztery siostry: Helenę 
urodzoną 11.02.1924 roku, Na-
talię, Nadię i Olgę. Mama uro-
dziła pierwszego synka, lecz 
zmarł w wieku niemowlęcym. 
Później urodziłam się ja i byłam 
najstarszą z sióstr. Mieszkaliśmy 
niedaleko rzeki Zbrucz, która 
w 1921 roku wyznaczała grani-
cę państwową między Polską a 
Związkiem Sowieckim. W 1932 
roku stacjonowały tam jednost-
ki graniczne Wojska Polskiego. 
Wychowywałam się w rodzinie 
katolickiej. Wieś nasza miała 106 
domów i liczyła około 450 miesz-
kańców. Połowa Polaków, połowa 
Rusinów, czyli Ukraińców. Wszy-
scy razem żyliśmy w zgodzie. Re-
ligia była ta sama, katolicka, tylko 
obrządek inny. Rusini, grekokato-
licy, chodzili do cerkwi. Polacy, 
wiary rzymskokatolickiej, do ko-
ścioła. Nasza kaplica była mała, 
potem Polacy pomogli w budo-
wie dużej, pięknej cerkwi. Uzna-
waliśmy ich święta, a oni nasze. 
Wszyscy tu byliśmy dwujęzyczni, 
ale jednak wśród mieszkańców 
przeważał język ruski. Wzajem-
nie się zapraszaliśmy. W tamtych 
czasach dzieci były podporząd-
kowane woli ojca. Córce męża 
wybierał ojciec, różnie to potem 
bywało. Nieraz nie było czasu 
do zakochania się. Miłość przy-
chodziła dopiero później, albo i 
wcale. Małżeństwa zdarzały się 
mieszane. Nieważna była narodo-
wość, lecz majątek, jaki wnosili.

Gdy ojciec był Ukraińcem, a mat-
ka Polką, to synowie z tego mał-
żeństwa byli Ukraińcami, a córki 
Polkami i na odwrót. Żona żyła 
w cieniu męża i ciężko pracowa-
ła. Głos zawsze należał do męża. 
Mieszkaliśmy w domu, który był 
zbudowany ze wszystkiego, co 
się dało. Taka lepianka z gliny, 
słomy, drzewa i kamienia. Dach 
był pokryty słomą. W domu była 

jedna izba, kuchnia, w której stał 
chlebowy piec i palenisko ku-
chenne, sień i komora. Podłoga 
była ubita z gliny – takie klepisko. 
W izbie stał stół, ława, kredens, 
kufry i łóżka wysoko ułożone 
posłaniem. Poduszki i pierzyny 
były ładnie obleczone poszew-
kami, które mama sama uszyła. 
Na ścianie wisiało kilka świętych 
obrazów. Niedaleko stała obora 
i stodoła. Mieliśmy krowy, gęsi, 
kury i świnie. Światła wtedy nie 
było. Były lampy naftowe i świe-
ce z wosku pszczelego, ale bardzo 
drogie i nie każdego było na nie 
stać. Zapałki były, ale drogie, mu-
sieliśmy oszczędzać, ponieważ 
były grube, to dzieliliśmy je na 
czworo. Jak zabrakło zapałek, to 
była hubka i krzesiwo, ale wtedy 
trzeba było się namęczyć, żeby 
rozpalić. Pola mieliśmy 3 morgi, 
ziemia była bardzo urodzajna, 
czarnoziem. Uprawialiśmy tam 
pszenicę, żyto, grykę, len i kono-
pie. Sadziliśmy kartofle i buraki 
cukrowe. Mieliśmy piękny ogród 
i sad, gdzie rosły jabłonki, grusze 
i śliwy. Gdy miałam około sze-
ściu lat, nie pamiętam dokładnie, 
ojciec, nie widząc szansy na lep-
sze życie na tej rodzinnej ziemi, 
postanowił poszukać łatwiejszego 
chleba w Kanadzie. W tych cza-
sach do Kanady łatwo było się 
dostać, wystarczyło mieć świa-
dectwo zdrowia, kartę moralności 
i odpowiednią kwotę pieniężną. 
Jak postanowił ojciec, tak zrobił. 
Sprzedał kawałek ziemi i wypły-
nął za „wielką wodę”. Mama wte-
dy była w ciąży z trzecim dziec-
kiem. Musiałam pomagać mamie 
w codziennych domowych obo-
wiązkach i opiekować się Helą, 
moją młodszą siostrą, a później 
maleńką Natalką. Był to ciężki 
i trudny czas. Moje dzieciństwo 
właśnie się skończyło. Szybko 
wkroczyłam w świat dorosłych. 
Trzeba było żyć i pracować. 
Orka, siew i zbiór plonów to była 
nasza codzienność. Gdy zbliżały 
się żniwa i sianokosy, w polu po-
magali nam sąsiedzi. Zboże żęto 
sierpem, żaden kłos, żadne zia-
renko nie mogło się zmarnować. 
Kartofle kopaliśmy motyką, a 
konopie i len wyrywaliśmy ręcz-
nie z korzeniami i wiązaliśmy w 
snopki. Zboże młóciliśmy cepami 
na klepisku w stodole, a nasiona 
lnu wygniatałyśmy same, bosy-
mi stopami. Potem chodziłyśmy 
z mamą na odrobek do sąsiadów. 
Mama dużo szyła z płótna lnia-
nego. Również w ten sposób im 
się odwdzięczała, szyjąc dla nich 
koszule, spodnie, spódnice i inne 
rzeczy. Latem chodziłyśmy po łą-
kach i zbierałyśmy zioła – dziu-
rawiec, ziele skrzypu, rumianek, 
miętę. Z drzew zrywałyśmy kwia-
ty lipy, potem robiłyśmy z tego 
herbatę. Była bardzo dobra i zdro-
wa. Z palonego jęczmienia robi-

łyśmy kawę. Mydło mama robiła 
z ługu, popiołu drzewnego, soli i 
tłuszczu zwierzęcego. Takim my-
dłem prałyśmy ubrania i pościel 
na tarach. Był to taki kawałek 
blachy falistej w kształcie prosto-
kąta w metalowej ramie. Do dziś 
mam taką tarę, leży na strychu. 
Do umycia się było mydło z oleju 
o różnych zapachach z suszonych 
ziół i kwiatów. Potem już można 
było kupić szare mydło. 

W Prosowcach była kaplica, któ-
ra należała do parafii Toki. Co 
drugą niedzielę przyjeżdżał pro-
boszcz i odprawiał mszę. Do na-
szej kaplicy przychodzili również 
mieszkańcy z sąsiednich wiosek. 
Po mszy ludzie nie szli do do-
mów, tylko stali pod dzwonnicą i 
rozmawiali o różnych sprawach. 
Kto coś widział i słyszał, to opo-
wiadał. W Tokach przyjęłam I 
Komunię Świętą, nie w białej 
sukience, lecz w zwykłej skrom-
niutkiej, którą uszyła mi mama. 
Uczęszczałam do Jednoklasowej 
Polskiej Powszechnej Szkoły im. 
Zofii Chrzanowskiej. Kierow-
nikiem szkoły był pan Tadeusz 
Barc, a inspektorem pan Edward 
Kotuski. Obowiązek szkolny roz-
poczynał się w wieku siedmiu 
lat. Nauka była obowiązkowa do 
czternastego roku życia. U nas na 
wsi, jak ktoś miał skończone 4 
klasy, to było dobrze. Uczyliśmy 
się w jednej izbie lekcyjnej, dzie-
ci polskie i ukraińskie. Uczył nas 
jeden nauczyciel. Chodziliśmy na 
dwie zmiany. Zajęcia odbywa-
ły się 6 dni w tygodniu. Razem 
uczyły się klasy I z II oraz III z 
IV. Przed rozpoczęciem lekcji i po 
jej zakończeniu zawsze odmawia-
liśmy modlitwę. Mieliśmy książki 
i tabliczki, na których pisaliśmy 
rysikiem. Potem były zeszyty 
i ołówki. Uczyliśmy się języka 
ojczystego, rachunków, religii, 
przyrody, geografii, historii, ry-
sunków, robótek, śpiewu i gimna-
styki. Ukończyłam cztery klasy.

W zimie często dzieci nie miały 
odpowiedniego ubrania i butów, 
więc nie chodziły do szkoły. Gdy 
na wiosnę i jesień były prace w 
polu, to dzieci zostawały w domu, 
by pomóc rodzicom. Niektórzy 
ojcowie mówili dzieciom; „szkoła 
ci jeść nie da. Pójdziesz do szkoły 
to, kto będzie pracował, kto krowy 
będzie pasł”?. Więc dzieci opusz-
czały zajęcia. Na lekcjach musia-
ła być cisza i porządek, kto był 
niegrzeczny lub się nie nauczył, 
stał w kącie za karę, albo ucho 
miał naciągane. W klasie wisiał 
krzyż, godło, portret marszałka 
Józefa Piłsudskiego i prezydenta 
Ignacego Mościckiego. Pamię-
tam ,że z Helą miałyśmy jedną 
parę dobrych butów. Musiałyśmy 
zmieniać się w połowie drogi na 
mostku, gdy ja wracałam ze szko-

ły, a Hela szła na drugą zmianę. 
Po szkole latem chodziłyśmy paść 
krowy, pastwiska i łąki – to były 
nasze miejsca zabaw. Tam zbiera-
łyśmy kwiatki, plotłyśmy wianki, 
nieraz krowy wchodziły na pole 
sąsiada, robiąc szkody, później 
gospodarz ganiał za nami z batem. 
Na co dzień, koło domu chodziły-
śmy boso albo w łapciach – takich 
chodakach plecionych z łyka lipy. 
Stopy owijałyśmy onucą i przy-
wiązywałyśmy sznurkiem, żeby 
nie spadały, a nieraz chodziłyśmy 
w takich szmatławcach. Takie to 
wtedy miałyśmy buty. W pamięci 
jeszcze utkwiło mi, jak pewne-
go dnia w klasie pan powiedział 
nam o śmierci marszałka Józefa 
Piłsudskiego. 17 maja 1935 roku 
przez radio słuchaliśmy transmisji 
z pogrzebu Józefa Piłsudskiego. 
Została wtedy ogłoszona żałoba 
w szkole. Jedyną moją rozrywką, 
jaką miałam, był amatorski chór, 
do którego należałam. Tam na 
chwilę zapominałam o troskach. 
W sobotę musiałam sprzątać całe 
obejście, zamiatałam podwórze i 
drogę. Potem z mamą zboże na 
mąkę mełłyśmy ręcznie w żar-
nach. Mama piekła dużo chleba 
na cały tydzień. Gotowała nam 
różne zacierki mączne, raz na 
mleku raz na wodzie, żury, plac-
ki żytnie i do tego maślanka albo 
kartofle z kapustą. Sól była w tedy 
bardzo droga, to tak dużo mama 
jej nie używała, a cukier był ro-
biony z buraków cukrowych. Gdy 
nie było już dużo pracy, siedzia-
łyśmy z mamą i przędłyśmy na 
wrzecionie, a później na koło-
wrotku len i konopie. Z lnu robi-
łyśmy nici lniane, a z ziaren olej. 
Z konopi robiłyśmy sznurki. Len 
najpierw musiałyśmy moczyć, 
później wysuszyć i to międliły-
śmy w międlicy, takim drewnia-
nym przyrządem. Potem specjal-
ną szczotką wyczesywałyśmy ze 
środka delikatne włókno. Wtedy 
można było już tkać np. przeście-
radła, worki, a jak włókna były 
bardziej wybielone to mama tkała 
piękne koszule, obrusy i inne rze-
czy. Tkałyśmy również dywany i 
kilimy. Na drutach z wełny robi-

łyśmy swetry. Na początku, gdy 
uczyłam się tkać, było mi bardzo 
trudno. Musiałam uważać, żeby 
nici się nie poplątały albo zerwa-
ły. Układałyśmy różne wzory. 
Jeden dywan utkałam dla siebie 
i potem go przywiozłam, jak by-
łam u mamy. Koszule, żeby były 
sztywne, mama krochmaliła mąką 
kartoflaną. Pamiętam, jak z sio-
strami darłyśmy pierze z gęsi na 
pierzyny i poduszki. Miałyśmy 
wtedy ubaw, jak puch latał po ca-
łej izbie. Zimy były zawsze mroź-
ne i śnieżne, było -30 °C. Nieraz 
chodziłyśmy z Helą i innymi 
dziećmi poślizgać się po zamar-
zniętej rzece. Niektóre dzieci nie 
miały butów, stopy owijały róż-
nymi szmatami, żeby choć przez 
chwilkę się poślizgać. Śnieg za-
sypywał domy, aż czasem trudno 
było się wydostać i musiałyśmy 
kopać tunele. Gdy zrobiło się już 
ciepło, chodziłam do folwarku w 
Pieńkowcach, który był oddalony 
około 3 km od naszej wsi. Praco-
wałam tam w polu przy burakach 
cukrowych.

Płacili mi wtedy 50 groszy na 
dzień. Gdy byłam trochę starsza, 
wyjeżdżałam na pół roku do fol-
warku koło miasta Zbaraż. Tam 
pracowałam od wiosny do jesie-
ni. Od świtu do zmierzchu, aby 
zarobić i mamie pomóc. Mama 
przyjeżdżała, odwiedzała mnie. 
Tak bardzo wtedy się cieszyłam. 
Dzięki pracy nauczyłam się za-
radności. Po 10 latach z Kanady 
wrócił ojciec. Potem urodziły się 
moje dwie siostry: Nadia i Olga.

II wojna światowa

Miałam wtedy niespełna 18 lat. 
Pod koniec sierpnia była mobili-
zacja. W tym czasie miałam chło-
paka. 1 września 1939 roku wy-
buchła wojna. Zapanował strach, 
panika. Niemcy jeszcze daleko, 
jakoś to będzie – pocieszaliśmy 
się nawzajem.

17 wrzesień 1939 pozostał mi w 
pamięci na zawsze. Była to nie-
dziela. Już nad ranem było sły-
chać głośne huki, straszny rumor. 

/Agresja sowiecka
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W domu trzęsło się wszystko. Po 
drugiej stronie granicy Sowie-
ci przeszli przez rzekę Zbrucz. 
Wtedy był bardzo niski poziom 
wody. Przekroczyli Polską grani-
cę. Korpus Ochrony Pogranicza 
został zaatakowany, zniszczyli 
strażnicę. Jechały czołgi, samo-
chody ciężarowe z armatami. By-
liśmy zaskoczeni. Myśleliśmy, że 
idą do nas walczyć z Niemcami, 
że są naszymi sojusznikami. W 
pobliskich miastach ukraińscy 
chłopi witali armię chlebem i 
solą, później bardzo tego żałowa-
li. Właśnie zobaczyliśmy jacy z 
nich wybawiciele. Sowieci u nas 
we wsi rozpanoszyli się na dobre. 
Była ich cała szarańcza, brudni, 
głodni, w podartych łachmanach, 
karabiny mieli na sznurkach. Za-
częły się gwałty, matki chowały 
swoje córki w ukryciu przed czer-
wonoarmistami. Grabili gospo-
darstwa, majątki, niszczyli ślady 
polskości. Było to coś strasznego. 
Usunięto symbole religijne, go-
dła państwowe. Przeprowadzono 
sfałszowane wybory, naszą zie-
mię przyłączono do ZSRR. Dzie-
ci polskie musiały uczęszczać do 
szkoły sowieckiej. Wprowadzono 
obowiązkowo język ukraiński, 
później rosyjski oraz historię i 
geografię ZSRR. Złotówka zosta-
ła wymieniona na sowiecki rubel. 
Ludzie stracili oszczędności całe-
go swojego życia. Nastąpiły re-
presje za to, że było się Polakiem, 
że się coś posiadało. Zaczęły się 
masowe deportacje. Wywożono 
Polaków na Syberię, za Ural i do 
Kazachstanu.

