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19 maja przypada 155. rocznica urodzin gen. Tadeusza Rozwadowskiego, niezłomnego obrońcy Lwo-
wa, zwycięskiego dowódcy wojny polsko-bolszewickiej, odznaczonego Krzyżem Komandorskim Or-
deru Wojennego Virtuti Militari.  Bez wątpienia należy do najwybitniejszych dowódców w polskich 
dziejach. W 1920 r. jako szef Sztabu Generalnego uratował polską armię od niechybnej klęski, a kraj 
od ponownego zniewolenia. Jego praca, optymizm i doskonała współpraca z Naczelnym Wodzem doprowa-
dziły do wielkiego zwycięstwa w bitwie warszawskiej. Cd. na str.14
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Konstytucja 3 Maja   
Uchwalona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wraz ze stanami skon-
federowanemi w liczbie podwóyney naród Polski reprezentującemi. Została za-
projektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej 
elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograni-
czyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w spra-
wach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła częściowe 
zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochro-
ną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie 
zniosła liberum veto. Przyjęcie monarchicznej Konstytucji 3 maja spowodowało 
opozycję republikanów oraz sprowokowało wrogość Imperium Rosyjskiego, które 
od 1768 roku było protektorem Rzeczypospolitej i gwarantem nienaruszalności jej 
ustroju. W wojnie w obronie konstytucji Polska, zdradzona przez swojego pruskiego 
sprzymierzeńca Fryderyka Wilhelma II, została pokonana przez wojska rosyjskie 
Katarzyny Wielkiej, wspierające konfederację targowicką – spisek części polskich 
magnatów przeciwnych zmianie ustroju Rzeczypospolitej.

/ Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36296253

Dzień Polonii i Polaków za Granicą – polskie świę-
to obchodzone 2 maja od 2002, ustanowione przez 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z inicjatywy Senatu 
RP-w dowód uznania wielowiekowego dorobku i 
wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie 
przez Polskę niepodległości, wierność i przywiąza-
nie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniej-
szych momentach.

Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej.Święto wprowadzono na 
mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone między 
świętami 1 maja (zwanym Świętem Pracy) i 3 maja

Dzień Polonii i Polaków za Granicą i Dzień Flagi RP   
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Przeglądając prasowe doniesienia 
poświęcone wizycie wicemar-
szałek sejmu M. Gosiewskiej na 
Ukrainie, zwróciłem uwagę w ty-
tule artykułu zamieszczonego  w 
TVP Info na zwrot „nie zostawimy 
was”.
W pierwszej chwili pomyślałem, 
że chodzi tu o mieszkających na 
Ukrainie Polaków ale nic z tych 
rzeczy.   
Nie doczytałem się w żadnej infor-
macji o spotkaniu wicemarszałek 
z mieszkającymi na Ukrainie Po-
lakami.  
Oznacza to, że mieszkający na 
Ukrainie Polacy i to w czasie trwa-
jącego konfliktu nadal są sami i 
zdani na siebie.  
W mojej ocenie, Polska powinna 
zająć stanowisko neutralne w spra-
wie konfliktu  ukraińsko rosyjskie-
go, bo przecież nikt jeszcze nas nie 
prosił nas o pełnienie roli arbitra w 
ocenie całego konfliktu, ponadto,  
w ważnych dla spraw wspomnia-

nego konfliktu nikt nas przecież 
nie zaprasza.
To, że zdecydowaliśmy się poje-
chać tam, - mówiła po powrocie 
Gosiewska- w to najtrudniejsze 
miejsce, to miało olbrzymie zna-
czenie dla polityków ukraińskich, 
ale przede wszystkim dla ludzi tam 
żyjących, również dla żołnierzy” 

Szkodą że nie spotkała się z miesz-
kającymi po obu stronach konflik-
tu Polakami i że nie zapytała, jak 
dzisiaj żyją. 
Pani wicemarszałek stwarza wra-
żenie, że jest głęboko przekonana 
o słuszności postaw polityków 
ukraińskich których postanowiła 
wspierać zapominając jednak o 
genezie tego konfliktu. Nikt nie 
nazywał Polaków separatystami 
gdy walczyli o kraj po 123 latach 
zaborów i w mojej ocenie, nikt nie 
powinien tak nazywać ukraińskich 
Rosjan którzy walczą dzisiaj o 
swoje małe ojczyzny.   
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Film „Wołyń” W Czechach. 
Ambasador Ukrainy w Czechach „Jest pełen 
uprzedzeń i zniekształcania historii”
Redakcja za antyradio.pl

Wicemarszałek sejmu 
z wizytą na Ukrainie mówiła: 
„Nie zostawimy was”
Andrzej Łukawski 

Czeska stacja telewizyjna ČT Art 
we wrześniu 2018 postanowiła 
zaprezentować film „Wołyń”. De-
cyzji tej sprzeciwił się ambasador 
Ukrainy w Czechach.

Czeski kanał kulturalny ČT Art w 
sobotę 8 września 2018 wyemito-
wał film „Wołyń”, który od lat bu-
dzi wiele kontrowersji – zarówno 
w Polsce, jak i za jej wschodnią 
granicą. I nie chodzi jedynie o dra-
styczne sceny przemocy ukazane 
w „Wołyniu”, lecz przede wszyst-
kim o rzekomo obraźliwy wo-
bec Ukraińców wydźwięk filmu. 
Dlatego, choć czeska publiczność 
nie była poruszona telewizyjną 
premierą „Wołynia” w ich kraju, 
na pomysł zaprezentowania fil-
mu Smarzowskiego zareagował 
Jevhen Perebyjinis, ambasador 

Ukrainy w Czechach.
Ambasador Ukrainy w Czechach 
przeciwko „Wołyniowi” Wojcie-
cha Smarzowskiego

Jevhen Perebyjinis poruszony 
faktem, że czeska telewizja zde-
cydowała się zaprezentować słyn-

ny polski film o rzezi wołyńskiej, 
wystosował list, w którym wyja-
śnił, dlaczego nie powinna tego 
robić. Jak podaje portal Aktualne.
cz, Perebyjinis uznał dzieło Sma-
rzowskiego za „pełne uprzedzeń i 
zniekształcania historii”, co rozwi-
nął w swojej wiadomości:.

/ foto PAP - Paweł Pasternak

Otwarcie wystawy „Rozkaz 
nr 00485. Antypolska operacja 
NKWD na sowieckiej Ukrainie 
1937–1938” w Pułtusku
Redakcja za IPN
27 kwietnia 2021 roku, o godz. 
11.00, prezes Instytutu Pamięci 
Narodowej dr Jarosław Szarek 
otworzył w Domu Polonii w Puł-
tusku wystawę „Rozkaz nr 00485. 
Antypolska operacja NKWD na 
sowieckiej Ukrainie 1937–1938”.
 
 Wystawa „Rozkaz nr 00485. An-
typolska operacja NKWD na so-
wieckiej Ukrainie 1937–1938” 
składa się z 16 plansz, na których 
przedstawione zostały losy osób 
represjonowanych w ramach ope-
racji antypolskiej, przeprowa-
dzonej przez NKWD w Związku 
Sowieckim w latach 1937–1938. 
W ramach operacji aresztowano 
ponad 143 tys. osób, spośród któ-
rych co najmniej 111 tys. skaza-
no na karę śmierci. Blisko 30 tys. 
Polaków zesłano do łagrów. W 
sowieckiej republice ukraińskiej, 
gdzie znajdowało się najwięk-
sze skupisko ludności polskiej w 
ZSRS, osądzono 55 928 Polaków, 
z których 47 327 zamordowano.
W przygotowanej przez Archi-
wum IPN ekspozycji wykorzy-
stano dokumenty przekazane do 
IPN przez ukraińskie Państwowe 
Archiwa Obwodowe w Odessie, 
Chmielnickim i Winnicy, w związ-
ku z realizacją zawartego 26 mar-
ca 2018 roku porozumienia doty-
czącego współpracy archiwalnej. 
Umowy te przewidują udostępnie-
nie polskim archiwistom tysięcy 
dokumentów dotyczących zbrodni 
NKWD popełnionej na Polakach 
w latach 1937–38 w Związku So-

wieckim.
W ramach współpracy z archi-
wum w Chmielnickim pozyskano 
dotychczas najpokaźniejszą część 
ze wszystkich ukraińskich nabyt-
ków, czyli ponad trzy i pół tysią-
ca jednostek archiwalnych (3609 
j.a.), co przekłada się na 405 372 
plików cyfrowych w formacie tiff.  
Z Archiwum Państwowego Ob-
wodu Odeskiego przyjęto kopie 
171 tomów akt, co stanowi 20 786 

plików cyfrowych, natomiast z ar-
chiwum w Winnicy – 46 458 kopii 
dokumentów pochodzących z 406 
jednostek.
Za: https://ipn.gov.pl/pl/aktualno-
sci/142636,Otwarcie-wystawy-Ro
zkaz-nr-00485-Antypolska-ope
racja-NKWD-na-sowieckiej-U
krainie.html?fbclid=IwAR2lE-
V5S8M-H7H8IaDfwcQDLH6A-
KWH6k1Qgm_Wj0VA0TaIjh-
1TjRJHCF_mM

Odszedł na Wieczną Wartę

W wieku 98 lat zmarł jeden z ostatnich żołnierzy 
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 

Eugeniusz Rachwalski
 ps. Kotwica.

 
Autor licznych wspomnień m.in. Była taka broń, 

Wołyń i jego żołnierze, Kartki wyrwane z życiorysu, 
Kowel przewodnik historyczny, 27 Wołyńska Dywizja 

Piechoty AK i innych. 

Był żołnierzem plutonu łączności telefonicznej 
w 27 WDP AK, człowiekiem niezwykle skromnym i do-

brym. 

Pogrzeb odbędzie się 11 maja o 13.20 na cmentarzu 
Osobowickim we Wrocławiu.
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/ Zdjęcie: Ewa Sądej/ Nasz Dziennik

Nieuprawnione roszczenia?
Redakcja za Nasz Dziennik
Czy w przypadku tzw. lasów łem-
kowskich w Małopolsce nie docho-
dzi do nieuzasadnionych zwrotów 
mienia Skarbu Państwa? Chodzi 
o zwrot terenów leśnych, m.in. z 
zasobu Lasów Państwowych, oso-
bom lub ich spadkobiercom prze-
siedlonym po II wojnie światowej 
na Ukrainę lub wysiedlonym w ra-
mach akcji Wisła, które wcześniej 
do nich należały. Osoby te uzysku-
ją unieważnienie decyzji o przej-
ściu mienia na rzecz Skarbu Pań-
stwa, mimo że otrzymywały za to 
„mienie zamienne”. Poseł Barbara 

Bartuś (PiS) podkreśla, że problem 
okazuje się znacznie poważniej-
szy. – To nie dotyczy tylko Lasów 
Państwowych, ale również gminy 
i prywatne osoby mają obawy, że 
mogą stracić mienie – wskazuje 
parlamentarzystka.

Artykuł opublikowany na stronie: 
https://naszdziennik.pl/polska-
-kraj/236168,nieuprawnione-rosz-
czenia.html?fbclid=IwAR0toiDlu
E6yUkWAuu7AFfOKMSkAB9h-
3B7hZJawWafLU_BDcBEBSR-
-FCN_U

Radni Rady Gminy 
w Jarocinie przegłosowali 
uchwałę o wzniesieniu 
pomnika „Rzeź Wołyńska” 
Mistrza Pityńskiego
Redakcja za FB
Dobre wieści!
Dostałem dopiero co takiego oto 
maila od wójta gminy JAROCIN:
„Szanowny Panie
Miło mi poinformować, że radni 
Rady Gminy w Jarocinie podczas 
sesji w dniu 22 kwietnia 2021 
przegłosowali uchwałę o wznie-
sieniu w gminie Jarocin pomnika 
„Rzeź Wołyńska” Mistrza Pityń-
skiego. 

Za projektem uchwały zagłosowa-
ło 9 radnych, 6 osób wstrzymało 
się od głosu, nikt nie był przeciw-
ny. Uchwała została przesłana do 
biura prawnego Wojewody Pod-

karpackiego celem jej legalizacji. 
Następnym krokiem po legalizacji 
uchwały będzie uzyskanie zgody 
na budowę w wydziale Architek-
tury w starostwie. 
Konferencja z udziałem człon-
ków Komitetu Honorowego przy 
Społecznym Komitecie Budowy 
Pomnika zorganizowana zostanie 
najprawdopodobniej około poło-
wy maja.

Pozdrawiam
Zbigniew Walczak” 

P/w informację zamieścił na FB: 
Bogusław Paź 24. 04.2o21 r.

Banderowcy na Rotundzie
Redakcja za Kronika Tygodnia. PL
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To nie żołnierze wyklęci, to ban-
dyci przeklęci! – mówią świadko-
wie rzezi wołyńskiej. Zamojska 
Rotunda to miejsce martyrologii 
ludności Zamojszczyzny. Ale nie 

tylko. Okazuje się, że przeniesio-
no tam szczątki 19 banderowców, 
rozstrzelanych po wojnie w okoli-
cach Jacni. Przynajmniej pięciu z 
nich mogło brać udział w mordo-

waniu polskich pasażerów pociągu 
w Zatylu, a co najmniej jeden to 
funkcjonariusz ukraińskiej policji 
pomocniczej, który brał udział w 
pogromie Żydów.

ZŁOŻYLIŚMY WNIOSEK O 
ŚCIGANIE UKRAIŃSKIEGO 
„BOHATERA” DZIECIOBÓJCY
Stowarzyszenie Suozun
Wnioskujemy o wzno-
wienie śledztwa w spra-
wie zbrodni ludobójstwa 
ludności polskiej w wio-
skach Pistyń i Trójca. 

Z treści znalezionych 
przez nas dokumentów 
wynika jednoznacznie, 
że żyjący na Ukrainie 
Myrosław Symczycz ur. 
5.01.1923 wydał rozkaz 
wymordowania polskich 
mieszkańców wsi Pistyń 
(powiat Kosów), grożąc 
przy tym karą śmierci 
w przypadku okazania 
miłosierdzia dzieciom, 
oraz osobiście zamordo-
wał rodzinę Iwanickich, 
w tym inwalidę bez nogi 

i dziecko – dziew-
czynkę. 

Dokumenty można 
przeczytać tutaj: 
h t t p : / / s u o z u n . o r -
g/.../n_kto-okaze-mi-
l o s i e rdz i e -po l sk i e -
mu.../

Więcej szczegółów: 
h t t p : / / s u o z u n . o r -
g/.../n_mordowal-ma-
le-dziewczynki-jest.../ 

Wykazy imienne ofiar, 
daty zbrodni: 
h t t p : / / s u o z u n . o r -
g/ . . . /n_mordercy-z -
-oun-upa-zabijali.../
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Adresatem tej petycji jest Prezes 
PZPS Jacek Kasprzyk a że Kre-
sowianie, ich potomkowie i pa-
trioci-miłośnicy Kresów mają już 
serdecznie dość gloryfikowania na 
terenie najjaśniejszej Rzeczypo-
spolitej banderyzmu zamieszczam 
link do petycji w naszym serwisie 
z prośbą o masowe podpisywanie 
się.
Petycję można podpisać tu:
https://citizengo.org/pl/201627-z-
adamy-usuniecia-z-szeregow-pols
kiego-zwiazku-pilki-siatkowej-pa
nstwa-pracownika-eugeniusza

Treść petycji:

Żądamy usunięcia z szeregów 
Polskiego Związku Piłki Siat-
kowej Państwa pracownika 
Eugeniusza Andrejuka (spe-
cjalista ds. mediów) za jego 
PUBLICZNĄ wypowiedź po-
chwalającą ukraińskie ludo-
bójstwo na polskim narodzie 
na Wołyniu i w Małopolsce 
Wschodniej.

Nie satysfakcjonuje nas za-
wieszenie w obowiązkach 
pana Eugeniusza! Proszę nie 
pisać w swoim oświadczeniu, 
że jego komentarz był ko-
mentarzem prywatnym, gdyż 
był on napisany pod postem 
ogólnodostępnej strony (No-
wej Konfederacji) na face-
booku. Nie satysfakcjonuje 
nas Państwa oświadczenie, 
że zawieszenie będzie trwać 
do czasu wyjaśnienia okolicz-
ności i AUTORSTWA wska-
zanego komentarza! W tym 
przypadku nie ma żadnych 
wątpliwości, że komentarz był 
publiczny i był napisany przez 
Eugeniusza Andrejuka!!!

Eugeniusz Andrejuk pod po-
stem Nowej Konfederacji, pu-
blicznie stwierdził:

„Ukraińcy słusznie wystawili 
rachunek w 1943 roku. Polak 
niczego nie nauczy i nie zro-
zumie. Jerzy Giedrojć pisał, 
że Polska nie potrafiła zostać 
mocarstwem i nie umie być 
Czechami. Idąc tym tokiem 
rozumowania to można po-
wiedzieć, że Polska to takie 
nie wiadomo co”.

„Ukraińcy mieli rację wysta-
wiając rachunek Polakom i 
nie tylko w 1943 ale również 
w Humaniu w 1780. Obcy ele-
ment należało usuwać”

Pomimo tego, że Eugeniusz 
Andrejuk już usunął swój pu-
bliczny profil na Facebooku 
twierdząc, że ktoś włamał mu 
się na konto to wiemy, że jest 
to KŁAMSTWO, ponieważ 
dysponujemy skanami rozmo-
wy przeprowadzonej w dniu 18 
marca b.r Pana Eugeniusza z 

Panem Marcinem Skalskim w 
której Eugeniusz pisze:

„za takie imperialne gadanie 
Ukraińcy wystawili rachunek 
. rachunek jak najbardziej 
uzasadniony”.

Nadmienię, że w dniu 
13.04.2021 Ośrodek Monito-
rowania Antypolonizmu zgło-
sił sprawę Pana Andrejuka 
do prokuratury! Proszę pa-
miętać, że my nie odpuścimy 
tej sprawy i będziemy się upo-
minać o ukaranie człowieka, 
który publicznie pochwalił 
ukraińskie barbarzyńskie lu-
dobójstwo na polskim naro-
dzie! Jeżeli zarząd PZPS nie 
orientuje się czy było to lu-
dobójstwo to czuje się w obo-
wiązku aby Was w tym uświa-
domić!

Ukraińscy sąsiedzi Polaków 
na Wołyniu i w Małopolsce 
Wschodniej w latach 1939-
1947 wymordowali ponad 250 
tysięcy polskich dzieci, kobiet 
i starców. Prowadzeni byli 
przez swoich „księży” grecko-
-katolickich, którzy przed rze-
ziami polskich wsi świecili na-
rzędzie zbrodni w cerkwiach 
czy w kościołach! Ukraińcy 
mordowali swoich polskich 
sąsiadów na 362 sposoby, 
które miały spowodować jak 
najwięcej cierpienia przed na-
stąpieniem śmierci! Mordo-
wali przede wszystkim z chęci 
wzbogacenia się!

Nie zgadzamy się na to aby 
w POLSKIM Związku Piłki 
Siatkowej pracował człowiek, 
który pochwalił bestialskie lu-
dobójstwo na naszych Roda-
kach!!!

Cały „światek” sportowy musi 
się dowiedzieć, że pomimo ta-
kich dowodów Państwo nie 
wyciągnęliście należytych 
konsekwencji wobec tak AN-
TYPOLSKO nastawionego 
człowieka. Nie zgadzamy się 
aby w POLSKIM związku 
pracował taki człowiek i żąda-
my jego USUNIĘCIA z szere-
gów związku!!

Proszę o szerokie udostępnianie 
tego artykuły bo w dniu dzisiej-
szym jest to być albo nie być dla 
Polski.

W przygotowaniu są kolejne ar-
tykuły ukazujące ukrainizację i 
banderyzyzację Polski, bo sto-
warzyszenia i organizacje kre-
sowe mówią dość tolerancji dla 
mniejszości które nie mają za-
miaru uszanować polskiej historii 
i za pomocą prokuratury i sądów 
wnoszą do Polski nowe „uboga-
cenie kulturowe”.

Upublicznimy też Twój głos w tej 
sprawie ale napisz na redakcjak-
si@btx.pl 
--------
Reakcja PZPS

Rzecznik Polskiego Związku 
Piłki Siatkowej Janusz Uznański 
przesłał na prośbę portalu pol-
skieradio24.pl stanowisko w tej 
sprawie.
„Polski Związek Piłki Siatkowej 
podjął decyzję o zawieszeniu w 
obowiązkach służbowych pra-
cownika PZPS Pana Eugeniusza 
Andrejuka w związku z prywat-
nym komentarzem w dyskusji na 
Facebooku, który wzbudził wiele 
emocji. Zawieszenie trwać będzie 
do czasu wyjaśnienia okoliczno-
ści i autorstwa wskazanego ko-
mentarza.

Jednocześnie Polski Związek 
Piłki Siatkowej potępia wszelkie 
formy ksenofobii i nacjonalizmu, 
czego dowodem są odpowiednie 
zapisy Kodeksu Etyki i Postępo-
wania PZPS, to jest: „We wszyst-
kich podejmowanych działaniach 
kierujemy się poszanowaniem 
godności ludzkiej. Akceptuje-
my prawo każdej osoby do po-
siadania odmiennych poglądów. 
Unikamy wszelkich zachowań, 
które mogłyby naruszyć godność 
drugiej osoby. Szanujemy różno-
rodność płci, narodowości, ras, 
wieku, wyznań religijnych, orien-
tacji seksualnych oraz wszelkich 
innych cech”.

Polski Związek Piłki Siatkowej 
w filozofii swego działania na-
kierowany jest na dostarczanie 
wyłącznie pozytywnych emocji. 
Wszelkie przejawy tworzenia 
emocji negatywnych są w naszym 
środowisku nietolerowane.Do 
czasu zakończenia czynności wy-
jaśniających związanych ze spra-
wą PZPS nie będzie komentować 
powyższej kwestii” – czytamy w 
komunikacie Związku.

Petycja - Żądamy zwolnienia z Polskiego Związku 
Piłki Siatkowej Eugeniusza Andrejuka, który 
publicznie pochwalił ukraińskie ludobójstwo!!!
Andrzej Łukawski

Linkiem do petycji jest zakolorowany tekst kt�ry w�a�nie czytasz. 
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«W czasie istnienia państwa pol-
skiego systematycznie prowa-
dził agitację skierowaną przeciw 
ZSRR i partii komunistycznej» – 
to według postanowienia Mędzy-
rzeckiego Oddziału Rejonowego 
NKWD powód do aresztowania 
Abrama Sztylermana, nauczycie-
la szkoły nr 1 w Międzyrzeczu 
Koreckim.
Abram Sztylerman urodził się 20 
kwietnia 1900 r. w Nowogrodzie 
Wołyńskim na Żytomierszczyź-
nie. Rodzice Abrama: Idel (s. 
Arona, ur. w 1870 r.) i Chaja (c. 
Icka, ur. w 1874 r.) prowadzili 
sklep z tkaninami. Abram miał 
młodszą siostrę Ejdę (ur. w 1898 
r., według innych dokumentów 
miała na imię Berta).
W aktach śledztwa, które zostało 
wszczęte przez NKWD wobec 
Sztylermana w 1940 r., zacho-
wał się wpis, że miał średnie 
wykształcenie. W grudniu 1921 
r. powołany do Wojska Polskie-
go. Służył do stycznia 1923 r. 
Do rezerwy przeszedł w stopniu 
plutonowego. Od kwietnia do 
sierpnia 1923 r. Abram uczestni-
czył w szkoleniach wojskowych. 
Kolejne ćwiczenia odbył w 1925 
r., później już nie był na nie wzy-
wany.
Do Międzyrzecza Korzeckiego 

(obecnie Wełyki Me-
żyriczi) Sztylerman 
przyjechał w 1934 r. 
(według innych doku-
mentów – w 1935 r.) z 
Korca, a do Korca, jak 
dowiadujemy się z ze-
znań mieszkańca mia-
sta Jeruchyma Suke-
nyka, przybył w 1918 
r. Wiadomo, że w 1940 
r., kiedy Abram został 
aresztowany, jego ro-
dzice mieszkali w Mię-
dzyrzeczu. W aktach 
śledztwa brak infor-
macji o tym, kiedy tam 
się przenieśli. W latach 
1923–1924 Sztylerma-
nowie prowadzili w 
miasteczku dwa sklepy 
z tkaninami.
Po zamknięciu skle-
pów Abram udzielał 
korepetycji (w aktach 
śledztwa brak informa-
cji, z jakich przedmio-
tów). W latach 1929–
1930 był prezesem i zarządzał 
miejscowym bankiem. Jednak po 
kilku latach ta instytucja zban-
krutowała, a wkrótce ujawniono 
nadużycia, których dopuszcza-
ło się jej kierownictwo. Ponad-
to Abram nielegalnie świadczył 

usługi prawnicze, czyli, jak czy-
tamy w aktach sprawy, zajmował 
się «sporządzaniem podań».
W Międzyrzeczu Sztylerman ofi-
cjalnie założył biuro prawne (biu-
ro podań), gdzie do ustanowienia 
władzy radzieckiej prowadził pry-
watną praktykę.

Członkowie Stowarzyszenia Kul-
tury Polskiej im. Michała Ogiń-
skiego w Lubomlu rozpoczęli 
tegoroczne sprzątanie polskich 
cmentarzy na terenie Lubomelsz-
czyzny.

W poniedziałek, 19 kwietnia, 
ochotnicy przeprowadzili pra-
ce porządkowe na cmentarzu w 
Ostrówkach, na którym spoczy-

wają ofiary Rzezi Wołyńskiej. Po-
sprzątali m.in. opadłe liście i gałę-
zie oraz oczyścili pomniki.

W pracach porządkowych wzięli 
udział: Andrzej Sacharczuk, Iryna 
Sacharczuk, Oleksandr Sachar-
czuk, Walentyna Olech, Anastasi-
ja Zinczuk, Natalia Dudycz oraz 
Włodzimierz Pedycz.

«Powiedz prawdę, do tego słu-
żysz» – napisał w swoim debiu-
tanckim tomiku wybitny polski 
poeta, prozaik, eseista i dysydent 
Adam Zagajewski. Był przed-
stawicielem poetyckiej formacji 
«Nowa Fala», szukającej prawdy 
poprzez język. Odszedł 21 marca, 
w Światowym Dniu Poezji.
Zagajewski zadebiutował wier-
szem «Muzyka». Nieprzypadko-
wo, bo to właśnie ona, szczegól-
nie klasyczna, stanowiła przez 
całe jego życie niezmienną war-
tość. 23 lutego 2020 r. podczas 
wykonania koncertu muzyki 
stworzonej przez argentyńskie-
go kompozytora Pablo Ortiza do 
jego wierszy, zatytułowanego 
«Zagajewski in music», poeta po-
wiedział, że muzyka, zwłaszcza 
klasyczna, zawsze była mu bliska, 
bo stanowi ona «energię duszy».
Ważne w jego twórczości były 
także miasta, ich atmosfera i za-
bytki. Miastem symbolem i mi-
tem, który nosi w sobie każdy z 
nas, był dla niego Lwów. W to-
miku «Jechać do Lwowa» ostatni 
wers tytułowego wiersza brzmi: 
«Lwów jest wszędzie». Następne 

miejsce, z którym 
poeta był związany, 
to Gliwice. Tu cho-
dził do liceum ogól-
nokształcącego. Ko-
lejnym był Kraków 
– miasto studiów 
oraz powrotu z emi-
gracji i jednocześnie 
miejsce śmierci. 
Pomiędzy Lwowem 
i Krakowem były 
jeszcze Paryż, Chi-
cago i Houston.
Ukształtowały Za-
gajewskiego także 
wydarzenia Marca 
1968 r. Wspomi-
nał o nich jako o 
wstrząsie, który wydobył go z 
apolitycznej egzystencji.
W jednym z wierszy opubliko-
wanym w debiutanckim tomiku 
«Komunikat» (1972 r.) poeta na-
pisał: «Powiedz prawdę, do tego 
służysz». I właśnie prawda jest 
jednym ze słów – kluczy do twór-
czości Zagajewskiego. Prawda, 
nie upiększanie rzeczywistości. 
To ona według poety powinna 
prowadzić człowieka przez życie.

Następnym ważnym wydarze-
niem w jego poetyckiej biografii 
było napisanie w 1974 r. wraz z 
Julianem Kornhauserem książki 
«Świat nie przedstawiony». Auto-
rzy domagali się literatury, która 
wnikliwie analizowałaby rzeczy-
wistość oraz dokładnie opisywa-
łaby jej realia. Zagajewski two-
rzył wraz z innymi poetami grupę 
nazwaną «Nowa Fala», która ist-
niała od końca lat 60. do połowy 
lat 70.

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

Sprzątanie polskiego 
cmentarza w Ostrówkach  
MONITOR WOŁYŃSKI

Z prasy polonijnej 
Ocaleni od zapomnienia: 
Abram Sztylerman 
MONITOR WOŁYŃSKI

ABC kultury polskiej: Adam Zaga-
jewski – piewca okaleczonego świata 
MONITOR WOŁYŃSKI

Łuckie podziemia stały 
się dłuższe 
MONITOR WOŁYŃSKI
Sieć łuckich 
p o d z i e m i 
dostępnych 
do zwiedza-
nia wzbo-
gaciła się o 
nowe obiek-
ty. 15 kwiet-
nia odbyła 
się prezenta-
cja zrekon-
struowanych 
p o d z i e m -
nych sal i 
k o r y t a r z y 
Wieży Czar-
toryskich.

Nowy obiekt w Łucku otworzył 
mer miasta Ihor Poliszczuk. 
O przebiegu prac opowiedział 
zgromadzonym archeolog Wik-
tor Bajuk, zastępca dyrektora 
Państwowego Rezerwatu Histo-
rycznego «Stary Łuck». Dzien-
nikarze i ci mieszkańcy Łucka, 
którzy przyszli na prezentację, 
jako pierwsi zwiedzili nowo od-
kryte podziemia.

Restauracja i prace remontowe 
wciąż trwają, ale już niedługo 
pomieszczenia zostaną otwarte 
dla turystów. Mer Łuckа Ihor 
Poliszczuk przypomniał wszyst-
kim, że prace odbywają się w 

ramach projektu «Nowe życie 
starego miasta: rewitalizacja za-
bytków dziedzictwa historycz-
nego i kulturalnego w Łucku 
i Lublinie» jako część Progra-
mu Współpracy Transgranicz-
nej Polska–Białoruś–Ukraina 
2014–2020. Dzięki programowi 
w ramach różnych projektów 
Łuck otrzymał ponad 1 mln 
euro na odnowienie zabytków. 
Dodatkowo, jak podkreślił Ihor 
Poliszczuk, na prace w nowo 
odkrytych podziemiach wyda-
no ok. 1 mln hrywien z budżetu 
miasta. Poza podziemiami zo-
stały odnowione wieża i część 
muru obronnego, a także upo-
rządkowano przylegający teren.

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
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28 kwietnia 2021 r., dotarła do 
nas smutna wiadomość zmarł 
Eugeniusz Rachwalski ps. „Ko-
twica”, kowelanin, żołnierz 27. 
Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
AK, po wojnie wrocławianin. 
Był , naocznym świadkiem wy-
darzeń na Wołyniu, przed II woj-
ną światową i podczas jej trwa-
nia. To co widział i przeżył spisał 
w swoich licznych książkach. 
Opisał autentyczne wydarzenia, 
fakty, ludzi i miejsca, niemal zu-
pełnie pozbawiona fikcji literac-
kiej. Opowieści te zapisywane 
były przez wiele lat, niektóre po-
wstawały bezpośrednio, inne do-
piero po pewnym czasie, wiele z 
nich doprecyzował historycznie 
w kolejnych redakcjach. W 1991 
r. wydał  „ Wołyń i jego żołnierze 
„  który przeznaczony był dla 
uczestników seminarium i zwie-
dzających wystawę poświęconą 
27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
Armii Krajowej. Autor w przed-
mowie napisał : „ Celem tego 
opracowania było upowszechnie-
nie przynajmniej skrótowej wie-
dzy o naszej Dywizji. Zaintereso-
wanie historią 27 WDP AK oka-
zało się większe niż sądziliśmy, co 
ośmieliło nas do powtórnego wy-
dania tego opracowania, oczywi-
ście po usunięciu zauważonych 
niedokładności i uwzględnieniu 
cennych uwag Czytelników. Dzię-
kuję Pani Izabelli Kiwerskiej i 
ppor. „ Szymonowi” Józefowi Fi-
górskiemu za otrzymane listy i 
bardzo cenne uwagi, a także Panu 
profesorowi Zygmuntowi Mań-
kowskiemu i wszystkim Koleżan-
kom i Kolegom, którzy w rozmo-
wach ze mną na temat „Wołynia” 
przekazali również dodatkowe 
informacje, a szczególnie za za-
chętę do wznowienia tego opra-
cowania .” Z podobnego powodu 
prezentuję kilka fragmentów p/w 
książki: „ (...) Największe fale de-
portacji - to luty 1940 r. dotyczą-
ce rodzin osób polskiej admini-
stracji państwowej i osadników 
wojskowych, w kwietniu 1940 r. 
mieszkańców terenów przygra-
nicznych, bogatszych gospodarzy 
wiejskich, rodzin osób represjo-
nowanych wcześniej, latem 1940 
r. uchodźców z Polski centralnej. 
Ostatnie transporty odchodziły 
jeszcze w czerwcu 1941 r. Więk-
szość wywożonych stanowili Po-
lacy, jednak już w kolejnych 
transportach znajdowało się wie-
le rodzin żydowskich i ukraiń-
skich, co znacznie ostudziło zapał 
pozostałych do współpracy z wła-
dzami radzieckimi. Ważnym zda-
rzeniem, co miało duży wpływ w 
późniejszym okresie na zorgani-
zowanie samoobrony i polskich 
oddziałów partyzanckich, a także 
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
AK, był pobór młodych roczników 
do Armii Czerwonej. Według bar-
dzo zróżnicowanych danych sza-
cunkowych przyjmuje się dzisiaj, 
że z terenów wschodnich Polski, 
gdzie do 1939 r. zamieszkiwało 
ok. 4 min Polaków, w latach 
1939-1941 zostało wywiezionych 

do ZSRR ponad 1 min Polaków 
(internowanych oficerów i żołnie-
rzy, aresztowanych i deportowa-
nej ludności cywilnej, wcielonych 
do Armii Czerwonej). Pomimo 
prowadzonej propagandy i po-
zornie dobrych stosunków ZSRR-
-Niemcy, nie wierzono w deklaro-
waną „ przyjaźń” i wcześniej czy 
później spodziewano się zbrojne-
go starcia między tymi dwoma z 
natury zaborczymi państwami. 
Potwierdzały to wiadomości 
przenikające z za Bugu. Cały te-
ren Wołynia, a szczególnie jego 
część zachodnia nasycona była 
do granic możliwości różnymi 
jednostkami wojskowymi. Miasta 
były jednymi wielkimi koszarami. 
Budowano lotniska i umocnienia. 
W czerwcu rozeszły się pogłoski o 
mających odbyć się dużych ma-
newrach wojskowych. Wreszcie 
przywidywania stały się faktem. 
22 czerwca 1941 r. o świcie nad 
miastami i obiektami wojskowymi 
przeszły bombardujące fale nie-
mieckiego lotnictwa. Po raz drugi 
oglądano czarne krzyże na skrzy-
dłach latającej śmierci. Walec 
wojny toczył się na wschód. Cho-
ciaż była to obca wojna - niosła 
nadzieję Polakom, ale także 
straszliwe cierpienia. Z różnymi 
uczuciami obserwowano jej prze-
bieg. Jak ją widzieli Wołyniacy? 
Przez cały czas, aż do ostatnich 
godzin przed wkroczeniem Niem-
ców obowiązywała normalna 
praca. Od pierwszych godzin ru-
szyły na wschód zatłoczone po-
ciągi ewakuacyjne, pojawiły się 
małe oddziały przemieszczające 
w różnych kierunkach, potem szły 
fala za falą olbrzymie masy woj-
ska, czołgów, artylerii. Walk po-
wietrznych było mało, nalotów 
bombowych także. W niektórych 
miejscach, szczególnie w mia-
stach wojska radzieckie starały 
się stawiać opór, jednak zagrożo-
ne przez oskrzydlenie wycofywały 
się dalej na wschód. Na samym 
końcu szły oddziały specjalne. 
Jedne niszczyły wszystko   co 
zniszczyć było można. Magazyny 
- przeważnie zbożowe, młyny, 
elektrownie, wodociągi, urządze-
nia kolejowe, mosty, okazalsze 
budynki. Inne w bezlitosny spo-
sób mordowały własnych poje-
dynczych żołnierzy i oficerów - 
słabych, chorych i poranionych, 
którzy mogli być zagarnięci przez 
Niemców, lub takich, których po-
dejrzewano o chęć dezercji. Do 
tych ostatnich należeli przeważ-
nie młodzi żołnierze pochodzący 
z tego terenu. Swoją krwawą ro-
botę wykonywały też specjalne 
oddziały NKWD mordując więź-
niów, których nie zdołano wcze-
śniej wywieźć. Takie masakry 
były w wielu miastach m.in. w 
Kowlu, Równem, Dubnie i Łucku. 
W umiejętny sposób te fakty wy-
korzystali Niemcy dla celów pro-
pagandowych, umożliwiając 
przez kilka dni po wkroczeniu - 
oglądanie i wyszukiwanie zwłok 
najbliższych przez ludność miej-
scową. Z ciekawością oglądano 

wkraczające wojska niemieckie. 
Reprezentowali się okazale - ze-
wnętrznie, zwłaszcza w porówna-
niu do żołnierzy radzieckich. Im-
ponowało ich uzbrojenie, stopień 
zmotoryzowania, organizacja - a 
może też prawdziwa, lub udawa-
na pewność siebie. Ale ich postę-
powanie nie było lepsze od tych, 
którzy przed godzinami odeszli. 
Rzadko brali pojedynczych jeń-
ców, przeważnie mordowali ich 
na miejscu, nawet na ulicach 
miast. Swoje panowanie rozpo-
czynali od ekscesów lub po prostu 
pogromu Żydów. Godnie poma-
gali im w tym młodzi, zorganizo-
wani nacjonaliści ukraińscy. Na 
drogach odwrotu mordowali żoł-
nierzy i cywilne osoby, miejscowi 
wskazywali Niemcom ukrywają-
cych się żołnierzy, milicjantów, 
komunistów lub podejrzanych o 
sprzyjanie Rosji bez względu na 
narodowość, w większości swoich 
rodaków. Niemieckie władze sta-
rały się szybko opanować sytu-
ację i zaprowadzić porządek na 
zapleczu frontu. Spędzono ludzi 
do gaszenia pożarów, usuwania 
gruzów i oczyszczania ulic, za-
bezpieczano ocalałe jeszcze 
obiekty przemysłowe i komunal-
ne. Natychmiast wezwano do pra-
cy kolejarzy, przekuwano tory na 
normalnotorowe, uruchamiano 
parowozownie, naprawiano 
uszkodzony tabor kolejowy. To w 
miastach. Swoje porządki na wsi 
wprowadzono w drugiej kolejno-
ści. Były takie miejscowości, w 
których Niemców zobaczono do-
piero po kilku tygodniach, ale tu 
rządzili pełni nadziei na przy-
szłość członkowie organizacji 
ukraińskich. W miastach brak 
było żywności, nie było żadnego 
zaopatrzenia, o potrzeby miejsco-
wej ludności nikt się nie troszczył. 
Dopiero znacznie później wpro-
wadzono kartki, ale przydziały 
były głodowe. Prawdziwy „ Ord-
nung” zaczął działać gdy władze 
objęły organa cywilne. Wołyń 
wszedł w skład „Reichskommisa-
riatu Ukrainy” którego siedzibą 
było Równe, a jego wielkorządcą 
Erich Koch. Rozpoczęto od ra-
bunku wszystkiego co było nie-
zbędne dla potrzeb wojny, potem 
mienia żydowskiego. Powstały 

getta, obozy, zapełniały się wię-
zienia, szalało gestapo i inne jed-
nostki policyjne niemieckie i 
ukraińskie. Opis sytuacji prze-
kracza ramy niniejszego opowia-
dania.  (...) Prześladowania nie-
mieckie i zaostrzenie i tak już 
złych stosunków ukraińsko-pol-
skich zmusiło do zaktywizowania 
oporu i podjęcia czynnej walki 
zbrojnej. Najpierw z tym, który 
nie powinien nim być, z odwiecz-
nym sąsiadem, a teraz wrogiem, z 
szowinistami i zbirami spod zna-
ku „tryzuba”. (...) Kto był tym 
wrogiem w świadomości ówcze-
snych mieszkańców kresów. Na-
zwa UPA - Ukraińska Powstań-
cza Armia była raczej wtedy mało 
znana i nie używana powszech-
nie. Groźbę pożogi i straszliwej 
śmierci niosły nazwy „ bulbow-
cy” , „ banderowcy” , a najpow-
szechniejsza, najbardziej popu-
larna i dosadna „rezuny” . Były 
to oddziały o różnych orienta-
cjach, politycznych w stosunku do 
kierownictwa OUN   Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów, któ-
rych wtedy nie rozróżniano i któ-
re dziś są znane tylko specjali-
stom z tego tematu.  (...)  Zagroże-
nie, a potem czynne napaści mu-
siały wywołać wśród ludności 
polskiej odpowiednią reakcję. 
Ponieważ próby porozumienia i 
uspokojenia wrogości nie przy-
niosły pozytywnych rezultatów   
pozostawała walka. Najpierw w 
formie samoobrony w miejscowo-
ściach skupiających Polaków. 
(...)  W lipcu 1943 r. nastąpił pro-
ces reorganizacji samoobrony 
ludności, wspomaganej przez ko-
mendę okręgu przez przysyłanie 
oficerów i podoficerów do szkole-
nia obrońców. Zaczęły powsta-
wać bazy grupujące po kilka lub 
kilkanaście wsi i kolonii. Ośrodki 
te były często nękane, a mniejsze 
zniszczone przez upowców. Ale 
celem ich było przede wszystkim 
zlikwidowanie dużych ośrodków, 
baz samoobrony. (...)  Ciągłe za-
grożenie istnienia i życia spowo-
dowało, że niektóre rodziny pol-
skie w poszukiwaniu względnego 
bezpieczeństwa porzucały ziemię 
i dobytek i starały się wyjechać za 
Bug do Generalnej Guberni. 
Kończyło to się często wywozem 

uciekinierów na roboty do Nie-
miec. Polskie władze konspira-
cyjne zdecydowanie przeciwdzia-
łały temu, nie chcąc dopuścić do 
całkowitego opuszczenia Wołynia 
przez Polaków w przewidywaniu 
bliskiego końca wojny, szczegól-
nie z uwagi na fakt, że polskie 
ośrodki wiejskie stanowiły bazę 
dla osób zagrożonych przez 
Niemców, a także powstających 
oddziałów partyzantki polskiej. 
Od wiosny 1943 r. zaczęły formo-
wać się na Wołyniu oddziały 
zbrojne Armii Krajowej. Do ich 
zadań należało wspieranie placó-
wek samoobrony i działania dy-
wersyjne. Niektóre z tych oddzia-
łów powstały na szczątkowych 
patrolach byłego II odcinka „Wa-
chlarza”, inne wyrosły z samo-
obrony. (...)Jest to tylko bardzo 
krótka wzmianka o znanych i naj-
wcześniej walczących na Wołyniu 
polskich oddziałach partyzanc-
kich, a właściwie wojska pod-
ziemnego, które stanowiły później 
trzon powstającej 27 WDP AK 
Historia, dokonania i postawa 
oficerów i żołnierzy każdego z 
tych oddziałów mogą stanowić 
odrębny temat i godne są szcze-
gółowych opracowań i książek.
(...) Trzon formowanej jednostki 
tworzyły oddziały (późniejsze ba-
taliony) „ Jastrzębia”, „Sokoła”, 
„Korda”, „ Bogorii”, „ Łuny „ 
(później nazywanej „ Krwawą 
Łuną” ). (...) Walki 27 WDP AK 
były ukoronowaniem zmagań z 
najeźdźcami i wrogiem miejsco-
wym, prowadzonych od pierwsze-
go dnia tej okrutnej wojny, były 
efektem kilkuletnich przygotowań 
konspiracyjnych przez ludzi, z 
których wielu tej chwili nie do-
czekało, lub zostało zatrzyma-
nych w pół drogi. (...) „ W 1993 r. 
ukazała się jego następna książ-
ka: „ Była taka broń : łączność 
Okręgu Wołyń i 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty Armii Krajo-
wej, 1942-1944 „.  Już na wstępie 
autor pisze: ... ......  historia 27 
Wołyńskiej Dywizji Piechoty Ar-
mii Krajowej została utrwalona 
w dwóch fundamentalnych opra-
cowaniach - Michała Fijałki i Jó-
zefa Turowskiego . Dotyczą one 
całości działań Dywizji, z ko-
nieczności więc nie uwzględniają 

Odszedł żołnierz 27 WDP AK i autor. 
Bogusław Szarwiło
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szczegółów i zdarzeń mniejszej 
wagi, które jednak stanowią 
cząstkę jej historii. W ich cieniu 
ośmielam się przedstawić opis 
służby łączności Okręgu Wołyń 
AK i Dywizji. Stanowi on uszere-
gowany w miarę chronologicznie 
zbiór informacji podanych w róż-
nych opracowaniach, wydawnic-
twach okolicznościowych i rela-
cjach, szczególnie ppor. „Szymo-
na „ Józefa Figórskiego i kpt. 
„Bożeny” Adelajdy Połomskiej 
Bąbińskiej, z których wybrałem i 
w wielu miejscach cytuję za ich 
zgodą fragmenty tekstów doty-
czących służby i znaczenia łącz-
ności w warunkach konspiracji i 
w czasie walk, w okresie od 1942 
r. do 26 lipca 1944 r. Informacje z 
okresu działań Dywizji pochodzą 
również z osobistych notatek żoł-
nierza łączności Piotra Konowa-
łowa „Kulasa” i moich własnych, 
prowadzonych w opisywanym 
okresie. Na podstawie takich wła-
śnie, pozornie mało znaczących 
lub drugorzędnych, lecz orygi-
nalnych zapisków, starałem się 
zweryfikować informacje zebrane 
z innych źródeł i odtworzyć, udo-
kumentować historię służby łącz-
ności. (...)  Do napisania tej pra-
cy skłoniła mnie także potrzeba 
uporządkowania różnych rozpro-
szonych, zasadniczo ubocznych i 
nie zawsze prawdziwych informa-
cji na temat łączności w naszej 
Dywizji, które dotychczas ukazały 
się we fragmentach i nie oddają 
ich charakteru i znaczenia. Wpły-
nęła na to również zachęta Kole-
żanek i Kolegów, jaką wyrażali w 
czasie naszych spotkań, szczegól-
nie ta jedna   „ty pisz, a my to i tak 
skrytykujemy” . Na tę krytykę, ale 
i na wyrozumiałość oczekuję, po-
zwoli ona bowiem wnieść po-
prawki i uzupełnienia, a o to nam 
też chodzi. Autor - również żoł-
nierz łączności 27 WDP AK na 
całym jej szlaku bojowym, stara 
się tą pracą przedstawić ważną 
służbę łączności na wojnie, jed-
nocześnie pragnie tym samym 
złożyć wyrazy uznania i szacunku 
swoim Dowódcom, Koleżankom i 
Kolegom - życząc, żeby ich wal-
ka, praca, poświęcenie i imiona 
nie zostały zapomniane.....(...) W 
1943 r., zwłaszcza w jej drugiej 
połowie działały na terenie okrę-
gu liczne ośrodki samoobrony 
chroniące ludność polską przed 
atakami UPA i wspomagające je 
oddziały partyzanckie AK, wśród 
których do największych należa-
ły: OP „Jastrząb”, „Sokół” , 
„Kord” , „Bomba” , „Łuna” , 
„Gzyms” , „Piotruś” i wiele po-
mniejszych. Nazwy oddziałów po-
chodziły od pseudonimów ich do-
wódców. Oddziały te weszły póź-
niej w całości lub w części do 27 
WDP AK. W konspiracji znajdo-
wało się około 10 tys. żołnierzy. Z 
tych sił komendant okręgu zamie-
rzał wystawić związek w sile kor-
pusu. Należy podkreślić, że na 
Wołyniu nie było podziału poli-
tycznego wśród Polaków. Armia 
Krajowa była jedyną polską or-
ganizacją podziemną. Nie wyklu-
czało to udziału Polaków w jed-
nostkach podlegających Ukraiń-
skiemu Sztabowi Partyzanckie-
mu. Ukoronowaniem działań ko-
mendy okręgu było wystawienie 

największej jednostki zbrojnej 
Polski Podziemnej 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty Armii Krajowej. 
W końcu 1943 r. do granicy Rze-
czypospolitej zbliżał się front 
wschodni. 4 stycznia 1944 r. prze-
kroczyły ją pierwsze oddziały Ar-
mii Czerwonej, 12 stycznia zajęte 
zostały Samy. Komenda okręgu 
przygotowywała się do rozpoczę-
cia zadań wynikających z planu 
akcji „Burza” . 15 stycznia 1944 
r. płk ,Luboń” wydał rozkaz mo-
bilizacyjny wszystkim zakonspi-
rowanym grupom wojskowym, 
samoobrony i jednostkom party-
zanckim okręgu. Na bazę i miej-
sce koncentracji wyznaczono re-
jony już opanowane przez polskie 
jednostki partyzanckie, zasadni-
czo wokół silnych ośrodków sa-
moobrony, na południe od Kowla 
i koło Włodzimierza Wołyńskiego. 
Nie wszystkie jednak działające 
na Wołyniu oddziały partyzanckie 
dotarty na miejsce koncentracji, 
niektóre z nich zostały odcięte lub 
częściowo rozbrojone przez jed-
nostki radzieckie przesuwającego 
się na zachód frontu, część z nich 
dotarła tu dopiero w lutym 1944 
r. Na rozkaz mobilizacyjny wyszli 
na miejsce zbiórki żołnierze kon-
spiracji z inspektoratów - kowel-
skiego i częściowo łuckiego. Sza-
cuje się, że tylko z Kowla w 
dniach 15 i 16 stycznia wyszło 
około 3 tys. żołnierzy i dotarło na 
miejsce zbiórki koło Zasmyk i Ku-
piczowa, natomiast żołnierze 
włodzimierscy kierowali się do 
Bielina, Wodzinowa, Spaszczyny. 
Silny oddział partyzancki z obwo-
du lubomelskiego, por. „Korda” 
Kazimierza Filipowicza, po przy-
jęciu żołnierzy ze swojego obwo-
du, pozostawał w swoim terenie 
działania, na południe od Lubo-
mia. Jednocześnie komendant 
okręgu płk „Luboń” ze swoim 
sztabem oraz inspektor kowelski 
- mjr, Kowal „ Jan Szatowski, 
zmienili kwaterę w Kowlu na za-
smycką. Z istniejących już wcze-
śniej oddziałów i zmobilizowa-
nych żołnierzy konspiracji po-
wstawała pod dowództwem płk. 
„Lubonia „ 27 WDP AK, składa-
jąca się z dwóch zgrupowań: 
„Gromady” z sił inspektoratu ko-
welskiego i „Osnowy” z jedno-
stek inspektoratu łuckiego. (...)  
Organizatorem i pierwszym do-
wódcą od 16 stycznia 1944 r. do 
11 lutego 1944 r. był pełniący jed-
nocześnie obowiązki komendanta 
okręgu płk. „Luboń” Kazimierz 
Babiński, a od 11 lutego 1944 r. 
przybyły z Warszawy ppłk. „Oli-
wa” Jan Wojciech Kiwerski. (...) 
„  W 2004 r .ukazała się „ 27 
Wołyńska Dywizja Piechoty 
Armii Krajowej : 60. rocznica 
powstania i walk 1944-2004 „, 
gdzie autor stosownie do roczni-
cy starał się zaprezentować w 
wyrazisty sposób ten znaczący 
rozdział naszej historii. Warto za-
poznać się  chociaż z fragmentem 
: „ (...)  Pierwsze pojedyncze mor-
dy na Polakach zdarzały się już 
we wrześniu 1939 r., potem w 
1941, natomiast już od końca 
1942 r. stały się masowe, których 
ofiarami były całe rodziny, potem 
wsie i osiedla polskie. W niektó-
rych ginęło nawet po kilkaset 
osób podczas jednego napadu. 

Zbrodnie te w skali masowej 
trwały do 1944 roku. Już w 1943 
r. powstawały pierwsze ośrodki 
samoobrony w większych skupi-
skach polskich, jak w Hucie Ste-
pańskiej, Przebrażu, Rożysz-
czach, Ostrogu, Pańskiej Dolinie, 
Bielinie i w Zasmykach oraz wie-
le mniejszych. Nie wszystkie prze-
trwały i uniknęły zagłady. Płonęły 
całe wsie, kościoły, gospodar-
stwa. Krwawe łuny wisiały nad 
Wołyniem. Według ostatnich 
szczegółowych badań w efekcie 
zbrodni UPA, w okrutny  sposób 
wymordowano tylko na Wołyniu 
ponad 50 tys. Polaków   mężczyzn, 
kobiet, dzieci i starców. Nikt ani 
Niemcy, ani silne jednostki party-
zantki sowieckiej poza nieliczny-
mi przypadkami, nie przyszedł z 
pomocą nieszczęsnej ludności. 
Dopiero latem 1943 r. pierwsze 
polskie oddziały partyzanckie na 
Wołyniu, współpracując z ośrod-
kami samoobrony rozpoczęły bez-
pośrednią walkę z barbarzyńca-
mi. One to oraz członkowie samo-
obrony i zmobilizowani żołnierze 
konspiracji tworzyły później 27 
Wołyńską Dywizję Piechoty AK. 
Działania zbrojne Dywizji to 
chwalebna cząstka walk o nie-
podległość. Były one liczne, cięż-
kie i niezwykle bohaterskie i dra-
matyczne, ale stanowią fragment 
naszej ogólnej historii. Niestety - 
przez długie lata okryte perfidną 
zmową milczenia, nie są do dzi-
siaj szerzej znane poza środowi-
skami kombatanckimi, zasadni-
czo kresowymi. Obecnie istnieje 
już bogata literatura na ten te-
mat, jednak nie każdy po nią się-
gnie. Dlatego ten opis będący 
bardzo skrótowym zarysem jest 
przeznaczony dla Czytelnika, któ-
ry może po raz pierwszy spotyka 
się z Wołyniem, a który stanowi 
mały, ale chwalebny fragment 
dziejów Polski. Można jeszcze 
dodać, że Wołyń... to także region 
gdzie powstała i o który walczyła 
i nadał jej dumne imię: 27 WO-
ŁYŃSKA DYWIZJA PIECHOTY 
A. K .”  Pragnę jednak zwrócić 
uwagę na  „Kartki wydarte z ży-
ciorysu”, bo to pozycja wyjątko-
wa związana   z osobą autora,  
skromnego człowieka ale o boga-
tej i interesującej przeszłości.  
Książka zawiera w głównej mie-
rze bardzo ciepłe, oddające at-
mosferę czasu i miejsca historie z 
okresu dzieciństwa spędzonego 
na Wołyniu oraz młodości, która 
przypadła na czas II wojny świa-
towej. Na szczególną uwagę za-
sługują tu opowieści wojenne, 
wielokrotnie przedstawiające 
fakty zupełnie nieznane, momen-
tami szokujące, często obalające 
myślowe stereotypy. Poniżej 
fragment zatytułowany:  „ Kon-
spiracja. Początek lata 1943 
roku był pogodny, ciepły i spokoj-
ny. Ale tylko w mieście i w dzień. 
Prawie każdej nocy cisz ę przery-
wały dalekie wybuchy – zrywy, 
jak u nas z rosyjska mówiono. To 
miny na torach. Potem słychać 
było przejmujące wycie syren 
oznaczające wyjazd pociągu ra-
towniczego. Zaczęły też pojawiać 
się coraz częściej łuny na hory-
zoncie. To barbarzyńskie dzieło 
banderowców. Powszechne dni 
tygodnia nie różniły się. Dorośli 

musieli pracować, matki nie wy-
puszczały dzieci poza zasięg 
wzroku. Do szkół nie chodziły, bo 
ich nie było. Ciężkie warunki 
okupacyjne nie zniszczyły jednak 
woli życia młodzieży.

Rozrywek żadnych nie było, cho-
dzenie do kina uważano za hań-
biące. Był co prawda okres za-
wieszenia, kiedy dawano przed 
programem niemieckie kroniki 
albo propagandówki z Katynia. 
Pozostawały tylko kąpiele w Tu-
rii. Ta niewielka, wołyńska rze-
ka miała czystą wodę, pachniała 
szuwarami i tatarakiem. Odcin-
kami płynęła meandrując przez 
piaszczyste podłoże – tu brzegi 
były płaskie i woda niegłęboka – 
by za chwilę przeciskać się przez 
wąski, czarny korytarz między 
stromymi torfiastymi brzegami a 
zaraz dalej tworzyła zabagnio-
ne rozlewisko, z niedostępnymi, 
obrośniętymi sitowiem i trzciną 
brzegami. Każde lepsze miejsce 
nadające się do kąpieli i pływania 
miało swoją nazwę. Z mojej stro-
ny miasta, zaczynając od mostu 
brzeskiego znane i uczęszczane 
były: ”obryw”, „babska kępa”, 
„jamka”, „plaża”, „trampolina” 
i Werbka – wyspa, gdzie wśród 
stuletnich drzew stała piękna, 
siedemnastowieczna cerkiew. 
Utarł się w tym czasie zwyczaj, 
że po niedzielnym nabożeństwie 
młodzież licznie wychodziła nad 
Turię. W jednym miejscu spotyka-
li się zawsze ci sami. Może to nie 
było najrozsądniejsze w warun-
kach okupacyjnych, ale tak było. 
Dorośli z małymi dziećmi przy-
chodzili po południu. Moim ulu-
bionym miejscem był „obryw”, 
gdzie na ostrym zakręcie rzeka 
poszerzała się a od zewnętrznej 
strony wysoki, podcięty brzeg 
umożliwiał skoki. Była duża głę-
bia, więc pływali tu tylko dobrzy 
pływacy. Miejsce to miało złą sła-
wę od lat, bo nie było roku, żeby 
ktoś tu nie utonął. Drugie miej-
sce, kilkaset metrów w dół rzeki, 
gdzie też często chodziliśmy, to 
była „babska kępa” a obok zaraz 
„jamka”. Na „babskiej kępie” 
kąpały się głównie dziewczy-
ny i dzieci. Było tu piaszczyste 
dno, łagodne, dostępne brzegi i 
niegłęboko. W tych dwóch miej-
scach kąpali się również szofe-
rzy z niemieckiej bazy transpor-
towej, przeważnie Rosjanie lub 
inni zwerbowani wśród jeńców 
sowieckich. Przychodziliśmy tu 
czasem podziwiać ich wspaniałe 
popisy gimnastyczne czy nawet 
akrobatyczne. Bywali tu również 
żołnierze niemieccy z koszar na 
Górce. Byli zawsze bez długiej 
lub widocznej broni, zachowy-
wali się swobodnie i przyzwoicie. 
Nigdy nie widziałem z ich strony 
żadnej zaczepki czy zagrożenia. 
Jakby po zrzuceniu mundurów 
stawali się normalnymi, młodymi 
ludźmi. Układali swoje mundury 
w kostki i zdawało się, że nikt ich 
nie pilnował. Zasadniczo wszyscy 
kowelscy chłopcy, którzy przycho-
dzili nad rzekę zawsze w te same 
miejsca, znali się przynajmniej z 
widzenia. Każda obca twarz zo-
stawała zauważona. Ci, co mówi-
li po niemiecku lub rosyjsku, nie 
obchodzili nas. Wiedzieliśmy, że 

nigdy nie przychodzą tu żandarmi 
i policjanci; byli na to zbyt ostroż-
ni. Jednej niedzieli zobaczyłem 
na „obrywie” obcego. Wysoki, 
silny i wysportowany, wspaniale 
skakał do wody i pływał. Zwracał 
na siebie uwagę wielu, co nie dzi-
wiło w miejscu, gdzie, jak wspo-
minałem, wszyscy się znali. Jed-
nak prawdziwą chyba przyczynę 
poznałem po chwili, gdy jeden ze 
stałych bywalców „obrywu”  (ża-
den mi bliski kolega), wskazując 
ruchem głowy na nieznajome-
go, powiedział konspiracyjnym 
szeptem: – Ty, wiesz kto to jest? 
– Nie. – To spadochroniarz, ofi-
cer, przyleciał z Londynu. On tu 
organizuje naszych. To mój zna-
jomy. Zdębiałem, ale zachowałem 
jednak na tyle przytomności, że z 
udaną obojętnością ruszyłem ra-
mionami. W konspiracji byłem 
od dawna i nie mieściło mi się w 
głowie, że można być tak głupim, 
żeby takie rzeczy rozgadywać. 
Coś odburknąłem i gorączkowo 
zacząłem szukać sposobu, żeby 
ostrzec tego człowieka i same-
mu się nie narazić, gdyby to była 
prowokacja. Okazja wkrótce się 
nadarzyła. Zobaczyłem, że szyku-
je się do kolejnego skoku, szybko 
wszedłem do wody i podpłynąłem 
do miejsca, gdzie powinien się 
wynurzyć. Gdy tylko wychylił się 
z wody, podpłynąłem bliżej i za-
gaiłem: – Ale fajnie pan skacze! 
Odważny pan – a potem dodałem 
ciszej – jak spadochroniarz. Za-
uważyłem niepokój na jego mo-
krej twarzy. Wtedy powiedziałem 
wprost: – Tak tu na pana jeden 
mówił. Nie czekając na reakcję, 
zanurkowałem i popłynąłem z 
prądem. Gdy wyszedłem z wody i 
po kilkunastu minutach wróciłem 
na miejsce, już go nie było. Zoba-
czyłem go jeszcze raz, ale dopiero 
w kwietniu 1944 roku. Jechał na 
czele leśnego batalionu. “  Na 
podsumowanie twórczości Euge-
niusza Rachwalskiego pozwolę 
sobie zaprezentować bardzo in-
teresujący fragment  OSTATNIE-
GO SŁOWA AUTORA z książki   
„Wołyń i jego żołnierze „ : „ W 
miarę swoich umiejętności i po-
siadanych materiałów starałem 
się przedstawić dzieje dywizji, 
ze szczególnym wprowadzeniem 
historycznym, jednak bez poli-
tycznych ocen, do których nie 
jestem upoważniony   a nie chcia-
łem przepisywać już głoszonych, 
z którymi w większości nie zga-
dzam się. Moje spojrzenie na fak-
ty i zdarzenia   z punktu widzenia 
żołnierza jest w jakimś stopniu 
subiektywne i wymaga pewnego 
wyjaśnienia. W swoim opowiada-
niu, opartym w znacznym stopniu 
na osobistych notatkach z tego 
okresu, widzę szczególnie żołnie-
rza - człowieka, posiadającego 
świadomość historycznej przy-
należności tej ziemi do Polski. 
Wołyń - to jego Ojczyzna i Ojco-
wizna. Ta właśnie świadomość 
miała przemożny wpływ na po-
stępowanie Wołyniaków, ich wolę 
walki i obrony, która spowodowa-
ła ruch partyzancki i tak masowy 
napływ do 27 WDP AK, a nie jak 
przypisywano później przez poli-
tycznych mentorów - działalności 
Rządu Londyńskiego.” 
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Poseł do sejmu miasta Krakowa 
Jordan, nie z tego jest sławny, 
że jest posłem, tylko, że został 
nim dla swoich zasług- pisał 
Józef Rostafiński w 1900 roku 
o dr Henryku Jordanie. Młody 
lekarz, świeżo wówczas obrany 
na prezesa krakowskiego To-
warzystwa Lekarskiego i na 
radcę miejskiego, cały był za-
jęty trzecim zjazdem lekarzy i 
przyrodników polskich, który się 
miał odbyć w Krakowie 1881 r. 
Byliśmy obaj przewodniczący-
mi Komitetu gospodarczego. 
Zjazd był też liczny i udał się 
znakomicie. (…)Dom państwa 
Jordanów był przybytkiem muz. 
Młodzi artyści znajdowali w 
nim prawdziwego mecenasa, 
niejeden z jego pomocą kształ-
cił się, a ściany salonu, do dziś 
dnia pokryte dobremi płótna-
mi świadczą o smaku mecena-
sa. Jego to kosztem stanęła na 
plantach w kamieniu wykuta 
wspaniała Grażyna, a następnie 
Lilia Weneda, które podarował 
miastu. Uśmiechała mu się myśl 
stworzenia polskiego pante-
onu, jakiegoś przybytku, który 
by mieścił w sobie popiersia 
zasłużonych mężów w naro-
dzie, a stojąc na plantach i będąc 

dla wszystkich dostępny, uczył 
młode pokolenia w sposób naj-
łatwiejszy historyi prawdziwych 
zasług…i tak zeszło, aż powstał 
za miastem „Park Jordana“, w 
którym stoją dziś owe marmu-
rowe popiersia i w najlepszy 
sposób swój cel osiągają. (Józef 
Rostafiński Henryk Jordan z 
powodu 30 letniej rocznicy  dok-
toryzacji).
Dzięki pasji Kazimierza Cho-
lewy, prezesa Towarzystwa im. 
dr Henryka Jordana realizują-
cego  ideę założyciela, panteon 
został  wzbogacany o popiersia 
zasłużonych mężów w narodzie 
w XX w. Może właśnie dlatego 
prezes Towarzystwa jest obiek-
tem niewybrednych ataków ze 
strony antypolsko nastawionej 
części radnych Krakowa, którzy 
domagają się likwidacji pomni-
ków przedstawicieli narodu pol-
skiego. I z tego powodu stali się 
sławni posłowie do sejmu miasta 
Krakowa, Andrzej Hawranek i 
Anna Pojałowska. Atakujący 
chcą odebrać parkowi funkcje 
edukacyjną/patriotyczną, którą 
kultywował właśnie Henryk Jor-
dan – pisze Jerzy Wieczorek. 
 
Czy chcą coś podarować miastu 

czy niecnie wykorzystać pie-
niądze moje, podatnika? Czy 
należą do narodu polskiego czy 
mniejszości uzurpujących sobie 
prawo do decydowania?
Wieki naszej historii wskazują 
na wielkie straty narodu polskie-
go wskutek działań antypolskich 
mniejszości. 
Wszelkie wycieczki w granice 
Rzplitej miały na celu nie tyle 
rabunek mienia - dla nich tylko 
owce, konie i bydło miały cenę 
- ile dla łowienia mieszkańców 
udawali się w cudze kraje. We-
dług Beauplan’a Krymscy Tata-
rzy mogli wystawiać dla swoich 
wypraw na Polskę już do 80 000 
żołnierzy, a uprowadzali nieraz 
ze sobą 50 -60 tysięcy więźniów, 
zależnie od tego, jak daleko za-
pędzali się w głąb Polski – pisze 
autor w Bibliotece Warszawskiej 
(r.1910). Od Tatarów ludność 
rusińska Rzeczypospolitej uczy-
ła się nieposzanowania cudzej 
pracy i mienia, cudzego spokoju 
i życia, stanowiło to grunt pod 
późniejszą Kozaczyznę. Wielkie 
straty poniosła Rzeczypospoli-
ta wskutek swawoli siczy  ko-
zackiej sprowadzającej napady 
Tatarów i Turków niszczących 
dorobek, mordujących i uprowa-
dzających w jasyr setki tysięcy 
najwspanialszych przedstawi-
cieli polskiego narodu. 
 
Eugeniusz Romer , światowej 
sławy geograf, kartograf, geopo-
lityk, założyciel Instytutu Karto-
graficznego „Atlas” we Lwowie 
napisał w rezolucji uchwalonej 
21.02.1937 roku:
4. Społeczeństwo polskie bę-
dąc na tym obszarze dziedzi-
cem pracy kulturalnej, walki 
cywilizacyjnej i orężnej, któ-
ra zadecydowała o przeszłej i 

dzisiejszej przynależności tych 
ziem do Polski, domaga się w 
państwowym organizowaniu tej 
ziemi głosu decydującego. Jest 
to jedyna droga zabezpieczająca 
tu przyszłość polskiej kultury 
i państwową do Polski przyna-
leżność.
5. Zebranie wyraża przekonanie, 
że współżycie Polaków z Rusi-
nami może opierać się wyłącz-
nie na podstawie uznania przez 
nich państwowości polskiej bez 
żadnych zastrzeżeń. Tylko na 
tej podstawie może Rząd Polski 
ugruntować swą powagę i sza-
cunek dla Państwa.
 
Nie mieli i nie mają Ukraińcy 
(Rusini)  szacunku do narodu i 
państwa polskiego. 
1. Do dzisiaj zbrodnia ukraiń-
skiego ludobójstwa i grabież 
polskiego narodowego i prywat-
nego mienia nie jest rozliczona 
a wyrastające na Ukrainie jak 
grzyby po deszczu pomniki przy-
wódców holocaustu obywateli 
polskich i  tego sprzed wieków 
i z II wojny światowej wyraźnie 
wskazują na brak dobrej woli.
2. Jak siczowi kozacy miast brać 
się do pracy i sprawić, by na 
Ukrainie ziemie niegdyś zasie-
dlone i uprawiane przez naszych 
przodków były jak wtedy, mle-
kiem i miodem płynące, mimo 
pandemii pracują na czarno i 
zarabiają 15 000 miesięcznie w 
mieście Warszawa. Podczas gdy 
Polacy pozbawiani są możliwo-
ści działania.
3. Bezczelnością ze strony 
mniejszości ukraińskiej jest wy-

stępowanie do Skarbu Państwa 
o zwrot ziemi w Polsce, z której 
zostali przesiedleni jako obywa-
tele polscy  w inne regiony Pol-
ski  z pełną rekompensatą, lub 
dobrowolnie przesiedlali się do 
ZSRR. 
Kiedy Ukraina zwróci zagrabio-
ne ziemie, budynki, zakłady pro-
dukcyjne, sanatoria, lasy, szkoły, 
kościoły, klasztory  prawowitym 
właścicielom i ich potomkom? 
Kiedy oficjalnie przyzna się do 
zbrodni dokonanej na 200 000 
starców, kobiet i dzieci?
 
Prorocze były i nadal są aktual-
ne  słowa rezolucji prof. Euge-
niusza Romera z 1937 roku:
Zebrani domagają się zabezpie-
czenia życia i mienia polskiego 
oraz zastosowania surowych 
środków przeciwko wielo-
stronnej agitacji ruskiej, która 
ponownie tak na wiecach, jak i w 
prasie w tym stopniu się rozwi-
nęła, że niejednokrotnie staje się 
zaprzeczeniem polskiej władzy 
państwowej na tym terenie.
Zebrani protestują przeciwko 
temu w imię powagi i majestatu 
Rzeczypospolitej , aby jakiekol-
wiek sfery polskie z zwłaszcza 
czynniki rządowe, wdawały się 
z przywódcami ukraińskimi w 
rokowania, aby zawierały z nimi 
układy pod pozorem „normali-
zacji” stosunków ruskich na 
ziemiach polskich, albowiem 
rokowania takie i układy mieć 
będą w następstwie tylko pogłę-
bienie zaborczych planów owej 
grupy i dalsze osłabienie polsko-
ści na tej ziemi.
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Rokowania i układy 
pogłębiają zaborcze 
plany.
Bożena Ratter

/ Autorstwa Rj1979 - Praca własna, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=2493031

/ Pomniki w Parku Jordana. http://blog.jantos.pl/2018/04/01/pomnikoza-krakowska/
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Lublin, czy to jeszcze Polska czy już Ukraina. 
Zdzisław  Koguciuk

Od kilkunastu lat jesteśmy 
świadkami w Lublinie ekspansji 
banderyzmu, hajdamaczyzny i 
grecko-katolicyzmu.

Osoba, która przyczyniła się do 
ekspansji banderyzmu w Lu-
blinie był ks. arcybiskup Józef 
Życiński ( zmarł 10.02.2011 r ) 
pasterz rzymskokatolickiego Ko-
ścioła Lubelskiego. W lwowskim 
portalu internetowym ZAXID.
NET.TV z dnia 26 marca 2009 r 
czytamy, że ks. arcybiskup Józef 
Życiński będąc w Muzeum na 
Majdanku podczas uroczystości 
z okazji 65-lecia tragicznej śmier-
ci błogosławionego ks. Emiliana 
Kowcza  - zawiadomił :. „1 lipca 
2009 do Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego Jana Pawła II 
na zaproszenie prezydenta Polski 
przyjedzie sześciu prezydentów, 
w tym pięciu z sąsiednich krajów, 
na uroczystą ceremonię nadania 
im tytułu doktora Honoris Causa. 
Tytuł zostanie przyznany m.in. 
Prezydentowi Ukrainy Wiktorowi 
Juszczence i Prezydentowi Komi-
sji Europejskiej Jose Manuelowi 
Barroso. I to jest piękną symbo-
liką jedności kultur, jedności tra-
dycji chrześcijańskich, które były 
szerzone przez ojca Emiliana 
Kowcza  i są zadaniem dla nasze-
go pokolenia”. Przyznanie Prezy-
dentowi Ukrainy Wiktorowi Jusz-
czence doktoratu Honoris Causa 
KUL spowodowało podważenie 
wiarygodności Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego Jana Paw-
ła II, który kształci i wychowuje 
inteligencję katolicką oraz współ-
tworzy chrześcijańską kulturę. 
Wiktor Juszczenko jest to glory-
fikator banderyzmu, kontynuator 
najgorszych tradycji OUN i UPA, 
człowiek nadający zaszczyty 
zbrodniarzom oraz walczył o ich 
prawa kombatanckie. Członkowie 
Organizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów (banderowcy)  i Ukra-
ińskiej Powstańczej Armii oraz 
SS Galizien dokonali zbrodni 
ludobójstwa na 200 tysięcy Pola-
kach na Wołyniu i kresach połu-
dniowo- wschodnich. Decyzja ks. 
arcybiskupa Józefa Życińskiego 
doprowadziła do podważenia au-
torytetu  KUL do tego stopnia, że 
ta zacna uczelnia jest kojarzona 
z Wiktorem Juszczenko gloryfi-
katorem banderyzmu. Stała się 
rzecz paradoksalna,  aż trudna do 
uwierzenia, kanclerz KUL uderza 
w podstawy katolickiej uczelni. 

Osoba, która przyczyniła się do 
ekspansji hajdamaczyzny w Lu-
blinie jest Prezydent Krzysztof 
Żuk. Czytając protokół XXI sesji 
RM Lublin z dnia 31. 05. 2012 r  
wiemy, że projekt uchwały nazwy 
skweru T. Szewczenki  złożył 
Prezydent Lublina jak również w 
dniu 20.06.2013 wraz z  Markijan 
Malśkyj Ambasadorem Ukrainy     
w RP dokonał otwarcia skweru 
Tarasa Szewczenki. Takim spo-
sobem w Lublinie został upa-
miętniony ukraiński poeta, który 
gloryfikował zdziczałe zbrodnie 
dokonywane przez kozackich i 
hajdamackich oprawców na bez-
bronnej cywilnej ludności pol-
skiej i żydowskiej podczas tzw. 
koliszczyzny gdzie pozbawiono 
życia około 200 tysięcy istnień 
ludzkich. Poeta, który rzucił znie-
wagę na dostojeństwo  N. Matki 
Boskiej oraz obrzydliwie wyśmiał 
kościół katolicki. Poeta u którego 
bohaterem jest ojciec, który zabija 
swe dzieci za to, że zostały przez 
matkę ochrzczone po katolicku. 
W rocznicę urodzin Szewczenki 
w Lublinie na jego skwerze co-
rocznie Towarzystwo Ukraińskie 
urządza czytanie jego poezji, 
która karmi młodych Ukraińców 
nienawiścią do Polaków. Glory-
fikacja hajdamaczyzny w naszym 
mieście stała się faktem.  

Prezydent Lublina nie przybył 
w dniu 11 lipca 2018 r na odsło-
nięcie pomnika „Ofiar Wołynia”, 
natomiast był obecny i dokonał 
wspólnie odsłonięcia pomnika 
ofiar „Wielkiego Głodu na Ukra-
inie”. Prezydent odmówił objęcia 
patronatem uroczystość odsło-
nięcia pomnika „Ofiar Wołynia”. 
Prezydent natomiast objął patro-
natem: uroczystość odsłonięcia 
pomnika „Wielkiego Głodu”, XII 
i XI Polsko–Ukraińskie spotkania 
mistrzów słowa, XI i X Ogólno-
polski Konkurs Poezji i Prozy 
Ukraińskiej, 13.06.2017 wieczór 
Kultury Ukraińskiej, wieczory    z 
literaturą ukraińską w 2016 r – i 
wiele innych uroczystości orga-
nizowanych przez Towarzystwo 
Ukraińskie. Prezydent Krzysztof  
Żuk podczas odebrania „Orderu 
Ukrainy” powiedział, że od lat 
miasto wspiera lubelskie uczelnie 
w procesie ich umiędzynaroda-
wiania i pozyskiwania studentów 
zagranicznych. W chwili obecnej 
studenci z Ukrainy stanowią naj-
liczniejsza grupę, prawie 4000 

osób. 

Osoba, która przyczyniła się do 
ekspansji grecko-katolicyzmu, w 
Lublinie jest ks. Stefan Batruch 
proboszcz greckokatolickiej para-
fii Narodzenia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Lublinie, który jest 
jednocześnie prezesem Fundacji 
Kultury Duchowej Pogranicza. 
Podczas 11 edycji Festiwalu Kul-
tury Ukraińskiej p.t „Ukraina            
w Centrum Lublina” do miasta 
został zaproszony Oleh Skrypko 
przez w/w fundację. Oleh Skryp-
ko jest głównym pomysłodawcą 
oraz twórcą nowoczesnej wersji 
oficjalnego hymnu Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów odpo-
wiedzialnej za ludobójstwo Pola-
ków na Wołyniu. Miasto Lublin 
dofinansowało organizację tego 
festiwalu. 

Historia upamiętniania w Lubli-
nie ukraińskiego grekokatolickie-
go księdza Emiliana Kowcza. 

Emilian Kowcz urodził się 20. 
VIII.1884 r. w huculskiej wsi Ko-
smacz (35 km od Kołomyi) na 
Ukrainie. Ukończył studia teo-
logiczne w Rzymie a pod koniec 
studiów ożenił się 24.X.1910 r z 
Marią Anną Dobrzańską, córką 
grekokatolickiego księdza i dzie-
kana na Bukowinie. Doczekał 
się sześciorga dzieci. Święcenia 
kapłańskie przyjął w 1911 r, po 
czym rozpoczął pracę duszpaster-
ską w Podwołoczyskach (40 km 
od Tarnopola) a następnie na mi-
sji wśród Ukraińców w Bośni. W 
1916 r. wrócił do Galicji i został 
wikarym w Sarnikach Górnych 
koło Rohatynia. Od 1919 r. był 
kapelanem w Ukraińskiej Armii 
Halickiej walczącej w wojnie                
z Polską i Rosją. W latach 1922-
1942 był proboszczem parafii św. 
Mikołaja w Przemyślanych koło 
Lwowa            ( w Przemyślanach 
zamieszkiwało ok. 5 tyś. osób z 
których 60 % stanowili Żydzi i po 
20 % Polacy i Ukraińcy). Zwo-
lennik włączenia Galicji do nie-
podległego państwa ukraińskiego 
przez co wchodził w konflikt z 
władzami polskimi. Po niemiec-
kim ataku 22.06.1941 r na ZSRR 
i zajęciu kresów Rzeczpospolitej 
Polskiej, został oskarżony przez 
Niemców o wspieranie Żydów 
(wydawał świadectwa chrztu). 
30.XII.1942 r. został aresztowany 
i uwięziony we Lwowie a następ-
nie, został wywieziony do obozu 
koncentracyjnego na Majdanku, 
pełnił posługę duszpasterską dla 
współwięźniów. Zmarł 25 marca 
1944 z powodu ropnego zapale-
nia prawej nogi, ciało spalono w 
obozowym krematorium. W dniu 
27 czerwca 2001 r został beatyfi-
kowany w grupie       27 nowo-
męczenników greckokatolickich 
we Lwowie podczas pielgrzymki 
Jana Pawła II na Ukrainę.   

Fakt beatyfikacji księdza Emilia-
na Kowcza wywołał u proboszcza 
greckokatolickiej parafii NMP ks. 
Stefana Batrucha chęć upamięt-
nienia w naszym mieście jego 

osoby. Z jego inspiracji pod ko-
niec 2001r złożony został wniosek 
do RM Lublin przez greckokato-
lickiego parafianina pana Roma-
na Matwijczyna o nadanie jednej           
z nowych ulic, ronda lub skweru 
imieniem ks. Emiliana Kowcza. 
Fundacja Kultury Duchowej Po-
granicza została zarejestrowana 
w 2004 r. RM Lublin w dniu 18 
grudnia 2003 r nadała imię bł. 
ks. Emiliana Kowcza rondu po-
łożonemu w dzielnicy Czuby, u 
zbiegu ulic Jana Pawła II i Armii 
Krajowej. Uroczyste odsłonięcie 
tablicy z nazwą ronda nastąpiło 
18 lutego 2004 r, na które zaprosił 
wiernych ks. abp Józef Życiński 
pasterskim listem odczytanym w 
kościołach lubelskich w niedzielę 
15 lutego 2004. Otwarcie ronda 
nastąpiło z udziałem hierarchów 
kościołów greckokatolickiego i 
rzymskokatolickiego, któremu 
przewodniczył greckokatolicki 
arcybiskup Jan Martyniuk. 

Ten fakt upamiętnienia nie za-
dowolił ks. Stefana Batrucha i 
zainicjował nowe przedsięwzię-
cie aby na terenie Muzeum na 
Majdanku został postawiony 
obelisk kamienny upamiętniają-
cy ks. Emiliana Kowcza. W tym 
celu dnia 21.10.2008 r do Lublina 
przybywają na rozmowy z dyrek-
cją i pracownikami Muzeum na 
Majdanku, greckokatolicki ar-
cybiskup Jan Martyniuk oraz bi-
skup pomocniczy Hlib Łonczyna 
zwierzchnik kościoła greckoka-
tolickiego. W czasie spotkania 
ustalono, że przed siedzibą na 
Majdanku zostanie ustawiony 
obelisk     z wypisanymi w trzech 
językach - polskim, ukraińskim i 
angielskim, słowami grypsu wy-
słanego do rodziny     z Majdanka 
«Tutaj widzę Boga - Boga, któ-
ry jest jeden dla wszystkich nas, 
bez względu na nasze religijne 
odmienności». Obelisk kamien-
ny odsłonięto 25 marca 2009 r w 
65 rocznicę śmierci księdza. Na 
uroczystość przybył zwierzchnik 
kościoła greckokatolickiego kar-
dynał Lubomyr Huzar oraz Iwan 
Wasiunyk wicepremier Ukrainy, 
który dokonał odsłonięcia obeli-
sku. Ksiądz abp Józef Życiński 
z zaproszeniem uczestnictwa 
w tych uroczystościach zwrócił 
się do kapłanów i wiernych z 
Lublina. I w takich to okoliczno-
ściach ks. arcybiskup Józef Życiń-
ski zawiadamia, że  tytuł doktora 
Honoris Causa KUL otrzyma Pre-
zydent Ukrainy Wiktor Juszczen-
ko. Skromny i wierzący w ideały 
ksiądz Kowcz stał się narzędziem 
do uderzenia w katolicką uczelnię 
oraz promocję grecko-katolicy-
zmu współodpowiedzialnego za 
ludobójstwo Polaków na Woły-
niu.   

Ten fakt upamiętnienia dalej nie 
zadowolił ks. Stefana Batrucha 
i teraz już jako prezes Fundacji 
Kultury Duchowej Pogranicza 
składa wniosek do RM o wznie-
sienie na terenie miasta Lublin 
pomnika ks. Emiliana Kowcza. 
Rada Miasta Lublin z dnia 14 

kwietnia 2016 r. uchwałą Nr 438/
XVII/2016 wyraża zamiar wznie-
sienia pomnika. Uchwałą nr 1026/
XL/ 2018 Rada Miasta Lublin 
z dnia 22 lutego 2018 r. wyraża 
zgodę na wzniesienie na terenie 
Miasta Lublin pomnika upamięt-
niającego  bł. ks. Emiliana Kow-
cza z lokalizacją na skwerze przy 
skrzyżowaniu Drogi Męczenni-
ków Majdanka z ulicą Cmentarną. 

W dniu 22.02.2019 r Prezydent 
Ukrainy Petro Poroszenko zło-
żył akt erekcyjny w fundament 
budowanego pomnika. W dniu 
31.03.2019 r odbywały się na 
Ukrainie wybory prezydenckie 
i niewątpliwie obecność tutaj 
Prezydenta była jednym z pro-
gramów kampanii wyborczej. 
Po przegranych wyborach zo-
stał oskarżony            o zdra-
dę stanu, tolerowanie korupcji 
i nadużycia władzy. Prezydent 
Ukrainy Petro Poroszenko w 
kwietniu 2015 r podpisał ustawę 
przyjętą przez Werchowną Radę 
przyznającą status bojowników o 
niepodległość Ukrainy członkom 
Ukraińskiej Powstańczej Armii i 
Organizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów. 

Pomnik powstał w kijowskiej 
pracowni na Ukrainie i w dniu 
25.03.2021 r został ustawiony na 
wcześniej przygotowanym postu-
mencie. Na pomniku wyryto w 
trzech językach, po polsku, ukra-
ińsku i hebrajsku, fragment gryp-
su z obelisku w wersji rozszerzo-
nej. Inicjator budowy pomnika 
ks. Stefan Batruch powiedział, że 
odsłonięcie zostanie dokonane po 
ustaniu pandemii. 

Powyżej została przedstawiona 
działalności ks. Batrucha w Lubli-
nie i nasuwa się pytanie, do czego 
zmierzały te inicjatywy, co wno-
siły i czy posiadały jakiś pierwia-
stek budujący, który by jednoczył 
naród Polski i Ukrainy patrząc na 
trudną historię naszych narodów. 
Jest rzeczą bezsprzeczną, że ks. 
Kowcz do końca służył swojemu 
powołaniu, wierzył i głosił słowa 
ewangelii i taką osobę bezwzględ-
nie wykorzystały greckokatolic-
kie elity. Działalność ks. Batru-
cha miała za zadanie przykryć 
zachowanie na Ukrainie kościoła 
greckokatolickiego przeżartego 
ideologią nacjonalizmu bande-
rowskiego i postawienie na siłę 
tego kościoła do rangi partnera 
do dialogu w temacie pojednania 
pomiędzy naszymi narodami. Po-
czynania ks. Batrucha nie mogą 
wydać dobrych owoców, kiedy 
kościół greckokatolicki na Ukra-
inie ukazuje Stepana Banderę jako 
wzór Ukraińca i wzór wiary. „Tak 
każde dobre drzewo wydaje dobre 
owoce, a złe drzewo wydaje złe 
owoce.  Mt. 7,17-20”. Ustawienie 
pomnika ks. Kowcza na drodze 
mieszkańców Lublina na cmen-
tarz komunalny na Majdanek jest 
wyrazem jakiegoś ogromnego 
nieporozumienia. Forma pomnika 
budzi wiele zastrzeżeń i jest kon-
trowersyjna, posiada złudzenie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/27_nowom%C4%99czennik%C3%B3w_greckokatolickich
https://pl.wikipedia.org/wiki/27_nowom%C4%99czennik%C3%B3w_greckokatolickich
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jakby ktoś stał za barem i tak to 
się kojarzy lublinianom. Pytam 
się gdzie jest zespól pomniko-
wy, gdzie pani przewodniczą-
ca Paulina Zarębska-Denysiuk, 
która pałała taką mądrością przy 
projekcie pomnika wołyńskie-
go. Czy taka forma pomnika jest 
właściwa w miejscu gdzie ludzie 
ze łzami idą pożegnać w ostat-
niej drodze swoich najbliższych, 
przyjaciół i znajomych. Również 
treść zawarta na pomniku przeczy 
temu miejscu   i woli ks. Kowcza 
a dotyczy słów: „Wszyscy jeste-
śmy tu równi”. Wobec śmierci i 
cierpienia jakie zgotowali Niem-
cy w obozie wszyscy byli równi 
i nie należy dokonywać indywi-
dualnych upamiętnień osób na 
terenie obozu koncentracyjnego 
na Majdanku gdyż wszyscy byli 
tam równi. W obozie na Majdan-
ku zginęło blisko 80 tyś. osób w 
tym około 60 tyś. Żydów, więź-
niowie pochodzili z prawie 30 
państw. Pomnik „Brama”  na 
Majdanku upamiętnia wszystkie 
ofiary, również ks. Kowcza, jest 
odlewem betonowym o wymia-
rach 11x35x7 m i symbolizuje 
blok stłamszonych, sprasowanych 
ciał ludzkich. Niemcy ciała ofiar 
Majdanka grzebali początkowo 
na terenie obozu koncentracyjne-
go i w pobliskim lesie krępieckim. 
Od połowy 1942 r. zaczęto ofiary 
spalać w piecach krematoryjnych 
i na stosach na terenie obozu. Pro-
chów pomordowanych używano 
do nawożenia ziemi w obozo-
wych ogrodach warzywnych i 
zajętym przez Niemców folwarku 
na Felinie.             Po wyzwoleniu 
Majdanka (lipiec 1944) badająca 
zbrodnie komisja zlokalizowała 
na terenie obozu 15 kopców  z 
kompostem (prochy i szczątki 
ludzkie wymieszane z ziemią). W 
1946 r. ówczesny biskup lubelski 
Stefan Wyszyński wydał odezwę 
do duchowieństwa, aby przenieść 
prochy ludzkie w jedno miejsce i 
pochować.        W ciągu kilku mie-
sięcy w czynie społecznym przez 
mieszkańców Lublina i żołnierzy 
(pracowało 5056 osób) usypano 
kopiec o podstawie 16x32 i wy-
sokości 7 metrów - około 1300 
m³ ziemi. W 1969 r. ziemię z 
prochami złożono w wybudo-
wanym Mauzoleum na kształt 
urny z uniesionym wiekiem w 
nawiązaniu do prasłowiańskie-
go zwyczaju grzebania prochów. 
Mauzoleum to wymowny pomnik 
wszystkich ofiar Majdanka rów-
nież ks. Kowcza. W miejscu gdzie 
postawiono pomnik ks. Kowcza 
w czasie funkcjonowania obozu 
koncentracyjnego znajdowały się 
koszary esesmanów oraz  straż-
ników. Co za ironia losu w takim 
miejscu pomnik postawili grecko-
-katolicy, którzy świecili narzę-
dzia zbrodni: noże, widły, siekiery 
podczas ludobójstwa Polaków na 
Wołyniu i kresach południowo-
-wschodnich. 

Grecko-katolicy  Kościół unicki 
eksterminowany w czasach po-
wstań kozackich i hajdamackich, 
sam stał się narzędziem prymi-
tywnej walki z polskością. W 
czasie wojny polsko ukraińskiej, 
duchowieństwo unickie wykaza-
ło się zaangażowaniem w sprawy 

narodowe czego dowodem jest 
również życiorys ks. Emiliana 
Kowcza. Z ambon kler grecko-
katolicki nawoływał do walki z „ 
najhirszym worohom ukraińskoho 
naroda” „największym wrogiem 
ludu ukraińskiego”, a konsekwen-
cją tego było, że lud ukraiński 
szczuty przez ten kler odnosił się 
wrogo do ludu polskiego. Skrajna 
nienawiść do obrządku łacińskie-
go i bratniej narodowości polskiej 
oto doświadczenia wojny polsko 
– ukraińskiej, którego zaczyn dał 
kler greckokatolicki. Ludobój-
stwa wołyńskie to również czas 
gdzie duchowieństwo greckoka-
tolickie masowo poparło bande-
rowskie zbrodnie, niejednokrot-
nie bezpośrednio biorąc w nich 
udział. Jest wiele dowodów na to, 
że księża uniccy publicznie na-
woływali do planowego wymor-
dowania wszystkiej ludności pol-
skiej, że poświęcali noże, siekiery 
i broń palną przeznaczoną do rze-
zi. Greckokatolicki proboszcz 
Iwan Łebedowycz z Birczy udzie-
lił rozgrzeszenia dla uczestników 
planowanych mordów. Zagładą 
podolskiego Korościatyna w pow. 
buczackim (luty 1944) kierował 
greckokatolicki duchowny „Pa-
łabicki” wraz ze swoją córką. W 
pow. przemyskim w zbrojnych 
akcjach uczestniczyli duchowni 
grekokatolicy: ks. Wasyl Szew-
czuk, o. Andrij Hoza, ks. Mychaj-
ło Huk. Na Podolu Iwan Osadca 
syn greckokatolickiego księdza 
stał na czele bandy ukraińskiej, 
która wymordowała 80 rodzin 
we wsi Szumlany pow. Podhajce. 
Po powstaniu państwa ukraiń-
skiego na gruzach ZSRR w roli 
obrońców ideologii nacjonalizmu 
ukraińskiego oraz gloryfikatorów 
zbrodniczych formacji powszech-
nie występowali duchowni grec-
kokatoliccy. Typowe stały się 
widoki świątyń na Ukrainie z po-
wiewającymi flagami OUN. Księ-
ża greckokatoliccy uczestniczą w 
uroczystościach poświęconych 
uczczeniu „bohaterów” winnych 
okrutnych zbrodni ludobójstwa. 
Przykładem jest kazanie metro-
polity greckokatolickiego abp 
Ihora Woźniaka wygłoszone przy 
pomniku Bandery we Lwowie - „ 
(Bandera) stał się symbolem na-
rodu, nieugiętym wojownikiem 
o lepszy los dla swego narodu”. 
Kult Bandery stał się we współ-
czesnym Ukraińskim Kościele 
Greckokatolickim powszech-
nym obowiązującym rytuałem. 
Zwierzchnik Ukraińskiego Ko-
ścioła Greckokatolickiego kardy-
nał Lubomyr Huzar podczas XVII 
Wielkiego Zebrania Ukraińskich 
Nacjonalistów zwrócił uwagę na  
„wysoki osobisty poziom moral-
ności członków OUN”. Tak, tak 
to ta sama osoba, która uczestni-
czyła przy odsłonięciu obelisku 
ks. Kowcza na Majdanku. Na 
oficjalnej stronie greckokatolic-
kiego lubelskiego seminarium 
duchownego w dniu  8 lipca 2013 
r w przeddzień obchodów uczcze-
nia ofiar ludobójstwa, prefekt tego 
seminarium ks. Bogdan Pańczyk 
umieścił wpis szydzący z tragedii 
wołyńskiej. Reasumując - kościół 
grekokatolicki utożsamia się z 
mordercami, ideologią ludobój-
stwa, poświęca pomniki opraw-

ców                       a jednocześnie 
stawia warunki dla pochówku 
szczątków tysięcy ofiar pomordo-
wanych na Wołyniu. Polityka ko-
ścioła greckokatolickiego to szy-
derstwo i bluźnierstwo przeciwko 
ofiarom i rodzinom ludobójstwa 
dokonanego przez OUN-UPA. 

Majdanek Obóz koncentracyjny 
funkcjonował od października 
1941 r. do 22 lipca 1944 r, naj-
pierw pod nazwą Kriegsgefan-
genenlager Lublin, a następnie 
jako Konzentrationslager Lublin, 
potoczna nazwa „Majdanek” po-
chodzi od dzielnicy Lublina (Maj-
dan Tatarski). Niemiecki obóz 
koncentracyjny tzw. Majdanek, 
powstał na mocy decyzji Hein-
richa Himmlera, podczas wizyty 
w Lublinie w lipcu 1941 r. Po-
wierzył on dowódcy SS        w 
dystrykcie lubelskim Odilowi 
Globocnikowi zadanie zbudowa-
nia obozu dla więźniów, którzy 
byliby wykorzystywani w warsz-
tatach oraz na budowach. Mieli 
oni stanowić darmową siłę robo-
czą dla realizacji planów rozbudo-
wy III Rzeszy. Majdanek zajmo-
wał obszar o powierzchni 270 ha 
(na gruntach dzielnicy Kośminek 
oraz wsi Dziesiąta, Abramowice 
i  Kalinówka) składał się z trzech 
segmentów: więźniarskiego, sek-
tora SS i kompleksu gospodarcze-
go. Obóz więźniarski obejmował 
sześć prostokątnych pól na któ-
rych wybudowano w dwóch rów-
noległych rzędach baraki miesz-
kalne dla więźniów oraz po dwa 
baraki przeznaczone na kuchnię 
i umywalnię. Ogółem na tere-
nie obozu zostało postawionych 
280 budynków,            w których 
umiejscowiono warsztaty, maga-
zyny, baraki mieszkalne, łaźnie, 
komory gazowe, krematorium, 
itp. Wolna przestrzeń pomiędzy 
rzędami baraków stanowiła plac 
apelowy. Przez obóz na Majdan-
ku przeszło       ok. 150 000 osób, 
zginęło blisko 80 tyś. w tym oko-
ło 60 tyś. Żydów – oficjalne dane 
dostępne na stronie Muzeum. 
Przez Majdanek przeszły wielkie 
ilości ludzi poza wszelką ewiden-
cją przeznaczeni do jak najszyb-
szej likwidacji. Są opracowania 
np: „Obóz koncentracyjny i za-
głady Majdanek - Police D ‚Israel 
Ouartier General 6-eme Bureau 
Nr 1427”, które szczegółowo do-
wodzą z dużym przybliżeniem, że 
zginęło      w obozie 360 tysię-
cy ludzi, 200 tysięcy Żydów, 100 
tysięcy Polaków, resztę stanowią 
inne narodowości. Do współcze-
snych czasów zachowała się jedy-
nie część zabudowań obozowych. 
Pod opieką Muzeum na Majdanku 
znajduje się powierzchnia 90 ha, 
co stanowi jedną trzecią obszaru 
byłego obozu, oraz 70 poobozo-
wych obiektów kubaturowych, 
jedna czwarta oryginalnej zabu-
dowy.

Studiujący w Lublinie Vlad Ku-
cher pochodzący z Wołynia w 
lipcu 2015 r prezentował dumnie 
zdjęcie, gdzie pokazywał obelży-
wy gest w kierunku pomnika ku 
czci pomordowanych w obozie 
koncentracyjnym, znieważając 
pamięć ofiar Majdanka. Miasto 
Lublin wspiera lubelskie uczelnie 

w procesie ich umiędzynarodo-
wienia,  jest   to właśnie jeden z 
tych 4000 studentów z Ukrainy. 

Gest „sieg” na terenie KL Maj-
danek wykonał latem 2015 r 
ukraiński nazista Denis Szubin z 
Mariupola, sympatyk ukraińskie-
go batalionu „Azow” i członek 
neonazistowskiej organizacji Mi-
santhropic Division. 

Czy zatem to miejsce jest celem 
wyjazdów ukraińskich nacjonali-
stów i neonazistów ?.

Osoby duchowne, więźnio-
wie obozu koncentracyjnego na 
Majdanku i jest to osiemnaście 
znanych nazwisk 

z których wojnę przeżyło 
– siedmioro. I. s. Waleria 
Polkowska zgromadzenie sióstr 
Niepokalanego Poczęcia NMP. 
II. pastor Józef Nierostek, kościół 
Ewangelicko-Augsburski. Po 
zajęciu Cieszyna aresztowany 
przez gestapo za wykonywanie 
posług duszpasterskich, 
zwolniony, potajemnie dalej 
służył jako duszpasterz, 
zdradzony w 1942 r, wywieziony 
do obozu na Majdanek. Po dwóch 
miesiącach, zarażony tyfusem, 
zmarł. 

III. ks. Emilian Kowcz 
greckokatolicki proboszcz z 
Przemyślan był ostatnim księdzem 
przywiezionym           na Majdanek. 
IV. o. Stefan Śliwiński, jezuita 
zatrzymany w pociągu Warszawa- 
Lublin we wrześniu 1942 r razem 
z V. Księdzem Kazimierzem 
Maciejewskim byli to pierwsi 
kapłani ( rzymskokatoliccy) 
więźniowie Majdanka, obóz 
opuścili rok później. VI. o. 
Antoni Leszczyk-Zgromadzenie 
Misjonarzy Oblatów 
Niepokalanej, aresztowany przez 
gestapo w Nowej Słupi, oskarżony 
o współpracę z polskimi 
partyzantami, przewieziony na 
Majdanek, zmarł 8.04.1943 r. 
VII. br. Wojciech Marian Trocha, 
Zgromadzenie Braci Szkół 
Chrześcijańskich, 8.01.1943 r 
aresztowany przez Niemców we 
Lwowie, wywieziony do obozu 
na Majdanek, zastrzelony przez 
esesmana gdy stanął w obronie 
katowanego więźnia. VIII. ks. 
Walery Kozłowski - kapłan diecezji 
kieleckiej, zdradzony za pomoc 
partyzantom lub działalność 
w ruchu oporu, wycieńczony 
więzieniem  i przesłuchaniami, 
zmarł 10.07.1943 r. na Majdanku, 
w 40. roku życia. IX. ks. Edward 
Dolecki ur. 8 07 1905 r. w Starej 

Wsi, katecheta z Hrubieszowa, 
zaangażowany w działalność 
konspiracyjną, aresztowany, 
osadzony    w obozie na Majdanku, 
posiadał kategorię więźnia 
politycznego, w obozie aktywnie 
udzielał pomocy duchowej 
i sakramentów, zwolniony z 
obozu 18.08.1943 r. X. ks. Jan 
Przytocki ze Stanisławowa 
(dzisiaj Iwano-Frankiwsk na 
Ukrainie) zorganizował w dniu 24 
grudnia 1943 r wigilię na III polu, 
modlitwa, składano życzenia, 
był opłatek, śpiewano kolędy we 
wszystkich barakach. Nie znane są 
losy księdza, wiadomym jest, że 
w dniu 28.06.1944 r nacjonaliści 
ukraińscy zamordowali rodziców 
księdza we wsi Balicze Podróżne 
pow. Żydaczów. XI. ks. Andrzej 
Osikowicz proboszcz parafii w 
Borysławiu obwód lwowski, 
podczas okupacji niemieckiej 
zachęcał parafian do niesienia 
pomocy ludności żydowskiej 
i sam jej udzielał, ratował 
żydowskie dzieci szukając dla 
nich miejsca w klasztorach i 
katolickich rodzinach, wystawiał 
Żydom fałszywe metryki. 
Aresztowany przez gestapo 
styczeń1943 r z donosu policji 
ukraińskiej, wywieziony na 
Majdanek, tutaj utworzył 
stałą grupę modlitewną oraz 
organizował wieczorne śpiewanie 
pieśni. Zmarł na tyfus 29.12.1943 
r, Pośmiertnie uhonorowany 
tytułem Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata. XII. ks. Julian 
Chrościcki, (proboszcz parafii 
Włochy pod Warszawą), z 
pobliskiego getta organizował 
ucieczkę Żydów i wystawiał im 
metryki urodzenia. Za pomoc 
udzieloną ludności żydowskiej 
18.09.1942 r aresztowany i 
uwięziony na Pawiaku, bestialsko 
bity, dotkliwie pogryziony 
przez gestapowskiego psa, na 
poczatku1943 r wywieziony 
na Majdanek, numer obozowy 
3689. Tutaj potajemnie 
odprawiał poranne modlitwy, 
udzielał spowiedzi                  i 
ostatniego namaszczenia, 
15.05.1944 zwolniony. XIII. 
ks. Leopold Kaściński, 
proboszcz w Śniatyniu,(obwód 
stanisławowski) obrońca Lwowa 
(listopad 1918 r), uczestnik 
wojny polsko-ukraińskiej, latem 
1920 r brał udział w obronie 
ojczyzny podczas wojny polsko-
bolszewickiej. Po niemieckim 
ataku 22.06.1941 r na ZSRR i 
zajęciu kresów Rzeczpospolitej 
Polskiej aresztowany przez 
Niemców na podstawie donosów 
policji ukraińskiej, zesłany do 

http://teatrnn.pl/leksykon/node/2564/komory_gazowe_w_czasie_ii_wojny_%C5%9Bwiatowej_i_%E2%80%9Eakcji_reinhard%E2%80%9D
https://kresy24.pl/tag/szubin/
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obozu na Majdanek, gdzie zginął. 
XIV. ks. Romual Chłopecki, 
emeryt parafia Kołomyja ( obwód 
stanisławowski) uczestnik wojen 
o niepodległość Polski, obrońca 
Lwowa (1918 r) podczas najazdu 
ukraińskiego, oraz obrońca 
ojczyzny podczas najazdu 
bolszewickiego w 1920 r. Po 
niemieckim ataku 22.06.1941 
r na ZSRR i zajęciu kresów 
Rzeczpospolitej Polskiej wobec 
faktu bestialskiego mordowania 
Żydów przez Niemców, ratował 
ich wystawiając świadectwa 
chrztu. Aresztowany 11.11.1942 
r przez policję ukraińską i 
przekazany do niemieckiego 
gestapo. Przetrzymywany 
w Kołomyi i Lwowie, 8.02 
1943 r przetransportowany na 
Majdanek, gdzie zginął. XV. 
ks. Ludwik Peciak proboszcz 
parafia Kołomyja (obwód 
stanisławowski).       Po 
niemieckim ataku 22.06.1941 
r na ZSRR i zajęciu kresów 
Rzeczpospolitej Polskiej 
następuje w Kołomyi           i okolicy 
bestialskie mordowanie Żydów. 
Ksiądz jak tylko mógł udzielał 
pomocy potrzebującym, wydawał 
świadectwa chrztu. 11.11.1942 
r. ksiądz został aresztowany 
zadenuncjował go do gestapo 
ukraiński policjant. Przewieziony 
zostaje do więzienia w Kołomyi 
a potem do niemieckiego obozu 
na Majdanku, następnie do obozu 
KL Flossenburg. Są dwie wersji 
śmierci księdza, że zmarł w czasie 
transportu a inna że w bunkrze 
głodowym. XVI. ks. Wojciech 
Kośmider, parafia Kołomyja 
(obwód stanisławowski), 
aresztowany 11.11.1943 r razem 
z ks Ludwikiem Peciakiem i ks. 
Romualdem Chłopeckim, którzy 
pomagali Żydom wystawiając im 
świadectwa chrztu. Aresztowany 
przez niemieckie gestapo 
na podstawie donosu policji 
ukraińskiej. Przetrzymywany 
w więzieniu w Kołomyi, 
następnie więziony we Lwowie, 

przywieziony na Majdanek, 
następnie obóz KL Flossenburg i 
obóz KL Gros-Rosen gdzie zginął. 
XVII ks. Witold Kiedrowski, w 
latach 1935-39 był wikariuszem 
i katechetą w Toruniu i 
Wąbrzeźnie, żołnierz Armii 
Krajowej, uczestnik kampanii 
wrześniowej 1939 r. Aresztowany 
przez gestapo, przetrzymywany 
na Pawiaku, skąd trafił do 
obozów koncentracyjnych: 
Majdanek, Birkenau, Ohrdruf S3 
i Buchenwald, uciekł z transportu 
do Dachau, przedostając się do 
aliantów. Spędził w obozach trzy 
ostatnie lata wojny. Z  narażeniem 
życia niósł tam pomoc chorym 
współwięźniom i wielu uratował 
życie. Na Majdanku ukrywał 
się pod fałszywym nazwiskiem 
„Kołodko”, organizował w 
jednym z baraków zbiorową 
modlitwę, pracował w aptece 
obozowej, co pozwoliło jemu na 
kontakt z chorymi  i umierającymi 
więźniami. Nawiązał  kontakt 
konspiracyjny z księżmi w 
Lublinie, od których, przez 
robotników przychodzących z 
zewnątrz przeszmuglowano do 
obozu konsekrowane hostie, 
ponad 86 tysięcy komunikantów, 
w pudełkach po lekach. Pełniąc 
funkcję obozowego aptekarza 
ksiądz Kiedrowski samodzielnie 
lub przez wyznaczonych 
kolegów przekazywał komunię 
chętnym więźniom, W celu 
umożliwienia przystąpienia do 
sakramentu pokuty większej 
liczbie osadzonych, ksiądz 
Witold Kiedrowski     19 marca 
1943 r. dokonał powszechnego 
odpuszczenia win wszystkim, 
którzy tego szczerze pragnęli (tzw. 
absolucja generalna). Zmarł w 
Paryżu 20 stycznia 2012 r. XVIII. 
ks. Roman Archutowski, w 1940 
roku został mianowany rektorem 
Seminarium Duchownego w 
Warszawie, we wrześniu 1942 r. 
został aresztowany przez gestapo 
i osadzony na Pawiaku za pomoc 
Żydom, których ukrywał w 

seminarium, po miesięcznym 
brutalnym śledztwie, zwolniony. 
W nocy z 10/11 listopada 
1942 r ponownie aresztowany 
i osadzony na Pawiaku. 
25.03.1943 r przewieziony do 
obozu na Majdanek. Troszczył 
się o współwięźniów, pocieszał 
ich i spowiadał, cierpliwie 
znosił tortury obozowe i bicia. 
Przeznaczony do prac przy 
noszeniu i przewożeniu zwłok 
do krematorium, przeziębił się 
i zachorował na tyfus plamisty. 
Zmarł 18.04.1943r, ciało 
zostało spalone w krematorium. 
Dnia13.06.1999 r został 
beatyfikowany w Warszawie w 
gronie 108 męczenników II wojny 
światowej przez Papieża Jana 
Pawła II. 

Przedstawione skrótowo opisy 
osób duchownych, którzy byli 
więzieni na Majdanku dają nam 
odpowiedź na pytanie, dlaczego 
i za co zostali uwięzieni oraz 
jak się zachowali w okrutnych 
warunkach uwłaczających 
godności człowieka. Wszyscy 
więźniowie - kapłani godnie 
reprezentowali stan duchowny, 
pełnili posługę duszpasterską, 
organizowali nabożeństwa, 
modlitwy, wspólne śpiewy, dawali 
świadectwo heroicznej wiary, 
zachowali godność człowieka 
i godność kapłana pomimo 
trudnych warunków, dodawali 
otuchy tym, którzy tracili 
nadzieję. W wyniku analizy w/w 
życiorysów wiemy, że sześciu 
kapłanów swoje życie złożyło na 
ołtarzu Ojczyzny w obronie jej 
niepodległości, ich działalność 
konspiracyjna doprowadziła do 
uwięzienia. Dla sześciu kapłanów 
przyczyną uwięzienia była pomoc 
bezbronnej ludności żydowskiej, 
za co oddali własne życie, a 
wiec dokonali największej ofiary 
miłości, o czym głosi ewangelia. 
Do uwięzienia czterech kapłanów 
przyczynili się nacjonaliści 
ukraińscy, policja ukraińska 
a więc pośrednio również 
kościół greckokatolicki, którego 
duchowieństwo judziło przeciwko 
Polakom i popierało zbrodnie 
banderowskie. W 1976 r Bożena 
Fiała opublikowała w rocznikach 
humanistycznych, tom XXIV, 
zeszyt 2 wyniki ogromnej pracy 
a mianowicie opisała „Zycie 
religijne więźniów w niemieckim 
obozie koncentracyjnym 
na Majdanku 1942-1944” 
oparte     na wspomnieniach 
ponad 500 więźniów, które 
w większości znajdują się w 
archiwum na Majdanku. W tych 
wspomnieniach jest wymieniona 
działalność religijna w obozie 
ks. Witolda Kiedrowskiego, 
ks. Romana Archutowskiego, 
ks. Juliana Chrościckiego, 
ks. Andrzeja Osikowicza, ks. 
Edwarda  Doleckiego, ks. Jana 
Przytockiego, ks. Kazimierza 
Maciejewskiego ks. Stefana 
Śliwińskiego. Nie ma tutaj 
wymienionego nawet jednym 
słowem greckokatolickiego 
ks. Emiliana Kowcza. Pytam 
się na jakiej podstawie ks. 
Stefan Batruch głosi od 2003 r 
(odsłonięcie ronda ks. Kowcza), 
że ks. Emil Kowcz  był nazywany 

„proboszczem Majdanka” wśród 
współwięźniów obozu. Od tego 
czasu również media lubelskie 
podchwyciły takie stwierdzenie                
i bezkrytycznie powielają to 
kłamstwo, jednak największe 
zasługi do rozpowszechniania 
tego pojęcia przyczynił się ks. 
arcybiskup Józef Życiński. 
Fakty z życia ks. Witolda 
Kiedrowskiego dowodzą, że to 
On        z narażeniem życia podjął 
w obozie na Majdanku działalność 
konspiracyjną, która doprowadziła 
do przeszmuglowania 
konsekrowanych hostii do obozu, 
i że to On z narażeniem życia 
je rozdawał i to ks. Kiedrowski 
był, jest i będzie „proboszczem 
Majdanka” bez względu na to 
jakie jeszcze kłamstwa będzie 
szerzył ks. Stefan Batruch. 
W wydawnictwie Theologica 
Varsaviensia 14/1, 193-210 
Wiesław Jan Wysocki w 
opracowaniu „Życie religijne 
więźniów Majdanka” opartej 
na ogromnej literaturze pisze: 
(… wypadki spowiadania były 
sporadyczne. Z relacji więźniów 
wynika, że udzielał rozgrzeszeń 
wspomniany poprzednio, 
nieznany z nazwiska, 63 letni 
ksiądz grecko-katolicki z 
Rohatynia. On też pocieszał 
współwięźniów i zachęcał do 
cierpliwego znoszenia losu. 
Jednakże po przeżyciach 
w więzieniu lwowskim żył 
w Majdanku zaledwie 
dwa miesiące). W świetle 
dokumentów, jakie są dostępne w 
Muzeum na Majdanku, również 
nie ma daty przybycia do obozu 
Ks. Kowcza jest natomiast data 
śmierci. W innym opracowaniu 
jest takie zdanie „ostatnim 
księdzem przywiezionym na 
Majdanek był greckokatolicki 
proboszcz z Przemyślan ks. 
Emilian Kowcz”, i to by się 
zgadzało zważywszy, że już pod 
koniec marca 1944 r władze obozu 
przystępowały do jego likwidacji 
wobec zbliżania się (frontu) 
ofensywy radzieckiej. Powyższe 
dokumenty stanowią dowód 
na to że ks. Kowcz przybył na 
Majdanek na przełomie stycznia 
i lutego 1944 r. a nie jak podaje 
się w życiorysie 31.08.1943 r. Jest 
to kolejny dowód na to do jakich 
manipulacji i kłamstwa posuwają 
się grecko-katoliccy aby szerzyć 
propagandę  o ks. Kowczu w 
Lublinie, sadzę, że wytyczne idą 
z wysokich elit. 

Jego Ekscelencja Metropolita Lu-
belski ksiądz arcybiskup Stani-
sław Budzik pomimo zaproszenia 
nie uczestniczył a więc odmówił 
udziału w uroczystości poświece-
nia i odsłonięcia pomnika „Ofiar 
Wołynia”, który jest symbolem 
również pomięci o ponad 100 
osobach duchownych. Ksiądz Ar-
cybiskup zablokował inicjatywę 
(stowarzyszeń patriotycznych, 
kombatanckich, kresowych, rad-
nych miasta Lublin) umieszczenia 
przy kościele p.w. św. Michała 
Archanioła w Lublinie w „ Alei 
Pamięci Męczeństwa Narodu 
Polskiego” symbolu ludobójstwa 
Polaków na Wołyniu. Wobec 
powyższego sądzę, że zbrodnie 
dokonane przez nacjonalistów 

ukraińskich budzą kontrowersje 
u księdza arcybiskupa, natomiast 
upamiętnienie kapłanów rzym-
skokatolickich zamordowanych 
przez Niemców na Majdanku 
nie powinno już wzbudzać jakiś 
frustracji. Pytam się wiec Jego 
Ekscelencji gdzie jest w Lubli-
nie ulica, obelisk, pomnik ks. 
Romana Archutowskiego, któ-
ry został beatyfikowany tak jak 
ks. Kowcz przez Jana Pawła II, 
gdzie jest upamiętnienie marty-
rologii 15 kapłanów rzymskoka-
tolickich więźniów Majdanka z 
których siedmiu poniosło tutaj 
śmierć męczeńską. Jak można 
było doprowadzić do sytuacji, że 
grecko-katolicy weszli cynicznie 
na Majdanek, jest to pytanie do 
władz miasta Lublina, hierarchów 
lubelskiego kościoła rzymskoka-
tolickiego jak i dyrekcji muzeum 
na Majdanku. 

Nadmieniam, że mój dziadek 
Feliks Banachiewicz był więź-
niem Majdanka, po latach opo-
wiedział następujące zdarzenie, 
którego był świadkiem. Na Maj-
danek przybył transport Żydów 
gdzie było bardzo dużo dzieci, je-
den chłopiec w wieku około 10 lat 
podbiegł do pilnującego esesma-
na z prośbą aby jego nie zabijać 
bo on chce żyć. 

Esesman odpowiedział aby się nie 
bał bo tutaj jego nikt zabijać nie 
będzie, kiedy dziecko się odwró-
ciło             i wracało do kolumny, 
esesman wyjął pistolet i zastrzelił 
tego chłopca. I inny fakt zaczerp-
nięty z literatury – holenderski 
Żyd nie pozwolił sobie zdjąć z 
głowy jarmułki, pomimo okrut-
nego bicia, poniewierania i pracy 
ponad siły. Ze względu na pamięć 
o w/w żydowskim dziecku oraz 
człowieku, który został  skatowa-
ny na śmierć a nie wyparł się sym-
bolu swojej wiary nie wyrażam 
zgody aby na terenie Majdanka 
były indywidualne upamiętnienia. 
Na pomniku ks. Kowcza wypisa-
ne są słowa mówiące o tym, że w 
tym miejscu wszyscy byli rów-
ni, to dlaczego grecko-katolicy 
dzisiaj uważają, że są równiejsi, 
dokonując indywidualnego upa-
miętnienia. 

Apeluję do rodzin ofiar Majdan-
ka, do organizacji żydowskich, do 
organizacji niepodległościowych, 
patriotycznych, kombatanckich, 
studenckich, do mieszkańców 
Lublina o wysyłanie petycji do 
władz miasta Lublina i dyrekcji 
Muzeum na Majdanku  z prośbą o 
usunięcie obelisku i pomnika ks. 
Kowcza z byłego terenu  obozu na 
Majdanku. 

Wobec coraz agresywniejszej 
ekspansji banderyzmu, hajdama-
czyzny i grecko-katolicyzmu w 
naszym mieście kresowianie za-
dają sobie pytanie czy Lublin to 
jeszcze Polska czy to już Ukraina. 
Zdzisław Koguciuk 

 
Przewodniczący
Obywatelskiej Inicjatywy budo-
wy Pomnika  „Ofiar Wołynia” w 
Lublinie

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lublin
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Były prezydent Ukrainy Pe-
tro Poroszenko, pełniący swój 
urząd w konsekwencji zamachu 
stanu i rewolucji finansowa-
nej z zewnątrz, podpisał pakiet 
ustaw przyjętych przez parla-
ment Ukrainy w kwietniu b.r., 
a ustanawiających ludobójców 
z OUN/UPA bohaterami walki o 
wolność Ukrainy.
Z dniem podpisania tych ustaw 
mamy do czynienia z formal-
nym i faktycznym ustanowie-
niem nowej Ukrainy – Ukrainy 
neobanderowskiej, dla której 
ideowym i historycznym fun-
damentem jest zbrodnicza 
tradycja i nazistowska ideolo-
gia Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów i Ukraińskiej 
Powstańczej Armii. Mordercy 
spod znaku Bandery stają się 
oto oficjalnie weteranami wal-
ki o wolność, zaś „pamięć” o 
ich zbrodniach podlegać będzie 
ustawowej ochronie i sankcjom 
w razie wystąpienia przeciwko 
tej pamięci. Nie wiem, jak neo-
banderowcy wyobrażają sobie 
ściganie nie podzielających kul-
tu UPA za granicą, natomiast na 
Ukrainie oznaczać to będzie za-
mknięcie ust szeregom naukow-
ców, którzy mają inne zdanie 

od rządzącej banderowskiej 
koterii. Jest to jawne wyłącze-
nie wolności badań naukowych, 
wolności słowa i sumienia.
Petro Poroszenko, oligarcha, 
który postawił na kartę ban-
derowską, żeby ująć to najła-
godniej, stał się człowiekiem 
bez czci i honoru – infamisem, 
patronem ludobójców i prymi-
tywnych morderców. Każdy, 
kto nie godzi się na współcze-
sne odrodzenie się hitlerowskiej 
ideologii OUN/UPA, ma prawo 
tak powiedzieć, tak, jak każdy 
miałby prawo tak powiedzieć o 
potencjalnym prezydencie, czy 
kanclerzu Niemiec, gdyby ten 
podpisał ustawy gloryfikujące 
SS, czy Einsatzgruppen. Ale Po-
roszenko i jego reżim nie wzięli 
się znikąd, nie spadli z księżyca. 
Są dwie przyczyny fundamen-
talne tego, co się dzisiaj wyda-
rzyło.
Pierwsza, to parasol ochronny 
ze strony Stanów Zjednoczo-
nych, dla których gra kartą 
banderowską w obecnych cza-
sach to tylko kontynuacja dzia-
łań podjętych jeszcze w 1945 r. 
Dodajmy, parasol ochronny o 
bardzo trudnym do zrozumie-
nia kontekście. Oto bowiem, 

polityczną tarczę dla współcze-
snych banderowców stanowi, w 
decydującym stopniu, neokon-
serwatywne lobby żydowskie w 
USA, w sytuacji gdy OUN/UPA 
ma na sumieniu dziesiątki tysię-
cy ofiar żydowskich z okresu II 
w.św.!
Druga, to postawa Polski. Z 
chwilą podpisania ustaw przez 
Poroszenkę, Polska doznała osta-
tecznego upodlenia. Co gorsza, 
upodlenie to nie przyszło w isto-
cie z zewnątrz. Polska upodliła 
się sama. To państwo polskie od-
powiada w dużej mierze za reemi-
sję banderyzmu na Ukrainie. Taki 
jest oczywisty efekt tego, że poli-
tyką polską rządzą w sposób nie-
podzielny dwie tragiczne w swym 
wyrazie patologie – rusofobia i, 
wprost do niej proporcjonalna, 
ukrainofilia, mająca praktyczny 
wyraz w banderofilii. Władze pol-
skie postawiły na opcję neoban-
derowską bezwarunkowo w 2004 
r., kiedy wybuchła sterowana z 
zewnątrz tzw. pomarańczowa re-
wolucja. Po tzw. drugim Majda-
nie nastąpiła kulminacja poparcia 
dla neobanderyzmu na Ukrainie 
z całym spektrum uzasadnień, 
wszystkich sprowadzających się 
w istocie do wyimaginowanego 

zagrożenia ze strony Rosji.
Ostatnie tygodnie to prawdzi-
wa katastrofa polityki polskich 
ukrainofili. Zapraszanie oligar-
chy Poroszenki do Sejmu, jego 
bezczelne i obłudne przeprosi-
ny, i domaganie się przeprosin 
od Polaków, kompromitacja 
Prezydenta RP, który z całą 
świadomością tego, co będzie 
podjęte przez parlament Ukra-
iny (informacja o ustawach 
„upowskich” wisiała na stronie 
parlamentu ukraińskiego już 
co najmniej miesiąc wcześniej), 
wygłasza tam pean na cześć 
obecnej Ukrainy i zapewnia o 
bezwarunkowym poparciu Pol-
ski, wreszcie kompromitacja 
ministra spraw zagranicznych 
RP, który i w Sejmie, i w wypo-
wiedziach publicznych akceptu-
je w istocie ukraińskie ustawy. 
Nie dość tego. Polska zaprasza 
infamisa Poroszenkę na zakoń-
czone klęską wizerunkową ob-
chody zakończenia II w.św. na 
Westerplatte, gdzie wyszło na 
to, że Polska obchodzi rocznicę 
zwycięstwa nad hitlerowskimi 
Niemcami głównie z wiernymi 
sojusznikami III Rzeszy, którzy 
miast odcinać się, wciąż sięgają 
do tamtej tradycji.
Co dalej? Prezydent Broni-
sław Komorowski  niczego nie 
zmienił, ani nie naprawił. Jego 
fanatycznie proukraińskie (w 
wymiarze probanderowskim) 

otoczenie nie jest zdolne do 
żadnej krytycznej refleksji. Ale 
jest jeszcze p. Andrzej Duda, 
który za chwilę może być prezy-
dentem RP. Czy jest on zdolny 
do takiej refleksji? Czy zdoła 
oderwać się od równie fana-
tycznie proukraińskich poglą-
dów większości środowiska, 
które za nim stoi – od samego 
J.Kaczyńskiego jeżdżącego na 
Majdan i bratającego się z neo-
banderowcami, poprzez Fotygę 
i Waszczykowskiego, aż po Ga-
zetę Polską? Mając na uwadze 
dotychczasowe doświadczenia – 
mocno w to wątpię.
Świadomość polityczna Pola-
ków po 25 latach stoi na prze-
rażająco niskim poziomie, w 
istocie jest bezwładem umysło-
wym karmiącym się wyłącznie 
fetyszami i kalkami XIX i XX-
-wiecznymi, zabobonem i pseu-
domistycyzmem, na pograniczu 
psychicznej dewiacji. Obyśmy 
tylko nie ulegli pokusie przysto-
sowania się do tego bezwładu. 
Tylko konsekwentna, długofa-
lowa praca uświadamiająca w 
kierunku realizmu i racjonali-
zmu w polityce może przynieść 
właściwe owoce w przyszłości.

 Adam Śmiech

Myśl Polska, nr 21-22 (24-
31.05.2015)
http://mysl-polska.pl/480
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BANDEROWSKA 
UKRAINA JEST FAKTEM.
CZY SIĘ DZISIAJ (2021 ROK) COŚ 
ZMIENIŁO? 
Z ARCHIWUM pisma „Myśl Polska”.
Aleksander Szumański

Redakcja KSI nie ingeruje w treść nadsyłanych artykułów ani nie ogranicza ich długości. 
W wyjątkowych sytuacjach dzielimy materiał na części 

drukowane w kolejnych numerach. Nie zgadzamy się na używanie słów  plugawiących język polski i naruszających dobre imię naszego kraju. 
Ponieważ nie cenzurujemy treści nadsyłanych publikacji każdy z autorów  osobiście odpowiada za swoje poglądy i wyrażane opinie. Oznacza to, że nie wszystko co nasi 

czytelnicy czytają musi mieć aprobatę zespołu redakcyjnego. 
Stoimy na stanowisku, że każdy ma prawo do wyrażania własnego zdania i czyni to świadomie.

http://mysl-polska.pl/480
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W DOLINIE ZŁOTEJ LIPY 
Wieś Kotów położona jest w 

dolinie Złotej Lipy dawnym w 
powiecie brzeżańskim  II Rzeczy-
pospolitej, w gminie Potutory 13 
km na południe od Brzeżan. Ma-
lowniczo położona dolina po obu 
stronach ukryta wśród ciągnących 

się łańcuchów gór, wśród wijącej 
się rzeczki Złotej Lipy, nad którą 
pasą się krowy, konie i gęsi, co 
dodaje uroku tej okolicy. Rozcią-
gające się pola obsadzane rzepa-
kiem, kukurydzą, czy pszenicą, w 
zależności od pory roku mienią 
się w słońcu wiosną żółtym, latem 

złotym, jesienią miedzianym ko-
lorem. Na wzgórku wokół drzew 
owocowych stoją smutne ruiny 
kościoła z białego kamienia. Wo-
kół rozciąga się przepiękny widok 
na położoną na sąsiednim wzgó-
rzu cerkiew, której kopuła odbija 
słońce. W dole dolina z szem-
rzącą Złota Lipą. Kotów leży w 
tzw. zimnej części Podola. Nazwa 
wioski według tradycji pochodzi 
ponoć od dużej liczby zajęcy ha-
sających na pobliskich polach. Na 
miejscu nieistniejącego już dworu 
i stawu stał obronny zameczek. 
W XIX i XX w. wieś należała do 
dóbr Potockich. Kotów podlegał 
parafii w Brzeżanach. W samej 
wiosce w połowie XIX wieku 
istniała kaplica, najprawdopodob-
niej cmentarna. Pod koniec XIX 
wieku mieszkańcy Kotowa Fran-
ciszek, Antoni i Michał Ciesielski 
wraz z proboszczem brzeżańskim 
Leonardem Soleckim postara-
li się u Stanisława Potockiego o 
plac pod budowę kaplicy. Zaczę-
to zwozić kamień z góry „Kizia” 
z sąsiedniej wioski Rybniki. Pod 
kierunkiem majstra z Brzeżan 
M. Sucharskiego w 1989 kaplicę 
postawiono. W związku z osie-
dlaniem się polskich osadników, 
ówczesny proboszcz brzeżański 
Bronisław Limanowski otrzymał 
25 morgów celem utworzenia 
ekspozytury w Kotowie. Już 1 IX 
1921 kuria lwowska erygowała 
ekspozyturę, dwa lata później 30 
X 1923 podnosząc ją do rangi pa-
rafii.

TRUDNE LATA MIĘDZY-
WOJENNE

W 1915 roku wycofujące się 
wojska rosyjskie spaliły wieś, 
wraz z kaplicą. W 1921 r. pod 
nadzorem mistrza Kazimierza 
Wiszniewskiego kaplica została 
odbudowana. W kolejnych la-
tach zmodernizowano kaplicę. 
Wykonano balustradę i chór mu-
zyczny, zakupiono dwa dzwony. 
W 1925 r. parafię objął ksiądz 
Jan Gach, który pobielił kościół 

wyposażając świątynię w sprzęt 
liturgiczny i korony do głównego 
ołtarza. Rok później proboszcz 
dobudował babiniec i poświęcił 
nowy plac pod budowę kościoła. 
Projekt wykonał Władysław Hert-
man z Brzeżan i sprawnie ruszyły 
prace. Darczyńców przybywało. 
Przychodziły środki od środo-
wisk kościelnych, władz Brze-
żan, okolicznych rzemieślników i 
mieszkańców, którzy włączali się 

w prace ofiarując również swoje 
zaangażowanie. I tak 29 IX 1928 
roku arcybiskup Bolesław Twar-
dowski konsekrował kościół. Ks. 
Gach z parafianami wyposażał 
kościół. Błażej Świński z Sarań-
czuk wykonał tabernakulum z 
tronem eucharystycznym, Poja-
wiły się ławki, ambona z fundacji 
Doroty Słomnickiej, obraz Mat-
ki Boskiej Bolesnej, stacje drogi 
krzyżowej, rzeźby Najświętszego 
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Kotów Kościół 
Matki Boskiej 
Śnieżnej
Gmina Potutory, powiat brzeżański woj. tarnopolskie.

/ Kościół w Kotowie rok 1915. Archiwum.

/ Kotów. Kościół parafialny od frontu. Fot R. Frączek 2020 r.

/ Kościół parafialny widok od pd. zachodu Fot T. Zaucha 1996 r.

/ Kotów. Kościół parafialny wnętrze. Fot R. Frączek 2020 r.
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Serca pana Jezusa i Matki Boskiej 
Różańcowej, fisharmonia. Teren 
przykościelny otoczono kamien-
nym murem. W roku 1937 roze-
brano dawną kaplicę, a budulec 
przeznaczono na budowę szkoły 
w nieistniejącej dziś wiosce Za-
krzemiennej. 

Przyszedł wrzesień 1939 roku. 
Agresja Sowietów dotarła do 
Kotowa, gdzie 19 września zo-
stał zamordowany ks. Jan Gach. 
Cztery lata później 8 listopada 
UPA zamordowała jego następcę 
ks. Władysław Bilińskiego. Po 
męczeńskiej śmierci kapłana no-
wym administratorem został ks. 

Bronisław Huk z Mieczyszczo-
wa, który dojeżdżał do Kotowa, 
a dla bezpieczeństwa zamieszkał 
w Brzeżanach. W lutym 1945 
roku plebania została zrujnowa-
na. Ucierpiał tez kościół. Wkrótce 
ksiądz klucze z kościoła zostawił 
kościelnemu i wyjechał do Polski. 
Zabierał z sobą  część wyposa-
żenia, które zdeponował w Łę-
towicach k. Tarnowa,  w których 
był od 1946 roku proboszczem. 
Część pozostałego wyposażenia 
uległa zniszczeniom, część trafiła 
do cerkwi w Kotowie, Rybnikach 
i Sarańczukach.  Kościół niszczał. 
Do 1993 r mieścił się tu magazyn 
zbożowy. Po zawaleniu dachu ko-

ściół ulegał dalszej dewastacji.  

MĘCZENNICY  KOTOWSCY

Kotów wg GUC w 1931 roku 
liczył 1386 mieszkańców, w tym 
256 zagród.  Odliczywszy nie-
liczne grupy innych narodowości 
Polacy i Ukraińcy stanowili po 
połowie mieszkańców. Długo-
letnim proboszczem był ksiądz 
Ksiądz Jan Gach, kapłan sumien-
ny i pobożny, wielki społecznik. 
Urodził się w 1893 roku. W latach 
1915-1920 studiował filozofię 
i teologię na Uniwersytecie Jana 
Kazimierza we Lwowie. Wyświe-
cony został w katedrze Lwow-
skiej w 1920 roku. W latach 1920 
- 1923 był wikariuszem w parafii 
p.w. św. Michała Archanioła w 
Tartakowie k. Sokala. Od 1924 r. 
wikariusz, a następnie prefekt w 
Kozłowie w parafii p.w. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego. W latach 
1925 -1939 proboszcz w Koto-
wie. Po wkroczeniu 19 września 
Sowietów do wioski, Ukraińcy 
wskazali bolszewikom, że ksiądz 
strzelał z karabinu z wieży ko-
ścioła do przejeżdżającego woj-
ska sowieckiego. Mimo rewizji, 
która nie potwierdziła oskarżenia 
księdza rozstrzelano wraz z inny-
mi 11 Polakami.

Po śmierci księdza Gacha ad-
ministratorem kotowskim został 
ksiądz Władysław Biliński. Uro-
dzony w 1910 r., wyświecony na 
kapłana w Lwowie 28.06.1936. 
Po święceniach wikariusz parafii, 
p.w. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Brodach i prefekt szkoły 
męskiej. Od 1938 - wikariusz pa-
rafii p.w. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Brzeżanach. W la-
tach ok. 1940–1943 administrator 
w Kotowie. 

Ks. Biliński 8 września 1943 
roku wracał rowerem z odpustu 
w Litiatynie. Towarzyszący mu 
ksiadz Zygmunt Barmiński wi-
kariusz z Brzeżan oraz ksiadz 
ormiański Eugulian Sarkis ra-
dzili księdzu jechać główna dro-
gą. Ksiądz Władysław  pojechał 
jednak ścieżką na skróty poprzez 

Bażnikówkę i Sarańczuki do pa-
rafialnego Kotowa. Napadnięty 
przez banderowców został upro-
wadzony. Najprawdopodob-
niej torturowany i zamordowany. 
Jego ciała nigdy nie odnaleziono. 
Rok później OUN UPA zamordo-
wała jeszcze 10 osób. 

Ostatnim kapłanem kotow-
skim był Ksiądz Bronisław Huk 
urodził się 11 XI 1908 r. w Mie-
czyszczowie (dekanat Brzeżany), 
święcenia kapłańskie przyjął we 
Lwowie w 1935 r. z rąk abpa B. 
Twardowskiego. Od 1938 r. był 
proboszczem w Hleszczawie (de-
kanat Trembowla). Po wojnie, po 
wysiedleniu przyjechał na Ślask, 
gdzie  23 IX 1945 r. został wika-
riuszem w parafii św. Katarzyny 
w Czechowicach. W 1946 r. wy-
jechał z diecezji katowickiej i do 
śmierci był proboszczem w parafii 
Łętowice (diecezja tarnowska). 
Zmarł 6 IV 1975 r. w Łętowicach. 
Spoczywa na tamtejszym cmenta-
rzu.

DZWON JUŻ NIE BIJE

Dzisiaj w tym pięknym kościele 
dzwon już nie bije. Trójnawowa 
nawa świątyni z jednoprzęsło-
wym prezbiterium zwrócona jest 
ku wschodowi, skąd wg tradycji 
kościoła ma nadejść Jezus. Do ko-
ścioła prowadziły dobrze jeszcze 
zachowane masywne drewniane 
drzwi. Nad portalem wejściowym 
płaskorzeźba serafina witająca 
wchodzących. Od kruchty można 
było krętymi schodami dostać się 
na chór. Od frontu kwadratowa 
czterokondygnacyjna wieża.  

Na drugiej prostokątne okno, na 

trzeciej kondygnacji trzy prosto-
kątne okna, po jednym z każdej 
strony wieży. Na czwartej pięć 
półkolistych prześwitów, pod 
którymi jest tablica „AD 1927”. 
Wieża zakończona była nieist-
niejącą dziś cebulastą kopułką, 
zakończoną gałką i krzyżem. W 
nawie głównej filary, dziś sterczą-
ce kikuty zwrócone błagalnie po-
przez zerwany dach ku niebu. W 
prezbiterium pozostałości mensy 
ołtarzowej, nad którą znajdował 
się obraz Matki Boskiej Bole-
snej. Podobnie wyglądają znisz-
czone boczne ołtarze. W jednym 
znajdował się obraz św. Teresy w 
drugim obraz Najświętszego Ser-
ca pana Jezusa. Rozbitą posadzkę 
zarastają chaszcze. Przy drzwiach 
wejściowych, rozbita kropielni-
ca wzywa Wszystkich Świętych. 
Tylko znad portalu Serafin spokoj-
nym wzrokiem spogląda na prze-
chodzących drogą ludzi, jakby 
czekał na Świętych Zmiłowanie.

Ryszard Frączek
kontakt@naszekresy.pl
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lakach w województwie tarnopol-
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/ Kotów - kościół parafialny - wnętrze w kierunku zachodnim - stan z 2006 roku

/ Kotów. Kościół parafialny widok od pd. zachodu. Fot R. Frączek 2020 r.

/ Kotów. Kościół parafialny widok od północy. Fot R. Frączek 2020 r.

Kotów. Głowa Serafina nad portalem głównym. Fot R. Frączek 2020 r.
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 ...dokończenie ze strony 1

Tadeusz  Jordan Rozwadowski 
urodził się 19 maja 1866 r. na 
dawnych Kresach Rzeczypospoli-
tej, w Babinie nad rzeką Łomni-
cą. Dzisiaj ta wieś znajduje się na 
terytorium Ukrainy w obwodzie 
iwanofrankowskim. Ojciec Tade-
usza posiadał także majątek ziem-
ski w Honiatynie, dziś jest to wieś 
w województwie lubelskim. Tam 
swoje dziecięce lata spędzał przy-
szły generał. Gimnazjum ukoń-
czył we Lwowie. Wychowywany 
w duchu patriotyzmu i  zgodnie z 
rodzinną tradycją,  trafił do szko-
ły wojskowej. Najpierw w 1880 
r. 14-letni Rozwadowski wstąpił 
do Szkoły Kadetów Kawalerii w 
Hranicach na Morawach. Po jej 
ukończeniu rozpoczął naukę w 
Wojskowej Akademii Technicznej 
w Wiedniu. Mimo, że był Pola-
kiem studia ukończył z wyróżnie-
niem, uznawano go za najlepsze-
go absolwenta swojego rocznika. 
W 1886 r. otrzymał stopień pod-
porucznika w korpusie oficerów 
artylerii. Mimo, że  jako prymus 
mógł wnioskować o skierowanie 
do wybranego przez siebie gar-
nizonu w Austrii, Rozwadowski 
wybrał Kraków, gdzie służył w 
pułku artylerii konnej. Następ-
nie pełnił służbę w Jarosławiu. 
Podczas służby w Polsce przygo-
towywał się do egzaminu do eli-
tarnej Wyższej Szkoły Wojennej 
w Wiedniu. Z doskonałym wyni-
kiem, rozpoczął studia 1 paździer-
nika  na wydziale artylerii. Wów-
czas też został promowany na 
stopień porucznika. Studia ukoń-

czył w 1891 r. również w wyróż-
nieniem i został skierowany, jako 
adiutant sztabowy, do 3 Brygady 
Kawalerii w Mariborze. Po trzech 
latach w Mariborze został skiero-
wany w 1894 r. do Budapesztu na 
stanowisko sztabowe w 31 Dy-
wizji Piechoty, awansowany  na 
stopień kapitana. W tym samym 
roku ożenił się z Marią hrabian-
ką Komorowską. Jego kolejnym 
przydziałem było objęcie w 1896 
r. funkcji attaché wojskowego w 
Bukareszcie.  W 1897 r.  po wybu-
chu wojny grecko-tureckiej udał 
się na teren walk jako obserwa-
tor. W  1900 r. Rozwadowski zdał 
egzamin na oficera sztabowego, 
mianowano go także majorem. W 
1905 r. był już podpułkownikiem. 
W 1907 r. został z Rumunii prze-
niesiony do Stanisławowa, gdzie 
został dowódcą 31 Pułku Artyle-
rii Polowej.  Warto wspomnieć, 
że Rozwadowski był również 
konstruktorem. Wynalazł armatni 
aparat celowniczy oraz granato-
-szrapnel, będący nowym rodza-
jem pocisku. W 1911 r w jeden 
dzień, przy użyciu wojsk inżynie-
ryjnych, przeprowadził artylerię 
górską drogą i rozstawił artylerię 
w miejscu, gdzie nikt się jej nie 
spodziewał i rozpoczął ostrzał 
„wroga”. Kolejny awans na puł-
kownika, otrzymał 1 maja 1908 r. 
W 1912 r. objął dowództwo nad 
brygadą artylerii w Krakowie, a w 
1913 r. otrzymał awans na sto-
pień generała-majora. Wtedy 
też, jako jedyny wysoki dowód-
ca armii austriackiej, nawiązał 
kontakty z ruchem strzeleckim, 

którego działania popierał. Gdy 
wybuchła I wojna światowa XII 
Brygada Artylerii, którą od 9 
sierpnia 1914 r. dowodził Rozwa-
dowski, została z Krakowa wysła-
na na front. Wchodziła w skład 
12 „Krakowskiej” Dywizji Pie-
choty, która walczyła w 1 Armii 
gen. Victora Dankla. Pierwszym  
jego sukcesem na froncie  było 
zwycięstwo nad Rosjanami pod 
Annopolem. Następne, wbrew 
stanowisku dowódców, pod Bo-
rowem gdzie zdecydował się na 
śmiały atak wyprzedzający. Akcja 
Rozwadowskiego uratowała cały 
front, bowiem dnia następnego 
miała ruszyć rosyjska ofensywa. 
Na froncie I wojny światowej 
Rozwadowski zasłynął także w 
1915 r. podczas bitwy pod Gor-
licami (2-5 maja), gdzie w in-
nowacyjny sposób wykorzystał 
artylerię. Nowa taktyka okazała 
się  niezwykle skuteczna, umoż-
liwiając przełamanie rosyjskiego 
frontu. 19 maja pod Jarosławiem, 
na oczach samego niemieckiego 
cesarza Wilhelma II, samą artyle-
rią rozbił rosyjską dywizję, za co 
otrzymał z rąk Wilhelma Krzyż 
Żelazny I Klasy. Za swoje zasługi 
był nawet promowany przez gali-
cyjskiego hrabiego i byłego mini-
stra spraw zagranicznych Austro-
-Węgier, Agenora Gołuchowskie-
go, na stanowisko namiestnika 
Galicji.  Podczas walk na wscho-
dzie Rozwadowski jako jeden 
z nielicznych wstawiał się za 
ludnością cywilną. Nie godził się 
m.in. na egzekucje chłopów, wy-
konywane jedynie na podstawie 
donosów, bez przeprowadzania 
żadnego śledztwa. Niestety taką 
postawą zraził do siebie austriac-
kie Naczelne Dowództwo. Suk-
cesy wzmogły intrygi przeciw-
ko Rozwadowskiemu, które w 
efekcie doprowadziły do wysła-
nia go na emeryturę z dniem 1 
marca 1916 r. W 1916 r. został  
awansowany na stopień feldmar-
szałka porucznika (odpowiednik 
dwugwiazdkowego generała w 
polskiej armii). Ukoronowaniem 
kariery generała w austriackim 
wojsku było otrzymanie w 1918 
r. najwyższego wojennego au-
striackiego odznaczenia, czyli 
Orderu Marii Teresy. Otrzy-
mał go przede wszystkim za 
dokonania w 1915 r. Wręczenia 
orderu dokonał cesarz Karol 
I Habsburg na zamku Reiche-
nau. W okresie, gdy Polska od-
zyskiwała niepodległość, czyli na 
jesień 1918 r., Rada Regencyjna 
powierzyła mu funkcję Szefa 
Sztabu Wojsk Polskich Króle-
stwa Polskiego. Następnie na 
krótko, od 14 do 15 listopada, 
już po ogłoszeniu niepodległo-
ści, był Szefem Sztabu General-
nego Wojska Polskiego. Służbę 
objął 28 października. Już 29 
października został ogłoszony de-
kret autorstwa Rozwadowskiego 

o powszechnym obowiązku służ-
by wojskowej. W ten sposób ge-
nerał rozpoczął proces organizo-
wania polskiego wojska. Na sku-
tek działań generała i przejęcia 
niemieckich i austriackich okrę-
tów z Flotylli Wiślanej, powstał 
zalążek Marynarki Wojennej. Z 
kolei 4 listopada generał wydał 
rozkaz o utworzeniu dywizji jaz-
dy, co było początkiem Kawalerii 
Wojska Polskiego. 10 listopada, 
Rozwadowski lojalnie oddał się 
pod rozkazy przybyłego z Mag-
deburga Piłsudskiego. Różnice 
dotyczące sposobu organizacji ar-
mii między Naczelnym Wodzem 
Polskich Sił Zbrojnych, a Szefem 
Sztabu, spowodowały, że Rozwa-
dowski ustąpił 15 listopada ze 
stanowiska. Generał, wiedząc o 
fatalnym położeniu Lwowa ata-
kowanego przez siły Zachodnio-
ukraińskiej Republiki Ludowej, 
postanowił ruszyć mu na ratunek. 
Poprosił Piłsudskiego o skie-
rowanie go do Lwowa. Jego 
prośba została spełniona, ale 
dopiero, gdy zagroził, iż jeśli nie 
otrzyma obiecanej nominacji, 
to ruszy tam jako zwykły żoł-
nierz.  16 listopada Rozwadowski 
ruszył do Krakowa, do którego 
dotarł 18 listopada.  17 listopada 
został mianowany dowódcą Ar-
mii Wschód, odpowiedzialnej 
za działania w Galicji Wschod-
niej. Do Lwowa dotarł 24 listopa-
da, sytuacja miasta była fatalna i 
istniała realna groźba jego utraty. 
Rozwadowski natychmiast mel-

dował do Wodza Naczelnego i 
Sztabu Generalnego o potrzebie 
przysłania do Lwowa znacznych 
sił. W mieście Rozwadowski 
zaprowadził porządek, nie po-
zwalając ani prześladować tam-
tejszych Żydów, ani ludności i 
duchownych prawosławnych.     
Na przełomie 1918/1919  Ukra-
ińcy zorganizowali szturm na 
miasto, dysponując kilkukrotnie 
liczniejszą armią, ale Rozwadow-
skiemu udało się utrzymać Lwów 
w polskich rękach.            

7 marca, gdy do miasta dotarł 
ostatni transport, zostały pozo-
stawione same sobie. Będąc w 
okrążeniu, żołnierzom, jak i lud-
ności cywilnej, zaczęło brakować 
jedzenia. Sytuacja Lwowa była 
tragiczna. Naczelne Dowódz-
two 7 marca nadało telegram, 
w którym nakazywało Rozwa-
dowskiemu przebicie się przez 
oblężenie i wycofanie w kierun-
ku Przemyśla. Generał nie go-
dził się na pozostawienie miasta 
Ukraińcom i odpowiedział: „Po-
wziąłem niezłomną decyzję raczej 
zginąć z załogą niż w myśl rozka-
zu Naczelnego Dowództwa opu-
ścić Lwów.”  19 marca  natarcie 
wojska polskiego pod dowódz-
twem gen. Wacława Iwaszkiewi-
cza- Rudoszańskiego  przerwało 
oblężenie, uzyskując dostęp do 
miasta i zabezpieczając korytarz 
oraz linię kolejową Przemyśl-
-Lwów. Rozwadowski, któremu 
tak naprawdę Polska zawdzięcza-
ła obronę miasta do czasu przyby-
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/ Lwów 1863 r. Powstańcy styczniowi Tadeusz Rozwadowski, Tomisław Rozwadowski i 
Franciszek Szymanowski. Brat Tomisława Rozwadowskiego – Tadeusz poległ w powsta-
niu. Na jego cześć przyszły generał otrzymał imię Tadeusz. Źródło - www.hostoria.org.pl

/ Gen. Tadeusz Jordan Rozwadowski (pierwszy z prawej) ze swoim adiutantem Wojcie-
chem Kossakiem (drugi z prawej) na froncie, w tle haubica Skoda 305 mm. Źródło - www.

hostoria.org.pl

Tadeusz Rozwadowski. 
Generał, który ocalił Polskę
Bogusław Szarwiło
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cia odsieczy, został pozbawiony 
dowództwa nad Armią Wschód na 
rzecz Iwaszkiewicza-Rudoszań-
skiego.   Został oddelegowany do 
Paryża, gdzie objął stanowisko 
szefa Polskiej Misji Wojskowej 
przy Naczelnym Dowództwie 
Wojsk Sprzymierzonych.  W 
kwietniu 1919 r.  przystąpił do 
intensywnych działań mających 
zapewnić Polsce terytorium Ga-
licji Wschodniej. W maju 1920 
r. ruszyło bolszewickie natarcie, 
w wyniku którego Polska utraci-
ła wszystkie nabytki terytorialne 
zdobyte podczas wyprawy kijow-
skiej, a Armia Czerwona zaczęła 
niebezpiecznie zbliżać się w kie-
runku Warszawy. Wobec skrajnie 
krytycznej sytuacji w Warsza-
wie,  Rozwadowskiego ściągnię-
to na ratunek Warszawie. Mimo 
fatalnego położenia polskiej ar-
mii generał podjął się ( 22 lipca) 
roli szefa Sztabu Generalnego i 
misji uratowania państwa przed 
katastrofą. Postęp Armii Czerwo-
nej zagrażał już wtedy niemal bez-
pośrednio Warszawie. Od pierw-
szego dnia swoim entuzjazmem i 
optymizmem zaczął odbudowy-
wać morale polskiego żołnierza. 
Tak wspominał ten dzień Witos: 
„Szefem sztabu w miejsce gen. 
Stanisława Hallera został miano-
wany w dniu 22 lipca 1920 roku 
gen. Tadeusz Rozwadowski, który 
nie tylko że się odznaczał wielką 
odwagą, lekceważeniem wroga, 
niewyczerpanym bogactwem po-
mysłów operacyjnych, ale pew-
nością siebie i wprost bezgranicz-
nym optymizmem.” Po rozeznaniu 
się w sytuacji, skompletowaniu 
współpracowników i naradach z 
Naczelnym Wodzem, generał 27 
lipca wydał rozkaz operacyjny, 
który miał numer 7945/III, będąc 
pierwowzorem późniejszego roz-
kazu nr 8358/III. Swoje rozkazy 
gen. Rozwadowski podpisywał, 
co było nową jakością w Sztabie 
Generalnym. Generał przygo-
tował plan, który okazał się być 
zbieżny z wizją Piłsudskiego i ge-
nerała Stanisława Hallera. Osta-
tecznie w nocy z 5 na 6 sierpnia 
Rozwadowski przedstawił Na-
czelnemu Wodzowi plan ope-
racyjny. Ostatecznie w nocy z 
5 na 6 sierpnia Rozwadowski 
przedstawił Naczelnemu Wo-
dzowi plan operacyjny . W nocy 
z 8 na 9 sierpnia Rozwadowski 
postanowił zmodyfikować plan 
natarcia rozkazem operacyj-
nym nr 10 000. Był to ostatecz-
ny plan, jak się później okaże, 
zwycięskiej bitwy warszawskiej. 
Rozkaz nr 10 000 został w całości, 
własnoręcznie sporządzony i pod-
pisany przez Rozwadowskiego. 
Jeszcze przed bitwą Piłsudskiego 
naciskali zachodni sojusznicy, by 
powierzyć generalne dowództwo 
Weygandowi. Jednak ten odmó-
wił twierdząc, że nie można w 
takim momencie zmieniać szefa 
Sztabu Generalnego. W efekcie 
w kluczowym momencie wojny 
i podczas pierwszych dni bitwy 
warszawskiej (od 12 do 16 sierp-
nia) na wszystkich rozkazach 
operacyjnych widnieje podpis 
Rozwadowskiego. W tym czasie 
całością walk, jako szef Sztabu 
Generalnego, kierował i koor-
dynował Rozwadowski, gdyż 
Piłsudski bezpośrednio dowodził 
jednym z odcinków frontu. Klu-
czem do zwycięstwa była także 
doskonała współpraca między 
Rozwadowskim, a Piłsudskim, 
którzy w okresie najgorętszych 

walk umieli wznieść się ponad 
własne ambicje i uprzedzenia 
względem siebie. W dniu rozpo-
częcia bitwy warszawskiej Roz-
wadowski wydał rozkaz nr 71, 
który nakazał przeczytać przed 
frontem wszystkich oddziałów. 
Brzmiał on tak: „Bitwa dziś rozpo-
częta pod Warszawą i Modlinem 
decydować będzie o losach dal-
szych całej Polski. Albo rozbijemy 
zupełnie dzicz bolszewicką i uda-
remnimy tym samym zamach so-
wiecki na niepodległość Ojczyzny 
i byt Narodu albo ciężka niedola 
i nowe jarzmo czeka nas wszyst-
kich bez wyjątku (...) Pomni ha-
sła odwiecznego, Bóg i Ojczyzna, 
natężymy też w tych dniach naj-
bliższych wszystkie nasze siły, by 
zgnieść doszczętnie przewrotnego 
wroga, dybiącego na naszą zagła-
dę (...) Ale my stolicy nie damy, 
Polskę od nich oswobodzimy i 
zgotujemy tej czerwonej hordzie 
takie przyjęcie, żeby nic z niej nie 
zostało”.

Rozkaz Rozwadowskiego polski 
żołnierz wykonał. Sama bitwa 
rozpoczęła się 14 sierpnia, a de-
cydujące dla jej losów rozstrzy-
gnięcia zapadły na polu bitwy do 
16 sierpnia. Zwycięstwo pod War-
szawą umożliwiło przejęcie przez 
polskie wojsko inicjatywy. Polacy 
zaczęli spychać bolszewików na 
wschód. Jednym z kluczowych 
momentów bitwy była heroicz-
na postawa 5 Armii dowodzonej 
przez Sikorskiego. Udało się jej 
nie tylko powstrzymać impet licz-
niejszego wroga, co także zmobi-
lizować się do skutecznego kontr-
natarcia. W kolejnych miesiącach 
Rozwadowski koordynował wal-
kę na kilku frontach, goniąc bol-
szewików. Ostatecznie sowieckie 
armie zaczęły uciekać w bezładzie 
na wschód. Końcem wojny był 
rozejm podpisany 18 październi-
ka. Jak mawia przysłowie „każdy 
sukces ma co najmniej dwóch oj-
ców”. To dlatego od lat historycy 
toczą spór o to kto był autorem 
zwycięstwa w bitwie warszaw-
skiej. O ile  Piłsudskiego wymie-
nia się prawie zawsze, to zasługi 
Rozwadowskiego są pomijane lub 
marginalizowane. Rozwadowski 
do dzisiaj nie doczekał się na-
wet godziwego upamiętniania w 
Warszawie, którą uratował przed 
bolszewikami. Z przykrością trze-
ba powiedzieć, że w stolicy nie 
ma żadnego pomnika. A przecież 
oddanie czci Rozwadowskiemu 
nie wyklucza ani nie przekreśla 
zasług innych dowódców, w tym  
Piłsudskiego. Przypomnieć warto, 
że wielu współczesnych genera-
łowi nie miało wątpliwości co 
do jego faktycznej roli w 1920 r. 
Na ten przykład Maciej Rataj, 
członek Rady Obrony Państwa i 
późniejszy marszałek Sejmu, tak 
oceniał Rozwadowskiego: „(...) 
Piłsudski stracił pod wpływem 
klęsk głowę. Opanowała go de-
presja, bezradność, powtarzał 
ciągle, iż wszystkiemu winien jest 
upadek „moralu” w wojsku (w 
czym miał zresztą dużą słuszność), 
ale nie umiał wskazać sposobów 
podniesienia go; wszystkich nawet 
najbliższych mu, zadziwiała jego 
apatia, sugerowano mu by udał się 
do jednego lub drugiego oddziału 
wojska, pokazał się, dodał otuchy 
żołnierzom - daremnie (...)” Nato-
miast premier rządu RP Witos we 
wspomnieniach napisał: „Niezwy-
kła jego [Rozwadowskiego] lojal-
ność wobec Piłsudskiego ujawniła 

się w całej pełni szczególnie wten-
czas, gdy w dniu 12 sierpnia 1920 
roku Piłsudski niespodziewanie 
opuścił Warszawę, a jego funkcje 
wojskowe objął gen. Rozwadow-
ski. Miałem sposobność nieraz pa-
trzeć na to, jak na każdym kroku i 
przy każdej sposobności z niezwy-
kłą otwartością, poświęceniem 
się i odwagą bronił nie tylko jego 
zamierzeń, ale autorytetu i osobi-
stej czci [Piłsudskiego]. A prze-
cież nie było to rzeczą ani łatwą, 
ani popularną, bo ciężkie zarzuty 
przeciw Piłsudskiemu sypały się 
jak z rogu obfitości. Jego wielkie 
zasługi i rys charakteru przecież 
uznał i sam Piłsudski, dając temu 
silny wyraz w publicznym rozka-
zie. No, ale było to w czasie walki, 
która nie pozwalała na przemyśla-
ne kombinacje. Od Piłsudskiego 
różnił się gen. Rozwadowski bar-
dzo silnie tym, że pozostawiając 
swoją osobę na boku, wierzył w 
naród i armię i stale to powtarzał. 
Idąc niezachwianie z tą wiarą na-
przód, w bardzo wielkiej mierze 
przyczynił się też do uchronienia 
tego narodu od hańby, nie zaro-
biwszy jak dotąd na jego wdzięcz-
ność, gdy inni niezasłużenie hołdy 
zbierają.” Z kolei gen. Weygand 
tak zapamiętał rolę Rozwadow-
skiego: „(...) zasługę zwycięstwa 
polskiego nad bolszewikami nale-
ży przypisać w pierwszym rzędzie 
niezrównanej ofiarności Narodu 
Polskiego i Armii, geniuszowi mi-
litarnemu Rozwadowskiego i jego 
zgodnej współpracy z Naczelnym 
Wodzem.”

Faktem jest, że mimo zwycięstwa 
relacje między Rozwadowskim 
a Piłsudskim nadal były szorst-
kie. Po zakończonej wojnie obaj 
dowódcy szukali nowej formy 
współpracy. Dlatego Rozwadow-
ski objął nową funkcję, wcze-
śniej ustępując ze stanowiska 
Szefa Sztabu. Został Inspektorem 
II Armii. Awansowano go tak-
że na stopień generała broni. Z 
tej okazji Piłsudski napisał do 
Rozwadowskiego list gratula-
cyjny: „(...) pańskie zdolności 
i żywy umysł pozwoliły Panu w 

najcięższych okolicznościach wy-
najdywać sposób wyjścia i szukać 
środków dla polepszenia sytuacji 
(...)” Następnie od 1921 r. pełnił 
funkcję Generalnego Inspekto-
ra Jazdy (Kawalerii), gdzie zajął 
się reformowaniem i szkoleniem 
polskiej kawalerii. Jednocześnie 
wiedząc o powstaniu na zachodzie 
pierwszych wojsk pancernych, 
jako pierwszy składał wnioski do 
wprowadzenia tego typu sił zbroj-
nych w szeregi polskiej armii.   W 
1921 r. otrzymał Krzyż Srebrny 
Orderu Wojskowego Virtuti Mi-
litari. Natomiast w 1922 r. został 
odznaczony Krzyżem Koman-
dorskim Orderu Wojennego 
Virtuti Militari, a także wszedł 
w skład Kapituły Orderu.

Podczas zamachu majowego w 
1926 r., jako legalista, stanął po 
stronie sił wiernych rządowi, 
obejmując dowództwo obrony 
Warszawy. Na skutek dyspropor-
cji sił, strajku kolejarzy utrudnia-
jących dotarcie pułków wielko-
polskich i pomorskich z odsieczą, 
a przede wszystkim w obawie 
przed wybuchem wojny domo-
wej, prezydent Stanisław Wojcie-
chowski złożył urząd i rozkazał 
zaprzestania bratobójczych walk. 
Rozwadowski wraz z kilkoma in-
nymi oficerami został internowa-
ny.  Niebawem część internowa-
nych oficerów zwolniono, jednak 
generałom Rozwadowskiemu, 
Włodzimierzowi Zagórskiemu, 
Juliuszowi Malczewskiemu i Bo-
lesławowi Jaźwińskiemu zarzu-
cono przestępstwa kryminalne i 
przewieziono najpierw do Woj-
skowego Więzienia Śledczego 
przy ul. Dzikiej w Warszawie, a 
potem do więzienia w Wilnie. W 
październiku 1926 r. Wojskowy 
Sąd Okręgowy orzekł bezzasad-
ność aresztu wobec generała w 
związku z brakiem dowodów. 
Jednak na wniosek prokurato-
ra wojskowego pozostał on w 
więzieniu z uwagi na „interes 
wojska pierwszorzędnej wagi”. 
W kwietniu 1927 r. Rozwadow-
skiego przeniesiono w stan spo-
czynku, zaś opinia publiczna za-

częła domagać się wypuszczenia 
generałów. 18 maja 1927 r. Roz-
wadowskiego wreszcie zwolnio-
no. W roku 1928 napisał referat 
„Problemy dzisiejszej obrony 
Państwa”, określany również 
jego wojskowym testamentem. 
Opowiadał się tam za stworze-
niem tzw. armii wysokiego po-
gotowia do szybkiej ofensywy w 
przypadku ataku, składającej się 
z wyszkolonych jednostek kawa-
lerii, broni pancernej i samocho-
dowej oraz lotnictwa. W tekście 
generał przewidywał na rok 1936 
konflikt z Rosją i Niemcami. Gen. 
Tadeusz Rozwadowski zmarł 
18 października 1928 r. o godz. 
13.40 w lecznicy św. Józefa przy 
ul. Hożej w Warszawie. Msza ża-
łobna miała miejsce 20 paździer-
nika o godz. 11.30 w Warszawie. 
Później trumnę przewieziono do 
Lwowa, gdzie 22 października 
odbyło się nabożeństwo w koście-
le oo. Bernardynów odprawione 
przez metropolitę lwowskiego 
Bolesława Twardowskiego oraz 
pogrzeb na Cmentarzu Obrońców 
Lwowa, gdzie generał chciał być 
pochowany wśród swoich żołnie-
rzy. Bez wątpienia był jednym 
z najzdolniejszych polskich do-
wódców, znakomitym strate-
giem i znawcą sztuki wojennej. 

Źródła:

1)Tadeusz Rozwadowski. Ge-
nerał, który pokonał bolsze-
wików i ocalił Polskę https://
historia.org.pl/2020/08/11/tad-
eusz-rozwadowski-general-ktory-
pokonal-bolszewikow-i-ocalil-
polske/

2)Tadeusz Rozwadowski (1866-
1928)- https://dzieje.pl/postacie/
tadeusz-rozwadowski

3) Gen. Rozwadowski. Wódz, któ-
ry umiał zwyciężać i ponosić klę-
ski-  https://ipn.gov.pl/pl/historia-
z-ipn/99696,Gen-Rozwadowski-
Wodz-ktory-umial-zwyciezac-i-
ponosic-kleski.html
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Antoni Kij (ur. 13 czerwca 1916 
w Stryju, zm. 12 sierpnia 1984 
w Gdyni) - ksiądz katolicki, mę-
czennik, nauczyciel, kapelan i 
oficer Wojska Polskiego, długo-
letni proboszcz w Środzie Ślą-
skiej, Malczycach, Legnickim 
Polu, Gryfowie Śląskim w Mię-
dzylesiu. W roku 1984 został w 
Gdyni uprowadzony torturowa-
ny przez nieznanych sprawców 

i porzucony w miejscowym par-
ku. Podobnie jak w przypadku 
księży: Popiełuszki, Niedziela-
ka, Zycha, Suchowolca, Palimą-
ki, Kowalczyka za zbrodnią sta-
ły służby bezpieczeństwa PRL.
Ukończył gimnazjum w Stryju, 
następnie studia teologiczne na 
Uniwersytecie Jana Kazimierza 
we Lwowie. Od roku 1940 pra-
cował jako duszpasterz w die-

cezji lwowskiej k. Tarnopola w 
Jeziernej i w Czernielowie Ma-
zowieckim. Działał w konspira-
cji Armii Krajowej przyjmując 
przysięgi żołnierzy. Ostrzeżony 
przed próbą mordu ze strony 
banderowców OUN UPA w lip-
cu 1944 roku wstąpił do wojska, 
gdzie był kapelanem I Armii 
Wojska Polskiego. Przeszedł 
cały szlak bojowy, docierając aż 
do Berlina. We wrześniu 1945 
roku został zdemobilizowany w 
stopniu majora WP. 

PO  ŚWIĘCENIACH
Po święceniach tydzień przeby-
wałem w Lwowie. Był to taki 
szczególny czas dziękczynienia 
Bogu. Ponadto rozmowy z wy-
chowawcami i kolegami pozwa-
lały uspokoić się narastającym  
emocjom. Jednym z niezapo-
mnianych naszych prefektów od 
1937 roku był ksiądz Wawrzyniec 
Mazur (1906-1979). Świecenia 
kapłańskie  przyjął we Lwowie w 
1932 roku.  Bardzo dbał o alum-
nów. W ciężkich czasach „spod 
ziemi” organizował wyżywienie 
odwiedzając często lwowskie  
wioski. Trochę handlował sprze-
dawał niepotrzebne rzeczy meble, 
skrzynie, beczki  z seminarium za 
żywność i opał.  W czasach póź-
niejszych ukrywał w Pałacu Bi-
skupim Żydów. Był silnym męż-
czyzną. Wraz z klerykami ciął piłą 
i rąbał siekierą drzewo na opał.  
Po przeniesieniu seminarium w 
1945 roku do Kalwarii Zebrzy-
dowskiej  pełnił funkcję dyrek-
tora ekonomicznego seminarium. 
Wkrótce potem objął stanowisko  
kanclerza Kurii w Lubaczowie i 

został mianowany   kanonikiem 
Kapituły Metropolitarnej.  
Wicerektorem naszym był  Jan 
Ewangelista Nowicki (1894 – 
1973).  Urodził się  w Kolomyi, 
późniejszy wikariusz biskupi 
lwowski z siedzibą w Lubaczo-
wie. Święcenia kapłańskie przy-
jął w 1919. Studiował między 
innymi prawo kanoniczne na 

Uniwersytecie Gregoriańskim, 
gdzie obronił doktorat.  We Lwo-
wie był wikariuszem parafii Św. 
Elżbiety oraz parafii katedralnej. 
Jeszcze przed wojną habilitował 
się na Wydziale Teologii Katolic-
kiej Uniwersytetu Warszawskie-
go. Był też naszym wykładowcą 
prawa kanonicznego. Bardzo 
zasadniczy, przyglądał się alum-
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PAMIĘTNIKI KSIĘDZA 
MAJORA ANTONIEGO KIJA 
MĘCZENNIKA - KRESOWIAKA
- KAPŁANA- ŻOŁNIERZA - PATRIOTY 
CZEŚĆ IV   LWÓW – STRYJ – ŻULIN  1940 
Opracował Ryszard Frączek

/ Kosciół w Żulinie

/ Po święceniach  kapłańskich  Lwów 1940. W pierwszy rzędzie od góry drugi od lewej ksiądz Antoni Kij
Siedzą w okularach rektor Stanisław Frankl, po lewej prefekt Stanisław Bizuń, po prawej prefekt Wawrzyniec Mazur

/ Kazimierz Bochenek (1914- 2005)
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nom, niektórzy go unikali. Kiedyś 
zwróciłem się do księdza Nowic-
kiego z problemem małżeńskim 
w mojej bliskiej rodzinie. Długo i 
cierpliwie wyjaśniał zagadnienie, 
rozwiewając wszystkie wątpliwo-
ści. W 1945 w wraz z seminarium 
przeniósł się  do Kalwarii Zebrzy-
dowskiej, gdzie w 1946 objął w 
nim funkcję rektora. Był autorem 
wielu prac i książek Zmarł na za-
wał serca i został pochowany w 
Lubaczowie. 
Jednym z moich przyjaciół z któ-
rym byłem święcony był ksiądz 
Kazimierz Bochenek (1914- 
2005). Urodził się w Ropczy-
cach. We wrześniu 1940 r został 
wysłany na placówkę wikarego 
do Stanisławowa. W 1946 r. w ra-
mach ekspatriacji trafił do  Opola. 
Wkrótce objął placówkę wikarego 
w parafii pod wezwaniem św. Jac-
ka w Bytomiu. Był tez wikarym 
w katedrze opolskiej. Pełnił funk-
cje rektora Niższego Seminarium 

Duchownego w Opolu. W końcu 
został proboszczem parafii św. 
Piotra i Pawła w Opolu, do której 
przyjechał samochodem „warsza-
wa”. Wkrótce samochód sprzedał 
i pieniądze przeznaczył na remont 
kościoła. Był człowiekiem bardzo 
wrażliwym, miał „gołębie serce”, 
które nieraz niektórzy wykorzy-
stywali. Był doskonałym słucha-
czem. Po wojnie  rozumiał kreso-
wian. Zawsze otwarty  i przyja-
cielski. Taki dobry człowiek. 

PRYMICJE W STRYJU I ŻU-
LINIE 
Mszę Świętą prymicyjną od-
prawiłem w Stryju 2 maja we 
Wniebowstąpienie Pańskie. Był 
to czwartek. Noc pierwszego na 
drugiego maja ciężko spałem, 
gdyż, Sowieci obchodzili swo-
je robotnicze święto. Strzałom i 
krzykom nie było końca. Na mszy 
świętej był pełny kościół z moim 
proboszczem księdzem kanoni-

kiem Aleksandrem Cisło. Przyszli 
rodzice bracia, siostry stryjenki 
ze stryjkami i kuzynostwo, sąsie-
dzi i przyjaciele. Następne kilka 
dni spałem w domu rodzinnym. 
Mama ogromnie się cieszyła,  
mimo przykrego czasu, że uzy-
skałem to, co było marzeniem 
moich lat młodzieńczych. 
Był też czas na zaległe rozmowy 
do późnej nocy z rodzicami, brać-
mi i siostrami. W niedzielę  5 maja  
odprawiłem Mszę Świętą prymi-
cyjną w Żulinie na zaproszenie 
zacnego kapłana księdza Fran-
ciszka Będkowskiego. Późnoba-
rokowy kościół Wniebowzięcia 
Matki Bożej w Żulinie stał przy 
krzyżówce z Żulina na Rozhurcze 
i Łukawicę Wyżną. Murowana 
świątynia powstała pod koniec 
XIX wieku jak fundacja dzie-
dziców Żulina Agnieszki i Fran-
ciszka Młockich. Konsekrowana 
została w 1802 roku. Kościół 
zbudowano na rzucie prostokąta. 
Składał się z  trójprzęsłowej nawy 
i jednoprzęsłowego prezbiterium. 
Przed kościołem stała dzwonnica. 
Księdza Będkowskiego bardzo 
ceniłem i to z wzajemnością stąd 
to zaproszenie jakie otrzymałem. 
Bywałem tu kilka razy odwiedza-
jąc stryjenkę Marię, która wyszła 
za mąż za Franciszka Frączka i 
osiedlili się w położonym pięć 
kilometrów dalej Siemiginowem 
nad samą rzeką Stryj. Przyjaź-
niłem się z starszym kuzynem 
Władkiem. Stryjenka miała jesz-
cze czwórkę młodszych chłopców 
w sumie było pięciu synów.  
Uniosłem głowę w górę i spoj-
rzałem na dwuspadowy dach, na 
środku którego stała ośmioboczna 
wieżyczka zwieńczona dzwono-
watym hełmem i kulą zakończo-
ną krzyżem. Pomału przesunąłem 
wzrok na szczyt frontowej ścia-
ny zwieńczonej postumentem w 
kształcie kuli i krzyża, od którego 
łukiem opadał mur zakończony 
po obu stronach kamiennymi wa-
zonami ozdobionym girlandami. 
Zatrzymałem się przy  dębo-
wych drzwiach, wpatrując się 
po obu stronach drzwi wnęki z 
malowidłami Jezusa i Maryi. 
Przy drzwiach czekała stryjen-
ka Maria, ze Stryjem Frankiem i 
dziećmi. Młodzi kuzyni służyli do 
mszy świętej. 
Wszedłem do świątyni. Pośrodku 
nawy przyklęknąłem przy wejściu 
do krypty, gdzie złożono trum-
ny fundatorów. Przede mną ten 
niesamowity ołtarz, do którego 

nieraz wracałem myślami na mo-
dlitwie. Najpierw wzrok zatrzy-
mywał się na drewnianej rzeźbie 
Chrystusa Ukrzyżowanego, w tle 
którego namalowany był widok 
Jerozolimy. Nad drewnianym ta-
bernakulum wisiał obraz Matki 
Boskiej.  W bocznych ołtarzach 
św. Antoni z dzieciątkiem i Św. 
Kajetan. Niedługo po prymicjach 
sowieci  kościół zamknęli, a Po-
laków wywieziono na Sybir. Kie-
dy przyszła okupacja niemiecka 
świątynia znów była otwarta. 

MORD KAPŁANA
Już po wojnie dowiedziałem się 
o mordzie dokonanym na księ-
dzu Będkowskim. Działo się to 
w Wielki Czwartek 22 kwietnia 
1944 roku a napisał o tym ks. Ta-
deusz Świerzawski (1887-1976), 
wyświęcony  w 1933 r. we Lwo-
wie, był prefektem w szkole dla 
dziewcząt im. św. Elżbiety i szkół 
dla chłopców im. Sobieskiego i 
Mickiewicza w Stryju. Po wojnie 
pracował w diecezji opolskiej.  
Ksiądz Świerzawski opisał mord 
następująco. „W nocy z środy 
na czwartek wpadła do Żulina 
duża banda ukraińska z zamia-
rem wymordowania Polaków. 
Szli od strony plebani i od niej 
też zaczęli. … Ludzie mieszkający 
najbliżej plebani słyszeli krzyki 
o pomoc bratanicy księdza i od-
głosy wybuchających granatów 
ręcznych. Od braci Księdza Będ-
kowskiego , którzy bardzo prędko 
powiadomieni o zbrodni przybyli 
do Żulina wiadomo, że bandyci 
Ukraińcy nie ograniczyli się tyl-
ko do pozbawienia życia Księdzu, 
ale uczynili to z wyrachowanym 
okrucieństwem. Ciała bowiem 
były zniekształcone, a ręce i nogi 
połamane. Po dokonaniu zbrodni 

bandyci ukraińscy podpalili po-
kój razem ze zwłokami ofiar, tak, 
że ciała w znacznej mierze uległy 
spaleniu. W takim stanie zastali je 
w piątek bracia księdza Będkow-
skiego, którzy tego dnia pojawili 
się w Stryju na probostwie i szcze-
góły te opowiedzieli księdzu pra-
łatowi Ciśle. Na probostwie był 
w tym czasie zakwaterowany ka-
pelan wojskowy słowacki ksiądz 
Bartosiewicz który na prośbę 
Księdza Prałata Aleksandra Cisło 
postarał się o auto wojskowe i 10 
żołnierzy. Razem z żołnierzami i 
braćmi księdza pojechałem w so-
botę rano do Żulina, by przywieźć 
ciało śpiącego Księdza do Stryja. 
Po przybyciu na miejsce ciała 
Księdza nie znaleźliśmy. Sprowa-
dzony sołtys gromady (Ukrainiec) 
oświadczył, że wczoraj właśnie  
zwłoki zostały pochowane… nad 
grobem odśpiewałem egzekwie i 
modlitwy pogrzebowe. Z cmen-
tarza udaliśmy się do kościoła. 
W zakrystii zastaliśmy wszystko 
przygotowane do nabożeństwa 
wielkoczwartkowego.
Z innych źródeł dowiedziałem 
się, że dowódca żołnierzy słowac-
kich słysząc pokrętne i ironiczne 
wypowiedzi wójta, który zorgani-
zował szybki pochówek księdza 
zakopawszy części ciał księdza i 
zamordowanych w dole nieopo-
dal kościoła, zastrzelił Ukraińca. 
Po prymicjach wróciłem do Lwo-
wa, czekając na dekret. Biskup 
nie miał łatwej decyzji Sowieci 
kontrolowali kady krok. Enka-
wudziści deptali nam po piętach. 
Wykonywałem  posługi  jakie wy-
znaczali mi przełożeni z semina-
rium i czekałem. 
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/ Prefekt Wawrzyniec Mazur (1906-1979).

/ Wicerektor Jan Ewangelista Nowicki (1894 – 1973).  

/ Żulin wnętrze kościoła
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„Nacjonalizm” Dmytro Donco-
wa był taką samą ideologiczną  
podstawą dla przywódców OUN 
zorganizowania i przeprowadze-
nia ludobójstwa na ludności pol-
skiej, jak „Mein Kampf” Adolfa 
Hitlera dla nazistów niemieckich 
do budowania pieców kremato-
ryjnych i dokonania holokaustu, 
a „Manifest komunistyczny” dla 
bolszewików do eksterminacji 
dziesiątków narodów. Natomiast 
„szeregowi członkowie UPA” 
posługiwali się „Dekalogiem 
ukraińskiego nacjonalisty”. Za 
zachętą, a często z inspiracji du-
chownych greckokatolickich i 
prawosławnych, zastąpił on ich 
„owieczkom” Dekalog chrześci-
jański, czyli Dziesięć Przykazań 
Bożych. Jaka mogłaby być „uda-
na polityka narodowościowa II 
Rzeczypospolitej”? Autonomia 
ze stolicą we Lwowie, zamiesz-
kałym w zdecydowanej więk-
szości przez ludność polską? W 
jakich państwach w okresie mię-
dzywojennym takie autonomie 
istniały? Może w Imperium Bry-
tyjskim? Czy lepszy byłby wzór 
zaczerpnięty z ZSRR? Głównym 
zadaniem UWO było prowadze-
nie „permanentnej rewolucji”, 
antagonizowanie konfliktu pol-
sko-ukraińskiego, a w prowadzo-
nych zamachach zginęło więcej 
„ugodowych” Ukraińców, niż 
Polaków. Działaczy OUN inte-
resowała tylko i wyłącznie „sa-
mostijna” Ukraina z Chełmem, 
Hrubieszowem, Przemyślem w 
jej granicach. Czy „udaną poli-
tyką II Rzeczypospolitej” miała 
być rezygnacja z tych terenów i 
zgoda na powstanie „sobornej”, 
faszystowskiej Ukrainy? A co z 
ludnością polską zamieszkałą na 
tych terenach w przeważającej 
części „od zawsze”? Bo trzeba 
być ignorantem tamtych realiów, 
aby twierdzić np., że problem za-
łatwiłoby powołanie Uniwersy-
tetu Ukraińskiego we Lwowie, z 
pewnością kuźni kadry nacjonali-
stów ukraińskich.

Podczas pielgrzymki do sanktu-
arium w Kalwarii Pacławskiej na 
święto Matki Bożej Anielskiej w 
nocy z 1 na 2 sierpnia 1938 roku 
młody Ukrainiec mieszkający we 
wsi Pakoszówka Włodzimierz 
Marczak pisze: 

„Podszedłem do rogu ogrodzone-
go placu i zobaczyłem ruskich gó-

rali – Bojków i Łemków, w regio-
nalnych strojach, spośród których 
jeden półgłosem nawoływał do 
bojkotu polskich zarządzeń pań-
stwowych. Pewnie podejrzanie 
wyglądałem, bo dwóch z tej grupy 
wzięło mnie pod pachy i odpro-
wadziło na bok, gdzie po polsku 
zaczęto mnie wypytywać: - Jak się 
nazywasz i kto ciebie tu posłał?

Odpowiedziałem po ukraińsku 
podając swoje imię i nazwisko, 
wyjaśniając: - Ja zi seła Pako-
sziwky, z jakoji pochodyt episkop 
Kocyłowskyj, - Specjalnie tak się 
przedstawiłem, bo wiedziałem, że 
osoba naszego rodaka i metropo-
lity Szeptyckiego, cieszyła się du-
żym powodzeniem. 

- De twoja kompania i kilko tobi 
lit?  
- Moja kompania mieszana, jed-
ni są koło kościoła, a trochę  jest 
tu koło cerkwi. 
- Co tu słyszałeś? 
- Ja tu dopiero przyszedłem, tu 
wszyscy coś mówią, śpiewają... 
- A ty znasz desiat zapowidej do-
broho Ukraińcia?
Zaprzeczyłem głową, że nie 
znam. 
- Odże zapamiataj: persze, zdo-
budesz ukraińsku derżawu, albo 
zhynesz w borbi za neju. Inne 
przykazanie mówi, że Ukrainiec 
rozmawia tylko tylko tam, gdzie 
jest potrzeba i mówi tylko tyle ile 
ma pozwolone, rozumiesz? 

Tym razem kiwnąłem głową na 
zgodę. Za chwilę zostałem sam. 
Grupa chłopaków i ich nauczyciel 
rozeszła się i zmieszali z tłumem, 
a moi rozmówcy przeskoczyli 
ogrodzenie i zniknęli w mroku. Ja 
patrzyłem na rozmodlone twarze, 
beztroskie masy ludzi, które na 
złowrogie pomruki ukraińskie-
go żywiołu nie zwracały uwagi.” 
(Włodzimierz Marczak: Ukra-
iniec w Polsce. Sanok 2000, s. 
72). 

Syrnyk pisze, że strona ukraińska 
prowadziła nie tylko „działania 
legalne, m.in. o charakterze go-
spodarczym, propagandowym, 
oświatowym, religijnym, ale także 
– w skrajnych przypadkach – ter-
rorystycznych” (s. 77) 

W przypisie na s. 77 wymienia 
książkę L. Kulińskiej: Działal-
ność terrorystyczna i sabotażowa 
nacjonalistycznych organizacji 

ukraińskich  w Polsce w latach 
1922 – 1939 (Kraków 2009); i 
odsyła do... swojego artykułu w 
„Litopysie”. 

Niewątpliwie jest to „wysoki sto-
pień osiągnięć socjotechniki”. 

Poniżej trochę więcej niż dwa 
słowa, w których raczył zauwa-
żyć ukraińskie akcje terrorystycz-
ne w II RP w latach 1922 – 1939, 
gdyż potem Syrnyk drobiazgowo 
wymienia „szykany” polskich 
władz wobec Ukraińców. 

„W roku 1922 UWO odpowia-
dała za 155 podpaleń, 22 za-
bójstwa policjantów i żołnierzy, 
13 zabójstw Ukraińców współ-
pracujących z Polakami, 11 nie-
udanych zamachów na życie, 68 
aktów sabotażowych (udanych 
i nieudanych) oraz 11 napadów 
na dwory.” (Lucyna Kulińska: 
Terroryzm w II RP - Ukraińska 
Wojskowa Organizacja i Organi-
zacja Ukraińskich Nacjonalistów; 
w:  BEZPIECZEŃSTWO • TEO-
RIA I PRAKTYKA , 2016 nr 2 ) 
Zabijano lub zastraszano „chru-
niów” –  czyli wszystkich, którzy 
w jakikolwiek sposób, choćby 
przez przyjmowanie stanowisk 
samorządowych, współpracowa-
li z władzami. W ten scenariusz 
wpisało się zabójstwo prof. Sydo-
ra (Teodora) Twerdochliba, który 
pochodził z patriotycznej rodziny 
ukraińskiej. Był nauczycielem 
gimnazjalnym, utalentowanym 
pisarzem i tłumaczem języka pol-
skiego, jednym z najwybitniej-
szych literatów ukraińskich. Za-
machu terrorystycznego na jego 
życie dokonano 15 października 
1922 r. na stacji kolejowej Sa-
pieżanka, k. Kamionki Strumiło-
wej. Twórca ukraińskiego bloku 
wyborczego tzw. Chliborobów 
ośmielił się zaprotestować prze-
ciw działalności nacjonalistycz-
nych bojówek i kandydować do 
Sejmu. Zginął z rąk UWO za 
krzewienie idei zgodnego współ-
życia Polaków i Ukraińców.  
Zabójstwa w czasie drugiej fali na-
padów OUN w latach 1930 - 1934:     
28 października 1930 – napad 
na ambulans pocztowy w oko-
licach Bełza, zrabowano 13720 
zł, zabita została jedna, a ciężko 
ranna druga osoba (konwojent);  
29 listopada 1930 – zabicie pol-
skiego ziemianina Józefa Woj-
ciechowskiego w Bohatkowcach;  
28 stycznia 1931 – zabi-

cie hrabiego Borowskiego 
w lesie koło Kopyczyniec;  
12 lutego 1931 – napad na 
posterunek Policji Państwo-
wej w Hajkach; zabicie tam-
tejszego komendanta policji;  
31 lipca 1931 – napad na 
wóz pocztowy w Olszanach 
pod Birczą, zginął konwo-
jent, ranny został woźnica;  
8 sierpnia 1931 – napad na urząd 
pocztowy w Truskawcu, zra-
bowano 27 478 zł, dwie osoby 
zostały ranne, jedna z nich, za-
stępujący drogę napastnikom 
Jurij Melnyczuk zmarł w szpita-
lu w wyniku odniesionych ran;  
29 sierpnia 1931 – zabicie po-
sła Tadeusza Hołówki, dyrekto-
ra departamentu wschodniego 
MSZ. Zbrodnia popełniona na 
głównym orędowniku porozu-
mienia między Polakami i Ukra-
ińcami była wynikiem obawy 
szowinistów, że może dojść do 
pojednania. Wszak nie pojedna-
nie stanowiło cel nacjonalistów 
z OUN, a eskalowanie bezkom-
promisowej walki z Polską;  
31 sierpnia 1931 – napad na 
ambulans pocztowy pod Pe-
czeniżynem. Zabito konwo-
jenta, raniono dwie osoby;   
22 marca 1932 – zabójstwo podko-
misarza Emiliana Czechowskiego;   
30 listopada 1932 – napad na 
pocztę w Gródku Jagiellońskim, 
podczas którego OUN-owcy po-
strzelili osiem osób (pracowni-
ków urzędu i obecnych klientów). 
Jedna z nich zmarła w wyniku po-
strzału w szpitalu we Lwowie. W 
czasie pościgu zginął również je-
den policjant, a jeden został ranny;   
21 października 1933 – zamach 
na sowiecki konsulat we Lwowie 
(zabicie urzędnika sowieckiego 
konsulatu Aleksieja Majłowa);   
13 marca 1934 – został zamor-
dowany starszy posterunko-
wy Józef Głowniak z Tok w 
województwie tarnopolskim;  
9 maja 1934 w parku Stryjskim 
we Lwowie zamordowano stu-
denta Jakuba Baczyńskiego, 
którego OUN podejrzewało o 
szpiegostwo na rzecz polskiej 
policji. Zastrzelili go członkowie 
OUN z tego samego pistoletu, 
z którego miesiąc później zgi-
nał minister Bronisław Pieracki;   
15 czerwca 1934 – zabicie mi-
nistra spraw wewnętrznych II 
RP Bronisława Pierackiego 
przed restauracją przy ul. Fok-
sal w Warszawie przez działa-

cza OUN Hryhorija Maciejko;   
25 lipca 1934 – zabicie dyrekto-
ra ukraińskiego gimnazjum aka-
demickiego we Lwowie Iwana 
Babija przez członka organizacji, 
którym był Michał Car  posługu-
jący się fałszywym nazwiskiem 
Paweł Sawczuk. Pomawiany 
przez młodych nacjonalistów o 
lojalność względem państwa, 
dyrektor Babij był już wcześniej 
dwukrotnie napadnięty i pobi-
ty. Zamordowanie ukraińskiego 
patrioty, byłego oficera Ukra-
ińskiej Halickiej Armii, jedne-
go z wybitniejszych działaczy 
ukraińskich, wywołało porusze-
nie wśród samych Ukraińców.  
Ogółem w całym okresie 1921-
1939 ukraińskie podziemie na-
cjonalistyczne (UWO i OUN) 
przeprowadziło 63 zamachy w 
których zginęło łącznie: 36 Ukra-
ińców (w tym jeden komunista), 
25 Polaków, 1 Rosjanin i 1 Żyd.  

Paweł Rzewuski podaje, że w 
latach 1921–1939 ukraińscy na-
cjonaliści zabili 73 osoby. (Paweł 
Rzewuski: Ukraiński terroryzm w 
II Rzeczpospolitej; w: https://ty-
tus.edu.pl/2019/08/19/ukrainski-
-terroryzm-w-ii-rzeczpospolitej/ )  

Zdzisław Stroński, poseł BBWR; 
przemówienie wygłoszone dnia 
26 stycznia 1931 r. na plenum 
Sejmu. 