Niemcy zaatakowały Związek 
Sowiecki 22 czerwca 1941 roku. 
Nastąpił koniec potwornej so-
wieckiej okupacji, a nastał nowy 
okupant niemiecki. Widziałam, 
jak przez wieś maszerowały woj-
ska niemieckie. Jedni jechali kon-
no, drudzy na motocyklach, wozy 
ciągnęły działa. Niemcy zamiesz-
kali w koszarach przy strażnicy 
KOP i w domach, razem z miesz-
kańcami, którzy musieli odstąpić 
im osobny pokój. Nastąpił wtedy 
okropny głód, nie mogliśmy już 

zebrać z pól tego, co posialiśmy 
i posadziliśmy, ponieważ woj-
sko potrzebowało. Zabierali nam 
wszystko. Pewnego dnia kobieta 
od nas z wioski ukradkiem po-
szła na swoje pole, aby choć tro-
chę uciąć zboża na mąkę, została 
przyłapana i osądzona publicznie.

Na początku 1942 roku Niemcy 
ludobójstwo rozpoczęli od lud-
ności żydowskiej. Część Żydów 
z Podwołoczysk została wywie-
ziona do Zbaraża i Kamionki. W 
1943 roku zgładzono wszystkich 
Żydów podczas likwidacji obo-
zu. Potem bestialskich mordów 
w 1944 roku dokonywały na Po-
lakach bandy OUN-UPA. Były to 
mordy zaplanowane. Przywódca 
Stepan Bandera chciał stworzyć 
Samoistna Ukrainę, liczył na zdo-
bycie kawałka ziemi. Niektórzy 
kapłani grekokatoliccy namawiali 
do pozbycia się Polaków. Głosili, 
że przyszedł czas, by Polaków 
wyrzucić poza Kraków i Warsza-
wę, zabronili sprzedawać Pola-
kom, twierdząc, że Polak i Żyd 
to jest to samo. Mówili o kąkolu, 
który trzeba zniszczyć. W Pro-
sowcach banderowcy zamor-
dowali w imieniu Samoistnej 
Ukrainy całą pięcioosobową 
rodzinę Ukraińca Chinija za to, 
że potępiał mordy dokonywane 
na Polakach i nie chciał z nimi 
współpracować. Zamordowano 
również polskie rodziny, między 
innymi Katarzynę Ratuszny i 
jej wnuka Jakuba oraz inne ro-
dziny. Połowa mieszkańców z 
Prosowiec przed banderowcami 
uciekła do Podwołoczysk. Tam 
znaleźli schronienie, ale to już 
wiem z późniejszych opowiadań 
rodzinnych, ponieważ w kwietniu 
1942 roku wyjechałam do Nie-
miec.

Wywózka na przymusowe robo-
ty do Niemiec

Pewnego dnia do domu przyszło 
wezwanie od sołtysa, aby stawić 
się do placówki Arbeitsamtu, przy 
Urzędzie Gminy w Podwołoczy-
skach. Natychmiast z Helą tam 

poszłyśmy. Miałyśmy do przeby-
cia 15 kilometrów. Okazało się, że 
wyznaczono Helę do wyjazdu na 
przymusowe roboty do Niemiec. 
Hela bardzo płakała, miała 18 

lat, bała się i nie chciała jechać. 
Sołtys powiedział, że musi jedna 
osoba pojechać z wyznaczonego 
domu. Wtedy zgodziłam się poje-
chać za Helę. Mówiono – to tylko 
na pół roku, zarobisz trochę. Co 
miałam zrobić, gdybym się nie 
zgodziła, moja rodzina mogłaby 
zostać aresztowana lub ponieść 
inną surową karę. Sołtys mnie 
zarejestrował i wręczył kartę wy-
jazdu. Gdy nadszedł ten dzień, na 
stację kolejową do Podwołoczysk 
odprowadziła mnie rodzina i tam 
się z nią pożegnałam. Gdy wyjeż-
dżałam, mój chłopak powrócił z 
wojny, ponieważ został postrze-
lony w nogę. Nie było nam dane 
być razem. Później dowiedziałam 
się, że jednak pozostał w naszej 
rodzinie, żeniąc się z moją siostrą 
Natalią.

Jechaliśmy około tygodnia, może 
więcej, co pewien czas zatrzymu-
jąc się. Gdy już dojechaliśmy do 
Niemiec, miasta Harthausen, tam 
wybierali nas bauerzy do swo-
ich gospodarstw. Tam poznałam 
Władysława Dorociaka. Związek 
małżeński zawarliśmy 6 lutego 
1946 roku w mieście Balingen.

Po zakończeniu wojny w Niem-

czech zostało dużo Polaków, któ-
rzy nie chcieli wracać do kraju z 
różnych powodów. Ja nie miałam 
gdzie wracać, zabrano moją zie-
mię. Bardzo dobrze znałam i ba-
łam się systemu radzieckiego. W 
Prosowcach pozostali moi rodzice 
i trzy siostry. Z pomocą przyszła 
nam organizacja UNRRA, od któ-
rej otrzymaliśmy dach nad głową, 
wyżywienie i bezpieczeństwo. Na 
przymusowych robotach spędzi-
łam 3 lata i 2 miesiące.

W maju 1946 roku za namową 
męża wróciliśmy w jego rodzin-
ne strony, do Huty Brzuskiej w 
powiecie przemyskim, w gminie 
Bircza.

Maria Dorociak zmarła 2 mie-
siące po napisaniu wspomnień, 
9 grudnia 2019 r. mając 98 lat.

Od redakcji: p/w wspomnienia zo-
stały opublikowane w „Jarosław-
skiej Księdze Kresowian” przez 
Elżbietę Maziarek.

http://jaroslawskaksiegakre-
sowian.pl/elzbieta-maziarek-
wspomnienia-marii-dorociak-z-
podola/

/ Masowe wysiedlenia Polaków w czasie okupacji. http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=polska_masowe_wysiedlenia

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

/ Sowieckie deportacje



1 marca 2021 - strona 36                                                                                                                                                                                                                            www.ksi.btx.pl                                                                                                                                   

/ Czesław Włodarski

Miejscowość była bardzo duża, 
liczyła ponad 900 numerów, z 
czego Polacy mieszkali najwyżej 
w 70. Była to zatem typowo ukra-
ińska wioska. Położona tuż daw-
nej rosyjskiej granicy nad rzeką 
Probużną, to jedna z największych 
wsi na całym Podolu Galicyjskim. 
Nieformalnie dzieliła się jakby 
na trzy części, bliżej granicy była 
tzw. Mazurówka, dalej majątek 
ziemski hrabiego Boguckiego. 
Wokół folwarku pobudowało się 
7 gospodarzy, w tym nasza rodzi-
na. Mieszkaliśmy na ziemi zwanej 
Zaściankiem. Pozostałą cześć wsi 
zajmowali już Rusini, Ormianie 
i inne nacje w niewielkiej ilości. 
Przez wieś biegł gościniec z Pro-
bużnej do Skały Podolskiej. Daw-
no temu pierwszym który osiadł 
obok majątku ziemskiego na Za-
ścianku w Czarnokońcach Wiel-
kich był mój pradziadek, imienia 
którego już dzisiaj nie pamiętam. 
Pochodził z okolic Warszawy. 
Mama opowiadała, że jej dzia-
dek posiadając stopień pułkowni-
ka, dzielnie walczył w powstaniu 
styczniowym, prawdopodobnie 
będąc dowódcą pułku. Jak wy-

buchło powstanie, uzbrojeni po-
wstańcy przeszli Zbrucz i walczy-
li z carskim wojskiem na terenie 
zaboru rosyjskiego. Był mroźny 
dzień12 stycznia 1863 roku. Wła-
dze rosyjskie przygotowywały się 
do poboru polskiej młodzieży do 
wojska. Branka była główną przy-
czyną wybuchu powstania. Po 
roku, gdy powstanie upadło, prze-
szli na teren zaboru austriackie-
go i tu się osiedlili, bo powstanie 
przyczyniło się do korzystniejsze-
go w tym zaborze uwłaszczenia 
chłopów. Austriacy nie wydali 
Moskalom uczestników powsta-
nia. Skonfiskowano prawie 1600 
majątków ziemskich i rozpoczęto 
intensywną rusyfikację ziem pol-
skich. Genealogia mojej rodziny 
na tym terenie pochodzi właśnie z 
tamtego okresu. Później obok Ho-
lickich zamieszkali też Wolniccy, 
Słotwińscy, Włodarscy, Brzezic-
cy i Michalakowie. Ojciec mamy 
Wincenty Holicki, ożeniony z Ka-
tarzyną zd.Rasławska, także osie-
dlił się w Czarnokońcach. Opo-
wiadał też tato jak to jego ojciec 
- Stanisław, będąc młodzieńcem, 
także walczył w powstaniu stycz-
niowym. Po powrocie z powsta-
nia ożenił się z Pauliną Frydrych, 
piękną kobietą pochodzącą z ro-
dziny austriackiej. Z tego związku 
w 1893 roku w Skale Podolskiej 
po pierworodnym Janie, urodził 
się mój tato Michał Włodarski. 
Ojciec miał jeszcze trójkę młod-
szego rodzeństwa -Józefa, Sta-
nisława i siostrę Marię. Dziadek 
Stanisław pracował w majątku w 
Skale Podolskiej u hrabiego Gołu-
chowskiego, potem przeprowadził 
się do Czarnokoniec. Wybuchła 
I wojna światowa, tato mając 21 
lat poszedł jako poborowy do ar-
mii austriackiej. Po sformowaniu 

Legionów Polskich przeszedł do 
armii Józefa Piłsudskiego. Wal-
czył przez całą wojnę na rożnych 
frontach służąc w 3 Pułku Piecho-
ty Legionów, najpierw przefor-
mowany na II Brygadę Legionów 
Polskich zwaną Karpacką, potem 
na Polski Korpus Posiłkowy. Po 
odzyskaniu niepodległości nie po-
wrócił do domu. Z 1. Dywizją Pie-
choty Legionów w dniach 13-25 
sierpnia 1920 roku w czasie woj-
ny polsko-bolszewickiej walczył 
w bitwie warszawskiej. Z wojny 
powrócił późno, bo po wszystkich 
wojennych i politycznych zawie-
ruchach II Rzeczypospolitej. Oże-
nił się z Anną Holicką. Pracował 
w majątku ziemskim Kluwińce 
k. Chorostkowa u syna hrabiego 
Dunin-Borkowskiego. Był to ko-
lega z wojska, razem walczyli w 
Legionach Piłsudskiego. Mama 
miała 2 morgi pola, ale ojciec nie 
chciał pracować na naszej go-
spodarce, wolał u hrabiego .Cały 
areał, by nie leżał odłogiem dzier-
żawił wujek Michalak. Tato pra-
cując w Kluwińcach jednocześnie 
budował dom mieszkalny w Czar-
nokońcach Wielkich. Odległość 
pomiędzy tymi wioskami wynosi-
ła około 14 km. Na odpust  do cio-
ci Michalakowej wyjeżdżaliśmy 
zawsze rano skoro świt i tak koło 
dziesiątej byliśmy już pod kościo-
łem w Czarnokońcach, między-
czasie w Wiwsji stawaliśmy jesz-
cze na popas. Początkowo we wsi 
nie było rzymskokatolickiego ko-
ścioła. Katolicy korzystali z miej-
scowej cerkwi, gdzie dwa razy w 
miesiącu kapłani odprawiali msze 
święte. Pierwotnie wieś należała 
do parafii w Sidorowie. Murowa-
ny kościół został wybudowany w 
1878 roku dzięki fundacji Erazma 
i Matyldy Wolańskich. Konsekra-
cja kościoła odbyła się dopiero 
w 1891roku. Niestety długo nie 
służył wiernym, z końcem wojny 
zniknął z powierzchni ziemi. Gdy 
1 lipca 1925 roku siedzibę powiatu 
przeniesiono z Husiatyna do Ko-
pyczyniec, nazwę powiatu zmie-
niono na powiat kopyczyniecki.1 
sierpnia 1934 roku w ramach re-

formy na podstawie ustawy scale-
niowej z dotychczasowych gmin 
wiejskich: Bosyry, Czarnokoń-
ce Małe, Czarnokońce Wielkie, 
Czarnokoniecka Wola i Tłusteńkie 
utworzono jedną gminę – Czarno-
końce Wielkie. W tej wsi urodzi-
łem się dnia 28 lipca 1931roku w 
rodzinie Michała i Anny zd. Halic-
ka. Gdy ukończyłem 6 lat rodzice 
posłali mnie do szkoły w Kluwiń-
cach. Zdążyłem zaliczyć 2 klasy i 
wybuchła wojna. W Kluwińcach 
pamiętam piękne wnętrze kościo-
ła, a jeszcze bardziej ubiory ludzi 
uczestniczących we mszach świę-
tych. W okresie II Rzeczypospoli-
tej mieszkało w Kluwińcach wiele 
polskiej szlachty. Ubrani byli we 
wspaniałe kolorowe żupany. W 
tradycyjnym ubiorze szlachcica 
najważniejszy był właśnie żupan i 
wkładany na niego długi niezapi-
nany kontusz z wysokim niezapi-
nanym, wywiniętym kołnierzem z 
wyłogami. To wszystko było prze-
wiązane specjalnym pasem kontu-
szowym. Nosili także charaktery-
styczne czapki, buty i szable. Gdy 
obecnie oglądam fajne polskie fil-
my historyczne, ”Potop” czy „Pan 
Wołodyjowski” to ciągle mam 
w pamięci chrzęst szabel wy-
ciąganych podczas podniesienia 
na mszy świętej. Wybuch wojny 
spowodował, że uciekliśmy z ma-
jątku w Kluwińcach do naszego 
domu w Czarnokońcach. Moskale 
wszystko pacyfikowali i tych któ-
rzy w nich pracowali razem z wła-
ścicielami wywozili na Sybir. Hra-

biego Borkowskiego Ukraińcy nie 
pozwolili ruskim wywieźć do Ał-
tajskiego Kraju, był dla nich zbyt 
dobroduszny, wspaniały człowiek. 
Musiał jednak uciekać do Czort-
kowa, majątek spacyfikowali. W 
naszym domu mieszkaliśmy do 
jesieni 1944 roku dopóki nie zo-
staliśmy przez banderowców siłą 
zmuszeni do  jego opuszczenia. W 
czerwcu 1942 roku w naszym  ko-
ściele Najświętszego Imienia Mat-
ki Bożej przyjąłem Pierwszą Ko-
munię Świętą. Ksiądz Szczerbow-
ski otrzymał jednorazowe zezwo-
lenie od Komendanta Czortkowa 
na naukę religii i doprowadzenie 
dzieci do przyjęcia sakramentu. 
Potem ksiądz wobec ukraińskie-
go terroru, opuścił parafię przed 
nadejściem wyzwolenia. Jeszcze 
przed nadejściem Niemców w 
1941roku musiałem chodzić do 
ruskiej szkoły. We wsi wówczas 
były dwie szkoły, jedna w starym 
przedwojennym budynku w ukra-
ińskiej części wsi, a druga do któ-
rej uczęszczałem mieściła się w 
pałacu na terenie folwarku.
C.d.n.

Wspomnień wysłuchał: Euge-
niusz 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

/   W miejscu gdzie stał kościół w Czarnokońcach obecnie pasą się krowy

Moje Kresy - Czesław Włodarski  cz.1
Eugeniusz Szewczuk

/Do 1918r.msze  święte odbywały się w cerkwii.