„Wszyscy Panowie doskonale 
wiedzą, że jeśli chodzi o potęgo-
wanie, o wzrost siły narodowej, to 
on postępuje właściwie dwoma 
łożyskami: jednym jest rozwój 
swej własnej kulturalnej siły, a 
drugiem jest rozwój siły gospo-
darczej danego narodu. Jest in-
stytucja, mająca prawic 60 lat 
istnienia poza sobą, instytucja 
kulturalna “Proświta” ukraińska. 
Było tak, że instytucja ta przed 
wojną światową nie dochodziła 
do każdego powiatu. Była wielka 
masa ludności ukraińskiej, która 
kulturalnem działaniem tej insty-
tucji za czasów zaborczych nie 
była objęta. Przyszły lata wojny, 
które stłumiły i zabiły działalność 
tej instytucji; zniknęły czytelnie, 
majątek towarzystwa był rozbity i 
dopiero w latach naszego własne-
go państwowego życia, od chwili, 
gdy my na tych ziemiach gospo-
darzymy, nastąpił rozwój Proświ-
ty na terenie trzech województw 
południowo -wschodnich, Pro-
świta rozpoczyna swą działalność 
dopiero w latach bezpośrednio 
powojennych. W r. 1925 Proświta 
dosięga liczby 1601 czytelń na 
tych obszarach, a od 1925 do 
1929 posiada już 3000 czytelń. 
Równocześnie w tym samym wła-
śnie okresie Proświta urządza ob-
chodów okolicznościowych 1637, 
przedstawień i koncertów 6474, 
odczytów i wykładów 2383. Cytu-
ję Panom cyfry. Na każdy obchód, 
na każdy koncert, na każde przed-
stawienie potrzebne jest pozwole-
nie władz. Czy mogłyby się one 
odbyć, gdyby ze strony czynników 
administracyjnych była w stosun-
ku do działalności tej instytucji 
jakakolwiek niechęć, czy mógłby 
być tak wspaniały rozkwit i roz-
wój wielkiej instytucji kulturalnej 
ukraińskiej, gdyby ludność polska 
odnosiła się niechętnie do rozwo-
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ju kulturalnego ludności ukraiń-
skiej? Jeżeli zaś chodzi o placów-
ki gospodarcze, to za czasów au-
striackich ich nie było, prawie że 
nie było, były w zalążku. Są dwie 
organizacje gospodarcze ukraiń-
skie, jest Rewizyjny Związek 
ukraińskich kooperatyw i Silskyj 
Hospodar. Działalność pierwszej, 
tego wielkiego związku, który 
grupuje gospodarcze czynniki 
ukraińskie, następuje dopiero 
wówczas, odkąd my jesteśmy go-
spodarzami na terenie Wschod-
niej Małopolski. Rewizyjny zwią-
zek osiągnął w r. 1929 cyfrę 2.746 
kooperatyw. Prócz tego istnieje 
jeszcze druga organizacja o cha-
rakterze rolniczo-gospodarczym 
Silskij Hospodar. Ten Silskij Ho-
spodar doszedł do imponującej 
cyfry swoich członków, posiada 
ich obecnie 30 000. Cytuję Pa-
nom tylko wewnętrzny rozwój 
tych dwóch instytucyj: kulturalnej 
i gospodarczej. Na Komisji Admi-
nistracyjnej jeden z członków klu-
bu Polskich Socjalistów mówił o 
tem, że przecież istnieje wiele ob-
szarów, gdzie mieszka ludność 
ukraińska. Tak jest. Poza grani-
cami naszego Państwa znajdują 
się tereny o zwartej ludności 
ukraińskiej. Należałoby przypu-
ścić, że te walory kulturalne i 
zdolności twórcze posiada lud-
ność ukraińska na tamtych tere-
nach jeszcze bardziej spotęgowa-
ne, bo to są tereny zwarte. Jest 
rzeczą stwierdzoną, że na tych te-
renach takiego rozwoju instytucyj 
kulturalnych i gospodarczych nie 
ma. Jeżeli tak jest, to wniosek jest 
zupełnie naturalny, że tam jest 
ucisk. W tem zestawieniu bardzo 
charakterystycznem, bardzo wy-
raźnem jest widoczne, że jeśli ktoś 
tutaj w tej Izbie, czy gdziekolwiek 
indziej mówi o ucisku, czy repre-
sjach w stosunku do Ukraińców 
na terenie Małopolski Wschod-
niej, to mówi to na podstawie zu-
pełnej nieznajomości faktów, albo 
też z zupełnie świadomą złą wolą. 
Ale chcę Panom zilustrować jesz-
cze jedną rzecz. Istnieje w Mało-
polsce Wschodniej samorząd go-
spodarczy, który się uzewnętrznia 
w izbie handlowo-przemysłowej i 
w Izbach Rzemieślniczych. Na te-
renie naszego województwa lud-
ność ukraińska nie ma w tej chwi-
li dostatecznej ilościowej siły, by 
zyskać w tych instytucjach samo-
rządu gospodarczego swoje wła-
sne przedstawicielstwo. Na pod-
stawie dobrej woli ludności pol-
skiej, polskich przedstawicieli, 
reprezentanci ludności ukraiń-
skiej zostali wprowadzani do izby 
przemysłowo - handlowej we 
Lwowie i do izb rzemieślniczych. 
Muszę podkreślić, że w roku 1927, 
kiedy odbywały się na terenie Ma-
łopolski Wschodniej wybory do 
samorządu wiejskiego i miejskie-
go, tośmy na podstawie dobro-
wolnego podziału wprowadzili do 
miast przedstawicieli ludności 
ukraińskiej. Panowie zdają sobie 
dostatecznie sprawę, że jeżeliby w 
masach polskich była niechęć i 
nienawiść, byłoby niesłychanie 
łatwo zmajoryzować ludność 
ukraińską. W radach powiato-
wych, które są komisaryczne, któ-
re powstają drogą nominacji rzą-
dowych, w każdej z nich znajdą 
Panowie poważną ilość przedsta-

wicieli ludności ukraińskiej. To 
Panom dostatecznie zilustruje 
istotnie rzeczowy, spokojny stosu-
nek ludności polskiej do ludności 
ukraińskiej. Jakież jest pożycie, 
które się wytwarza w tych instytu-
cjach? Zawsze jest tak, niech Pa-
nowie przypatrzą się temu bez-
stronnie — że po pewnym czasie 
stosunki w tych instytucjach ukła-
dają się zupełnie pomyślnie jeśli 
niema specjalnie nastawionej po-
lityki, która jest wroga dla Pola-
ków wówczas wspólna robota łą-
czy i wytwarza wspólność życia i 
wspólność pracy, bo to jest natu-
ralne, bo to jest to istotne, bo to 
jest ta najgłębsza, najsilniejsza 
prawda życiowa. Jeżeli więc tam 
na tym terenie stosunki układają 
się rzeczowo tak, jak układa je ży-
cie, to wtedy zasady zupełnej har-
monji, współpracy zwyciężają, 
jeżeli natomiast jest nastawienie 
polityczne, to oczywiście wów-
czas przychodzi zadrażnienie i 
zaostrzenie. Ale trzeba podcho-
dzić do tego zagadnienia w spo-
koju. Jeżeli Panowie wymagają 
od nas, żebyśmy te rzeczy w tej 
Izbie rozpatrywali, to rozpatruj-
my to zagadnienie zupełnie spo-
kojnie. Nie chcę wspominać o po-
życiu ludności polskiej i ukraiń-
skiej w cechach rzemieślniczych, 
nie chcę mówić o wspólnej pracy 
w różnych organizacjach i insty-
tucjach zawodowych, w izbach 
lekarskich, w izbach adwokac-
kich. Jest wysiłek wyraźny i wi-
doczny ze strony ludności polskiej 
łagodzenia zadrażnień, bo one 
były istotnie, były nawet bardzo 
głębokie rany, ale te rany się 
goją, zadrażnienia się usuwa, 
pracuje się nad stworzeniem zu-
pełnie nowych warunków i no-
wych podstaw dla wspólnego po-
życia polsko-ukraińskiego i muszę 
zaznaczyć, że jeżeli chodzi o lud-
ność ukraińską, ona w znacznej 
mierze te usiłowania polskie 
przyjmuje życzliwie i rękę, która 
jest wyciągnięta do zgody, przyj-
muje. Są jednak pewne koła poli-
tyczne, które drogą ulotek, drogą 
broszur, artykułów w prasie, 
wszystkim nam znanych, temu 
procesowi jak najsilniej i najwy-
raźniej się przeciwstawiają. Są 
posłowie tego kierunku, którzy na 
wszystkich zebraniach publicz-
nych i wiecach występują bardzo 
gwałtownie przeciwko jakiemu-
kolwiek pożyciu z ludnością pol-
ską. Jest też jedna organizacja, u 
której kolebki już była zbrodnia, 
która w posiewie zbrodni się ro-
dziła, która drogą gwałtów i ter-
roru usiłuje swoje cele i zadania 
przeprowadzić na terenie naszych 
województw wschodnich. To jest 
organizacja, która ma główną 
siedzibę i główną komendę w Ber-
linie, to jest Ukraińska Organiza-
cja Wojskowa. Jest rzeczą zupeł-
nie stwierdzoną, że wysiłki tych 
właśnie czynników są popierane 
bardzo silnie i bardzo wyraźnie 
przez pewne koła polityczne 
ościennych państw. Bardzo często 
są pewne akcje na naszym tere-
nie, wymierzone przeciw harmon-
ji, wspólnocie ukraińsko-polskiej, 
inicjowane, tworzone i organizo-
wane właśnie przez koła politycz-
ne państw ościennych. Jeżeli Pa-
nowie z ław ukraińskich przeczą, 
że tego współżycia, tej życzliwo-

ści ze strony ukraińskiej nie było, 
to dlaczego mordowano ludność 
ukraińską. Przecież nie morduje 
się tak łatwo człowieka, nie po-
zbawia się życia kogoś bez celu? 
A jednali znany poeta ukraiński, 
mający swoje imię i nazwisko w 
literaturze ukraińskiej, Sydor 
Twerdochlib, został zamordowa-
ny przez Ukraińską Organizację 
Wojskową, widocznie był dla tej 
organizacji niebezpieczny, wi-
docznie jego chęć zgody z Pola-
kami jednak groziła temu progra-
mowi nienawiści, który jest sze-
rzony, inaczej człowieka życia nie 
pozbawionoby. Za co został za-
mordowany? Został zamordowa-
ny za to, że chciał być rzecznikiem 
interesów ludności ukraińskiej na 
terenie sejmu polskiego. Zamor-
dowano wielu chłopów ukraiń-
skich tylko za to, że ośmielili się 
wyraźnie i silnie akcentować swo-
ją chęć współżycia z Polakami. A 
zatem istniał ten proces, byt on 
widocznie bardzo głęboki, kiedy 
nie wystarczało mów, kiedy za-
brakło trybuny wiecowej, widocz-
nie już była za słaba, nie działała 
na masy, nie wystarczała broszu-
ra, ani ulotka, trzeba było brutal-
nego mordu nad tymi niewinnymi 
ludźmi, ażeby jednak zarzewie 
nienawiści na tym terenie szerzyć. 
Mówi się tutaj o zamknięciu gim-
nazjum ukraińskiego, ale Pano-
wie nie. byli łaskawi zaznaczyć, 
kiedy to gimnazjum zostało za-
mknięte? Mówiło się o niewinnym 
wierszyku, który został przez ja-
kiegoś ucznia napisany, liczy się 
na zupełną nieznajomość stosun-
ków, na pewną naiwność niektó-
rych posłów, którzy tych stosun-
ków nie znają. Został zamordo-
wany w Przemyślu dyrektor gim-
nazjum państwowego ukraińskie-
go — za co? Za to, że wypełniał 
lojalnie swój obowiązek wzglę-
dem Państwa. Popełnił zbrodnię, 
był zdrajcą narodu ukraińskiego, 
zaprzepaszczał interesy Panów? 

Proszę Panów, został zamordowa-
ny dyrektor Matwija w Przemyślu 
tylko za to, że lojalnie w duchu 
państwowym prowadził i wycho-
wywał młodzież. I szeregu innych 
aktów teroru i gwałtów dopusz-
czono się na ludności ukraińskiej. 
Po co Panom te rzeczy cytuję? 
Bo chcę stwierdzić, że przyczyny 
tego zadrażnienia nie tkwią w na-
turalnem pożyciu ludności ukra-
ińskiej i ludności polskiej. Niech 
Panowie obserwują, ze nawrót do 
zgodnego współżycia ustawicznie 
falą poprzez te ziemie przecho-
dzi. Niech Panowie obserwują, 
że jeżeli komuś chodzi o ziarno 
nienawiści, to musi je ciągle za-
siewać, jest tak, że nienawiść tam 
się produkuje, ona bardzo czę-
sto jest potrzebna i na eksport. 
Niech Panowie przypatrzą się, że 
równocześnie ten ścisły związek 
z temi kołami politycznemi, któ-
rym zależy na tem, aby stosunki 
we Wschodniej Małopolsce nie 
układały się pomyślnie, występuje 
jeszcze wyraźniej. Wszak na tym 
terenie miał miejsce również sze-
reg afer szpiegowskich i nikt z Pa-
nów nie zaprzeczy — są to rzeczy 
zresztą powszechnie znane i zba-
dane — że tam afery szpiegowskie 
były na rzecz wywiadu obcego 
państwa przeprowadzane przez 
czynniki Ukraińskiej Wojskowej 

Organizacji. Panowie przecież 
nie powiedzą, że to jest walka o 
rozwój kulturalny i gospodarczy 
swego narodu, Panowie nie po-
wiedzą, ze ta praca ma charakter 
ideowy, ze walka o rozwój kultu-
ralny swego narodu byłaby walką 
za pomocą afer szpiegowskich na 
rozkaz tych swoich protektorów, 
którzy na terenie Berlina tę akcję 
nienawiści właśnie prowadzą.  

Jest rzeczą bezsporną i powszech-
nie znaną, że te koła wyraźnie do 
tej nienawiści dążą i jej pragną! 
Popełniono wiele takich akrów 
prowokacyjnych natury zupełnie 
nonsensowej. Po co? Po to, aby 
nastrój życzliwości, który w ko-
łach polskich się rodził, złamać, 
aby wywołać w kołach polskich 
rozdrażnienie. Po to plugawiono, 
po to zohydzano pomniki, nagrob-
ki polskie, żeby rozdrażnić opinję 
polską, dzięki jednak zarządze-
niom władz i stanowczemu sta-
nowisku kół kierujących polskich, 
te wszystkie usiłowania minęly 
bez głębszego echa. Ci, którzy te 
rzeczy robili, nie osiągnęli swe-
go celu. Niech Panowie się przy-
patrzą, co było dalej. Przyszła 
wiosna zeszłego roku, na terenie 
zagranicznym zbliżała się ostra 
kampanja przeciw naszemu Pań-
stwu, akcja, która miała poddać 
rewizji nasze granice zachodnie. 
Chodziło o cały program rewizji 
naszych granic zachodnich. Zno-
wu trzeba było tym przemożnym 
protektorom dostarczyć materja-
łu, trzeba było wskazać, że na tym 
wschodzie, na tych terenach Pań-
stwa Polskiego niema spokoju. 
Równocześnie następuje słynny 
zjazd Centrolewu wraz z atakami 
na Prezydenta i na Państwo. Ci 
Panowie liczyli na ostrą krytycz-
ną sytuację wewnętrzną w naszym 
kraju i chcieli ten stan wyzyskać 
i wtedy. jak świadczą dokumenty, 
które są rozpowszechniane w kra-
ju i zagranicą przez Ukraińską 
Organizację Wojskową, był usta-
lony bardzo wyraźny plan, posta-
nowiono urządzić t. zw. masowe 
wystąpienie przeciw Państwu i 
ludności polskiej według z góry 
ułożonego planu i do wykonania 
tego planu przystąpiono. Zaczę-
to się od słynnego napadu, który 
został przez ukraińską organiza-
cję wykonany pod Bóbrką dn. 30 
lipca. Napadnięto na ambulans 
pocztowy i na policjanta. Poli-
cjant został śmiertelnie raniony 
i zanim skonał, jeszcze się nad 
nim znęcano, rozstrzeliwano mu 
strzałami rewolwerowemi pięty. 
Tak Ukraińska Organizacja Woj-
skowa rozpoczęła akty terroru na 
terenie Wschodniej Małopolski. 
Panowie tutaj pewne rzeczy cyto-
wali. My nie chcemy o tych rze-
czach mówić i o nich nie mówi-
libyśmy, ale Panowie sami ciągle 
mówicie, Panowie bałamucicie 
opinję publiczną, Panowie sądzi-
cie, że można nieprawdą i fałszem 
daleko zajść. Te rzeczy skończyły 
się i istotna prawda zostanie wy-
ciągnięta, Przytoczę Panom tylko 
częściowy materjał aktów sabo-
tażu, które na terenie Wschodniej 
Małopolski w miesiącu sierpniu i 
jesienią zostały dokonane. Przy-
toczę pewne bardzo charaktery-
styczne akty sabotażu w następu-
jących miejscowościach:

1.VIII miejscowość Buskowice, 
powiat Przemyśl w nocy podpa-
lono dobytek i zabudowania, 2. 
VIII folwark Gaje, powiat Lwów, 
3.VIII Dobromirka, pow. Zbaraż, 
3-VIII in folw, Wasylów, pow. 
Rawa Ruska, 4-5.VIII Markowa 
pow. Podhale, 5.VIII folw. Czysz-
ki. pow. Lwów, 6. VIII folw. Mi-
kłaszów, pow. Lwów, 8.VIII folw. 
Zofjówka, pow. Trembowla, 8. 
VIII Szyły, pow. Zbaraż, 10.VIII 
Byszów, pow, Sokal, 12. VIII Wi-
śniewczyk, pow. Podhajce, 15.VIII 
Stiszczyn, pow. Tarnopol, 16-VIII 
Horodenka, pow. Horodenka, 17, 
VIII Dookoła Lwowa, 17. VIII 
Wierzhów Brzeżany, woj. tarno-
polskie, 18.VIII Fawelcze, woj. 
stanisławowskie, 19.VIII Strzałki, 
pow. Bóbrka, woj. lwowskie, 19. 
VIII gm. Wołowe, pow, Bóbrka, 
woj. lwowskie, 23, VIII Danil-
cze, Rohatyn, woj. Stanisławow-
skie, 22 - 33. VIII Rudziany, pow. 
Trembowla, woj. tarnopolskie, 
33.VIII Wołków, pow. Przemy-
ślany, woj. tarnopolskie, 23,VIII 
Horodenka, woj. stanisławowskie 
23.VIII Kwasiłów, pow. Równe, 
woj. wołyńskie, 24.VIII Dziewięl-
niki, pow. Bóbrka, woj. lwowskie, 
24.VIII Romanów, pow. Bóbrka, 
woj. Lwowskie, 25 - 26-VIII Pod-
hajczyce, pow. Przemyślany, woj. 
tarnopolskie, 25.VIII Milatyn Sta-
ry, pow. Kamionka Strumiłowa, 
woj, tarnowskie, 26. VIII folw. 
Czachary, pow. Tarnopol, woj.tar-
nopolskie, 27 - 28.VIII Litiatyn, 
pow. Brzeżany, woj. Tarnopolskie, 
27- 28-VIII Krzyże, pow. Brzeża-
ny, woj. tarnopolskie, 28 - 39.VIII 
Pokropiwna, pow. Tarnopol, 
woj. Tarnopolskie, 28 - 29.VIII 
Drohomyśl, pow. Jaworów, woj. 
Lwowskie, 28 - 29. VIII Leśniki, 
pow. Brzeżany, woj. tarnopolskie, 
29.VIII Hermanów, pow. Lwów, 
woj. lwowskie, 29—30. VIII Sta-
ra Sól, pow. Stary Sambor, woj. 
Lwowskie, 29 - 30.VIII Hrusiaty-
cze, pow. Bóbrka, woj, lwowskie, 
29- 30, VIII maj. Bakowowce, 
pow. Bóbrka, woj. lwowskie, 29. 
VIII Derewjany, pow. Kamionka 
Str., woj. tarnopolskie, 30. VIII 
Jaryczów, pow. Lwów, woj. lwow-
skie, 30,VIII Suchorów koło Cho-
dorowa, pow. Bóbrka, woj. lwow-
skie, 30. VIII Ostrów ad Hreho-
rów, pow. Rohatyn, woj. Stanisła-
wowskie, 30 - 31-VIIl Świdnica, 
pow. Jaworów, woj. Lwowskie, 30 
- 31.VIII Uhnów, pow. Żółkiew, 
woj. Lwowskie, 30 - 31,VIII folw. 
Lubsza, pow. Rohatyn, woj. Sta-
nisławowskie, 30 - 31.VIII Lipica 
Dolna, pow. Rohatyn, woj. Stani-
sławowskie, 30 - 31.VIII Leśnik, 
pow, Brzeżany, woj. Tarnopolskie, 
30 - 31.VIII Potok, pow. Brzeża-
ny, woj, tarnopolskie, 30 - 3i.VIII 
Dołżanka folw. pow. Tarnopol, 
woj. tarnopolskie, 30—31.VIII 
folw. Denysów, pow. Tarnopol. 
woj. Tarnopolskie, 30 - 31.VIII 
Tarnopol,, 30 - 31.VIII Tarno-
pol, 30—31. VIII Złoczów, pow. 
Złoczów, woj. Tarnopolskie, 30 - 
31,VIII Wierzbów, pow. Brzeżany, 
woj. tarnopolskie. 31.VIII Roha-
tyn, pow. Rohatyn, woj. stanisła-
wowskie, 31.VIII Łopuszna, pow. 
Bóbrka, woj.wowskie. Tego sa-
mego dnia w Kopytowcach pow. 
tarnopolskiego, 14 września w 
Suszczynie, pow. Tarnopolskiego, 
tego samego dnia w Tudorkowi-



www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                             1 maja 2021  - strona 21PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
cach, pow. sokalskicgo, tego sa-
mego dnia na folwarku Kościelni-
ki, pow. buczackiego, 15 września 
w Zubrzydach, pow. buczackiego, 
tego samego dnia we Lwowie 
nieznani sprawcy zamazali farbą 
godła państwowe na skrzynkach 
pocztowych na ulicy Murarskiej 
i Listopada. Tego samego dnia 
na dworcu towarowym Nr. 4 we 
Lwowie ujawniono podpalenie 
magazynu kolejowego. Na miej-
scu znaleziono materjały łatwo-
palne. Podobnych przestępstw 
dokonano 17 września w Pod-
chajch, tego samego dnia w Ho-
rodyszczach, pow. Bóbrka, tego 
samego dnia w Wyczkowcach, 
pow. brzeżańskiego, tego samego 
dnia w Lewandówce, pow. lwow-
skiego, 18 września w Koma-
rówce, pow. brzeżańskiego, tego 
samego dnia w Trybułowie, pow. 
brzeżańskicgo, tego samego dnia 
w Wyczhowie, pow. tarnopolskie-
go, 19 września w Grzybowicach 
Małych, pow. lwowskiego. Tego 
samego dnia na dworcu Lwów - 
Łyczaków pod magazyn kolejowy 
rzucono materjały palne i podpa-
lono drzwi, oblane naftą. Poste-
runkowy pożar ugasił. Tego sa-
mego dnia miały miejsce podobne 
przestępstwa w Jaryczowie, pow. 
lwowskiego, w Chodaczkowie 
Małym i Kupczynie, pow. tarno-
polskiego, w Bilczu Złotym, pow. 
borszczowskim, w Sosnowie, pow. 
poahajskim, w Staniszówce, pow. 
żółkiewskim, w Słobódce Leśnej, 
pow. kołomyjskim, na folwarku 
Radomice, pow. drohobyckim, 
20. września na folwarku Ceców-
ka, pow. Borów, w Podkamieniu, 
pow. rohatyńskiego, woj. stani-
sławowskiem, na folwarku Uwsie, 
pow. podhajskiego, woj. tarno-
polskiego, w Jarczowie, pow. 
zborowsikego ,woj. tarnopolskie-
go, w Holendrach, pow. podhaj-
skiego. woj. tarnopolskiego, w 
Uhrynówce, pow. podhajskiego, 
woj. tarnopolskicgo. W nocy z 
20 na 21 w Lisieczyńcach, pow. 
zbarskiego, woj. tarnopolskiego. 
21 września w Rudnikach, pow. 
podhajeckiego ,woj. tarnopol-
skiego, tego samego dnia w Za-
wałowie, pow. podhajskiego, woj. 
tarnopolskiego, w Kozowie, pow. 
brzeżańskiego, woj, tarnopolskie-
go, w Kuhajowie, pow. lwowskie-
go, woj. lwowskiego, w Zielonej, 
pow. buczackiego, woj. tarnopol-
skiego, w Kościerzynie, pow. bu-
czackiego, woj. tarnopolskiego, w 
Zbarażu, pow. Tarnopolskiego, w 
Załuszynie, pow. podhajeckiego, 
woj. tarnopolskiego. Dnia 22-go 
września w Saharynie pow. Brody, 
woj. tarnopolskiego. Tego same-
go dnia w Szytach, pow. zbarskie-
go, woj. tarnopolskiego, w Żału-
czu pow. Rohatyn, woj. stanisła-
wowskiego, w Lubieniu Wielkim, 
pow. Gródek Jagielloński, woj. 
lwowskiego. Dnia 23 września w 
Śniatynie, pow. sokalskiego, woj. 
lwowskiego. Tego samego dnia w 
Rybnem pow. stanisławowskiego, 
w Hajworoncc, pow, podhajeckie-
go, woj. tarnopolskiego, w Żura-
wieńcach, pow. buczackiego, woj. 
tarnopolskiego, w Sufragance, 
pow. lwowskiego, woj. lwowskie-
go, na dworcu towarowym Nr. l 
we Lwowie, w Uhrynowie, pow. i 
woj. stanisławowskiego, w Chło-
piatynie, pow. sokalskiego, woj. 

lwowskiego. Dnia 24 września w 
Suchowcach, pow. zbaraskiego, 
woj. tarnopolskiego. Tego same-
go dnia w Słobodzie Złotej, pow. 
brzeżańskicgo, woj. tarnopolskie-
go. Dnia 25 września w Krupów-
ce, pow. podhajeckiego, woj. tar-
nopiskiego. Tego samego dnia w 
Sierakowcach, pow. przemyskie-
go, woj. lwowskiego, w Hołoho-
czach, pow. podhajeckiego, woj. 
tarnopolskiego; Dnia 26 wrze-
śnia w Dzitiatynie, pow. rohatyń-
skiego, woj. stanisławowskiego. 
Tego samego dnia w Marjance, 
pow. tarnopolskiego, woj. tarno-
polskiego. Dnia 28 września w 
Byszowie, pow. sokalskiego, woj. 
lwowskiego. Tego samego dnia 
w Serafińcach, pow. Horodenka, 
woj, stanisławowskiego. Tego 
samego dnia w Korolówce, pow. 
kołomyjskiego, woj. stanisławow-
skiego i tego samego dnia w Ho-
rodyszkach, pow. tarnopolskiego, 
woj. tarnopolskiego.

Jest to częściowy materjał, który 
Panom w tej chwili przytoczy-
łem. Chcę zaznaczyć, że materiał, 
który Panom odczytałem, prze-
ważnie dotyczy majątku prywat-
nego. Niszczono i palono chłopa 
polskiego, człowieka zupełnie 
biednego. Te akty sabotażowe 
dotyczyły w przeważnej mierze 
zupełnie prywatnych, całkowi-
cie niewinnych ludzi. Palono 
dobytek prywatnego człowieka 
w takiej masie. To jest niekom-
pletny materjał, który Panom 
przytoczyłem. Oprócz tego byty 
dokonywane jeszcze inne akty 
sabotażowe. Muszę je Panom zi-
lustrować. Przecinano druty, do-
puszczano się aktów sabotażu na 
linjach kolejowych, przeważnie 
bezpośrednio przed nadejściem 
pociągu. Panowie rozumieją, tym 
pociągiem jechali zupełnie przy-
godni ludzie; jeśliby nastąpiła ka-
tastrofa, to śmierć byliby ponie-
śli zupełnie przygodni podróżni. 
Chciałem Panom zwrócić uwagę, 
że te rzeczy wywoływały kolosal-
ne rozdrażnienie wśród Polaków. 
A teraz chodzi mi o zachowa-
nie się pewnych określonych kół 
politycznych ukraińskich, które 
obecnie ten wniosek nagły w Izbie 
ośmieliły się złożyć, Proszę Pa-
nów, przez dwa miesiące trwały 
akty sabotażu. Koła Ukraińskie 
milczały. Dnia 11 września poja-
wił się w “Dile” - jest to organ 
prasowy największej politycznej 
ukraińskiej partji, tutaj, w tym 
Sejmie siedzącej - pojawił się 
artykuł, który gloryfikował cały 
ruch sabotażowy. To jest glory-
fikowanie zbrodni.  /.../ Chłopi 
przychodzili i mówili: proszę Pa-
nów, my też potrafimy zrobić po-
rządek. Więc był moment, że lud-
ność mogła wystąpić. Trzeba było 
niesłychanej energji kół kierowni-
czych polskich, ażeby do tych od-
ruchów nie dopuścić; one wisiały 
w powietrzu, były bardzo bliskie. 
Panowie mówią o tem, czy zarzą-
dzona akcja ochronna była po-
trzebna, czy była uzasadniona? 
Czy Panowie rozumieją, mogła 
wyjść ludność polska i tu byliby 
ruszyli, byliby poszli pierwsi ro-
botnicy, byliby poszli chłopi, bo 
dość było tego wszystkiego, bo 
na wszystkie strony palono, nisz-
czono mienie prywatnych ludzi. 
Czyż Panowie nie rozumieją, że 

tam jest ludność polska? Po co 
ja to Panom mówię? Chodzi o 
zrozumienie przez Wysoką Izbę, 
o co nam w tej sprawie chodziło. 
Gdyby nie było akcji ochronnej, 
to wtedy byłby się zaczął odwet, 
któryby nie był planowy. Panowie 
rozumieją, że jeżeli ktoś postę-
puje w pasji, to on wtedy na nic 
nie patrzy, wtedy byłby osiągnięty 
ten cel, o który chodziło tym ko-
łom ukraińskim, które nie chciały 
współżycia. Chciano przerzucić 
walkę na całą ludność ukraińską, 
chciano aby ludność polska z lud-
nością ukraińską się biła, Czyż nie 
było nakazem Rządu w te rzeczy 
wejść? Chodziło o zbrodnię, które 
się szerzyły. /.../ A gdzie był me-
tropolita greckokatolicki Szeptyc-
ki, a gdzie byli biskupi, gdzie były 
ambony? Te akty sabotażu byty 
tylko po to, żeby ludność polską 
sprowokować do wybuchu. Po co 
palono trybuny “Czarnych” we 
Lwowie? Komu zawadzały te try-
buny, które były zbudowane kosz-
tem ofiar polskich sportowców, a 
które spalono we wrześniu, wtedy, 
kiedy było 1.000 sportowców we 
Lwowie. Panowie rozumieją, o 
co chodziło? To było przecież we 
Lwowie i oni robili to zupełnie ce-
lowo po to tylko, by ludność pol-
ską sprowokować. Nie dopuszczo-
no do tej prowokacji. Przeszło to 
zupełnie bez echa. Rząd nie mógł 
być bierny. Zostało zarządzone to, 
o czem Panowie, mówią - pacyfi-
kacja. Byt wzięty w opiekę i obro-
nę obywatel, co się każdemu oby-
watelowi należy. Każdy obywatel 
musi mieć zabezpieczone swoje 
życie i mienie, musi mieć spokój. 
Proszę Panów, oczywiście, nikt z 
nas sobie tego nie życzył, tego by 
nigdy nie było, ale to była droga 
konieczna, innej drogi nie było. 
Proszę mi wskazać, czy mogła być 
inna droga wyjścia?’ Ja Panom 
przed chwilą zilustrowałem, co 
mogło było nastąpić, gdyby akcja 
sabotażu trwała dalej, bez wzglę-
du na to, kto by był w Małopolsce 
Wschodniej. /.../ Panowie nie byli 
łaskawi powiedzieć, że akcja za-
bezpieczenia obywatela odbywa-
ła się w 16 powiatach, 480 gmi-
nach, a Panowie wiedzą, ile jest 
powiatów, ile gmin w Małopolsce 
Wschodniej. Ale jest cała masa 
powiatów, gdzie nie było żadnej 
akcji pacyfikacyjnej. Tam, gdzie 
była zbrodnia, gdzie zbrodnia się 
szerzyła, tam to było zarządzone. 
Stwierdzam, że akcja ochronna 
Rządu szła tam, gdzie była zbrod-
nia zupełnie wyraźnie szerzona, 
albo tam, gdzie było kierownic-
two zbrodni. Panowie rozumieją, 
koła, które sabotaż szerzyły, są 
bardzo sprytne, bardzo mądre, 
one lubią pchnąć kogoś do akcji, 
ale same się chowały. W pewnych 
ośrodkach było kierownictwo, 
tam ich dosięgła ręka karząca. 
Panowie mówią, że te rzeczy są 
zupełnie bezpodstawne. Rewizje 
niczego nie wykryły. Znaleziono 
przecież karabinów 1.287, ka-
rabinów u cywilnej ludności, u 
obywateli spokojnych?, znalezio-
no strzelb 292, rewolwerów 568, 
bagnetów 394, sztyletów 46, sza-
bel 47, materjałów wojennych i 
prochu strzelniczego prawie 100 
kg. Wywieziono przecież sprzętu 
wojennego na kilku wozach. To 
jest ten materjał dowodowy. /.../ 

Niech Panowie przyjrzą się, ile w 
Banku Rolnym pożyczek otrzymu-
je chłop ukraiński? Niech Pano-
wie przyjrzą się, jak postępuje się 
w kasach komunalnych? Czy robi 
się gdziekolwiek różnicę między 
chłopem polskim a ukraińskim? 
Nie dopuścimy, by drogą gwałtu, 
terroru łamano współżycie pol-
sko-ukraińskie, ale pójdziemy po 
linji wspólnych interesów pol-
sko-ukraińskich. /.../ Czy Pano-
wie sądzą, że można rozwiązać 
problem polsko-ukraiński w ten 
sposób, jak to głoszą w nienawi-
ści do ludności polskiej. Panowie 
rzucają hasło wyrzucenia Pola-
ków za San. Proszę mi wskazać, 
czy gdziekolwiek po naszej stronie 
jest hasło, że Ukraińcy mają być 
usunięci na terytorja o zwartych 
skupieniach ukraińskich, poza 
Zbrucz. My układamy wspólne 
pożycie na poszanowaniu i roz-
woju życia narodowego Ukraiń-
ców. Panowie muszą zrozumieć, 
że tak, jak szanujemy wszystkie 
wewnętrzne potrzeby ludności 
ukraińskiej, tak samo muszą być 
uszanowane wszystkie potrzeby 
ludności polskiej. Na tej podsta-
wie się porozumiemy.” (P. Jarosz-
czak - Przemyśl 2003. Sabotaż 
ukraiński i akcja pacyfikacyjna; 
w: http://www.kki.pl/pioinf/prze-
mysl/dzieje/rus/sabotaz.html )  

Oczywiście Syrnyk o tym nie pi-
sze, natomiast wymienia wszyst-
kie „szykany” władz polskich 
wobec Ukraińców. 

Były to: „z premedytacją zwołane 
w dniu greckokatolickiego świę-
ta zebranie naczelników gmin 
(wójtów) i sekretarzy gminnych” 
(s. 77) – stąd wiosek, że funkcje 
te pełnili szykanowani w II RP 
Ukraińcy; rozwiązanie ukraiń-
skiego towarzystwa „Sokił” w 
Lutowiskach we wrześniu 1929 
roku (jednak powodu, czyli „pre-
tekstu” Syrnyk nie podał), aresz-
towanie 14 listopada 1930 roku 
ks. greckokatolickiego Teodora 
Warechy z Woli Michowej, który 
został zwolniony następnego dnia. 
W 1931 roku został on ponownie 
ukarany grzywną w wysokości 
100 zł „za zabronienie odśpiewa-
nia w cerkwi „Roty” w dniu 11 
listopada.” Syrnyk nie podaje, z 
jakiej to okazji obywatele II RP 
(Polacy, czy także Rusini/Ukra-
ińcy?) chcieli zaśpiewać „Rotę”, 
ale prawdopodobnie jest mu zna-
na. Na s. 78 – 79 wymienia jesz-
cze kilka podobnych „szykan” i z 
tego powodu posłowie ukraińscy 
złożyli w Semie II RP interpela-
cję. Jest to więc obraz strasznego 
terroru władz polskich wobec... 
ludności ukraińskiej? Choć było 
to egzekwowanie praworządności 
wobec  działań szowinistycznej 
grupki nacjonalistów ukraińskich. 

Syrnyk na s. 82 cytuje fragment 
artykułu z pisma Związku Szlach-
ty Zagrodowej, nr 5 z 1939 roku, 
na temat badań krwi  „osób po-
chodzących  szlachty zagrodo-
wej (np. służących w wojsku) – i 
okazało się, że ich krew należy do 
grupy, która najczęściej występu-
je u Polaków, a różni się całkowi-
cie od krwi Rusinów”. [...[ Nie-
chże teraz człowiek z taką krwią 
nie wiem jak krzyczy, że on „ukra-
iniec” [sic] – co mu wolno – ale 

prawda zostanie prawdą.” Zda-
niem Syrnyka „Pobudka” „odwo-
ływała się w swej propagandzie 
do rasistowskiej koncepcji „czy-
stości krwi”. Tymczasem artykuł 
nawiązywał do pracy naukowej 
Ludwika Hirszelda nad grupami 
krwi i wprowadzenia ich ozna-
czeń jako  0, A, B i AB, przyjęte 
na całym świecie w 1928. Wraz 
z żoną prowadził on również ba-
dania nad występowaniem grup 
krwi w zależności od pochodze-
nia i narodowości, dając początek 
nauce zwanej dziś seroantropo-
logią. Wykazały one, że grupa A 
występuje częściej u Europejczy-
ków (Anglicy: 46% A, 10% B), 
a grupa B u Azjatów (Hindusi: 
27% A, 48% B). Jego autobiogra-
ficzna książka Historia jednego 
życia (1946) była swego rodzaju 
protestem wobec nacjonalizmu i 
rasizmu, wobec podporządkowy-
wania nauki zbrodniczym rządom 
totalitarnym. 

W maju 2013 roku w niemieckim 
tygodniku „Der Spiegel” ukazał 
się tekst  Franka Thadeusza „Der 
Blutwahn” (Szaleństwo krwi), 
który ogłosił, że odpowiedzial-
ność za narodziny teorii stano-
wiących późniejszy fundament 
nazistowskich tez o czystości 
krwi ponosi polski immunolog 
Ludwik Hirszfeld. Dziennikarz 
powołał się na publikację szwaj-
carskiej historyczki z Uniwersy-
tetu w Zurychu Myriam Spörri. 
W monografii „Reines und gemi-
schtes Blut: Zur Kulturgeschich-
te der Blutgruppenforschung, 
1900–1933” (Czysta i mieszana 
krew: Kulturowa historia badań 
nad grupami krwi 1900–1933) 
stwierdziła, że polski uczony, 
kierując się eugenicznymi prze-
konaniami, wprowadził „poję-
cie czystości krwi”. A co więcej, 
określając występowania grup 
krwi wśród różnych społeczno-
ści, stworzył teorię praras. Wedle 
niej posiadacze grupy A wywo-
dzili się z północy oraz zachodu 
Eurazji, a ludzie z grupą B osiedli 
na wschodzie i południu. Po czym 
wędrówki plemion doprowadziły 
do zmieszania obu grup krwi. 
Spörri, powołując się na artykuł 
Hirszfelda zamieszczony w 1919 
r. na łamach czasopisma „Lancet” 
oraz jego późniejsze wspomnie-
nia, uznała, że propagował rasi-
stowskie teorie o większej warto-
ści krwi aryjskiej. I dał początek 
późniejszemu szaleństwu III Rze-
szy. „Większości lekarzy nad Re-
nem czymś niewyobrażalnym wy-
dawało się zmieszanie krwi Niem-
ca z krwią człowieka narodowości 
żydowskiej. Również transfuzje 
między mężczyznami i kobietami 
były dla doktorów rzeczą mocno 
podejrzaną, obawiali się bowiem, 
że wraz z owym »sokiem życia« 
męski biorca mógłby nabrać cech 
płci przeciwnej” – napisał Tha-
deusz, nie omieszkując wskazać, 
kto jest temu winien. „Podstawy 
owego fanatyzmu stworzyli wła-
śnie Hirszfeldowie (Ludwik wraz 
z żoną Hanną – red.) swoimi ba-
daniami poświęconymi grupom 
krwi.” – podkreślał niemiecki 
dziennikarz. Dodając, że „ówcze-
śni badacze, tacy jak Hirszfeld, 
traktowali jako rzecz całkowicie 
oczywistą, że poszczególne gru-
py krwi są oznaką bardziej lub 
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mniej wartościowych właściwo-
ści związanych z daną rasą. Byli 
przekonani, że z krwi odczytać 
można też cechy osobowości”. 
(Za: Andrzej Krajewski: Krew 
Hirszfelda. Jak Niemcy z pol-
skiego naukowca zrobili twórcę 
idei, na których oparł się nazizm; 
w: https://wiadomosci.dzien-
nik.pl/historia/ludzie/artykuly/
551354,ludwik-hirszfeld-nazizn-
g rupy -k rwi - czys to sc - r a sy -
spiegel.html; 2 czerwca 2017) 

Były to zarzuty ujawniające brak 
podstawowej wiedzy u niemiec-
kiego dziennikami chociażby na 
temat przeprowadzania transfuzji 
krwi. Być może chciał on tak-
że obarczyć za rasizm polskiego 
Żyda, co wskazywałoby na ra-
sizm u niemieckiego dziennika-
rza. Prof. Syrnyk nic o tym nie 
wiedział, czy poszedł jego tro-
pem?   

Artykuł w „Spieglu” oburzył pol-
skich badaczy, dla których Hirsz-
feld to nie tylko wielki uczony 
godny Nobla (w 1950 r. był no-
minowany do tej nagrody m.in. 
za wyjaśnienie zjawiska konfliktu 
serologicznego między matką a 
płodem), ale i ciężko doświad-
czony przez życie człowiek, któ-
ry przeżył pobyt w warszawskim 
getcie. Naukowcy z wrocław-
skiego Instytutu Immunologii i 
Terapii Doświadczalnej PAN im. 
Ludwika Hirszfelda wytknęli au-
torowi tekstu błędy merytorycz-
ne, zamieszczając wpis pod an-
gielską wersją artykułu na stronie 
internetowej „Spiegla”. 

Znamienny dla stosunku nacjo-
nalistów ukraińskich do rodzin 
mieszanych jest przypadek pew-
nego Polaka, męża Ukrainki, w 
Chorupaniu na Wołyniu, który 
jako nauczyciel zasłużył się lo-
kalnej społeczności ukraińskiej, 
pomagając w załatwianiu spraw 
urzędowych i czyniąc język ukra-
iński językiem wykładowym. Fa-
natycy nacjonalistyczni nie byli 
jednak zdolni tego docenić. Gdy 
jego żona próbowała go obronić 
przed napastnikami, przypomina-
jąc jego

proukraińską postawę, została 
przez jednego z bojówkarzy ude-
rzona kolbą karabinu ze słowami: 
Ty zipsuwała ukrajinśku krow. 
(Siemaszko Władysław, Siemasz-
ko Ewa: Ludobójstwo dokonane 
przez nacjonalistów ukraińskich 
na ludności polskiej Wołynia 
1939 – 1945; Warszawa 2000, s. 
84–85.) Warte uwagi jest to, że 
słowa te wypowiedzieli miejsco-
wi chłopi, a nie działacze OUN 
wysokiego szczebla, co świad-
czyłoby o przeniknięciu szowi-
nistyczno-rasistowskiej ideologii 
do najniższych warstw społe-
czeństwa ukraińskiego w wyniku 
prowadzonej przez OUN agitacji. 
O szerzonej nienawiści i pogar-
dzie nie tylko do samoistnych 
Polaków, ale też do rodzin mie-
szanych w ogóle i ich ukraińskich 
członków świadczą także krążące 
w 1943 r. po Wołyniu określenia: 
kryżaki (krzyżaki), czyli małżeń-
stwa polsko-ukraińskie, i pokur-
czi (pokurcze), tj. dzieci z tych 
małżeństw. 

„O barbarzyńskim, a nawet 
bardzo pierwotnym rozumieniu 
„zmycia hańby” związku z Po-
lakiem, opowiedziała mi w 2010 
r. przedstawicielka trzeciego po-
kolenia poszkodowanej rodziny, 
zastrzegając, by nie podawać do 
publicznej wiadomości persona-
liów jej ani ofiar „oczyszczenia” 
ze związków z narodowością pol-
ską, a nawet miejscowości, w któ-
rej to się stało. Bojówkarze z UPA 
zabiwszy Polaka – głowę rodziny, 
aby „usunąć” ślady polskości, 
dokonali zbiorowego gwałtu na 
Ukraince – żonie zamordowane-
go oraz na ich dwu córkach. Ko-
biety przeżyły tę zbrodnię, opuści-
ły miejsce zamieszkania i w końcu 
wojny emigrowały do Ameryki. 
Akt seksualny z przemocą był ro-
zumiany jako „fizyczne” elimino-
wanie polskości i „oczyszczenie 
zabrudzonej” rasy.” (Ewa Sie-
maszko: Zbrodnie OUN-UPA na 
Kresach Wschodnich a sytuacja 
rodzin polsko-ukraińskich; w: 
Ewa Siemaszko, Zbrodnie OUN-
-UPA na Kresach Wschodnich …; 
zbrodniawolynska.pl) 

Warto zauważyć, że prowadzo-
ne od kilku lat naukowe badania 
genetyczne DNA dotyczące po-
chodzenia także można wykorzy-
stywać do celów rasistowskich. 
Określając haplotyp (pulę genów 
odziedziczoną po rodzicach) 
określimy do jakiej haplogrupy 
osoby przynależą i tym samym 
skąd pochodzą, czyli ich pocho-
dzenie biogeograficzne.  

Na s. 83 J. Syrnyk ponownie 
cytuje M. Kozłowskiego, który 
stwierdza, że Stanisław Srokow-
ski „na podstawie pomiaru cza-
szek próbował dowieść, że typ 
polski jest w Galicji szerzej roz-
powszechniony niż typ ruski”. 
Prof. S. Srokowski po prostu 
podsumował wyniki swoich ba-
dań antropologicznych - jaki był 
więc cel cytowania tego wniosku 
przez Synyka posługującego się 
Kozłowskim, który, jak wynika, 
także w metodologii badań antro-
pologicznych szukał antyukraiń-
skich podtekstów. Gdyby cokol-
wiek wiedział o lwowskiej szkole 
antropologicznej, to znalazłby 
kilku wybitniejszych naukowców 
zajmujących się „czaszkami”.  

Twórcą lwowskiej szkoły antro-
pologicznej jest Jan Czekanowski, 
który w 1913 roku objął na Uni-
wersytecie Lwowskim kierow-
nictwo Zakładu Antropologiczno-
-Etnologicznego. Wprowadził on 
do antropologii metody statystyki 
matematycznej. Zastosował ją do 
obliczania składu rasowego, po-
równywania różnych populacji 
ludzkich, wnioskowania co do 
ich pokrewieństwa, pochodze-
nia, kierunków migracji itp. W 
tym celu opracował tzw. tablicę 
Czekanowskiego oraz diagram 
Czekanowskiego. Były to meto-
dy pionierskie w skali światowej. 
W wyniku prac jego i uczniów 
stworzono pierwszą w świecie 
syntezę z zakresu antropologii et-
nicznej. Obecnie stosowana także 
w innych dziedzinach nauki, jako 
uniwersalna metoda klasyfikacji 
statystycznej. Metody tej używa 
się w szczególności do łączenia 
jednostek terytorialnych w jedno-

rodne rejony. Diagram uwypukla 
najważniejsze związki i podo-
bieństwa badanych obiektów, a 
równocześnie ujmuje wszystkie 
szczegółowe powiązania między 
jednostkami obszarowymi.

Do uczniów i kontynuatorów 
lwowskiej szkoły antropologicz-
nej można zaliczyć licznych czo-
łowych antropologów polskich 
takich jak m.in. Jan Mydlarski, 
K. Wiązowski, I. Michalski, H. 
Milicerowa, W. Stęślicka, K. 
Modrzewska, T. Dzierżykray-Ro-
galski, Bolesław Rosiński, Karol 
Stojanowski, Stanisław Klimek, 
Stanisław Zejmo-Zejmis, Adam 
Wanke, Franciszek Wykrój, Kon-
stanty Sobolski, Rościsław  Jen-
dyk, Salomon Czortkower, Tade-
usz Henzl. 

Prof. Jan Mydlarski autor pu-
blikacji Mapa antropologiczna 
ludności Karpat (1947) pracował 
na UMCS oraz na Uniwersyte-
cie Wrocławskim, gdzie w latach 
1951−1953 był rektorem. Ks, 
prof. Bolesław Rosiński przed-
stawił wiele nowych danych do 
antropogenezy i systematyzacji 
białej rasy człowieka. 

Prof. Karol Stojanowski urodził 
się 3 maja 1894 r w Kobyłowło-
kach pow. Trembowla. W 1918 
r. został tam aresztowany przez 
władze Zachodnioukraińskiej 
Republiki Ludowej i osadzony w 
obozie, zaraził się w nim tyfusem 
i w ciężkim stanie został zwolnio-
ny. 9 lipca 1920 z grupą harcerzy 
i uczniów szkół czortkowskich 
wyjechał do Lwowa, wszyscy 
wstąpili do 240 pułku piechoty 
Armii Ochotniczej. 18 lipca plu-
ton czortkowski pod dowódz-
twem Stojanowskiego walczył 
pod Streptowem (pow. Kamionka 
Strumiłowa), Laszkami Królew-
skimi (pow. Przemyślany) i pod 
Zuchorzycami (pow. Lwów), 
gdzie został ranny. Jego kariera 
naukowa rozpoczęła się pracą 
asystenta w Katedrze Prehistorii 
Uniwersytetu Jana Kazimierza 
we Lwowie u prof. Leona Ko-
złowskiego. Prowadził badania 
nad czaszkami i wyróżnił w po-
szczególnych ich seriach określo-
ne typy kraniologiczne, które od-
powiadały wyodrębnionym przez 
Czekanowskiego typom antropo-
logicznym u człowieka współ-
czesnego. W 1926 r. przeniósł się 
do Katedry Anatomii Prawidło-
wej Uniwersytetu Poznańskiego. 
Od 1934 r. kierował Oddziałem 
Antropologii Katedry Prehistorii 
Wydziału Humanistycznego UP. 
W tym czasie zajmował się nie-
mieckim rasizmem nordycznym, 
zwłaszcza jego stosunkiem do 
Polski i państw słowiańskich. Po 
wybuchu II wojny światowej i 
zajęciu Poznania przez Niemców, 
ścigany listem gończym Gestapo 
opuścił Poznań na początku wrze-
śnia 1939 i schronił się w Warsza-
wie. Na przełomie lipca i sierpnia 
1942, razem ze Zbigniewem Sty-
pułkowskim prowadził rozmowy 
z innymi odłamami SN w sprawie 
utworzenia wspólnej organizacji 
wojskowej, w ich wyniku w poło-
wie września 1942 powstały Na-
rodowe Siły Zbrojne. Brał udział 
w powstaniu warszawskim, a po 
jego upadku przebywał w Czę-

stochowie, gdzie wykładał na filii 
Tajnego Uniwersytetu Ziem Za-
chodnich. Po II wojnie światowej 
wrócił do Poznania, następnie 
przeniósł się do Wrocławia i od 
1 stycznia 1946 podjął pracę w 
Katedrze Antropologii Wydziału 
Humanistycznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Zapoczątkował 
badania antropologiczne osadni-
ków na Dolnym Śląsku oraz Łu-
życzan. 20 grudnia 1946 został 
mianowany profesorem nadzwy-
czajnym antropologii na Wydzia-
le Matematyczno-Przyrodniczym 
UWr, zorganizował tam Zakład 
Antropologii. Zmarł na zawał 
serca 9 czerwca 1947. Planował 
utworzenie we Wrocławiu ośrod-
ka badań z dziedziny antropologii 
społecznej z szerokim uwzględ-
nieniem demografii. Dał początek 
pracom kraniologicznym i poka-
zał perspektywy antropologii et-
nicznej, opartej na badaniach ma-
teriałów czaszkowych w Lwow-
skiej Szkole Antropologicznej. 

Srokowski Stanisław Józef 
(1872–1950), nauczyciel, geo-
graf, dyplomata, wojewoda wo-
łyński, założyciel i pierwszy 
dyrektor Instytutu Bałtyckiego, 
docent Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, profesor Szkoły Nauk 
Politycznych i Uniwersytetu War-
szawskiego. Urodził się w rodzi-
nie obrządku greckokatolickiego. 
W 1903 r. podjął pracę oświatową 
wśród ludności polskiej osiadłej 
wokół Tarnopola, Trembowli, 
Skałatu i Zbaraża, starając się 
wydobyć ją spod wpływu ukra-
ińskiej „Proswity”. Po zamor-
dowaniu namiestnika Andrzeja 
Potockiego przez Myrosława Si-
czynśkiego zgłosił swe przejście 
z obrządku greckokatolickiego 
na rzymskokatolicki, by tym spo-
sobem zamanifestować odcięcie 
się od narodowego ruchu ukraiń-
skiego. Przyczynił się do powsta-
nia na Podolu galicyjskim blisko 
dwustu czytelni i kilkudziesięciu 
polskich szkół ludowych, wielu 
kas Stefczyka, kółek rolniczych, 
spółdzielni oraz ognisk dla mło-
dzieży rzemieślniczej. W począt-
kach marca 1919 opuścił Lwów 
i objął funkcję generalnego se-
kretarza Wydz. Geograficzno-
-Historycznego Biura Prac Kon-
gresowych przy MSZ. Opracował 
wówczas rozprawę pt. O rozprze-
strzenieniu się antropologicznego 
typu ukraińskiego wśród ludności 
między Wisłą, Dniestrem i Hory-
niem (1919), w której usiłował 
dowieść na podstawie pomiarów 
czaszek, że «typ polski» w Galicji 
Wschodniej częściej występuje 
niż «typ ukraiński». Przygotował 
też Wytyczne zasady dla autono-
mii narodowościowej i terytorial-
nej kresowych ziem południowo-
-wschodnich (Rusi Czerwonej, 
Wołynia, Podola itd.). We wrze-
śniu 1921 opracował obszerny 
memoriał pt. Problem polski w 
Prusiech Wschodnich, jego przy-
szłość i aktualność, w którym pro-
ponował podjęcie systematycz-
nego przeciwdziałania skutkom 
niemieckiej polityki germaniza-
cyjnej szczególnie wśród Mazu-
rów, z wykorzystaniem potencja-
łu polskiego skupiska na Warmii.  
W 1923 roku został powołany na 
urząd woj. wołyńskiego. Jego po-
lityka na Wołyniu stała się przed-

miotem ostrej krytyki ze strony 
duchowieństwa rzymskokatolic-
kiego. Oskarżano go o popieranie 
prawosławia, utrudnianie rewin-
dykacji budynków i majątków, 
niegdyś Kościoła unickiego, teraz 
znajdujących się we władaniu 
prawosławnych. Z kolei ziemia-
nie polscy skarżyli się na  wspie-
ranie chłopskiej ludności ukra-
ińskiej i nieudzielanie zezwoleń 
na broń (co było rzeczą istotną z 
uwagi na anarchię na pograniczu 
polsko-sowieckim). W tej sytu-
acji prezydent odwołał go 29 VIII 
1924, przenosząc jednocześnie 
na emeryturę. Na łamach „Prze-
glądu Współczesnego” w artyku-
le Uwagi o kresach wschodnich 
(1925) skrytykował politykę pol-
ską na wschodzie wśród ludności 
niepolskiej za brak jasnej koncep-
cji i uzależnienie jej od interesów 
miejscowych Polaków, oraz oso-
biście Stanisława Grabskiego za 
ignorowanie odrębności narodo-
wej Ukraińców; ideę jagiellońską 
nazwał w nim «jedynym wielkim 
naszym wynalazkiem w przeszło-
ści dziejowej na gruncie polityki 
państwowej». W kwietniu 1926 
powstał w Toruniu Inst. Bałtycki, 
który miał prowadzić działalność 
badawczą i informacyjną w za-
kresie problemów polsko-bałtyc-
kich; Srokowski  został jego dy-
rektorem. W „Przeglądzie Współ-
czesnym” zamieścił artykuł Po-
dział administracyjny państwa a 
zagadnienia ustrojowe polskiego 
Wschodu (1930 nr 98), w którym, 
m.in. zaproponował podział Pol-
ski na pięć samodzielnych krajów 
oraz dwa miasta wydzielone z 
namiestnikami, a także wprowa-
dzenie szerokiej autonomii naro-
dowościowej. Dla „The Slavonic 
and East European Review” przy-
gotował obszerne studium o sto-
sunkach polsko-ukraińskich w II 
Rzeczypospolitej (The Ukrainian 
Problem in Poland, 1931 no 3). 
Po wojnie, w lipcu 1945, został 
doradcą naukowym Min. Admi-
nistracji Publicznej ds. podziału 
terytorialnego państwa, delimi-
tacji granic i problemów geogra-
ficznych. Opracował kilka memo-
riałów na temat nowej, północnej 
granicy Polski, ostatni z nich 
wręczył prezydentowi Krajowej 
Rady Narodowej, Bolesławowi 
Bierutowi na dworcu warszaw-
skim, przed samym odjazdem 
pociągu wiozącego do Moskwy 
delegację polską na rozmowy w 
sprawie szczegółowego ustale-
nia przebiegu granicy z ZSRR. 
Choć nie został włączony w skład 
delegacji (mimo próśb innych 
ekspertów), to jednak jego opra-
cowania stały się podstawą do 
starań o drobniejsze rewizje linii 
granicznej na odcinku pomiędzy 
Grodnem a Bałtykiem. W 1946 r. 
został przewodniczącym Państw. 
Komisji Ustalania Nazw Miej-
scowości i Obiektów Fizjogra-
ficznych przy Min. Administracji, 
która do r. 1949 ustaliła ponad 26 
tys. nazw dla tzw. Ziem Odzyska-
nych, oraz redaktorem ich urzę-
dowych wykazów, drukowanych 
w „Monitorze Polskim”. Zmarł 
20 VIII 1950, pochowany zo-
stał na cmentarzu Ewangelicko-
-Reformowanym w Warszawie. 
(Za: Andrzej A. Zięba: w: https://
www.ipsb.nina.gov.pl/a/biogra-
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Ani J. Syrnyk, ani M. Kozłow-
ski nie zauważyli tez głoszonych 
wówczas przez stronę ukraińską. 
W 1910 r. Stepan Rudnic’kyj 
złożył w wydawnictwie „Łan” w 
Kijowie rękopis popularnej geo-
grafii Ukrainy, dzieło definiują-
ce i opisujące kraj bez państwa. 
Polityczny potencjał tego wyda-
rzenia zapewne łatwiej będzie 
sobie uświadomić, wiedząc, że 
zaledwie trzynaście lat wcześniej 
ukazała się w ogóle pierwsza pro-
fesjonalna mapa etnograficzna 
Ukrainy, autorstwa Hryhorija We-
łyczki (Григорій Величко, Gri-
gorij Weličko), z opisami w języ-
ku ukraińskim. „Rudnic’kyj całą 
swą wiedzę fachową podporząd-
kował dowodzeniu, że Ukraina 
stanowi byt odrębny pod każdym 
względem. Przeszłość Ukrainy to 
ciągła walka z obcymi najazda-
mi, co sprawia, że to właśnie jej 
należy się chwalebny tytuł przed-
murza chrześcijaństwa. Przede 
wszystkim stwierdził, że zamiesz-
kujący ją ludzie przynależą do 
rasy odrębnej od Polaków i od 
Rosjan: Z owych badań [chodzi 
o antropologiczne prace Izydora 
Kopernickiego, Juliana Talki-
-Hryncewicza i Hwedira Wowka] 
wypływa wniosek, że Ukraińcy są 
wprawdzie pod względem antro-
pologicznym mieszanką rasową 
[– –]. Ale mieszanka owa ukształ-
towała się w bardzo odległej, pre-
historycznej przeszłości, a póź-
niejsze przymieszki okazały się 
zbyt słabe, aby wpłynąć na pier-
wotny typ rasowy Ukraińców. Od 
Wisłoki aż po Kubań i od Prypeci 
aż po Morze Czarne lud ukraiński 
należy do jednorodnego typu an-
tropologicznego. Ów typ zaliczał 
Rudnic’kyj do tak zwanej rasy 
dynarskiej, charakteryzującej 
się ciemną pigmentacją (barwą 
oczu i włosów), wysokim wzro-
stem, okrągłą czaszką. Zgodnie 
ze stanem ówczesnej wiedzy an-
tropologicznej, najbliższych ra-
sowych pobratymców Ukraińców 
należało szukać na Bałkanach. 
Bezpośredni sąsiedzi - Rosjanie 
i Polacy - oczywiście nie mieli z 
Bałkanami nic wspólnego. Rud-
nic’kyj umieszczał ich dość nisko 
w hierarchii ras, a to za sprawą 
przymieszki fińskiej i mongolskiej 
krwi. Od niepochlebnych ocen 
ważniejszy był jednak wniosek 
geopolityczny: „Polak, Białoru-
sin, Rosjanin są pod względem 
antropologicznym bardzo do sie-
bie zbliżeni, Ukrainiec różni się 
zasadniczo od wszystkich swoich 
sąsiadów i zajmuje z perspektywy 
antropologii zupełnie osobne sta-
nowisko”. Tę różnicę chłop ukra-
iński miał odczuwać instynktow-
nie, zwłaszcza w stosunku do Ro-
sjan. Rudnic’kyj nie obawiał się 
zatem rusyfikacji, chociaż podkre-
ślał fałszerstwa rosyjskich spisów 
ludności. Zresztą asymilacja do 
narodów sąsiednich nie była dla 
Ukraińca szczególnie atrakcyj-
na, skoro, jak zauważał geograf, 
„każdy nieuprzedzony obserwa-
tor musi przyznać, że chłop ukra-
iński [–] wyrasta ponad swoich 
sąsiadów dzięki wrodzonym zdol-
nościom”. (Maciej Górny: Karty 
na stół. Geografia i granice nowej 
Europy po I wojnie światowej. 

Kwartalnik Historyczny Rocznik 
CXXV, 2018, 2) Książka została 
przełożona na język niemiecki, 
włoski, węgierski, angielski, cze-
ski, rosyjski i francuski.

Dalej na s. 83 Syrnyk pisze: „War-
to w tym miejscu zauważyć, że na 
długo przed wydarzeniami na Wo-
łyniu z 1943 r. w części polskiego 
piśmiennictwa politycznego po-
jawiło się odwołanie do biblijnej 
postaci Kaina. W tym kontekście 
„kainową zbrodnią” Ukraińców 
stawało się  de facto samo istnie-
nie ukraińskiej idei narodowej.” 

Józef  Łobodowski pisał: 

„Oj, popiła się szlachta i kozac-
two 
po słobodach i grodach, 
popili się, na ziemię popadali, 
zaplątani w kainowych grze-
chach”  (Kultura 1952 nr 2/52-
3/53)   
Natomiast Tadeusz Budrewicz: 
”Powstanie Bohdana Chmielnic-
kiego przeistoczyło się w epopeję 
homerycką, powód wojny znalazł 
się identyczny − kłótnia o kobietę. 
Humań, a później Sołowijówka, 
stały się miejscem grzechu popeł-
nionego za namową węża − popa 
prawosławnego, który obałamu-
cił niewinny lud i poprowadził go 
do Kainowej zbrodni.” 

Fakt, motyw „kainowej zbrodni” 
pojawił się  „na długo przed wy-
darzeniami na Wołyniu z 1943 r.”, 
ale nie miał on związku z „syrny-
kowym” de facto istnieniem ukra-
ińskiej idei narodowej, ponieważ 
sformułował ją Dmytro Doncow 
w 1929 r.  

Wojnę obronną Polski we wrze-
śniu 1939 roku Syrnyk na s. 91 
odnotowuje kilkoma zdaniami. 
Pisząc m. in.” „W szeregach Woj-
ska Polskiego znalazło się m.in. 
ponad 100 tys. polskich obywateli 
narodowości ukraińskiej, z któ-
rych ponad 7 tys. zginęło. Wśród 
walczących znaleźli się zapewne 
i mieszkańcy powiatu leskiego, 
choć nie dotarłem do danych, 
które mogłyby zilustrować skalę 
tego zjawiska. Warto nadmienić, 
że w związku z początkiem wojny 
co najmniej kilka osób z powiatu 
leskiego zostało internowanych 
w obozie w Berezie Kartuskiej.” 
Potem J. Syrnyk dodaje: „ W 
kolumnach wojsk niemieckich i 
słowackich na terenie Bieszcza-
dów znaleźli się również żołnie-
rze Legionu Ukraińskiego (tzw. 
legion Suszki). Którzy m.in. prze-
szli przez Wołkowyję.”  Dr Wiktor 
Poliszczuk, ukraiński historyk 
działający w Toronto, recenzując 
książkę Grzegorza Motyki pt.: 
„Ukraińska partyzantka 1942 - 
1960” (Warszawa 2006), napisał: 
„Udział ounowskiego Legionu 
Suszki w agresji Niemiec na Pol-
skę ma ogromne polityczne zna-
czenie. OUN wzięła udział w roz-
pętaniu II wojny światowej” (W. 
Poliszczuk: „Ignorancja i cynizm 
Grzegorza Motyki”, [w:] „Myśl 
Polska” z 12 - 16 listopada 2006).

Syrnyk pisze, że „wytyczona zo-
stała granica pomiędzy obszara-
mi wcielonymi do ZSRR, a tere-
nem pod jurysdykcją niemiecką. 
Obszar powiatu leskiego został 

podzielony na dwie części, wzdłuż 
linii Sanu.” Po ataku III Rzeszy 
na Związek Sowiecki włączony 
został do powiatu sanockiego. O 
tzw. linii Curzona nie wspomina. 

W Lesku :„Wkraczających do 
miasta 10 września Niemców 
ukraińska część ludności witała 
serdecznie. Zjechali tu Ukraińcy 
z całej okolicy ubrani w stroje 
narodowe i przyozdobieni niebie-
sko-żółtymi kokardkami. W powi-
taniu Niemców brali udział księ-
ża greckokatoliccy Lew Salwicki 
oraz proboszcz z Terki. Wystąpie-
nia ludności ukraińskiej przeciw 
Polakom były w powiecie leskim 
szczególnie okrutne. Wkraczają-
cy Niemcy pozwalali Ukraińcom 
na bezkarność przez całą dobę. 
Po wkroczeniu wojsk niemiec-
kich stacjonujące tu wcześniej 
wojska słowackie wycofały się. 
Uspokojenie sytuacji nastąpiło 
po oddaniu miasta Sowietom. 28 
września 1939 r. w czasie kampa-
nii wrześniowej z miasta wycofały 
się oddziały niemieckie. Zgodnie 
z planem rozbioru Polski ustalo-
nym w tajny protokole do paktu 
Ribbentrop-Mołotow 23 sierpnia 
1939 r., w dniu 29 września 1939 
miasto zostało zajęte przez Armię 
Czerwoną. Lesko okupowane było 
przez wojska sowieckie i stało się 
miastem nadgranicznym z gra-
nicą sowiecko-niemiecką wzdłuż 
Sanu. Zamek stał się siedzibą 
dowództwa garnizonu a jego 
wyposażenie uległo całkowitej 
dewastacji. Wokół powstała linia 
betonowych bunkrów, zniszczona 
w 1941. 22 października 1939 od-
były się wybory do Zgromadzenia 
Narodowego Ukraińskiej SSR. 1 
listopada 1939 na prośbę Zgro-
madzenia Narodowego Ukraiń-
skiej SSR Rada Najwyższa ZSRR 
wydała ustawę o włączeniu tych 
ziem do Ukraińskiej SSR. Miasto 
oraz okolice weszły wówczas w 
skład obwodu drohobyckiego, a 
siedzibą rejonu zostało Lesko. W 
wyniku przeprowadzonych wybo-
rów deputowanym do Rady Na-
rodowości w Kijowie, został leski 
Ukrainiec – tow. Figas. Zamek 
leski zostaje zajęty przez Rosjan 
a ostatni właściciel zamku hr. 
August Krasicki uzyskuje schro-
nienie w Porażu w zamku Gubry-
nowiczów. Wokół miasta powstała 
linia betonowych bunkrów (Linia 
Mołotowa), zniszczona przez woj-
ska słowacko-niemieckie latem 
1941. Sowiecka okupacja Leska 
trwała do 22 czerwca 1941 r. 27 
czerwca 1941 r. miasto zostało 
zdobyte przez oddziały słowackie 
współdziałające z Niemcami.” 
(https://pl.wikipedia.org/wiki/Le-
sko  ) 

Jak prof. J. Syrnyk podkreślił, 
podstawą jego opracowania była 
teoria „aktora-sieci” Bruno Lato-
ura (ANT). „W ślad za przyjętym 
modelem musiały pójść, oparte 
na ogólnych przesłankach, pyta-
nia dotyczące antropologicznie 
postrzeganych relacji łączących 
aktantów sieci – początkowo tyl-
ko relacji władzy, z czasem także 
relacji przetrwania. Prezentowa-
ne w pracy podejście umiejscowić 
można byłoby poniekąd w nurcie 
autoetnograficznym, a ściślej w 
ramach autoetnografii analitycz-
nej”. (s. 18) Jest oczywiste, że 

w okresie od września 1939 roku 
do września 1944 roku w Biesz-
czadach byli inni „aktorzy/ak-
tanci” niż w okresie od paździer-
nika 1944 roku do zakończenia 
operacji „Wisła” w 1947 roku. 
Przekładając z języka teorii na 
praktykę, w sposób nieco uprosz-
czony –  zdaniem Syrnyka inni 
byli sprawcy i inne ofiary: w „try-
kutnyku bieszczadzkim” okupa-
cję niemiecką zastąpiła okupacja 
polska, natomiast ofiarami stali 
się Ukraińcy. W tak wybiórczym 
zastosowaniu teorii „aktora sieci” 
Ukraińcy mają nie występować 
jako sprawcy.

Syrnyk pisze: „Mimo, że teoria 
Latoura przestrzega przed hie-
rarchizowaniem aktantów, trudno 
było zakwestionować sprawczość 
człowieka w opisywanych wyda-
rzeniach i nieodzowność istnienia 
miejsca, w którym człowiek funk-
cjonuje. Z opisanych wcześniej 
powodów, starałem się natomiast 
odrzucić nawykowe odwoływanie 
się do narodowych super-akto-
rów: Polaków i Ukraińców (choć 
nie zawsze było to możliwe). W 
ich miejsce pojawili się aktan-
ci mający realne odniesienie do 
materiału źródłowego: konkretne 
osoby, mieszkańcy określonych 
miejscowości, członkowie zdefi-
niowanych, widocznych zbioro-
wości i grup – w tym określonych 
wspólnot kościelnych, funkcjona-
riusze Ukrainische Hilfspolizei, 
milicjanci, ormowcy, partyzan-
ci UPA, partyzanci/dywersanci 
sowieccy, partyzanci AK, NSZ, 
NOW, członkowie bojówek SB-
-OUN, członkowie samoobron, 
m.in. SKW (Samoobronni Kusz-
czowi Widdiły, oddziały samo-
obrony ukraińskiej), żołnierze Ar-
mii Czerwonej, żołnierze Wojska 
Polskiego/WOP/KBW, żołnierze 
NKWD, żołnierze Wehrmachtu, 
żołnierze SS „Galizien”, funk-
cjonariusze Gestapo, funkcjona-
riusze UB, członkowie nieformal-
nych grup kryminalnych itd.” (s. 
21 – 22) Czyżby w pominiętym 
przez Syrnyka okresie wrzesień 
1939 – wrzesień 1944, a więc 
trwającej pięć lat okupacji nie-
mieckiej, w Bieszczadach teoria  
„aktora-sieci” Bruno Latoura 
(ANT) nie nadawała się do zasto-
sowania? Dlaczego? Czy powo-
dem był fakt, że wówczas wśród 
aktantów byli tylko żołnierze 
Wehrmachtu, żołnierze SS „Ga-
lizien”, funkcjonariusze Gesta-
po, funkcjonariusze Ukrainische 
Hilfspolizei, członkowie bojówek 
SB-OUN, członkowie samo-
obron, m.in. SKW (Samoobronni 
Kuszczowi Widdiły), oddziały 
samoobrony ukraińskiej, party-
zanci UPA. A przecież stosowa-
nie teorii ANT bez milicjantów, 
ormowców, partyzantów/dywer-
santów sowieckich, partyzantów 
AK, NSZ, NOW, żołnierzy Ar-
mii Czerwonej, żołnierzy Wojska 
Polskiego/WOP/KBW, żołnierzy 
NKWD, funkcjonariuszy UB, 
„uetycznionej” historiografii nie 
byłoby potrzebne, a wręcz szko-
dziłoby jej. 

Poniżej wymieniona jest część 
tych pominiętych (a więc nieistot-
nych?)  aktantów dla teorii „akto-
ra-sieci” (ANT). 

Wojska niemieckie wkroczyły 
na teren Bieszczadów 9 września 
1939 roku. Nocą z 9 na 10 wrze-
śnia opanowały Sanok a następ-
nie Lesko, Ustrzyki Dolne i Chy-
rów. Była to 1 Dywizja Górska 
oraz grupa „Lang”. Dużą część 
ich sił stanowili Austriacy. Za 
ich kolumnami szły trzy kompa-
nie tworzące Legion Ukraińskich 
Nacjonalistów  pod dowództwem 
pułkownika Romana Suszki. Żoł-
nierze ci ubrani byli w ciemno-
-zielone mundury, z tryzubami 
na czapkach. Legion liczył około 
300 żołnierzy pochodzących z 
Rusi Zakarpackiej. Polską gra-
nicę przekroczyły także wojska 
słowackie współpracującego z 
Niemcami rządu ks. Józefa Tiso, 
bez większych walk docierając w 
okolice Baligrodu i Bukowska, 
gdzie operowały już wojska nie-
mieckie. Manifestacyjne powita-
nie wojskom niemieckim zgoto-
wali  Ukraińcy  m. in. w Terce, 
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 paradowali 
ulicami Sanoka. U wylotu ulicz-
ki wiodącej do cerkwi barwną 
procesję dzieci prowadził 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). 

Janusz Kubit pisze: „Po opusz-
czeniu Dukli przez 1 kompanię 
kpt. Kazimierczaka wraz z częścią 
kompanii ckm, przez Lubatową 
- Rymanów Zdrój żołnierze tego 
zgrupowania 9 września ok. godz. 
17.00 osiągnęli miejscowość Od-
rzechowa, gdzie zatrzymano się 
na dwugodzinny odpoczynek. Wo-
bec utraty taborów i kuchni polo-
wych zaprowiantowanie odbyło 
się w gospodarstwach domowych 
tej miejscowości. /.../ 11 września 
batalion poprzez Tarnawę dotarł 
do Olchowej, gdzie właściciel 
folwarku prof. Szramm przekazał 
dla całego oddziału wyżywienie 
i dostarczył stare mapy austriac-
kie, które wraz z jego radami po-
służyły o ustalenia dalszej trasy 
przemarszu. 12 września w Woł-
kowyi miejscowy proboszcz ks. 
Jan Siudak przyjął przybyły bata-
lion, a w nocy podczas odpoczyn-
ku zorganizował ubezpieczenie i 
warty z mieszkańców okolicznych 
miejscowości. W Baligrodzie wy-
wieszono w tamtym czasie flagi 
ukraińskie, a w Rajskim na rozkaz 
kpt. Mazurka 1. kompania musia-
ła zaprowadzić porządek pośród 
rusińskiej ludności uczestniczą-
cej w zaburzeniach porządku pu-
blicznego. W dalszym marszu plu-
ton został ostrzelany przez lud-
ność cywilną o orientacji ukraiń-
skiej. Następnie przez Lutowiska, 
podczas postoju batalionu w 
Boberce do dowódcy bataliony 
przybyły dwie Polki, prosząc o 
pomoc w uwolnieniu dwóch Po-
laków przeznaczonych na śmierć 
i zamkniętych w pomieszczeniach 
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przez Ukraińców w miejscowości 
Żukotyn. Patrol wysłany pod do-
wództwem kpr. Gancarka uwol-
nił uwięzionych.” (Janusz Kubit: 
„Przełęcz Dukielska we wrześniu 
1939 roku”; Dukla 2012) 

14 września 1939 r. we wsi Busz-
kowice pow. Przemyśl miejscowi 
Ukraińcy zamordowali 5 żołnie-
rzy polskich, których zwłoki za-
kopali obok wodnego młyna. We 
wsi Ulucz pow. Brzozów: „Dal-
sze łapanki żołnierzy polskich 
organizowali już sami Ukraińcy 
z Ulucza. Schwytanych żołnie-
rzy mordowano i odzierano z 
odzienia. Często nagie ciała dla 
szyderstwa przywiązywano do 
leśnych drzew. Tak przywiązane-
go do drzewa nieszczęśnika wi-
działem na własne oczy w lesie 
niedaleko naszego pola na Du-
byskach. Naoczny świadek, Wasyl 
Charydczak (Rusin) o przydomku 
Datko, nasz dobry sąsiad, przeka-
zał mojemu ojcu relację z tego co 
widział w nocy 14 września 1939 
r. za stodołą Panykiwskiego (Ru-
sina). Ów Wasyl Charydczak miał 
zwyczaj (hobby) obserwować w 
nocnej porze, co działo się na 
polach i wśród zabudowań są-
siadów na Krajnikach. Wiedział 
on o kradzieżach snopków zbóż 
z pól, kur z kurników itp. Owej 
nocy w stodole Panykiwskiego 
(było to ostatnie zabudowanie na 
końcu Krajników) zanocowało 
czterech polskich żołnierzy, bez 
broni. W nocy stary Panikywski 
i jego trzej synowie siekierami 
wymordowali śpiących żołnierzy. 
Wasyl Charydczak obserwował, 
jak wynoszono nagie ciała ludz-
kie do wykopanego dołu i tam ich 
zasypano. Relację tę przekazał 
mojemu ojcu w ścisłej tajemnicy. 
Umówili się obaj, że ten, który 
przeżyje wojnę przekaże tę spra-
wę odpowiednim władzom. Losy 
obu wtajemniczonych potoczy-
ły się tak, że do dnia dzisiejsze-
go nikt tą sprawą się nie zajął.” 
/.../ „Utworzona na Sanie gra-
nica państwowa między ZSRR i 
Niemcami uniemożliwiła polskim 
uciekinierom z września 1939 r. 
powrót do swych domów. Prze-
prowadzaniem takich osób przez 
dobrze strzeżoną granicę zajmo-
wali się w Uluczu chciwi zysku 
niektórzy Ukraińcy. Za takie usłu-
gi trzeba było słono płacić. Jako 
opłatę pobierano przedwojenną 
polską walutę, która była jesz-
cze w obiegu u obu okupantów, 
biżuterię, zegarki, wartościowe 
odzienie (kurtki skórzane), itp. 
Wśród przeprowadzanych osób 
byli przeważnie sędziowie, adwo-
kaci, nauczyciele. Po zapłaceniu 
żądanej kwoty osoby te były wy-
prowadzane nocą w łoziny nad 
Sanem i tam ich mordowano. Po 
zdjęciu odzienia ciała zamordo-
wanych wrzucano do rzeki. Ilu ta-
kich nieszczęśników zamordowa-
no w Uluczu chyba już nikt się nie 
dowie. Przecieki o takich morder-
stwach pochodziły od osób, które 
o tym wiedziały i w czasie sąsiedz-
kich kłótni te sprawy ujawniały 
w formie pogróżek.” (Bronisław 
Zielecki: Moje życie czyli Hi-
storia Polaka z Ulucza. Warsza-
wa 2014 r. Za: http://docplayer.
pl/24841458-Bronislaw-zielecki-
moje-zycie-czyli-historia-polaka-

z-ulucza-warszawa-2014-r.htm-
l#show_full_text ). 

We wsi Zahoczewie: „We wrze-
śniu 1939 roku po wkroczeniu do 
wsi Zahoczewie Niemcy pozwo-
lili Ukraińcom przez 24 godziny 
robić z Polakami, co im się tylko 
podobało. Miejscowi Ukraińcy 
wtedy ograbili i spalili dwa pol-
skie domy, Stanisława Lorenca 
i Pawła Olszanieckiego, oraz 
zamordowali 2 osoby: żonę Sta-
nisława spalili żywcem w budyn-
ku a Antoniego Łopuszańskiego 
zakłuli nożami” (Siekierka, s. 
416). Syrnyk podaje na s. 106, 
że zabójstwo Łopuszańskiego 
budzi wątpliwości, gdyż mógł 
on zgiąć w obozie w Auschwitz, 
co wynikać ma z zeznań Rozalii 
Pańczyk złożonych w 1992 roku. 
Jednakże nie budzi wątpliwości, 
że nie mógł on zostać zakłuty no-
żami we wrześniu 1939 roku w 
Auschwitz. Szczegółów swoich 
wątpliwości oczywiście Sernyk 
nie ujawnia, nie wiadomo więc, 
czy chodzi o Antoniego i czy w 
Zahoczewiu mieszkał tylko ten 
jeden Łopuszański. Ciekawe, dla-
czego Syrnyk ma „wątpliwości”, 
a nie „pewność”? Na podobnych 
„podstawach naukowych” Syr-
nyk dokonuje także innych „we-
ryfikacji ofiar”, aczkolwiek tylko 
polskich. Dlaczego za wiarygod-
ną nie uznał relacji ówczesnego 
księdza we wsi Hoczew Feliksa 
Schucharta?   

„Od południa na teren powiatu 
leskiego wkroczyły sprzymierzone 
z Niemcami wojska słowackie.11 
września zajęły one Baligród i 
były tam przez tydzień. Słowacy 
odeszli po wkroczeniu Niemców. 
Niemców witano szczególnie uro-
czyście w Lesku, dokąd zjechali 
Ukraińcy z całej okolicy, ubrani 
w stroje narodowe i przyozdobie-
ni niebiesko-żółtymi kokardka-
mi. W powitaniu Niemców brali 
udział księża greckokatoliccy, 
m.in,ks. Lew Salwicki, proboszcz 
z Terki. 

Wystąpienia ludności ukraińskiej 
przeciwko Polakom były w po-
wiecie leskim szczególnie okrut-
ne. Wkraczający Niemcy pozwa-
lali Ukraińcom na bezkarność 
przez 24 godziny. W Zahoczewiu 
Ukraińcy spalili dom Pawła Ol-
szanieckiego i Stanisława Loren-
ca (żona tego ostatniego spłonęła 
żywcem), a Antoniego Łopuszań-
skiego zakłuli nożami.”  (Feliks 
Schuchart, ówczesny ksiądz ze 
wsi Hoczew: Wspomnienia, rkps, 
odpis w zbiorach Archiwum Zie-
mi Sanockiej). „W Jasieniu na-
padli na plebanię, wytłukli cale 
szkło, zdemolowali pomieszcze-
nie, zniszczyli meble. Ksiądz pro-
boszcz Jan Kolanko zdołał się 
ukryć. Pisze on, że na Polaków 
polowano, złapanych zaciąga-
no do piwnic i tam się nad nimi 
znęcano. Podobny pogrom zgo-
towano Polakom w Lutowiskach. 
Uspokojenie nastąpiło po wkro-
czeniu wojsk sowieckich, które 
położyły kres tym bestialstwom.” 
(Franciszek Oberc: ZIEMIA 
SANOCKA W LATACH 1939-
1944; ZESZYTY ARCHIWUM 
ZIEMI SANOCKIEJ; Nr 7; Sa-
nok 2007). W drugiej połowie 
września 1939 roku w Jasieniu, 

po wejściu wojsk niemieckich 
utworzona policja ukraińska wię-
ziła w piwnicy aresztowanych 
Polaków. Podczas przesłuchiwań 
biła ich i torturowała, w wyniku 
czego 2 osoby zmarły, a 15 osób 
odniosło poważne obrażenia.  

Wstępny układ o linii demar-
kacyjnej pomiędzy III Rzeszą a 
ZSRR zawarty został 22 wrze-
śnia 1939 roku. Z przyjętej w 
tajnym załączniku do paktu Rib-
bentrop – Mołotow linii Wisły 
granicę przesunięto na Bug i 
San. Następnie trwały „targi” o 
jej przebieg między Przemyślem 
a Ustrzykami Górnymi. Osta-
tecznie Niemcy zrezygnowali z 
terenów na wschód od Leska, w 
tym z Ustrzyk Dolnych i Luto-
wisk. W dniu 28 września pod-
pisany został układ „o granicach 
i przyjaźni”. W Bieszczadach 
granica biegła wzdłuż Sanu do 
jego źródeł. Wobec powyższego 
po około tygodniowym pobycie 
w Ustrzykach Dolnych i Lutowi-
skach wojska niemieckie wycofa-
ły się, a wkroczyły „wyzwoleń-
cze” wojska sowieckie. W dniu 
22 października tego roku odbyły 
się „wybory” oraz „plebiscyt”. 
Obecny wschodni skrawek pol-
skich Bieszczadów stał się tery-
torium Ukraińskiej Socjalistycz-
nej Republiki Sowieckiej, a fak-
tycznie ZSRS (do 1950 roku nie 
używano nazwy „Radziecki” ale 
„Sowiecki”). Mieszkający tutaj 
Polacy otrzymali obywatelstwo 
sowieckie. I już jako obywateli 
sowieckich powołano wkrótce 
młodych Polaków z roczników 
1917-1919 do Armii Czerwonej, 
głownie do oddziałów gospodar-
czych. Zapędzeni oni zostali do 
katorżniczej pracy, poddani terro-
rowi, szykanom i intensywnej in-
doktrynacji. Część trafiła na front 
sowiecko-fiński. Ponad stu takich 
„poborowych” do domu już nie 
wróciło.

Do 22 czerwca 1941 r. obszar 
obecnych polskich Bieszczadów 
rozdzielony był rzeką San na 
okupację niemiecką i sowiecką. 
Obydwaj okupanci z taką samą 
gorliwością, od pierwszych dni 
panowania prowadzili ekstermi-
nację ludności polskiej, zaczy-
nając od inteligencji. Bardziej 
bezwzględni okazali się jednak 
„wyzwoliciele” Sowieci. Maso-
we aresztowania, wysiedlenia ze 
strefy nadgranicznej, deporta-
cje w głąb Rosji, na Syberię, do 
Kazachstanu, objęły około dwa 
tysiące Polaków, z tego niewiel-
kiego skrawka obecnie polskiej 
części Bieszczadów. 

Część Legionu Ukraińskich Na-
cjonalistów (sotnia pod dowódz-
twem por. Jewhena Noryn-Huto-
wyna) pod koniec września 1939 
roku Niemcy skierowali do wsi 
Wołkowyja i Cisna, pow. Lesko, 
aby „oczyszczać Łemkowszczy-
znę od niedobitków polskiej ar-
mii i pojedynczych jej żołnierzy, 
którzy skrycie przedzierają się 
lasami na Węgry i do Rumuni”. 
Przy pomocy wieśniaków Huto-
wyn zorganizował ukraińską straż 
chłopską, która przeczesywała 
Bieszczady i wyłapywała Pola-
ków, którzy chcieli przedostać się 
przez granicę. Do połowy 1941 

roku, gdy oddział ten skierowany 
został do Krynicy, aby utworzyć 
na jego bazie batalion „Roland”, 
pojmali oni w tym rejonie 1564 
osoby, z których co najmniej 450 
zostało zamordowanych. 

Ukraińcy podjęli szeroką współ-
pracę z Niemcami. Nacjonali-
styczni działacze obejmowali  
różne posady w administracji 
niemieckiej, począwszy od sołty-
sów i wójtów. Jednym z nich był 
dzierżawca folwarku w Tysko-
wej Włodzimierz Hładyszewski. 
Pełniąc funkcję kreihauptmana 
w starostwie w Baligrodzie na 
przymusowe roboty do Rzeszy 
wysyłał wyłącznie Polaków, a 
na gospodarzy polskich nakładał 
wysokie kontyngenty. Swoim taj-
nym agentom wręczał ulotki wzy-
wające do mordowania w ozna-
czonym dniu ludności polskiej 
w poszczególnych wioskach. Do 
wrogim Polakom należeli m.in.: 
wójt Bukowska Włodzimierz 
Mazur, wójt Sanoka-wsi Michał 
Podobiński, wójt Mrzygłodu Wa-
syl Podsosny.  

Poza agentami i donosicielami, 
Polaków terroryzowała poli-
cja ukraińska. 17 grudnia 1939 
roku zarządzeniem Hansa Fran-
ka powołano Ukraińską Policję 
Pomocniczą oraz Policję Polską 
Generalnego Gubernatorstwa-
,zwaną potocznie policją granato-
wą. Już 30 października 1939 r., 
dowódca SS i policji w General-
nym Gubernatorstwie Friedrich 
Wilhelm Kruger wydał zarzą-
dzenie wzywające urzędników i 
funkcjonariuszy polskiej policji 
do zgłaszania się w najbliższym 
urzędzie niemieckiej policji lub 
starostwie. Termin wyznaczono 
na 10 listopada. Tym, którzy ter-
minu tego nie dochowają grożono 
„najsurowszymi karami”. Policja 
ukraińska składała się z ochotni-
ków, swoje posterunki miała m. 
in. w Cisnej , Zatwarnicy, Bali-
grodzie, Polanie, Wołkowyi. Po 
wyparciu Sowietów tych poste-
runków w Bieszczadach było 12, 
w miejscowościach: Lesko, Bali-
gród, Cisna, Czarna, Lutowiska, 
Łukowe, Olszanica, Polany, Stu-
posiany, Wola Michowa, Wołko-
wyja i Zatwarnica. Jej szefem był 
komendant powiatowy w Sanoku 
Martyn Wasyl Mizerny, który w 
1941 ukończył szkołę oficerską 
policji w Nowym Sączu, a od 
1943 roku został dowódcą ku-
renia  pod pseudonimem „Ren”. 
Policja granatowa miała swoje 
posterunki w Sanoku, Pisarow-
cach, Zarszynie, Bukowsku i 
Mrzygłodzie. Poza Ukrainische 
Hilfpolizei powołano inne for-
macje ukraińskie pozostające w 
służbie niemieckiej, jak: Werk-
schutz, Bahnschutz, Polizeiwach 
- Batalione, oraz formacje SS. 
W 1941 roku władze niemieckie 
utworzyły z woj. wołyńskiego 
Komisariat Rzeszy Ukraina. Wo-
jewództwa: tarnopolskie, stani-
sławowskie i część lwowskiego 
włączyli do Generalnej Guberni 
jako Dystrykt Galicja. Zgodnie z 
planami niemieckimi po 15 - 20 
latach Generalna Gubernia miała 
być krajem bez Polaków, Żydów i 
Ukraińców. Niemcy przewidywa-
li więc obecność ludności ukraiń-
skiej tylko na ziemi wołyńskiej. 

Syrnyk na s. 95 pisze: „W policji 
kryminalnej w Sanoku, podobnie 
jak w administracji, znaleźli za-
trudnienie zarówno Polacy jak 
i Ukraińcy.” Brygidyn na s. 24 
podaje, że w skład załogi kripo 
wchodziło 6 Niemców, 21 Ukra-
ińców oraz 3 Polaków „gorli-
wych sługusów” i Stanisław Wój-
cik z Bażanówki, tłumacz kripo, 
w późniejszym okresie członek 
BCh. 

Na s. 95 – 96 Syrnyk podaje, że 
w październiku 1941 roku poli-
cja granatowa w powiecie sanoc-
kim liczyła 132 Polaków oraz 56 
Ukraińców („siczowyków”), na-
tomiast w 1943 roku było już tyl-
ko 68 policjantów polskich oraz 
170 ukraińskich. Na tym terenie 
pozostało 25 szkół polskich szkół 
powszechnych oraz było 81 szkół 
ukraińskich.   

„Tylko w okolicach Komańczy od 
początku grudnia 1939 r. do maja 
1940 r. aresztowano 80 uchodź-
ców, w Baligrodzie 43, w Bukow-
sku 24 i wielu innych w Zagórzu. 
W Świątkowej w pow. jasielskim 
wiejska straż ukraińska zatrzy-
mała i wydała w ręce Niemców 5 
uchodźców. Podobnie działo się 
w Barwinku, w rejonie Dukli, w 
okolicach Rymanowa” - podaje 
A. Daszkiewicz w książce Ruch 
oporu w rejonie Beskidu Niskiego 
1939 - 1944 (Warszawa 1975, s. 
44 – 50). Zostali oni rozstrzelani 
5 lipca 1940 roku pod Leskiem. 
Wielu uciekinierów szukając 
przewodników bądź noclegu w 
chatach ukraińskich było pod-
stępnie mordowanych, a ich do-
bytek zagrabiony. Na samym 
terenie obecnej części Bieszcza-
dów miejscowi bojówkarze OUN 
i chłopi ukraińscy zamordowali 
około 100 Polaków - uciekinie-
rów. Wiosną 1940 roku na polach 
znajdowano liczne ich zwłoki, 
poszarpane już przez dzikie zwie-
rzęta. Zapewne nie będzie już 
można dotrzeć do wszystkich da-
nych dotyczących strat ludności 
polskiej poniesionych w wyniku 
kolaboracji Ukraińców z okupan-
tem niemieckim i sowieckim. Ilu 
Polaków zadenuncjowali „sąsie-
dzi” Ukraińcy, ilu aresztowali i 
zakatowali milicjanci i policjanci 
ukraińscy oraz inne ich formacje 
militarne na służbie niemieckiej. 
Ilu Polaków zginęło zamordowa-
nych lub zdradzonych chociażby 
podczas prób przedzierania się 
przez góry, aby dostać się przez 
„zieloną granicę” do Armii Pol-
skiej na Zachodzie. Ukraińcy 
współodpowiedzialni są także 
za śmierć około 500 Polaków 
zadenuncjowanych Niemcom i 
następnie rozstrzelanych, bądź 
zgładzonych w obozach koncen-
tracyjnych.  

W Komańczy w 1939 roku wój-
tem został Bazyli Seredowycz, 
paroch greckokatolicki z sąsied-
niego Turzańska, a miejscowi na-
cjonaliści zorganizowali we wsi 
tzw. „pogrzeb Polski” (J. Oberc, 
s. 15). Od 1940 roku funkcjono-
wał posterunek Ukraińskiej Po-
licji Pomocniczej, której komen-
dantem był Wasyl Szyszkanynec, 
późniejszy „Bir”, dowódca sotni. 
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Komitet wybrany przez młodzież 
uniwersytecką, chcąc działać 
razem z kol. Rusinami, zwrócił 
się do ówczesnej „Akademicz-
nej Hromady” z zaproszeniem 
do współudziału, które to Towa-
rzystwo nadesłało odpowiedź, że 
w takiej sprawie razem z Pola-
kami działać nie myśli. Mimo 
tego, wiec studencki, który się 
odbył 12 grudnia 1896 pod prze-
wodnictwem Kazimierza Wró-
blewskiego, przewodniczącego 
Czytelni, zastrzegł, że w domu 
tym mieszkać będą akademicy 
lwowscy bez różnicy narodowo-
ści. W wiecu wzięli udział Profe-
sorowie Wszechnicy z rektorem 
ks. dr. Komarnickim na czele 
–pisał w sprawozdaniu w 1908 
roku Czesław Mączyński, jeden 
z członków Komitetu Obywatel-
skiego budowy Polskiego Domu 
Akademickiego im. Adama Mic-
kiewicz  we Lwowie . Czynił to 
czując się zobowiązanym wobec 
prywatnych darczyńców, którzy 
przyczynili się do budowy bursy 
dla mniej zamożnych studentów 
we Lwowie
 
Rusini na terenach wschodnich 
Rzeczypospolitej razem z Pola-
kami działać nie myśleli już w 
poprzednich wiekach, wykorzy-
stywali tylko a nawet niszczyli  
dobra budowane przez chętnych 
do zagospodarowania tych tere-
nów. Dopuszczali się też strasz-

liwych zbrodni na Polakach pod-
czas kolejnych powstań ukraiń-
skich kozaków wzorując się na 
okrucieństwie Tatarów.  Feliks 
Koneczny pisał o planie Stefana 
Batorego włączenia ludu ruskiego 
do armii polskiej : „były to druży-
ny zbrojne żyjące z napadania na 
Tatarów, gdy drobnymi oddziała-
mi wracali oni z łupami z jakiegoś 
napadu (na polskie zamki, dwory, 
wsie, klasztory). Ponieważ utrzy-
mywali się z wojenki, sami nieraz 
Tatarów zaczepiali, i to nieraz 
wtenczas, kiedy Polsce w  sam 
raz zależało na pokoju a Tata-
rzyn mszcząc się urządzał najazd 
(na odbudowane po poprzednim 
spustoszeniu dobra ). Na to jedna 
była rada, żeby im państwo samo 
dostarczało utrzymania, biorąc 
jak najwięcej na swój żołd. (Fe-
liks Koneczny Dzieje Polski opo-
wiedziane dla młodzieży)
 
I dzisiaj państwo polskie bierze 
na swój żołd Rusinów –Ukra-
ińców świadcząc im wszelką 
pomoc niczego w zamian nie 
żądając. Nie żąda rekompensa-
ty za zagrabiony przez Ukrainę 
majątek narodowy i prywatny 
ani nie dba o pamięć i zabezpie-
czenie dziedzictwa narodowego 
Ziem Wschodnich Rzeczypospo-
litej tworzonego przez naszych 
przodków z miłością, szacun-
kiem i narażaniem życia. Stu-
dent polskiej narodowości nie 

otrzymuje takiego wsparcia jak 
student ukraiński. Studenta ukra-
ińskiego nie uczy się historii i 
nie przekazuje wiedzy o tym, że 
co godne do zwiedzania na Ukra-
inie, Polacy budowali przez wie-
ki.  Pozwala się im na niszczenie 
śladów polskości. Obostrzenia 
czasu pandemii nie zakazały  pra-
cy ukraińskim przewoźnikom, 
sznur samochodów dostawczych 
jadących po towar do Polski lub 
dowożących z Ukrainy towar do 
ukraińskich punktów sprzedaży w 
długim korku przekracza granicę 
w Medyce. Nawet pas unijny zo-
stał na ten cel zajęty. Czy władze 
polskie zadbają o Polaków i oby-
wateli UE udostępniając zgodną z 
wymaganiami UE  trasę przejaz-
du dla nich?
 
W Akcie Fundacyjnym Fun-
dacji „Dom Uniwersytecki” z 
1903r., którą utworzyli  profe-
sorowie i docenci Uniwersytetu 
Lwowskiego z kapitałem począt-
kowym 11.129 zł. (podane zosta-
ły nazwiska zacnych akademików 
stanu świeckiego i duchownego 
oraz kwoty darowizn)  czytamy:
…my niżej podpisani profeso-
rowie i docenci Uniwersytetu 
lwowskiego mając na uwadze 
liczne potrzeby młodzieży na-
szej pieczy poruczonej, którym 
Uniwersytet sam przez się wy-
starczyć nie może i pragnąc, aby 
ta młodzież miała wszelką spo-

sobność do nauki i rozwoju przy 
dobrym zdrowiu ciała i duszy, aby 
następnie tem skuteczniej mogła 
służyć Ojczyźnie, postanowili-
śmy utworzyć fundacyę jubile-
uszową „Dom Uniwersytecki”, 
jako wieczystą.
 
Byli też darczyńcy spoza Lwowa 
- warszawski lekarz dr. Stanisław 
Hassewicz ofiarował na budowę 
Domu 20.000 K. Kwotę tę złożył 
szlachetny dobroczyńca w War-
szawskim Banku Handlowym na 
imię dra Askenazego i K. Arga-
sińskiego, ówczesnego przewod-
niczącego Czytelni akademickiej.
Polski Dom Akademicki we Lwo-
wie powstał na darowanej  przez 
hr Skarbków „przestrzeni 300 
sążni kwadr., która jest oznaczo-
na dokładnie w deklaracyi notary-
alnej, dziś przeze mnie zeznanej, 
a która z kompleksu realności 
moich lk. 462,/4 i 463iji tudzież 
466V4 we Lwowie tabularnie wy-
dzieloną być ma być”- we Lwo-
wie, dnia 24. kwietnia 1906,  Fe-
licya hr. Skarbkowa). Dodatkowo 
pomogła hr. Skarbkowa w finan-
sach: zeznała dwa skrypta dłużne 
na łączną kwotę 200.000 K. Na tej 
podstawie otrzymaliśmy od Dy-
rekcyi Banku zaliczkowego kredyt 
do tej wysokości za zniżonym pro-
centem.
 
Budynki budowane ze skła-
dek polskiego społeczeństwa 
przeszły na własność Rusinów 
- Ukraińców i noszą w XXI wie-
ku  imiona organizatorów ho-
locaustu na Polakach podczas II 
wojny światowej, tak jak i ulice, 
przy których stoją.
 
W Polsce jak przed wiekami 
mniejszość ukraińska (jak i 
żydowska) dąży do przejęcia 
polskiego majątku, który odzie-
dziczyliśmy po przodkach. Czy-
tam w Naszym Dzienniku, iż 
Prokuratura Krajowa prowadzi 
postępowanie wyjaśniające kwe-
stię nieuprawnionych roszczeń 
ukraińskiej mniejszości, która 
występuje o unieważnienie decy-
zji o przejściu  mienia  na  rzecz  
Skarbu Państwa (dekrety z 1947 
i 1949 roku) mimo, że otrzymała 
za to „mienie zamienne” wraz ze 
środkami na zagospodarowanie. 
Dotyczy to przesiedleń z Mało-
polski w inne rejony Polski jak i 
dobrowolnych przesiedleń mniej-

szości ukraińskiej do Związku 
Sowieckiego.
Niestety, niekorzystne decyzje 
dla narodu polskiego wydawa-
ne są przez (lub pod ich presją) 
przedstawicieli mniejszości na-
rodowych, którzy zajmując od 
dawna stanowiska w rządzie, sa-
morządach, przedstawicielstwach 
prawniczych, sądowniczych, 
uczelniach, fundacjach i organi-
zacjach itp. nie reprezentują in-
teresu państwa polskiego.
Wojewodzie Małopolskiemu jak i 
innym polecam analizę  znakomi-
tego Eugeniusza Romera z 1938 
r., który omawiając stosunek Ru-
sinów do państwa pisał:
Na publicznym wiecu (15. IX. 
1936) we Lwowie, powtórzonym 
następnie w setkach wieców po 
całym kraju stwierdzając, że „ko-
rinna” Polska ma dosyć miejsca 
dla swoich kolonistów, stawia 
się bez ogródek żądanie podpo-
rządkowania wszystkich spraw 
ziemi na „nacjonalno-ukrainśkoj 
terytorii”, -czytaj połowa obsza-
ru Rzeczypospolitej! -uchwałom 
„Hałycko-Wołyń- skoho Sojmu” 
- a wykraczając daleko poza li-
beralne w tym przypadku granice 
cenzury, głosi się w mowach, a 
nawet w rezolucjach hasło: „wy-
honim polskich zajdów“!
(Polski stan posiadania na połu-
dniowym wschodzie Rzeczypo-
spolitej , 1938 Lwów)
 
Niewiele czasu minęło od 1938 
roku i wymordowali Ukraiń-
cy  200 000 Lachów za to tylko, 
że byli Polakami a resztę wygoni-
li przejmując majątek prywatny i 
Rzeczypospolitej.
Apelował prof. Eugeniusz Ro-
mer o rozsądek u władz wpisu-
jąc w rezolucję zebranych w 1938 
r. poniższe słowa:
Zebranie potępia i piętnuje, 
jako zdrajców i sprzedawczy-
ków wszystkich tych, którzy do-
browolnie i nie wyczerpawszy 
wszystkich możliwości innego 
załatwienia sprawy, sprzedali swe 
majątki w ręce niepolskie i wzy-
wa wszystkie polskie Organiza-
cje, by opinię tę krzewiły i ściśle 
przestrzegały.

Aktualne dzisiaj te słowa kieruję 
do tych, co przejętym po II woj-
nie światowej znacjonalizowa-
nym  mieniem Rzeczypospolitej 
dysponują.
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i nie wyczerpawszy 
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Hały nieistniejąca dziś wieś, 
przy dzisiejszej drodze Wara-
zawa Kijów.  Majątek Police do 
którego należały Hały był wła-
snością  ziemianina Narcyza Ży-
romskiego. Za udział w powsta-
niu styczniowym w 1963 roku 
władze carskie skonfiskowały 
dobra polickie.  I Tak w wyniku 
rozparcelowania majątku po-
wstały kolonie: Hały, Soszniki i 
Tur. W roku 1870 r. majątek od 
skarbu państwa okupił carski 
generał-major Czekmarjew Mi-
chał Iwanowicz, kijowski guber-
nialny naczelnik wojskowy. Ko-
lonia Hały była bardzo dobrze 
prosperującym rozwijającym 
się polskim osiedlem w okoli-
cy. Działał Związek Strzelecki i 
inne  organizacje młodzieżowe 
i społeczne. W 1943 r. kolonia 
liczyła około 680 mieszkańców 
(97 gospodarstw).

CZAS ROZWOJU

Adam Bieruta był człowiekiem 
sukcesu, wyjechał po Wojnie 
Światowej do USA, tam dorobił 
się pieniędzy i powrócił do ro-
dzinnej wsi Hały. Wracając wie-
dział, co będzie robił. Z pięknych 
smukłych dębów z okolicznych 
lasów rozpoczął wytwarzanie 

masztów do żaglowców. Szybko 
zyskał uznanie, za jakość wyko-
nania, Kupcy przyjeżdżali aż z 
Gdańska żeby zawierać kontrakty.

Wieś przy drodze z Kowla do 
Sarn, w okresie międzywojennym 
rozwijała się bardzo prężnie. Po-
wstał tu duży tartak z trzema tra-
kami, który dawał pracę dla całej 
okolicy. Przetworzone na zamó-
wienie drewno wywożono ze sta-
cji w Rafałówce. Powiat Sarny po 
wycięciu lasów sprzedawał kar-
czowiska, przybyło wtedy dużo 
kolonistów z „Centrali”.Tuż przed 
wojną wytyczono budowę drogi, 
rozpoczęły się wywłaszczenia, 
inżynierowie dokonywali pomia-
rów. Nie czekając na zakończenie 
wywłaszczeń w lasach państwo-
wych, kopano odwadniające kana-
ły i wycinano równe pasma drzew, 
pod przyszłą drogę. Zapowiadało 
się ożywienie gospodarcze, a bez-
robotni mieli nadzieję na pracę. 
Wojna przerwała na długo tą in-
westycję. W latach siedemdzie-
siątych według polskich planów 
wybudowano drogę dziś nazywa-
ną „Warszawka”, która wiedzie z 
Warszawy do Kijowa.

Droga istniała tam od zawsze, 
gdy wybudowane zostały mosty 
w Czartorysku na Styrze i w Ho-
rodzcu na Horyniu, zyskała wiel-

kie znaczenie strategiczne. Podob-
ne znaczenie miały pobliskie tory 

kolejowe z drugiej strony wsi. 
Kiedy w 1939 wybuchła wojna, 
droga służyła głównie uciekinie-
rom z centrali, uciekając zostawia-
li swoje samochody do których 
brakowało paliwa. Szybko posłu-
żyła Armii Czerwonej niosącej 
„wyzwolenie z jarzma polskiego”, 
szarzyznę drogi ozdabiały liczne 
bramy powitalne, ozdabiane bo-
gato ukraińskimi kolorami. 

NIEMIECKA OFENSYWA

Początkiem lipca 1941 przeto-
czyły się nią w drugą stronę ucie-
kające wojska sowieckie. Nie było 
z ich strony żadnego oporu, nikt 

nie słyszał nawet wystrzału. Całe 
kolumny szły prosto do niewoli i 

głodowej śmierci.
Wtedy Niemcy zapewne uwie-
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HAŁY
gm. Antonówka

powiat Sarny
woj. Wołyńskie

/ Tu były Hały, tędy w zorganizowanej grupie szli Polacy z opuszczonej Huty Stepańskiej 
do stacji kolejowej Żełuck, przy niemieckim posterunku w Grabinie.

/ Z prawej strony pod lasem rozciągają się Soszniki.

/ Przy samej drodze wykonujemy krzyż dębowy.

/ Stawiamy krzyż w Hałach

/ Widok krzyża na tle drogi
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rzyli w szybkie zwycięstwo. Za-
trzymywali się nawet na kilka 
dni, odpoczywając według planu. 
Sowieci bez przerwy maszerowa-
li, próbując się wycofać. Padające 
ze zmęczenia wojsko nie stano-
wiło dla Niemców zagrożenia. 
Kiedy tak Niemcy odpoczywali 
na skraju Hał podeszli do nich 
mieszkańcy, wielu żołnierzy było 
ze Śląska. Wtedy Stanisław Jach 
kolonista przybyły do Sosznik w 
1935 z Będzina, rodowity Ślą-
zak, poznał znajomych z ulicy, 
byli w niemieckich mundurach. 
Ucieszyli się widokiem rodaka, 
spotkanie stało się przyjazne i 
swobodne. Ślązacy służyli w 17 
Armii Niemieckiej za tłumaczy, 
a ich pułk był ze Stettina. Zaraz 
też zeszedł się tłum ciekawskich, 
żołnierze częstowali papierosami, 
dzieci mogły liczyć na cukierki. 
Rozmowy szybko przerodziły się 
w politykę i temat główny marsz 
na Moskwę. Niemieccy żołnierze 
nie rozumiejąc, o czym tak żywo 
rozmawiają Ślązacy, prosili o 
tłumaczenie. Gospodarze dyplo-
matycznie i grzecznie starali się 
przedstawiać swoje poglądy, nie 
wątpiąc ani słowem w zwycięstwo 
Niemców. W międzyczasie z od-
dali z podniesionymi do góry rę-
kami szli dwaj czerwonoarmiści, 
na plecach niosąc długie karabiny. 
Podeszli do Niemców, ci kazali 
oddać karabiny, które porozbijali 
o żelazne koła wozów, a im kazali 
się wynosić. Rozbawieni sytuacją 
żołnierze niemieccy zachodzili się 
śmiechem. Nie przerywając kon-
tynuowali spotkanie z ludnością 
cywilną.

DZIADEK MYSZKIEWICZ 

Wtedy wmieszał się do rozmowy 
stareńki dziadek z Sosznik, Józef 
Myszkiewicz. Weteran Wojny Ja-
pońskiej, starzec obyty w świecie 
i oczytany. Pociągając fajkę, za-
pytał niemieckiego żołnierza „Co 
was tak śmieszy?”, gwar natych-
miast ucichł, wszyscy odwrócili 
się patrząc na dziadka „a wiesz ty 
synku, gdzie Moskwa?” Nie otrzy-

mując odpowiedzi kontynuował 
„To ci powiem, tyle samo drogi, 
co do Berlina. A wiesz tu synku, 
że Berlin dziesięć razy bliżej niż 
Chabarowsk”. Niemcy słuchali, a 
Józef kontynuował „Sowiety mają 
się gdzie wycofywać, a jesień tuż, 
tuż. A wiesz ty synku, jakie tam są 
błota i śniegów niekończące się 
wiorsty. Ja służyłem za Cara, to 
wiem. Lepiej szybko wracajcie do 
domów, tam będzie wasz koniec”. 
Jak Ślązacy tłumaczyli dziadka 
wywody nie wiadomo, ale pozo-
stałych Niemców bardzo to bawi-
ło. Nie wiadomo też, co jeszcze 
dziadek im naopowiadał, bo dłu-
go rozmawiali. Wieczorem jeden 
Ślązak służący w wojsku niemiec-
kim przyszedł i powiedział, że on 
zostanie i żeby go przechować. 
Wtedy wszyscy, co mu w głowie 
zawrócili pouciekali do lasu, cze-
kali aż pójdzie z wojskiem dalej. 

Nie zeszło kilka miesięcy jak 
Niemcy apelowali o oddawanie 
ciepłej odzieży dla wojska. Na 
kontyngent wyznaczane były do 
oddania również psy i koty, któ-
re szły na skóry dla żołnierzy. 
Niektórzy, aby przypodobać się 
Niemcom oddawali sami dodat-
kowe kożuchy. Kobiety na dru-
tach robiły rękawiczki, które po-
tem przeliczano na odpowiednik 
należnego kontyngentu.

CZASY ZAGŁADY BANDE-
ROWSKIEJ

Nadeszły czasy zagłady ban-
derowskiej. Kolonia ze względu 
na swoje położenie i bliskości do 
torów nie była odcięta od świata. 
Mieszkańcy utworzyli samoobro-
nę, wybudowali wielki schron w 
centrum wsi, a od pilnujących to-
rów, Niemców i Węgrów kupowa-
li broń i amunicję. Powyciągali też 
ukryte z Wojny Światowej karabi-
ny, przygotowując się do odparcia 
napadu. Przybyły z Londynu ci-
chociemny Władysław Kochański 
był częstym gościem na Hałach, 
próbując bezskutecznie narzucić 
komendantowi samoobrony swo-
ją wizję organizacyjną, opartą na 

oddziale operującym w terenie. 
Wiązałoby się to z konieczno-
ścią odejścia mężczyzn do lasu, 
a rodziny pozostałyby bez opieki, 
jedynie mogąc liczyć na party-
zantów. Co w obliczu miażdżącej 
przewagi liczebnej Ukraińców 
było nie do zaakceptowania. Mar-
cin Brzozowski przedwojenny 
kurator szkolny, który z wojny 
1939 r. wrócił z karabinem ma-
szynowym, nie uległ jednak i miał 
swoje zdanie. Był on inicjatorem 
budowy bunkra na wzór takiego, 
jaki powstał w jego rodzinnej wsi 
Wydymer. Cały czas mieszkańcy 
mieli nadzieję, że unikną napadu 
i zdołają przetrwać. Banderowcy 
mordując w okolicy na razie nie 
ruszali Hał. 

Do połowy czerwca był spokój 
i wtedy ktoś podpalił opuszczone 
gospodarstwo Ukraińca Paszki, 
znajdujące się w kierunku lasu 
kilkaset metrów dalej. Okropność 
tego podpalenia polegała na tym, 
że ktoś, kto podpalił, wprowadził 
do pustej stajni konia i ten koń pa-
ląc się przeraźliwie rżał. Nie zro-
bił tego żaden Polak. Po tym poża-
rze nastało wielkie przygnębienie. 

PIERWSZY OGIEŃ

Pierwszy ogień z rozpoczyna-
jącego się 16 lipca 1943 r. ataku 
na wsie wokół Huty Stepańskiej 
i Wyrki, zauważono w sąsiednim 
chutorze Czerwińsk. Wszczęto 
alarm, kiedy ludność  jak zakładał 
plan chroniła się w wielkim schro-
nie na obrzeżach już byli bande-
rowcy i podpalali budynki. Sta-
nowiska ogniowe z każdej strony 
schronu zapewniały względne 
bezpieczeństwo. Banderowcy 
ostrzeliwani nie próbowali zaata-
kować umocnienia. Mordowali 
napotkanych i podpalali zabudo-
wania, niektóre wcześniej obra-
bowali i poszli dalej na Wyrkę. 
Ilość ofiar jest nieznana, nie doli-
czono się, co najmniej kilkadzie-
siąt osób, spośród tych które nie 
zdołały się ukryć. Kiedy o świcie 
przybyli z pomocą Niemcy z Ra-

fałówki, ograniczono się jedynie 
do natychmiastowej ucieczki ra-
zem z nimi. Strach paraliżował, bo 
od strony Huty Stepańskiej i Wy-
rki słychać było odgłosy walki.

Hały zostały opuszczone, oko-
liczna ludność ukraińska rozpo-
częła 17 lipca, sporadyczny rabu-
nek. Widząc możliwość łatwego 
wzbogacenia, mimo niedzieli w 
następny dzień rzucili się do ma-
sowej grabieży. W ten też dzień po 
południu obrońcy i ludność opu-
ściła Hutę Stepańską, kierując się 
właśnie na Hały. Przed zachodem 
słońca kolumna przeszła obok 

wsi. Przednia straż huciańska za-
biła kilku rabusiów. Oczom idącej 
kolumny ukazał się straszny wi-
dok, kwitnące kwiaty w ogród-
kach i spalone domy za nimi, od 
których unosił się odór spalonych 
ciał ludzi i zwierząt. Przy budach 
uwiązane, wyjące psy dopełniały 
obrazu hekatomby. 1)

1) Źródła informacji: 3, 36, 81, 
85, 101

Janusz Horoszkiewicz 

c.d.n
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/ Słońce zachodzi nad Hałami

/ „Kiedy znaleźliśmy krzyż w Hałach Władek Miszkiewicz objął go rękoma i płakał 
kwadrans. Był szczęśliwy. Tu urodzili się rodzice Władka, uciekali przed rzezią wołyń-
ska. Władek odszedł na zawsze w 2019 roku. Kresowiak, wychowawca, przewodnik”. 

fot. Ryszard Fraczek Władek 

/ Krzyż z napisem „Tu była wieś Hały” fot. Ryszard Fraczek
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Nazywam się Bolesław Sawa. 
Mam 85 lat i mieszkam w miej-
scowości Buśno gm. Białopole 
pow. Chełm. Urodziłem się 27 
maja 1927 r. w miejscowości 
Ludmiłpol, gmina Werba, pow. 
Włodzimierz Wołyński na Wo-
łyniu. Rodzice moi to Józef i 
Zofia Sawa z domu Solak. Oj-
ciec zmarł, gdy miałem zaled-
wie osiem lat. Został pochowa-
ny na cmentarzu parafialnym 
w Swojczowie. Ze strony ojca 
nie pamiętam żadnej rodziny. 
Mama miała dwóch rodzonych 
braci: Jacka i Józefa. Jacek So-
lak mieszkał w Uściługu, jego 
żona miała na imię Agata, ale 
nie wiem jakie było jej nazwisko 
rodowe. Pamiętam natomiast ich 
dwie córki: Marię i Zofię. Drugi 
brat mamy Józef Solak mieszkał 
na Korczunku, albo na Fundu-
mie. Nie znam nazwiska rodo-
wego mojej drugiej wujenki, 
żony Józefa Solaka, ale pamię-
tam że mieli dwoje dzieci: córkę 
Helenę i syna Stanisława.
Nie pamiętam też, abyśmy kie-
dyś jeździli w odwiedziny do 
moich wujków. Pamiętam je-
dynie, że do nas do Ludmiłpo-
la, przyjeżdżali obaj wujkowie, 
ale częściej bywał wujek Józef. 
Przyjeżdżał saniami zimową 
porą, zostawał na noc, a drugie-
go dnia jechał do domu. Była to 
dość duża odległość, bo przejeż-
dżał przez Włodzimierz Wołyń-
ski i miasteczko Uściług. Latem 
tych odwiedzin nie było, bo było 
daleko i każdy miał dużo roboty 
w domu. Po wojnie też nie od-
wiedzaliśmy się. Jak dowiedzia-
łem się, gdzie oni mieszkają, 
miałem już swoją rodzinę i dużo 
roboty w polu. Nie było czasu na 
wyjazdy. Byłem tylko z najstar-
szą córką Krystyną na pogrzebie 
wujka Jacka. Była to jesień 1968 
r., albo wiosna 1969 r.. Obaj 
bracia mamy szczęśliwie prze-
żyli wojnę, a po jej zakończe-
niu osiedlili się w miejscowo-
ści Łuszków pow. Hrubieszów. 
Obaj już nie żyją, spoczywają na 
cmentarzu parafialnym w Horo-
dle.
Było nas czworo rodzeństwa. 
Najstarszy brat Stanisław, był 
już żonaty i miał swoją rodzinę. 
Żona jego Maria pochodziła z 
polskiej wsi Oseredek z d. Zio-
browska, bądź Zebrowska. Mie-
li oni troje, albo czworo dzieci. 
Starsi chłopcy mieli na imię: 
Heronisław albo Hieronim i 
Czesław. Tego młodszego dziec-
ka, albo dwojga imion nie pa-
miętam. Siostra Helena również 

była mężatką. Jej mężem był 
Marian Mikuś, który pochodził 
też z kol. Ludmiłpol. Jego ojciec 
był kowalem w naszej kolonii. 
Mąż mojej siostry, a mój szwa-
gier został wzięty do wojska do 
rezerwy, nie pamiętam dokład-
nie w jakim to było okresie, czy 
to było przed wybuchem woj-
ny, czy zaraz po jej wybuchu. 
Nie wiem, co z nim się stało, 
ślad po nim zaginął. Mieli oni 
malutką córeczkę, która zmarła 
przed wybuchem wojny. Została 
również pochowana na cmenta-
rzu w Swojczowie. Brat Wacław 
był starszy ode mnie o 3 lata. Ja 
byłem najmłodszy z rodzeństwa. 
Moja matka chrzestna miała na 
nazwisko Liśkiewicz, imienia 
nie pamiętam, a ojcem chrzest-
nym był Franciszek Majcherski. 

Wołyńska mozaika narodów i 
kultur

Nasza miejscowość to była kolo-
nia, na której przed wojną miesz-
kali Polacy i Niemcy, ale przed 
jej wybuchem Niemcy wyjecha-
li, a na ich miejsce nasiedlono 
Ukraińców. Rodzice moi mieli 
duże, jak na owe czasy 24 - hek-
tarowe gospodarstwo. Z tego 6 
ha ojciec zapisał najstarszemu 
bratu Staszkowi, który mieszkał 
po drugiej stronie drogi. Tam 
pobudował  mieszkanie. Siostra 
Helena mieszkała razem z nami 
w rodzinnym domu. Z tego co 
pamiętam, po śmierci ojca w 
gospodarstwie pomagali nam 
mieszkańcy naszej miejscowo-
ści, w tym: Zygmunt Szyrma, 
który był szwagrem dla Wła-
dysława Zielińskiego, Juliusz 
Pic i Franciszek Giemza. Na 
pozostałych 18 ha było co ro-
bić, ale mieliśmy cztery konie, 
więc dawaliśmy radę. 
Naszym najbliższym sąsiadem 
z okresu przedwojennego był 
Niemiec Miller. Był to dobry 
człowiek. Zresztą jak mieszkali 
Niemcy, to można było zostawić 
na polu pług, brony, czy nie-
wysiane zboże i nigdy nic nie 
zginęło. Można było zostawić 
otwarte drzwi do mieszkania. 
Niemiec przyszedł, zobaczył, 
że nikogo nie ma w domu, wy-
chodził na podwórko i wołał. 
Miller, jak wysiedlali Niem-
ców, a było to zimową porą,  
przyszedł do nas do domu i 
pożegnał się z nami. Zupeł-
nie inaczej było jak przyszli 
Ukraińcy. Nie wiem skąd ich 
nasiedlono. Z pola trzeba było 

wieczorem wszystko zabierać, 
a i w obejściu, jak na widoku 
zostały, jakieś narzędzia np. 
siekiera, widły, czy łopata, to 
ginęły.  
Jak wcześniej wspominałem, 
w domu zawsze było dużo ro-
boty, tak że ja nie bywałem w 
okolicznych miejscowościach. 
Taką sąsiednią wioską dla przy-
kładu, była Poczekajka na której 
mieszkali, zarówno Polacy, jak i 
Ukraińcy. Nasze pola łaczyły się 
także z działkami, należącymi 
do mieszkańców Kohylna, do 
którego drogą było około 3 km, 
dużej wsi ukraińskiej, polskich 
gospodarzy, było tam b. mało. 
W okolicy był także las i tartak, 
do tego lasu b. lubiłem chodzić 
na jagody.
Bywałem w kościele w Swoj-
czowie do którego, było ok. 8 
km drogi. Ale jako młody chło-
pak nie bardzo zwracałem wte-
dy uwagę na wystrój kościoła, 
ani na jego otoczenie. To i te-
raz trudno spamiętać, już nawet 
proboszcza księdza Franciszka 
Jaworskiego. Nie pamiętam też, 
żadnych znajomych ze Swojczo-
wa. Pamiętam jednak że w ołta-
rzu głównym, był obraz Matki 
Bożej Siewnej, który otoczony 
był specjalną troską i modli-
twą wiernych. A gdy w końcu 
sierpnia 1943 r. banderowcy 
wysadzili i spalili naszą świą-
tynię do cna, obraz nasz dzięki 
łasce Bożej Opatrzności, ocalał 
i dziś znajduje się w Otwocku 
pod Warszawą. Pamiętam także, 
jak podczas nabożeństw, grom-
ko śpiewał nasz parafialny chór. 
W kościele bywaliśmy z okazji 
większych uroczystości. Jeź-
dziliśmy wtedy furmanką, a w 
zimie, jak był śnieg saniami. 
Naturalnie ateizm na Ziemi 
Wołyńskiej, był zupełnie nie-
znany, ludzie głęboko żyli wia-
rą swoich przodków i ciężką 
pracą, po temu wieś wołyńska, 
bogata była w piękne tradycje 
religijne i patriotyczne. 
Pamiętam niektóre zwyczaje 
świąteczne, które panowały w 
moim domu. Specjalnie uro-
czyście przeżywano Boże Na-
rodzenie, pewnie po temu, że 
to święta o klimacie wybitnie 
rodzinnym. Była żywa choinka 
z lasu i były ozdoby choinko-
we, które my dzieci robiliśmy, 
nawet ze słomy, takie łańcuszki. 
Do chaty zaś przynoszono i sta-
wiano w kącie króla. Na wigilię 
obowiązkowo była kutia, to taka 
potrawa przyrządzana z ziaren 
pszenicy i maku. Najpierw psze-

nicę trzeba było utłuc w takim 
drewnianym stępie. W czasie 
posiłku gospodarz domu na-
bierał łyżką, tej kutii i rzucał 
w sufit. Ilość przyczepionych 
do sufitu ziaren symbolizowa-
ła, późniejszy zbiór w czasie 
żniw, tzn ilość kop zboża. Po 
domach chodzili i śpiewali ko-
lędnicy i do nas też zachodzili, 
ale ja jakoś nigdy się nie wy-
brałem kolędować. Natomiast 
na Wielkanoc, gospodarze ze 
mszy rezurekcyjnej wracali do 
domu na wyścigi, kto szybciej 
wrócił, miał szybciej zebrać 
zboże z pól. Kurom w ten dzień 
dawano jeść w powróśle, sypano 
im zboże w obrębie tego splecio-
nego ze słomy powrósła. Miało 
to zapewnić trzymanie się kur 
domu, nie chodzenie do sąsied-
nich zagród.
Z innych dorocznych uroczysto-
ści religijnych, chciałbym jesz-
cze wspomnieć Zielone Światki, 
kiedy nasze wołyńskie chaty, 
stroiło się zielonymi gałązkami, 
a zawsze miało to swój b. specy-
ficzny i niepowtarzalny klimat. 
Warto powiedzieć także słowo 
o naszych wołyńskich majów-
kach. Nabożeństwa majowe 
podczas których uroczyście 
śpiewano litanię ku czci Naj-
świętszej Maryi Panny, orga-
nizowane były w Ludmiłpolu 
na placu szkolnym. Ludzie sta-
wiali prowizoryczny ołtarzyk, 
na nim obrazek i kwiaty, a po-
tem wspólnie śpiewali litanię, 
ku czci Matki Najświętszej. 
Podobnież czyniono w czerw-
cu, gdy śpiewano nabożeństwo 
czerwcowe, ku czci Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa. Lu-
dzie na te spotkania przychodzi-
li w różnej liczbie, bywałem tam 
niekiedy i ja.
Pamiętam jak koło naszego 
domu przechodzili ludzie idący 
do kościoła na odpust Matki Bo-
żej Siewnej. Odbywał się 8 wrze-
śnia w Swojczowie i był bardzo 
uroczysty, byli to pielgrzymi z 
różnych miejscowości, w tym 
z kolonii Barbarówka. Często 
odpoczywali na naszym po-
dwórku. Mama wtedy wynosi-
ła im życzliwie, coś do jedzenia 
i picia. Pamiętam, że jedną z 
takich pielgrzymujących, star-
szych ode mnie dziewcząt, była 
Kazimiera Zielent lub Zelent z 
kolonii Barbarówka. Z czasów 
kiedy mieszkałem w Ludmiłpo-
lu, zapamiętałem także, że przez 
naszą kolonię bywało dwa razy 
w miesiącu przejeżdżali ułani, 
albo szła piechota, byli to polscy 

żołnierze z jednostki z Włodzi-
mierza Wołyńskiego. Piękny 
był to widok, bo oni zawsze 
przejeżdżali, albo przechodzi-
li ze śpiewem. Raz szli, innym 
razem jechali od strony Kohylna 
w stronę Gnojna. Ludzie wtedy 
wychodzili do drogi i patrzyli, a 
często też rozmawiali z żołnie-
rzami.
W naszej kolonii Ludmiłpol była 
szkoła, do której chodziły dzieci 
zarówno z naszej kolonii ale i ze 
wsi Poczekajka i ze wsi Osere-
dek. To był drewniany budynek, 
który stał mniej więcej na środ-
ku Ludmiłpola. Ze mną do klasy 
chodziła córka Władysława Zie-
lińskiego, Janina. Ze starszych 
klas pamiętam Julka Pica, Fran-
ka Giemzę oraz z Poczekajki: 
Dębickiego, imienia nie pamię-
tam. Z czasów kiedy chodziłem 
do szkoły, to kolegów miałem 
jedynie w szkole. Po szkole ni-
gdzie za bardzo nie chodziłem. 
Gospodarka była duża i zawsze 
było dużo roboty. W szkole 
uczyła nas nauczycielka, ale dziś 
już nie pamiętam jej nazwiska. 
Nie pamiętam też, abyśmy mieli 
organizowane jakieś wycieczki, 
albo inne rozrywki. Pamiętam 
natomiast b. dobrze, że mój 
chrzestny Franciszek Maj-
cherski, często zabierał mnie w 
niedzielę, przed szkołę na tzw. 
zajęcia przysposobienia woj-
skowego. Na te zajęcia, organi-
zowane przez Majcherskiego, 
przychodzili chłopcy w róż-
nym wieku. Starszych nazy-
wano „strzelcami” młodszych 
„orlętami”. Majcherski uczył 
tych chłopaków maszerować, 
śpiewać wojskowe piosenki, a 
starszych także uczył, obcho-
dzenia się z bronią. Do wybu-
chu wojny, zdążyłem ukończyć 
4 klasy szkoły podstawowej. Po 
wybuchu wojny, nie chodziłem 
już do szkoły, ale pomagałem w 
gospodarstwie.

Bandery dostali broń i na tej 
spokojnej ziemi zaczęło się 
piekło

Nie pamiętam, aby przed woj-
ną były jakieś nieporozumie-
nia wśród mieszkańców naszej 
kolonii. Na Wołyniu w tamtym 
czasie wszyscy żyli zgodnie, 
zakładali wspólne, mieszane 
rodziny, obok siebie z powo-
dzeniem gospodarzyli: Pola-
cy, Ukraińcy, Niemcy, Żydzi, 
a nawet Czesi i Białorusini się 
trafiali. Dopiero jak przyszli 
Niemcy i Ukraińcy dostali 
od nich broń, to wszystko się 
gwałtownie zmieniło, także i 
w naszej okolicy. Słyszałem 
jak starsi mówili, że robi się 
niespokojnie. Widziałem nie-
raz, jak brat Wacek rozmawiał 
ze starszymi chłopakami, którzy 
u nas pracowali, a byli to Ju-
lek Pic, Franek Giemza, ale nie 
wiem o czym rozmawiali. Był 
też Zygmunt Szyrma, który był 
już żonaty. Ja nie byłem takim 
bezpośrednim świadkiem roz-
mów o tym, co się działo w oko-
licy. Teraz myślę, że może mnie 

Bohaterzy Ukrainy przyszli 
nocą mordować Lachów 
w Ludmiłpolu na Ziemi 

Swojczowskiej
Sławomir Tomasz Roch
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wtedy oszczędzali. Nie mówili 
o mordach, ale słyszałem jak 
mówili, że Ukraińcy zabrali z 
naszej kolonii kilku mężczyzn 
i wywieźli do Świnarzyńskiego 
lasu. Teraz nie pamiętam już, 
kogo wtedy wywieźli.
Niektórzy zaczęli wyjeżdżać. 
Ludzie zaczęli nocować poza 
domami. Chowali się po stodo-
łach, oborach, kopali schrony. 
Pamiętam, że mój najstarszy brat 
Stanisław też mówił o ucieczce, 
ale mama zawsze powtarzała, że 
nikomu nic nie zrobiła, nikomu 
nic nie jest winna, więc dlacze-
go ma uciekać? Nie wiem, czy 
pod wpływem słów mamy, czy 
była też inna przyczyna, brat 
został. Wiem, że razem z sąsia-
dem, nazwiska nie pamiętam, 
wykopali w stodole sąsiada 
schron. Nie wiem czy w czasie 
napadu byli w tym schronie i do 
dziś nie wiem, co z nimi się sta-
ło. Najprawdopodobniej wszy-
scy zginęli, bo nikogo z rodzi-
ny nigdy więcej nie spotkałem. 
Trzeba raz jeszcze podkreślić 
z mocą, że sytuacja na Woły-
niu i w samym Ludmiłpolu, 
zaostrzyła się gwałtownie po 
tym, jak Niemcy dostarczyli 
Ukraińcom broń. Banderowcy 
natychmiast poczuli się ważni i 
zaczęły się pierwsze napady na 
polskie rodziny. Groźna sytu-
acja była również uwarunko-
wana totalnym brakiem bro-
ni, po polskiej stronie, no bo i 
czym mieli się Polacy bronić, 
skoro pod ręką nie było nawet 
granata, pistoletu, o karabinie 
nie wspomnieć.
Nie pamiętam pierwszej śmier-
telnej ofiary rzezi ukraińskiej. 
W mojej pamięci utkwił obraz 
tej strasznej nocy, kiedy zginę-
li moi najbliżsi, ale i wtedy nie 
rozpoznałem żadnego z mor-
derców. Ukrainiec Stolaruk był 
tym, który mówił na targu we 
Włodzimierzu Wołyńskim, że ja 
przeżyłem, ale czy brał on udział 
w napadzie tego nie wiem. Nie 
pamiętam też, aby przed napa-
dem na nasz dom, wcześniej 
Ukraińcy nas nachodzili, ale 
musiało coś być, bo pamiętam 
noclegi poza domem. W domu 
spały mama i siostra, a my z bra-
tem Wackiem spaliśmy, albo w 
stodole, albo na „wyżkach” w 
oborze. Jeżeli chodzi o rodzinę 
Władysława Zielińskiego, to 
oprócz najstarszej córki Wła-
dysławy, która zginęła podczas 
napadu na Ludmilpol razem 
ze swoimi dziadkami, których 
imion ja niestety nie znam, było 
jeszcze kilkoro dzieci: Janina, 
która chodziła ze mną do szkoły, 
Fredek, Halina, Jadwiga, Danu-
ta, Kazimierz, Stanisław i Ma-
rian. Część z nic urodziła się, już 
po tej stronie rzeki Bug.

Na Ludmiłpol Ukraińcy przy-
szli nocą

Napad na naszą kolonię miał 
miejsce latem, w czasie żniw. 
Nie pamiętam, który to był rok. 
Ukraińcy przyszli nocą. Ja z bra-
tem Wackiem spaliśmy na tzw. 

„wyżkach” nad oborą. Spaliśmy 
na koniczynie. Brat położył się 
na brzegu, a mnie kazał położyć 
się od strony dachu. W domu 
spała mama i siostra Hela. Ze 
snu obudziły mnie głosy. Usły-
szałem jak Ukraińcy, którzy 
weszli do nas po drabinie, na-
kazują bratu schodzić na dół, 
oraz pytają o mnie. Mnie nie 
widzieli, ponieważ w czasie 
snu stoczyłem się pod strzechę 
dachu. Gdy usłyszałem głosy, 
leżałem cicho i nie ruszałem 
się. Brat nic im nie odpowie-
dział, chciał tylko wziąć czap-
kę, wtedy jeden z Ukraińców 
powiedział mu, że nie będzie 
mu już potrzebna. Jeden z nich 
powiedział też do pozostałych, 
że ja już nie żyję. Nie wiem 
dlaczego to zrobił. Wiem tyl-
ko, że wiedział, że ja zostałem 
przy życiu. Dowiedziałem się 
o tym przypadkiem po niedłu-
gim czasie, gdy byłem na targu 
we Włodzimierzu Wołyńskim. 
Byłem wtedy z Władysławem 
Zielińskim. W tym czasie kiedy 
kręciłem się po targu, do Zieliń-
skiego podszedł znajomy Ukra-
iniec z Ludmilpola o nazwisku 
Stolaruk i zaczęli rozmawiać. W 
czasie tej rozmowy powiedział 
on do Zielińskiego, że ja przeży-
łem rzeź. Władysław Zieliński 
odpowiedział mu, że wie o tym 
i że ja jestem tutaj na targu i że 
zaraz przyjdę, wtedy on szybko 
odszedł.
Ilu było Ukraińców, nie wiem. 
Gdy tylko zeszli z wyżek na dół 
do obory, posłyszałem charcze-
nie podobne do zarzynanego 
zwierzęcia. Podejrzewam, że to 
właśnie tak charczał mój brat 
Wacek, którego oni zabili zaraz 
w oborze. Zaraz też usłyszałem 
krzyk na podwórku. Ostroż-
nie zrobiłem małą dziurkę w 
strzesze i patrzyłem, co tam 
się dzieje. Zobaczyłem mamę i 
siostrę, których Ukraińcy wy-
prowadzili z domu. One pew-
nie też już wiedziały, co ich 
czeka z rąk tych „nocnych go-
ści”, dlatego krzyczały, a może 
w ten sposób chciały ostrzec 
nas, nie wiem. Zobaczyłem, że 
Ukraińcy wrzucają je do stud-
ni, która była na podwórku. 
Nie wiem, czy przed wrzuce-
niem zostały one zabite, czy też 
wrzucili je tam żywe. Po tym 
mordzie, ja nie schodziłem z 
tych wyżek, bałem się, czy tam 
gdzieś jeszcze nie ma Ukraiń-
ców. Przesiedziałem w tej koni-
czynie na tych wyżkach do rana. 
Rano, gdy wszędzie było cicho, 
zeskoczyłem na oborę, bo drabi-
ny już nie było. Obok miejsca, 
gdzie stała drabina, zobaczyłem 
na słomie krew. Brata już tam 
nie było, ale ja jestem przeko-
nany, że to była Jego krew. Nie 
wiem, co zrobili z bratem. Po-
dejrzewam, że mogli go także 
wrzucić do studni. W oborze nie 
było już też, ani koni, ani krów. 
Wyszedłem chyłkiem z obory 
i schowałem się za stodołą w 
zbożu, które było już skoszone 
i złożone w półkopki. W pół-
kopku zboża przesiedziałem 
gdzieś do południa. Obser-

wowałem, co dzieje się wkoło. 
Widziałem, że Ukraińcy zaj-
mowali się swoimi sprawami. 
Ostrożnie wyszedłem z tego 
półkopka i chyłkiem, polami 
przy miedzach, zacząłem ucie-
kać z tego miejsca. Gdy wi-
działem Ukraińców pasących 
krowy, albo jadącego kogoś na 
rowerze, wtedy czołgałem się, 
żeby nikt mnie nie zobaczył. 
W niektórych miejscach rosła 
reczka, tam można było iść 
chyłkiem. Kierowałem się na 
komin cegielni. Wiedziałem, że 
gdzieś tam jest polska placów-
ka. Szczęśliwie tam doszedłem 
przed wieczorem. 
Trafiłem na oddział, w którym 
był Franciszek Majcherski i 
Władysław Zieliński, mieszkań-
cy naszej miejscowości. Zapy-
tali mnie; co ja tu robię, wtedy 
im opowiedziałem o napadzie i 
wymordowaniu rodziny. Dali mi 
jeść i kazali zostać. Powiedzieli 
też, że w najbliższy wieczór tam 
pojedziemy. Tak też się stało. 
Jeszcze tego samego wieczora 
pojechaliśmy furmanką na kolo-
nię Ludmiłpol. Wjechaliśmy po-
lami na nasze podwórko od stro-
ny Oseredka i zatrzymaliśmy się 
w pobliżu stodoły. Wszyscy ze-
szliśmy z furmanki i zaczęliśmy 
iść w stronę domu. 
Zobaczyłem wtedy zasłonięte 
okna w moim rodzinnym domu, 
a przed domem człowieka, jak 
się okazało ukraińskiego war-
townika. Zatrzymał nas i zapytał 
o hasło, wtedy jeden z Polaków 
podał hasło „Klucz”. Ukrainiec 
jeszcze o coś pytał, ale Polak 
rozmawiający z nim cały czas 
po ukraińsku, powiedział do 
niego: „Ty nas nie strzymuj, 
tylko pokaż drogę jak dojechać 
do...., (tu padła nazwa ukraiń-
skiej wioski, której niestety nie 
pamiętam), bo my jedziem na 
zybranie na tych proklatych 
Lachiw, a już późno, my tam 
już powinni być”. Ukrainiec 
poszedł z nim na drogę. Ode-
szli kawałek, wtedy ten Ukra-
iniec został zastrzelony. Polak 
szybko wrócił i wszyscy sko-
czyli pod okna i drzwi. Drzwi 

podparli kołkiem i wtedy ktoś 
do mnie powiedział, że będą 
rzucać do środka granaty, bo 
tam jest zebranie Ukraińców. 
Rzeczywiście słychać było, jak 
rozmawiali ze sobą. Wrzu-
cili te granaty, krew wypły-
nęła przez próg na zewnątrz 
domu. Potem wszyscy wsiedli 
na furmankę i pojechali kawałek 
drogą w stronę Gnojna. Nikogo 
wtedy nie widziałem na drodze, 
było cicho.
Nie wiem skąd Polacy wiedzie-
li o tym ukraińskim zebraniu i 
skąd znali hasło. Nikogo o to nie 
pytałem. Nie wiem, czy ta ak-
cja to było pomszczenie śmierci 
mieszkańców naszej kolonii, czy 
też zapobieżenie wymordowania 
Polaków z innej miejscowości, a 
może jedno i drugie. Po tych wy-
darzeniach, nigdy więcej nie by-
łem w mojej rodzinnej miejsco-
wości. Słyszałem też później od 
ludzi, że w tę noc wymordowa-
no na naszej kolonii 140 osób. 
Wśród nich byli też rodzice 
Władysława Zielińskiego oraz 
jego najstarsza córka Wła-
dzia, która przyszła w odwie-
dziny do dziadków i została, u 
nich na noc. Zieliński z żoną i 
dziećmi wyprowadził się z Lud-
miłpola jeszcze przed napadem. 
Mieszkał na Cegielni pod Wło-
dzimierzem Wołyńskim.

Bo szcze nie było rozkaza La-
chów rezać

Takie nieludzkie rzezie, które 
dziś określamy mianem ludobój-
stwa, banderowcy urządzali Po-
lakom niemal na całym Wołyniu, 
a nawet i znacznie dalej: na Po-
dolu, Pokuciu, Polesiu, Lubelsz-
czyźnie i nawet w Bieszczadach. 
Nie inaczej było i w rodzinnych 
stronach mojej żony Stanisławy 
z d. Ptak, która również pocho-
dziła z Wołynia, gdzieś z okolic 
miasteczka Uściług. Po wojnie; 
gdy podczas rodzinnych spotkań 
z rozżewnieniem wspominali-
śmy przedwojenną sielankę, a 
potem to wszystko, co przyszło, 
to morze krwi i łez, mówiła o 

tamtych dniach i wydarzeniach. 
Zarówno żona; jak i jej krew-
ni często opowiadali, że w ich 
stronach banderowcy, tak-
że często napadali na polskie 
rodziny, a celem zawsze było 
kompletne wymordowanie do-
mowników, rabunek mienia, 
a potem spopielenie reszty, 
by nawet ślad nie pozostał, po 
polskich osiedlach. Nie wszy-
scy ulegli jednak, tej nieludz-
kiej ideologii, tej demonicznej 
nienawiści. Rodzina żony Sta-
nisławy zdołała uciec przed 
rzezią, dzięki ostrzeżeniu, jakie 
otrzymała od znajomej Ukra-
inki o imieniu Luba. Znała ona 
b. dobrze polską rodzinę Józefa 
Ptak i często zachodziła do ich 
domu z wizytą, ponieważ była 
koleżanką ze szkoły Stanisła-
wy Ptak, która była jego córką. 
Gdy w okolicy zaczęło się robić 
niespokojnie, a nawet źle, przy-
chodziła i mówiła otwarcie do 
matki Staszki: „O już wam ko-
niec dziś, koniec Polaki, już was 
więcej nie będzie.”. Zapytana 
następnego dnia, czemu jej czar-
ne wieści się nie ziszczają i na 
razie nikt się ich nie czepia, po-
wiedziała krótko i wprost: „Bo 
szcze nie było rozkaza!”. Jednak 
gdy rozkaz przyszedł i rzeź mia-
ła się zacząć, przyszła wcześniej 
i uprzedziła naszych, tak że zdo-
łali uciec i tak oto wyratowali 
się od pewnej i strasznej śmier-
ci. [fragment wspomnień Bole-
sława Sawa z kolonii Ludmiłpol 
w pow. Włodzimierz Wołyński 
na Wołyniu 1939-45, wysłucha-
nych, spisanych i opracowanych 
przez S. T. Roch]

Zdjęcie: Bolesław Sawa z kolo-
nii Ludmiłpol na Ziemi Swoj-
czowskiej, naoczny świadek 
ludobójstwa na niewinnej lud-
ności polskiej 29 sierpnia 1943 
r. w kolonii Ludmiłpol na Wo-
łyniu. Chełm 22 lipca 2012 r., 
zdjęcie zrobiłem osobiście gdy 
odwiedziłem pana Bolesława w 
mieszkaniu jego córki Krystyny 
Malec z d. Sawa w Chełmie.
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 W okresie drugiej wojny świa-
towej Wołyń stał się terenem, 
na którym ścierały się cele poli-
tyczne dwóch mocarstw: III Rze-
szy Niemieckiej i Związku So-
wieckiego. Tu też, w warunkach 
okupacji niemieckiej, rozgorzał 
do niebywałych granic konflikt 
polsko-ukraiński, który przyniósł 
ogrom cierpień oraz straty ludzkie 
i materialne po obu stronach. Lud-
ność polska poniosła największe 
straty nie tylko w wyniku represji 
władz sowieckich i okupanta nie-
mieckiego, a przede wszystkim 
z rąk nacjonalistów ukraińskich. 
Szczególnie te ostatnia są tragicz-
ne i bolesne dla obu narodów.
 Mimo że od zbrodni wołyńskiej 
dokonanej przez bojówki OUN 
i oddziały UPA  upłynęło już 70 
lat, nie wyjaśniono w sposób 
dostateczny przyczyn tych wy-
darzeń, nie dokonano rzeczowej 
oceny faktów. Wprawdzie obie 
strony wiedzą dobrze co napraw-
dę wydarzyło się na Wołyniu ale 
interpretacja i ocena faktów oraz 
formułowane wnioski są różne. 
Głoszone są najrozmaitsze teorie, 
które mają usprawiedliwić pro-
wadzoną w latach drugiej wojny 
światowej przez OUN-UPA akcję 
wyniszczenia ludności polskiej na 
Wołyniu. Niektórzy uważają, że 
wydarzenia wołyńskie były pro-
wokacją niemieckiego okupanta 
albo, że organizatorami maso-
wych mordów ludności polskiej 
na Wołyniu była agentura sowiec-
ka. Z pewnością jest w tym część 

prawdy. Podsycając bowiem kon-
flikt polsko-ukraiński okupant 
niemiecki miał ułatwioną walkę 
z polskim i ukraińskim ruchem 
niepodległościowym. Związkowi 
Sowieckiemu z kolei zależało na 
dezorganizacji zaplecza przeciw-
nika, a wyeliminowanie ludności 
polskiej z tych terenów miało uła-
twić powrót na ziemie wschodnie 
II RP, zajęte w 1939 r. na mocy 
układu Ribbentrop -– Mołotow. 
Przyczyny antypolskich akcji 
OUN-UPA nie da się także wytłu-
maczyć polityką władz polskich 
wobec Ukraińców w okresie 
międzywojennym, w której było 
wiele sprzeczności, niesprawie-
dliwych posunięć politycznych i 
administracyjnych. Dochodziło 
niekiedy do naruszenia praw i 
swobód obywatelskich, a nawet 
stosowania represji. Jest fak-
tem, że każde nawet najmniejsze 
krzywdy, jakie spotkały Ukraiń-
ców, były wykorzystywane pro-
pagandowo w organizowanych 
akcjach OUN-UPA przeciwko 
ludności polskiej. Lecz były to 
raczej motywy podrzędne, a nie 
główna przyczyna konfliktu pol-
sko-ukraińskiego na Wołyniu. 
 Wnikliwa i rzeczowa analiza 
zachowanych dokumentów wy-
kazuje, że źródło zbrodni wołyń-
skiej tkwi w przyjętej ideologii 
integralnego nacjonalizmu D. 
Doncowa, z którego wynikała 
polityczno-wojskowa strategia 
OUN-UPA. Po rozwianiu nadziei 
na pomoc Niemców w utworze-

niu niepodległego państwa ukra-
ińskiego strategia ta uwzględniała 
realizację następujących głów-
nych założeń: 

1.Zorganizowanie wojskowych 
oddziałów OUN na terenach Wo-
łynia i Polesia; 
2.Opanowanie możliwie jak naj-
większych terenów na Wołyniu, 
usuwając z nich administrację 
niemiecką;
3.Utworzenie zalążków admi-
nistracji ukraińskiej podległej 
OUN-UPA; 
4.Podporządkowanie kierownic-
twu OUN Bandery (nawet przy 
użyciu siły) wszystkich oddziałów 
partyzanckich, w tym także od-
działów T. Bulby i oddziałów woj-
skowych OUN Melnyka; 
5. Usunięcie lub zniszczenie pol-
skiego elementu, jako głównego 
wroga ukraińskich dążeń do nie-
podległości. 
 Analiza przebiegu wydarzeń na 
Wołyniu, oparta na licznych do-
kumentach polskich, ukraińskich, 
rosyjskich i niemieckich świad-
czy o konsekwentnej realizacji 
przyjętej przez kierownictwo 
OUN-UPA powyższej strategii. 
W 1943 roku masowe rzezie lud-
ności polskiej, dokonywane przez 
banderowską UPA, objęły cały 
Wołyń i stopniowo przeniosły się 
na teren Małopolski Wschodniej, 
znacząc swoją drogę tysiącami 
niewinnych ofiar oraz popiołami 
spalonych wsi i osad polskich. 
Obarcza to stronę ukraińską za 

rozpoczęcie i dokonywanie ma-
sowych rzezi Polaków w celu po-
zbycia się ich z terenów Wołynia i 
Małopolski Wschodniej. 
Antypolskie akcje nacjonalistów 
ukraińskich na Wołyniu rozpo-
częły się już w 1942 r. Skiero-
wane były początkowo przeciw 
Polakom zatrudnionym w admini-
stracji rolnej i leśnej, a następnie 
rozszerzyły się na ludność wiej-
ską, głównie we wschodnich po-
wiatach Wołynia. 1) Wystąpienia 
antypolskie zaczęły przybierać na 
sile od stycznia 1943 r. Mnożyły 
się zabójstwa pojedynczych osób 
i rodzin, coraz częściej docho-
dziło do mordów masowych. Od 
kwietnia 1943 r. nastąpiły maso-
we ataki oddziałów UPA na wsie 
i kolonie polskie na terenie całego 
Wołynia. Eksterminacja ludno-
ści polskiej rozpoczęta w powia-
tach: sarneńskim, kostopolskim, 
rówieńskim i zdołbunowskim, w 
czerwcu 1943 r. rozszerzyła się 
na powiaty: dubieński i łucki, w 
lipcu 1943 r. objęła powiaty: ho-
rochowski, włodzimierski i ko-
welski, a w sierpniu 1943 r. także 
powiat lubomelski. Szczególnie 
krwawy był lipiec 1943 r. Od-
działy UPA wchodzące w skład 
Północno-Zachodniego OW „Tu-
riw”, przy aktywnym wsparciu 
miejscowej ludności ukraińskiej, 
o świcie 11 lipca 1943 r. otoczyły 
i zaatakowały wsie i osady polskie 
jednocześnie w trzech powiatach: 
horochowskim, włodzimierskim 
i kowelskim. Doszło do krwawej 
rzezi i zniszczenia, ludność pol-
ska ginęła od kul, siekier, wideł, 
kos, noży, płonęły polskie wsie. 
Był to pogrom, który przyniósł 
ogromne cierpienia i straty mate-
rialne. 
III Nadzwyczajny Zjazd OUN, 
który odbywał się w dniach 21-25 
sierpnia 1943 r. podjął próbę po-
wstrzymania krwawej rozprawy 
z Polakami. Ale praktyka dzia-
łania nie uległa zmianie. Surowa 
dyscyplina, jaką narzucono oraz 
bezwzględne działanie „Służby 
Bezpeky” i Żandarmerii Wojsko-
wej UPA nie pozwoliły na jakie-
kolwiek odstępstwa od przyjętej 
strategii.
 O masowych rzeziach ludności 
polskiej na Wołyniu, ich charak-
terze i zakresie, a także o spraw-
cach tych mordów, mówią nie 
tylko relacje świadków tamtych 
wydarzeń, nie tylko dokumenty 
Komendy Głównej Armii Kra-
jowej i Delegatury Rządu, ale 
również liczne dokumenty nie-
mieckie, sowieckie i ukraińskie. 
Stosunkowo liczne zachowały 
się archiwalne dokumenty ukra-
ińskie. Ze względu na źródło ich 
pochodzenia można wyróżnić w 
nich kilka grup tematycznych, a 
mianowicie: I grupa – to dyrek-
tywy, rozkazy i meldunki kierow-

nictwa i dowódców OUN-UPA; 
II grupę stanowią zeznania dzia-
łaczy OUN-UPA w procesach 
sądowych przeprowadzonych w 
okresie drugiej okupacji sowiec-
kiej Wołynia; III grupę obejmują 
publikacje w biuletynach i in-
nych pismach wydawanych przez 
Wydział Polityczny UPA („Do 
zbroji”, „Notatnik Powstańca”, 
„Czarnomoreć” i inne); IV gru-
pa – to wspomnienia i relacje 
działaczy oraz członków OUN-
-UPA opublikowane po wojnie. 
Większość dokumentów (a szcze-
gólnie dokumentów I i II grupy) 
przechowywana jest w Archiwum 
Służby Bezpieczeństwa Ukrainy 
w Kijowie, w Archiwum Służby 
Bezpieczeństwa Ukrainy obwo-
du wołyńskiego, w Państwowym 
Archiwum obwodu wołyńskiego 
(„Derżawnyj Archiw Wołynśkoji 
Obłasti - DAWO) oraz w Pań-
stwowym Archiwum obwodu ró-
wieńskiego („Derżawnyj Archiw 
Rowenśkoji Obłasti” – DARO). 
Inne dokumenty pochodzą z Cen-
tralnego Państwowego Archiwum 
Społecznych Organizacji Ukrainy 
(„Centralnyj Derżawnyj Archiw 
Hromadśkych Objednań Ukraji-
ny” – CDAHOU) oraz Central-
nego Państwowego Archiwum 
Wyższych Organów Władzy i 
Kierownictwa („Centralnyj Der-
żawnyj Archiw Wyszczych Orha-
niw Włady i Uprawlinija” – CDA-
WOWU).   Na szczególną uwagę 
zasługują dokumenty i materiały 
opublikowane w Litopisie UPA 
(nowa seria) t. 2 „Wołyń i Polis-
sia: UPA ta zapilla 1943-1944”, 
Kijów-Toronto 1999 r., zawierają-
ce 655 dokumentów, dotyczących 
tematyki I grupy. Wspomnienia 
działaczy OUN-UPA ukazały 
się w następujących wydawnic-
twach: „Witer z Wołyni” – My-
chajła Podworniaka; „Czorni dni 
Wołyni” – Hryhora Steciuka; „W 
imia prawdy” – O. Szuliaka; „Ar-
mija bez derżawy” – „Tarasa Bul-
by” Borowcia i innych.
Analiza powyższych dokumen-
tów i materiałów w sposób jedno-
znaczny potwierdza zaplanowaną 
i przeprowadzoną przez OUN-
-UPA na Wołyniu eksterminację 
ludności polskiej. Szczególnie 
wyraźnie wynika to z dyrektyw, 
rozkazów, sprawozdań i meldun-
ków, jakie zachowały się w archi-
wach. Dyrektywa kierownictwa 
politycznego OUN w sprawie 
rozpoczęcia eksterminacji ludno-
ści polskiej dotychczas nie jest 
znana. Ale dyrektywy i rozkazy 
wydawane w 1943 r. przez niż-
sze organy kierownicze wyraź-
nie wskazują, że taka decyzja 
została podjęta. Potwierdzeniem 
tego może być tajna dyrektywa 
Centralnego Prowidu OUN o po-
wszechnej fizycznej likwidacji 
całej ludności polskiej na zachod-
nich obwodach Ukrainy, którą w 
czerwcu 1943 r. przekazał ustnie 
Jurijowi Stelmaszczukowi (ps. 
„Rudyj”) Dmytro Kłaczkiwskij 
(ps. „Kłym Sawur”) przedstawi-
ciel Centralnego Prowidu OUN.2) 
Jurij Stelmaszczuk, który w tym 
czasie był dowódcą OW „Turiw” 
UPA-Północ, zeznał również, że 
były także inne dyrektywy prze-
kazywane po linii SB, a mianowi-
cie: o fizycznej likwidacji jeńców 
sowieckich i wszystkich człon-
ków UPA narodowości rosyjskiej, 
a także członków rodzin ukra-
ińskich podejrzanych o nastroje 
antyounowskie, nie wyłączając 
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Eksterminacja ludności 
polskiej na Wołyniu w 
świetle dokumentów.   
Władysław Filar
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niemowląt, kobiet i starców.3)

O wykonaniu dyrektywy dowód-
cy UPA – „Piwnicz” świadczy 
sprawozdanie dowódcy kurenia 
„Łysoho”, który donosił kie-
rownictwu OUN, że 29 sierpnia 
1943 r. przeprowadził akcję we 
wsi Wola Ostrowiecka i Ostrówki 
pow. Luboml. W wyniku tej akcji 
w Woli Ostrowieckiej zamordo-
wano 529 osób, w tym 220 dzieci, 
a w Ostrówkach 438 osób, w tym 
246 dzieci. W swoich zeznaniach 
tak o tym mówi: „Robiliśmy to 
w następujący sposób: po spę-
dzeniu całej ludności polskiej w 
jedno miejsce, okrążaliśmy ją i 
rozpoczynaliśmy rzeź. Kiedy już 
nie pozostał ani jeden żywy czło-
wiek, kopaliśmy wielkie doły, 
zrzucaliśmy tam wszystkie tru-
py, zasypywaliśmy ziemią oraz, 
żeby ukryć ślady tego strasznego 
grobu, paliliśmy na nim wiel-
kie  ogniska i szliśmy dalej. Tak 
przechodziliśmy od wsi do wsi, 
dopóki nie zgładziliśmy całej lud-
ności. (…) Bydło, wartościowe 
rzeczy, mienie i żywność zabie-
raliśmy, a budynki i inne mienie 
paliliśmy”.4) W sierpniu 1992 r. 
dokonano komisyjnej ekshumacji 
szczątków ofiar, która potwier-
dziła masowe mordy dokonane 
przez UPA w sierpniu 1943 r. w 
tych miejscowościach. O decyzji 
OUN w sprawie likwidacji Pola-
ków spotykamy także wzmianki 
w powojennych wspomnieniach 
„Tarasa Bulby” Borowcia. W 
książce „Armia bez derżawy” pi-
sze: „Sztab nowej UPA (utworzo-
nej przez OUN Bandery - przyp. 
W. F.) otrzymał od partii Łebedia 
w czerwcu 1943 r. następujące 
bojowe zadania: niezwłocznie i 
jak najszybciej zakończyć akcję 
totalnego oczyszczenia teryto-
rium ukraińskiego z ludności pol-
skiej”.5) 
 Dokumentami, które obciążają 
OUN-UPA zbrodniczą działal-
nością przeciwko ludności pol-
skiej, ukazując metody i sposób 
przeprowadzenia zaplanowa-
nej eksterminacji ludności pol-
skiej są akta karne z rozpraw 
sądowych, które odbyły się po 
powtórnym zajęciu Wołynia 
przez Związek Sowiecki. Są to 
zeznania członków OUN, UPA 
i SB oskarżonych o popełnienie 
zbrodni na Polakach. 
Członek SB Bożewśkyj Arsenij, 
który w czerwcu 1943 r. wraz 
z bojówkami SB i UPA brał 
udział w mordowaniu ludno-
ści polskiej, w swoim zeznaniu 
na procesie sądowym mówi o 
barbarzyńskich i okrutnych 
metodach stosowanych wobec 
ofiar. Oto jego słowa: „(...) Za 
czas służby w SB UPA osobiście 
zabiłem 15 ludzi. Pamiętam, w 
czerwcu 1943 r. nasz oddział 
przybył do byłego majątku 
hrabiego Koszewskiego, gdzie 
mieszkało około 100 obywateli 
narodowości polskiej, których 
my nie oszczędzając zniszczyli-
śmy przy pomocy broni białej i 
palnej. Zniszczyliśmy zupełnie 
całe rodziny nie oszczędzając 
starców, kobiet i dzieci. Dzieci 
płakały, kobiety-matki prosiły, 
aby pozostawić ich dzieci ży-
wymi. Ale my nie zwracaliśmy 
na te prośby uwagi, i zabijali je 
przy pomocy broni i noży. W tej 
rozprawie osobiście zabiłem z 
karabinu 7 ludzi”. 6)

 Stepan Janiszewśkyj (ps. „Da-
łekyj”, „Bohosłow”) członek 

krajowego Prowidu OUN, na 
rozprawie sądowej oświadczył, 
że „Służba Bezpeky”, którą 
kierował (…) „brała aktywny 
udział w masowej likwidacji  
ludności polskiej oraz niszcze-
niu i paleniu polskich osiedli. 
Podczas tych akcji zostało spa-
lonych wiele polskich wsi i w 
bestialski sposób zamordowa-
no dużą ilość ludności polskiej. 
Wytyczne wychodziły z główne-
go Prowidu OUN i Prowidu na 
PZUZ. Jednym z inicjatorów 
i najaktywniejszym organiza-
torem rozprawy z ludnością 
polską był „Dubowyj” (Iwan 
Łytwynczuk – dowódca Północ-
nego Okręgu Wojskowego „Za-
hrawa” – przyp. W. F.), który 
niejednokrotnie chełpił się swo-
imi „zasługami” w likwidowa-
niu Polaków”.7)

Przerażające wprost w swej tre-
ści jest zeznanie członka bojów-
ki SB Fedota Desiatnyczuka (ps. 
„Ostap”) o mordowaniu Pola-
ków. „(...) Bojówka SB Łoka-
czowskiego rejonowego prowo-
du OUN, dowodzona przez ko-
mendanta Melnyka Wasyla ps. 
„Czumak”, do której należałem 
i ja, w 1943 r. zlikwidowała w le-
sie koło wsi Kołona Iwanickiego 
rejonu obywateli – aktywistów 
z pobliskich wsi. Niedaleko od 
monastyru we wsi Nowy Zaho-
rów nasza bojówka zarąbała 
siekierami 7 członków rodziny 
Żyłkowskiego Mikołaja. Okale-
czone trupy rzucili do piwnicy, 
tam również wrzucono 16 za-
męczonych mieszkańców chuto-
ru Horochówka, wśród których 
było troje dzieci. (...) Na posia-
dłość Mikołaja Żyłkowskiego 
przyprowadziliśmy Stanisława 
Ślusarskiego z dwojgiem jego 
dzieci – chłopcem i dziewczyn-
ką. Ojciec z córką zostali zabici 
serią z automatu. Przestraszony 
chłopiec na kolanach prosił, aby 
go nie zabijać, ale „Czumak” 
rozkazał zakopać chłopca ży-
wego w ziemi razem z trupami 
ojca i siostry, co też uczynili-
śmy”.8) W zeznaniach Ohorod-
niszczuka Wasyla (ps. „Akuła”), 
Kowala Stepana (ps. „Rubaszen-
ko”, „”Burłaka”), Hawryluka 
Mykoły (ps. „Fedoś”, „arkadij”), 
Jefymczuka Filimona Jutijewycza 
i innych oskarżonych przewijają 
się nazwy licznych miejscowości, 
w których popełniono zbrodnie na 
ludności polskiej. 
Wśród zachowanych dokumen-
tów UPA znajdują się sprawoz-
dania z zaplanowanych i przepro-
wadzonych akcji na większe bazy 
polskiej samoobrony. Oto niektó-
re z nich:
W przeprowadzonym ataku UPA 
na Janową Dolinę (kamieniołom 
w kostopolskim) w kwietniu 1943 
r. zamordowano ponad 500 Po-
laków, a osada polska przestała 
istnie. Spalono dwie trzecie za-
budowań, wysadzono dwa kole-
jowe mostki, zniszczono maga-
zyny. Straty UPA według Petra 
Mirczuka wyniosły 4 zabitych 
i 3 rannych.9) Z tego wynika, że 
nie był to bój, ani też nie była 
to równa walka lecz rzeź bez-
bronnych mieszkańców Janowej 
Doliny. Zwykła logika bowiem 
podpowiada, że w ataku ponosi 
się zazwyczaj większe straty niż 
w obronie.
 Szczegółowe sprawozdanie 
z akcji 1 Grupy UPA na bazę 
samoobrony polskiej w Hucie 

Stepańskiej 17-18 lipca 1943 r. 
w pełni potwierdza, że oddziały 
UPA inicjowały i przeprowa-
dzały akcje antypolskie mają-
ce na celu zniszczenie ludności 
polskiej.10) Wiarygodność tego 
dokumentu nie nasuwa żadnej 
wątpliwości. Jego wymowa jest 
jednoznaczna. Była to rzeź lud-
ności polskiej, słabo uzbrojonej. 
Bo i jak inaczej można odczytać 
straty podane w dokumencie: „18 
zabitych i 17 rannych po stronie 
oddziałów UPA i ponad 500 zabi-
tych oraz nieokreślona liczba ran-
nych po stronie polskiej”. 
W połowie 1943 r. propaganda 
kierownictwa OUN-UPA wyraź-
nie podsycała antypolskie nastro-
je wśród ludności ukraińskiej. 
Świadczą o tym artykuły opubli-
kowane w  piśmie „Do zbroji”, 
wydawanym przez Wydział Po-
lityczny UPA. I tak, w numerze 
2 „Do zbroji” z sierpnia 1943 
r. opublikowany został artykuł 
Bohdana Wusenki p.t. „Ukra-
jinśka Powstanśka Armija dije”, 
w którym pisze się, że „Naród 
ukraiński wstąpił na drogę zdecy-
dowanej rozprawy zbrojnej z cu-
dzoziemcami i nie zejdzie z niej 
dopóki ostatniego cudzoziemca 
nie przepędzi do jego kraju albo 
do mogiły”. W kolejnym 3 nume-
rze „Do zbroji” z września 1943 
r. Mykoła Michnowśkyj wtóruje 
mu pisząc, że: „dopóki na ukraiń-
skim terytorium będzie panować 
cudzoziemiec, dotąd Ukraińcy 
nie złożą broni, dotąd wszystkie 
pokolenia Ukraińców pójdą na 
wojnę. Wojna będzie prowadzona 
wszystkimi zasobami”.11)

W październiku 1943 r. kierow-
nictwo OUN wydało komunikat 
w sprawie walk bratobójczych na 
Wołyniu, wskazując na zadawnio-
ne antagonizmy, inspirację oku-
panta, antyukraińską propagan-
dę, jako przyczyny zmuszające 
Ukraińców do reakcji. Zarzucono 
Polakom współpracę z partyzant-
ką sowiecką i uczestniczenie w 
policji pomocniczej. Potępiono 
także walki bratobójcze, odcina-
jąc się od nich. W komunikacie 
stwierdzono, że OUN nie mia-
ła nic wspólnego z masowymi 
mordami.12) Komunikat nie przy-
niósł radykalnej zmiany stosunku 
OUN-UPA do ludności polskiej 
na terenie Wołynia i Małopolski 
Wschodniej. Wprawdzie w do-
kumencie OUN „Nakaz nr I/43” 
z dnia 27 października 1943 r., 
podpisanym przez organizacyj-
nego referenta inicjałami „K. 
H.” nakazuje się „kategorycznie 
wstrzymać wszelkie antypolskie 
wystąpienia i akcje, które stano-
wią odchylenie od politycznej li-
nii organizacji, i nie wyeliminują 
a pobudzą przeciwko nam drugo-
rzędny front walki”13), to jednak 
w dalszym ciągu trwały masowe 
mordy Polaków. W terenie nie 
podporządkowano się zaleceniom 
i rozkazom kierownictwa OUN, 
a często tłumaczono je dość do-
wolnie. Oto  dokumenty charak-
teryzujące tę sytuację, pochodzą-
ce z początku 1944 r. Rozkaz dla 
„kuszczewych prowidnykiw” i 
referentów OUN z dnia 9 lutego 
1944 r. nakazywał likwidację śla-
dów polskości. Zniszczeniu miały 
ulec wszystkie ściany kościołów 
i innych polskich budynków kul-
towych, wszystkie polskie domy 
i drzewa owocowe przy zabudo-
waniach tak, „aby nie pozostały 
nawet ślady, że tam kiedykolwiek 

ktoś żył”.14) Instrukcja nadrejono-
wego centrum propagandowego 
i nadrejonowego prowidu OUN 
z 24 marca 1944 r. tak ujmowała 
stosunek do Polaków: „(...) Sto-
sunek nasz do Polaków jest taki, 
jak to powiedziano na konferen-
cji: bojówka bije, a my krzyczy-
my, że spokojnej ludności nikt 
nie rusza”.15) I drugi dokument 
z 6 kwietnia 1944 r.: w którym 
czytamy m.in.: „Rozkazuję Wam 
niezwłoczne przeprowadzenie 
czystki swojego rejonu z elemen-
tu polskiego oraz z agentów ukra-
ińsko-bolszewickich. Czystkę na-
leży przeprowadzić w stanicach 
słabo zaludnionych przez Pola-
ków. W tym celu stworzyć przy 
rejonie bojówkę złożoną z na-
szych członków, której zadaniem 
byłaby likwidacja wyżej wymie-
nionych. Większe wasze stanice 
będą oczyszczone z tego elemen-
tu przez nasze oddziały wojskowe 
nawet w biały dzień.  Informujcie 
szczegółowo o ruchach Polaków 
i ich ewakuacji z naszych tere-
nów. Prowadzić z nimi twardą, 
bezpardonową walkę. Nikogo nie 
oszczędzać, nawet w przypadku 
małżeństw mieszanych wyciągać 
z domów Lachów, ale Ukraińców 
i dzieci w tych domach nie likwi-
dować. Przypominam jeszcze raz, 
że musi to być wykonane jeszcze 
przed naszymi świętami. Powy-
ciągać całą broń, a także amuni-
cję, bo jest teraz potrzebna. Niech 
broń nie leży na strychach. Jest 
przecież   rewolucja   i w całym 
kraju osiąga ona wysoki stopień. 
Wydobyć broń. Śmierć Polakom. 
Chwała bohaterom! Postój, 6 
kwietnia 1944  Orest Karat”.16)

Wydany miesiąc później rozkaz 
Głównego Prowidu OUN dla po-
wiatowych prowidnyków z 5 maja 
1944 r. nakazuje, aby „z uwagi na 
oficjalne stanowisko polskiego 
Rządu w sprawie współpracy z 
Sowietami, Polaków z naszych 
ziem usuwać”. Zwraca się przy 
tym uwagę, że należy wydać lud-
ności polskiej polecenie wypro-
wadzenia się w ciągu kilku dni 
na „rdzennie polskie ziemie”, a 
jeśli to nie zostanie wykonane, 
to „wysyłać bojówki, które będą 
likwidowały mężczyzn, a chaty i 
majątek palić (rozbierać).” Wy-
dane rozkazy i komunikaty, aby 
wstrzymać antypolskie wystą-
pienia mogą  świadczyć albo o 
obłudzie, albo o tym, że rozwój 
wydarzeń wymknął się z rąk kie-
rownictwa OUN, które już prze-
stało panować nad rozwijającą się 
sytuacją.
Wśród dokumentów znajdują się 
też fragmenty wspomnień niektó-
rych działaczy ukraińskich, oce-
niających negatywnie wydarzenia 
na Wołyniu. Ukrainiec Mychajło 
Podworniak w swojej książce 
„Witer z Wołyni” opisuje obiek-
tywnie krwawe wydarzenia na 
Wołyniu. Jest to spojrzenie pełne 
troski o losy narodu ukraińskie-
go.17) Były członek obwodowego 
prowidu OUN Hryhorij Steciuk 
we wspomnieniach swoich potę-
pia zbrodnie banderowców, które 
przyniosły narodowi ukraińskie-
mu ogrom wstydu i doprowadziły 
do zniszczenia wołyńskiej inteli-
gencji. Cały ten okres ocenia jako 
„czarne dni Wołynia”, i taki też 
tytuł nosi jego książka.18) Rów-
nież O. Szuliak w książce p.t. „W 
imia prawdy” potępia antypolskie 
akcje banderowców pisząc, że to 
co działo się w tej sprawie w 1943 

r. „nie da się zmieścić w żadnych 
ramach... To spowodowało strasz-
ne straty [dla sprawy ukraińskiej] 
na forum międzynarodowym”.19) 
Dokumenty niemieckie, to przede 
wszystkim akta Abwehry różnych 
szczebli oraz policji i organów 
bezpieczeństwa. Szczególnie 
dużą wartość posiadają meldunki 
i sprawozdania Abwehry przezna-
czone dla przełożonych, które od-
twarzają rzeczywisty obraz wyda-
rzeń na obszarze działań niemiec-
kiej armii. Do tej grupy doku-
mentów należą raporty jednostek 
„Wally III” – wywiadu do zwal-
czania ruchu zbrojnego i dywer-
sji. Cenne okazały się także doku-
menty wywiadu „Oberkommando 
des Heeresgruppe Nordukraine”, 
„Oberkommando der 4 Panzerar-
mee” oraz „XIII A. K.”. Ważne 
informacje do tematu wnoszą ma-
teriały zawarte w miesięcznych 
sprawozdaniach „Monateberich-
te der Oberfeldkommandatur” 
„365” (Galicja) i „372” (Lublin). 
Dokumenty oznaczone sygnaturą 
NS, R, R 70 Polen znajdują się w 
Bundesarchiv lub Militärarchiv w 
Koblencji, a dokumenty oznaczo-
ne sygnaturą H3, RH, RW i XIII 
A. K. pochodzą z wojskowego 
archiwum (Militärarchiv) we Fre-
iburgu. Niektóre dokumenty nie-
mieckie z mikrofilmowego zbioru 
wojskowych akt są przechowy-
wane w Państwowym Archiwum 
w Waszyngtonie (USA). Są to do-
kumenty z sygnaturą T, po której 
następująca liczba: 454 oznacza, 
iż dokumenty znajdują się w ar-
chiwum Ministerstwa do spraw 
okupowanych ziem wschodnich 
(„Amt für die besetzten Ostge-
biete”), liczba: 175 – dotyczy 
dokumentów policyjnych i SS, 
zaś liczba 130 – to dokumenty 
pochodzące z archiwum Minister-
stwa Spraw Zagranicznych („Amt 
Ausland”). 
Dokumenty niemieckiego kontr-
wywiadu jednoznacznie stwier-
dzają, że nacjonaliści ukraińscy 
realizują eksterminację ludności 
polskiej na Wołyniu. Po maso-
wych mordach w zachodnich 
powiatach Wołynia w dniach 
11-12 lipca 1943 r. już 13 lipca 
niemiecki kontrwywiad „Wally 
III” donosił, że ruch banderow-
ski unicestwia (Ausrottung) pol-
skich osadników na Wołyniu.20) 
W sprawozdaniu Abwehry za 
okres od 17 do 30 czerwca 1943 
r. mówi się o nasileniu napadów 
na ludność polską w porównaniu 
z początkiem 1943 r. Podane są 
liczby: 8 napadów w marcu, 57 
w kwietniu i 70 w maju.21) Tak 
duży skok ilościowy napadów w 
kwietniu w porównaniu z marcem 
nastąpił w związku z zasileniem 
oddziałów UPA przez policję 
ukraińską w służbie niemieckiej, 
która zbiegła do lasu. Utworzone 
nowe oddziały UPA z dużym im-
petem kontynuowały rozpoczętą 
wcześniej eksterminację ludności 
polskiej. Charakterystyczny jest 
także meldunek Naczelnika Poli-
cji i Bezpieczeństwa SD Wołynia 
i Podola skierowany do rąk wła-
snych Gruppenführera gen. lejtn. 
Policji Müllera, że według infor-
macji otrzymanych od jednego z 
liderów banderowskiego odłamu 
OUN, zagony ukraińskich nacjo-
nalistów (UPA – przyp. W. F.) 
przeprowadziły w dniach 29-30 
sierpnia 1943 r. masowe akcje li-
kwidacji Polaków na Wołyniu, w 
czasie których zniszczono ponad 
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15 tyś. Polaków.22) Warto w tym 
miejscu zauważyć, że 29 sierp-
nia 1943 r. kuriń „Łysoho” prze-
prowadził akcję likwidacji Pola-
ków we wsi Wola Ostrowiecka i 
Ostrówki (pow. Luboml). 
W wyniku ofensywy zimowej 
wojsk sowieckich, w styczniu 
1944 r. Wołyń stał się bezpośred-
nim zapleczem frontu niemieckie-
go. Przybywało tu coraz więcej 
wojsk i jednostek logistycznych, 
rozpoczęła się ewakuacja ad-
ministracji niemieckiej. W tym 
okresie, w meldunkach i sprawoz-
daniach dowództwa Grupy Armii 
„Północna Ukraina”, 4 armii pan-
cernej, XIII korpusu armijnego, 
a także w raportach Abwehry i 
organów SS i Policji, odnotowu-
jemy liczne dane o mordach do-
konywanych na ludności polskiej 
przez oddziały UPA. W meldun-
ku dowództwa XIII A. K. z dnia 
21 stycznia 1944 r. mówi się o 
dużych zgrupowaniach UPA w 
rejonie Kamienia Koszyrskiego, 
Radziwiłowa i Postojno-Micha-
łówki.23) Stwierdza się, że ze stro-
ny tych zgrupowań nie było żad-
nych akcji przeciwko Wehrmach-
towi ani cywilnym Niemcom, 
natomiast zauważa się, że UPA 
prowadzi nadal walkę przeciwko 
oddziałom polskim oraz ludności 
polskiej. Meldunek zawiera także 
informacje o oddziałach polskich, 
które ocenia się jako liczebnie 
słabe i nie zorganizowane (27 
WDP AK była w tym okresie w 
początkowym stadium organiza-
cji – przyp. W. F.). Wskazuje się, 
że duże zgrupowanie oddziałów 
polskich jest rozmieszczone w 
rejonie na południowy zachód 
od Kowla (oddziały zgrupowania 
pułkowego „Gromada” – przyp. 
W. F.) oraz w leśnym kompleksie 
w rejonie Rożyszcze, liczące oko-
ło 5 tyś. ludzi. W tym ostatnim 
przypadku prawdopodobnie cho-
dzi o bazę samoobrony w Prze-
brażu. 
W miesięcznym raporcie do-
wództwa Grupy Armii „Północna 
Ukraina” za kwiecień 1944 r. z 
dnia 18 maja 1944 r. podano, że 
dowództwo jest w posiadaniu roz-
kazu rozstrzeliwania wszystkich 
Polaków, wydanym przez Głów-
ne Dowództwo UPA. Potwierdze-
niem tej informacji jest sprawoz-
danie pełnomocnika Grupy Armii 
„Północna Ukraina” z 23 maja 
1944 r., w którym jest cytowany 
ten rozkaz.24) 
Dokumenty niemieckie pocho-
dzące z początku 1944 r. zawiera-
ją informacje o stopniowym roz-
przestrzenianiu się działalności 
UPA na tereny Galicji. W meldun-
ku Abwehry z dnia 9 lutego 1944 
r. wymienia się Polaków, jako 
głównego wroga OUN-UPA, któ-
ra przygotowuje się do zupełnego 
usunięcia Polaków i wzięcia wła-
dzy w swoje ręce.25) W raporcie 
wyższego dowódcy SS i Policji 
w Generalnym Gubernatorstwie 
z dnia 17.5.1944 r.  omawiającym 
sytuację partyzancką w kwietniu 
1944 r., mówi się wyraźnie o roz-
pętaniu walki narodowościowej 
przez „ukraińską partyzantkę” 
(UPA – przyp. W. F.). Charakte-
ryzując rozwój sytuacji stwier-
dza się, że walka ta wzrastała w 
przerażającym tempie (podkre-
ślenie W. F.), przy czym palono 
zabudowania i rozstrzeliwano 
Polaków.26) Wywiad dowództwa 
4 armii pancernej w raporcie z 
dnia 31 maja 1944 r. donosił, że 

UPA zażądała kategorycznie, aby 
Polacy opuścili teren Ukrainy aż 
po San. W dalszej części raportu 
stwierdza się, że trwa podpala-
nie i mordowanie ludności pol-
skiej o „zasięgu i zakresie nic nie 
zmniejszającym się”.27) Również 
w sprawozdaniu Głównej Polo-
wej Komendantury „365” z dnia 
19 czerwca 1944 r. wyraźnie i jed-
noznacznie stwierdza się, że ce-
lem działania oddziałów UPA jest 
wyzwolenie Ukrainy do Sanu i 
zniszczenie (po raz kolejny użyto 
„Ausrottung”- przyp. W. F.) lud-
ności polskiej na tym obszarze; 
oddziały UPA palą polskie osady 
i mordują cywilną ludność pol-
ską.28)   Szczególną uwagę warto 
zwrócić na dokumenty wywiadu 
niemieckiego. Wywiad niemiecki 
obserwował niejako „z zewnątrz” 
przebieg konfliktu polsko-ukraiń-
skiego i jego ewolucję. Stąd też 
podane w meldunkach i sprawoz-
daniach fakty i oceny dotyczące 
antypolskich wystąpień nacjona-
listów ukraińskich są w znacznym 
stopniu obiektywne. 
Dokumenty sowieckie to głów-
nie meldunki i sprawozdania do-
wódców sowieckich oddziałów 
partyzanckich działających na 
obszarze Wołynia. Szczególnie 
cenne są sprawozdania i mel-
dunki dowódcy zgrupowania 
sowieckich oddziałów Szytowa, 
podające fakty wydarzeń, a często 
także ich ocenę. Na przykład, w 
sprawozdaniu Szytowa oceniają-
cym wydarzenia na Wołyniu w I 
kwartale 1943 r. stwierdza się, że 
masowe antypolskie wystąpienia 
ukraińskich nacjonalistów rozpo-
częły się na początku lutego 1943 
r. Podane fakty mówią o zarąba-
niu tysięcy spokojnych Polaków 
przez banderowców, o niespoty-
kanym okrucieństwie w stosunku 
do ofiar, o męczeniu, wykręcaniu 
rąk, wykłuwaniu oczu. Oceniając 
zaistniałą sytuację Szytow meldu-
je, że „w chwili obecnej Polacy na 
Zachodniej Ukrainie postawieni 
są pod groźbą uderzenia ukraiń-
skich nacjonalistów”.29) W kolej-
nych meldunkach Szytowa z 19 
kwietnia 1943 r. i 27 maja 1943 
r. mówi się o niszczeniu Polaków 
przez ukraińskich nacjonalistów 
oraz o tym, że ukraińscy nacjo-
naliści „ w dalszym ciągu grabią i 
mordują ludność polską”.30) Oce-
niając rozwój sytuacji, Szytow 
donosi, że ukraiński ruch nacjo-
nalistyczny rozszerzył się prawie 
do zbrojnego powstania. Polaków 
gromią i palą, a zadaniem ich jest 
„oczyścić Ukrainę z Lachów i 
Moskali”.31)

 Informacje o masowych mordach 
Polaków znajdują się także w mel-
dunkach i sprawozdaniach innych 
dowódców sowieckich oddziałów 
partyzanckich. Meldunek Sabu-
rowa zawiera dane o spaleniu w 
marcu 1943 r. kilku miejscowości 
polskich i rozstrzelaniu 150 Pola-
ków oraz o dokonaniu mordu w 
pobliżu Niemowin (zamordowa-
no 117 Polaków) i w Janowej Do-
linie (570 Polaków).32) Dowódca 
sowieckiego oddziału partyzanc-
kiego Iwanow w meldunku z 25 
maja 1943 r. podaje, że bulbowcy 
po zwierzęcemu niszczą ludność 
polską.33) 
 Strokacz, szef Ukraińskiego 
Sztabu Ruchu Partyzanckiego, 
w specjalnym sprawozdaniu o 
sytuacji na Wołyniu informuje o 
rozkazie sztabu ukraińskich na-
cjonalistów z dnia 20 marca 1943 

r. dotyczącym formowania ukra-
ińskiej nacjonalnej armii z poli-
cjantów, kozaków, banderowców 
i bulbowców oraz stwierdza, że 
„ukraińscy nacjonaliści prowadzą 
zwierzęcą rozprawę nad ludnością 
polską, stawiając sobie zadanie 
pełnego unicestwienia Polaków 
na Ukrainie”. Na potwierdzenie 
powyższego podaje, że w rejonie 
cumańskim sotnia (UPA – przyp. 
W. F.) otrzymała rozkaz znisz-
czenia wszystkich Polaków do 15 
kwietnia 1943 r. a miejscowości i 
osady polskie spalić.34)

 Sprawozdanie Begmy z dnia 28 
maja 1943 r. zawiera konkretne 
fakty świadczące o masowym ter-
rorze nacjonalistów ukraińskich 
w stosunku do ludności polskiej, 
przy czym zwraca się uwagę na 
wielkie okrucieństwo wobec ofiar 
tego terroru, niezależnie od wie-
ku i płci. Na tle podanych faktów 
Begma ocenia, że działalność na-
cjonalistów ukraińskich w ostat-
nim czasie skierowana jest na 
zniszczenie ludności polskiej.35)  
 Meldunki dowódców sowieckich 
oddziałów partyzanckich z dru-
giej połowy 1943 r. w dalszym 
ciągu zawierają niepokojące in-
formacje o masowych mordach 
ludności polskiej na Wołyniu. W 
meldunku rozpoznawczym sztabu 
sowieckiego oddziału partyzanc-
kiego Saburowa z 1 czerwca 1943 
r. mówi się, że na zachód od rz. 
Horyń i na południe od linii ko-
lejowej Sarny – Olewsk nacjona-
liści – bulbowcy niszczą ludność 
polską. W meldunku wymienia 
się spalone przez nich miejscowo-
ści (w sumie około 430 domostw), 
w których ludność wyrżnięto.36) 
Dowódca sowieckiego zgrupowa-
nia oddziałów partyzanckich płk 
Jewhen Melnyk w swoim spra-
wozdaniu za okres od 19 czerwca 
do 18 sierpnia 1943 r. meldował, 
że „głównym hasłem nacjona-
listów ukraińskich w obecnym 
czasie jest zebranie sił i walka w 
celu oczyszczenia zajmowanego 
terytorium z Polaków. Ludzi palą, 
rżną, rozstrzeliwują, ich dobytek 
konfiskują, budynki palą”.37) W 
meldunku rozpoznawczym szta-
bu Ukraińskiego Ruchu Party-
zanckiego z dnia 12 lipca 1943 r. 
podaje się, że na terenie obwodu 
rówieńskiego nacjonaliści ukraiń-
scy kontynuują zwierzęca rozpra-
wę z ludnością polską. Meldunek 
zawiera fakty dotyczące konkret-
nych miejscowości, w których 
dokonano mordów.38)

 W notatce dowódcy sowieckiego 
oddziału partyzanckiego Naumo-
wa z 7 stycznia 1944 r., dotyczą-
cej sytuacji politycznej na terenie 
Zachodniej Ukrainy stwierdza 
się, że podstawowym zadaniem 
banderowców i bulbowców w 
walce o „soborną Ukrainę” jest 
„prowadzenie w szerokim zakre-
sie terroru przeciwko ludności 
polskiej, niszczyć Polaków bez 
względu na wiek i płeć”, i że w 
wyniku takiego działania nie ma 
już Polaków między Słuczą i Ho-
ryniem.39) 
 Dowódca zgrupowania sowiec-
kich oddziałów partyzanckich 
Fiodorow, w swoim sprawozda-
niu dla sekretarza CK KP(b)U 
Chruszczowa odsłania prawdę o 
prowadzeniu przez OUN-UPA 
walki z Niemcami, nazywając 
głoszone informacje o takiej wal-
ce kłamliwą propagandą ukraiń-
skich nacjonalistów. Donosi 21 
stycznia 1944 r., że przebywając 

na terenie obwodu wołyńskiego i 
rówieńskiego od czerwca 1943 r. 
do stycznia 1944 r . nie stwierdził 
żadnych faktów, świadczących o 
prowadzeniu walki przez OUN-
-UPA przeciwko Niemcom. Na-
tomiast faktem jest, że ukraińscy 
nacjonaliści „prowadzą dziką, 
krwawą rozprawą, niszcząc cał-
kowicie ludność polską i żydow-
ską. Palą, zabijają, rąbią topora-
mi...”40)

 Omówione wyżej dokumenty 
dowódców sowieckich oddziałów 
partyzanckich, były sporządzane 
niejako „na gorąco” i przedsta-
wiały to co działo się wówczas 
na Wołyniu. Warto zauważyć, 
że działające na Wołyniu liczne 
sowieckie oddziały partyzanckie 
miały za zadanie „przygotowa-
nie” terenu do powrotu władzy 
sowieckiej. Skrupulatnie zbierano 
wszelkie informacje o aktualnej 
sytuacji na obszarze swego dzia-
łania, które następnie przekazy-
wano do sztabu Ukraińskiego 
Ruchu Partyzanckiego, a stamtąd 
do centrali w Moskwie. Stąd też 
można przyjąć z dużym prawdo-
podobieństwem, że meldunki i 
sprawozdania powyższe zawie-
rają obiektywne fakty obrazujące 
rzeczywiste wydarzenia na tym 
terenie.
 Porównując i analizując fakty 
zarejestrowane w dokumentach 
niemieckich, sowieckich, ukra-
ińskich i polskich spotykamy się 
ze zbieżnością opisywanych wy-
darzeń co do czasu i miejsca ich 
przebiegu. Stanowi to zatem dla 
historyka świadectwo, że takie 
wydarzenia miały rzeczywiście 
miejsce, a także świadczy o wia-
rygodności dokumentów.
 Dokumenty niemieckie, pocho-
dzące z różnych źródeł, jedno-
znacznie obciążają stronę ukra-
ińską za rozpoczęcie i dokonanie 
masowych mordów Polaków w 
celu pozbycia się ich z terenów 
Wołynia i Małopolski Wschod-
niej. Z treści wydanych dyrektyw 
i rozkazów dowódców UPA róż-
nych szczebli, a także ze sprawoz-
dań i meldunków z wykonanych 
zadań wynika, że nie tylko została 
podjęta decyzja i wydana dyrek-
tywa kierownictwa OUN nakazu-
jąca zniszczenie ludności polskiej 
na Wołyniu, ale była ona z całą 
konsekwencją realizowana przez 
oddziały UPA, bojówki „Służby 
Bezpeky”, przy aktywnym wspar-
ciu części miejscowej ludności 
ukraińskiej. Fakty przedstawio-
ne w dokumentach sowieckich, 
a zwłaszcza w sprawozdaniach 
Szytowa, Saburowa, Strokacza, 
Begmy, potwierdzają wysuwaną 
przez niektórych badaczy-histo-
ryków hipotezę, że decyzja o eks-
terminacji Polaków na Wołyniu 
zapadła podczas III Konferencji 
OUN, która odbyła się w dniach 
17-23 lutego 1943 r., a od marca 
1943 r. jej założenia były konse-
kwentnie realizowane przez orga-
nizujące się oddziały UPA, przy 
wsparciu miejscowej ludności.