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

/  Czortków na Podolu 1937r.brat Tadeusz z Władysławem Michalakiem

mailto:pilotgienek@wp.pl
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Na placówce w Czernijowie 
-Walki w lasach świnarzyńskich
Władysław Filar
Na placówce w Czernijowie – 
walki w lasach świnarzyńskich
Na południowy zachód od Kupi-
czowa ciągną się wzdłuż rz. Turii 
lasy świnarzyńskie, począwszy 
od Osy aż po Oździutycze. W tym 
dużym kompleksie leśnym UPA 
zorganizowała swoją bazę wy-
padową przeciwko ludności pol-
skiej, samoobronie i oddziałom 
partyzanckim. W lasach rozbudo-
wano system fortyfikacji obron-
nych, zbudowano szereg drewnia-
nych budynków przeznaczonych 
na magazyny z żywnością i in-
nym sprzętem, różne warsztaty i 
pomieszczenia dla ludzi. Tu też 
odbywało się szkolenie kadr do-
wódczych dla UPA. Stacjonujące 
w bazie oddziały UPA stanowiły 
zagrożenie dla organizujących się 
oddziałów 27 WDP AK i ograni-
czały jednocześnie swobodę ma-
newru oddziałom polskim. 

Po krótkim odpoczynku w miej-
scowości Suszybaba, do rejonu na 
styku z bazą świnarzyńską UPA, 
skierowana została nasza 3 kom-
pania ppor. Jana Łucarza ps. „Jur”. 
W dniu 25 stycznia 1944 roku 
przybyliśmy do wsi Czernijów, 
z zadaniem osłony rejonu kon-
centracji oddziałów zgrupowania 
„Gromada” od południa. Była to 
ukraińska wioska leżąca na skra-
ju lasów świnarzyńskich około 4 
km na płd. zach. od Kupiczowa. 
Ludność ukraińska opuściła wio-
skę, a jedynym jej mieszkańcem 
był Czech, którego dom leżał na 
samym skraju wsi od strony Ku-
piczowa. Byliśmy najdalej wy-
suniętą placówką w kierunku Si-
czy świnarzyńskiej – silnej bazy 
UPA. Kompania zajęła część wsi 
na kwatery, przygotowała stano-
wiska obronne i rozpoczęło się 
normalne życie żołnierskie, zor-
ganizowane według zasad regu-
laminu służby wewnętrznej. Rano 
i wieczorem odbywały się apele, 
na których odczytywane były 
rozkazy, rano śpiewano „Kiedy 
ranne stają zorze…” a wieczorem 
„Wszystkie nasze dzienne spra-
wy…”. Kompania prowadziła 
ciągłe rozpoznanie nieprzyjacie-
la; patrole  w różnych porach dnia 
i nocy wychodziły w kierunku na 
Tuliczów, Osiecznik i Świnarzyn 
penetrując przyległy do lasów 
świnarzyńskich teren. Rozpoczę-
ło się także intensywne szkolenie 
bojowe i musztra z bronią. Nikt 
jednak nie narzekał na nadmiar 
zajęć.  Zapał żołnierzy do szko-
lenia i służby był duży, nastrój 
wyśmienity. Współżycie w kom-
panii oparte było na koleżeństwie 
i wzajemnym zaufaniu. Szybko 
polubiliśmy naszego dowódcę, 
który swoim bezpośrednim sto-
sunkiem do nas, życzliwością, 

serdecznością i troską o każdego 
zjednał sobie szacunek i poważa-
nie. 
 W pobliskim Kupiczowie stacjo-
nowało kwatermistrzostwo dywi-
zji i szpital. Stamtąd pobieraliśmy 
żywność, a także dochodziły do 
nas wiadomości o innych naszych 
oddziałach i stoczonych walkach. 
Mobilizacja oddziałów konspi-
racyjnych w Kowlu zaskoczyła 
Niemców. W samym mieście nie 
podjęli żadnej akcji. Ale już 19 
stycznia 1944 r. wysłali oddział w 
sile kompanii w kierunku Zasmyk 
w celu rozpoznania i zniszczenia 
oddziałów partyzanckich. Doszło 
do zaciętego boju w Zasmykach 
między samoobroną wspomaganą 
przez pododdziały partyzanckie 
i Niemcami. Po kilkugodzinnej 
walce Niemcy zostali zmuszeni 
do wycofania się, tracąc 5 za-
bitych i kilkunastu rannych. Po 
stronie polskiej straty wynosiły: 1 
zabity i 6 rannych oraz wśród lud-
ności cywilnej – 7 osób zabitych i 
kilkanaście rannych. Była to jed-
na z pierwszych walk z Niemcami 
po ogłoszeniu mobilizacji, która 
wykazała, że można skutecznie 
przeciwstawić się dobrze uzbro-
jonym oddziałom niemieckim. 
Dziś, na podstawie dokumen-
tów i relacji naszych dowódców, 
wiem więcej o działaniach na-
szych oddziałów na tym terenie, 
w których jako żołnierz również 
uczestniczyłem. Otóż dowódca 
dywizji podjął decyzję uderzenia 
większością sił zgrupowania-
„Gromada” na bazę UPA w lasach 
świnarzyńskich, w celu rozbicia 
sił UPA tam znajdujących się, 
które stanowiły poważne zagro-
żenie dla naszych oddziałów. 
Zadanie to powierzył mjr. „Ko-
walowi” dowódcy zgrupowania 
„Gromada”. Przystępując do 
wykonania zadania mjr „Kowal” 
skoncentrował większość swoich 
oddziałów w rejonie Kupiczowa, 
i stąd wykonał główne uderzenie 
na „Sicz” świnarzyńską. W tym 
czasie zaszły sprzyjające tym 
planom okoliczności. W drugiej 
połowie stycznia 1944 roku do 
rejonu położonego na północny 
wschód od miejscowości Olesk 
przybyło z Polesia kilku tysięczne 
zgrupowanie partyzantki sowiec-
kiej pod dowództwem P. P. Wer-
szyhory. Zgrupowanie to miało 
przejść na południe do Galicji, 
a po drodze uderzyć na świna-
rzyńską „Sicz” i rozbić znaj-
dującą się tam szkołę oficerską 
UPA.  Po nawiązaniu kontaktów 
z dowództwem zgrupowania so-
wieckiego uzgodniono wspólną 
akcję na świnarzyńską „Sicz”. 
Ze strony polskiej do akcji wy-
dzielono następujące bataliony: 
„Sokoła”, „Jastrzębia”, „Łuny” 

i „Siwego”, które w przeddzień 
rozpoczęcia działań przegrupo-
wały się do rejonu Kupiczowa. 
Całością polskich sił dowodził 
mjr Jan Szatowski „Kowal”, do-
wódca zgrupowania „Gromada”. 
Przebieg akcji był następujący: W 
dniu 2 lutego 1944 roku o świcie, 
po artyleryjskiej salwie, natarcie 
rozpoczęły oddziały partyzantki 
sowieckiej uderzając na „Sicz” 
z kierunku północno-zachodnie-
go. Zepchnęły one wysunięte na 
północno-zachodni skraj lasu sot-
nie UPA, zajęły Rzewuszki i po 
krótkiej walce opanowały ufor-
tyfikowany rejon w miejscowości 
Wołczak. Jednocześnie oddziały 
sowieckie działające na kierunku 
południowo- zachodnim, prze-
kroczyły rz. Turię, zajęły bez 
walki Dominopol  i rozwinęły 
natarcie w kierunku na Wołczak. 
W tym samym czasie rozpoczęły 
natarcie oddziały polskie. Głów-
ne uderzenie szło w kierunku na 
Świnarzyn, Osiekrów, Moczułki 
w celu opanowania umocnionych 
rejonów we wschodniej części la-
sów świnarzyńskich i zamknięcia 
oddziałom UPA drogi odwrotu na 
wschód. 
Pomocnicze uderzenie oddziałów 
polskich w kierunku na Wierz-
biczno, Ossę oraz w kierunku na 
Czernijów, Moczułki miało roz-

ciąć ugrupowanie UPA na odizo-
lowane od siebie części. Na głów-
nym kierunku natarcie oddziałów 
polskich rozwijało się pomyślnie. 
Batalion „Siwego” wychodząc z 
Kupiczowa z marszu zaatakował 
przeciwnika w miejscowości Świ-
narzyn i  kontynuował natarcie 
w kierunku południowym, osią-
gając wieś Moczułki. Batalion 
„Sokoła” uderzył z rejonu Czer-
nijowa w kierunku na Osiekrów 
i Makowicze. W krótkim boju 
wyparł broniące się tam oddziały 
UPA i rozwijając natarcie w kie-
runku południowym zajął wieś 
Popielówkę. Na kierunku po-
mocniczym batalion „Jastrzębia” 
forsownym marszem z Suszyba-
by osiągnął Tuliczów i rozwinął 
natarcie na Wierzbiczno, zajmu-
jąc tę miejscowość oraz przyle-
głe do niej kolonie prawie bez 
walki. Następnie skierował się 
na południowy zachód i osiągnął 
opustoszałą wieś Ossę. Batalion 
„Łuna” nocnym marszem z Kupi-
czowa zbliżył się do skraju lasów 
na północ od Świnarzyna, i nie 
napotykając przeciwnika (który 
zagrożony natarciem oddziałów 
sowieckich bez walki wycofał się 
w głąb lasów świnarzyńskich), 
około południa osiągnął wolne 
już od nieprzyjaciela Rzewuszki, 
Wołczak i Dominopol.  

Cała akcja zmierzająca do opa-
nowania kompleksu lasów świ-
narzyńskich została przeprowa-
dzona bez większego oporu ze 
strony przeciwnika. Działające na 
poszczególnych kierunkach od-
działy polskie i sowieckie, głębo-
kimi klinami wbiły się w system 
obrony „Siczy”, rozdzieliły od 
siebie broniące się oddziały UPA, 
które nie stawiały poważniejsze-
go oporu. Działaniami opóźnia-
jącymi i ogniem starały się tylko 
powstrzymywać natarcie naszych 
oddziałów, aby umożliwić ewa-
kuację bazy i ludności w kierunku 
na Ośmigowicze, Twerdyń i Ki-
sielin. Dla zgrupowania „Groma-
da” akcja powyższa zakończyła 
się osiągnięciem zamierzonego 
celu. Opanowano bowiem kom-
pleks lasów świnarzyńskich oraz 
przyległe miejscowości przez co 
uzyskano znaczne rozszerzenie 
bazy operacyjnej i niezbędne za-
plecze do prowadzenia przewidy-
wanych walk z Niemcami. 
Nie udało się jednak okrążyć i 
rozbić oddziały UPA. Zepchnięte 
w głąb lasu, w nocy z 2 na 3 lu-
tego wymknęły się na południe. 
Okazało się, że dowództwo UPA, 
uprzedzone o planowej wspólnej 
operacji polsko - sowieckiej prze-
ciwko „Siczy”, wcześniej wyco-
fało większość swoich oddziałów 
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z rejonu lasów świnarzyńskich, 
gdyż oceniło, iż nie jest w stanie 
przeciwstawić się takiej sile. W 
rękach oddziałów UPA pozosta-
ło jeszcze szereg miejscowości-
-twierdz, położonych poza kom-
pleksem lasów świnarzyńskich,  
takich jak: Ośmigowicze, Twer-
dyń, Oździutycze i Kisielin, w 
dalszym ciągu groźnych dla od-
działów polskich. Przekonano się 
o tym już za parę dni po akcji na 
bazy w lasach świnarzyńskich.
W akcji na bazę UPA w lasach 
świnarzyńskich brała udział nasza 
3 kompania ppor. „Jura” w skła-
dzie batalionu „Sokoła”. Była to 
moja pierwsza walka w szeregach 
dywizji. Jej przebieg pamiętam 
w szczegółach. W nocy z 1 na 2 
lutego 1944 r. ogłoszono alarm i 
kompania marszem ubezpieczo-
nym weszła w lasy świnarzyńskie. 
Marsz był niezwykle uciążliwy, 
bowiem trzeba było pokonywać 
liczne zasieki, zwalone drzewa i 
inne przeszkody. Większość dro-
gi pokonywaliśmy idąc gęsiego i 
trzymając się za pasy, gdyż przy 
przy wyjątkowo ciemnej nocy 
groziło to rozerwaniem kolumny. 

Przedzierając się w ten sposób 
przez lasy, ominęliśmy od wscho-
du Świnarzyn i o świcie dotarli-
śmy do miejscowości Osiekrów. 
Wychodząc z lasu przywitał nas 
gęsty ogień upowców, na szczę-
ście mało celny. Kompania roz-
winęła się w tyralierę i śmiałym 
atakiem opanowała wieś. Oddział 
UPA broniący wsi małymi grup-
kami rozpoczął odwrót w kierun-
ku na Makowicze i Antonówkę. 
Kompania w  pościgu za wyco-
fującym się nieprzyjacielem do-
tarła do chutorów położonych na 
wschód od Osiekrowa. W czasie 
walki o wieś ppor „Jur” był wszę-
dzie, panował nad rozwojem sy-
tuacji, dawał przykład żołnierzom 
swoją postawą. Z Osiekrowa 
dowódca kompanii wraz z małą 
grupą żołnierzy podążył w stronę 
chutorów. W połowie drogi, kiedy 
byliśmy na otwartym polu, w na-
szą stronę padł pojedynczy strzał 
z chutorów. Na moment zatrzy-
maliśmy się, ale więcej strzałów 
nie było więc szliśmy dalej do 
pierwszych zabudowań. Wokół 
panowała cisza. Nagle rozległa 
się seria z broni maszynowej i 

pojedyncze strzały karabinowe. 
Dowódca kompanii ppor. „Jur” 
wchodząc z grupą kilku żołnierzy 
na podwórze pobliskiej zagrody 
został śmiertelnie ugodzony serią 
z automatu. Odpowiedzieliśmy 
ogniem, a zabudowania z których 
padały strzały zostały podpalone. 
Po tej akcji i śmierci dowódcy 
dalszy pościg za uchodzącymi 
grupkami upowców został prze-
rwany.
Po powrocie do Czernijowa wśród 
żołnierzy kompanii zapanowa-
ło przygnębienie. W pierwszej 
walce, jaką stoczyła kompania 
poległ bowiem dowódca, które-
go szczerze polubiliśmy. Pogrzeb 
odbył się 3 lutego w Kupiczowie, 
a towarzyszyło mu bombardowa-
nie Kupiczowa przez lotnictwo 
niemieckie. Dowództwo kompa-
nii czasowo objął szef kompanii 
sierż. Józef Kita „Konrad” i życie 
żołnierskie toczyło się dalej, cho-
ciaż już nie tak wartko. 
5 lutego 1944 r. do Czernijowa 
przybył por. „Motyl” (Zbigniew 
Ścibor  – Rylski) i objął dowódz-
two kompanii. W ciągu najbliż-
szych kilku dni zapoznawał się 

z dowódcami plutonów i drużyn, 
stanem kompanii, rozmawiał z 
żołnierzami. Już na początku 
zrobił dobre wrażenie na żołnier-
zach. W tym czasie zaszły pewne 
zasadnicze zmiany. Ze zmobili-
zowanych sił konspiracyjnych 
utworzono 27 Dywizję Piecho-
ty AK  (którą wkrótce nazwano 
„Wołyńską”), i oddziałom nadano 
numerację odpowiednich pułków 
i batalionów. Kompanię naszą 
oznaczono jako: 3 kompania I/50 
pp, ale żołnierze jeszcze długo 
posługiwali się nazwami batalio-
nów i kompanii wywodzących się 
od pseudonimów dowódców.
 Mijając Kowel od południa skrę-
camy na szosę prowadzącą w 
prostej prawie linii z Kowla do 
Łucka. Jest to szeroka droga zbu-
dowana przez władze sowieckie 
przez lasy. Biegnie ona równo-
legle do granicy z Polską, biorąc 
początek w Galicji i dalej przez 
Łuck – Kowel – Ratno do Brze-
ścia. Niebawem przejeżdżamy 
przez Kołodeżno – miejscowość, 
w której w marcu 1944 roku od-
bywały się pierwsze spotkania 
i rozmowy dowództwa naszej 

dywizji z przedstawicielami do-
wództwa regularnej Armii Czer-
wonej nacierającej na Kowel w 
sprawie współdziałania taktycz-
nego w walce z Niemcami. Da-
lej droga prowadzi wśród lasów 
z pominięciem miejscowości. I 
tak, omijamy z lewej strony dużą 
miejscowość Hołoby ze stacją ko-
lejową, w której w czasie wojny 
mieściły się etapowe magazyny 
zaopatrzeniowe niemieckich jed-
nostek frontu wschodniego. W 
nocy z 8 na 9 marca 1944 roku 
siłami II/50 pp „Jastrzębia” w 
składzie dwóch kompanii, jednej 
kompanii II/43 pp „Siwego” i jed-
nej kompanii III/50 pp „Trzaska”  
przeprowadzona została akcja na 
Hołoby w celu zdobycia broni, 
amunicji, umundurowania i inne-
go sprzętu wojskowego. Niestety, 
akcja nie przyniosła oczekiwa-
nych rezultatów ze względu na 
brak współdziałania oddziałów 
wykonujących różne zadania w 
ramach ustalonego planu. Prze-
jeżdżamy linię kolejową Kowel – 
Równe, miejscowość Kopaczow-
kę, i stąd już mamy prostą drogę 
do Łucka. 