W referacie przedstawiłem nie-
liczne tylko dokumenty wybrane 
z kilku ważnych źródeł. Ale i te, 
które już poznaliśmy wskazują na 
to, że rzeź Polaków na Wołyniu 
była zbrodnią przeciwko ludz-
kości, mająca znamiona ludobój-
stwa. Była to zbrodnia wyjątko-
wa, wprost niewiarygodna, pro-
wadząca do pełnej likwidacji Po-
laków na tzw. Zachodniej Ukra-

inie. I nie chodzi tu tylko o liczbę 
ofiar i zasięg zbrodni. Wymagają-
ca głębokiego zastanowienia  jest 
formuła, według której dokonano 
tej zbrodni. Była to bowiem celo-
wa, przemyślana i świadoma de-
cyzja kierownictwa OUN-UPA, 
wynikająca z przyjętej ideologii 
radykalnego nacjonalizmu ukra-
ińskiego Dmytra Doncowa – ide-
ologii mającej znamiona faszy-
zmu. Antypolskie akcje były ak-
cjami „oczyszczania” z elementu 
polskiego ziem, uznanych przez 
OUN za etnicznie ukraińskie. Nie 
ważne było, czy ofiarami rzezi 
byli szlachetni ludzie, dobrzy są-
siedzi, mądrzy czy źli. Nie waż-
ny był wyznawany światopogląd, 
sposób życia, postawa, wiek czy 
płeć. Nie uwzględniano cechy i 
wartości człowieka. Wystarczy-
ło być Polakiem. W takich wa-
runkach nie mogła istnieć żadna 
szansa uniknięcia zagłady, żadna 
szansa obrony. Chodziło bowiem 
tylko o fizyczną likwidację Po-
laków. Trzeba zastanowić się 
dlaczego, i w imię czego ludzie 
w zasadzie uprzednio uczciwi i 
spokojni dopuszczali się czynów 
zbrodniczych, nieludzkich. Taka 
analiza potrzebna jest po to, aby 
w przyszłości nie doszło do po-
dobnej tragedii.
Prowadzone dotychczasowe ba-
dania tak przez polskich, jak i 
ukraińskich historyków nie do-
prowadziły do ustalenia przy-
czyn rzezi wołyńskiej oraz takiej 
interpretacji zdarzeń, aby można 
było przyjąć w historii stosunków 
polsko-ukraińskich obraz konflik-
tu odpowiadający prawdzie histo-
rycznej i zaakceptowany przez 
obie strony. Dokonywane oceny 
są często jednostronne, zawiera-
jące interpretację pojedynczych 
zdarzeń wyrwanych z kontekstu 
konkretnej sytuacji historycz-
nej, bez zachowania chronologii 
następujących po sobie faktów. 
Zdarzają się też przypadki pomi-
jania niewygodnych faktów oraz 
przerzucania winy za popełnione 
zbrodnie na innych. W ten sposób 
kształtują się odmienne, wyide-
alizowane obrazy zbrodni wołyń-
skiej. Nie ulegnie to zmianie jeżeli 
historycy nie zbadają dokumenty 
z tego okresu, zalegające archiwa 
(a jest ich jeszcze wiele nieopu-
blikowanych), i na tej podstawie 
dokonają rzetelnej oceny wyda-
rzeń. Nad prawdą o zbrodni wo-
łyńskiej ciąży bowiem niepełna 
znajomość ówczesnych uwarun-
kowań i mitologizacja wydarzeń. 
Występujące na tym tle emocje 
z obu stron powodują, że próby 
rzeczowego dialogu, opartego na 
faktach, kończą się zazwyczaj fia-
skiem lub nie są podejmowane. 
Przedłużanie tego stanu rzeczy 
może spowodować tylko wzrost 
agresywnych i prowokacyjnych 
zachowań tak z jednej, jak i dru-
giej strony. W przezwyciężeniu 
uprzedzeń i utartych stereotypów 
oraz budowaniu dobrosąsiedzkich 
stosunków polsko-ukraińskich, 
konieczna jest nie tylko skoordy-
nowana praca polskich i ukraiń-
skich historyków ale także pomoc 
i włączenie do tej działalności 
odpowiednich organów państwo-
wych.
    
1. Armia Krajowa w dokumentach, t. 
III, s. 18.
2. PA SBU, F . 65, spr. 9079, t. 1, k. 
168-169. W: Polacy i Ukraińcy po-
między dwoma systemami totalitar-
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   1 maja: 
We wsi Olszanica pow. Lesko w 
walce UPA poległ Kazimierz Bo-
rek, milicjant. 
   2 maja: 
W okolicy wsi Huczwice pow. 
Lesko: „2 maja 1946 r. sotnia 
„Chrina” zaatakowała pododdział 
18 pp, zdobywając działo kalibru 
76 mm i rozpraszając siły polskie. 
W meldunku ukraińskim straty 
polskie oceniono na 37 zabitych”. 
Strona polska podała, że upowcy 
dobili 2 rannych żołnierzy. Wynika 
stąd, że upowcy z sotni „Chrina” 
zabili 35 osób cywilnej ludności 
polskiej. (Żurek..., s. 192)  
   3 maja:   
We wsi Wola Michowa pow. Le-
sko (Bieszczady) upowcy zamor-
dowali 10 Polaków. 
   5 maja: 
We wsi Mołodycz pow. Jarosław 
zostali zamordowani przez UPA 
Jan Dudek i Piotr Dudek, milicjan-
ci. 
   W nocy z 5 na 6 maja:   
We wsiach Sośnica i Święte pow. 
Jarosław upowcy spalili 280 go-
spodarstw oraz zamordowali 5 
Polaków, w tym 75-letnią kobie-
tę spalili żywcem. Inni: 5 maja 
1946 r. ok. 21.00 banderowcy, 
szacowani na liczbę ok. 500 osób 
(jest to znacznie zawyżona liczba 
napastników, która pojawia się 
w raportach WOP, a w raportach 
milicji pojawia się nawet liczba 
1 500 osób), spalili wsie Sośni-
ca i Święte, które były częściowo 
zamieszkałe przez repatriantów. 
Podczas pożaru napastnicy zabrali 
od gospodarzy 103 konie i spalili 
20 osób cywilnych. W raportach 
Zarządu Gminy w Młynach po-
czątek napadu określono na 5 maja 
na godz. 22.30 i w jego wyniku 
spalono Święte w 50%, a Sośnicę 
w 85%. Z kolei, w opisie napadu 
Starostwa Powiatowego w Jaro-
sławiu czytamy: 5 V 1946 r. ok. 
22.00 przybyło do Sośnicy około 
1000 osób i po rabunku spalili 280 
gospodarstw poukraińskich, a 20 
częściowo. W gromadzie pozostało 
zaledwie około 50 domów. Bande-
rowcy zrabowali 100 koni, 30 wo-
zów, 35 krów, 20 świń, 80 par obu-
wia i ponad 300 sztuk garderoby. 
Spalono 1 kobietę 75 lat [była to 
Agnieszka Bielowska] i raniono 2 
osoby. W tym samym czasie zosta-
ło spalone Święte 18 gospodarstw i 
częściowo 28 oraz 12 stajni. Zrabo-
wano 4 konie. We wspomnianym 
dokumencie brak jest informacji o 
spaleniu aż 20 osób cywilnych, o 
czym wspominał meldunek WOP. 
Jednakże meldunek MO mówi o 
uprowadzeniu kilkunastu młodych 

Polaków. (Andrzej Zapałowski: 
Granica w ogniu. Warszawa 2016, 
s. 128 - 129). 
   6 maja:   
We wsi Leszczawa Dolna pow. 
Przemyśl upowcy obrabowali go-
spodarstwa polskie, spalili więk-
szość wsi (230 gospodarstw)  oraz 
zamordowali 4 Polaków a 7 pora-
nili.   
   W nocy z 6 na 7 maja:  
We wsi  Hoczew pow. Lesko za-
mordowany został przez bojówkę 
SB-OUN Antoni Herbetko. 
We wsi Olszanica pow. Lesko 
UPA zaatakowała linię kolejową 
na odcinku Uherce – Stefkowa 
pow. Lesko  zdobywając między 
innymi stację kolejową w Olsza-
nicy – liczba strat polskich nie jest 
znana. W ataku UPA na Olszanicę 
poległo wg Siekierki 11 żołnierzy 
WP oraz 9 osób cywilnych, wg 
Syrnyka 2 żołnierzy WP i jedna 
osoba cywilna. Inni: „W nocy z 
dnia 6 - 7.V.1946 r. o godz. 23.oo 
banda UPA dokonała napadu na 
odcinek kolejowy między Olsza-
nicą a Ustianową pow. Lesko, 
ostrzeliwując stację kolejową w 
Olszanicy i mosty, w wyniku obro-
ny tych obiektów przez oddział WP 
zabitych zostało dwóch żołnierzy” 
(E. Prus, s. 280). 
    8 maja: 
We wsi Leszczawa Dolna pow. 
Przemyśl za ucieczkę Władysła-
wa Halickiego przed poborem do 
UPA, banderowcy powiesili jego 
siostry i brata (trzy osoby). (https://
pl.wikipedia.org/wiki/Leszczawa_
Dolna ) 
  9 maja:   
We wsi Sufczyna pow. Przemyśl 
upowcy zamordowali Jana Bur-
dziaka.  
   10 maja:  
We wsi Dzików Stary pow. Lu-
baczów porwali i zamordowali 
milicjanta Piotra Leszczyńskiego 
i cywila Adolfa Ozima. (IPN Opo-
le, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 
37.2013.Zi; Postanowienie o umo-
rzeniu śledztwa.). 
We wsi Kamienne pow. Sanok w 
walce z UPA zginęło 6 żołnierzy 
WP. 
W kolonii Kopytów pow. Biała 
Podlaska z rąk UPA zginął  An-
toni Sobiech, rolnik z Kolonii Ko-
pytów, bezpartyjny. Został zabity 
podczas napadu na jego dom, być 
może podejrzewany o współpracę 
z władzami. (Agnieszka Kolasa: 
Działalność OUN-UPA w regionie 
bialskopodlaskim; w: Radzyński 
Rocznik Humanistyczny 7, 2009). 
We wsi Leszczawa Dolna pow. 
Przemyśl: „Dnia 10 V 1946 r. 

banda UPA 
w czasie 
napadu na 
g r o m a d ę 
Leszczawa 
Dolna pow. 
Przemyśl za-
biła 3 osoby, 
zrabowała 
bydło i żyw-
ność miesz-
k a ń c o m 
oraz spaliła 
230 zabudo-
wań gospo-
d a rc z y c h ” 
(Prus..., s. 
281).
We wsi Płonne pow. Sanok w 
walce z UPA poległo 6 żołnierzy 
WP. 
   11 maja:  
We wsi Hoczew pow. Lesko upo-
wcy zamordowali 5 Polaków. 
We wsi Kołonice pow. Lesko: „11 
maja UPA zaatakowała w rejonie 
wsi Kołonice żołnierzy wysiedlają-
cych mieszkańców Żubraczego.” 
(Syrnyk, s. 323, w przypisie podaje 
za  źródłem ukraińskim, że zginęło 
3 żołnierzy). 
Koło wsi Kalnica pow. Lesko na 
minach założonych przez UPA wy-
leciały w powietrze dwie furmanki 
z cywilną ludnością ukraińską.   
W kolonii Kopytów pow. Biała 
Podlaska UPA w dniu 11 maja 
1946 r. wieś obrabowała. Zabity 
został jeden gospodarz broniący 
swego dobytku, a wielu innych po-
bito. (Agnieszka Kolasa..., jw.).
We wsi Nowy Dwór pow. Sokal 
banderowcy zamordowali 2 Pola-
ków. 
  12 maja:  
Na trasie kolejowej Uchnów – 
Korczów pow. Lubaczów: „Dnia 
12 V 1946 r. sotnia „Szuma” bandy 
UPA , dokonała napadu na trans-
port kolejowy z wojskiem na od-
cinku Uchnów – Korczów pow. Lu-
baczów (obecnie pow. Biłgoraj). W 
wyniku strzałów i podłożonych min 
wykolejony został pociąg składają-
cy się z 50-ciu wagonów, przy czym 
zginęło około 50-ciu żołnierzy WP 
a kilkudziesięciu zostało rannych. 
Wszystkie 50 wagonów zostało 
spalonych”  (Prus...., s. 280 - 281, 
Operacja...) Edward Prus cytuje 
„Wykaz czynów przestępczych 
dokonanych przez bandy UPA w 
latach 1944 – 1947”, opracowany 
w Wydziale „C” Wojewódzkiego 
Urzędu Spraw Wewnętrznych w 
Rzeszowie.  W ww. „Wykazie” 
wymienione są napady na stację 
kolejową Uchnów (Dachnów) 
pow. Lubaczów, gdzie 24 kwiet-
nia 1946 roku miało zginąć oko-

ło 30 żołnierzy WP, oraz 12 maja 
1946 roku. Według oficjalnych 
danych napad na stacje kolejową 
Uhnów miał miejsce 21 kwietnia 
1946 roku i zginęło wówczas... 2 
żołnierzy WP, a 3 zostało rannych 
(Motyka..., s. 343; Tak było...). Na-
tomiast 16 kwietnia 1946 roku w 
zasadzkach UPA na drodze Uhnów 
– Rzeczyca miało zginąć 12 żoł-
nierzy WP oraz na drodze Uhnów 
– Bełz także 12 Polaków (jw., s. 
349). 
   12 lub 13 maja: 
W rejonie wsi Wołkowyja pow. 
Lesko pododdział z sotni „Myro-
na” pod dowództwem „Taraski” 
zaatakował kolumnę wojskową, 
w wyniku czego zginął prawdopo-
dobnie jeden z żołnierzy. (Syrnyk, 
s. 323, a w przypisie stwierdza, że 
źródło ukraińskie podaje, że zginę-
ło 19 żołnierzy, w tym 2 majorów i 
2 poruczników).  
  13 maja:
We wsi Habkowce pow. Lesko 
upowcy zamordowali 19 osób 
jadących samochodem Komisji 
Przesiedleńczej, w tym 3 Łemków. 
W mieście Jarosław na cmenta-
rzu ma grób żołnierz WP Piekar-
ski Ryszard ur. 1923, który zginął 
w obronie ludności polskiej 13 V 
1946 r.  
   W nocy z 13 na 14 maja:   
We wsi Stara Wieś pow. Toma-
szów Lubelski Ukraińcy zamor-
dowali 2 Polaków. 
   W nocy z 17 na 18 maja:   
W mieście Dolina woj. stani-
sławowskie upowcy zastrzelili 4 
Polaków: rodziców z córką i jej 
mężem; ocalał ciężko ranny syn 
Stanisław Kumięga,  który przyje-
chał do Polski w marcu 1953 roku. 
   18 maja: 
WE wsi Berezka pow. Lesko: 
„Pododdziały sotni U-3 zaatako-
wały żołnierzy przeprowadzają-
cych akcję w Berezce. Zniszczone 
zostało auto wojskowe, być może 
zginął jeden z żołnierzy”. (Syrnyk, 
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s. 324) 
We wsi Jabłonki pow. Lesko sot-
nia „Chrina” zaatakowała pluton 
WP  ochraniający kolumnę prze-
siedlanej ludności ukraińskiej, zgi-
nęło 4 żołnierzy, 2 zostało ciężko 
rannych a 4 dostało się do niewoli 
i zostali oni zamordowani w pobli-
skim lesie. 
We wsi Łapajówka pow. Jaro-
sław o godz. 17.00 trzyosobowy 
patrol MO z posterunku w Mły-
nach, wracając do swojej wsi, na 
drodze w Łapajówce został ostrze-
lany przez banderowców. W walce 
poległ milicjant Antoni Stacho-
wicz a furman został pięciokrotnie 
ranny. (Andrzej Zapałowski: Gra-
nica w ogniu. Warszawa 2016, s. 
129). 
W rejonie wsi Tyskowa pow. Le-
sko: „Pododdział UPA (nr 502) 
zaatakował żołnierzy w rejonie 
wsi Tyskowa” (Syrnyk, s. 324 – w 
przypisie podaje, że dane ukraiń-
skie mówiły o 1 lub nawet 18 za-
bitych żołnierzach). 
   19 maja:   
We wsi Krasne pow. Jarosław 
Ukraińcy z sąsiedniej wsi Dobcza 
obrabowali gospodarstwa polskie, 
pobili i zamordowali 2 Polaków.
   20 maja:   
W miasteczku Bircza pow. Prze-
myśl na cmentarzu komunalnym 
ma grób  żołnierz WP Wojcie-
chowski Bolesław ur. 1924, który 
zginął z rąk UPA w obronie ludno-
ści polskiej. 
We wsi Brodzica pow. Hrubie-
szów: „Po tułaczce po ziemi za-
mojskiej i hrubieszowskiej rodzi-
ce osiedlają się we wsi Brodzica. 
Wieś bardzo bogata, należała do 
Towarzystwa Staszycowskiego, 
młodzież ukraińska wykształcona. 
Po wysiedleniu Ukraińców za Bug 
osiedlili się tu w większości miesz-
kańcy Włodzimierza Wołyńskie-
go. Mieszkaliśmy na uboczu wsi 
w takim budynku gospodarczym. 
20 maja 1946 r. na pamiątkę tego 
wydarzenia postawiliśmy krzyż 
pośrodku wsi. Przyszli wieczorem 
w polskich mundurach. Nikt nie 
zorientował się, że to bulbowcy. 
Dobrze po polsku rozmawiali, za-
chodzili do domów. Pytali np. na-
szej sąsiadki, czy wie, kim oni są. 
„Polskie wojsko” – odpowiada. 
– „Nie, jesteśmy Ukraińcami”. Na 
dane hasło zaczęli palić i strzelać 
do ludzi, kto uciekał, a najbardziej, 
kiedy w płonących zabudowaniach 
zaczęła wybuchać amunicja, której 
nie zdążyli zabrać wcześniej. Pozo-
stawili zgliszcza, jak zapowiadali, 
nic nie zostawić Polakom”.  (Jani-
na Gruszka z domu Raczyńska, ur. 
w Radowiczach w 1927 r., parafia 
Turzysk, pow. Kowel, woj. wołyń-
skie, rodzice Zygmunt i Michalina 
z domu Dobrowolska: POWRA-
CA W SNACH; w: http://wolyn.
btx.pl/index.php/wolyn-wola-o-
-prawde/719-powraca-w-snach.
html).   
We wsi Kupna pow. Przemyśl 
upowcy skrytobójczo zamordowa-
li 5 żołnierzy WP. 
   22 maja:   
We wsi Dzików Stary pow. Lu-
baczów upowcy zamordowali 1 
Polaka.

   23 maja:    
W miasteczku Lubaczów woj. 
rzeszowskie Ukraińcy uprowadzi-
li do lasu Ewę Lenus, która zaginę-
ła bez wieści. 
   24 maja: 
We wsi Bereźnica Niżna pow. Le-
sko: „24 maja doszło do potyczki 
oddziału UPA (U-3) z żołnierzami 
wysiedlającymi ludność w Bereź-
nicy Niżnej. Kilku żołnierzy mogło 
zginąć, z pewnością siedmiu zo-
stało rannych” (s. 326; w przypi-
sach Syrnyk podaje, że że źródło 
polskie mówi o śmierci siedmiu 
żołnierz, a ukraińskie nawet dzie-
sięciu żołnierzy).  
   26 maja:  
We wsi Dybków pow. Jarosław 
upowcy uprowadzili i zamordowa-
li 4 Polaków. 
W mieście powiatowym Luba-
czów uprowadzili i zamordowali 
Józefa Nieckarza. (IPN Opole, 21 
grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.
Zi; Postanowienie o umorzeniu 
śledztwa.).  
We wsi Zapałów pow. Jarosław 
zamordowali Tomasza Cybulkasa 
i Janinę Górecką. 
    W nocy z 26 na 27 maja:   
We wsi Temeszów pow. Brzozów 
upowcy z sotni „Hromenki” oraz 
chłopi ukraińscy z SKW z Ulucza 
obrabowali polskie gospodarstwa i 
popalili je oraz zamordowali 8 Po-
laków, w tym Ukrainiec o nazwi-
sku Pocałuń postrzelił ks. Józefa 
Skrablaka, który odwieziony do 
szpitala zmarł na drugi dzień. 
We wsi Zahoczewie pow. Lesko 
zamordowany został przez bojów-
kę B-OUN sołtys wsi Dymitr Win-
nicki vel Wiśniewski.  
   27 maja:   
W mieście powiatowym Luba-
czów 27 maja 1946 r. uprowadzili i 
zamordowali nieznanego z imienia 
mężczyznę o nazwisku Niesiorow-
ski. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, 
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postano-
wienie o umorzeniu śledztwa.). 
   W nocy z 27 na 28 maja:  
We wsi Dudyńce pow. Przemyśl 
upowcy spalili wszystkie gospo-
darstwa i zamordowali kilku Po-
laków. 
We wsi Ratnanica pow. Przemyśl 
spalili wszystkie gospodarstwa i 
zamordowali kilku Polaków. 
We wsi Temeszów pow. Przemyśl 
spalili 290 gospodarstw oraz  za-
mordowali 8 Polaków. „W nocy z 
27 na 28 V 1946 r. bandy ukraiń-
skie napadły na Temeszów i spaliły 
go. Od strzałów padło kilka osób, a 
kilka innych znalazło śmierć w pło-
mieniach. Setki osób zostało bez 
dachu nad głową.” (S. Nabywa-
niec, Kartki z przeszłości wsi Krzy-
we, Rzeszów 2005, s. 88–89). W 
czasie tego napadu zostali zamor-
dowani: temeszowski kapłan z ar-
chidiecezji lwowskiej obrz. łac. ks. 
Józef Skrabalak, Franciszek Skra-
balak, Jadwiga Kułak, Franciszek 
Dziamba, Bronisław Kawałek, Jan 
Kociszewski, Józef Bluj i kolega 
z wojska Franciszka Skrabalaka 
– Hezbulewicz..(APROS, zespół 
145, PKOS w Brzozowie, sygn. 
7, Sprawozdanie PKOS w Brzo-
zowie z 1946 r., Sprawozdanie za 

okres 1.04–31.07.1946, s. 3; Pismo 
PKOS w Brzozowie do Woje-
wódzkiego Komitetu Opieki Spo-
łecznej w Rzeszowie z 29.05.1946 
r., s. 1.) Patrz też:  “W nocy z 26 na 
27 maja 1946 roku”.   
   28 maja:  
Na szosie Jarosław – Oleszyce 
woj. rzeszowskie upowcy zamor-
dowali 4 Polaków, w tym kobietę. 
W miasteczku Lubaczów woj. 
rzeszowskie w walce z UPA  po-
legł Bolesław Bauman, lat 26.  
   30 maja: 
We wsi Dzików Stary pow. Lu-
baczów banderowcy zamordowali 
żołnierzy 9 DP WP, w tym: kpt. 
Ludwika Urbanowicza s. Józefa 
ur. 1923 r. woj. Nowogródek, st. 
szer. Władysława Ferenca s. Józe-
fa ur. 1921 pow. Łowicz, st. szer. 
Adama Macałę ze wsi Dobrowo-
dy pow. Podhajce. (IPN Opole, 21 
grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.
Zi; Postanowienie o umorzeniu 
śledztwa.). 
We wsi Oleszyce pow. Lubaczów 
zamordowali 3 nieznanych żołnie-
rzy z 26 pp 9 DP.  (IPN Opole, 21 
grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.
Zi; Postanowienie o umorzeniu 
śledztwa.). 
We wsi Żubracze pow. Lesko: 
„30 maja doszło do napadu na 
polskich mieszkańców wsi Żubra-
cze, w trakcie którego uprowadzo-
ny został były milicjant Wilhelm 
Woźnica”. (Syrnyk, s. 326; w przy-
pisie jest informacja, że figuruje on 
w wykazie funkcjonariuszy MO i 
SB poległych w walce z bandami 
UPA.)
   W maju:   
We wsi Dziewięcierz pow. Rawa 
Ruska Ukraińcy zamordowali Mi-
chała Dobosza, lat 29.  
We wsi Kopyśno pow.  Przemyśl 
bojówka SB-OUN zamordowała 
Polaka M. Gierczaka. (Andrzej 
Zapałowski: Granica w ogniu. 
Warszawa 2016, s. 233). Oraz: „W 
maju 1946 r. /.../ działała aktywnie 
bojówka SB-OUN pod kierow-
nictwem referenta nadrejonowe-
go W. Capiaka, ps. „Potap”. Za 
współpracę z organami państwa 
polskiego bojówka zamordowała 
m.in.: Polaka Mikołaja Gierczaka 
z Kopyśna, a Polak Jan Mirowski 
został uznany za zabitego, Ukra-
ińca Mikołaja Herczaka jako do-
nosiciela UB, Ukraińca Wasyla 
Stacha (gajowego z Kormanic) 
podejrzanego o donosicielstwo. 
Zabójstwem J. Mirowskiego i W. 
Stacha kierował Wasyl Harbacz, 
ps. „Oracz”. Zabito także Polaka 
Michała (?), Ukraińców: Dmytra 
Szmiłyka, Andrzeja Michajleća i 
Wasyla Litwinowa, jak również 
Polaków: Kazimierza Zazulę i F. 
Ferlińskiego.” (Andrzej Zapałow-
ski: Granica w ogniu. Warszawa 
2016, s.169 – 170). 
We wsi Krowica Hołodowska 
pow. Lubaczów zamordowali 
milicjanta z posterunku o nazwi-
sku Dobrowolski. (IPN Opole, 21 
grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.
Zi; Postanowienie o umorzeniu 
śledztwa.).
We wsi Stubienko pow. Przemyśl 
upowcy zamordowali 3 Polaków 

     Wiosną 1946 roku:  
W miasteczku Bircza pow. Prze-
myśl ma grób Kołacz Tadeusz ur. 
1923, który został zamordowany 
przez UPA wiosną 1946 r.  (htt-
p://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/
zabytki/narodowej/ofiary1.html). 
We wsi Cewków pow. Lubaczów 
upowcy zamordowali 2 Polaków, 
lat 21 i 24. Oraz: We wsi Cewków 
– Buda Czerniakowa wiosną 1946 
r. zamordowali Albina Burdzego 
i Waleriana Burdzego. (IPN Opo-
le, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 
37.2013.Zi; Postanowienie o umo-
rzeniu śledztwa.).  
We wsi Dzików Nowy pow. Lu-
baczów wiosną 1946 r. zamordo-
wali Władysława Sobczyszyna. 
(IPN Opole, 21 grudnia 2018, 
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postano-
wienie o umorzeniu śledztwa.). 
We wsi Leszczawka pow. Prze-
myśl upowcy spalili wieś i zamor-
dowali 14 Polaków. 
We wsi Lubliniec pow. Luba-
czów zamordowali Albina Bur-
dzego s. Adama lat 21, Waleriana 
Burdzego s. Adama lat 24. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa.). 
We wsi Ulucz pow. Brzozów:  
„Tragiczniejszy los spotkał podod-
dział stacjonujący w okresie przed-
referendalnym we wsi Tyrawa Sol-
na. Wiosną 1946 r. pododdział ten 
pomaszerował (nie wiadomo po 
co) drogą polną, wzdłuż Sanu po 
jego prawej stronie, przez Dobrą 
do Ulucza. Pasąc konia po drugiej 
stronie rzeki obserwowałem ten 
przemarsz. Na czele jechał na ko-
niu dowódca w stopniu chorążego 
a za nim gęsiego maszerowali jego 
żołnierze w liczbie około 30. Nie-
śli trzy karabiny maszynowe i broń 
osobistą (karabiny i pistolety ma-
szynowe). Szli do Ulucza bez ele-
mentarnego rozpoznania. W Ulu-
czu w tym czasie kwaterował cały 
kureń (batalion) UPA. Banderowcy 
wpuścili cały pododdział do środ-
ka wsi, zwanego Kątem. Dowód-
ca oddalił się na koniu od swoich 
żołnierzy i w tym momencie z chat 
wyskoczyło kilku banderowców i 
bez jednego wystrzału pochwycili 
go żywcem. Żołnierze tego zdarze-
nia nie zauważyli. Dopiero jeden z 
nich, przechodząc między chata-
mi zauważył, jak stojący w progu 
swego domu chłop coś gestyku-
luje rękami, chcąc w ten sposób 
ostrzec przed niebezpieczeństwem. 
Żołnierze zorientowali się, że coś 
jest nie w porządku i zaczęli się 
wycofywać. W tym momencie zo-
stali, ze wszystkich stron, ostrze-
lani gradem pocisków. Doświad-
czeni, frontowi żołnierze podpalili 
kilka zabudowań i w ten sposób 
stworzyli zamieszanie wśród ban-
derowców. Większa część żołnie-
rzy wycofywała się przez pola w 
kierunku Witryłowa, który leży po 
drugiej stronie Sanu. Akcją wyco-
fywania kierował dzielny sierżant. 
Połowa grupy prowadziła ogień 
do ścigających ich banderowców a 
druga część wycofywała się na do-
godne pozycje. Teraz ci prowadzili 
ogień a reszta się wycofywała. Ta-
kimi skokami zbliżali się do Sanu. 
W tym czasie, z Witryłowa pośpie-

szyła na pomoc wycofującym się 
żołnierzom, uzbrojona grupa miej-
scowej samoobrony. Ustawione 
nad Sanem karabiny maszynowe 
skutecznie studziły zapały ścigają-
cych banderowców. Żołnierze byli 
uratowani. Podczas wycofywania 
padło dwóch zabitych. Jeden z 
żołnierzy ukrył się w piwnicy roze-
branego żydowskiego domu. Zbie-
rające łuski miejscowe dzieciaki, 
zauważyły ukrywającego się żoł-
nierza i natychmiast powiadomiły 
banderowców, a ci postanowili 
zlikwidować tego żołnierza. Do 
wykonania tego zadania zgłosił się 
jeden z banderowców, mieszkaniec 
Ulucza. Skrycie podszedł do włazu 
piwnicy i zaczął na oślep strzelać. 
Żołnierz siedział cicho i na ostrzał 
nie odpowiadał. Banderowiec pod-
szedł bliżej włazu i wtedy otrzymał 
serię z pistoletu maszynowego. 
Padł trupem na miejscu. Następ-
nego ochotnika już nie było. Posta-
nowiono zlikwidować nieszczęsne-
go żołnierza granatami ręcznymi. 
Żołnierz dwukrotnie zdołał odrzu-
cić wrzucone do środka granaty, 
ale trzeci rozerwał się w jego ręce. 
Słysząc wybuch granatu w piw-
nicy, banderowcy zbliżyli się do 
włazu, myśląc, że żołnierz nie żyje. 
Ten jednak nadal strzelał, trzyma-
jąc broń w jednej ręce. W końcu 
uduszono go dymem wrzucanych 
do środka, palących się wiązek sło-
my. Był to trzeci poległy żołnierz. 
Ośmiu zdołało się w porę wycofać 
drogą w kierunku Dobrej. Tych 
żołnierzy widziałem, biegnących 
przez Hłomczę w kierunku Mrzy-
głodu. /.../ Pojmanego żywcem 
dowódcę oddziału przyprowadzili 
banderowcy na Krajniki, do domu 
Mikołaja Polańskiego. Tam zdjęto 
z niego mundur i ubrano w podarte 
łachmany. Związano mu ręce łań-
cuchem i poprowadzono do lasu. 
Miejscowa młodzież i dzieci szli 
za prowadzonym chorążym, okła-
dając go kijami. Ślad po nim za-
ginął. Po kilku dniach, przyjechali 
do Hłomczy rodzice zaginionego. 
Wysłali przez posłańca list do ban-
derowców, z prośbą o uwolnienie 
syna. Żadnej odpowiedzi nie było. 
Po zlikwidowaniu band UPA, jeden 
z mieszkańców Ulucza twierdził, 
że gdyby wojsko wzięło zakładni-
ków, to chorąży byłby zwolniony. 
Zrozpaczeni rodzice postanowili 
szukać syna poprzez Czerwony 
Krzyż. W roku 1948 otrzymali 
wiadomość, że syn mieszka we 
Wrocławiu. Powiadomiona o tym 
milicja zatrzymała owych rodzi-
ców, uniemożliwiając im wyjazd 
pod wskazany przez PCK adres. 
Osobnikiem o nazwisku chorążego 
okazał się jeden z dowódców UPA. 
Został on zatrzymany. Zatrzymał 
on dokumenty po zamordowanym 
żołnierzu i w ten sposób chciał 
sobie zapewnić spokojne życie.” 
(Bronisław Zielecki: Moje życie 
czyli Historia Polaka z Ulucza, 
Warszawa 2014 r.; w:  http://do-
cplayer.pl/24841458-Bronislaw-
zielecki-moje-zycie-czyli-historia-
polaka-z-ulucza-warszawa-2014-r.
html#show_full_text ).  
We wsi Wetlina pow. Lesko za-
mordowali 1 Polkę, żonę Ukraiń-
ca, oraz ich syna.  
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Dezercja ukraińskich 
policjantów na 

Wołyniu w 1943 r., 
a „Rzeź Wołyńska”

Bogusław Szarwiło

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

„Rzeź Wołyńska” stanowiła 
początek końca wspólnej egzy-
stencji Polaków i Ukraińców na 
południowo-wschodnich tere-
nach II Rzeczypospolitej. Mam 
poważne zastrzeżenie  do tego 
co czyni IPN  celowo unikając  
określenia „Rzeź Wołyńska” i 
zastępując go zwrotem „Zbrod-
nia Wołyńska”, co w znacznym 
stopniu nie tylko zaciemnia 
prawdę o tym co wydarzyło się 
na Wołyniu, ale niweluje  wyra-
zistość  słowa „Rzeź”.  IPN wy-
jaśnia, że  „ Zbrodnia Wołyńska 
– antypolska czystka etniczna 
przeprowadzona przez nacjona-
listów ukraińskich, mająca cha-
rakter ludobójstwa. Objęła nie 
tylko Wołyń, ale również woje-
wództwa lwowskie, tarnopolskie 
i stanisławowskie – czyli Galicję 
Wschodnią, a nawet część wo-
jewództw graniczących z Woły-
niem: Lubelszczyzny (od zacho-
du) i Polesia (od północy). Czas 
trwania Zbrodni Wołyńskiej to 
lata 1943–1945. (...) „ (https://
zbrodniawolynska.pl/ ).   Każdy 
kto zapozna się ze stroną „1943 
ZBRODNIA WOŁYŃSKA 
PRAWDA I PAMIĘĆ „ (https://
zbrodniawolynska.pl/ ) nie bę-
dzie jednak miał wątpliwości, 
że to co wydarzyło w 1943 r. 
na Wołyniu nie bez przyczy-
ny określano „Rzezią”, któ-
ra zakończyła się śmiercią co 

najmniej  60 tysięcy Polaków i 
trwałym wymazaniem polskiej 
społeczności z mapy Wołynia.  
Nacjonaliści ukraińscy dokona-
li  mordu Polaków na  masową 
skalę (tu np.  krwawa niedzie-
la 11 lipca), jakiego nie było 
wcześniej ani później w żadnym 
z w/w  województw . Na po-
czątek swojej zbrodniczej akcji 
wybrali Wołyń z bardzo wie-
lu względów. Polacy stanowili 
istotną mniejszość (16% a na-
wet po sowieckich wywózkach 
12 %, wobec 68 % Ukraińców), 
przy czym nie posiadali żadnej 
obrony ( odziały partyzanckie 
AK powstały dopiero po 20 lip-
ca 1943 r.). Niemcy na tym te-
renie posiadali bardzo słabe siły 
porządkowe i z tego powodu 
utworzyli  Ukraińską Policję 
pomocniczą Schuma Schut-
zmannschaft. Po czerwcu 1941 
roku niemała część politycznych 
środowisk ukraińskich na Woły-
niu zdecydowała się na współ-
pracę z Niemcami – do tego 
stopnia, że Ukraińcy stanowili 
główną część pomocniczych 
sił policyjnych na tym terenie. 
Na początku 1943 r ukraińska 
policja pomocnicza na Woły-
niu i Podolu liczyła blisko 12 
tys. osób.  Współuczestniczy-
li  w przeprowadzaniu Zagłady 
Żydów, brali udział w pacyfi-
kacjach wsi – zarówno zresztą 

polskich, jak i ukraińskich. W 
tym czasie działalność OUN - 
Bandery  polegała głównie na 
informowaniu społeczeństwa 
ukraińskiego o wydarzeniach 
oraz szerzeniu idei walki o wol-
ną i niepodległą Ukrainę. Człon-
kowie OUN - Bandery otrzymali 
polecenie zbierania pozostawio-
nej przez Armię Czerwoną broni 
i amunicji i przenoszenia jej do 
skrytek. Do tego warto dodać, 
że duża część funkcjonariuszy 
policji ukraińskiej była równo-
cześnie członkami Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów.  We 
wrześniu 1942 w odpowiedzi na 
pomoc udzielaną partyzantce, 
Niemcy z pomocą ukraińskiej 
policji pomocniczej spacyfiko-
wali ukraińskie wsie Borky, Za-
błocie, Borysówkę i Kortelisy, 
gdzie zginęło aż 2892 miesz-
kańców. Policjanci w tego ro-
dzaju akcjach przeciwko pobra-
tymcom brali udział niechętnie i 
szerzyły się wśród nich nastroje 
buntu i niechęci do okupanta, 
natomiast często ukraińscy poli-
cjanci zabijali Polaków, nierzad-
ko całe rodziny.
13 listopada 1942 roku w pol-
skiej kolonii Obórki na Wo-
łyniu ukraińscy  policjanci 
rozstrzelali 37 Polaków, jed-
ną Ukrainkę i jedną Żydówkę 
oraz zrabowali dobytek zabi-
tych.

Policja pomocnicza Schuma 
Schutzmannschaft na Woły-
niu była ważnym ogniwem 
niemieckiej polityki okupa-
cyjnej: obsadzała umocnione 
posterunki policji, ochraniała 
ważne obiekty, nadzorowa-
ła ściąganie kontyngentów, 
uczestniczyła w Holocauście 
Żydów i pacyfikacjach lud-
ności cywilnej.  Przy tej okazji 
Ukraińcy mogli czerpać pełny-
mi garściami z wzorców, jakie 
stanowiła niemiecka machina 
eksterminacyjna, przyuczając 
się do późniejszych masowych 
mordów na Polakach. Należy 
przy tym  dodać, że część po-
licjantów współpracowała z te-
renowymi ogniwami OUN-B, 
OUN-M, a nawet partyzantką 
sowiecką. To dlatego początek 
ludobójstwa należy wiązać 
z masowa dezercją kilku tysię-
cy policjantów ukraińskich na 
służbie niemieckiej, którzy od 
15 marca do 15 kwietnia 1943 
r. uciekli do lasu. 
Jak podaje G. Motyka ( „Ukra-
ińska Partyzantka) „ Policjanci 
dezerterowali nie tylko z po-
sterunków z mniejszych miej-
scowości, ale także z większych 
miast, m.in. z Kowla, Łucka i 
Horochowa. Z reguły przy oka-
zji uwalniano więźniów oraz 
likwidowano niemieckie kierow-
nictwo. Nierzadko przy okazji 
ginęli także wybrani Polacy, 
prawdopodobnie funkcjonują-
cy na „czarnych listach OUN”. 
Bezpośredni impuls do ucieczki, 
przynajmniej niekiedy, stanowił 
atak bojówek OUN-B.
Już 9 marca 1943 r. bojówka 
OUN-B Iwana Kłymyszyna 
„Kruka” zaatakowała Bereź-
ce. Wykorzystując zamieszanie, 
ukraińscy policjanci napadli na 
Niemców i wszystkich pozabijali 
(w sumie dziesięciu). m.in. za-
bito bezirkslandwirta, którego 
spalono w domu razem z dwie-
ma Polkami. 18 marca 1943 r. 
policjanci ukraińscy zabili ko-
mendanta i zdezerterowali z po-
sterunku w Boremolu. W nocy 
20 (lub 22) marca 1943 r. zde-
zerterował z Łucka z inicjatywy 
Stepana Kowala „Rubaszenki” 

batalion gospodarczy policji, 
liczący 320 ludzi. Razem z nim 
do partyzantki przeszły oddziały 
wartownicze i policja rejonowa 
(ok. dwustu ludzi). Przed odej-
ściem rozbito obóz jeniecki w 
Łucku, skąd uwolniono ok. czter-
dziestu osób oraz punkt zbor-
ny robotników przymusowych 
z Dniepropietrowska. Batalion 
wycofał się w okolicę miejsco-
wości Kołki, gdzie na jego bazie 
utworzono kureń UPA, dowo-
dzony przez „Rubaszenkę”.
27 marca 1943 r. upowcy razem 
z miejscową ukraińską policją 
opanowali Ołykę. Niemcy za-
barykadowali się w zamku. Nad 
ranem partyzanci się wycofali. Z 
25 na 26 marca 1943 r. upowcy 
ostrzelali Maciejów. W pościg 
za partyzantami Niemcy wy-
słali 103 batalion policji — 32 
policjantów ukraińskich i 186 
junaków. Zaraz po wyjściu z 
miasteczka policjanci zdezerte-
rowali, tworząc kureń UPA, na 
czele którego stanął inicjator 
ucieczki Iwan Kłymczak „Ły-
syj”.

/ Iwan Kłymczak „Łysyj”

Ok. godz. 22 nocą z 27 na 28 
marca 1943 r. bojówka OUN-
-B Ołeksija Brysia „Ostapa” 
napadła na Horochów. Mimo 
pomocy policji nie udało się 
zdobyć budynków bronionych 
przez Niemców. Opanowano 
bank, pocztę, rozbito więzienie i 
wypuszczono kilku więźniów, za-
brano mąkę z młyna oraz maszy-
ny drukarskie z urzędów. Kilku 
partyzantów zginęło. Ok. godz. 
4 rozpoczęto odwrót. Wycofując 

/  Ukraińska policja
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się, zabito dwóch Polaków.
Próby dezercji nie zawsze koń-
czyły się sukcesem. W Zdołbu-
nowie miał miejsce wypadek 
odmowy wykonania rozkazów 
przez ukraińskich policjantów. 
Niemcy natychmiast ich roz-
broili, dwunastu rozstrzelali, a 
pozostałych wysłali do Niemiec. 
We wsi Pawuryn k. Maniewicz 
Niemcy aresztowali i rozstrze-
lali załogi dwóch posterunków 
policji.
Lepiej powiodło się w Krzemień-
cu, gdzie ukraiński policjant 
Maznycia, powiązany z OUN-M, 
przejął telefonogram skierowa-
ny do żandarmerii niemieckiej: 
„Element niepewny rozbroić i 
aresztować”. Niezwłocznie po-
wiadomił o nim obwodowego 
prowidnyka pionu wojskowego 
OUN-M „Błakyt-noho” („Błę-
kitnego”). Zapadła decyzja o 
dezercji. Nocą z 21 na 22 marca 
policjanci zabrali z magazynów 
broń i amunicję, po czym ucie-
kli do lasu. Część policjantów 
rozeszła się do domów, pozosta-
li weszli w skład melnykowskie-
go oddziału „Chrona” i bande-
rowskiego „Kruka”.
Na przełomie marca-kwietnia 
1943 r. we wsi Nowostaw w 
szumskim Niemcy zorganizowa-
li obławę na dezerterów. Doszło 
do starcia, w którym zginąć mia-
ło 38 Niemców (co wydaje się 
liczbą mocno zawyżoną). Niem-
cy cofnęli się w panice. W czasie 
walki spaliło się dziesięć chłop-
skich zagród i zginęło kilku cy-
wilów. UPA nie miała strat.
6 kwietnia 1943 r. doszło do 
buntu ukraińskiej policji w 
Kowlu. Według sprawozdania 
sowieckiej partyzantki: „Policja 
zabiła 18 Niemców, uwolniła z 
więzienia aresztowanych oraz 
rozpuściła więźniów obozu pra-
cy przymusowej”. Z dezerterów 
utworzono pierwszą w tym re-
jonie sotnię UPA, dowodzoną 
przez „Wowczaka”, który przy-
gotował całą operację. „

Władysław Filar  pisze („WO-
ŁYŃ W LATACH 1939 - 1944 
„), że : „ Wiosną 1943 r. rozpo-
czął się burzliwy rozwój oddzia-
łów partyzanckich ukraińskich 
nacjonalistów na Wołyniu. Obok 
działających już od 1942 r. w re-
jonie Olewsk, Sarny, Kostopol, 

Równe oddziałów Tarasa Bul-
by, które używały nazwy UPA, 
formowane były Wojskowe Od-
działy OUN Stepana Bandery 
(„Wijśkowi Widdiły” OUN S. 
Bandery) oraz Wojskowe Od-
działy OUN Andrija Melnyka 
(„Wijśkowi Widdiły” OUN A. 
Melnyka). Do zbrojnych od-
działów masowo zaczęła napły-
wać młodzież. W lutym 1943 r. 
w powiecie sarneńskim, obok 
oddziałów „Ostapa” i „Korob-
ki” powstały trzy nowe sotnie: 
„Dorosza”, „Kruka” i „Hon-
ty”. Wyraźny rozwój ilościowy 
oddziałów zbrojnych nastąpił 
w marcu 1943 r., kiedy to kilka 
tysięcy ukraińskich policjantów 
w służbie niemieckiej przeszło 
do lasu wraz z pełnym uzbroje-
niem. Zostali oni włączeni do 
nowotworzonej przez OUN - SD 
powstańczej armii. Utworzono 
nowe sotnie i kurenie, w tym 
kureń „Hołobenka” (z trzema 
sotniami: „Bajdy”, „Kubika” i 
„Zaliźniaka”), kureń „Szczuki” 
i kureń „Jaremy”. Był to wzrost 
nie tylko ilościowy, lecz także 
jakościowy, bowiem na stronę 
OUN przeszli ludzie już odpo-
wiednio przeszkoleni w rzemio-
śle wojskowym. Były to podsta-
wowe kadry wykorzystywane do 
organizowania i formowania 
sotni i kureni. Wraz z przejściem 
policji ukraińskiej do lasu, w 
różnych rejonach Wołynia i po-
łudniowego Polesia tworzyły się 
bojówki, pojawiały się watahy 
uzbrojonych ludzi, które mordo-
wały ludność polską i grabiły jej 
mienie.  Od tego czasu znacznie 
nasiliły się antypolskie akcje ze 
strony nacjonalistów ukraiń-
skich. OUN - SD starała się ująć 
te grupy w ramy organizacyjne, 
tworzyć z nich sotnie i kurenie, 
organizować leśne obozy woj-
skowe i struktury gospodarcze.

29 maja 1943 r. w rejonie między 
Zabłoćcami i Litowieżem zorga-
nizowano oddział partyzancki 
melnykowców, który liczył 150 
ludzi. W Świnarzynie powstał 
oddział banderowców pod do-
wództwem Porfira Antoniuka 
ps. „Sosenko”, drugi oddział 
banderowski zorganizowano w 
rejonie miejscowości Bilicze 
(dowódca - Pochmurnyj).

 Obydwaj dowódcy oddziałów 
banderowskich byli komendan-
tami policji ukraińskiej we Wło-
dzimierzu Wołyńskim. W lesie 
Zawidowskim utworzono dwie 
sotnie banderowców pod do-
wództwem „Sławka” i „Hołu-
ba”.

Ivan Patryliak
(UKRAIŃSKIE PODZIEMIE 
NACJONALISTYCZNE I RUCH 
POWSTAŃCZY W LATACH  
1939-1944.:
STRUKTURA, LICZEBNOŚĆ, 
DZIAŁALNOŚĆ) przyznaje, 
że „Na bazie oddziałów par-
tyzanckich i policji pomoni-
czej, która przeszła do lasu, 
w 1943r. zostały utworzone 
pierwsze zjednoczenia UPA – 
«Dubowego» (І.Łytwynczuka), 
«Еneja» (P.Оlijnykа), «Rudego» 
(J.Stelmaszczuka), «Rubaszen-
ka» (S.Kowala), «Sosnenka» 
(P.Аntoniuka). W połowie roku 
w wołyńskich oddziałach UPA 
walczyło kilkanaście tysięcy lu-
dzi. Uznawszy ludność polską 
za najłatwiejszy cel, dowództwo 
UPA przystąpiło do jej elimina-
cji z pełną bezwzględnością, wy-
korzystując ludność ukraińską 
jako wsparcie podczas operacji 
likdacyjnych.”

/ Dmytro Klaczkiwskij   „Kłym Sawur”,        

/ J. Stelmaszczuk ps. “Rudyj”

/ Iwan Łytwińczuk „Dubowyj”
Jak podają zgodnie wszyscy 

historycy: pierwszej masowej 
zbrodni na Wołyniu bande-
rowcy dokonali 9 lutego 1943 
r. w kolonii Parośla w pow. 
sarneńskim, jeszcze przed de-
zercją policji ukraińskiej. Do-
konała tego sotnia WO OUN-
-SD Hrycia Perehijniaka - „Do-
wbeszka-Korobki”, utworzona 
na polecenie Iwana Łytwynczu-
ka, ps. „Dubowyj”, zapewne w 
pierwszych dniach lutego 1943 
r. Większa fala zbrodni przeto-
czyła się przez Wołyń w mar-
cu 1943 roku (120 napadów) i 
już wtedy w powiatach sarneń-
skim i kostopolskim doszło do 
systematycznej i planowej li-
kwidacji wszystkich Polaków. 
W kwietniu 1943 r. ( ponad 100 
napadów), w czasie Wielkiego 
Tygodnia Świąt Wielkanoc-
nych, nastąpiło koncentryczne 
uderzenie na skupiska polskiej 
ludności w całej wschodniej 
części przedwojennego woje-
wództwa wołyńskiego. W Wiel-
ki Piątek (23 kwietnia) silne 
zgrupowanie ukraińskiej par-
tyzantki otoczyło miejscowość 
Janowa Dolina. Tej nocy pra-
wie cała Janowa Dolina zosta-
ła spalona, a około 600 cywil-
nych mieszkańców narodowo-
ści polskiej  zamordowanych. 
W operacji uczestniczyło około 
1500 członków OUN-UPA, a 
dowodził Iwan Łytwynczuk 
ps. „ Dubowyj”. Ataki z nieco 
mniejszym natężeniem kontynu-
owano w maju ( 700 napadów) 
i czerwcu (80 napadów).  Do 
końca czerwca 1943 r. zostało 
zamordowanych co najmniej 
9130 osób i jest to liczba nie-
pełna, ale istniały duże obsza-
ry, gdzie do tego czasu Polacy 
nie byli masowo mordowani, 
np. w pow. Lubomelskim. 

Kulminacja ataków nastąpiła 
w lipcu i powtórka w sierpniu 
1943 r. Już  w czerwcu 1943 r. 
Dmytro Klaczkiwśkyj „Kłym 
Sawur”, członek Centralnego 
Prowodu (kierownictwa) OUN 
i komendant UPA na Wołyniu, 
przekazał ustnie dyrektywę „o 
powszechnej fizycznej likwi-
dacji całej ludności polskiej 
„.  3 lipca 1943 r. OUN-UPA 
dokonała napadów na sześć od-
ległych od siebie polskich osie-
dli (każde w innym powiecie) 
i na Polaków w jednej ukraiń-
skiej wsi, dokonując punktowo 
pierwszych w odnośnym mie-
siącu masowych morderstw. 
Były to: kolonia Górna w pow. 
kostopolskim (92 ofiary), Wól-
ka Porska w pow. kowelskim 
(21 ofiar), Rakowa Góra w 
pow. łuckim (17 osób), wieś i 
kolonia Klecka Mała w pow. 
rówieńskim (razem 29 ofiar), 
wieś Czajków w pow. sarneń-
skim (25 ofiar) i wieś Zielony 
Dąb w pow. zdołbunowskim 
(62 ofiary).  Z 4 na 5 lipca 
1943 zostało napadniętych 
26 osiedli polskich w powie-
cie łuckim położonych wokół 
kolonii Przebraże. Spalono 23 
polskie osiedla oraz polskie go-
spodarstwa w kilku miejscowo-
ściach mieszanych na terenie 
gmin: Kiwerce, Kołki, Ołyka, 
Poddębce, Silno, Trościaniec. 
Zginęło około 580 osób. 11 i 12 
lipca 1943 r., UPA dokonała 
skoordynowanego ataku na 
polskich mieszkańców  w 150  
miejscowościach w powiatach 
włodzimierskim, horochow-
skim, kowelskim oraz łuckim. 
W powiecie horochowskim w 
tych dniach Polacy byli mordo-
wani w gminach: Chorów, Ki-
sielin, Podberezie, Świniuchy; 
w powiecie włodzimierskim w 
gminach: Chotiaczów, Grzybo-
wica, Mikulicze i Poryck oraz 
w kilku miejscowościach w 
gminie Korytnica. Ponadto w 
gminie Werba całkowicie zo-
stała wymordowana wieś Do-
minopol. 11 lipca Polacy byli 
mordowani w 97 wsiach i ko-
loniach oraz 13 majątkach. 
Zginęło co najmniej 3102 Po-
laków, przy czym nie jest to 
liczba całkowita. Tego dnia, tj. 
w niedzielę, UPA zaatakowała 
Polaków podczas nabożeństw 
w kościołach w: Chrynowie, 
Porycku i Zabłoćcach (pow. 
włodzimierski); Kisielinie 
(pow. horochowski); w kaplicy 
w Krymnie (pow. kowelski); z 
kolei w Koniuchach (pow. ho-
rochowski) Polacy byli mor-
dowani przed kościołem. Wraz 
z wiernymi w kościołach w 
pow. włodzimierskim zostało 
zamordowanych trzech księ-
ży, a ksiądz w Kisielinie został 
ranny. 12 lipca zamordowany 
został czwarty ksiądz w Stę-
żarzycach (pow. włodzimier-
ski. 12 lipca „oczyszczuwalna 
akcija” była kontynuowana, 
obejmując 61 wsi i kolonii 
oraz dwa majątki w powia-

/  Oddział UPA. Większość ma na sobie niemieckie mudrury
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tach horochowskim i włodzi-
mierskim a także sześć miej-
scowości w czterech innych 
powiatach. W powiecie zdoł-
bunowskim została całkowi-
cie wymordowana polska wieś 
Majdańska Huta, którą wiosną 
banderowcy namówili do pod-
pisania umowy gwarantującej 
bezpieczeństwo w zamian za 
świadczenia w żywności i pod-
wodach. Łącznie we wszyst-
kich napadach w prawosław-
ne święto św. Apostołów Pio-
tra i Pawła zostało zamordo-
wanych co najmniej 2020 Po-
laków. W kolejnych dniach po 
11 i 12 lipca 1943 r., głównie 
13 i 14 lipca w tych częściach 
powiatów horochowskiego i 
włodzimierskiego, gdzie na-
padano w dni poprzednie, wy-
łapywani byli przez patrole i 
bojówki UPA Polacy, którzy 
ocaleli i ukrywali się lub podą-
żali w bezpieczniejsze miejsca. 
Akcje likwidacji niedobitków 
pochłonęły w obu powiatach 
co najmniej 255 ofiar .
  Ewa Siemaszko i Tomasz Be-
reza („ Lipiec 1943 r. na Woły-
niu”) podsumowują: „ Przepro-
wadzenie na tak dużą skalę na-
padów, jak 11 i 12 lipca, w któ-
rych dążono do maksymalnego 
zniszczenia ludności polskiej, 
wymagało przygotowań zarów-
no organizacyjnych, jak i pro-
pagandowych, by uzyskać nie 
tylko aprobatę ukraińskich są-
siadów Polaków, ale także ich 
udział. Wstrząsający opis szy-
kowania się do masakry Pola-
ków w powiecie horochowskim, 
i to pół roku przed lipcowymi 
rzeziami, znalazł się w „Spra-
wozdaniu z powiatu horochow-
skiego” sporządzonym przez 
działacza polskiego podziemia 
z Komitetu Ziem Wschodnich 
Stronnictwa Narodowego: 
„Okres zimowy 1942/43 był 
okresem organizacji terenu 
horochowskiego. Rozsiane po-
sterunki milicji ukraińskiej po 
wszystkich wsiach zużyły ten 
okres na szkolenie wojskowe 
młodzieży i odpowiednią propa-
gandę. Zbiórki, sypanie mogił, 
święcenie narzędzi zbrodni w 
cerkwiach i na mogiłach (popi 
zawsze brali czynny udział), 
procesje, zaklęcia, przysięgi 
itp. był to wstęp do zbrodniczej 
akcji. Niesamowicie wyglądało 
święcenie noży przed rzezią, 
podobne do tańca wojennego 
Indian. W nocy, przy blasku 
pochodni, obchodzili w koło 
mogiłę i wkłuwali w nią noże 
ślubując, w podobny sposób 
kłuć Polaków” . Dwa raporty 
Polskiego Państwa Podziemne-
go z 1943 r. dotyczące zbrodni 
OUN- UPA w lipcu na Woły-
niu, a więc sporządzone bez-
pośrednio po ich dokonaniu, 
zatytułowane Rzezie wołyńskie 
i Wypadki na Wołyniu w po-
wiecie włodzimierskim opisują 
zbrodniczą agitację, poprze-
dzającą ludobójcze napady a 
prowadzoną przez ouenowskich 

szkoleniowców z Małopolski 
Wschodniej wspieranych przez 
kler ukraiński. W trakcie pro-
pagandowych zebrań przeko-
nywano o konieczności „wy-
rwania z korzeniami”, „do 7 
pokolenia” wszystkich Lachów, 
którzy „dość już paśli się na 
ukraińskiej ziemi”. Wskazuje 
się w tych dokumentach na pod-
stępne działania uspokajające, 
by dopaść później jak najwięcej 
ofiar oraz na mobilizację chło-
pów ukraińskich z gospodarski-
mi narzędziami służącymi do 
zabijania podczas morderczych 
napadów. Potwierdzeniem ra-
portów są relacje i wspomnie-
nia ocalałych Polaków. „
14 i 15 lipca 1943 r. UPA do-
konała masowych zbrodni w 
powiecie krzemienieckim, 
gdzie rozprawiono się z du-
żymi skupiskami Polaków we 
wsiach: Kołodno Lisowszczy-
zna, Kołodno-Siedlisko, Czaj-
czyńce, Maniów i Bodaki oraz 
z niewielkimi społecznościami 
polskimi w dwóch wsiach ukra-
ińskich. 
Ogółem w siedmiu wsiach zgi-
nęło co najmniej 670 Polaków 
. 15 i 16 lipca 1943 r. UPA 
napadła Polaków w pozosta-
łych częściach powiatu horo-
chowskiego – gminach Brany 
i Skobełka, gdzie wcześniej 
ginęły pojedyncze osoby, w 
kilku miejscowościach gmi-
ny Kisielin, a także w kilku 
miejscowościach powiatu ko-
welskiego – łącznie w 33 miej-
scowościach. Zamordowano w 
nich co najmniej 932 Polaków. 
16 lipca 1943 oddziały UPA we 
wsi i w majątku Pułhany (pow. 
Horochów) zamordowały oko-
ło 120 Polaków, a w Kupowal-
cach (pow. Horochów) około 
150.  Przez dwa dni, 17 i 18 
lipca w gminach Brany i Sko-
bełka ginęli głównie pojedyn-
czy ludzie, którym udało się 
ukryć podczas masowego ataku 
(Szeroka, Zastawie, Zboryszów 
Stary, Zwiniacze), natomiast w 
Boroczycach dopiero w tych 
właśnie dniach zbrodniczo wy-
eliminowano Polaków. 
17 i 18 lipca byli ponadto mor-
dowani Polacy w dwu miejsco-
wościach gminy Kisielin (He-
lenów, Zabara), gdzie mimo 
ludobójczych akcji 11 i 12 lip-
ca Polacy przetrwali w swych 
gospodarstwach, licząc na za-
przestanie napadów.  
16-18 lipca 1943 r. klęskę po-
niósł duży ośrodek samoobrony 
Huta Stepańska w powiecie ko-
stopolskim, będący związkiem 
obronnym sąsiadujących dwu 
wsi Huta Stepańska i Wyrka, 
który ochraniał skupisko pol-
skich osiedli w gminie Stepań i 
Stydyń powiatu kostopolskiego 
oraz kilka kolonii w sąsiedniej 
gminie Antonówka pow. sar-
neńskiego. Mieszkańcy części 
z tych kolonii, zwłaszcza da-
lej położonych, już wcześniej 
na skutek napadów bojówek 

ukraińskich schronili się w Hu-
cie, Wyrce i najbliższych im 
koloniach, jednakże – głównie 
z powodu trudności aprowiza-
cyjnych – nie wszyscy. Bojów-
ki UPA,  otoczywszy teren z 
polskimi osiedlami rozległym 
pierścieniem i posuwając się 
ku centrum z Hutą Stepańską, 
paliły po drodze wszystkie pol-
skie gospodarstwa i mordowa-
ły ludzi, którzy nie zdążyli się 
schronić. Wieś Wyrka, która 
miała własną grupę samoobro-
ny, już w pierwszych godzi-
nach napadu została zmuszona 
do ucieczki do Huty Stepań-
skiej. Mimo zaciętej obrony, 
Huta nie wytrzymała dwu-
dniowego oblężenia bojówek 
UPA. Wykorzystując gęstą 
mgłę oraz chwilowe osłabie-
nie ataków, 18 lipca ludność 
w kilku grupach z obrońcami 
i bez nich wyruszyła w kierun-
ku linii kolejowej Kowel-Sar-
ny chronionej przez Niemców, 
do stacji Rafałówka, Grabina i 
Antonówka. Po drodze kolum-
ny uchodźców były atakowane 
przez bojówki, ponosząc kolej-
ne straty w ludziach.  W akcji 
likwidacji kompleksu polskich 
osiedli wokół Huty Stepańskiej 
zginęło co najmniej 817 osób, 
a spalonych zostało 37 polskich 
osiedli w powiecie kostopol-
skim i pięć w powiecie sarneń-
skim . Wraz z zabudowaniami 
mieszkalnymi i gospodarczymi 
spalone zostały dwa kościoły: 
w Hucie Stepańskiej i Wyrce. 
30-31 lipca nastąpiło kolejne 
zmasowane uderzenie UPA na 
skupisko polskie (22 miejsco-
wości) powiatu sarneńskiego 
(gminy Antonówka, Rafałów-
ka i Włodzimierzec) w wyniku 
którego zostało ono całkowicie 
zlikwidowane, a zniszczeniu 
uległo 27 wsi i kolonii. W po-
równaniu z podobnymi akcjami 
ofiar nie było wiele – co naj-
mniej 142 osoby. Skuteczne 
okazały się działania placówek 
samoobron w sześciu osiedlach 
(Antonówka, Perespa, Wydy-
mer, Choromce, Poroda i Prur-
wa), dzięki którym większość 
Polaków zdołała dotrzeć do 
stacji kolejowej Antonówka, 
chronionej przez Niemców i 
do miasteczka Włodzimierzec, 
również z załogą niemiecką. 
Samoobrony te tylko ograni-
czyły liczbę ofiar, ale nie były 
w stanie przeciwstawić się 
na tyle skutecznie, by Pola-
cy mogli nadal żyć w swoich 
osiedlach. 
Lipcowe napady UPA na Pola-
ków, zwłaszcza te największe, 
w których bezwzględnie dążo-
no do unicestwienia Polaków, 
a gospodarstwa palono, powo-
dowały ucieczki ocalonych do 
miast, miasteczek i majątków 
chronionych przez Niemców, 
gdzie przebywali w bardzo 
złych warunkach sanitarnych i 
cierpiąc głód. Warto ponownie 
zacytować w tym miejscu      E. 
Siemaszko i T. Berezę: Lipco-

we ludobójstwo nie ogranicza-
ło się do opisanych wielkich 
akcji przeprowadzanych na 
rozległych fragmentach Woły-
nia z rozsianymi polskimi osie-
dlami, trwających od jednego 
do kilku dni. Polacy byli mor-
dowani w różnych dniach lipca, 
do dziś dokładnie nie ustalo-
nych, we wszystkich powiatach 
z wyjątkiem lubomelskiego. 
Ginęli Polacy żyjący w ukra-
ińskich wsiach, powracający 
po ucieczce po żywność i do 
prac polowych, trzymający się 
swych gospodarstw na skutek 
zapewnień przez ukraińskich 
sąsiadów o bezpieczeństwie, 
w trakcie ucieczki w bezpiecz-
niejsze miejsca. Odnośnie czę-
ści miejscowości dysponujemy 
tylko informacjami, że zginęli 
tam Polacy z rąk nacjonalistów 
ukraińskich, lecz nie wiadomo 
ilu. Z tych powodów według 
stanu badań na 2016 r. na 
podstawie danych zebranych 
z różnych dokumentów łączna 
liczba zamordowanych Pola-
ków na Wołyniu w lipcu 1943 r. 
sięga co najmniej 11407 i jest 
liczbą niepełną, a Polacy byli 
unicestwiani w co najmniej 
633 jednostkach administra-
cyjnych najniższego szczebla, 
jak wsie, kolonie, osady, ma-
jątki. „
Warto zauważyć, że jest to  
więcej, aniżeli w czasie pierw-
szego półrocza 1943 r.
A w  sierpniu 1943 r. zostały ob-
jęte rzeziami rejony, w których 
Polacy żyli jeszcze w więk-
szych skupiskach i nie mieli 
zorganizowanej samoobrony. 
Największe ofiary poniosła 
ludność polska powiatów: wło-
dzimierskiego, kowelskiego, 
lubomelskiego i rówieńskiego. 
W ostatnich dniach sierpnia 
UPA zaatakowała Polaków na 
podobną skalę jak 11 i 12 lipca: 

29 sierpnia Polacy byli mordo-
wani w co najmniej 54 miejsco-
wościach powiatów: włodzi-
mierskiego, kowelskiego, ho-
rochowskiego i lubomelskiego, 
a 30 i 31 sierpnia ginęli Polacy 
w co najmniej 31 miejscowo-
ściach tych samych powiatów. 
Łącznie na całym Wołyniu 
sierpniowe ludobójstwo po-
chłonęło ponad 8 tysięcy ofiar.

Ludobójcze napady ukraińskie 
były nadal kontynuowane je-
sienią 1943, a zwłaszcza we 
wrześniu w powiatach wło-
dzimierskim, kowelskim i lu-
bomelskim. „W okresie Świąt 
Bożego Narodzenia nastąpi-
ła na całym terenie Wołynia 
nowa fala zbrojnej wrogiej 
akcji Ukraińców przeciwko 
skupiskom polskim. Silne od-
działy UPA, uzbrojone w broń 
maszynową i działa, uderzyły 
niespodziewanie na nasze bazy 
obronne. Jako większe akcje 
grudniowe należy wymienić: 

napad na grupę polskich kolo-
nii wokół Zasmyk w powiecie 
kowelskim, gdzie znajdowały 
się grupy samoobrony, napady 
na przedmieścia miast Kowla, 
Łucka, Ołyki, Równego, napad 
na ośrodek samoobrony Witol-
dówka w powiecie zdołbunow-
skim, zlikwidowanie trzech 
ostatnich polskich kolonii w 
powiecie sarneńskim - Okopy, 
Dołhań i Budki Borowskie. 
Ogółem zbrodni na Polakach 
dokonano w  co najmniej 
1865 miejscach na Wołyniu. 
W pierwszych miesiącach 
1944 r. zaatakowane zostały 
Antonówka Borek, Andresów-
ka, Helenówka, Stefanówka i 
Białozowszczyzna pod Wło-
dzimierzem Wołyńskim oraz w 
powiecie krzemienieckim Wi-
śniowiec Nowy i Stary. Napa-
dano ponadto wszędzie, gdzie 
z różnych powodów pojawiali 
się jeszcze Polacy. Łącznie w 
1944 r. zamordowano co naj-
mniej 1784 Polaków w co naj-
mniej 105 miejscowościach.
To było ludobójstwo, brutalna 
zbrodnia na dzieciach, kobie-
tach i starcach. Tak o „Rzezi 
Wołyńskiej”, gdzie zamordo-
wano około 60 tysięcy Pola-
ków, wypowiada się znaczne 
grono świadków i kronikarzy 
tamtych wydarzeń. Zbrodni 
tej dokonało OUN- B (Bande-
ry) przy wsparciu oddziałów 
UPA które de facto powstały 
dzięki dezercji policji ukraiń-
skiej ze służby niemieckiej. 

Zaprawione oddziały  Schuma 
Schutzmannschaft w mordo-
waniu bezbronnych Żydów, do-
skonaliły swój fach na równie 
bezbronnych Polakach.
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„Grzmot” ( Roman Gos-red) 
oznajmił nam, że „Jastrząb” pole-
cił mu zorganizować kilkuosobo-
wy patrol, najlepiej żeby to byli 
chłopcy młodzi, sprytni, wytrzy-
mali w marszu, znający dobrze 
wspomniane tereny. Jak już wcze-
śniej pisałem, do tego patrolu 
zgłosiło się nas kilku. Byli to: Je-
rzy Oświecimski „Lubicz” ze wsi 
Turia, lat 20, Antoni Kata „Ke-
tling” z kolonii Kowalówka, lat 
23, Dobrowolscy: Zygfryd, lat 22, 
Hipolit, lat 19, obaj z Kowalówki, 
Jan Kuraj, lat 18, z Kowalówki, 
oraz piszący te słowa Henryk 
Kata, lat20, też oczywiście z Ko-
walówki. Dowódcą patrolu był 
sierżant „Grzmot”, lat 35. Jak za-
wsze przed wyruszeniem na pa-
trol, sprawdzenie broni, amunicji, 
opatrunki, nóż lub bagnet, daw-
niej dochodził jeszcze suchy pro-
wiant, o czym pozostało wspo-
mnienie; zdani byliśmy na własną 
inwencję, kiedy i co będziemy je-
dli. Zbliżała się pora obiadu ( 
zupa „iihaha” na końskim mię-
sie). Cała nasza szóstka z „Grzmo-
tem” po zjedzeniu obiadu zatrzy-
mała się przed szałasem „Jastrzę-
bia”. „Grzmot” poszedł do do-
wódcy zameldować patrol goto-
wy do zadania. Przez kilkanaście 
minut coś jeszcze uzgadniali, być 
może jakieś szczegóły poleceń. 
Wreszcie „Grzmot” wyszedł, do-
łączył do nas i bezszelestnie zapu-
ściliśmy się w las. Opuszczając 
obozowisko nie zdawaliśmy sobie 
sprawy, że jest to nasz ostatni 
kontakt z oddziałem porucznika 
Władysława Czermińskiego „Ja-
strzębia”. Szliśmy na południe. 
Po jakimś czasie „Grzmot” spoj-
rzał na zegarek, wyjął mapę, zo-
rientował z kompasem i obrał kie-
runek na wschód. Wszyscy byli-
śmy młodzi. Dzisiaj po latach 
wspominając te dni-zbyt młodzi. 
Toteż pomimo skromnego wyży-
wienia, nadmiernego przemęcze-

nia i ciągłego braku snu, coś jak-
by uskrzydlało nas w tym rajdzie 
patrolowym w nieznane. Szliśmy 
szybkim krokiem, przeskakując 
dukty i lizjery leśne, ażeby przed 
zapadnięciem nocy dotrzeć do 
miejscowości Stanisławów, poło-
żonej przy drodze Olesk, Pisarzo-
wa Wola do Włodzimierza Wo-
łyńskiego. Zwracaliśmy też bacz-
nie uwagę na rozbitków z naszej 
dywizji sprzed kilku dni, błąkają-
cych się po lasach. Doszliśmy 
jednak do wniosku, że im bliżej 
frontu oraz terenów nasyconych 
wojskiem niemieckim, tym 
mniejsze szanse spotkania kogoś 
z naszych oddziałów. Po kilku 
krótkich odpoczynkach, zoriento-
waniu się, czy idziemy we właści-
wym kierunku, zapadł już lekki 
zmrok. Ale też od wschodu prze-
rzedzał się las. Poprzez korony 
drzew ujrzeliśmy błękit nieba, w 
oddali nasyp drogi, budynki za-
gród wiejskich z charakterystycz-
ną smużką dymu unoszącą się z 
kominów chat. Zatrzymaliśmy 
się, spojrzeliśmy znacząco po so-
bie. Każdemu nozdrza się rozwar-
ły, jakby chciał nimi zajrzeć do 
kuchni, co też tam się na kolację 
pichci. Tak człowieka głodnego 
nastraja widok ulatniającego się 
dymu z kominów o tej porze dnia. 
Krótka narada i „Grzmot” mówi; 
Dwóch na ochotnika. Mają zba-
dać, kto jest we wsi: cywile czy 
Wermacht, jakie są możliwości 
zdobycia prowiantu. Nie wolno 
wdawać się w strzelaninę. Reszta 
ubezpiecza do powrotu. Ja z Po-
lkiem Dobrowolskim zgłosiliśmy 
gotowość wykonania zadania. 
Jeszcze raz przejrzeliśmy przez 
lornetkę teren przed nami. Nic 
szczególnego nie zauważyliśmy. 
Ruszyliśmy więc szpicą w odstę-
pach w kierunku zabudowań. Jeśli  
nas coś zastanawiało to to, że nie 
słychać było ujadania psów, które 
zazwyczaj słychać wieczorem na 

wsi zamieszkałej przez miejsco-
wych gospodarzy. Polek potwier-
dził moją uwagę, mówiąc, że też 
go zastanawia ta wiejska cisza z 
dymiącymi kominami. Nie zdąży-
liśmy wypowiedzieć tych uwag, a 
zza budynków odległych od nas o 
około sto metrów spostrzegłem 
błysk, huk i gwizd pocisku. W za-
padającym zmierzchu spojrzałem 
do tyłu. Nie widzę Polka. Skoczy-
łem w jego stronę. Wtedy on się 
podnosi i mówi, że coś mu w uchu 
dzwoni i szumi. Krzyknąłem: 
wiejmy stąd szybko!, bo to był 
dopiero sygnał wartownika. Ucie-
kając roztapialiśmy się w wie-
czornym mroku. Dobiegliśmy do 
lasu, posypały się jeszcze za nami 
serie z broni maszynowej. Nie 
próbowaliśmy nawet odpowiadać 
na ich strzelaninę. Byliśmy raczej 
wdzięczni za ten ostrzegawczy 
niecelny strzał. Przecież mogli 
nas wpuścić do zagród i tam wy-
kończyć. Kiedy znaleźliśmy się 
wśród kolegów, doszliśmy do 
wspólnego wniosku, że jest to za-
plecze frontowe, obsadzone przez 
Węgrów lub Rumunów i to oni 
tak nerwowo reagują. Jeśli coś 
tylko zauważą, natychmiast strze-
lają – nie zawsze celnie. Zresztą 
myśmy ich często w podobny 
sposób tolerowali. Mieliśmy róż-
ne ciekawe nieraz przejścia, bio-
rąc ich do niewoli, po kilku dniach 
puszczaliśmy wolno, ku ich zdzi-
wieniu i wdzięczności. Zdawali 
sobie sprawę, że „Hitler kaput!”, 
że to tylko kwestia czasu i chcieli 
wrócić do swoich domów. Było to 
zgodne z niepisaną umową i po-
wiedzeniem „Polak Węgier dwa 
bratanki”. Dowódca patrolu sier-
żant  „Grzmot” półgłosem przy-
wołał nasz patrol do siebie i w 
krótkich słowach objaśnił nam 
kierunek i cel naszego rajdu tej 
nocy. Ponieważ strefa przyfronto-
wa nafaszerowana jest wojskiem 
niemieckim, to traktami i drogami 
odbywa się ciągłe zaopatrzenie 
rozlokowanych tam wojsk. Chcąc 
penetrować teren, nie wolno się 
zdekonspirować; ani nadziać na 
warty, ani też przypadkowo na 
oddziały Wermachtu. Tak więc w 
miarę wygodny marsz drogą mie-
dzy lasami w okolicy Pisarzowej 
Woli, odpada. Musimy wejść głę-
biej w las i równolegle do drogi 
iść na południe w kierunku Wło-
dzimierza Wołyńskiego, do wyso-
kości Pisarzowa Wola – Liski. A 
więc czeka nas przez kilka godzin 
ciężki marsz o pustym żołądku, 
lasami, po bezdrożach i wykro-
tach, ale względnie bezpieczny. 
Ponieważ sierżant „Grzmot” od 
samego początku, od mojego 
wstąpienia do oddziału „Jastrzę-
bia”, był moim dowódcą, dlatego 
szliśmy w czołówce obok siebie 
prowadząc. Co jakiś czas spraw-
dzaliśmy, czy ktoś nie został. Na 
szczęście wszyscy trzymali się 
dzielnie, co wyczuwało się w cza-
sie krótkich postojów na zapale-
nie papierosa i chwilę cichej roz-
mowy. Obecność bliskiego traktu 

wyczuwaliśmy po huku maszyn, 
od czasu do czasu przejeżdżają-
cych po lewej stronie, co nas 
utwierdzało w przekonaniu, że 
dobrze idziemy trzymając obrany 
kurs. Czas marszu dłużył się nie-
samowicie, a nogi odmawiały po-
słuszeństwa, zwłaszcza, że każdy 
z nas przynajmniej do kolan był 
przemoczony, a z butów tryskała 
woda. Nie sposób było omijać 
każde mokradło, rozlewisko czy 
zagłębienie wypełnione wodą. 
Podczas któregoś odpoczynku 
„Grzmot” pyta mnie która godzi-
na (miałem zegarek z fosforyzują-
cą tarczą). Zajrzałem do zegarka i 
podałem, że dochodzi północ. 
Spod Stanisławowa wyszliśmy o 
19, po odliczeniu odpoczynków 
wyszło nam niespełna cztery go-
dziny marszu w ślimaczym tem-
pie 5-6 kilometrów na godzinę. Z 
obliczeń wynikało, że jesteśmy na 
wysokości obranego celu. Znane 
nam były takie i podobne patrole, 
ale ten jest szczególnej wagi obja-
śniał nam „Grzmot”, dobrze więc 
byłoby, gdybyśmy wykonali w 
całości poruczone zadania i w 
tym stanie osobowym. Od nas 
wszystkich będzie to zależało; 
spokój, rozwaga, mieć oczy nie 
tylko z przodu, nie strzelać bez 
potrzeby. Ustaliliśmy, że w razie 
rozproszenia wycofujemy się na 
północny zachód, w nocy żeby się 
rozpoznać- umówione sygnały 
gwizdem. Wszyscy pozdejmowa-
liśmy buty, na ile to możliwe osu-
szyliśmy je wewnątrz. Jeśli ktoś 
miał w zapasie skarpety lub owij-
ki, to wymienił, jak nie miał, to 
przynajmniej dobrze wycisnął 
wodę. Po półgodzinnym odpo-
czynku i częściowym osuszeniu 
obuwia i nóg poczuliśmy się raź-
niej. Drogę przechodzimy poje-
dynczo, idąc tyłem. Pierwszy idę 
ja – powiedział sierżant „Grzmot”, 
za mną kolejno, tak jak cały czas 
szliście lasem, „Prima” ostatni, po 
przejściu drogi „Prima” dołączy 
do mnie i zagłębiamy się w las. 
Spojrzał jeszcze „Grzmot” na 
kompas i ruszyliśmy przed siebie 
na wschód. Tu las okazał się jak-
by mniej zwarty, a pomiędzy ko-
narami można było zobaczyć 
usiane gwiazdami niebo. Pod no-
gami wyczuliśmy nieco twardszy 
grunt, brak podszycia leśnego, ga-
łęzie nie smagały nas po twarzy, 
toteż raxniej szliśmy, ciągle zbli-
żając się do linii frontu. Po jakimś 
czasie szybszego nieco marszu 
patrol nasz zatrzymał się na zwar-
tym paśmie krzewów, jakie zwy-
kle obrastają leśne drogi. Rzeczy-
wiście za tymi krzewami była 
droga. Tak jak uzgodniliśmy, w 
odstępach, jeden za drugim, idąc 
tyłem przemknęliśmy drogę jak 
cienie. Droga była równa i gład-
ka, pojazdy zmechanizowane wy-
równały koleiny zwykłych wo-
zów konnych, które jeszcze pare 
dni temu przemieszczały się tą 
drogą z oddziałami „Osnowy” do 
Lasów Mosurskich.  Tu w okolicy 
Pisarzowej Woli jeszcze kilka dni 

temu trwały zacięte boje oddzia-
łów zgrupowania włodzimier-
skiego „Osnowy”. Niemcy użyli 
tu przeciw polskim jednostkom 
piechoty, artylerii, czołgów i lot-
nictwa, wspomagając swoją pie-
chotę. Oddziały „osnowy” wspo-
magane przez jednostki armijno-
-gwardyjskie pułkowników Ro-
manienki i Kobylańskiego, przez 
cały dzień broniły skutecznie gro-
bli na rozlewiskach az do wieczo-
ra. Wieczorem, kiedy Niemcy za-
niechali dalszych ataków, oddzia-
ły „Osnowy” odmaszerowały na 
punkt zborny w okolice Zamły-
nia, realizując plan wyjścia z 
okrążenia. Jak już wcześniej 
wspomniałem, po przejściu drogi 
zagłębiliśmy się w las na krótki 
odpoczynek i omówienie dalsze-
go kierunku i celu naszego rozpo-
znania terenu, łącznie z możliwo-
ścią przejścia frontu na rzece Tu-
rii. Odcinek rzeki od Błażennika 
w dół do Zamostów ma po stronie 
wschodniej wysoki brzeg, stromą 
skarpą opadającą do wody. Za-
chodni brzeg na tym odcinku to 
rozległe łąki i mokradła porośnię-
te kępami łozy, wierzby i oczere-
tów, o tej porze roku zalanych 
przeważnie wodą. W czasie cichej 
narady doszliśmy do logicznego 
wniosku, że po wschodniej stro-
nie rzeki Turii wysoki teren jest 
okopany i obsadzony wojskami 
radzieckimi do samej rzeki, a 
więc Ruscy są tu w lepszej sytu-
acji. Niemcy na swoim odcinku 
mając szeroki pas bagien,  łąk i 
łozy z oczeretami zalanymi wodą 
mogli mieć, co najwyżej, podczas 
dnia wgląd z dalszych punktów 
obserwacyjnych lub lotniczy. 
Nocą raczej nie zapuszczali się w 
tereny leśne czy bagniste zarośla, 
bo tam czychali na nich „łowcy 
języka”. Toteż Niemcy, jeśli decy-
dowali się na patrol tego odcinka 
zaplecza frontu, to tylko przejaz-
dem w wozach pancernych, kilka 
razy w ciągu nocy, co zdołaliśmy 
stwierdzić przechodząc lasem, 
równolegle do drogi odcinek 
Stawki – Pisarzowa Wola. W la-
sach zwartych czuliśmy się w 
miarę bezpieczni, ale trzy podsta-
wowe zmysły partyzanckie 
(wzrok, słuch i węch) mieliśmy 
wyczulone jak leśna zwierzyna. 
Po północy ruszyliśmy lasem kur-
sem na wschód, gdzie za około 
pół godziny powinniśmy dojść do 
budynków gajówki, jak powie-
dział „Grzmot”, jeśli mapy są ak-
tualne. Przyciszonym głosem cią-
gnął dalej; Podchodzimy jak naj-
ciszej, nie wiemy, czy jest przez 
kogoś zajęta ( może wolna do 
wynajęcia mówię żartując), jeśli 
w ogóle jeszcze jest. W czasie 
wojny całe miejscowości znikają 
z powierzchni ziemi, jak bańki na 
wodzie. W pewnym momencie 
zatrzymaliśmy się na typowej le-
śnej drodze, której nie znajdziesz 
na mapach terenowych. Po do-
kładnych oględzinach łatwo za-
uważyć, że drożyna dawno nie 
była używana przez zaprzęgi kon-
ne. Była zarośnięta murawą. Za-
chowując ciszę ruszyliśmy jej śla-
dem ze zdwojoną ostrożnością i 
oto spomiędzy drzew wyłania się 
zarys gajówki. W czasie nocnego 
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rajdu „Grzmot” kilka razy aktu-
alizował kierunek marszu z mapą. 
Wykazał się dobrą znajomością 
topografii i terenoznawstwa, god-
ną pozazdroszczenia. Skupiliśmy 
się na skraju zwartego lasu, skąd 
do gajówki było około 50-60 me-
trów. Budynek stał na niewielkiej 
polanie porośniętej z rzadka roz-
łożystymi w konarach drzewami. 
Cisza, spokój, okna ciemne za za-
mkniętymi okiennicami, od czasu 
do czasu lekki poszum wiatru i 
ruch wierzchołków drzew. Stali-
śmy tak skupieni, gdy najmłodszy 
z naszej grupy Janek Kuraj zwie-
trzył jakiś dym- spalenizna, za-
pach pieczonych ziemniaków. Po 
tej uwadze Janka zaczęliśmy 
wszyscy łapać powietrze w noz-
drza. Byliśmy przekonani, że Ja-
nek nie mylił się. Poczułem nagły 
przypływ głodu. To uczucie 
udzieliło się wszystkim, potwier-
dziła to późniejsza rozmowa. Mo-
ment oczekiwania na decyzję do-
wódcy patrolu. „Grzmot” przyci-
szonym spokojnym głosem po-
wiedział; Czterech szybko, zde-
cydowanie podbiega i zajmuje 
gajówkę, trzech ubezpiecza. Nie 
strzelać, bo to mogłoby zaalarmo-
wać niemieckie jednostki na za-
pleczu frontu, być może są tam 
tacy jak my rozbitkowie z oddzia-
łów polskich lub radzieckich, szu-
kających przejścia za front. Sze-
roki pas porośniętych łozami ba-
gien, wzdłuż rzeki Turii i linii 
frontu, do tego rodzaju operacji z 
pewnością się nadaje i jest praw-
dopodobne, że Rosjanie już to 
wykorzystują ściągając swoich 
rozbitków z okrążenia. Jednak 
pokusa pieczonych ziemniaków 
była nie do odparcia. Janek, Po-
lek, „Ketling” i ja lekko pochyleni 
do przodu, jak na ćwiczeniach, 
półkolem, tyralierą pobiegliśmy 
do leśniczówki. Ponieważ od pół-
nocy, skąd biegliśmy, nie było 
wejścia do budynku, musieliśmy 
budynek obejść. Wychylając się 
za narożnik gajówki zobaczyłem 
umykające i znikające cienie nie-
opodal w gęstym lesie, a w ga-
jówce otwarte drzwi. Nie widzia-
łem, kiedy Janek wparował do 
środka i półgłosem zawołał: 
Chłopcy, cały piec pełen pieczo-
nych ziemniaków! Zdobycz na 
wagę złota. Naładowaliśmy pełne 
kieszenie, ale też wiedzieliśmy, że 
część tego łupu trzeba zwrócić 
tym, co go zostawili, równie głod-
nym jak my. Sprawa wyjaśniła 
się. Nadszedł „Grzmot” z „Lubi-
czem” i Fredkiem w towarzystwie 
dobrze wyglądającego radziec-
kiego wojskowego, starszyny, a 
za kilka minut powróciły z lasu 
owe uciekające cienie. Byli to ra-
dzieccy żołnierze z gwardyjskich 
jednostek zamkniętych razem z 
nami w okrążeniu. Starszyna, z 
którym „Grzmot” się już porozu-
miał, był podoficerem frontowym 
wojsk radzieckich. Który tam już 
raz przechodził na zaplecze nie-
mieckie, zbierał rozbitków, a był 
też „ łowcą języka” i przeprowa-
dzał za front na wschodnią stronę 
rzeki Turii. Część ziemniaków 
zwróciliśmy równie głodnym jak 
my uciekinierom, wspólnie kon-
sumując dawno nie spożywany 

rarytas. Mieszkając na Wołyniu 
wszyscy znaliśmy język rosyjski, 
a przynajmniej na tyle, żeby się 
porozumieć. Toteż z rozmowy, 
jaką prowadził sierżant „Grzmot” 
ze starszyną, wynikało, że on dzi-
siejszej nocy, około drugiej, po-
prowadzi tę grupę żołnierzy ra-
dzieckich, którzy napiekli ziem-
niaków, do przeprawy na rzece za 
linię frontu. Jeśli mamy chęć, to 
możemy iść razem z nim, on zna 
bezpieczne przejście, właśnie wy-
żej wspomnianymi bagnami. Zna 
też odpowiednie hasła, żeby pod-
czas przeprawy nie nadziać się na 
ogień krasnoarmiejców, którzy w 
nocy mogliby  nas potraktować 
jak Niemców. Nie znaliśmy 
szczegółów zadania naszego pa-
trolu, które omawiał „Jastrząb” z 
„Grzmotem”, wykonywaliśmy 
tylko polecenia dowódcy patrolu. 
Ten zdecydował; Chłopcy prze-
chodzimy linię frontu. O godzinie 
2 w nocy opuściliśmy leśniczów-
kę. Prowadził teraz starszyna. Z 
mieszanymi uczuciami podąży-
łem za zwiększoną grupą ludzi, 
ale coś jakby się we mnie odkleiło 
czy pękło. Z jednej strony świa-
domość, że wychodzimy z okrą-
żenia, z drugiej myśl, że tam po-
zostaje nasz oddział „Jastrzębia”, 
koledzy, ranni i ci, którzy oddali 
swoje życie, pozostali tam na za-
wsze. Idąc tak za prowadzącym 
starszyną podobne uczucia targa-
ły nami wszystkimi. Dokąd to 
jeszcze nas rzucą wojenne wi-
chry? Wykonywaliśmy polecenie 
naszego dowódcy, „Jastrzębia”, 
jakie były jego zamiary? Po ja-
kimś czasie, gdy tak szliśmy gru-
pami, marsz po suchym terenie 
skończył się. Zeszliśmy do bagien 
podmokłych wodą, porośniętych 
szuwarami, trzciną, kępami łozy. 
Tu mogliśmy iść tylko gęsiego, 
pilnując się, żeby się nie pogubić. 
Taplając się w wodzie, raz płyt-
kiej, miejscami głębszej, trafiali-
śmy na suche wysepki. Te wyko-
rzystywaliśmy na kilku minutowy 
odpoczynek. Tempo marszruty 
nadawał starszyna, przechodził tę 
trasę kilka razy. Powiedział tak, 
żeby przed świtem wyjść poza li-
nię frontu. O tej porze nocy na 
froncie panował względny spo-
kój; od czasu do czasu zaterkotał 
karabin maszynowy lub wystrze-
lona rakieta oświetliła teren. W 
pewnym momencie usłyszałem; 
stoj! I krótka wymiana słów żoł-
nierza radzieckiego zza rzeki ze 
starszyną, po czym ten ostatni ski-
nął na nas i powiedział; procha-
dimrebiata. Przeszliśmy zmonto-
waną z żerdzi kładką, wyszliśmy 
na wyższy, wschodni brzeg Turii, 
gdzie już po paru metrach od 
brzegu rzeki zobaczyliśmy do-
brze zamaskowane okopy. Spali 
tam żołnierze pierwszej linii fron-
tu, okryci pałatkami przed nocną 
rosą. Starszyna powiedział coś 
wartownikom – ci wynieśli z oko-
pów trzy bochenki chleba, który 
po rozdzieleniu jedliśmy z wil-
czym apetytem. Dawny codzien-
ny posiłek – często tak mało doce-
niany chleb. Po doraźnym zaspo-
kojeniu głodu „Grzmot” poinfor-
mował nas, że od momentu prze-
kroczenia linii frontu jesteśmy 