KALENDARIUM 
LUDOBÓJSTWA. 
Marzec 1946 rok.
Stanisław Żurek
   1 marca:   

W przysiółku Kaplisze pow. Lu-
baczów: „1 marca 1946 roku, 12 
żołnierzy ze stacjonującego w Ho-
ryńcu pułku sześcioma furmanka-
mi wybrało się po zaopatrzenie do 
Lubaczowa. W drodze powrotnej 
koło przysiółka Kaplisze wpadli 
w zasadzkę. Ostrzeliwani z dwóch 
stron przez przeważające siły nie 
mogli się bronić. Jeden zdołał 
uciec, ośmiu zostało zabitych na 
miejscu, a trzech upowcy uprowa-
dzili. Zabrali też cztery furmanki 
z żywnością. Gdy ocalały żołnierz 
dotarł do dowództwa, szybko 
sformowano oddział szturmowy 
i wyruszono na odsiecz, była to 
kompania wojska i kilkunastu mi-
licjantów z horynieckiego poste-
runku. Nieopodal Podlesia, pod 
wsią Sucholas znaleziono trzech 
żołnierzy zamordowanych w be-
stialski sposób. Mieli wybite zęby, 
wydłubane oczy, zmasakrowane 
całe ciała a ręce zawiązane dru-
tem kolczastym, nie mieli na sobie 
ubrań. Zwłoki leżały w dole przy-
kryte gałęziami. W czasie pościgu 
natknięto się w lesie na uciekają-
cą bandę i nawiązała się wymiana 
ognia. Zabito 16 banderowców, 4 
złapano żywych, kilkunastu zdoła-
ło uciec. Zamordowanych polskich 
żołnierzy zawieziono do Horyńca i 
pochowano na cmentarzu.”  (Ban-
dy UPA na ziemi horynieckiej 5 – 
Zasadzka w Kapliszach ). 

We wsi Korzenica pow. Jaro-
sław upowcy zamordowali Jana 
Smolińca, ur. 15.06.1920 r., straż-
nika SOK.  

   2 marca:    

Koło wsi Komańcza pow. Sanok 
został zamordowany przez UPA 
Paweł Piotrowski, ur. 1923 r., mi-
licjant. 

We wsi Prałkowice pow. Prze-
myśl upowcy zabili 4 żołnierzy 
WP .  

   3 marca:   

We wsi Nowosiółki Kardynal-
skie pow. Rawa Ruska upowcy 
zamordowali Władysława Górnic-
kiego.  

   4 marca:

W mieście Lubaczów woj. rze-
szowskie sotnia „Bałaja” opano-
wała szpital. Rozbrojono milicjan-
tów pełniących wartę, zastrzelono 
Mieczysława Wiśniewskiego, 
zrabowano koce, leki i narzędzia 
chirurgiczne oraz uprowadzono 
dr. Zygmunta Leszczyńskiego, 
którego, po udzieleniu przez nie-
go pomocy rannemu upowcowi, 
zwolniono. W walce poległ Józef 
Petryszyn, ur. 10.10.1927, mili-
cjant. 

   5 marca:   

We wsi Oleszyce Stare pow. 
Lubaczów upowcy spalili 27 do-
mów, 7 stodół i 5 stajni oraz żyw-
cem spalili 5 Polaków, w tym 3 
kobiety.  

We wsi Szczawne pow. Sanok 
upowcy zamordowali 5 Polaków: 
2 kolejarzy i 3 milicjantów.  

We wsi Ustrzyki Górne pow. Le-
sko w potyczce z UPA poległ kpr. 
Pomian, ur. 1924 r., z 36 pp 8 DP.  

Pomiędzy 6 lutym a 6 marca:

We wsiach Chotyniec oraz Cha-
łupki Chotynieckie pow. Jaro-
sław banderowcy zamordowali 
Polaka Jakubowskiego z Cho-
tyńca oraz milicjanta z Chałupek 
Chotynieckich W. Łuszczyszyna. 
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s. 125 - 
126). 

   7 marca: 

We wsi Makowiska pow. Jaro-
sław: „W dniu 7 III 1946 r. banda 
UPA sotni „Kruka” w miejsco-
wości Makowiska pow. Jarosław, 
spaliła 177 zabudowań gospo-
darstw chłopskich oraz zabiła kil-
ka osób” (Edward Prus: Operacja 
„Wisła”; wyd. IV, Wrocław 2006, 
s. 276). 

   8 marca:  

W miasteczku Lesko woj. rze-
szowskie upowcy zamordowali na 
drodze Jana Kaczmarka, wierta-
cza naftowego.  

We wsi Lubycza Królewska 
pow. Tomaszów Lubelski we-
dług oficjalnych meldunków do-
wództwa WP w walce z UPA i 
SKW polec miało 15 żołnierzy, 
tymczasem Edward Prus cytując 
„Wykaz czynów przestępczych 
dokonanych przez bandy UPA w 
latach 1944 – 1947”, opracowany 
w Wydziale „C” Wojewódzkie-
go Urzędu Spraw Wewnętrznych 
w Rzeszowie, podaje: „W dniu 8 
III 1946 r. sotnia „Szuma” ban-
dy UPA wspólnie z dwoma SKW 
(Samoobronnyj Kuszczowi Widi-
łi) OUN, w łącznej sile około 197 
osób, spaliła most na trasie Rawa 
– Lubycza. W rejonie powiatu Lu-
baczów doszło do walki z oddzia-
łem WP, w wyniku której poległo 
40 żołnierzy WP. Banda zabrała 
oddziałowi WP dużą ilość broni i 
amunicji” (Prus..., s. 276 – 277). 
Inni napad upowców na stację 
kolejową datują na noc z 8 na 9 
marca oraz podają, że zginęło 40 

żołnierzy WP oraz 7 lub 20 Pola-
ków – cywilów. 

   W nocy z 8 na 9 marca: 

We wsi Lubycza Królewska pow. 
Tomaszów Lubelski: „Nocą 8/9 
marca sotnia „Szuma”, wsparta 
przez sotnię „Dowbusza” oraz 
oddział SKW „Oczereta”, prze-
prowadziła jednoczesne uderzenie 
na Lubyczę Królewską, Lubyczę 
Kniazie i Teniatyska. W miejsco-
wościach tych stacjonował 8 pp: 
w Lubyczy Królewskiej sztab puł-
ku i 3 batalion, w Lubyczy Knia-
zie 2 batalion i w Teniatyskach 1 
batalion. Celem ataku było znisz-
czenie stacji kolejowej oraz rozpę-
dzenie zgromadzonej tam ludności 
ukraińskiej. Atak rozpoczął się 
ok. godz. 1. Na Lubyczę Królew-
ską upowcy przypuścili szturm od 
strony południowej, zmusili do 
odwrotu polskie ubezpieczenia i 
wdarli się do wioski. /.../  Straty 
polskie były bardzo duże. 15 żoł-
nierzy zginęło, 13 zostało rannych. 
Utracono: 2 cekaemy, 8 pistole-
tów maszynowych, 4 karabiny i 3 
pistolety. Spłonęło 5 wagonów, 10 

http://na.horyniec.info/bandy-upa-na-ziemi-horynieckiej-5-zasadzka-w-kapliszach/
http://na.horyniec.info/bandy-upa-na-ziemi-horynieckiej-5-zasadzka-w-kapliszach/
http://na.horyniec.info/bandy-upa-na-ziemi-horynieckiej-5-zasadzka-w-kapliszach/
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zabudowań w Lubyczy Królew-
skiej i 20% zabudowań Lubyczy 
Kniazie. UPA miała 11 zabitych 
i 15 rannych. Zginęło także ok. 
20 osób cywilnych.” (Motyka..., 
s. 340 – 341, Tak było...).   Patrz 
wyżej: 8 marca 1946 roku...  Oraz: 
We wsiach Lubycza Królewska, 
Lubycza Kniazie i Teniatyska 
pow. Hrubieszów upowcy z sotni 
„Dudy” i „Hałajdy” oraz miejsco-
wi Ukraińcy z SKW  zamordowali 
48 Polaków – cywili i wsie te spa-
lili, 41 żołnierzy WP i 7 członków 
komisji przesiedleńczej.  

W mieście Tomaszów Lubelski: 
„Od jesieni 1945 r. zacząłem uczyć 
się w gimnazjum w Tomaszowie 
Lubelskim. Tu byłem świadkiem 
napadu UPA dokonanego w nocy 
z 8 na 9 marca 1946 r. W nocy 
najpierw usłyszeliśmy, a potem 
zobaczyliśmy, jak koło budyn-
ku naszej bursy przebiega wielu 
uzbrojonych mężczyzn. Niebawem 
w bliższej i dalszej odległości roz-
legła się strzelanina. Jak się oka-
zało, był to napad na miejscową 
jednostkę wojskową i komendę 
milicji obywatelskiej, zlokalizo-
wane kilkaset metrów od bursy. 
Dość dobrze widzieliśmy płonące 
zabudowania koszar oraz sylwetki 
atakujących. Wielu napastników 
strzelało do napadniętych spod 
naszego budynku. W ataku tym 
zginęło 16 żołnierzy, rany odnio-
sło kilkudziesięciu mieszkańców 
Tomaszowa. 12 żołnierzy upro-
wadzono i słuch po nich zaginął. 
Najprawdopodobniej zostali za-
mordowani.” (Marian Kargol: 
Naoczny świadek; w: https://
www.tygodnikprzeglad.pl/naocz-
ny-swiadek/ ).  

   10 marca:  

Koło wsi Komańcza pow. Sanok 
UPA ostrzelała pociąg osobowy 
zabijając 5 osób.    

We wsi Smolnik ad Baligród 
pow. Lesko w walce z UPA poległ 
szer. Władysław Kuszewicz. 

We wsi Wola Michowa pow. Le-
sko uprowadzony i zamordowany 
został Władysław Podstawski. 
„10 marca 1946 r. uprowadzony 
zostaje Władysław Podstawski, 
pracujący jako poborca podat-
kowy w gminie Wola Michowa. 
(Wojciech Wesołkin: „W dorzeczu 
Osławy. Część I. Wola Michowa – 
wieś miasto i gmina zbiorowa”; 
w:„Bieszczad”, nr 12/2009). 

   11 marca: 

Na terenie powiatu Jarosław w 
lesie w zasadzce sotni „Kruka” 
zginęło 12 żołnierzy z 28 pp 9 DP; 
imienny wykaz zabitych znajduje 
się w książce Sz. Siekierki i in-
nych, na s. 285,  lwowskie.  

W miasteczku Radymno pow. 
Jarosław w walce z UPA pole-
gło 10 żołnierzy WP. Ich wykaz 
imienny znajduje się w książce 
Sz. Siekierki i innych, na s. 250, 
lwowskie. 

   W nocy z 11 na 12 marca: 

W miasteczku Radymno pow. 
Jarosław: „Nocą 11/12 marca 
1946 r. sotnia „Bałaja” uszko-

dziła most kolejowy w Radymnie. 
Wracając z akcji, w rejonie Gajów 
UPA natknęła się na grupę pięciu 
żołnierzy, ochraniających zbiórkę 
przydziałów żywności. Po czte-
rech z nich zaginął wszelki ślad. 
Tylko jednemu podoficerowi udało 
się umknąć i zaalarmować garni-
zon w Jarosławiu. Ukraińcy mieli 
jednego zabitego”. (Motyka..., s. 
342, Tak było...). 

   Pomiędzy 12 lutego a 12 mar-
ca:  

We wsi Kadłubiska pow. Hru-
bieszów: „W śledztwie wyjaśnia-
no również okoliczności zbrodni 
ludobójstwa dokonanej w dacie 
bliżej nieustalonej, pomiędzy 12 
lutego a 12 marca 1946 r., w oko-
licach miejscowości Kadłubiska. 
Zamordowano wtedy w nieusta-
lony bliżej sposób rodzeństwo 
Pawła i Bolesława K., a następnie 
okaleczone zwłoki ukryto w jednej 
ze studni w Kadłubiskach”. (IPN 
Lublin,  S. 61/08/Zi ) 

   12 marca:   

W powiatowym mieście Jaro-
sław na cmentarzu mają groby 
żołnierze WP:  Fechner Henryk 
ur. 1922 r. oraz  Rawa Piotr ur. 
1923 r,. którzy tego dnia zginęli z 
rąk UPA 

We wsi Szystowice pow. Hru-
bieszów upowcy uprowadzili i 
po torturach zamordowali w lesie 
Piotra Jaroszyńskiego.  

We wsi Hruszowice pow. Jaro-
sław: „11 marca 1946 r. o godz. 
17.00 pododdział UPA zaatako-
wał 6 polskich żołnierzy (w tym 
jednego ppor.) z 28pp z Przemyśla 
w Gajach. Po rozbrojeniu i roze-
braniu żołnierzy napastnicy odje-
chali (jednego rannego żołnierza 
odesłano do posterunku MO w 
Młynach). Powyższy raport milicji 
prawdopodobnie dotyczy zdarze-
nia, które jest notowane w innych 
opracowaniach na 12 marca 1946 
r. w Hruszowicach. W wyniku ata-
ku banderowcy pojmali i następnie 
zamordowali ppor. WP Zbigniewa 
Krzestowskiego, s. Stanisława, ur. 

w 1921 r., oficera 40pal lub 28pp, 
kpr. Mikołaja Kipiela, s. Makare-
go, ur. w 1923 r. w Zawadkach k. 
Białej Podlaskiej z 40pal i sierż. 
Olgierda Wasowicza, s. Jakuba, 
ur. w 1908 r. na terenach wschod-
nich II RP. Z kolei E. Ginalski i E. 
Wysokiński sugerują, że do powyż-
szego zdarzenia mogło dojść w 14 
lutego i w jego wyniku jeden pod-
oficer zbiegł”. (Andrzej Zapałow-
ski: Granica w ogniu. Warszawa 
2016, s. 126). 

   13 marca:   

We wsi Nienadowa pow. Prze-
myśl banderowcy uprowadzili 
12 Polaków, uciekinierów ze wsi 
Tarnawka po jej spaleniu, i ich za-
mordowali.  

   14 marca:   

We wsi Wólka Zapałowska pow. 
Jarosław w zasadzce UPA pole-
gło 17 żołnierzy WP.   

We wsi Stare Sioło pow. Luba-
czów w zasadzce UPA zginęło 16 
żołnierzy WP.  Oraz: We wsi Stare 
Sioło 14 marca 1946 r. na drodze 
z Lubaczowa do Jarosławia zabili 
w zasadzce żołnierzy z komendy 
WOP w Lubaczowie : kpr. Ryszar-
da Abramowicza s. Józefa lat 21, 
szer. Tadeusza Bałoniaka s. Józefa 
lat 22, szer. Tadeusza Baniaka s. 
Stanisława lat 23, por. Jana Bar-
toszewskiego s. Stanisława lat 26, 
kpr. Tadeusza Dłużeja s. Józefa 
lat 22, szer. Edmunda Jankow-
skiego s. Władysława lat 22, ppor. 
Franciszka Kędziora s. Jana lat 
34, szer. Jana Kuchtę s. Andrzeja 
lat 22, szer. Mariana Kuciapę s. 
Franciszka lat 22, kpr. Kazimie-
rza Michniewskiego, kpr. Józefa 
Minkiewicza s. Piotra lat 22, szer. 
Stanisława Ożoga s. Andrzeja lat 
26, szer. Jana Półtoraka s. Win-
centego lat 23, kpr. Aleksandra 
Prokosa lat 24, szer. Bronisława 
Soteckiego s. Józefa lat 23, kpr. 
Stanisława Szlęka s Ignacego lat 
21, szer. Jana Truchana s. Michała 
lat 24, mjr. Jakuba Tumanowa s. 
Aleksandra, kpr. Franciszka Waw-
rzyniaka s. Jana lat 23, kpr. Henry-
ka Woźniaka s. Stanisława lat 22. 

Oraz: w Starym Siole w drugiej 
połowie marca 1946 r. na drodze z 
Lubaczowa do Jarosławia zabili w 
zasadzce 15 nieznanych żołnierzy 
WP, w tym kilku oficerów. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa.). 

We wsi Ustrzyki Górne pow. Le-
sko w potyczce z UPA poległo 2 
żołnierzy WOP; w połowie marca, 
wobec zagrożenia ze strony UPA, 
braku żywności i amunicji, prze-
ciętego połączenia telefonicznego, 
załoga strażnicy przeniosła się do 
Wetliny.

   15 marca:   

We wsi Mrzygłód  pow. Sanok 
upowcy zamordowali Mieczysła-
wa Marzeckiego.

   17 marca:   

We wsi Orzechówka pow. Brzo-
zów upowcy uprowadzili i zamor-
dowali Władysława Masłyka.     

   18 marca:   

We wsi Witryłów pow. Brzozów 
upowcy uprowadzili 2 Polaków: 
Jana Pelca z synem Piotrem, któ-
rzy zaginęli bez wieści. 

   19 marca:   

We wsi Mokre pow. Sanok pod-
czas napadu upowców na pociąg 
zastrzelili oni 4 Polaków, a 10 
uprowadzili i zaginęli oni bez 
wieści; łącznie zamordowali 14 
Polaków. 

   20 marca:   

We wsi Bełz pow. Hrubieszów: 
„20.03.1946 r. zostali powiesze-
ni Widyk Tomasz narodowości 
polskiej i Ostapiuk Hryć narodo-
wości ukraińskiej.” (Prof. dr hab. 
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw.;  Seria – tom 8). 

We wsi Łupków pow. Sanok sot-
nie „Stacha” i „Brodycza” ostrze-
lały strażnicę WOP w Łupkowie 
i tamtejszy posterunek kolejowy 
MO oraz zamordowały 5 Pola-

ków, cywili.

   21 marca:   

We wsi Jasiel pow. Sanok w wy-
niku ataku UPA zginęło bądź zo-
stało zamordowanych po podda-
niu się 89 żołnierzy WOP i 5 mili-
cjantów z Komańczy oraz we wsi 
upowcy wymordowali 2 polskie 
rodziny liczące 8 osób (łącznie 
102 Polaków). Podczas ewakuacji 
zagrożonej placówki WOP w Ja-
sielu (Beskid Niski) nastąpił atak 
sotni: „Chrina”,  „Didyka” i „My-
rona” (wg G. Motyki), inni podają 
także sotnię „Bira”. Według archi-
wum WOP w Jasielu broniło się 
108 żołnierzy WOP i 5 milicjan-
tów z Komańczy, banderowców 
było ponad 500-set. Conajmniej 
dwóch żołnierzy zginęło (wg re-
lacji Pawła Sudnika), 2 uciekło, 
jeden do Czechosłowacji, drugi 
do Komańczy. Do niewoli dosta-
ło się więc 104 żołnierzy WOP (w 
tym 11 rannych) i 5 milicjantów. 
Już 21 marca zamordowany został 
dowódca strażnicy chor. Włady-
sław Papierzyński.  „Ukraińcy 
przywiązali łańcuchem jedną jego 
nogę do gałęzi jodły, a drugą do 
uprzęży konia. Ciało zostało roze-
rwane w powietrzu” (Jan Rajchel: 
„Trudne dni Jasiela”; w: Gazeta 
Bieszczadzka  nr 25 z 10.12.2015 
r.). Jego żona bezskutecznie usi-
łowała dowiedzieć się od władz 
wojskowych o losie męża, praw-
dę poznała dopiero w 1975 roku 
z publikacji książkowej Teofila 
Bieleckiego i Jana Ławskiego 
„Gdy umilkły ostatnie strzały”, 
wydanej w 1969 roku. .Następnie 
jeńców poprowadzono do Wi-
słoka Wielkiego, pozostawiając 
w Jasielu rannych 11 żołnierzy, 
po zabraniu im umundurowania. 
W nocy z 20 na 21 marca 5 ofi-
cerów i 5 milicjantów było prze-
słuchiwanych z zastosowaniem 
brutalnych tortur połączonych z 
okaleczaniem. Rano zostali oni  
zaprowadzeni na wzgórze Berdo 
i zabici strzałami w tył głowy. 
Tego i  następnego dnia według 
sporządzonej listy rozstrzelanych 
zostało dalszych 31 podoficerów 
i żołnierzy, których zwłoki zosta-

/ Bieszczady-Cisna.  UPA podpaliła szkołę, urząd gminy, dwór i osiem gospodarstw (fot. commons.wikimedia.org)

https://www.tygodnikprzeglad.pl/naoczny-swiadek/
https://www.tygodnikprzeglad.pl/naoczny-swiadek/
https://www.tygodnikprzeglad.pl/naoczny-swiadek/
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ły później (tj. 18 czerwca 1946 r.) 
odnalezione dzięki szeregowemu 
Pawłowi Sudnikowi, który jako 
jedyny zdołał zbiec z miejsca kaź-
ni i potem go odnaleźć. 22 marca 
odprowadzono do Karlikowa 5 
jeńców i zwolniono ich. Pozosta-
łych rozstrzelano prawdopodob-
nie w lesie koło Wisłoka Górnego, 
grobu ich nie odnaleziono, ale też 
i nie szukano go. Ze 113 osobowej 
załogi (108 żołnierzy i 5 milicjan-
tów) ocalało łącznie 19 żołnierzy 
(2 uciekło podczas walki, 11 po-
zostawiono rannych, 5 uwolniono 
oraz Paweł Sudnik). Gdyby za 
źródłami ukraińskimi przyjąć, że 
w walce zginęło 24 żołnierzy, to 
wynikałoby, że UPA zamordowa-
ła 70 polskich jeńców. W czerwcu 
1946 roku specjalnie wyznaczona 
komisja udała się z szer. Sudni-
kiem w rejon Wisłoka, gdzie uda-
ło się odnaleźć zbiorowy grób, a 
w nim 36 zwłok tylko w bieliźnie, 
ze skrępowanymi rękami i noga-
mi. A powinno być w nim 41 ciał 
(5 oficerów, 5 milicjantów i 31 
żołnierzy). Tymczasem w książce 
A. Baty „Bieszczady. Szlakiem 
walk z bandami UPA” znajduje 
się kserokopia dokumentu „Opis 
wypadku” z dnia 28.11.1946 roku. 
Komendant Wojewódzki MO w 
Rzeszowie, ppłk Orłowski pisze 
m. in.: „W dniu 18.6.1946 r. od-
naleziono grób 60-ciu pomordo-
wanych żołnierzy między którymi 
znajdowały się zwłoki zaginionych 
w dniu 26.III. 46 r. milicjantów 
Posterunku M.O. Komańcza.”  Z 
imienia i nazwiska wymienia on 
5-ciu milicjantów. Śledztwo w 
tej sprawie podjęła Okręgowa 
Komisja Scigania Zbrodni  prze-
ciwko Narodowi Polskiemu w 
Rzeszowie dopiero 27 kwietnia 
2015 roku. Wówczas dowództwo 
Wojska Polskiego, w większości 
sowieckie, ukrywało straty pono-
szone w walkach z UPA, a przez 
następne 70 lat państwowe insty-
tucje naukowe ten temat omijały. 
Dotyczy to także między innymi 
pogromu, jakiego doznała  w dru-
giej połowie marca 1947 roku, w 
rejonie wsi Smolnik, kompania 
piechoty 34 pp. 8 DP z Baligrodu. 

We wsi Komańcza pow. Sanok 
po opuszczeniu przez żołnierzy 
zagrożonej strażnicy WOP upo-
wcy ją spalili i zabili we wsi 6 
Polaków. O zniszczeniach doko-
nanych przez UPA w nocy z 21 na 
22 marca 1946 roku przez UPA, 
„Rocznik Sanocki” tom IV poda-
je: „Na przestrzeni od Komańczy 
do Czaszyna cała linia kolejowa 
zdemolowana. Wszystkie mosty 
spalone, słupy telegraficzne ścię-
te i spalone na stosie. Miejscami 
całe odcinki toru kolejowego wraz 
z podkładami wrzucone do rzeki. 
Między m. Mokre a m. Czaszyn 
strącono z nasypu kolejowego cy-
sternę z ropą i wagon pancerny 
oraz lokomotywę, które następnie 
spalono. Mosty drogowe, począw-
szy od Komańczy aż po Tarnawę, 
wszystkie spalone. /.../ Atak na 
gromadę Komańcza z 21 na 22 
marca miał również tragiczne 
skutki. Banderowcy przebrani po 
części w polskie mundury spalili 
budynek sanatorium kolejowego 
(w Letnisku), budynek byłego sta-
rosty Klimowa, komisariat Straży 
Granicznej, budynek nauczycielki 

Drozdowej, w którym mieściła się 
prywatna polska szkoła oraz mle-
czarnia. Ponadto spalona została 
strażnica kolejowa, budynek mi-
licjanta Hirscha, budynek wójta 
Kasiewicza, budynek doktora Hel-
lera w którym mieścił się komisa-
riat MO, stację i dwa  magazyny 
kolejowe. Nauczycielka Drozdowa 
została spalona wraz z budynkiem 
szkoły, zginęła również jej sio-
stra nazwiskiem Kułak. Upowcy 
uprowadzili i zastrzelili także mi-
licjantów Błaszczaka i Latuska, 
porucznika Gerasika oraz koleja-
rza Gońcę. UPA zamierzała spalić 
również klasztor Nazaretanek - na 
usilną prośbę przełożonej klaszto-
ru udało się upowców od tego za-
miaru odwieść” (http://www.two-
jebieszczady.net/komancza.php). 
W rzeczywistości klasztor nie 
został spalony, ponieważ często 
ukrywali się w nim ranni upowcy.  

We wsi Korolówka pow. Wło-
dawa upowcy zamordowali Kazi-
mierza Śliwę.  

We wsi Smolnik ad Baligród 
pow. Lesko w walce z UPA po-
legł szer. Kazimierz Kozłowski, u. 
1924 r.  

We wsi Ulucz pow. Brzozów 
oddział UPA, pod dowództwem 
Burłaki, urządził zasadzkę na od-
dział Wojska Polskiego z Tyrawy 
Solnej, który patrolował okoliczne 
wsie ukraińskie. Zginęło 14 żoł-
nierzy WP, natomiast kilku ran-
nych utopiło się w Sanie. (E. Mi-
siło, Repatriacja czy deportacja. 
Przesiedlenie Ukraińców z Polski 
do USSR 1944–1946, t. 1, Doku-
menty, Warszawa 1996, s. 89).   

   23  marca:   

We wsi Liszna pow. Lesko:  
„Dnia 23.III.1946 r. banda UPA 
dokonała napadu na gr. Liszna 
pow. Lesko, gdzie zrabowała całe 
mienie mieszkańców, pobiła sołty-
sa i uprowadziła 6-ciu mężczyzn 
do lasu, których dalszy los nie jest 
znany” (Prus..., s. 277). 

We wsi Smerek pow. Lesko pod-
czas walki plutonu WP z UPA 
poległo 2 lub 3 żołnierzy oraz 2 
lub 3 zostało uprowadzonych i 
zamordowanych, natomiast 3 zo-
stało rannych. Żołnierze wycofali 
się do Wetliny okrążonej przez 
UPA. Pomoc sprowadził wysłany 
łącznik, Ukrainie, któremu UPA 
zamordowała żonę, bo była Po-
lką, oraz syna za to, że ukrywał się 
przed poborem do UPA. 

   W nocy z 23 na 24 marca:   

We wsi Komańcza pow. Sanok 
upowcy zamordowali 8 Polaków, 
w tym kobietę, kierowniczkę 
szkoły. Patrz też wyżej: 21 mar-
ca... 

   25 marca:   

We wsi Kożuszne pow. Sanok 
w zasadzce UPA poległo około 
60 żołnierzy WP, w tym część po 
poddaniu się została zarąbana sie-
kierami. Atakował kureń „Rena” 
liczący około 500 upowców. 
Przed całkowitą zagładą uratowa-
ła Polaków rozszalała burza śnież-
na, osłaniająca ucieczkę małymi 

grupami. Gdy następnego dnia, 
z dwoma batalionami, na miej-
sce walki przybył dowódca 34 pp 
ppłk Pluta – oczom jego ukazał się 
przerażający widok: wieś Kożusz-
ne w zgliszczach, na ziemi popiół, 
krew i ciała poległych. Niektórzy 
z nich mieli rozbite siekierami 
głowy, odrąbane ręce i nogi, a na-
wet wydłubane bagnetami oczy. 

   26 marca:  

We wsi Basznia Dolna - Czer-
winki pow. Lubaczów 26 marca 
1946 r. zabili 3 żołnierzy WP z 9 
pp. 3 DP: szer. Jana Niemczyckie-
go lat 23, szer. Adama Juchniewi-
cza lat 25, szer. Bolesława Runie-
wicza lat 26. (IPN Opole, 21 grud-
nia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; 
Postanowienie o umorzeniu śledz-
twa.). 

We wsi Szczawne pow. Sanok 
UPA uprowadziła i zamordowała 
Romana Ilnickiego, lat 23. 

We wsi Ułazów pow. Lubaczów 
26 marca 1946 r. zamordowali 
Annę Nieckarz i Annę Niebie-
śniak. (IPN Opole, 21 grudnia 
2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Po-
stanowienie o umorzeniu śledz-
twa.). 

We wsi Wisłok Wielki pow. Sa-
nok upowcy zamordowali Broni-
sława Michenko.  

   W nocy z 26 na 27 marca 

We wsi Nielepkowice pow. Jaro-
sław upowcy uprowadzili do lasu 
Jana Szumigraja, rolnika lat 40 i 
go zamordowali. (APP, SPJ, sygn. 
45, k. 52).  

   27 marca:  

W miasteczku Brzozów woj. 
rzeszowskie upowcy zamordowa-
li 1 Polaka oraz 1 poranili.   

   W nocy z 27 na 28 marca 

We wsi Szówsko pow. Jarosław 
upowcy zastrzelili Jana Tyrana, 
uchodźcę ze wsi Radawa. (APP, 
SPJ, sygn. 45, k. 52).  

   28 marca:   

We wsi Ropienka pow. Lesko 
upowcy zastrzelili Józefa Kono-
pelskiego, robotnika naftowego. 

   29 marca: 

We wsi Huwniki pow. Przemyśl 
3 banderowców postrzeliło Jana 
Masnyka, który po niedługim cza-
sie zmarł.  (Andrzej Zapałowski: 
Granica w ogniu. Warszawa 2016, 
s. 231).

   31 marca:   

We wsi Hola pow. Włodawa upo-
wcy z sotni „Wołodii” zamordo-
wali 2 Polaków. 