zdani na ich nakazy i zakazy. Od-
tąd obowiązuje nas ich prawo. Na 
ile Sowieci zechcą tolerować po-
rozumienie zawarte w marcu 
1944 roku pomiędzy dowódz-
twem 27 Dywizji Wołyńskiej AK 
a dowództwem radzieckim o 
wspólnej walce ze wspólnym 
wrogiem w ramach koalicji. Mie-
liśmy na tej niwie kilka niedo-
brych doświadczeń, niemniej jed-
nak będę się starał nawiązać kon-
takt z radzieckim dowództwem 
odcinka frontu. Są tam też żołnie-
rze radzieccy, których grupami 
wyprowadzają, a trasa, którą 
przeszliśmy, jest – jak sami wi-
dzieliśmy – bezpieczna. –oznaj-
mił „Grzmot”. Jesteśmy dla nich 
solą w oku, jakieś tam AK podpo-
rządkowane Wodzowi Naczelne-
mu… wiadoma sprawa, wiemy co 
jest grane….ale nie traćmy chłop-
cy nadziei. Nadszedł starszyna ( 
ten który nas prowadził), poże-
gnał się z nami życząc nam wsie-
wocharoszewo i przekazał nas 
następnemu podoficerowi, który 
miał nas wyprowadzić poza linię 
bezpośrednich działań fronto-
wych. Ten drugi Rusek okazał się 
dość przyjemnym i rozmownym 
facetem, chyba dlatego, że był 
sam w grupie siedmiu Polaków. 
Ruszyliśmy grupą prowadzeni 
przez nowego przewodnika, ra-
dzieckiego podoficera. Ten mówił 
nam, żebyśmy, nim dzień nadej-
dzie, odskoczyli możliwie dalej 
od linii frontu. Przestrzegał nas 
przed niemieckim lotnictwem, 
które w dzień jest niebezpieczne i 
z dużej wysokości potrafi celnie 
bombardować niewielkie grupy 
ludzi, o czym niebawem mieli-
śmy się przekonać. Po kilku kilo-
metrach marszu niebo na wscho-
dzie zaczęło się przejaśniać. Prze-
chodzimy przez tory kolejowe 
trakcji Kowel – Włodzimierz  w 
Turopinie. Teren i miejscowości 
dobrze nam wszystkim znane, w 
prostej linii przez las Jochęzona 
do naszej Kolonii Kowalówka to 
żabi skok. Zatrzymaliśmy się na 
papierosa, przezucie obuwia i od-
świeżenie nóg po morderczym 
nocnym marszu przez bagna. 
Słońce wyjrzało zza horyzontu, 
nadchodził ładny pogodny dzień 
kończącego się kwietnia 1944 
roku. Niezbyt głodni jeszcze po 
kolacji z pieczonych ziemniaków 
w leśniczówce na zapleczu nie-
mieckich wojsk, wczesnym śnia-
daniu z chlebem i wodą, po przej-
ściu frontu na rzece Turii, w oko-
pach radzieckich, po ogarnięciu 
się ruszyliśmy w dalszą drogę. 
Przygrzewające słońce, brak snu 
jakby przyćmiły trochę naszą 
czujność. Niewiele zwracaliśmy 
uwagi, że linia frontu, którą nie-
dawno przekroczyliśmy, ożywiła 
się. Uaktywniło się lotnictwo nie-
mieckie. Huk samolotów niewiel-
kich eskadr bojowych, latających 
na znacznych wysokościach, zle-
wał się z sobą, wytwarzając dla 
ucha niegroźny monotonny szum. 
Coś co naprawdę człowieka jakby 
usypia, spowalnia instynkt samo-
zachowawczy. Ten brzęk małych 
eskadr, nadlatujący z różnych 
stron i dużej wysokości, zmienia 
się w przeciągły poszum, przypo-

minający niegroźne brzęczenie 
pszczół, po przyłożeniu ucha do 
ula w ciepłą parną noc. Weszli-
śmy do wsi Bobły. Szliśmy w szy-
ku luźnym, rozciągniętym z przy-
zwyczajenia poboczem drogi 
osłoniętej drzewami. Ponieważ 
szliśmy w kierunku wschodnim, 
słońce świeciło nam prosto w 
oczy. Idąc tak z lekko przymrużo-
nymi oczami rozmyślałem, dokąd 
to nas jeszcze wojenne wichry po-
niosą. Z błogich rozmyślań wy-
rwało mnie przeraźliwe wycie sa-
molotów (znane mi już z bombar-
dowań w okrążeniu). Spojrzałem 
kątem oka w górę pod słońce, 
skąd słychać było huk samolotów. 
Na znacznej wysokości dojrzałem 
dwa nurkujące w naszym kierun-
ku samoloty i odrywające się od 
nich dwa srebrne cygara. Krzyk-
nąłem ile sił; Chłopcy padnij, lecą 
bomby! Nagle potężny podmuch 
rzuca mną o ziemię, czuję jakby 
silne uderzenie nieco poniżej pra-
wego biodra, a w uszach piski 
szum w głowie. Po chwilowym 
oszołomieniu sprawdzam, czy je-
stem cały. Wstaję, czuję tępy ból 
w prawym biodrze i ciepło w pra-
wym bucie. W nozdrzach, w 
uszach i ustach pełno ziemi i pyłu, 
ubranie całe najeżone powbijany-
mi drzazgami. Jedna bomba ude-
rzyła w pobocze drogi, druga w 
stojący przy drodze mały wiejski 
domek. Rozglądam się za kolega-
mi. Widzę, że każdy z nich tam, 
gdzie go dopadł wybuch bomb, 
próbuje się pozbierać i sprawdza 
czy jest cały. Nie podniósł się z 
naszej grupy najmłodszy, osiem-
nastoletni Janek Kuraj. Zginął na 
miejscu. Został zabrany przez 
służby sanitarne wojsk radziec-
kich i pochowany. Ja zostałem 
ranny, przy pomocy kolegów, mo-
jego brata i naszego opiekuna do-
prowadzony do najbliższego 
ośrodka sanitarnego. Tu mnie 
opatrzono i obandażowano ranę, a 
przede wszystkim dostałem po-
tężny protiwstołbniacznyjokoł 
(zastrzyk przeciwtężcowy ). Do-
stałem też skierowanie do szpitala 
polowego w Litynie. Nie miałem 
wyboru,  chociaż zdawałem sobie 
sprawę, że mój kontakt z oddzia-
łem „Jastrzębia” urywa się, może 
nawet bezpowrotnie. Stad już za-
ładowali nas na samochód cięża-
rowy, poprzez Ossą, Wierzbiczno, 
Kupiczów odwieźli nas do miej-
scowości tuż za Kupiczowem – 
Nyry. Romek Gos, jako dowódca 
patrolu, powiedział nam, że zrobi 
wszystko, co będzie w jego mocy, 
żeby dołączyć lub nawiązać kon-
takt z oddziałem „Jastrzębia”, 
żeby utorować możliwości wy-
prowadzenia oddziału z okrąże-
nia. Rozmawiając z „Grzmotem” 
zdawaliśmy sobie sprawę, że w 
tak pogmatwanej sytuacji poli-
tycznej ze Zwiazkiem Radziec-
kim nie możemy zbytnio liczyć 
na ich przychylność, mimo ze na-
leżeliśmy do koalicji antyhitle-
rowskiej. W tej ocenie chyba nie 
myliliśmy się, co z resztą później 
się potwierdziło. Pożegnałem się 
z bratem Antkiem „Ketlingiem”, 
Jurkiem „Lubiczem”, Romkiem 
„Grzmotem”, Polkiem i Fredkiem 
Dobrowolskimi. Janka Kuraja 

cały nasz patrol pożegnał na za-
wsze w Bobłach, po nalocie lotni-
czym. Życzyliśmy sobie nawza-
jem przetrwania „wojennych wi-
chrów” i szybkiego spotkania. 
Kierowca – Rosjanin Pietia po-
wiedział do mnie; Dawaj Gienryk 
pajechali, a too uże nocz. Po dro-
dze jadąc do szpitala przez Kupi-
czów spotkałem się tylko na 10 
minut z rodzina starszego brata 
Juliana- żoną Felą i dziećmi; 
Zdziśkiem, Amelcią i Krystką. Po 
kilku minutach byłem w szpitalu 
polowym, w Lityńskich Lasach, 
znanych mi sprzed kilku miesię-
cy, po zbombardowaniu przez 
Niemców naszych kwater i szkoły 
podoficerskiej w Peresiece. Szpi-
tal polowy w Litynie to kilkana-
ście dużych podłużnych namio-
tów, ocieplonych, z ogrzewaniem 
i agregatem prądotwórczym, do-
brze zamaskowany w lesie, z łaź-
nią oraz dezynfekcją ubrań. By-
łem niewyspany i przemęczony 
od wielu dni, toteż po spisaniu 
moich personaliów, kiedy znala-
złem się na stole operacyjnym 
umyty, w czystym fartuchu, po 
podanej narkozie usnąłem nie do-
liczywszy nawet do dwudziestu. 
Nie wiem, jak długo trwała opera-
cja i mój sen, obudziło mnie wo-
łanie tuż nad twarzą: Gienryk, 
Gienrykprosnis. Obudziłem się z 
niesmakiem narkozy w ustach i 
bólem głowy. Dostałem jakąś pa-
stylkę i płyn do picia. Moim chi-
rurgiem była kobieta, przyniosła 
mi odłamek bomby w papierowej 
torebce z napisem; Nie bespakoj-
sia ty oczeńmaładoj, zrasniotsia, 
wsio budietharaszo. Obejrzałem 
ten kawałek żelaza wielkości ma-
łego palca, o ostrych poszarpa-
nych brzegach. Na wielkość i 
kształt nie wyglądał groźnie, na 
wysokości pasa przebił jednak 
kurtkę, portfel w tylnej kieszeni, 
spodnie i skruszył kość miedni-
czą. Podziękowałem pani doktor 
za operację. Uśmiechnęła się 
przyjaźnie i odeszła do innych 
rannych. Ja zapadłem powtórnie 
w sen. Rano zostałem obudzony 
na śniadanie; moja znajomość ro-
syjskiego pogłębiała się z dnia na 
dzień, ponieważ ranni i personel 
mówili tylko po rosyjsku. Jak 
wskazywała sama nazwa: Ewako-
Gospital, był to szpital ewaku-
acyjny. Co kilka dni ranni byli 
wywożeni etapami na wschód, 
dalej od frontu, aby zwolnić miej-
sce świeżo ranionym. Takimi 
ewako- etapami przejechałem 
szlak, począwszy od Lityna, przez 
Hołoby, Rożyszcze, Sarny – to w 
granicach Polski do 1939 roku – i 
dalej poza dawne granice: 
Owrucz, Korosteń, Homel, No-
wozybkow, Oreł, Briańsk. Etapy 
takie co kilka dni, czasami dłużej, 
w zależności od napływu rannych 
z frontu, odbywały się przeważ-
nie pociągami. Nie obyło się bez 
tragicznych często w skutkach 
bombardowań transportów w dro-
dze i na stacjach kolejowych – 
przez lotnictwo niemieckie. Jeden 
z nalotów przeżyłem  jadąc na 
wschód, podczas bombardowania 
węzła kolejowego Fasy i znajdu-
jących się tam licznych transpor-
tów kolejowych z zaopatrzeniem 
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frontu oraz rannymi jadącymi na 
daleki wschód. Drugi nalot spo-
tkał mnie po wyleczeniu, kiedy 
mogłem chodzić o kuli, w drodze 
powrotnej, na stacji kolejowej 
Nowozybkow. Zgromadzono tam 
kilka transportów wojskowych, w 
tym dwa transporty ciężko ran-
nych jadących na daleki wschód. 
O północy zawyły syreny ogła-
szające alarm przeciwlotniczy. 
Moi towarzysze podróży – ofice-
rowie radzieckich wojsk fronto-
wych, z którymi przebywałem 
przez cały okres leczenia, razem 
ze mną wracali do swoich jedno-
stek. Byli to; kapitan Chmielnicki 
z Charkowa, starszy lejtnant Ile-
sow z Baku, starszy lejtnant Woł-
kow z Moskwy i kapitan Mie-
dwiediew z Leningradu. Ocenia-
jąc huk zbliżających się samolo-
tów doszliśmy do wniosku, że 
bezpieczniej jest opuścić wagony 
i schronić się w pobliskim lesie, 
co tez niezwłocznie zrobiliśmy, 
zastając już w lesie mnóstwo po-
dobnych nam uciekinierów. To, 
co zobaczyliśmy, było straszne, 
potworne. Teren węzła kolejowe-
go został oświetlony przez tzw. 
flary (rakiety oświetlające zawie-
szone na spadochronach). Przy 
takim oświetleniu widzieliśmy 
jak na pokazach lotniczych, ze sa-
molot za samolotem obniżając lot 
wyrzuca bomby wzdłuż stojących 
transportów i lekko, już bez ła-
dunku, umyka ku górze. Bombar-
dowanie trwało około 15 minut, a 
jego skutki zobaczyliśmy dopiero 
z nadejściem dnia. To było wstrzą-
sające, potworny obraz zniszcze-
nia, czego opisać się nie da.  
Zwłaszcza transporty rannych, te 
fruwające na wietrze bandaże, jak 
biało-czerwone serpentyny przy-
klejone do gałęzi drzew… Nie 
wiem, jak długo trwało usuwanie 
skutków nalotu węzła kolejowego 
Nowozybkow, ale najbliższy 
skład pociągu w kierunku zachod-
nim odszedł jeszcze tego samego 
dnia wieczorem. Było to 29 
czerwca 1944 roku, pamiętna data 
– imieniny Piotra i Pawła, co do-
brze zakodowało się w mojej pa-
mięci. Pragnę też wspomnieć, że 
wymienieni oficerowie radzieccy 
byli ranieni na odcinku frontu, na 
styku okrążenia naszej 27 Dywi-
zji i wiele o nas wiedzieli. Jako 
oficerowie wojsk frontowych bar-
dzo pozytywnie, z uznaniem wy-
rażali się o nas. Mieli też kontakty 
z naszym dowództwem poprzez 
przebywające z nami dwa pułki 
gwardyjskie pułkowników; Ro-
manienki i Kobylańskiego. Z roz-
mów wywnioskowaliśmy, że by-
liśmy ranni mniej więcej w tym 
samym dniu i że z tego odcinka 
frontu rannych kierowano do 
ewako-szpitala w Litynie. W cią-
gu niemal dwumiesięcznego po-
bytu w jednym szpitalu obok sie-
bie poznaliśmy się na tyle, że 
swobodnie mogliśmy ze sobą roz-
mawiać, bodajże na wszystkie te-
maty. Bardzo solidnie i po kole-
żeńsku potraktowali mnie wymie-
nieni oficerowie. Tylko zbiegiem 
okoliczności od pierwszego dnia 
pobytu w ewako – szpitalu byli-
śmy zawsze razem, toteż szybko 
nawiązaliśmy bezpośrednią zna-

jomość. Pewnego dnia przed śnia-
daniem obudziłem się i z za-
mkniętymi jeszcze oczami wysłu-
chałem rozmowy między nimi na 
mój temat, rozmowy, w której 
ustalali składkę ze swoich pensji 
na pensję  dla mnie ( otrzymywa-
liśmy wpłaty co dwa tygodnie). 
Nie potrafiłem przekonać ich, ze 
mi się to naprawdę nie należy, że 
jestem im bardzo wdzięczny, ale 
przyjąć nie mogę itd. Nie było 
mowy. Jeśli nie chcę zrobić im 
przykrości, my frontowyki, wot i 
Frontowajadrużosti. Użyli tyle ar-
gumentów, że uległem i w taki oto 
sposób, wtedy jeszcze o kulach, 
wychodziłem razem z nimi do 
miasta na rynek pakupiticztonie-
buti (coś kupić). Ja z kolei poda-
rowałem każdemu na pamiątkę to, 
co miałem, a to zegarek, lornetkę, 
ładny oficerski kordzik i tym po-
dobne drobnostki z zakamarków 
plecaka. W któryś czerwcowy po-
godny dzień wybraliśmy się, o 
kulach, na spacer do parku, roz-
mawiając luźno o wszystkim i o 
niczym. Ponieważ kapitan 
Chmielnicki był najstarszy wie-
kiem (przekroczył 50 lat i uczcił 
to butelką alkoholu), usiadł na 
ławce i począł opowiadać wspo-
mnienia z podobnego słoneczne-
go dnia w 1920 roku. Jak Armia 
Czerwona szła na Warszawę. On 
jako krasnoarmiejec uczestniczył 
w tej batalii. Był wówczas jeszcze 
młodym człowiekiem. Tak nam 
opowiada, opowiada, wciągając 
słuchaczy, że właściwie to nie-
spieszno im było wtedy zajmo-
wać Warszawę, ale wynikało to z 
siły rozpędu no i….zatrzymali się 
pod Warszawą. Nie namyślając 
się zapytałem go, czy z powrotem 
spod Warszawy też tak niespiesz-
no im było? Nie zdążyłem dokoń-
czyć zdania, jak wszyscy zaczęli 
się śmiać, zresztą Chmielnicki 
też. W końcu westchnął i powie-
dział, że Polacy dzielnie bronili 
swojego kraju, swojej wolności. 
Wróćmy jednak do zbombardo-
wanej stacji kolejowej Nowozyb-
kow, skąd transportem, który od-
szedł na zachód dopiero wieczo-
rem, odjechaliśmy do Równego, 
gdzie moi szpitalni towarzysze 
niedoli obowiązani byli zgłosić  
się do wojenkomatu. Żegnając się 
życzyliśmy sobie szczęśliwego 
zakończenia wojny i powrotu do 
swoich domów. Ja postanowiłem 
jechać dalej na zachód, bliżej 
frontu, w okolice, gdzie przed 
czterema miesiącami stacjonowa-
ły nasze oddziały, tam gdzie po-
zostały nasze rodziny, znajomi 
przyjaciele. Toteż starałem się 
przemyśleć i zrozumieć pogma-
twane nasze sprawy możliwie lo-
gicznie. Byłem sam, zdany na sie-
bie. W młodej wówczas głowie 
kłębiły się różne myśli: za i prze-
ciw; trudno mi było o te jedną do-
brą. Czasem robiłem coś intuicyj-
nie nakazem danej chwili. Zdawa-
łem sobie sprawę, że po opusz-
czeniu tych miejscowości przez 
nasze oddziały, pomimo że we-
szły tam wojska radzieckie, teren 
ten jest ciągle niebezpieczny ze 
względu na miejscowe bandy re-
zunów, skażonych propagandą 
OUN-UPA i chęcią grabieży. 

Przewijała się też myśl, aby 
przejść front, odnaleźć oddział. 
Myśląc logicznie, było to niemoż-
liwe z wielu względów. Po pierw-
sze: prawem wojny są sądy polo-
we, a indywidualne poruszanie się 
w pasie przyfrontowym to ryzyko 
bez logiki. Po drugie: oddział „Ja-
strzębia” opuściliśmy dwa mie-
siące temu i nie wiadomo, gdzie 
jest obecnie. Być może „Jastrząb” 
wyprowadził oddział z okrążenia 
i podążył z nim w pogoni za dy-
wizją. Nie wiedziałem też, gdzie 
są i co się dzieje z pozostałymi z 
naszego patrolu w Nyrach koło 
Kupiczowa, z bratem Antkiem, 
Romkiem Gosem, Jurkiem 
Oświecimskim, Felkiem i Po-
lkiem Dobrowolskimi. Czy Ro-
mek Gos zrealizował omawiany z 
„Jastrzębiem” plan? Czułem się 
chwilami zagubiony jak rozbitek i 
tylko musi, że spokój może mnie 
uratować, dodawała mi otuchy. Te 
i tym podobne myśli przewijały 
się w młodej głowie. Pisząc te 
wspomnienia po wielu latach, w 
wyobraźni jadę rozklekotanym 
transportem wojennym, koleją 
Równe – Łuck, zaopatrzony tylko 
w sprawku (zwolnienie ze szpita-
la) i litier ( prawo przejazdu 
wszelkimi środkami transportu). 
Po jakimś czasie ( zegarka nie 
miałem ) pociąg zatrzymuje się na 
stacji między lasmi. Wychodzę, 
rozglądam się i czytam nazwę sta-
cji: Kiwerce. Ktoś z boku w mun-
durze sierżanta, czapce rogatyw-
ce, chwyta mnie za ramię i pyta: 
Co ty tu Henryk robisz przebrany 
za krasnoarmiejca? ( po wyjściu 
ze szpitala otrzymałem sorty ro-
syjskie, moje zagubiono w pral-
ni). Poznaję Józka Burczaka z Ja-
nówki koło Zasmyk, starszego 
brata Gienka, o którym pisałem 
na początku. Krótko zrelacjono-
wałem Józkowi moją sytuację, od 
momentu wyjścia na patrol z 
„Grzmotem” aż do chwili obec-
nej. Józek opowiedział mi o swo-
ich przejściach przez tory pod Ja-
godzinem z oddziałem „Osno-
wy”, walki w Lasach Szackich na 
Polesiu i piekło przeprawy przez 
Prypeć na linii frontu, gdzie do-
stali się w ogień wojsk niemiec-
kich i sowieckich. Z oddziałów 
„Osnowy” kapitana „Gardy”, li-
czących około 600 żołnierzy, po-
nad 120 zginęło lub utonęło w 
Prypeci, w tym kilku oficerów. 
Mniej więcej tyle samo żołnierzy 
było rannych. Zginął też dowódca 
ugrupowania kapitan Kazimierz 
Rzaniak „Garda”. Jeśli niektórzy 
widzieli go po przeprawie przez 
Prypeć, to zniknięcie „Gardy” 
mogło być sprawą Beriowskiego 
systemu bezpieczeństwa, wszech-
obecnej NKWD, co po cichu do-
powiedział Józek. Wszystkich 
rannych po przeprawie przez Pry-
peć odstawili do szpitali wojsko-
wych. Całych i zdrowych po kil-
kudniowym odpoczynku, łaźni, 
zmianie ubrań i rozbrojeniu, prze-
wieźli do obozu – kwarantanny 
tutaj w Kiwercach, blisko stacji w 
Żabce. Józek często wychodził na 
stację, obserwował jak przycho-
dzą pociągi, czy ktoś z naszej dy-
wizji, może zabłąkany, potrzebuje 
pomocy lub jakieś porady w tych 

trudnych czasach. Co zresztą i 
mnie ochroniło przed czymś, co 
nie sposób było przewidzieć na 
tym terenie, dymiących jeszcze 
zgliszcz polskich osiedli. Józek 
powiedział, że ze wszystkich 
miejscowości wokół Kowla, Za-
smyk, Kupiczowa, jako bliskiego 
zaplecza frontu, ludność została 
ewakuowana na dalsze zaplecze 
frontu. Co do losu naszej dywizji, 
Józek wiedział, że pozostałe dwie 
kolumny: sztabowa majora „Że-
goty” i kolumna majora „Kowa-
la”, które w ślad za oddziałem 
„Gardy” miały następnej nocy 
przebić się przez front, do prze-
prawy nie doszły. Nie wiadomo, 
co z nimi i gdzie mogą być. O po-
zostałej z „Jastrzębiem” grupie w 
Lasach Mosursko- Zamłyńskich 
Józek nie wie nic. Z upływem 
czasu dowiemy się, że pozostałe 
dwie grupy: „Żegoty” i „Kowala” 
z drogi do Prypeci zawróciły i po-
szły za Bug na teren wojewódz-
twa lubelskiego. Tak też i porucz-
nik :Jastrząb” po wielu przej-
ściach wyprowadził swoją grupę 
z okrążenia, podążając śladami 
dywizji, przeprawił się przez Bug 
i połączył z dywizją. W rozmowie 
nna stacji Józek poradził mi, że-
bym poszedł z nim do obozu, 
przebrał się w polski mundur, 
wziął prowiant, koce do spania i 
dobrze wypoczął. Po nieprzespa-
nej nocy w lesie koło stacji kole-
jowej Nowozybkow, w czasie 
bombardowania, propozycja Józ-
ka była logiczna i nie do odrzuce-
nia. Spadła mi jak z nieba i uści-
skałem go serdecznie. Józek ro-
zejrzał się jeszcze po wagonach, 
ale nie spotkał więcej podobnych 
mi rozbitków, więc poszliśmy do 
obozu. Po 10 minutach byliśmy 
na miejscu. Na zalesionym terenie 
kilkanaście długich ziemianek, z 
drzwiami i oknami, sienniki ze 
słomą na narach z desek. W ciągu 
godziny zaliczyłem łaźnię, ubra-
łem się w polski mundur, pobra-
łem kamasze, płaszcz, koce i 
otrzymałem miejsce do spania. 
Józek poinformował mnie o oby-
czajach obozowych i codziennym 
rozkładzie zajęć. To znaczy: po-
budka, mycie, gimnastyka, apel 
poranny z modlitwą i śniadanie. 
Później obiad, wolne, kolacja, 
wolne do końca dnia, capstrzyk, 
modlitwa no i godziny snu. Drylu 
wojskowego jeszcze nie było, lu-
dzie wynędzniali po wyjściu z 
okrążenia musieli przejść okres 
kwarantanny, rehabilitacji fizycz-
nej, a także psychicznej, nadcią-
gało nowe ze wschodu… Zbliżał 
się obiad. Miałem okazję przy 
wydawaniu obiadu odszukać ko-
legów i znajomych w tasiemco-
wych kolejkach pod kuchnią. 
Wiedziałem, że większość tych 
ludzi to ugrupowanie „Osnowy” 
włodzimierskie, ale w czasie pa-
miętnej nocy pod Zamłyniem od-
działy te uległy przemieszaniu. 
Miałem więc nadzieję spotkać ko-
legów od „Jastrzębia” z Łuny, a 
znalazłem też chłopców z oddzia-
łów kapitana „Gardy”, którzy 
przed rzezią ludności polskiej do-
konaną przez OUN-UPA,  byli 
mieszkańcami Włodzimierza i 
okolicznych miejscowości. Ob-

serwowałem tak postępujących w 
kolejce, nadchodzących grupkami 
i pojedynczo umundurowanych 
chłopców, gdy nagle zobaczyłem 
znaną mi sylwetkę. Krzyknąłem z 
radości; Feeleek! Zatrzymał się, 
popatrzył w moim kierunku, 
uśmiechnął się i już byliśmy przy 
sobie, serdecznie ściskając się. Po 
obiedzie Feliks Kowalski „Bąk”  ( 
vel Robert Zahorski) znalazł w 
swojej ziemiance miejsce obok 
siebie i dla mnie. Mieliśmy wiele 
czasu: opowiedziałem Felkowi 
losy i przejścia naszego oddziału 
„Jastrzębia” od czasu przemiesza-
nia się oddziałów pod Zamłyniem 
w tą pamiętną noc, gdyśmy się 
pogubili. Nieudana próba przej-
ścia torów następnej nocy, powrót 
do Lasów Mosurskich, obozowi-
sko na polanie „Pohulanka”. Kil-
kuosobowy patrol z sierżantem 
„Grzmotem”, pieczone ziemniaki 
w leśniczówce, przejście przez 
front, bombardowanie w Bobłach 
i śmierć Janka Kuraja. No i mój 
dwumiesięczny pobyt w szpita-
lach ewakuacyjnych w Związku 
Radzieckim. Teraz, jak widzisz – 
mówiłem, wojenne wichry przy-
wiały mnie do Kiwerc na stację 
kolejową. Tu na stacji zbiegiem 
okoliczności zobaczył mnie sier-
żant Józef Burczak, mój dobry 
znajomy i przyjaciel. Józkowi za-
wdzięczam, że tu jestem i cieszę 
się ze spotkania. Jeszcze przed 
trzema godzinami wyglądałem 
jak krasnoarmiejec. Wypisując 
mnie ze szpitala naczmied (na-
czelnik  szpitala) chciał mnie 
skierować do jednostek radziec-
kich, a ponieważ nie zgodziłem 
się, dostałem skierowanie do Ży-
tomierza, do formującej się tam I 
Armii Wojska Polskiego Berlin-
ga. Otóż ja to skierowanie głębo-
ko schowałem, na wszelki wypa-
dek, a marszrutę zmieniłem – Ży-
tomierz przez Łuck! Tu w Kiwer-
cach chyba dobre duchy podszep-
nęły mi wyjście na peron, żeby 
spotkać się z Józkiem. Feluś był 
dobrym i pilnym słuchaczem mo-
ich opowiadań, toteż i ja zmieni-
łem się w słuch, kiedy z kolei Fe-
lek opowiadał mi swoje przejścia 
od momentu przemieszania się 
pod Zamłyniem, gdzie wylęknio-
ne konie omalże go nie stratowa-
ły. Jak wszyscy, po przejściu Ne-
retwy, szybko podążyli w kierun-
ku torów kolejowych, tak i on 
śpieszył wmieszany w oddział 
„Osnowy” kapitana „Gardy”. To-
rów jednak tej nocy nie przeszli, 
walki a Zamłyniu opóźniły sku-
tecznie przejście za tory. Z nasta-
niem świtu ogień pociągu pancer-
nego zmusił ich do odwrotu. Cały 
dzień kilkusetosobowy oddział 
czekał w niewielkim lesie do na-
stępnej nocy – nie wykryty przez 
Niemców. Dowództwo nad ta 
grupą objął porucznik Zygmunt 
Górka Grabowski „ Zając” (bar-
dzo ceniony oficer kompanii war-
szawskiej). Następnej nocy prze-
prowadził przez tory pozostałą 
część oddziałów „Osnowy” szyb-
kim manewrem uderzeniowym. 
Tam też nie mieli łatwego życia, 
lotnictwo i oddziały niemieckiego 
zaplecza frontu śledziły wszystkie 
ruchy zgrupowań 27 Dywizji Wo-
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Halina Zalewska (z domu Nie-
dziela), która jako ośmioletnie 
dziecko przeżyła rzeź wołyńską. 
Byłam dzieckiem, miałam starszą 
siostrę Mieczysławę, która zmar-
ła, i młodszego brata Tadeusza. 
Nasi dziadkowie, czyli rodzice 
mojego ojca, mieszkali na wsi Łu-
kówka, niedaleko Kowla, a my w 
kolonii o tej samej nazwie. Dzieli-
ły nas tylko tory kolejowe. 

Tak więc mieszkaliśmy bardzo 
blisko i często ich odwiedzałam. 
Wówczas nasze życie upływało 
spokojnie i wesoło. Po jakimś cza-
sie rodzice zaczęli coraz częściej 
mówić o tym, że Ukraińcy napa-
dają na różne wsie. Słuchałam 
tych opowieści, ale jako dziecko 
zbytnio się nimi nie przejmowa-
łam. Byłam kiedyś z tatusiem w 
pewnej wiosce, której nazwy nie-
stety nie pamiętam. Mieszkało 
tam około 300 rodzin. W pewnym 
momencie, gdzieś pomiędzy 3 i 4 
po południu, pojawiła się kobieta, 
która krzyczała, że na wieś napa-

dli Ukraińcy i mordują ludzi. Oj-
ciec szybko zabrał mnie na wóz i 
zaczął uciekać. Gdy zauważył, że 
goni go część tej bandy, odciął 
postronki, chwycił mnie mocno i 
wskoczył na konia. W ten sposób 
udało nam się uciec. Tam wymor-
dowano bardzo dużo ludzi, któ-
rzy nie mieli się gdzie schować 
ani uciec, ponieważ było jasno i 
wszystko było widać. Wówczas 
już poważnie zaczęliśmy się oba-
wiać, a tatuś coraz częściej myślał 
o wyjeździe. Jednak trudno mu 
było się rozstać z całym dorob-
kiem, ponieważ miał duże go-
spodarstwo i zajmował się biciem 
(tłoczeniem) oleju. Gdy miałam 
już ok. 11-12 lat, zapytałam go, 
dlaczego wtedy nie zdecydował 
się na ucieczkę z Wołynia. Odpo-
wiedział mi: „Dziecko, tak ci się 
wydaje, że można było zostawić 
to wszystko i wyjechać…”. 

No i tak zostawił… wszystko…
Tatuś (Ludwik Niedziela) pocho-

dził z Wielowsi koło Sandomie-
rza, a mama (Zofia Herchel) z 

Brnia koło Mielca. Nie wiem do-
kładnie, jak to się stało, że rodzice 
mojego ojca zdecydowali się na 
osiedlenie w Łukówce, ale dzia-
dek (Leon Niedziela) po powrocie 
z Ameryki chciał mieć dużo ziemi 
i kupił ją na Wołyniu. Wyjechał 
tam, mimo że w Wielowsi mieli 
dwa domy, stary i nowy. 

Ten drugi sprzedał swojej kuzyn-
ce i osiedlił się w Łukówce. Rów-
nież moja babcia ze stromy mamy, 
jako wdowa z siedmiorgiem dzie-
ci, mając duży spadek po dziad-

ku – który też wrócił z Ameryki 
– wyjechała na Wołyń i kupiła 
trochę ziemi. Wszyscy mieszkali 
blisko siebie i w ten sposób mój 
tatuś poznał moją mamę. Tam też 
wzięli ślub i zamieszkali. Moja 
rodzina miała dosyć skompliko-
wane pochodzenie. Mój pradzia-
dek ze strony ojca ożenił się z Ży-
dówką, która – jak opowiadał mój 
tatuś – była bardzo ładną kobietą. 
Z kolei prapradziadek był Rumu-
nem. Natomiast moja mama była 
rodowitą Polką, mimo że miała 
niemieckie nazwisko Herchel.

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
łyńskiej. Po wyjściu z okrążenia 
rozproszone oddziały zostały w 
miarę możliwości doprowadzone 
do stanu wyjściowego. Felek 
„Bąk” pozostał u porucznika „Za-
jąca”, nie wiedział, gdzie jest od-
dział „Jastrzębia”. W naszej roz-
mowie i analizie wydarzeń doszli-
śmy do wniosku, że tej nocy, kie-
dy jako pierwszy oddział „Zają-
ca” przechodził tory, ruchem 
swym (kilkuset ludzi) zaalarmo-
wał niemieckie placówki i bunkry 
obronne, które nieco póxniej na 
tym samym odcinku torów zma-
sowanym ogniem zagrodziły dro-
gę nam – oddziałowi prowadzo-
nemu przez „Jastrzębia”. Dlatego 
po raz drugi z Jastrzębiem byli-
śmy zmuszeni wycofać się do La-
sów Zamłyńsko-Mosurskich. „Ja-
strząb” nie chciał zwiększać i tak 
już dużych strat naszego oddziału 
podczas walk w okrążeniu. Felek 
dość ciekawie i szczegółowo opo-
wiadał przygody z ciężkich dni za 
torami. Po wielu latach, nie mając 
notatek, staram się przedstawić 
bardziej ogólnie fakty z opowia-
dań Józka Burczaka, z tego, co 
Felek opowiadał o tych wyczer-
pujących marszach bagnami Po-
lesia i o ciężkich walkach w la-
sach Szadzkich. Jednym z trzech 
ugrupowań Dywizji, które wy-
rwały się z okrążenia z lasów 
Szadzkich, dowodził kapitan Ka-
zimierz Rzaniak „Garda”. Reali-
zując zadanie dowództwa dywi-
zji, ugrupowanie 600 żołnierzy 
miało, jako pierwsze, wyjść z 
okrążenia za front, na stronę ra-
dziecką.  Z ugrupowaniem „Osno-
wy” kapitana „Gardy” Felek prze-

chodzi szczęśliwie 27 maja 1944 
roku piekło przeprawy przez front 
na Prypeci. Wszystkich rannych 
opatrzono na miejscu i odstawio-
no do szpitali polowych. Zdrowi, 
już rozbrojeni, po posiłku i odpo-
czynku odmaszerowali pieszo do 
Maniewicz, skąd ciężarówkami 
zostali przewiezieni do Kiwerc, tu 
gdzie jesteśmy- zakończył Felek 
swoje opowiadanie. Liczba pole-
głych i tych, którzy nie wyszli na 
drugi brzeg Prypeci, oraz rannych 
w odniesieniu do całości ugrupo-
wania  „Gardy”, łącznie z dowód-
cą, była przerażająca, o czym 
wspomniałem już wyżej. Na od-
dział liczący 600 żołnierzy zginę-
ło 120 i tyle samo było rannych. 
Zginął też dowódca oddziału i 
czterech oficerów. Był to czarny 
dzień zmagań wojennych 27 Dy-
wizji Wołyńskiej AK. Ponadto ra-
zem z naszym oddziałem przebi-
jał się oddział partyzantki ra-
dzieckiej, około 150 ludzi, z cze-
go nie przeszło Prypeci 70, to jest 
blisko 50 proc. stanu. Ponieważ 
kapitan „Garda” zaginął bez wie-
ści, dowództwo nad zgrupowa-
niem tu w obozie objął porucznik 
Zygmunt Górka Grabowski „Za-
jąc’. W ciągu kilku dni zaaklima-
tyzowałem się w obozie, pozna-
łem tradycje i regulamin obozo-
wy. Odnalazłem sporo znajomych 
i kolegów z „Łuny”, „Piotrusia” i 
„Czecha”. Byli to starszy sierżant 
Jaromiński „Trzjot”, sierżant Dur-
czyński  „Aspik”, Wacław Lasko-
wicki, Wiktor Strawski „Szam-
pan” i wielu innych, których na-
zwiska i pseudonimy uleciały mi 
z biegiem lat. Do obozu niemalże 

codziennie przyjeżdżali codzien-
nie oficerowie polityczni z I Ar-
mii Berlinga na wykłady politycz-
ne, celem indoktrynacji oraz 
uświadomienia (niewiernych 
spod znaku AK) wyższości czer-
wonego socjalizmu wiejącego z 
Moskwy nad zachodnim kapitali-
zmem. Nie mieli łatwego zadania 
ci czerwoni misjonarze ( tak byli 
nazywani przez nas), jednak wy-
kazywali w stosunku do nas wiele 
taktu, zrozumienia i cierpliwości, 
my tez w tej sytuacji nie mieliśmy 
wyboru. Zasypywaliśmy ich set-
kami pytań, trudnych do odpo-
wiedzi zagadnień, zwłaszcza z 
okresu pobytu na tych ziemiach 
władzy radzieckiej od 1939 do 
1941 r., zsyłki na Sybir, jak tez te-
mat Katynia, rozdmuchany w tym 
czasie przez propagandę niemiec-
ką. Te i podobne zagadnienia były 
wałkowane na wspomnianych 
wykładach politycznych, a zerwa-
ne umowy Sikorski- Majski oraz 
wyjście polskiej Armii Andersa z 
ZSRR na Bliski Wschód nie uła-
twiało naszej polskiej sprawy. 
Wręcz przeciwnie, odbiło się to 
natychmiastową retorsją powoła-
nia Związku Patriotów Polskich, 
Rządu Jedności Narodowej oraz I 
Armii Polskiej z Berlingiem i Ro-
lą-Żymirskim, do której to armii z 
powodu braku oficerów polskich 
kierowano kadrę liniową potrzeb-
nych specjalności oficerów ra-
dzieckich. Na jednym, chyba już 
ostatnim wykładzie powiadomio-
no nas i podano datę, kiedy odbę-
dzie się przysięga, na którą przyje-
dzie generał Berling, pułkownik 
Bukojemski i Wanda Wasilewska. 

Zaraz po wykładach na placu po-
śród drzew potworzyły się grupy 
żołnierzy, namiętnie dyskutujące 
między sobą. Felek Kowalski, Ja-
romiński, Durczyński, Wacek La-
skownicki i ja – również utworzy-
liśmy taką grupę dyskusyjno-po-
glądową. Dołączył do nas Józek 
Burczak i Witek Strawski z 
„Łuny”. Wszyscy przechodzili-
śmy lata 39-41 sowieckiej okupa-
cji, znaliśmy ten system, kłamliwy 
język propagandy, zsyłki na Sybir 
tysięcy rodzin, kolektywizację i 
gołe półki sklepowe. Do tego do-
szła zaprzeczana przez Moskwę 
sprawa Katynia. My tu w obozie 
wiedzieliśmy i czuliśmy, gdzie 
jest prawda, ale czuliśmy instynk-
townie, że dopóki żyje Stalin, Be-
ria, w tym kraju strasznego ucisku 
i zakłamania nic się nie zmieni. To 
że oni…(misjonarze) nie mieli z 
nami łatwego zadania w przeko-
naniu nas do swojej ideologii, nie 
czyniło z nas zwycięzców. Mieli 
nad nami tę przewagę, że my inne-
go wyjścia nie mieliśmy, a powo-
łanie się na układy koalicji antyhi-
tlerowskiej wywołały u nich 
uśmieszki politowania. Toteż 
mimo przewagi naszych pytań 
nad ich odpowiedziami, czuliśmy 
się upokorzeni. Wtedy zrozumie-
liśmy, że kto ma siłę, ten ma rację, 
a siła pomimo naszych tak wiel-
kich ofiar, była po ich stronie. U 
schyłku życia pisząc wspomnienia 
nie chcę pisać o polityce, ale bole-
je nad tym, że my Polacy nie 
mamy szczęścia do ludzi wiel-
kich, ludzi świadomych odpowie-
dzialności za losy tego kraju. Ale 
wróćmy na teren obozu, gdzie na 

jednej z pogadanek porucznik 
„Zając” na nasze pytania odpo-
wiedział otwarcie: Chłopcy, woj-
sko albo białe niedźwiedzie. My 
Wołyniacy wiedzieliśmy, co zna-
czą te słowa ostrzeżenia, które po-
rucznik „Zając” tylko powtórzył. 
To były pomruki sowieckiego sys-
temu bezpieki. Reasumując, finał 
naszej dyskusji, wahań i wątpli-
wości zakończyliśmy przykrym, 
ale prawdziwym stwierdzeniem, 
że nasze uczestnictwo w walce w 
szeregach 27 Dywizji Wołyńskiej 
zakończyło się w dniu przekrocze-
nia linii frontu na stronę wschod-
nią. Polityka Związku Radzieckie-
go w stosunku do nas – żołnierzy 
27 Dywizji była jednoznaczna- 
bezwzględne podporządkowanie  
się i wcielenie nas do I Armii WP. 
Długo w nocy z Felkiem rozma-
wialiśmy na te tematy, ale żadna 
myśl godna uwagi nie przychodzi-
ła nam do głowy poza jedną, że z I 
Armią możemy przekroczyć bez-
piecznie linie Bugu, a na razie dać 
się nieść fali. Obiecywaliśmy so-
bie trzymać się razem, jak i „Ja-
strzębia”, ale wojna jeszcze się nie 
skończyła. Nie wiedzieliśmy, 
gdzie nas zaniosą wojenne wichry. 
Epopeję walk 27 Dywizji Wołyń-
skiej mieliśmy za sobą. I co dalej ? 
To już odrębna historia, bo po-
gmatwałyby się i tak poplątane te 
dwie historie.

P/w fragment wspomnień autora 
pochodzi z książki „Wojenne 
wichry” wydanej przez Urząd 
Miasta Otwocka 2001 r. Nakład 
200 egz. Wybrał i wstawił: B. 
Szarwiło 

Ukraińcy w końcu 
napadli także na 
Łukówkę
Redakcja za  Nowy  Dziennik ( POLISH WEEKLY )

/ Halina Zalewska przeżyła rzeź wołyńską jako małe dziecko. Trauma po tej masakrze towarzyszy jej do dzisiaj / Foto: WOJTEK MA-
ŚLANKA/NOWY DZIENNIK
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Z  okresu okupacji  pamiętam tyl-
ko jak Niemcy do nas przyjechali 
i przywieźli ziarna rzepaku, żeby 
ojciec im wybił olej dla wojska. 
Zrobił to. Z kolei wujek Janek 
miał piekarnię, która piekła dla 
nich chleb. W związku z tym w 
naszym rejonie było dobrze i spo-
kojnie, bo Ukraińcy zaczęli się 
trochę bać Niemców. Jednak po 
jakimś czasie mordowali dalej, 
i to coraz bliżej naszej miejsco-
wości. Nie pamiętam dokładnie, 
kiedy to było, ale na pewno już po 
wybuchu wojny. 

Dzień przed napadem odwiedził 
ojca Archip, taki bogaty Ukra-
iniec, który mieszkał obok nas, i 
wypytywał go o wiele spraw. Na-
mawiał go także do picia wódki. 
Myślę, że on kierował tymi napa-
dami, zresztą tatuś też tak uważał. 
Wcześniej jednak Archip ostrze-
gał nas przed atakami, a nawet 
udzielił nam schronienia. Było 
to wtedy, gdy pojawiły się pierw-
sze napady na Polaków w naszej 
okolicy. Wówczas powiedział do 
mojego ojca: „Ludwik, uciekaj, 
bo cię zabiją, ponieważ szykują 
się na was”. Tatuś odpowiedział 
mu: „A co ja im zrobiłem? Daję 
im robotę, daję im jedzenie, więc 
czego mogą ode mnie chcieć?”. I 
nie miał zamiaru wyjeżdżać z Łu-
kówki. 

Pewnego dnia Archip przybiegł 
do nas i powiedział, żebyśmy 
się schronili u niego, ponieważ 
Ukraińcy atakują naszą kolonię. 
Tak więc pobiegliśmy przez pola 
ze zbożem, a on nas ukrył w bun-
krze, który miał pod stodołą. Gdy 
pojawili się u niego ludzie z band 
ukraińskich, to zaczęli wbijać wi-
dły w słomę i siano w stodole. W 
ten sposób sprawdzali, czy kogoś 
nie ma pod spodem. Na szczęście 
my byliśmy w bunkrze. Chyba 
Pan Bóg nas wtedy ochronił i 

chciał, żebyśmy żyli. Po tej akcji 
Archip powiedział do ojca: „Teraz 
was przechowałem, ale więcej już 
nie będę mógł”. Dlatego później 
tatuś był przezorny i gdy zebrał 
zboże z pola, to zbudował ogrom-
ny stóg i w środku zrobił dziuplę, 
do której w nocy chodziliśmy 
spać. Wówczas było bardzo nie-
bezpiecznie, ponieważ Ukraińcy 
mordowali już w naszej okolicy. 
To było mniej więcej rok po tym, 
jak schroniliśmy się u Archipa. 

Gdy wchodziliśmy do naszej 
dziupli, ojciec siadał przy snop-
ku zasłaniającym wejście i na-
słuchiwał. Pewnego razu około 
12 lub 1 w nocy usłyszał krzyki 
i jęki u sąsiadów. Sąsiedzi mieli 
sześcioro dzieci. Wszyscy zostali 
zamordowani. Ojciec wychylił się 
na chwilę zza stogu, by zasłonić 
snopkiem wejście. Zauważył go 
wtedy jeden z Ukraińców, który 
krzyknął po rosyjsku: „Gdzie!” i 
pobiegł za nim. Mama to usłysza-
ła i powiedziała do mnie, że mam 
uciekać. Wzięła mojego brata i 
również zaczęła uciekać. Znów 
usłyszeliśmy tylko: „Gdzie, do 
cholery” i Ukrainiec rozciął ma-
mie głowę i twarz. Gdy upadła 
na ziemię, on myślał, że ją zabił. 
Mamusia przeczołgała się powoli 
między bruzdy, gdzie rosła fasola, 
i leżała twarzą do ziemi. Ja nato-
miast schowałam się pomiędzy 
dużymi balami i tam przesiedzia-
łam do rana. Wsunęłam się tam 
tyłem, bo tatuś wcześniej nauczył 
mnie, jak to robić. Po tym wszyst-
kim tatuś pobiegł po Niemców, 
i gdy tylko się pojawili, zaczęli 
strzelać i Ukraińcy uciekli. Póź-
niej lekarz niemiecki opatrzył 
mamę i zszył jej ranę. Jak powie-
dział, przeżyła tylko dlatego, że 
trzymając głowę w tej bruździe 
zatamowała krew. Tatusiowi uda-
ło się uciec przed Ukraińcami, po-
nieważ biegnąc przez ogród tego 

Archipa – który mieszkał od nas 
ok. 100-200 metrów – porozwalał 
jego ule, a pszczoły zaatakowały 
goniących go bandytów. Dzięki 
temu uciekł przez pola do Hry-
wiatek, gdzie stacjonowali Niem-
cy. Widok po tej masakrze 
pewnie był straszny…. Sąsiadka 
miała obcięty język, wydłubane 
oczy, była naga i przecięta od 
góry do samego dołu. Jej dzieci 
– dziewczyna i chłopak, którzy 
mieli po ok. 17 i 18 lat – również 
mieli odcięte języki, wydłubane 
oczy i cali byli pocięci. Natomiast 
małe, dziesięciomiesięczne 
dziecko było nożem przybite do 
ściany i tak zmarło. Jego główka 
i rączki zwisały do dołu, a po 
ścianie leciała krew, była już taka 
zastygła. Do dzisiaj to pamiętam 
i nigdy nie zapomnę tego 
widoku. Kolejnych sąsiadów nie 
było w domu, ponieważ gdzieś 
wyjechali, ale pozostały ich dwie 

córki. Obie były zmasakrowane 
i całe porozcinane. Do trzeciego 
domu już nie poszłam, strasznie 
płakałam i krzyczałam, aż pewien 
Niemiec powiedział mojemu ojcu, 
żeby mi nie pozwolił dalej tego 
oglądać. Jednak to co zobaczyłam, 
było straszne. Na własne oczy 
widziałam pomordowanych i 
zmasakrowanych sąsiadów. 

Z rozmów ojca z Niemcami 
wiem, że Ukraińcy najpierw 
rozcinali brzuchy, obcinali języki, 
a na końcu wydłubywali oczy, 
żeby mordowani jak najdłużej 
wszystko widzieli. Jako pierwsze 
zabijane były dzieci, by rodzice 
to widzieli i słyszeli ich krzyk, 
a później to samo robili z nimi. 
Ukraińcy napadali głównie w 
nocy, gdy ludzie spali, ponieważ 
niedaleko był Powursk, gdzie 
znajdowała się stacja kolejowa, a 
także stacjonowali Niemcy, któ-
rych Ukraińcy się bali. Dlatego 
nie atakowali nas w dzień. Na 
naszą kolonię napadli w nocy, i 
prawie całą wymordowali. Ob-
rabowali domy, zagrody, poza-
bierali bydło i podpalili domy, 
spalili także stóg, w którym 
początkowo się schowaliśmy. 
Ludzie próbowali się ratować i 
uciekać, ale każdego, kogo zła-
pali, od razu zabijali.

To były zorganizowane bandy. 
Tak było wszędzie, gdzie tylko 
mieszkali Polacy, w kierunku 
Wilna, w Łucku, w Kowlu, itd. 
Było bardzo dużo tych ukraiń-
skich bandziorów. Trudno było 
się bronić, jeżeli Ukraińcy napa-
dali skrycie z siekierami, widłami 
i nożami, i było ich tak dużo, a w 
dodatku praktycznie każdy wie-
dział, kogo ma mordować. 

Oni byli doskonale przygotowani 
do ataków, i wszystko wiedzieli 
o mieszkańcach poszczególnych 
domów, ile osób jest w danej ro-
dzinie itd. Gdyby nie przezorność 
taty, to pewnie nikt z nas by nie 
przeżył. Polacy tam byli słabi, nie 
mieli policji ani wojska. Nikt nas 
nie bronił. Był tylko jeden mały 
oddział partyzancki, ale gdy on 

pojawił się w jednym miejscu, to 
Ukraińcy napadali i mordowali 
w innym. W naszej kolonii było 
ok. 18-20 rodzin. Byli wśród nich 
także Ukraińcy. Obok nas miesz-
kały dwie takie rodziny. Ogólne 
byli to biedni ludzie. Wyjątkiem 
był Archip, który był bardzo bo-
gaty. Ci biedniejsi pracowali u 
polskich rodzin, tak też było u 
nas. Ukraińcy mieszkający w na-
szej kolonii mieli z Polakami do-
bre relacje. To nie oni napadali, 
te bandy były z dalszych wiosek, 
ale było ich strasznie dużo. Myśl-
my wtedy uciekli do Hrywiatek, 
gdzie Niemcy nas chronili, póź-
niej do Kowla, gdzie pobyliśmy 
nieco dłużej. Nie mogliśmy wró-
cić do domu, bo tam Ukraińcy 
ciągle czatowali i czekali na tych, 
co uciekli, a później chcieli wró-
cić do swoich domów. Tak było 
z synem naszych sąsiadów. Oj-
ciec spotkał go w Hrywiatkach, 
gdy on skądś wracał, i powiedział 
mu, co się stało. On zaczął płakać 
i stwierdził, że pójdzie ich zoba-
czyć i pochować. Poszedł, i tam 
go zabili. My ciekliśmy wszyscy 
do Polski.

Fragmenty wspomnień H. Za-
lewskiej z artykułu : „Te obrazy 
zostały w mojej pamięci na za-
wsze”. Rzeź wołyńska widziana 
oczami dziecka, wywiad przepro-
wadził Wojtek Maślanka 

Warto wiedzieć, że Powyższy wy-
wiad jest zapisem dźwiękowego 
materiału przygotowanego w ra-
mach projektu „Świadkowie hi-
storii”, realizowanego przez Woj-
ciecha Maślankę przy wsparciu 
Konsulatu Generalnego RP w No-
wym Jorku, Pulaski Association 
of Business and Professional Men 
oraz Dariusza Knapika i firmy 
Victoria Consulting & Develop-
ment. Rozmowy można wysłuchać 
na kanale YouTube „Świadkowie 
historii„. Wyszukał i wstawił: B. 
Szarwiło za: http://dziennik.com/
featured/te-obrazy-zostaly-w-mo-
jej-pamieci-na-zawsze/?fbclid=
IwAR0SwpL6NRqYjIO8gOgIy8
6g3vGyDa3jA_3Xq_ZyGfL1Jh-
px14e19P62Kf0

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

/ Pamiątkowe zdjęcie ze ślubu rodziców (stoją w środku) Haliny Zalewskiej, który wzięli na Wołyniu / ARCHIWUM HALNY ZALEW-
SKIEJ

/ Akt urodzenia Haliny Zalewskiej, która na świat przyszła w kolonii Łukówka na Wołyniu / ARCHIWYM HALNY ZALEWSKIEJ

https://www.youtube.com/channel/UC7CDRNMIZXbDe_S6buWZfIQ
https://www.youtube.com/channel/UC7CDRNMIZXbDe_S6buWZfIQ
http://dziennik.com/featured/te-obrazy-zostaly-w-mojej-pamieci-na-zawsze/?fbclid=IwAR0SwpL6NRqYjIO8gOgIy86g3vGyDa3jA_3Xq_ZyGfL1Jhpx14e19P62Kf0
http://dziennik.com/featured/te-obrazy-zostaly-w-mojej-pamieci-na-zawsze/?fbclid=IwAR0SwpL6NRqYjIO8gOgIy86g3vGyDa3jA_3Xq_ZyGfL1Jhpx14e19P62Kf0
http://dziennik.com/featured/te-obrazy-zostaly-w-mojej-pamieci-na-zawsze/?fbclid=IwAR0SwpL6NRqYjIO8gOgIy86g3vGyDa3jA_3Xq_ZyGfL1Jhpx14e19P62Kf0
http://dziennik.com/featured/te-obrazy-zostaly-w-mojej-pamieci-na-zawsze/?fbclid=IwAR0SwpL6NRqYjIO8gOgIy86g3vGyDa3jA_3Xq_ZyGfL1Jhpx14e19P62Kf0
http://dziennik.com/featured/te-obrazy-zostaly-w-mojej-pamieci-na-zawsze/?fbclid=IwAR0SwpL6NRqYjIO8gOgIy86g3vGyDa3jA_3Xq_ZyGfL1Jhpx14e19P62Kf0
http://dziennik.com/featured/te-obrazy-zostaly-w-mojej-pamieci-na-zawsze/?fbclid=IwAR0SwpL6NRqYjIO8gOgIy86g3vGyDa3jA_3Xq_ZyGfL1Jhpx14e19P62Kf0
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 W połowie września roku 1943 
oddział ,,Kozaka” pojawił się na 
walczących terenach  Hrubie-
szowszczyzny. Dzięki ,,Sułtano-
wi”, którego kolega Wacław Ja-
roszyński służył w samoobronie 
wołyńskiej z AK w Dołhobyczo-
wie, możliwe było przyłączenie się 
do wspólnych walk z Batalionem 
Chłopskim ,,Ryś”, Armią Krajo-
wą przeciw Niemcom i Ukraiń-
com z SS i UPA. Tak napisała w 
swoim artykule : Wołyński od-
dział „Kozak”; Dominika Koło-
dziejczyk (https://mircze.lublin.
lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_
publisher/1M8a/content/wolyn-
ski-oddzial-kozak- ) . Skąd tam 
się wziął? Odpowiedź na to pyta-
nie można znaleźć w książce Je-
rzego Krasowskiego ps. „Lech”- 
Wołyński oddział „Kozaka”. 
Właśnie w oparciu o w/w pozycję 
Środowisko Żołnierzy 27 WDP 
AK w Hrubieszowie zamieściło 
na FB stosowną informację. „ Po 
ucieczce w marcu 1943 roku po-
licji ukraińskiej do lasu, Niemcy 
dla zabezpieczenia stacji i młyna 
z magazynami zboża przysłali 30-
40 żołnierzy Wermachtu – ozdro-
wieńców po szpitalnym leczeniu. 
Nadszedł tragiczny okres 1943 
roku. Wspomagane przez oddzia-
ły UPA (Ukraińskiej Powstańczej 
Armii) z Galicji, miejscowe od-
działy banderowców przystąpiły 
w niedzielę 11 lipca o świcie do 
masowych mordów ludności pol-
skiej. Ocaleni, którym udało się 
uciec spod wideł i siekiery ucie-
kając polami kierowali się do 
Iwanicz na stację. Wiele osób było 
rannych, kobiety z wystraszonymi, 
płaczącymi dziećmi na ręku. Ko-
lejarze polscy, za zgodą Niem-
ców, organizowali transporty do 
Sokala i Włodzimierza. We Wło-
dzimierzu po 13 lipca, za zgodą 
Gebitskomisarza Austryjaka, or-
ganizowana była przez Obywateli 
Miasta, Samoobrona Polska dla 
ochrony licznie skupionej w mie-
ście ludności, zagrożonej przez 
bandy rezunów...”
„Choć banderowcy na razie Cze-
chom nie zagrażali, to jednak 
Czesi szukali opieki Niemców. 
Uprosili oni Gebitskomisarza o 
zgodę na zorganizowanie placów-
ki polskiej Samoobrony dla Iwa-
nicz w wypadku nagłego wycofa-
nia żołnierzy Wermachtu. Niemcy 
wyrazili zgodę, gdy Czesi zade-
klarowali dziesięcioro młodzieży 
z Samoobrony...”
(19 lipca 1943 r.) - „W dniu 19 
lipca 1943 roku, skompletowany 
oddział Samoobrony w liczbie 
40 członków, pod moim dowódz-
twem (Jerzego Krasowskiego ps. 
„Lech” - autor książki) wyruszył 
koleją do Iwanicz...” 
(20 lipca 1943 r.) - „Pierwsze 
starcie z UPA. Na prośbę miesz-
kańców Nowin i Gurowa, którzy 
byli w Samoobronie, żeby rato-
wać Polaków ukrywających się 
w zbożach czy u Ukraińców oraz 
dla wydobycia zakopanych w zie-
mi ich gospodarstw rzeczy, dnia 

20 lipca oddział złożony z trzech 
drużyn za zgodą Niemców wyru-
szył na Nowiny, odległe od Iwa-
nicz 6 kilometrów...
„ Po dwóch godzinach obserwa-
tor zauważył w odległości 2 km 
kilka furmanek z uzbrojonymi 
ludźmi, jadących od strony My-
szowa. Zorganizowałem zasadzkę 
przy drodze z Myszowa...”
(27 lipca 1943 r) - „W dniu 27 
lipca trzy drużyny wyruszyły na 
rozpoznanie Porycka, gdzie ban-
derowcy spod znaku OUN/UPA 
dokonali w niedzielę 11 lipca 
1943 roku potwornej masakry 
w kościele...” „W czasie walk 
pod cmentarzem poryckim został 
ciężko ranny Tadeusz Lachowicz, 
który ewakuowany spod ognia, po 
kilku godzinach zmarł...”
(29 lipca 1943 r.) - „W dniu 29 
lipca zaszła potrzeba odstawienia 
rannego Mistrzuka do Baranich 
Peretoków nad Bugiem, skąd miał 
być zabrany do szpitala w Soka-
lu...”
(?) - „Złożono dodatkowo zapo-
trzebowanie na broń do Iwanicz 
– 1 Ckm, 2 rkm-y, i 15-20 no-
wych członków do Samoobrony, w 
związku ze zgłoszonymi przejścia-
mi na inne placówki...”
(15 sierpnia 1943 r.) - „Napad 
UPA na placówkę w Iwaniczach. 
Był świt 15 sierpnia 1943 r. Ubez-
pieczająca drużyna w Synagodze, 
przy drodze do Kurhanu i Iwanicz 
Nowych, zaatakowana została 
przez banderowców...”
(?) - „Pacyfikacja terenów poło-
żonych w pobliżu Iwanicz i Po-
rycka przyczyniła się do tego, że 
Samoobrona mogła śmielej pe-
netrować teren i uwalniać Pola-
ków ukrywających się jeszcze u 
Ukraińców. Uwolniła między in-
nymi ponad 200 kobiet polskich i 
radzieckich, przetrzymywanych w 
swego rodzaju getcie w Porycku 
dla niewolniczej pracy przy żni-
wach w byłych majątkach Czac-
kiego...”
(Pod koniec sierpnia) - „W związ-
ku ze stratami poniesionymi przez 
Samoobronę w czasie napadu, 
pod koniec sierpnia przybyło 
do placówki w Iwaniczach uzu-
pełnienie w liczbie dwudziestu 
nowych członków Samoobrony 
– ze Sznydlem na czele, który był 
mieszkańcem Porycka i który brał 
już udział w drugiej wyprawie na 
Poryck po pacyfikacji...”
(Połowa września) - „W poło-
wie września dotarł wreszcie z 
konwojem prowiantu dla pla-
cówki w Iwaniczach pchor. Jan 
Ochman...”
(Na przełomie września i paź-
dziernika) - „Na przełomie wrze-
śnia i października do magazynów 
zbożowych w Iwaniczach przyjeż-
dżało dużo wozów wypełnionych 
zbożem. Samoobrona pod do-
wództwem Jana Ochmana miała 
trudne zadanie w utrzymaniu po-
rządku i zabezpieczeniu bunkrów 
obronnych przed wrogą penetra-
cją. Na jednej z prowadzonych 
przez Niemców odpraw sołtysów, 

Ukraińcy błagali Niemców, żeby 
zabrali Polaków, którzy dokonu-
ją rewizji inwentarza i dokuczają 
spokojnej ludności ukraińskiej. 
Niemcy wezwali Ochmana do kon-
frontacji. Pchr. Ochman, biegle 
władający językiem niemieckim, 
wytłumaczył, że inwentarz roz-
poznany jako zabrany Polakom, 
zabiera dla wyżywienia ocalałych 
od rzezi rodzin skupionych wo-
kół placówki – dla pracowników 
młyna i magazynów, dla koleja-
rzy, którym potrzebne jest mleko, 
chleb i mięso. Niech sołtysi wska-
żą, w jakiej miejscowości zabra-
no choć jedną ukraińską krowę? 
Sąsiedzi tych „pokrzywdzonych” 
Ukraińców sami wskazywali, 
gdzie ukryto zrabowany Polakom 
inwentarz. Przed bratobójczą 
rzezią dany gospodarz miał dwie 
krowy, a obecnie w oborze stoi ich 
cztery. Sołtysi ukraińscy nie mo-
gli dać konkretnych dowodów na 
rzekomy „rabunek” inwentarza 
przez Samoobronę polską i kręcąc 
głowami mówili między sobą, że 
takiemu, który mówi jak rodowi-
ty Niemiec, „nyczoho zrobyty ne 
można. Ochman wskazał również 
kilku sołtysów, którzy mieli inwen-
tarz po polskich gospodarzach 
zrabowanych podczas rzezi...”
(?) - „Placówka Samoobrony w 
Iwaniczach miała dobrą kadrę 
podoficerską. Przeszkolili oni 
sporą liczbę przyszłych żołnierzy 
27 Woł. Dyw. Piech...”
(?) - „Korzystając z tego, że pra-
cownikami młyna, magazynów i 
kolei byli przeważnie Polacy, na 
polecenie Komendanta Obwo-
du AK, Ochman zorganizował 
12-osobową zakonspirowaną 
drużynę, uzbrojoną w zdobyczną 
broń, o której Niemcy nie wiedzie-
li....”
( Początek grudnia 1943 r.) - „W 
początkach grudnia 1943 roku 
przyszły wytyczne z Komendy 
Głównej AK do planu „Burza”...”
(?) - „Po otrzymaniu go, komen-
dant obwodu włodzimierskiego, 
wezwał mnie(„Lecha”) do siebie 
polecając przygotowanie projektu 
likwidacji placówek Samoobrony 
i zejścia ich, gdy przyjdzie odpo-
wiedni rozkaz – na koncentrację 
w okolicach Bielina. Odejście od-
działów z placówek powinno być 
wykonane bez walki, by uniknąć 
represji Niemców w stosunku do 
ludności polskiej...”
(?) - Ochman czekał na rozka-
zy, które nie nadchodziły. W tym 
czasie oddział Wermachtu został 
zastąpiony plutonem żandarme-
rii w sile 30 ludzi, w tym trzech 
oficerów, uzbrojonym w liczne 
erkaemy i pistolety maszynowe. 
Stosunek przybyłych do Polaków 
i Ochmana był pełen rezerwy. 
Kontrolowali każdy ruch Pola-
ków. W dniu 27 czy 28 stycznia 
1944 roku, dowódca żandarme-
rii otrzymuje rozkaz ewakuacji 
z Iwanicz drogą rzez Sokal do 
Generalnej Guberni. Ochman i 
Szyndel zwlekają i przygotowu-
ją personel cywilny do wspólnej 

ewakuacji, w czym Niemcy pona-
glają ich. W dniu 2 lutego rano 
następuje ewakuacja Niemców 
wraz z ludnością cywilną Niem-
ców samochodami, a Samoobro-
na wraz z ludnością cywilną na 
zabezpieczonych przez Ochmana 
podwodach. W mroźny dzień pod 
wieczór tabor dociera do Sokala. 
Następnego dnia nie mogą jechać 
dalej, ponieważ przez całą noc 
były obfite opady śniegu...” 
(3 lutego 1944 r.) - „W Sokalu 
pozostaje spora część osób cy-
wilnych. Do dalszego transportu 
z Samoobroną do Dołhobyczowa 
jadą niektóre kobiety z dziećmi, 
jak Wołkowa z dwoma synami, 
Pełczyńska z córką i synkiem 
oraz inne – razem 12 osób. Stan 
Samoobrony wynosił wówczas 44 
członków, uzbrojonych w jeden 
ciężki karabin maszynowy typu 
„Maksym”, 2 erkaemy Diechta-
rowa i 2 Tokariewa (w dysku 60 
naboi), 10 karabinów STW (dzie-
sięciostrzałowych), 30 karabinów 
i sporo amunicji (ok. 6000 szt.). 
Jak na oddział liczebnie słaby, 
dysponował on dużą siłą ognia.”
( 4 luty 1944 r.) - „Do Dołhoby-
czowa dotarli razem z żandarma-
mi 4 lutego w piątek w godzinach 
przedpołudniowych...”
(4-5 luty) - „Dobry erkaemista 
Samoobrony, Roman Szadyn, 
przypomniał sobie, że miał kolegę 
Wacława Jaroszyńskiego, pocho-
dzącego z Dołhobyczowa z któ-
rym był w junakach (Baudienst) 
od czerwca 1942 roku do 28 lu-
tego 1943 roku. W sobotę 5 lute-
go za wiedzą Ochmana zaczął go 
szukać pod pretekstem zrobienia 
zakupu tytoniu. Udało mu się od-

naleźć kolegę i gdy dowiedział się 
, że Jaroszyński ( ps.„Wilczek”) 
należy do miejscowego plutonu 
AK, poprosił o skontaktowanie 
dowódcy miejscowego plutonu 
AK - „Brawury”- z Ochmanem. 
(?) - „Niepewność jutra i losu, 
jaki mogą zgotować im Niemcy, 
zdopingowała Ochmana do szyb-
kiego działania przy nadarzają-
cej się okazji, by przejść do pol-
skiej partyzantki. Na spotkaniu 
Ochmana z „Brawurą” uzgod-
niono, że oderwanie się oddzia-
łu od Niemców nastąpi 6 lutego 
wieczorem, w tajemnicy, unika-
jąc wszelkiej walki z Niemcami 
z uwagi na represje, jakie mogą 
wynikać dla Polaków w Dołhoby-
czowie...”
(5 lutego) - „Broń i amunicja wy-
niesiona zostanie już wieczorem 
piątego i zamaskowana w śniegu, 
potem wywiozą ją miejscowi.”
(6 lutego) - „Konspiracyjne odej-
ście w tak krótkim czasie, bez 
zwrócenia uwagi Niemców, o co 
prosił „Brawura” i miejscowi 
członkowie AK, spowodowało, 
że pozostawiono pijanych kole-
gów swojemu losowi (mieli upić 
na zabawie żandarmów a upili 
się sami). Zarówno Ochman jak i 
pozostali koledzy nie przewidzie-
li reakcji Niemców, gdy odkryją 
oni ucieczkę. Nie zawiadomiono 
ze względów konspiracyjnych 
także kobiet, które towarzyszyły 
im w drodze do Dołhobyczowa. 
Na miejscu zbiórki stawiło się 38 
członków Samoobrony. (W pała-
cu pozostawiono podstawę pod 
CKM, próba jej zabrania zaalar-
mowała Niemców). 
(7 lutego)- „ Około godziny 3.00 

Historia Wołyńskiego Oddziału „Kozaka”
Bogusław Szarwiło

/ „Podchorąży „Kozak” zmarł w drodze do Tyszowiec. Z oddziału Szadyna – który poległ 
– ranni zostali jeszcze trzej żołnierze, między innymi amunicyjny Walerian Buczkowski, 
ps. „Wątróbka”. (Zmarli) Jan Ochman ps. „Kozak” i Bronisław Bojarski ps. „Czarny”. 
Zmarli pochowani zostali we wspólnym grobie na cmentarzu w Tyszowcach w dniu 4 

czerwca 1944 roku.
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dnia 7 lutego, wyprowadzili sze-
ściu pozostałych członków Sa-
moobrony w bieliźnie i razem z 
kobietami i dziećmi rozstrzelali 
ich w parku niedaleko pałacu. 
Jedynie Antoni Jegerman, boso 
i w bieliźnie, uciekł im (zabili go 
później w Warężu).”
( 7 lutego) - „...o świcie 7 lutego 
zakopano w parku zwłoki pięciu 
członków Samoobrony i dwa-
naście ciał kobiet i dzieci, które 
przyjechały z oddziałem z Iwa-
nicz...”

(8 luty) – „Po zbiórce i załadowa-
niu na wóz cekaemu bez podsta-
wy, mając przewodników, oddział 
przeprowadzony został do kolo-
nii Zareba (Zaręka), odległej o 
3 kilometry, położonej za lasem, 
daleko od szosy. Na tej kolonii 
pchor. Ochman uporządkował od-
dział, zachowując dotychczasową 
organizację na cztery drużyny. 
Każdy z obecnych obrał sobie 
pseudonim i oddał wszystkie po-
siadane przy sobie dokumenty. 
Ponieważ część członków nie na-
leżała do konspiracji akowskiej i 
nie składała przysięgi, dowódca 
oddziału dokonał zaprzysięże-
nia całego oddziału. Przyjęto też 
nazwę oddziału od pseudonimu 
dowódcy Ochmana – „Wołyń-
ski Oddział „Kozaka”, jako sa-
modzielną jednostkę działającą 
na Lubelszczyźnie i należącą do 
Okręgu Wołyń. 
(9 lutego) - „W dniu 9 lutego od-
dział przeszedł bardziej na pół-
noc, do kolonii Borsuk.”
Na Lubelszczyźnie Wołyński Od-
dział „Kozaka” walczył wspólnie 
z BCh „Rysiem”, AK przeciw 
Niemcom i Ukraińcom z SS i 
UPA. „  

Dominika Kołodziejczyk w swo-
im artykule napisała: „ 2 czerwca 
1944 do miejscowości Dąbrowa 
przybył oddział jednostki Wehr-
machtu w sile batalionu.  Utwo-
rzona przez III Rzeszę jednostka 
wojskowa składająca się z ukra-
ińskich ochotników z Galicji roz-
poczęła krótką walkę. W okopach 
przygotowanych przez upowców 
ukryci byli Niemcy, którzy otwo-
rzyli ogień z broni maszynowej 
skierowanej ku Polakom. Ostrze-
liwani Polacy nie mieli możli-
wości wycofać się i byli wciąż 
atakowani przez nieprzyjaciela. 
Wówczas zostali ranni dowódc-
cy: ppor. Jan Ochman ps. ,,Ko-
zak”(24lata) zastępca oddziału 
leśnego AK, ppor. Bronisław Bo-
jarski ps. ,,Czarny”(30 lat) do-
wódca Kampanii Tyszowieckiej, 
plut. Jerzy Tatarska ps ,,Bohun” 
z oddziału ,,Czarnego” wraz z 
szer. Romanem Szadynem ps. 
,,Sułtan”(około 20 lat). Szer. Ro-
man Szadyn został na polu walki 
z uwagi na mocny ostrzał wroga 
w tym miejscu. Pozostali zostali 
przewiezieni na cmentarz w Ty-
szowcach , gdzie zostali pocho-
wani w zbiorowej mogile.”

Według opisu z FB: „ Podcho-
rąży „Kozak” zmarł w drodze do 
Tyszowiec. Z oddziału Szadyna – 
który poległ – ranni zostali jesz-
cze trzej żołnierze, między innymi 
amunicyjny Walerian Buczkow-
ski, ps. „Wątróbka”. (Zmarli) Jan 
Ochman ps. „Kozak” i Bronisław 
Bojarski ps. „Czarny”. Zmarli 
pochowani zostali we wspólnym 
grobie na cmentarzu w Tyszow-
cach w dniu 4 czerwca 1944 roku. 
Byli nie tylko serdecznymi kolega-
mi, ale i przyjaciółmi.”

Z opisu Witolda Hryniewieckiego, 
dowódcy plutonu kompanii ‚Wi-
klina”. 
„Polegli z oddziału tyszowieckie-
go od „Czarnego” - strzelec Je-
rzy Tatarka ps. „ Bohun”, bardzo 
lubiany i dzielny(zbroczone krwią 
ciało zostało na odkrytym tere-
nie). Poległ również erkaemista 
i drużynowy z oddziału „Koza-
ka” Roman Szadyn ps. „Sułtan”. 
Zwłok nie udało się podjąć, zosta-
ły na placu boju...”
„Na miejscu postoju, żołnierze 
„Wikliny” dowiedzieli się, że bę-
dzie przejeżdżał wóz z ciężko ran-
nymi „Kozakiem” i „Czarnym”. 
Znali oni dobrze obu dowódców ze 
wszystkich akcji. Obok wozu szedł 

ppor. „Osterwa”, brat Ochmana, 
na wozie leżeli obok siebie pchor. 
„Kozak” i pchor. „Czarny”. Brat 
Ochmana przejeżdżając służbowo 
przez Tyszowce odwiedził „Koza-
ka” 
i uczestniczył w wyprawie na Dą-
browę. Był świadkiem śmierci bo-
haterskiego brata...” 
„Jan Ochman pchor. „Kozak” i 
Bronisław Bojarski pchor. „Czar-
ny” zostali awansowani pośmiert-
nie do stopnia podporucznika 
przez dowództwo Armii Krajo-
wej.”
(28 lipca 1944 r.) - „W dniu 28 
lipca 1944 roku, oddział liczą-
cy około 40 osób, w tym 17 z 
Samoobrony iwanickiej, po do-
prowadzeniu się do względnego 

wyglądu, przemaszerował do 
Szczebrzeszyna, gdzie spotkał 
się z Batalionem Zbornym por. 
„Białego”.(30 lipca 1944 r.) - 
„Około 180 ludzi – bo tyle liczył 
Baon Zborny 27 Woł. Dywizji AK, 
pochodziło z Wołynia, gdzie spa-
lono ich domy i stracili cały do-
bytek...”
„Po tych uzgodnieniach, por. 
„Biały” z oficerami wyszli na 
zbiórkę. Po krótkich wyjaśnie-
niach sytuacji, zabraniającej nam 
dalszej walki i nakazie rozbroje-
nia przez dowództwo Armii Czer-
wonej i podziękowaniu za włożo-
ny trud i spełniony obowiązek wo-
bec Narodu i Ojczyzny wskazano 
miejsce składania broni.”

Walki polsko-ukraińskie 
na Wołyniu. 
Listopad 1918–marzec 1919 roku
Redakcja za Przeglądem Historyczno-Wojskowym 
Włodzimierz Wołyński  i Ko-
wel to dwa strategiczne miasta 
Wołynia o zdobycie których 
toczyły się zacięte boje polsko-
-ukraińskie. Jak zauważało wie-
lu badaczy, walki na Wołyniu z 
siłami URL swoją zaciętością 
znacznie ustępowały prowadzo-
nej równocześnie wojnie prze-
ciwko wojskom UHA w Galicji 
Wschodniej, aczkolwiek obszar 
ten również stał się kością niezgo-
dy w stosunkach polsko-ukraiń-
skich, co pokazały w szczególno-
ści wydarzenia z okresu II wojny 
światowej. Niżej zaprezentowany 
materiał to istotny a mało znany 
rozdział historii Wołynia. Mimo 
poszukiwań nie udało się nam 
znaleźć podobnego opracowania 
dotyczącego  tego terenu. Autor  
artykułu; Adam  Radosław Su-
ławka, już w pierwszym zdaniu 
trafnie zauważa : „ Kwestia walk 
polsko-ukraińskich na Wołyniu 

w latach 1918–1919 pozosta-
wała w cieniu innego, toczące-
go się równocześnie konfliktu 
polsko-ukraińskiego w Galicji 
Wschodniej zarówno na łamach 
wydawanej wówczas prasy 
polskiej , jak i w późniejszych 
opracowaniach historycznych .” 
Faktycznie gdziekolwiek i ktokol-
wiek wspomni o wojnie Polsko-
-ukraińskiej 1918-1919 r. zawsze 
jest to kojarzone z walką o Lwów 
i Galicję Wschodnią. Wszyscy, 
no prawie wszyscy zapominają 
o Wołyniu który jednak odegrał 
również poważną rolę w naszej 
historii. Prezentowany artykuł  
stanowi również  ciekawą lektura 
dla tych wszystkich, którzy znają 
historię  walk 27 Dywizji Piecho-
ty AK zwanej później Wołyńską, 
w 1944 r. Zapoznając się z  hi-
storią walk polsko-ukraińskich 
na Wołyniu w latach 1918-1919, 
łatwo zrozumieć skąd wzięło się 

powiedzenie, że „historia lubi się 
powtarzać”.

Początków polsko-ukraińskiego 
konfliktu o Wołyń można upa-
trywać w wydarzeniach z 2 li-
stopada 1918 r., a więc w czasie, 
gdy trwały już polsko-ukraiń-
skie walki we Lwowie. Wówczas 
to bunt podnieśli czescy żołnierze 
austriackiego garnizonu we Wło-
dzimierzu Wołyńskim.

 Wkrótce potem żołnierze zor-
ganizowali rady narodowościo-
we oraz główną radę żołnierską. 
Tymczasem zamieszkujący to 
miasto Ukraińcy podporządkowa-
li się Ukraińskiej Radzie Narodo-
wej (URN), a następnie, w poło-
wie listopada, miasto zostało ob-
sadzone przez nieliczne oddziały 
podległe hetmanowi Skoropadś-
kiemu.Wkrótce potem pierwsze 
jednostki ukraińskie przekroczyły 

Bug, wkraczając na terytorium 
powiatów tomaszowskiego oraz 
hrubieszowskiego. Działania 

przeciwko nim podjęły siły pol-
skie: szwadron jazdy (dowódca 
mjr Gustaw Orlicz-Dreszer) oraz 
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dwie kompanie Polskiej Organi-
zacji Wojskowej (POW) z Zamo-
ścia oraz Krasnegostawu, którymi 
dowodzili por. Wacław Michał 
Klaczyński oraz mjr Stanisław 
Tessaro . Siły te szybko oczyściły 
Chełmszczyznę z obcych wojsk, a 
wkrótce potem wkroczyły na Wo-
łyń w celu zlikwidowania komu-
nistycznego rządu utworzonego 
w Lubomlu. Zadanie to wykonał 
zwerbowany przez mjr. Orlicza-
-Dreszera oddział Czechów – by-
łych żołnierzy armii austro-wę-
gierskiej. Oddział ten jednak dał 
się również we znaki miejscowej 
ludności żydowskiej, która szyb-
ko wysłała do wojsk polskich de-
legację z prośbą o przyłączenie do 
państwa polskiego. Żołnierze cze-
scy wkrótce potem wypowiedzie-
li służbę Polakom i zdecydowali 
się wyjechać do swojego kraju. Z 
kolei sam mjr Orlicz-Dreszer pod 
koniec listopada zdał dowództwo 
nad wojskami w tym okręgu ppłk 
Mieczysławowi Ryś-Trojanow-
skiemu i udał się ze szwadronem 
w rejon Sokala . Aby odciążyć 
obrońców Lwowa, dowódca 
Okręgu Generalnego Lublin 
gen. ppor. Edward Rydz-Śmi-
gły (od 4 listopada dowodził on 
wojskami polskimi na terenie 
dawnej austriackiej strefy oku-
pacyjnej) zdecydował się kon-
tynuować akcję wojskową na 
Wołyniu.

 / Gen. Edward Rydz-Śmigły  (Domena 
publiczna)

W tym celu sformował grupę pod 
dowództwem mjr Władysława 
Bończy-Uzdowskiego. Jeden z 
oddziałów wchodzących w skład 
tej grupy (dowódca kpt. Wacław 
Zbrowski) 24 listopada opanował 
Włodzimierz Wołyński, co spo-
wodowało wkrótce potem protest 
ze strony przedstawiciela rządu 
URL Wiaczesława Łypynśkiego 
. Opanowane przez Polaków mia-
sto było w tym czasie niewielką 
polską enklawą na Wołyniu, ma-
jącą bardzo luźny kontakt z resz-
tą kraju. Władysław Broniewski 
opisał Włodzimierz jako republi-
kę z konstytucją stanu oblężenia. 
Niedługo potem gen. Rydz-Śmi-
gły został przeniesiony do DOG 
Warszawa, a jego następcą został 
gen. ppor. Jan Romer. Obronę 
rejonu od granicy z Galicją do 
Dorohuska powierzył on 23 pp 
(lubelskiemu) pod dowództwem 
mjr Leopolda Lisa-Kuli, a rejon 
od Dorohuska do Sławatycz obsa-
dził 35 pp pod dowództwem ppłk 
Trojanowskiego. Zadania te, jak 

się wkrótce okazało, przekraczały 
możliwości bojowe tych niewiel-
kich liczebnie sił. Tymczasem jed-
nak 2 stycznia 1919 r. (rozkazem 
Naczelnego Dowództwa nr 982/
Op.) utworzono Grupę Opera-
cyjną „Bug” pod dowództwem 
gen. Romera. Pod jego komen-
dą znalazły się siły operujące 
w rejonie Wołynia, aczkolwiek 
głównym zadaniem nowego 
zgrupowania było prowadzenie 
działań w rejonie szosy Rawa 
Ruska–Żółkiew–Lwów oraz 
opanowanie rejonu pomiędzy 
tą szosą a linią kolejową Prze-
myśl–Lwów. Uderzenie rozpo-
częte 6 stycznia umożliwiło dotar-
cie większej części sił do Lwowa, 
o który od listopada 1918 r. trwały 
walki z siłami Ukraińskiej Halic-
kiej Armii (UHA). Do 10 stycznia 
nie zdołano jednak opanować ca-
łego terytorium, co zakładał plan, 
tym bardziej że już 12 stycznia 
oddziały UHA, wykorzystawszy 
lukę pomiędzy polskimi załoga-
mi Lwowa i Rawy Ruskiej, zajęły 
Żółkiew, Dublany oraz Kulików. 
Ponadto wskutek owej nieuda-
nej akcji doszło do osłabienia 
polskich sił na Wołyniu, gdzie 
tymczasem od grudnia 1918 r. 
w rejonie Łucka i Równego za-
częły narastać siły ukraińskie z 
zamiarem odbicia Włodzimie-
rza Wołyńskiego. Dowódcą sił 
ukraińskich na tym obszarze 
(siły te miały współpracować z 
wojskami Ukraińców galicyj-
skich) był ataman Wołodymyr 
Oskiłko. 

  / Wołodymyr Oskiłko : Ataman i gene-
rał-chorąży armii Ukraińskiej Republiki 
Ludowej, organizator i dowódca północ-
nej grupy wojsk URL ( Zdjęcie; Domena 

publiczna)

Stanął on na czele grupy wło-
dzimiersko-wołyńskiej złożonej 
z czterech pułków piechoty, od-
działu jazdy konnej i pułku ar-
tylerii (łącznie 4 tys. piechurów, 
780 kawalerzystów i 6 armat). 
Oprócz niej utworzono także gru-
pę kowelską liczącą ponad 1500 
piechurów. Oczywistym celem 
tego zgrupowania było wsparcie 
wojsk UHA w walce z Polską. 
W ocenie Grzegorza Skrukwy, 
formacje te miały dużą wartość 
bojową. W tym czasie, w grud-
niu 1918 r., doszło na Ukra-
inie do powstania wojsk pod 
dowództwem Semena Petlury 
przeciwko popieranemu przez 
Niemców hetmanatowi Skoro-
padśkiemu. Siły Petlury zajęły 
Kijów 14 grudnia 1918 r. (tego 
dnia hetman Skoropadśkyj opu-
ścił miasto wraz z niemiecką zało-
gą) i nastąpiła restytucja Ukraiń-

skiej Republiki Ludowej (URL). 
Jak pisał później ataman Oskiłko, 
w czasie narady w Kijowie kilka 
dni później, 19 grudnia, ataman 
Petlura wraz z atamanem Ołek-
sandrem Osećkym zdecydowali 
się skierować znaczne siły na 
zachód w celu wsparcia UHA 
w walce z Polakami, co Oskił-
ko uważał zresztą za początek 
katastrofy państwa ukraiń-
skiego. Jego zdaniem, oprócz 
dużego wówczas wpływu środo-
wisk Ukraińców galicyjskich na 
Petlurę, na tej decyzji zaważyły 
także socjalistyczne przekonania 
samego atamana. Według Oskił-
ki, perspektywa wojny z zachod-
nim kapitalizmem oraz Polską 
spędzała ukraińskiemu wodzowi 
sen z powiek. Ataman Petlura 
jest przedstawiany jako zwolen-
nik porozumienia polsko-ukraiń-
skiego m.in. przez Michała Kli-
meckiego, który opisuje kulisy 
początków negocjacji pomiędzy 
tymże a stroną polską. Jednak-
że owe negocjacje rozpoczęły 
się dopiero na początku stycznia 
1919 r., w chwili znacznego za-
grożenia dla URL ze strony Ar-
mii Czerwonej. Jednocześnie ten 
sam badacz zwracał uwagę na do-
minację antypolskich poglądów 
wśród politycznych elit URL. W 
związku z tym nie jest wykluczo-
ne, że przekaz atamana Oskiłki 
dotyczący poglądów Petlury wo-
bec Polski w grudniu 1918 r. był 
prawdziwy, a dopiero zagrożenie 
ze strony bolszewickiej Rosji 
skłoniło ukraińskiego atamana do 
zmiany poglądów. Dnia 18 grud-
nia 1918 r. polska załoga we Wło-
dzimierzu Wołyńskim otrzymała 
pewne wzmocnienie. Do miasta 
dotarł bowiem szwadron jazdy 
pod dowództwem rtm. Feliksa Ja-
worskiego, wspierany przez mały 
oddział dowodzony przez urodzo-
nych w Królestwie Kongresowym 
Rosjan – braci Jerzego i Andrzeja 
Golikowów. Sam rtm. Jaworski, 
jak trafnie opisał go Aleksander 
Smoliński, był oficerem w typie 
watażki, sprawującym nad pod-
władnymi władzę równą Bogu. O 
rtm. Jaworskim i jego ludziach w 
następujący sposób pisała Zofia 
Kossak- -Szczucka: Oddział ten 
składał się prawie wyłącznie ze 
starych zabijaków, nieulękłych 
w bitwie, straszliwych w spo-
tkaniu, surowych i karnych, nie 
dziwiących się niczemu. (…) Nie 
ulega wątpliwości, że partyzanci 
nie byliby sobą, gdyby nie mieli 
Jaworskiego, Jaworski zaś byłby 
niczym, gdyby nie miał partyzan-
tów. 

Szwadron i dowódca tak dopeł-
niali się ściśle, że trudno było 
pomyśleć jedno bez drugiego. 
Szwadron ten, sformowany wcze-
śniej na Ukrainie, brał udział w 
obronie tamtejszej ludności pol-
skiej przed bolszewikami oraz 
zbolszewizowanymi grupami 
chłopskimi. Żołnierze Jaworskie-
go, przypominający wyglądem 
Rosjan i Ukraińców, wzbudzali 
popłoch wśród miejscowej lud-
ności żydowskiej. W czasie prze-
dzierania się na tereny opanowa-
ne przez Polaków szwadron wal-
czył z wojskami URL oraz ban-

dami chłopskimi, wskutek czego 
poniósł znaczne straty. Jego siły, 
wynoszące na początku 140 lu-
dzi (bez 60 ludzi z oddziału braci 
Golikowów) i 4 karabiny maszy-
nowe, po przybyciu do Włodzi-
mierza liczyły zaledwie 42 ludzi 
i 4 kaemy. Wkrótce jednak, dzięki 
licznemu napływowi ochotników 
(stanowili oni ¾ oddziału), do 
końca stycznia 1919 r. jego siły 
wzrosły do 8 oficerów, 102 pod-
oficerów i szeregowych żołnierzy 
oraz 93 koni i 4 kaemów. Mimo 
niewątpliwej waleczności żołnie-
rze rtm. Jaworskiego w czasie 
pobytu szwadronu na Wołyniu 
dopuścili się licznych rabunków 
i gwałtów na miejscowej ludności 
ukraińskiej, co nastawiało ją nie-
przychylnie do polskiej władzy 
na tym terenie. Co ciekawe, jego 
członkowie, nazywani przez miej-
scowych hajdamakami czy het-
mańcami, nie byli identyfikowani 
z wojskiem polskim, co chroniło 
miejscową ludność polską przed 
odwetem ze strony Ukraińców. 
Bezprawne rekwizycje i naduży-
cia, a także zbyt brutalne obcho-
dzenie się z miejscową ludnością 
ukraińską – to zresztą grzechy 
dość często popełniane przez po-
szczególnych żołnierzy polskich, 
na co zwracało uwagę w licznych 
rozkazach dowództwo, apelu-
jąc do oficerów o ukrócenie tego 
typu zachowań. Zwracano przy 
tym uwagę, że ukraińska ludność 
Wołynia, na początku wobec pol-
skich wojsk częściej obojętna 
niż wroga, mogłaby się wskutek 
tego zwrócić przeciwko nim. W 
wydanym 10 stycznia 1919 r. 
memoriale szef Sztabu General-
nego WP gen. ppor. Stanisław 
Szeptycki wyznaczył najważniej-
sze cele dla nowo powstałej ar-
mii polskiej. Jednym z nich było 
ustalenie sprawiedliwej granicy 
na Wołyniu, którego terytorium, 
podobnie jak Galicji Wschodniej, 
było wówczas objęte konfliktem 
polsko-ukraińskim. Realizując 
to zadanie, jeszcze tego same-
go dnia szwadron Jaworskiego 
podjął działania zwiadowcze z 
zamiarem przeprowadzenia wy-
padu za Bug i zaatakowania sił 
ukraińskich stacjonujących w 
Tudorkowicach i Wojsławicach. 
Plany te jednak spełzły na ni-
czym z powodu zniszczenia bądź 
uszkodzenia mostów na Bugu w 
rejonie Żdżarowa, Skomoroch i 
Tartakowa, a także kry na Bugu. 
Tymczasem z Łucka do Oddziału 
III ND WP napływały informacje 
o ukraińskich posiłkach przyby-
wających w kierunku Włodzimie-

rza Wołyńskiego. Już 13 stycznia 
oddział Jaworskiego w czasie 
zwiadu został ostrzelany przez 
ukraińską artylerię, o godz. 4.00 
rano tego samego dnia z pomocą 
przyszła mu kompania piechoty 
z Włodzimierza Wołyńskiego. 
Następnego dnia 150-osobowy 
pododdział piechoty pod dowódz-
twem kpt. Zbrowskiego uderzył 
pod Wojnicą na podobno licz-
niejsze (według polskich źródeł 
aż czterokrotnie) siły ukraińskie. 
Rezultatem tego starcia było roz-
bicie sił ukraińskich, opanowanie 
wsi Pawłowice i Wojnice oraz 
zdobycie 2 armat, 2 karabinów 
maszynowych, miotacza min a 
także wzięcie do niewoli 4 ofice-
rów i kilkunastu szeregowych. W 
walkach tych miały się zasłużyć 
pododdziały rtm. Jaworskiego 
oraz por. Kazimierza Jasińskiego. 
Zdobyte w czasie tej bitwy działa 
włączono do II plutonu artylerii 
konnej kpt. Jerzego Golikowa, 
który to pluton dzięki temu roz-
rósł się do liczącej 4 działa baterii 
artylerii konnej. Według strony 
polskiej, główną przyczyną nie-
powodzenia przeciwników miało 
być samowolne opuszczenie po-
zycji przez żołnierzy ukraińskich. 
Co więcej, mieli oni również za-
mordować ordynansa wysłanego 
z raportem do dowództwa. Zwiad 
do Wojnicy, przeprowadzony 16 
stycznia przez pociąg pancerny 
z Włodzimierza Wołyńskiego, 
nie natknął się na siły ukraińskie. 
Tymczasem rozbici pod tą miej-
scowością Ukraińcy wycofali się 
w rejon Łucka, gdzie wkrótce 
się przeorganizowali i zaczęli się 
gromadzić na południe od Wło-
dzimierza. Siły atamana Oskiłki 
podjęły próbę opanowania głów-
nej polskiej bazy w tym rejonie. 
Już 18 stycznia awangardy sił 
ukraińskich na Wołyniu ruszyły w 
kierunku zachodnim: 47 dywizja 
rozpoczęła marsz na Włodzimierz 
Wołyński, a 48 na Sokal. 

Raport wieczorny z 19 stycznia 
informował o ześrodkowującej 
się w Łucku ukraińskiej bryga-
dzie piechoty wzmocnionej arty-
lerią i karabinami maszynowymi. 
Ukraińska straż przednia obsadzi-
ła Torczyn. Polskie panowanie we 
Włodzimierzu Wołyńskim było 
poważnie zagrożone. W nocy z 
19 na 20 stycznia wchodzący w 
skład wspomnianej 47 dywizji 
zagon bojowy „Wołodymyr Wo-
łynśkyj” (dwie sotnie sotników 
Bundy i Toćkiego) rozpoczął na-
tarcie w kierunku na Włodzimierz 
Wołyński. Nad ranem 21 stycznia 
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siły ukraińskie (ok. 2 pułki pie-
choty, artyleria oraz ok. 400 kon-
nych) zaatakowały miasto, które-
go polska załoga liczyła wówczas 
ok. 5 kompanii piechoty, jedną 
armatę i ok. 70 konnych. Począt-
kowo natarcie ukraińskie załama-
ło się w ogniu polskiego karabinu 
maszynowego ustawionego na 
wieży kościelnej. Polacy zdobyli 
wówczas 2 karabiny maszynowe 
oraz wzięli wielu jeńców, w tym 
podpułkownika i sztabskapitana.

 Wkrótce jednak okazało się, że 
miasto zaatakowała tylko jedna 
kompania, podczas gdy główne 
siły zostały rzucone na Mikulicze, 
gdzie strona ukraińska spodzie-
wała się głównych sił polskich. 
Po paru godzinach walk broniąca 
się tam kompania ppor. Ignacego 
Włostowskiego została zmuszo-
na do odwrotu. Jeszcze tej sa-
mej nocy główne siły ukraińskie 
(wsparte przez samochód pancer-
ny) zaatakowały miasto, zmusza-
jąc wojska polskie do odwrotu. 
Przed wycofaniem się z miasta 
Polacy zniszczyli tamtejszy most. 
Wkraczające do miasta wojska 
ukraińskie miały zostać entuzja-
stycznie powitane przez miejsco-
wą ludność żydowską. Co cieka-
we, oficjalny komunikat prasowy 
Sztabu Generalnego WP począt-
kowo podał informację o odpar-
ciu ataku  na miasto oraz wzięciu 
wielu jeńców, w tym ukraińskiego 
dowódcy (którego „awansowano” 
na pułkownika). Dopiero komu-
nikat z następnego dnia głosił: 
Pod naporem przeważających sił 
nieprzyjacielskich oddziały nasze 
przejściowo opuściły Włodzi-
mierz Wołyński. Straty polskie 
poniesione w walce o miasto nie 
są znane, choć według Arsenija 
Riczynśkiego miały być znaczne. 
Po stronie ukraińskiej zginęło 12 
ludzi. Ze strony polskiej znacz-
nie więcej szczęścia miała Grupa 
Uhnowska, która dzięki połączo-
nym działaniom majorów Tade-
usza Piskora, Leopolda Lisa-Kuli, 
Stanisława Laudańskiego, rtm. 
Antoniego Wołkowickiego i kpt. 
Mieczysława Rawicz-Mysłow-
skiego rozbiła siły ukraińskie w 
rejonie wsi Poddębce, Michałów-
ka, Józefówka. Polacy prawdopo-
dobnie zadali Ukraińcom ciężkie 
straty w ludziach i w sprzęcie 
bojowym; zdobyli 2 karabiny 
maszynowe i wzięli do niewoli 
ok. 100 żołnierzy nieprzyjaciela. 
Ukraiński kontratak, udaremnio-
ny ogniem karabinów maszyno-
wych grupy mjr. Lisa-Kuli, przy-
niósł stronie ukraińskiej stratę ko-
lejnych kilkudziesięciu zabitych. 

Utrata Włodzimierza Wołyń-
skiego, będąca poważną poraż-
ką strony polskiej, okazała się 
bardzo brzemienna w skutki 
dla dalszych polskich działań 
na Wołyniu. Decyzją z 22 stycz-
nia (pismo operacyjne nr 174) 
utworzono grupę pod dowódz-
twem gen. Stefana Majewskiego 
w składzie: 35 pp ppłk Troja-
nowskiego, I i II batalion 32 pp, 
II batalion 28 pp, 1 szwadron 2 
p.uł, 3 szwadron 8 p.uł i 2 bateria 
8 pap. Grupie powierzono utrzy-
manie Chełmszczyzny, jak rów-

nież współdziałanie z grupami 
generałów Jana Romera i Anto-
niego Listowskiego. Tymczasem 
jeszcze 21 stycznia dowództwo 
Grupy Operacyjnej „Bug” skie-
rowało w stronę Włodzimierza 
Wołyńskiego pół batalionu pie-
choty z Zamościa (2 kompanie I 
batalionu 17 pp; 8 oficerów i 250 
szeregowych) pod dowództwem 
por. Jana Kotowicza i 3 baterię 
artylerii konnej. W Uściługu siły 
te zostały podporządkowane gru-
pie mjr. Bończy-Uzdowskiego, 
a następnie, w nocy z 22 na 23 
stycznia, uderzyły na Włodzi-
mierz. Początkowo atak przyniósł 
powodzenie (zdobyto pierwszą 
linię okopów nieprzyjaciela), 
lecz natarcie na prawym skrzydle 
utknęło ze względu na zbyt małe 
siły zaangażowane w walce na 
tym odcinku. Straty półbatalionu 
wyniosły 5 zabitych (m.in. zginął 
chor. Jan Dobrowolski, zabity od 
ognia karabinu maszynowego w 
zabarykadowanym domu) oraz 
7 rannych. Kolejny atak grupy 
mjr Bończy-Uzdowskiego dopro-
wadził jednak 24 stycznia o godz. 
11.00 do odzyskania przez Pola-
ków miasta. Zwycięzcy wzięli do 
niewoli dowódcę 5 sotni piechoty, 
a także oficera i 21 szeregowców; 
zdobyto też wiele sztuk amunicji. 
Oddziały ukraińskie z Włodzi-
mierza Wołyńskiego wycofały się 
nie niepokojone przez stronę pol-
ską na wschód – do Łucka, oraz 
na południe – do Bubnowa. We-
dług Arsenija Riczynśkiego, przy-
czyny opuszczenia miasta przez 
siły ukraińskie tkwiły w niewiel-
kiej liczebności załogi oraz braku 
wsparcia ze strony zdemoralizo-
wanych pułków – jampolskiego 
i krzemienieckiego. Ponadto w 
tym samym czasie inne siły ukra-
ińskie były zgrupowane w Bere-
zowiczach (sotnia piechoty), w 
Jakowiczach (sotnia piechoty), 
w Wojnicy (sotnia piechoty), w 
Pawłowicach (sotnia piechoty i 
12 dział), w Rogoźnie (500 ko-
zaków) i w Porycku (jeden ba-
talion strzelców). Liczebność 
każdej z sotni miała wynosić po 
ok. 380 żołnierzy. Znacznie mniej 
szczęścia niż grupa mjr Bończy- 
-Uzdowskiego miała dowodzo-
na przez ppor. Józefa Peckę 4 
kompania (23 pp), która atakując 
dzień później Turzysk (według 
porannego raportu z 24 stycznia 
miejscowość ta miała być obsa-
dzona jedynie przez pododdział 
jazdy w sile 50 kawalerzystów) 
została odparta przez znacznie 
liczniejsze siły ukraińskie (we-
dług wstępnych polskich szacun-
ków, zapewne przesadzonych, li-
czące przeszło 1000 piechurów, 4 
działa i 20 kaemów). Straty strony 
polskiej wyniosły 10 zabitych i 30 
rannych (w tym dowódca kompa-
nii). Po starciu 4 kompania zosta-
ła zluzowana przez 3 kompanię 
32 pp. 

Po wygraniu potyczki pod Tu-
rzyskiem Ukraińcy przesunęli 
się w stronę Dolska. W rejon tej 
wsi z Maciejowa polskie dowódz-
two skierowało I batalion 32 pp, 
wsparty przez pociąg pancerny nr 
16. Tymczasem w nocy z 25 na 
26 stycznia na wojska ukraińskie 

zgrupowane w Murzysku ponow-
nie uderzyły siły 4 kompanii 23 
pp, tym razem pod dowództwem 
por. Stanisława Jarosza. Atak 
odniósł sukces: Ukraińcy zostali 
zmuszeni do odwrotu w kierunku 
południowo-wschodnim, utraciw-
szy przy tym 40 zabitych. Całko-
wite straty 4 kompanii wyniosły 
11 zabitych, 23 rannych i 6 zagi-
nionych. 
Mimo końcowego zwycięstwa 
dowódca 32 pp ppłk Jan San-
decki krytycznie ocenił udział 
w akcji dowódcy  I batalionu 32 
pp por. Jędrzejewskiego, który 
w czasie natarcia miał wystawić 
placówki na kierunku zachod-
nim i północnym, zamiast na ob-
sadzonym przez nieprzyjaciela 
kierunku południowym. Bata-
lion ppor. Jędrzejewskiego miał 
mieć również kłopoty z utrzyma-
niem karności, a jego żołnierze w 
czasie służby mieli dopuszczać 
się licznych nadużyć. Po tym 
zwycięstwie gen. Majewski roz-
kazał obsadzić miejscowość Ru-
żyn siłami 1 kompanii oraz prze-
prowadzić rozpoznanie w stronę 
Radowicz i Tuliczowa. Tymcza-
sem następnego dnia siły ukraiń-
skie, które otrzymały wsparcie w 
postaci sprowadzonej z Sokala ok. 
500-osobowej sotni kołomyjskiej, 
podjęły kolejną próbę odzyskania 
Włodzimierza Wołyńskiego. Atak 
ten jednak został odparty pod wsią 
Zimno i przyniósł Ukraińcom 
duże straty (mimo że na samym 
początku wojskom ukraińskim 
udało się wyprzeć z Zimna dowo-
dzony przez por. Juliana Janow-
skiego pluton II batalionu 32 pp). 
Straty strony polskiej wyniosły 3 
zabitych i 12 rannych (w tym je-
den oficer). Pobici Ukraińcy wy-
cofali się w stronę Torczyna, gdzie 
oczekiwali na wsparcie ze strony 
6 sotni piechoty z Dubna. Wkrótce 
strona polska otrzymała również 
meldunki o koncentracji sił ukra-
ińskich w okolicach Łucka, Ki-
werc oraz Rożyszcz. Jednocześnie 
na terenach zajętych przez stronę 
polską, ze względu na wrogi sto-
sunek miejscowej ludności ukra-
ińskiej do Polaków, zobowiązano 
tę ludność do oddania posiadanej 
przez nią broni. 
Do kolejnego znaczącego starcia 
doszło 29 stycznia. Siły 5 kompa-
nii 29 pp pod dowództwem ppor. 
Stefana Helintowskiego maszero-
wały z Dołhobyczowa w kierun-
ku Szulmowa. Żołnierze polscy, 
mimo ognia ukraińskiej artyle-
rii i 3 kaemów od strony Werę-
ża, zdołali przełamać ukraińskie 
pozycje i opanować Szulmów. 
Wkrótce potem pluton ppor. An-
toniego Goszniewicza, odparłszy 
ataki Ukraińców, zajął dwór pod 
Horodyszczami. Wkrótce jednak 
strona ukraińska otrzymała posił-
ki i przystąpiła do poprzedzonego 
ostrzałem artyleryjskim kontrata-
ku. Został on wyprowadzony w 
nocy z 1 na 2 lutego siłami 5 sotni 
piechoty wzmocnionej karabina-
mi maszynowymi i 70 kawalerzy-
stami. Ukraińcy nacierali 4 razy, 
ale każdy z ataków się załamywał. 
Straty ukraińskie w tym starciu 
wyniosły 12 zabitych i 40 rannych, 
polskie – 4 zabitych i 18 rannych. 

Do końca stycznia Polacy pa-
nowali na obszarze na zachód 
od linii kolejowej Włodzimierz 
Wołyński–Kowel do wsi Rużyn. 
W tym czasie, 27 stycznia, grupa 
gen. Majewskiego składała się z 
6 batalionów piechoty, baterii ar-
tylerii, 3 szwadronów kawalerii 
oraz pociągu pancernego. Szybko 
stało się jasne, że główną rolę w 
tym konflikcie odegrają linie ko-
lejowe, gdyż ze względu na trwa-
jącą wówczas zimę kolej była w 
wielu wypadkach jedynym środ-
kiem umożliwiającym transport 
wojsk i zaopatrzenia. Ponadto 
strona polska wykorzystywała w 
działaniach ofensywnych pociągi 
pancerne. Ukraińcy zwalczali je 
przez puszczanie na nie parowo-
zów bądź składów towarowych 
(co nie przynosiło żadnych efek-
tów), a także niszczenie szyn bądź 
blokowanie torów barykadami lub 
wagonami (co najwyżej mogło 
opóźnić działania pociągów pan-
cernych). 
Działania wojsk ukraińskich na 
Wołyniu w połowie stycznia z 
pewnością utrudniała obecność 
na ich tyłach (w rejonie Sarn, 
Kowla i Owrucza) pińskiego 
zgrupowania bojowego 17 Dy-
wizji Strzelców Armii Czer-
wonej, na co zwracali uwagę w 
późniejszym okresie badacze 
ukraińscy. Pod koniec stycznia 
dowództwo grupy gen. Majew-
skiego wciąż stacjonowało w 

Chełmie, dowództwo podgrupy 
mjr. Bończy-Uzdowskiego we 
Włodzimierzu Wołyńskim, a do-
wództwo podgrupy ppłk. Jana 
Sandeckiego w Maciejowie. 
Priorytetem dla strony polskiej 
stało się opanowanie Kowla, 
który był drugim oprócz Wło-
dzimierza Wołyńskiego więk-
szym miastem tej części Wo-
łynia (będącego podówczas 
przede wszystkim obszarem rol-
niczym), jak również głównym 
węzłem kolejowym regionu. W 
tym czasie miasto wciąż było ob-
sadzone przez wojska niemieckie, 
aczkolwiek już przygotowywały 
się one do ewakuacji. Obecność 
wojsk niemieckich w Kowlu była 
pozostałością po wspomnianej 
wcześniej wyprawie tych wojsk 
na Ukrainę. Wówczas to Bawar-
ska Dywizja Kawalerii zainsta-
lowała w Kowlu tzw. Inspekcję 
Bezpieczeństwa, której zadaniem 
miało być utrzymanie dyscypliny 
i porządku wśród wojsk niemiec-
kich. W czasie ewakuowania się 
z Kowla niemieckiego garnizo-
nu rozpoczęła funkcjonowanie 
konspiracyjna milicja ukraiń-
ska, która czyniła przygotowa-
nia do przejęcia miasta. Zalążki 

własnej milicji zaczęła tworzyć 
również miejscowa ludność ży-
dowska. Ludność ta, obawiając 
się pogromu po przejęciu miasta 
przez Ukraińców, wysłała delega-
cję do ppłk. Sandeckiego z prośbą 
o przejęcie miasta przez Polaków. 
Decyzją polskiego naczelnego 
dowództwa z 30 stycznia (zosta-
ła ona wykonana 3 dni później) 
gen. Majewskiego zastąpił na 
stanowisku dowódcy grupy gen. 
Edward Rydz-Śmigły. Nowy 
dowódca bezzwłocznie rozpoczął 
przygotowania do akcji mającej 
na celu zajęcie Kowla, który – jak 
donosiły raporty wywiadu – miał 
być opuszczony przez wojska nie-
mieckie w przeciągu kilku najbliż-
szych dni. W tym czasie w polskiej 
prasie pojawiły się spekulacje, 
jakoby Niemcy zawarli z Ukraiń-
cami porozumienie o przekazaniu 
im Kowla. Zapewne jednym z 
elementów przygotowań do ewa-
kuacji było ostrzelanie 1 lutego 
polskich pozycji pod Koszarami 
przez niemiecki pociąg pancerny. 
W chwili objęcia dowództwa nad 
grupą przez gen. Rydza-Śmigłe-
go liczyła ona 185 oficerów, 4457 
podoficerów i szeregowców oraz 
1030 koni. Ponadto owej grupie 
przydzielono 3 eskadrę lotniczą 
z Lublina (jej wyposażenie sta-
nowiło początkowo 6, a później 
9 przestarzałych samolotów: 
LVG C.V, LVG C.VI, DFW C.V, 
Albatros D.III).

Eskadra operowała na obszarze 
pomiędzy Brześciem nad Bugiem 
a Włodzimierzem Wołyńskim. 
Zła pogoda, a także kłopoty ze 
sprzętem i infrastrukturą spra-
wiły, że nie odegrała ona jednak 
poważniejszej roli w walkach. Jej 
pierwszy lot bojowy odbył się do-
piero 15 lutego. Później eskadra 
została podzielona na część bo-
jową i gospodarczą. Tę pierwszą 
przeniesiono do Kowla, drugą zaś 
pozostawiono w Lublinie. Dnia 4 
lutego, wkrótce po opuszczeniu 
miasta przez Niemców (zdążyli 
je przedtem podpalić) o godz. 
19.00 na Kowel uderzyły z kie-
runku północnego siły 3 szwa-
dronu 8 p.uł i szwadronu ka-
emów, od strony zachodniej siły 
II batalionu 28 pp oraz 2 baterii 
8 pap, a od południa siły II bata-
lionu 32 pp wsparte przez pocią-
gi pancerne nr 15 „Paderewski” 
( Zbudowany 10 września 1919 
roku w warsztatach kolejowych 
Kierownictwa Budowy Pociągów 
Pancernych we Lwowie, miał nu-
mer 14 - red )  
oraz 16 „Mściciel” (Powołany 
do służby w Warszawie w styczniu 
1919 r.-red ), i po krótkim starciu 
zmusiły siły miejscowej milicji 

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE



www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                             1 maja 2021  - strona 47

ukraińskiej do opuszczenia mia-
sta. W walce  wziął także udział 1 
szwadron 2 Pułku Ułanów Gro-
chowskich pod dowództwem 
rtm. Wincentego Jasiewicza.

 Dowództwo grupy gen. Rydza-
-Śmigłego za udział w akcji 
wyróżniło później grupę ppłk 
Sandeckiego oraz indywidualnie 
por. Józefa Dembińskiego. Zda-
niem dowódcy grupy, gen. Śmi-
głego-Rydza do zajęcia miasta 
wydatnie przyczyniły się rów-
nież działania wywiadowcze por. 
Adama Kowalskiego oraz spraw-
ne zorganizowanie transportu 
kolejowego przez kierownika 
kolei wojskowych kpt. Zegie-
szowskiego. Po zdobyciu Kowla 
wojska polskie kontynuowały 
akcję. W nocy z 5 na 6 lutego, 
w czasie wypadu wzdłuż linii 
kolejowej Kowel–Hołoby, siły 
polskie opanowały wieś Drozdo-
wice. Pociąg pancerny „Paderew-
ski” ruszył w stronę Hołob, gdzie 
znajdował się ukraiński tabor 

kolejowy, odcięty od własnych 
sił po wysadzeniu mostu kolejo-
wego przez Niemców. Tabor był 
pilnowany przez nieliczne siły 
ukraińskie złożone z kolejarzy i 
milicji. Ukraińcy starali się na-
prawić most przed przybyciem 
wojsk polskich. Wkrótce siły 6 
i 7 kompanii II batalionu 28 pp 
zaatakowały na bagnety 3 sotnie 
ukraińskie i wyparły je z Hołob. 
Polacy zdobyli ok. 50 wagonów 
kolejowych wraz z materiałami 
wojskowymi, a także działo i 3 
kaemy. Pobici Ukraińcy wyco-
fali się do Rożyszcz. Ponadto w 
czasie walk jeden z polskich od-
działów miał zniszczyć most na 
Styrze w rejonie Hołob. Tory w 
Hołobach zostały zabezpieczone 
przez siły 1 kompanii 32 pp do-
wodzonej przez ppor. Świątkow-
skiego (kompania ta wcześniej 
w miejscowości Lubiatowska 
Wólka zdobyła 2 działa). Z ko-
lei pociąg pancerny „Mściciel”, 
wsparty przez oddział jazdy i 
piechoty 1 kompanii 32 pp pod 

dowództwem ppłk. Sandeckie-
go, zaatakował siły ukraińskie 
zgrupowane w Powórsku, rów-
nież zmuszając je do odwrotu za 
Stochód. Siły polskie zdobyły 
60 wagonów szerokotorowych 
oraz zapasy amunicji i broni. 
Ukraińcy opuścili także miej-
scowości: Tuliczów, Świniarzyn 
i Chorochoryn, wycofując się w 
stronę Torczyna. Po tych suk-
cesach 8 lutego zdecydowano o 
przeniesieniu siedziby dowódz-
twa grupy gen. Rydza- -Śmi-
głego do Kowla, co ostatecznie 
zostało zrealizowane 17 lutego. 

Zapewne  dlatego w niektórych 
opracowaniach jest podawana in-
formacja, że na początku 1919 r. 
gen. Rydz-Śmigły dowodził 
grupą kowelską. Ponadto 9 lute-
go sukcesy odnotował również 
dowodzony przez por. Ludwika 
Kmicica-Skrzyńskiego detaszo-
wany 1 szwadron 1 pszwol, który 
pod Wyżwą Starą oraz Zabłociem 
zabezpieczył tory kolejowe przed 
atakami chłopskich band oraz 
opanował Zabłocie, Krymno i 
Ratno. W tej ostatniej miejsco-
wości szwoleżerowie wzięli do 
niewoli kilku żołnierzy ukraiń-
skich, przy których znaleziono 
rozkazy. Kolejnym znaczącym 
sukcesem tego oddziału było 
opanowanie w nocy z 10 na 11 
lutego Kamienia Koszyrskiego, 
gdzie wzięto do niewoli kilkuna-
stu Ukraińców oraz zdobyto ce-
kaem. Wkrótce potem, 13 lutego, 
dowódca grupy kowelskiej wraz 
z członkami swojego sztabu prze-
prowadził inspekcję podległych 
mu oddziałów we Włodzimierzu 
Wołyńskim, w Poginkach oraz w 
samym Kowlu. W tym czasie, tj. 
ok. połowy lutego 1919 r., skład 
grupy gen. Rydza-Śmigłego 
przedstawiał się następująco: 7 
batalionów piechoty, 4 szwadro-
ny kawalerii, 2 baterie artylerii, 
eskadra lotnicza oraz 3 pocią-
gi pancerne (do wspomnianych 
wcześniej pociągów pancernych 
nr 15 i 16 dołączył w tym czasie 
„Hallerczyk”).

 Południową granicę obszaru 

działań grupy wyznaczała wów-
czas rzeka Bug aż do ujścia 
Huczwy, a północną – linia Wło-
dawa–Szack–rzeka Prypeć. Siły 
grupy tworzyły 2 zgrupowania: 
jedno – mjr. Bończy-Uzdowskie-
go z siedzibą we Włodzimierzu 
Wołyńskim, drugie zaś – ppłk. 
Sandeckiego z siedzibą w Kow-
lu; obszar działania obu tych 
zgrupowań był rozdzielony linią 
Dubienka–Mokrec–Woronczyn–
Kiwerce. Po opanowania Kowla 
sytuacja na Wołyniu uspokoiła 
się na kilka dni. Ukraińcy nie 
porzucili jednak zamiaru zdoby-
cia Włodzimierza Wołyńskiego; 
14 lutego doszło do starcia z pa-
trolem ukraińskim pod miejsco-
wością Zimno, oddaloną o 8 km 
na południe od Włodzimierza 
Wołyńskiego. Raport zwiadu z 
16 lutego stwierdził wymarsz w 
kierunku Włodzimierza Wołyń-
skiego oraz Uściługu 2 znacz-
nych oddziałów wojsk ukraiń-
skich: pierwszy (liczący 600 żoł-
nierzy) wymaszerował z Porycka 
w kierunku Grzybowicy, drugi 
zaś (1000 żołnierzy, 6 dział i 
kaem) wieczorem 15 lutego do-
tarł do Radowicz. W związku z 
tym w stronę Uściługu skierowa-
no posiłki z 1 pszwol w sile 30 
kawalerzystów oraz 2 karabinów 
maszynowych. W tym czasie od-
dział zwiadowczy por. Skrzyń-
skiego wyruszył z Krymna, zajął 
Kamień Koszyrski, a następnie 
toczył zwycięskie walki z grasu-
jącymi w okolicy bandami chłop-
skimi. Wkrótce jednak okazało 
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się, że w tej części Wołynia są 
obecne nie tylko siły polskie i 
ukraińskie. W nocy z 9 na 10 
lutego pododdział II batalionu 
32 pp, wzmocniony szwadro-
nem artylerii oraz plutonem 
kawalerii, dotarł do stacji kole-
jowej Maniewicze, gdzie stwier-
dził obecność sił bolszewickich i 
po krótkim starciu, zdołał się 
wycofać, uniknąwszy okrąże-
nia przez nieprzyjaciela. O 
obecności bolszewików w tej 
miejscowości dowództwo pol-
skie dowiedziało się 13 lutego. 
Dzień później bolszewicki po-
ciąg pancerny ostrzelał stamtąd 
polskie pozycje pod Powórskiem. 
Raporty wywiadu stwierdzały 
wrogie nastawienie miejscowego 
ukraińskiego chłopstwa do Pola-
ków, jak też nasiloną agitację 
bolszewicką we wsiach. W 
związku z tym strona polska 
postanowiła zlikwidować wspo-
mnianą bazę bolszewicką. Pod 
dowództwem ppłk. Sandeckiego 
w stronę Maniewicz wysłano od-
dział detaszowany (skład oddzia-
łu: I i II batalion 32 pp, 5 szwa-
dron 8 p.uł, 1 szwadron 2 p.uł, 2 
armaty), który uderzył na siły 
bolszewickie 16 lutego. Akcja 
odniosła sukces. Straty polskie 
wyniosły 2 zabitych i 14 ran-
nych, podczas gdy po stronie 
bolszewickiej zginęło 3 żołnie-
rzy, 30 zostało rannych, a 20 
dostało się do niewoli. Ponadto 
strona polska zdobyła znaczne 
ilości broni i amunicji, karabin 
maszynowy, pociąg sanitarny i 
lokomotywę, a także 152 działa, 
z których jednak zdatne do walki 
było tylko jedno (pozostałe były 
pozbawione zamków). W Manie-
wiczach znajdowały się też skła-
dy siodeł; spalono je, gdyż były 
pozbawione skórzanego obicia. 
Zwycięska grupa ppłk. Sandec-
kiego wycofała się do Powórska 
19 lutego. Zdobyczny materiał 
przewieziono pociągiem pancer-
nym do Stochodu, gdzie został on 
wyładowany na drugim brzegu 
rzeki. Ewakuacja zdobytego w 
Maniewiczach sprzętu trwała 
jeszcze na początku marca. Więk-
sze niż w Maniewiczach ilości 
materiału wojennego zdobyła na 
wschód od tej miejscowości 5 
kompania 22 pp podczas ponow-
nej wyprawy przedsięwziętej 21 
lutego. Oprócz starcia pod Ma-
niewiczami do walk z patrolami 
bolszewickimi doszło również 
18 lutego w rejonie Powórska. 
Co ciekawe, sukces pod Manie-
wiczami  został uznany za zna-
czący przez Józefa Piłsudskie-
go, który tak wspomniał o nim 
w wywiadzie dla francuskiego 
dziennika „Le Matin” z 19 lute-
go 1919 r.: W obecnej chwili po-
łożenie nasze nie jest złe. Zaled-
wie wczoraj (!) odnieśliśmy po-
ważny sukces, rozpraszając koło 
Kowla siły bolszewickie i zdoby-
wając na nich wielką ilość armat. 
Jeżeli chodzi o samych uczestni-
ków wyprawy, to według dowódz-
twa grupy kowelskiej na najwięk-
sze wyróżnienie zasługiwał od-
dział kawalerii rtm. Stefana 
Dembińskiego – w szczególności 
szwadron por. Rudolfa Ruppa – a 

także oddział kawalerii karabi-
nów maszynowych por. Jerzego 
Leopolda Sosnowskiego. Do po-
nownych starć z Ukraińcami do-
szło 18 lutego na południe od 
Włodzimierza Wołyńskiego. 
Wkrótce wykryto koncentrację 
sił ukraińskich w Perespie i Ro-
żyszczach. Dla dowództwa pol-
skiego stało się jasne, że Ukraiń-
cy planują ponowny atak na Wło-
dzimierz Wołyński od południa. 
Dlatego też, by zapobiec skon-
centrowaniu większych sił przez 
Ukraińców na południe od Wło-
dzimierza 19 lutego zdecydowa-
no o wysłaniu w stronę Iwanicz 
oddziału  detaszowanego pod do-
wództwem kpt. Edwarda Rzec-
kiego-Ziutha. Następnego dnia o 
godz. 11.00 oddział ten stoczył 
pod tą miejscowością walkę z si-
łami ukraińskimi (według pol-
skich informacji strona ukraińska 
w tym starciu używała pocisków 
dum-dum), która zakończyła się 
zwycięstwem strony polskiej 
oraz zajęciem Iwanicz. Polacy 
zdobyli zapasy amunicji, 2 ka-
emy, kuchnię polową oraz wzięli 
22 jeńców. Straty polskie wynio-
sły 2 zabitych (w tym dowódca 
oddziału) oraz 14 rannych. Tym-
czasem tego samego dnia w rejo-
nie Perespy oraz Hołob doszło do 
wysunięcia ukraińskich pozycji 
na lewy brzeg rzeki Stochód. W 
dniu 21 lutego Ukraińcy obsadzi-
li również most położony na po-
łudnie od Hołob (wkrótce potem 
zaczęli go naprawiać) oraz miej-
scowość Mielnica, skąd począt-
kowo zostali wyparci przez Pola-
ków, ale po drugim ataku odzy-
skali ją. Zmusiło to stronę polską 
do przekierowania transportu po-
siłków przeznaczonych dla grupy 
„Bug” gen. Romera do Hołob. 
Ukraińska ofensywa w tym re-
gionie się rozwijała. W nocy z 22 
na 23 lutego kolejne siły ukraiń-
skie przekroczyły rzekę Stochów 
od południa oraz południowego 
wschodu, po czym zaatakowały 
siły polskie w rejonie Mielnica–
Brzuchowicze–Hołoby. Skład 
atakujących wojsk ukraińskich 
był następujący: 3 sotnie kurenia 
pińskiego dowodzone przez płk. 
Kupryczuka, kalicki pułk kozac-
ki oraz 2 baterie artylerii polo-
wej. Ogólna liczebność tych sił 
została przez stronę polską osza-
cowana na 2000 żołnierzy pie-
choty, 8 dział oraz 15 kaemów. W 
wyniku ataku pododdział polski 
pod dowództwem rtm. Jasiewi-
cza został oskrzydlony przez 
wojska ukraińskie. Strona polska 
wyprowadziła kontratak siłami, 
które tworzyły: III batalion 29 pp 
oraz 3 szwadron 8 p.uł i karabin 
maszynowy. Kontratak, dowo-
dzony przez kpt. Powroźnickie-
go, otrzymał wsparcie pociągu 
pancernego „Hallerczyk”, co 
umożliwiło zdobycie samochodu 
opancerzonego wraz z 4 kaema-
mi (załoga pojazdu zdołała 
zbiec). Straty strony polskiej tej 
nocy wyniosły 3 zabitych i 11 
rannych. Tymczasem 1 szwadron 
2 p.uł pod dowództwem rtm. Ja-
siewicza dokonał wypadu za rze-
kę Stochów w okolicach Perespy 
i Milska, gdzie został otoczony 

przez oddziały ukraińskie; zdołał 
jednak utrzymać się do nadejścia 
posiłków. Wojska ukraińskie 24 
lutego o godz. 14.00 ponowiły 
atak (siłami 3 sotni i 3 dział) na 
tyły polskie w okolicach miejsco-
wości Wołczeck, zostały jednak 
odparte przez załogę „Hallerczy-
ka”. Tymczasem inny atak na za-
chodnią część Hołob został  po-
wstrzymany przez pododdział 
złożony z łączników, kucharzy 
oraz ordynansów, którzy wytrzy-
mali do nadejścia posiłków. W 
działaniach tych oprócz kpt. Po-
wroźnickiego wyróżnił się rów-
nież dowodzony przez por. Wła-
dysława Niewodniczańskiego 
pluton 2 baterii 8 pap oraz do-
wódca II batalionu 28 pp kpt. 
Ksawery Sutowski za, jak czyta-
my w komunikacie operacyjnym 
Oddziału III ND WP z 28 lutego, 
wzorową sumienność w wykony-
waniu rozkazów i odwagę84. 
Miejscowość Mielnica została 
ostatecznie odbita przez 1 i 2 
kompanię 32 pp. Pobite siły ukra-
ińskie zostały zmuszone do od-
wrotu za Stochów. Straty polskie 
wyniosły 5 zabitych (w tym jeden 
oficer – ppor. Józef Zaleski – do-
wódca plutonu 2 baterii 8 pap, 
poległy od ognia ukraińskich ka-
emów w czasie odwrotu polskie-
go oddziału po zdobyciu samo-
chodu opancerzonego) i 31 ran-
nych (w tym jeden oficer). Spo-
śród polskich formacji biorących 
udział w walce najcięższe straty 
poniósł III batalion 29 pp (4 zabi-
tych i 20 rannych). Ponadto do 
niewoli dostał się dowodzony 
przez ppor. Kazimierza Wyżyń-
skiego pluton 3 kompanii 32 pp; 
pluton ten, pozbawiony wsparcia, 
został zmuszony do kapitulacji 
po długiej obronie mostu na Pe-
respie. Oprócz wspomnianego 
wcześniej samochodu opancerzo-
nego strona polska zdobyła 6 ka-

emów (według innych źródeł – 7) 
i 120 kb, ponadto załoga pociągu 
pancernego „Hallerczyk” wzięła 
do niewoli 111 jeńców (w tym 
jednego oficera). Poza wymie-
nionymi wcześniej formacjami 
po stronie polskiej w walce wziął 
udział również II dyon 8 p.uł. Bi-
twa pod Hołobami została 
uznana przez dowództwo gru-
py kowelskiej za najcięższą w 
historii walk grupy nad Stocho-
dem. W opinii tegoż dowództwa 
w walkach tych szczególnie się 
zasłużyli: kpt. Powroźnicki, do-
wództwo pociągu pancernego 
„Hallerczyk”, por. Stanisław Pi-
goń, por. Niewodniczański, rtm. 
Jasiewicz oraz kpt. Sutowski. W 
tym samym czasie w rejonie 
Włodzimierza Wołyńskiego 23 
lutego wojska ukraińskie zajęły 
pozycje pod miejscowościami 
Bubnów, Rusnów, Czerczyce i 
Mohilno w okolicach Włodzi-
mierza Wołyńskiego. Strona pol-
ska oczekiwała więc ataku na to 
miasto 24 lutego. W tym dniu 
jednak Ukraińcy nie uderzyli, 
ograniczając się do wysłania pa-
troli zwiadowczych. W końcu, 25 
lutego, zapewne na wieść o klę-
sce pod Hołobami, wojska ukra-
ińskie wycofały się spod  Wło-
dzimierza, a następnie pod do-
wództwem płk. Bordyszowa roz-
poczęły koncentrację w rejonie 
Porycka. Tego samego dnia w 
rejonie Bubnowa pociąg pancer-
ny nr 15 zniszczył pluton artylerii 
nieprzyjacielskiej. W tym rejonie 
straty strony polskiej wyniosły 4 
zabitych oraz 16 rannych. Na-
stępnego dnia wieś Zimno, obsa-
dzona przez 1 kompanię 31 pp, 
została zaatakowana przez znacz-
niejsze siły ukraińskie. Atak zo-
stał odparty, w czym znaczną za-
sługę miał sierż. Marian Stecze-
wicz, który wobec groźby oto-
czenia całej kompanii, rozkazał 

swojemu plutonowi ruszyć do 
ataku na bagnety. Widząc to, do-
wódca znajdującej się w pobliżu 
2 kompanii również rozkazał 
swoim żołnierzom ruszyć do ata-
ku na pozycje ukraińskie, co 
umożliwiło odparcie przeciwni-
ka. Ceną za ten sukces była 
śmierć sierż. Steczewicza. Mimo 
zwycięstw odnoszonych przez 
Polaków, w lutym wojska ukraiń-
skie wciąż wzmacniane kolejny-
mi posiłkami nie rezygnowały z 
prób skoncentrowania większych 
sił na froncie wołyńskim w celu 
przejęcia inicjatywy. Polacy z ko-
lei, by utrzymać inicjatywę, mu-
sieli podjąć kolejne śmiałe dzia-
łania. Sprzyjała temu zmiana na 
stanowisku dowódcy. W dniu 25 
lutego mjr Bończa-Uzdowski, 
dowodzący grupą stacjonującą 
we Włodzimierzu Wołyńskim, 
odszedł na urlop, a jego miejsce 
zajął mjr Lis-Kula, dowodzący 
dotychczas II batalionem 23 pp 
(grupa „Bug”) w walkach w 
Galicji Wschodniej. Młody ma-
jor znalazł się na froncie wołyń-
skim na życzenie gen. Rydza-
-Śmigłego, który pragnął jak naj-
szybciej odepchnąć wojska ukra-
ińskie możliwie daleko na 
wschód od Lubelszczyzny, gdzie 
wówczas odbywało się intensyw-
ne organizowanie wojska. Major 
Lis-Kula, który odbył podróż z 
Lublina do Kowla w wagonie 
gen. Rydza-Śmigłego, został w 
tym czasie poinformowany o 
szczegółach otrzymanego zada-
nia. Generał Rydz-Śmigły ocze-
kiwał nie tylko odepchnięcia sił 
przeciwnika, ale również ich roz-
bicia oraz odebrania mu jego 
sprzętu, a zwłaszcza artylerii. W 
tym czasie grupę, której dowo-
dzenie obejmował mjr Lis-Kula, 
tworzyły następujące elementy: 
II batalion 35 pp, I półbatalion 31 
pp, 1 kompania brygady wołyń-
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skiej, baon karabinów maszyno-
wych, dywizjon jazdy mjr. Ja-
worskiego oraz pociąg pancerny 
nr 15 i czołówka sanitarna nr 26. 
Stan bojowy wynosił 64 ofice-
rów, 721 piechurów, 162 jeźdź-
ców (stan żywionych: 87 ofice-
rów, 1193 szeregowych i 400 
koni). 

Jak już wspomniano, do wojsk 
polskich docierały, m.in. od miej-
scowej ludności, informacje o 
ciągłych uzupełnieniach dla 
wojsk ukraińskich. Polski wy-
wiad donosił, że celem ataku 
strony ukraińskiej ma być Kowel. 
Nowy dowódca grupy włodzi-
mierskiej postanowił wykorzy-
stać zamieszanie w szeregach 
ukraińskich, związane z trwają-
cym przegrupowaniem, i śmia-
łym atakiem na Poryck rozbić 
najbliżej usytuowane znaczne 
siły nieprzyjaciela (poza Poryc-
kiem Ukraińcy byli rozmieszcze-
ni w pobliskich miejscowościach 
– Starym Porycku i Kłopoczynie 
– oraz w położonych dalej: Tor-
czynie, Oździutyczach i Twerdy-
niu). Główną rolę w akcji miała 
odegrać kawaleria i piechota, 
wsparte przez pociąg pancerny i 
artylerię. Skład grupy wypado-
wej przedstawiał się następująco: 
dywizjon jazdy mjr. Jaworskiego 
z 2 kaemami na taczankach, od-
dział 6 cekmów por. Eustachego 
Kozara, pół 7 kompanii 27 pp 
ppor. Janeckiego, dwie kompanie 
(1 i 2) 31 pp kpt. Michała Zabdy-
ra oraz pół batalionu 33 pp por. 
Zygmunta Wendy (łącznie 
ok. 300 piechurów i 80 konnych). 
Żołnierze wchodzący w skład od-
działu wyruszyli bez plecaków, 
by nie być zbytnio obciążonymi 
w czasie akcji. Polski wywiad 
ustalił, że w Porycku znajdują się 
następujące formacje ukraińskie: 
berdyczowski i krzemieniecki 
pułk piechoty, 3 sotnia kawalerii i 
bateria artylerii (ok. 2500 samych 
„bagnetów”). Grupa mjr Lisa-
-Kuli wyruszyła 1 marca o godz. 
18.00. Po kilku godzinach mar-
szu w nocy z 1 na 2 marca (o 
godz. 2.30), po tym jak polskie 
siły zostały dostrzeżone przez 
ukraińskie patrole, wywiązała się 
strzelanina. Mimo to dowódca, 
chcąc wykorzystać czynnik za-
skoczenia, zdecydował się konty-
nuować natarcie. Strona ukraiń-
ska przekonana, że ma do czynie-
nia z niewielkim patrolem, nie 
wszczęła jeszcze alarmu. O godz. 
4.00 wojska polskie dotarły do 
przedmieść Porycka i rozpoczęły 
natarcie. Od północy atakował 
półbatalion por. Wendy, od pół-
nocnego wschodu półbatalion 
kpt. Zabdyra, poprzedzony przez 
pododdział pchor. Gumowskie-
go. Zaskoczenie było całkowite 
(większość żołnierzy ukraińskich 
w chwili ataku spała), ale kilku-
godzinne walki toczyły się pra-
wie o każdy dom; o świcie miasto 
znalazło się w polskich rękach, a 
siły ukraińskie zostały rozproszo-
ne. Polacy zdobyli 3 działa, 7 ce-
kaemów, 7 kuchni polowych, 80 
koni oraz duże ilości broni i amu-
nicji, a także wzięli ok. 50 jeń-
ców, w tym dowodzącego siłami 
ukraińskimi atamana Prochowś-

kiego wraz z jego kancelarią i 
planami dalszych działań bojo-
wych. Już o godz. 7.00 zwycię-
ska grupa rozpoczęła wymarsz 
powrotny w stronę Włodzimierza 
Wołyńskiego. W oficjalnym ko-
munikacie prasowym z 3 marca 
napisano: Powodzenie tej akcji w 
pierwszej mierze zawdzięcza się 
umiejętnemu kierownictwu ma-
jora Lisa-Kuli, (…) i męstwu 
oraz precyzji w wykonaniu roz-
kazów przez podległe mu oddzia-
ły. Z dokumentów zdobytych na 
Ukraińcach wynikało, że nie-
przyjacielskie zgrupowanie mia-
ło uderzyć na Włodzimierz Wo-
łyński 3 kolumnami: z Porycka 
od południa, z Torczyna – w 
środku, z Twerdyni – od północy 
(atak miał się rozpocząć 6 mar-
ca). Zadanie to miało być wyko-
nane siłami 5 pułków piechoty, 2 
sotni wspartych 3 bateriami arty-
lerii oraz 3 kaemami. Major Lis-
-Kula zamierzał zniszczyć pozo-
stałe kolumny nieprzyjacielskie 
skupione w Torczynie oraz w re-
jonie Oździutycz i Twerdyni, w 
związku z czym poprosił swoje-
go przełożonego o zgodę na wy-
konanie tego zamiaru już 2 marca 
w godzinach wieczornych. 
Otrzymany następnego dnia roz-
kaz gen. Rydza-Śmigłego zada-
nie uderzenia na siły ukraińskie 
w rejonie Twerdyni powierzał 
grupie ppłk. Sandeckiego w sile 
jednego batalionu piechoty 
wspartego dywizjonem jazdy, a 
grupa mjr Lisa-Kuli miała ude-
rzyć na Torczyn dopiero po roz-
biciu sił ukraińskich w tym rejo-
nie. Ustalono, że atak ma nastą-
pić 5 marca, a grupa mjr Lisa-
-Kuli ma powrócić do Kowla 8 
marca do godz. 12.00; pozostałe 
kwestie organizacji działań pozo-
stawiono do decyzji dowódcy 
grupy. Ten ostatni też określił na-
stępujący skład bojowy grupy: 
kompania szturmowa (70 piechu-
rów), 1 i 2 kompania 31 pp (120 
piechurów), 2 i 9 kompania 35 pp 
(120 piechurów), dywizjon jazdy 
mjr Jaworskiego (60 konnych) 
oraz jako wsparcie pluton dział 
oraz oddział 8 kaemów. Następ-
nego dnia, tj. 4 marca, zapewne 
w celu opóźnienia działań ukra-
ińskich, oddział por. Juliana Ja-
nowskiego z 32 pp zniszczył je-
den z mostów na Styrze. Jeżeli 
chodzi o liczebność sił ukraiń-
skich pod dowództwem atamana 
Oskiłki, operujących w tym cza-
sie przeciwko Polakom, to we-
dług danych ukraińskich z 4 mar-
ca (już po porażce w Porycku) 
grupę kowelską tworzyły nastę-
pujące elementy bojowe: sotnia 
kowelskiego komendanta powia-
towego, sotnia pińska, sotnia 
konna kowelskiego komendanta 
powiatowego, kureń śmierci 
Maksyma Zalizniaka, kowelski 
pułk pieszy, kureń kalnycki, 1 ba-
teria 1 Czynnej Brygady Artylerii 
– łącznie 19 oficerów, 1039 koza-
ków, 269 koni, 49 kaemów i 6 
dział. Z kolei w skład grupy Wo-
łodymyr Wołynśkyj wchodził 
pułk berdyczowski, pułk korosty-
szewski, 5 pułk krzemieniecki, 
łucki pułk strzelecki, zagon wło-
dzimierskiego komendanta po-

wiatowego, konny oddział party-
zancki, bateria atamańska, samo-
dzielna bateria, 41 bateria bryga-
dy artylerii oraz sotnia telegra-
ficzna – łącznie 131 oficerów, 
2050 kozaków, 378 koni, 24 ka-
emy i 8 dział). Tak więc, choć 
przeciwnik utracił znaczną część 
żołnierzy, a ponadto obniżyło się 
jego morale, stanowił on wciąż 
siłę, z którą należało się liczyć. 
W nocy z 5 na 6 marca podod-
dział dowodzony przez kpt. Po-
wroźnickiego wyruszył w rejon 
Twerdyni, o świcie zaatakował 
wojska ukraińskie i po zaciętej 
walce zmusił je do odwrotu, acz-
kolwiek pozostały one w dość 
dobrym stanie. W tym samym 
czasie pododdział pod dowódz-
twem por. Wendy zaatakował  
Oździutycze, zdobył wieś, a na-
stępnie nawiązał styczność z 
pododdziałem kpt. Powroźnic-
kiego. Od tej chwili mjr Lis-Kula 
miał wolną rękę co do dalszych 
decyzji. Musiał przy tym 
uwzględnić to, że siły ukraińskie 
pobite w wymienionych wyżej 
miejscowościach wycofały się 
właśnie do Torczyna. W decyzji o 
kontynuowaniu natarcia utwier-
dziły go wieści pochodzące od 
miejscowych ukraińskich chło-
pów o panice, która wkradła się 
w szeregi ukraińskiego garnizonu 
Torczyna na wieść o starciach w 
Twerdyniu i Oździutyczach. Ma-
jor chciał, podobnie jak w wy-
padku Porycka, rozbić siły nie-
przyjacielskie nagłym nocnym 
atakiem oraz zagarnąć jego 
sprzęt. Natarcie postanowił roz-
począć w nocy z 6 na 7 marca o 
godz. 23.00. Kolumnie por. 
Franciszka Tomsy-Zapolskiego 
wyznaczył zadanie ataku fron-
talnego, sam zaś zamierzał ude-
rzyć ze swoją kolumną na Tor-
czyn od tyłu. O godz. 23.30 
miała rozpocząć ostrzał artyle-
ria dowodzona przez por. Je-
rzego Golikowa. Jednakże ok. 
godz. 22.00 major, słysząc od-
głosy strzałów z kierunku, na 
którym miała nacierać kompa-
nia por. Tomsy, przekonany o 
rozpoczęciu walki, wydał swo-
jej kolumnie (skład kolumny: 1 
i 2 kompania 31 pp – łącznie ok. 
85 ludzi) rozkaz do ataku. 
Mimo szczupłych sił oraz bra-
ku kontaktu z kolumną por. 
Tomsy i artylerią, kontynuowa-
no natarcie. Wkrótce zdobyto 
porzuconą przez obsługę baterię 
artylerii. Polski pluton 2 kompa-
nii 31 pp kontynuował natarcie. 
Wkrótce jednak został ostrzelany 
z kaemów, które osłaniały szyko-
wany przez Ukraińców kontratak 
mający na celu odzyskanie bate-
rii. Major Lis-Kula bezpośred-
nio dowodził atakiem, w któ-
rym zdobył 2 ukraińskie ka-
emy, ale sam przypłacił ten 
sukces ciężkim zranieniem. W 
czasie ataku początkowo na prze-
dzie znajdował się adiutant majo-
ra i późniejszy autor opracowania 
o tej akcji, Kazimierz Iranek-
-Osmecki, jednakże w pewnej 
chwili został wyprzedzony przez 
swojego dowódcę. Wkrótce po-
tem mjr Lis-Kula natknął się na 
ukraińskiego żołnierza, którego 

karabin przypadkiem wypalił. 
Pocisk trafił majora w pachwinę. 
Wkrótce polski dowódca został 
przeniesiony do domu, który po-
przednio zajmował ukraiński 
sztab. Niedługo potem od zacho-
du nadszedł pododdział por. 
Tomsika; wcześniej zlikwidował 
on stanowisko ukraińskiego ce-
kaemu przy cmentarzu oraz zajął 
rynek i obsadził most. Oddział 
mjr. Jaworskiego zabłądził i do-
tarł na miejsce już po walce. W 
walce nie wzięła też udziału arty-
leria kpt. Golikowa, gdyż wcze-
śniej dotarł do niej rozkaz mjr 
LisaKuli o przyspieszeniu termi-
nu ataku. Z kolei dowodzone 
przez por. Matusewicza siły 2 
kompanii 31 pp, które miały za-
blokować odwrót wojsk ukraiń-
skich w stronę Łucka, na skutek 
strat poniesionych pod naporem 
przeciwnika nie zdołały wykonać 
tego zadania. Oceniając całość 
tych walk, można stwierdzić, że 
potwierdziły się przypuszczenia 
mjr Lisa-Kuli o niskim morale 
wojsk ukraińskich. Ostatecznie 
Polacy opanowali miasto ok. 
godz. 2.00 w nocy. Sukces był 
znaczący: Polacy zdobyli 4-dzia-
łową baterię artylerii, 11 ka-
emów, liczne wozy, kuchnię po-
lową, 80 koni, wzięli też ok. 50 
jeńców (w tym 4 oficerów). Stra-
ty własne wyniosły 3 zabitych i 
11 rannych. Tymczasem stan 
zdrowia zwycięskiego dowódcy 
ulegał pogorszeniu. Początkowo 
został on opatrzony przez wziętą 
do niewoli ukraińską sanitariusz-
kę, wkrótce jednak okazało się, 
że niezbędna jest pomoc lekar-
ska. Lekarz, którego sprowadzo-
no z miejscowego szpitala, wy-
konał operację. Mimo udanego 
zabiegu rokowania nie były po-
myślne. Wpływ na to miały także 
rany odniesione przez pacjenta 
jeszcze w czasie I wojny świato-
wej na froncie włoskim. Major 
Leopold Lis-Kula zmarł 7 mar-
ca ok. godz. 6.00, nie odzyskaw-
szy przytomności. Komunikat 
prasowy Sztabu Generalnego z 8 
marca 1919 r. donosił: Śmierć nie 
oszczędziła tego wielkiego żoł-
nierza, a wróżącego wielkie na-
dzieje dowódcę. Ciężko ranny 
wkrótce zmarł. Młoda armia pol-
ska straciła jednego z najlepszych 
swych oficerów. Zdaniem bada-
czy tematu, to właśnie sprawne 
dowodzenie mjr LisaKuli, jego 
umiejętność przeprowadzenia za-
skakującego przeciwnika ma-
newru, a także duża inicjatywa w 
walce – to główne przyczyny 
zwycięskich działań Polaków w 
rejonie Porycka i Torczyna. Za-
sługi poległego w młodym wieku 
dowódcy docenił również Na-
czelny Wódz, który rozkazem z 9 
marca pośmiertnie awansował go 
na podpułkownika. Po śmierci 
mjr Lisa-Kuli doszło do ustabi-
lizowania się frontu polsko-
-ukraińskiego na Wołyniu; od 
tego czasu dochodziło tam je-
dynie do walk pozycyjnych 
oraz utarczek patroli. Do po-
ważniejszych działań w tym 
okresie można zaliczyć jedynie 
przeprowadzony w dniach 25–27 
marca przez batalion 32 pp oraz 

pociąg pancerny „Hallerczyk” 
wypad na stację kolejową w Pe-
respie. W jego rezultacie strona 
polska zdobyła 4-działową bate-
rię; działa zostały przetransporto-
wane przez mosty na Stochodzie. 
Oprócz artylerii strona polska 
zdobyła również 12 kaemów, 
sporą liczbę kb oraz prowiantu. 
Karabiny maszynowe zostały 
rozdzielone pomiędzy załogę 
„Hallerczyka”, batalion 32 pp 
oraz szwadron kawalerii. Strona 
ukraińska nie prowadziła poważ-
niejszych działań przeciwko Po-
lakom również z powodu niepo-
wodzeń w walkach z bolszewika-
mi. W walkach tych ukraińskie 
siły topniały, podczas gdy polskie 
wciąż narastały. W kwietniu 
1919 r. stan bojowy grupy prze-
kraczał 4 tys. ludzi (stan żywio-
nych wynosił prawie 5,5 tys.), a 
jej skład tworzyły następujące 
elementy: 7½ batalionów piecho-
ty, 7 baterii artylerii, 6 szwadro-
nów jazdy, 8 dział i 67 kb. Woj-
ska ukraińskie walczące na 
Wołyniu nie były również w 
stanie przez cały okres walk na-
wiązać  współpracy z operują-
cymi w Galicji Wschodniej siła-
mi UHA. Marzec 1919 r. był 
miesiącem ważnym dla wojsk 
polskich zarówno na Wołyniu, 
jak i na innych frontach, gdyż 
zamknął okres organizacyjnej 
improwizacji w historii rozwo-
ju wojsk II Rzeczypospolitej. 
To właśnie w tym miesiącu za-
kończyło się organizowanie woj-
ska oparte głównie na zaciągu 
ochotniczym, a rozpoczęło ujed-
nolicenie jego struktur. Naczelne 
Dowództwo dążyło do tworzenia 
związków taktycznych, a następ-
nie do łączenia ich w związki 
operacyjne (ostatecznie zdecydo-
wano się na fronty), dlatego też 
30 marca utworzono Front Wo-
łyński. Należy przy tym zwrócić 
uwagę, że ochotniczy skład 
wojsk polskich walczących na 
Ukrainie dawał im moralną prze-
wagę nad siłami ukraińskimi, 
gdyż tworzący je żołnierze często 
byli słabo wyposażeni i wyszko-
leni, jak również nieopłaceni, 
przez co nierzadko byli podatni 
na agitację bolszewicką, jak i na 
dezercję (dotyczy to zwłaszcza 
miejscowych Polaków przymu-
sowo wcielonych do ukraińskie-
go wojska). Prowadzenie przez 
wojska polskie ograniczonych 
działań w tym czasie uratowało 
przed ostatecznym rozbiciem siły 
URL na Wołyniu, osaczone wów-
czas z jednej strony przez Pola-
ków, z drugiej zaś przez bolsze-
wików. Rozkazem Naczelnego 
Dowództwa nr SG 5031/1 z 20 
marca 1919 r. grupa gen. Śmi-
głego-Rydza została podniesio-
na do rangi dywizji. Zapewne 
wskutek ustabilizowania frontu 
i zabezpieczenia dotychczaso-
wych zdobyczy naczelnik pań-
stwa Józef Piłsudski 6 kwietnia 
odwołał gen. Edwarda Rydza-
-Śmigłego z funkcji dowódcy 
grupy i mianował go dowódcą 
DOG Lublin. Jego następcą 
8 kwietnia został gen. ppor. 
Bronisław Babiański, którego 
nazwiskiem od tej pory była 
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Moje Kresy.  Czesław Włodarski  cz.2
Eugeniusz Szewczuk

Jeszcze przed nadejściem Niem-
ców w 1941roku musiałem cho-
dzić do ruskiej szkoły. We wsi 
wówczas były dwie szkoły, jedna 
w starym przedwojennym budyn-

ku w ukraińskiej części wsi ,a 
druga do której uczęszczałem 
mieściła się w pałacu na terenie 
folwarku.Za Niemca naszą szkołę 
zlikwidowali więc zmuszony by-

łem chodzić do ukraińskiej. Uczy-
li w niej niestety tylko po nie-
miecku i ukraińsku. Pochodziłem 
ze 2 miesiące i uciekłem. Nawet 
mama mówiła, po co będziesz 
chodzić do takiej gdzie cię nic nie 
nauczą, niech uczy cię brat. Tak 
też się stało. Brat, uczeń Gimna-
zjum Kupieckiego w Czortkowie 
w wolnych chwilach uczył nie 
tylko mnie, także Michała i Cze-
sława Michalaków i Fredka Ho-
lickiego  - stryja mojej mamy. 
Banderowcy którzy przedostali 
się z Wołynia tworzyli bandy na 
naszym terenie, zaczęli mordo-
wać. W naszej gminie zaczęli od 
Kociubińczyk. Z rąk Ukraińców 
zginęli Leon Bilan, Samusia, An-
toni i Stanisław Bileccy, Anna 
Borycka, młynarz Boski. Zamor-
dowali moją ciocię (stryjenka mo-
jej żony), jej teścia i córkę. Drugą 
córkę postrzelili, zawlekli do sto-
doły i podpalili. Ranna zdołała w 
ostatniej chwili uciec z płonącej 
stodoły i znaleźć schronienie u lu-
dzi. Stryj i jego dwaj synowie, 
zdążyli zbiec i uratowali się od 
niechybnej śmierci. W tym dniu 
zamordowali także nauczycielkę 
Sadowską, rodzinę Baryckich, a 
także bogu ducha winnych Bie-
leckich pochodzących ze Lwowa, 
którzy tuż przed wojną kupili 
dom na wsi. Bestialsko ich mor-
dowali przepychając na wylot 
drut uszami. Wszystkich pocho-
wano w zbiorowej mogile. Rodzi-
na żony bez zwłoki uciekła do 
Husiatyna. W Bosyrach zginął 
Karol Bożyński. U nas najpierw 

zamordowali kościelnego, potem 
kucharkę księdza. Większość 
mieszkańców naszej wsi stanowi-
li Ukraińcy, co być może decydo-
wało, że na początku nas Polaków 
nie ruszano. Poza tym w Czarno-
końcach mieszkał sam herszt ban-
dy niejaki Soroka, niekiedy bro-
niąc nas przed zakusami innych 
banderowców. Tak było podczas 
wesela u wujka Kotarskiego, któ-
ry wydawał za mąż córkę. Soroka 
był ożeniony z Polką niejaką Ja-
kiel, mieszkającą na Mazurówce. 
Bandyta bardzo dobrze znał 
wszystkich mieszkańców naszej 
wsi. Wujek Kotarski znając ów-
czesną sytuację, oprócz moich ro-
dziców, zaprosił na wesele także 
paru stacjonujących pograniczni-
ków - Niemców i oczywiście sa-
mego Sorokę. Gdy wesele trwało 

już na dobre, wpadła ukraińska 
banda z zamiarem wymordowa-
nia uczestników wesela. Wyszedł 
do nich Soroka i rzekł, dopóki on 
tu jest, nikomu z weselników 
włos z głowy nie spadnie. Trzeba 
było wtedy zobaczyć miny bande-
rowców, opowiadał mi ojciec. 
Jednak nie chcieli odpuścić żąda-
jąc wódki. Jak się napijecie to tym 
bardziej przyjdzie wam ochota na 
rzeź. Ostatecznie jakoś się doga-
dano i banda z flaszkami dobrej, 
bo swojej weselnej wódki ode-
szła. Dobrze pamiętam, tenże So-
roka niejednokrotnie przychodził 
do naszego domu napić się dobrej 
wódki, bo tato za Niemca praco-
wał w gorzelni, a na gospodarce 
ja z mamą. Przychodzili też inni, 
stryj Józef Holicki i ukraiński soł-
tys - hołowa Michał Paziuk. Jak 

/ Czepielowice 1948r.ojciec Antoni i brat Tadeusz

/ Brat Czesława  kpr.Tadeusz Włodarski

nazywana grupa. Z kolei strona 
ukraińska, o czym już wspomina-
łem, od marca koncentrowała się 
przede wszystkim na walce z bol-
szewikami o odzyskanie utraco-
nego Kijowa. Wojska walczące 
przeciwko Polsce zostały na po-
czątku kwietnia zreorganizo-
wane w grupę chełmską, na 
której czele stanął ówczesny 
zastępca ministra spraw woj-
skowych URL ataman Ołek-
sandr Osećkyj. Działania prze-
ciwko bolszewikom zakończyły 
się niepowodzeniem, a jednym 
z ich skutków była próba za-
machu stanu podjęta przez 
wcześniej zdymisjonowanego 
ze stanowiska dowódcy Grupy 
Północnej atamana Oskiłki, 
który 29 kwietnia aresztował w 
Równem  przebywających tam 
członków rządu URL i ogłosił 
się dowódcą wszystkich wojsk 
ukraińskich. Pozbawiony popar-
cia własnych żołnierzy szybko 
musiał jednak uciec na tereny 
kontrolowane przez wojska pol-
skie. Mimo braku ofiar śmiertel-
nych zamach Oskiłki przyczynił 
się do załamania morale sił ukra-
ińskich. Jak zauważało wielu 
badaczy, walki polsko-ukraiń-
skie na Wołyniu swoją zacięto-
ścią znacznie ustępowały pro-
wadzonej równocześnie wojnie 

przeciwko wojskom UHA w 
Galicji Wschodniej, aczkolwiek 
obszar ten również stał się ko-
ścią niezgody w stosunkach 
polsko-ukraińskich, co pokaza-
ły w szczególności wydarzenia z 
okresu II wojny światowej. Ba-
dacze zagadnienia zwracają rów-
nież uwagę na dużą rolę manew-
ru w tych walkach. Podkreślają 
też ich specyfikę – warunki zimo-
we, które często utrudniały i 
komplikowały działania obydwu 
stron. Jak już wspomniałem, 
główną rolę w tych walkach ode-
grały linie kolejowe, a konkretnie 
linia Włodzimierz Wołyński–Ko-
wel, w związku z czym obie stro-
ny dążyły do przejęcia kontroli 
nad wspomnianymi miastami. 
Pierwsze walki polsko-ukraiń-
skie toczyły się właśnie o Wło-
dzimierz Wołyński, który w 
okresie listopad 1918–styczeń 
1919 parokrotnie przechodził z 
rąk do rąk, kolejnym ważnym 
etapem wojny był „wyścig” o 
opanowanie Kowla, z którego 
ewakuowali się Niemcy. Po opa-
nowaniu linii Włodzimierz Wo-
łyński–Kowel strona polska 
ograniczała się głównie do utrzy-
mania panowania nad tym obsza-
rem, a zarazem do powstrzymy-
wania działań wojsk ukraińskich, 
które miały na celu usunięcie Po-

laków z zajmowanych miejsco-
wości. Ze względu na wspomnia-
ne wcześniej duże znaczenie linii 
kolejowej ważną rolę w tych wal-
kach odegrały pociągi pancerne, 
umiejętnie wykorzystane przez 
stronę polską, co przyczyniło się 
do jej końcowego sukcesu, po-
dobnie jak umiejętne współdzia-
łanie jazdy i piechoty. Dopiero po 
przybyciu mjr. Lisa-Kuli strona 
polska podjęła kolejne odważne 
działania zaczepne mające na 
celu wyprzedzenie kolejnego 
ukraińskiego ataku na wspomnia-
ne wcześniej miasta (wyprawa na 
Poryck i Torczyn). Działania te 
zakończyły się zwycięstwem Po-
laków, aczkolwiek okupionym 
śmiercią tego dzielnego i wielce 
obiecującego młodego oficera. 
Warto zwrócić też uwagę, że 
głównym celem obu walczących 
na Wołyniu stron było przede 
wszystkim wsparcie sił działają-
cych na znacznie ważniejszym 
froncie – w Galicji Wschodniej. 
Istotne było także to, że wojska 
Polski i URL nie były jedynymi 
siłami aktywnymi w tym czasie 
na Wołyniu.  Oprócz wspomnia-
nych wcześniej Niemców działa-
ły tam również zbolszewizowane 
bandy tworzone przez miejsco-
wych chłopów ukraińskich, jak 
również sami bolszewicy, któ-

rych usunięcie przez stronę pol-
ską (wyprawa na Maniewicze) 
bardzo korzystnie wpłynęło na 
polskie panowanie w tym rejo-
nie. Strona ukraińska z kolei po-
niosła w tym regionie wiele pora-
żek, które były spowodowane 
zarówno niskim morale jej żoł-
nierzy, jak również tym, że jed-
nocześnie walczyła ona na innym 
froncie z bolszewikami. Front ten 
był dla Ukraińców ważniejszy, 
gdyż w tym wypadku chodziło o 
dalsze istnienie dopiero co powo-
łanego do życia państwa ukraiń-
skiego. Niekorzystny wpływ na 
działania strony ukraińskiej 
miała również postawa miej-
scowej ludności, która choć w 
przeważającej części była 
ukraińska, to charakteryzował 
ją niski stopień uświadomienia 
narodowego i obojętna postawa 
wobec trwającego konfliktu. 
Do udziału w walce z Polakami 
mogły ją przekonać nie tyle hasła 
nacjonalistyczne, co raczej spo-
łeczne, ale na tym polu znacznie 
większe sukcesy notowali bol-
szewicy. Ponadto na wysokości 
zadania nie stanął dowodzący si-
łami ukraińskimi ataman Woło-
dymyr Oskiłko. Mimo bolsze-
wickiego zagrożenia strona 
ukraińska nie zamierzała jed-
nak porozumieć się z Polakami, 

skazując się tym samym na 
walkę na dwa fronty, co musia-
ło skończyć się jej klęską. W re-
zultacie latem 1919 r. na obsza-
rze Wołynia doszło do otwarcia 
frontu kolejnej wojny tym razem 
polsko-bolszewickiej
P/w fragment pochodzi z opra-
cowania pod tym samym tytułem 
który napisał:                   
Adam  Radosław Suławka: w 
Przeglądzie Historyczno-Woj-
skowym  16 (67)/2 (252), 65- 89 
z 2015 r. Należy podkreślić, że 
materiał jest bardzo dobrze udo-
kumentowany. Jak pisze autor; 
znaczna część źródeł dotyczących 
tego tematu została wydana dru-
kiem . Jeżeli chodzi o archiwalia, 
to wiele źródeł pochodzi z Cen-
tralnego Archiwum Wojskowego 
(CAW), z akt grupy operacyjnej 
płk. Kopczyńskiego, gdzie znaj-
dują się również  dokumenty od-
noszące się do grupy gen. Rydza-
-Śmigłego. Wielu informacji do-
starczyły  także przechowywane 
w Archiwum Akt Nowych (AAN) 
dokumenty Towarzystwa Straży 
Kresowej (TSK). Wyjaśniamy, że 
załączone zdjęcia pochodzą z in-
ternetu, a wytłuszczenia w tekście 
są dziełem redakcji celem zwró-
cenia bacznej uwagi na prezento-
wane fakty.
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się napili, sołtys ciągle powtarzał 
– żel myni tebe Jóźku, żel. Tato 
nie wytrzymał i w końcu pyta, 
Michał co to znaczy? Józef jest na 
liście do zamordowania, ale dopó-

ki ja tu jestem, listy przekładam i 
go chronię ,tylko nie wiem jak 
długo. Niebawem zamordowano 
nie stryja, a sołtysa za sprzyjanie 
Polakom. Nasza gehenna trwała, 

przyszedł czas mordów w Czar-
nokońcach Wielkich. Od wscho-
du słychać już było huk dział, 
zbliżał się front. Niemcy nieocze-
kiwanie zaczęli się wycofywać. 

Pewnego dnia niewielki ich od-
dział wjechał do wsi po ostatnie 
zaopatrzenie. Rabując nie wie-
dzieli, że buszują po ukraińskiej 
części wsi i, że akurat w tym cza-
sie we wsi odpoczywają bande-
rowcy. Rozpoczęła się krótka wy-
miana ognia, zaskoczeni Niemcy 
zwrócili się do dowództwa o 
wsparcie. Niebawem do Czarno-
koniec Wielkich od strony Pro-
bużnej wjechały czołgi i wkro-
czyły znaczne siły Wermachtu. 
Rozpoczęła się pacyfikacja wsi. 
Ukraińcy uciekali w popłochu. Z 
ostatniego czołgu wystrzeliwano 
na prawo i lewo pociski zapalają-
ce, powodując pożar każdego bu-
dynku. W takim szyku dojechali 
do naszej Mazurówki, wystrzelo-
no jeszcze kilka rakiet w kierunku 
ukraińskich zabudowań i odjecha-
li. W ten oto przypadkowy sposób 
banderowcy zostali rozbici, nam 
udało się szczęśliwie przeżyć. Na-
stępnego dnia wieczorem Ukraiń-
cy znowu zaczęli uciekać w stro-
nę lasu. Środkiem wsi po gościń-
cu z piskiem gąsienic jechał 
czołg. Michalakowie mieszkający 
tuż przy nim, uciekli do nas, w ra-
zie czego będziemy lecieć przez 
pola do pobliskiego lasu. Czołg 
zatrzymał się akurat koło domu 
Michalaków, warkot silnika 
umilkł. Ciekawi co się stało, 
opłotkami koło stodoły zbliżamy 
się do drogi. Źle widać, bo zapadł 
już zmierzch, ale dostrzec można, 
że to nie Niemcy. Czerwony 
sztandar wskazywał nam jasno, 
nadjechali Sowieci. Tankist klął 
srogo, urwała się mu gąsienica i 
dalej ani rusz. Okazało się, że na-
cierając na Kociubińce, klinem 
wbili się aż pod Czarnokońce 
Wielkie. Zapytali nas kto spalił tę 
wieś, chwilę trwała naprawa 
uszkodzonego czołgu, ponarzeka-
li jeszcze na wojnę i pognali dalej. 
Za chwilę jednak do wsi zawitała 
ruska piechota. Wszędzie było ich 
pełno. Zapukali do naszego domu. 
Początkowo ojciec nie chciał im 
otworzyć, gdy się zorientował kto 
przybył, otworzył, zresztą innego 
wyjścia chyba nie było. Zostali 
nakarmieni, jedli nawet gorący 
chleb, dopiero co wyciągnięty 
przez mamę z pieca. Nie jedz bo 
dostaniesz skrętu kiszek, czortowi 
nic nie będzie odpowiadali. W 
wyniku późniejszych działań bo-
jowych, ostrzeliwań całkowicie 
został zniszczony nasz parafialny 
kościół. Obok naszego domu 
mieszkał Ukrainiec ożeniony z 
Polką pochodzącą z naszej wio-
ski. Banderowcom ciągle powta-
rzał, że gdyby ktokolwiek z  nich 
chciał jego żonę zamordować, to 
każdemu osobiście łeb rozwali. 
Zięć jego, pułkownik UPA, użył 
fortelu by pozbyć się niewygod-
nej teściowej Polki, jak nakazy-
wało mu kierownictwa bandy. 
Przebrał się za ruskiego sołdata 
wziąwszy ze sobą jeszcze dwóch 
kompanów. Nu my priszli pu ło-
chaty - po łoszaka (źrebaka) - to 
idź i bierz jak wam potrzeba, łap 
konia i odejdź – pada odpowiedź. 
Nie, chodź sam nam go wyprowa-
dzisz, wyszli zakręcili sznurek na 
szyi i było po teściu. Przyszli po 
nią - chodź, bo twój mąż nie chce 

nam konia dać. Jak to nie chce, 
przecież mówił żebyście go brali. 
Zięć, w imię ukraińskiej prawdy, 
pozbył się oboje teściów. Wiele 
perturbacji było z sowieckimi żoł-
nierzami, nie pytali czy dasz, 
przychodzili i co chcieli zabierali, 
prawo wojny? Z naszego gospo-
darstwa zabrali jedynego konia, 
my tylko podciągniemy działo i 
oddamy. Fakt, oddali tylko nie 
tego co zabrali, jakieś kaukaskie 
małe chuchro. Tato wziął tego ko-
nia, bo trzeba było czymś na go-
spodarce robić. Po przejściu fron-
tu ruscy we wsi porobili posterun-
ki, które miały strzec porządku i 
bezpieczeństwa zwłaszcza przed 
banderowcami, zwano je Istriebi-
tielnyj Batalion. Zaczęto zabierać 
młodych chłopaków w wieku po-
borowym do wojska, zabrali też 
mego brata Czesława. Do wojska 
brali też Ukraińców, kto chciał to 
szedł do armii ruskiej lub do na-
szej II Armii WP. Pytali na pobo-
rze Ukraińców - jaki ty Polak? Tu 
w dokumencie mam napisane, 
urodzony w Czarnokońcach Wiel-
kich - Polska, to Polak. Rzeczy-
wiście tak było. W Isriebitielnym 
Batalionie służyli m.in. Jan Swe-
reda, Władek Kaśków, Adam 
Kiernicki. Stworzono też poste-
runki milicji. Komendantem był 
Rosjanin Zdeszczak, a posterun-
kowymi, Polak Błasz, Ukrainiec 
Kłopotiuk, który był zarazem ho-
łową, sołtysem we wsi. Trwało to 
do jesieni 1944 roku. Jesienią 
bandy ukraińskie powtórnie wy-
szły z ukrycia. Zaczęli, pomimo 
wszechobecnych Rosjan, wpro-
wadzać  swoje dawne rządy. Pew-
nego dnia zebrali mieszkańców 
wioski i oznajmili. My nie jeste-
śmy żadną ukraińską bandą, jeste-
śmy żołnierzami Ukraińskiej Po-
wstańczej Armii. Walczymy o 
wolną, niepodległą Ukrainę. Osób 
cywilnych nie będziemy zgła-
dzać, jedynie wszystkich prze-
ciwników politycznych. Wypro-
wadzili komendanta Zdeszczaka z 
żoną i na oczach wszystkich, za-
strzelili oboje. Posterunkowy 
Błasz akurat wtedy będący pod 
wpływem alkoholu, więc nad-
zwyczaj odważny, słysząc strzały, 
wsiadł na konia i wyjechał na-
przeciw banderowcom. Spotkał 
go taki sam los co komendanta. 
Striebitieli jeździli, pilnowali po-
rządku, na nich także banderowcy 
napadali. W sąsiedniej wsi gdyby 
nie pomoc kowpakowców, bande-
rowcy wystrzelaliby cały patrol. 
Kowpakowcy nazwani tak od na-
zwiska, Sidor Artiemiewicz Kow-
pak, dowódca oddziałów party-
zanckich pochodzenia ukraińskie-
go, generał major Armii Czerwo-
nej.

 C.d.n.
Wspomnień wysłuchał: 
Eugeniusz Szewczuk

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

/ Białośliwie 18.08.1945 od lewej ojciec Heleny Włodarskiej-Józef i brat Adolf -jako dziecko pułku.
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/ Dziecko pułku- Adolf Ziemiański lat 14,brat żony Czesława wraz z żołnierzami I Dywizji Piechoty.
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KAŻDY MA SWOJĄ HISTORIĘ UMIERANIA
Aleksander Szumański

Cmentarz Obrońców Lwowa 
popularnie zwany Cmentarzem 
Orląt Lwowskich stanowi część 
Cmentarza Łyczakowskiego, 
jakby jego zwieńczenie. Mija-
jąc groby wielkich Polaków – 
Gabrieli Zapolskiej, Marii Ko-
nopnickiej, Artura Grottgera, 
Stefana Banacha, Władysława 
Bełzy, Zygmunta Gorgolewskie-
go, Piotra Mikolascha, Tade-
usza Rutowskiego, Franciszka 
Smolki, Władysława Szajnochy, 
Józefa Teodorowicza, Karola 
Szajnochy, Juliana Konstantego 
Ordona, pomniki Wiosny Lu-
dów i Powstania Styczniowego, 
zmierzając główną aleją cmen-
tarza w stronę ulicy Pohulan-
ka, dojdziemy do Cmentarza 
Obrońców Lwowa.
Cmentarz Łyczakowski to naj-
starsza zabytkowa nekropolia 
Lwowa, położona we wschod-
niej części miasta na malowni-
czych wzgórzach, wśród specjal-
nie zaprojektowanego, starego 
drzewostanu tworzącego szereg 
alejek i alei. Najistotniejszą jest 
aleja główna, będąca po obu jej 
stronach miejscem pochówku 
wielu wybitnych, zasłużonych 
dla Polski ludzi kultury, nauki, 
sztuki i polityki. Na cmentarzu 
znajduje się wiele zabytkowych 
nagrobków o wysokiej wartości 
artystycznej, przedstawiają-
cych alegoryczne postaci i wi-
zerunki zmarłych, a także licz-
ne kaplice, edykuły, kolumny i 
obeliski, w różnych stylach.
Cmentarz został założony w 
1786. Jest jedną z najstarszych 
nekropolii istniejących w Euro-
pie do dzisiaj. Dla porównania; 
Cmentarz Powązkowski w War-
szawie powstał w 1790 roku, 
Cmentarz na Rossie w Wilnie 
został oficjalnie otwarty 6 maja 
1801 roku, Cmentarz  Rakowic-
ki w Krakowie i Père-Lachaise 
w Paryżu założono w 1803 roku.
W miejscu obecnego Cmentarza 
Łyczakowskiego istniał już w 
XVI wieku cmentarz dla zmar-
łych na dżumę, podczas gdy 
innych zmarłych, aż do czasów 
cesarza Józefa II, grzebano na 
cmentarzach przykościelnych. 
Po I rozbiorze Polski Lwów 
znalazł się w zaborze austriac-
kim. W 1783 wydano dekret 
cesarski nakazujący likwidację 
dotychczasowych cmentarzy i 
wytyczenie nowych, poza obrę-
bem miasta. Każda z dzielnic 
Lwowa miała swój cmentarz - w 
ten sposób powstały cmentarze 
- Łyczakowski, Gródecki, Stryj-
ski i Żółkiewski (po 100 latach 
trzy ostatnie zlikwidowano, 

otwierając w ich miejsce naj-
większy terytorialnie lwowski 
Cmentarz Janowski).
Groby wybitnych osób spoczywa-
jących z obu stron  głównej alei 
Cmentarza Łyczakowskiego, któ-
ra  obiega eliptycznie cały cmen-
tarz, są łatwe do odnalezienia. 
Najstarsze nagrobki pochodzą z 
XVIII wieku. Na niektórych za-
chowały się empiryczne i klasy-
cystyczne rzeźby Antona, Jana i 
Leopolda Schimserów, oraz Hart-
mana Witwera. Nowsze nagrobki 
są autorstwa Tomasza Dykasa, 
Abla Marie Periera, Leonarda 
Marconiego, Juliana Zachariewi-
cza, Parysa Filippiego, Cypriana 
Godebskiego, Tadeusza Barącza, 
B. Wiktora, J. Lewandowskiego, 
Juliana Markowskiego. 
Naprzeciw głównego wejścia na 
cmentarz stoi kilka okazałych 
grobowców znanych lwowskich 
rodzin, wśród nich neoroman-
tyczna kaplica przemysłowców 
Baczewskich i Morawskich.
Na lewo od głównego wejścia stoi 
pomnik poety Seweryna Gosz-
czyńskiego z wyrzeźbioną siedzą-
cą postacią wieszcza, dalej grupa 
pomników zasłużonych obywate-
li, wśród nich pomnik prof. Pio-
tra Chmielowskiego, dłuta Sta-
nisława Ostrowskiego, obelisk z 
lwem, dłuta Juliana Markowskie-
go i Tadeusza Barącza, poświę-
cony pułkownikowi Julianowi 
Konstantemu Ordonowi, sarkofag 
prezydenta  Lwowa Michała Mi-
chalskiego, działacza narodowe-
go Stanisława Szczepanowskie-
go, Antoniego Durskiego jednego 
z twórców „Sokoła”, Władysława 
Bełzy autora „Katechizmu Pol-
skiego Dziecka”, wieloletniego 
zasłużonego pracownika Osso-
lineum , artystki dramatycznej 
Anny Gostyńskiej.
Wiele wartościowych pomników 
znajduje się w południowo-za-
chodniej części cmentarza, gdzie 
zwraca uwagę rzeźba młodej ko-
biety na łożu śmierci dłuta Juliana 
Markowskiego, obok zaś  znajdu-
je się pomnik z oryginalnym krzy-
żem kamiennym posadowionym  
na miejscu śmierci 
14-letniego Jurka Bitschana, jed-
nego z Orląt Lwowskich, poległe-
go 21 listopada 1918 w obronie 
Lwowa. 
Jurek Bitschan (ur. 29 listopada 
1904 w Piaskach k. Sosnowca, 
zm. 21 listopada 1918) – jeden z 
najmłodszych obrońców Lwowa. 
Miał 14 lat, gdy w 1918 zginął 
od dwóch eksplodujących ukra-
ińskich pocisków na Cmentarzu 
Łyczakowskim, w czasie odsie-
czy Lwowa. Począwszy od wie-

czora 20 listopada, aż do rana 
21 listopada, stał bez przerwy 
na posterunku, a przez ostatnie 
godziny swojego życia walczył, 
ostrzeliwany przez nieprzyjaciela. 
Jego matka Aleksandra Zagórska, 
primo voto Bitschan, walczyła 
w tym czasie na innym odcinku, 
jako komendantka Ochotniczej 
Legii Kobiet.
Jego pamięci powstała popularna 
w okresie międzywojennym „Bal-
lada o Jurku Bitschanie” do słów 
poetki Anny Fischerówny, która 
poświęciła mu wiersz zatytułowa-
ny „Jurek Bitschan”:

(…)Mamo najdroższa bądź zdro-
wa
Do braci idę w bój
Twoje uczyły mnie słowa
Nauczył przykład Twój(...).

W tym miejscu należy przypo-
mnieć jeden z najpiękniejszych 
wierszy o Lwowskich Orlętach.
 Upamiętnił ich poeta Artur Opp-
man (Or – Ot), warszawianin, w 
przejmującym wierszu „Orlątko”:

„ O mamo, otrzyj oczy
 Z uśmiechem do mnie mów,
 Ta krew, co z piersi broczy —
 Ta krew — to za nasz Lwów!...
 Ja biłem się tak samo
 Jak starsi — mamo, chwal!...
 Tylko mi Ciebie, mamo,
 Tylko mi Polski żal!...

 Z prawdziwym karabinem
 U pierwszych stałem czat...
 O, nie płacz nad twym synem,
 Co za Ojczyznę padł!...
 Z krwawą na kurtce plamą
 Odchodzę dumny w dal...
 Tylko mi Ciebie, mamo,
 Tylko mi Polski żal...

 Mamo, czy jesteś ze mną?
 Nie słyszę Twoich słów —
 W oczach mi trochę ciemno...
 Obroniliśmy Lwów!
 Zostaniesz biedna sama...
 Baczność! Za Lwów! Cel! Pal!
 Tylko mi Ciebie, mamo,
 Tylko mi Polski żal!...”.

Ciało Jurka Bitschana złożono 
w katakumbach na  „Cmenta-
rzu Obrońców Lwowa” – „Or-
ląt Lwowskich”. Jurek Bitschan 
stał się symbolem, ale nie był 
wyjątkiem. 
To właśnie lwowska młodzież 
- „Lwowskie Orlęta” zapisała 
najpiękniejszą kartę w obro-
nie Lwowa. W trzytygodnio-
wych walkach zginęło 439  Or-
ląt Lwowskich, wśród nich 
największą i grupę stanowili 
uczniowie szkół średnich – 109, 
oraz studenci - 76. W walce po-
legło także kilkunastu uczniów 
szkół podstawowych (powszech-
nych). 