We wsi Narol pow. Lubaczów 
upowcy zabili 2 żołnierzy WP: 
szer. Zygmunta Lewandowskiego 
lat 24 i kpr. Michała Słótwińskie-
go lat 21. (IPN Opole, 21 grudnia 
2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Po-
stanowienie o umorzeniu śledz-
twa.). 

We wsi Zamołodycze pow. Wło-
dawa upowcy z sotni „Wołodii” 
zamordowali 5 lub 8 Polaków 

      W marcu 1946 roku: 

We wsi Bystre pow. Lesko upo-
wcy zamordowali 3 Polaków. 

We wsi Hołuczków  pow. Sanok 
powiesili 2 Polaków.  

We wsi Królik Polski pow. Sa-
nok zamordowali 4 Polaków. 

We wsi Nowosielce Kozickie 
pow. Przemyśl zamordowali 2 
Polaków.  

We wsi Ostrów pow. Sokal upro-
wadzili milicjanta Mikołaja Pio-
trowicza. „Po jakimś czasie zna-
leziono strasznie zmasakrowane 
ciało Mikołaja Piotrowicza. Był 
bez odzienia, tylko koło szyi reszt-
ki podkoszulka. Miał wyrwany ję-
zyk, wydłubane oczy, obcięte uszy 
i przyrodzenie, połamane ręce i 
nogi, począwszy od palców. Włosy 
jego były siwiuteńkie – posiwiał 
podczas zadawanych tortur” (Jó-
zefa Paszkowska a d. Tetera; w: 
Siekierka..., s. 1073; lwowskie).

We wsi Pawłokoma pow. Brzo-
zów upowcy zamordowali 3 Pola-
ków, którzy wybrali się po ziem-

niaki do swoich gospodarstw. w 
Pawłokomie, a mieszkali czasowo 
po zachodniej stronie Sanu.

We wsi Siebieszów pow. Sokal 
zamordowali 2 Polaków 20-let-
nich. 

We wsi Stare Sioło pow. Luba-
czów w marcu 1946 r. zamordo-
wali szer. Skorczaka (lub Skor-
czyka) s. Jakuba ur. 1923 r. w pow. 
Kościan. (IPN Opole, 21 grudnia 
2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Po-
stanowienie o umorzeniu śledz-
twa.). 

W lesie koło wsi Surmanówka 
pow. Jarosław UPA w zasadzce 
zastrzeliła 15 żołnierzy WP. 

We wsi Zarwanica pow. Zło-
czów zamordowali 2 Polki: 21- 
letnią Olgę Rudą i 23- letnią Wa-
lerię Dudar.  

Stanisław Żurek 

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

Jastrzębski Stanisław: Ludobój-
stwo nacjonalistów ukraińskich na 
Polakach na Lubelszczyźnie w 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 stanisławow-
skim 1939 – 1946; Wrocław, bez 
daty wydania, 2007. 

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

/ Członkowie sotni „Bira” ujęci przez LWP jesień 1946 r. fot. Wikimedia Commons

http://www.twojebieszczady.net/komancza.php
http://www.twojebieszczady.net/komancza.php
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Kresowe rzeki –  żywioł i melancholia cz.II
Anna Małgorzata Budzińska
Tak jak obiecałam przybliżę Państwu kolejne kresowe 
rzeki. Tym razem będą to rzeki dawnych polskich krain: 
Wołynia i Polesia. Te regiony szczególnie obfitują w rzeki, 
jeziora i mokradła.
Przyjrzyjmy się mapie tych obszarów.

/ Mapka

Już na pierwszy rzut oka widać w tym regionie solidną sieć 
rzeczną. 
Zacznijmy od Słuczy.
SŁUCZ

/ Słucz

Rzekę i życie ludzi mieszkających w pobliżu pięknie opisał 
Feliks Trusiewicz w swojej książce, wydanej w Bibliotece 
„Wołanie z Wołynia”,  która nawet w tytule ma tę rzekę: „ 
Nad Słuczą”.

/ Książka Trusiewicza „Nad Słuczą”

Słucz pokazana tu jest o każdej porze roku i w różnych 
sytuacjach życiowych mieszkańców. Na przykład wiosną 
pomagała na swój sposób w świętowaniu Wielkanocy. Ko-
ściół był w Ludwipolu i trzeba było pokonywać wielki trud 
jadąc po błotnistej drodze na mszę do tej świątyni, ale i w 
tym przypadku pomagała rzeka:
„Młodzież preferowała drogę rzeczną. W dół łódź płynęła 
z nurtem rzeki. Natomiast powrót wymagał wysiłku. Cho-
ciaż wody Słuczy były leniwe trudniej było płynąć pod 
prąd za pomocą wioseł. Używano więc długich drągów, 
którymi opierając się o dno rzeki pchano łódź do przodu.”

/ Łodzią po Słuczy

Zima nad Słuczą przychodziła szybko i była mroźna i 
śnieżna. W tym roku również i my w Polsce przypomnie-
liśmy sobie taką zimę i poczuliśmy jej piękno i grozę. Pan 
Trusiewicz tak opisuje zimę w Brzezinach nad Słuczą:
„Zbliżała się zima. Już w pierwszych dniach grudnia ostry 
mróz skuł lodem wody Słuczy i przybrzeżnych moczarów. 
Potem spadł obfity śnieg i grubą warstwą, jak pierzyną, po-
krył i ubielił całą okolicę. Chłopskie chaty o słomianych 
dachach pokryły grube czapy puszystego puchu. Szczegól-
nie poranek był cichy, bezwietrzny, śnieg już nie padał i pa-
nowała cisza, majestatyczna, zimowa cisza, nawet ptaszek 
nie zaćwierkał.” 
W tej książce autor opisuje losy polskiej rodziny, mieszka-
jącej w Brzezinach. Poznajemy też losy Kazimierza, który 
musiał pokonać kilka rzek, by móc powrócić do domu, do 
rodziny. Pomagali mu dobrzy ludzie, nie zawsze Polacy, i 
dzięki nim osiągnął swój cel. Najpierw przedostał się przez 
Don łódką, potem zmierzył się z Dnieprem na koniu – 
wpław, aż do wyspy. Tam spotkał rybaków, którzy pomogli 
mu łodzią przedostać się na drugi brzeg, gdyż nurt z tamtej 
strony był silniejszy i na koniu nie dałby rady. W końcu 
dotarł do Słuczy. Niestety w wiosce dowiedział się, że choć 
jest już tak blisko domu, to przekroczenie tej rzeki będzie 
najtrudniejsze, bo bolszewicy zrobili granicę na Słuczy. 
Kazimierz był załamany, ale się nie poddawał. Nocą, czoł-
gając się w krzakach dotarł do Słuczy i obserwował ruch 
straży nad rzeką. Strażnicy parami chodzili wzdłuż grani-
cy, mijali się idąc w przeciwnych kierunkach. W dodatku 
strażnik na dachu obserwował i strzelał z broni automa-
tycznej do ludzi próbujących przejść na polską stronę.
Kazimierz wybrał odpowiednią pogodę na taką przeprawę- 
zdecydował się na to nocą, w dodatku przy wtórze grzmo-
tów i ulewnym burzowym deszczu. 
„To mój czas- pomyślał. Przeżegnał się i jak zwinny wąż 
wpełznął po przejściu strażników do wody. Cały zanu-
rzony, początkowo odpychał się nogami od dna, aż osią-
gnął głębinę i zaczął płynąć w strugach obfitego deszczu. 
Wkrótce dopłynął do porośniętego łozą brzegu. Chwycił za 
gałąź i ukrył się w jej gąszczu.”

/ Słucz-Hubków

Uciekinier dotarł do domu, do rodziny, ale warto przeczytać 
całość tej książki, bo jest naprawdę interesująca, zwłasz-
cza dla miłośników Kresów. Chciałabym kiedyś siąść nad 
Słuczą- tak jak potem Kazimierz, przyjrzeć się okolicy i 
pomyśleć o historii, wspomnieć ludzi…
„Relaksem dla Kazimierza było spojrzenie na panora-
mę okolicy. Jak na dłoni miał przed sobą zalaną słońcem 
wieś. Dwa długie rzędy słomianych strzech tworzyły sze-
roką ulicę. Widać było kilka żurawi studziennych i dużo 
bocianich gniazd na strzechach. Patrząc dalej widział doli-
nę rzeki Słucz, pokrytą kobiercem zielonych, wiosennych 
traw, mieniących się kolorami różnych kwiatów, pasące się 
bydło, bielejące stadka gęsi, żerujące bociany. To wszystko 
szerokim łukiem otaczała niebieska wstęga rzeki Słucz, na 
obrzeżach malowana kwiatami bazi z przybrzeżnych łóz.”

Nie tylko Feliks Trusiewicz pisał o Słuczy. Wspominał o 
niej również Józef Ignacy Kraszewski w książce „Wieczo-
ry wołyńskie”. Pisze o tej rzece tak:
„Na drodze do Żytomierza spotkamy miasteczko, w którem 
wykruszone kawałki muru nad Słuczą świadczą, że nie dar-
mo wspominają o niem dzieje wojen z Litwą. Słucz jest tu 
bardzo piękna i przygotowuje niejako do Teterowa. Dno jej 
i brzegi wyścielają ogromne bryły granitu, obrosłe mcha-
mi, którego koloryt przy żółtych piaskach, przezroczysto-
ści wód i przy zieleni zarośli prześlicznie się wydaje”

/ Słucz i kawałki muru

I jeszcze współczesne opisy rzeki Słucz i jej okolic w opra-
cowaniu Miry Żakówny  pt. „Wołyńskimi drogami. Od Ho-
rynia po granicę.” 
„Świat różowieje. Woda Słuczy zda się również 
poczerwieniała. Rzeka płynie wartko. Wiosła pracują 
miarowo. Wnet, wdrożone w regułę systematycznego 
ruchu, mniej zwracamy na nie uwagi. Zabiera ją za to 
bardzo usilnie otaczające nas piękno. Bo oto wjeżdżamy na 
wschód od Ludwipola w najpiękniejszy odcinek przełomu. 
Odwieczną swą pracą wcięła się rzeka głęboko w prastare 
granity i gnejsy. Sterczą one dzisiaj stromymi wysokimi 
ścianami nad poziom Słuczy, oskarżając niszczycielskie 
zapędy rzeki. 

/ Strome ściany Słuczy

Tuż za Ludwipolem giną pola i nadbrzeżne piachy. Brzeg 
narasta wzwyż. Po lewej stronie, gdzie widoczne niezbyt 
szerokie terasy rzeczne, zielenią się wąskim łanem pola 
kukurydziane. Cichy szelest ich liści zbiega się z szumem 
rzeki. Czasem na terasie, wysoko zawieszonej nad stromi-
zną, osiędzie warzywnik lub niewielkie poletko. Wreszcie 
bliżej Hubkowa terasa zanika. A tylko nagie, strome skały 
podchodzą do rzeki. Słucz jest dość szeroka — około 30 
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m. U stóp ścian skalnych czasem przewinie się  ścieżynka, 
osiądzie skrawek piaszczystej plaży, a czasem bezpośred-
nio już woda liże stopy szarych skał. 
Ciszę ranka przerywa plusk naszych wioseł czy też żaby 
skaczącej do wody, lub gdzieś na wysoczyźnie, ponad na-
szymi głowami, świegot zbudzonego ze snu skowronka.
(…)
U stóp naszych wije się Słucz olbrzymim zakrętem, pod-
mywając maryniński to kaczański brzeg. Nurt rzeki obija 
się żwawo o brzegi odrzucając na boki piaski i żwiry. Two-
rzą one po drugiej, nie podmywanej stronie doliny duże 
złoże, a nawet wyrastają w podłużne, złote łaty na rzece. 
Przepiękny jest ten kompleks barw wody, piasku, skalnych 
ścian i zieleni krzewów i drzew... Poza szumem wody i lasu 
cisza idzie ku nam z doliny i od dalekich pól.”
  Czyż to nie piękne opisy? Warto przeczytać całość. Aż 
chce się tam być!

HORYŃ
Przejdźmy teraz do kolejnej rzeki Wołynia. To Horyń. 

/ Horyń- Dawidogródek

Rzekę Horyń umiłowali sobie kresowi poeci. W zbiorze 
„Wołyń bogaty” znalazłam wiersze Stefana Bardczaka o 
Horyniu. W pierwszym wierszu autor przyrównuje Horyń 
do Wisły: 
Do Horynia
Wisło Wołynia, bądź pozdrowiona,
Dumą kresową mi się rozśpiewaj,
Łódź swoja nieś na ramionach
O, świergotliwa, jak w drzewach.

Miasteczka z tobą (Horyniem w słońce)
Drogo przez Wołyń otwarta na oścież-
Księżyc na niebie gońcem,
Jak na łukiem rozpiętym pomoście. 

Pluskotem wiosła w gęste szuwary,
Skrętem- zakrętem w trzciny,
Cienkim dyszkantem górują komary,
Wiatr basem wtórzy wśród rokiciny.

Gwary-pogwary w przytulonym lesie,
Dzwonki liliowe- derkacze na łące-
O, niech nas woda twa poniesie,
Gdzieś nad wodami słońce,
W Polesie.

/ Horyń

I jeszcze jeden wiersz Bardczaka, trochę inny:
Horyń
Wspomnieć trzeba Horyń, serpentynę Wilii,
Byłem tam niedawno- jutro miesiąc minie,
Że się nad wspomnieniem, jak nad księgą schylić,
Ostróg, jak stary przyjaciel, dziś do mnie przypłynie.

Dziś do mnie przypłynie z sadami Horyniem
Poprzez Monastyrek, most linii Zdołbunów-Sowiety, 
Jak w porcie zawinie w Janowej Dolinie
W zapachu żywic uśnie, sadów zakwitnie bukietem.

Poeta Czesław Paszkowski też wspomina o Horyniu:
Kraju wołyński! Białym kwiatem wiśni
Spowij me serce jako drzewa sadów.
Falą Horynia moim oczom błyśnij,
Płynącą graniem ptasząt i owadów. 

STYR
Kolejna rzeka na naszej mapie to Styr.

/ Styr

Wróćmy do twórczości Feliksa Trusiewicza. W innej jego 
powieści kresowej pt. „Hawryłko” znalazłam wzmiankę o 
wrażeniu jakie wywarł Styr na młodego chłopca:
„Hawryłko wybrał się z Janem na jarmark do miasteczka 
Kołki, gdzie ten sprzedał kabana. Chłopak po raz pierwszy 
zobaczył wówczas ten wielki, słynny w okolicy jarmark. 
Ujrzał też Styr i wysoki drewniany most na tej rzece. Ze 
szczególnym zainteresowaniem przypatrywał się Hawrył-
ko płynącemu parostatkowi, który skierowany w górę rze-
ki, z szumem motoru posuwał się do przodu, pozostawiając 
za sobą wzburzoną falę wody i smugę dymu z komina.”