Nieco dalej znajduje się okazałe, 
pseudoromańskie mauzoleum ro-
dziny Baczewskich, projektowa-
ne przez Władysława Halickiego.
Napotkamy również  groby po-
wstańców z 1831 ze skromnymi 
żelaznymi krzyżami, oraz zbio-
rowym sarkofagiem z napisem 
„Weteranom wojska polskiego 
1830−1831”.
W tylnej części cmentarza główna 
aleja okrąża „Górkę” powstańców 
roku 1863, gdzie w oddzielnej 

kwaterze, znaczonej oryginalny-
mi stalowymi krzyżami, pocho-
wani są uczestnicy powstania 
styczniowego, pomiędzy innymi 
Bronisław Szwarce, członek Rzą-
du Narodowego, chorąży Szymon 
Wizunas Szydłowski, Benedykt 
Dybowski, wybitny zoolog. Na 
cmentarzu znajduje się także kil-
ka grobów weteranów powstania 
kościuszkowskiego. Chodzi w 
szczególności o grób Wincen-
tego Szeptyckiego − generała z 
1831 roku i oficera wojsk napo-
leońskich, oznaczonego żelaznym 
sarkofagiem empirowym. Za 
nim znajduje się krzyż kamien-
ny wskazujący grobowiec gen. 
Benedykta Kołyszki (zm.1834). 
Niedaleko znajdują się także gro-
by dwóch weteranów Insurekcji 
Kościuszkowskiej -  Franciszka 
Zaręby (zm.1863) i Antoniego 
Pióreckiego (zm.1870), którego 
pogrzeb stał się ogromną mani-
festacją patriotyczną. Groby te 
były otoczone szczególną czcią 
w okresie międzywojennym. Od 
wiosny 1919 w części cmentarza 
utworzono Cmentarz Obrońców 
Lwowa dla Orląt Lwowskich 
poległych w wojnach z Ukraiń-
cami i bolszewikami w latach 
1918−1920.Cmentarz Obroń-
ców Lwowa  (popularna nazwa: 
Cmentarz Orląt Lwowskich) – to 
autonomiczna część Cmentarza 
Łyczakowskiego.  Zajmuje odręb-
ne miejsce - stoki wzgórz od stro-
ny ulicy Pohulanki. Znajdują się 
na nim mogiły uczestników obro-
ny Lwowa i Małopolski Wschod-
niej, poległych w latach 1918–
1920, lub zmarłych w latach póź-
niejszych. Często nazywany jest 
Cmentarzem Orląt, gdyż spośród 
pochowanych tam prawie 3 000 
żołnierzy, większość to Orlęta 
Lwowskie, czyli młodzież szkół 
średnich i wyższych, oraz inteli-

gencja. Nazywany on był przez 
Polaków „CAMPO SANTO” 
(„MIEJSCE ŚWIĘTE”). Cmen-
tarz Obrońców Lwowa zaprojek-
tował w całości Rudolf Indruch 
(ur. 7 lutego 1892 we Lwowie, 
zm. 27 stycznia 1927 we Lwowie) 
– porucznik Wojska Polskiego, in-
żynier architekt, w czasie projek-
towania  jeszcze student wydziału 
architektury Politechniki Lwow-
skiej, uczestnik walk o Lwów. Syn 
Czeszki i Słowaka Jana Indrucha 
.Rudolf Indruch był uczestnikiem 
I Wojny Światowej, w roku 1918 
brał udział w walkach polsko-
-ukraińskich, w roku 1920 bronił 
miasta przed bolszewikami. Cięż-
ko ranny w wyniki postrzału w 
płuco, do końca życia chorował 
na gruźlicę.  Projekt Cmentarza 
Obrońców Lwowa jego autorstwa 
został wybrany drogą konkursu w 
1921. Pomimo formalnego braku 
wykształcenia (nie miał jeszcze 
wówczas obronionej pracy ma-
gisterskiej), lecz dzięki włożonej 
ciężkiej pracy i zapałowi wygrał 
ten konkurs na projekt Cmenta-
rza Obrońców Lwowa,  oraz po-
mnik Obrońców Persenkówki. 
Zdaniem współczesnych z jego 
dziełem „mogą być porównywa-
ne tylko drewniane cmentarze w 
Beskidzie Niskim” zaprojektowa-
ne przez słowackiego architekta 
Dušana Jurkoviča.Realizacja pro-
jektu Indrucha rozpisana była na 
wiele etapów. Rozpoczęto od bu-
dowy kaplicy mszalnej, pod którą 
kamień węgielny poświęcił 26 VI 
1922 r. ks. kanonik Dziędziele-
wicz w obecności m.in. gen. Józe-
fa Hallera, brygadiera Czesława 
Mączyńskiego i wiceprezydenta 
Lwowa Marcelego Chlamtacza. 
Przemawiając w czasie tej uro-
czystości, wiceprezydent powie-
dział m.in.:”Dla ojców, dziadów 
i pradziadów naszych niezawodną 

/ Jurek Bitschan. Jeden z najmłodszych obrońców Lwowa
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busolę stanowiła myśl o ojczyź-
nie niepodległej zaklęta w cudną 
szatę przez arcymistrzów poezji 
polskiej. I spełniły się na koniec 
marzenia kilku pokoleń. Wolność 
zdobyliśmy krwią naszych braci 
i dzieci. Nie żądają oni hołdu za 
swoje czyny, oni obowiązek swój 
tylko spełnili, nie czekają słów 
pochwalnych za swe bohater-
stwo, ono było szlachectwem ich 
duszy. Czekają oni natomiast, co 
poczniemy z ich spuścizną: czy 
z wolności okupionej ich życiem 
korzystać będziemy umieli. Wie-
kopomne zdarzenia, które upa-
miętni Kaplica Obrońców Lwo-
wa, jest uderzającym objawem 
żywotności naszego narodu. 
Następne pokolenia krzepić nim 
będą wiarę i otuchę do dalszych 
poczynań dla dobra ogółu i naro-
du”. Uroczystość zakończył apel 
Kazimiery Neumannowej o ofiar-
ność na rzecz rozpoczętego dzieła 
oraz Rota odśpiewana przez chór 
„Echo”.Do najbardziej ofiarnych 
organizatorów i działaczy nale-
żeli: żona prezydenta Lwowa Ka-
zimiera Neumannowa (przewod-
nicząca do 1934 r.), Wanda Ma-
zanowska (od 1934 r. przewod-
nicząca), Olga z Truszkowskich 
Zakrejsowa(skarbnik), Zofia Nę-
dzowska, gen. Walerian Czuma, 
Aniela Aleksandrowiczówna, Jan 
Chlamtacz, baronowa Lena Jor-
kaschowa, dr Władysław Kubik, 
płk Czesław Mączyński, Henryka 
Malarska, Antoni Nestarowski, 
Adolf i Mieczysława Nechajowie, 
Michał Łużecki, ks. Józef Panaś, 
Emilia Szczerbańska, Teofila z 
Wolfów Kapłońska, oraz Kornel 
Makuszyński - znakomity propa-
gator i piewca czynu Orląt.
„Cmentarz lwowskich bohaterów 
nie jest miejscem ponurym, gdzie 
się łzawe odprawia zaduszki- jest 
to pole chwały, łąka życia, na któ-
re spod ziemi, spod darni grobów, 
jak przeczyste źródło bije promie-
nisty blask, jak to gniazdo orłów, 
co jarzącymi patrzą się oczyma, 
czy żyje wśród nas to, co oni zbu-
dzili krzykiem serc i szczękiem 
oręża. Na tym dziwnym cmenta-
rzu czasem tylko oczy napełniają 
się łzami, ale dusze napełniają się 
dumą, bo na tym dziwnym cmen-
tarzu rośnie radość rozkwiecona 
z tego, że „żywie duch, żywie 
duch!”. Na te groby powinni z 
daleka przychodzić pielgrzymi, 
aby się uczyć miłości Ojczyzny. 
Powinni tu przychodzić ludzie 
małej wiary, aby się napełnić wia-
rą niezłomną, ludzie miałkiego 
ducha, aby się nadyszeć bohater-
stwa. A że tu leżą uczniowie w 
mundurkach, przeto ten cmentarz 
jest jak szkoła, najdziwniejsza 
szkoła, w której dzieci jasnowło-
se i błękitnookie nauczają siwych 
ludzi o tym, że ze śmierci ofiarnej 
najbujniejsze wyrasta życie”- na-
pisał Kornel Makuszyński. Już w 
pierwszych dniach grudnia 1918 
roku zrodziła się idea założenia 
osobnego cmentarza lub kwatery 
na Łyczakowie dla poległych w 
bojach o miasto. Idea ta nawią-
zywała do uświęconej dziesięcio-
leciami tradycji lwowskiej - były 
wszak na cmentarzu Łyczakow-
skim otaczane szczególnym kul-
tem zwarte kwatery powstańców 
listopadowych z 1830 i stycznio-
wych z 1863 roku. Na obrzeżach 
miasta przez pierwsze miesiące 
1919 r. toczyły się boje, a liczba 
poległych ciągle rosła. Nie moż-
na więc było ograniczyć się tylko 
do kwatery na cmentarzu Łycza-

kowskim bądź Janowskim, lecz 
należało stworzyć osobną nekro-
polię na odpowiednio rozległej 
przestrzeni. Zarząd miasta pod 
przewodnictwem prezydenta Jó-
zefa Neumanna zdecydował się 
ostatecznie wydzielić część grun-
tów, które wykupił od sióstr Be-
nedyktynek ormiańskich, a które 
stanowiły przedłużenie cmentarza 
Łyczakowskiego na pochyłym 
zboczu schodzącym uskokami w 
kierunku ulicy Pohulanki, Czy 
zdawano sobie wówczas sprawę, 
że będzie to nekropolia niezwy-
czajna i w bogatej historii Lwowa 
zajmie wyjątkowo ważne miej-
sce? Wybór wertepowatego zbo-
cza zdaje się zaprzeczać takiej 
hipotezie.
W dniach 18-22 IV 1919 r. od-
była się likwidacja cmentarzyka 
w ogrodzie Politechniki . Ekshu-
mację i przewiezienie zwłok na 
Łyczaków przeprowadził zarząd 
szpitala przy współudziale woj-
skowego pogotowia pogrzebo-
wego. Nowo tworzony cmentarz 
Obrońców Lwowa na peryferiach 
Lwowa zapełniał się szybko i 
w miarę jego rozrostu zaczęły 
pojawiać się nieprzewidziane 
trudności. Przede wszystkim te-
ren okazał się w górnej części 
piaszczysty, a w dolnych partiach 
przechodził w litą skałę. Kilku-
set mogiłom, które usytuowano 
na stromym stoku pagórka, nie 
wzmocnionym rzędami murów 
oporowych, groziło stopniowe ze-
ślizgiwanie się w dół, zwłaszcza 
po ulewnych deszczach. Z kolei 
w czasie suszy, zważywszy, że w 
okolicy nie było wcale studzien, 
na mogiłkach wysychała wszel-
ka roślinność, wniwecz obraca-
jąc zabiegi rodzin, które zdobiły 
groby swych bliskich. Stąd też w 
pierwszych-miesiącach istnienia 
cmentarza w prasie lwowskiej po-
jawiały się alarmistyczne artykuły 
o „robiącym przykre wrażenie” 
miejscu pochówku bohaterów 
Lwowa, oraz nawoływania, by 
zarząd miejski zajął się grobami 
„dzieci naszych, które porwane 
szlachetnym zapałem z gołą ręką 
rzuciły się na najeźdźcę i w nie-
równej walce poległy”.
W jednym z pierwszych reporta-
ży, jaki ukazał się o tej nekropo-
lii, czytamy: „Ni tam zieleni, ni 
kwiatka jednego, jeno białe krzy-
że drewniane, -a na nich tabliczki 
mające głosić sławę bohaterów. 
Tabliczki te zaś często bardzo 
smutne, gdyż zamiast nazwiska 
widnieje tam słowo: -”Niezna-
ny”. I ciągną się długimi szere-
gami maleńkie mogiłki naszych 
cichych bohaterów.
Ukrywający się pod kryptonimem 
S.B. dziennikarz „Kuriera Lwow-
skiego” proponował, ażeby oddać 
opiekę nad grobami młodzieży 
szkolnej, a wówczas „ucznio-
wie i uczennice, rywalizując w 
szlachetnym współzawodnic-
twie, zmieniliby ten surowy dziś 
koszarowy cmentarz w najpięk-
niejszy ogród”. Wiele było tego 
typu amatorskich propozycji. Aby 
jednak to miejsce zamienić w je-
den z najpiękniejszych zakątków 
Lwowa - jak to się stało w latach 
trzydziestych - trzeba było mieć 
koncepcję opracowaną przez spe-
cjalistów, profesjonalistów, sku-
pić wokół niej przedsiębiorczych 
społeczników, zgromadzić na jej 
realizację odpowiednie fundusze. 
Tu chwała należy się ludziom, 
którzy stworzyli organizację do 
opieki nad grobami Obrońców 

Lwowa i cel swój konsekwentnie 
przez dwadzieścia lat realizowali.
W lipcu 1919 r. z inicjatywy Ma-
rii Ciszkowej, żony lekarza, której 
18-letni syn Tadeusz śmiertelnie 
ranny pod Zborowem zmarł 19 
czerwca w czasie przewozu do 
szpitala lwowskiego, założono to-
warzystwo „Straż Mogił Polskich 
Bohaterów” (SMPB). 27 sierpnia 
pod przewodnictwem ks. kapelana 
Józefa Panasia, który opracował 
statut tej organizacji, odbyło się 
pierwsze zebranie informacyjne, 
„Celem „Straży Mogił Polskich 
Bohaterów” - czytamy w notatce 
prasowej z tego posiedzenia -jest 
utrzymanie grobów w porządku, 
a nadto ozdobienie lwowskiego 
Cmentarza Bohaterów, urządze-
nie ścieżek, zasadzenie drzew, za-
opatrzenie krzyży w trwałe napisy 
itp. Apel Straży do społeczeństwa 
wywoła niezawodnie ofiarność na 
ten cel. Datki przyjmuje redakcja 
„Kuriera Lwowskiego”.
Projekt Rudolfa Indrucha ozna-
czony został godłem „Białe 
Róże”. Budowa tego gigantycz-
nego monumentu, którą kierował 
architekt Antoni Nestarowski – 
ojciec jednego z Orląt – trwała 
kilkanaście lat. W pierwszym eta-
pie wzniesiono rotundową kaplicę 
i katakumby, gdzie w ośmiu kryp-
tach złożono 72 ekshumowanych. 
Akt poświęcenia kaplicy nastąpił 
23 września 1925 roku. W latach 
trzydziestych ukończono kolum-
nadę i łuk triumfalny z napisem 
„Mortui sunt , ut liberii vivamu-
s”(„umarli, byśmy mogli żyć jako 
wolni ludzie”).
Najważniejszymi częściami 
Cmentarza Obrońców Lwowa są 
stojąca na najwyższym wzniesie-
niu Kaplica, katakumby rozłożo-
ne poniżej ,oraz monumentalny 
Pomnik Chwały z trzema pylo-
nami oraz łączącą je kolumnadą z 
dwunastoma kolumnami {do cza-
su zniszczenia jej przez sowieckie 
czołgi w 1971).
Kaplica Obrońców Lwowa, stoją-
ca na szczycie wzniesienia Cmen-
tarza Obrońców Lwowa, zastąpiła 
pierwotną drewnianą, wzniesioną 
na miejscu obecnego Pomnika 
Chwały, jeszcze podczas walk o 
Lwów. Ma ona kształt rotundy. 
Projektant Cmentarza Obrońców 
Lwowa Rudolf Indruch student 
wydziału architektury Politechni-
ki Lwowskiej, był również   Or-
lątkiem Lwowskim; został ciężko 
ranny w czasie walk. 
Tak zaprojektowaną kaplicę wy-
budował  inż. K. Weiss i poświę-
cił 28 listopada 1924 arcybiskup 
Bolesław Twardowski. Na ołtarzu 
znajduje się figura Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem Jezus - rzeźba ar-
tystki rzeźbiarki Luny Drexlerów-
ny.
Katakumby leżą poniżej kaplicy 
i schodzi się do nich szerokimi, 
kamiennymi schodami. W ośmiu 
ich kryptach spoczywa 72 boha-
terów, których ekshumowano z 
różnych odcinków frontu polsko-
-ukraińskiego. Spoczęli w nich 

wybrani przez specjalną komisję, 
którą stanowili: bryg. Mączyński, 
prezydium Związku Obrońców 
Lwowa z listopada 1918, pre-
zydium „Straży Mogił Polskich 
Bohaterów” i przedstawiciel 
władz wojskowych. Komisja ta 
orzekła, że w katakumbach mają 
spocząć zwłoki obrońców Lwowa 
poległych w pierwszych dniach 
listopada 1918 roku i że mają to 
być kobiety i mężczyźni, różnego 
wieku, różnych stanów, rodzajów 
broni, odcinków obrony Lwowa, 
dzielnic Polski i odsieczy.
Wybuch II Wojny Światowej unie-
możliwił zbudowanie od strony 
ulicy Pohulanki bramy wejścio-
wej, która miała być zwieńczona 
rzeźbą orlicy tulącej pisklęta.
Natomiast zostały wzniesione po-
mniki lotników amerykańskich i  
żołnierzy francuskich pod który-
mi spoczywają.
Kapitan lotnik Merian Cooper 
zgłosił się wraz ze swym kolegą, 
majorem Cedrikiem Fauntleroy-
em, do przebywających w Paryżu 
podczas pertraktacji pokojowych 
premiera Ignacego Paderew-
skiego i gen. Rozwadowskiego 
z prośbą, aby im i ich kolegom 
amerykańskim wolno było jako 
lotnikom w mundurach polskich 
walczyć w armii polskiej. Utwo-
rzyli oni 7 Eskadrę Myśliwską.
Amerykanie zasłużyli się przede 
wszystkim w walce z konnicą 
Budionnego. Atakowali ją, opusz-
czając się tak nisko, że niemal 
skrzydłami mogli druzgotać gło-
wy jeźdźców i koni. Z siedem-
nastu przybyłych do Polski w 
międzyczasie amerykańskich lot-
ników, czternastu wróciło żywych 
do swej ojczyzny. Trzech pocho-
wanych zostało na Cmentarzu 
Obrońców Lwowa.
Pomnik lotników amerykańskich, 
przedstawiający lotnika ze skrzy-
dłami, z głową wzniesioną w 
górę, był dziełem artysty rzeźbia-
rza Józefa Starzyńskiego. Tło w 
kształcie piramidy zaprojektował 
artysta rzeźbiarz Józef Różyski. 
Projekt ten wybrał sąd konkur-
sowy. U góry znajdują się napisy 
w języku polskim i angielskim: 
„Amerykanom Poległym w Obro-
nie Polski w latach 1919–1920”. 
Na płycie grobowej widnieje na-
pis: „Oficerowie Lotnicy z Eska-
dry myśliwskiej im. Tadeusza Ko-
ściuszki”.
Edmund Graves porucznik W.P. 
ur. 1891 Boston Mass zm. 22 XI 
1919 we Lwowie;
Arthur H. Kelly kapitan W.P. ur. 
1890 Virginia Richmond zmarł 16 
VII 1920 pod Łuckiem;
G. Mac Callum porucznik W.P. ur. 
1890 Detroit zmarł 31 VIII 1920 
pod Lwowem.
Pomnik Lotników Amerykań-
skich ufundował Związek Naro-
dowy Polski z Chicago, a odsło-
nięto go uroczyście 30 maja 1925 
roku. W roku 1971 pomnik, jak i 
większość zabudowań i grobów 
cmentarza, został zniszczony 
przez czołgi i inny ciężki sprzęt 

armii sowieckiej. W trakcie odbu-
dowy cmentarza został odrestau-
rowany i umieszczony na daw-
nym miejscu. 
Przy prawym skrzydle katakumb 
wznosi się pomnik ku czci Fran-
cuzów poległych i zmarłych w 
obronie Polski. Początkowo na 
Cmentarzu Obrońców Lwowa 
spoczywało 17 Francuzów, mię-
dzy nimi 9 oficerów, dwóch ka-
prali i sześciu szeregowców. Z 
czasem ich zwłoki - na prośbę 
rodzin - przewieziono do Francji, 
tak że na cmentarzu lwowskim 
pozostały tylko szczątki szere-
gowca Jeana Larouet, złożone 
pod płytą grobową pomnika. Nad 
nią napis: „Szeregowiec 57 Pułku 
P. Jean Larouet ur. w Sigolens-Gi-
ronde 1899 roku zmarł  14 stycz-
nia 1920”.
Po bokach kamiennej figury znaj-
dują się nazwiska 16 Francuzów. 
Pomnik przedstawia wykutego 
w kamieniu piechura francuskie-
go, opartego o karabin, z gałązką 
wawrzynu. 
Sąd konkursowy, zebrany 18 XI 
1936 r. uznał jednomyślnie za 
najpiękniejszy i najbardziej od-
powiadający celowi, projekt prof. 
J. Różyskiego i według tego pro-
jektu, pod kierownictwem autora, 
przy pomocy rzeźbiarza Kazimie-
rza Sokolskiego, został wzniesio-
ny pomnik.
Mur oporowy wykonano według 
planu sporządzonego na Politech-
nice Lwowskiej pod kierownic-
twem prof. Bartoszewicza.
Na płycie grobowej umieszczono 
napis w języku polskim i francu-
skim: „Bohaterskim Francuzom 
Poległym i Zmarłym w obronie 
Rzeczypospolitej Polskiej”. - W 
środku tarcza z brązu z herbem 
Francji i napisem w języku pol-
skim i francuskim. Pod  tarczą zło-
żono urnę z ziemią przywiezioną 
z Francji z   cmentarza polskiego 
du Bois du Puits, z pobojowiska 
na górze Notre Dame de Lorette, 
spod pomnika Bajończyków w La 
Targette, z pobojowiska pod Ver-
dun, Arras i St. Hilaire.
Odsłonięcie pomnika odbyło się 
26 maja 1938 w obecności Mar-
szałka Rydza-Śmigłego i fran-
cuskiego attaché wojskowego w 
Warszawie gen. Musse.
Grób Nieznanego Żołnierza po-
stanowiono zbudować w Warsza-
wie, pod arkadami gmachu Szta-
bu Głównego Wojska Polskiego. 
W tym celu z 15 najważniejszych 
pobojowisk, na których ginęli 
polscy żołnierze, wybrano drogą 
losowania szczątki jednego nie-
znanego bohatera i uroczyście 
przeniesiono je do Warszawy.
Los padł między innymi na Lwów. 
Dnia 29 października 1925 w go-
dzinach popołudniowych nastą-
piło rozkopanie trzech mogił na 
Cmentarzu Obrońców Lwowa, 
oznaczonych napisem „Nieznany 
Żołnierz”. Trzy trumny wydoby-
te zawierały zwłoki: szeregowca, 
kaprala i sierżanta. Stwierdzono, 
że wszyscy trzej byli żołnierzami 
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liniowymi, że zginęli wskutek ran 
i że pochowano ich w mundurach 
postrzępionych i pokrwawionych.
Z tych trzech trumien padł wybór 
na zwłoki szeregowca, które jako 
godne pochowania na miejscu 
czci narodu wybrała Jadwiga Za-
rugiewiczowa, polska Ormianka 
rodem z Kut nad Czeremoszem, 
matka dwóch poległych obroń-
ców Lwowa, w tym jednego z 
bohaterów zabitych pod Zadwó-
rzem, którego zwłok również nie 
można było zidentyfikować.
Zwłoki tego Nieznanego Żołnie-
rza po uroczystościach we Lwo-
wie przewieziono uroczyście 
koleją do Warszawy. W miejscu, 
gdzie spoczywał we Lwowie, po-
łożono płytę projektu Kazimierza 
Sokalskiego z napisem: „Zwło-
ki zabrano dnia 29 października 
1925 r. i uroczyście przewiezio-
no w dniach 30–31 października 
i 1 listopada do Warszawy, gdzie 
pochowano w mogile na placu 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
dawniej Saskim, jako zwłoki Nie-
znanego Żołnierza”.
Lato 2005 roku było we Lwowie 
wyjątkowo żarliwe, temperaturę 
podwyższyły dodatkowe emo-
cje, jak zapowiedziane na dzień 
24 czerwca  oficjalne otwarcie 
Pomnika Chwały - Panteonu Na-
rodowego – Cmentarza Obroń-
ców Lwowa - Orląt Lwowskich. 
Po wielogodzinnych utarczkach 
dyplomatycznych, dotyczących 
kształtu głównej płyty i  histo-
rycznych napisów, uścisków i 
poklepywań prezydentów Bolka, 
Olka i nacjonalisty ukraińskiego 
Wiktora Juszczenki,  z których 
nic nie wynikało, wreszcie osią-
gnięto „kompromis”, z którego 
w dalszym ciągu nic nie wynika, 
poza antypolską „poprawnością 
polityczną”.
 Brzmiący mi w uszach ukra-
iński hymn narodowy otwarcia 
tego polskiego przecież cmen-
tarza narodowego przemienił 
się w podkreślenie ukraińskości 
Polskiej Narodowej Nekropolii. 
To prawda, iż nieopodal spoczy-
wają strzelcy siczowi i członko-
wie Armii Galicyjskiej, którzy 
przelali krew, ale jako agresorzy, 
dla zdobycia polskiego prze-
cież Lwowa, a nie ukraińskiego. 
Oczywiście Lwów nigdy nie był  
miastem ukraińskim, chociaż wy-
siłki strony ukraińskiej trwają do 
dzisiaj. Uroczystość dotyczyła 
więc otwarcia Pomnika Chwały 
Polskich Bohaterów zgodnie z 
„kompromisem” i ustaleniami. 
Czym w takim razie był protokół 
i scenariusz otwarcia Cmentarza 
Obrońców Lwowa, jaka została 
uzgodniona kolejność otwarcia 
obu odgrodzonych przecież od 
siebie enklaw cmentarnych?
 Myśmy przybyli na otwarcie 
Panteonu Narodowego, a otwo-
rzono Cmentarz Armii Galicyj-
skiej. Dopiero w następnej kolej-
ności, w zakończeniu, na terenie 
nieukończonej przecież jeszcze 
budowy Cmentarza Obrońców 
Lwowa odbyła się msza św. kon-
celebrowana przez metropolitę 
lwowskiego Mariana Jaworskie-
go, ale było to już post scriptum 
całej uroczystości.
 Nie na taki przebieg otwarcia 
Polskiej Nekropolii Narodowej 
czekaliśmy 50 lat.
Otwarcie jednego i drugiego 
cmentarza przemieniło się w ma-
nifestację polityczną pomiędzy 
narodami ukraińskim i polskim. 
Na terenie polskiego Pomnika 

Chwały stał czerwony transparent 
z napisem w języku ukraińskim: 
„niech żyje przyjaźń ukraińsko-
-polska”. Przypomniało mi to na-
pisy ze znanego okresu w czasie 
różnych „zbiegowisk”. Otwarcie 
obydwu cmentarzy było właśnie 
takim „zbiegowiskiem ku czci”. 
Oczywiście nie jestem nacjona-
listą, ale prezentuję pogląd, że 
manifestacje przyjaźni między 
narodami powinny się odbywać 
w świeckich  miejscach publicz-
nych, jak np. na  placu im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w 
Warszawie, czy placu im. Jana 
Pawła II we Lwowie, ale powa-
ga Nekropolii Narodowej nie jest 
oczywiście platformą  manifesta-
cji politycznych.
 Asystujący przy mszy św. biskup 
polowy Wojska Polskiego Tade-
usz Płoski wygłosił homilię, którą 
rozpoczął:  „oto stoimy na ziemi 
ukraińskiej”. Ja, proszę księdza 
biskupa stałem na ziemi polskiej, 
czy to się księdzu biskupowi podo-
bało, czy nie. A Orlęta Lwowskie, 
w intencji których ksiądz biskup 
się przecież modlił w czasie  mszy 
św. o tę ziemię się właśnie biły i 
w niej spoczywają, w polskiej zie-
mi zroszonej ich krwią. W czasie 
homilii księdza biskupa nie usły-
szałem natomiast o najmłodszych 
Orlętach - Antosiu Petrykiewiczu 
najmłodszym kawalerze Orderu 
Virtuti Militari i Jurku Bitchanie, 
którzy bohatersko w wieku 13  lat 
oddali swoje życie dla polskiego 
Lwowa i spoczywają w polskiej 
ziemi, na swoim i naszym narodo-
wym Cmentarzu Obrońców Lwo-
wa ich imienia Orląt Lwowskich. 
Czy polska ziemia tej Narodowej 
Nekropolii podlega również defi-
nicji „poprawności politycznej”? 
W imię tych fałszywych „salono-
wych”, antypolskich zachowań, 
czynem ciągłym  zbezczeszczano 
po raz następny ten Pomnik Pol-
skiej Chwały Małoletnich Boha-
terów. 
Przez cały czas trwania Ukraiń-
skiej Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej  niszczono ten cmen-
tarz . Uczyniono z niego wysy-
pisko śmieci, wypasano bydło, 
zniszczono katakumby. Systema-
tycznie kradziono płyty z grobów 
żołnierzy (w tym pamiątkową po 
grobie Nieznanego Żołnierza). 
Zniszczono napisy na tarczach 
lwów strzegących wejścia na 
Cmentarz, a po pewnym czasie 
skradziono je same.
Po zajęciu Lwowa przez wojska 
sowieckie cmentarz był regular-
nie grabiony i niszczony, rozbito 
pomniki żołnierzy amerykańskich 
i francuskich, którzy walczyli po 
stronie polskiej, a w katakum-
bach powstał zakład kamieniar-
ski. Przez część cmentarza po-
prowadzono drogę. Ostatecznej 
dewastacji dokonano w latach 
siedemdziesiątych. W sierpniu 
1971 roku przy pomocy czołgów 
i maszyn budowlanych zniszczo-
no kolumnadę, próbowano też 
zniszczyć wielkie pylony Łuku 
Chwały, które jednak skutecznie 
oparły się tym próbom, ostrzela-
no napisy na pylonach, zrównano 
z ziemią półkoliście ułożone na 
tarasach groby. Kamienne lwy, 
które stały niegdyś przed łukiem 
triumfalnym, przewieziono na ro-
gatki miasta. Tak przestała istnieć 
najsłynniejsza nekropolia II Rze-
czypospolitej.

 Na murach nekropolii pojawiały 
się raz po raz obelżywe napisy, o 

treści wznoszonych dzisiaj (2011 
roku) antypolskich okrzyków 
w pochodach banderowców we 
Lwowie, lub takich, jakimi Ukra-
ińcy „udekorowali” w roku 2010 
skromny obelisk na Wzgórzach 
Wuleckich we Lwowie upamięt-
niający zamordowanie profeso-
rów lwowskich wyższych uczelni 
4 lipca 1941 roku.
Z przemówień prezydentów Pol-
ski i Ukrainy wynikało, iż bez 
Ukrainy nie ma Polski, a nacjona-
lista ukraiński prezydent Wiktor 
Juszczenko podkreślił kłamliwie 
i bezczelnie ukraińskie korzenie 
rodowe Ojca Świętego bł. Jana 
Pawła II. Wspomniał również  
Juszczenko o wspólnej walce 
przeciwko bolszewizmowi wojsk 
polskich pod dowództwem Jó-
zefa Piłsudskiego u boku wojsk 
Szymona Petlury. Jest to kłam-
stwo historyczne, ponieważ armia 
Petlury nie wspomogła Polaków 
i armia polska samodzielnie wy-
grała w roku 1920 największą bi-
twę świata pod Warszawą.  
„Cud nad Wisłą”, dzięki strategii 
twórcy niepodległości Polski i jej 
Pierwszego Marszałka Polski Jó-
zefa Piłsudskiego, uratował Pol-
skę i Europę przed czerwonym 
bolszewickim zalewem. 
Pierwszy etap konfliktu 1918-
1919 roku zakończył się w nocy z 
22 na 23 listopada 1918 roku, gdy 
oddziały Armii Halickiej wycofa-
ły się ze Lwowa, rozpoczynając 
równocześnie jego oblężenie. 22 
maja 1919 wojska ukraińskie za-
kończyły oblężenie Lwowa i wy-
cofały się wobec ofensywy Woj-
ska Polskiego.
Polsko-ukraiński konflikt o Lwów 
w 1918 roku był jednym z fron-
tów wojny polsko-ukraińskiej 
1918-1919.
Lwów zawsze otaczała swoją 
opieką Matka Boża, tak też było w 
263 lata wcześniej, gdy 1 kwietnia 
1655 roku król Polski Jan Kazi-
mierz w dobie potopu szwedzkie-
go złożył swoje śluby w Katedrze 
Lwowskiej. W historii Europy był 
to fakt bez precedensu.
Tego dnia, podczas uroczystej 
mszy św. w Katedrze Lwowskiej 
w obecności senatorów, bisku-
pów, szlachty i ogromnych rzesz 
zwykłego ludu, król Jan Kazi-
mierz - dokonawszy wpierw koro-
nacji Matki Bożej na KRÓLOWĄ 
KORONY POLSKIEJ - klęknął 
przed wizerunkiem MATKI BO-
ŻEJ ŁASKAWEJ i wypowiedział 
następujące słowa:

„Wielka człowieczeństwa Boskie-
go Matko i Panno! Ja, Jan Kazi-
mierz, Twego Syna, Króla królów 
i Pana mojego i Twoim zmiło-
waniem się król, do Twych, Naj-
świętszych stóp przychodząc, tę 
oto konfedyracyję czynię: Ciebie 
za Patronkę moją i państwa mego 
Królową dzisiaj obieram. Mnie, 
Królestwo moje Polskie, Wielkie 
Księstwo Litewskie, Ruskie, Pru-
skie, Mazowieckie, Żmudzkie, 
Inflandzkie i Czernihowskie, woj-
sko obojga narodów i pospólstwo 
wszystko Twojej osobliwej opiece 
i obronie polecam, Twojej pomo-
cy i miłosierdzia w teraźniejszym 
utrapieniu królestwa mego prze-
ciwko nieprzyjaciołom pokornie 
żebrzę.”

Śluby Jana Kazimierza wiernie 
„ku pokrzepieniu serc” opisał 
w „Potopie” polski laureat lite-
rackiej Nagrody Nobla Henryk 
Sienkiewicz, a ślubowanie OD-

NOWIŁ W KATEDRZE LWOW-
SKIEJ JAKO JEDYNY Z PRE-
ZYDENTÓW RZECZYPOSPO-
LITEJ PO 1989 ROKU PROF. 
LECH KACZYŃSKI.

Bitwa o polski Lwów była jedną 
z niespotykanych w historii wo-
jen. Liczącym kilkanaście tysięcy 
żołnierzy, oddziałom ukraińskim 
Polacy mogli przeciwstawić nie-
liczne siły - kilkuset członków 
Polskiej Organizacji Wojskowej.
 Do obrony Lwowa zaczęli ścią-
gać ochotnicy, najczęściej młodzi 
chłopcy i dziewczęta, uczniowie, 
studenci i batiarzy, jak nazywano 
lwowskich uliczników. Ci młodzi 
żołnierze byli właśnie Lwowski-
mi Orlętami. Nierzadko byli to 
chłopcy i dziewczęta w wieku 
12-14 lat. Na polu chwały pole-
gło ich wielu, m.in. o których już 
wspomniałem, najmłodszy z nich, 
niespełna 13-latek, Antoś Petry-
kiewicz, czy też 13-letni Jurek 
Bitschan. 
Opracowania historyczne na te-
mat obrony Lwowa podczas 
wojny polsko-sowieckiej w 1920 
roku są nieliczne, i nie precyzyjne 
. Przed 1939 rokiem ukazało się 
ich zaledwie kilka i nieco wspo-
mnień.

W czasie pierwszej i drugiej oku-
pacji Lwowa temat związany z 
walkami Polaków z armią bolsze-
wicką był oczywiście oficjalnie 
zabroniony, tym bardziej, że w tej 
wojnie osobiście był zaangażo-
wany Józef Stalin. Od 1 listopada 
1918 do połowy 1919 roku Lwów 
bronił się przed Ukraińcami. Mia-
sto zostało w dniu 22 listopada 
1918 roku opanowane przez Pola-
ków, ale obrona oblężonego przez 
wojska ukraińskie Lwowa, pozba-
wionego dostaw żywności, wody 
i elektryczności trwała do połowy 
1919 r. kiedy wojska polskie przy-
były z odsieczą przerywając oblę-
żenie. W okresie walk o Lwów, 
regularne oddziały Ukraińskich 
Strzelców Siczowych zostały 
skutecznie powstrzymane przez 
oddziały polskich gimnazjalistów 
- Lwowskie Orlęta.
Ale na tym nie zakończyła się 
obrona Lwowa i udział w woj-
nie Lwowskich Orląt. W sierpniu 
1920 roku Lwów bronił się przed 
wojskami bolszewickimi, gdy 
południowa flanka wojsk Rosji 
Sowieckiej idących na Warsza-
wę pod dowództwem Siemiona 
Budionnego /z Józefem Stalinem 
jako komisarzem politycznym/ 
nacierała na pozbawiony polskie-
go wojska Lwów.
Orlęta wówczas również stanęły 
do obrony Lwowa. Słynna bitwa 
pod Zadwórzem na przedpolu 
Lwowa, w której 17 sierpnia 1920 
roku zginęło 318 z 330 walczą-
cych Orląt Lwowskich, powstrzy-
mała wówczas pochód bolsze-
wików na Lwów. Bitwa garstki 
obrońców z silnymi oddziałami 
6 Dywizji Konnej Budionnego, 
która trwała 11 godzin nazwana 
została Polskimi Termopilami.
Mianem Orląt Lwowskich okre-
śla się uczniów, studentów, robot-
ników, urzędników, chłopców i 
dziewczęta, kilku i kilkunastolet-
nich mieszkańców Lwowa, któ-
rzy wobec braku we Lwowie w 
owym czasie polskich oddziałów 
wojskowych, wysłanych przez za-
borców /austriackie dowództwo/ 
w inne regiony Europy, począt-
kowo praktycznie gołymi rękami, 
później - już ze zdobytą na wro-

gu bronią postanowili wyzwolić 
swoje miasto przekazane przez 
ustępujących zaborców woj-
skowym oddziałom ukraińskim 
ściągniętym celowo do Lwowa. 
W sumie w walkach brało udział 
1421 młodocianych obrońców, z 
których najmłodszy liczył 9 lat. 
Antoś Petrykiewicz 13-letnie Or-
lątko został najmłodszym w hi-
storii kawalerem Orderu Virtuti 
Militari. Ilu z tych młodych boha-
terów zginęło w obronie swojego 
Lwowa?
 Zapewne każdy z nich ma swoją 
historię umierania. Niedawno w 
wieku ponad 103 lat zmarł ostatni 
z Orląt Lwowskich mjr Aleksan-
der Sałacki.
Jak wynika z badań historycz-
nych specjalizacją dziczy sowiec-
ko - bolszewicko - rosyjskiej jest 
ludobójstwo, niekiedy utajnio-
ne, niekiedy „usprawiedliwiane” 
działaniem przeciwko rzekomym 
„grupom szpiegowsko-dywersyj-
no-terrorystycznym”, jak ostatnio 
orzekł „niezawisły” sąd rosyjski 
w sprawie ludobójstwa w Katy-
niu. 
Przypomnę, iż w czasie wizyty 
Tuska w Moskwie w czasie jej 
zakończenia zdziwiony Putin za-
pytał o Katyń /Tusk nie poruszył 
tej sprawy/. Tusk odpowiedział, 
że to nie należy do polityków, po 
czym wymienili pocałunki breż-
niewowskie w same usta, uzgad-
niając termin festiwalu piosenki 
radzieckiej w Zielonej Górze.
W następnym dniu po wizycie 
Tuska zostały namierzone na Pol-
skę rosyjskie rakiety nuklearne, a 
prokremlowski portal internetowy 
gazieta.ru zatytułował artykuł po 
owej wizycie: „Nasz człowiek w 
Warszawie”.
W miejscu męczeńskiej śmierci 
Orląt Lwowskich pod Zadwó-
rzem usypano kurhan i umiesz-
czono tablicę pamiątkową z napi-
sem: „Orlętom poległym w dniu 
17 sierpnia 1920 r. w walkach o 
całość ziem kresowych”. To do 
uczestników uroczystości po-
święcenia kamienia węgielnego 
pod kurhan pisał 21 sierpnia 1927 
r. ówczesny dowódca Okręgu 
Korpusu we Lwowie gen. dyw. 
Władysław Sikorski: „Kiedy w 
śmiertelnej bitwie nad Wisłą 1920 
roku rozstrzygały się losy pol-
sko-rosyjskiej wojny oraz zmar-
twychwstałej Rzeczypospolitej, 
Lwów, wiążąc na swych przed-
polach groźną armię Budionne-
go, spełnił historyczną rolę. Tej 
pięknej roli najwymowniejszym 
świadectwem jest mogiła Zadwó-
rza - symbol ofiarnego żołnierza, 
który odcięty od swojego dowód-
cy - służył wiernie Ojczyźnie aż 
do utraty życia włącznie”.
Bitwa pod Zadwórzem 17 sierp-
nia 1920,  batalion polskich 
wojsk, złożony z ochotników spo-
śród lwowskiej młodzieży, zagro-
dził drogę na Lwów oddziałom 1 
Armii Konnej Siemiona Budion-
nego. Z 330 polskich żołnierzy 
poległo 318, kilkunastu rannych 
dostało się do niewoli. Dowód-
ca batalionu kpt. Bolesław Za-
jączkowski, nazywany „Polskim 
Leonidasem” popełnił z kilkoma 
żołnierzami samobójstwo. Zwło-
ki pięciu oficerów, które udało 
się zidentyfikować, pochowano 
na cmentarzu Obrońców Lwowa , 
pozostali spoczęli na miejscu swej 
bohaterskiej śmierci, gdzie został 
usypany kurhan. 
Konflikt ukraińsko - polski nara-
stał od końca XIX w. przy czym 
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zaczął przybierać mocniej na sile 
przy końcu I wojny światowej.
Odpowiednia dla Ukraińców sy-
tuacja do przejęcia Lwowa nada-
rzyła się w 1918 r. kiedy to na-
stępował kres istnienia państwa 
austrowęgierskiego. Dowództwo 
austriackie zaczęło faworyzować 
stronę ukraińską i dopomagać jej 
w objęciu władzy we Lwowie. W 
tym celu sprowadzano do miasta 
pułki składające się przeważnie z 
Ukraińców, a Polaków wysyłano 
w inne strony monarchii. Ukraiń-
cy poczęli czynić przygotowania 
do zbrojnego zamachu i objęcia 
ważniejszych obiektów w mie-
ście. W dniu 1 listopada nad ra-
nem Ukraiński Komitet Wojsko-
wy dokonał zbrojnego zamachu i 
opanował najważniejsze obiekty 
w mieście, jednakże na szczęście 
dla strony polskiej - nie całego 
Lwowa.
Od razu postały dwa ośrodki 
oporu: w szkole im. Henryka 
Sienkiewicza i w Domu Techni-
ka. Po pierwszym szoku zaczęła 
zgłaszać się do polskich punktów 
werbunkowych przede wszystkim 
młodzież. Na ogólno akademic-
kim zjeździe młodzieży podjęto 
uchwałę o przyłączeniu się do 
walki o miasto i wezwali do tego 
innych. Ten apel nie pozostał 
bez odzewu, gdyż do szeregów 
walczących poczęła napływać 
młodzież pochodząca z różnych 
warstw społecznych i grupa 
dziewcząt. Tak właśnie powstały 
Orlęta Lwowskie.
Po zakończeniu działań wojen-
nych Małopolskie Oddziały Armii 
Ochotniczej zostały rozwiązane. 
W pożegnalnym rozkazie do-
wództwa płk Czesław Mączyński 
dowódca obrony Lwowa, podkre-
ślił: „...wasza w znacznej mierze 
zasługa, że wróg nie ruszył na 
Lwów bezbronny....”.
22 listopada 1920 roku Piłsudski 
przybył do Lwowa, by dekorować 
miasto orderem Virtuti Milita-
ri. Uroczystość odbyła się na pl. 
Mariackim, u stóp pomnika Ada-
ma Mickiewicza. Dekorując herb 
Lwowa, Marszałek powiedział: 

„Lwów! - któreż polskie ser-
ce nie drgnie na to miano. Za 
dawnych czasów Lwów był 
takim miastem, jakich dawna 
Rzeczpospolita Polska miała 
wiele; miał swoje dni sławy i 
klęski, lecz niezapomniana jego 
w historii rola zaczyna się w 
noc najczarniejszej niewoli. Po 
roku 1863 Lwów był miastem 
najmniej ugodowym. Wówczas 
to wszędzie panowała ugoda, 
wszędzie hasłem była tzw. roz-
waga, tak często równoznaczna 
z tchórzostwem, wszędzie pano-
wał tzw. rozsądek, który jakże 
często był tylko bojaźnią. Lwów 
był zawsze najbardziej bez 
trwogi. Tu serca Polski biły naj-
śmielej. Kto pragnął odetchnąć 
uczuciem wolności i nawiązać 
nić tradycyjną myśli, czy walki 
o niepodległość Polski, musiał 
oprzeć pracę o Lwów, gdzie biły 
serca goręcej rwące się do wol-
ności. Na tarczy waszej herbo-
wej wypisane są słowa „Zawsze 
wierny!” - i dlatego iluż tu wier-
nych szukało ucieczki. Ilu wier-
nych złożyło tu głowy, by swym 
duchem otoczyć opieką to, co tu 
w sercach najgoręcej żyło - wia-
rę, że jeszcze nie zginęła. Niech 
mi będzie wolno, jako temu, 
który tu, we Lwowie, o ruchu 
zbrojnym marzył i w czyn re-

alizować się go starał, złożyć 
osobistą podziękę miastu, któ-
re mnie i moich uczniów cho-
wało, gorącym swym uczuciem 
grzało. W chwili, kiedy zginęła 
zmowa naszej niewoli, wam 
przypadł honor pierwszej walki 
przy waszych murach i domach. 
Tak, jakby na zakończenie mar-
szu pogrzebowego, który grano 
nad Polską, u was zabrzmiał 
ostatni akord – nie pogrzebu, 
lecz tryumfu. Pozwólcie pano-
wie, że przypomnę, w jakich 
warunkach była Polska wów-
czas - przed dwoma laty. Nie 
była to Polska dzisiejsza, która 
rozporządza setkami tysięcy 
dłoni, zdolnych pochwycić że-
lazne bagnety, i setkami paszcz 
armatnich, które jej bronić są 
w stanie. Polska sprzed dwu lat, 
powołując synów do broni, nie 
miała bagnetów, które by w ręce 
żołnierza włożyć mogła; gdy 
miała broń, nie miała odzienia; 
gdy miała odzienie, nie miała 
naboi. Taką była wtedy Polska, 
gdy w łachmany wojenne ubra-
ne zastępy szły pod Lwów, by 
go od najazdu bronić. Bój był 
prowadzony o miasto oblężone. 
To nie jest zwykły bój, proszę 
panów. Miasto wywiera wpływ 
na żołnierza niesłychanie silny. 
Każda trwoga, każdy niepokój, 
każde drgnięcie serca miasta 
niewidzialnymi nerwami bieży 
tam, gdzie na krańcach jego bój 
się toczy, do najdalej wysuniętej 
placówki żołnierskiej. Żołnierz 
staje się obywatelem miasta, 
miasto staje się żołnierzem. 
Miasto i żołnierz żyją wspólnym 
życiem. Trwoga i lęk, czy ufność 
i wiara mieszkańców, to potę-
gi ciemne lub jasne, które dają 
klęskę lub zwycięstwo. Żołnierz 
staje się zależny od siły lub sła-
bości tych, których broni, tak, 
że nie wiadomo nieraz, co waż-
niejsze - czy żołnierz, czy duch 
miasta, które żołnierz ten broni. 
Lwów w dniach dla niego cięż-
kich stał się zbiorowym żołnie-
rzem. Od jego pewności i jego 
wiary zależało, czy każdy żoł-
nierz stać będzie spokojnie na 
placówce.  A miasto jest w cięż-
szych warunkach, niż żołnierz 
na froncie. Miasto nie widzi 
nieprzyjaciela, nie widzi bez-
pośrednio rezultatów strzałów, 
nie zna podniecenia, jakie daje 
walka oko w oko. Miastu przy-
padają w udziale tylko same 
męki i trwogi. Dzieciom zagraża 
nędza, rodziców chwyta śmier-
telna obawa.
Miasto musi brać udział w zbio-
rowym wysiłku, musi opanować 
swój lęk, trzymać na wodzy swą 
niepewność, by strachem nie 
zarazić tych, którzy stoją na 
jego straży. Tych kilkadziesiąt 
dni walki uczyniły ze Lwowa 
dzielnego żołnierza. Dlatego 
ja, jako naczelny wódz, który 
ma za zadanie odznaczać naj-
dzielniejszych wśród dzielnych, 
najwaleczniejszych wśród wa-
lecznych, z całą sumiennością, 
a zarazem z uczuciem szczęścia 
rozstrzygnąłem, że mogę dać 
zbiorowemu żołnierzowi miastu 
waszemu - najwyższą odznakę 
wojskową.
Za zasługi położone dla polsko-
ści tego grodu i jego przynależ-
ności do Polski, mianuję miasto 
Lwów kawalerem Krzyża Vir-
tuti Militari”  - powiedział 22 
listopada 1918 roku Pierwszy 
Marszałek Polski Józef Piłsud-

ski dekorując Lwów Krzyżem 
Virtuti Militari.

 Męczeńską śmiercią, w tym sa-
mym czasie co pod Zadwórzem, 
zginęło 80 żołnierzy polskich 
pod Horpinem, gdzie czerwono-
armiści dokonali krwawej ma-
sakry jeńców, a nieco później 
obok Dytiatyna wymordowali i 
obdarli z mundurów kilkudzie-
sięciu jeńców. Podczas odwrotu 
wojsk Budionnego we wsi Firle-
jówka  Kozacy wymordowali 34 
ochotników.
W najwyższym punkcie Cmen-
tarza Obrońców Lwowa poło-
żonym na wzgórzu powstała 
okazała tablica Orląt, nieco po-
niżej katakumby, a jeszcze niżej 
kolumnada, Pomnik Chwały i 
koncentrycznie schodzące gro-
by. Budowa Cmentarza Obroń-
ców Lwowa pomyślanego jako 
niezwykły i okazały pomnik 
obrońców miasta trwała przez 
całe dwudziestolecie, a kosz-
ty były ogromne. Najbardziej 
okazałym monumentem był po-
mnik, przy którym wartę trzy-
mały lwy dzierżące w łapach 
tarcze - pierwszy z napisem 
„Zawsze wierny” drugi – „To-
bie Polsko”.
 W 1998 r. ukraińscy zarządcy 
Lwowa zgodzili się nieoficjalnie, 
by Polska firma „Energopol” 
przystąpiła do robót porządko-
wych i odbudowy Cmentarza, 
aby je przerwać na polecenie 
administracji ukraińskiej, by 
końcu zakończyć je w 2002 
roku.
 Od tej pory notuje się ciągłe 
spory o kształt Cmentarza i 
treść napisu na głównej płycie. 
Inskrypcja na płycie brzmiała: 
„Nieznanym bohaterom pole-
głym w obronie Lwowa i Ziem 
Południowo-Wschodnich”. 
Taka sama inskrypcja widnie-
je na płycie Grobu Nieznanego 
Żołnierza w Warszawie. W wy-
niku „kompromisu” zniknęły 
lwy z tarczami i napisami „Za-
wsze wierny”, „Tobie Polsko”.
 Zmieniono napis na głównej 
płycie Cmentarza: „Tu leży 
żołnierz polski poległy za Oj-
czyznę”.Zważywszy, iż student 
wydziału architektury Politech-
niki Lwowskiej Rudolf Indruch, 
również ranny w walkach o 
Lwów, zaprojektował Cmen-
tarz Obrońców Lwowa, wszel-
kiego rodzaju „kompromisy’ 

są nie tylko niepamięcią, ale tez 
stanowią naruszenie praw au-
torskich.
Natomiast skandalem dyplo-
matycznym jest wymazanie na-
pisów w językach angielskim i 
francuskim i zerwanie tarcz z 
emblematami przy pomnikach 
piechura francuskiego i lotni-
ka amerykańskiego (dokona-
no tego tuż przed ceremonią 
otwarcia, poza protokołem).
 Należy jeszcze wspomnieć o 
sprzeciwie otwarcia Cmenta-
rza Obrońców Lwowa przez 
parlament ukraiński, oraz gło-
sowaniu za osoby zmarłe, jak 
również bezczelne  komentarze 
radnych, iż bohaterstwo Orląt 
Lwowskich można porównać 
do bohaterskiego Wehrmachtu.
 
Szeroka opinia publiczna nie 
została   do dzisiaj powiado-
miona, kto brał udział ze strony 
polskiej przy ustalaniu „kom-
promisu” w wersji ostatecznej  
i kto ze strony polskiej zatwier-
dził scenariusz protokołu dyplo-
matycznego, politycznego i du-
chownego otwarcia Cmentarza 
Obrońców Lwowa. Dlaczego 
brak było informacji medialnej 
o „kompromisach” i czy zaist-
niałe zmiany posiadały zezwole-
nie społeczne.
W 87 rocznicę Obrony Lwowa 
22 listopada 2005 roku w re-
dakcji „Lwowskich Spotkań” 
red. naczelna Bożena Rafalska 
zorganizowała mój wieczór po-
etycko wspomnieniowy . Wcze-
śniej jednak, w kwietniu  odbyło 
się moje patriotyczne spotkanie 
poetyckie, które tak zrecenzo-
wała „Cracovia Leopolis” ( nr 
43/2005 ):

„(…) z końcem kwietnia odbył 
się wieczór autorski Aleksandra 
Szumańskiego poety lwowskie-
go. Autor czytał swoje wiersze 
– pełne patriotycznej i histo-
rycznej refleksji, w dużej części 
związanej ze Lwowem, z dra-
matem jego polskości z poema-
tu „Fotografie polskie”. (…) jest 
Szumański lirykiem. Urodzony 
we Lwowie tam mieszkał do 
1941 roku (…) pierwszy wiersz 
napisał w 1941 roku wygłoszo-
ny w Polskim Radiu Lwów. W 
sumie napisał ponad 4000 utwo-
rów, z których 380 znalazło się 
w poemacie „Odlatujące ptaki”. 
Utworami tymi dzięki ich pro-

stocie przesiąkniętą głęboką re-
fleksją i liryzmem, zdobył liczne 
rzesze czytelników (…) wydaje 
się, że Szumański jest jedynym, 
który dzisiaj tak pisze (…) w 
utworach swoich nawiązuje do 
całej znanej nam klasyki(…) 
Jan Adamski w „Cracovia Le-
opolis” (…) wiersze Aleksandra 
Szumańskiego wnoszą ciepło, 
serdeczność, wywołują wzrusze-
nie, a w jego wersach pobrzmie-
wają echa dawnych tradycyj-
nych uznanych mistrzów(…) 
– Tadeusz Zygmunt Bednarski 
„Dziennik Polski”.

Cytujemy jeden z wierszy Alek-
sandra Szumańskiego:

ORLĘTA

Oni trójkami młodej krwi
Wpatrzeni tylko w gród swój sta-
ry
Szli bez okopów w wolność dni
Bo zbrojni byli w łez sztandary.
         
A niebosiężna tylko moc
Zbroiła tuman młodych rot,
Szrapneli zmowę w Orlą Noc
Ramiony bronił tylko splot.

Oni trójkami w niebo szli,
Bo taki trwał Ojczyzny los,
Historię wbarwił ból tych dni
Wrażej potęgi czarci głos.

Szlakami ulic szli nieznani,
Nad nimi zaś granatów mowa,
Podle zbrojeni, ukochani,
Broniący piękna swego Lwowa.

W polskości grodu zadumani,
Nad nimi trwała wraża zmowa,
A byli chciani, choć niechciani
Orlęta, dzieci swego Lwowa.

I w chwale swej wkraczali dum-
nie
Pieśni nutami Kleparowa,
Gołymi pięśćmi walcząc szumnie
Szły Orły Dzieci swego Lwowa.

I sztandarami bój wygrały,
W dym już rozwiana siła wroga,
Bo to Orlęta tak śpiewały,
Orlęta, dzieci swego Lwowa.

I w łyczakowskim gruzu wale
Spoczęły ich dziecięce słowa
A w twardej ziemi, lwowskiej ska-
le
Trwają do dziś Obrońcy Lwowa.

Aleksander Szumański

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA

/ Cmentarz Obrońców Lwowa. Żródło: http://bankfoto.info/zdjecia/mpl_2296_170501/
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ILE JEST W NAS Z KRESÓW?
Anna Małgorzata Budzińska
Nieraz sobie zadaję te pytania: Ile pozostało w 
nas z Kresów? Czy nasze życie ma coś wspólne-
go z tamtymi czasami i miejscami? Czy zdajemy 
sobie sprawę na co dzień, że wielu z nas ma ko-
rzenie kresowe, że nasi przodkowie przejechali 
całą Polskę, żeby osiedlić się w innym miejscu- 
że dla nich to było pół świata? Czy zdajemy sobie 
sprawę z tego, że wielu sławnych ludzi, którzy 
wydają się nam warszawiakami, łodzianami, czy 
kimś z centralnej Polski to w rzeczywistości po-
chodzą z Kresów?

Przeanalizuję te problemy na przykładzie wła-
snego podwórka, a właściwie naszego miasta. 
Moi rodzice poznali się po wojnie we Wrocławiu, 
tu wzięli ślub i mieszkali aż do śmierci. Oboje 
przyjechali tu z daleka ale osobno, w innych wa-
runkach i okolicznościach. Oboje przyjechali z 
Kresów, z Wołynia, choć z różnych miejscowo-
ści. Podobnie było z wieloma Polakami, którzy 
zamieszkali we Wrocławiu po wojnie. 

/ Kresowianie we Wrocławiu- na tle zburzonego Ostrowa Tumskiego

Kresowianie trzymali się razem, osiedlali się bli-
sko siebie i najlepiej w tej samej miejscowości. 
Znali się i lubili. Nawet jeśli przyjeżdżali z róż-
nych stron Kresów to i tak się rozpoznawali, łą-
czyli, przyjaźnili.

/ Miejscowości kresowe

Nie dziw przeto, że tak wiele jest małżeństw lu-
dzi, którzy stamtąd przyjechali. Znam wiele przy-
kładów, a wśród nich moi rodzice i teściowie. To 
pierwsza cecha Kresowian- swojaka zawsze roz-
poznawali i trzymali się razem. 

/ Władzia z Nowomalina i Bolek z Równego- w parku wrocławskim

Kolejne cechy ludzi ze wschodu to otwartość, 
serdeczność, życzliwość i wzajemna pomoc. 
Wiem, że tak było zaraz po wojnie, ale czy zosta-
ło to nam jeszcze? Uważam, że tak.

Nawet na ulicy Wrocławianie dostrzegają jak 
ktoś ma problem i starają się pomóc nawet nie 
proszeni. Nie dzieje się tak w innych miastach, 
nie dzieje się tak wszędzie, a u nas tak. Począw-
szy od drobiazgów- pomoc gdy ktoś nie radzi so-
bie z biletomatem MPK, zrobienie komuś zdjęcia 
w plenerze zamiast selfie, objaśnienie turyście 
jak gdzieś dojść, popchanie auta gdy szwanku-
je i trzeba rozruszać, a także setki innych drob-
nych gestów, które świadczone są dobrowolnie, 
w dobrej wierze i w dodatku okraszone szczerym 
uśmiechem. Oczywiście w poważniejszych zda-
rzeniach Wrocławianie też są chętni do reagowa-
nia i pomocy- mają to w kresowej krwi. 

A jak jest u nas teraz z tolerancją? Na to pyta-
nie każdy musi sam sobie odpowiedzieć. Według 
mnie nie jest za dobrze, a szkoda. Tolerancja i 
pokojowe współżycie to były cechy społeczno-
ści kresowych, które były wielonarodowościowe, 
wielowyznaniowe, bardzo różne. W jednej miej-
scowości żyli ze sobą  na przykład Polacy, Ukra-
ińcy- czyli Rusini, Żydzi i inne narodowości. 

Wrocław też przez wieki był wielonarodowo-
ściowy, tak jest i teraz. Czy wszyscy jesteśmy 
tolerancyjni? 

/ Marsz narodowców

Mam wątpliwości, a przykładów braku tolerancji 
znalazłoby się sporo. Różne ideologie wtłaczały 
nam różne poglądy, a my Wrocławianie nie za-
wsze potrafiliśmy się im oprzeć. Na szczęście nie 
u wszystkich taki mętlik powstał. Mam nadzieję, 
że większość Wrocławian nosi w sercu toleran-
cję, choć nieraz jest ona skryta za pokładami nie-
zrozumienia, złości, czasem nienawiści. 

Oprzyjmy się temu zjawisku, nauczmy się my-
śleć samodzielnie, nie powtarzajmy tego co róż-
ne opcje chcą nam wtłoczyć w umysły i serca. 
Bądźmy tolerancyjni i wyrozumiali.

 

/ Dzień Tolerancji we Wrocławiu

Następna cecha kresowa to gościnność. Na szczę-
ście tego nam nie brakuje. Mamy drzwi i serca 
otwarte zawsze, nawet na najmniej spodziewa-
nego gościa i nawet w najmniej dogodnym mo-
mencie. U nas w rodzinie, a także w wielu innych 
jakie znam nie trzeba się wcześniej zapowiadać z 
wizytą. Po prostu wpada się do znajomych, czy 
rodziny, a gdy ich nie ma w domu to po prostu 
trudno. Gdy są to zawsze można usłyszeć już od 
progu: 

- O, jesteś! Fajnie, że wpadłaś. 

Byłam kiedyś w Niemczech, jadąc do Francji. 
Zajechałam do rodziny moich znajomych, bo 
mnie o to prosili, zrobiłam im drobną przysługę-
-odwiozłam małoletnią z Polski do domu. Oczy-
wiście była to wizyta zapowiedziana i umówiona.  
Ugościli  mnie po królewsku i byli bardzo mili. 
Wracając do Polski stwierdziłam, że skoro tacy 
sympatyczni to wstąpię znów do nich po drodze. 
Jakież było moje zdumienie gdy potraktowa-
li mnie bardzo arogancko, jak intruza- oburzeni 
byli tylko dlatego, że nie zaanonsowałam mojego 
przyjazdu wcześniej. A było to tylko krótkie spo-
tkanie. 

U Kresowiaków tak nie bywało i nie bywa. Kre-
sowe dusze są nie tylko otwarte i życzliwe, to 
jeszcze bardzo gościnne. Kiedyś, przed wojną na 
Kresach życie nie było mlekiem i miodem płyną-
ce, a pomimo tego gościnność zobowiązywała i 
gospodarze dzielili się z gościem tym co mieli i 
cieszyli się wszyscy ze spotkania. 

No, a jak spotkanie to i jedzenie. Jak się żywili 
Kresowianie przed wojną? To oczywiście zale-
żało kto i gdzie jadał. Inne posiłki mieli bogaci 
mieszczanie, czy szlachta, a inne biedni chłopi 
na wioskach.  Jednak to, co wyróżnia potrawy 
kuchni kresowej, to proste składniki, aromatycz-
ne przyprawy i… włożone w ich przygotowanie 
serce.

/ Kuchnia kresowa-ksiażka

Kuchnia kresowa nie należy do wykwintnych, ale 
jest niezwykle pożywna i ma w sobie coś wyjątko-
wego. Cała tajemnica tkwi w umiejętnym łączeniu 
prostych produktów mleczarskich, rolnych, leśnych 
z aromatycznymi ziołami. 

Po prostu tradycje kulinarne dawnych Kresów 
Wschodnich Rzeczypospolitej są tak silne w naszej 
obecnej kuchni, że nie myśli się już o niej inaczej 
jak polska kuchnia regionalna. Bo czyż esencją pol-
skiej kuchni nie są zupy, placki i pierogi? Wyniesio-
ne są właśnie z Kresów.

Krótko mówiąc kuchnia kresowa pachnie ziołami 
i tłustym, pysznym jedzeniem. Ale słynie również 
ze znakomitych destylatów i nalewek. W końcu nic 
lepiej nie działa na żołądek po tłustym jedzeniu.
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/ Nalewka wiśniowa

Również nie bez znaczenia są tutaj zioła 
znakomicie poprawiające trawienie takie jak: 
majeranek, kolendra, szałwia, lubczyk, cząber, 
kminek czy mięta. Do tego cebula, pietruszka, 
koper, czosnek i chrzan. I mamy kwintesencję 
kuchni kresowej.

Myślę, że te zalety kucharzenia zostały zachowa-
ne w mojej rodzinie i pielęgnujemy je dla dal-
szych pokoleń. Nie musi być „na bogato”, ale za-
wsze ze smakiem i z radością tworzenia potraw. 

Być może kuchnia kresowa nie należy do najlżej-
szych i najbardziej dietetycznych. Być może jest 
nawet nieco tłustsza niż powinna. Być może… 
Ale wszystko to rekompensuje zapach tych po-
traw, ich smak…

A poszczególne dania? Jakie są najważniejsze? 
W mojej rodzinie na pewno pierogi ruskie. Nie 
wiem dlaczego tak się nazywają, bo przecież 
były jedzone przez Polaków w różnych regionach 
Kresów. To tradycyjna potrawa polska Kreso-
wian, a nie rosyjska. 

Jest to danie uwielbiane przez wszystkich. Kie-
dyś, gdy nasze dzieci były jeszcze w domu to 
szykując farsz na pierogi na jeden dzień, goto-
wałam cały garnek ziemniaków, dodawałam 
dużo sera i smażonej cebuli. Potem sporo czasu 
lepiłam te pierogi i gotowałam, a potem znika-
ły w oka mgnieniu na jeden obiad. Teraz znów 
przyrządzam ich dużo, ale dużą część mrożę na 
potem, bo już nie ma tylu osób w domu. A mój 
mąż mówi:

 -Znów dla pułku wojska ugotowałaś…

/ Pierogi ruskie

Ale kuchnia kresowa to również zupy. Nie jest 
inaczej w kuchni polskiej. Kresowe smaki odnaj-
duję zawsze w chłodniku litewskim, który jest 
wyśmienity i często go robię w sezonie, a także w 
mojej ulubionej zupie – w barszczu ukraińskim. 
Ten barszcz jest przepyszny! 

To nie tylko buraki, ale też fasola, kapusta, a tak-
że inne warzywa i przyprawy. Zabielony gęstą 
śmietaną smakuje cudownie! 

/ Barszcz ukraiński

No, ale dość o jedzeniu, na pewno każdy mógłby 
po zastanowieniu dodać coś swojego ulubionego. 
Nie zdziwiłabym się, gdyby okazało się to przy-
smakiem kresowym. A może są to nalewki? 

Zastanówmy się teraz nad znanymi ludźmi o 
rodowodach kresowych. Wszyscy znamy Mic-
kiewicza, Słowackiego, Orzeszkową, Niemena i 
kojarzymy ich kresowe pochodzenie, które zresz-
tą sami podkreślali w swoich utworach. Ale czy 
tak samo jest z innymi znanymi ludźmi którzy 
również pochodzili z Kresów? Chyba nie bardzo 
tak jest. Na przykład pisarz Stanisław Lem, któ-
ry dzieciństwo i młodość spędził w rodzinnym 
Lwowie.

/ Stanisław Lem

Albo nasz wspaniały piłkarz i trener Kazimierz 
Górski- również urodził się i wychował we Lwo-
wie.

/ Kazimierz Górski

Podobnie, a nawet gorzej ma się sprawa z Jose-

phem Conradem. Świat zna go jako pisarza bry-
tyjskiego, nie zawsze pamiętając, że to polski 
pisarz Józef Korzeniowski, a że miał kresowe 
korzenie i tam się urodził to już mało kto wie. 

/ Józef Konrad Korzeniowski

Takich przykładów można mnożyć, nie zawsze 
zdajemy sobie sprawę z tego jakich wspaniałych 
ludzi dały nam Kresy.

Wspomniałam o znanych ludziach, ale przecież 
na co dzień, we Wrocławiu i nie tylko tu spoty-
kamy potomków Kresowian, lub nawet ludzi tam 
urodzonych- mogą to być sąsiedzi, nasi znajomi, 
lub po prostu ludzie z ulicy- wielu jest Kresowia-
ków.

Teraz trochę melancholii i aktywności. Wróćmy 
do tułaczki Kresowej- wielu naszych rodaków 
było przesiedlanych ze wschodu na zachód Pol-
ski. Jechali daleko, w nieznane, nie wiedzieli co 
ich tam czeka. Podróż trwała długo, pociąg wlekł 
się niemiłosiernie, było wiele postojów. Pomimo 
tej trudnej podróży, w fatalnych warunkach nasi 
Kresowianie jechali z zapałem, nadzieją i cieka-
wością. Fascynowało ich odkrywanie świata, bo 
wcześniej raczej mało kto z nich mógł marzyć o 
podróżach, o wakacyjnych wyjazdach, o pozna-
waniu nowych miejsc. To fakt, że  nie jechali na 
wczasy FWP, ani nie lecieli samolotem na wcza-
sy all inclusiv, ale za to jechali na zachód, do no-
wej krainy i to ich fascynowało.

/ Na zachód!- przesiedlenia Kresowian

Zwłaszcza młodzi ludzie, którzy nie myśleli o 
pozostawionym na Kresach majątku cieszyli się 
po cichu z tego przesiedlenia, ciągnęło ich do po-
znawania świata.   

Jak to się dzieje teraz? Oj, nęci nas świat i to 
bardzo! Polacy lubią podróżować, zwiedzać, 
poznawać nowe kraje, zdobywać góry, przeży-
wać przygody. Nie wiem czy wszyscy tak mają, 
ale my, przodkowie Kresowian na pewno tak.
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/ W góry! –wycieczki i rajdy z Bolkiem – lata 50 i lata 70

Nie myślimy za bardzo o tułaczce naszych przod-
ków, ale mamy w sobie tę chęć parcia naprzód, 
w nieznane, przeżywania świata i poznawania in-
nych ludzi. Lubimy podróże – w różnej postaci i 
różnymi środkami komunikacji.

/ W góry, morze

 / Egzotyka

Teraz dla odmiany kilka przykładów z naszego 
codziennego słownika.

Niejednokrotnie słyszymy „dziwne” słowa, «po-
wiedzonka» od naszych dziadków czy rodziców, 
a wiele też sami używamy słów, nie mając świa-
domości, że to mogą być kresowizmy.

Kresowizmy to żywy język, stale zmieniający 
się- również teraz, bo przecież ludność pocho-
dzenia polskiego mieszkająca na byłych Kresach, 
używa polszczyzny, wzbogacając ją o nowe sło-
wa, nadają nowe znaczenia już istniejącym wyra-
zom, również z innych języków.

Przyjrzyjmy się skróconej wersji słownika wyra-
żeń kresowych- czyż nie wydaje się nam, że to 
czysto polskie sformułowania? Nie jestem profe-
sorem Miodkiem, ale ten słownik mnie zachwy-
cił i wywołał uśmiech. Czy też tak macie? 

Oto niektóre słówka i zwroty, cały słownik i wia-
domości o kresowizmach można znaleźć w lin-
ku przytoczonym poniżej. Są to wybrane przeze 
mnie słówka, które być może przydadzą się do 
zrozumienia mojego zakończenia:

akuratnie – zrobione dokładnie tak jak trzeba, 
rzetelnie, starannie
ambaras – zakłopotanie, kłopot, trudności
baba – kobieta, żona
badziewie / badziew – coś bez wartości
bambetle – łachy
bandzioch – brzuch, zwłaszcza duży
bezhołowie – zamęt, zamieszanie, brak porządku
certolić się – wzajemnie sobie ustępować
chata – dom
chaziaj – gospodarz pełną gębą
chłam – rupiecie
chłop – dorosły mężczyzna; rolnik, wieśniak
ciężki frajer – człowiek naiwny, głupiec
czemodan – walizka
dali popalić – dokuczyli
giry / syry – nogi
gramolić się – wdrapywać się
gramotny – wykształcony, umiejący czytać i pi-
sać
gryzmoły – niestaranne pismo, bazgroły
hajtać się – brać ślub
handryczyć się – sprzeczać się, złościć, pokrzy-
kiwać
heca – zabawna sytuacja
hojrak – ryzykant, cwaniak
hulanka – popijawa
ichni – ich, należący do nich
jełop – głupiec
kałapućkać – mieszać
kapcanieć – marnować się
każdą razą bądź – w każdym przypadku
łachudrowaty – człowiek niesolidny, godny 
pogardy
łajza – powsinoga

łapu capu – w pośpiechu, szybko, bez namysłu
menel – pijak
mordownia – kiepska knajpa
na zaś – na później, na zapas
namolny – natrętny, upierdliwy
namordować się – zmęczyć się
natachać się – nadźwigać się
nie zawracaj gitary – daj mi spokój, nie nudź
nie zdzierżyłem – nie wytrzymałem
ocipiał? – zwariowałeś?
ocyganić – oszukać
oczadzieć – zwariować
partacz – pracujący niedbale
plaskaty – płaski, spłaszczony
poharatać się – pociąć
poszła w czortu – przekleństwo typu idź do dia-
bła, won
prukwa – obelżywie kobieta „rozlazła”
przekabacać – przeciągać kogoś na swoją stronę
przytaskać – przynieść coś ciężkiego
rezać – ciąć, rżnąć, piłować
rozhajcować – rozpalić w piecu
rozkwasić – mocno zranić, rozbić
rupcak – plecak
rychtować – przygotowywać
ryło – twarz; pysk
ryży – koloru palonej cegły, rudy
safanduła – niedorajda, niezdara, oferma, niedo-
łęga
sczeznąć – zginąć
siorbać – chłeptać, pić lub jeść głośno
skołowacieć – stracić orientację, zgłupieć
skurczybyk – osoba niedobra
słuchy chodzą – krążą pogłoski
spartolić – zrobić coś nieudolnie, po partacku, 
zepsuć
swarzyć się – kłócić się
szajbus, szajbnięty – wariat
szałaputa – człowiek bezmyślny
szkaradny – brzydki
świntucha – kobieta zachowująca się wulgarnie
szwendać się – włóczyć się, plątać się, niepo-
trzebnie łazić
tałatajstwo – chuligani
tarmosić – szarpać potrząsając, targać
telepać się – trząść, człapać
trudnowato – dość trudno
ukatrupić / zakatrupić – zabić
wajcha – dźwignia
wałęsać się – włóczyć się
watacha, wataszka – grupa, gromada
wgramolić się – wdrapać się
wkrochmalić się – przyjść nie w porę
wredota – o osobie wrednej
wsio ryba – to samo
wychodek – ubikacja zwykle w podwórzu
wykopyrtnąć – przewrócić się
wyrko – łóżko
za biezdurno – za nic, za darmo
za frajer – za nic, za darmo
za pazuchą – pod pachą
zabobon – wiara w jakąś magiczną moc, przesąd
zakolegować – zaprzyjaźnić
zaniemóc – zachorować lub zasłabnąć
zbuk – zepsute jajko
zołza – o osobie wrednej

Nie chcę pisać tak na łapu capu, ani wkrochmalać 
się w wasze życie, nie chcę też być oczadziałym 
partaczem, dlatego na spokojnie dodaję jeszcze 
zdjęcia, żeby się nie zapodziały. Nie jestem sza-
łaputa, choć trochę szajbus i zołza, trudnowato, 
nie będziemy się swarzyć. 

Każdą bądź razą nie jestem łachudrowata baba i 
dzielę się z wami spostrzeżeniami za biezdurno. 
Myślę, że napisałam akuratnie ten artykuł, i nie 
jest to badziew –chyba nie spartoliłam? 

Szwendam się po Wrocławiu, piszę o Kresach, 
ale nie jestem safanduła i prukwa, mam nadzieję, 
że nie powiecie mi : poszła w czortu! 

Opracowując temat korzystałam również ze 
stron:

https://dobrakielbasa.pl/kuchnia-kresowa/ 

https://smakibezgranic.onet.pl/kresowe-smaki-
-dania-kuchni-ukrainskiej.html 

https://tyflomapy.pl/KRESOWIZMY_-_slow-
nik_polszczyzny_kresowej.html 
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Zagapił się jeden z drugim na 
pomnik króla Jana III Sobie-
skiego na Wałach Hetmańskich 
i nie może się napatrzyć. Aż 
przenosząc wzrok z pomni-
ka, zobaczył lwowski teatr u 
wylotu Wałów w ramach alei 
drzew, zwężającej się w per-
spektywie. Idzie ku niemu. Im 
bliżej, tym teatr ładniejszy. 
Coraz ładniejszy. Najpiękniej-
szy teatr w Polsce. Nie umył się 
do niego krakowski teatr im. 
Juliusza Słowackiego wpraw-
dzie z pomnikiem Aleksandra 
Fredy. Wnętrze i rozwiązanie 
przestrzeni lwowskiego Teatru 
Wielkiego imponuje jeszcze 
bardziej. Po wysłanych mar-
murowych schodach wejście 
na pierwsze piętro, gdzie cały 
front teatru zajmuje foyer, 
miejsce przechadzek w czasie 
antraktu, bardziej tłumne, niż 
w rzeczywistości, bo olbrzymie 
lustra pomiędzy kolumnami 
powielają postaci.
Była to sala balowa wielkich 
rautów i reprezentacyjnych ba-
lów. Niestety palić nie można 
i choć zimno trzeba wyjść na 
balkon, a warto stąd spojrzeć 
na sznury świateł wzdłuż Het-
mańskich Wałów i panoramę 
wielkomiejską. We wspaniałym 
amfiteatrze tylko złoto, biel i 
purpura. Kolory nie rażą prze-
sadą, lecz podnoszą dostojeń-
stwo przybytku. Imponujący 
żyrandol rzuca blaski na kurty-
nę: arcydzieło artysty Henryka  
Siemiradzkiego. Na prawo loża 

prosceniowa pierwszego piętra, 
ongiś cesarska. Siadywały w 
niej rody panujące, najwyżsi 
dygnitarze rakuscy i namiest-
nicy c.k. Galicji i Lodomerii. 
W loży tej siedział austriacki 
prezydent ministrów hr. Ka-
zimierz Badeni, gdy w czasie 
przedstawienia operetki aktor 
Myszkowski miał paść przed 
cesarzem japońskim i zawołać: 
Mi-ka-do! Tymczasem padł w 
kierunku loży premiera woła-
jąc: Ba-de-ni! Ukarali go za to 
jednym dniem aresztu z zamia-
na na grzywnę, którą z ochotą 
zapłacił sam premier.
Doczekał się wreszcie Lwów, że 
pojawił się w tej loży Naczelnik 
Państwa Pierwszy Marszałek 
Polski Józef Piłsudski, który 
znał tę scenę dawniej ze znacz-
nie skromniejszych miejsc. 
Potem zasiadali w tej loży póź-
niejsi Prezydenci Rzeczypospo-
litej, a na co dzień przedstawi-
ciel Rządu, lwowski wojewoda. 
Lewa loża prosceniowa gościła 
prezydentów miasta, swoich ja-
śnie wielmożnych wybrańców 
ze „Strzelnicy”.

Największą osobliwością teatru 
był fryzjer teatralny pan Tomasz 
Rzeszutko. Szara eminencja, 
nieomal dyrektor teatru przez 
lat dwadzieścia. Wtajemniczeni 
wiedzieli, że wywiera wpływ na 
obsadę, a nawet wybór sztuk. Z 
jego zdaniem liczyli się wszyscy, 
bo ludzi i kulisy znał świetnie. 
Uchodziło mu wiele, był szcze-

rym entuzjastą lwowskiego te-
atru, sprawiedliwy w swej opinii 
nie ulegał zakulisowym wpły-
wom.
Pierwszym dyrektorem Teatru 
Wielkiego  we Lwowie w latach 
1900-1906  był Tadeusz  Pawli-
kowski (foto na dole), który ob-
jął dyrekcję i kierownictwo ar-
tystyczne teatru lwowskiego po 
uroczystym oddaniu do użytku 
w dniu 4 października 1900 no-
wego gmachu przy Wałach Het-
mańskich. W pierwszym sezonie 
teatralnym wystawił 71 utworów 
dramatycznych, przy czym w 
pierwszych trzech miesiącach aż 
28 premier. W ciągu sześciu se-
zonów wystawił na scenie lwow-
skiej 302 utwory dramatyczne, 
w tym 144 polskich. W czasie 
pięciu sezonów operowych wy-
stawił także 43 opery, w tym 17 
premier nowości. Tadeusz Paw-

likowski był reżyserem wielu z 
nich.
Do największego rozkwitu do-
szedł teatr za dyrektury Tade-
usza Pawlikowskiego, który do 
teatru dokładał i Ludwika Helle-
ra, który umiał połączyć sztukę z 
interesem i wywiózł teatr lwow-
ski daleko za granicę, aż do sa-
mego Paryża i obcy ludzie gęby 
rozdziawiali z podziwu. Na obu 
psioczono. Na pierwszego ci, co 
się nie znali, na drugiego ci, co 
na teatrze się znali.

Tadeusz Pawlikowski został po-
chowany na Cmentarzu Rako-
wickim w Krakowie, w kwaterze 
X.

Jego żoną była Idalia z domu Ko-
tarbińska (zm. 1937).

Przez lwowską scenę przesunę-

li się wszyscy giganci polskiej 
sceny, nieraz długo gnieżdżąc się 
we Lwowie. Od Modrzejewskiej, 
Leszczyńskiego, Kamińskiego 
po Frenkla. Byli jednak artyści, 
co na długo związali się z lwow-
ską sceną, jak przezacna matrona 
Anna Gostyńska, kapitalna „Pani 
Dulska”, niezapomniany „Cyra-
no de Bergerac”, Kościuszko i 
Fryderyk Wielki — Józef Chmie-
liński, wstrząsający odtwórca Ib-
sena Karol Adwentowicz, uoso-
bienie kobiecości Irena Trapszo, 
zbyt młodo zmarły amant Lu-
dwik Wostrowski, arcykomik 
i tragik Ferdynand Feldman, 
zawsze czarny charakter Józef 
Hierowski, piękna jak zjawisko 
Anna Zielińska, doskonały Albin 
ze „Ślubów panieńskich” popu-
larny Jaś Nowacki i tylu, tylu in-
nych. Choć opuści Lwów Chmie-
liński na deski warszawskie, czy 
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TEKST AKTU PAMIĄTKOWEGO 
SPISANEGO  PRZY OTWARCIU 
TEATRU WIELKIEGO WE LWOWIE
Aleksander Szumański

/ Tadeusz Pawlikowski, fot. Wacław Szymborski, Kraków, ok. 1915 (źródło: materiały 
prasowe)
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Nowacki na scenę krakowską, 
długo zostaną w sercach lwow-
skich wielbicieli teatru.
Odejdzie ze Lwowa wielka Wan-
da Siemaszkowa, zawsze na-
tchniona i płomienna. Nie przy-
gasł jej ani ósmy krzyżyk, ani 
śmierć ukochanego syna Wojtka, 
obrońcy lwowskiego dworca z 
1918 roku, rotmistrza, który zgi-
nął na patrolu w kilka godzin po 
zawieszeniu broni, zanim wiado-
mość o zaprzestaniu działań wo-
jennych dotarła do ułanów.
Odejdzie na stałe ostatni z wiel-
kiej dawnej szkoły Roman Że-
lazowski, deklamator na scenie 
i w codziennym życiu, niepo-
równany „Otello” i Wojewoda z 
„Mazepy”. Ale Lwów o nim nie 
zapomni i ślepnącemu starcowi 
zaofiaruje na własność dworek 
we Lwowie.
Do tego gmachu niedaleko miał 
się przeprowadzić dawny lwow-
ski teatr, bo tylko z sąsiedniej 
ulicy, z gmachu skarbkowskiego, 
który własnym sumptem ufun-
dował i układania każdej cegły 
dopilnował pan Aleksander Skar-
bek.
Gdy wreszcie odeszli lwowscy 
aktorzy do nowego, piękniejsze-
go gmachu, w skarbkowskim te-
atrze odbywały się koncerty, Te-
atr był jeden, więc na tej scenie 
gościła również opera i operetka. 
Warto było posłuchać Mefista-
-Adama Didura, który głosem 
i grą aktorską mógł ustępować 
tylko Szaliapinowi i Bandrow-
skiego w „Pajacach” czy Mimi-
-Bohuss Hellerową.
Znawcy twierdzili, że operetkę 
wiedeńską lepiej grali we Lwo-
wie niż w Wiedniu i nie zamieni-
liby Heleny Miłowskiej na żadną 
gwiazdę naddunajską.

Lwowski student dokazywał 
cudów pomysłowości, by zdo-
być pieniądze na bilet teatral-
ny. Gotów był nawet sprze-
dać serię znaczków Jamajki z 
wodospadem, z której był tak 
dumny, by zobaczyć po raz 
trzeci „Kordiana”. Wpraw-
niejsi  umieli na gapę przedo-
stać się na galerię po dziewięć 
razy w tygodniu, bo w soboty i 
niedziele odbywały się przed-
stawienia popołudniowe. Cheł-
pili się tym, że potrafili zmylić 
czujność biletera i baczne oko 
kontrolującego pana Ringlera. 
Nie wiedzieli o tym, że nie zmy-
lili nikogo, że tylko przymyka-
no oczy, że otwierało furtkę do 
czarów baśni scenicznej dobre 
lwowskie serce biletera, który 
chętnie dał się nabrać i sam 
się rozgrzeszał w swym sumie-
niu z nieścisłego wykonywania 
swych obowiązków.

Kochali lwowiacy twój teatr i 
chodzili jak mogli najczęściej, 
łamiąc bez skrupułów prawo 
szpery. Co było związane z te-
atrem obchodziło wszystkich. Od 
tego smarkacza wymyślającego 
najdowcipniejsze fortele, by bez 
biletu dostać się na galerię, co 
w „Bezgrzesznych latach” tak 
pięknie opisuje osobisty uczest-
nik tych wypraw Kornel Maku-

szyński, aż po staruszka emery-
ta, pamiętającego jeszcze pana 
Aleksandra Fredrę z ul. Chorąż-
czyzny.
Teatr był chlebem powszednim, 
lecz wybranie się do teatru było 
zawsze uroczystością, dłużej niż 
w innym mieście komentowaną. 
Do teatru trzeba się było wystroić 
najodświętniej.
„Dzisiaj idziemy do teatru” więc 
i radosny kłopot dla gospodyni. I 
fryzjer konieczny i trzeba przy-
spieszyć kolację i zostawić coś 
w „bratrurze” na „po teatrze”. 

Z teatru przynoszono programy 
teatralne i składano je pieczo-
łowicie, bo w nich dużo cieka-
wych rzeczy przeczytać można, 
a przede wszystkim zawierają 
fotografie tak dobrze znanych i 
bliskich sercu aktorów.

Wejdźmy i my do teatru. Usiądź-
my cichutko na czerwonym, 
pluszowym fotelu. Światła przy-
ćmiono. Muzyka stroi instru-
menty. Za chwilę popłynie na 
widownię uwertura z „Halki”. 
Przymknijmy oczy i pomyślmy.. 
Czy to możliwe? Czy obecna rze-
czywistość to może tylko kosz-
marny sen?
Informacje poniższe pochodzą 
z przewodnika turystycznego 
„Lwów” wydanego w 1992 roku 
przez „Ossolineum”. Autorzy: 
Ryszard Hanas, Janusz Czerwiń-
ski
Teatr zachwyca swą piękną, 
charakterystyczną dla okresu 
historyzmu końca XIX w. ar-
chitekturą, nawiązującą do dzieł 
włoskiego renesansu. Polakom 
przypomina ponadto znakomite 
inscenizacje, wielkich aktorów 
i wybitnych reżyserów, którzy 
zapisali się złotymi zgłoskami w 
historii polskiego teatru.
W miejscu obecnego budynku 
stał niegdyś pałac Gołuchow-
skich, sąsiadujący od wschodu 
z okazałym gmachem fundacji 
Skarkowskiej, mieszczącej m.in. 
także zasłużoną dla kultury naro-

dowej scenę.
Ponieważ okres zastrzeżony ak-
tem fundacyjnym hr. Fryderyka 
Skarbka dla utrzymania teatru w 
gmachu fundacji dobiegał koń-
ca, w 1896 roku Rada Królew-
skiego Stołecznego m. Lwowa 
podjęła uchwałę o budowie no-
wego teatru Wielkiego (i kilku 
innych obiektów publicznych), 
odpowiadającego randze miasta 
i ambicjom jego mieszkańców. 
Rozpisano też ogromną, jak na 
owe czasy, sięgającą 10 mln zł. 
pożyczkę, z której ponad 1 mln zł 

przeznaczono na budowę teatru. 
Opracowanie projektu architek-
tonicznego i nadzór nad budową 
powierzono Zygmuntowi Gorgo-
lewskiemu, ówczesnemu dyrek-
torowi Państwowej Szkoły Prze-
mysłowej i radcy rządowemu.

ZYGMUNT GORGOLEWSKI

Zygmunt Gorgolewski (ur. 14 
lutego 1845 w Solcu, powiat 
średzki, zm. 5 lipca 1903 we 
Lwowie) – polski architekt, 
przedstawiciel historyzmu, je-
den z najwybitniejszych pol-
skich architektów epoki; od 
1872 działał w Niemczech i 
Poznańskiem, od 1893 we Lwo-
wie, gdzie w latach 1897–1900 

wzniósł swoje najbardziej zna-
ne dzieło – Teatr Wielki we 
Lwowie.
Prace budowlane rozpoczęte w 
1897 roku zakończono w 1900 
r. W ich wyniku powstał jeden z 
najwspanialszych gmachów te-
atralno-operowych w Europie, 
mogący konkurować z podob-
nymi w Wiedniu, Monachium 
czy Paryżu.
Uwagę widza przykuwa połu-
dniowa, główna fasada gma-
chu, silnie rozczłonkowana i 
bogato dekorowana, zwieńczo-
na brązowymi, uskrzydlonymi 
postaciami Geniusza (środko-
wa, ze złoconą, w łuk wygiętą 
gałązką palmową), Dramatu (z 
lewej) i Muzyki (z prawej).
Elewację parteru zdobi ru-
styka, a do wnętrza prowadzi 
troje dębowych drzwi dwu-
metrowej szerokości, których 
główne portale tworzą kolum-
ny z doryckimi kapitelami, 
podtrzymującymi tryglifowy 
fryz dorycki. Wyżej, ponad 
gzymsem oddzielającym parter 
od pierwszego piętra, piękna 
loggia, w której półkoliście za-
kończone trzy okna wsparte na 
potrójnych kolumnach z joń-
skimi kapitelami. Nad łukami 
okiennymi, kute w kamieniu 
przez Wójcika alegoryczne po-
staci. Po obu stronach loggi, w 
niszach dwie kamienne rzeźby 
niewiast symbolizujące: Trage-
dię (z mieczem w ręku) dłuta 
Antoniego Popiela i Komedię (z 
maską) dłuta Tadeusza Barą-
cza. Rząd kolumn o kapitelach 
kompozytowych podtrzymuje 
architraw, nad którym wsparty 
na konsolach gzyms wieńczący 
kondygnację i piękna attyka 
ozdobiona tarczami herbowy-
mi i posągami dwunastu muz.
Apollina z orszakiem muz 
można też dostrzec na dwóch 
reliefach umieszczonych na co-
kołach uskrzydlonych posągów 
Dramatu i Muzyki.
Odsuniety nieco w głąb naczó-
łek dwuspadowego dachu zdobi 
koryncki tympanom (około 20 
m dług. i 4,2 m wys.), który wy-
pełniają piękne, nadnaturalnej 
wielkości, alegoryczne rzeźby 
dłuta Antoniego Popiela. Wy-
obrażają one swoiste przesłanie 
sztuki scenicznej, ową „lekcję 
życia”, której młodemu chłop-
cu udziela siedzący na sfinksie 
starzec. Wesołe strony życia 

(po prawej) wyrażają tańczą-
ca para, bachanalia i oswojona 
pantera jako symbol kultury, 
łagodzącej dziką naturę. Lewa 
strona wyraża ludzkie dra-
maty: porwanie i uwiedzenie 
dziewicy, śmieć na polu bitwy 
(umierający żołnierz i opłaku-
jąca go niewiasta).

Orzeł, tarcza i miecz symboli-
zują cnoty męstwa i ofiary ży-
cia za Ojczyznę.
Całość budowli wieńczy kryta 
miedzianą blachą kopuła z la-
tarnią i masztem flagowym.
Równie, a może jeszcze bar-
dziej interesujące jest bogato 
dekorowane wnętrze teatru: 
przedsionek, westybul i klatka 
schodowa prowadząca do par-
teru, lóż parterowych oraz lóż 
I, II i III piętra.
Nad wejściem do parteru 
umieszczono rzeźby dłuta 
Piotra Wójtowicza, przedsta-
wiające Tragedię i Komedię. 
Tu także wspaniałe stiuki i 
sztukaterie, a także medalio-
ny pierwotnie przedstawiające 
J.Niemcewicza, F.Bohomolca, 
F.Zabłockiego, A.Fredry, J.Ko-
rzeniowskiego, J.N.Kamińskie-
go i W.Bogusławskiego.
Fryz z malowanych na płótnie 
kamei i płaskorzeźb (E.Pietsch) 
przedstawiał herby Polski oraz 
alegorie dramatu, radości i 
smutków.
Nad wejściem do amfiteatru 
obraz Rybkowskiego, przed-
stawiający emblematy miesz-
czaństwa lwowskiego. Inne 
obrazy: Wiosna, Jesień i Zima 
A.Popiela; Ziemiaństwo Z.Roz-
wadowskiego, Lato i Rycerstwo 
Rybkowskiego. Obok wejścia 
Muzyka Nowożytna Kotow-
skiego, a naprzeciwko Muzyka 
Antyczna W.Krycińskiego.
Podobnie bogato dekorowane 
jest foyer I pietra, gdzie uwa-
gę zwracają Cztery Pory Roku 
Harasymowicza oraz alegorie 
Europy, Azji, Afryki i Amery-
ki, a także alegoryczne rzeźby 
Wójtowicza Miłóość, Zazrość, 
Pycha i Macierzyństwo. W ni-
szach znajdowały się niegdyś 
popiersia F.Chopina, S.Mo-
niuszki, J.Elsnera i K.Kurpiń-
skiego. Strop salonu zdobią 
plafony malowane przez S.Dę-
bickiego: w środkowym alego-
ria z Poezji, w zachodnim Ta-
niec, we wschodnim Muzyka. 
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Nadto alegorie Miłości, Niena-
wiści, Sprawiedliwości i Mą-
drości oraz scena z Balladyny 
Słowackiego.
Pełen przepychu jest także 
wystrój amfiteatru. Dekora-
cja rzeźbiarska, sztukaterie i 
malowidła są dziełem M.Ha-
rasymowicza, P.Wojtowicza, 
E.Podgórskiego i J.Giovanet-
tiego, ktrym pomagali ucznio-
wie lwowskiej Szkoły Prze-
mysłowej. Uwagę przykuwa 
grupa Geniusza i Anioła wień-
czących herb Lwowa (P.Woj-
towicz) pośrodku górnej ramy 
proscenium; plafon nad sceną 
przedstawia Chwałę Polski; 
inne malowidła alegoryczne 
wyobrażają m.in. Grację, Mu-
zykę, Taniec, Niewinność, Ilu-
zję, Prawdę i in., także portrety 
sławnych aktorek i aktorów.

W imię Boże!

 Działo się w stołeczno - kró-
lewskim  mieście Lwowie we 
czwartek w południe czwartego 
października roku Pańskiego 
tysiąc dziewięćsetnego, kiedy 
na stolicy Apostolskiej zasia-
dał Jego Świątobliwość Papież 
Leon XIII; panował rok pięć-
dziesiąty drugi Najjaśniejszy 
Cesarz Austrii i Król Galicji 
Franciszek Józef I; rządy kraju
spoczywały w ręku ces. król. 
Namiestnika Jego Ekscelencji 
Leona hr.Pinińskiego; Mar-
szałkiem kraju był Jego Eks-
celencja Stanisław hr. Badeni 
Arcybiskupem metropolitą ob-
rządku ormiańsko - katolickie-
go był Jego Ekscelencja ks.Isa-
ak Issakowicz; Stolice arcybi-
skupów lwowskich obrządku 
rzymsko - katolickiego i grecko 
- katolickiego były osierocone 
po śmierci Ich Ekscelencji ar-
cybiskupów metropolitów:
ks.Seweryna Morawskiego i 
Juliana Kuiłowskiego, a rządy 
miasta sprawował Jaśnie Wiel-
możny Prezydent miasta dr 
Godzimir Małachowski.
 Podpisani i obecni przy dzisiej-
szej uroczystości stwierdzamy 
tym aktem, że gmach nowego 
Teatru Wielkiego , pod który 
założono kamień węgielny trzy-

dziestego kwietnia roku tysiąc 
ośmsetnego dziewięćdziesią-
tego ósmego, z pomocą Bożą 
szczęśliwie ukończony został 
według planów, rysunków i 
pod wyłącznym artystyczno-
-technicznym kierownictwem 
architekta Zygmunta Gorgo-
lewskiego, Wielkopolanina, 
c.k. radcy Rządu i dyrektora 
lwowskiej państwowej szkoły 
przemysłowej, który w sposób 
uroczysty wręczył dziś klucze 
budynku Jaśnie Wielmożnemu 
Prezydentowi miasta, a tenże 
imieniem Gminy nową budowę 
wraz z wszystkimi jej pomocni-
czymi zakładami wobec licznie 
zgromadzonych Dostojników 
państwa, kraju i miasta, wo-
bec przedstawicieli wszystkich 
dzielnic naszej nieszczęśliwej 
Ojczyzny i w obecności drogich 
nam gości ze Śląska i z Czech, 
oddał na użytek publiczny, jako 
przybytek poświęcony polskiej 
narodowej sztuce.
Ku wiecznej rzeczy pamięci za-
pisuje się zarazem, że koszta i 
urządzenia wraz z budynkiem 
pomocniczym wyniosły oko-
ło półtrzecia miliona koron, z 
których sześćset tysięcy koron 
pokrył kraj, a resztę wyłoży-
ło miasto, nie licząc wartości 
gruntu miejskiego.
Roboty budowlane wykonali 
przeważnie miejscowi lwowscy 
artyści, przemysłowcy i ręko-
dzielnicy, firmom zaś zakrajo-
wym powierzyła Rada miasta 
tylko takie nieliczne roboty, 
do których brak u nas jeszcze 
przemysłu tego rodzaju.
W szczególności uskutecznili 
roboty: ziemne, betonowe, mu-
rarskie i kamieniarskie Spółka 
Jan Lewiński i Józef Sosnowski; 
ciesielskie Zygmunt Krykie-
wicz; konstrukcję żelazną wraz 
z całą maszynerią sceniczną 
„Pierwsze galicyjskie Towarzy-
stwo akcyjne budowy wagonów 
i maszyn (dawniej Kazimierz 
Lipiński) w Sanoku”; Ślusar-
skie Edmund Gottlieb i Józef 
Swoboda; blacharskie Henryk 
Bogdanowicz; rzeźbiarskie i 
sztukatorskie wewnątrz budyn-
ku prof. Piotr Harasimowicz, 
zewnętrzne Edmund Pliszew-

ski; stolarskie bracia Wczela-
cy; meblowe Tadeusz Prugar i 
Karol Hornung; szklarskie fir-
ma Kupfer i Glaser; lakiernicze 
firma Preidl i Koczorowski; as-
faltowe Stefan Szeliga-Łyszkie-
wicz; wodociągowe Władysław 
Niemeksza, inżynier cywilny 
we Lwowie; ogrzewanie i wen-
tylację firma Johannes Haag 
z Wiednia w spółce z Włady-
sławem Niemekszą; oświetle-
nie elektryczne i gromochrony 
urządziła firma Siemens i Hal-
ske z Wiednia; rozety wentyla-
cyjne i drążki do dywanów Ja-
kubowski i Jarra z Krakowa; 
roboty artystyczno-malarskie i 
pozłotnicze Stanisław Jasieński 
i Jan Dull; posadzkowe Zuliani 
Giovani i syn, Lewiński i Spół-
ka; sztuczne marmury firma 
Detom z Wiednia; schodów i 
marmurów dostarczyła firma 
Fritz Zeller (dawniej „Union-
baugesellschaft”) we Wiedniu 
przez Złotnickiego ze Lwowa, 
a osadził je Henryk Perier; 
materii do obić i zasłon, chod-
ników i dywanów dostarczyła 
filia lwowska firmy Filip Haas 
z Wiednia; świeczników fir-
ma Karol Oswald i Spółka we 
Wiedniu, zastąpiona przez fir-
mę lwowską „Perkun”; roboty 
tapicerskie wykonał Klemens 
Steihaus, Jan Tkacz, Wojciech 
Frukauf i Tytus Turkowski; ta-
bliczki napisowe i numerowe 
Schapira Jakub.
Rzeźby figuralne wykonali ar-
tyści-rzeźbiarze: Barącz Tade-
usz, Bełtowski Juliusz, Mar-
kowski Julian, Popiel Antoni, 
Wiśniowiecki Tadeusz, Wojto-
wicz Piotr i Wójcik Stanisław.
Szkiców do obrazów dostar-
czyli artyści-malarze: Popiel 
Tadeusz w klatce schodowej, 
Rejchan Stanisław w sali wi-
dzów, Dębicki Stanisław, Ka-
czór-Batowski Stanisław i Ha-
rasimowicz Marceli w foyer i 
wykonali je przy pomocy arty-
stów malarzy: Augustynowicza 
Aleksandra, Kohlera Ludwika, 
Krycińskiego Walerego, Kuhna 
Henryka, Pietscha Edwarda, 
Rozwadowskiego Zygmunta, 
Rybkowskiego Tadeusza i Zu-
bera Juliana.

Główną kurtynę malował zna-
komity artysta-malarz Henryk 
Siemiradzki w Rzymie, deko-
racje zaś sceniczne Stanisław 
Jasieński. Figury z kutej bla-
chy miedzianej, zdobiące szczyt 
tympanonu głównego i dwa 
tympanony przy kopule, tu-
dzież dwie takie same figury na 
bocznych pilonach frontowych 
wykonała firma wiedeńska Be-
schornera według modeli ar-
tystów-rzeźbiarzy Wojtowicza 
Piotra i Podgórskiego Edwar-
da.
Nadzór nad kierownictwem 
budowy gmachu teatralnego 
wykonywał nowo wybrany w 
r.1899 „Komitet budowy te-
atru”, w skład którego weszli: 
dr Małachowski Godzimir, 
prezydent miasta, jako prze-
wodniczący; Michalski Michał 
i wiceprezydent miasta; Ciuch-
ciński Stanisław, II wiceprezy-
dent miasta; członkowie rady 
miejskiej: Dzieślewski Roman, 
profesor politechniki; Gołąb 
Andrzej, budowniczy; Janow-
ski Józef, architekt; dr Lilien 
Edward, adwokat; dr Mariań-
ski Aleksander, adwokat; Paw-
lewski Bronisław, profesor po-
litechniki; Rawski Wincenty, 
architekt; dr Rydygier Ludwik, 
profesor uniwersytetu; dr 
Strojnowski Edward, lekarz; 
następnie: Zygmunt

Gorgolewski autor projektu, 
artystyczno-techniczny kie-
rownik budowy; Hochberger 
Juliusz, dyrektor miejskiego 
urzędu budowniczego; Ostrow-
ski Bolesław, radca Magistra-
tu; Czerny-Schwarzenberg 
Maciej, inżynier miejski jako 
inspicjent budowy. Nadto jako 
delegaci Wydziału Krajowe-
go: Romanowicz Tadeusz, b. 
członek Wydziału i Łoziński 
Władysław, właściciel dóbr. Se-
kretarzem komitetu był dr Le-
miszewski Michał, koncepista 
Magistratu.
W skład komisji dla spraw ar-
tystycznych wchodzili: dr Ma-
łachowski Godzimir, prezydent 
miasta, jako przewodniczący; 
Michalski Michał i wiceprezy-
dent miasta; Ciuchciński Stani-
sław, II wiceprezydent miasta; 
członkowie Rady miejskiej: 
dr Ciesielski Teofil, profesor 
uniwersytetu; dr Ćwikliński 
Ludwik, profesor uniwersyte-
tu; Drexler Ignacy, kupiec; dr 
Dulęba Władysław, adwokat; 
Getritz Aleksander, introliga-
tor; Grabiński Wacław, zegar-
mistrz; Ihnatowicz Jan, magi-
ster farmacji i kupiec; dr Li-
lien Edward, adwokat; Rawer 
Karol, dyrektor gimnazjum; 
Rawski Wincenty, architekt; 
Thullie Maksymilian, profesor 
politechniki; dr Weigel Józef, 
lekarz; Strzelbicki Zahajło 
Kazimierz, starszy radca Ma-
gistratu. Sekretarzem komisji 
był Kwiatkowski Józef, kon-
ceptowy komisarz Magistratu.
Niniejszy akt dokonanego 
ukończenia i otwarcia teatru 
miejskiego, którego pierwsze 
artystyczne kierownictwo spo-

częło z uchwały Rady miejskiej 
w rękach Tadeusza Pawlikow-
skiego, b. dyrektora teatru 
miejskiego w Krakowie, niech 
będzie świadectwem dla po-
tomnych, że jeżeli Gmina nie 
szczędziła znacznych ofiar dla 
tego gmachu, uczyniła to dlate-
go, że nie szczędziła znacznych 
ofiar dla tego gmachu, uczyniła 
to dlatego, że w naszym położe-
niu politycznym uważała teatr 
nie tylko za miejsce szlachetnej 
rozrywki, ale także jako ważną 
twierdzę narodowej myśli - Pol-
skę Ojczyznę Naszą!!!
Oby więc Najwyższy, spełniając 
życzenia wypowiedziane przy 
założeniu kamienia węgielnego, 
raczył uczynić ten gmach praw-
dziwym zniczem sztuki polskiej 
i oby w nim i z niego brzmiała 
zawsze nasza droga mowa oj-
czysta na pożytek Miasta, Na-
rodu i wiekopomną sławę Imie-
nia Polskiego  Lwowa !!!
Czy potrzebny jest jakikolwiek 
komentarz, wszystko w tym 
pięknym akcie zostało wyraź-
nie powiedziane. Można by to 
tylko uzupełnić kilkoma zda-
niami z przemówienia Tade-
usza Pawlikowskiego:

„Przyszedłem tu...pracować 
dla sztuki w ogóle, dla sztu-
ki polskiej w szczególności! 
Świadomy jestem w całej pełni 
znaczenia jakie ma sztuka dla 
naszego narodu. Miasto Lwów 
ofiarnością swoją na zbudowa-
nie tego gmachu dowiodło, że 
rozumie ze swobody autono-
micznej wynikające, a daleko 
poza rogatki miasta i poza gra-
nice tej monarchii sięgające, 
obowiązki. Toteż jeżeli ambicją 
moją będzie, aby obecnie scena 
lwowska była najlepszą naro-
dową sceną, to pragnę tego nie 
tylko dla Lwowa.... ale niemniej 
drogim mi będzie odbłysk pra-
cy mojej w Krakowie, w Pozna-
niu, a nade wszystko w War-
szawie.....Sztuka ma oprócz 
innych i zadania socjalne. Dla 
spełnienia tych zadań winna 
się demokratyzować. Ale demo-
kratyzacja może być dwojaka: 
obniżenie tego, co wysokie, albo 
podnoszenie tego, co niskie. Ta 
druga demokracja jest w tra-
dycji polskiej, ona znalazła też 
wyraz w Konstytucji 3 Maja.”
I jeszcze kilka zdjęć wnętrz 
Teatru Wielkiego z lipca 2000 
roku, gdy mieliśmy okazję 
obejrzeć „Carmen” Bizeta w 
wykonaniu zespołu Lwowskiej 
Opery i Baletu. Wnętrze teatru 
było na swoje 100 urodziny 
pięknie odnowione. Ku naszej 
ogromnej radości była także 
przed spektaklem opuszczona 
wspaniała kurtyna „Parna-
s”Henryka Siemiradzkiego. 
W czasie przerw zwiedzaliśmy 
Teatr

I ja tam Drodzy byłem (lato 
1939 r), miód i wino piłem ( z 
Tatą i Mamą), a com widział
i słyszał w księgi objawiłem.

 Aleksander Szumański prosto 
zy Lwowa - Semper Fidelis

/ Teatr współcześnie.
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