/ Statek na Styrze

To niepozorne zdjęcie i opis udostępniła nam Kresowian-
ka- to bardzo pasuje do wcześniejszego fragmentu książki.   
Kresowianka urodzona na Wołyniu w 1928 roku i wywie-
ziona na Sybir w 1940  pięknie opisała swoje wspomnienia 
na facebooku:
„Statek kursował przez Kołki do Łucka (nie pamiętam por-
tu początkowego).
Płynęłam nim dwa razy. Miałam 8 lat i właśnie skończyłam 
drugą klasę. Razem z babcią wybrałyśmy się w odwiedziny 
do jej najstarszej córki - mojej ukochanej cioci Julci.
Na statku można było spotkać wszystkich mieszkańców 
kresów. Mieszały się religie i narodowości.
Pod pokładem była pierwsza i druga klasa. W pierwszej 
klasie podróżowali urzędnicy, duchowni, policjanci i bo-
gatsi obywatele (Polacy i Ukraińcy). Drugą klasę prze-
ważnie zajmowali Żydzi. Na pokładzie zajmowali miejsca 
Ukraińcy, którzy zazwyczaj płynęli blisko. 
Podróż z Kołek do Łucka zajmowała całą noc. Wyruszało 
się po południu około 17 a na miejsce dopływało około 4. 
Na szczęście pod pokładem były miejsca do odpoczynku i 
spania.
Nie wiem kto jest autorem tego zdjęcia. Wypożyczyłam je 
od mojej przyjaciółki z lat dziecięcych.”
O rzece Styr pisał też Edward Góra w książce i w poemacie 
serdecznym pt. „Pożegnanie z Wołyniem” :
(…) Pokraśniał Styr zbójecką, czerwoną urodą

I tak szumiał swą mroczną, chybotliwą wodą:
-Ludzie, ludzie, przystąpcie  w dzień jasny, słoneczny
Nad mój nurt połyskliwy, serdeczny, odwieczny,
Popatrzcie sobie w oczy, popatrzcie mi w oczy
A prawda was połączy, prawda was zjednoczy!
Jad germański wysączy, wyszarpie, wypije
I zgoda w was urośnie, miłość w was ożyje.
Tak gadał Styr i szemrał w księżycowe noce,
A tylko szuwar chrzęści i trzcina dygoce, 
A trupy bratnie płyną zdławionym korytem. (…)

Nie jest to beztroski opis przyrody, to poemat liryczno- 
moralizatorski i dramatyczny, ale pięknie napisał autor o 
Styrze. 
Jeszcze piękniej żegnał się z Wołyniem, wspominając jego 
rzeki:

„Żegnaj Ikwo błękitna, romantyczna rzeko,
Horyniu bystrolotny i Turio daleka,
I Ługo włodzimierska, i Słuczo w granicie
Żegnajcie brzegi Styru kochane nad życie!”

IKWA
Zajmijmy się więc teraz tą romantyczną, błękitną Ikwą, o 
której Edward Góra wspomina w pierwszym wersie.

/ Ikwa

Nie ma tej rzeki na naszej mapce. Ikwa to dopływ Sty-
ru. Nie możemy jej jednak pominąć, bo to rzeka naszego 
wieszcza- Juliusza Słowackiego, a nad nią leży Krzemie-
niec, gdzie się poeta urodził i żył. 
O Ikwy srebrnych falach napisał Słowacki w znanym wier-
szu:

W PAMIĘTNIKU ZOFII BOBRÓWNY
Niechaj mię Zośka o wiersze nie prosi, 
Bo kiedy Zośka do ojczyzny wróci, 
To każdy kwiatek powie wiersze Zosi, 
Każda jej gwiazdka piosenkę zanuci. 
Nim kwiat przekwitnie, nim gwiazdeczka zleci,        
Słuchaj — bo to są najlepsi poeci. 
 
Gwiazdy błękitne, kwiateczki czerwone 
Będą ci całe poemata składać. 
Jabym to samo powiedział, co one, 
Bo ja się od nich nauczyłem gadać;        
Bo tam, gdzie Ikwy srebrne fale płyną, 
Byłem ja niegdyś, jak Zośka, dzieciną. 
 
Dzisiaj daleko pojechałem w gości 
I dalej mię los nieszczęśliwy goni. 
Przywieź mi, Zośko, od tych gwiazd światłości,       
Przywieź mi, Zośko, z tamtych kwiatów woni, 
Bo mi zaprawdę odmłodnieć potrzeba. 
Wróć mi więc z kraju taką — jakby z nieba.
 13 marca 1844. Paryż.

/ Ikwa koło Krzemieńca przed wojną
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Krzemieniec to miasto Słowackiego. W opracowaniu 
„Krzemieniec” w bibliotece „Wołanie z Wołynia” czytamy:
„Krzemieniec to miasto, które Polsce dało Juliusza Sło-
wackiego.
Krzemieniec jest miastem, które w dziwnym blasku i krasie 
dał Polsce Juliusz Słowacki.”
Ozdobą Krzemieńca są góry otaczające głęboki jar z płyną-
cą po jego dnie rzeką Ikwą, którą zachwycał się i wprowa-
dził do swej poezji Juliusz Słowacki. Ikwa przedziera się 
między majestatycznie z dołu wyglądającymi górami, na 
stokach których rosną niezwykle dorodne poziomki, czer-
wone maki i fioletowy tymianek.
Miasto tonie w bujnej roślinności i rozciąga się na długości 
siedmiu kilometrów.
Słowacki w swej twórczości zmitologizował Krzemieniec, 
pisał o nim z zadumą, tkliwością, nostalgią i rozrzewnie-
niem. W jego wspomnieniach Krzemieniec był Arkadią, 
synonimem domu rodzinnego i najlepszych lat chłopięcych 
przeżytych z matką. 

/ Ikwa sielska

Juliusz Słowacki tak pisał o Krzemieńcu nad Ikwą:
„ Jeżeli kiedy w tej mojej krainie
Gdzie po dolinach moja Ikwa płynie
Gdzie góry moje błękitnieją mrokiem,
A miasto dzwoni nad szmernym potokiem,
Gdzie konwaliją woniące lewady
Biegną na skały, pod chaty i sady…”

Edward Góra w „Pożegnaniu z Wołyniem” cytuje też Sło-
wackiego:
„Ikwo! Płyń przez łąk zielonych kobierce!
Ty także sławna, że fal twoich gwary
Jakoby z Niemnem w olbrzymiej rozterce
Gadają.”
I jeszcze autor dodaje:
„Słowa poety rysują mi kręte brzegi Ikwy. W poezji są jej 
wody srebrne i błękitne, właściwie są aż gęste od czarności, 
mającej odcień brązowy.” 
Ikwa nie jest wielką rzeką a jednak zaistniała wielokrot-
nie w literaturze. Podam jeszcze jeden przykład- Jarosław 
Iwaszkiewicz napisał wiersz- rozmowę autora z Ikwą po 
śmierci wieszcza, przytaczam fragment:

Ikwa i ja
Ja:
-Wierzbowa wodo, wonna wikliną,
Skąd twoje fale zielone płyną?
Jakaś wzburzona, jakaś zmącona
Twoja pachnąca fala zielona.
Ikwo, ach Ikwo, wonna i cicha,
Pierś twoja wonią wierzbową wzdycha
I płyniesz wiotka, szybka i słodka.
Czy myślisz wodo, że on cię spotka?
Ikwa:
-Już on nie stanie wśród mojej drogi,
Mój szept dla niego już za ubogi,
On w Oceanu wsłuchany dreszcze —
— Ale się śpieszę, ale chcę jeszcze
Spotkać spojrzenie — źrenice wieszcze.
Ja:
-Źrenice zgasły i nie ma ciała,
Czaszka surowa tylko została,
Zebrali prochy, włosy zebrali

I pochowają od ciebie w dali.
Ikwa:
-Spieszę się, płynę, wstęgą się wiążę,
Może nadążę, ach, może zdążę,
Z Styru na Prypeć, z Dniepru na morze,
Może się jeszcze przed nim położę.(…)

BUG
Bug w naszej pamięci pozostanie rzeką graniczną, przez 
którą musieli się przeprawić przesiedleńcy z tych regionów 
Kresów. Istnieje popularne określenie: 
-Oni przyjechali zza Buga. Zza Buga- czyli zabużanie. 
Zabużanie to Polacy pochodzący z terenów na wschód 
od Buga. Jest to nazwa określająca obywateli polskich 
wysiedlonych w latach 1944–1952 z terenów byłych 
polskich Kresów Wschodnich na podstawie układów 
republikańskich zawartych w 1944 r. przez PKWN z  re-
publikami radzieckimi (Białoruską, Ukraińską i Litewską).

A Bug płynął i płynie jak dawniej. Oby jak najdłużej… Bug 
jest ostatnią w Europie tak dużą i w pełni dziką rzeką. Ni-
gdy nieregulowane koryto rzeki stanowi jedyny w swoim 
rodzaju ekosystem dla rzadkich i zagrożonych gatunków 
roślin czy zwierząt. 

/ Bug

Pamiętamy film „Sami swoi” i dalsze części. To jest wła-
śnie opowieść o ludziach zza Buga, którzy zostali przesie-
dleni na zachód Polski. Poznajemy ich perypetie, ich mowę 
ze wschodnim zaśpiewem, ich zwyczaje i ich kłótnie. Dwie 
rodziny jak niegdyś za Bugiem, tak i teraz mieszkają obok 
siebie, bo jak sami twierdzą - po co szukać obcego wroga, 
kiedy swój jest pod ręką. 

/ Sami swoi- zabużanie-Kargul i Pawlak

Bug jest wielką rzeką , pełną barw i niesamowitych wi-
doków. Jest piękny i czarujący o każdej porze dnia i roku. 

    / Bug zimą

 / Bug latem

Skąd nazwa Bug ?
Prawdopodobnie tą nazwę Słowianie przejęli od germań-
skiego plemienia Gotów, którzy w II i III w n e wędrowali 
z Pomorza na południe aż nad Morze Czarne przez Mazow-
sze, Podlasie, Wołyń, Podole.
Wędrowali wzdłuż koryta  rzeki, która mocno meandruje, 
kręci, tworzy zakola. Germańskie słowo bougen oznacza 
łuk, zagięcie, określa kształt biegu rzeki. Słowianie upro-
ścili to słowo i tak powstała nazwa rzeki Bug.

Znalazłam artystę, którego tak zachwyciła ta rzeka, że po-
święcił jej wiele swoich prac. To jest Stanisław Baj, uro-
dzony w 1953roku w Dołhobrodach nad Bugiem. Maluje 
on zakola dzikiej rzeki Bug, wprost z natury- od realistycz-
nych po abstrakcyjne. Piękne są jego obrazy i piękny jest 
Bug- zarówno ta część, która płynie w Polsce, jak i ta, która 
już teraz jest poza granicami naszego kraju.

/ Stanisław Baj maluje Bug

/ Bug na obrazach Stanisława Baja    
I to jeszcze nie koniec ciekawostek związanych z Bugiem.
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, to letnia rezy-
dencja króla Stanisława Augusta. Tworzą ją klasycystyczne 
zabytki i historyczne ogrody. Otóż spacerując po Łazien-
kach natkniemy się na dwie rzeźby. Oto jedna z nich:
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/ Bug-rzeźba w Łazienkach

Leżący, półnagi mężczyzna, z długimi włosami i brodą, z 
wieńcem laurowym na głowie i rogiem obfitości, uosabia 
rzekę Bug - drugą najważniejszą rzekę w Polsce. Wykona-
na w piaskowcu rzeźba tworzy parę z ustawioną po prze-
ciwnej stronie personifikacją Wisły. Obie znajdują się na 
tarasie przed Pałacem na Wyspie. 
Bug przedstawiony jest jako półnagi, muskularny męż-
czyzna, z ułożonymi w fale długimi włosami i brodą. Jego 
głowę zdobi wieniec. W prawej ręce trzyma róg obfitości z 
owocami i kwiatami. Płody rolne odnoszą się do żyzności 
krain, przez które przepływa rzeka.
W sztuce starożytnej rzeki uosabiali brodaci mężczyź-
ni, ułożeni w podobnej pozie. To, jaką rzekę przedstawia 
dana rzeźba, można rozpoznać po tym, jakie towarzyszą jej 
symbole, odnoszące się do jej położenia geograficznego, 
kształtu, nazwy czy historii.
W przypadku łazienkowskiej rzeźby elementem, który 
wskazuje na rzekę Bug, jest umieszczona pod lewym ra-
mieniem mężczyzny głowa byka. Symbol ten odnosi się do 
zarysu nurtu rzeki, ponieważ jej przebieg, tworzy zakole 
przypominające wygięte rogi zwierzęcia.
Czyż to nie jest piękna ciekawostka związana z rzeką Bug!? 
Myśląc o ludziach zza Buga, o Kresowianach, możemy do-
wiedzieć się więcej o tej rzece.

PRYPEĆ

Jeszcze zostawiłam sobie na koniec ważną rzekę tego re-
gionu- to Prypeć. 
Niestety nie kojarzy się ona nam dobrze, bo to tam doszło 
już w naszych czasach do potwornej tragedii- wybuchu 
elektrowni atomowej… Ten fakt przysłonił sielskie wspo-
mnienia związane z tą rzeką…

23-wraki statków na skażonej Prypeci

26 kwietnia 1986 rzeka została silnie skażona promienio-
twórczo w wyniku awarii reaktora w Czarnobylu…
Na szczęście dzisiaj Prypeć już jest wolna od skażeń i 
można po niej śmiało pływać kajakami, statkami, ale nie 
wiem czy bym się teraz odważyła pływać tam wpław…
Naturalny bieg Prypeci charakteryzował się licznymi roz-
lewiskami, meandrami, rozdzielaniem koryta i łączeniem z 
odnogami innych rzek.

/ Prypeć

Zaprezentuję tu fragmenty tekstu o Prypeci Aleksandra Jel-
skiego, wybitnego polskiego etnografa, pisarza i działacza 
społecznego(ur.1834, zm.1916r). Pisał pod pseudonimem 
„Bociam z nad Prycza” lub „Litwin:

„Prypeć, po białorusku Prypać (wyraz białoruski prypadź 
znaczy miejsce przepadziste, bagniste, oparzyste, w mowie 
flisaków podobno Trypiać), rzeka poleska, prawy dopływ 
Dniepru, do którego uchodzi w pobliżu Czarnobyla.

/ Prypeć-rozlewiska

Prypeć, mając przeważnie charakter rzeki bagnistej, w bie-
gu swym przez niziny poleskie wielokrotnie rozdziela się 
i rozgałęzia na liczne ramiona, które następnie łączą się 
znów z sobą, przyczem kilkakrotnie zatraca swą nazwę i 
przybiera zupełnie inną, jak Parok, Strumień, Stochod i 
in., w skutek czego śledzenie głównego koryta jest bardzo 
utrudnionem a nawet miejscami niemożliwem.
Położenie brzegów Prypeci chociaż w ogóle nizinne, ma 
jednak i rażące wyjątki. Od wsi Zahoran, o 14 w. od Mo-
zyrza położonej, brzeg prawy coraz się podnosząc formuje 
wysokie, malownicze wzgórza, nawet urwiska skaliste, pa-
rowy i jary.
Komunikacya bardzo jest utrudniona, zwłaszcza w czasie 
powodzi, kiedy szerokość wód rozlanych, dochodzi niemal 
15 w. Poziom wody wtedy bywa tak wysoki, że w miej-
scach gdzie się latem kosi trawa, przepływają swobodnie 
duże statki.

/ Prypeć

W czasie spławu statki poruszają się za pomocą szostów, 
długich drągów, kierunek bowiem za pomocą żagli bardzo 
jest trudny z powodu częstych zakrętów koryta, prawie pod 
prostym kątem.

/ Furmanką przez Prypeć

Rybołóstwo stanowi jedno z niewyczerpanych bogactw 
Prypeci; najgłówniejsze w okolicach Turowa, tudzież przy 
ujściu rz. Sławecznej, kędy przed puszczaniem lodów ryba 
się gromadzi w zwartej masie i częstoją łowią dziesiątkami 
tysięcy pudów. Z ryb poławiają się: jesiotry, sterle, sanda-
cze, szczupaki, miętusy, okonie, liny, leszcze, karasie, pod-
leszcze, płocie, jazie, głównie, biełuhy, wierozuby, wjuny i 
inne. Raków moc nieprzeliczona i one też się łowią przez 
mieszkańców.
Niedawno pobudowane koleje żelazne ułatwiają bardzo 
transporty ryby z Prypeci do Warszawy i w inno miejsca.
Ze statków kursujących po Prypeci, oprócz parostatków, 
ważniejsze: barki bez masztów, podnoszące do 20,000 pu-
dów.
Oprócz tych statków są jeszcze tak zwane: obiniaki, łodzie, 
czajki i szuhaleje, podnoszące od 150 do 500 pudów. Na 
„niż” z pow. pińskiego i mozyrskiego spławia się: drzewo 
okrętowe, dziegieć, smoła, klepka, różne przeróbki matery-
ałów leśnych, kamienie i wódka. 
Z powrotem statki zabierają przeważnie sól i zboże, jakowe 
produkta z portów Prypeci rozwożą się wozem w głąb kra-
ju, lub transportują dalej wodą.”

Tak Aleksander Jelski opisywał Prypeć- ważną rzekę tego 
regionu w czasach II RP. 
Czasy się zmieniły, krajobrazy też, a i obfitość ryb i raków 
już jest chyba tylko wspomnieniem, szkoda… Jednak Pry-
peć nadal dostojna, piękna i szeroko się rozlewa. 

/ Prypeć już wolna od skażeń

Opracowując temat korzystałam ze stron:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=179
4173227395791&id=126211574768211 
https://repozytorium.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle-
/11089/5785/T.%20Cie%20lak%20%283%29.pdf?sequen-
ce=1&isAllowed=y 
https://archiwum.rp.pl/artykul/1035871-Oksford-nad-
-Ikwa.html 
http://stokrotkastories.blogspot.com/2018/04/krzemieniec-
-nad-ikwa-zakonczenie.html 
https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/rzezby/bug 
https://nadbrzegiembugu.pl/ 
http://www.wypoczyneknadbugiem.pl/box/bug-okiem-hi-
storii 
http://polesie.org/1755/o-prypeci/ 

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA
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HISTORIA ŻYDÓW LWOWSKICH
Aleksander Szumański (wg. dr Jakuba Schalla)
Pierwsze archiwalne wzmianki 
o Żydach lwowskich znajdu-
jemy w „Najstarszej księdze 
miejskiej...” Spotykamy tam 
zapiski (z r. 1383, 1384, 1387) 
stwierdzające niezbicie, że już 
w tych latach istniała w tym 
mieście ulica Żydowska. Nato-
miast poza grodem, na przed-
mieściu (w dzielnicy Żółkiew-
skiej) należy szukać zawiązku 
gminy żydowskiej Lwowa. 
Dzielnica żydowska ruskiego 
Lwowa przylegała do południo-
wo-zachodnich murów miasta. 
Ponadto mieszkali w uliczce, 
która łączyła Wysoki Zamek z 
późniejszym Niskim Zamkiem. 
Nie ma pewności, gdzie znaj-
dowała się ich bożnica i cmen-
tarz. Niektóre źródła podają, że 
cmentarz znajdował się na rogu 
ul. Rappaporta i Źródlanej. 
Był to bodaj najstarszy na ca-
łej Rusi cmentarz - wspominają 
o nim księgi miejskie z 1414 r. 
Wiemy tylko tyle, że z końcem 
XV w. istniała jeszcze bożniczka 
i karateki cmentarz na przed-
mieściu lwowskim. Z biegiem 
czasu Karaici wywędrowali do 
pobliskiego Dawidowa.

W  1340 r. Kazimierz Wielki 
zajął miasto. Około 1350 r. na-
wiedził zdobyty gród strasz-
ny pożar, którego ofiarą padła 
prawie cała osada. Informację 
o pożarze inne źródła poda-
ją za fałszywą. Pod miasto, po 
uprzednim zdobyciu Halicza, 
podeszły oddziały pod dowódz-
twem ks. Lukarta. Stąd podob-
no wiadomość o pożarze. Dłu-
gosz też nie notuje tego faktu 
pod datą 1350 r. To zmusiło Ka-
zimierza Wielkiego do założenia 
nowej dzielnicy, która powstała 
w wieloboku zamkniętym ul. 
Sobieskiego, Watami Hetmań-
skimi (Pełtwią), ul, Skarbkow-
ską i Wałami Gubernatorskimi 
(Podwalem). W nowej osadzie 
Żydzi zajęli część południowo-
-wschodnią. Mieszkali tu praw-
dopodobnie tylko ci zamożniej-
si, biedniejsi pozostali na przed-
mieściu. Kazimierz Wirlki, 
zdobywszy Lwów, nadał miastu 
osobny przywilej, nie ograni-
czający w niczym praw daw-
nych Żydów ruskich. Przywilej 
ten, nadany w 1356 r. zrównał 
Żydów pod względem prawnym 
z innymi „nacjami” lwowskimi, 
tj. Ormianami i Rusinami.

Za następców Kazimierza Wiel-
kiego odegrało żydostwo lwow-
skie wielką rolę w handlu ze 
Wschodem. Leżał bowiem Lwów 
na szlakach handlowych „tatar-
skim” i „wołoskim” i byt bramą 
handlową wiodącą do pobliskiej 
Mołdawii, a stamtąd do portów 
czarnomorskich, Najznakomit-
szymi mieszkańcami żydow-
skimi Lwowa byli podówczas: 
Wołoczko z Drohobycza, faktor 
króla Władysława Jagiełły, soł-
tys wioski Werbiz w woj. ruskim 
Szach-na i syn jego Jośko, Natko 
ze Lwowa, Samson z Żydaczowa, 
Szania z Bełza.
Korzystając z dogodnego położe-
nia handlowego osiadła we Lwo-
wie wielka ilość Żydów. W 1535 

r. Zygmunt I nadaje mieszkańcom 
gminy podmiejskiej nowy przy-
wilej, przyznający prawo handlo-
wania wszystkimi towarami na 
obszarze całej Polski.
Następca Zygmunta Starego, Zyg-
munt August nadał Żydom lwow-
skim osobny przywilej w 1571 
r. Na czoło rodzin żydowskich 
wysunęła się w drugiej połowie 
XVI w., rodzina Nachmanowi-
czów. Protoplastą tej rodziny był 
Izaak Nachmanowicz. On to uzy-
skawszy dzięki handlowi wielki 
majątek, postanowił przyozdobić 
ghetto lwowskie nową synagogą. 
W tym celu zakupiwszy w 1580 
r. grunt przy ul. Żydowskiej Bo-
imów) wybudował bożnicę „Zło-
tej Róży”.

NAPAD  BOHDANA CHMIEL-
NICKIEGO

Gromem, który spadł na Lwów, 
był napad Bohdana Chmielnic-
kiego. Chmielnicki, nie mogąc 
zdobyć bohatersko broniącej 
się twierdzy, zażądał wydania 
Żydów. Wtedy miasto oświad-
czyło, że Żydzi ponoszą te same 
ciężary i obowiązki co inni 
mieszkańcy i że należą do króla. 
Otrzymawszy taką odpowiedź, 
zadowolił się Chmielnicki wiel-
kim okupem (w znacznej mierze 
złożonym przez Żydów) i wyco-
fał się spod miasta (1648 r.). W 
r. 1655 stanął znowu Chmiel-
nicki pod murami grodu, któ-
rego bronił Grodzicki. Władze 
miejskie spaliły przedmieście 
żydowskie, aby pozbawić wro-
ga osłony i odmówiły wydania 
Żydów. Chmielnicki zadowolił 
się, jak za pierwszym razem, 
okupem i oddalił się spod mu-
rów bohatersko broniącej się 
twierdzy. Oba te oblężenia i 
dwukrotne spalenie przedmieść 
zniszczyły majątek Żydów 
lwowskich na długie lata.
Najazd protestanckich Szwe-
dów spowodował walki religijne 
i nową falę nietolerancji, której 
ofiarą padali i Żydzi lwowscy w 
latach 1663 i 1664.
W 1664 r. pospólstwo pod prze-
wodnictwem żaków napadło na 
bożnicę i modlących się Żydów i 
podpaliło ją. Zginęło około 75 Ży-
dów, a 200 odniosło ciężkie rany. 
Na tym nieszczęściu zakończyły 
się cierpienia gmin żydowskich 
za ostatnich Wazów, a lata pano-
wania M. K. Wiśniowieckiego i 

Jana III Sobieskiego przyczyniły 
się do wzrostu dobrobytu Żydów 
lwowskich.
Szczególnie życzliwie ustosun-
kował się do Żydów Lwowa Jan 
III Sobieski Za jego panowania, 
w 1682 r., miasto przeszło oblę-
żenie tureckie, w czasie którego 
nakazano spalić przedmieście 
żydowskie. Król, chcąc naprawić 
szkody wyrządzone oblężeniem, 
nadał Żydom liczne przywile-
je. Szczególną sympatią Jana II 
SobieskiegoI cieszył się lekarz 
żydowski dr Menachem de Jona. 
Dr Jona osiadł we Lwowie przy 
ul. Żydowskiej i zdobył taką sła-
wę, że król wezwał go do siebie, 
do rodzinnej Żółkwi. Drugim 
znamienitym Żydem lwowskim 
byt Becalei, nazywany Morde-
chajem II. Becalel nosił tytuł 
administratora ceł koronnych J. 
K. Mości, cieszył się szczegól-
ną laską królowej Marysieńki. 
Ze śmiercią Jana III Sobieskiego 
minęła świetność gminy żydow-
skiej Lwowa. Wojna północna (za 
Augusta II, Sasa) spowodowała 
zdobycie miasta przez Szwedów 
(1704 r.). W czasie oblężenia 
miasta Żydzi walczyli wspólnie 
z innymi mieszkańcami. Upadek 
życia gospodarczego za Sasów i 
nietolerancja religijna zniszczy-
ła gminę żydowską m. Lwowa i 
dużo Żydów musiało wyemigro-
wać do pobliskich Brodów, które 
stały się dzięki dogodniejszym 
stosunkom gospodarczym jed-
ną z największych gmin żydow-
skich Rusi Czerwonej. W ręce 
Żydów brodzkich przeszedł także 
z biegiem czasu urząd marszałka 
ziemskiego.
Nadszedł 1772 rok, a z nim pierw-
szy rozbiór i oderwanie Lwowa 
od Polski. Żydzi lwowscy przy-
jęli ten fakt z niezadowoleniem, 
gdyż dobrze zdawali sobie spra-
wę z tego, jak bardzo przyczynili 
się królowie polscy do rozwoju 
i zamożności gmin żydowskich 
Lwowa.

Maria Teresa i cesarz Józef II 
odnosili się z wielką niechęcią 
do dużej ilości Żydów, którzy 
zamieszkiwali miasto. Rząd au-
striacki zabronił imigrować Ży-
dom do Lwowa.
Żydom zezwolono mieszkać 
wyłącznie przy ul. Żydowskiej 
(Blacharskiej), Nowożydowskiej 
(Boimów), Nowej (Sobieskiego), 
Serbskiej, Ruskiej i na Krakow-

skim Przedmieściu. Ograniczenia 
te pozostały w mocy do 1867 r.
Patentem z 1789 r, ustanowił Józef 
II rabina okręgowego (Kreisrabi-
ner), szkoły trywialne żydowskie 
i seminarium rabinackie we Lwo-
wie. Ponadto Józef II zakazał Ży-
dom zajmować się szynkarstwem 
i arendarstwem i nasłał na nich 
tzw. Kulturtragerów (światłodaw-
ców), którzy mieli Żydów zbliżyć 
do kultury zachodniej. Jednym z 
nich był Herc Homberg, który za-
łożył we Lwowie w 1788 r. dwie 
szkoły dla Żydów. W 1792 r. po-
wstała pierwsza żydowska szkoła 
żeńska we Lwowie.

W początku XIX w. stał się 
Lwów siedzibą maskilów: 
Krochmalą, Perlą, Ertera i 
Rappaporta, którzy na tajnych 
zebraniach w domku J. L. Mie-
sesa przygotowywali grunt pod 
rozwój haskali (oświecenia ży-
dowskiego) w Galicji.
Rok 1863 i następne lata sta-
ły się widownią walki (wraz ze 
wzrostem asymilacji polskiej 
wśród Żydów i prądów zmierza-
jących do zbliżenia polsko-ży-
dowskiego w obliczu powstania 
styczniowego) o zniesienie ghet-
ta. W 1867 r. na wniosek Fran-
ciszka Smolki (którego pomnik 
stanął na placu obok dzielnicy 
żydowskiej) zezwolono Żydom 
mieszkać przy wszystkich uli-
cach miasta.

Około schyłku XIX w. rozpo-
czyna się ruch narodowo-ży-
dowski. Na czoło ruchu wysunę-
li się dr R. Bierer, dr Kobak, dr 
Thon, dr Ehrenpreis, doktoro-
wie bracia Korkisowie, dr Małż, 
Adolf Stand, dr D. Schreiber, dr 
S. Zipper, dr L. Reich, dr M. 
Geyer, dr Ringel i in. Na niwie 
naukowej wybili się tacy mężo-
wie jak S. Buber, prof. dr Moj-
żesz Schorr, dr Majer Bałaban.

W czasie I Wojny Światowej 
był Lwów zarówno widownią 
inwazji kozackiej jak i walk au-
striacko-rosyjskich i polsko-ru-
skich. Ofiarą tych walk stawała 
się często ludność żydowska. Od 
1919 r. nie uległo miasto żad-
nym wstrząsom wojennym, a 
gmina żydowska rozrosła się 
znacznie.
W 1921 r. na 219 338 mieszkań-
ców liczył Lwów 76 854 Żydów. 
W 1935 r. na 315 000 mieszkań-

ców było ich już ok. 100 000, tj. 
31,7%. Przed I Wojną Świato-
wą powstaje we Lwowie wielki 
zastęp inteligencji żydowskiej. 
70% wszystkich lwowskich ad-
wokatów i 60% wszystkich le-
karzy Lwowa stanowią Żydzi. 
Wojna zmieniła te stosunki na 
niekorzyść Żydów. W wyborach 
do sejmu w 1927 r. uzyskali dwa 
mandaty (na cztery mandaty 
lwowskie).
Przewagę w kahale posiadały 
najczęściej partie niesyjońskie, 
z których łona wyszli kolejno 
dwaj przewodniczący Gminy 
Wyznaniowej: prof. Uniwer-
sytet im. Jana Kazimierza   dr 
M,aurycy Allerhand, a po nim 
dyrektor banku Wiktor Chajes 
(będący również od 1934 r- wi-
ceprezydentem miasta).
Od 1919 r. rozwinęło się we 
Lwowie silne żydowskie życie 
kulturalne. Powstało Pedago-
gium hebrajskie, Żydowska 
Szkoła Przemysłowa Żeńska 
(ul. Piekarska), Gimanzjum 
Hebrajskie, Żydowskie Tow. 
Szkoły Lud. i Średniej (ul. 
Zygmnutowska), Żydowska 
Szkoła Przemysłowa Męska im. 
dr. A. Korkisa (ul. Św. Teresy), 
żydowskie księgarnie. Ważnymi 
instytucjami był Zakład Sierot 
przy ul. Janowskiej, Dom Po-
mocy Społecznej im. Runy Re-
itmanowej (ul. Starotandetna), 
Żydowski Dom Akademicki (ul. 
Św. Teresy) i inne.

Żydowski Lwów posiadał też 
jeden teatr (przy ul. Jagielloń-
skiej, pod dyrekcją L. Gimpla). 
Instytucją utrzymywaną przez 
kahał była szkoła powszechna 
im. Abrahama Kohna (ul. Św. 
Stanisława). Ponadto istniało 
kilka szkół powszechnych, do 
których uczęszczała wyłącznie 
młodzież żydowska. Szkołami 
skupiającymi młodzież żydow-
ską były też szkoły prywatne (z 
prawem publicznych) Kamer-
lingowej, Fuchs-Krupowej i M. 
Goldfarbowej.

Osobny rozdział to dzieje kul-
tury żydowskiej we Lwowie. II 
Wojna Światowa to też osob-
ny rozdział w dziejach żydo-
stwa lwowskiego - tragiczny, 
tak jak i tragiczny los miasta i 
jego mieszkańców, wymagający 
osobnego opracowania.

/ Lwów na mapie polskiego romantyzmu Marta Zielińska, IBL PAN. http://nplp.pl/artykul/lwow-na-mapie-polskiego-romantyzmu/
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